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 مقدمه       

آگاهی نسل جوانی که گرفتار  مطاوبی که اکنون به رشته تحریر در می آورم فقط برای

ه هایی که با ظاهری . گروهای مختلف سیاسی می شوند می باشدهایی با مضمون گروه

زیبا برای فریب جوانان سعی دارند نسلی را به قربانگاه برده تا رهبران شان بتوانند از آن 

نهایت سوءاستفاده سیاسی را برده و به قدرت برسند و در این مسیر از هیچ گونه جنایت و 

 .لیه مردم خود کوتاهی نخواهند کردخیانتی ع

متر کسی قابل هضم باشد که اید این مساول برای کاکنون در عصر آگاهی و اینترنت ش

توان انسانی را در غار ناآگاهی قرار داد؟ آیا اصالً امکان این گونه مساول وجود دارد آیا می

تحاری بزند؟ انسان به نقطه ای که فرد از خود تهی گشته و حاضر شود دست به عملیات ان

 کندزی که رهبری فرقه به او دیکته میرسدکه دیگر از خودش اختیاری نداشته و هر چیمی

 انجام می دهد یعنی یک نقطه تهی شدن از خودش.

توان ذهن و مغز فردی را با عنوان پر طمطراق و دهن پر کن آزادی تهی کرد و آیا می

به جای آن خیانت و جنایت کاشت؟ هزاران سؤال ناتمامی که قصد دارم در این نوشتار به 

جه شود که چگونه اسیر گروه های به ظاهر انقالبی می شود و مانند آن پرداخته تا فرد متو
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سازمان های مافیایی دیگر راه بازگشتی ندارد و برای رسیدن به رهبری آن فرقه به مرگ 

 می اندیشد و آن را انتهای آرزوهای خود به حساب می آورد.

که به محض سازمانی که اکنون می خواهم به آن بپردازم مجاهدین خلق ایران است 

پیروزی انقالب با شعارهای رنگین و زیبای آزادی خواهی پا به میدان سیاست ایران 

گذاشت و سعی کرد که خیلی سریع عالوه بر خیانت هایش در زمان شاه که بعداً نیز به آن 

خواهیم پرداخت جای پایی در انقالب مردم ایران باز کند و در نهایت بتواند به قدرت 

 ی بر روی خیانت هایش بگذارد. رسیده و سرپوش

 

 
 عکس در درون قرارگاه اشرف

اوبته رجوی با عوامفریبی توانست تا حدودی در این مسیر موفق شود و از ذهن خاوی و 

 کردندمع کند. این افراد در ذهن فکر میپاک جوانان آن روز میهن سوء استفاده و تعدادی هوادار ج

 تواند آنان را به نقطه آمال و آرزوهای شان برساند.ه تنها سازمان مجاهدین است که میک

نسل  تواندتنها سازمانی است که می من و بقیه نسل جوان فکر می کردیم که مجاهدین

فکر سیم ثابت قدم تر می باشد. جوان و مردم را به آزادی برساند و در کار مبارزه با امپریاو

و راه  شته شدند می تواند گواه درستی فکرکردیم نیروهایی که از سازمان در زمان شاه ک می



 00   هادی شبانی      
 

شان باشد. متأسفانه من هم گول شعارهای دروغین رهبران سازمان را خورده و با 

 احساسات پاک و انقالبی اسیر مجاهدین شدم.

وقتی انقالب اسالمی ایران پیروز شد ما با انگیزه رهایی مردم مان از کمبود امکانات و 

 شان در زمان شاه در گرداب آنی از رهبران سازمان و عملکردکاف به دویل نداشتن شناخت

 سازمان گرفتار و بهترین دوران زندگیمان را از دست دادیم.

اکنون اصالً قصدی مبنی بر تحلیل این گروه از روی نوشته ها و گفته های افرادی که 

ان به مدت دو در این باره اظهار نظر نموده اند ندارم بلکه به عنوان کسی که در این جری

دهه با این سازمان کار کرده و در مناسبات این سازمان بوده ام قصد بررسی عملکرد این 

سازمان را دارم که چگونه یک فرد می تواند گرفتار این گروه ها شده بدون این که قدرتی 

 برای فکر کردن داشته باشد.

رهبری آن یعنی  در طی این ساویان اشخاص زیادی به تحلیل این گروه و به خصوص

مسعود رجوی پرداخته اند. چنانچه می بایست پدیده ای را شناخت باید به طور کامل به 

آن اشراف پیدا نمود و اگر این شناخت با زندگی کردن در درون مناسبات آن گروه باشد 

فرد با اشراف باالتری می تواند به نقد اصووی از تشکیالت گروه بپردازد و گفته های وی بر 

 ساس اسنادی است که خودش در جریان کامل آن بوده است.ا

خواهی فعاویت می کند به خوبی  وقتی فرد در درون فرقه و یا گروهی به اسم آزادی

تواند از طریق تنظیم رابطه و برخورد سازمان با وی و شعارهایی که داده می شود و یا می

 گروه برسد. اوبته؛ شاید این در مورد برخورد گروه با مردم کشور خودش به شناخت کاملی از آن

خلق  خیلی از گروه ها صادق باشد ووی چیزی که قصد پرداختن به آن را دارم مجاهدین

 ایران است که اگر کسی وارد مناسباتش بشود دیگر راه بازگشتی برایش متصور نیست.

ند و اواول انقالب هنوز هیچ فردی شناخت کاملی از سازمان های مدعی آزادی نداشت

 های سازمانی شد و یا با تبلیغ کردن از کشتههمه چیز بر اساس گفته هایی بود که مطرح م

سعی می نمودند که آینده خوبی برای خود و انتخاب نسل جوان درست کنند تا فرد بتواند 

 جذب آن گروه و یا سازمان شود.
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حضور در در این کتاب قصدم معرفی مجاهدین خلق ایران است که طی دو دهه با 

مناسباتش به شناخت کافی از آن رسیده و اکنون قصد دارم با نوشتن خاطراتم به نسل 

جوان کمک نمایم تا مانند ما خیلی سریع در دام های مختلفی که این گروه ها برای افراد 

 پهن می کنند گرفتار نشوند.

ر گرفته ووی اوبته؛ در این کتاب خیلی از مساول از جنبه های مختلف مورد بررسی قرا

 این همه آن چیزی نیست که بتوان به رشته تحریر درآورد مساولی می باشد که باید در سینه

 خودم باقی بماند چون رجوی پلید تر از آن است که بتوان مساول را به رشته تحریر در آورد.

 باشد که با نوشتن این کتاب کمکی به نسل جوان کرده باشم تا در دام گروه هایی مانند

 فرقه رجوی گرفتار نشوند.
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 آغاز مبارزات مردم ایران برای سرنگونی شاه 7531سال 

جرقه ای به نام انقالب در ایران شکل گرفت. اوبته باید گفت این جرقه  7531در سال 

از ساویان گذشته زده شده بود و اکنون به نقطه باروری آن رسیده بود. هر روز بر ابعاد 

افزوده می شد تا این که مردم ایران جرأت پیدا کردند که به خیابان ها آمده و علیه انقالب 

 حکومت شاهنشاهی شعار بدهند و خواهان سرنگونی آن شوند.

 فشار و ایستادگی مردم در آن سال، کم کم شاه را بر آن داشت تا تمام زندانیان سیاسی

 شاه و پیروزی انقالب این کار محقق شد و که در زندان بودند را آزاد نماید. قبل از سرنگونی

طیفی از زندانیان با اندیشه های مختلف به درون جامعه وارد شدند و شروع به سازماندهی 

 و تشکیل حزب و گروه کردند.

 ای بزرگوادگی خودم بگویم. من در خانوادهقبل از شروع بحث؛ مختصری از وضعیت خان

بود و چهار برادر بزرگتر از خودم داشتم که هر کدام  شدم که پدرم کارگر و مادرم خانه دار

 به کاری مشغول بودند. من در چنین محیط کارگری بزرگ شدم و همیشه این در ذهنم بود

که چگونه می شود تغییری به وجود آید. اوبته این ها اندیشه های ذهنی بود که در ذهن 

 اشت. تا این که کم کم زمزمه هایمن و دیگر افرادی که مانند من زندگی می کردند وجود د

در تظاهرات شرکت  ی که خواهان تغییر بودندانقالب شنیده شد و من نیز مانند بقیه افراد

 می کردم تا شاید با سرنگونی شاه وضعیت مردم ایران از وحاظ اقتصادی بهتر شود.

 یطی آرامبه پیروزی رسید و مردم توانستند در مح 7531تا این که انقالب در بهمن سال 

 و بسیار دل انگیز مزه دموکراسی را بعد از سال ها دیکتاتوری شاه بچشند و با همدیگر به تبادل

 نظر پرداخته و در مساول مختلف به بحث بپردازند.

امعه حاکم شد و هر کسی بعد از پیروزی انقالب و سرنگونی شاه، فضایی بسیار باز بر ج

 ن کند. به دویل همکاری گسترده ای که مردم با یکدیگراندیشه ها و نظراتش را بیا می توانست

 در سرنگونی شاه داشتند فضایی بسیار دوستانه و خوبی در جامعه ایجاد شده بود.

 بعد از مدتی که انقالب اسالمی شکل گرفت گروه های مختلفی که تا قبل از پیروزی انقالب

کس ر جامعه پراکنده شدند. هرقارچ د قدرتِ سر برآوردن و معرفی خود را نداشتند مانند
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که مدعی مبارزه بود گروهی سرهم کرده و به تبلیغ نقطه نظراتش می پرداخت، حال باید 

خودتان قضاوت کنید نسل جوان که وسیله ای برای شناخت گروه ها نداشت و فقط به 

حرف ها و شعارهای رنگارنگ آنان گوش می کرد چگونه می توانست در آن شلوغی بازار 

 هک ها به شناخت درستی از آنان برسد.گرو

وقتی به سر فصل انتخابات نوع انتخاب حکومت رسیدیم همه مردم به حکومت اسالمی 

 رای آری دادند ووی گروه هایی مانند رجوی هر چند مخاوف این کار بودند ووی به خاطر این

گروه ها ماهیت  که بتوانند در شکاف زندگی کنند به حمایت از آن پرداختند ووی بعداً آن

 .ترور و کشتار را آغاز نمودندخودشان را رو کردند و در نهایت دست به سالح برده و 

 اوبته؛ هنوز مردم سرمست از پیروزی انقالب اسالمی بودند که گروهی تازه تأسیس به نام

فرقان دست به ترور زده و نشان داد که ماهیت ضد انقالبی اوبته از مدل اسالمی دارد و 

 می کرد که می تواند با ترور شخصیت های انقالبی تفکر ضدانقالبی اش را پیش ببرد ووی فکر

 با شناخت مردم، این گروه بعد از چند عملیات ترور همه نفراتش دستگیر و از دور خارج شدند.

 که فقط به فکر کار با سالح بوده در این میان گروه های دیگری از نیروهای چپ بودند

د که ایران نیز اوگوی خوبی مانند کشورهای آمریکای التین می باشد که با و فکر می کردن

دست بردن به سالح و جنگیدن می توان به حکومت دست یافت از آنجا که شناختی از 

مردم ایران نداشتند در همان ابتدای کار با شکست مواجه شده و دیگر نتوانستند اظهار 

فداوی  چریک های ان، گروه های ماوویستی و گروهقنظری نمایند. گروه هایی مانند اشرف ده

دست  و گروه های نظامی در کردستان بر این باور بودند که با بهره مندی از جنگ چریکی و

از بین  بردن به سالح می توانند به قدرت برسند ووی دیدیم که بعد از مدتی همه این گروه ها

 ند.رفتند چرا که شناخت درستی از جامعه ایران نداشت

 در آن زمان در کوبا انقالب به پیروزی رسیده بود و مردم ویتنام تحت رهبری حزب کمونیست،

اوگویی برای انقالبیون مطرح بود و مبارزه های مسلحانه کشورهای آسیای جنوب شرقی را 

فرا گرفته و در آمریکای التین کشورها تحت تأثیر انقالت کوبا و جنبش های چریکی با تز 

 شهر و روستا قرار گرفتند. فیدل کاسترو و چه گوارا محبوب ترین انقالبیون جهان عملیات در

در آن روزگار مطرح بودند و همه از آنان یاد می کردند. حال در این فضا می توان گفت با 
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توجه به شناخت کافی نداشتن نسل جوان از گروه های مختلف، تعدادی جوان در دام یکی 

 می گرفت. شدند و زندگیشان رنگ دیگری به خود از این گروه ها اسیر می

بعد از پیروزی انقالب به خاطر شعارهای توخاوی گروه های چپ در مورد طبقه کارگر و 

این که باید همه در یک سطح قرار گیرند و کسی نباید در جامعه بر دیگران برتری داشته 

 ...باشد کار برای کارگر، مسکن برای همه، زمین برای کشاورز و 

های گروه های چپ انگیزه در من ایجاد نمود که آنان تنها خواندن زندگی نامه کشته

گروهی خواهند بود که می توانند شعارهای داده شده خود را محقق نمایند ووی این مسأوه 

در ظاهر خودش را این گونه نشان می داد و بعداً دیدیم همین گروه ها که داعیه حمایت 

و دشمنی با امپریاویسم را یدک می کشیدند چگونه به آغوش  از طبقه کارگر، خلق

امپریاویسم خزیده و اکنون در کنار آن ها برای طبقه به اصطالح کارگر مبارزه می کنند!!! 

 کشتندبه جان هم افتاده و همدیگر را مییا این که چگونه آنان در منطقه کردستان عراق با سالح 

 شاره خواهم نمود. که در ادامه نیز به این مسأوه ا

در یک کالم جوی که در جامعه حاکم بود بسیار انگیزاننده و انقالبی بود و هر یک از 

جوانان به یک سمتی رفتند. من نیز که زمینه فقر را در جامعه ومس کرده بودم این فقر 

زدایی و برابری را در گروه های چپ دیده و با سازمان چریک های فداوی خلق ارتباط 

برقرار نمودم و شروع فعاویتم با آنان آغاز شد، اوبته؛ در ابتدا با بساط کتاب و  نزدیک

شرکت در نشست های مطاوعاتی شروع شد. در ضمن من فکر می کردم که گم شده ام را 

در این گروه می توانم پیدا کنم و فکر می کردم که فقط چریک های فداوی خلق هستند 

 ورها در ایران هم می توانند مردم به آزادی و برابری برسانند.که با توجه به انقالبات دیگر کش

 از بین رفت و دیگر چیزی باقی 16این اوبته یک خیال خامی بود که بعد از سی خرداد سال 

 نگذاشت و همه باورهای من از بین رفت.
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 رفتن به خدمت سربازی

رای گذراندن دوران ب 33یک سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی یعنی در بهمن سال 

سربازی به سربازی رفتم و محل آموزشی من پادگان بیرجند بود ووی با توجه به فضایی 

 که در پادگان ها وجود داشت هر روز اعتراض و مشکالتی در پادگان ایجاد می شد.

تا این که بعد از گذراندن دوره آموزشی به پادگان ترابری تهران منتقل شدم، جایی که 

های ستم به بساط گروهدوست داشتم چون نزدیک به تهران بود و می توان خودم خیلی

 مختلف در میدان انقالب و جلوی دانشگاه تهران سر زده و خبرها را به روز باشم.

 

همزمان در این دوران گروه های کردی در کردستان دست به سالح برده و خواهان 

ر کردی در این جنگ شرکت خودمختاری شدند که حزب دموکرات و گروه های دیگ

نموده و مردم کردستان وارد جنگی ناخواسته شدند و در این جریان تعداد زیادی کشته 

شدند ووی هرگز رهبران گروه های کردی حاضر نشدند دست از وجاجت برداشته و با مردم 

 ایران که تازه انقالب شان به پیروزی رسیده بود همگام شوند.
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جنگ ضد میهنی عراق علیه  39ه در روز آخر تابستان سال در جریان سربازی بودم ک

 ایران شروع شد و عمالً مردم ایران وارد جنگی ناخواسته شدند. بعدها مشخص شد که همه

این کارها با هماهنگی آمریکا بوده تا انقالب نوپای ایران را سرنگون و دووتی دست نشانده بر 

 کار بیاید. سر

مجاهدین بود ه وجود داشت و داعیه اسالمی بودن داشت در میان گروه های مختلفی ک

پیروزی انقالب  که شعارهای به ظاهر انقالبی می داد. رهبران مجاهدین از همان ابتدای

کردند. ابتدا سعی نمودند با شعارهای انقالبی و المی در مسیری خالف مردم حرکت میاس

ای بخرند و شعارهای به وجهها رهبری انقالب برای خودشان همگام نشان دادن گروه ب

ظاهر انقالبی سر دادند تا بتوانند نسل جوان را اسیر تشکیالت شان نمایند و در این مسیر 

 نیز تا اندازه ای موفق بودند.

رجوی با موضع گیری دو گانه ابتدا حمالت خود را متوجه جناح ویبرال ها نمود و 

ن می باشند و باید با آنان برخورد نمود ووی عنوان داشت که آنان پایگاه امپریاویسم در ایرا

هر چقدر که زمان می گذشت این دشمن فرضی رنگ عوض می کرد و عمالً با ویبرال ها 

متحد شد که در آن موقع نماینده این طیف بنی صدر بود و بعد هم شاهد بودیم که رجوی 

 بنی صدر از کشور گریخت. با

سعی نمود ابتدا تضادهای جامعه را بارور  رجوی برای این که خط خودش را پیش ببرد

نماید و در همین راستا به مسأوه چماقداری و درگیری دامن می زد و هر روز در نشریاتش 

به کتک کاری اعضای خود اعتراض می کرد و دیگر شعار و تضاد اصلی که ویبرال ها بودند 

 به شعار و تضاد اصلی یعنی مبارزه با ارتجاع تغییر شکل داد.

جوی در این میان در تمام جاهایی که سخنرانی داشت سعی می نمود فضای کشور را ر

طوری نشان دهد که فقط گروه وی مورد خشم هیأت حاکمه قرار دارند و باید به مقابله با 

آن پرداخت و در نهایت ماهیت خودش را با عنوان جواب مشت را با مشت و جواب گلووه 

 اد که دیگر راه برگشتی برایش متصور نیست.را گلووه جواب می دهیم نشان د

اگر بخواهیم به رندی و عوامفریبی رجوی دقت کنیم در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 

 .رجوی، رهبری انقالب را پدر می نامید
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 33سال اول نشریه مجاهد دوشنبه اول مرداد 

مکاره ای بود هر  اگر بخواهیم تصور درستی از فضای آن روز جامعه داشته باشیم بازار

روز گروهی تووید می شد و یا گروهی دست به انشعاب می زدند و عده ای را دور خود جمع 

 که مانند ی شاهد بودیم که همه این گروه هاکرده و ادعای مبارزه گری داشتند ووی بعد از مدت

 قارچ سبز شده بودند کم کم از بین رفتند و دیگر نامی از آنان باقی نماند.
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دین از همان ابتدا که گفته شد به دفاع از انقالب مردم ایران می پردازد این اوبته مجاه

شکل قضیه بود چرا که بعد از اووین انتخابات در مورد نوع حکومت ایران عمالً ماهیت خود 

 را نشان داده و عنوان نمود که خواسته وی حکومت دموکراتیک اسالمی است.

یروهای انقالبی خط امام النه جاسوسی آمریکا در تهران رسیدیم ن 33تا این که به آبان 

 را به تصرف خود درآوردند و نام خود را دانشجویان پیرو خط امام نهادند.

مجاهدین نیز مانند بقیه به خاطر این که از قافله عقب نماند به حمایت از این حرکت 

کار گونه زیرآب این انقالبی پرداخت ووی این شکل قضیه بود و بعداً شاهد بودیم که چ

که رهبران  انقالبی را زد. در زیر به دو نمونه از گفته های مجاهدین اشاره می کنیم تا دریابیم

 این گروه در اوج تناقض و عوام فریبی سعی داشتند نسلی را فریب دهند.

 

 
  

 
 7533آبان  37دوشنبه  76ویژه نامه شماره 
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 39آذر  73سه شنبه  -766شماره 

 حال سئوال این است باید دروغ های رجوی را باور کرد یا موضع گیری بعدی آنان را؟

عمالً مردم ایران که تازه بعد از ساویان از بند دیکتاتوری آزاد شده بودند متوجه شدند که 

 گروه های مختلف که ادعای مبارزه و شعار آزادی سرمی دهند به دنبال چه می باشند.
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 های گذشتهسالمی بود چون در سالن میان از همه هوشیارتر رهبری انقالب ااوبته؛ در ای

وقتی در نجف بود با تعدادی از اعضای سازمان مالقات نمود و همانجا متوجه شد که آنان 

ایدوووویی بسیار خطرناکی را برای ادامه مبارزه انتخاب نموده اند وذا حاضر نشد به حمایت 

 ن دویل این تضاد بعد از سرنگونی شاه با خودخواهی رجوی خودشاز آنان بپردازد و به همی

 را نشان داد. رجوی به دنبال قدرت بود و این که کسی از ماهیت وی خبر داشته باشد او را بسیار

 ناراحت می کرد.

 بعدها مشخص شد که رجوی از ابتدا به دنبال حکومتی از مدل اسالمی نبود بلکه حکومتی

 ایران برقرار شود مدل پل پت در کامبوج بود که خمرهای سرخ در آن کشورکه او مایل بود در 

 برقرار نموده بودند، این اظهار نظر نه از روی حرف بلکه به خاطر شواهدی است که در مناسبات

 سازمان در اشرف وجود داشت.

 در مدت سربازی از آنجایی که بیرون از شهر خودمان بودم کسی مرا نمی شناخت و فکر

نمی کردند که من با گروه های چپ فعاویتی داشته باشم. من بیشتر در تهران بودم و  هم

به میزهای کتاب اطراف دانشگاه سر می زدم و یا در تحصن دانشگاه تهران که به خاطر 

 انقالب فرهنگی برگزار گردیده بود شرکت نمودم و فکر می کردم که در راستای برابری مردم

 م.ایران گامی بر می دار

 من در دوران سربازی شاهد بودم که سازمان چریک های فداوی خلق بعد از درگیری ترکمن

صحرا انشعاب کرده و به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم شدند. چون موضع گیری گروه 

اقلیت تندتر بود آنان معتقد به مبارزه مسلحانه بودند و رهبری آن را فردی به نام مهدی 

 ان سابق بود به عهده گرفت و بعداً در مورد این فرد که اکنون در کجاستسامع که از زندانی

 و چگونه به خیانت هایش علیه مردم ایران ادامه می دهد خواهم پرداخت.

 گروه دوم اکثریت بود که آنان معتقد بودند که باید مبارزه سیاسی ادامه پیدا کند، حتی

جنگ را می دادند و شعار می دادند که  در جنگ عراق علیه ایران شعار همکاری نظامی در

 پاسداران را به سالح های سنگین مجهز کنید که رهبری این گروه به عهده علی کشتگر بود.

ایران  های فداوی و مجاهدین همراه با دیگر گروه هایی که بعد از انقالبسازمان چریک

 تا با شعارهایفاده و سعی نمودند رشد و نمو کرده بودند از فضای باز سیاسی است
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رنگارنگی که می دادند برای خود طرفدار جمع کنند. در این میان سران مجاهدین با شیوه 

های به غایت فریبکارانه سعی می کردند از فضایی که در جوانان در مورد اسالم وجود 

همراه داشت استفاده کنند به همین خاطر توانستند تعداد زیادی از جوانان ناآگاه را با خود 

را  می کردند که خودشانه بود و در جنبه سیاسی نیز سعی کنند که این در بعد ایدووووییک مسأو

 همراه با انقالب نشان داده و بتوانند در فضای سیاسی ایران جای پایی برای خود درست کنند.

نکته ای که در این جا باید اشاره نمود دم خروس تناقضات مجاهدین بود که از آستین 

ون می زد و ماهیت خود را در همان ابتدای انقالب نشان داد. وقتی مردم ایران رجوی بیر

را رد و حاضر نشد به آن رأی بدهد و در اسالمی رأی مثبت دادند وی آن  به جمهوری

جریان قانون اساسی نیز همین کار را کرد و به آن رأی نداد ووی برای انتخاب ریاست 

ن نمود که به قانون اساسی ایران اوتزام می دهد جمهوری خودش را کاندید کرد و عنوا

ووی از آنجا که رهبری انقالب شناخت کافی از وی داشت کاندیداتوری وی را رد نمود. این 

ر مقابل مردم مسأوه برای رجوی خیلی گران تمام شد چرا که احساس می کرد دستش د

 ایران رو شده است. 

 7531شهریور سال  57شروع جنگ در 

ن زمان سرباز بودم و در جریان مأموریتی در شیراز متوجه شدم که عراق به من در آ

ایران حمله همه جانبه ای نموده و این خبر آن قدر مهم بود که تمام دنیا را تکان داد. 

 صدام حسین رویس دووت عراق فکر می کرد با حمایت غرب و ضعف حکومت ایران که تازه

 د قسمتی از خاک ایران را ضمیمه خاک خودش نماید. شاه را سرنگون کرده بودند می توان

شهریور و ادعای  31اوجزایر در  7913، صدام )پس از وغو قرارداد 7539شهریور  57در 

تسلط کامل بر آبراه اروند( تهاجم سراسری خود به خاک جمهوری اسالمی ایران را آغاز 

شود: وغو بندی می طبقهکرد. به طور کلی اهداف عراق از حمله به ایران در سه سطح 

ی ایران با جدا کردن استان خوزستان و براندازی نظام جمهوری قرارداد اوجزایر؛ تجزیه

 هزار کیلومتر 73ارتش عراق توانست بیش از شروع حمله همه جانبه، اسالمی ایران. در 

 مربع از اراضی ایران را اشغال کرده و در آن استقرار یابد.
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سازمان را به این طمع واداشته بود که  و صدربنی ؛ی با صدامدرگیری جمهوری اسالم

تصور که امام و  ها با اینتا حد امکان برای تضعیف خط امام در داخل کشور بکوشند. آن

به همچنین ی داخلی را ندارند، امت به دویل درگیر جنگ بودن قدرت باز کردن یک جبهه

 عقب رای حفظ قدرت، حاضر به هرگونهدادند که پیروان خط امام بخود اطمینان می

و فریب  به همین دویل مجاهدین با حیله گری های مکتبی انقالب خواهند بود. نشینی از مالک

در جبهه کاری ابتدا تهاجم ارتش عراق به ایران را محکوم نمود و خواهان حضور نیروهایش 

عمالً  می کنند ودستگیر  ها شد ووی بعد از مدتی عنوان داشت که نفراتش را در جبهه ها

 دستور داد که نیروهایش از جنگ خارج شوند.
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داشته باشند وحدت عام و فراگیر زمانی که الزم بود همه در مقابل دشمن خارجی 

های  ی درگیریدر عرصه که بر کسی پوشیده نبودمجاهدین هم این ادعا را داشتند ووی 

ی نظام و نهادهای نوپای  ی خود در بارهانهسیاسی داخل کشور، سازمان از مواضع واگرای

آفرینی و متهم کردن آن دست برنداشته و همچنان بر طبل ادّعاهای خود مبنی بر تشنج

 .کوبیدانجام دادن اعمال غیرقانونی، می نهادهای نظام به

ی گروه ها در مورد جنگ موضع گیری کردند و عراق را مقصر دانسته و حتی در همه

 شان حکومت عراق را شروع کننده جنگ خطاب می کردند. هر گروهی بر اساستحلیل های

ایدوووویی خود به تحلیل جنگ پرداختند در این میان نیز گروه سازمان چریک های 

فدایی خلق شاخه اکثریت شعار پاسداران را به سالح سنگین مسلح کنید سرمی داد و 

 اوز بود.خواهان شرکت گسترده مردم در جنگ علیه عراق متج

زمانی که سرباز بودم و بعضی اوقات به جبهه می رفتم شاهد بودم که نفرات سازمان به 

دنبال سالح و جمع آوری آن هستند و اصالً مسأوه شان جنگ با دشمن خارجی نبود 

یعنی مشخص بود که جمع کردن سالح به صورت یک دستور تشکیالتی است. در مورد 

م گفته شده بود که اگر در عملیاتی توانستید سالح به سازمان چریک های فداوی خلق ه

 دست آورید آن را با خودتان آورده و تحویل سازمان بدهید.

همچنین در جبهه ها نیز نفرات سازمان به دنبال اطالعات جنگ بودند. اعضای 

شروع به  ،هامجاهدین خلق از همان روزهای نخست شروع جنگ، پس از ورود به جبهه

 ی عکس از محل استقرار های نظامی خودی و تهیهانکخبار و اطالعات مربوط به یآوری اجمع

 ها با مخاوفت فرماندهان ارتش رو به رو شد. کردند که این کار آنها  و استحکامات آن

 ،پی، مجاهدین دست از اقدامات خود برنداشتند در که با وجود تذکرات پی پس از آن

 آوریرا محاصره و نیروهایشان را دستگیر کردند و مدارک و اسناد جمع ها های ارتش مقر آننیرو

ها و برخی  شده را که شامل اطالعات مربوط به وضعیت استراتژیک ارتش و موقعیت جبهه

 اسناد دیگر بود ضبط کردند.

 باشد، آوری اطالعات نظامی می ی دیگری که مؤید تالش افراد سازمان برای جمعنمونه

 .در شهر آبادان، کشف شد 7539ی تیمی است که در آبان  به دست آمده از یک خانه مدارک
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 های ی مقر سالحهای ارتش از جمله نقشهی نیرواین مدارک حاوی اطالعات مهمی در باره

/ 71ی جمهوری اسالمی،  روزنامه) سنگین و محل دقیق مناطق عملیات جنگی بوده است.

 ،"بررسی نقش منافقین در جنگ ایران و عراق"اس افالطونی، ، به نقل از عب7، ص3/7539

 (..11، ص 33نامه نگین ایران، شماره فصل

 مجاهدین در رسمیت بخشیدن به حضور تشکیالتیهر روز که از جنگ می گذشت کم کم 

ی دوم که در نیمه جمهور صدر رویس نظامی خود در مناطق جنگی، حتی با توسل به بنی

 تبلیغات سازمان در .ناکام ماندند م به متحد استراتژیک سازمان بدل شده بودآرام آرا 7539

 این که تعدادی از نیروهای نظامی که شهید شدند مربوط به سازمان بودهمورد جنگ به اعالم 

 های تحلیلمحدودتر شد و کم کم موضع گیری سیاسی علیه دووت عراق کمرنگ تر شد و 

سازی وقوع  ر نشان دادن نظام جمهوری اسالمی در زمینهتر معطوف به مقصّ سازمان بیش

، سازمان در 7516خرداد 56ی  جا که سه روز قبل از شورش مسلحانه جنگ شدند، تا آن

 ی عراق به دست اسراویل،ا ی تأسیسات هسته ی بمباران مشکوک و پیچیده گیری درباره موضع

 مریکا و رییم صهیونیستی برشمرد.آتلویحاً نظام جمهوری اسالمی را همسو با 

ی نظامی  های گستردهکاریمبه اعتقاد شماری از تحلیلگران، این تغییر موضع و آغاز ه

که  نمودغیرعلنی بود و بعد به سرعت آشکار شد، ثابت  و امنیتی سازمان با عراق که ابتداً

 تا جایی انه بوده استطلب از ابتدا، موضع سازمان در مورد جنگ، به دور از صداقت و فرصت

که مسعود رجوی در مقرش )اور فرانسه( با طارق عزیز نایب رویس جمهور عراق مالقات 

 داشته و قرارداد صلح امضا می کند. حاال این جنگ و امضای قرار داد آتش بس بین سازمان

 و طارق عزیز چه مسأوه ای می توانست از سازمان حل کند بعداً به آن خواهیم پرداخت.
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سازمان بعد از شکست در موضوع جنگ، خط کاریش را عوض نموده و به دنبال ایجاد 

تصمیم گرفتند در مقابل رهبر انقالب و نا آرامی و زد و خورد خیابانی بود تا نقطه ای که 

سازی  به منظور آماده .ندازندابه راه بیپیمایی به طرف جماران  دوربین خبرنگاران یک راه

 سازمان در این نامه رهبریی به حضور امام نوشتند؛ ا ها نامه های الزم برای حرکت، آن زمینه

را مقصر جلوه داده و خود را حکومت ایران ها  ی اغتشاشات و درگیریدر همه کوشید

 ی سازمانرا تحت پوشش گذشتهتا مساول وقت سازمان  نمودندتبروه کند، همچنین تالش 

 گذاران آن قرار دهند. و بنیان

ی های متعدد تروریستی و خرابکارانه ها و عملیات آفرینی این گونه تحرکات، تشنج

 شد که با گذشت نه ماه از جنگ، نیروهای ایرانی نتوانسته بودند به سازمان در حاوی انجام می

 یااشغاوی دست یابند و به همین دویل کشور در ورطهپیروزی چندانی در آزادسازی مناطق 

سازمان دیگر به نقطه ای رسیده بود که  از ناآرامی داخلی و تجاوز خارجی قرار گرفته بود.

 فکر می کرد با وارد شدن به مبارزه مسلحانه، می تواند استراتژی سرنگونی حکومت را در دستور

 رزه مسلحانه شود نیاز به یک بهانه داشت و آن همکار قرار دهد. رجوی برای این که وارد مبا

 به صحنه آوردن نیروهای خود به خیابان ها بود. 

کردند که نظام جمهوری اسالمی به دویل در این مقطع، رهبران سازمان تصور می

های داخلی و همچنین تجاوز خارجی، قادر به ساماندهی وضعیت نبوده و در اوج  نابسامانی

است و از نظر اقتصادی ا ی نیز دچار انزوا دارد و از آن جا که از بُعد منطقه استیصال قرار

سازمان در  ؛یلدال این اب .ی سقوط قرار دارد بَرد، در آستانههم در وضعیت بدی به سر می

بیایند، اما برخالف و شهرستان ها های تهران  خود خواست به خیابان نیروهایفراخوانی از 

 آمدند هاخیابان  به نفر هزار 5 فقطهزار نفر،  366ازمان مبنی بر حضور بینی سران س پیش

 برای سازمان تکاپوی. شدند متواری انقالبی نیروهای و مردم ی مقابله اثر بر هم ها آن که

 نمایی قدرت و قدرت از سهمی گرفتن برای زدنچانه موازی خط دو در که قدرت به دستیابی

جمهوری اسالمی مجبور شد در  ی را به وجود آورد که نظاما مینهکرد، زوز میبر خیابانی

، واکنش نشان 7516خرداد  56ی سازمان با نظام از تاریخ  برابر استراتژی جنگ مسلحانه

در واقع اشتباه . ی سازمان مقابله کند داده و برای حفظ امنیت کشور، با اقدامات مسلحانه
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موقعیت جمهوری اسالمی و توان سازمان موجب شد سازمان در ارزیابی اوضاع اجتماعی، 

و این نقطه ای بود که دیگر  تا سازمان در این اقدام خود با شکست فاحشی رو به رو شود

 سازمان راه بازگشتی برای خود باقی نگذاشت و هر روز فکر می کرد که می تواند به سرنگونی

 خیاوی خود دست یابد.

 انهو آغاز مبارزه مسلح 06سی خرداد 

 زد توسط خودی که سازمان همیشه به آن دامن میدر گذشته اکثر درگیری های خیابان

 نیروهای مجاهدین سازماندهی می شد تا جو و فضای سیاسی داخل کشور را ملتهب نشان دهند

دارد و راه ورود به مبارزه مسلحانه را هموار نو این که دیگر امکان مبارزه سیاسی وجود 

  نماید.

از قبل توسط رجوی تدوین شده بود و در ساختار تشکیالتی  16سی خرداد  سناریوی

 این مسأوه به خوبی قابل شنیدن بود از تهیه سالح گرفته تا تشکیل خانه های تیمی و تمرین

با سالح و شلیک با آن در محل های دور از دسترس افراد و همه موارد نشان از آن داشت که 

ی آماده نموده بود. همچنین می توان به اعضای با تجربه رجوی خودش را برای چنین روز

سازمان در تظاهرات اشاره نمود که کارت کمیته و بسیج در جیب داشتند و کارشان ایجاد 

 درگیری و آشوب در خیابان ها بود و اگر دستگیر می شدند نیروهای بسیج و کمیته مقصر جلوه

 آن درگیری ها دامن می زد. افرادی که در جریان داده شوند و سازمان نیز در نشریه های خود به

 ایجاد درگیری و آشوب بودند مطرح می کردند که شناختن ما کار ساده ای نبود و گاهاً خود

 ما هم قاطی می کردیم، کسی نمی توانست متوجه شود که ما مجاهد هستیم، این کار برای

بطی معدوم بود. ما حمد ضاما مأموریت مخفی محسوب می شد و فرماندهی آن به عهده م

 کردیم و بعد سازمان مظلوم نمایی می کرد و این کار ما در پروسه ای بود کهدرگیری ایجاد می

 سازمان می دید که باید برای وارد شدن به مرحله مبارزه مسلحانه به این کارها نیاز می باشد.

 کت داشتند وویمدعی است که در تظاهرات بیش از نیم میلیون نفر شرخلق مجاهدین 

 سؤال این است که اگر حرف آنان درست باشد چرا زمان تظاهرات بیش از چهل دقیقه طول نکشید؟

 اگر در تهران به گفته سازمان نیم میلیون طرفدار دارد پس چرا دیگر نتوانست تظاهرات دیگری
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 شد و بر آن ایجاد کند؟ سازمان از ابتدا با حقه بازی و فریبکاری روی مسأوه سی خرداد سوار

 بود که اگر تعداد بسیاری هم کشته شوند زیاد مهم نیست. 

بوده که مجاهدین مدعی است که تظاهرات نیم میلیونی مردم تهران بدون اطالع قبلی 

که از دو  این هم دروغ بزرگی است زیرا شاهدان عینی که در این جریان بودند مطرح کردند

 داشتند.روز قبل از سی خرداد از تظاهرات خبر 

 بعد از سی خرداد؛ رجوی از آن روز به عنوان پاسخ به ضرورت تاریخ یاد نمود و هیچ وقت

 حاضر نشد در مورد خط اشتباهی که پیش گرفته بود اظهار نظر نماید. 

 سازمان از ابتدا نفراتی را برای نفوذ در درون سپاه و کمیته و جاهای حساس در نظر گرفت

گونه توانستند ضربه مهلکی به حکومت بزنند از انفجار دفتر حزب و بعداً شاهد بودیم که چ

 جمهوری اسالمی گرفته تا انفجار دفتر ریاست جمهوری و ... را می توان اشاره نمود.

 رجوی در یک اقدام به غایت خودسرانه مبارزه ی مسلحانه را اعالم نمود و از آنجایی که

 ودکشی به حساب می آمد زیرا رجوی سعی کردخیلی از نیروهای وی آماده نبودند این یک خ

   با به کشتن دادن افراد رده پایین برای خود وجهه ای کسب کند. او بعد از مدتی با بنی صدر

 و با کمک خلبان شاه سابق )سرهنگ بهزاد معزی( به فرانسه گریخت و نیروهای خود را در داخل

دوستش یعنی موسی خیابانی و  کشور رها نمود که این خیانت به حدی بود که بهترین

 همسر اووش یعنی اشرف ربیعی و فرزند خردساوش را در تهران رها کرد تا بتواند با کمک کشورهای

 غربی، از فرصت به دست آمده در ایران استفاده نماید و زمام قدرت را به دست بگیرد.

مرحله ای پا از مقطع سی خرداد دیگر برای سازمان راه بازگشتی متصور نبود چون به 

 گذاشته بود که بسیار خطرناک محسوب می شد.

 بعد از این مرحله بود که در هفتم تیر ماه دفتر حزب جمهوری اسالمی در تهران منفجر

 شد و این نقطه پایانی بر بازگشت ناپذیری رجوی به شمار رفت.

داشتن هر روز در تهران و شهرستان های مختلف شاهد بودیم که افراد زیادی به صرف 

 قیافه حزب اولهی و داشتن ریش، ترور شده و به شهادت می رسیدند و سازمان هم به این گونه

 عملیات های کور نیاز داشت و می خواست با دادن اطالعیه های رجوی در فرانسه گروه اش

 را مطرح کند که توان سرنگونی حکومت ایران را دارد. رجوی بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری
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 می مدعی شد که دیگر حکومت ایران ابتر و بی دنباوه شده و توان جایگزینی نداشته و دراسال

 نهایت راه به سرنگونی می برد، خیال خامی که هنوز هم به دنبال آن در کشور آوبانی می باشند.

در واقع باید گفت که انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در تهران که توسط یکی از 

ن انجام گرفته بود به نقطه اتحادی علیه سازمان تبدیل شد. برای مردم نفوذی های سازما

ایران دیگر قابل قبول نبود که هنوز دو و نیم سال از انقالب نوپای آنان نگذشته شاهد این 

گونه حرکات تروریستی باشند و افرادی بی گناه کشته شوند یعنی این نقطه به محل اتحاد 

 د.تمام مردم با همدیگر تبدیل ش

   
 

 

 

 

 

 

 عکس های انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی در تهران

هفتم تیر باید به این نکته اشاره نمود که مجاهدین به طور مستقیم مسئوویت انفجار 

انفجار  که باعث شهادت هفتاد و دو تن شد را نپذیرفت ووی این انفجار را با نام 7516سال 

ز ا اید به این نکته هم اشاره کنم که رجوی وقتیخشم خلق از آن یاد می نمود. در ضمن ب
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ما  فرانسه به عراق آمد در نشست های درونی اشرف باد به غبغب انداخته و عنوان می کرد که

 نفر را به هوا فرستادیم و عمالً مسئوویت انفجار دفتر 736آنانیم که یک شبه نه یکی بلکه 

 حزب جمهوری اسالمی را پذیرفت.

 ین مسأوه باید به گفته های نفراتی که در جریان انفجار حزب جمهوریبرای روشن شدن ا

 اسالمی بودند توجه کنیم تا مشخص شود که مسئوویت این جنایت وحشیانه بر عهده رجوی

 بوده است. رجوی از ترس این که اگر مسئوویت انفجار عملیات تروریستی حزب جمهوری را قبول

 شد و به همین خاطر هیچ وقت مسئوویت آن را قبول نکرد.کند در اروپا با مشکل مواجه خواهد 

برای اشراف بیشتر به ماهیت رجوی در مورد انفجار حزب جمهوری، نوشته یکی از 

 شاهدان به نام آقای سعید شاهسوندی که اکنون از فرقه تروریستی رجوی جدا شده را مورد

 مطاوعه قرار می دهیم.

اری از تحوالت داخل سازمان بودم بگویم که من خودم به عنوان کسی که شاهد بسی"

یک شب قبل از آن یعنی عملیات تروریستی رجوی در هفت تیر در خانه ای مخفی بودم 

که نزدیک اتوبان عباس آباد بود. نفراتی که در این خانه حضور داشتند شامل علی زرکش 

انجام دی کار مهمی به زوکه آن موقع فرمانده عملیاتی داخل کشور بود او عنوان داشت که 

با  . رده وی بعد از مسعود و موسی خیابانی بود که وی بعداً به علت اختالف داشتنخواهد شد

 "رجوی از مسئوویت های داشته شده برکنار و در نهایت در عملیات مرصاد کشته شد.

در ادامه محمدعلی توحیدی که اکنون یکی از جیره خواران رجوی است در مورد شب 

در شب هفتم تیر من و تعدادی دیگر خبر "عنوان داشت:  7516فتم تیر سال انفجار ه

داشتیم که قرار است اتفاق مهمی بیافتد و با دستگاه های بی سیم فرکانس های کمیته و 

سپاه را شنود می کردیم علی زرکش گفت قرار است که عملیات بزرگی بشود و به خاطر 

 ما انتظار یک رعد در آسمان بی ابر ایران را داشتیممساول حفاظتی و امنیتی بیان نکرد ووی 

  "بعداً از گوش کردن به شنود بی سیمی متوجه شدیم سویه مورد نظر آقای بهشتی بوده است.
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 تئوریسن فرقه رجوی محمد علی توحیدی

حال باید به دیدگاه رجوی در مورد وارد شدن به فاز نظامی )مبارزه مسلحانه( توجه 

 ما روشن شود که بهانه رجوی برای وارد شدن به این مرحله چه بود و چرا تاکنونکنیم تا برای 

 به خاطر اشتباه مرگباری که انجام داده حاضر نیست به تحلیل و نقد گذشته بپردازد.

؛ رجوی با برنامه ریزی توانست با پوشش زنانه با بنی 7516در تاریخ هفتم مرداد سال 

سه فرار نماید. رجوی این فرار را پرواز تاریخ ساز معرفی نمود صدر از فرودگاه تهران به فران

اگر چه در مقاطع مختلف رجوی برای هر فرار خود اسمی انتخاب می کرد تا نشان دهد 

با  که برای خودش کسی می باشد و برای این که جلوی سئوال ها و انتقادات را بگیرد همیشه

ی کند. این مورد فقط در باره ی خود رجوی فرار به جلو این گونه از پاسخ دادن فرار م

نیست بلکه این مسأوه شامل تمام خانواده وی می باشد و همه افراد او باید اسمی داشته 

باشند مثالٌ کاظم رجوی به عنوان شهید حقوق بشر و یا خواهرش منیره رجوی به عنوان 

 سمبل زندانیان سیاسی و ... 

رجوی و بنی صدر با وباس زنانه توانستند از تهران  باید به این نکته هم اشاره نمود که

 به فرانسه فرار کنند تا این گونه مورد شک قرار نگیرند. 
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 وباس زنانه بنی صدر در موقع فرار از ایران

 
 بنی صدرابواوحسن  – معزی بهزاد –مسعود رجوی 

 پس از فرار از ایران، در پاریس

 سازمان، گروه های دیگر نیز از صحنه حذف شدندبعد از شروع مبارزه ی مسلحانه از طرف 

 و من هم دیگر ارتباطی با گروه های چپ نداشتم که این با دوران سربازی من مصادف بود.

 بعد از اعالم مبارزه ی مسلحانه توسط سازمان، عمالً ارتباط من با گروه فدایی قطع شد.

نتم تنکابن آمدم و در چون در تهران کسی را نمی شناختم برای مرخصی به محل سکو

 آنجا نیز کسی را پیدا نکردم و عمالً ارتباطم قطع شده بود و اخباری به دستم نمی رسید.
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در اواخر دوران سربازی بود که توسط یکی از دوستانم در تهران به نوار صدای سردار 

 )موسی خیابانی( دسترسی پیدا کردیم و آن نوار را در منزوش گوش دادم. فکر می کردم

 که دیگر خبری از سازمان چریک های فدایی نیست و حرف هایی که موسی خیابانی می زند

خلق را  درست است. سپس به خاطر قطع ارتباط با گروه قبلی برای ادامه مبارزه ام مجاهدین

او عنوان  انتخاب نمودم و بعداً در تهران یکی از بچه محل هایم را پیدا کردم با وی صحبت نمودم.

ایران  ه دیگر خبری از سازمان های چپ نیست اگر می خواهی برای انقالب و مردمداشت ک

کند اما پس  کاری انجام دهی با مجاهدین همکاری کن. بعد قرار شد که او مرا به سازمان وصل

 از چند روز وی نیز دستگیر شد.

 ونتم بازگشتمسربازیم به پایان رسید و برای ادامه کار به محل سک 7516در اواخر بهمن سال 

ووی من دیگر آن آدم قبلی نبودم، انگاری گمشده ای داشتم و به دنبال ارتباط بودم. این 

به  تشنگی برای ارتباط به حدی بود که وقتی خبری از عملیات چریک های جنگل می شنیدم

شهر مورد نظر می رفتم تا شاید کسی را برای وصل شدن پیدا کنم ووی باز ناامید به محل 

 تم بازمی گشتم.سکون

 بعد از مدتی در شهر تنکابن با دو تن از دوستان همکالسی قبلی ام که آن ها نیز از خدمت

زه ادامه دهیم تا بتوانیم با سربازی برگشته بودند صحبت کرده و تصمیم گرفتیم به مبار

و  المیههای سازمان ارتباط برقرار نماییم. مبارزه ما گوش کردن به رادیو مجاهد و پخش اعبچه

 غیره بود و از آنجا که در محل سکونت مان کسی ما را نمی شناخت سعی نمودیم زیاد وارد

 ل سیاسی نشویم.مساو

 امضای قرار داد صلح سازمان با دشمن مردم ایران در جنگ

 اتفاق مهمی در سازمان افتاد و آن هم امضای قرارداد صلح با دووت 7517دی سال  79در 

توجه به وضعیت پیش آمده برای نیروهایش در داخل کشور و فرار اکثر عراق بود. رجوی با 

ر با دشمن مردم ایران آنان و رفتن به منطقه کردستان عراق، زمینه را برای همکاری بیشت

به همین دویل رجوی بهتر دید که با امضای قرارداد صلح با نایب نخست وزیر مناسب دید 

 ح کند و هم به دشمن این پیام را بدهد که می تواندعراق یعنی طارق عزیز هم خودش را مطر
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 در کار جنگ روی آنان حساب کند و اگر با همدیگر به همکاری گسترده تر ادامه دهند شاید

 وی در آینده به قدرت رسیده و برای عراق هم مفید خواهد بود و این خواب های پنبه دانه ای

 بود که هیچ وقت تعبیر نشد.

صلح با دووت عراق، اعالم نمود که حکومت ایران هرگز حاضر به  رجوی بعد از امضای

 صلح نیست و صلح طناب دار حکومت ایران خواهد بود.

 ، طی مالقاتی که با معاون رویس جمهور16رجوی بعد از فرارش از ایران در مرداد سال 

 در اور فرانسه داشت به عنوان سازمانی که بعداً 17عراق یعنی طارق عزیر در سال 

حکومت ایران را صاحب خواهد شد با دشمن مردم ایران قرار داد صلح امضا نمود و اعالم 

کرد که وی خواهان صلح می باشد. به همین خاطر بعد از آن در تحلیل هایش عنوان نمود 

که این کار می تواند طناب دار حکومت ایران باشد چرا که ایران هرگز خواهان صلح نیست 

این کار بدهد سرنگونی وی حتمی است. رجوی سعی می کرد بیشتر و اگر روزی تن به 

روی این مسأوه کار کند بنابراین هفته هایی به این نام نامگذاری می کرد تا شاید بتواند از 

 این طریق روی خیانتی که در پس این امضا قرار داشت را بپوشاند.

قط یک بازی در سال های بعد مشخص شد که طرح شعار صلح از طرف سازمان ف

کثیف سیاسی بوده تا همکاری خودش را با دووت عراق مشروع نشان دهد. دیدیم که بعد 

ایران "از قبول آتش بس از طرف ایران این شعار رجوی در مورد صلح که مطرح می کرد 

به شکست انجامید و هیچ اتفاقی در داخل کشور  "هرگز پای قرار داد صلح نخواهد آمد

 و سازمانش بودند که بعد از اعالم آتش بس به محاق رفته و هر روز ابعاد نیفتاد و این رجوی

ی جنگ مه روشن شد که سازمان رجوی زاودهجنایت وی مشخص شد. به خوبی برای ه

 بوده و در شکاف این جنگ به خیانت و جاسوسی ادامه می دهند.

استقباوی که از  اوبته؛ قرارداد صلح بین سازمان با دشمن مردم ایران را می توان در

 در عراق نمودند دید. 7513رجوی در سال 
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 نحوه وصل شدن به سازمان مجاهدین خلق

بعد از این که از سربازی بازگشته بودم و کاری برای انجام دادن نداشتم در میدان بار 

تنکابن )شهسوار( مشغول کار شدم بعد از مدتی متوجه شدم که یکی از نفراتی که در آنجا 

کار می باشد قبالً با سازمان همکاری داشته و از زندان آزاد شده است برای همین مشغول 

من سعی نمودم با وی طرح دوستی ریخته تا شاید بتوانم خودم را به سازمان وصل کنم. 

موفق به انجام این کار شدم و به سازمان وصل شدم و بعد از 7515در نهایت در پاویز سال 

ادیویی داده تا بتوانم ارتباط های خود را وصل نگهدارم. در این تماس از خارج به من کد ر

مورد از آنجایی که طبع انقالبی گری هنوز در من زنده بود خیلی خوشحال بودم که 

 باالخره موفق شدیم با سازمان تماس بگیریم.

 
 اسیر فرقه رجوی اسماعیل رجایی

 نی گرفته می شد و نحوه کار همبیشتر مواقع از طرف سازمان با من و دوستانم تماس تلف

و  رستورانی در تنکابن ه رجوی در تماس اوویه شماره تلفناین گونه بود که از طرف مسئووین فرق

 یا رامسر داده و برای صرف غذا به آنجا می رفتیم و در ساعت مشخص نفرات سازمان با ما

 صرف غذا چون از آنجا می رفتیمتماس گرفته و کارهای مربوطه را به ما ابالغ می کردند و بعد از 
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دیگر این رد تلفن قابل کنترل نبود و کسی هم مورد شناسایی قرار نمی گرفت. تماس 

 تلفنی ما با سازمان به مدت یک سال به طول انجامید.

 

 
 7515کوه پیمایی در کوه های شمال در سال 

 مجاهدین خلق خروج از کشور و وصل شدن به

 ما گفته شد که دو نفر از ما برای وصل به سازمان باید از کشور به تیم 7511در آبان سال 

خارج شویم و نفر بعدی باید به دنبال جذب نفرات جدید باشد تا بعد به عراق اعزام شوند. 

 بعد از وو رفتن تماس های تلفنی، دوستم به نام فریدون شمساوی دستگیر شد. او در زندان دست

 کارهایی که سازمان در تنکابن به دنباوش بود از بین رفت. به خودکشی می زند و عمالً تمام

وقتی این پیشنهاد به ما داده شد ابتدا بسیار خوشحال شدیم که باالخره به چیزی که 

 دنباوش بودیم خواهیم رسید ووی از طرف دیگر باید چیزهایی مانند خاطراتی که در شهرمان

وش کرده و راه جدیدی را آغاز می کردیم و داشتیم از جمله خانواده و همه دوستان را فرام

 این انتخاب برای ما سرفصل بود که آیا انتخابمان درست است یا خیر؟ 

 اگر در طول مسیر اتفاقی بیفتد چگونه برخورد کنیم و مساول دیگر، به همین خاطر سه

نفری با هم نشست گذاشتیم که برای آینده خود تصمیم بگیریم. در نهایت قبول کردیم 
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وصل شویم و هر چیزی که در مسیر وصل  مجاهدینکه من به همراه دوستم اسماعیل به 

 وجود داشته باشد را قبول کنیم.  شدن

در تماس های بعدی شیوه رفتن و انجام قرار به ما گفته شد و ما باید برنامه خود را 

 ما تأکید شدهتنظیم می کردیم که سر ساعت در محل قرار در شهر زاهدان باشیم. در ضمن به 

 بود که در این رابطه به هیچ عنوان با کسی حرفی نزنیم و این کار باید بدون سر و صدا باشد.

 برای این که کسی از خانوادهایمان از رفتن ما به خارج از کشور مطلع نشود به آنان گفتیم

 که ما برای سفر به تهران می رویم و عصر جمعه برمی گردیم. 

ظهر روز پنج شنبه به تهران رفته و با اتوبوس خودمان را به شهر من و دوستم بعد از 

 کرمان رسانده و با ماشین کرایه ای خودمان را در ساعت هشت صبح به محل قراری که گفته

 شده بود رساندیم. از این که می توانیم به سازمان وصل شویم خیلی خوشحال بودیم و برایمان

 مانشود و یا دستگیر شویم چون انتخابی به ما مشکوک اصالً مهم نبود که در طول مسیر کس

 را کرده بودیم و در طول مسیر هم که بازرسی وجود داشت جوابی برای علت مسافرت به شهر

 زاهدان جور کرده بودیم.

قبل از این که به کانال مورد نظر سازمان در شهر زاهدان وصل شویم دوشوره عجیبی 

 ن که آیا رفتن به خارج از کشور برای ادامه مبارزه درست است؟در من به وجود آمد مبنی بر ای

آیا نمی توان آزادی مردم را در داخل ایران به دست آورد؟ اگر چیزی که ساویان به دنبال 

 آن بودم نتوانم در سازمان پیدا کنم بعد چه جوابی خواهم داشت؟ و هزاران سؤال دیگر ... .

ادامه دهیم و با دوستم به توافق رسیدیم که باید  در نهایت تصمیم گرفتیم این راه را

رفت و نباید به این راه شک کرد. بعد از تصمیم گیری نهایی، سر قرار رفته و خودمان را به 

کانال سازمان معرفی نموده و کد آشنایی دادیم. بعد از معرفی خود کانال مورد نظر ما را به 

ا گفته شد که فقط شب می توانیم از اتاق یکی از محالت بیرون شهر زاهدان برد و به م

بیرون بیاییم و ما نیز همین کار را انجام داده و بعد از دو شب فرد مورد نظر در حاوی که 

وانتی به همراه داشت به ما گفت که وقت رفتن به سمت مرز است امشب مسیر باز است و 

 خبری از بازرسی و ... نیست.



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          11
 

ل شدن به کانال سازمان بعد از دو روز در موقع تاریکی بعد از انجام کارهای اوویه و وص

به سمت مرز حرکت نمودیم. در بین راه یک پست بازرسی وجود داشت که آن را دور 

زدیم و بعد سوار ماشین شده و دوباره به سمت مرز حرکت کردیم تا جایی که دیگر با 

ز کوه باال رفتیم و تا صبح در خودرو امکان تردد نبود. از طریق مرز میرجاوه به کوه زده و ا

میان کوه های مرزی تردد کردیم و صبح کانال به ما گفت که خیال تان راحت باشد ما از 

 مرز رد شدیم و کسی نمی تواند به شما دسترسی داشته باشد.

 

هوا تازه روشن شده بود که به اووین روستای پاکستان رسیدیم. کانال سازمان چون در 

 زی آشنا داشت ما را به خانه یکی از دوستانش برد تا هم استراحتی بکنیم واووین روستای مر

هم صبحانه بخوریم. بعد از چند ساعت با خودرو دوستش به سمت شهر کویته پاکستان 

 حرکت نمودیم.

ما برای این که در طول مسیر شناخته نشویم وباس محلی بلوچی پوشیده و به ما گفته 

  جلوی ما را گرفتند شما اصالً حرف نزنید چون معلوم می شودشد که اگر در پست بازرسی 

 که ایرانی هستید، ما نیز در طول مسیر جاهایی که الزم بود اصالً حرف نمی زدیم.

در طول مسیر بعضی از بازرسی ها را پیاده دور می زدیم، در نهایت بدون هیچ مشکلی 

 ی برد و گفت که به هیچ عنوان از اتاقبه شهر کویته رسیدیم. او برای استراحت ما را به هتل

خارج نشویم. یک شب استراحت کردیم، روز بعد برای این که حضور ما در کشور پاکستان 
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معرفی جنبه قانونی داشته باشد به کمیساریای پناهندگی رفته و خودمان را هوادار سازمان 

     ما ت نمودند چوننمودیم و این که می خواهیم پناهنده شویم. آنان نیز یک سری سؤاال

از قبل توجیه شده بودیم به راحتی توانستیم در کمیساریای پناهندگی نام نویسی کرده و 

 برگه عبور بگیریم.

 ورود به پایگاه های مجاهدین در پاکستان

بود که با هواپیما به همراه کانال  7511تقریباً حواوی روزهای هشتم یا نهم آبان سال 

او ما را به محلی برد و منتظر ماندیم تا نفر سازمان برای تحویل  به شهر کراچی رسیدیم.

گرفتن مان بیاید. حدود دو ساعت بعد رابط سازمان رسید و ما برای اووین بار توانستیم با 

مسئول سازمان آشنا شویم و این وحظه برای ما بسیار خوشحال کننده بود زیرا به چیزی 

یمان مهم نبود که چه خواهد شد. سپس به همراه که دنباوش بودیم رسیدیم و دیگر برا

 رابط سازمان وارد یکی از پایگاه های سازمان شدیم، قبل از آن مسئول سازمان به ما گفته بود

که نباید از اسم و این که از کدام شهر به اینجا آمده اید حرفی بزنید چون وضعیت افراد 

 ا رعایت کنید.در پایگاه مشخص نیست و بهتر است مساول امنیتی ر

 بعد از وارد شدن به پایگاه تعداد زیادی از نفرات را دیدم که وضعیت ما را داشتند و اعالم

 می کردند که طی چند روز گذشته از ایران به پاکستان آمده و اکنون وارد پایگاه سازمان شده اند.

داشتند بعد از از آنجایی که خانواده ما از کاری که قرار بود انجام دهیم هیچ اطالعی ن

رسیدن به پایگاه به مسئووین آنجا گفتیم که باید با خانواده خود تماس گرفته و خبر 

سالمتی بدهیم. تا چند روز با مخاوفت مسئووین پایگاه مواجه شدیم ووی وقتی همه نفرات 

 مشکل شان یکی بود قرار شد که طی چند روز آینده با خانواده خود تماس بگیریم.

همه نفرات توجیه شدند که زمان تماس خیلی کوتاه باشد در ضمن به  قبل از تماس

خانواده خود نگویید که به مجاهدین وصل شده اید بلکه عنوان کنید که اکنون در کشور 

پاکستان هستید و برای ادامه تحصیل هر کسی یک کشوری را مطرح کند که من به 

مطرح کردم که من اکنون در کشور  همراه دوستم کشور انگلستان را نام بردیم. در تماس

پاکستان هستم و قرار است برای ادامه تحصیل به کشور انگلستان بروم وقتی به کشور 
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انگلستان رسیدم حتماً با شما تماس می گیرم ووی این خبرها نبود و دیگر اجازه تماس هم 

ده ام حرف بزنم. به من و افراد دیگر داده نشد، این تمام کلماتی بود که توانستم با خانوا

 این اووین دروغ سازمان بود و به ما یاد داد که باید دروغ گفت. 

در کل مدتی که از شهرمان یعنی تنکابن حرکت نمودیم تا به پایگاه سازمان در کراچی 

حرکت  7511برسیم حدوداً شش اوی هفت روز طول کشید یعنی ما از روز دوم آبان سال 

 وارد پایگاه سازمان شدیم. 7511آبان نموده و در روز هشتم یا نهم 

حدود دو هفته در پایگاه سازمان در کراچی بودیم که در این مدت به دفتر کمیساریای 

پناهندگی مراجعه نموده و در مصاحبه ای که انجام دادیم به عنوان پناهنده توانستیم برگه 

حقوق را مسئووین  گرفته و حقوق دریافت کنیم. بعد از بازگشت به پایگاه برگه دریافت

 سازمان از ما گرفتند و احتماالً حقوق ماهیانه پناهندگی ما را سازمان دریافت می کرد.

به ما گفته شد که با هیچ فرد از نفراتی که در آنجا حضور دارند  UNبرای مصاحبه با 

حرف نزنید و خودتان را مجاهد معرفی نکنید، فقط بگویید که تحت تعقیب حکومت ایران 

 ید و می خواهید پناهندگی بگیرید.هست

بعد از دو هفته، یک پاسپورت قالبی به نام جالل اودین کارآگاه )بعداً در سازمان متوجه 

شدم که وی اهل آمریکا بوده ووی دیگر خبری از سرنوشت وی پیدا نکردم( به من دادند و 

م. قبل از حرکت به همراه چند نفر و چند خانواده با هواپیما به سمت عراق حرکت کردی

مقدار زیادی ما را توجیه نمودند، ما که در جریان کار نبودیم فکر می کردیم سازمان بسیار 

قدرت دارد. در این توجیه گفتند که داخل هواپیما با کسی حرف نزنید چون هواپیما 

عراقی است و اگر به شما شک کردند خودتان را جزو نیروهای مسعود رجوی معرفی کنید 

 اری با شما ندارند.دیگر ک

در داخل هواپیما یکی از مهمانداران هواپیما به ما شک کرد و از این که این تعداد 

 جوان به عراق سفر می کنند برایش سؤال بود. وقتی مهماندار به ما مراجعه نمود ما گفتیم که

 ا مانیروهای مسعود رجوی هستیم به همین خاطر بعد از معرفی خودمان برخورد مهماندار ب

 کامالً فرق کرد و دیگر سردی گذشته را نداشت و مهربان تر شد.
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 ورود به عراق و شروع زندگی جدید در تشکیالت سازمان

در موقع ورود به فرودگاه بغداد دو تن از بچه های سازمان ما را تحویل گرفتند و بدون 

 ما داشت که انگار این که بازرسی شویم از درب دیگر خارج شدیم این حرکت این پیام برای

سازمان در عراق قدرتی دارد که حتی افراد در فرودگاه هم مورد بازرسی قرار نمی گیرند. 

 اوبته؛ من این گونه موارد زیاد مشاهده نمودم مثالً وقتی به کشور اردن با اتوبوس تردد می کردم

 حت با زدن مهرشاهد بودم که مأموران گمرک حتی به اتوبوس ما نزدیک نمی شدند و خیلی را

 به پاسپورت از مرز رد می شدیم.

بعد از مدتی به یکی از پایگاه های سازمان در بغداد به نام ضابطی وارد شدیم. )محمد 

 اردیبهشت 73ضابطی نام فرمانده نیروهای اجتماعی سازمان که در درگیری خانه های تیمی در 

 وان سرپل استفاده می شد که شامل چنددر تهران کشته شده بود.( از این پایگاه به عن 17سال 

طبقه ی مجزا بود که یک طبقه مربوط به نفرات جدید بود و یک طبقه مربوط به نفرات 

 ثابت سازمان و طبقه زیرین برای تماس های با داخل ایران مورد استفاده قرار می گرفت و یک

 طبقه هم محل استراحت بود.

 فته در این محل بودیم. ابتدا سعی کردند بامن و دوستم اسماعیل رجایی به مدت دو ه

یدن فیلم های دادن کتاب های سازمان مقداری فضای ما را عوض کنند همچنین ما را با د

 ... سرگرم نمودند. در این میان مسئووین مختلف شامل ستاد داخله و ...ازدواج سی خرداد و

شهر خودش و این که چه با بچه ها صحبت می کردند و هر کسی باید گزارشی از وضعیت 

کسی از نفرات داخل آماده اعزام به عراق می باشند را معرفی می کرد، در این باره من و 

دوستم سعی نمودیم کسی دیگر را وارد این داستان نکنیم. بعد از مدتی ما را به طبقه 

داشت زیرین پایگاه بردند تا بتوانیم با نفراتی که احتمال وصل شدنشان به سازمان وجود 

تماس بگیریم، من نیز یکی از نفراتی که می شناختم معرفی نمودم هر چند قصدم فقط 

وصل وی نبود بیشتر به دنبال ارتباط گرفتن و دادن خبر سالمتی بودم چون می دانستم 

جریان تماس را به خانواده ام خواهد گفت و هم بگویم که من به انگلستان نرفته ام و در 

 عراق می باشم.
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تماس برقرار شد، خوشبختانه دوستم قبول نکرد که مانند من و اسماعیل اسیر این 

 رجوی شود و عنوان داشت که من کاری به این کارها ندارم.

در مدتی که در این پایگاه حضور داشتم نفراتی از ستاد ضد اطالعات با تک تک نفرات 

ابتدای کار با این صحبت می کردند تا به وحاظ امنیتی چک شوند چرا که سازمان در 

شیوه سعی می کرد جلوی ورود نفوذی های حکومت ایران به مناسبات خود را بگیرد که 

در این کار هیچ وقت موفق نبود چرا که سازمان به نیرو احتیاج داشت. خود مسعود رجوی 

در نشست های داخلی عنوان می کرد که انقالب مریم می تواند یک پاسدار را هم تغییر 

به همین خاطر زیاد سخت نمی گرفتند و به صرف این که فرد کسی را در سازمان بدهد و 

 می شناخت می توانست از این مرحله به راحتی عبور کند.

مسئووین فرقه به دروغ عنوان می کردند که وارد شدن به سازمان سخت است و خارج 

 ار سخت و جانکاه بود.شدن آسان ووی این گونه نبود، وارد شدن بسیار آسان و خارج شدن بسی

 بودند نفراتی که برای خروج از فرقه دست به خودکشی زدند و ....

من و دوستم )اسماعیل رجایی( را برای چک امنیتی )ضاد( صدا زدند، مسئووین این 

کار دو نفر بودند، طوری در حرف هایشان جوسازی می کردند که این شبهه و ترس را در 

کارشان بسیار جدی می باشند. ابتدا من و دوستم جا خورده و  فرد ایجاد کنند که آنان در

 فکر کردیم که مبادا خبری شود و ما را قبول نکنند.

در میان صحبت ها و معرفی خودمان متوجه شدم که یکی از مسئووین این کار، اهل 

شهر ما یعنی تنکابن است. وقتی پروسه فعاویت خودمان را عنوان نمودیم یکی از آن ها 

دی به نام عباس نامور با نام مستعار محمد نجفی بود که به مسئووش کاک مراد که نام فر

مستعارش بود )وی در جریان عملیات آفتاب به خاطر گیر کردن گلووه توپ کشته شد( 

سپس شروع کرد به  "من آن ها را می شناسم و مشکلی به وحاظ امنیتی ندارند."گفت: 

گذشته داشت و این مسأوه برای ما بسیار مهم بود که گفتن خاطراتی که با برادرم در 

 حداقل در این مرحله کسی ما را می شناسد و خیلی راحت توانستیم از مرحله چک امنیتی

 عبور کنیم.
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 وقتی از نزد آنان برگشتیم انگار دنیای دیگری را به رویم باز می دیدم و بسیار خوشحال

به پایان برسانم و از این که کسی را در سازمان  بودم که توانستم با موفقیت این مرحله را

می شناسم که همشهری من است خوشحال بودم. فکر می کردم که اگر موقعی کارم به 

مشکلی بخورد وی می تواند حلش کند و این تصوری خام بود چرا که عباس نامور هم بعداً 

ه کامیون های سنگین با تشکیالت مشکل پیدا کرد و رده او را گرفتند و مسئول تعمیرگا

 شده بود.

 بعد از چند هفته و پایان کار چک امنیتی و ریل گزارش نویسی و تماس با داخل کشور،

من به همراه دوستم برای گذراندن هنگ آموزشی که همه افراد بعد از ورود به سازمان 

 باید طی می کردند به نوار مرزی ایران و عراق رفتیم.

 نفرات جدید باید طی می کردند، این شیوه نیز در ارتش هادوران آموزشی هنگ را همه 

صادق است و سرباز بعد از گذراندن دوره آموزشی و گرفتن آموزش کار با سالح می تواند 

 تقسیم شده و به یکان های مختلف برود ما هم این ریل را باید طی می کردیم. 

 بور از شهر سلیمانیه به سمتمن به منطقه مرزی در کردستان عراق اعزام شدم و بعد از ع

روستای ماوت رفته و از آنجا به منطقه کهریزه که نزدیک مرز سردشت بود به پایگاه 

جلیلی که منطقه ای کوهستانی بود برای آموزش در نظر گرفته بودند رفتیم. در این 

 منطقه دو پایگاه دیگر هم وجود داشت که برای عملیات مرزی و انتقال تیم های ترور به

داخل کشور استفاده می شد یکی پایگاه منصوری و دیگری تدین بود در پایگاه منصوری 

بیشتر مسئووین وقت نظامی سازمان در عراق از آن استفاده می کردند اما پایگاه تدین در 

 نزدیکی پایگاه جلیلی قرار داشت و همانند پایگاه جلیلی مورد استفاده قرار می گرفت. 

 هفته ای از شروع آموزش ها گذشته بود و تا دوره بعد که آموزش هابه دویل این که دو 

شروع شود و ما بتوانیم در آن شرکت کنیم، برای انجام کارهای پشتیبانی به آشپزخانه 

رفتیم. این مدت بعد از خارج شدنم از ایران به مدت یک ماه طول کشیده بود و هنوز حال 

گذشته با دوستم حرف می زدیم و به آینده  و هوای ایران را داشتم و به یاد خاطرات

خودمان فکر می کردیم که در آینده ای نه چندان دور کار حکومت ایران تمام است و ما با 

 سربلندی به ایران باز خواهیم گشت.
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پایگاه آموزشی جلیلی در میان شیار دو کوه واقع شده بود که نفوذ به آن سخت بود و 

ت جدید بود و شب ها برای نگهبانی از ما استفاده می شد. محلی مناسب برای آموزش نفرا

توسط خود سازمان منفجر شد. سازمان اعالم کرده بود که  13این پایگاه در زمستان 

نیروهای ایرانی به این منطقه نزدیک شده اند و نباید این پایگاه به دست آنان بیفتد و به 

این که از این عمل سوءاستفاده تبلیغاتی  همین دویل آن را منفجر کرد. بعداً سازمان برای

کند عنوان نمود که وسایل زیادی در آنجا باقی مانده و قیمت آن را میلیون ها دالر اعالم 

کرده بود در حاوی که این محل دارای تأسیسات خاصی نبوده و به عنوان مرکز آموزش از 

 آن استفاده می شد.

 شروع آموزش های عملیات چریک شهری

ه هفته بعد آموزش های نظامی ما شروع شد و بعد از چند روز کار با سالح حدود س

 سبک و نارنجک متوجه شدیم که تعدادی از مسئووین سازمان با وندکروز به این محل آمده اند

و می خواهند با نفرات جدید صحبت نمایند. من هم یکی از نفراتی بودم که می بایست با 

 توجه شوم که داستان چیست و حس کنجکاوی من گلمن صحبت می شد و میل داشتم م

 کرده بود.

وقتی مرا صدا زدند دل توی دوم نبود که نکند اتفاقی افتاده باشد. مسئول مربوطه 

 من افشین هستم و مسئول قسمت نظامی دانشکده چریک"خودش را این گونه معرفی کرد: 

فرجی است که در تهران  بعداً متوجه شدم نام اصلی این فرد عبداووهاب "شهری هستم

 عملیات های زیادی انجام داده و یکی از قاتالن حلقه به گوش رجوی است. 

 وی در ابتدا مقداری از گذشته من سؤال نمود و این که در ایران چه کار می کردم و چگونه

با سازمان آشنا شدم و چرا به سازمان آمدم... بعد از مقداری توضیحات از من سؤال نمود 

در  یا در ایران تحت تعقیب هستم یا خیر و این که کسی از فعاویت من در رابطه با سازمانکه آ

ایران خبر دارد و یا نفرات شهرتان تو را می شناسند آیا در شهر خودتان کار و فعاویت 

 سازمانی داشتی که من جواب دادم کسی مرا نمی شناسند و دورانی که همه فعاویت می کردند
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 بودم و کسی مرا نمی شناسد و به وحاظ قانونی هم مشکلی ندارم و می توانممن در سربازی 

 همین اآلن به ایران برگردم.

آیا مایل هستی به داخل رفته و برای سازمان عملیات و یا "در پایان از من سؤال نمود: 

 یکار انجام دهی؟ قبل از آن به تو آموزش می دهیم که چه کار بکنی که دستگیر نشوی و مشکل

چرا می خواهی به داخل "وقتی من جواب مثبت به او دادم او گفت:  "برای تو پیش نیاید.

من از این "و در وحظه فکر کردم مبادا او از این حرفم شک کرده باشد به او گفتم:  "بروی؟

و بعد از جواب  "گونه کارها خوشم می آید و معتقدم که باید در ایران کار را یکسره کرد.

 گار نشانه رضایت را در او دیدم، خیاوم راحت شد.دادن من ان

ی وسایل های روز به ما گفتند که باید همهاین برخورد ها دو روزی طول کشید، در انت

خود را بردارید و همراه این اکیپ بروید. سؤال نمودم که دوره آموزشی من چه می شود 

 تری انجام می گیرد. در اینگفتند سازماندهی تو عوض شده و آموزش های شما در سطح باال

 نقطه با دوستم که ساویان با همدیگر بودیم از هم جدا شدیم.

من و تعدادی دیگر که برای عملیات داخل ایران انتخاب شده بودیم به سمت شهر 

سلیمانیه و بعد از آن به سمت کرکوک حرکت نمودیم و به پایگاهی که چند طبقه بود 

کرکوک نام داشت. جمله ای در سر در ورودی  "ملک مرزبان"وارد شدیم و نام این پایگاه 

این پایگاه وجود داشت که توجهم را به خود جلب کرد به این مضمون اگر کسی توان 

 کشیدن سالح ندارد وارد نشود.

این ساختمان بیشتر شبیه به هتل بود چرا که اطاق های دو نفره زیادی داشت و 

ز روز بعد آموزش های ما شروع شد. در این پایگاه نفرات دو نفره سازماندهی شدند و ا

مسئول اصلی فردی به نام مهدی کتیرایی )ساسان( بود )وی در عملیات فروغ جاویدان 

)مرصاد( سازمان کشته شد( وی عالوه بر مسئوویت فرماندهی پایگاه مسئول آموزش های 

و  "ساوه مقاومت جمع بندی یک"سیاسی سازمان بود که شامل مرور بحث در باره کتاب 

بود. به وحاظ نظامی هم مسئوویت کار با همان فرد  "هویت"و بحث  "شناخت"کتاب 

یعنی عبداووهاب فرجی )افشین( بود، سه نفر دیگر از اعضای سازمان که در ایران عملیاتی 

داشتند به او کمک می کردند. مسئووین آموزش شامل فردی با نام مستعار عزت که در 
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 جاویدان کشته شد و فردی دیگر به نام مستعار حسین که بعداً از سازمان جداعملیات فروغ 

 شد و به اروپا رفت و فرد دیگری به نام اصغر فهیمی که هنوز در مناسبات سازمان می باشد،

 بودند. همه نفرات به صورت دسته ای و دو نفره به این سه نفر وصل بودند و کار آموزشی را

 ند.با آنان دنبال می کرد

 آموزش هایی که در این دانشکده داده می شد شامل: کار با سالح کالش، نارنجک، سالح

 بود. کار عملی با این سالح ها را در میدان تیر ارتش 7کمری کلت و کار با بمب دستی غدیر

 عراق که در بیرون از شهر کرکوک قرار داشت انجام می دادیم. عمالً این محل در اختیار نیروهای

 ان بود و حتی برای تمرین موتور سواری و تمرین ترور به این محل می رفتیم.سازم

 عالوه بر این هر فرد می بایست رانندگی را به طور کامل می آموخت و امتحان می داد تا

 بتواند در موقع عملیات در داخل کشور دست فرمان خوبی داشته و بتواند از صحنه خارج شود.

یدن سالح کالش و کلت هر روز انجام می گرفت. در بعضی در درون پایگاه تمرین کش

 مواقع هم به تمرین کار با جعلیات پرداخته تا یک تیم عملیاتی در داخل کشور خودکفا باشد

 و بتواند مشکلش را خودش حل کند.

در مواقعی هم کارمان درست کردن شکم بندهایی بود که هر فرد می بایست بر اساس 

ایی که می تواند برای عملیات به داخل ببرد تا در تردد و عبور از نوع عملیات و سالح ه

 های بازرسی داخل کشور دچار مشکل نشود و بتواند سریع از آن استفاده کند، این فردتپس

 همیشه و هر جا که می رفت می بایست شکم بند را به خودش بسته باشد.

وهای مخفی حکومت ایران بود که از دیگر آموزش های این پایگاه مقابله ناگهانی با نیر

 می بایست فرد بر اثر تمرین زیاد در کوتاه ترین زمان قدرت واکنش داشته باشد. عالوه بر آن

آموزش داده می شد که در صورت حمله به خانه تیمی چگونه باید دفاع نمود و شیوه های 

 مقابله با آن چیست.

                                                           
گذاشته و بعد از پرتاب  یشکستن داشت در آن مواد انفجار عیسر تیفانوس که قابل شهیمانند ش یبمب دست نیا - 7

بمب  نیبعداً ا شد که یبود نامگذار ریکه نامش غد یبمب توسط فرد نیشد. ا یو شکسته شدن عمل انفجار انجام م

 فانوس نام بمب فانوس به آن گفته شد. شهیبه علت استفاده از ش
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 ند به وحاظ فرهنگی و حرف زدن مشکلینفراتی که تازه از داخل ایران به عراق آمده بود

نداشتند ووی نفراتی که از اروپا به عراق می آمدند به آن ها آموزش داده می شد که چگونه 

 بتوانند در ایران صحبت نموده و این عاملی برای وو رفتن آن ها نباشد.

 این آموزش ها چند ماهی طول کشید و بعد از آن نفرات به تیم های دو نفره تقسیم

 می شدند و برای اعزام به داخل کشور و انجام عملیات به پایگاه دیگری در همان شهر کرکوک

 انتقال داده می شدند. اوبته؛ بعد از عملیات و یا دستگیری و کشته شدن شان که سازمان نام

 آن ها را عنوان می کرد متوجه می شدیم که تیم به داخل اعزام شده است. 

 تیم های عملیاتی زیادی را بعد از اعزام به داخل کشور 11ن سال عمالً سازمان در زمستا

از دست داد. با توجه به کشته شدن دو نفر از سران سازمان به نام های موسی خیابانی و 

اشرف رجوی مسئووین سازمان تالش داشتند با اعزام تیم های زیادی در داخل کشور 

م دهند که همه تیم های اعزامی به انجا 7511عملیات های بسیاری در ماه بهمن سال 

داخل کشور ضربه خوردند و یا حین درگیری کشته شدند و سازمان دیگر نتوانست روی 

 این مسأوه به تبلیغات گسترده دست بزند.

 این مسأوه برای تیم های عملیاتی قابل هضم بود چون به ما گفته شده بود که عمر یک

 یر از این انتظار نداشتیم و هر تیمی سعی می کردچریک شش ماه بیشتر نیست و بنابراین غ

 که این زمان بندی که سازمان مطرح می کرد به عقب بیاندازد.

 سازمان سعی می کرد روی کشته شدن تیم های عملیاتی سوار شود و می گفت که تیم ها

با رشادت کشته شدند ووی فضایی که در پایگاه وجود داشت خالف این را ثابت می کرد. 

ه ناراحت بودند چون مدت زمان زیادی را در کنار آن بچه ها سپری کرده بودند. هم

مسئووین برای جلوگیری از خراب شدن ذهن بچه ها و مسأوه داری آنان نشست گذاشته و 

سعی می کردند این گونه وانمود کنند که آنان در راه مبارزه ی مردم ایران کشته شده اند 

 ونه هایی از شکنجه زندانی ها در داخل ایران و از سابقه نفراتو با دجاوگری و فریبکاری نم

 سازمان در زمان شاه که در زیر شکنجه کشته شده بودند را خرج می کردند.

کار و روال عادی ما در سازمان و در این پایگاه به همین منوال گذشت و سازمان بعد از 

اطالعیه داد و گفت که  11سال ضربه خوردن در جریان اعزام تیم های عملیاتی در بهمن 
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تمام این ضربه ها از تلفن ناشی شده و دیگر نباید کسی از تلفن استفاده نماید به همین 

 دویل تمام ارتباطات تلفنی عراق به ایران قطع شد.

بعد از این جریان، خط مبارزه چریک شهری با شکست مواجه شد و اعالم کردند که 

و به جمع بندی برسیم که علت شکست و ضربه پذیری  باید شیوه های جدیدی را بررسی

باالی تیم های عملیاتی چیست؟ خط اعزام به داخل متوقف شد و ما را سازماندهی کردند 

ووی گفتند هر موقع که الزم باشد و خط اعزام به داخل ایران برای عملیات راه بیافتد 

 دوباره شما را به کار خواهیم گرفت.

نفرات به پایگاهی به نام ایزدی و عراقچیان که در ورودی شهر  من و تعدادی دیگر از

کرکوک بود انتقال یافتیم ووی چون آموزش هایی که دیده بودیم با دیگران فرق داشت 

زیاد درگیر نفرات دیگر یکان ها نشده و کار خودمان را داشتیم و حتی به ما تأکید شده 

 ل کشور هستیم.بود عنوان نکنیم که جزو تیم های عملیاتی داخ

 سازمان برای سازماندهی عملیات منطقه ای در نوار مرزی ایران چند فرماندهی داشت که

 یک محور شامل نفرات ترک بود که بیشتر نفرات ترک زبان در آن فرماندهی حضور داشتند.

محور بعدی شامل نیروهای شمال ایران بود که سعی شده بود همه نفرات شماوی در 

بود سازماندهی شود که محل این محور در  7ه فرمانده آن محمود مهدوییک فرماندهی ک

 سلیمانه عراق بود و نام پایگاه شان جزی بود. 

محور بعد مربوط به نفرات استان مرکزی، اصفهان، شیراز و جنوب بود که این نفرات 

کدام  در ورودی شهر کرکوک و در پایگاه عراقچیان و ایزدی مستقر بودند. این محورها هر

بر اساس منطقه عملیاتی خود که از قبل مشخص شده بود به عملیات می رفتند یعنی این 

 که هر فرماندهی برای خودش منطقه عملیاتی داشت و بر اساس آن به مرزهای مشخصی که

داشتند تیم های عملیاتی به نوار مرزی اعزام کرده و بعد از پایان عملیات به پایگاه های 

هایی سرپلی نمود که هر محور فرماندهی پایگاهند. باید به این نکته اشاره خود باز می گشت

                                                           
 )محمود قاومشهر این فرد بعداً به علت ابتال به سرطان در اشرف فوت کرد.( 7
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در استقرار کوتاه مدت در نوار مرزی داشتند که فقط در موقع اعزام تیم های عملیاتی 

 برای انجام عملیات استفاده می شد.

 آمدن رجوی از فرانسه به عراق

که خبری همه را شوکه کرد و  همه افراد درگیر عملیات های نظامی نوار مرزی بودند

 . 7513خرداد سال  71آن آمدن رجوی به خاک عراق بود یعنی در 

ابتدا همه افراد را در ساون غذاخوری جمع کردند و فیلمی از تودیع مسعود رجوی در 

فرانسه پخش شد. او در این فیلم سعی کرد مسأوه آمدن به عراق را این گونه بیان کند که 

بند و بستی که با دووت فرانسه انجام داده او مجبور شده به عراق بیاید. حکومت ایران با 

 )مریم رجوی قبل از وی به عراق آمده بود.(

 رجوی در این فیلم شعارهای زیادی سر داد ووی هیچ کدام از شعارها در طول مدتی که

 را ترک نمودند.سازمانش در عراق حضور داشت به وقوع نپیوست و در نهایت با خفت و خواری عراق 

 او در این نوار گفت: 

 اوعاده خطیر و سرنوشتسفری است فوق این و خواهم رفت (فرانسه)ا جمن فردا از این»

 . اما نشد، یعنی نگذاشتند.روز پیش بروم76-3-1. قرار بود ساز، پر از خطر، خطرهای مختلف

اگر  .حال فردا خواهم رفت هر گروگانی یافته بودم اما به مثابهروزی خودم را به چند

 «.ها ها بر کوهستان گویم که برفروزم آتش کالم می روی، در یکبپرسید برای چه می
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 7503خرداد سال  71برنامه تودیع رجوی برای خروج از فرانسه در 

تشکیالت سازمان قصد داشت سفر رجوی را از فرار برهاند و او را قهرمان نشان دهد، 

 رجوی یک سفر عاشورایی دیگر است و ما عزممان جزم است که باز هم مقاومتسفر "گفتند: 

 "انقالبی را وارد یک کوره دیگری کنیم ...

 این حرف ها بیشتر یک شعار سرکاری بود و در نهایت هم شاهد بودیم که بعد از سرنگونی

 صدام، رجوی و نیروهایش با خفت و خواری عراق را ترک نمودند.

یک گام آشکار در سرسپردگی به دووت عراق برای انجام هر خیانت  این حرکت رجوی

و جنایتی علیه مردم ایران بود و به غرب این پیام را داد که وی می تواند در کمک به غرب 

 کارهای زیادتری هم انجام دهد.

 ( بهخلق  مجاهدین در حال جنگ می باشد و ما ) او مدعی شد که چون ایران با عراق

 ازمان آوترناتیو با این حکومت در حال جنگ هستیم و با دووت عراق پیمان صلحعنوان یک س

 امضا نمودیم این پرواز می تواند تنور جنگ طلبی حکومت ایران را گل بگیرد و از طرف دیگر

نیروهای سازمان می توانند به داخل ایران رفته و عملیات داشته باشند که بعداً توضیح 

 ا همه شعاری بوده که از کله پوک و بی محتوا رجوی در می آمد.داده خواهد شد که این ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7513استقبال طه یاسین رمضان از رجوی در فرودگاه بغداد 
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 با یک هواپیمای اختصاصی از فرانسه به بغداد گریخت. 7513خرداد  71در نهایت رجوی در 

 فرودگاه فرستاد تا وی حس را برای خوشآمدگویی به 7صدام حسین معدوم، طه یاسین رمضان

دوستی و همکاری خودش را به رجوی نشان دهد. رجوی بعد از آمدن و برای این که روی 

 افکار ایرانیان تأثیر بگذارد سری به امامان شعیه زده تا بتواند نشان دهد که وی دارای عقاید

 پردگی اش رااسالمی است بعد از آن رجوی به دیدار صدام حسین رفت تا به طور کامل سرس

 نشان دهد. 

 
 مالقات رجوی با صدام معدوم

 وضعیت در تشکیالت به گونه ای بود که باید همه نفرات بعد از دیدن فیلم، گزارش آن را

 در مورد رفتن رجوی به عراق می نوشتند و این که چه احساسی داشتند و بعد در نشست های

 تشکیالتی باید روی این مسأوه بحث می شد.

 آمدن رجوی به عراق و رفتن او به مرقد امامان شعیه، فیلم هایی از این مراسم برای بعد از

 نفرات درون مناسبات پخش نمودند. همه افراد باید از زیارت رجوی از مرقد امامان نیز

                                                           
ابتدا به حبس ابد و  لیدج یروستا انیعیمشارکت در کشتار ش یشده بود جراوم و اریبس اتیمرتکب جنا ی)و - 7

و کاربرد اسلحه  7997عراق در سال  انیعیش زیرمضان در سرکوب خشونت آم نیاسیحکوم شد. طه سپس به اعدام م

 است.( دست داشته 7933در حلبچه در سال  ییایمیش
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گزارش می نوشتند مبنی بر این که آن این فیلم چه تأثیری روی آنان داشت در یک 

 زارش می نوشتند که مسئوویت پذیرتر شده اند و آماده هستندکالم همه افراد باید طوری گ

 که مسئوویت بیشتری بردارند.

این گونه موارد و شامورته بازی همیشه در درون مناسبات وجود داشت. هر موقع که 

 رجوی فرار می کرد به اسم پرواز تاریخ ساز غاوب می کردند و اعضا مجبور بودند در این رابطه

 و از خودشان انتقاد کنند که چرا به بزرگی و عظمت رجوی!!! پی نبردند و درگزارش بنویسند 

 این رابطه کم کاری انجام دادند.

سازمان به طور کامل به مدت سه ماه  7513خرداد سال  71با ورود رجوی به عراق در 

فعاویت هایش را مسکوت گذاشت تا بتواند به جمع بندی رسیده و خط کار جدیدی  کلیه

 از نماید. را آغ

من نیز مانند بقیه نیروها به مدت سه ماه در قرارگاه عراقچیان )کرکوک( بیکار بودم و 

 کارمان از صبح تا غروب کار جمعی شامل پاک کردن برنج، گوشت و سبزی و خرد کردن آن

 بود و بعد از ظهر هم ورزش. هیچ مسئووی با کسی کاری نداشت و اگر علت را سؤال می کردیم

 ند قرار است خط جدیدی تووید شود که می تواند در راستای سرنگونی بسیار کارساز باشد.گفتمی

 بعد از پایان سه ماه؛ سازمان اعالم کرد که خط جدید، زدن پایگاه های حکومت ایران در

 نوار مرزی است یعنی خط پایگاه زنی در نوار مرزی آغاز گردید.

نشستی در این رابطه برگزار کرد و رجوی برای این که خط جدیدش را پیش ببرد 

فیلم آن را برای افراد پخش نمودند. حرف اصلی رجوی این بود که ما بعد از خط چریک 

شهری و زدن سرانگشتان حکومت ایران که همان پاسداران و غیره می باشد به این نتیجه 

اکنون  رسیدیم که در این خط دچار اشتباه شده و تلفات بیشتری دادیم به همین خاطر

تصمیم گرفتیم که خط چریک شهری را فعالً انجام ندهیم تا بتوانیم با انجام عملیات های 

 فعالً خط چریک شهری"مرزی تلفات بیشتری از حکومت ایران بگیریم و این که گفته می شود 

 شود که این خط را به طور کامل کنار گذاشته ایم، اگردویل بر این نمی "کنار می گذاریمرا 

 زم باشد و نیاز ببینیم دست به این کار می زنیم.ال
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بر این اساس و خط جدید اعالم شده از طرف رجوی، کلیه یکان ها سازماندهی جدید 

شده و همه نفرات در کادر و تشکیالت جدید سازماندهی شدند. در همین راستا مسئووین 

 ند و کلیه نفرات هرهر فرماندهی می بایست عملیات هایی را در مسیر خط جدید انجام ده

فرماندهی بر اساس این خط سازماندهی شده و به عملیات های مرزی اعزام می شدند و 

عمالً سازمان سعی داشت تا آمارهای خود را به وحاظ انجام عملیات تروریستی باال نشان 

دهد تا هم بتواند در تبلیغات سیاسی از آن بهره ببرد و هم به صاحب خانه جدیدش یعنی 

 م بفهماند که می تواند در جنگ عراق علیه ایران کمک کار وی می تواند باشد.صدا

از طرف دیگر رجوی قصد داشت با انجام عملیات های مختلف و نشان دادن قدرتش، از 

 صدام حسین تسلیحات و کمک های نظامی بیشتری به دست بیاورد.

 ا صدام دست به کار کثیفسران فرقه رجوی عالوه بر همکاری همه جانبه ب هدر این رابط

 دیگری در جنگ علیه نیروهای ایرانی زدند و آن هم شنود تماس های طرف ایرانی و جمع آوری

 اطالعات و دادن آن به ارتش عراق یعنی رجوی به طور کامل به خدمت ارتش عراق درآمد.

 ابعد از ورود رجوی ویست درخواست هایش شروع شد و در اووین گام سعی نمود محلی ر

 برای استقرار کلیه نیروهایش در نظر بگیرد. 

و  چون قبالً نیروهای ایرانی در منطقه سردشت دست به پیشروی زده بودند و پایگاه جلیلی

 تدین )پایگاه های فرقه در منطقه کردی عراق( زیر خمپاره کردهای عراقی قرار گرفته بود و

 قه مرکزی عراق بروند تا بتواند از آنجامجبور شدند که دست از منطقه کردی برداشته و به منط

 فرماندهی نیروهایش را به عهده داشته و از همانجا نیروهای خود را برای عملیات اعزام کند.

 برای این کار رجوی یکی از مقرهای نظامی عراق را زیر نظر گرفت و آن منطقه جایی جز

و  و از جاده اصلی فاصله داشتاشرف قبلی نبود چون به وحاظ نظامی پایگاه ارتش عراق بوده 

 دور تا دور آن زمین خاوی بود و امکان نفوذ در آن کم بود.

 راه اندازی قرارگاهی به نام اشرف

 این محل که بعداً به اشرف نامگذاری شد در نزدیکی شهر خاوص در استان دیاوی می باشد

 یر عبور به منطقه کردیکیلومتر با مرز ایران فاصله داشت و از طرف دیگر در مس 16که حدود 



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          11
 

 عمالً 16بود و نیروهای سازمان به راحتی می توانستند به منطقه کردی تردد نمایند. در سال 

قرارگاه اشرف عاملی بازدارنده برای پیشروی نیروهای کردی به سمت بغداد شد که در 

 قسمت خودش به آن خواهیم پرداخت.

 که قبالً توسط ارتش عراق اداره می شد پایگاه اشرف در منطقه وسیع و بازی قرار داشت

و انبار تانک ها و نفربرهای زرهی ارتش عراق بود و دارای سووه های مهمات زیادی بود که 

کرد. در قسمت شرق این پایگاه یک فرودگاه اضطراری وجود میارتش عراق از آن استفاده 

 داشت و جاده ای که از آن می شد به منطقه کردی راه یافت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عراق خاوصنقشه هوایی قرارگاه اشرف در 
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وقتی برای اووین بار وارد قرارگاه اشرف شدم، به صورتی که اکنون دیده  7513در سال 

 می شود نبود، درب قرارگاه از سمت جنوب باز می شد و باید مسافتی را در جاده خاکی طی

 نموده و بعد وارد قرارگاه  می شدیم. 

 ایگاه شامل یک پمپ بنزین و سه ساختمان بتونی بود که سه وشکر نیروهایدر ابتدا؛ این پ

 سازمان در آن مستقر بودند. 

 به مرور زمان با توجه به خوش خدمتی رجوی به صدام قرارگاه اشرف گسترش یافت و کلیه

ساختمان های داخل آن نیز در اختیار رجوی گذاشته شد. در اطراف قرارگاه زمین های 

 جود داشت که به مرور زمان زمین های کشاورزی از مردم گرفته شده و به زمینکشاورزی و

 مانور ارتش رجوی تبدیل شد. هیچ یک از روستاییان حق شکایت نداشتند و اگر این کار را انجام

 می دادند تحت برخورد نیروهای صدام قرار می گرفتند در یک کالم می توان گفت که صدام

عراق برقرار نموده بود و به طبع این اختناق در روستاهای اطراف اختناق شدیدی در کشور 

 قرارگاه اشرف شدت بیشتری می گرفت.

رجوی سیطره خود بر منطقه خاوص را به مرور گسترش می داد و دیگر کار به جایی 

 رسید که با خودروهای نظامی خود به گشت می پرداختند.

د در منطقه کردی و پیشروی آنان به بعد از اعالم خط جدید و سخت شدن زندگی افرا

 سمت پایگاه های سازمان در سلیمانیه و منطقه مرزی ایران، گروهی از نیروهای سازمان برای

عملیات به نوار مرزی ایران اعزام شدند که قصد زدن پایگاه های مرزی را داشتند ووی در 

 میهنی کردستان عراقمنطقه کردی )پشت آشان( با نیروهای معارض کردی به نام اتحادیه 

 )یکتی( درگیر شده و بیشتر نفرات این گروه عملیاتی کشته شدند. سازمان به این جمع بندی

 رسید که دیگر جایز نیست نیروهایش در منطقه کردی بمانند و به همین دویل من به همراه

 امتعدادی از نفرات سازمان از کرکوک به منطقه کردی پشت آشان رفتیم. چون درگیری تم

شده بود دستور دادند برای جمع بندی این عملیات که باعث کشته شدن افراد شده، به 

 قرارگاه اشرف برویم. این جمع بندی توسط محمود عطایی فرمانده عملیاتی سازمان در عراق

انجام گرفت، در آنجا متوجه شدم که تعدادی کمی از افراد در این پایگاه حضور دارند. بعد 



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          11
 

کرکوک به همه دستور حرکت داده شد تا کلیه افراد به اشرف بروند و خط از بازگشت به 

 جدید سازمان از همان پایگاه دنبال شود، من به همراه بقیه افراد به اشرف بازگشتیم.

در آن زمان تعداد سه گردان از ارتش سازمان در اشرف وجود داشت، گرچه تعداد افراد 

 نفر 766اوی  36ای کالسیک فرق می کند و حدود گردان در سازمان با سازماندهی ارتش ه

 را یک گردان تشکیل می دهد.

حدوداً بعد از سه هفته ماندن در اشرف، سازماندهی من عوض شد و سازمان دوباره 

 سعی نمود این بار خط چریک شهری را به جای مرزهای عراق از مرز پاکستان آغاز نماید.

نام بدیع زادگان که در غرب بغداد یعنی شهر خان در این راستا؛ من نیز به پایگاهی به 

 قرار داشت رفتم، در آن موقع کسی از اعضای فرقه نسبت به این پایگاه اطالعی نداشت. 7ضاری

این پایگاه در پشت قبرستانی قرار داشت و از جاده اصلی قابل مشاهده نبود و توسط 

ن اداره می شد، این قرارگاه فردی به نام محمد حیاتی )سیاوش( از اعضای قدیمی سازما

 برای کارهای ضروری بود و به عبارتی سرپل به حساب می آمد. 

زمانی که من وارد پایگاه بدیع زادگان شدم بیشتر افراد کارشان آماده سازی این پایگاه 

بود، به عبارتی می توان گفت وقتی پایگاه اشرف در حال آماده سازی بود همزمان روی 

 ار می شد.این پایگاه هم ک

 رفتن به کشور پاکستان برای انجام مأموریت داخل کشور

 بعد از رفتن به پایگاه بدیع زادگان در غرب بغداد؛ در آنجا به من گفته شد که سازماندهی

 من عوض شده و قرار است برای عملیات داخل ایران به کشور پاکستان بروم. فردی را به من

 عملیات می رفتم و چون سابقه ی بیشتر از من داشت در معرفی نمودند که باید همراه او به

 این عملیات فرمانده ی من بود.

برای اعزام به پاکستان انجام  در مدتی که در قرارگاه بدیع زادگان بودم کار آماده سازی

با پاسپورت تقلبی به نام )جالل اودین کارآگاه(  13گرفت. بعد از دو هفته در پاویز سال می

                                                           
گفت که  دیو فلوجه قرار داشت اوبته با یبغداد به سمت رماد میجاده قد یعنیدر منطقه کرخ  ی)شهر خان ضار  -7

 (.جاده قرار داشت نیا در زین بیزندان مخوف ابوغر
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 ته با همین پاسپورت به عراق رفته بودم اکنون باید به کشور پاکستان می رفتم.که سال گذش

نفری که قرار بود همراه وی برای عملیات به داخل کشور بروم نام مستعارش علی محمد و 

 اهل اصفهان بود. بعد از ردیف شدن کار اعزام و مدارک به همراه وی به پاکستان رفتیم.

انجام عملیات در داخل کشور به طور جدی مخفی بماند چون باید "به ما گفته بودند: 

 ما در اشرف به نیروهای خود گفته ایم که خط جدید ما زدن نیروهای حکومت ایران در نوار

  "مرزی است، بعد از این که این خط پیش برود دوستانتان در عراق نیز خوشحال خواهند شد.

 اتی در آن حضور داشتند رفتیم و بیشتر رویدر پاکستان به پایگاهی که فقط نیروهای عملی

 های داده شده کار می کردیم. سعی داشتند یک تیم دو نفره با همدیگر رابطه نزدیکتریسویه

 داشته تا بتوانند در صحنه تضاد بیشتری حل کنند.

 بعد از مدتی؛ تعدادی از تیم های عملیاتی از آن پایگاه رفتند، بعداً شنیدم که در منطقه

 نشهر در پست بازرسی درگیر شده و کشته شدند، همچنین یک تیم هم در منطقه شماویایرا

 یعنی در منطقه تربیت حیدریه کشته شدند و تیم دیگر در ورودی شهر تهران درگیر شده و

 کشته شدند.

 هر چند خبر عملیات ها به گوش می رسید ووی سازمان در این خط نیز نتوانست کاری

 نان کشته می داد، رجوی فکر می کرد با ایجاد جبهه ای جدید می توانداز پیش ببرد و هم چ

 کاری از پیش ببرد.

 شنیدن مرگ نفراتی که قبالٌ باهم بودیم و از نزدیک می شناختم برایم بسیار سنگین بود

چرا که از ابتدای ورود به دانشگاه چریک شهری با این بچه ها دوست شدم و خیلی با هم 

 نتظار این را نداشتم که آنان این گونه کشته شوند و به همین دویل در دومصمیمی بودیم و ا

 کینه ای ایجاد شد که مایل بودم انتقام آنان را بگیرم.

 بعد از مدتی از کراچی به پایگاهی در شهر کویته رفتیم، سازمان در آنجا هم پایگاهی برای

ن گونه بود که نفرات تیم های نیروهای عملیاتی داخل کشور بر پا کرده بود. ریل کار ای

 عملیاتی نمی بایست با نفرات دیگر ارتباطی داشته باشند همچنین نباید با نفراتی که تازه از

داخل کشور وارد پاکستان می شدند حرفی زده و یا ارتباطی داشته باشیم بنابراین توجیه 

 ایم.کستان آمدهیم برای چه کاری به پاشده بودیم که خودمان را معرفی نکنیم و نگوی
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 بعد از مدتی کنش و واکنش در این پایگاه فرمانده عملیاتی برای ما مشخص شد آنان دو نفر

بودند که مسئوویت توجیه و اعزام تیم های عملیاتی اصفهان و شیراز را بر عهده داشتند. 

 رستان(این افراد یکی اسماعیل مرتضایی )جواد خراسان( و معاون او یاسر جهان نژاد )امیر و

 بودند. تا زمانی که قرار بود به داخل ایران اعزام شویم کارمان با این دو نفر انجام می شد از جمله

 نقشه عملیاتی، شیوه ارتباط گیری با مسئووین سازمان و رفتن به محلی که قرار بود تا موقع

 عملیات در آنجا استقرار داشته باشیم. 

ین دو مسئول سازمان کار می کردند که مربوط به به همراه تیم ما تیم دیگری نیز با ا

 استان فارس یعنی شهر شیراز بودند. قرار بود دو تیم عملیاتی به طور همزمان به داخل کشور

 اعزام شوند و رابط های ما نیز یکی بود تا نقطه ای که در داخل کشور دو تیم از همدیگر جدا شوند.

 
 اسماعیل مرتضایی قاتل و قصاب رجوی

 لیاتی که برای دو تیم اصفهان و شیراز در نظر گرفته شده بود شلیک روی مردمی بودعم

 کسانی که در راه پیمایی"بهمن شرکت می کردند. به ما توضیح داده شد:  33که در راه پیمایی 

 "بهمن شرکت می کنند از عوامل حکومتی هستند و حتماً دستی در خون مجاهدین دارند. 33

 بهمن شرکت کردم 33بیش نبود زیرا وقتی به ایران آمدم و در راه پیمایی  این حرف ها دروغی

 برایم مشخص شد که رجوی فقط به خون نیاز داشت و اصالً برایش مهم نبود که چه کسانی

 کشته می شوند. 

در مورد شرکت در عملیاتی که امکان داشت راه بازگشتی وجود نداشته باشد و شلیک 

 "بهمن شرکت می کردند به ما توضیح داده شد:  33برای راه پیمایی روی مردم بی دفاعی که 

چون سازمان خطش عوض شده و قرار است کار زدن پایگاه های مرزی حکومت ایران 
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دنبال شود نباید این تصور را در مسئووین ایران ایجاد کنیم که ما خط زدن سرانگشتان 

خط ما با شکست مواجه شده است به  رییم یعنی پاسداران را در داخل دنبال نمی کنیم و

همین خاطر سازمان در نظر دارد این کار را همزمان دنبال نماید. اکنون چون حکومت 

ایران در مورد ورودی تیم های عملیاتی در منطقه کردی حساس شده فکر نمی کند که ما 

امن بوده  از این مناطق یعنی پاکستان استفاده کنیم به همین خاطر این منطقه برای تردد

و مناطقی است که تیم های عملیاتی ما می توانند قبل از رفتن به عملیات به تمرین 

تیراندازی بپردازند و از طرف دیگر در منطقه مرزی پاکستان به خاطر شرایط افغانستان 

 "راحت می توان سالح تهیه نمود.

تان که هم مرز در این رابطه سازمان برای پیشبرد خط خود در پاکستان ایاوت بلوچس

 ایران بود از دو محور تیم های عملیاتی را وارد ایران می کرد.

تیم های عملیاتی منطقه شمال: این منطقه برای تیم هایی که به شیراز و اصفهان و 

 حتی شمال مورد استفاده قرار می گرفت . 

 منطقه شماوی به این خاطر امن محسوب می شد که مسیرهای تردد از کنار مرزهای

 افغانستان با ایران انجام می گرفت و به راحتی می توانستیم وارد ایران شویم.

تیم های عملیاتی منطقه جنوب: این منطقه از مرز ایرانشهر با پاکستان مورد استفاده 

 قرار می گرفت و بیشتر تیم های عملیاتی تهران و جنوب از این مسیر استفاده می کردند.

 اوی از مرز پاکستان وارد خاک ایران شده و با دور زدن شهرتیم های عملیاتی منطقه شم

 زاهدان به سمت تربت حیدریه و از آنجا به شمال می رفتند و تیم های عملیاتی استان های

اصفهان و فارس بعد از ورود به مرز ایران از طریق کویر خودشان را به شهرهای مورد 

 نظرشان می رساندند.

هان بود و می بایست از طریق شمال شهر زاهدان، در منطقه عملیاتی ما شهر اصف

 خروجی شهر با قاچاقچی همراه می شدیم تا از طریق کویر ما را به شهر اصفهان برساند.

 )در این باره توضیحات کافی داده خواهد شد.(

 علت حضور ما در پایگاه های فرقه در پاکستان که نفرات جدید وارد آن می شدند به خاطر

کلی که نفرات جدید اطالعات خوبی در مورد داخل کشور به ما می دادند و فضای این بود 
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داخل کشور به دستمان می رسید. از این طریق می توانستیم متوجه شویم که فضای 

 اختناقی که مسئووین ادعا می کردند به دست بیاوریم و با این کار به ما برای انجام عملیات

ملیات دستمان برای شلیک نلرزد و کارمان را درست انجام انگیزه می دادند تا در موقع ع

بدهیم. به ما تأکید شده بود به هیچ عنوان در مورد رفتن به داخل کشور و یا این که چند 

 سال است وارد مناسبات سازمان شده ایم حرفی نزنیم.

به  بعد از مدتی کار روی سویه و نقشه ی شهر اصفهان و انجام امور مربوط به عملیات؛

شهر نوکندی واقع در ایاوت بلوچستان پاکستان رفتیم. آنجا یک ساختمان گلی بود که به 

نام اهاوی بلوچستان اجاره کرده بودند و یک خانواده بلوچ در آن زندگی می کردند تا کسی 

 نشود و ما مدتی در آن خانه بودیم. متوجه

ی ارباب بود که این افراد مسئوویت این خانه با فردی به نام محمد حسن ارباب و مهر

 بعداً به عراق اعزام شدند. مهری ارباب اصالً سیاسی نبود و چون شوهرش هوادار سازمان بود در

این مسیر قرار گرفت، حتی وقتی او را در عراق دیدم وضعیت مناسبی به وحاظ تشکیالتی 

 نداشت.

 به نوار مرزی ایران می رفتیم.، برای کار آماده سازی روز به همراه نفرات بلوچ سازمان در طول

 برای این که تحرکات سازمان در منطقه بلوچستان قابل شناسایی نباشد نفرات بلوچ همراه ما

 بودند و آنان مسئول برخورد با هر چیزی در مسیر تردد بودند.

پس از مدتی؛ سازمان برای پیشبرد خطش تصمیم گرفت تعدادی از نفرات بلوچ را از 

تان نماید تا هم ترددشان عادی به نظر برسد و هم بتواند به عنوان گروه عراق وارد پاکس

 پشتیبان و راه بلد برای اعزام تیم های عملیاتی از آنان استفاده نماید. 

 این افراد شامل: محمد حسن ارباب، سردار )اکنون گوینده اخبار در سیمای نفاق می باشد(،

بود و دو نفر دیگر از  ده آنان علی رضا قلجاییپیپ و فرمانامیر ارباب، محمد شریف دانش 

 های عملیاتیان بودند و به خاطر اعزام تیمشهرهای دیگر ایران که همه اینان از اعضای سازم

 به پاکستان اعزام شده بودند.

 ما برای عملیات در داخل کشور نیاز به تسلیحات داشتیم و می بایست قبل از رفتن یک

ی دادیم و مطمئن می شدیم که در داخل ایران دچار مشکلی نمی شویم. سری آماده سازی انجام م
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برای آماده سازی سالح کالش می بایست وووه آن را کوتاه می کردیم تا وقتی در شکم بند 

 و زیر بغل قرار می گرفت زیاد توی چشم نزده و کشیدن آن راحت تر باشد و یا خشاب آن را

ای آن را به شانزده گلووه تبدیل می کردیم تا  کوتاه می کردیم یعنی خشاب سی گلووه

 وقتی در زیر بغل قرار می گیرد از پشت دیده نشود. برای آماده سازی به روستایی در نزدیکی

 مرز ایران و افغانستان می رفتیم و این کارها در خانه فردی به نام حاج بخشی انجام می شد،

 لوچستان برای خودش اسم و رسمی داشت، بعداًاین فرد مورد اعتماد سازمان بود و در منطقه ب

 خبر رسید که وی ترور شده است. 

 چهار نفر تیم عملیاتی هر روز به خانه حاج بخشی می رفتیم و تا غروب کار آماده سازی

ف و خشابش بود را انجام می دادیم و بعد از نککه شامل کوتاه کردن وووه سالح کالشی

 ستقرارمان بود باز می گشتیم.ظهر به روستای نوکندی که محل ا

مانده، به ما ابالغ شد که باید برای انجام  7513تقریباً ده روز به بیست و دو بهمن سال 

عملیات و رفتن به داخل کشور آماده شویم بنابراین ما آخرین هماهنگی با مسئووین خود 

 را انجام دادیم.

 ح هایی که درست کرده بودیمقبل از حرکت به سمت مرز ایران می بایست از سالمتی سال

 شان رساندنویتاطمینان حاصل می کردیم به همین دویل به همراه اکیپ اعزامی که مسئو

 تیم به محل قرار با کانال بود به راه افتادیم.

بعد از طی مسافتی با خودرو به منطقه بی آب و علفی رسیدیم که مسئول اکیپ یعنی 

ان است و کسی با ما کار ندارد. چیحل تردد قاچاقعلیرضا قلجایی گفت که این منطقه م

منطقه به نام )گرد جنگل( بود و در غرب شهر داوبندین پاکستان قرار داشت. پس از این 

ورود به این منطقه قرار شد ابتدا سالح های تعمیری را چک کنیم و دریابیم که آیا سالح ها 

 خوبی دارد یا خیر؟ کارکرد

ش تیراندازی نمودیم و بعد سالح کمری کلت برتا را چک ما هر کدام چند خشاب کال

نمودیم و اکیپ پشتیبانی کننده که تیربار بی کی سی به همراه داشت اقدام به تیراندازی 

 نمودیم و حواوی ساعت سه بعد از ظهر به سمت مرز ایران حرکت کردیم. 
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ده کاری که چیزی که در وجود ما دیده می شد شوقی بود که می خواستیم هر جور ش

 به عهده ما گذاشته اند را انجام دهیم و خط سازمان را پیش ببریم.

 حواوی غروب، اکیپ از رودخانه الر که خشک بود عبور نمود و با استفاده از تاریکی هوا از

کنار پاسگاه الر گذشت و جاده زابل به زاهدان را قطع کرد و به کوه های اطراف زاهدان 

 هر زاهدان قابل رؤیت بود.رسید، از باالی کوه ش

 صبح از وی خبری 56/1صبح بود که تا حواوی ساعت  1قرار ما با کانال و راه بلد ساعت 

نشد. اگر قصد داشتیم به خاک پاکستان بازگردیم به روشنی هوا بر می خوردیم و امکان وو 

 ل خودشرفتن وجود داشت مجبور شدیم روز را در همان محل بمانیم تا شاید شب بعد کانا

را برساند. وقتی شب بعد را هم در آنجا ماندیم و کانال سر قرار نیامد، مجبور شدیم دوباره 

 به خاک پاکستان برگردیم.

های بود وقتی قرار شد شب دوم در کوه از آنجا که برنامه ما روی رفتن کوک شده

ندیم و هر دو زاهدان بمانیم چون با خودمان وسایل خواب نداشتیم شب خیلی سختی را گذرا

 نفر از یک کسیه خواب استفاده می کردیم، از طرف دیگر نمی توانستیم آتش روشن کنیم چون

 تهدید وو رفتن وجود داشت.

چون فرمانده اکیپ امکان تماس با مسئووین فرقه رجوی در داخل پاکستان را نداشت 

 رفته را دوباره شبانهتصمیم گرفت که غروب روز بعد به سمت مرز پاکستان حرکت کنیم و مسیر 

 طی کنیم و به داخل کشور پاکستان برگردیم.

موقع بازگشت به داخل پاکستان، چیزی که به ذهنم خطور نمود این بود که از کنسل 

 شدن مأموریت خوشحال بودم زیرا می دانستم رفتن به مأموریت یعنی خودکشی محض و راه

 بدون بازگشت.

و گذاشتن سالح ها، با خودرو خود را به روستای  بعد از رسیدن به روستای مورد نظر

 نوکندی رساندیم و دریافتیم که مسئووین ما جواد خراسان و امیر ورستان منتظرمان هستند.

آنان نشست گذاشتند و توضیح دادند که کانال یعنی قاچاقچی که قرار بود تیم را به داخل 

 ل سر قرار نیامده است.ببرد ترسیده و فکر کرده که طرح وو رفته به این دوی
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در این باره باید گفت که حرف قاچاقچی درست بوده چون بعد از ورود به داخل کشور 

 مسئووین امر عنوان نمودند که ما از عملیات شما در شهر اصفهان خبر داشتیم و منتظر شما

 بودیم. من از این که عملیات صورت نگرفت بسیار خوشحال شدم و از خدا تشکر نمودم که

 اوالً دستم به خون بی گناهان آووده نشد و از طرف دیگر جانم را از دست ندادم یعنی می توان

 گفت زندگی جدیدی برایم آغاز شد. 

مدتی در پایگاه های سازمان در پاکستان بودم به ما گفته شد شما باید هر وحظه آماده 

 د برای همین در حاوت انتظارباشید چون اگر الزم باشد باید به داخل کشور برای عملیات بروی

 به سر می بردیم.

 بعد از چند روز، به همه تیم های عملیاتی گفته شد که برای جمع بندی و نشست باید به کراچی

 برویم و قرار است ابراهیم ذاکری که مسئول نظامی پاکستان بود نشست مهمی برگزار نماید.

 وان داشت که اکنون خط چریکدر نشست عن 7وقتی به کراچی رسیدیم ابراهیم ذاکری

 شهری عوض شده است. ما در این خط دریافتیم که ضرر کننده اصلی سازمان می باشد. 

مسئول نشست عنوان داشت که رجوی بعد از کشته شدن تیم های عملیاتی در داخل 

 کشور به این جمع بندی رسیده که دیگر این خط جواب ندارد و باید برای پیشبرد نبردمان

گری را در پیش بگیریم. این نشست که قرار بود دو روزه باشد به مدت سه هفته به خط دی

 درازا کشید.

 بعد از چند روز نشست؛ ابراهیم ذاکری نشست دیگری آغاز نمود که در این نشست نیروهای

 جدید اوورود نیز حضور داشتند و توضیح داده شد که سازمان برای بیرون آوردن یک فرد از

 هزینه زیادی پرداخت می کند.داخل کشور 

در این نشست، ابراهیم ذاکری برخوردهای بسیار بدی با نیروهای جدید اوورود داشت و 

 برایم سؤال شد او که مسئول باالی فرقه می باشد چرا این گونه برخورد می کند؟ 

                                                           
 .شد و بعداً فوت نمود یزخم دانیدروغ جاو اتیدر عمل - 7



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          11
 

وقتی نیرویی وارد سازمان می شود هنوز فضای داخل کشور بر او حاکم است و هیچ 

طالعی از ضوابط تشکیالتی ندارد ووی ابراهیم ذاکری آن چنان تیغ تیز انتقادات را بر گونه ا

 روی آنان می کشید گویی آنان سال های طوالنی است که در مناسبات فرقه حضور دارند.

ابراهیم ذاکری ابتدا همه را نفوذی خطاب نمود و عنوان داشت شمایانی که زندانی 

 داخل زندان با مأموران زندان همکاری نموده یعنی خیانت کرده اید. بودید و آزاد شدید حتماً در

 از بس این بحث را تکرار می کردند فرد مجبور می شد به خودش بقبوالند که واقعاً خیانت نموده

 است ووی هیچ وقت کسی جرأت نداشت از وی و مسئووین دیگر سؤال کند که چرا رجوی در

 د گرفته است.زندان شاه به جای اعدام، حکم اب

سازمان معتقد است هر کس از زندان آزاد شود حتماً به دوستان خود خیانت کرده یعنی 

خون  سازمان راضی نبود کسی زنده از زندان خارج شود چرا که رجوی برای تبلیغات نیاز به

 بیشتری داشت.

تا ابراهیم ذاکری از همان ابتدا سعی داشت شخصیت نفرات جدید اوورود را خرد کند 

 کسی نتواند از سازمان طلبکاری نماید. 

* برای روشن شدن بحث بهتر است نگاهی به گذشته انداخته و به بررسی وضعیت 

 رجوی بپردازیم که چگونه در زندان زمان شاه به جای اعدام، حکم ابد به او اختصاص یافته است

 تواند گواه برشدند میافرادی که از زندان آزاد همچنین شیوه مارک زدن تشکیالت رجوی به 

 کار قبلی رجوی در زندان باشد.

 هایی رجوی از اعدام در زندان شاهر

برای اثبات این حرف که قبالً در زمان فاز سیاسی زیاد شنیده شد ووی چون بر اثر 

 تبلیغاتی که دستگاه سازمان به راه انداخته بود کسی قبول نمی کرد که رجوی در زندان خیانت

 حکم اعدامش به خاطر خیانت به ابد تقلیل یافته است .کرده باشد و 

رجوی برای پیشبرد خط خود در تشکیالت و این که بتواند روی خیانتش به رهبران 

 سازمان سرپوش بگذارد، به همه ی افرادی که از زندان ایران آزاد شده و به داخل تشکیالت

 د. می آمدند مارک خیانت کار و همکاری با زندانبان را می ز
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 برای روشن شدن وضعیت رجوی در زندان شاه به آخرین افشاگری یکی از عوامل ساواک

و  کنیم تا دریابیم که رجوی از ابتدا هیچ وقت در مورد جان بی ارزشش ریسک نکردهتوجه می

 به فکر جانش بوده است.

پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک در زمان شاه بود وی بعد از گذشت سی سال 

 )در دست به قلم برد و از ماجرای همکاری رجوی با ساواک شاه پرده برداشت. وی در کتاب

 دهدفت اسنادی را رو نمود که نشان میکه در وس آنجلس انتشار یا 7596دامگه حادثه( در سال 

 رجوی در همکاری با ساواک مرزی را باقی نگذاشته است.

ردازیم تا برایمان روشن شود که رجوی اکنون بهتر است به گفته های پرویز ثابتی بپ

   چه چهره پلیدی از خود بروز داده است.

 

 

 

 

 

 

 ساواک شاه یداخل تیامن ریمد یثابت زیپرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از یاعدام نشدن مسعود رجو یچگونگ - گر ساواکشکنجه تیروا
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 .دیکن فیرا تعر یقرار بود داستان مسعود رجو*

 نفری بود که محکوم به اعدام شده بود. 76و جزو  دستگیر شد 7536رجوی در شهریور 

 برای استخدام در آموزش 7551در سال  ،شناختممن برادر مسعود، یعنی کاظم رجوی را می

 .هم آشنا شدیم ای را طی کردیم و باماه دوره یکهم به مدت  و پرورش با

اسیون سال برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در کنفدر 7ـ3کاظم رجوی پس از 

کرد. من هم برای مسافرتی به سوویس رفته بودم و از طرف دانشجویان ایرانی، فعاویت می

 7511گذشت. حواوی سال  سال هم از سابقه من در ساواک می 9-3ساواک کاری داشتم و 

او  رهتوانم درباببینم چه کاری می بود و خواستم که کاظم رجوی را مالقات کنم که مثالً

بله! کجا هستید؟ و »، گفت: «مرا یادت هست؟»: ه کاظم تلفن زدم و گفتمانجام دهم. ب

، اوبته «کنی؟اینجا چه می»و رفتیم و همدیگر را دیدیم. از او پرسیدم: « همدیگر را ببینیم

حال دیدم که خیلی هم سفت و سخت  به هر .اش را مطاوعه کرده بودمدانستم و پروندهمی

در آن موقع، هنوز  مسلماً.  ووی زیاد مهم نیست شاه دارد نیست و فقط یک انتقادهایی از

 دانست که برادرش )مسعود( در شبکه مجاهدین خلق، فعاویت دارد. از من پرسید که شمانمی

 من هم صراحتاً« همان ساواک؟»، گفت: «در نخست وزیری هستم»کنید؟ من گفتم: چه می

خالصه در حین گفتگو « کنی؟میخوب اینجا در سوویس، چه »گفت که: « بله!»گفتم: 

 جا استخدامش کردم و به نماینده دیدم که دُمَش سست است و به عنوان نمایندگی ساواک در آن

 فرانک سوویس هم برایش حقوق گذاشتیم و مأمور 7666ساواک در ینو، تحویلش دادم و ماهی 

 فرستاد. ما شد و گزارشات برای ما می

 د( دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد کهکه برادرش )مسعو 7536سال در 

توانیم ببینم چه کاری می»و من هم گفتم: « آقا! دستم به دامنت، برادرم را نجات بدهید!»

 جاهای شدکه به من متوسل می و بعد مسعود، محکوم به اعدام شد. کاظم ضمن این «بکنیم

 ها، کاری بکند و مسعود دید که علیه اعدامیان پل سارتر را هم می مثالً ،رفتمختلفی هم می

این کارها و خدمات را  من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک .اعدام نشود
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 شاه موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده. کرده و مسعود رجوی را یک درجه تخفیف بدهیم

 .شد و مسعود رجوی اعدام نشد

ا به ساواک جذب کنید البته خودش منکر این فکر کنم تا حدی توانستید مسعود ر* 

 ؟قضیه است

 هاخبر یک درجه تخفیف را که به روزنامه .همکاری کرد و آرام بود ها، نسبتاً نه! در بازجویی

 که در جریان نفر محکوم به اعدام شدند و مسعود رجوی به علت این 76دادیم، نوشتیم که این 

 ل یک درجه تخفیف شده است.بازجویی با ما همکاری کرده است، شام

 

http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24638
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24638
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 ؟اعتبار کردیددر واقع او را تخریب و بی* 

« ام؟خیر، من چه همکاری داشتهه ن: »و گفته بود بله! آن وقت در زندان معترض شده

چند سال  .ها را معرفی کرده بود ها خیلی آدم در بازجویی نموده وکه همکاری  حاوی در

ها شلوغ  گاهی زندانی هایش را منتشر کرد. در زندان جمهوری اسالمی بازجویی ،پیش

 که داخل زندان مخفیانه فعاویتش حاوی گفت که شلوغ نکنید دررفت و می او می کردندمی

 اتوماتیک، رهبر شده بود. بود و نتیجتاً کرد و تنها کسی بود که از همان گروه اول مانده میرا 

 ای( در صفحه دوم )خالصه7537فروردین سال  56) ۷0۶1روزنامه کیهان، شماره

   از گزارش تیمسار نصیری ( را نوشته بود:

)مسعود رجوی( چون در جریان تعقیب کمال همکاری را در معرفی اعضای جـمعیت 

ده و در داخل زندان نیز برای کشف کامل ]منظورش سـازمان مجاهدین است[ به عمل آور

شبکه با مأمورین همکاری نموده به فرمان مطاع مبارک شاهانه کیفر اعدام او با یک درجه 

 تخفیف به زندان داوم با اعمال شاقه تبدیل گردید.

 
 335تا  337 ه هایصفح –کتاب در دامگه حادثه  -7
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 لو دادن خانه محمد حنیف نژاد؟* 

  اند که مسعودچند بار نقل کرده های تعقیب و مراقبت و شنود ساواکممسئول سابق تی

 است!خانه حنیف نژاد را وو داده ...رجوی در معیّت ایشان و

 هایش[مسعود رجوی را سر قرارش ]قرار .من چیزی حدود یک ماه گرفتار مسعود رجوی بودم»

 حنیف نژاد راای بود یه خونه رویس سازمان مجاهدین بود. ش، چیز بودهایبردم و یکی از قرار

 «همین دویل ما بخشیدیمش...ه که آقای مسعود رجوی وو داد و ب .کنم با محمد حیاتی..عرض می

 کنم کنار آقای مسعود رجوی رفتم خونه آقای حنیف نژاد. خود من، با افتخار عرض می»

 تم خودم با احترام کامل،این آقای محمد حیاتی اآلن در چیزه در ویبرتییه )در ویبرتی است(، رف

 «ایشونا آوردمش تو ماشین...

 پس می توان با گفته های نفرات دست اندر کار و مدارکی که وجود دارد به این یقین رسید

 که رجوی با وو دادن خانه بنیان گذاران سعی نمود جان بی ارزشش را در ببرد.

 رجوی را دید که چگونه وقتیدر این باره می توان در کلیه سر فصل های سازمان رد پای 

شرایط سخت می شد با بهانه های مختلف ابتدا به فکر جانش بوده مثالً در بمباران حمله 

 "برای حفظ جان مسعود او را به اردن بردیم"به گفته مریم قجر،  7516آمریکا در عراق در سال 

مخفی شده و  باز این رجوی بود که 7533و یا در جنگ دوم آمریکا علیه عراق در سال 

حاضر نشد در کنار نیروهایش در عراق بماند و یا در گذشته در شروع فاز نظامی در سال 

 وی به همراه بنی صدر از ایران به فرانسه گریخت تا جان بی ارزشش را در ببرد. 7516

 اکنون به ادامه بحث می پردازیم.

سازماندهی  11خرداد  بعد از پایان نشست ابراهیم ذاکری در شهر کراچی پاکستان؛ در

من هم عوض شد به همین دویل دوباره با همان پاسپورت تقلبی به عراق بازگشتم. در 

عراق به من ابالغ شد که باید به ترکیه بروم و در انجمن نیرویی ترکیه مشغول به کار شوم. 

 من برای آماده سازی کار انتقال دو هفته در پایگاه بدیع حضور داشتم.
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 شور ترکیه و انجام کار نیروییاعزام به ک

به ترکیه اعزام شدم، مسئول وقت ترکیه حسین ربوبی )فضلی( بود.  11تیر  1در روز 

 ها ستاد مسئووین سازمان بود که اعضای سازمان در آنجا چند پایگاه مخفی داشت، یکی از آن

 باالی سازمان در آن قرار داشتند، پایگاه دیگر نیرویی بود.

 و نفر دیگر ]به نام های مهرداد نیک سیر که بعداً در اشرف مرد و دیگریمن به همراه د

شهریار فعلی پور )قربان([ بودم. ما نفرات انتخاب شده را به این محل می آوردیم تا ریل 

 اعزام و کار ویزا انجام شود سپس از طریق مرز زمینی از ترکیه وارد عراق می شدند.

 به این گونه بود که سازمان شماره تلفن سر پل خود راریل کار انجمن نیرویی در ترکیه 

در جاهای بسیار شلوغ که معموالً ایرانی های زیادی تردد داشتند نوشته تا بتوانند با سرپل 

 صد رفتن به اروپا داشتند را اجیرسازمان تماس بگیرند. از طرف دیگر سازمان از نفراتی که ق

 تند، این افراد در محل های شلوغ مثالً مخابرات و یاکرده و در شهر استانبول به کار می گرف

 فرودگاه و یا خیابان هایی که هتل ها در آنجا قرار داشت رفت و آمد داشته و سعی می کردند

با آنان تماس برقرار کرده و اگر فرد زمینه مناسبی داشته باشند با دادن شماره تلفن سرپل 

رخورد کرده و بعد از گرفتن پروسه فرد در داخل سازمان ما وارد کار می شدیم و با آنان ب

ایران و یا وی با سازمان کار می کرده و یا این که کسی را در سازمان او را می شناسد را 

تکمیل کرده و به مسئول باالتر می دادیم و بعد از چک اوویه به عراق ارسال می شد تا در 

ی شود، بعد از حدوداً یک اوی دو مورد پروسه فرد مورد نظر تعیین تکلیف و تصمیم گیر

 هفته به مسئووین ابالغ می شد که  می توانیم وی را به داخل پایگاهی که خودمان در آن حضور

 داشتیم ببریم تا ریل اعزام کامل شود و معموالً این کار بعد از آمدن چند نفر انجام می شد.

گری برده و از بقیه نیروها وقتی با خانواده ای مواجه می شدیم آنان را در محل های دی

ما  .جدا بودند، سازمان برای این گونه کارها تعدادی خانه به همین منظور در اختیار داشت

را  برای برخورد با خانواده ها و گرفتن پروسه آنان نزدشان رفته و در ضمن مساول صنفی شان

ی شدند از همانجا نیز حل می کردیم، اگر این خانواده ها از طرف منطقه )عراق( تأیید م

 توسط مسئووین به عراق اعزام می گردیدند. 
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خانه های دیگری هم وجود داشت که سازمان برای استفاده نفراتی که قصد اعزام به 

داخل ایران داشتند را مورد استفاده قرار می داد. این نفرات معموالً از نفرات ستاد داخله 

 داخل ایران سابقه ای نداشته و می توانستند بودند که کار آنان مشخص کردن نفراتی که در

برای سازمان کارآیی داشته باشند و برای کار خبرگیری و در یک کالم پیک سازمان بودند 

و در شهرهای مختلف از آنان استفاده می شد. یک بار خودم شاهد قضیه بودم که بعد از 

ود. بعضاً نیز برای وصل کردن توجیه فرد، وی به ایران رفته بود وی اهل خرم آباد ورستان ب

 نیروهای هوادار سازمان در داخل کشور مورد استفاده قرار می گرفت و یا از آنان برای انتقال

 نفرات از داخل کشور به ترکیه و یا عراق استفاده می شد.

 برای این که ریل کار و کسی افراد جدید را نشناسند این افراد زیر نظر ستادی به نام داخله

د که آنان پایگاه خاص خودشان را داشتند و حتی ما نفرات انجمن نیز نمی توانستیم بودن

 از وجود شان خبردار شویم و یا با آنان برخورد کنیم.

ت ابتدا توسط مسئووین فرقه چک معموالً محل هایی که مورد استفاده قرار می گرف

 ها و یا ساختمانداشتند محلا سازمان امنیت ترکیه شد و از آنجایی که همکاری نزدیکی بمی

مورد نظر اجاره می شد، برای سازمان اصالً قیمت مهم نبود و بیشتر سعی می شد در 

محل های باالی شهر استانبول کرایه کنیم چون مسئووین معتقد بودند افراد باالی شهر و 

عوض مرفه با ما کاری ندارند. گاهی می بایست به خاطر مساول امنیتی محل های مان را 

می کردیم تا مبادا وو برویم. همه این کارها سرکاری بود و بیشتر به خاطر درست کردن 

فضای امنیتی بود که ما همیشه فکر کنیم که تحت تعقیب هستیم و نباید ضربه بخوریم. 

این مسأوه به طور داوم یک آشفتگی ذهنی در افراد ایجاد می کرد و همیشه خودم درگیر 

 اید هوشیار می بودم که مبادا از پشت مورد تعقیب قرار گرفته باشم.این مسأوه بودم و ب

 بعد از مدتی سازمان به ما نفرات انجمن گفت که باید به شهر آنکارا رفته و از کمیساریای

 پناهندگی برگه اقامت در ترکیه بگیریم همچنین باید به کمیساریای پناهندگی دروغ بگویم

ان وارد ترکیه شده ام و متأهل می باشم تا بتوانم حقوق مبنی بر این که من تازه از ایر

 کامل یک زن و شوهر را بگیرم، این کار را قبالً در کشور پاکستان انجام داده بودم و می بایست

 دوباره این ریل را انجام می دادم.
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علت معرفی کردن خود به عنوان متأهل به این خاطر بود که حقوق افراد مجرد در آن 

 هزار ویر دریافت می کردند یعنی سازمان از این 736هزار ویر بود و نفرات متأهل  13موقع 

 شیوه حقه بازی برای دریافت پول از کمیساریای عاوی پناهندگی استفاده می کرد.

در شب قبل توسط مسئووین فرقه توجیه شدم که وقتی به آنکارا رفتم یکی از نفرات 

 باید خودم را به او معرفی کنم و او بقیه کار را می داند.مترجم برای سازمان کار می کند و من 

من نیز همین ریل را رفته و خودم را به فردی که اعالم کرده بودند معرفی نمودم وی 

باید بگویی من متأهل هستم تا بتوانی دو برابر پول بگیری و بقیه کارها با "به من گفت: 

 که باید در کمیساریا می زدم تمرین نمودهمن می باشد. من شب قبل یک بار ریل حرف هایی 

 بودم و آمادگی الزم را داشتم.

در مورد متأهل بودن به من گفته شد که عنوان کنم همسرم حامله می باشد و نزدیک 

 وضع حمل می باشد و نمی تواند به این محل بیاید و من خودم اقدام به این کار کرده ام.

ن در دفتر کمیساریای عاوی پناهندگی در شهر بعد از وصل شدن به نفر مترجم سازما

آنکارا که نامش محسن خوش عاطفه بود کارم را انجام داد و هر جایی که الزم بود خودش 

حرف های من را جور دیگری ترجمه می کرد، بعداً وی را در قرارگاه اشرف دیدم و کلی با 

 هم گرم گرفتیم. 

 یت توانستم کارت پناهندگی برای خودم وکارم در کمیساریا تا ظهر طول کشید، در نها

همسر نداشته ام بگیرم و می بایست از ماه آینده پول را دریافت می کردم که به محض 

 رسیدن به شهر استانبول و پایگاه، مسئووین سازمان همه مدارک را از من گرفتند و هیچ وقت

 رنگ پول را ندیدم. 

با سازمان امنیت ترکیه همکاری  در استانبول متوجه شدم نفرات مسئول سازمان

 گسترده ای دارند و بین آن ها رابطه خیلی خوبی وجود دارد، برای ثابت کردن این حرف باید

به نمونه ای که خودم شاهد بودم اشاره نمایم: در یکی از محل های باالی شهر استانبول 

انواده های همان در منطقه تکسیم پایگاه سرپل سازمان قرار داشت به علت تردد زیاد، خ

ساختمان به ما شک کردند و در نهایت آخر شب به پایگاه ما حمله کردند. بعد از تماس با 

مسئووین سازمان آن ها خودشان را به محل رساندند، نیروهای امنیتی ترکیه به محض 
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دیدن مسئووین سازمان گویی که ساویان با هم دوست هستند، به احوال پرسی پرداخته و 

نیروهای امنیتی شدند که چرا به این پایگاه حمله کرده اند، بعد از یک ساعت گرم طلبکار 

 گرفتن با همدیگر پایگاه را ترک کرده و رفتند. 

هایم برخورد نمودم ارای استانبول با یکی از هم محلیدر یکی از ترددها در منطقه آکس

 مدیگر را دیدیم وی از برادرشکه با برادرش یعنی اسماعیل رجایی به عراق رفته بودیم وقتی ه

 سؤال نمود و من عنوان داشتم ما در استانبول هستیم و به دنبال درست کردن کار پناهندگی

 و اعزام به خارج می باشیم. او سؤال نمود که می توانم برادرم را ببینم؟ در جواب به او گفتم

حرف راست بزنم که  که او اکنون نیست و دنبال کار پناهندگی است و حاضر نشدم به او

برادرش در عراق می باشد و من نفر سازمان مجاهدین هستم. به دویل شرایطی که سازمان 

برای ما ایجاد کرده بود و ذهن مان بیشتر درگیر مساول امنیتی بود در مدت نه ماهی که 

در ترکیه حضور داشتم حتی یک بار به خودم اجازه ندادم که یک تماس با خانواده ام در 

 اخل کشور بگیرم. هر چند این کار بسیار مسخره به نظر می آید ووی با سیستم مغزشویی کهد

 رجوی در مناسبات به راه انداخته بود من در ترکیه هم به خودم اجازه این کار را نمی دادم.

  7501رفتن به عراق در سال 

انجام گرفت که در منطقه عملیاتی فکه  7511بعد از عملیات آفتاب در فروردین سال 

تصمیم گرفتم به عراق برگردم، قبل از آن تصمیم داشتم که از مناسبات سازمان جدا شوم 

 چون چیزهایی از مسئووین سازمان دیده بودم که قصد جدایی داشتم ووی ته ذهنم این گونه

وانمود می کردم که اگر جدا شوم خیانت کرده ام به همین دویل تصمیم گرفتم به عراق 

بعد از عملیات آفتاب که سازمان در نوار مرزی انجام داده بود به عراق بازگشتم تا بازگردم. 

 به مبارزه خیاوی خودم که فکر می کردم کار درستی انجام می دهم در عراق باقی بمانم.

 ماه از ترکیه به عراق اعزام شد. 9بعد از حدود  11فروردین سال  76در تاریخ 

 سازمان به یک سری عملیات مرزی 11حاکم بود که سال  در آن زمان در سازمان این فضا

سازمان با تعداد زیادی به منطقه مرزی فکه حمله  11دست زده بود و در اوایل فروردین 
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کرده و نام این عملیات را آفتاب گذاشته بود و در این عملیات بود که از زن های سازمان 

 برای اووین بار در عملیات از آنان ستفاده شد.

 بعد از رفتن به عراق در قسمت توپخانه سازماندهی شدم که مسئول وقت آن محسن من

 )صمد( بود و مسئول مستقیم من حسین دماری )فرشید( شد چون در این قسمتسیاه کال

 میلی متری 733میلی متری و  756چیزی نمی دانستم شروع به آموزش گرفتن توپ های 

 )هویتزر( شدم.

ور در سازمان، مسئول مستقیم خودم یعنی حسین دماری سال حض 3/3بعد از گذشت 

)فرشید( به من ابالغ رده نمود و گفت که از این به بعد رده تشکیالتی تو عضو می باشد و 

شرایط عضو بودن در سازمان را برایم توضیح داد که باید چه مسئوویت هایی را قبول کنم 

مان وارد شده و بازگشت ه درون سازو وقتی سازمان کسی را عضو می نامد یعنی این که ب

باشد و بعد در مورد رشادت نفرات سازمان در زمان شاه و این که چگونه مقاومت ناپذیر می

کرده و کشته شده اند توضیحاتی داد تا بتواند از این طریق بیشتر به من انگیزه بدهد. این 

 ام سازمانرهایی که انجام دادهام با کاکردم توانستههم بود زیرا فکر میرده برای خودم هم م

 به من اعتماد نماید و این که باید مسئوویت بیشتری بردارم در حاوی که بعداً معلوم شد همه

  .این رده دادن ها کشکی و سرکاری و این که به افراد انگیزه ماندن در مناسبات بدهند بوده است

ز آن به قسمت توپخانه آموزش های مخصوص توپخانه یک ماه و نیم طول کشید. بعد ا

گفته شد که باید برای آماده سازی عملیات که قرار است در آینده نزدیک انجام شود به 

 مأموریت برویم در حاوی که ما اطالعی از منطقه عملیاتی نداشتیم.

 01شرکت در عملیات چلچراغ در سال 

اد که باید عملیات ، سازمان به فکر این افت11بعد از پایان عملیات آفتاب در بهار سال 

 دیگری را شروع کند و به همین خاطر تصمیم گرفته شد که در سرفصل سی خرداد عملیات

دیگری را آغاز نماید. ابتدا به ما یعنی یکان توپخانه گفته شد که باید برای آماده سازی 

 اطرعملیات به منطقه مرزی مهران برویم. برای رفتن به محل مورد نظر به ما ابالغ شد به خ

وجود شرایط امنیتی وقتی هوا تاریک می شود باید وارد منطقه مورد نظر بشویم تا دیده 
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 های حکومت ایران متوجه حضور ما نشوند. بر اساس این توجیه از اشرف به سمت محلبان

 مورد نظر حرکت کردیم.

نخست به شهر بدره عراق رسیدیم چون هوا هنوز تاریک نشده بود منتظر ماندیم تا 

بر  که شهر مرزی بود حرکت نمودیم زرباطیهب فرا برسد و بعد از تاریکی هوا به سمت شهر ش

اساس دستورات داده شده از تاریکی هوا استفاده نموده و در سنگرهایی که قبالً مربوط به 

 نیروهای عراقی بود مستقر شدیم.

 خل ساختمانمحل استقرار نیروهای توپخانه از چندین ساختمان تشکیل می شد، در دا

 سنگرهای زیرزمینی وجود داشت که می بایست در طول روز در آن استراحت می کردیم و با

 تاریک شدن هوا به محل استقرار توپ ها می رفتیم که فاصله زیادی با محل استقرارمان نداشت.

 میلی متری کنده شد، سپس 733و  756ابتدا با وودر سنگرهایی برای استقرار توپ های 

آوردن توپ ها برای عملیات انجام می گرفت که این کار بسیار دشوار بود چون هر باید 

وحظه امکان وو رفتن ما در منطقه عملیاتی وجود داشت برای همین از یک ماه قبل در 

 محل مربوطه استقرار یافته بودیم.

محل استقرار توپخانه طوری مشخص شده بود که پشت درختان نخل باشد تا از طرف 

 ن مورد شناسایی دیده بانی نیروهای نظامی قرار نگیرد.ایرا

 

 

 

   

 

 

 

 عکس هایی از عملیات چلچراغ در شهر مهران
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کارمان هر شب این بود که آماده سازی توپ ها و تنظیف گلووه ی آن ها را انجام 

دهیم، کار آماده سازی ما از یک ماه زودتر شروع شده بود، ما در مجموع دو قبضه توپ 

میلی متری هویتزر داشتیم که مسئوویت  733میلی متری روسی و دو قبضه توپ  756

 میلی متری را به زنان سازمان داده بودند.  733توپ های 

هر شب مهمات های تازه از راه می رسید و باید آن ها را آماده شلیک می کردیم از 

آن ها را با مواد بهداشتی  بس این کارها را انجام داده بودیم به طعنه می گفتیم بهتر است

  مانند دتول بشوریم تا کامالً تمیز شود و نیروهای ارتش عراق نیز به این کار ما می خندیدند.

یک هفته قبل از شروع عملیات؛ رجوی در اشرف نشستی به نام توجیه عملیات برگزار 

 ما بسیار مهم بود ونمود و ما که نیروهای توپخانه بودیم نتوانستیم به نشست برویم زیرا کار 

 باید در منطقه حضور می داشتیم.

 در شب عملیات قبل از این که دستور حمله داده شود شاهد بودیم که به محض تاریکی

هوا، توپخانه ارتش عراق در منطقه عملیاتی شهر زرباطیه و دورتر از ما استقرار یافتند و به 

 شروع به شلیک نمودند که برای خود ما محض دستور حمله، آن ها نیز با کاتیوشا و توپخانه

هم تعجب آور بود که آنان این جا چه کار می کنند؟ مگر قرار نبود کار آتش باری را فقط 

 نیروهای سازمان انجام بدهند؟

میلی متری را به زنان سپرده بود که در  733سازمان برای این مسئوویت توپ های 

  تبلیغاتش بتواند نهایت استفاده را ببرد.
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دستور حمله از طرف رجوی صادر شد و توپخانه شروع به  7511خرداد  33در شب 

 756کی از قبضه های توپ های شلیک نمود هنوز چند شلیک انجام نداده بودیم که ی

 متری از کار افتاد و چند ساعت بعد دیگر هیچ کدام از توپ های سازمان نتوانست شلیکمیلی

 لکه نشسته و آتش باری ارتش عراق را نگاه می کردیم.کند، ما دیگر کاری نداشتیم ب

صبح قبل از روشن شدن هوا دستور توقف شلیک توپخانه داده و گفته شد که نیروهای 

سازمان وارد شهر مهران شده و آنجا را به تصرف خود در آوردند. بعد از تصرف شهر مهران 

من و تعدادی دیگر برای آوردن ما دستور داده شد برای آوردن غناوم به آنجا برویم.  به

 خودروهای نظامی رفتیم، من یک خودروی نظامی را با خود به عقب آوردم، آوردن غناوم که

 شامل ادوات نظامی بود حدوداً سه روز طول کشید و همه آن ها را به اشرف منتقل کردیم.

لی که در قبل از شروع عملیات، به فرماندهی توپخانه دستور داده شده بود که باید پ

خارج شهر مهران و در راه ایالم قرار دارد منفجر شود تا نیروهای ایرانی نتوانند نیروی 

نظامی به شهر مهران وارد کنند. در این راستا تعدادی از افراد توپخانه برای این کار در نظر 

گرفته شد و آنان برای گذراندن آموزش به قسمت دیگری منتقل شدند تا اطالعات مربوط 

ه کارشان وو نرود. این تیم کار انفجار پل مورد نظر را به خوبی انجام داد و راه مواصالتی را ب

 بر روی ارتش ایران بست و باید نیروهای نظامی از طریق هلی کوپتر هلی برد می شدند.

بعد از تسخیر شهر مهران سازمان تعدادی از خبرنگاران را به شهر مهران برد تا به همه 

ه شهر مهران توسط نیروهای سازمان تسخیر شده است. در آنجا بود که شعار نشان دهد ک

 امروز مهران فردا تهران که همیشه رجوی در خواب می دید، عنوان شد.

بعد از عملیات چلچراغ و انتقال غناوم به قرارگاه اشرف؛ رجوی در این رابطه نشست 

مان کوتاهی شهر تهران را جمع بندی گذاشت و طوری قیافه گرفت که انگار در مدت ز

 تسخیر خواهد کرد ووی رجوی هیچ وقت از کمک و پشتیبانی ارتش عراق حرفی نزد.

رجوی برای این که عملیاتش را مهم جلوه دهد عنوان داشت که در اطاق عملیات، 

 فرماندهان ارتش عراق به او می گفتند که توان تسخیر شهر مهران را ندارد و شکست خواهد

او گفت که باید شهر مهران توسط نیروهای سازمان فتح شود و نزدیک صبح، خورد ووی 
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 شهر مهران فتح شد. رجوی این را برای خودش مهم جلوه می داد انگار که ارتش عراق تأثیری

 در پیروزیش نداشت.

 با توضیحاتی که رجوی در نشست جمع بندی عملیات چلچراغ داده بود همه فکر می کردند

 ی حتماً شهر تهران را فتح خواهند کرد و دیگر ماندن در عراق به پایان خواهددر عملیات بعد

 رسید در حاوی که بعداً در عملیات فروغ جاویدانِ رجوی به یک باره همه چیز بر باد رفت. اوبته

 منظور رجوی روحیه دادن به نفراتش بود و با نشان دادن اسرا و غناوم دیگر کسی جلودارش نبود.

 لیات و بازگشت به قرارگاه اشرف، همه نفرات درگیر آماده سازی ادوات نظامیبعد از عم

 و عکس گرفتن و انجام تبلیغات بودند که خبر مهمی از راه رسید و همه را شوکه کرد.

خبر این بود که ایران قبول نموده قرارداد صلح با عراق را امضا کند. این خبر برای 

د چون تحلیل می کردیم که ایران به هیچ عنوان پای نیروهای سازمان بسیار شوک آور بو

 صلح نخواهد آمد و اگر بیاید پای سرنگونی اش را امضا نموده است. 

 قبول آتش بس از طرف ایران و شروع عملیات فروغ جاویدان

ران دست به این کار همه افراد از این حرکت ایران شوکه شده و گیج بودیم که چرا ای

 اهند سازمان را در عراق قفل نمایند؟ آیا می توانیم باز هم با توجه به قراردادمی خوزده است؟ آیا 

صلح به عملیات مرزی برویم؟ مگر سازمان تحلیل نکرده بود که صلح طناب دار حکومت 

 ایران است چرا دست به این کار زده است؟ و انبوهی از این گونه سؤاالت. 

 گرش در سازمان به وجود آمد: با قبول آتش بس از طرف حکومت ایران دو ن

یکی این که اگر سازمان تحلیل کرده که به هیچ عنوان حکومت ایران صلح نمی کند 

 پس چرا تن به این کار داده و حاضر شده پای صلح بیاید و عمالً غلط بودن تحلیل سازمان در

 مورد جنگ ثابت شد که هیچ وقت سازمان در این باره بحثی را باز نکرد.

 وم این بود که آیا می توانیم به عملیات برویم؟ یا این که در عراق قفل شده و دیگرنگرش د

 کاری نمی توانیم بکنیم.

که پذیرش صلح از جانب ایران به مانند طناب دار برای او  –رجوی در مورد تحلیلش 

 جوابی نداشت. او هیچ وقت حاضر نشد به این سؤال -خواهد بود و راه به سرنگونی می برد 
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جواب دهد که چرا حکومت ایران تن به صلح داده است ووی از سرنگونی حکومت خبری 

  نیست؟

شورای امنیت مبنی بر توقف  393؛ ایران قطعنامه شماره  7511مرداد  39در تاریخ 

 جنگ را قبول نمود تا بعد در مورد شروع کننده جنگ و میزان غرامت صبحت شود.

 پذیرش"نظامی ایران داشت. او گفت:  -وضاع سیاسی رجوی تصور و تحلیل نادرستی از ا

از سوی ایران )با توجه به برتری نظامی عراق و موفقیت ارتش عراق در  393قطعنامه 

بعضی از جبهه ها(؛ نشان از ضعف و عقب نشینی نیروهای ایرانی، سرخوردگی مردم از 

نماید به وحاظ سیاسی،  جنگ و جدایی مردم از دووت می باشد. اگر ایران قطعنامه را قبول

 "نظامی و اقتصادی به بن بست کامل رسیده و راه به سرنگونی خواهد انجامید.

 ؛ به تمام قسمت های قرارگاه اشرف ابالغ شد که برای11تیر  57بعد از ظهر روز جمعه 

سخنرانی رجوی رأس ساعت هشت شب در ساون عمومی حضور داشته باشند. بعد از سه 

 ی مسعود و مریم رجوی در ساعت یازدهم و نیم شب وارد ساون اشرف شدند.ساعت و نیم معطل

بعد از ورود رجوی به ساون، اعضا شعارهای رنگارنگ سردادند و بعد از آن رجوی شروع 

ما کارهای بزرگی در پیش داریم مگر نگفته بودیم امروز مهران "به سخنرانی کرد. او گفت: 

  "فردا تهران؟ -

به اندازه چندین نفر کار کنید و باید "به افرادش انگیزه دهد گفت:  رجوی برای این که

 "نمایید.سختی را تحمل 

 

با پذیرش آتش بس توسط ایران، دیگر دل و دماغی برای رجوی نمانده بود. رجوی در 

مورد شکست تحلیل خود )مبنی بر صلح نکردن ایران( حرفی به میان نیاورد و برای این 
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قبول آتش بس از طرف ایران به خاطر فتح شهر "کاله بگذارد گفت:  که سر نیروهایش را

فردا تهران احساس خطر کرده و تن به  -مهران بوده و ایران در مورد شعار امروز مهران 

 حرف مسخره ای که فقط می توانست نیروهایش را بفریبد. "صلح داده است.

ان برویم و عملیاتی وقت آن شده که به سمت ایر" رجوی در ادامه عنوان داشت:

مهر را برای فتح تهران در نظر  3بزرگتر از قبلی انجام دهیم. ما در برنامه خودمان روز 

گرفته بودیم و اکنون که زمان جلوتر افتاده برای ما بهتر است ووی کار زیاد داریم و زمان 

رار است به کم. ما در این عملیات نیاز به ماکت و کاوک منطقه ای نداشتیم چون این بار ق

تهران برویم اگر نرویم دیر می شود و اگر در عراق بمانیم مورد نفرین خلق قهرمان ایران 

قرار خواهیم گرفت چون اگر سؤال کنند چرا زمانی که می توانستید به سمت ایران حرکت 

 کنید این کار را انجام ندادید، چه جوابی خواهیم داشت.

نام گذارده ایم ما دیگر « فروغ جاویدان»مبر اسالم نام عملیات را با عنایت به نام پیا

احتیاج به ماکت نداریم چون نقشه ما ایران است همانند شهاب باید به تهران برویم، باید از 

وحظه ها حتی کوچکترین وحظه ها استفاده کرد زیرا در این عملیات وحظه ها تعیین 

دو یا سه روز انجام شود زیرا اگر کننده و سرنوشت ساز هستند، این عملیات باید در عرض 

عملیات با این سرعت انجام شود رییم فرصت بسیج نیرو پیدا نخواهد کرد و هرگز به 

هیچ فکرش هم نمی رسد که ما بتوانیم در این مدت به تهران برسیم و احتماالً نمی تواند 

 ،از آفتاب تر و مهران آفتاب از پیرانشهر وسیععملیات . عکس اوعملی مؤثری انجام دهد

حاال باید این عملیات هم نسبت به چلچراغ تفاوت کیفی داشته باشد. بنابراین فکر کردیم 

 که در عملیات بعدی هر چه که باشد حداقل این است که باید یک مرکز استان را بگیریم. 

 

 

 

 

 

 

 نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان
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رکز استان آن را ول کنیم و ایم که پس از گرفتن مدر این صورت مگر ما دیوانه

کنیم ووی در مانیم یا به طرف تهران حرکت مییا همان جا می برگردیم؟ خوب

آخر شما دیگر بچه  ،مقایسه با کار قبلی دیدیم استان خیلی کم و کوچک است

های قبلی عمل  تر از عملیات نیستید که بروید یک شهر را بگیرید! اگر بخواهید وسیع

 غیر از فتح تهران ندارید. کنید هیچ راهی

گفتند برویم کرمانشاه را گفتند برویم اهواز را بگیریم و یک سری مییک سری می

تا حدودی  ما نشستیم و فکر کردیم و دیدیم باید از طریق کرمانشاه برویم زیرا اوالً ،بگیریم

چون  تر و بهتر است ایم نسبت به قبل مناسبتوضع و شرایط مسیری که انتخاب کرده

عراق تا قصرشیرین و سرپل ذهاب پیش رفته است و این بار نیاز به خط شکنی نداریم و به 

ترین نقطه مرزی برای رسیدن به تهران  نزدیک توانیم تا کرمانشاه برویم. ثانیاًراحتی می

ساعته به تهران خواهیم  13کرمانشاه است. از آن به بعد بر اساس تقسیمات انجام شده 

ایم اگر موقعیت سیاسی مثل قبول شناسایی انجام داده 33و  31وشگر  رسید. روی

 آمد شاید فقط در همان جا )کرمانشاه(شورای امنیت از طرف ایران پیش نمی 393قطعنامه 

رویم تهران را کردیم ووی حاال ایران خیلی ضعیف شده است و ما یک راست میعمل می

 ".گیریممی

یک هفته در نظر گرفته شد و بر اساس دستور رجوی،  در این نشست برای آماده شدن

کل سازمان برای آماده سازی عملیات وارد کار شدیم. روز بعد سیل کمک های تسلیحاتی 

ارتش عراق به قرارگاه اشرف سرازیر شد. کلیه سازماندهی ها عوض شد و بر اساس طرح 

 عملیاتی هر فرد در محل جدیدی به کار گرفته شد.

ارتش صدام به سازمان نمود شامل همه چیز می شد از سوخت برای  کمک هایی که

ف و سالح های سنگین شامل توپ های کخودروهای نظامی گرفته تا سالح کلت و کالشین

 میلی متری و نفربرهای نظامی ساخت روسیه و برزیل. 733میلی متری و توپ های  761
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 و کاسکاول اهدایی صدام 761توپ 

از انبارهای صدام بیرون آمده و هنوز گریس داشت و باید برای استفاده  این سالح ها بعضاً

 آماده می شد. تعدادی از بچه ها هم در کار آماده سازی خودروها برای عملیات بودند.

 فضایی که در سازمان حاکم بود بسیار مثبت بود و همه خوشحال بودند که این عملیات

 اق انجام می دهند و همه به ایران باز می گردند.تواند آخرین عملیاتی باشد که در عرمی

 خستگی کار به حدی بود که بعضاً افراد دو ساعت هم نمی خوابیدند و سعی می نمودند

 به هر نحوی شده مسئوویت محووه را انجام دهند.

 سازمان هم بر اساس نوع عملیات، سازماندهی جدید انجام داد. از آنجایی که هنوز توپخانه

 ود من نیز در فرماندهی توپخانه حضور داشتم.متمرکز ب

رجوی بر اساس طرح عملیاتی که در سر داشت متوجه شد که باید نفرات توپخانه از 

حاوت متمرکز خارج شده و به صورت گروهانی در میان وشکرهای عملیاتی سازماندهی 

بود به  شوند چون طرح عملیاتی روی محور پیشروی و بر اساس سرعت در نظر گرفته شده

همین دویل به هر وشکر یک گروهان توپخانه که تعداد نفرات آن چند نفر یعنی به تعداد 

 انگشتان یک دست هم نمی رسید داده شد تا بتوانند در محل های مختلفی که امکان درگیری

 وجود داشت کمک کار نیروهای رزمی وشکر باشند.

فرماندهی آن را به عهده داشت  7من نیز به همراه چند نفر به وشگری که مهین رضایی

 منتقل شدم. مسئوویت فرماندهی توپخانه وشکر به من سپرده شد و چند تحت مسئول نیز برای

شرکت در عملیات به من داده شد. هر چند تعداد نفرات ما کم بودند وقتی در مورد کمبود 

                                                           
 .کشته شد دانیفروغ جاو اتیفرد در عمل نیا  -  7
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به ما گفته  نفرات به فرماندهی گزارش می دادیم و این که در موقع شلیک مشکل داریم

 می شد که وقتی به اووین شهر ایران رسیدیم کمبود نیروهای شما را حل خواهیم کرد و مردم

 به شما خواهند پیوست و به کمک شما خواهند آمد و دیگر مشکل کمبود نیرو نخواهیم داشت.

 
 مهین رضایی در عملیات فروغ جاویدان کشته شد

 علی زرکش که زمانی جانشین رجوی بوددر مورد مهین رضایی باید گفت که همسرش 

 بعد از مشکل پیدا کردن سرِ خط و خطوط سازمان، رجوی وی را خلع رده کرد و در نهایت

او را به عملیات فروغ جاویدان فرستاد و او نیز مانند همسرش مهین رضایی کشته شد و 

 داخت.رجوی با شیادی تمام روی خون وی سوار شده و به تعریف و تمجید از وی پر

 
 علی زرکش

 یکی دیگر از فریبکاری هایِ رجوی، با افرادی بود که در اروپا و آمریکا زندگی می کردند.

 رجوی به آنان وعده سرنگونی داده و به آن ها قبوالنده بود که دیگر کار حکومت ایران تمام

 است و همه باید در این عملیات شرکت کنند. 
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ی آگاه نبودند با خوش خیاوی و رفتن به ایران مقدار آنان اصالً از ماهیت دجاالنه رجو

زیادی کادو از اروپا خریده و با خودشان به اشرف آورده بودند که وقتی به ایران رفتند به 

خانواده هایشان بدهند. این افراد بعضاً سالح هم ندیده بودند و بلد نبودند که سالح دست 

آموزش، نفرات را به میدان تیر قرارگاه  بگیرند و برای همین مسئووین سازمان با کمی

 اشرف برده و با خاوی کردن یک خشاب به آن ها گفته می شد که تیراندازی را یاد گرفته اند.

 در این شرایط ً برای رجوی فریبکار اصالً جان این افراد مهم نبود، رجوی سعی داشت که تعداد

 ود نیرو را حل نموده و عنوان کند کهزیادی را در این عملیات وارد کند تا شاید مشکل کمب

 از ارتشی بزرگ برخوردار است.

بعداً مشخص شد که این افراد در جنگ بدون کمترین بازدهی جانشان را در راه پوچ از 

دست دادند و دیگر نرسیدند که کادوهای خود را به تهران ببرند و روسیاهی دیگری برای 

 رجوی باقی گذاشتند.

لیات فروغ جاویدان جان ساوم به در بردند به فریب و دروغ های تعدادی هم که از عم

 رجوی پی برده و دوباره راه اروپا و آمریکا را در پیش گرفتند.

بعد از چند روز رجوی نشست هایی برگزار نمود مبنی بر توجیه عملیات که بعداً به 

 عملیات فروغ جاویدان نام گرفت.

باید برای عملیات سرنگونی آماده شویم و نام رجوی در نشست توجیهی اعالم نمود که 

 این عملیات را فروغ جاویدان گذاشت و عنوان نمود که طی سه روز تهران را فتح خواهیم نمود

 و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد.!!!

قبل  ما»مسعود رجوی ضمن اعالم عملیات گفت:  ،در جلسه عمومی توجیهی عملیات

م این عملیات بزرگ داشتیم و می خواستیم آن را دیرتر انجام دهیم تصمیم به انجا ،از این

نیروی جنگی الزم را ندارد و  دیگرایران رییم  .اما پذیرش قطعنامه کار ما را تسریع کرد

 وحاظ نظامی تعادل خود را از دست داده و از وحاظ مین کند و ازأتواند نیروی جبهه را تنمی

کاری که می خواهیم انجام دهیم در حد توان . ی قرار داردسیاسی هم در انزوای بین اوملل

 ست چون فقط یک ابرقدرت می تواند کشوری را در ظرف این مدت تسخیراو اشل یکی ابرقدرت 

 بگیریم. حتی عراق هم ادعای گرفتن تهران را نکرده است اما ما می خواهیم برویم تهران را، کند
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 شروع کردیم 16خرداد  56ا این بار با زمانی که در ما دراین راه عاشورا گونه می رویم ام

 می کند. چون آن موقع چشم انداز پیروزی نداشتیم و عاشوراگونه شروع کردیم ووی این فرق

بار چشم انداز پیروزی داریم که خیلی ملموس است. همه افراد باید بدانند که می خواهند 

 یک دفعه بفهمند که ما و یا تعجب کنندکار کنند. ما کاری می خواهیم بکنیم که همه دنه چ

 «در تهران هستیم و دیگر خمینی وجود ندارد.

روز که اعالم آماده باش بود شما خیلی کار  چنددر این "رجوی در ادامه نشست گفت: 

از حاال باید همگی آماده باشید که هر  انجام دادیدروز  5کردید و کار یکی یا دو ماه را در 

سال پیش به وجود آمد تا در  33شاید سازمان  ،آماده باشید ،کنیموقت گفتیم حرکت می

  "مسیر پیشروی ما از سمت مرز قصرشیرین است چنین روزی به چنین کاری دست بزند

او توضیح داد که در طول مسیر چه نیروهای نظامی ایرانی در مقابل ارتش سازمان 

 مقاومت خواهند نمود. 

 33ایران با عراق درگیر می باشد و وشکرهای  37 رجوی گفت که در طول مسیر وشکر

 ارتش در پیرانشهر قرار دارد و تنها وشکری 11ارتش در سومار درگیر هستند و وشکر  33و 

 می باشد. 33که می تواند در طول مسیر به استقبال شما بیاید وشکر 

 

 
 مسیر حرکت نیروهای سازمان از مرز قصرشیرین تا تنگه چهار زبر
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ر ادامه گفت که تصمیم گرفتن در مورد انجام عملیات برایم بسیار سخت بود. رجوی د

بعد ما چاره ای جز عمل نداریم و اگر االن اقدام نکنیم فرصت را از دست خواهیم داد چون 

توانیم کاری شویم و دیگر نمیکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می از این

 شویم. پس بایستی آخرین تالش خودمانیاسی تبدیل به فسیل میانجام بدهیم و از وحاظ س

 را هم بکنیم و یک بار دیگر کل سازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن هستم که پیروزیم و

 .گویمبه شما و خلق قهرمان ایران تبریک میپیشاپیش از هم اکنون من این پیروزی را 

ادی به پیروزی نداشت چون یک نفر اکنون برای همه روشن شد که رجوی اصالً اعتق

 براندازی حکومتی را داشته وظیفه عادی نیز می تواند تشخیص دهد که یک نیروی نظامی که

 باشد فقط روی محور پیشروی حرکت نخواهد کرد چون اگر به مانعی برخورد نماید دیگر کارش

 تمام است.

ش را قبول نماید حماقت رجوی به خاطر این بود که نمی خواست شکست تحلیل های

 و برای همین کار تعداد زیادی از نفراتش را به کشتن داد.

ما در تحلیل از جنگ گفتیم که رجوی در ادامه حرف های بی محتوایش عنوان داشت: 

 ها هم شود و دویل قبول قطعنامه از طرف آنرییم در منتهای ضعف حاضر به توقف جنگ می

 راحکومت  باید حمله کنیم و کار ،را از دست بدهیم همین است. ما نباید این فرصت تاریخی

تواند نیروی جبهه را دیگر نیروی جنگی الزم را ندارد و نمی حکومت ایرانیکسره کنیم. 

 تأمین کند؛ مثال عراق در همین چند عملیاتی که کرده به راحتی توانست مناطقی را پس بگیرد

 ا گرفته و جزایر مجنون و چند نقطه دیگرر«  فاوجزیره  »و هر چه خواسته جلو رفته است. 

 اند و همه مخاوفدیگر از جنگ خسته شدهایران را با چند ساعت جنگ باز پس گرفته است. ملت 

 ها آید. کسانی که در جبهه هستند افرادی هستند که آنجنگ هستند و کسی به جبهه نمی

 .اند و میلی به جنگیدن ندارندرستادهاند و به جبهه فرا به زور از شهرها و روستاها دستگیر کرده

تمام اراجیف بافتن رجوی در مورد پیروزی در عملیات پیش رو دروغی بیش نبود چون 

 قصد داشت که با این کار به افرادش انگیزه جنگ بدهد.

در نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان رجوی برای این که این عملیات را مهم جلوه 

به عنوان فرماندهی کل عملیات معرفی و بعد به توضیح محورهای دهد خود و مریم قجر را 
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که پنج محور با فرماندهان مشخص برای تسخیر محورهای عملیات پرداخت و اعالم کرد: 

 :تا تهران را مشخص کرده که شامل

 ها عبارت بودند از: فرماندهان محورها و ماموریت آن

 یر اسالم آبادول تسخئی، فرمانده محور اول و مسعمهدی برا -7

 
 کرمانشاه ول تسخیرئ، فرمانده محور و مسمهدی براعی -7

 

 
 قصاب کردستان ابراهیم ذاکری قصاب نفر راست
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 ول تسخیر همدانئفرمانده محور سوم و مس)محمود قاومشهر(  محمود مهدوی -5

 

 

 

 

 

 

 

 ول تسخیر قزوینئمهدی افتخاری، فرمانده محور چهارم و مس -1

 
 

 ول تسخیر تهرانئود عطایی با معاونت مهدی ابریشم چی، فرمانده محور پنج و مسمحم -3

   
 محمود عطایی                    مهدی ابریشم چی                            
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ول کل تدارکات، محمدعلی جابرزاده انصاری ئعالوه بر محورهای فوق، ثریا شهری مس

 ول کل سیاسی و شهرزاد حاج سید جوادی به عنوانئثین مسول تبلیغات، محمد سید اومحدئمس

 .ول دفتر انتخاب شده بودندئمس

 

 

 
 عکس معدوم محمد علی جابرزاده انصاری

 
 عکس سید محمد سید اومحدثین
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 در این قسمت به سخنرانی رجوی در توجیه علمیات فروغ جاویدان می پردازیم تا مشخص

 بوده و با شیادی و فریبکاری افراد خود را وارد جنگی شود که وی هنوز در توهمات خود غرق

 نمود که از قبل شکست آن مشخص بود. وی با حقه بازی این گونه در ذهن نفرات خود فرو نمود

 که سه روزه قصد دارد به تهران رسیده و حکومت را سرنگون نماید.

و  و خواست با مسخره بازی او برای این کار ابتدا نام فرماندهان محورهای عملیاتی را صدا زده

 شیادی ذهن افراد درگیر ابعاد و مهم بودن این عملیات نشود زیرا فردی که قدری از دانش نظامی

 را بلد باشد می داند که نمی تواند در عرض سه روز به تهران رسیده و حکومت را سرنگون نماید.

ت دروغ جاویدان شست عملیاحال به گوشه ای از سخنان و اراجیف رجوی در توجیه ن

 های بی محتوا قصد داغگونه با حقه بازی و شانتای و حرفکنیم تا در یابیم که وی چتوجه می

 کردن تنور جنگ طلبی اش را داشت.

 از آنجا که رجوی در تخیالت ذهنی خود در مورد سرنگونی فرو رفته بود حتی به عنوان

 مسخره به فرماندهان ارتش خود می گفت: 

 ،رویقتی که تهران را گرفتی در خیابان طاوقانی به ساختمان بنیاد علوی می...محمود، و

 سالم من را به ،در طبقه پنجم آنجا اتاقی است که روزی اتاق من و اشرف و موسی بوده است

 ها بده چون ما را بعد از رسانی و اگر مردم آنجا بودند جای دیگری را به آنساکنین آنجا می

 آن اتاق را برای من نگهدار تا وقتی که به تهران آمدم در، نجا بیرون کردندانقالب به زور از آ

 .آنجا مستقر شوم

 برای این که به جوی که رجوی در نشست توجیه به راه انداخته بود اشراف پیدا کنیم به

 یک نمونه اشاره می کنیم:

    ار می کنیم؟یکی از نفرات داخل نشست از رجوی سؤال نمود اگر وشکر سنندج بیاید چه ک

یکی عنوان داشت که ارتش وشکر سنندج به مقابله با ما نمی آید ووی رجوی برای این که 

بگو بیاید اگر آمد داغانش می کنیم "تنور جنگ طلبی خود را گرم تر کند عنوان داشت: 

کاری که ما می خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابر قدرت است چون فقط یک 

 736می تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند مثالً فاصله بغداد تا مرز ایران  ابر قدرت

کیلومتر است و خود عراق هم ادعای تسخیر شهر تهران را نکرده است ووی ما می خواهیم 
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برویم و تهران را بگیریم دیگر چه می شود کرد بعضی وقت ها این طور پیش می آید. ما 

 ذهاب، اسالم آباد و بعد کرمانشاه می رویم بعد از آن به همدان، ابتدا به قصر شیرین، سرپل

 "تاکستان، کرج و باالخره به تهران خواهیم رسید.

افراد داخل نشست از چیزی که در انتظارشان بود خبر نداشتند فقط دست می زدند و 

 خوشحاوی می کردند.

صر شیرین که دست ما از محور ق"رجوی در ادامه برای تشریح عملیات عنوان داشت: 

عراق می باشد وارد می شویم و تا سرپل ذهاب می رویم. بعد از آن کرند و اسالم آباد که 

 فرمانده عملیاتی آن مهدی براعی )احمد واقف( می باشد فتح می گردد.

 پس از فتح اسالم آباد یک تیپ در شهر کرند و دو تیپ در شهر اسالم آباد مستقر خواهد

 را به نام حنیف نامگذاری نمودیم. شد که این عملیات 

]نام آن  "در ادامه بعد از اسالم آباد به سمت کرمانشاه رفته و آنجا را فتح خواهیم نمود.

 )قصاب "کاک صاوح"عملیات را سعید محسن گذاشته و فرماندهی این محور با ابراهیم ذاکری 

 مردم کردستان( بود.[ 

 قعاً هر مرغ پخته ای را به خنده وا می داشت،رجوی طوری برنامه ریزی نموده بود که وا

 انگار همه در خودرویی نشسته و خیلی راحت به شهر تهران خواهند رسید.

آیا آماده هستید برای "رجوی در ادامه برای این که فضای نشست را گرم تر کند گفت: 

 همه افراد به آن جواب مثبت دادند. "سرنگونی؟

جوی برای این که به فریبکاری ادامه دهد به رجوی ابراهیم ذاکری معدوم همانند ر

 ما کامالً مشخص کرده ایم که وقتی کرمانشاه را فتح کردیم کدام تیپ ها در کدام "جواب داد: 

 نقاط مستقر شوند همچنین به سراغ صدا و سیما و زندان دیزل آباد خواهیم رفت و زندانیان

سالح را داشته باشند به ما خواهند پیوست  ملحرا آزاد خواهیم نمود و آن هایی که توانایی 

 "را نیز مسلح خواهیم نمود. و آنان

اگر به حرف های ابراهیم ذاکری توجه کنیم درخواهیم یافت که حرف های او فقط به 

درد روی کاغذ می خورد و این که چگونه سعی داشتند با فریبکاری تعدادی را به کشتن بدهند. 
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 که از هیچ چیزی خبر نداشتند فکر می کردند که رجوی می تواند متأسفانه اعضای نگون بخت

 برای آنان سرنگونی به ارمغان آورد.

 در پایانِ اراجیفی که قصاب کردستان در نشست بیان نمود رجوی برای این که اظهار فضلی

اول شهر و بعد "کند از موضع جنت مکانی دستوراتی برای فتح شهر کرمانشاه داد او گفت: 

 ن را بگیرید تا زندانیان بتوانند به ما وصل شوند و از آنجا که شهر کرمانشاه شهر بسیار مهمیزندا

 "است بعد از تصرف شهر ما اعالم جمهوری دموکراتیک اسالمی خواهیم نمود.

 آیا با نیروهایت آماده")مهدی قاومشهر( رفت و گفت:  7بعد از آن به سراغ محمود مهدوی

 واب داد بله. محمود ج "عملیات هستی؟

  "آیا می دانی که باید به کجا بروی و دنبال چه محل هایی باشی؟"رجوی از وی سؤال نمود: 

 هایی که قرار استهر من فتح همدان خواهد بود و محلش"محمود قاومشهر در جواب گفت: 

 "فتح کنیم کامالً روشن است.

به فرمانده محورها رجوی برای این که باز خودی نشان دهد به گفتن چند رهنمود 

وقتی به همدان رسیدید باید رادار آن منهدم شود تا "اکتفا می کرد. رجوی در ادامه گفت: 

 "هواپیماهایی که از پایگاه هوایی نویه حرکت می کنند نتوانند درست کار کنند.

رجوی در ادامه برای این که سنگ بزرگی بردارد و خودی نشان دهد عنوان داشت: 

دهم که سه ساعت به سه ساعت پایگاه هوایی نویه همدان مورد بمباران  من دستور می"

 هواپیماهای عراقی قرار بگیرد در ضمن از پایگاه هوایی تبریز هم نترسید چون دستور می دهم

 "سه ساعت به سه ساعت آنجا هم مورد هدف بمباران هواپیماهای عراق قرار بگیرد.

یماهای عراق به مواضع ایران دروغی بیش تمام شعارهای رجوی در مورد حمله هواپ

نبود و در موقع الزم هیچ وقت به دستورهای مورد ادعایی رجوی گوش نکردند و به همین 

 دویل تعداد زیادی از اعضای سازمان در منطقه درگیری کشته شدند. 

رجوی برای این که تنور حرف های خود را داغ تر کند یکی دیگر از فرماندهان خود را 

 "آیا از وحاظ پوشش هوایی آماده اید؟"نام نادر افشار )بیژن( را صدا زد و گفت : به 

                                                           
 .کند یطور مشکوک فوت مه سرطان و ب یماریبعد از چند سال به خاطر ب -  7
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 نادر افشار عنوان داشت که همه چیز تحت کنترل است.

 اگر هواپیمایی بخواهد از پایگاه هوایی نویه همدان بلند"در ادامه رجوی از وی سؤال نمود: 

 "ی بخواهد پرواز کند کالً فرودگاه را می زنیم.اگر هواپیمای"وی جواب داد:  "شود چه کار می کنید؟

 کامالً مطمئن"که وی جواب داد:  "آیا کامالً مطمئن هستید؟"رجوی از وی سؤال نمود: 

 "نیز داریم. 1هستم در ضمن عالوه بر آن ضد هوایی و موشک های سام 

 بعد از اوکی گرفتن رجوی از نادر افشار نوبت به مهدی افتخاری رسید.

گیری. روی قزوین و تاکستان را میمی"رو کرد و گفت:  7مهدی افتخاری رجوی به

 قزوین است. پس از خلع 71ی شما عالوه بر شهر، گرفتن مراکز سپاه وشگر ها یکی از هدف

 شوی و وقتی مستقر شدی یکی ازسالح تمام نیروهای نظامی و انتظامی در آنجا مستقر می

 .ستهای خود را به کمک تهران بفر تیپ

 فرهاد اوفتو پشت سر آن  یشوتیپ راهی تاکستان شده و در آنجا مستقر می 3پس از آن 

نام عملیات محورهای ) .کندشود و آنجا را تصرف میبا یک وشگر راهی کرج می (منوچهر)

تیپ تحت  3وشگر و  1پس از آن  نام گذاری نمود.(« سردار»قزوین و تاکستان را به نام 

 چی شوند، مهدی ابریشمو تحت فرماندهی محمود عطایی راهی تهران می« سیمرغ»نام کلی 

 ".هم معاون او در این عملیات است

 چی محمود عطایی و مهدی ابریشمدر نمایشی که رجوی در ساون اشرف به راه انداخته بود 

 و به همدیگر تبریک می گویند. فشارند دست یکدیگر را می

 من در انقالب"زن سومش هم اهمیت بدهد عنوان داشت:  رجوی برای این که به مریم قجر

ایدووووییک گفتم که فقط یک سیمرغ به کوه قاف رسید و آن سیمرغ مریم بود و به همین 

 "خاطر نام عملیات را سیمرغ گذاشتم.

 "چرا این اسم را گذاشتی."به مانند همیشه مریم قجر با ادا و اطوار به رجوی گفت: 

رای همه تیپ ها مأموریتشان را مشخص کرد مثالً برای تیپ رجوی در این قسمت ب

ویال، فرودگاه مهرآباد و برای تیپ فرهاد، صدا و سیما و برای تیپ فرشید، زندان اوین و 

                                                           
 التیو در تشک وانهیاو را د ینتقام گرفتن از وقجر به خاطر ا میبعد از انقالب طالق مر یفرمانده فتح اهلل که رجو -  7

 . که در اشرف مرد نینمود تا ا نیگوشه نش
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تیپ کاظم )حسین ابریشم چی معدوم( فتح جماران را مشخص نمود که در این موقع کف 

 زدن حضار شروع شد.

نیروز عراق تا سرپل ذهاب ما را پشتیبانی و همراه در ضمن رجوی عنوان داشت که هوا

 ستون ها خواهد بود. 

 گوییم که رجوی بعد از آمدن به عراق یکی از ستون های ارتش صدام می شودوقتی می

دروغ نگفتیم چون در توجیه عملیات فروغ جاویدان عنوان داشت که هواپیماهای عراقی 

 اهند داد. کار پشتیبانی هوایی را برای ما انجام خو

 در ضمن در جنگ عراق علیه ایران این نیروهای سازمان مجاهدین بودند که همیشه در

کنار نیروهای عراقی بودند و کارشان جاسوسی و خبرگیری و اسیر گرفتن سربازان ایرانی 

 بوده است و تخلیه اطالعاتی سربازان اسیر نیز توسط نفرات رجوی انجام می گرفت.

 توجیه عملیات فروع جاویدان از پشتیبانی کامل ارتش عراق حرف وقتی رجوی در نشست

های دیگر آن را زند نشان از همکاری گسترده قبلی رجوی با دووت عراق بود. نمونه می

 دید که چگونه رجوی به حمایت از صدام معدوم 7516توان در عملیات مروارید در سال می

 کردی به سمت بغداد شد که در همان بحث پرداخت و مانع پیشروی نیروهای کرد از منطقه

 به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.

 رجوی شیاد برای این که حلقه خیانت و حلقه به گوش بودن خود را به صدام کامل کند

  "وضعیت چطور است؟"محمود عطایی فرمانده محور فتح تهران را صدا زده و عنوان می کند: 

خوب است با نیروی هوایی و هوانیروز عراق هماهنگ "ت: محمود عطایی در جواب گف

 شده و همه ی خودروها آماده می باشند و مهمات ها بارگیری شده است و تا رسیدن به شهرها،

  "بهداری هم آمادگی الزم را دارد.

 این حرف محمود عطایی سرکاری بود چون خودم به عینه شاهد این دروغ گویی و شیادی

چون در عملیات زخمی شده بودم ووی خبری از امداد رسانی از طرف رجوی گونه بودم 

نیروهای سازمان نبود که همان قسمت به این شیادی رجوی جواب خواهم داد. می توان 

فهمید که تمام این حرف ها بیشتر برای سرکار گذاشتن و روحیه و انگیزه دادن به نیرو 

 بوده است.
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همیشه در خانه های مخفی  7531ن در سال رجوی فریبکار بعد از آزادی از زندا

زندگی نموده بود و هیچ وقت در میان مردم نبوده است به همین خاطر با توهماتی که از 

جامعه ایران داشت در نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان عنوان می کرد گروه وی از 

او سالح  حمایت مردم ایران برخوردار است و اگر کسی خواست با ما همکاری کند به

 بدهید و زندانیان را آزاد کنید تا به ما بپیوندند و .... 

برای ثبت "رجوی برای این که بر اراجیفی که نشخوار کرده مهر تأیید جمع بزند گفت: 

  "در سینه تاریخ می خواهم هر کسی که با این طرح موافق است دست بلند کند.

ست رجوی به وجود آورده بود همه افراد به خاطر شرایط احساسی که در ساون نش

 دست بلند کردند. در فرقه کسی جرأت مخاوفت نداشت. 

برای رجوی سخت بود که کسی با نظر وی مخاوفت کند با این اوصاف زنی دست بلند 

چیزی که در مورد مردم ایران و حمایت از سازمان می زنید درست "کرده و عنوان داشت: 

ماه است که از ایران  1رج آمدیم و خود من هم نیست من و شوهرم چند شب قبل از خا

به  آمدم مردمی که من دیدم با آنچه که شما می گویید تفاوت دارند فکر نمی کنم مردم ایران

شما کمک کنند، هیچ گونه جو سیاسی نظیر آنچه شما به آن اشاره می کنید در ایران به 

دیو مجاهد گوش نمی کنند و از وجود نیامده است چون خیلی ها در ایران هستند که به را

مجاهدین بی خبرند شما چطور انتظار دارید با اختناق شدیدی که وجود دارد چنین 

  "کسانی در تهران بلند شوند و از سازمان حمایت کنند؟

رجوی که غرق اراجیف خود بود انتظار این سؤال را نداشت با فریبکاری عنوان داشت: 

داری، از چهار ماه پیش شرایط داخل کشور فرق نموده و تو از اوضاع داخل کشور خبر ن"

رجوی با این حرف عمالً جواب زن سؤال کننده را  "من می دانم که اوضاع چگونه است.

 داد و به نوعی گفت که بهتر است سؤال نکنی و سر جایت بشین و خفه خون بگیر.

ر هم کرد که به رجوی برای اینکه راه شکست را باز بگذارد اراجیف مسخره دیگری س

واقع مرغ پخته را به خنده وا می داشت. رجوی برای این که قیمتش را باال ببرد عنوان 

داشت که اگر در عملیات فروغ جاویدان شکست بخوریم تأثیرش به حدی است که باعث 
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برپایی به اصطالح قیام توسط مردم خواهد شد چون حکومت ایران وضعیتی ندارد که تا 

 رد.عید دوام بیاو

مترسک نشسته بود برای این که خودی نشان  مریم رجوی که در کنار شوهرش مثل

شما خیاوتان راحت باشد همه چیز آماده است و طرح ها "دهد به زن سؤال کننده گفت: 

 دقیق است، شما ناراحت نباشید. دویل این که ما می خواهیم این قدر زود دست به عملیات

حال حاضر حکومت ایران دچار بحران نیرویی شده و هم  بزنیم به این خاطر است که در

روحیه نیروهایشان به دویل شکست های پیاپی ضعیف شده برای همین هم می خواهد 

صلح صوری کند تا وقت پیدا نموده و بسیج نیرو کند. به همین دویل است که ما باید تا 

 هیم. درست است که ما به خاطردیر نشده از این فرصت استفاده کنیم و این عملیات را انجام د

وظیفه ای که داریم عاشورا گونه وارد می شویم ووی در این که ما حتماً پیروز می شویم 

هیچ شکی نداریم!!! اآلن جبهه ها خاوی شده وقتی نیروهای ارتش سازمان از جبهه رد 

 کنیمروی میرا بگیرد و ما با سرعت پیششوند و به آن طرف مرز برسند کسی نیست که جلوی ما 

 "و هر کسی که مجروح شد باید خودش مسأوه اش را حل کند تا باعث کندی ستون نشود.

تمام حرف های مریم قجر دروغی بیش نبود چون خودم در صحنه به خوبی دیدم که 

 واقعیت صحنه جنگ برخالف حرف های رهبران سازمان می باشد.

رجوی عمق کینه حیوانی خود را رجوی در ادامه نشست توجیه عملیات فروغ جاویدان 

ساعت هر کاری خواستید بکنید و هر  13بعد از ورود به تهران تا " نشان داد و دستور داد:

  ".که من فرمان عفو عمومی بدهم کسی را که خواستید، بکشید تا این

حال با این تفکر و کینه حیوانی که رجوی به مردم ایران داشت می توان فهمید که اگر 

 ی به قدرت می رسید از طاوبان و پل پت )خمرهای سرخ( خطرناک تر بود چون حداقلوی روز

ای دند. وقتی که رجوی هیچ آیندهآنان قبل از رسیدن به قدرت این گونه اظهارنظر نکر

 توان به ماهیتکند و میاین گونه مردم ایران را تهدید میبرای پیروزی خود متصور نمی بیند 

 برد.و خوی حیوانی وی پی 

 رجوی برای این که کار خود را تکمیل کند از فرماندهان مسئول سؤال می کرد که برای

 اجرای عملیات آماده هستند یا خیر؟
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چه کار کردی؟ کارها رو  7پرسم بلند شود و جواب بدهد. طاهرهاز هر کس می"رجوی: 

 "داریم؟ آورید؟ کنسرو و آب میوه به اندازه کافیبه راه است؟ دیگر فشنگ کم نمی

این دفعه خیلی زیاد داریم و تقسیمات وسایل هم انجام شده است. مهمات  ،نه"طاهره: 

اند. هزار تفنگ اضافی رسیده به اندازه کافی و حتی بیشتر از آنچه مورد نیاز است برداشته

رسد. کنسرو هم به تعداد رسیده و بقیه هم تا فردا ظهر می ها و خودروها هم اکثراً و تانک

 "افی تهیه شده که حتی ممکن است زیاد هم بیاید.ک

 محمود وضعیت به وحاظ امکانات چطور است؟ کم و کسری ندارید؟ همه خودروهای"رجوی: 

 "مورد نیاز رسیده است؟

 "شود.بله، فقط مقدار کمی مانده، که تا فردا ظهر تمام می"محمود: 

 "یا نه؟ هستند آماده همه بوالنسآم و پزشک و دارو وحاظ به درمانی وضعیت فاطمه"رجوی: 

 "بله آماده است."فاطمه : 

 "اید؟گرفته ،کوپتر بگیرید و داشته باشیدقرار بود برای حمل مجروحین هلی"رجوی: 

 "وه آن هم تا فردا حل خواهد شد.أمس"فاطمه: 

 آمده هم( رجوی مریم برادر عضدانلو محمود) کاظم. ببرید هم را دکتر حمید"رجوی: 

ما  ا کاظم باشد که در این زمینه چیزی کم نیاورید.ب مسئوویتش اینجا درمانی سأوهم. است

شروع کردیم فرق  16خرداد  56رویم اما این بار با زمانی که در در این راه عاشوراگونه می

انداز پیروزی نداشتیم و عاشوراگونه شروع کردیم ووی این کند، چون در آن موقع چشممی

خواهند همه افراد باید بدانند که می، روزی داریم که خیلی ملموس استانداز پیبار چشم

خواهیم بکنیم که همه دنیا تعجب کنند و یک دفعه بفهمند که ما کاری می ،چه کار کنند

 "ما در تهران هستیم و خمینی دیگر وجود ندارد.

ویم ووی شای که داریم عاشوراگونه وارد میدرست است که ما به خاطر وظیفه"مریم: 

ها خاوی شده و وقتی که ن جبههشویم هیچ شکی نداریم. اآلپیروز می که ما حتماً در این

 پیش سرعت خواهیم باتر برویم کسی نیست که جلو ما را بگیرد و ما آن قدر می از جبهه آن طرف

                                                           
 سازمان ییاجرا ئتیه یاز اعضا یشهر ایثر - 7
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 "اش را حل کند که باعث کندی ستون نشود.وهأکس که مجروح شد باید خودش مس برویم که هر

 تمام حرف های رجوی از روی شکم سیری بیان شده بود و این که خودش را کسی معرفی

های خودش فرو از بس در توهمات تحلیلکند که قادر است دست به این اقدام بزرگ بزند و 

 می کرد که پیروزی در دسترس است. بود به واقع فکر رفته

ده در عملیات فروغ جاویدان خواهیم به بررسی حضور نیروهای شرکت کنندر ادامه می

 هاییی وجود دارد یا خیر؟ آیا همه حرفبپردازیم که آیا با این تعداد اصالً امکان سرنگونی حکومت

 که رجوی در نشست توجیه عملیات گفته دروغی بیش نبوده است؟ 

 ابتدا به نیروهای شرکت کننده در عملیات فروغ جاویدان می پردازیم:

 ر عملیات را می توان به سه طیف تقسیم بندی کرد:نیروهای شرکت کننده د

  .یک دسته اعضای قدیمی سازمان که آموزش دیده بودند -7

 و اساساً هیچ گونه آموزش نظامییک دسته اعضایی که از کشورهای دیگر اضافه شدند  -3

 را بلد نبودند.

مان قدرت نفراتی که از کشورهای خارجی به عراق آمده بودند فکر می کردند که ساز

 سرنگونی دارد چون دستگاه تبلیغاتی فرقه در خارج طوری فضاسازی نموده بود که برای همه

 امر مشتبه شده بود.

کردند که با قدرت گرفتن رجوی در ایران، آنان نیز در قدرت سهمی این افراد فکر می

 که می تواند به خواهند داشت و به نوایی خواهند رسید ووی فکر نمی کردند که رجوی تنها چیزی

 آنان بدهد مرگ و نابودی است.

 تعدادی از آنان که ساوم از عملیات بازگشته بودند متوجه دروغ های رجوی شده و دوباره به

 کشورهای اروپایی بازگشتند تا دیگر اسیر فریبکاری رجوی نشوند.

لیات ) اسرایی که توسط سازمان در عمدسته دیگر هم اسرای سازمان و عراق بودند -5

های فکه و چلچراغ اسیر شده بودند به آنان گفته شد که می توانید همراه ما در عملیات 

شرکت کنید اگر پیروز شدیم آزاد می شوید تعدادی زیادی قبول نکردند و سازمان آنان را 

در پادگان دبس در منطقه نفتی کرکوک در اتاقی زندانی نمود و مقداری آب و غذا به آنان 
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وقتی که در عملیات پیروز شدیم و بازگشتیم به حسابتان رسیدگی خواهد شد داد و گفت 

 که این نشان از تهدید داشت 

در این دسته اسرای دیگری هم شرکت داشتند، مسئووین سازمان به اردوگاه اسرای 

 ایرانی در عراق سر زده و با هماهنگی دووت عراق تعداد زیادی از اسرا را فریب داده و با خود

اشرف آوردند. اسیران جنگی که در اردوگاه های عراق وضعیت خوبی نداشتند و مورد به 

اذیت و آزار سربازان عراقی قرار داشتند مسئووین سازمان به آنان می گفتند ما عملیاتی در 

پیش داریم اگر به ما محلق شوید بعد از پیروزی آزاد خواهید شد. تعداد کمی از اسرا به 

 ه بعضی از آنان در عملیات کشته و یا تعدادی فرار کردند.اشرف آورده شدند ک

در این باره دروغ های رجوی تمامی نداشت، نفراتی که حاضر نشده بودند در عملیات 

 فروغ جاویدان شرکت کنند و در زندان دبس باقی ماندند عنوان می کنند که روز بعد مهدی

ه ما شهر کرمانشاه را تصرف کردیم اگر براعی )احمد واقف( به سراغ ما آمد و عنوان داشت ک

 هایدهیم که تعداد کمی گول فریبکاری شما حاضر هستید می توانیم شما را در عملیات شرکت

 مسئووین سازمان را خورده و به جنگ رفتند.

رجوی در بیشتر نشست های جمع بندی عملیات همیشه روی این مسأوه اصرار داشت 

می را از ارتش ایران به غنیمت گرفته و تعداد دیگری هم که بیشتر ادوات و تجهیزات نظا

از ارتش عراق خریداری نموده است. همه این حرف ها دروغی بیش نبود چون رجوی در 

که در همان  نمودهبه ما کمک مورد عملیات مروارید در نشست عنوان داشت که ارتش عراق 

 قسمت به آن خواهیم پرداخت.

 جوی در نشست های توجیه عملیات انجام می داد بپردازیم فقطاگر بخواهیم به نکاتی که ر

 یک خط کاری دنبال می شد و آن هم فریبکاری، حقه بازی و دروغ گفتن به نیروها بوده است.

 وی سعی می کرد از احساسات نیروها سوءاستفاده نماید و با شیادی به آنان انگیزه جنگیدن بدهد.

 ی شد سعی می کرد با شوخی کردن و طفره رفتنوقتی در نشست ها از رجوی سؤاوی م

 جواب سؤال را ندهد و در نهایت عنوان می کرد که فقط اوست که درک درستی از شناخت

 مبارزه و جامعه ایران دارد و باید به او اعتماد کنند.
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 ن بازی این گونهتاوی از قبل تمام فرماندهان سازمان را توجیه نموده و سعی می کرد با شارال

لوه دهد که همه کارها ردیف شده و فرماندهانش نیز مهر تأیید می زدنند ووی در صحنه ج

بود  عمل دیدیم که خبری از حمایت های هوایی عراق نبود و از مردمی که به گفته رجوی قرار

به کمک ما بیاید خبری نشد و چیزی که در صحنه جنگ دیده می شد کشته شدن نفرات 

 از پیشروی به سمت کرمانشاه نبود یعنی این که رجوی خودش ازسازمان بود. دیگر خبری 

 قبل می دانست که حمله سازمان به داخل کشور دیوانگی است ووی رجوی به خاطر این که

 روی شکست تحلیل هایش خاک بپاشد دست به این کار زد. از طرف دیگر رجوی با این دیوانگی

که سازمان زاوده جنگ عراق علیه ایران  و حمله به ایران سعی نمود این گونه جلوه دهد

نیست و اگر صلح هم بین دو کشور ایجاد شده نمی تواند مانع پیشروی ما به سمت ایران 

 شود. با این تحلیل غلط و فریبکارانه بود که بیش از هزار نفر از نیروهایش را به کشتن داد.

به جایی در سازماندهی  من نیز مانند دیگر افراد ارتش دست ساز رجوی بعد از چند جا

 به واحد توپخانه وشکر مهین رضایی که معروف به آذر بود منتقل شدم. 

 
 عکس معدوم مهین رضایی در نشست توجیه عملیات فروع جاویدان

 

 روز حرکت و حمله نهایی به سمت ایران

در روز سه مرداد دستور حرکت داده شد و رجوی شیاد به مانند همیشه برای این که 

نفرات انگیزه بدهد خودش به همراه مریم به دیدار بچه ها آمده بود و در نزدیکی درب به 

اشرف روی وانتی رفته و با تکان دادن دست به نفرات اعزامی به جنگ که معلوم نبود ساوم 

 برگردند روحیه می داد. 
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 حضور سران سازمان در درب ورودی اشرف برای عملیات فروغ جاویدان

 میلی متری 733یک توپ به عنوان فرمانده توپخانه وشکر  ،عملیاتفتن به قبل از رروز 

 )اصالً آشنایی به این سالح نداشتم( 761و یک قبضه توپ دستگاه آیفا مهمات  3همراه هویتزر 

 و مسئوویت چهار نفر را هم به من دادند. با توجه به توپخانه و داشتن دوشد داده  منتحویل 

عمالً این تعداد نفر برای انجام و به کارگیری  761ک قبضه توپ خودرو برای مهمات و ی

این دو قبضه کم بود.وقتی به مسئووین گفتم که این تعداد افراد کم می باشد از روی شکم 

 سیری به من گفته شد که وقتی به کرمانشاه رسیدیم از نیروهای مردمی به شما خواهیم داد،

 نه جواب دادن و کمبود نیرو می توان برای سرنگونیحال خودتان قضاوت کنید که با این گو

 گام برداشت این جواب یعنی سرکار گذاشتن افراد و نیروها.

حواوی ظهر در آخرین محل که نزدیک مرز ایران بود و به پی پی معروف بود، مستقر 

 شدیم و تا دستور حرکت داده شود در این محل مقداری تأمین انریی کردیم و مواد مصرفی

 ل مسیر را تحویل گرفته و منتظر فرمان حرکت شدیم. از طریق بی سیم متوجه شدیم کهطو

مریم رجوی دستور حرکت داده است. تمام ستون ها به سمت مرز ایران حرکت نمودیم. 

 حواوی بعد از ظهر از مرز ایران گذشته و وارد خاک ایران شدیم و چون وشکر ما جز وشکرهای

 ی فتح تهران اقدام می کردیم تا اسالم آباد غرب درگیری خاصیآخری بود و می بایست برا

 نداشتیم و از راه دور صدای تیراندازی را در گردنه پاتاق می شنیدیم.
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 آرایش وشکرهای عملیاتی سازمان برای فتح تهران

قبل از رسیدن به شهر اسالم آباد درگیری شدیدی در پادگان ورودی شهر به وجود 

د که باعث توقف حرکت ستون شد ووی درگیری در زمان کوتاهی به پایان رسید و ستون ما آم

 سمت اسالم آباد حرکت کرد. بعد از گذشتن از شهر اسالم آباد به سه راهی مالوی رسیدیم به

 هایحرکت ستونو با انبوه زیاد جمعیت که قصد بازگشت به شهر داشتند مواجه شدیم و دیگر 

 قفل شد. به جای حرکت دادن ستون به سمت کرمانشاه به احوال پرسی با مردم سازمان مختل و

 پرداخته و انگار به مهمانی آمدیم و دچار یک سردگمی شده و در ذهن خودمان فکر می کردیم

 که دیگر کار تمام است و تا خود تهران مشکل خاصی نداریم ووی با چند ساعت تأخیر باالخره

مودیم. قبل از روشن شدن هوا به گردنه حسن آباد رسیدیم که به سمت کرمانشاه حرکت ن

 میلی متری چند شلیک 761به ما ابالغ شد که در دشت حسن آباد درگیری شده است. با توپ 

 میلی متری از کار افتاده است، 761انجام دادیم ووی بعد از پایان کار متوجه شدیم که خودرو 

 آن ساعت دید کافی نداشتیم و نمی دانستیم به کجا با هول دادن خودرو را روشن کردیم. در

 کنیم، بیشتر برای ایجاد ترس بود و به وحاظ نظامی کاربردی نداشت.میشلیک 

      

 

 

 

 

 

 

 

 میلیمتری هویتزر 733میلمتری و توپ  761توپ 
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 هوا تازه روشن شده بود و ما خوش خیال از این که دیگر کارمان ساده شده و تا کرمانشاه

 اهی نیست، حرکت نمودیم. وقتی به نزدیکی تنگه چارزبر رسیدیم درگیری شروع شد و دیگرر

 امکان هیچ حرکتی وجود نداشت به همین خاطر تصمیم گرفته شد که توپ را به کنار جاده

 733می شد به همین دویل توپ برده و مستقر کنیم، بلند بودن شانه خاکی مانع این کار 

جاده مستقر نمودیم. چون فاصله نزدیک بود هر وحظه امکان زخمی متری را در روی میلی

شدن نفرات وجود داشت و باید هر کس مسئوویت خودش را انجام می داد، به همین 

خاطر نفرات تک به تک کار گلووه گذاری و آماده کردن دوربین برای شلیک مستقیم را 

گرفت، این کار با دوربین  انجام می دادند و بعداً با چک نهایی عمل شلیک صورت می

شلیک مستقیم انجام می شد. نکته این که، اهدافی برای شلیک وجود نداشت و فقط 

صرف شلیک مهم بود که ما این کار را انجام می دادیم. وقتی کار چک انجام گرفت و قصد 

 برگشت به پشت خودرو را داشتم مورد اصابت گلووه قرار گرفتم و زخمی شدم.

 شدن، دو پایم دیگر قدرت حرکت نداشتند. یکی از نفرات تیم به نام جعفربعد از زخمی 

پسندیده که همراه من بود مرا به نزدیکی پلی که در دشت حسن آباد بود برد و خودش 

 برگشت. وقتی او از این عملیات ساوم بیرون آمد و خودش را به عراق رساند، من از او سؤال

نه سرکردید؟ او گفت که بعد از چند شلیک، توپ از کردم که باالخره با آن وضعیت چگو

 دور خارج شد و کارآیی نداشت به علت این که توپ را روی آسفاوت گذاشته بودیم و امکان

 تثبیت پایه های عقبی آن وجود نداشت و بعد از هر شلیک باید کار تنظیمات دوربین انجام

 کاری بود.اش سرِ دقیقی انجام نمی شد و همهگرفت، در یک کالم شلیک می

 

 
 تعدادی از کشته های سازمان در عملیات مرصاد
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 در زیر پل متوجه شدم که تعداد زیادی از نفرات زخمی شده اند و وضعیت خوبی ندارند

 و من در میان آن ها وضعیت بهتری داشتم.

وقتی تعداد زیادی زخمی در زیر پل دشت حسن آباد جمع شدند خودرویی برای بردن 

 ه بیمارستان اسالم آباد اقدام نمود. قرار بود کسانی که وضعیتشان زیاد خوب نیستنفرات ب

 ابتدا انتقال داده شوند در این راستا یکی از دوستانم که قبالً او را می شناختم من را سوار خودرو

 کرد که با اعتراض دیگران مواجه شد ووی او توجه ای نکرد. دوستم جان مرا نجات داد ووی خودش

 ه خاطر خیره سری رجوی جانش را در آن عملیات از دست داد.ب

قرار بود ما را به بیمارستان ببرند ووی با تعجب دیدم که به فرمانداری اسالم آباد بردند. 

 در آنجا همه اتاق ها پر از مجروح بود و تعداد زخمی ها خیلی زیاد بود و دکتری هم نبود که

 بود. من در جنگ عراق علیه ایران سربازان زخمی زیادی به همه رسیدگی کند، وضعیت اسفباری

 دیده بودم ووی صحنه هایی که در فرمانداری اسالم آباد دیدم بسیار تأسف بار بود، کسی نبود

 که به زخمی ها کمک کند و فقط صدای ناوه مجروحان بلند بود.

 
 عکس نیروهای نظامی ایران در عملیات مرصاد

م گرفته شد به خاطر زیاد شدن زخمی ها تعدادی را از اسالم حواوی بعد از ظهر، تصمی

آباد خارج کنند به همین دویل کامیونی آورده و تعدادی از نفرات بد حال و وخیم را سوار 

نمودند و توجیه کردند که در شهر کرند نفرات سازمان، بیمارستان صحرایی دایر نموده اند 

 ز شهر خارج نمودند. و این گونه به دروغ نفرات را روانه و ا
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مرا نیز به همراه نفراتی که وضعیت بسیار خطرناکی داشتند سوار بر کامیونی کردند که 

راننده آن یک شهروند اسالم آبادی بود و به شهر کرند فرستادند. ما دومان را خوش کرده 

 یمبودیم که حداقل در آن شهر یک بیمارستان صحرایی داریم ووی وقتی به شهر کرند رسید

 اند. ادگر نیست و ما را سر کار گذاشتهمتوجه شدیم که همه اش دروغ بوده و حتی خبری از یک امد

مسئول آن شهر به ما گفت که این حرف دروغ است، ما خودمان حتی یک امدادگر نداریم 

 چطور بیمارستان صحرایی داشته باشیم و به راننده کامیون گفت که آنان را به شهر سرپل ذهاب

 آنجا حتماً کسی هست که جوابگو باشد. دوباره با آن وضعیت اسفناک زخمی ها به طرفببر 

 شهر سرپل ذهاب حرکت نمودیم تا این که حواوی غروب به شهر سرپل ذهاب رسیدیم از یک

تعدادی از افراد فحش و  طرف گرما و از طرف دیگر مشکل آب همه مزید بر علت شده بود.

 ووین سازمان در اسالم آباد به آنان دروغ گفتند. اصالً برای مسئووینگفتند که چرا مسئ ناسزا می

 و فرماندهان فرقه مهم نبود که ممکن است تعدادی هم در این مسیر به خاطر وخامت حال

 از بین بروند، مسأوه این بود که آنان این تضاد را از سرشان دور کنند و جوابگو نباشند.

 

ل می کرد که آیا مسأوه امداد رسانی در صحنه جنگ وقتی رجوی از مسئول امداد سؤا

حل شده و یا در طول مسیر ایستگاه های درمانی داریم؟ مسئول امداد جواب مثبت داده و 

 گفته بود که ما مشکلی به وحاظ دارو و نیرو نداریم ووی در صحنه جنگ دیدیم که حتی یک

نشست توجیه عملیات فروغ امدادگر هم حضور نداشت و هر کسی به فکر خودش بود. در 
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جاویدان، مریم رجوی گفته بود که وقتی نفرات در طول مسیر زخمی شدند آنان را باقی 

و  گذاشته و ستون ها به راه خود ادامه دهند تا آنان بتوانند خودشان مسأوه شان را حل کنند

 هان جان انسانچون برای سران سازما این با چیزهایی که در صحنه جنگ می دیدیم واقعی تر بود

 مهم نبود مهم اهدافی بود که در ذهن پوک شان به دنبال آن بودند.

 
 دشت حسن آباد که روبروی رشته کوههای تنگه چارزبر دیده می شود.

وقتی به شهر سرپل ذهاب رسیدیم باز شاهد بودیم که جز چند نفر از اعضای سازمان 

 اقی است به همین خاطر ما را به طرفکسی در این شهر نیست و شهر در کنترل نیروهای عر

کوپتر مخصوص حمل بیمار بود.  ر آنجا قرار داشت برد این دو هلیکوپتری که د دو هلی

 نفرات سازمان با نیروهای عراقی صحبت کرده و عنوان داشتند که وضعیت نفرات بسیار خراب

 ببرند ووی نیروهای کوپتر به بغدادکمک نموده تا زخمی ها را با هلی است و مایل هستند که

 نمی بریم. ما دو نفر را بیشتر با خودمانعراقی قبول نکرده و عنوان داشتند 

 در اینجا یاد دروغ های رجوی افتادم که می گفت که نیروی هوایی عراق کامل در اختیار

های سازمان را انتقال  ای عراقی حتی حاضر نمی شدند زخمیباشد در حاوی که نیروه ما می

 ا اصرار بچه قرار شد که همه را با هلی کوپتر به بغداد ببرند.ب دهند.

 ، ما را توسط چند خودرو به بیمارستانهوا در حال تاریک شدن بودبه بغداد که رسیدیم 

معروف بغداد یعنی مدینه اوطب بردند. وقتی به درب بیمارستان رسیدیم متوجه شدم که 

 جنگ حضور داشته باشند در جلوی درب بیمارستانمسئووین امداد اشرف به جای این که در صحنه 
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 منتظر زخمی ها هستند یعنی قبالً با نیروهای عراقی این هماهنگی انجام گرفته و می دانستند

 که حتماً نفرات زخمی زیادی خواهیم داشت. چند روز بعد متوجه شدم که سازمان تمام طبقات

 سازمان بود. بیمارستان را گرفته و کامل در اختیار نفرات زخمی

 
 بیمارستان بزرگ بغداد

 بعد از رسیدن به بیمارستان مرا به اطاق عمل بردند و بعد از چند عمل، متوجه شدم که

 روده ام بیرون می باشد و تا زمانی که محل اصابت گلووه خوب شود باید روده ام بیرون می بود

 یعنی کیسه کلستومی نصب کرده بودند.

 وش آمدم پیگیر اخبار عملیات بودم. تعدادی از فرماندهان سازمانصبح روز بعد وقتی به ه

نیروهای "به بیمارستان آمده بودند و برای این که به ما روحیه بدهند به دروغ می گفتند: 

 با این حرف نفراتی "سازمان از شهر کرمانشاه گذشته و اکنون در مسیر شهر همدان هستند.

 که چرا حضور در فتح تهران قسمت ما نشده است.که زخمی بودند بسیار ناراحت شدند 

 ووی بعد از گذشت چند روز با افزایش زخمی ها در بیمارستان متوجه شدم که خبری از

 پیشروی نیست و بعد خبر رسید که نیروهای سازمان در همان تنگه چهار زبر گیر کردند و اصالً

 عبور نکردند تا به کرمانشاه برسند.

      
 تصاویر کشته ها و ادوات از بین رفته سازمان مجاهدین در گردنه چارزبر

 



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          001
 

م وقتی مسعود رجوی متوجه شد که نیروهایش دیگر قدرت پیشروی ندارند در روز سو

 دستور عقب نشینی به سمت عراق را داد و برایش مهم نبود که افراد زیادی در این مسیر کشته

 خواهند شد همچنین به همه گفته شد به زخمی ها دست نزنید و هر طور شده خودتان را به

 یک عملیات گازانبری مسیرهای پشت سر نیروهای سازمان عراق برسانید. نیروهای ایران در

را بستند به همین دویل تعداد زیادی از افراد سازمان کشته شدند. نتیجه ی عوام فریبی 

 رجوی این بود که بدون هیچ مسأوه ای تعداد زیادی را به کشتن داد. نفراتی که جان ساوم به

و  جاده زیر رگبار نیروهای ایرانی قرار داشتیمموقع برگشت، از دو طرف "در بردند می گفتند: 

 شاهد بودیم که نفرات کنار دستی مان کشته می شوند ووی مجبور بودیم هر طور شده از کانال

 آتشی که برای ما درست کرده بودند عبور کنیم و بیشترین تلفات را در موقع بازگشت متحمل

 "شدیم.

   

هنم ایجاد شد و این که از بازگشت به ایران و در این نقطه بود که انبوهی سؤال در ذ

 سرنگونی دیگر خبری نیست چرا که این بار داستان صلح عراق با ایران در میان بود.

بازگشت به عراق، یعنی چند سال دیگر باید در عراق بمانیم تا شاید تغاری بشکند 

 جهان به کام کاسه ویسانی همچون مسعود رجوی شود.

های مسخره ی رجوی افتادم که در نشست توجیه عملیات فروغ  در ضمن به یاد حرف

 قاطعانه اعالم می کرد که ما در این جنگ پیروز می شویم و .... 

ی افراد در بیمارستان بسیار خراب شد و دیگر کسی دل و دماغ حرف زدن  روحیه

 ی افراد در خودشان بودند. و همه نداشت
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ستومی به من وصل نمودند.از طرف دیگر چون به دویل اصابت گلووه به شکم، کیسه کل

عکس پزشکی وجود گلووه را در بدنم تشخیص نداد بعد از مدتی از ناحیه باالی ران عفونت 

 زیادی در بدنم تووید شد و من باید آن را از بدنم خارج می کردم.

 افتم.مدتی گذشت و من به بیمارستان خود سازمان که در بغداد به نام ازهدی بود انتقال ی

 بعد از گذشت چند روز، به ما گفته شد که باید به اشرف انتقال یابیم. تعدادی از نفرات مشکل

فروغ  داشتند ووی همه نفراتی که زخمی بودند با تخت بیمارستان در نشست جمع بندی عملیات

 جاویدان در اشرف حضور یافتند. 

 از نفرات فضای خوبی نبوداز آنجایی که فضای اشرف به خاطر کشته شدن تعداد زیادی 

 رجوی سعی کرد فضای به وجود آمده به دویل شکست عملیات فروغ جاویدان را جمع کند.

 رجوی در ساون نشست اشرف به جمع بندی 7511مرداد  73تقریباً بعد از دو هفته یعنی در روز 

 .عملیات فروغ جاویدان پرداخت

 ر و جنجال به راه انداخته بود و از فکراوبته عملیات فروغ جاویدان که این قدر رجوی جا

 پیروزی آن خارج نمی شد سعی کرد در جمع بندی عملیات باز هم روی این مسئله کار کند

 که درست است ما به تهران نرسیدیم ووی سازمان ما بیمه نامه دریافت نموده و تعداد زیادی

 . از دشمن را کشتیم

 عملیات فروغ جاویدان ست جمع بندینش

 نشست : تنگه و توحید نام 

 رجوی نشستی با عنوان جمع بندی عملیات فروغ 7511مرداد  73روز یعنی در  73بعد از 

جاویدان در اشرف برگزار نمود. اهمیت نشست در این بود که می بایست همه افراد شرکت 

ساونِ افراد زیادی مانند من را از بیمارستان به اشرف آوردند که باید در انتهای  می کردند.

 نشست، روی تخت دراز کشیده و به بحث گوش می کردیم.

سازمان بعد از شکست و بازگشت از داخل سعی نمود آمار کشته های ج.ا.ا. در عملیات 

 مرصاد را اعالم کند برای همین از نفرات سؤال می کرد که شاهد کشته شدن چند نفر بودند؟

 توویدن که آمار خودش را باال ببرد آماری و یا خودش چند نفر را کشته است؟ هر کس برای ای
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کرد که اصالً واقعی نبود. رجوی برای روحیه دادن به افراد خود و این که بتواند از جنبه می

 تبلیغاتی در بیرون استفاده کند تعداد کشته های ج.ا.ا. را پنجاه و پنج هزار نفر اعالم کرد که

 .این آمار صحیح نبود و بیشتر مصرف داخلی داشت

که در  در نشست رجوی به جای این که خودش را مقصر شکست معرفی کند و بگوید

های جنگی دچار اشتباه شده و به قدرت نظامی ایران کم بها داده است، به این فکر  تحلیل

 افتاد که اعضای فرقه را مسئول شکست جنگ معرفی نماید. وی مدعی شد که دویل شکست

 !!!.ینش توحیدی پرسنل نظامی ارتشش بوده استسازمان در این عملیات نداشتن ب

رجوی باز هم علم پیروزی را باال برد و عنوان داشت که عملیات فروغ جاویدان بیمه 

 نامه ما بوده است اما به این مسأوه اشاره نکرد که از تعداد چند هزار نفری که در آن عملیات

و تعداد زیادی هم زخمی  نفر کشته شده 7366توسط سازمان شرکت داده شدند بیش از 

 شدند. آیا این نشانه ی شکست گروه اش نبوده است؟ 

 های کالسیکحث اصلی نرفت و بیشتر روی دیدگاهدر ابتدای نشست، رجوی اصالً روی ب

و نظامی عملیات بحث کرد تا قدری بتواند ذهن افراد را پاک نماید. او گفت اساس کار ما 

کا بر این می توانیم بر دشمن هر چقدر هم که نیرو داشته بر کیفیت افراد است و تنها با ات

 باشد پیروز گردیم.

های طرف مقابل را کم عنوان  کنیم آمار کشتهرجوی همیشه می گفت ما سعی می

هایی  ات به خوبی شاهد بودیم آمار کشتهچون دست بستگی داریم ووی در این عملی کنیم

ضای خودش بود و بر این اساس که اگر یک های اع سازمان اعالم نمود بر اساس حرفه ک

 توپ در یک مکان فرود بیاید احتمال کشته شدن چند نفر وجود دارد. گلووه

رجوی برای این که روحیه افراد باقی مانده را جمع و جور کند به فکر نشست و جمع 

 داد ویل بندی افتاد. ابتدا یک جلسه پنج روزه به نام جمع بندی عملیات فروغ جاویدان تشک

هایی به نام تنگه و توحید به راه افتاد که هدفش بررسی علت و به دنبال آن سلسله نشست

 توجیه به هدف نرسیدن یا همان نرسیدن به تهران بود.

به خاطر این شکست و بازگشت به عراق باید فرمانده کل یعنی رجوی اقرار می کرد که 

مقصر اصلی خودش بوده است ووی او در محاسبات و برآوردهای نظامی و طراحی عملیات 
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مدعی شد که مقصر اصلی نیروهای شرکت کننده در عملیات بوده اند و خود را مبرا از هر 

 خطایی دانست.

اعضا قبول کردند که مقصر رجوی با بحث های طوالنی طوری خطش را پیش برد که 

ط رجوی را پیش ها بوده اند. در این رابطه نیز مسئووینی وجود داشتند که خ شکست آن

 می بردند و هر چیزی که او می گفت بقیه تاوید می کردند.

مجاهدین به اندازه کافی خاوص "مریم قجر در نشست تنگه و توحید به صراحت گفت: 

 نبودند و ویاقت پیروزی را نداشتند. رهبری )رجوی( هر آنچه می توانسته انجام داده اما پیروانش

هانشان غرق مساول دیگری مانند همسرانشان، بچه هایشان و به او خیانت کرده اند چون اذ

 خانواده هایشان بوده است.

 این حرف مریم قجر در حاوی بود که تعداد زیادی از اعضا خانواده ی خود را از دست داده

 توانست ین حرف مریم قجر درست نبود و نمیبودند و یا نارنجک کشیده و خود را کشتند پس ا

 ی خود بودند. ارزبر گیر کردند به فکر زن و بچهای نگون بختش وقتی در گردنه چنشان دهد که اعض

های خسته کننده ای  مجموعاً پنج روز طول کشید، نشست نشست های تنگه و توحید

 که در روز آخر دیگر کسی حال شنیدن حرف های بی محتوای رجوی را نداشت.

 اد در نشست اشاره کنم.در این قسمت باید به نمونه ای از مسأوه داری افر

 بعد از چند روز توضیح دادن در مورد عملیات و علت شکست، یکی از افراد حاضر گفت:

ما هرگز نخواهیم توانست شکست خود را جبران کنیم چرا که تعداد زیادی از فرماندهان "

  "سازمان کشته شدند.

این که بتواند این  این مسأوه با اعتراض افراد حاضر در جلسه مواجه شد و رجوی برای

های  فروغ جاویدان شماره"بدهد گفت:  اعتراض را جمع و جور کند و به افراد خود روحیه

 و بعد با رسم تابلوهایی به نام ایجاد صلح یا جنگ و یا مرگ رهبری انقالب "بعدی هم دارد.

 ایران، سعی کرد مجدداً تشکیالت خود را جمع کند. 

 گر روزی رهبر انقالب ایران دارفانی را بدرود بگوید به مثابها"رجوی در ادامه بیان داشت: 

 "حرکت ارتش آزادی بخش به سمت ایران و پیشروی به سوی تهران است.
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 در این مورد هم رجوی دچار اشتباه محاسبه شده بود در همان قسمت به این بحث حتماً

 به سر می برده است.پرداخته خواهد شد تا مشخص شود که رجوی در خواب های خرگوشی خود 

رجوی ها »تمام جمع بندی رجوی از عملیات فروغ جاویدان در دو کلمه خالصه شد: 

شکست مبرا از هر اشتباهی هستند و نیروهای شرکت کننده در جنگ مقصرین اصلی 

 « عملیات.

 سلسله نشست های تنگه و توحید تازه استارت خورده بود و رجوی نمی توانست آن را رها

 همین دویل دستور داده شد که در یکان ها دنبال شود و هر فرد باید عنوان می کردکند به 

 که چرا به تهران نرفته و این که در جنگ کم گذاشته است.

 برای پیشبرد این خط، رجوی ابتدا از مسئووینش خواست که دستشان را رو کنند و آنان

ه و بیشتر انگیزه شان زنده ماندن نیز با هماهنگی قبلی اعالم نمودند که به فکر جنگ نبود

  برای فردای رسیدن به تهران بوده است یعنی انگیزه کافی ایدووووییک نداشتند و برای اهداف

 های خود ت تا آنجا پیش رفتند که روی مردهو انگیزه های شخصی خود می جنگیدند. در نهای

که هم در عملیات کشته هایی  ن چنگ انداخته و عنوان داشتند آندر عملیات فروغ جاویدا

های  از مرحله ایدووووییک عبور نکرده بودند یعنی این که زیر آب همه کشته شدند

 . عملیات فروغ جاویدان را زد

 بحث تنگه و توحید سرآغاز نشست های به اصطالح انقالب درونی مجاهدین یا همان انقالب

 طالق بوده است.

های انقالب طالق شروع شد، بحث  بحث های تنگه و توحید مدتی بعد در ادامه نشست

که بایستی زن و مرد سازمان از هر گونه اندیشه و فکری به جز جنگ، رجوی و سازمان  هایی

باشند. این خط ابتدا کار رجوی بود و بعد صراحتاً اعالم نمود که می خواهم مرا دوست  به دور

واهم به این ترتیب بود که زمینه باشید و در قلبتان باشم یعنی بین اومرء شما را می خ داشته

عضا و اطاعت کورکورانه فراهم برای طالق و جدایی خانواده ها و به بند کشیدن ا سازی

 شد.
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 بعد از زخمی شدن در عملیات فروع جاویدان

پس از رسیدن به بیمارستانی در بغداد، به مدت هشت ماه در بیمارستان بستری بودم 

 ال طول کشید به دویل این که بدنم تا مدت ها عفونت می کردووی بیماری من تا دو و نیم س

و نمی توانستند عمل جراحی کنند. اوبته؛ چندین بار عمل جراحی انجام شد ووی هنوز از 

 بدنم عفونت خارج می شد. بعد از این که چند ماه از عفونت بدنم خبری نبود به بیمارستان

 ادند من فکر می کردم که دیگر کارم تمام استبغداد رفته و عمل کسیه کلستومی را انجام د

و مانند بقیه افراد می توانم به کارم بپردازم ووی این تصوری باطل بود. همه فکر می کردند 

چیزی مانند گلووه و یا ترکش در بدنم وجود ندارد و در عکس های پزشکی زیادی که از 

 33کالس های تاکتیک تانک تی بدنم گرفته می شد چیزی قابل رؤیت نبود تا این که وارد 

 روسی شدم.

رجوی دستور داد که همه ارتش باید زرهی شود و از باال تا پایین  7519از ابتدای سال 

 نفرات مستقر در اشرف باید برای آموزش نظامی بروند.

به منطقه کفری  33وقتی برای تمرین شلیک تانک تی  19بعد از خوب شدنم در سال 

 قبل از حمله آمریکا به عراق 19وباره بدنم عفونت نمود و تا زمستان )منطقه کردی( رفتم د

ادامه داشت و چیزی که برایم مشخص نبود این که علت این عفونت چیست؟ با معاینه 

برای  19دکترهای اشرف کسی متوجه نشد که علت عفونت چیست تا این که در زمستان 

آنجا بعد از برداشتن پانسمان متوجه یک تعویض پانسمان به مقر امداد وشکر رفته بودم در 

 جسم نوک تیز از محل زخم شدم. نفر امداد به من گفت در تمرینات زمین خورده ای که سنگ

به پایت رفته، گفتم اگر این گونه هم باشد سنگ چگونه می تواند زیر پانسمان رفته باشد، 

شدم که سر گلووه )مرمی( بعد وی با پنس جسم نوک تیز را از ران پایم خارج کرد، متوجه 

می باشد که زیاد زنگ زده بود. وقتی این جسم را از ران پایم خارج نمود از روز بعد دیگر 

 خبری از عفونت نبود و پایم رو به بهبودی رفت. بعضی از مواقع به وحاظ جسمی در وضعیت

ماری من بدی قرار داشتم وقتی به مسئووین مراجعه می کردم و می گفتم اگر در عراق بی

تشخیص داده نمی شود باید به خارج از عراق برده شوم تا درمان شوم ووی از آنجا که برای 
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 رجوی جان انسان ها ارزشی نداشت می گفتند عراق دکترهای خوبی دارد و باید در همانجا

درمان شوی. در همان زمان شاهد بودم که چگونه مسئووین و نور چشمی های سازمان به 

ای کشکی به اروپا فرستاده می شدند تا درمان یابند، تبغیض در مناسبات خاطر زخمی ه

 سازمان به وضوح دیده می شد.

 کردم به مفهومهای تنگه و توحید شرکت میر نشستبا توجه به عفونت بدنم باید د

 کردم . سازمانی باید از آن بحث عبور می

پیش برد خط وی، اعالم به خاطر خوش رقصی برای رجوی و  ،ابتدا مسئووین سازمان

نمودند که ما در جنگ تمام عیار وارد نشدیم و به فکر زن و زندگی بودیم به همین دویل 

 نتوانستیم در جنگ از تمام انریی خود استفاده کنیم. در چنین جوی همه افراد نیز می بایست

در  نداشت با آنان همسو شده و اذعان می کردند که در جنگ کم گذاشته اند زیرا کسی جرأت

 مقابل خط رجوی اعتراض کند.

 
 کشته های سازمان در عملیات مرصاد

من هم مانند بقیه برای این که از زیر فشار تشکیالت خارج شوم مجبور شدم با ردیف 

 کردن یک سری فاکت های کشکی خودم را همسو با رجوی و خطش نشان دهم چون به وحاظ

فاکت مانم ادامه یابد. این مسأوه فقط با گفتن سالمتی مشکل داشتم و می خواستم ریل در

جمع  نبود و باید هر فرد نمونه های کم کاری خود را در عملیات بر روی کاغذ می آورد و برای

 خواند تا جمع عنوان کند که وی از بحث تنگه و توحید عبور کرده است یا خیر؟می
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ک مشت حرف های مفت و رجوی به هیچ کدام از سؤاالت پاسخ نداد و با ردیف کردن ی

 خاصیت )به طور مثال: کسانی که کشته شدند پاک بودند و غل و زنجیری به پایشان وصل بی

 نبود و .... ( از جواب دادن به سؤاالت طفره رفت و سر همه را شیره ماوید.

 های عملیات رجوی به گونه دیگری در مورد کشتهدر قسمت باال اشاره نمودم که مریم 

 هایشان کامالً با هم در تناقض بود ووی از آنجا که کسی جرأت نداشت و این دو حرفحرف می زد 

 حرف بزند این تناقض به فراموشی سپرده شد.

 های رجوی در مورد عملیات و تحلیلی که اراوه می داد بسیار شنیدنی است او شنیدن حرف

 نین بیان نمود:در مصاحبه با رادیو مجاهد در مورد پذیرش قطعنامه از طرف ایران چ

 و چسب اصلى و اساسى حکومت ایرانتنگناى  ی جنگ مهمترین نقطه ،ها در طول این سال»

 قطعات آن بوده است پس وقتى که ناگزیر به خاتمه جنگ شده رو به اضمحالل است. 

 در پرتگاه سقوط است یعنى در حاوت بى وزنى است، براى این جنگ را ادامه حکومت ایران

 ها یکى پس از دیگرىنکند و حاال آن مساول و آن بحرانیارى از مساول سرباز داد که بس مى

 در موقعیتى بسیار بحرانى است، نقطه اتکایش را و ج.ا.ا.کنند. خالصه مى کنم که  سر باز مى

 «روح و ریحش را که جنگ بوده از دست داده و در مسیر فروپاشى و سرنگونى محتوم است.

ش هنوز بر طبل توخاوی سرنگونی هه، رجوی و زن سوماکنون بعد از گذشت چند د

 کوبند و برای ما که در مناسبات آن فرقه حضور داشتیم تحلیل های این گونه رجوی اصالً می

ارزشی ندارد. اگر به عمق واقعیت موجود تشکیالت فرقه رجوی نگاه کنیم اتفاقی که بعد از 

 وی فروپاشی و اضمحالل فرقه داشت وعملیات فروغ جاویدان افتاد همه نشان از سمت و س

 باز هم به نشخوار به اصطالح راج و در کشور آوبانی جا خوش کرداکنون نیز که از عراق اخ

 سرنگونی ادامه می دهند.

که  در موضوع پذیرش صلح بعضی از جیره خواران فرقه رجوی نیز به اظهار فضل پرداختند

 اره نمود. وی در مصاحبه با روزنامه اونیتا ارگاناز آن جمله می توان به منوچهر هزارخانی اش

 حال دیگر تمامى شرایط داخلى و بین اومللى ،شکى نیست» حزب کمونیست ایتاویا عنوان داشت:

 .«براى سقوط رییم فراهم هستند
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 که عالیم یک قیام احتماوى و یا سرنگونى در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنى بر این هزارخانی

ارتش آزادى بخش ملى عملیات متعددى صورت  ،به وحاظ نظامى»پاسخ داد:  رییم کدامند

 کیلومتر در ایران نفوذ کرده است. صدها تن از سربازان ارتش رییم تا عمق بیش از صد و داده

هایى که به اسارت  ایران به خاطر پیوستن به ارتش ما گریخته اند. همچنین بسیارى از آن

 لحق شدند آنچنان که دیگر امام خمینى ارتشى را به مقابله با مادرآمده بودند به صفوف ما م

 برند، او به سر مى بافرستد. بلکه پاسداران و شبه نظامیان خود را که در توافق بیشترى  نمى

 نیست و به وحاظ اجتماعى عالوه هایش اعتمادی یدیگر به نظام .به رویارویى با ما مى فرستند

 ر، وضعیت زنان نیز در حال تبدیل شدن به یک چاشنى انفجارىبر وضعیت اقتصادى فاجعه با

 «است.

 اوبته؛ به منوچهر هزارخانی که هنوز در خواب سرنگونی به سر می برد باید گفت که بیش

از این به ذهن گچ گرفته اش فشار نیاورد چون با تحلیل هایی که می کند به همه ثابت کرده که 

فرقه  کارانبه صرف گذران زندگی در شورای بی رش نیست ووی به وحاظ سیاسی اصالً چیزی با

 رجوی روزگار می گذراند. سؤال این است پس سرنگونی که او و رجوی از آن دم می زنند چه شد؟

 چه شد؟ قیامی که وی از آن دم می زند کجاست؟ وعده ی رجوی مبنی بر سرنگونی کوتاه مدت

 دهد اکنون ارتش بی یال و دمی است که سرنگونی که وی وعده آن را به وحاظ نظامی می

و  برای رجوی مانده و دیگر عراقی هم نیست که به آن افتخار کنند. پس بهتر نبود که رجوی

 منوچهر هزارخانی نقبی به گذشته زده و از خودشان در مقابل حرفی که زدند انتقاد می کردند

د را هم چنان با این توهمات نه این که هنوز بر طبل توخاوی سرنگونی بکوبند و اعضای خو

 در بند تشکیالت نگهدارند.



 009   هادی شبانی      
 

 وقتی هزارخانی از وضعیت زنان و این که در حال تبدیل شدن به چاشنی انفجاری است

حرف می زند بسیار خنده دار است چون به قول شما این چاشنی کی عمل خواهد کرد؟ 

 موده و طی این ساویاناکنون شاهد هستیم که این چاشنی در مناسبات فرقه رجوی عمل ن

 چند تن از زنان و حتی شورای رهبری از فرقه جدا شده و دست به افشاگری از مناسبات رجوی

 و زن بارگی او زدند.

های رجوی  رجوی روشن شود به گوشه ای از حرفبرای این که ماهیت کینه توزانه 

انسانی که رجوی از نشست قبل از عملیات فروغ جاویدان اشاره می کنیم تا معنی رأفت در 

 13زند مشخص شود. به طور مثال، رجوی گفت وقتی تهران را گرفتید من تا  دم می آن

به شما وقت می دهم که هر کاری دوست داشتید با عوامل حکومت برخورد کنید و  ساعت

 دستور می دهم که کاری نداشته باشید. بعد من

ت فروغ جاویدان تعدادی از نیروهای در مورد دیگر باید به گفته ی نفراتی که در عملیا

 نظامی ایران را دستگیر نموده بودند اشاره کنم که فرقه تروریستی رجوی در جنایت و کشتار

وقتی در عملیات فروغ جاویدان شرکت "حد و مرزی باقی نگذاشت. یکی از دوستانم گفت: 

 "داشتم نفرات اسیر را به رگبار می بستیم ....

 م اصل ماجرا چه بوده؛ وقتی مسأوه را ریزتر سؤال نمودم دوستم گفت:خواهیم بدانی حال می

ها را با دست بسته در  آن ،را اسیر کردیم نظامیدر عملیات فروغ تعدادی از نیروهای "

 بسیار تشنه بودند. یکی از افراد پیش فرمانده اسراهوا خیلی گرم بود و  ،ای نگه داشتیمگوشه

ین( رفت و از او پرسید با این اسرا چه کار کنیم؟ افشین )افش« عبداووهاب فرجی»گردان 

 ها را این طوراش را بیرون آورد و با اشاره گفت همه آنکه عالقه زیادی به کلت داشت اسلحه

 .یدهآب بد

 
 عبداووهاب فرجی قصاب رجوی
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ها روی هم ریخته شد و از  اسرا تیرباران شدند و اجساد آن ی افشین، همهی با اشاره 

 ها به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات فروغ این عکس تا مدت .عکس گرفتند آن

  ".شدجاویدان در جلسات معرفی می

های  ر دانشگاه چریک شهری برای عملیاتافشین مسئول آموزش نظامی سازمان د

کشور بود. وی همان موقع در آموزش واحدهای عملیاتی داخل کشور، به جنایت  داخل

 ور انجام داده بود اشاره می کرد.که در داخل کشهایی 

 رفتن به قرارگاه اشرفاز بیمارستان بغداد و بازگشت 

 ی بازگشتم. قبالً در قسمت توپخانه بعد از مرخص شدن از بیمارستان بغداد به قرارگاه اشرف

 راتش ازکردم. توپخانه دوباره به صورت متمرکز به کارش ادامه داد و نف قرارگاه اشرف کار می

 وشکرهای مختلف در یک مقر جمع شدند. 

 از آنجا که هنوز به طور کامل درمان نشده بودم در قسمت توپخانه مشغول به کار شدم. هر

 اجعه کنم چون هنوز بدنم عفونت میکردروز مجبور بودم برای انجام پانسمان به پزشک وشکر مر

 .کردمت هر روز محل آن را تعویض میعفونبایست تا خوب شدن  هایم بیرون بود و می و روده

مدتی که از عملیات فروغ جاویدان گذشت، سازمان یک قبضه کاتیوشا از ارتش صدام 

 گرفت تا رجوی به افراد انگیزه دوباره ای برای شروع عملیات و این که سرنگونی در دسترس

 ، مسئول آموزشاست بدهد که این ظاهر قضیه بود. من نیز برای آموزش این سالح انتخاب شدم

یک افسر عراقی بود که از طرف ارتش عراق مأموریت داشت سالح کاتیوشا را به ما آموزش 

 بدهد و بعد از آموزش به منطقه کردی کفری )نویل( رفتیم و عمل شلیک را انجام دادیم.

مشکل مهمی که بعد از عملیات فروغ جاویدان برای رجوی به وجود آمده بود مسأوه 

 هرانِ زنانی بود که در تشکیالت حضور داشتند و او می بایست با توجه به بحثکشته شدن شو

 کرد. تنگه و توحید این مشکل را حل می

 رجوی تنها راه حل را شوهر دادن زنانی دید که شوهرانشان در عملیات کشته شده بودند

د را تا بتواند هم مشکل شان را حل نماید هم مشکالت تشکیالتی که به وجود آمده بو

 جمع و جور کند.
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چند ماه بعد از عملیات شکست خورده فروغ جاویدان؛ ازدواج تشکیالتی زنان در 

سازمان شروع شد. برای سازمان مهم نبود که شوهران آن زنان چند ماه است که در جنگ 

کشته شده اند و زنان برای این مسأوه داغدار می باشند یا خیر؟ تنها چیزی که برای 

 د جمع کردن تشکیالتش از وضعیت به وجود آمده بود.رجوی مهم بو

 

 پیشنهاد ازدواج تشکیالتی

 من هنوز از بیماری که ناشی از زخمی شدن در عملیات فروغ جاویدان بود بهبود نیافته

 بودم که به من پیشنهاد ازدواج داده شد.

 ت توپخانه سازماندهیانتقال یافتم و دوباره در قسم 97قضیه از این قرار بود که وقتی به وشکر 

 شدم، مدتی نگذشته بود که معاون فرمانده ی وشکر به نام معدوم نادر افشار )بیژن( مرا صدا

 زد و گفت که با من کار دارد و من به اطاقش رفتم. نخست او از وضعیت سازمان و این که اکنون

 شوهرانشاندر چه وضعیتی است حرف زد و بعد بحث را به موضوع مشکل داشتن زنانی که 

در عملیات کشته شده اند برد و کلی هندوانه زیر بغلم گذاشت و به تعریف و تمجید از من 

 پرداخت. ابتدا خودم شوکه شدم که جریان چیست که سازمان به فکر تعریف کردن از من افتاده

وشکر  معاون فرماندهزیرا هرگز ندیده بودم که سازمان از کسی و عملکردش تعریف کند. 

 هایت به من گفت که سازمان تشخیص داده که اکنون شما )خودم( به وحاظ ایدووووییکدر ن

ای رسیده اید که می توانید مسئوویت یک نفر دیگر را هم قبول کنید و به  به مرحله

دویل شما باید با زنی که سازمان به شما معرفی می کند ازدواج نمایید در ضمن این زن یک همین 

توانی نظرت را بگویی و بعد عکس زنی را به من  ر راضی هستی میکوچک دارد،اگ رزندف

کند  زمان در مورد من این گونه فکر میاین که سا"من همان جا به وی گفتم:  .دادنشان 

-دهم. اکنون نمیسئوویتم را به نحو احسن انجام میتوانم بگویم مکه می جای شکر دارد

شدم به فکر ازدواج نبودم و اکنون هم نیستم  چون وقتی من وارد سازمانخواهم ازدواج کنم 

توانم زن بگیرم و زندگی یک یت بیماری من خبر دارید چگونه میوضعاز  در ضمن شما که

مسئول مربوط توضیح داد اصالً مهم نیست که شما در چه وضعیتی قرار  نفر دیگر را بچرخانم؟
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د، اکنون که توان آن را دارید این مهم است که شما مشکلی را حل کنیسازمان  دارید، برای

وقتی با عدم رضایت من با مسأوه ازدواج مواجه شد گفت برو و تا دو  این کار را انجام دهید.

 روز فکرت را بکن، بعد با تو صبحت خواهم کرد.

 نادر افشار بعد از دو روز مرا به دفترش فرا خواند. ابتدا قدری توضیح داد و گفت امیدوارم

برای ازدواج گرفته باشی چون برای سازمان خیلی مهم است که تو هم تصمیم خودت را 

 باری از روی دوش سازمان برداری و انتظار دارم جوابت مثبت باشد. پاسخ دادم من دو روز قبل

هم گفتم که تصمیمی برای ازدواج ندارم چون اکنون بیمار هستم در ضمن برای ازدواج 

 نفی است.کردن به سازمان نیامده ام و جوابم م

گفتم  مسئول مربوط گفت بهتر نیست در این باره بیشتر فکر کنی و بعد جوابت را بدهی؟ من

 باشد. بعد از جواب من، طرز برخوردهای ین باره فکر کنم چون جوابم نه میخواهم در ا دیگر نمی

 وی عوض شد و مانند چند دقیقه پیش نبود. من اتاقش را ترک کردم و دنبال کارم رفتم.

تواند انجام  ن با دیدن یک عکس میین نکته در ذهنم وجود داشت که آیا ازدواج کردا

 گیرد؟ چگونه می توان با دیدن یک عکس با فردی ازدواج نمود و زندگی مشترک را آغاز کرد؟

های قشری مانند طاوبان، اوقاعده و داعش وجود  شیوه ازدواج کردن فقط در سازمان این

 را در همه ی زمینه ها مترقی می داند چرا برای مسأوه بسیار مهمی دارد. سازمانی که خودش

تواند بر مداری درست بنا  کند؟ آیا ازدواج تشکیالتی می می مانند ازدواج این گونه عمل

 نهاده شود؟ در نهایت به دویل این مساول بود که پیشنهاد سازمان را قبول نکردم.

کردند که اگر کسی عاقل ودند بعداً بیان میتی ازدواج نمدوستانی که به دستور تشکیال

 چیز فرد در مورد ازدواجباشد اصالً بهتر است در مناسبات ازدواج نکند چون سازمان به همه 

 ی وحظات را باید به مسئول باالتر گزارش کند.کند و یک عنصر تشکیالتی همهدخاوت می

 تشکیالتی جلوی خأل مرگ را بگیرد.های د می تواند با راه اندازی ازدواجکرسازمان فکر می

 در این جا بهتر است به نمونه دیگری از شیوه ازدواج در سازمان اشاره کنم؛ بعد از شکست

 در عملیات فروغ جاویدان به اعضا گفته شد اگر کسی در داخل کشور دختر عمو یا دختر خاوه

 به عراق آورده و فرد بتواند با وی خواهد با او ازدواج کند نام و آدرس را بدهد تا او رادارد و می

ی بسیار کثیفی بود که رجوی حاضر بود برای جمع کردن تشکیالت د. این شیوهازدواج کن
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 ی تشکیالت را حل می کرد ابتدا مشکلدهد. سازمان با این کار دو مسأوهمسأوه دارش انجام 

اتش می کشاند و او سبنمود و از طرف دیگر فردی را به داخل منانیروی خودش را رفع می

شد که در ضمن اگر حکومت ایران متوجه میکرد که در درون سازمان بماند. را مجبور می

 های نادرست به فردنمود و با دادن گزارشارج شده با خانواده وی برخورد میفرد از ایران خ

 عمالً وی در مناسبات ماندگار می شد.

 13سازمان ادامه داشت تا این که سال  این داستان ازدواج کردن های صوری در درون

 کسی هم که. دیگر خبری از ازدواج نبود و هراز راه رسید و همه چیز به یک باره از بین رفت

دیگری دارد  ازدواج نموده بود می بایست زنش را سه طالقه می کرد که این خود داستان

 که توضیح خواهم داد.

 درگذشت رهبری انقالب اسالمی ایران

بعد از جمع بندی عملیات شکست خورده فروغ جاویدان دو وعده به نیروهای رجوی 

 خود داده بود یکی از وعده ها این بود که عملیات فروغ جاویدان به پایان نرسیده و شماره های

دیگر فروغ در کار است و دیگر این که اگر روزی رهبر انقالب اسالمی ایران فوت نماید به 

 تهران خواهد بود. رجوی با این دو مسأوه به افرادش انگیزه داد کهمثابه حرکت ما به سمت 

 هایست. در این رابطه تا مدت ها نشستبازگشت به عراق به معنی ماندگاری زیاد در عراق نی

خبر فوت رهبری انقالب اسالمی  7513ایدووووییک برگزار نمود تا این که در خرداد سال 

 ایران به گوش رسید.

رجوی خوشحال از این خبر که باالخره زمان دیگری برای حرکت فرا نیروهای فرقه 

رسید و همه فکر می کردیم که باز هم باید وارد جنگ شده و خودمان را به تهران برسانیم 

ووی این تصوراتی بیش نبود و به خاطر سیستم مغزشویی که رجوی ایجاد نموده بود این 

 هران نبود.امید نیز بر باد رفت و خبری از رفتن به ت

 رجوی خیلی سریع آماده باش داد و کاری فشرده برای آماده سازی عملیاتی آغاز گردید.

همه فکر می کردند این بار با آمادگی بیشتری نسبت به گذشته خواهند توانست از فرصت 
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به دست آمده استفاده نمایند. بعد از چند روز بیگاری و کار فشرده، رجوی پیام داد که 

 تعجیل نیست و کارها را با آرامش پیش ببرید.نیازی به 

افتاده که رجوی این گونه نیروهای فرقه با شنیدن این خبر، با خود گفتند چه اتفاقی 

 دهد؟ کسی که فرمان آماده باش داده چرا اکنون عقب نشینی می کند؟ مگر قرار نبودپیام می

 ایحمله کند؟ این تصور کودکانهیران بعد از فوت رهبر ایران ارتش آزادی بخش دوباره به ا

 صاحب خانه"بیش نبود. بعد از چند روز، رجوی در نشستی در همین رابطه در اشرف گفت: 

)صدام( به ما )رجوی ها( اجازه نداده که وارد خاک ایران شویم چرا که وی مایل نیست به 

 "خاطر مجاهدین وارد جنگ دیگری با ایران شود.

 دووت عراق گفته که ما )صدام( پایمان روی شما"تراف نمود: در ادامه رجوی به دروغ اع

سفت نیست که آیا می توانید به سرنگونی برسید یا خیر؟ چون اگر این کار یعنی سرنگونی 

 "را نتوانید به انجام برسانید من دچار مشکل خواهم شد و دیگر توان جنگ با ایران را ندارم.

 شاوی رجوی در عراق زمین گیر شده است و اگراینجا بود که همه متوجه شدیم ارتش پو

 روزی قصد حرکت داشته باشد صدام اجازه این کار را نخواهد داد. این برخورد صدام در رابطه

 با ارتش رجوی عمالً مهر باطلی بر تحلیل های وی زد. او مستمر ادعا می کرد که دوباره به سمت

که  7533ر مورد حمله آمریکا به سال ایران خواهیم رفت. این شیوه برخورد صدام حتی د

 باعث سرنگونی وی شد نیز ادامه داشت که در همان قسمت این مسأوه را بیشتر باز خواهم نمود.

صدام خوب فهمیده بود که چگونه از رجوی به عنوان برگی در مذاکرات با دووت ایران 

 دیگر ارتش رجوی توان حرکت استفاده کند تا بتواند امتیازی از دووت ایران بگیرد. از آنجا که

 نداشت، خودمان را مشغول یک سری مانورهای مسخره و بی محتوا کرده بودیم و این مسأوه

 به افراد انگیزه می داد ووی روزی که می بایست رجوی دستور حرکت و پیشروی می داد دستور

کامل  عقب نشینی مفتضحانه داد و این به معنی بازگشت دوباره به اشرف و خلع سالح

 سازمان بود.

رجوی برای سرپوش گذاشتن روی شکست تحلیل های کشکی خود از حرف صدام 

مبنی بر این که پایمان روی شما سفت نیست و این که آیا می توانید به سرنگونی برسید 

یا خیر؟ استفاده نمود و عنوان داشت که مقصر اصلی خودمان هستیم که چه برخوردی 
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ه )صدام( به ما اطمینان ندارد به همین خاطر باید خودمان را کردیم که هنوز صاحب خان

پاالیش کنیم تا به آن نقطه برسیم که صاحب خانه )عراق( پایش روی ما سفت شود، برای 

همین رجوی بحث طالق را پیش کشید و بر آن نام انقالب ایدووووییک گذاشت که هنوز 

 هم ادامه دارد. 

 باریانقالب درونی یا انقالب طالق اج

و شکست تحلیل های رجوی در مورد فوت رهبر انقالب اسالمی و  7513با شروع سال 

 حرکت به سمت ایران، او وارد بازی دیگری می شود تا بتواند افرادش را در مناسبات نگهدارد.

نخست همه افراد شوکه شدند که این دیگر چه بحثی است، تا دیروز به اجبار سعی 

 ند و اکنون عنوان می کنند که باید همه طالق بدهند.داشتند افراد را زن بده

شاید کم و بیش در مورد انقالب طالق مجاهدین شنیده باشید، این مسأوه به زمستان 

 بر می گردد، زمانی که مریم قجر از شوهر اووش مهدی ابریشمچی طالق می گیرد 7515سال 

 . رجوی برای این خوش خدمتیو بعد بدون این که مدت عده بگذرد به عقد رجوی در می آید

 آورد، زنی که چند دهه از ابریشمچی کوچک ترنا خیابانی را به عقد وی در میابریشمچی، می

 بوده است و بعد از این ازدواج بود که مینا خیابانی حاوت افسردگی پیدا نمود .

 
 عکس های مسعود و مهدی ابریشم چی با زنان جدیدشان

پاریس این ازدواج را عمومی کرد و همه متوجه شدند  در 7511رجوی در سی خرداد 

که کار از کار گذشته و برای سرپوش گذاشتن به آن کثافت کاری نام ایدووووییک نهاد تا 

 بتواند خطش را پیش ببرد.
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 رجوی در آن مراسم عنوان داشت که همه اعضای سازمان مجاهدین باید از این بحث عبور

 مطرح است که انقالب ایدووووییکی سازمان چه بوده است؟ کند. در واقع این سؤال همیشه

انقالب ایدووووییکی مجاهدین، چیزی نبود جز رسیدن مسعود رجوی از موضع مسئول 

 اووی مجاهدین به مقام رهبری عقیدتی و این آغازی بود بر یک مسیر طوالنی و بی پایان تا هرجا

 که مسعود رجوی خود بر آن پایانی بگذارد. 

 
 در پاریس 11سم ازدواج رجوی در سی خرداد مرا

 سازمان تا قبل از راه اندازی این بازی مسخره، مانند بقیه گروه های موجود در دنیا برای

خود دفتر سیاسی و کمیته مرکزی داشت. افراد مجری دستورات رجوی در نهادی به نام 

های اف رجوی در بخشدر جهت پیشبرد اهدهیأت اجرایی بودند. بعد از آن بود که افراد 

 مختلف سیاسی، نظامی و اداری مشغول کار شدند و همه آنان تحت امر رجوی بودند.

اساس و طرح انقالب ایدئولوژیک رجوی، جهت نهادینه کردن قوانین فرقه ای 

 . در مناسبات سازمان بود

ابطه این پایان مناسباتی بود که قبالً در سازمان حداقل ذره ای آزادی وجود داشت. ر

بین زنان و مردان به شکل دیگری درآمد و گوش ها و دهن ها باز شد و دیگر مردان، زنان 

را به چشم دیگری نگاه می کردند. این همان چیزی بود که رجوی آن را می خواست و 

دنباوش بود تا بتواند از این طریق افراد را در اشرف و عراق نگهدارد تا به مبارزه خیاوی 

 .خود ادامه دهد
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 به عنوان رهبر عقیدتی بالمنازع بود ایدووووییک در واقع پذیرش مسعود رجویانقالب 

 عضدانلو، اساس بحث انقالب را بهقجر مریم  دیگر کسی نمی توانست به آن جایگاه برسد. و

انقالب ایدووووییک سرآغاز عنوان می کرد عنوان شروعی برای رهایی زن مطرح نمود وی 

کار برای اووین بار تابوی ازدواج  هایی مرد( می باشد چرا که با اینرهایی زن )پیش شرط ر

مردان بود شکسته شده و یک زن به خود این اجازه را  ه یو طالق که همیشه در حیط

و با خواست خود به ازدواج مرد دیگری  داده که با خواست خود از همسرش طالق بگیرد

ووی مریم عضدانلو عنوان نمی کند وی در  در بیاید که او را رهبر عقیدتی خود می داند

دفتر رجوی کار می کرده است و این که تصمیم گرفته یک شبه شوهر قبلی خود را طالق 

. یعنی زنی با وجود داشتن همسر و بدهد و به عقد رجوی در آید دروغی بیش نبوده است

؟ داده است و بدون داشتن کمترین مشکل و اختالفی با همسرش این عمل را انجام فرزند

پس می توان گفت که داستان طالق و ازدواج با رجوی چیز دیگری بوده که اکنون قصد 

پرداختن به آن را نداریم چون اسنادی وجود دارد که مریم قجر به عنوان رویس دفتر 

 مسعود روابط مشکوکی با وی داشته است.

مرد دیگری نمود؟ چرا مریم عضدانلو بدون گذراندن دوره عده اقدام به ازدواج با 

سؤاالت دیگری نیز وجود داشت ووی هرگز مریم قجر و مسعود روی این مسأوه نرفته و با 

 زدن مارک ایدووووییک عمالً دهان همه را بستند و یکی از قوانین اصلی اسالم در مورد ازدواج

 را نقض کردند.

 ود که مریم قجر می کردان، ادعایی بمرد یهبرون رفت زنان از زیر سلط راه برایِباز شدنِ 

 برند و هیچمردان در اسارت تشکیالت به سر میووی مناسبات شاهد بودیم که زنان همانند 

 وقت نتوانستند از خودشان اراده ای داشته باشند.

 آنان از بس دستپاچه بودند مریم بعد از طالق از ابریشم چی سریعاً به عقد رجوی درآمد.

 که مریم از آن دم می زند؟ آیا این حرکت مریم نشانه بی بند آیا این است معنی رهایی زنی

 توانیم شاهداسالمی مردم ایران نبود؟ آیا می و باری نیست؟ آیا این حرکت توهین به باورهای

 این باشیم که زنی هر موقع دوش بخواهد طالق بگیرد و روز بعد به عقد فرد دیگری درآید؟

 ی رهایی زن نیست بلکه توهین به شخصیت زن استانهداستان سرایی مریم نه تنها نشاین 
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ها برای این است م خاصی قاول هستند. همه این بازیو در اسالم برای شخصیت زن احترا

 که مسعود به جایگاهی برسد که دیگر کسی حتی در ذهن خود هم جرأت و اجازه نداشته باشد

 فت که دیگر دست نیافتنی باشد.به رجوی انتقادی نماید و مسعود رجوی در موضعی قرار گر

حرکت به نفع تشکیالت و ابتدا رجوی دهان همه را با مسأوه ایدووووییک و این که این 

 ای زیر بغل ابریشمچی قرار دهد او را پهلواند بست. رجوی برای این که هندوانهباشسازمان می

تا  فرستادا به صحنه میرجوی نیاز داشت او رنامید ووی به واقع وی ملیجکی بود که هر زمان 

بتواند با شیادی و کالشی خطش را پیش ببرد. رجوی مزد زحمات بی غیرتی ابریشمچی را 

 با دادن دختری نوجوان که چند دهه از وی کوچکتر بود داد.

 بود.سازمان  باالی حد اعضایدر بحث انقالب ایدووووییک فقط ،  7511ی سال در ابتدا

 خواندمی مریمطالق خود را نسبت به عنصر زن در قبل و بعد از انقالب  دیدگاهباید  یک از اعضا هر

 ردیف ایدووووییکید. پس از آن مریم به عنوان همزمیو تغییر ایدوووویی خود را با آن محک 

 . نمایندبه او نیز اقتدا  باید اعضا شناخته شد که مسئول اول سازمانمسعود و به عنوان 

بندهای انقالب درونی مجاهدین یا همان انقالب طالق بپردازم خواهم به شروع ابتدا می

 سپس پروسه ای که در این مدت داشته، شیوه کار و عقب گرد ایدوووویی سازمان را مورد بررسی

 قرار دهم.

 نبندهای انقالب ایدئولوژیک درونی مجاهدی

  * بند اول انقالب طالق : بند الف

 وصل مجاهدینبرای ها و برداشتن سد و موانع  نرییطالق برای آزاد شدن ایعنی  :الف بند

 .استحکومت ایران به رهبری است و ضرورت آن برای سرنگونی 

ویدیویی  نوار تشکیالت سازمان، های بدون هیچ توضیحی در تمام بخش 7513سال 

 ی و دیگر اعضای مرکزیتیت اجراأنشان داده شد که در آن رجوی با حضور در بین اعضای هی

 ای را خواند که در آن مریم عضدانلو به عنوان مسئول اول مجاهدینن، متن ابالغیهمجاهدی

 انتخاب شده بود و این حکم را خود مسعود رجوی به عنوان رهبر عقیدتی مجاهدین صادر نموده
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 و از همگان خواسته بود که به عنوان گامی در جهت رفع استثمار به این حکم سر تعظیم فرود

  .آورند

های در بین نفرات توزیع شد اما چهره نشان دادن این نوار مقداری شیرینیپس از 

اول این که تاکنون نامی از  .شدت به هم ریخته و منفعل شده انده می داد که ب افراد نشان

 مریم نشنیده بودند و او را نمی شناختند و برای مسئول اووی وی توجه کمتری داشتند.

د که چه زمانی انتخاباتی در درون سازمان انجام شده در ضمن برای همه تعجب آور بو

 که وی سر برآورده و اکنون مسئول اول شده است؟ 

ی انتخاب برای همه مشخص کرد که در درون سازمان، افراد هیچ نقشی در این شیوه

 انتخابات ندارند و تصمیم گیرنده اصلی خود رجوی می باشد.

 باشید که تشکیالت فرقه آزادترین نوع مناسباتهای مسئووین فرقه شنیده شاید در حرف

شود آزادی است. رجوی  می باشد ووی چیزی که در آن به اندازه یک سر سوزن یافت نمی

ای آزادی را در تشکیالت نهادینه کند دیگر چیزی از سازمانش ست اگر ذرهدانبه خوبی می

 ابات مسئول اووی فرقه به صورتباقی نمی ماند به همین دویل بعد از گذشت چند دهه هنوز انتخ

نمایشی است و یک نفر بیشتر کاندیدا ندارد و از قبل توسط مریم قجر و تشکیالت انتخاب 

 شده است.

عقیدتی  رجوی با انتخاب مریم به عنوان مسئول اووی، عمالً خودش را در موضع رهبر

 شدزد باید انجام میمی ن جایگاه برسد. هر حرفی که اوتوانست به آقرار داد و دیگر کسی نمی

 های سیاسی کسی نمی توانسترا در مناسبات حاکم نمود. در بحثیعنی یک نوع دیکتاتوری 

 اظهار نظر کند. در بحث های خطی، رجوی به کسی جوابگو نبود و خودش را همه کاره فرقه

 و افراد می دانست در حاوی که باید افراد به او جوابگو بودند. 

 شور دیگری در فضای دوباره شروع شد واول شدن مریم رجوی، همه چیز  با اعالم مسئول

 که چرا مریم رجوی باید مسئول اول مجاهدین ایندر مورد پا شد.  خسته و یخ زده مجاهدین بر

های طوالنی و  برای آغاز بحثخسته کننده های زیادی در گرفت؟ این شروعی بحث ،باشد

زن موضوع اصلی نبود موضوع، انقالب طالق بود. این بحث بود.  عمیق انقالب ایدووووییک

 گونه نشست ها ابتدا از باالی سازمان شروع می شد و بعد به الیه های پایین تر می رسید. 
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در امر مبارزه،  او پاشنه آشیلیا ضعف  نمایداعالم که برسد  ای هر فرد به نقطهاین که 

 ؛اده و یا به عبارت ساده تر همسر بودهبلکه خانو نیست کمبودهای دانش نظامی و تشکیالتی

با سخنان مسعود رجوی آغاز شد. وی با خواندن آیاتی از قرآن، بود که  ییهاسلسله بحث

 مریم را شرح داد که چگونه مریمبا به صورت هدفمند و کامالً آرام، علت اصلی طالق و ازدواج 

 اشم عیار او به رهبر عقیدتیشدن تمااز همسر سابق خود )مهدی ابریشمچی( که سد راه وصل 

 که تمام عیار در خدمت مسعود رجوی به عنوان رهبر عقیدتی اش جدا شده و آنگاه برای آن بوده

را  و به این شکل، گوهر درونی خودنمود با وی ازدواج  کرد وجسم و جان خود را نثار او  ،آیددر

 عیار ساخته است. 31ناب و مثل طالی 

جوی زمینه را آماده می ساخت که هر مجاهد نیز وضعیت خود به این ترتیب، مسعود ر

 . ضعف خود را پیدا نمایدبار مرور کرده و  را یک

. در ابتدای بحث همه ی افراد گیج و منگ بودند که رجوی از چه چیزی حرف می زند

مگر مشکل ما در این مقطع داشتن همسر و بچه به عنوان سد راه مبارزه و وصل به رجوی 

 ان رهبر عقیدتی است، تضاد کنونی ما عدم توان در امر سرنگونی است و باید روی آنبه عنو

کار کرد همانگونه که در عملیات فروغ جاویدان شاهدش بودیم عدم توان نظامی بود نه 

 داشتن همسر و یا بچه.

 رجوی در بحث های تنگه و توحید تالش کرد که آن را توجیه نماید، اکنون سعی داشت

ه ی انقالب مریم )طالق اجباری( را در مناسبات جاری سازد. رجوی از قبل برنامه که مسأو

را چیده بود و مسئووین باالتر وارد این پروسه شده و کامالً توجیه بودند که باید در چه 

ی ت و نمی توانست حرف بزند. به همهمسیری گام بگذارند، کسی جرأت اظهار نظر نداش

 دیدن نوار، گزارش بنویسند و به مسئووین خود بدهند. چند روز بعد افراد گفته شد که بعد از

 از نوشتن گزارش، نشست های خسته کننده شروع شد.

روال نشست ها این گونه بود که ابتدا هر فرد باید در مورد بحث مطرح شده گزارش 

 دادندر میمی زد و مسئووین هم باید نظ نوشته و بعد در نشست راجع به انقالبی که نموده حرف

 که آیا شما از انقالب مریم )طالق اجباری( عبور نموده اید یا خیر.
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کردم همان بهتر که چند ماه ازدواج نکردم ه هنوز ازدواج نکرده بودم فکر میمن ک

عنی در نشست افراد چون مشکلی در این رابطه ندارم. نخست بحث افراد متأهل داغ بود ی

نوان کند که مانع وی برای وصل به رهبری )رجوی( همسر رساندند تا وی عرا به جایی می

و بچه وی بوده است و اگر فرد متأهل بود باید در همان نشست انگشتر خود را در آورده و 

اعالم نماید که زنش را طالق داده است و زن خود را عفریته بنامد. این کار کثیفی که 

ادی و تهدید موفق شد و توانست که رجوی به دنبال آن بود در نهایت با فریبکاری و شی

 خطش را پیش ببرد.

انقالب مریم )طالق اجباری( هنوز به عنوان یکی از شاخص های عبور فرد در مناسبات 

و تشکیالت فرقه رجوی می باشد ووی بعد شاهد بودیم که چگونه گند و کثافت این کار 

 توسط برخی مسئووین فرقه افشا شد. 

اندن فاکت می شود چنین به ذهن از نشست جمعی و خودر نگاه اول وقتی صحبت 

های معمووی است و مسئووی حرف زده و دیگران گوش می کنند رسد که مانند نشستمی

در حاوی که اصالً این گونه نبود. این نشست ها با فحش و ناسزا همراه بود و فرد مورد نظر 

آخر هم بدون این که بتواند  باید به همه ی توهین ها گوش کرده و دم برنمی آورد و در

اظهار نظری کند باید با شرمندگی و با خریدن فحش های ناموسی تمام حرف ها را مورد 

تأیید قرار می داد و در آخر هم عنوان می کرد که مشکل اصلی وی همانا زن بوده و این 

ای که خود رجوی هم به آن ه به سرنگونی نرسیم، ادعای مسخرهمسأوه باعث شده ک

 شراف داشت. ا

ها برای نشست بودم. این دو الیه برای فرماندهان ن در بین سری چهارم یا پنجم الیهم

یکان ها و دسته های رزمی گذاشته شده بود و فقط کسانی که از قبل صالحیت ورود به 

های  ها در نشستاگر کسانی از این الیهانقالب را پیدا کرده بودند وارد این بحث ها شدند. 

و به  ندوارد اصل نشست نمی شد را کسب نکرده بودندایی مسئووین صالحیت کافی ابتد

 ی خود پایین تر قرار گرفته و نفرات انقالب کرده جایگزینیمسئوویت اجرا یهآرامی از حیط

 .ها می شدند آن
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ها انجام  وشکرها و معاونین آن ،ها جایی های زیادی در سطوح فرماندهان تیپه ب جا

های جدید بود. به نظر می آید که رجوی با  شی از همین تعیین صالحیتکه نا می شد

هایی که به مرور در حال انجام بود نمی خواست در آینده کسی مدعی او  توجه به ریزش

صالح از نظر او این بود که فرد حاضر شود به  شود و تنها راه شناخت افراد مطمئن و ذی

نین فردی شایستگی الزم را پیدا می کرد که در چ ،خاطر او دست از همسر و فرزند بشوید

 موضع یک فرمانده قرار داشته باشد.

در این بند که نام انقالب طالق بر آن نهاده شد؛ ابتدا کسی فکر نمی کرد که رجوی با 

این کار سعی دارد همه افراد را مجبور کند تا آخر عمر مجرد باقی بمانند. بیشتر تصور بر 

کارهای رجوی برای آزاد کردن انریی در عملیات آخر یا همان فروغ  این بود که همه این

جاویدان دو می باشد که احتماالً طی یکی دو سال دیگر به سمت ایران خواهیم رفت چون 

رجوی با چشم اندازی که برای حکومت ایران تعریف می کرد باورمان شده بود که حکومت 

دوباره زنان و مردان متأهل به همدیگر ایران به سرنگونی نزدیک شده است و بعد هم 

خواهند رسید. این هم از همان خواب های پنبه دانه ای رجوی بود که هیچ گاه رنگ 

واقعیت به خودش نگرفت یعنی خوابی که رجوی برای همه دیده بود اصالً بحث سرنگونی 

 نبود بلکه بحث نهادینه کردن قدرت در تشکیالت بود. 

آنجایی که مجرد بود کارم را بحث های انقالب طالق شدم و از  بدین گونه بود که وارد

 توانم از بحث طالق عبور کنم. در این رابطه تعدادیدیدم که زودتر میر از دیگران میتراحت

فاکت نوشته مبنی بر این که این فاکت ها مانع قفل شدن انریی من در مناسبات بوده و 

 یم عبور کنم.توانستم از مرحله اول انقالب طالق مر

در جریان نشست های انقالب طالق، برای اووین بار متوجه شدم که در سازمان هم 

دروغ گفت و کارت را انجام بدهی چون فاکت هایی که برای عبور از بحث های  می توان

اول بند طالق نوشته بودم زیاد واقعی نبود و خودم می دانستم که چه چیزی را سر هم 

 از نوشتن دیگران هم متوجه شدم که این گونه نوشتنِ فاکت در موردکردم به همین خاطر 

 افراد دیگری هم صادق است.
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شاید در نگاه اول در مناسبات فرقه رجوی دروغ گفتن برای من زشت و زننده بود ووی 

اووین دروغگوی بزرگ تشکیالت خود رجوی بوده که به جای پرداختن به علت شکست 

 ران را مقصر جلوه داد و بعد سریال دروغ های وی در مناسبات. بهعملیات فروغ جاویدان دیگ

 همین دویل وقتی شرایط را دیدم برایم زیاد زننده نبود که بخواهم با ردیف کردن یک مشت

 دروغ از بند اول انقالب طالق مریم عبور کنم.

ی هم که زیاد با هم رفیق بودیم شیومن به همراه تعدادی از بچه های هم رده ی خود

 های دروغ را در پیش گرفتیم. بعد از خواندن فاکت ها )مواردی این گونه: ما براینوشتن فاکت

 مبارزه آمدیم و این تفکر که بعد از سرنگونی قصد ازدواج داشتیم و در امر مبارزه بار زیادی از

 ربلندیانریی ما صرف این تفکر شده( توانستیم رضایت مسئووین نشست را به دست آورده و با س

 ای که رجویحله اول عبور نمودیم، بازی مسخرهو انگار به پیروزی بزرگی دست یافته ایم از مر

 به راه انداخته بود و باید تا ته آن می رفت.

ی افراد وارد انقالب طالق مریم شدند، درست نیست چون بودند بیان این که، همه

ان باقی ماندند و برای این که روی مسئووینی که قبول نکرده و تا آخر عمر بر روی حرفش

 مناسبات و تشکیالت اثر بدی نگذارند به اروپا فرستاده و یا در همان اشرف ماندند و در حاوت

 فالکت باری به زندگی خود پایان دادند.

رجوی برای پیشبرد خطش ابتدا خانواده های متأهل را از هم جدا نمود و حتی به زنان 

ر باره آینده خود تصمیم بگیرند. رجوی سعی نمود با فریبکاری و و مردان اجازه نداد که د

 شیادی زنان و مردان را از هم دور نماید. رجوی برای پیشبرد خطش تعدادی را تهدید کرد و

 تعدادی دیگر را به صرف دادن رده ی باالتر آنان را با خودش همسو نمود. رجوی می دانست

 ا هم صحبت کنند چه بسا خیلی از آنان از طالق پشیمانکه اگر زنان و مردان در مورد طالق ب

 خواهند شد. در گام اول روی زنان کار کردند و این که باید شما برای پیشبرد خط انقالب

 های مسئووین سازمان و رجوی را خوردند و حتی حاضرطالق بدهید و آنان نیز فریب حرف

 ادند.نشدند با مردان خود رو به رو شوند و غیابی طالق د

در موقع اعالم بند اوف یا شروع انقالب طالق؛ از آنجا که من زخمی بودم دوباره از 

بیمارستان به قسمت قبلی که همان توپخانه بود منتقل شدم. توپخانه دیگر برای وشکرها 
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وشکر توپخانه شکل گرفت.  معنایی نداشت، همه نفرات دوباره در یک محل جمع شدند و

قع محسن سیاه کال )صمد( بود. بعد از چند ماه؛ رجوی برای این که ی وقت آن موفرمانده

کار آماده سازی نظامی را در دستور کار افرادی که دیگر رمقی برای جنگ نداشتند قرار 

دهد و به آنان روحیه بدهد با گرفتن یک قبضه کاتیوشا از ارتش عراق سعی نمود فضای 

مایل بودند که کار با این سالح یعنی کاتیوشا بهتری در قسمت توپخانه ایجاد نماید، همه 

را آموزش ببیند. من به همراه تعدادی دیگر به آموزش سالح کاتیوشا مشغول شدیم ووی از 

آنجا که ذهن افراد به وحاظ نظامی گچ گرفته بود فکر می کردند اگر در عملیات فروغ این 

 ر می کنم رجوی در ذهن پوکسالح را داشتند حتماً سرنگونی محقق می شد، خوابی که فک

 خودش می دید و به دیگران انتقال می داد. 

وقتی رجوی خیاوش از بابت بند اوف انقالب طالق مریم قجر راحت شد بعد از مدتی 

 دوباره بند دیگری به نام بند ب یا همان محرمیت ایدووووییکی به راه انداخت.

 بند ب: محرمیت ایدئولوژیکی

وی بحثی به نام معاصی را پیش کشید که به معنی گناهان است. در این بند، ابتدا رج

وی گفت منظور گناه جنسی است که افراد آن را انجام می دهند و به خاطر این که قدرت 

 کنند، فرد با توجهو خودشان را زندانی افکار خود میبروز آن را ندارند در درون خود ریخته 

که داوم در آتش جهنم می سوزد. از آنجا که راه به گناهانی که انجام داده فکر می کند 

توبه باز است می تواند به زندگی خود برگردد ووی در فرهنگ و جامعه کنونی ما اگر فرد 

ارج نمی شود. به به گناه آووده شود تا آخر عمر با آن درگیر است و از فشارهای روحی خ

 زید و خودتان را به رهبری یعنیخواهیم که شما این تناقض را بیرون بریهمین دویل ما می

 خودش وصل کنید... و رهبر عقیدتی باید فردی باشد که به چنین گناهی آووده نشده باشد.

رجوی در ادامه بحث معاصی عنوان نمود چنین دستگاهی که بر پایه جنسیت سوار 

  باشندباشد مدام تالش می کند که زن و مرد از همدیگر جدا باشند و یا در خانه نگهداشته 

و به عنوان نمونه برخورد حکومت ایران با زنان را مثال می آورد. بعد از فروپاشی صدام و 

 ها ندارد بلکه خودشتقادی به این حرفافشای ماهیت رجوی مشخص شد که وی نه تنها اع
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دارای حرامسرایی است که با زنان مورد عالقه خودش به رقص رهایی مشغول بود. رجوی 

قالب طالق مریم در این دستگاه هرگز مساول جنسی محسوب نمی شود و مدعی شد که ان

گناهی نابخشودنی نیست که اوبته این حرف فقط در مورد خودش صادق بوده چرا که 

مریم با آوردن بحث طالق، عمالً رجوی به تشکیل حرامسرا پرداخته و خودش را مبرا از 

 هر گناهی دانست.

ب طالق گفت که اگر انریی های درونی شما به رجوی فریبکار در نشست های انقال

کار گرفته شود و بتوان از همه انریی شما استفاده نمود کاری خواهید کرد کارستان. بعد 

اشاره نمود، رجوی با شامورته بازی سعی کرد از  E=MC2 به فرمول نسبیت اینشتین

 خودش نسبت بدهد.فرمول نسبیت اینشتین سوءاستفاده نموده و آن را به مریم زن سوم 

 ند و تنزه طلبی خودایدوووویی گناه جنسی را در خود تغییر ده ی افراد در فرقه بایدهمه

را  بند بدر یک کالم می توان . را حفظ نمایند و به رجوی زن باره امضای معاصی بدهند

امضای معاصی یعنی این که مسعود به عنوان رهبر این فرقه به »این گونه تعریف کرد: 

اه جنسی آووده است و با این طرز فکر او را به عنوان رهبر عقیدتی انتخاب کردیم و باید گن

همه افراد در این مسیر تمام گناهان خود را به رجوی بدهند تا انرییشان آزاد شده و در 

 «مناسبات مسئوویت بیشتری قبول کنند.

مه زنی را از خمره این مسأوه در بند ب همه داستان نبود چرا که رجوی از این برنا

ی را قبول نداشتند بفهماند که رنگرزی خود در آورد تا به بقیه اعضایی که هنوز انقالب و

 شود و این زن کسی نبود جز فهیمه اروانی که از همسر خود در اروپا طالق گرفته و در انجمنمی

 کار می کرد. سازمان در اروپا

 
 فهیمه اروانی زنی فاسد و ومپن
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اً همیشه به صورت چماقی بر سر مردان و زنان فرقه بود که وی توانسته و این زن بعد

چرا شما نمی توانید و یا این که فهمیه اروانی یک شبه ره صد ساوه را پیمود و به عنوان 

همردیف مسئول اول سازمان یعنی مریم قجر قرار گرفت، تمام این برنامه ها برای سرِ کار 

 گذاشتن افراد بود.

 از ماهیت رجوی اطالع داشتند می دانستند که این بازی بیش نیست و رجوی کسانی که

 سعی دارد افراد دیگر فرقه را در چمبره خودش نگهدارد و اجازه ندهد که کسی در این محدوده

 وارد شود.

 رجوی توانسته بود مقاصد از پیش تعیین شده ی خود را با کمک برادران مسئول که دیگر

 امضای رهاییام نداشتند به پیش ببرد. سپس بحثی مطرح شد به نام نفسی برای عرض اند

که بعداً به نام کسر رهایی نامیده شد کسری که مخرجش امضای خون و صورتش امضای 

نفس بود یعنی این که همه افراد باید امضا می دادند که خونشان متعلق به رجوی است و 

 صمیم گیری کند در غیر این صورت هر خونهر گونه که رجوی می داند در مورد آینده شان ت

 ریخته شده مجاهدین به هدر خواهد رفت. 

 رجوی برای این که چیزی هم در کیسه مریم قجر بریزد گفت که هر مجاهد انقالب کرده!!

بدهد به این معنی که وی صاحب نفس مجاهدین است و  امضای نفسباید به مریم نیز 

 کند که هر مجاهد به این دویل کهند. بعد نتیجه گیری میو زندگی کنهر وحظه همه باید با ا

مریم با انقالب طالق او را زنده نموده باید به خاطر او زندگی کرد و وحظه زندگی او برای 

رزه، تناقضات وی چه بوده مریم باشد و هر وحظه باید از وضعیتش گزارش بدهد که در مبا

 شود را بیان و به مریمشدنش به رهبری می چیزی مانع وصل ی آشیل و این که چهو پاشنه

 بدهد. این تناقضات شامل همه چیز می شد از جمله تناقضات جنسی و عاطفی و .... .

به گفته رجوی برای این که افراد زنده بمانند و بازگشتی به دنیای قبر نداشته باشند 

 گیری می کند.رد تصمیمباشد که برای فرا در جمع بخوانند و این جمع می باید فاکت هایشان

رجوی برای این که مهر تأییدی بر این بحث بزند گفت که این کار یعنی بیان تناقضات 

اقرار کشیش گونه نیست، هدفش ریاضیت کشیدن نیست بلکه هدفش وصل شدن به رهبر 



 011   هادی شبانی      
 

 عقیدتی که خودش بود می باشد. اوبته؛ اقرار در مذهب مسیحیت را مورد بررسی قرار می داد

 خواهد اقرار کند نزد کشیششود و میوقتی فرد دچار گناه می نان در مذهب خودشانکه آ

می رود و در ایدوووویی ما شما باید موارد خود را نوشته و به رهبری یعنی خودش بدهند 

 تا بتوانیم بار سنگین گناهان جنسی را زمین بگذاریم. 

حث غسل هفتگی شاهد بودیم که همه این تعاریف باال بیشتر سرکاری بوده و بعداً در ب

 این مسأوه بیشتر به جوکی شبیه شده بود که هر فرد از روی خاوی کردن بار مسئوویت چند

 فاکت را ردیف کرده در حاوی که اصالً اعتقادی به آن نداشته و انجام نداده بود.

 ع کننددر این مرحله مسئووین مرد بودند که مجبور بودند از رجوی و انقالب طالق وی دفا

دهند و از شدت بی اسه ویسی برای مریم قجر ادامه میو اکنون نیز در مناسبات فرقه به ک

فقط به ماندن در مناسبات فکر می کردند تا به زندگی انگلی خود ادامه دهند. از  یغیرت

 طرف دیگر تنها زنی که از رجوی و انقالب طالق دفاع می کرد فهیمه اروانی بود چون یک شبه

ادار سازمان به مرحله مسئول اووی فرقه رسیده بود به همین دویل است که همیشه با از هو

اروانی  تعریف نماید. ابتدا ماهیت فهیمه کند از مریم قجرناز و کرشمه و ادا و اطور سعی می

و برای کسی معلوم نبود بعداً از بس از مریم قجر تعریف نمود که حرف زدن های وی 

 قجر دیگر برای کسی جدید نبود و بیشتر تهوع آور بود و وقتی حرف تعریف کردنش از مریم

 می زد همه می گفتند باز شروع کرده است. 

 بند سوم یا بند جیم انقالب طالق مریم

 رجوی که دیگر مرزی برای فرو رفتن در انقالب طالق مریم قجر باقی نگذاشته بود تصمیم

 سوم یا بند جیم بندوید کند که این بار آن را گرفت پا را فراتر گذاشته و بند جدیدی را تو

 نام گذاشت. رجوی گفت که این بند تکمیل کننده بندهای دیگر انقالب است.

در دو مرحله قبل از طالق و امضای محرمیت اکنون رجوی قصد داشت که طالق افراد 

رجوی گامی  را مهر و موم کند تا دیگر راه برگشتی برای افراد متصور نباشد. در این مرحله

( فراتر از دو بند انقالب خود برداشت و گفت که همه زنان طالق داده شده در حریم رهبری )رجوی

  هستند و کسی نباید به آنان نگاه و یا نظری داشته باشد. رجوی در توجیه این بند می گفت
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مدتی که از آنجا که شما به عنوان یک انسان به نیازهای عاطفی و جنسی نیاز دارید بعد از 

زنان خود را طالق دادید به دنبال زنان دیگر خواهید بود و حتی زنان هم بعد از مدتی 

شود که این رابطه باعث می نیازمند رابطه زدن با جنس مخاوف خود هستند و به مرور

 افراد نسبت به انقالب خود شک کنند و این یعنی به وجود آمدن یک سری تناقض که باعث

 دی در افراد می شود به همین دویل افراد باید زنان خود را سه طالقه کنندکم کاری و ناامی

تا دیگر راه برگشتی وجود نداشته باشد. رجوی در دو بند گذشته خود دریافته بود که اگر 

 پای بند طالق انقالب کذایی خود را سفت و محکم نکند امکان بازگشت فراهم است و به همین

 تا پای تشکیالتش را به وحاظ مسأوه داری سفت و محکم نماید.دویل این بند را علم کرد 

 رجوی در این بند گفت اگر شما هدیه ای به کسی می دهید ممکن است بعد از مدتی آن

 هدیه را پس بگیرید. او برای این که مسأوه را کثیف جلوه دهد عنوان نمود که این طالق شما

 تفراغ خشک شده خود نگاه می کند معلومبه معنی استفراغ خشک شده است آیا کسی به اس

 است که نه و یا این که کسی استفراغ خشک شده اش را می خورد معلوم است که نه. اکنون

 وقتی شما آن عفریته )زن( قبلی خود را طالق دادید دیگر نمی توانید به سراغش بروید.

 وام مجاهدینرجوی برای این که آب پاکی را روی دست همه بریزد بحث طالق علی اود

را پیش کشید و گفت که تا آخر عمر باید دور زن و ازدواج را خط بکشید و فکر نکنید که 

 می توانید بعد از سرنگونی حکومت ایران در داخل کشور ازدواج کنید این فکر غلطی است.

 باشد آیا شما به عنوان مجاهد خلق می توانیدی گفت که سرنگونی متعلق به من میرجو

 ب خود روی برگردانید؟ آیا مریم هم بعد از سرنگونی دوباره به نزد مهدی ابریشمچیاز انقال

)شوهر اووش( باز خواهد گشت؟ معلوم است که نه. شما باید در ته ذهنتان قبول کنید که 

 دیگر خبری از ازدواج نیست و این افکار پوسیده را از ذهنتان خارج کنید.

را پیش ببرد سعی نمود که انقالب طالق را بر  رجوی برای این که خط ضدانقالبی اش

روی ذهن ببندد. او یک گام جلوتر رفت و عنوان نمود که تمام زنان عاوم در حیطه من 

است و کسی نباید به آنان نظری داشته باشد و با این شیوه است که ذهن شما کامالً در 

 مورد زنان گِل خواهد گرفت. 
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و بیان انقالب طالق برای تصاحب کردن زنان  بعداً مشخص شد که همه این مساول

توسط خودش بوده است و این نقطه ای بود که رجوی توانست با انجام رقص رهایی به 

اهداف کثیفی که در ذهنش داشت برسد و در تشکیالت به افراد بقبوالند که می توانند 

 ذهن خود را به کنترل دربیاورند و مساول جنسی را مهار نمایند.

ی افراد باید از ن بند از انقالب طالق، باز هم فرقی بین و زن و مرد نبود و همه در ای

های مختلف و طوالنی، نوشتن ی نشستکردند و این یعنی شروع دوبارهاین بحث عبور می

 فاکت و خواندن در جمع و تیغ کشی و توهین کردن به همدیگر.

دو بند قبلی می باشد چرا که  مریم قجر عنوان داشت که بند سوم یا همان جیم کاکل

 اگر وارد این بند نشویم بندهای قبلی هم شل شده و کارآیی خودش را از دست می دهد.

باید به این نکته اشاره نمود که در بند جیم، رجوی همه زنان طالق داده شده را 

 تصاحب نمود تا دیگر کسی در مورد زن قبلی اش ادعایی نداشته باشد. 

که کسی وارد محدوده ای که مشخص کرده بود نشود گفت که این رجوی برای این 

بحث مانند منطقه محرمه می باشد )منطقه محرمه بین دو کشور می باشد که هیچ کس 

 حق ندارد وارد آن شود( یعنی این که رجوی ذهن افراد را از این بابت سه قفله کرد تا از بابت

ئووین مرد که دیگر جرأتی برای اعتراض اعتراضات داخلی خیاوش راحت باشد، از طرف مس

 نداشتند خیاوش راحت بود.

در این بحث ها من هم مانند دیگر افراد از انقالب طالق رجوی مستثنی نبودم و باید 

 وارد آن می شدم. از ابتدا در ذهن خود این گونه سبک و سنگین کردم که به دویل این که مجرد

 گیر من شود و می توانم خیلی راحت از این بحث بگذرممی باشم پس این بحث نمی تواند دامن 

ووی وقتی رجوی توضیح داد که این انقالب اصالً ربطی به متأهل و مجرد ندارد و همه باید 

 ها جا افتاد که نمی توان از این بحث فرار کرد. هر چند نفراتیین بحث شوند برای خیلیوارد ا

ول نداشتند و وارد انقالب طالق رجوی نشدند بودند که چه متأهل و مجرد این بحث را قب

 و خیلی از افراد هم به خاطر قبول نداشتن این بحث از فرقه رجوی جدا شدند. 

من که در موقع مطرح کردن این بحث به خاطر عملیات فروغ جاویدان زخمی بودم و 

ده بودم؛ با توجه به زخمی بودنم به من پیشنهاد ازدواج شد و قبول نکر 11در پاییز سال 
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 کردم این نقطه مثبتی در کارنامه تشکیالتی من خواهد بود، به همین خاطر توانستمفکر می

 با سوار شدن روی این مسأوه از بند اول و بندهای دیگر انقالب طالق مریم عبور کنم.

نکرده در ادامه بحث های انقالب طالق مریم چون من هنوز سالمتی خود را کامل پیدا 

که بعضی  ها شرکت می کردم ووی این بهانه خوبی بودست در این نشستبودم می بای

 ها خارج شوم. از آنجا که رجوی به همه افراد نیاز داشت با پوششاوقات از زیر فشار نشست

 ها شده بودند را قبول نمود تا درها، کسانی که وارد این بحثفشار آوردن به نفرات در نشست

 مناسبات رجوی باقی بمانند.

 مکانیزه شدن ارتش کاغذی رجوی

از راه رسید رجوی به این فکر افتاد که ارتش کاغذی خود را مکانیزه  7519وقتی سال 

نماید تا از ارتش پیاده به ارتش کالسیک تبدیل شود. وی فکر می کرد که با چند دستگاه 

 ید، این خوابیتانک و انواع زرهی های دیگر می تواند با ارتش های کالسیک دیگر برابری نما

 بود که همیشه رجوی به فکر تعبیر آن بود.

 ها شوند این آموزش هاستور داده شد که باید وارد آموزشدر ابتدای سال به همه افراد د

  و بقیه سالح ها بود. 33از سالح سبک یعنی کالش گرفته تا نقشه خوانی و آموزش تانک تی 

سئوویت آموزش ها را به عهده گرفتند. هر به دستور صدام بعضی از افسران بلند پایه م

 بحث هایداد. حل بعدی به افراد دیگر انتقال میفرد وقتی آموزشی را فرا می گرفت باید در مرا

های طوالنی ه داشت و هر روز باید درگیر نشستانقالب طالق هم چنان در مناسبات ادام

 دیگر تمام خواهد شد و باید شدیم. رجوی به این نقطه رسید که این بحث ها مدتیمدت می

 به نحوی اعضای فرقه را مشغول کند دیگر از جنگ عراق علیه ایران و از عملیات منطقه ای

خبری نبود یعنی افراد در یک شرایط کامالً بی کار قرار می گرفتند به همین خاطر بحث 

آموزش مکانیزه کردن به اصطالح ارتش را پیش کشید و در هماهنگی با صدام، افسران 

ارتش عراق به کمک رجوی آمده و در قرارگاه اشرف از ابتدا سعی نمودند آموزش کالسیک 

 را در مناسبات پیاده کنند و این مسأوه سرپوش خوبی شد که نفرات دیگر بی کار نمانند و همه

 درگیر شده و کسی وقتی برای استراحت و یا فکر کردن نداشت. این شیوه را فرقه رجوی بعد
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 گونی صدام دوباره امتحان کرد و یکسری کالس های اوویه از آموزش خواندن کتاب تااز سرن

کشور آمدیم های دانشگاهی راه انداخت که وقتی ما به داخل جوشکاری و رانندگی و درس

 ها سرکاری بوده است.آن مدرک استفاده نمود و همه کالسشود از متوجه شدیم اصالً نمی

  

 

 

 

 

 

 سازماندهی شدم 33ی بودن نخست در قسمت آموزش برجک تانک تی من با وجود زخم

های نویول )منطقه کفری( رفتیم و بعد ند ماه برای انجام مانور به زمینو بعد از گذشت چ

 به قرارگاه اشرف بازگشتیم. به محض ورود متوجه شدم که دوباره باید 33از شلیک تانک تی 

 از شرکت نمودم و بعد 33الس موتوری تانک تی در کالس دیگری شرکت کنم. این بار در ک

 سازماندهی شدم سپس آموزش فرماندهی 33ها در قسمت مخابرات تانک تی گذراندن آموزش

را گذراندم. در ادامه به آموزش فرماندهی )تاکتیک( پرداختم ووی از آنجا که  33تانک تی 

های م و بعد از آن به آموزش پلپرداختام تی ال بی نفربر زمان اضافه آورده بودم به آموزش 

مشغول شدم. در این مدت هنوز زخمی که از عملیات مرصاد داشتم خوب نشده بود و  زرهی

 بودم با آن وضعیت به کارم ادامه دهم. مجبور

 مصادف شد با حمله عراق به کویت و اشغال آن کشور. 19ها در تابستان سال این آموزش

جای کویت به ست به کار صدام اشتباه بوده و می بایاشرف گفت که این نشست رجوی در 

نیروهای ایرانی  کرد، او یادش رفته بود که صدام دیگر توانی برای جنگیدن باایران حمله می

ندارد در ضمن طی هشت ساوی که جنگ علیه ایران را ادامه داد نتوانست کاری از پیش 

 ل چه می باشد؟ببرد، معلوم نبود که ذهن پوک رجوی این بار به دنبا

همه کشورهای جهان تجاوز صدام به کشور کویت را محکوم نمودند ووی رجوی جنایت 

کار مانند همیشه برای این که موضع گیری نکند سعی کرد سکوت کند. اگر در اروپا از 
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مسئووین فرقه سؤال می شد عنوان می کردند که این مسأوه ی داخلی عراق است و ما 

ت ایران است و این در حاوی بود که صدام کمک های زیادی به هدفمان سرنگونی حکوم

 می نمود.به رجوی وحاظ نظامی و وجستیک و تدارکاتی 

افراد را وارد آموزش های مسخره ای به نام راه انداختن  19از این که رجوی در سال 

ارتش زرهی نمود می توان نتیجه گرفت که او می خواست این گونه نشان دهد که از 

ش مکانیزه ای برخوردار است و حداقل وی در بازی های سیاسی دیده شود. رجوی اگر ارت

 چه توانست ارتش خود را مکانیزه کند و ووی چیزی که در دستگاه رجوی حرف اول را می زد

کمبود نیرو بود. بعداً رجوی با یک شامورته بازی این گونه به همه قبوالند که هر مجاهد به 

فر می باشد. رجوی در نشست های اشرف و یا باقرزاده گفت که هر کدام توان صد یا هزار ن

 از شما نماینده هزار نفر از داخل کشور ایران می باشید. 

 اش بود در تمام نشست هاانیزه کردن ارتش خیاویرجوی در طی این پروسه که همان مک

تا دوباره جنگی  گفت باید کاری کنیم که حکومت ایران مجبور شود به عراق حمله کندمی

دیگر آغاز شود. رجوی می خواست از شکاف این جنگ بتواند به امیال خود دست یابد ووی 

 هر چقدر توطئه چینی کرد نتوانست به این خواست خود برسد.

رجوی از یک طرف خط ایجاد جنگ عراق علیه ایران را در سر داشت و از طرف دیگر 

قصر اصلی جنگ بداند. ناسبات نگهدارد و آنان را مسعی می کرد با مغز شویی افراد را در م

 گفت اگر شما خاوص بودید و تمام انریی خود را صرف رهبری )رجوی( می کردیداو همیشه می

 اکنون در جای دیگری بودیم و مراحل تاریخی بیشتری را طی کرده بودیم. 

 عی نمود زنانوقتی تشکیالت فرقه رجوی وارد آموزش شد، رجوی شیاد از همان ابتدا س

 را مانند پتکی بر سر اعضای مرد خود بزند. اول همه ی فرمانده ها و مسئووین زن آموزش های

 فرماندهی را یاد گرفتند و برای این که افسر آموزش عراقی نزد مقامات عراقی به درجه ای برسد

ن مسأوه کردند از زنان فرقه رجوی تعریف کنند ایتبه باالتری به دست آورند سعی میو ر

 باعث شد که دیگر کسی جلودار زنان در مناسبات نشود و انگار در تمام دنیا فقط زنان سازمان

 که آموزش نظامی می بینند. هستند
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بعد از حمله ی عراق و اشغال کویت، جامعه ی بین اومللی کشور عراق را تحریم نمود. 

 کند و باید این تحریم هامی ریم آمریکا بر مردم فشار واردرجوی صدایش درآمده بود که تح

م قرار داد با دریدگی خاص خود وغو شود ووی همین شخص وقتی غرب ایران را مورد تحری

تمردان آمریکایی بود و هر گفت که چرا تحریم ها را بیشتر نمی کنید و گله مند از دوومی

 ریکایی الیحه ایخواست که فشار تحریم را بر ایران بیشتر کنند. وقتی دووت مردان آمبار می

مبنی بر تحریم علیه ایران امضا و تصویب می کنند مریم قجر اطالعیه می دهد که چرا کم 

 باز هم باید بیشتر کنید. تحریم می کنید

می مسعود رجوی برای این که وانمود کند که در صورت حمله آمریکا، جمهوری اسال

 ف برگزار نمود و نفراتی که هم ردهکند نشستی در سطوح مختلهم اقدام به مداخله نظامی می

 من بودند در ساون نشست بنگاوستان مسعود و مریم بحث صلیب را پیش کشیدند و در نهایت

به نشست صلیب معروف شد. رجوی در این نشست سعی نمود ابتدا در افکار اعضای خود 

 رار داده و شمااین مسأوه را فرو کند که امکان دارد صدام اعضای سازمان را وجه اومصاوحه ق

 را تحویل جمهوری اسالمی بدهد و سعی کرد با کلمات بازی کرده و فضا را بیشتر احساسی

کند تا بتواند از نشست نتیجه ای که می خواهد بگیرد. وی ابتدا گفت اگر ما تحویل نظام 

 بینیدایران شدیم ابتدا مریم و بعد شما را از وب مرز تا تهران از همین تیر برق هایی که می 

کشند، عبور داده و در تهران به صلیب میکشد و بعد من را از مقابل شما به صلیب می

پس شما باید با خودتان تعیین تکلیف کنید که حاضرید به صلیب کشیده شوید و آیا این 

شرایط را قبول می کنید؟ وقتی افراد حاضر در نشست جواب مثبت به رجوی دادند وی با 

ت که چنین چیزی صورت نخواهد گرفت و صدام حسین گفته که دریدگی خاص خود گف

اگر حکومت ایران تا دروازه های بغداد پیش بیاید دست از حفاظت شما بر نخواهم کشید 

 چون که شما مهمان من هستید. با این نشست رجوی از همه مهر تأییدی گرفت که به کارهای

 جنایت کارانه اش ادامه دهد. 

 با نزدیک شدن به زمان اووتیماتوم آمریکا به عراق مبنی بر خروج ؛19رجوی در زمستان 

از کویت؛ دستور داد که کودکان را از اشرف خارج کنند و به اروپا بفرستند، شاید در نگاه 

اول این کار قدم مثبتی باشد ووی رجوی با این بهانه کودکان را از پدر و مادرشان دور کرد. 
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خبری نداشت و بعداً مشخص شد که رجوی شیاد چگونه  پس از آن دیگر کسی از کودکان

از کودکان سوءاستفاده می کرده به همین دویل رجوی سعی نمود با بهانه ی دیدار با 

 ن کودکان جواب رد به رجوی دادند.خانواده، آن کودکان را به عراق بکشاند خیلی از ای

 

 ی در عراق ماندند. مواردیاز سوی دیگر پدران و مادران هم چون اسیرانی در دست رجو

 بود که مادران و یا پدران آن کودکان از فرقه رجوی جدا شدند و هنگامی که در اروپا به دنبال

 فرزندانشان می گشتند سازمان هیچ گونه ردی در مورد فرزندانشان به آنان نمی داد و سعی

 می کرد از این مسأوه سوءاستفاده کند. 

صحنه با نیروهای آمریکایی که قصد حمله به عراق را رجوی با شیادی تمام در پشت 

داشتند توافق کرده بود که مقرهای سازمان مورد حمله هوایی قرار نگیرد و برای بهانه هم 

 کلیه افراد را به محلی کردنشین یعنی منطقه نویول در حواوی شهر کفری برد. ابتدا همه ی

ی تهیه کنند، بعد کلیه اقالم نظامی در افراد سعی کردند برای استقرار سنگرهای زیرزمین

  زیر خاک استتار شد و با توجه به کمبود غذا و سوخت شرایط بسیار بدی در آنجا حاکم بود.

 عملیات مروارید و کردکشی در عراق

 ، رجوی نشستی در اشرف برگزار نمود و عنوان داشت که ما مختصات19در زمستان سال 

 ت خارجه آمریکا دادیم تا مورد بمباران قرار نگیریم چرا که ماهای خودمان را به وزارقرارگاه

ووی در پس این حرف ها، سران فرقه با  کاری به دووت عراق و عملکرد های آن نداریم.

 هماهنگی دووت عراق حفاظت شمال و منطقه کردی را به سازمان سپرده بود و ارتش عراق

 جنوب اعزام کرده بود.تمام نیروهای خود را از پادگان ها خارج و به 
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رجوی با نزدیک شدن به ضرب األجل غرب برای حمله به عراق، نیروهای خود را به 

 ها، سعی نمود افراد در امنیتراد و زرهیمنطقه کفری )نویول( برد و با کندن سنگر برای اف

کار قرار باشند و این یعنی شروع یک زندگی سنگری که همه چیز سازمان تحت شعاع این 

بندی شده بود، برای صرف چای بیشتر از دو خرما داده نمی شد. فت و غذای افراد جیرهگر

فضایی برای افراد ایجاد نمودند که انگار در عراق چیزی پیدا نمی شود سازمان مسئووین، 

 می کنند.قرارگاه یون های عراقی بار وارد ووی هر روز شاهد بودیم که کام

 
 دارد.این عکس نشان از خیانت رجوی 

روهای فرقه بعداً وقتی نیروهای کردی از شمال قصد نفوذ به شهر بغداد را داشتند نی

 شدند. رجوی در نشست اشرف گفته بود که نیروهای سپاه پاسدارانرجوی مانع این کار می

خواهند اعضای سازمان را دستگیر نموده و با س کردی و آوردن اتوبوس به مرز میبا وبا

رند. رجوی سعی داشت با این حرف ها به نیروها انگیزه بدهد تا در مقابل خود به تهران بب

نیروهای کردی که قصد پیشروی به سمت بغداد را داشتند بایستند و برای نیروها که اصالً 

 اطالعی از وضعیت سیاسی منطقه نداشتند بهانه خوبی بود که دست به کشتار بزنند 

ه بود و در جریان تمرین مانورهای تاکتیک در در آن زمان، بیماری من هنوز خوب نشد

 کفری دوباره از ناحیه پای راست دچار عفونت شدم. بعد از مراجعه به پزشک تنها کار را تعویض

پانسمان تشخیص دادند چرا که به من گفته شد به خاطر شرایط فعلی عراق نمی توان به 

ایست پانسمان زخم پای راستم را بغداد تردد کرد با این وصف من تا چند ماه هر روز می ب
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یا خودم و یا نزد پزشک عوض می کردم. یک هفته قبل از حمله ی آمریکا به عراق وقتی 

به پزشک مراجعه کردم دیدم که شی ای از زخم بیرون زده است، پزشک با درآوردن آن 

گلووه متوجه شد که سر گلووه )مرمی( تیربار بی کی سی می باشد، بعد از بیرون آمدن سر 

دیگر پایم عفونت نکرد و انگار اصالً زخمی نبودم. برایم تعجب آور بود که طی دو سال و 

نیم گذشته و گرفتن عکس، هیچ چیزی مشخص نبود همچنین دکترهای عراقی تشخیص 

داده بودند که زخم شکم مربوط به ترکش بوده که از بدن خارج شده ووی اکنون در عمل 

 به وطف خدا از آن تاریخ به بعد بهبودی خودم را بازیافتم. چیز دیگری ثابت شده بود،

 ی آمریکا، نیروهای کردی از شمال و نیروهای شیعه از جنوب عراق به سمتبعد از حمله

کنند. رجوی که  بغداد در حرکت بودند تا بتوانند بغداد را تصرف کرده و صدام را سرنگون

 دووت عراق نداریم، خط خودش را عوض نمود گفت ما کاری به سیاست هایتا روزهای قبل می

ی نیروها که در منطقه کفری بودند دستور یت از دووت صدام پرداخت و به همهو به حما

 داده شد به اشرف بازگردند. رجوی در نشست توجیه گفت که ایران قصد دارد از منطقه کردی

ببرد به همین خاطر باید  نفوذ کرده و تعدادی اتوبوس آورده تا ما را دستگیر و به تهران

 خواستیم برای جنگ با پاسداران برویم اکنونیک جنگ ناخواسته شویم، ما که می اکنون وارد

خودشان تا اینجا آمده و نیازی نیست که شما زحمت بکشید همچنین پاسداران با وباس 

 مبدل کردی قصد حمله دارند.

 هایی که مشخص کرده وشکرهاندهان دستور داد بر اساس مأموریتسپس رجوی به فرما

ایی های مأموریت اعزام شوند. از این حرف رجوی مشخص بود که از قبل برنامه جا به جبه محل

اش تر اقدام نکند دیگر از صاحب خانهدانست که اگر زودارتشش را مشخص کرده بود و می

 چیزی باقی نخواهد ماند.

مجبور شد از کویت عقب نشینی حمالت ارتش آمریکا به عراق آغاز گردید و صدام 

کند، نیروهای اوتالف تا نزدیکی بغداد رسیده بودند و گروه های شیعه تا کربال رسیدند و 

حرکت بودند. براساس طرح و نیروهای کردی هم از سمت شمال به سمت بغداد در حال 

و  ای که دووت عراق یعنی صدام داشت حفاظت منطقه کردی به سازمان واگذار شدبرنامه

 رجوی نیروهای خود را در سه محور تقسیم بندی کرد.



 011   هادی شبانی      
 

 محور اول: محور کرکوک، سلیمان بک، خاوص، بغداد

 محور دوم: خانقین، بعقوبه، خاوص، بغداد 

 لوال، بعقوبه، خاوص، بغدادمحور سوم: محور ج

 بر اساس این سه محور، سازماندهیِ کلیه ی وشکرها تغییر کرد.

 را 33ماندهی ام عوض شد و از آنجا که آموزش های تانک تی من نیز مانند دیگران ساز

 گذرانده بودم در قسمت زرهی وشکر، سازماندهی شدم و به عنوان فرمانده تانک به مأموریت

به منطقه عملیاتی محور اول یعنی محور کرکوک،  7بود 76اعزام گردیدم. مرکز ما مرکز 

از آن با توجه به باقی ماندن تعداد سلیمان بک، خاوص و بغداد اعزام شدیم ووی قبل 

زیادی از تانک ها و ادوات نظامی سازمان در منطقه کفری، قرار شد که آن ها را به اشرف 

بازگردانیم به همین خاطر در شهر طوز خورماتو درگیری شروع شد و اووین فرد از سازمان 

 برای کشتار دست بازتریدر آن شهر کشته شد و این بهانه ی خوبی به سازمان داد تا بتواند 

 داشته باشد.

 فرماندهی محور اول در سه راهی سلیمان بک به شهر کفری مستقر شد.

 از سه محور تشکیل شده بود و مسئوویت آن بر عهده ی زنی به نام افسانه یا حمیده 76مرکز 

 3یانبه فرماندهی گیتی گیوه چ 97با مسئوویت سپیده ابراهیمی، وشکر  53شاهرخی بود. وشکر 

 حت فرماندهی حمیده شاهرخی بودند.با مسئوویت اسفندیار، همگی ت 13و وشکر 

 
 

                                                           
 (  و هر مرکز سه محور داشت. 73، 77، 76نیروهای نطامی رجوی به سه مرکز تقسیم می شدند )مرکز  - 7
 .کشته شد 93اشرف در سال  یریدر درگ  - 3
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ابالغ نمود که به سمت شهر کفری حرکت کنیم. در نزدیکی  97فرمانده مرکز به وشکر 

 شهر یعنی پاسگاه قدیمی کفری که در باالی تپه قرار داشت مستقر شدیم، ما آنجا را گرفته

 ی وشکرهمین حال متوجه شدیم که فرمانده تپه موضع گرفتند. در و کلیه نیروها در پایین

شده و گیتی گیوه  97ما عوض شده و زن دیگری به نام شهره عین اویقین فرمانده وشکر 

 چیان نیز به قسمت حفاظت رجوی انتقال یافته است.

بین سه راهی شهر سلیمان بک با شهر کفری، دشت بزرگی وجود داشت که توپخانه ی 

 میلی متری و کاتیوشا بود همچنین 733و  756ور در آن مستقر شده بود و شامل توپ های مح

 و حمید یوسفی بود. 7فرماندهی آن بر عهده احمد وشاق

  

 
 معدوم احمد وشاق از جانیان رجوی

؛ در بیرون شهر کفری کار خاصی برای انجام دادن نداشتیم 97وشکر ما یعنی وشکر 

 ی ما کهر شهر دیده شدند. یک بار به دستهمی شد که عوامل دشمن د ووی بعضاً به ما گفته

شامل سه تانک بود گفته شد که تعدادی افراد دشمن وارد شهر شده و قصد حمله دارند و 

باید با شلیک تانک جواب بدهیم در همین رابطه سه تانک باالی تپه مشرف به شهر رفته و 

صر ملی )کاک کاوه( به مرغداری که وجود داشت به دستور فرمانده صحنه به نام کاظم نا

شلیک نمودند ووی کسی از آن محل خارج نشد و مرغداری تبدیل به خرابه شد. در کل 

                                                           
 .در اشرف کشته شد - 7
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معلوم نشد آیا واقعاً کسی در محل حضور داشت یا خیر؟ آیا این کار برای روحیه دادن به 

 نفرات فرقه بود؟ 

و  باشدند که نیروهای دشمن در کمین میک در یک کالم رجوی سعی داشت این گونه وانمود

 باید هوشیار بود ووی مدت زیادی که در حواوی شهر کفری بودیم با دشمنی مواجه نشدیم.

 در نزدیکی شهر کفری مستقر بودیم و گردان توپخانه ما در محلی دورتر 97زرهی وشکر 

 از شهر یعنی بین شهر کفری و سه راهی سلیمان بک استقرار داشتند.

 
 سالح کاتیوشا

بعد از چند روز متوجه شلیک کاتیوشا از طرف نیروهای فرقه شدیم و فکر می کردیم 

نیروهای کردی قصد نفوذ دارند. بعداً متوجه شدیم که دیدبان توپخانه به فرماندهی اطالع 

داده که چند نفر در کوه های کفری دیده شدند ووی این گونه نبود. به دستور دو مزدور 

موشک کاتیوشا به سمت کوه های کفری  36احمد وشاق و حمید یوسفی تعداد  جنایتکار

 صحبتشلیک نمودند، این مسأوه باعث شد که بعداً آن دو نفر از جنایتی که انجام داده بودند 

 نمودند که ما دشمن را در حاوی که شلوار کردی به تن داشتند دیدیم، بهانه ایکردند و ادعا میمی

 با آن بر جنایت خود سرپوش بگذارند.که سعی داشتند 

 
 کشتار کردهای عراق توسط سازمان مجاهدین
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خبرهای دیگری از سه راهی سلیمان بک می رسید مبنی بر این که یک مینی بوس 

قصد عبور از پست بازرسی نیروهای سازمان را داشت و چون آنان اصرار داشتند به حرکت 

 آنان را مورد حمله قرار داده و همه را 357ه با ام تی خود ادامه دهند به دستور فرمانده صحن

کشتند. شاید در نگاه اول چنین استنباط می شد که این می تواند کار فرمانده ای باشد 

که خواسته خط خودش را پیش ببرد ووی این گونه نبود چرا که انجام این نوع جنایت ها 

گیرید برای او گلووه خرج اسیری را میگفته بود اگر رجوی . مریم به دستور مریم رجوی بود

 چرا که ارزش آن را ندارند، اسیران را در زیر شنی تانک ها و نفربرهای خود وه کنید.  نکنید

 ی آمریکا به عراق با ماه مبارک رمضان مصادف بود. رجوی دستور داد چون درزمان حمله

 زه گرفتن را مشخص می کنیم.زمان جنگ هستیم نیازی به گرفتن روزه نیست و بعداً زمان رو

بعد از پایان جنگ و برگشت به اشرف دیگر زمانی برای گرفتن روزه مشخص نشد و معلوم 

 شد فتوایی که داده بود همه اش کشک بوده تا بتواند خط خودش را پیش ببرد.

 بعد از حدود دو هفته ماندن در آن محل دیگر خبری از درگیری نبود و فضای آرامی حکمفرما

 د به همین دویل به وشکر ما دستور داده شد که به اشرف بازگردیم. بعد از بازگشت مأموریتبو

بود. بعد از 3جدیدی به ما ابالغ شد و آن رفتن به شهر جلوال و استقرار در قرارگاه انزوی

رسیدن و توجیه توسط فرماندهان به محل مأموریت جدید که همان کوه های مروارید بود 

ه محل رسیدیم درگیری پایان یافته بود. این درگیری بین نیروهای سازمان رفتیم، وقتی ب

و کردهای عراقی بوده، کردهای عراقیِ که سازمان مدعی شده بود از اعضای سپاه پاسداران 

داده شد و بقیه ی نیروهای درگیر،  97بودند. محل تصرف شده به یکان ما منظور وشکر 

سه تانک دیگر در باالی یکی از تپه ها قرار گرفتیم، صحنه را ترک کردند. من به همراه 

باالی تپه همه جا پر از اجساد کشته ها بود، معلوم بود که درگیری تازه پایان یافته است. 

 آیا افراد کشته شده"حواوی غروب بود که از روی کنجکاوی این سؤال به ذهنم خطور کرد: 

همین خاطر وباس چند جنازه را مورد  به "از اعضای سپاه پاسداران می باشند یا خیر؟

بررسی قرار دادم ووی در زیر وباس کردی، وباس سپاه ندیدم و تلنگر به ذهنم زده شد که 

                                                           
  شود یاستفاده م مایشکار هواپ یسالح پدافند که برا - 7
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و اسیر گرفتن نیروهای سازمان  رجوی در مورد شرکت سپاه در این حمله یحرف های

 دروغی بیش نبوده و تناقض در ذهنم شکل گرفت. گفته

 

 چند جنازه مدارکی داشتند که مدرک کردی بود و هیچ سنخیتی با مدارک ایرانی ها نداشت.

قعاً سازمان در این مورد به ما دروغ وقتی تنها شدم به این مسأوه فکر کردم که آیا وا

گفته و چرا رجوی این حرف را زده است یعنی می خواسته بدون این که ما بفهمیم جلوی 

سرنگونی صدام را بگیرد؟ این تناقض را زیاد در ذهنم ادامه ندادم وقتی روز بعد به دستور 

هایی که دیده بودم ه نازفرماندهی به قرارگاه انزوی در جلوال برگشتم با مسئووم در مورد ج

این که آنان اصالً وباس سپاه پاسداران به تن نداشتند حرف زدم.او گفت چرا تو به جنازه و 

دست زدی مگر حرف رجوی را قبول نداری اصالً این موضوع را در هیچ جا تعریف نکن  ها

 برایت بد می شود، منظور وی از بد می شود را خوب می توانستم درک کنم.

 یک هفته؛ غاوله و درگیری اطراف شهر جلوال به پایان رسید و دستور داده شد که به بعد از

 اشرف بازگردیم. رجوی با راه اندازی ستون های نظامی بیشتر به رخ شهروندان عراقی می کشید

 که اگر کسی با صدام مخاوفتی داشته باشد با نیروهای نظامی آنان مواجه خواهد شد.

عملیات؛ بعضی از بچه ها از  رف و برگزاری نشست جمع بندیبعد از بازگشت به اش

 های فجیعی حرف می زدند که چگونه افراد به دستور سران فرقه دست به کشتار زدند.صحنه

ن یکی از نفرات تعریف می کرد که در سه راهی سلیمان بک نیروهای حفاظتی سازما

 نبودند و اصرار داشتند که می خواهند کنند، آنان اصالً مسلحتعدادی افراد کرد را دستگیر می

با ماشین به بغداد بروند، به دستور فرمانده صحنه افراد را از خودرو پیاده کرده و روی 
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)نفربر زرهی( از زمین کنار هم به صورت درازکش می خوابانند و با نفربر بی ام پی وان 

 باید کشته می شدند ریم قجرشوند انسان هایی که زنده بودند و به دستور مروی آن ها رد می

 آیا این جنایت علیه بشریت نیست؟

بعداز پایان عملیات و آمدن افراد به اشرف؛ رجوی نشست جمع بندی عملیات مروارید 

 را در اشرف برگزار نمود و با دست به کمر زدن و پز دادن عنوان نمود که ما باعث شدیم صدام

 ق مسلط شود و بعد به تعریف کردن از صدام پرداخت.سرنگون نشود و حکومت ایران نتواند بر عرا

رجوی در ادامه گفت عزت ابراهیم )معاون جنایتکار صدام( روزی ستون های ارتش 

 سازمان را در منطقه کردی دیده و از هیبت شما شگفت زده شده است و گفته که اگر اینان

د که این حرف فقط در حد نبودند ما اکنون در عراق جایی نداشتیم. اوبته؛ بعداً معلوم ش

گردید. حتی  سازمانگفتن باقی نماند و باعث سرازیر شدن مقدار زیادی ادوات نظامی به 

بار رجوی در نشستی از عباس داوری )رحمان( سؤال می کند راستی داستان آن دوربین یک 

 شب در پشت درب پایگاه جالوزاده )واقع در میدان چهل دزد بغداد( چه بوده است؟ های

عباس داوری ابتدا به مانند همیشه کلی در مورد عملیات و تعریف از رجوی پرداخت که 

نزدیک بود حاوشان به هم بخورد و رجوی در ادامه از او می خواهد که داستان دوربین همه 

نگهبان پایگاه جالوزاده شب را تعریف کند و او بیان می کند در یکی از شب ها  های

کند متوجه زنند وقتی نگهبان درب را باز میرب جالوزاده را میکه زنگ د شودمیمتوجه 

می شود، وقتی درب صندوق ها را باز کردیم متوجه شدیم که دوربین های  صندوق هایی

شب است در حاوی که قبالً ما نیاز زیادی به این دوربین ها داشتیم و هر قدر هم که 

از عملیات مروارید و پیروزی صاحب  پیگیری کردیم به ما جواب نداده بودند اکنون بعد

می خانه، او بدون این که کسی متوجه شود تعداد زیادی دوربین را پشت درب جالوزاده 

دهد که اهمیت سازمان در این عملیات چه بوده است. نشان میگذارد و می رود و این 

سک نگهبانی یادش رفته که در بیرون درب پایگاه جالوزاده، کیو کودنِ سازمان عباس داوری

داشت و پیاده کردن تعداد زیادی دوربین و جا گذاشتن آن ها  عراقی و افراد سازمان وجود

 بود.مورد استفاده دروغی بیش نبوده است و این جمالت بیشتر برای سر کار گذاشتن افراد 
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د فردی شود چگونه می توانط نیروهای فرقه و عراق محافظت میدر منطقه ای که توس

 های نظامی شب را پشت درب خاوی کند و کسی متوجه آنان نشود،و تعدادی دروبینوارد شده 

 این هم یکی از شیوه های فریبکاری رجوی بود.

وقتی نیروهای فرقه به پادگان های خاوی ارتش عراق در منطقه کردی وارد می شدند 

وجود داشت را انبارها  ی وسایل و ادوات نظامی که درابتدا دست به غارت می زدند و همه

در 7533گری که حتی نمونه آن بعد از سرنگونی صدام در سال بردند. نوعی وحشیبا خود می

ابعاد گسترده دیده شد که چگونه اموال مردم عراق را تصاحب نموده و بعد به قیمت های 

 زیاد به خود مردم عراق می فروختند.

ماندهی من نیز عوض شد و به بعد از بازگشت از عملیات مروارید؛ در شهر جلوال ساز

 که اهل گیالن بود قرار گرفتم. 7قسمت قبلی یعنی توپخانه رفتم و تحت فرمان عال

 در آن زمان فرمانده محور هفت، پری بخشایی بود و بعد از مدتی ماندن در قرارگاه جلوال

دستور داده شد که به اشرف بازگردیم در همین موقع فرماندهی محور عوض شده و زنی 

 به نام زهرا گرابیان )سارا( مسئوویت فرماندهی وشکر را به عهده گرفت.

 در این قسمت مسئوویت چند فرد در یکان توپخانه به من سپرده شد و به اشرف بازگشتیم.

 بعد از پایان جنگ و بازگشت به اشرف دیگر کاری نداشتیم و کارمان بیشتر آماده سازی

میلی متری و کاتیوشا بود، همه فکر می کردند  733و  756ادوات نظامی مانند توپ های 

باید هر چه زودتر آن ها را آماده کنند تا شاید دوباره درگیری شروع شود و این خوابی بود 

 که هیچ وقت تعبیر نشد.

 حذف مردان از دایره قدرت

  هژمونی زنان ال یابند د

قجر بندی دیگر از  امش، مریممدتی بعد از بازگشت از جلوال به اشرف و برقراری آر

های انقالب طالقش را اعالم نمود و این بند چیزی نبود جز به قدرت رسیدن زنان بندی
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این بار بند دال یا همان هژمونی زنان بود که تمام سازمان را تحت  در تشکیالت رجوی.

 شعاع خود قرار داد.

 تم با آمدن بند جدید،من نیز که مسئوویت یکان توپخانه محور زهرا گرابیان )سارا( را داش

مسئوویت از من گرفته شد و قرار شد که زنان همه کاره تشکیالت شوند. فرماندهی یکان 

 سپرده شد. 7توپخانه به زنی به نام مهناز بزازی

سه زن به عنوان فرمانده دسته یکان توپخانه معرفی شدند به نام های فرشته شجاع، 

 اشرافی به توپخانه و فرماندهی نداشتند یک شبه تهمینه و یک نفر دیگر. این زنان که اصالً

به پست فرماندهی رسیدند و دیگر به کسی پاسخگو نبودند. من بعد از مدتی که دیگر در 

توپخانه کاری نداشتم به قسمت فرماندهی محور یعنی دفتر سارا منتقل شدم. بعداً در 

ی به تانک ندارد و باید با جمع بندی به این نکته رسیدند که فرماندهی محور دیگر نیاز

نفربر فرماندهی حرکت کند. من نیز برای آموزش نفربر ام تی ال بی )نفربر فرماندهی( 

انتخاب شدم و آموزش های آن را آموختم تا در کنار مسئوویت کشکی که داشتم حداقل 

ان روزانه مشغول باشم. همه این کارها برای روزی بود که نفرات آماده حرکت به سمت تهر

 باشند و یا این که حمله دیگری در آینده نزدیک در دسترس است ووی این خواب هایی بود

 که همه نفرات از جمله من می دیدیم.
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اگر به بررسی و جمع بندی عملیات مروارید بپردازیم در خواهیم یافت که تمام سعی و 

هر جنایتی زد چرا  کوشش رجوی برای سرپا نگهداشتن صدام بوده و در این راه دست به

که برای خودش مشروع می دانست. عملیات مروارید و سرپا نگهداشتن صدام را می توان 

 وکه ننگی بر تاریخچه سازمان دانست.

رجوی برای این که بندهای انقالب طالق خود را کامل کند هر روز بندی را به بندهای 

ال یا همان هژمونی زنان، مردان قبلی اضافه می کرد و این بار سعی نمود با آوردن بند د

 مدعی قدرت در سازمان را بر سر جایشان بنشاند تا دیگر کسی نتواند در مقابل رجوی قدم علم

  استفاده نماید. کند همچنین زنان را بر سر قدرت آورد تا بتواند در پیشبرد خط خود از آنان سوء

ت مردان قرار نخواهد رجوی در این بند اعالم کرد که دیگر هیچ زنی تحت مسئووی

داشت و تمام مردان بایستی تحت هژمونی زنان قرار گیرند بنابراین شروع به برکنار کردن 

 مردان از رده های باال و مدارج فرماندهی نمود. 

رجوی برای توجیه این بند گفت که زنان در طول تاریخ تحت استثمار مضاعف بودند و 

 نان از انریی های نهفته آنان استفاده کنیم چرا که دراکنون قصد داریم با روی کار آوردن ز

 خواهیم از این انریی در مسیر سرنگونی استفاده کنیم.ن این انریی استفاده نشد و ما میطول ساویا

مریم رجوی برای این که به این بند مشروعیت بدهد به مردان داخل تشکیالت گفت 

 ید و آن ها را ناموس رهبری عقیدتی بدانیدکه شما همه باید زنان خود را همسر رجوی بدان

 این بند برای شما حرز می باشد یعنی شما را آب بندی می کند.

رجوی در توجیه این بند عنوان داشت که ج.ا.ا. زنان را مورد استثمار قرار می دهد به 

 رییهمین خاطر برای این که انریی زنان را آزاد کنیم دست به این کار می زنیم و ما این ان

 را در نبرد به اصطالح سرنگونی نیاز داریم.

پذیرفتن هژمونی زنان و فرماندهی مطلق زنان، این آب بندی است برای بندهای اوف و 

 ب و ج که این بندها را تضمین می کند. 

اوبته این همه بحث نبود چرا که رجوی با این بند هم راضی نشد و در بندهای بعدی 

اد و خواهان همه آن ها شد که در قسمت خودش به آن خواهیم به تمام زنان عاوم گیر د

 پرداخت.
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مریم رجوی برای این که به این بحث مشروعیت بدهد عنوان نمود که این بند تضمین 

کننده بندهای قبلی است و اگر از این بند خوب عبور نکنید بندهای قبلی شما هم سوراخ 

 و بازگشت پذیر خواهد شد.

که به زنان روحیه بدهد گفت که اگر شما اعمال هژمونی نکنید  مریم قجر برای این

یعنی این که خودتان را ضعیف می دانید و با این ترفند سعی کرد به نحوی همه را وارد 

 این بند از انقالب طالق نماید. 

وقتی می گوییم بند دال یا هژمونی زنان این گونه نبود که یک شبه همه نفرات آن را 

گفت های مختلف آغاز می شد و رجوی میبلکه این بحث ها با شروع نشستند قبول نمای

که همه باید از آن عبور کنند. افراد با نوشتن فاکت و گزارش، برای مسئووین تشکیالت جا 

 می انداختند که از این بحث عبور کردند.

 یت پذیریای که از ابتدا در این بند بسیار مشهود بود مسخره کردن مردان از مسئوونکته

 دیدند زنی که تا دیروز در آشپزخانه کار می کردهر تشکیالت بود چرا که به عینه میزنان د

یک دفعه فرمانده گردان شده و زنی که هیچ آموزش نظامی ندیده بود و یا زنانی که در 

کردند یک شبه مسئووین افرادی شدند که از زمان شاه با سازمان یا ستادها کار میدفاتر و 

ر می کردند این مسأوه تناقض زیادی به خصوص برای مردان به وجود آورد و تا مدت ها کا

کردیم که آخر ب شده برای فرماندهی را مسخره میحداقل در وشکر خودمان زنان انتخا

اینان را چه به کار نظامی. این تناقض به حدی باال گرفت که رجوی در نشستی عنوان 

 می کنند و زنان را قبول ندارند و تناقضاتی از این قبیل. نمود که چرا مردان خوب کار ن

نفرات مسئول کاسه ویس در درون تشکیالت بسیار فراوان بود و در نشست در تعریف 

کردن از زنان و از استعدادهای نهفته شان حرف می زدند و این که از وقتی زنان مسئوویت 

یم رجوی برای این که این بحث قبول کردند سازمان جهش بسیار زیادی داشته است. مر

را پیش ببرد از زنان و این که سازمان طی این مدت چقدر به وحاظ نظامی و سیاسی 

کرد با ود و بیشتر سر کاری بود و سعی میپیشرفت داشته سخن گفت که دروغی بیش نب

گفتن آمارهای کشکی در خارج از کشور و داخل مناسبات و آوردن حرف های مسئووین 

این گونه نشان دهد که زنان سرکوب شده در مناسبات چقدر در رشد تشکیالت عراقی 
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ال یا همان هژمونی زنان را مؤثر بودند. با این بحث ها بود که مریم قجر سعی داشت بند د

 ندازد.جا بی

رجوی برای این که این بحث را پیش ببرد از زنی به نام فهمیه اروانی یاد می کرد که 

به انقالب مریم توانسته از انریی های نهفته خود استفاده نماید و چگونه با چنگ زدن 

تبدیل به اووین زنی در درون سازمان شود که توانسته این گونه راحت پرواز کند. اوبته بعداً 

گند همین زن های رها در آمد و دیگر خبری از وی نبود. مریم رجوی از انتخاب فهمیه 

 و در هر نشستی او را چماق می کرد و بر سر مردان قدیمیاروانی نهایت استفاده را می کرد 

 می زد و فکر می کرد می تواند با جو سازی تشکیالت خود را به پیش ببرد.

 

 
 فهیمه اروانی در کنار مریم قجر

من هم مانند دیگر اعضای سازمان تحت مغزشویی قرار گرفتم و بدون این که چیزی 

 از طرف دیگر متناقض هم بودم ووی چون در ذهنم تحلیل برای گفتن داشته باشم قبول نمودم،

 کرده بودم هر چیزی که تشکیالت و رجوی می گوید درست است به طبع آن را قبول کردم

  و مانند خیلی های دیگر وارد انقالبی که معلوم نبود چه چیزی را می خواهد آزاد کند شدم.

نی، تازه وارد تشکیالت شود زنکات برجسته این بند در این خالصه می شد که اگر 

 ترین فرد سازمان باید تحت مسئوویت وی کار کند. در آن زمان این گونه تفسیر می شدقدیمی

یعنی هوادار و یا یک زن جلوالیی )شهری در عراق( وارد سازمان شود  ((Hاگر یک زن 

در  باید یک نیروی قدیمی تحت مسئوویت وی قرار بگیرد و این نشان از حل شدگی وی

تشکیالت می باشد. رجوی این گونه توانست این خط را با تمام کاسه ویسانش به پیش برد 
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و دیگر کسی نمی توانست در مقابل این خط ایستادگی کند. اوبته بودند نفراتی که این 

 بند را قبول نداشتند و از تشکیالت رجوی در عراق جدا شدند.

تشکیالت سازمان؛ زنانی که تازه مسئوویت بعد از اعالم بند دال یا هژمونی زنان بر 

گرفته بودند به خیلی از مساول اشراف نداشتند و در حد یک فرمانده نبودند بنابراین 

 برخوردهای خیلی بدی داشتند. وقتی خطی داده می شد و مردانی که قبل از این مسئوویت

می باشد ووی چون داشتند توضیح می دادند که اگر فالن کار انجام شود به ضرر سازمان 

زنان تازه مسئوویت گرفته چیزی بلد نبودند و فقط به فکر اعمال هژمونی خودشان بودند، 

 فقط دستور می دادند و فکر می کردند که دارند خط رجوی را پیش می برند. در آن شرایط

گوش شنوایی در کار نبود و زنان به فکر تثبیت موقعیت به دست آمده بودند و مردان هم 

 فکر غر زدن از مسئوویت هایی که از دست داده بودند. به

 یدنبال می کرد برسد در بندهای بندرجوی سعی داشت به چیزی که در فکر شوم خود 

 انقالب طالق روی این مسآوه انگشت گذاشت و تا مقام نایب امام زمانی پیش رفت.

 به عنوان رهبررجوی در این پروسه همیشه سعی نمود برای این که موقعیت خودش را 

 های سازمان همیشه از علی و فاطمه حرف می زددتی در سازمان بیشتر کند در نشستعقی

تا جایی پیش می رفت که خودش را علی زمانه معرفی می کرد. در نشستی که در اشرف 

که شما نان نایب امام زمان را برگزار نموده بود مریم رجوی حرف آخر را زد و عنوان نمود 

و وباس سربازان نایب امام زمان را می پوشید ووی دم بر نمی آورید، شما به  خوریدمی

دنبال چه چیزی هستید؟ مگر نماینده ی شایسته امام زمان در جلوی شما ننشسته؟ چرا 

 شما سکوت پیشه کردید؟ 

در این شرایط مریم، مسعود رجوی را نماینده بر حق امام زمان معرفی نمود و برای 

 که وی نماینده امام زمان است و دنبال کسی دیگر نگردند. در این نشست همه مشخص کرد

)ع( بسیار بیشتر مسعود حل می کند از تضادهای حسینمریم رجوی گفت تضادهایی که 

 است چرا که امام با این گونه تضادهایی که مسعود مواجه است مواجه نبود!!!.

 ی نمودند و تمام ارزش هاییمریم رجوی و شوهر دومش به حدی مرزهای وقاحت را ط

 ریخت. که در ذهن من مسلمان که در مناسبات فرقه بودم فرو
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این حرف مریم رجوی خیلی از نفرات را دچار تضاد کرد و خیلی از فرماندهان باال 

متناقض شدند که این چه حرفی است که مریم زده است؟ از آنجا که دیگر پاسخی برایش 

زمان را در پیش گرفتند و آن هایی هم که ماندند گوشه گیری پیدا نکردند راه خروج از سا

را در پیش گرفته بودند که بعدها با نشست های جمعی و تهدیدهای رجوی افراد را به 

 تشکیالت بازگردانند تا رجوی بتواند بر برج و بارویی که ساخته بود قرار بگیرد.

 ان بر مسند فرماندهی بنشینندتمام بحث هژمونی زنان در مناسبات این نبود که فقط زن

 چرا که رجوی نیاز داشت این مسأوه را به صورت سیستماتیک حل کند و افکار و ذهن افراد

را در دست بگیرد. رجوی در بحث های قبلی امضای معاصی که همان امضای رهایی بود را 

که بحث  گرفته بود و باید یک کار دیگر انجام می داد تا این بحث تکمیل شود، این بود

طالق علی اودوام را مطرح کرد. بعد از اعالم بند دال یا هژمونی زنان، رجوی تا مدتی صبر 

کرد تا نتیجه آن را ببیند وقتی متوجه شد که با این حربه نمی تواند خطش را پیش ببرد 

بحث طالق علی اودوام را مطرح نمود که به معنی طالق تا ابد می باشد یعنی تا وحظه 

سی نباید به ذهنش بزند که شاید روزی ازدواج کند چرا که زنان عاوم در مرگ هم ک

 سیطره رجوی قرار دارند و وارد شدن به این مرز یعنی وارد شدن به مرز سرخ سازمان.

رجوی وقتی بحث بند دال را مطرح کرد سعی نمود این گونه به افراد بقبوالند که باید 

سه طالقه کردن مردان و زنان، برای این که به آن مرزهای دیگری را هم طی کنند. بعد از 

جنبه ایدووووییک بدهد عنوان نمود که این تبعیض یعنی زنان بر مردان، تبعیض مثبت 

و مجاهدین این تبعیض مثبت را قبول دارند و از موضع تبعیض جنسی به آن  می باشد

 نگاه نمی کنند.

د تغییر سازماندهی زنان در پس از این تبعیض مثبت )به قول رجوی( هر روز شاه

سطوح مختلف بودیم. تغییر سازماندهی بر اساس صالحیت نبود بلکه هر زنی که از مریم 

رجوی تعریف می کرد و یا پاچه نیروها را می گرفت وضع او در تشکیالت بهتر می شد و 

 به مقام فرماندهی می رسد.
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 بمباران قرارگاه اشرف

 ام صبحگاه برگشته و برای خوردن صبحانه به ساون غذاخوریبود، تازه از انج 17بهار سال 

رود، آن روز صبحانه خامه با مربا داشتیم، حانه آن روز را هیچ وقت یادم نمیرفته بودم، صب

 در حال گرم کردن نان بودم که صدای انفجار آمد و بعد صدای هواپیماهای زیادی شنیدم.

استقرار رجوی( بود بلند شدن دود و ی ساون به سمت بنگاوستان )محل چون پنجره

ی هواپیما قرار گرفته متوجه شدیم که قرارگاه مورد حملهگرد و غبار قابل دیدن بود. 

است، همه نفرات به سرعت به بیرون ساون رفته و در زیر درختان موضع گرفتیم تا از دید 

رده بودند باوغ بر هواپیما در امان باشیم. تعداد هواپیماهایی که در این عملیات شرکت ک

 فروند بود. 75

 

بعد از مدتی، از میان درختان به سمت محل ستاد رفتیم. چون تازه سالح های انفرادی 

را بعد از انجام صبحگاه تحویل داده بودیم پیدا کردن نفر تسلیحات سخت شد و کسی 

ه سمت نمی توانست در آن شلوغی نفر تسلیحات را پیدا کند تا حداقل با سالح کالش ب

هواپیما شلیک کنیم، انگار به خوبی اطالعات داشتند که چه موقع صبحگاه قرارگاه به 

 پایان می رسد و کسی از نفرات سالحی در دست ندارد. 

در زیر درختان و بعضاً پشت خاکریزهای بلند موضع گرفتیم. وقتی هواپیماها از باالی 

 ن هواپیماها را ببینیم. هواپیماها چندینسر ما عبور می کردند به خوبی می توانستیم خلبانا

 بار از باالی سر ما عبور کردند، در نهایت بمب های خوشه ای را در پارکنیگ زرهی ریختند

 که تعدادی منفجر شد، چون در آن ساعت کسی در پارکینک نبود به کسی آسیبی نرسید.
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خیر؟ چون اووین  تمام ذهن نفرات این بود که آیا برای رجوی اتفاقی افتاده است یا

 جایی که مورد حمله قرار گرفت مقر رجوی بود. بعد از مدتی از طریق پیک به همه افراد خبر

 دادند که رجوی زنده می باشد.

ای و انفجاری پر بود. بعد از پایان بمباران، های خوشهتمام سطح قرارگاه اشرف از بمب

 ین کار زیر نظر گروه مهندسی ارتشای بود که اصلی نفرات جمع کردن بمب های خوشهکار ا

 صدام انجام می شد.

 در این بمباران فقط یکی از نفرات سازمان کشته شد و همچنین یکی از هواپیماها مورد

 اصابت گلووه قرار گرفت و سرنگون گردید و خلبان آن نیز اسیر شد.

های شکگردان ویژه موشکی که دارای مو بعد از این تهاجم؛ صدام دستور داد که یک

روالند بودند در اطراف قرارگاه اشرف مستقر شوند، هم چنین به حفاظت نفرات پیاده 

 افزوده شد. در ضمن حفاظت چند الیه ای اشرف آغاز گردید و در مدار دوم پدافند ضد هوایی

سبک و موشکی و نهایتاً انجام گشت های سواره برقرار شد و چندین مدار حفاظت قرارگاه 

بردند. این کارها را صدام برای رجوی انجام می داد، بعد از این داستان بود که  اشرف را باال

 به خاطر جانش از اشرف گریخت و فقط برای انجام نشست ها به آنجا می آمد. رجوی

 وضعیت بد معیشتی مردم عراق

 های بین اومللیست آن و عقب نشینی از کویت، فشاربعد از حمله آمریکا به عراق و شک

ای در متحدانش دست به تحریم های گستردهاق بیشتر شد. آمریکا به همراه دیگر بر عر

غنیمت شمرد تا رابطه با عراق زدند. رجوی وقتی شرایط عراق را مشاهده کرد فرصت را 

 های اقتصادی را بر افراد خود پیاده کند، در این رابطه گفت به دویل محاصرهبیشتر بتواند فشار

 ها را جمع کرد و دستور داد که کل سازمانست دستگاه ریخت و پاشبایعراق میاقتصادی 

وارد یک انقالب اداری شود. وعده های غذایی بسیار محدود گردید، حجم غذا به شدت کم 

بود چرا که با هماهنگی و  شد و بقیه مواد نیز سهمیه بندی شد. این مسأوه در حد حرف

 توانست از سهمیه تدارکاتی که ارتش فرقه میمان با دووت عراق، عمالًهای قبلی سازهمکاری

 ها و تریلرهایین خاطر هر ماه تعدادی از کامیونعراق از آن برخوردار بود استفاده کند به هم
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موصل رفته و با داشتن برگه دریافت  –سازمان به انبارهای مواد غذایی در جاده بغداد 

 قرارگاه اشرف انتقال می دادند این در حاوی بودمواد، کامیون ها و تریلرها را بار می زدند و به 

 کردند. د نیاز مقدار زیادی پول هزینه میکه مردم عراق باید برای تهیه مواد مور

در قسمت شرق قرارگاه اشرف تعداد زیادی سووه های خاوی وجود داشت که آن محل 

انتقال داده می شد ها فت شده از ارتش عراق به این سووهبه مسقفات معروف بود مواد دریا

گرفت. تعداد دیگری سووه هم وجود داشت شامل و تحت مسئوویت سررشته داری قرار می

تعمیرگاه، انبارهای ترابری و در یک قسمت دیگر هم تعداد زیادی سووه وجود داشت که 

 محل نگهداری مهمات بود و کلیه مهمات سازمان در آنجا نگهداری می شد.

 ای با هم داشتند، حتی صدام راضی بود به مردمشمکاری گستردهزمان و عراق همیشه هسا

سخت بگیرد ووی به سازمان برسد آن هم نه به خاطر گل روی رجوی بلکه به خاطر کمکی 

 مانع سقوط صدام شد و این برای ارتش عراق 7516چرا که سازمان در سال  کرده بود اوبه که 

یافت به خوبی نشان داد که این همکاری به  بسیار مهم بود. فیلم هایی که بعداً انتشار

 حدی بود که دووت صدام درصدی از سهمیه پول نفت عراق را به سازمان اختصاص داده بود

 که در قسمت های بعدی به آن خواهیم پرداخت. 

 رزم انفرادی –سر کار گذاشتن اعضا 

یا همان  بعد از مدتی که در محور هفت در قسمت توپخانه بودم با آمدن بند دال

هژمونی زنان، دیگر نفرات کاری در اشرف نداشتند و خبری از جنگ و عملیات نبود، زمان 

زیادی از بازگشت ما از جنگ مروارید می گذشت به همین دویل رجوی برای سر کار 

گذاشتن افراد دستور داد که همه افراد باید آموزش رزم انفرادی را بگذرانند چون در 

بودیم که نفرات برای جنگ کم آوردند. این آموزش به نام رزم عملیات گذشته شاهد 

انفرادی بود که همه نفرات باید آموزش های مقدماتی را بگذرانند و به این ترتیب همه 

 وشکرها وارد این آموزش شدند.

من نیز مانند بقیه باید در این آموزش ها شرکت می کردم چون عنوان می کردند که 

پرونده آموزشی افراد قید خواهد شد. من بعد از وارد شدن به  آموختن این آموزش در
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آموزش رزم انفرادی از آنجا که دافعه ی زیادی داشتم بعد از چند روز به مأموریت رفتم و 

 خیاوم از آموختن رزم انفرادی آسوده گردید.

 یتن ساختمان اجالس شورا در مجموعهمأموریت من این بود به بغداد بروم و در کار ساخ

 های سازمان در منطقه اندوس بغداد کمک کنم.ساختمان

 کردم چون اشرف مورد بمباران هوایی قرار گرفته و برای رجوی ناامن می باشدمن فکر می

رجوی برای استقرار خودش در بغداد نیاز به محل مطمئن تری دارد ووی این تصور غلطی 

ونی به نام شورا درست فی، سابود چون سازمان سعی داشت در طبقه همکف ساختمان سی

های خود را در آنجا برگزار نماید و یا اگر الزم باشد نفرات شورایی را از اروپا کند و نشست

 به عراق آورده و در بغداد برایشان نشست بگذارد. 

من ابتدا به همراه فردی به نام کیخسرو مؤمن زاده )سینا( به بغداد رفتم و به انجام آن 

سازی ی و بقیه اوزامات بود. کار آمادهم. کار اصلی ما تهیه مصاوح ساختمانپرویه پرداختی

این ساون سه ماه به طول انجامید و کسی از انجام این پرویه اطالعی نداشت. قبل از این 

که این کار به پایان برسد در کنار این محل در حیاط پشت آن زیر زمینی هم آماده کردیم 

 کسی از آن محل خبر نداشت. من از پرویه خارج شدم و خودکه محل استقرار رجوی بود 

سینا در کار آن نقش داشت و از آنجا که با سینا خیلی دوست بودم برایم تعریف می کرد 

 که مشغول چه کاری هستند.

بازگشتم و سازماندهی من دوباره عوض  1از محور  97بعد از پایان کار مجدداً به وشکر 

رفتم که این بار راه اندازی قرارگاه دیگری بود که در خارج از شد و به مأموریت دیگری 

 بغداد قرار داشت، این قرارگاه بعداً باقرزاده نام گرفت.

اکنون که به این قسمت رسیدیم بهتر است سری به قرارگاه های مختلف سازمان در 

 عراق بزنیم تا با موقعیت هر کدام از آن ها بیشتر آشنا شویم.

 ازمان در خاک عراققرارگاه های س

رفتم. بعد از ضابطی وارد شهر بغداد شدم ابتدا به پایگاهی به نام  7511وقتی در سال 

تقریباً سه هفته، به پایگاه های مرزی عراق انتقال یافتم تا کار آموزش را شروع کنم نام 
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عد به بود که تا مرز ایران فاصله زیادی نداشت. این پایگاه چند سال ب جلیلی این پایگاه

 خاطر این که مورد حمله کردهای مخاوف حکومت عراق قرار گرفت سازمان مجبور شد آنجا

 را تخلیه و منفجر نماید.

گرفت و چون منطقه یدر این پایگاه آموزش های اوویه نفرات جدید اوورود انجام م

 کوهستانی بوده به راحتی قابل دسترسی نبود. 

 نیز وجود داشت که در این پایگاه تدیندیگری به نام در نزدیکی پایگاه جلیلی، پایگاه  -

در این  7511بیشتر مسئووین سازمان حضور داشتند در ضمن مانورهای سازمان در سال 

 پایگاه انجام گرفته بود.

: این پایگاه مقر اصلی و پشتیبانی پایگاه های جلیلی و تدین بود و در ماوتپایگاه  -

 پایگاه از همان روستایی که در آن قرار داشت گرفته شد. منطقه مرزی قرار داشت. نام این

 دفتر مرکزی سازمان در بغداد:

در بغداد، ابتدا سازمان یک ساختمان را به عنوان دفتر مرکزی تهیه نمود که در آغاز به 

نام پایگاه جالوزاده معروف بود و در نزدیکی میدان چهل دزد بغداد قرار داشت. به مرور 

لیه ساختمان های آن خیابان را خرید و تمام افراد مستقر در آن خانه ها زمان سازمان ک

 ی آن منطقه در اختیار سازمانمحل دیگری انتقال یافتند و کلیه که افراد عادی جامعه بودند به

دهد چگونه سازمان با همکاری ز آن منطقه وجود دارد که نشان میقرار گرفت. عکسی ا

های گشتده بود همچنین برای حفاظت بیشتر،تی جور کرصدام برای خودش منطقه امنی

 شد.اقی در اطراف آن پایگاه انجام مینظامی به صورت سواره با همکاری نیروهای عر
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 قرارگاه سردار در کرکوک 

 این قرارگاه یک دی نظامی بود که در خروجی جاده کرکوک به سمت اربیل قرار داشت و

  در اختیار سازمان بود. 7516م حسین به مجاهدین واگذار شد و تا سال از طرف صدا 7511در سال 

 های گردانی منطقه مرکزیفعال شد و مسئوویت عملیات 7511ل این قرارگاه بعد از سا

 با این قرارگاه بود.

 

 کنید قرارگاه سردار و قرارگاه ضابطی عین هم بودهها مالحظه میهمانطور که در عکس

متری  1رگ ورود و خروج داشت. ساختمان این دیها با دیوارهای بلند و فقط یک درب بز

 های کوچک و بزرگ تشکیلور تا دور داخل این دیها را اطاقو غیر قابل نفوذ از بیرون بود و د

 می دادند که برای دفاع از خود بسیار مناسب بود.
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و کارهای نظامی از جام مانور ها برای ان، بیابان بزرگی وجود داشت که تیمدر پشت قرارگاه

 به این کردند و حتی تعدادی از نفرات شورا مانند منوچهر هزار خانی و ... آن استفاده می

 قرارگاه آمده بودند و حتی هزار خانی در کتاب خودش به این قرارگاه اشاره نموده است.

 قرارگاه ایزدیان و عراقچیان در کرکوک

 ک در پایگاه عراقچیان بودم این پایگاه در ابتدای ورودی، وقتی من در کرکو7513در سال 

کرکوک قرار داشت که در کنار این پایگاه محل دیگری نیز به نام ایزدیان بود که تیم های 

 عملیات گردانی استان مرکزی و شیراز در آن قرار داشتند و فرماندهی آن نیز بر عهده جواد

ی افراد به قرارگاه سردار انتقال یافتیم چون قیه. بعد از مدتی، من به همراه بخراسان بود

محل مناسبی برای انجام مانور تیم های عملیاتی بود و هم محلی بود که انتقال دسترسی 

 به آن بسیار مشکل بود و دی محکمی به حساب می آمد. ما اووین نفراتی بودیم که وارد این

 ی خود شدیم. چون تعداد اطاق ها بسیارقرارگاه شده و شروع به راه اندازی محل استقرار برا

هایی که محلی دازی کردیم و بعد از چند روز همهزیاد بود مقداری که نیاز داشتیم راه ان

که جزء تیم  نیاز بود راه اندازی شود را راه اندازی کردیم. من بعد از چند ماه به خاطر این

 های عملیاتی داخل کشور بودم از قرارگاه رفتم.

 بدیع زادگان یا بدیع: قرارگاه

 کیلومتری 16قرارگاه بدیع زادگان یا همان قرارگاه سعید محسن در روستای خان ضاری و 

و جاده قدیم بغداد به فلوجه قرار داشت. این محل قبالً یکی از پادگان های ارتش عراق بود 

  نجا شود.توانست متوجه حضور پادگان در آاصلی فاصله زیادی داشت و کسی نمیاز خیابان 

 

 

 

 

 

 نمای کامل جاده و قرارگاه محسن یا بدیع زادگان
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در ابتدای ورودی به قرارگاه، پدافند هوایی ارتش عراق مستقر بود و طرف دیگر آن 

 وارد این پایگاه شدم مسئول 7513قبرستان کرخ وجود داشت. وقتی برای اووین بار در سال 

رگاه ابتدا فقط چند ساختمان اصلی داشت قرارگاه محمد حیاتی )سیاوش( بود. این قرا

 سپس نفرات سازمان برای راه اندازی، شروع به نصب کانکس نمودند، هنوز کار آماده سازی

 ساون غذاخوری و ساون نشست به پایان نرسیده بود. تعداد افرادی که در این قرارگاه حضور

 الً نباید به این محل اشرافداشتند بسیار اندک بود چون سازمان در این فکر بود که کسی فع

 پیدا کند.

 

  رجوی مسعود ساختمان های ستاد و محل زندگی

 این قرارگاه بعدها گسترش یافت و در قسمت دیگری که کسی از ورودی آن خبر نداشت

 مقر رجوی بود و نفرات شورای رهبری برای انجام نشست می توانستند از آن محل تردد کنند.

ی به نام ساون شورا درست شد و افراد خارجه نشین فرقه بعدها ساون نشست دیگر

وقتی که برای نشست به عراق می آمدند به این قرارگاه آورده می شدند و در این ساون 

نشست ها برگزار می شد. این ساون هم مانند ساون شورا در بغداد بود و رجوی برای 

کرد برایش  ی که خرج میرست می کرد و هزینه اراحتی خودش در هر قرارگاه ساونی د

 مهم نبود.
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 .سمت شرقی قرارگاه سعید محسن که بخش انبارها و تدارکات قرارگاه بود

 برای ورود به این قرارگاه، بعد از خارج شدن از جاده اصلی توسط نیروهای حفاظت عراقی

  شد.گرفته میشان داده تا اجازه ورود باید کارتی )کارت سیطره( که مخصوص همین قرارگاه بود را ن

 در طول شبانه روز، نفرات حفاظت قرارگاه به همراه نفرات عراقی در اطراف قرارگاه مشغول

 ی بودند تا مشکلی به وجود نیاید.گشت زن

 
 محل اقامت مسعود رجوی

سوی دیوارهای بلند قرارگاه، در پشت این قرارگاه محل عبور ریل راه آهن بود و آن 

 تأسیسات مخفی صدام حسین قرار داشت که محل استقرار تعداد زیادی باون بود.

http://s4.tinypic.com/2v2bgiu.jpg
http://s4.tinypic.com/2v2bgiu.jpg
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 قرارگاه باقرزاده 

 جز موارده ب فلوجه قرار داشت و تقریباً - بغدادقدیم کیلومتری جاده  16این قرارگاه در 

 ه بود و یک اکیپ چند نفره از آن حفاظت می کردند.همیشه خاوی از سکن های عمومی،نشست

 اردن نیز قابل مشاهده بود. –قسمتی از قرارگاه باقرزاده از طرف اتوبان بغداد 

و تردد  کردندمیفلوجه زندگی  -رجوی در منطقه ابوغریب  از آنجا که مسعود و مریم

 مان اطالعات و امنیت عراق،ساز از این منطقه تا اشرف همواره با تهدیدات امنیتی مواجه بود

 . ندبرای برگزاری نشست ها و مراسم به مجاهدین واگذار کرد 7516این قرارگاه را در سال 

ام تم در واقع هدف اصلی از ایجاد چنین قرارگاهی برگزاری نشست های عمومی برای

 و مریمدر خارج از قرارگاه اشرف و محدود کردن ترددات مسعود  های تشکیالتی مجاهدینرده

 .رجوی به قرارگاه اشرف بود

ها در کنار این قرارگاه ساختمان ها و سووه های دیگری نیز به مجاهدین اهدا اما بعد

 .شد که محل نگهداری تدارکات و خودروهای عملیاتی مجاهدین بود

 ماه نشست عمومی 1به مدت  "سپتامبر 77فاجعه " مسعود و مریم رجوی در جریان

 .قرارگاه برگزار کردند همینهای تشکیالتی مختلف در  مجاهدین را در رده

 

 قرارگاه باقرزاده در نزدیکی فلوجه ی شمایی از ساختمان ها و محوطه
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در مورد قرارگاه باقرزاده این گونه بحث می شد که چون این قرارگاه در میان پادگان 

مباران وجود نداشت و ارتش صدام واقع بود و با مرز ایران فاصله داشت امکان شناسایی و ب

فسیر رجوی می توانست با خیال راحت برای افراد نشست بگذارد. اوبته می توان این گونه ت

های ارتش صدام آن هم در میان ارتش خودش نشان از خوش کرد که دادن یکی از قرارگاه

 خدمتی بود که رجوی در جنگ مروارید برای صدام انجام داده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مجاهدین که تخریب شده است ینفره نشست رجوی با اعضا 4000سالن  

فراتی که به قرارگاه راه اندازی قرارگاه با کار فشرده و نزدیک به دو ماه طول کشید. ن

 ید را نداشتند و اگر کسی سؤالگشتند حق صحبت کردن در مورد قرارگاه جداشرف باز می

که در مأموریت بودم و این کلمه  کرد طی این مدت کجا بودی باید جواب می دادمی

 یعنی فرد دیگر نباید از وی سؤال کند که مأموریت وی در کجا بوده است.

ی افراد باید در ه وو نرود ابتدا برای تردد؛ کلیهسازمان برای این که قرارگاه باقرزاد

 آیفاهایی که چادر کشیده و پشت شان هم بسته بود و دو مسئول هم دم درب حضور داشتند

تا کسی از الی چادر محل قرارگاه را مشخص نکند، وارد این قرارگاه می شدند تا به طور 

نفرات قضیه بود ووی بعداً شاهد بودیم که همه  مساول امنیتی رعایت شود. این پوشکامل 
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به  را با اتوبوس به این قرارگاه می بردند و همه خیلی راحت می توانستند مسیرهای ورود

 متوجه شوند. این قرارگاه را

 

 شمایی از ساختمان ها و محوطه قرارگاه باقرزاده در نزدیکی فلوجه

قرارگاه باقرزاده برای همه افراد فرقه بسیار قابل درک است چرا که همه اعضا تجربه 

 داشتند که چگونه رجوی همه را مورد توهین و ناسزا قرار 7536نشست های طعمه را در سال 

 ت به آن بحث خواهیم پرداخت.می داد که در همان قسم

 قرارگاه پارسیان آخرین محل رجوی 

این قرارگاه در مسیر جاده قدیم بغداد به فلوجه قرار داشت در ضمن از طرف اتوبان 

قرارگاه بغداد به اردن نیز این قرارگاه قابل رؤیت بود. این قرارگاه به علت این که همانند 

 اق وجود داشت کسی نمی توانست متوجه وجود چنینهای ارتش عرباقرزاده در میان پادگان

شد و کسی های عراقی و اعضای فرقه حفاظت میقرارگاهی بشود و از هر طرف توسط نیرو

 توانست به این قرارگاه نزدیک شود. نمی
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 .محوطه کاخ با دیوار دور تا دور آن در عکس مشخص است

 ک داشت با این وصف نفرات داخل قرارگاهقرارگاه پارسیان با قرارگاه باقرزاده دیوار مشتر

باقرزاده از آن محل اطالع نداشتند. این محل به وحاظ موارد امنیتی، شدیداً چک می شد 

و کسی اجازه ورود به این قرارگاه را نداشت و نفراتی که در آنجا حضور داشتند باید دارای 

د قرارگاه های دیگر باید هماننیک سطح تشکیالتی باالیی باشند. برای تردد به این قرارگاه 

شد. ما باید بعد از برگشت قرارگاه )کارت سیطره( استفاده میهای مخصوص همان از کارت

دادیم. این قرارگاه بسیار بزرگ د میاز مأموریت کارت ورود به قرارگاه را تحویل مسئول خو

 قرارگاه تعبیه شده بودبود و دارای استخر، پارک آبی و ساون بزرگ نشست بود و محلی در این 

 توانستند به آنجا تردد کنند.بود و فقط نفرات شورای رهبری می که محل استقرار رجوی و زنش

 

 در مورد این قرارگاه، هیچ کس حق حرف زدن در باره ی وجود چنین قرارگاهی را نداشت

 مورد برخورد شدید تشکیالتی قرار می گرفت.و اگر کسی حرفی می زد 

http://s4.tinypic.com/t9fifq.jpg
http://s4.tinypic.com/t9fifq.jpg
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من نیز به خاطر کاری که در داخل سازمان داشتم و راننده سویه بودم ابتدا توسط زنی 

 که آن موقع رویس اطالعات سازمان بود توجیه امنیتی و اطالعاتی 7به نام گیتی گیوه چیان

 شدم تا بتوانم به قرارگاه پارسیان تردد کنم.

ان کنار قرارگاه باقرزاده بود یعنی به هم چسبیده بودند و رجوی برای قرارگاه پارسی

 کرد. اون نشست نصب کرده بودند تردد میتردد به قرارگاه باقرزاده از دری که در پشت س

ا کسی متوجه اوبته رجوی بعد از پایان نشست به همان شیوه محل را ترک می کرد ت

 قرارگاه کناری نشود.

 شهر کوت(قرارگاه پارسیان )

نام این قرارگاه قبالٌ اسامی مانند بدیع و فاوزه و ... و بر این اساس پارسیان نهاده شد 

که یکی از زنان مسئول سازمان به نام نسرین پارسیان در حین تردد در جاده بغداد به 

خودرو وی چپ کرده و کشته می شود به همین خاطر رجوی نام آن را بر روی  اشرف،

 ه های فرقه گذاشت.یکی از قرارگا

 
 معدوم فاوزه پارسیان از زنان شورای رهبری

این قرارگاه در بیرون شهر کوت قرار داشت که به نام قرارگاه کوت یا نسرین پارسیان 

 )فاوزه( معروف شد. 

راق این قرارگاه قبالً محل استقرار ارتش عراق بود و سازمان به این خاطر از ارتش ع

 های گردانی را در مرز ایران پیش ببرد. مرزی که این قرارگاهعملیاتتحویل گرفت که بتواند 

                                                           
 .اشرف کشته شد یریزن در درگ نیا  - 7
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عملیاتش را پیش می برد منطقه آبدانان و دهلران بود که در این منطقه سازمان تیم های 

 زیادی را به داخل کشور اعزام نمود که بعضاً در جریان درگیری کشته و یا دستگیر شدند.

ند و در تی در تور اطالعاتی نیروهای ایران قرار گرفتدر این مرز، چندین بار تیم عملیا

 جریان درگیری کشته شدند.

 قرارگاه های شهر العماره 

سازمان در شهر اوعماره که مرکز استان میسان عراق می باشد دو قرارگاه از ارتش عراق 

م تحویل گرفت. این دو قرارگاه در مسیر شهر اوعماره به سمت شهر بصره قرار داشت که نا

 یکی از آن ها همایون و دیگری قرارگاه موزرمی نام داشت.

ی این قرارگاه انجام اعزام تیم های عملیاتی به داخل کشور و انجام عملیات های وظیفه

 گردانی در نوار مرزی عراق با ایران بوده است.

ق دو قرارگاه سازمان در اوعماره یعنی در جنوب شرقی عراق قرار داشتند که قبالً متعل

 به ارتش چهارم صدام بوده است که به طور کامل به سازمان واگذار شد.

منطقه عملیاتی این دو قرارگاه در مرز تنگه چذابه و شهر بستان بوده است که از این 

 خود را به داخل اعزام می کردند. مرز نیروهای

 قرارگاه حبیب )بصره(

این گونه نبود.  م می شدندان به داخل کشور اعزاموقعی که تیم های عملیاتی سازم

قبالً سازمان یک ساختمان در داخل شهر بصره داشت، وقتی قرار می شد که تیم های 

عملیاتی برای انجام عملیات به مرز بروند اتوبوس سازمان، نیروها را تا منطقه نزدیک شط 

کم،  می آورد و نیروها در کنار نخلستان های شهر بصره پیاده می شدند و به صورت تعداد

سوار ماشین شده و به سمت مرز حرکت می کردند. از آنجا که من راننده اتوبوس )پیک( 

بودم صبح زود از اشرف حرکت کرده و موقع ظهر به شهر بصره می رسیدم و همانگونه که 

 کردم. این نوع مأموریت هااده نموده و به سمت اشرف حرکت میدر باال گفته شد نفرات را پی

می کشید، به محض مشخص شدن زمان عملیات به ما گفته می شد که  چندین روز طول

در ساعت مورد نظر در محل پیاده کردن نفرات حاضر باشیم تا بتوانیم قبل از این که هوا 
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 روشن شود منطقه بصره و شهر علی شرقی و علی غربی را رد کرده باشیم چون این مناطق

 جزء منطقه سرخ محسوب می شد.

زمان را بر این داشت که در حواوی شهر بصره قرارگاهی برای خود این مشکالت سا

 داشته باشد به همین خاطر محل استقرار بخشی از نیروهای ارتش صدام که در سی کیلومتری

شهر مستقر بودند را تصاحب نمود و از نمای بیرونی یعنی از خیابان محل استقرار ارتش 

گاه حبیب قرار داشت و طرف دیگر آن را کانال عراق وانمود می شد ووی در پشت آنان قرار

 آب تشکیل می داد. 

 انتخاب این قرارگاه به این خاطر بود که نزدیک مرز قرار داشت و بیشتر نفراتی که برای

این قرارگاه انتخاب شدند نفرات خوزستانی و جنوبی بودند به دویل اشرافی که به منطقه 

 داخل کشور از مرزهای جنوبی به مشکلی برخورد نکنند. داشتند تا در صورت وزوم برای نفوذ در

وقتی این قرارگاه راه اندازی شد دیگر خیال سازمان از بابت اعزام تیم های عملیاتی به 

مرز و داخل کشور تا حدودی راحت شد و مشکالت قبلی اش حل شده بود. در شرایط 

ده و نفراتی داشت تا بتواند خط جدید این قرارگاه مانند دیگر قرارگاه ها برای خودش فرمان

و خطوط سازمان را به پیش ببرد. از جمله زنانی که فرمانده این قرارگاه بودند می توان به 

 فاوزه محبت کار و حمیده شاهرخی )افسانه( اشاره نمود.

توسط ماشین انفجاری که وارد پادگان  7513این قرارگاه در غروب روز یازده آبان سال 

 ر کنار دیوار قرارگاه حبیب کار گذاشته بودند منفجر شد و تعدادی کشته شدند.عراقی شده و د

 برچیده شد و همه نفرات 7533این قرارگاه قبل از شروع حمله آمریکا به عراق در سال 

 به قرارگاه اشرف بازگشتند.

 قرارگاه انزلی )شهر جلوال(

رفت واقع شده بود. این  پایگاه انزوی در کنار شهر جلوال که به سمت منطقه کردی می

 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار داشت. فاصله این پایگاه با مرز ایران حدود 756پایگاه در 

 کیلومتر بود. این پایگاه در ابتدا شامل دو مقر بود که رو به روی همدیگر قرار داشتند. 16تا  16
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ه نام افشار اصلی ب از مقر، مقر توپخانه جدا 7519ل از عملیات مروارید در سال قب

یک مقر دیگر که فاصله زیادی با این مقر نداشت نیز بود که محل و  شناخته می شد

در اختیار  7533نیروهای سازمان بود مقر اصلی آن انزوی بود که تا سرنگونی صدام در سال 

 بود. نیروهای فرقه رجوی

 

 

 ر مورد استفاده قرار می گرفت.های عملیاتی داخل کشورگاه جلوال بیشتر برای اعزام تیمقرا

 اگر قرار بود تیمی از اشرف به داخل کشور اعزام شود برای اجرای آخرین هماهنگی به قرارگاه

 جلوال آمده و بعد از چفت شدن با کانال به مأموریت اعزام می شد.

قرارگاه جلوال یکی از فعال ترین پایگاه های سازمان بود و فرمانده قبلی آن زن وحشی 

 ه بعداً مسئول اول سازمان گردید.نام مژگان پارسایی بود ک به

 
 مژگان پارسایی از زنان حلقه بگوش رجوی
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 قرارگاه جلوال در عملیات مروارید و کردکشی نقش به سزایی برای سازمان داشت و فرماندهانی

 ومشکرد باید از سرسپردگی کامل به رجوی و زن سزمان برای این قرارگاه انتخاب میکه سا

 بودند.می برخوردار 

این قرارگاه در جریان سرنگونی صدام چندین بار مورد حمله هوایی نیروهای اوتالف 

 قرار گرفت و بعد از آن نیروهای سازمان از پایگاه عقب نشینی نموده و این قرارگاه به دست

 نیروهای کرد افتاد.

 قرارگاه علوی

 16کیلومتری شمال شرقی بغداد و  96این پایگاه در نزدیکی شهر منصوریه در حدود 

 کیلومتری قرارگاه اشرف قرار داشت. 

این پایگاه بعد از ارتش دوم صدام )فیلق دوم( قرار داشت که قبالً مربوط به ارتش عراق 

 بوده است. پایگاه از چند ساختمان زیرزمینی و ضد بمب تشکیل می شد که رجوی در طول

ایگاه حضور داشت. این پایگاه طوری طراحی شده مدت عملیات فروغ جاویدان در این پ

بود که از بیرون قابل دید نبود و فقط برج های نگهبانی باالی تپه ها قابل رؤیت بود. بعد از 

و دریاچه حمرین می رسیدیم و جاده به طرف شهر  رد شدن از قرارگاه علوی به روستا

 جلوال ادامه پیدا می کرد.

این محل  7533اوتالف در زمان حمله به عراق در سال  در جریان بمب باران نیروهای

 چندین بار مورد حمله قرار گرفت و خسارت زیادی به بار آورد.

من بعد از تغییر سازماندهی و با عنوان راننده سویه به قرارگاه علوی رفتم و به عنوان 

د مشغول به دیقه حسینی شراننده فرمانده قرارگاه که آن موقع فاوزه محبت کار و بعد ص

 کار شدم.

 

 

 

 

 نییصدیقه حسمحبت کار فرمانده قرارگاه علوی فائزه 
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سؤال این است که آیا این همه قرارگاه و این همه مخارج برای درست کردن قرارگاه و 

 برای راحت زندگی کردن رجوی درست بود؟ آیا رجوی نمی توانست در یک محل بماند و هر

تلف بفرستد یا آنان را آماده کند. اکنون می توان گفت که روز نفرات را به قرارگاه های مخ

 همه این کارها سرکاری بوده و بیشتر به خاطر حفظ جان بی ارزش رجوی بوده است.

نفرات فرقه بعضاً در صحبت های محفلی خود به این مسأوه اشاره می کردند که چرا 

 نند بغداد و فلوجه برویم تا رجویباید این همه خرج کنیم تا از اشرف به قرارگاه های دیگر ما

نشست برگزار کند آیا رجوی نمی تواند به اشرف آمده و نشست برگزار نماید؟ مسئووین در 

 جواب این تناقضات می گفتند که همه این کارها و خرج ها به خاطر جان رجوی است و برای

 ند و این که حکومتکردمقداری سس تهدید امنیتی تووید میاین که روغن آن را بیشتر کنند 

اش م می باشد، اما معلوم بود که همهایران به دنبال ترور رجوی است و این کارها الز

 کشک و پوشال می باشد.

 انجام رژه بزرگ ارتش رجوی در اشرف

بعد از پایان انجام عملیات مروارید و بازگشت به اشرف؛ چند ماه از آن داستان نگذشته 

 فریبکاری دیگری زد و آن چیزی نبود جز انجام یک ریه بزرگ. بود که رجوی باز هم دست به

مسئووین فرقه همه افراد را جمع کرده و توجیه نمودند که قرار است سازمان یک ریه 

بزرگ برگزار کند و تمام شخصیت های شورا و خبرنگاران نیز در این برنامه حضور دارند و 

ست و به حدی مهم می باشد که از امروز اجرای خوب این ریه برای سازمان بسیار حیاتی ا

همه افراد باید برای بهتر اجرا شدن این ریه کار کنند و مسئوویت بپذیرند و برنامه ریزی 

 این کار انجام گرفته و به همه یکان ها ابالغ خواهد شد.

؛ چند ماه همه ی افراد قرارگاه اشرف درگیر این مسأوه بودند. 7516مهر سال  31از 

ه تانک ها، نفربرها و همه خودروهای نظامی و شخصی باید رنگ زده می شد و ابتدا هم

خیابان اصلی قرارگاه باید کامل آماده می شد همچنین کار جاده سازی شروع شد. تعدادی 

از افراد به کار رنگ آمیزی ساختمان ها پرداختند در یک کالم همه افراد تا مدت ها درگیر 

بعد از پایان کار نفرات شروع به آموزش در مورد شیوه انجام و سر کار این مسأوه بودند. 
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ریه پرداختند و هر یکان باید یاد می گرفت که جلوی جایگاه چگونه مانند ارتش های 

 بزرگ جهان یک دست ریه بروند و این کار یعنی شروع یک کار سنگین برای انجام ریه.

 

 

های عبور از نبودم و باید در آموزش ین داستانمن نیز مانند بقیه افراد، مستثنی از ا

جلوی جایگاه شرکت می کردم. به وحاظ مغزشویی، مسئووین فرقه هر روز نشست گذاشته 

و پیشرفت کار را مورد بررسی قرار می دادند و تأکید می کردند که این کار برای سازمان 

 عراق بود و باید خیلی اهمیت دارد چون به وحاظ سیاسی بعد از درگیری و جنگ آمریکا علیه

 به جهانیان نشان می دادیم که ما ارتش مستقلی هستیم.

بعد از چند ماه کار فشرده، از باالترین مسئول تا پایین ترین فرد سازمان، آماده سازی 

 شدشدند و باید برای هر کس مشخص می برای ریه بود. بعد از آماده سازی، نفرات سازماندهی

 ت کند.که در چه قسمتی از ریه شرک

 بر اساس سازماندهی قرار شد من به عنوان نفر همراه خودرو کاتیوشا از جلوی جایگاه ریه بروم.

قبل از شروع ریه رجوی به همراه مریم قجر در یک خودرو و فهیمه اروانی به عنوان 

مسئول اول سازمان در خودرو دیگری حضور یافتند. رجوی با خودروی بنز ضد گلووه در 

 پیاده شده و مانند یک رویس جمهور از وی استقبال شد و بعد از قرار گرفتن میدان منشور

در خودروهای خود از جلوی بقیه نفرات که به خط شده بودند ریه رفت سپس نفرات برای 

 انجام ریه آماده شدند. 

صبح روز ریه به همه نفرات دستور داده شد که سوزن سالح های کالشینکف را خارج 

 اوه که مربوط به سوزن تانک و توپ می باشد را از سالح جدا کنند تا هیچکنند در ضمن گ
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سالحی تهدیدی برای رجوی به حساب نیاید. این گونه خیال رجوی از بابت این که مبادا 

مورد اصابت گلووه قرار بگیرد راحت شد. او حتی به نیروهای خودش هم اعتمادی نداشت 

 یوه بازرسی توضیح خواهم داد.که در قسمت انجام نشست های رجوی و ش

ر بعد از شروع ریه وقتی از جلوی رجوی که در جایگاه مخصوص حضور داشت عبو

ها به من گفته شد که به همراه اتوبوسی که وجود نمودم در پایان خط در پشت درخت

داشت دوباره به میدان منشور برگشته و برای بار دوم آماده شوم. در میدان منشور این بار 

خودور آمبوالنس از جلوی رجوی دوباره ریه رفتم و بعد از پایان خط دوباره همین ریل  با

 انجام گرفت و دوباره با اتوبوس به میدان منشور رفتم و این بار با خودرو نظامی آیفا از جلوی

 رجوی ریه رفتم.

 

وی در جایگاه عالوه بر مسعود و مریم زن دیگری به نام فهیمه اروانی که مسئول او

 سازمان را بعد از مریم قجر به او سپرده شده بود نیز حضور داشت.

 این کار یعنی سه بار ریه رفتن از جلوی رجوی برایم سؤال برانگیز بود که چرا باید این گونه

 باشد چرا ما باید به دروغ این گونه وانمود کنیم. در ضمن تعدادی از اعضای نگون بخت شورا

 د و سازمان برای این که استفاده تبلیغاتی آن را ببرد تعداد زیادینیز در اشرف حضور داشتن

 خبرنگار نیز دعوت نموده بود. 

 اووین کاری که دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی انجام داد بزرگ نمایی این ریه بود و سعی

کرد به خبرنگاران بقبوالند که نیروهای فرقه بیش از سی هزار نفر می باشند و در تلویزیون 

بودند ود نیز به گفته خبرنگاران اکتفا کرد. در واقع نفرات بیش از سه اوی چهار هزار نفر نخ
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 جایی نفرات سعی نمود حتی خبرنگاران و اعضای بدبخت شورایووی رجوی با شیادی و با جابه

 خارجه نشین خودش را هم گول بزند.

انتهای آن فریبکاری و  این ریه که به قول فرقه ریه بزرگ نام گرفت از ابتدای کار تا

دروغی بیش نبود و بیشتر برای نشان دادن قدرت سازمان بعد از جنگ آمریکا بود تا غرب 

وی را در معادالت بعدی به حساب بیاورد. از طرف دیگر سازمان می خواست نشان دهد 

که در کار سرنگونی نیروی زیادی دارد و حتی توان این کار را نیز دارد در حاوی که در 

همان موقع صدام معدوم به رجوی اجازه نزدیک شدن به مرز را نمی داد و نمی خواست 

که رجوی با فریبکاری و شارالتان بازی جنگی دیگر را با ایران آغاز نماید. در ضمن با رنگ 

 امیظزدن بیشتر تانک ها و خودرو های نظامی سعی کردند وانمود نمایند که همه وسایل ن

 فقط برای انجام ریه استفاده شد. در حاوی که خیلی از آن هاسازمان نو می باشد 

رجوی از جنبه داخلی تشکیالت توانست به افراد خود بفهماند که وی قدرت سرنگونی 

 را دارد و افرادش باید در تشکیالت او باقی بمانند و کسی به فکر خروج از تشکیالت نباشد.

می توانستیم به ماهیت شان در  با دقت در حرکات مسعود و مریم رجوی، به خوبی

 عوام فریبی پی ببریم که چگونه با ناز و عشوه سعی می کردند خودی نشان دهند.

 عبور از چند الیه بازرسی برای رفتن به نشست رجوی

یکی از نکاتی که همیشه در سازمان مطرح بود و نفرات هر بار در مورد آن متناقض 

مسئووین و رجوی همیشه عنوان می کردند  شرکت در نشست های رجوی بود. می شدند

نفرات سازمان مورد اعتماد ترین افراد می باشند و بهترین های جامعه ایران به سازمان 

 اند ووی در پس تمام این شعارها، اصالً رجوی به کسی اعتماد نداشت و حتی از سایهتهپیوس

 هایمونه های مختلف نشستمی توان به نترسید. این نه یک حرف و شعار بلکه خودش هم می

 رجوی پرداخت تا کامالً برای همه روشن شود که رجوی اصالً به کسی اعتماد نداشت.

 اکنون قصد داریم به یکی از نشست های رجوی بپردازیم تا کامالً برای ما روشن شود.

ی باشد از شب قبل به همه وقتی در سازمان عنوان می شد که قرار است نشست رجو

 د، در این حاوت دیگر کسی حق خروج از محل استقرارش را نداشت. تمام ترددهاشگفته می
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در خیابان های اشرف تحت کنترل بود، مسئووین باال کنترل درب های ورود به اشرف را 

 به دست می گرفتند.

روز بعد نفرات را کامالً توجیه می کردند که سیگارهای خود را تحویل دهند و کسی 

نوشتن بیاورد چون در نشست قلم و کاغذ می دهند. اگر کسی دارویی نباید چیزی برای 

 مصرف می کند باید به مسئووش تحویل داده و در داخل ساون تحویل بگیرد.

افراد به صورت گروه های مختلف به محوطه نشست می رفتند، زنان از یک سووه و 

و  های خود را درآوردهپوتینشدند. نفرات باید های بازرسی میووه دیگر وارد گیتمردان از س

حتی کمربند خود را باز کنند و هر چیز که داخل جیب داشتند را درون سبد مخصوص 

 بازرسی قرار دهند.

اگر کسی خودکاری همراه داشت باید داخل خودکار دیده می شد. نفرات سیگار را به 

 مسئول این کار می دادند و باید درب همه پاکت های سیگار باز می بود.

ابتدا اعضا توسط نفراتی که از قبل توجیه شده بودند مورد بازدید بدنی قرار می گرفتند 

و بعد از دتکتور عبور می کردند و بعد توسط دتکتور دستی مورد بازرسی قرار می گرفتند. 

 پس از پایان بازرسی، فرد می توانست کمربند و کفش خود را دریافت نموده و بپوشد و بعد

 داخل ساون می رفت.فرد باید به 

بل برای وشکر وی مشخص بعد از ورود به ساون، هر کس باید بر اساس محلی که از ق

 نشست. قبل از آمدن رجوی درب ساون بسته شده و کسی نمی توانست در محوطهشده بود می

بیرون ساون حضور داشته باشد تا مبادا کسی متوجه آمدن رجوی و این که از چه مسیری 

 اشد.آمده است ب

وقتی نشست رجوی برای مسئووین مشخص می شد از یک هفته قبل تمام محل های 

ساون نشست مورد بازدید و بازرسی قرار می گرفت و دیگر فردی نمی توانست در آن محل 

 کردیم حدسعیتی که در اطراف ساون مشاهده میآفتابی شود چون قرق شده بود. ما از وض

 شست رجوی برگزار خواهد شد.می زدیم که احتماالً به زودی ن

با توجه به وضعیتی که رجوی برای خود و نفراتش به وجود آورده بود می توان گفت 

که وی اصالً اعتمادی به کسی نداشت و این گونه تحلیل می کرد که شاید حکومت ایران 
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ت بخواهد کاری انجام دهد و یا وی را ترور کند. اوبته؛ این توهمی بود که رجوی سعی داش

 به نیروهای خود بقبوالند که انگار وی چه شخصیت بزرگی است و چقدر مهم است.

در این باره وقتی نفرات برای بار اول با این وضعیت مواجه شدند همه متناقض شدند 

که این دیگر چه بساطی است که مسئووین و رجوی به راه انداخته اند مگر به ما اعتماد 

 کنند؟ ووی از آنجا که کسی جرأت پیش کشیدن این بحث ها ندارند که این گونه برخورد می

را نداشت باوطبع باید سکوت می کرد و به عنوان یک تناقض با خودش حمل می کرد. اگر 

کسی این بحث را مطرح می کرد مسئووین سعی می کردند عنوان کنند که حکومت ایران 

یم )همه اش حرف بوده و هیچ به دنبال ترور رجوی است و ما اطالعاتی در این زمینه دار

دویل منطقی هم وجود نداشت(و با این بهانه دهان همه را می بستند. رجوی برای این که 

مدتی قبل نفرات اطالعات سازمان موفق شدند به  آش این مسأوه را شورتر کند گفت که

ا ترور اطالعاتی دست پیدا کنند که ج.ا.ا. نیروی نفوذی به داخل تشکیالت فرستاد تا من ر

کند و موفق نشدند و همه شان اقرار کردند. رجوی با این ترفند دهان همه کسانی که از 

پست های بازرسی متناقض شده بودند را بست و دستش برای انجام بیشتر بازرسی ها 

بازتر شد. عمالً اعضای فرقه با این حرف رجوی قانع شدند و عطای بازرسی را به وقایش 

 بخشیدند.

 ا شورای رهبریبند شین ی

، به من و تعدادی دیگر که راننده اتوبوس بودیم دستور داده شد 13در مرداد سال 

برای انتقال نفرات از قرارگاه اشرف به قرارگاه باقرزاده آماده باشیم. با اعالم این خبر متوجه 

شدیم که قرار است دوباره نشست دیگری از سوی رجوی برگزار شود به همین خاطر کلیه 

رات به قرارگاه باقرزاده انتقال داده شدند. رفتن دوباره که هنوز چند ماهی از نشست نف

قبلی رجوی نگذاشته بود برای همه سؤال شد که دیگر چه خبر است؟ مگر چه شده و یا 

 چه اتفاق خاصی افتاده است که رجوی با همه کار دارد؟ 

 رجوی دوباره سعی دارد بند دیگری رسید این بود کهین افراد تنها چیزی که به ذهن میدر ب

 را علم کند و هنوز از بندهای قبلی عبور نکرده ایم این بار چه چیزی را مطرح خواهد کرد.
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این نشست با پایان عملیات های نامنظم در نوار مرزی همزمان بود و رجوی به دنبال 

ی چه سود که این این بود که بتواند جرقه جنگ بین عراق و ایران را دوباره روشن کند وو

 تحلیل و تفکر اشتباه بود و صدام نیز زرنگ تر از رجوی بود که دم به تله بدهد و توان جنگی

 دیگر را نداشت.

قبل از این که همه نفرات به نشست بروند ابتدا رجوی با نفرات مسئول تر و فرماندهان 

 نشست گذاشت و بعد نوبت به نفرات دیگر رسید.

؛ به نشست رجوی رفتیم. وی مانند همیشه قدری در مورد 13ال مرداد س 71در تاریخ 

مساول سیاسی حرف زد و بعد رشته سخن را به مریم قجر داد. مریم قجر گفت بعد از بند 

دال )هژمونی زنان( اکنون این زنان به درجه ای از بلوغ ایدووووییکی رسیده اند که وقت آن 

 له را فتح کنند. این زنان در مسیر گسستن بندهایاست در جایگاه رهبری قرار بگیرند و این ق

 استثمار و مرد ساالری گام های بلندی برداشتند. امروز من بند شین یا همان شورای رهبری

 را اعالم می کنم و این زنان می توانند در جایگاه رهبری هم نقش به سزایی داشته باشند.

شد که برای چه رجوی همه را  این بحثی بود که مریم شروع نمود و برای همه روشن

در آنجا جمع کرده است. پچ پچ نفرات به گوش می رسید که تا کی این بندها باید ادامه 

 یابد؟ تا کی هر روز مسعود و مریم باید بندی جدید را تووید کنند؟

 
 تعدادی از زنان شورای رهبری رجوی

سن بروند ابتدا نام دوازده زن  بعد مریم قجر اسامی تعدادی از زنان را نام برد تا به روی

را اعالم نمود. وقتی نام زنان را گفت مشخص شد که در جایگاه رهبری دیگر هیچ مردی 

ای برای افرادی مانند مهدی ابریشم دارد و معلوم شد که رجوی چه نقشهحق دخاوت ن
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 بخوانیتوانستی اه و چهره مردان قدیمی سازمان میچی، توحیدی و بقیه کشیده است. از نگ

که آنان با اعالم این بند دیگر دل و دماغی برای کار ندارند ووی برای این که کم نیاورند به 

 تعریف و تمجید از این بند و زنان شورای رهبری پرداختند که بله زنان در کار پیشبرد مبارزه

 بسیار فعال تر و دوسوزتر از مردان می باشند شعاری تو خاوی که هیچ مصرفی نداشت و

 بیشتر برای فریبکاری و در رفتن از بار انتقادات رجوی مورد استفاده قرار می گرفت.

مریم قجر برای این که به شوی خود جنبه ایدووووییک بدهد نام دوازده زن دیگر را نیز 

 به عنوان کاندید شورای رهبری اعالم نمود تا برای دوازده نفر اصلی جا بیاندازد پستی که به

 ده ابدی نیست و نفرات دیگری هم هستند که می توانند جای آن ها را بگیرند.آن ها داده ش

مریم قجر برای عوام فریبی بیشتر سعی نمود از عدد دوازده که نزد ما ایرانیان مقدس 

می باشد سوءاستفاده نماید و یادآور شد که یاران حضرت مسیح یا همان حواریون دوازده 

 نفر بودند.

شد قبول آن برای مردان بسیار سخت بود و برای زنان هم این  وقتی این بحث عنوان

 گونه بود زیرا که تا روز قبل تحت فرمان یک مرد بودند و پس از این باید در مناسبات جاری

به او فرمان بدهند، از فاکت هایی که خود زنان عنوان نمودند مشخص شد که همه در 

 قبول و انجام این بند مشکل داشتند. 

کردند، مانند همه بندهای گذشته عبور می نگون بخت باید از بند جدید مریماعضای 

 به ناچار یک مشت فاکت های کشکی و سرکاری ردیف کرده و در جمع می خواندند تا جواز

عبور از بند شین به آنان داده می شد. در تشکیالت سازمان بیان این گونه فاکت ها به 

کیالت بود تا از این طریق سازمان بداند که فرد به معنی بیان نقطه مختصات فرد در تش

 وحاظ کاری و اندیشه در کجا قرار دارد و بتواند به فرد کمک کند. )منظور از کمک همان تو

 سر افراد زدن بوده است.(

کاری و کردن یک مشت فاکت های کشکی و سر من هم مانند بقیه افراد با ردیف

 مسخره عبور کنم. اگر افراد در این بند شرکت نمی کردند خواندن در جمع، توانستم از این بند

کردند که یعنی فرد با این بند ضدیت ن و مسئووین زن طوری فضا سازی میکاسه ویسا

دارد و تمام خط و خطوط سازمان را زیر عالمت سؤال می بَرَد. کاسه ویسان انقالب طالق 
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 د که فرد تمام مراحل قبلی را با فریبکاریگفتنان مورد سؤال قرار می دادند و میوی را از بنی

 عبور کرده است.

 در آن زمان چهره واقعی رجوی برای من و خیلی از نفرات مشخص نبود و نمی دانستیم

 که اگر فردی با خط و خطوط او مخاوفت کند ممکن است از کجا سر در بیاورد.

ی رهبری هیچ نقشی ن شورااز قبل برای همه نفرات روشن بود که این زنان یعنی زنا

 گیری خط و خطوط سازمان ندارند و نفرات مشخص شده ابزارهایی هستند که دردر تصمیم

های درونی و یکانی زنان اعتراف می کردند ه می شوند. در نشستدست رجوی به کار گرفت

که در مورد یک گزارش نمی توانند تصمیم گیری کنند و باید از مسئول باالتر که همان 

تشکیالت رجوی بود سؤال کنند یعنی مشخص شد که زنان مانند عروسک هایی  دستگاه

 کوکی بودند که رجوی هر موقع نیاز داشت آنان را کوک می کرد.

ما نفرات فرقه در آن موقع هیچ وقت به رجوی شک نمی کردیم و به او اعتقاد داشتیم 

یت واقعی رجوی پی نبرده کردیم زیرا که هنوز به ماهزد را قبول میو حرفی که رجوی می

و  بودیم که چگونه پاکی و عشق نفرات برای مبارزه را در مسیر تباهی مورد استفاده قرار داده

 بایست وارد بحث هایهم مشکلی داشت با کمک دیگران می در چنین فضایی بود که اگر کسی

 انقالب می شد.

و خودش را به عنوان  رجوی در این بند، همه چیز را در درون سازمان تک پایه کرد

تنها مرد سازمان و تعدادی زن را در هرم رهبری قرار داد و دیگر هیچ مردی نمی توانست 

در مقابل رجوی قد علم کند. چون دیگر ارگان های سابق سازمان مانند دفتر سیاسی و 

 مرکزیت سازمان وجود نداشت رجوی به تنهایی بر اریکه قدرت تکیه زد.

د؛ زنانی که مریم به عنوان زنان شورای رهبری اعالم نمود شخصیت در این مرحله و بن

و جوهر وجودی شان را فراموش کردند و به طور کامل تحت امر رجوی قرار گرفتند و 

 برخوردهای آنان دیگر محبت آمیز نبود بلکه فحش و ناسزا و توهین کردن به دیگر مردان بود.

مسئول ل در مناسبات جاری شد. برای زنان برخوردهای تند و زننده از طرف زنان مسئو

 خواهند می توانند به فرد گفته و شخصیت وی را خرد کنند.مشروع شد که هر چیزی که می

این آغاز یک دوران جدید در مناسبات فرقه رجوی بود که هر روز بیشتر می شد و 
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 به یکباره به زنان تشکیالت آن شرایطی که قبالً بر آن حاکم بود را نداشت. این را نمی توان

شورای رهبری ربط داد چرا که آنان نیز عروسک های بازیچه رجوی بودند و او بود که به 

داد که چگونه برخورد کنند، زنان مسئول حتی حق آب خوردن بدون اجازه زنان فرمان می

 رجوی را هم نداشتند.

م رشد تن به قدرت رسیدن زنان در مناسبات اشرف جنبه دیگری هم داشت و آن ه

پروری و تن وشی برای آنان بود. زنان خودشان را در برج عاج قرار داده بودند و شاهد 

بودیم که حتی برای خوردن غذا هم حال رفتن به ساون غذا خوری را نداشتند و نفر 

دفترشان می بایست برایشان غذا می برد. دیگر دل و دماغ نظافت اتاقشان را هم نداشتند 

 که مورد استفاده قرار می دادند را باید یکی دیگر نظافت می کرد.و حتی خودرویی 

رجوی این نوع مناسبات را با راه انداختن بند شین، در تشکیالت پیاده نموده بود. 

دیگر کسی جلودار زنان تازه به قدرت رسیده نبود و مردان باید هر چیزی اگر غلط هم بود 

 ی اگر فرد باالترین مسئول مرد می بود.بدون کوچکترین واکنشی انجام می دادند حت

 ر قجر به عنوان ریاست جمهوری و بندانتخاب مریم 

رجوی در راستای پیش بردن خط و خطوط فرقه ای خود دست به کار بزرگی زد و آن 

 هم راه اندازی شوی مسخره مریم قجر به عنوان رویس جمهور ایران بود. 

ن را از اروپا به بغداد آورد و در ساون رجوی ابتدا تمام اعضای شورای خارجه نشی

 بهارستان پایگاه سیفی در بغداد برنامه خود را اجرا نمود. 

؛ رجوی در حضور تمام اعضا نخست گسترش شورا را مطرح 7513شهریور  1در تاریخ 

نمود و در همین راستا تعداد زیادی از مسئووین سازمان را عضو شورا نمود تا بتواند کارها 

ه های خود به راحتی و با رأی گیری پیش ببرد. رجوی در اووین اقدام مریم قجر را و برنام

به عنوان رویس جمهور منتخب و آینده ی ایران معرفی نمود و حتی آقایان متین دفتری و 

همسرشان هم نتوانستند رجوی را قانع کنند. از آنجا که در وضعیت جدید بیشتر اعضای 

ن بودند رجوی به راحتی مریم را رویس جمهور اعالم نمود و شورا از اعضای قدیمی سازما

 صبر کرد. 7513برای اعالم بیرونی آن تا سی مهر 
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 انتخاب فرمایشی مریم قجر به عنوان رئیس جمهور مادام العمر در مجلس فرمایشی رجوی در بغداد

و  ی آمدهفتد عنوان داشت که بند دیگرن که برای نفرات سازمان هم جا بیرجوی برای ای

در آن هم بند ر می باشد فیلمی از انتخاب مریم قجر از جلسات شورا در بغداد پخش شد. 

باید  آن فیلم بعد از این که مسعود کلی حرف زد عنوان داشت که در مبارزه با حکومت ایران

بهتر از در این مقطع فردی را به عنوان رویس جمهور انتخاب کنیم و هر چه گشتیم کسی 

به  ر پیدا نکردیم به همین خاطر چندین بار به او گفتم ووی قبول نکرد، اکنونمریم قج

 عنوان مسئول شورا می خواهم که این مسئوویت را قبول کند.

اعضای شورا در مقابل نقشه ای که رجوی برای آنان کشیده بود حرفی نداشتند و از 

تر به پایان برسد و عراق آنجا که در عراق جنگ زده بودند سعی کردند که جلسه شورا زود

 را ترک کنند به همین دویل قدرت مقابله با نقشه ای که رجوی کشیده بود را نداشتند.

مریم رجوی ابتدا قدری ناز کرد که بله مسئوویت سنگین است و ... و این که در نهایت 

چون شما )رجوی( می گویید و به خاطر جمع قبول می کنم، همه دست زدند و تبریک 

د سپس مریم با فیگوری به طرف پرچم شیر و خورشید نشان رفت و آن را بوسید. گفتن

بعد از آن به خوبی دیدیم که چهره اش یکباره از غمناکی به خوشحاوی تغییر کرد و انگار 

 به فتح بزرگی دست یافته است.

حتماً مریم نزد خودش فکر می کرد که طی چند ماه آینده به ایران خواهد رفت ووی 

 خوابی بود که هم اکنون هم هر شب آن را می بیند. بعد از این انتخاب، باز هم تعدادی این

از کاسه ویسان فرقه به حرف آمدند و اندر باب این انتخاب روده درازی نمودند که مریم 

 این توانایی را دارد چرا که در انقالب کذایی مسعود ذوب شده است و ... .
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 ر چنین رهنمود می دادند که تنها راه رسیدن به رجویعناصر کاسه ویس به نفرات دیگ

این است که باید به پای مریم افتاد و با درک مدارج باالتر یعنی فهم و استحاوه تمام و 

کمال در اختیار مسعود قرار گرفت، همچنین فهم و موقعیت مریم در تشکیالت مجاهدین 

 به نوعی به نقطه کانونی مسعود وصل می شود...

ترتیب مریم قجر به عنوان رویس مقاومت انتخاب شد و تاکنون هم این ریاست  به این

جمهوری ادامه داشته و فکر می کند که می تواند به مقام کشکی که رجوی به او داده 

است برسد. بعد از رفتن نفرات شورا از عراق؛ رجوی زنش )مریم قجر( را به فرانسه فرستاد. 

 و تا استقرار مریم در فرانسه، این خبر را بیرونی نکردند. این انتقال با سکوت برگزار شد

، مریم قجر به دستور شوهرش به فرانسه رفت تا به قول رجوی بتواند 7513در مهر ماه 

بال سیاسی سازمان را به پیش ببرد. وی بعد از تعیین تکلیف شدن بند دال یا همان 

وین اقدام وی عوض کردن مسئووین هژمونی زنان و بند شین و بند ر به فرانسه رفت و او

مرد نمایندگی های شورا در کشورهای اروپایی بود. بعد از تغییر سازماندهی، همه مردان 

ها بفهماند از هوای اروپا خارج شوند و به آنمسئول به کشور عراق فرستاده شدند تا قدری 

 زنان می باشد.که دیگر مردان همه کاره تشکیالت رجوی نیستند و قدرت اکنون در دست 

 اوبته؛ برای همه روشن بود که مریم در جایگاهی نیست که بتواند تضادهای یک سازمان

 را حل کند و رجوی با نقشه قبلی این کار را انجام داده است. 

در این بحث جدید، همه نفرات مانند گذشته باید از انتخاب مریم قجر عبور می کردند 

با انتخاب مریم می نوشتند و این که چرا وی را قبول  و تناقض های خودشان را در رابطه

ندارند؟ آیا وی توانمندی این کار را ندارد؟ همچنین باید تناقضات دیگر که کم هم نبودند 

 را نیز عنوان می کردند. 

برای کسی قابل قبول نبود زنی که در زمان حکومت شاه هیچ گونه فعاویتی نداشته و 

د در دفتر وی کار می کرده به یک باره به عنوان زن سوم رجوی تا قبل از ازدواج با مسعو

انتخاب می شود و بعد مسئول اول سازمان شده و اکنون به عنوان رویس جمهور انتخاب 

می شود، چرا که وی این توانمندی را ندارد در ضمن زنان دیگری در سازمان هستند که 

 تری هم دارند.سابقه شان از مریم قجر بیشتر است و توانمندی بیش
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بعد از برنامه معرفی مریم قجر به عنوان رویس جمهور مادام اوعمر، جشن بزرگی در 

 اشرف و کلیه پایگاه های سازمان برگزار گردید و رجوی خودش نقل و شیرینی پخش می کرد.

هر سال در سی مهر که به نام هفته سیمرغ نامگذاری شده جشن گرفته می شود و برای 

های مختلفی مانند ورزشی و سرگرمی و ... در نظر گرفته می شود تا هم  افراد برنامه

 سرگرم باشند و هم نشان دهند که چقدر این انتخاب برای سازمان مهم است. در سال های

کردند که دوباره خرحماوی شروع دماغ گذشته را نداشت و عنوان می بعد، دیگر کسی دل و

 .شده اگر جشن این است آن را نخواستیم

رجوی بیشتر از بقیه توهم داشت چون سقفی زد که کسی نمی توانست باورش کند، او 

گفت اگر خبر و یا فیلم انتخاب مریم قجر پخش شود ایران با عراق وارد جنگ می شود 

 زیرا که این خبر خیلی مهم است. رجوی سعی کرد در ذهن افراد فرقه فرو کند که کار مهمی

ها بازتاب داده شد طبق تحلیل کشکی رجوی بر در تمام رسانهاست اما وقتی خ انجام شده

جنگی بین ایران و عراق شروع نشد و همه چیز نشان داد که سرکاری بوده تا رجوی بتواند 

 از این بحث عبور کند. 

بعد از مدتی مریم قجر به فرانسه رفت تا به قول مسعود خط کار سیاسی را پیش ببرد 

ن دو سازمان مجاهدین داریم یکی در عراق و دیگری در اروپا. در یعنی با این کار ما اکنو

ضمن رجوی گفت که مریم برای ما مانند یک سالح ضد بوریوازی است که ما او را به خط 

 مقدم مبارزه با بوریوازی فرستادیم.

 رجوی توضیح داد که مریم سالحی برای سرنگونی است و برای این که کفه تعریف کردن

سنگین تر کند گفت که مریم سالحی ماورای سرنگونی در راه رسیدن به رهایی از مریم را 

و گذشتن از مرد ساالری است در نهایت این که یک سالح ضد استثمار جنسی است و 

برای همین است که او بندهای انقالب طالق را آورده و اکنون به طالق اودوام رسیدیم 

 ز ذهنتان خارج کنید. یعنی این که برای همیشه فکر ازدواج را ا

در اینجا برای این که به فهم بیشتری از توانمندی مریم قجر برسیم باید به نمونه ای 

اشاره کنم؛ آقای سیعد شاهسوندی که از اعضای قدیمی فرقه بودند در مصاحبه با رادیو 

 صدای ایران در مورد معرفی مریم عضدانلو استعداد و قابلیت های فردیشان گفت:
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نم رجوی را بسیار بسیار خوب می شناسم. ایشان بسیار ناتوان است ناتوان تر من خا"

من نوشته ها  که بسیاری فکر می کنند. یادم می آید وقتی قرار بود ایشان پیام بدهد از آن

که یک پیام را  حتی از این اوها بخواند.  را در پشت دوربین می گرفتم تا ایشان از روی آن

می گرداندیم تا  وف درشت بخواند ناتوان بود. ما باید بارها فیلم را براز پشت دوربین با حر

 ،ایشان بتواند این کار را انجام دهد. ایشان در واقع کاریکاتوری هستند از خود آقای رجوی

 "حاال ببینید داستان چقدر کمدی است.

 انتقال مریم قجر به فرانسه بعد از رئیس جمهور شدن

 فرمایشی به عنوان رویس جمهوری دوران انتقال، در بی اطالعی مریم قجر بعد از انتخاب

مطلق به فرانسه رفت. رجوی بعد از استقرار کامل زنش در فرانسه، خبر انتخاب مریم قجر 

به عنوان رویس جمهور موقت را بیرونی کرد چرا که مسعود برای این کار حرف های 

نبال ما می باشد و اگر اعالم می کردیم مسخره ای ردیف کرد مثالً این که رییم ایران به د

 امکان داشت ردیابی کند و دست به عملیات های مختلفی بزند و ....

اعالم مریم به عنوان رویس جمهور دوران انتقال، توسط نواری در ساون برای همه 

 پخش شد و اعالن بیرونی گردید همچنین این خبر در رسانه ها پخش شد.

نگاه کنید صندوی کنار من خاوی می باشد و مریم کنار "رجوی در این نشست گفت: 

 من نیست او به فرانسه رفته است، مریم یک سالح ضد بوریوازی بود و ما او را به خط مقدم

 مبارزه با بوریوازی فرستادیم. در این بند ما از حرز مجاهد خلق صحبت کردیم و آن انقالب

م و ضروری بود که چندین سال در عراق به مریم است در مقابل بوریوازی... برای ما الز

 وحاظ سیاسی حضور داریم چون به خاطر مساول سیاسی وقتی صاحبخانه )منطور صدام است(

خواهیم بکنیم و اگر حرفی برای گفتن نداشته باشیم بسیار از ما سؤال می کند چه کار می

 ی تواند ما را جدی بگیردبد خواهد بود ما اکنون دووت مشخص کردیم و در این باره است که م

و این در روابط خارجی و داخلی ما بسیار مهم است و سازمان برای انتخاب رییس جمهور 

 "ساعت های زیادی صرف کرده تا به نتیجه خوبی برسیم.
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سازمان برای اعالم بیرونی این خبر، از قبل به تبلیغات زیادی دست زده بود. طی چند 

 ادیو مجاهد و تلویزیون فرقه به طور مستمر اعالم می کردند کههفته، رسانه های سازمان از ر

 به زودی خبر مهمی از طرف رجوی اعالم خواهد شد که آن خبر چیزی جز انتخاب کشکی

مریم قجر به عنوان ریاست جمهوری دوران انتقال نبود. رجوی در این خبر اعالم نمود که 

 مریم قجر به فرانسه رفته است. 

یم قجر این بود که تمام زنان را مسئول دفتر نمایندگی های شورا در اووین اقدام مر

 سراسر اروپا نمود و مردان مسئول را به عراق فرستاد تا بتوانند از برجی که برای خودشان در

 اروپا درست کرده بودند خارج شوند و در ضمن متوجه شوند که دیگر دوران آن ها گذشته و این

 ر سازمان در اختیار دارند و بقیه مردان باید به آن گردن بگذارند.زنان هستند که قدرت را د

مریم قجر برای پیشبرد خط مسخره اش نیاز به نیرو داشت و این کمبود نیرو را با 

آوردن اعضای فرقه از عراق تأمین نمود. سیستم پشتیبانی قرارگاه اشرف دست به کار شد 

ه خارج انتخاب می شدند توسط یکان ترابری تا نفراتی که از طرف تشکیالت برای اعزام ب

 با اتوبوس به مرز اردن رفته و از آنجا به اروپا فرستاده شوند.

 رجوی در این بحث به صراحت اعالم نمود اکنون که مریم قجر در اروپا و در دل بوریوازی

 قرار دارد کوچک ترین تعللی از طرف مجاهدین در امر انقالب را تحمل نخواهد کرد چون

 تعلل اعضا در انقالب، ضربه و آسیبی به مریم خواهد بود. این حرف رجوی معنی دار بود چون

 سعی نمود جلوی خروج از سازمان را بگیرد و اگر کسی حرفی دارد هر چه زودتر جدا شود.

 این ظاهر سخن بود چون هر کس که ادعای جدا شدن از فرقه را داشت رجوی بالیی بر سرش

 هوس بیرون رفتن از مناسبات را نکند. می آورد که دیگر

 انتقال مریم قجر به فرانسه راحت نبود زیرا به قسمت ما که در سیستم پشتیبانی قرار داشتیم

 گفته شد که چون سازمان به وحاظ ماوی در مضیقه می باشد باید امکانات فرانسه را از عراق

 تأمین کنیم. 

 کامپیوتر و مدارک سری و وسایل فردی شاملسازمان به این فکر افتاد که مقدار زیادی 

پتو و دیگر مایحتاج مریم را به کشور اردن ببرد به همین خاطر من به همراه یک نفر دیگر 

 رفتیم. ما در مرز عراق مشکلی نداشتیمبوس را بار زده و به مرز عراق میدر چندین نوبت اتو
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اردنی بدون این که اتوبوس های ما و در مرز اردن نیز نفرات سازمان با هماهنگی مسئووین 

مورد بازرسی قرار بگیرند از گمرک عبور کرده و به سمت پایتخت حرکت می کردیم و در 

کردیم. وقتی به سمت مرز عراق  آنجا پیاده نموده و دوباره به سمت مرز عراق حرکت می

سیر مشکلی رفتیم یک واحد از نیروهای امنیتی عراق همراه اکیپ ما بود تا در طول ممی

 به وجود نیاید.

در آنجا اووین سؤاوی که به ذهنم زد این بود که چرا تمام این وسایل از طریق فرودگاه 

بغداد فرستاده نمی شود و چرا باید این همه انریی برای آن صرف نمود؟ جوابی که به من 

ز هم داده شد این بود که اگر با کامیون بفرستیم زمان بیشتری طول می کشد و در مر

کامیون باید مورد بازرسی قرار بگیرد به همین خاطر ما با اتوبوس می بریم و مورد بازرسی 

هم قرار نمی گیریم و کار بهتر انجام می شود در ضمن ارسال بار با هواپیما برایمان سخت 

 است و مسئووین عراقی متوجه خروج این وسایل می شوند.

اهدش بودم این که چرا مأموران مرز اردن با چیزی که برای اووین بار در مرز اردن ش

نیروهای سازمان نهایت همکاری را می کنند و چقدر رابطه خوبی با مسئووین سازمان 

دارند در حاوی که هر وقت رجوی از فلسطین حرف می زد اشاره ای به کشتار فلسطینیان 

چیزهای دیگری  اشاره می کرد ووی اکنون در مرز شاهد) جمعه سیاد ( توسط کشور اردن 

از این رابطه بودم و حتی نفرات در داخل مرز هم مورد بازرسی قرار نمی گرفتند و در 

 در اردن نیز مسلح تردد می کردند. سازمانکمال تعجب شاهد بودم که مسئووین 

اکنون که به بحث رابطه ی فرقه رجوی با کشور اردن رسیدیم به این نکته اشاره کنم 

پایگاه سیفی آماده شد قرار شد که نفرات خارجه نشین شورا برای که وقتی ساون نشست 

 نشست شورا به بغداد سفر کنند به همین خاطر چند دستگاه اتوبوس به اردن رفت تا نفرات

 شورای رجوی را به عراق بیاورند که من نیز همراه نفرات مشخص شده به اردن رفتم.

د و به سمت مرز عراق حرکت کردیم در پایتخت اردن، نفرات شورا سوار اتوبوس شدن

در بین راه متوجه شدم که دو خودروی پلیس تا مرز ما را اسکورت می کنند تا بدون هیچ 

ها عبور کنیم، در آنجا برایم روشن شد که سازمان همه طرفه با بازرسیمشکلی از تمام 

 دووت اردن در حال همکاری است. 
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ردن به عهده زنی به نام مرضیه باباخانی بود. در آن موقع مسئوویت پایگاه سازمان در ا

 در فرانسه به دستور وی دست به خودسوزی 7533این زن بعد از دستگیری مریم قجر در سال 

زد و زخمی شد. نفر سیاسی این پایگاه فردی به نام عالاودین توران نام داشت که اکنون 

 وضعیت وی در فرقه رجوی معلوم نیست.

 
 نگونبخت فرقه رجوی مرضیه باباخانی زن

أموریت ما چیست و به کجا در مورد رفتن به اردن از قبل باید توجیه می شدیم که م

 کنیم و با چه کسانی برخورد داریم و در مورد این که از مرز عراق و اردن چگونه خارجتردد می

ورد اگر ممی شویم با کسی حرف نزنیم. این مأموریت باید به طور کامل مخفی می ماند و 

گفتیم برای کمک به قسمتی از سازمان در اختیار نهادی بودیم و گرفتیم میسؤال قرار می

 دیگر نباید به فرد اجازه می دادیم که سؤال کند.

ی بازرسی ها در سازمان صحبت کردم ووی باید به این نکته هم اشاره در مورد نحوه

 اشت چون نمونه ای که خودم درکنم که رجوی به هیچ کدام از اعضای تشکیالت اعتماد ند

 اردن شاهدش بودم را اینک بیان می کنم.

بعد از چند دفعه بار بردن با اتوبوس به اردن، یک نوبت قرار شد که دو اتوبوس بار زده 

و چهار نفره به اردن برویم وقتی به اردن رسیدیم شب بود و کار خاوی کردن بارها طول 

مان نبردند و مجبور شدیم در پارکینک فرودگاه در داخل کشید و دیگر ما را به پایگاه ساز

اتوبوس بخوابیم تا صبح روز بعد به سمت مرز حرکت کنیم وقتی که به فرودگاه رسیدیم متوجه 

 . مانیمند که ما هم در اتوبوس با شما میشدیم که دو نفر از زنان مسئول پایگاه آمده و گفت

 لی برخورد که این چه حرفی است و این چه حرکتیدر ابتدا این مسأوه به ما چهار نفر خی
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 مانیم و کاری به ما نداشته باشید. در موقع خوابیدنزنان گفتند ما در عقب اتوبوس می است؟

 با پایگاه تماس گرفته و عنوانمتوجه شدیم که آنان هر نیم ساعت با پیجرهایی که داشتند 

 ا برایم روشن شد که رجوی به هیچکردند که مشکلی نیست و همه چیز خوب است. آنجمی

 کس اعتماد ندارد.

ز رفتن به اردن، برای من تجربه بسیار گرانبهایی بود و دانستم که سازمان با دست با

 تواند با همکاری دووت عراق و اردن مسأوه اش را حل کند و حتی نفرات را با پاسپورت هایمی

جام مقاصدش حاضر است دست همکاری تقلبی به اروپا بفرستد و این که سازمان برای ان

به همه جانیان بدهد و از طرف دیگر سازمان به هیچ از اعضای خود اعتماد ندارد و اعتماد 

 دروغی بیش نیست.سازمان به اعضای 

 مانور نظامی سازمان به اسم سیمرغ

بعد از رفتن مریم قجر به فرانسه و انجام نشست های مختلف توسط رجوی در 

ز داشت که در بعد نظامی هم عرض اندام کند به همین خاطر تصمیم اشرف؛ وی نیا

این مانور سیمرغ نامیده شد و در بیرون گرفت که مانوری در بیرون اشرف برگزار نماید. 

از قرارگاه اشرف و در ضلع شرق انجام گرفت. زمین هایی که سال ها اهاوی اطراف 

تصاحب نمود و دیگر کسی اجازه  قرارگاه به کار کشاورزی مشغول بودند به یکباره

 نداشت وارد آنجا شود.

کرد که با رفتن مریم قجر به فرانسه بال سیاسی سازمان فعال تر شده رجوی فکر می

 . است و اکنون باید در قسمت نظامی هم خودی نشان دهد

سازمان برای انجام این مانور انریی زیادی گذاشت. جاده های بیرون قرارگاه که 

ی بودند به جاده شنی تبدیل شد و روی جاده گازوویل ریخته شد تا خاک زمین خاک

بلند نشود در ضمن یک برج دیدبانی درست شد. در راستای این مانور یک جایگاه 

فرماندهی و یک جبهه شنی بزرگ برای توجیه عملیاتی درست شد تا بتوانند در بعد 

 تبلیغاتی خودی نشان دهند.
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 شمار صدام به سازمان و فیگور فرماندهان سازمان برای اجرای شوی مانورتصاویر کمک های بی 

 سازمان برای این که ابعاد این مانور را بزرگ جلوه دهد تعدادی از اعضای بی کار شورای

 دست ساز سازمان را از اروپا به عراق آورد و تعدادی خبرنگار نیز به محل مانور دعوت شدند

 بود برسد. تا رجوی به چیزی که دنباوش

برای انجام این مانور، رجوی با نفربر وارد مانور شد و فرمان حرکت داد. تعدادی هلی 

نشان دهند که سازمان با خودش از هوانیروز عراق امانت گرفته بودند تا  3کوپترهای می 

کوپتر دارد. کلیه ادوات نظامی سازمان در این مانور شرکت داشتند. عذرا علوی هلی

 عنوان جانشین فرمانده، هدایت و فرماندهی را به عهده گرفت. طاوقانی به

بیشتر برای روحیه دادن به نفرات خودی و استفاده تبلیغاتی از آن بود که این مانور 

 سازمان در عملیات فروغ جاویدان شکست نخورده و توان نظامی آن باالتر رفته است و زاوده

 در مناسبات فرقه رجوی بودیم درک می کردیم جنگ عراق علیه ایران نبوده است ووی ما که

 که همه این مانورها و تبلیغات برای سرپوش گذاشتن بر روی شکستی است که رجوی محتمل

 شده بود و حاضر نیست آن را قبول کند. 

ضی حمله کرده و آنجا ریل کار این گونه بود که کلیه افراد با ادوات نظامی به دشمن فر

مه این بازی ها بیشتر مصرف بیرونی داشت تا سازمان بتواند در کردند. هرا تسخیر می

تبلیغاتش از آن استفاده نماید. توضیح دادن فرماندهان فرقه روی نقشه عملیاتی و گرفتن 

یشی فیگورهای مسخره و این که انگار جایی را فتح کرده اند بیشتر حاوت مسخره و نما

ن و خسته به قرارگاه بازگشتند و مسعود هم ی افراد ناالداشت. بعد از چندین ساعت همه
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به سرنگونی مورد  د عکس یادگاری فکر می کرد کهبا سوار شدن در نفربر و گرفتن چن

 نظرش رسیده و انگار در خیابان های تهران در حال سان دیدن می باشد. 

نمایشی که رجوی در بیرون اشرف به راه انداخته بود جنبه تبلیغاتی داشت تا خودی 

 شان دهد و پشتوانه ای نظامی برای مریم قجر در فرانسه باشد.ن

 سازمانرجوی به انتظاری که از آن مانور داشت نرسید چون هیچ انگیزه ای در اعضای 

به وجود نیاورد. همه ی افراد روی این مانور حرف داشتند که دیگر این چه بازی است که 

کار گذاشتن برای ما چیز دیگری از یک ماه قبل درگیر آن شدیم و جز خستگی و سر

 نداشت.

 بند ف: شکستن فردیت

بعد از بحث های بند )ر( یا همان ریاست جمهوری، از آنجا که خیلی از مسئووین و 

اعضای قدیمی سازمان مریم قجر را قبول نداشتند رجوی به فکر این افتاد که باید بند 

کند به همین خاطر در پاویز سال دیگری از انقالب طالق مریم را در مناسبات خود جاری 

 بند ف یا شکستن فردیت را در مناسبات ساری و جاری کرد. آوردن بندهای مختلف 7515

هر ساوه برای اعضای فرقه امری عادی شده بود و هر سال منتظر بودیم که باید درگیر 

دیگر همه مساول ایدووووییک بشویم و این بار چه چیزی را باید افشا کنیم نمی دانیم چون 

 چیز برای سازمان گفته شده بود.

رجوی بند جدید را بند ف یا همان فردیت نامید چون فکر می کرد که کار نکردن افراد 

به این مسأوه مربوط است. در قسمت های قبلی هم توضیح داده شد که منظور از خواندن 

 اد باید از این مراحلفاکت در جمع های بزرگ با توهین، فحش و ناسزا گفتن همراه بود و افر

 و گذرگاه ها عبور می کردند.

در این بند به افراد اوقا می شد که دارای شخصیت کاذبی هستند که در مقابل رهبری 

 )رجوی( و جمع باید در هم شکسته و خرد شوند و این بند برای رهایی افراد آمده است.

ه و دیگری فرا برنده بود. در این بند رجوی از دو فردیت نام برد یکی فردیت فرو برند

فرو برنده به معنی این بود که فرد از شخصیت کاذب خود دست نکشیده و هم چنان روی 
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افکار خود پایداری کند که این بسیار خطرناک است و فرد را بعد از مدتی از تشکیالت و 

 مناسبات دور خواهد کرد.

صیتش را خراب کند و در فردیت فرا برنده به این معنی بود که فرد باید ابتدا شخ

مقابل سازمان دست رو کند و همه فاکت های گذشته اش را بگوید و در مسیر رجوی و 

تشکیالت و انقالب طالق مریم قرار بگیرد و به آدمی تبدیل شود که هر چه سازمان و 

مسئووین وی می گوید گوش شنوا داشته باشد و به قول امروزی باید به مانند گوسفندی 

چوپان گله هر جا نیاز دارد او را با خودش ببرد. فرد در این فردیت دیگر تصمیم  باشد که

گیرنده نیست و دیگر نمی تواند روی خط و خطوط سازمان حرفی داشته باشد و باید به 

طور صد در صد مطیع و فرمانبر رجوی باشد. در این بحث هیچ یک از افراد تشکیالت 

 از این بحث عبور می کردند.مستثنی نبودند و همه افراد باید 

ی افراد باید حتی از خطاهای کوچک شخصی هم نمی گذشتند در این پرویه همه

یعنی این که هر فرد باید خودش را رو سیاه کند و دست به افشاگری علیه خودش بزند و 

 تا وقتی جمع دست رو کردن وی را قبول نکنند به معنی عبور از آن بند انقالب نیست.

ات رجوی هدف اصلی از این بند، کنترل هر چه بیشتر نفرات بود. این بند چند در تفکر

هدف را دنبال می کرد. اول: بعضی افراد در زندگی شخصی خود خطاهایی داشتند که با 

 بیان آن در جمع همیشه احساس خرد شدن می کردند و در ذهن شان این تناقض وجود داشت

 ا آخر عمر در ذهن شان درگیر آن مسأوه بودند.که افراد در موردش چه فکر کرده و ت

دوم: تشکیالت با این حربه سعی نمود افراد به خاطر گناهان گذشته دیگر به خطاها و 

انحرافات سازمان کاری نداشته باشند چون همیشه فرد درگیر تناقضات ذهنی اش بود چرا 

 خطر باشد.  که می ترسید اگر چیزی در مورد خط و خطوط بگوید همیشه باید در

سوم: همانگونه که بعداً شاهدش بودیم در بحث غسل هفتگی سازمان فاکت هایی که 

جدا می  سازماندر مورد جنسی وجود داشت را مورد سوءاستفاده قرار داد. وقتی فرد از 

شد و دست به افشاگری می زد و سازمان از آن گزارشاتی که فرد در مورد خودش نوشته 

ی داد تا این گونه شخصیت فرد را در جامعه خراب کند کار کثیفی که بود به بیرون درز م
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هیچ یک از گروه های تروریستی در مورد اعضای خودش نکرده ووی این کار برای رجوی 

 چیز مشروعی بوده است.

سازمان همه ی افراد را موظف کرده بود که خود را در جمع روسیاه کنند و اگر کسی 

ن روسیاهی به معنی روسپیدی مریم قجر می باشد. این روش خودش را روسیاه نماید ای

برای همه افراد اجباری بود. در محتوا هدف این بود که در نشست ها هر فرد به نقطه ای 

برسد و اعتراف نماید که پر از گناه و خطاهای فردی بوده و آن ارزشی نداشته و تشکیالت 

 باید از تمام پروسه زندگی وی مطلع باشد.

را ( زنی به نام مهوش سپهری )نسرین ردازدبرای این که به اهمیت این مسأوه بپ رجوی

به  نام برد چون در بحث انقالب طالق از فهمیه به عنوان شاخص نامبرده بود در این باره نیاز

به  زن دیگری داشت چه بهتر زنی مانند مهوش سپهری که زنی بسیار بددهان و ومپن و

اش ممکن نبود تعریف از مریم رجوی نباشد و این همان جمله طور کامل وحشی که در هر

 زنی بود که مسعود به آن نیاز داشت

 

 ( زنی لمپن و شکنجه گرمهوش سپهری )نسرین

رجوی برای این که این بازی به نحوی که که خودش می خواهد پیش برود از مهوش 

ات سازمان و انقالب سپهری در اروپا سؤال کرد که شما شاخص شکستن فردیت در مناسب

خواهر مریم هستید نظر شما چیست؟ مهوش سپهری با حاوتی مسخره همانند مریم قجر 

با صدایی گرفته و بغض آوود عنوان داشت که من کاره ای نیستم من نه سر پیازم و نه ته 
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پیازم، هر چه که هست مربوط به انقالب خواهر مریم است. مسعود رجوی از او این جواب 

ظار داشت چون می دانست با این کلمات وی می تواند به هدفی که دنبال می کند را انت

برسید. بعداً مشخص شد که مهوش سپهری برای پیشبرد خط رجوی و انقالب کشکی 

مریم یکی از شکنجه گران به نام تشکیالت رجوی است و به قول معروف پله های ترقی در 

 وده است.امر ومپنی و وحشی گری را خیلی خوب طی نم

رجوی در این بند به دنبال بیان محفل نیز بود چرا که معتقد بود که محفل شعبه سپاه 

پاسداران می باشد. رجوی با این تفکر سعی نمود که افراد تحت هیچ شرایطی به همدیگر 

نزدیک نشوند و با یکدیگر حرف نزنند. این روابط به گونه ای بود که حتی دو دوست و یا 

 دش نمی توانست به مدت طوالنی و یا چند روز با همدیگر حرف بزنند اگر چنینپدر با فرزن

 کردند. انجام نشست و خواندن فاکت با فحشمی افتاد مسئووین فرقه برخورد میچیزی اتفاق 

 و ناسزا گفتن جمع همراه بود و اگر کسی این را قبول نمی کرد دیگر خودش می دانست.

 ؤال ممکن است به ذهن خطور کند که آیا سازمان از ابتدااز نگاه یک فرد بیرونی این س

 کرد؟ باید گفت خیر این گونه نبوده است. از وقتیه در مناسباتش با افراد تنظیم میاین گون

 های انقالب طالق مریم به مناسبات وارد شد و از آنجایی که رجوی شکست عملیاتبحث بند

یم می کرد تا کسی جرأت حرف زدن نداشته مرصاد را قبول نکرد می بایست این گونه تنظ

باشد و از این طریق همه را کنترل می کرد. در گذشته هم انتقاد از خود و هم انتقاد به 

توانستند با همدیگر حرف بزنند و از خاطرات وجود داشت و نفرات خیلی راحت می مسئول

 ل شد.گذشته یاد کنند ووی بعداً این مساول برای همیشه در سازمان تعطی

 بعد از شروع بحث های بند ف دیگر افراد تبدیل به سویه می شدند و خیلی از مساولی که

 وجود داشت از بین رفت، احترام به مسئول رنگ دیگری گرفت و مسئووین در نشست شروع

 کردند، دیگر همه چیز برای یک تسویه حساب فردیش دادن و ناسزا گفتن به افراد میبه فح

 توانست با این حربه فرد مورد نظر را زیر سؤال ببرد.جود آمد و هر کسی مین افراد به وبی

آن قدر آش شور شده بود که برخورد های فیزیکی به نشست های مورد بحث کشیده 

هم بودند که  سازمانشد و برای کسی اعصابی باقی نگذاشته بود. یک سری افراد کاسه ویس 
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حرکت کنند و به تعریف و تمجید از بندهای  کردند در مسیر آباین جریان سعی می در

 طالق مریم بپردازند. انقالب

در این بند مانند بندهای دیگر انقالب طالق مریم قجر، افراد باید فاکت های محفلی 

 کرد به معنی عبور فرد از بحث بندخواندند و اگر جمع تأیید میع میخود را نوشته و در جم

   ف یا همان فردیت بود.

 ل های بعد نشست های مختلف دیگری همانند بند ف در سازمان به راه افتاد که دردر سا

های غسل هفتگی و یا بحث های طعمه به آن خواهیم پرداخت مانند نشست همان قسمت

 که هر کدامشان داستان دیگری دارد.

 نشست های حوض در بغداد

ستان که در پایگاه سیفی بعد از گذشت چند ماه بار دیگر رجوی افراد را در ساون بهار

 های تشکیالتشرین مرحله از تفتیش عقیده و پایهدر بغداد قرار داشت به آنجا کشاند تا آخ

را محکم نماید تا دیگر کسی جرات نکند که در مقابل مسئووین و تشکیالتش قرار بگیرد و 

 تمام سوراخ های تشکیالتش را ببندد . 

نفرات هر وشکر جداگانه به بغداد می رفتند تا  در قرارگاه اشرف، 7511در پاییز سال 

کردم و مسئوویتم راننده ند. من در قسمت پیشتیبانی کار میدر نشست رجوی شرکت کن

اتوبوس بود و مأمور جا به جایی افراد از اشرف به بغداد برای برگزاری نشست رجوی بودم 

 ن ما در قسمت پشتیبانیدر این مدت متوجه شدم که نشست های جدیدی در راه است ووی چو

 اشرف بودیم نشست آخر به ما اختصاص داده شد. معموال نشست ها از ده تا بیست روز ادامه

داشت و بعد از انتقال نفرات به اشرف نفرات دیگری وارد نشست های حوض می شدند. 

در نهایت نوبت به قسمت ما که همان پشتیبانی اشرف بود رسید و من هم مانند بقیه 

  نشست حوض شدم. وارد

به محض ورود در یکی از پایگاه ها که مخصوص همین کار در نظر گرفته شده بود 

استقرار یافتیم و شب به طور ناگهانی به ما گفته شد که در ساون همکف جمع شویم و بعد 

ها از دیدن مسعود خیلی خوشحال شدند. م که رجوی در ساون می باشد و بچهمتوجه شدی
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 ز روز بعد نشست هایی داریم که برای پیشبرد خط و استراتژی ما بسیار حاوزرجوی گفت که ا

 اهمیت است و اکنون شما بدون این که به چیزی فکر کنید استراحت کرده و مسئووین، برنامه

کنند. این حرف رجوی ذهن خیلی از نفرات را گرفت که دیگر ما ابالغ میها را به شنشست

 ن ریاست جمهوری و بند )ف( یاتازه از بند )ر( یا هماچه داستانی شروع خواهد شد 

 فردیت خالص شده ایم اکنون چه بحث جدیدی را می خواهد شروع کند. 

 روز بعد همه در ساون اجالس یا همان ساون شورا در پایگاه سیفی حضور یافتیم. رجوی

ا.ا. صحبت ن شروع کرد و بعد قدری در مورد مساول منطقه و وضعیت ج.آبا آیه ای از قر

ی نزدیک تی قرار دارد و می توان در آیندهو این که حکومت ایران در چه موقعی نمود

را دید ووی برای رسیدن به آن نقطه ابتدا شما نفرات ارتش آزادی بخش باید از سرنگونی 

کنید چون گزارشاتی به دستم رسیده که اصالً وضعیت برادران خوب نیست  خودتان شروع

 این وضعیت اصالً نمی توان به سرنگونی فکر کرد. ایعنی این که ب

بعد رجوی برای این که قدری فضا را به نفع خود تغییر دهد گفت من پووی ندارم و از 

 حمایت ابر قدرتی هم برخوردار نیستم تنها باید روی توان شما و مردمان تکیه کنیم و در همانجا

 عار شد و بعدها در تمام نشست هایضرب اومثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من ش

 رجوی مورد استفاده قرار گرفت.

رجوی برای این که خطش را پیش ببرد گفت با توجه به خراب بودن مناسبات داخلی 

 سازمان و این که زنان مسئول نمی توانند کارها را پیش ببرند یعنی برادران، زنان مسئول را

 ش آزادی بخش آن را منحل می کنم تا تک تک نفراتقبول ندارند من به عنوان فرمانده کل ارت

 از این بحث عبور کرده و بعد درخواست عضویت بدهند تا بتوانند در ارتش آزادی بخش دوباره

 عضو بشوند و این آغاز بحث رجوی در نشست های حوض بود.

 به مانند گذشته در تمام نشست های رجوی بودند افرادی که برای گرم گردن نشست ها

و  های رجوی حرف زدند و این که ما باید چقدر بی غیرتمیکروفون آمده و بابت تأیید حرف یپا

 بی شرف باشیم که بخواهید ارتش آزادی بخش را منحل کنید.

جور که دوست دارد دن نشست کافی بود که رجوی هراین شوی مسخره برای گرم کر

 ات کاسه ویسی که کارشان هنوزنشست را به پیش ببرد و در حین نشست هم شاهد بودیم نفر
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 کردند تنور نشست راجید و فحش دادن به خودشان سعی میهم همین است به تعریف و تم

 داغ تر نگهدارند.

پای میکروفون بروند جوی که در نشست  سازمانقبل از این که نفرات مفت خور 

ووی بعد از کاسه  دانستند که دیگر چه خبر استبسیار سرد بود و افراد هنوز نمی بودحاکم 

افراد این معلوم اوحال، رجوی فضا را مناسب دید و متوجه شد مسئووینی که قرار بود  ویسی

نشست را بچرخانند کارشان را انجام داده و به بحث اصلی پرداخت و گفت که من فکر  صحنه

ردارند ووی با رفتن مریم به فرانسه و اعالم بند ف )فردیت( برادران مسئوویت بیشتری ب می کردم

که مسئووین شما به من دادند این گونه نبوده است و من اشتباه می کردم شما  گزارشاتی

انقالب طالق مریم مگر امضای خون و نفس نداده بودید و کسر رهایی را امضا در بندهای 

پس چگونه است که امروز به این وضعیت دچار شدید و حتی دیگر تناقضات  نکردید بودید

ن نمی کنید؟ من خودم می دانم و شما هم بهتر می دانید که ریشه این خود را بیا

دوران یا همان مساول جنسی دارد که حاضر نیستید آن را بیان کنید. تناقضات در مسأوه 

نشست را بیشتر کند از زنان مسئول خواست که از ساون خارج  رجوی برای این که سس

جوی دیگر مرزی باقی نگذاشت و گفت وقتی حرف بزند. ر شوند تا بتواند با اعضای فرقه

مجلس خودمانی است و می توانم حرفم را بزنم و اکنون خواهران بودند من نمی توانستم 

و آن مسأوه ی تناقضات جنسی است که وقتی فاکت  ی حرف هایم را به شما بگویمهمه

د همین تناقضات کنیمی زند آن را بیان و گزارش نمی جنسی از خواهران سازمان به ذهن تان

آن خواهران را یک خواهر مجاهد نمی بینید بلکه از  در کار شما تأثیر گذار خواهد بود و دیگر

کنید و چیزهای دیگر که خودتان بهتر می دانید. شما میوضع یک زن بیرونی با وی تنظیم م

 آن زنان را برای کار دیگری می خواهید.

که چطور قبل از انقالب طالق مریم همه این حرف رجوی تناقضی هم به دنبال داشت 

 مردها در کنار زنان کار می کردند و اصالً مسأوه جنسی در کار نبود و فاکتی در مورد پرخاشگری

وجود نداشت، همه در یک محیط با هم دیگر کار می کردند و همیشه رابطه بین فرد و 

 را نمی داد. در گذشتهمسئول حاکم بود و کسی به خودش اجازه وارد شدن به آن محدوده 

حتی این رابطه به حدی خوب بود که در منطقه کردی در موقع نهار و یا شام زن و مرد 
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 در یک بشقاب با همدیگر غذا می خوردند پس چگونه است که اکنون این تناقضات به ذهن

زنان و مردان می زند، این مسأوه ریشه در جای دیگری دارد که همان بحث انقالب طالق 

 م بود. رجوی برای این که شکست در عملیات فروغ جاویدان را بپوشاند به مشکل ذهنیمری

افراد که همانا زن و زندگی می باشد تمرکز نمود و خواست تا از این طریق هم از شکست 

 فرار کند و هم افراد را به بند بکشد ووی تا مقطعی موفق بود این موفقیت هم به خاطر وجود

شاهد بودیم که به محض سقوط صدام تمام پایه های تشکیالت به ورزه صدام بود ووی بعد 

 افتاد و تعداد زیادی از مناسبات فرقه رجوی جدا شدند.

 های رجوی، مسئووین مرد و تعدادی کاسه ویس که همیشه در نشست هایبعد از صحبت

ند رجوی اندر باب حرف های وی حرف می زنند وارد بحث شده تا به رجوی دوداری بده

 که ما پشت شما هستیم و با توهین کردن به افراد سعی نمودند که فضای نشست را ملتهب

کرده تا بقیه افراد حاضر در نشست حرکتی از خود نشان دهند و پای میکروفون رفته و 

حرف بزنند و صحبت های رجوی را مورد تأیید قرار دهند. بعد از آن زنان مسئول وارد کار 

فتند که رجوی چقدر ناراحت است و باید به او کمک کرد و این کمک شدند و به افراد گ

کردن از فعال شدن شما در نشست ها شروع می شود و راحت با رجوی رابطه بزنید و 

 پشت میکروفون رفته و مشکالت خودتان را بیان کنید تا از تناقضات کنده شوید.

 ثمره آن را ببیند و به همین روز بعد رجوی که تمام حرفش را زده بود انتظار داشت که

 خاطر مسئووین تعدادی از افراد که وضعیت مفت خوری و کاسه ویسی شان برای همه روشن

 بود را به پایین سن نشست رجوی بردند.

وقتی نشست شروع شد هر کدام از نفرات موجود در پایین سن شروع به حرف زدن 

ی این محل را حوض کوثر یا همان کردند و بعد هم سوگند عضویت خوردند که بعداً رجو

حوض رهایی نامید که باید فرد با وارد شدن به آن محل و گفتن تناقضاتش پاک شده و 

بعد سوگند عضویت بخورد و این به معنی عضویت در ارتش آزادی بخش است و بعد هم با 

رجوی روبوسی کرده و داستان تمام می شد. در مدتی که ما در نشست های رجوی حضور 

داشتم صحنه های جاوبی هم دیدم وقتی از فرقه رجوی جدا شدم متوجه حقه بازی و 

 شیادی رجوی شدم 
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 فقط داستان عبور از نشست های رجوی نبود بلکه بعد از کلی تیغ کشی در نشست های

رجوی و بد و بیراه گفتن های زیاد از طرف جمع، فرد باید در نشست های یکانی شرکت 

که نوشته بود را در جمع می خواند تا اگر جمع تأیید عبور از بحث را نموده و فاکت هایی 

 می داد او می توانست درخواست عضویت در ارتش آزادی بخش رجوی را بنویسد.

وی همیشه افراد را به در جریان نشست ها چه در اشرف و چه در دیگر نشست ها، رج

چگونه حتی نفرات جدیداوورود کرد و این برای همه تعجب آور بود که رجوی اسم صدا می

 را می شناسد و حتی از پروسه وی خبر دارد ووی بعداً مشخص شد که در نشست های رجوی

همیشه دسته گلی بود که در پشت آن صفحه مانیتوری قرار داشت که از پایین قابل رؤیت 

گرفت مسئول مربوطه اسم و ین که فردی پشت میکروفون قرار مینبود به محض ا

از روحیات و پروسه وی را در مانیتورهایی که در اختیار داشتند یاداشت کرده  ای خالصه

و رجوی در مانیتور خود می توانست آن را ببیند و با این شیوه عمالً دست به فریبکاری 

 می زد تا بتواند از این طریق فرد را جذب کند.

از نفرات  در روزهای آخر نشست حوض، مهوش سپری )نسرین( به رجوی گفت یکی

که اکنون در قرارگاه اشرف حضور دارد حاضر نیست در نشست شما شرکت کند و عنوان 

می کند که می خواهد از سازمان و عراق برود. رجوی به مهوش سپهری گفت که فردا این 

 فرد را حتماً به نشست من بیاورید تا من با وی صحبت کنم. 

باز هم بر رفتن از ارتش و عراق اصرار  روز بعد فرد مورد نظر در نشست حضور یافت و

داشت که رجوی به او گفت که باالی سن نزد وی برود وقتی فرد نزد رجوی رفت و با او 

روبوسی کرد فرد مورد نظر چهره اش دگرگون شد و به قول سازمانی انقالب کرده و دست 

بعد از دیدار با  رو کرد. این صحنه برای خیلی ها انگیزاننده و سؤاوی بود که فرد چگونه

رجوی این گونه انقالب کرده است. چه چیزی رجوی به او گفته است؟ چه اتفاقی میان 

وی و رجوی افتاده است؟ و انبوهی سؤال دیگر ... ووی فرد مورد نظر حاضر نبود دراین باره 

ب حرفی بزند ووی بعد از جدا شدن از فرقه رجوی با تعدادی از این افراد که آن گونه انقال

کرده بودند صحبت کردم آنان مطرح نمودند که رجوی موقع روبوسی زیر گوشمان ما را 
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از قبرتان هم اطالع پیدا  تهدید به مرگ کرد و می گفت اگر کوتاه نیاییم حتی کسی

 به همین دویل من ترسیدم و گفتم که انقالب کردم و ..... دنمی کن

و  سازمانبانی که رجوی نزد اعضای حال می توان دریافت آن چهره ی واقع گرا و مهر

بیرون ساخته بود اساساً این گونه نبوده است چرا که وقتی این گونه افراد را تهدید به 

 مرگ می کند تا فرد در مناسبات باقی بماند دیگر چه نامی می توان بر وی نهاد.

جدا ی بحث شرایط را مناسب دید و گفت با توجه به اعزام نیروهای رجوی در ادامه

 شده از سازمان به خارج از کشور شاهد هستیم که تعدادی اندک دست به افشاگری می زنند

 در صورتی که تمام خرج رفتن شان را ما می دهیم و ... به همین خاطر تصمیم گرفتیم دیگر

 کسی به اروپا فرستاده نشود و اگر کسی خواهان جدایی است باید چهار شرط ما را بپذیرد.

ید در مقابل دوربین اعتراف کند که مسأوه ی جداشدن از سازمان به خاطر اول: فرد با

 بریدگی و مسأوه دوران و زن و زندگی است و سازمان راهش درست است.

 دوم: برای این که اطالعات فرد بسوزد باید دو سال در زندان های سازمان بماند. 

ورت شما مهر ورود به سوم: فرد باید هشت سال در زندان ابوغریب بماند چون پاسپ

عراق نخورده است و این به منزوه ورود غیر قانونی به عراق می باشد و طبق قانون عراق 

هشت سال زندانی دارد به همین خاطر باید هشت سال در زندان ابوغریب بمانید که معلوم 

 نیست چه بالیی بر سرتان بیاید.

ی با زندانیان شنیده بودیم کسی با تعاریفی که از زندان ابوغریب در مورد بد رفتار

پا در این زندان بگذارد چون فکر می کرد اگر به آن محل فرستاد شوند دیگر  نمی خواست

 راه بازگشتی برایشان متصور نیست.

 چهارم: بعد از ده سال اگر تبادوی بین اسرای جنگ عراق و ایران انجام گیرد شما به ایران

 مت ایران چه بالیی بر سرتان بیاورد.مسترد خواهید شد و معلوم نیست حکو

رجوی قصد داشت با ترساندن افراد آنان را مجبور کند که در مناسبات بمانند و تمام 

سعی و کوشش رجوی این بود که درب خروجی سازمان را ببندد تا دیگر کسی عنوان 

شد  نکند که قصد خارج شدن دارد. بعداً شاهد بودیم این طرح رجوی هم با شکست مواجه
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 و بودند نفراتی که با تمام خطراتی که این مسیر وجود داشت راه خروج از سازمان را در پیش

 گرفتند و در نهایت به آزادی رسیدند.

رجوی برای این که ماهیت خود را به طور کامل عیان کند گفت که دیگر خبری از 

ین بود که از خروج از سازمان نیست و باید درب خروج را گل گرفت و حرف آخرش هم ا

این به بعد هر کس حرفی از رفتن به اروپا بزند با مشت آهنین مواجه خواهد شد و حتی 

نفرات جدا شده در اروپا را هم تهدید نمود که آنان هم از این پس با مشت آهنین فرقه 

مواجه خواهند شد و اگر روزی سازمان شکست بخورد مسئوویت هر مجاهد می باشد که 

دا شده را بکشد و می دانیم که زندان های اروپا هتل بوده و زندانی در آن ابتدا نفرات ج

 خیلی راحت است و ما هم بعداً به کارش رسیدگی خواهیم نمود.

رجوی در جمع بندی نشست گفت با توجه به حاضر گفتن شما دوباره ارتش آزادی 

نی سازمان و بخش تأسیس شده و از هم اکنون مؤسسان دوم ارتش شروع شد این کار یع

 ما تا ده سال آینده مصونیت پیدا کردیم و خیاوم از این بابت راحت است.

این تفکر رجوی خیاوی خام بود زیرا که نزدیک به ده سال بعد ارباب وی یعنی صدام 

سرنگون شد و تعداد زیادی از مناسبات وی جدا شدند و معلوم شد که حرف های رجوی 

 است. هم در همان موقع سر کاری بوده

برای این که به ماهیت رجوی پی ببریم به نمونه ای که در روزهای آخر نشست های 

پشتیبانی در حضور رجوی اتفاق افتاد اشاره می کنم تا دریابیم که رجوی تا کجا در کینه 

 ورزی و قدرت طلبی صرف فرو رفته است. 

ن به واقع از ی شود چوروز آخر نشست همه خوشحال بودند که باألخره نشست تمام م

ی که گفته شد برای انجام نشست همه های طوالنی خسته شده بودیم تا اینتکرار نشست

 افراد در ساون حضور یابند و بعداز آن افراد می توانند به قرارگاه های خود برگردند.

در روز آخر، رجوی برای این که نسق گیری از دوستان خود را به پایان برساند تا دیگر 

خودش اجازه ندهد در مناسبات کار دیگری انجام دهد و با انقالب طالق مریم کسی به 

 قجر همراه نشود مهدی افتخاری را به نشست حوض فرا خواند. وی کسی بود که طراح خروج

 و یکی از مسئووین سابق و قدیمی در زمان شاه و فرمانده چند 7516مسعود از تهران به سال 
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 ن بود، وی به دویل این که انقالب طالق مریم را قبول نداشتوشکر در عملیات دروغ جاویدا

مورد کینه رجوی قرار گرفت و بعداً از همه مسئوویت هایی که داشت برداشته و به کار 

 کاشتن سبزی در وشکر مشغول شد.

  
 

 

 

 

 

 

 مهدی افتخاری که با کینه رجوی در حالت بدی جان داد.

سابق سازمان، مرزی باقی نگذاشتند و راجع به ی مسئووین در آن نشست رجوی و بقیه

ترس تناقضات جنسی و این که مهدی افتخاری اصالً فرمانده فرار رجوی در تهران نبوده و 

دل و  از کشته شدن داشته و تمام مشکلش زن می باشد، حرف زدند. مهدی افتخاری اگر قدری

دوستان کاسه ویس رجوی دماغ انقالب طالق مریم را داشت با توجه به خوش رقصی های 

 دیگر آن را هم از دست داد و همانگونه که بعداً شاهدش بودم دیگر کمر راست نکرد و همیشه

به کار کاشتن سبزی و ... مشغول بود. رجوی جالد باز هم از وی نگذشته و در نشست های 

 تش را علیهدر باقرزاده وی را مورد شالق کشی قرار داد و این بار کل ار 7536طعمه در سال 

 وی شوراند.
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 مهدی افتخاری در نشست حوض چون وضعیت را بسیار بغرنج دید و از طرف دیگر انقالب

طالق مریم را هم قبول نداشت برای این که بتواند از زیر فشارهای رجوی و کاسه ویسان 

وی خالص شود از رجوی سؤال نمود که آیا می تواند به عنوان یک میهمان در مناسبات 

 بماند؟ مهدی افتخاری بعد از آن به عنوان یک مهمان در مناسبات باقی ماند ووی رجوی اشرف

 از این هم نگذشت و در نشست طعمه بالیی دیگر بر سرش آورد.

وقتی صدام سرنگون شد مهدی افتخاری می توانست چندین بار که نزد نیروهای 

ز آنجا که رجوی وی را مانند آمریکایی برای مصاحبه رفته بود از مناسبات جدا شود ووی ا

 جادوگران جادو کرده بود، حاضر نشد از مناسبات جدا شود و در نهایت با چه فالکتی دست

از این دنیا شست. اوج بی شرمی رجوی را می توان در حرف های مریم قجر بعد از مرگ 

جاهد دید که با چه وقاحتی از مهدی افتخاری به عنوان م 7596مهدی افتخاری در خرداد 

 د.تا شاید قدری از عذاب وجدانش کم شوصدیق نام می برد 

در قرارگاه باقرزاده که مریم قجر نیز حضور داشت،  7536در نشست طعمه در سال 

افتخاری را در حضور کل ارتش به عنوان سر طعمه معرفی کردند؟ رجوی چقدر بد  مهدی

یکباره مجاهد صدیق نام گرفت. و بیراه نثارش کرد اما وقتی دستش از دنیا کوتاه شد به 

 تف بر این آدمیان ریاکار و فرصت طلب.

به خاطر این بود که دیگر کسی از عراق  7511داستان نشست حوض رجوی در سال 

خارج نشود و به نوعی تشکیالت خودش را آب بندی نمود و اگر کسی قصد خروج داشت 

والً: افراد پول کافی برای این کار می بایست دست به فرار بزند و این هم بسیار سخت بود.ا

توسط ارتش  "قرارگاه اشرف"نداشتند. ثانیاً: به زبان عربی مسلط نبودند ثاوثاً: از هر طرف 

و عوامل مخفی صدام مورد حفاظت قرار می گرفت و اگر کسی وارد شهر بغداد هم می شد 

فرار دند که دست به خیلی راحت به خاطر بلد نبودن زبان عربی دستگیر می شد. افرادی بو

به  زدند ووی بعد از چند روز و یا چند ساعت دستگیر شدند. تعداد کمی هم بودند که با رفتن

 مناطق کردی توانستند از دست فرقه رجوی خالص شوند و زندگی جدیدی را آغاز نمایند.

رجوی با این برنامه فکر می کرد که دیگر خیاوش راحت است و کسی نمی تواند از 

بات جدا شود چون از هر طرف عالوه بر نیروهای سازمان که حفاظت اطراف قرارگاه مناس
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حفاظت  "قرارگاه اشرف"ختلف از را به عهده داشتند نیروهای عراقی هم در مدارهای م

وارد شدن به سازمان "می داد: رگاه فرار نکند. رجوی روزی شعار تا کسی از قرا کردندمی

ما دیگر این شعار رنگ باخت و تبدیل به این شد که ا "سخت است و خارج شدن راحت

وارد شدن به مناسبات بسیار راحت بود و همه افراد خیلی راحت و بدون هیچ مشکلی وارد 

می شوند ووی خارج شدن کاری محال و سخت شده بود و افراد می بایست تا آخر عمر در 

 مناسبات فرقه ای رجوی باقی می ماندند.

ا همه صفر صفر کرد و عمالً عنوان داشت که مواظب کنار دستی رجوی در این بحث ب

خود باشید اگر کسی مشکلی داشت با مسئول خود در میان گذاشته تا به او کمک شود. 

 برای این که کار جاسوسی را مشروع جلوه دهد سس ایدووووییک به آن زد و گفت پیامبران

که فردی مشکلی داشت به او کمک کرد  ما هم بر این نکته تأکید دارند که باید در موقعی

و نباید از کنار آن گذشت، شما هم که اکنون به خاطر مبارزه در کنار هم هستیدید باید به 

همدیگر کمک کنید. این استدالل پوششی برای انجام جاسوسی و گزارش دادن از کنار 

 دستی خود بود. 

د که وقتی کسی ئوریزه شرجوی به چیزی که دنباوش بود رسید و مسأوه این گونه ت

 های آنچنانی بالیی بر سرش می آوردند که فرد از ماندن در مناسباتمشکل داشت در نشست

پشیمان می شد. آری این شیوه ای بود که رجوی مدعی بود که باید به همدیگر کمک 

شروع شد. تمام بحث  کنند و عمالً خط جاسوسی و جاسوس پروری در مناسبات سازمان

خروج از سازمان ممنوع "های حوض را می توان این گونه جمع بندی کرد: نشسترجوی در 

  "نشان دادن مشت آهنین و تهدید افراد و همه جدا شده ها. و

رجوی با این مضمون نشست را به پایان برد که تمام مردان را عنصر نرینه وحشی و 

د جز نرینه های وحشی تمام زنان را عنصر مادینه نامید. رجوی گفت مردان چیزی نیستن

که مدام در پی تجاوز به حقوق دیگران به طور خاص زنان هستند که از جامعه و اجتماع 

مطرود شده اند. اوبته؛ بعداً مشخص شد که رجوی سردمدار نرینه وحشی می باشد که آن 

 گونه زنان فرقه را به عقد خود در می آورد.
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شرکت داشتم و توانستم با ردیف کردن ی افراد در این نشست ها من هم مانند بقیه

 یک مشت فاکت های کشکی از آن عبور کنم و دوباره در سازمان بمانم ووی در ذهنم شکل

گرفته بود که دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد و معلوم نیست که چه سرنوشتی 

که داشته باشیم. اوبته؛ زندگی کردن در این شرایط بسیار سخت بود ووی با دستوری 

رجوی داده بود دیگر امکان حرکتی نبود و باید به آن شرایط تن می دادیم تا شاید در 

آینده راهی برای جدا شدن باز شود. خداوند جواب این انتظار من و دیگر نفرات را داد و با 

جدا شویم و  سازمان مجاهدینسرنگونی صدام من نیز مانند بقیه ی دوستانم توانستیم از 

 رجوی آغاز کنیم.جهنمی به دور از مناسبات زندگی جدیدی 

 ادامه کار و ولخرجی های سازمان  بازگشت به اشرف و 

بعد از پایان نشست های حوض اکنون نشست های داخل یکان شروع شده بود که 

باوطبع من نیز می بایست با خواندن فاکت از این بحث عبور می کردم، این بار نیز توانستم 

ن به کار جاری روزانه که راننده پیک اتوبوس اشرف بود، مشغول شدم و از آن عبور کنم. م

بعضاً هم برای بردن نفر به مرز اردن می رفتم. چون اتوبوس های ما کهنه بود به تعمیرات 

بیشتری نیاز داشت برای همین من به همراه یک فرد دیگر به تعمیرگاه های بغداد که در 

کوت( قرار داشت می رفتیم در ضمن به همراه ما یک منطقه جسر دیاوی )جاده بغداد به 

 تیم اسکورت نیز حضور داشت.

خط کار این بود که اتوبوس ها را برای تعمیرات برده و از نفرات تعمیرکار، کارشان را 

یاد بگیریم تا بعداً بتوانیم آنان را در داخل قرارگاه تعمیر کنیم، ما همین ریل را رفتیم و 

 مه ی تعمیرات اتوبوس ها در داخل قرارگاه اشرف انجام می گرفت.طوری شده بود که ه

نکته ای که وجود داشت مسأوه ی نهار ما و اسکورتی بود که همراه ما می آمد در این 

باره مسئووین فرقه گفتند که غذاهای باقی مانده )آرشیوی( را با خودتان برده و در آنجا 

 ی خاص خودش را داشت. این که مسئووی حاضرگرم کنید و بخورید که این مسأوه دردسرها

 شد چند دنیار بدهد که ما غذای تازه بخوریم جای بحث داشت زیرا وقتی خود مسئوویننمی

 پایشان به بیرون باز می شد دیگر حد و مرزی برای خوردن و اسراف باقی نمی گذاشتند.
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رستورانی صرف کردیم یک بار اتفاق جاوبی برای من و همراهم پیش آمد، ما نهار را در 

وقتی به اشرف بازگشتیم در نشست اجرایی شب، مسئول مربوط با حاوت تندی سؤال کرد 

چرا در بیرون غذا خوردید مگر قرار نبود که از قرارگاه با خودتان غذا ببرید؟ پاسخ دادیم 

که این کار وقت ما را می گیرد. گفت پووی که خرج می کنید پول خون شهدا می باشد، 

رات سازمان در اروپا گدایی می کنند، این کار شما یعنی ول شدن و ... ووی او یادش نف

رفته بود که وقتی خودش هم به شهر می رود پول هایی که خرج می کند پول شهدا است 

 و چگونه است که این خرج کردن ها برای زنان مسئول مشروع است؟ 

زمان در طول ماه رمضان شکم تی سانباید این مسأوه را از نظر دور داشت که چطور وق

کرد و یا ووخرجی های مسئووین سازمان که های صدام و شیوخ منطقه را سیر میارتشی

ی توانستند دست به خودم در بغداد شاهد بودم، پول شهدای سازمان مطرح نبود و آنان م

جلودارشان بزنند چرا که آنان بر کرسی هژمونی زنان تکیه زده بودند و دیگر کسی  کاریهر

 نبود.

 های حمرین به اشرف بازگشتیم صدیقهندگی بعد از سرنگونی صدام از کوهوقتی از پراک

حسینی که مدتی مسئول اول سازمان بود به صرف این که میزهای محل نشست وی رنگ 

و شکل خوبی ندارد دستور داد تا همه میزهای اتاقش عوض شود و همان روز از بغداد 

اشرف آوردند. وقتی میزها را در حیاط ستاد دیدم سؤال نمودم که این خریداری شد و به 

میزها چیست؟ گفتند خواهر صدیقه حسینی از رنگ میزهای اتاق نشست خوشش نیامده 

است. میزهای جدید نوع ایتاویایی بود و قیمت باالیی داشت این در حاوی بود که یکی از 

ن پوتین طبی برای پایش بود زیرا دکتر دوستانم در همان مقر چند ماه به دنبال گرفت

هر بار که پیگیری می کرد جواب تجویز کرده بود که باید حتماً پوتین طبی بپوشد ووی 

 دادند که سازمان پول برای خرید پوتین ندارد. حال خودتان قضاوت کنید که در مناسباتمی

 اشرف زنان چگونه به ترک تازی و ووخرجی ادامه می دادند.

ی صدام و بعد از سرنگونی آن نیز آوردن غذاهای مخصوص برای اعضای باالی  در دوره

سازمان که زنان بودند افزایش یافت. خودم شاهد بودم که چگونه یک فرد عراقی که به 

 زبان فارسی هم اشراف داشت این کار را انجام می داد در حاوی که همان موقع در قرارگاه ها
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و اگر سؤال می کردیم می گفتند مگر نمی بینید در داخل غذاها کیفیت گذشته را نداشت 

عراق جنگ است و وضعیت درستی ندارد. حرف های مفتی که شاید برای کسانی که در 

جریان نبودند قانع کننده بود ووی برای من که از نزدیک شاهد ووخرجی مسئووین زن 

چرا که خودم شاهد بودم  سازمان بودم قابل درک نبود. این مسأوه فقط در مورد زنان نبود

مسئووین مرد که دست اندر کار بودند در خرج کردن دست باز داشتند ووی وقتی به نفرات 

 پایین تر می رسید باید جواب پس می دادیم که چرا پول سازمان را خرج کردیم.

اکنون شاهد هستیم که چگونه مریم قجر در فرانسه برای جمع کردن افراد در حمایت 

دست به ووخرجی می زند و برای حضور افراد بی کار و بازنشسته غربی مباوغ  سازماناز 

پول پرداخت می کند. این تناقض همیشه در میان افراد سازمان وجود داشت که  زیادی

نفرات پایین حق استفاده از امکانات را ندارند ووی این زنان هستند که دست باز در چرا 

قجر به آنان داده بود برای این که با این شیوه بتواند  دارند؟ این امکان را مریم ووخرجی

همراه خود کند. می توان نتیجه گرفت که یک هژمونی زنانه در مناسبات رجوی بر پا زنان را 

حاضر نبودند به کسی جوابگو باشند و از طرف دیگر از حمایت مسعود و مریم نیز  شده و

 برخوردار بودند. 

 بحث های دیگ و دیگچه

کردند که دیگر از وض در بغداد، همه ی افراد فکر میز پایان نشست های حبعد ا

 نشست خبری نخواهد بود و خیاوشان راحت است و درگیر مساول ایدووووییک نخواهند شد.

این خام خیاوی بیش نبود چرا که رجوی هیچ وقت به افراد اجازه نمی داد که نفس راحتی 

رگیر مساول نوشتن فاکت و شرکت در نشست های باید د سازمانبکشند و همیشه اعضای 

آنچنانی باشند. مسعود در بغداد بحث های حوض راه انداخته بود، مریم قجر نیز برای این 

که نزد افراد سازمان خودی نشان دهد که می تواند مساول ایدووووییک حل کند یک سری 

مریم گفت که این نشست دیگر علم کرد که این نشست ها به نام دیگ و دیگچه بود. 

 بحث در ادامه بند ف می باشد و تکمیل کننده نشست های حوض رجوی در عراق است.
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ی خود را در نمود که بیشتر بتواند قدرت مطلقههای حوض سعی رجوی در بحث

 مناسبات حاکم کند و شخصیت افراد را خراب نماید. رجوی در بحث حوض عمالً با خراب کردن

ی ید در مقابل وی قد علم کند و همهنشان داد که کسی نباشخصیت مهدی افتخاری 

افراد چه قدیمی های سازمان و چه نفرات جدید حساب کار دستشان آمد که باید در 

 سازمان و مناسبات سرشان را پایین بیاندازند و کارشان را بکنند.

کنیم. اکنون که بحث به این قسمت رسید باید به علت نامگذاری دیگ و دیگچه اشاره 

رجوی در نشست های حوض در بغداد عنوان داشت که شما باید مانند یک دیگ بجوشید 

چون اگر آب و روغن را درون دیگ بریزیم و دیگ داغ شود شروع به جوشیدن می کند، 

نشست های شما هم مانند دیگ است که وقتی کسی سویه می شود باید مانند محتویات 

بدهد و به حاوت دیگری تبدیل شود چون آب و روغن داخل دیگ بجوشد تا تغییر ماهیت 

وقتی به جوش می آیند تغییر حاوت می دهند و به شکل دیگری تبدیل می شوند شما هم 

باید به خاطر گفتن فاکت هایتان شرمسار شوید چون چهره ی زشتی از خودتان نشان 

ز بین برود و به دادید و این کار سبب می شود که شخصیت تان تغییر کند و فردیت شما ا

 انسان دیگری که ما می خواهیم تبدیل شوید.

ی نشست های حوض، وقتی مریم قجر از فرانسه به عراق بازگشت بحث دیگ در ادامه

و دیگچه را مطرح نمود که باید همه ی افراد در مناسبات روزانه آن را جاری کنند، ریل 

است وقتی نفرات همراه او متوجه  کار هم این گونه است: فردی که به کار روزانه مشغول

 می شوند که وی در کار انریی الزم را نمی گذارد باید کار را تعطیل نمایند و برای او نشست

ت دیگچه یا همان دیگ در کار بگذارند و او را به فعاویت بیشتر ترغیب کنند، این را نشس

ه در ادامه ی شب، فرد گفتند. اوبته، این نشستِ سرپایی به همین جا ختم نمی شد بلکمی

باید فاکت های کم کاری روزانه اش را در جمع بزرگتر و نزد مسئول بخواند و از آن بحث 

عبور کند. به این گونه نشست ها که تعداد افراد زیاد بودند و بیشتر با فحش و ناسزا و یقه 

گچه گیری همراه بود دیگ می گفتند. تمام نشست های تشکیالتی مانند حوض، دیگ، دی

و طعمه اساساً برای آزاد کردن انریی افراد به کار گرفته نشد بلکه خط اصلی که سازمان 

دنبال می کرد درگیر کردن افراد و خراب کردن شخصیت شان و این که فرد هیچ وقت 
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احساس نکند که به مفهومی از آزادی و شناختی از شخصیتش رسیده است. فرد همیشه 

یچ وقت خارج از چیزی که تشکیالت می گوید حرکت نکند. باید بدهکار رجوی باشد و ه

سازمان اساساً به احیا کردن و بارور نمودن شخصیت افراد اعتقادی نداشت و تمام سعی 

 شان از بین بردن شخصیت و درست کردن یک شخصیت کاذب برای افراد بود.

ر مناسبات همه مجاهدین د"مریم قجر در ادامه حرف های بی سروته اش عنوان نمود: 

باید فردیت و منیت خودشان را از بین ببرند تا پاک و زالل شوند و در وجود رهبری 

 )رجوی( حل گردند. ارزش هر مجاهد در این است که خودش را رو سیاه کند و در فاکت هایش

 دست رو کند و این برای ما ارزش است و اگر کسی به این نقطه برسد و تمامی آوودگی های

ردیت را از خود دور کند آنگاه می تواند نه تنها با رهبری و حتی با خودش جنسیتی و ف

  "هم یگانه می شود.

 مریم قجر و مسعود به طور مستمر از زنانی مانند فهمیه اروانی و مهوش سپهری و دیگر

 زنان مسئول نام می بردند که آنان توانستند از فردیت رهایی یافته و در رهبری ذوب شوند.

تمام این کلمات از روی فریبکاری و عوامفریبی بود زیرا بعداً شاهد بودیم که معنی اوبته؛ 

 ذوب شدن آن زنان در رقص رهایی خودش را نشان داد که چگونه در رجوی ذوب شدند!!!

های ایدووووییک وقتی بحث"ها را بیشتر کند گفت: رجوی برای این که سس این بحث

آن هم فراهم باشد ... غریزه به طور طبیعی در انسان  قابل فهم است که زمینه های عینی

وجود دارد که در حیوانات به صورت دیگری نمود پیدا می کند. در انسان این غریزه باید 

در کنترل خود فرد قرار بگیرد. غریزه روی دو پایه حرکت می کند یکی فردیت و دیگری 

 جنسیت می باشد. 

ا و تووید مثل منجر می شود و در صورت عدم آن در موجودات زنده غریزه به ادامه بق

 نسل متوقف می شود، در حیوانات این مسأوه بر اساس جهل و جبر است ووی در انسان این

مسأوه بر اساس آگاهی می باشد. فردیت به طور غریزی در انسان وجود دارد که هر انسان 

 "می تواند در مسیر پیشرفت و پس رفت استفاده کند.

به گفته اش در مورد تووید نسل و ادامه بقا اعتقادی نداشت زیرا وقتی رجوی حتی 

ی افراد باید طالق علی اودوام می دادند، افراد باید بحث انقالب طالق را پیش کشید همه
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در ذهن شان این مقووه را گل بگیرند که دیگر تووید مثلی در کار نخواهد بود. همانگونه 

از عراق به اروپا دیگر کودکی در سازمان  7519ان در سال که دیدیم بعد از فرستادن کودک

 به دنیا نیامد.

آیا به واقع رجوی به این مسأوه معتقد بود؟ بله، زیرا وی از فردیت باالیی برخوردار بود 

که در ظاهر و برای فریبکاری هم زن سومش را طالق نداد و حتی در حاوتی بسیار بدتر 

 خودش می دانست!!!تمام زنان عاوم را در اختیار 

با توجه به اختناقی که در تشکیالت رجوی حاکم بود مساول جنسی شاید خیلی کم 

نمود بیرونی پیدا می کرد ووی نمونه هایی قابل رؤیت بود. موردی که نمود بیرونی پیدا 

کرد و افراد توانستند دست به افشاگری بزنند زمانی بود که از تشکیالت جهنمی رجوی 

بیان داشتند که رجوی چه موجود کثیفی بوده است. شاید رجوی در حرف از جدا شدند و 

کلمات زیبا و قشنگ استفاده می کرد ووی در پس چهره ی وی شخصیتی به غایت زن 

 باره و جنایت کار وجود دارد. 

رد باید با نوشتن فاکت دست رو مانند تمام بحث های رجوی، در این نشست هم هر ف

ار را نمی کرد باید در جمع جواب می داد. اگر بخواهیم یک نگاه کلی کرد و اگر این کمی

ی افراد یاندازیم تمامش سرکاری بود و همهبه این نشست ها و خواندن فاکت های آن ب

هم می دانستند که برای عبور از هر بحث ایدووووییک باید تعدادی فاکت تووید کنند و این 

بود. به قول رجوی، فرد باید با خواندن فاکت در برای افراد سازمان یک ریل عادی شده 

 جمع خودش را روسیاه نموده و بحث ها و گفته های رجوی را رو سفید و اثبات کند.

شاید در نگاه اول این گونه برداشت شود که چگونه می شود یک فرد تن به این 

ناسبات کارهای کثیف رجوی بدهد؟ جواب این سؤال بسیار روشن است، وقتی فردی در م

 رجوی قرار می گیرد باید به طور کامل خودش را در اختیار تشکیالت قرار بدهد، وقتی

گیرد این فرد چگونه می تواند در مقابل وی و رجوی از فرد امضای خون و نفس می

تشکیالتش سر برآورد چون فرد در مناسبات تنها می باشد و هرگونه که مسئووین سازمان 

ی افراد سعی می کردند موجی سر او بیاورند. به همین دویل همهبر  بخواهند می توانند بال

که اکنون رجوی به راه انداخته را از سر بگذرانند تا شاید در آینده فرصتی برای نفس 
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کشیدن پیدا کنند. شیوه ای که رجوی از ابتدا برای نگهداشتن افراد و مناسبات برگزید 

 یت افراد را خُرد کرد و اجازه نداد که فرد به نقطه ایاین بود که باید در همان بدو ورود شخص

 برسد که بتواند شخصیت جدیدی برای خود درست کند.

ی خراب کردن افراد در نشست ها این گونه بود که وقتی فرد فاکت هایش را شیوه

که جمع به فرد یا سویه تهاجم  می خواند باید منتظر برخورد جمع می بود. هنگامی

را پایین می انداخت و به حرف جمع گوش می کرد در این موقع مورد  سرش کردندمی

ت. اگر مسئول نشست از او توهین جمع قرار می گرفت که چرا سرش را پایین انداخته اس

کرد که چرا حرف نمی زنی؟ چنانچه فرد مورد نظر قصد داشت جواب دهد آن سؤال می

 ت که جواب مسئول را می دهد یعنیموقع جمع به وی حمله می کردند که چقدر پر رو اس

فرد بین جواب دادن و ندادن گیر می کرد و بعد از چند ساعت نتیجه نگرفتن باید فرد 

 تا این که در نشست بعدی فاکت هایش را بنویسند و بخواند. می رفت

 حال خودتان قضاوت کنید فردی که سویه می شود چگونه می تواند در مقابل این جمع

 متناقض هستند جواب بدهد و به انتقاد از خط و خطوط رجوی بپردازد .که تا فرق سر 

در تمام بحث ها این سازمان و رجوی بودند که باید از هرگونه خطایی مبرا جلوه داده 

می شدند و نفرات بودند که باید خودشان را روسیاه می کردند. چرا این کار انجام می شد 

مقامی دست یافته است که  ه شود که رجوی بهبرای این که در ذهن نفرات جا انداخت

 تواند از وی حسابرسی کند. اعضای سازمان هستند که در انجام کار و عدم پیشرفتکسی نمی

 کار باید به دنبال مشکل اصلی شان که همانا مسأوه دوران و یا جنسی می باشد بگردند.

سئووین زن نند بلکه مفقط نفرات فرقه نبودند که به بددهنی در نشست ها دامن می زد

خواستند که نشست ها به درگیری و توهین و ناسزا گفتن )مسئول نشست( همیشه می

کشیده شود تا بتوانند خطی که رجوی به دنبال آن بود را به انجام برسانند و بعد هم تا 

ردن خود و ماندن در تشکیالت مدتی فرد در خودش بود و می بایست برای ثابت ک

خواند تا شاید دست از سرش بردارند، ردیف کرده و در نشست جمع میرا  هاییفاکت

 اثبات کند. گاهی فرد پس از طی چند مرحله می توانست خود را
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در این بحث رجوی پا را فراتر گذاشت و خیال همه را راحت کرد که دیگر دست یافتن 

 حتی برایش نامه بنویسد. به وی راحت نیست و او به چنان جایگاهی رسیده که هیچ کس نمی تواند

ول دیگر کسی حق ندارد برای من نامه بنویسد و اگر کاری دارید با مسئ"رجوی گفت: 

کنم رخت چرک های شما را جمع کنم، این دستور خود حرف بزنید چون من وقت نمی

به همه فرماندهان ابالغ شود که کاری با من نداشته باشید تا بتوانم در امر سرنگونی به 

  "ایی که به من سپرده شده است برسم.کاره

بعد از این ابالغیه کسی نتوانست حتی برای تعریف کردن به رجوی نامه بنویسد. با این 

از اعضای سازمانش  وضعیت که رجوی خودش را رهبر گروه می داند و این گونه خود را

 توان انتظاره میاو دسترسی نداشته باشد چگون کند و در ماه نشسته تا دیگر کسی بهجدا می

 داشت که وی تضادی از جمع و سرنگونی حل کند.

کرمی که اکنون در وقتی در مقر فرماندهی اشرف بودم یکی از دوستانم به نام محمد 

 کند به خاطر وضعیت خراب و شرایط نامناسب مقر اشرف برای رجوی گزارشاروپا زندگی می

از بد روزگار فرمانده ی مقرِ اشرف، زن  نوشته بود تا شاید قدری این مساول حل شود ووی

بدنامی به نام بتول رجایی بود که افراد از توهین های وی در امان نبودند. خیلی راحت به 

 نویسی برای رهبری بفرستم، من گزارشمگر قرار است هر گزارشی که تو می"دوستم گفت: 

این گونه بود  "گیری نکن.شما را خواندم چیز به درد بخوری نداشت و الزم نبود، دیگر پی
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ای برای رجوی فرستاده توجیه بودند که هیچ نامه سازمانان که تمام مسئووین و فرمانده

 نشود.

ین نشست ها در آن موقع من در قسمت سررشته داری مشغول به کار بودم و باید در ا

 کردم. من هم مانند بقیه با ردیف کردن یک مشت فاکت های کشکی توانستمشرکت می

 از جمع، مجوز عبور از بحث مربوط را بگیرم.

این که افراد نمی توانستند در مناسبات راجع به خط و خطوط حرف بزنند، اظهار نظر 

کنند و استدالل نمایند به این علت است که فرد به محض ورود به سازمان با نشست هایی 

یزی نیست و این مواجه می شد که مسئووین سعی می کردند به او بقبوالنند که او چ

سازمان است که به وی شخصیت داده، اگر قبالً زندانی بوده باید جواب پس بدهد که چرا 

از زندان آزاد شده و اگر کار مهمی در داخل یا اروپا داشته باید این کار خود را سرمایه 

یاه نکرده و امتیازی برای خود به حساب نیاورد همچنین در سازمان ابتدا باید به کارهای س

که شامل کار در آشپزخانه و خاوی کردن فاضالب می باشد بپردازد. همه ی افراد باید این 

گونه در نقطه بدهکاری قرار بگیرند و وقتی ذهن شان از این مسأوه خاوی شد رجوی با 

 سیستم مغزشویی خود آن چیزی که برای تشکیالت نیاز دارد در ذهن فرد جا می دهد.

 رجوی از صدامدریافت مایحتاج ارتش 

شاید اگر روزی به من گفته می شد که سازمان از ارتش عراق کمک های تسلیحاتی و 

وجستیکی دریافت می کند باور نمی کردم و حتی برایم قابل قبول نبود، چگونه است که 

کند دست به چنین کاری بزند. اما وقتی وارد قسمت ادعای استقالل می رجوی وقتی

نفرات مختلفی حرف زدم و مواقعی که به مأموریت می رفتم برایم  سررشته داری شدم و با

 روشن شد که همه حرف های رجوی در مورد اعالم استقالل دروغی بیش نیست.

 به بانک های ستادیهای بغداد این گونه بود که هر ماه هر وشکر یا دریافت پول از بانک

ند کیسه پول دریافت ه کرده و چمشخص شده عراقی مانند بانک اورافدین مراجع

 کردند و به اشرف می آوردند. در مورد دریافت وجستیک، هر ماه تعداد زیادی از تریلی هایمی

سازمان به مراکز مشخص شده که عموماً انبارهای مواد در جاده بغداد به موصل یا همان 
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ده و به روغن و ... بار زپایگاه های تاجی قرار داشت می رفتند و گندم، برنج، پارچه و 

 آوردند و در انبارهای مخصوص اشرف تخلیه می کردند.اشرف می

 در مورد تسلیحات، من چندین بار شاهد بودم که تانک های سازمان را به تعمیرگاه های

کردند و یا خودروهای نظامی شامل آیفا را نیز به می ارتش صدام برده و در آنجا تعمیر

 از تعمیر به اشرف برمی گردادند. تعمیرگاه های ارتش صدام برده و بعد 

رجوی برای این که سرپوشی بر این همکاری بگذارد می گفت ما مستقل هستیم و هر 

کنیم و کاغذ هایی را نشان می داد که اثبات از عراق می گیریم پول پرداخت می چیزی که

که  کند برای دریافت آن ها پول داده است. تمام حرف های رجوی دروغی بیش نبود چرا

بعد از سرنگونی صدام و افشای کمک های اطالعاتی و جاسوسی برای صدام معلوم شد که 

چقدر پول دریافت می کردند. این همکاری به حدی بود که حتی دووت عراق یعنی صدام 

حاضر شد پنج درصد از درآمد فروش نفت را جهت همکاری و خوش رقصی به سازمان 

کمک های شایانی برای  سازمانمروارید نیروهای  اختصاص دهد زیرا در جریان عملیات

صدام انجام داده بودند و صدام به خاطر این خوش خدمتی حاضر شده بود که برای کمک 

مرزی باقی نگذارد. فیلم هایی که وجود دارد به خوبی نشان می دهد که خلق  مجاهدینبه 

دست باز  سازمان رجوی در سرسپردگی به صدام مرزی باقی نگذاشت و چگونه مسئووین

برای گرفتن پول ما به ازای دادن اطالعات داشتند. با پخش این فیلم ها سران سازمان 

 موضعی نگرفته و سعی نمودند با سکوت واقعیت را بپوشانند.

وقتی که من در نیروی اسکورت بودم هر ماه به همراه مسئووی که فقط او می توانست 

رفته و چند گونی پول را تحویل غداد شعبه سعدون پول دریافت کند به بانک اورافدین ب

 کردیم که این پول ها از کجا می آید عنوان می شد که این پول هاگرفتیم و اگر سؤال میمی

مربوط به کار ماوی اجتماعی است که اعضای سازمان در اروپا انجام می دهند و ... اما برای 

اجتماعی تهیه نمی شد بلکه منبع اصلی همه روشن بود که این مقدار پول از طریق ماوی 

 آن جای دیگری بود.

 پوشید صدای مسئووینشکی مشکل داشت و باید کفش طبی میاگر نیرویی به وحاظ پز

سازمان بلند می شد که این چه کاری است مگر نمی بینید که نیروهای ما در اروپا گدایی 
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موقع این پول های بسته بندی می کنند و یا اراجیفی از این مدل... در حاوی که همان 

شده از طرف سازمان امنیت عراق به حساب سازمان واریز می شد. این رابطه فقط در حد 

ی زمینه ها از جمله دعوت کردن ت زرهی و خودرو نبود بلکه در همهگرفتن پول، تعمیرا

ان نیز فرماندهان باالی ارتش صدام و شیوخ قبیله های مختلف به اشرف و دادن هدیه به آن

 بوده است.

هر روز نفرات ارتش و  سازماندر زمان صدام شاهد بودیم که در ماه رمضان نیروهای 

قبیله ها را به اشرف دعوت می کردند و شکم شان را پر می کردند به امید این که  شیوخ

شاید در آینده به دردشان بخورند و کسانی هم که پایشان به اشرف باز می شد سعی می 

بپردازند. رجوی با سرنگونی صدام تغییر مشی داد و  سازمانتعریف و تمجید از  کردند به

زان آمریکایی رسیدگی خوب آمریکایی ها تبدیل شد و دستور داد که به سربابه دوست 

آنان را در مراسم و جشن هایشان دعوت کنند و حتی بعضی روزها  توانندشود و تا می

کایی قرار می گرفت برای این که بتوانند دل استخر اشرف در اختیار نیروهای آمری

می  سازماننیروهای آمریکایی را به دست آوردند که وقتی گزارشی به آمریکا از وضعیت 

 نهایت همکاری را با آنان دارند. رجویدهند خوب باشد و بیان کنند که نیروهای 

و اصووی که تمام کاسه ویسی های رجوی در دوره صدام و بعد از آن نشان داد که خط 

قبالً به اصطالح ارزش بوده به فراموشی سپرده شده و همه چیز در گرو تغییر ماهیت دادن 

ها خودش را یکی از دوستان آمریکایی با شرایط کنونی است و این گونه بود که رجوی

 نشان داد تا بتواند به ماندگاری خود در عراق ادامه دهد ووی این همه مزدوری و سازشکاری

 نداده و آنان را از عراق اخراج نمودند. سازماننداشت و آمریکایی ها اهمیتی به سودی 

کرد که گروه وی یک گروه مستقل در جهان است و در رابطه رجوی همیشه عنوان می

با حکومت عراق مانند یک حکومت با آنان تنظیم می کند و در نشست های مختلف کلی 

از دووت عراق خریداری می کنیم ووی بعداً خودش  کاغذ نشان می داد که ما این اجناس را

زیر آب خودش را می زد و عنوان می کرد که اکنون در جهان هیچ گروهی وجود ندارد که 

 مستقل باشد و هر کدام دمشان به جایی وصل است.
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 ادامه بندهای انقالب طالق مریم قجر

 "هزار شین یا همردیف"بند ه 

 های رجوی در حوض، دیگ و دیگچه فکر می کردیم شستبعد از انتخاب مریم و انجام ن

که حداقل تا مدتی از این گونه بحث ها دور خواهیم بود ووی این سرابی بیش نبود. اوبته؛ 

تا مدتی راحت بودیم چرا که بعد از کار ایدووووییک نیاز به کار نظامی بود و باید نفرات 

رتیب دادن مانور سرکاری افراد را مشغول درگیر این مساول باشند، رجوی برای این کار با ت

 می کرد تا اعضای نگون بخت امیدوار شوند و فکر کنند که کار سرنگونی نزدیک است. 

این بار نفرات برای آماده سازی و انجام مانور به منطقه امام ویس که در جاده حمرین 

ار طاقت فرسایی ت باید فشبه سمت مندوی قرار داشت رفتند. هوا بسیار گرم بود و نفرا

کردند از طرف دیگر وجود گرد و غبار نیز مزید بر علت شده بود. جای سؤال تحمل می

دارد که انجام مانور در آن شرایط چه مسأوه ای می توانست حل کند؟ برای ما روشن بود 

که رجوی با این کار فقط قصد داشت که در افراد انگیزه ایجاد کند و امیدوار باشند که 

 آغاز شده بود. 7513هم چنان به دنبال سرنگونی است. این مانورها در تابستان سال  سازمان

 در آن سال گرمای تابستان در عراق به حدی باال بود که تحمل گذران روز برای افراد بسیار

ه تانک بسیار سخت بود و افراد سخت و طاقت فرسا بود. با داغ بودن هوا حتی دست زدن ب

 ای گرم به مانور می پرداختند و این مسأوه برای رجوی اصالً مهم نبود.بایست در آن هومی

مانورهای زمین امام ویس به پایان رسید ووی در جریان مانور تعداد زیادی از افراد گرما 

زده شده بودند. همه می گفتند این چه مانوری است و چه سودی برای سازمان دارد؟ از 

 فرد سؤال کننده جوابی دریافت نمی کند سؤال های آنجا که در تشکیالت رجوی هیچ وقت

 افراد در این زمینه هم مسکوت ماند و روسیاهی برای رجوی.

های سی مهر باید به قرارگاه فرقه گفتند که برای برگزاری جشن بعد از مدتی مسئووین

باقرزاده برویم و چون این جشن برای سازمان بسیار مهم است و در بیرون پخش می شود 

اید بسیار باشکوه باشد. وقتی نفرات این حرف را شنیدند باز هم عنوان داشتند که دیگر ب

 چه خبر است؟ مگر نمی شد این جشن را در اشرف برگزار نمود؟ ووی از آنجا که هیچ جوابی
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برای این سؤال وجود نداشت می بایست افراد به این فرمان گردن نهاده و به سمت قرارگاه 

 ی کردند.باقرزاده حرکت م

وقتی به باقرزاده رسیدیم و قرار شد که در ساون نشست حضور یابیم و نفرات مشغول 

جشن بودند دیدیم که رجوی به همراه مریم وارد ساون شد، مشخص شد که مریم قجر از 

فرانسه بازگشته است، سازمان برای این که این مسأوه را بیرونی کند تعدادی از خبرنگاران 

نموده بود تا انعکاس بهتری داشته باشد، قبل از آن به همه نفرات ابالغ  را به جشن دعوت

شده بود که به خاطر حضور خبرنگاران سعی کنند با شور و فطور بیشتری به جشن و 

 پایکوبی بپردازند.

مریم قجر مانند همیشه قدری ناز و عشوه کرد و گفت که دیگر نمی خواهد به فرانسه 

که در میان نیروهای سازمان می باشد بسیار خوشحال است و  بازگردد و اکنون از این

دوش برای دیدار با ما تنگ شده بود و بعد از آن قدری در مورد کارهایی که در خارج 

انجام داده برای نفرات توضیح داد و این که اکنون سازمان در اروپا و به وحاظ سیاسی 

مول به تعریف و تمجید از شوهرش چقدر به جلو پیشرفت داشته است و بعد هم مطابق مع

یعنی مسعود پرداخت و مسعود هم به تعریف از زنش یعنی مریم پرداخت این کاری که 

 همیشه رجوی در نشست ها انجام می داد.

مریم در نشست عنوان داشت که دیگر کار سیاسی در اروپا تمام شده و نفرات ارتش 

و این امیدواری را به نفرات داد که باید  باید خودشان را برای عملیات نظامی آماده کنند

برای عملیات سرنگونی آماده شویم، بعداً مشخص شد که این حرف کشک بوده و خبری از 

 سرنگونی خیاوی رجوی نیست.

مریم قجر با ردیف کردن یک مشت فاکت های بی ارزش سعی داشت به کارش اهمیت 

از رجوی و انجام کارهای خیانت  بدهد و خودش را به افراد بقبوالند که وی دست کمی

بودیم می دانستیم که این گونه حرف ها  سازمانکارانه اش ندارد ووی ما که در مناسبات 

 هیچ ارزشی ندارد.

د کار روزانه جاری که همه این مسأوه جنبه دیگری هم داشت، نفرات فکر می کردن

 وز باید بر روی سالح هایشان از آن به سر آمده بود دیگر تمام شده است چون هر رحوصله
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خود کار می کردند و به قول تشکیالت باید سالح ها و تجهیزات برای روزی که بخواهیم 

 برویم آماده باشد این یعنی یک کار جاری و بدون نتیجه. 

مریم در مورد تمام شدن کار سیاسی توضیح داد که در هر کشوری نمایندگی شورا 

رار داده است و آنان خودشان می توانند به کارها ایجاد کرده و زنی را مسئول آن ق

 رسیدگی کنند.

یکی از خبرنگاران از مریم قجر سؤال کرد شما و تشکیالت شما کی به ایران خواهید 

رفت؟ مریم قجر جواب مسخره ای به او داد و گفت سرنگونی نزدیک است و به زودی 

ت که تکرار می کنند ووی هیچ خواهیم رفت. این حرفی است که مریم و مسعود ساویان اس

خبری از حرکت به سمت ایران نبوده و بیشتر برای سرکار گذاشتن افراد در تشکیالت 

مریم  7999مورد استفاده قرار می گرفت. باید به این نکته اشاره نمود که یک بار سال 

قجر عنوان داشت که سال دو هزار سال سرنگونی و آزادی مردم ایران خواهد بود ووی 

اکنون نزدیک به دو دهه از آن حرف گذشته است و خبری از وعده ای که رجوی داده بود 

ردن افرادش مورد استفاده نیست و معلوم می شود همه این حرف ها بیشتر برای سرگرم ک

گرفته در ضمن بعد از گذشت آن حتی مریم قجر جواب نداد که چرا حرفی که قرار می

ه مسعود و مریم به کسی پاسخگو نیستند در این باره هم زده عملی نشده است. از آنجا ک

 حاضر نشدند در مقابل سؤال های این چنینی جوابی بدهند.

در این بحث بود که مریم قجر تعدادی از زنان را به عنوان شورای رهبری یا همان بند 

ای  شین اعالم کرد و همه مسئوویت ها در سازمان به زنان سپرده شد و مردان دیگر کاره

نبودند. مریم این پیام را به مردان داد که دیگر نباید به رده ها و مسئوویت های باالتر 

چشم داشته باشند. مریم قجر برای این که به همه بفهماند که مردان در ذهن شان هم 

دی جامعه وارد مناسبات می شود نباید به دنبال رده باشند گفت مثالً وقتی یک زن عا

هدی ابریشمچی قرار بگیرد و او نباید اعتراضی در این زمینه داشته مسئول م تواندمی

 باشد. برای همه سؤال بود که چگونه یک زن تازه وارد که هنوز اشرافی به مساول تشکیالت

چه کار کرده و چقدر توانمندی  ندارد می تواند مسئول یک فرد قدیمی باشد مگر او

از افراد فرقه قابل درک نبود ووی به صرف این داشته باشد. این حرف برای خیلی  تواند می
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که کاری نمی توانستند بکنند فقط قبول نمودند. افرادی بودند که مانند گذشته پشت 

میکروفون قرار گرفته و به تعریف و تمجید از مریم قجر و مسعود و بند جدیدش پرداختند 

ینم و اراجیفی از این مدل... و اینکه ما می توانیم اکنون توانمندی زنان را در تشکیالت بب

اوبته؛ این مسأوه ثابت شد که همان کسانی که این گونه به کاسه ویسی ادامه می دادند 

 بعد از مدت ها فشل شده و از سازمان طلبکاری می کردند و به دنبال رده باالتر بودند.

ن توان گفت معنی همردیفی در یک کالم یعنی یگانگی و محرمیت مردان با زنامی

بوده که در رجوی به عنوان رهبر عقیدتی تبلور پیدا می کرد و بعداً مشخص شد که در 

 زیر این همردیفی، رجوی چه گند و کثافت کاری راه انداخته بود.

در این مقطع من در ستاد ترابری بودم و متوجه شدم که یک دفعه زنانی مسئوویت ها 

ام می شد نداشتند و به صرف این که مریم را درو کردند که اصالً اشرافی به کاری که انج

 عنوان نموده بود مردان نیز بر این کار گردن نهادند.

بعد از مدتی خودم شاهد ووخرجی و عدم پیشرفت کار در محیط کاریم بودم و برای 

این که ثابت کنم مردان هیچ مسئوویتی ندارند و همه اش سرکاری بوده است گزارشی 

ول سررشته داری وقت که آن موقع زنی به نام نصرت بود چندین صفحه ای برای مسئ

نوشتم ووی اصالً اهمیتی به گزارشم ندادند و کارها در همان ریل قبلی در حال انجام بود. 

همان موقع اگر کسی در گزارشش به تعریف و تمجید از مسعود و مریم می پرداخت حتماً 

رجوی به او می دادند و این نشان به او جواب داده می شد و یا حتی هدیه ای از طرف 

که در آن دستگاه همه چیز روی پوشال بافی و تعریف و تمجید کردن از رجوی  می دهد

سوار است و آنان به دنبال افراد مسئوویت پذیر نیستند و همه این حرف ها بیشتر برای 

ی چاپلوس سرکار گذاشتن افراد مورد استفاده قرار می گیرد. رجوی در تشکیالتش به افراد

نیاز دارد که این با مرام و شخصیت من سازگار نبود و من قصد داشتم به مسئووین زن 

ثابت کنم که همه این حرف ها دروغی بیش نیست. و بعد از این گزارش متوجه ریاکاری و 

فریبکاری رجوی شدم و سعی می کردم که وقتی تشکیالت هیچ ارزشی برای افرادش قاول 

در کنار تشکیالت باشم و به کسی کاری نداشته باشم و اگر اتفاقی نیست پس بهتر است 

 در کنارم افتاد چیزی نگویم تا شاید وقت مناسبی برای خارج شدن از فرقه پیدا کنم.
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یکی از نکاتی که مریم قجر در بحث شورای رهبری مطرح نمود در مورد صفی تا تهران 

اکنون با توجه به آزاد شدن انریی زنان  بود. مریم قجر این گونه بحث را باز نمود که ما

صفی تا تهران از زنان مسئول داشته باشیم تا بتوانیم با حکومت ایران به مبارزه  می بایست

ادامه دهیم. این حرف هم مانند دیگر اراجیف مریم قجر خریداری نداشت. او گفت که زنان 

ی که از اشرف شروع شده تا خود تهران ادامه خواهد داشت ووی اکنون شاهد شورای رهبر

 هستیم که این صف به جای تهران سر از آوبانی در آورده و زنان زیادی از فرقه جدا شده اند.

 7510انتخابات ریاست جمهوری ایران سال 

گذاری ایران، رجوی روی ناطق نوری سرمایه  7511در انتخابات ریاست جمهوری سال 

کرده بود و گفت که حکومت برای تک پایه شدن نیاز به ناطق نوری دارد و به همین دویل 

ی بیاورد دستگاه رهبری ایران اجازهخاتمی نمی تواند رأی بیاورد و حتی اگر خاتمی رأی 

 تصدی پست ریاست جمهوری را به او نخواهند داد.

یاست جمهوری ایران، آقای خاتمی ی تبلیغات دروغین سازمان در انتخابات رمهدر ادا

 اگر ما یک می خواستیم اکنون ده نصیب"انتخاب شد. رجوی برای تحلیل شکست خود گفت: 

  "ما شد و اگر ده می خواستیم صد نصیب ما شد.

کردند انتخاب خاتمی جام حیات است ووی رجوی تحلیل می کرد وقتی همه عنوان می

 با این انتخاب راه به سرنگونی می برد.که آقای خاتمی جام زهر است و حکومت 

 رجوی ابتدا در سازمان نشست گذاشت تا این تحلیل را برای همه جا بیاندازد که انتخاب

آقای خاتمی جام زهر است و باید به این انتخاب از جنبه ی مثبت نگاه کرد. رجوی تمام 

که انتخاب آقای عواملش را در خارجه جمع کرد و در نشست شورا این گونه جا انداخت 

 خاتمی جام زهر است و این مسأوه یعنی شکست حکومت ایران.

در شورا اختالف ایجاد شد، عده ای معتقد بودند که حرف رجوی درست نیست و این 

ی ثبات نظام جمهوری ایران به او رأی داده اند نشانه که آقای خاتمی رأی آورده و مردم

دو نفر از اعضای شورا به نام های خانم و آقای اسالمی است. رجوی در مقابل این حرف، 

متین دفتری را از شورا اخراج نمود به دویل آن که این افراد روی تحلیل های رجوی حرف 
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داشتند. رجوی به وحاظ ماهیتی هیچ وقت حاضر نبود که کسی در مقابل تحلیل وی حرف 

ن می زد و از شورا اخراج ایرا داشته باشد و اگر مخاوفتی می کرد به او مارک همکاری با

کرد و اگر اکنون می بینیم که تعداد اندکی در شورا حضور دارند به خاطر پووی است می

 که در مقابل تعریف کردن از رجوی می گیرند. 

رجوی برای این که به تحلیل هایش مشروعیت بدهد مانند گذشته عنوان داشت که 

نیست و تعداد کمی در انتخابات شرکت  آمارهای داده شده از طرف حکومت ایران واقعی

کرده اند ووی حکومت آمار شرکت مردم را پنج برابر نموده است. رجوی با این حرف ها 

 تالش می کرد که واقعیت های موجود را بپوشاند. 

خارج شدن آقا و خانم میتن دفتری از شورا و تحلیل های کشکی رجوی، برای اعضای 

ما که درون مناسبات بودیم، اعالم حمایت همه ی کشورها از  فرقه بسیار سنگین بود. برای

انتخاب آقای خاتمی بسیار تعجب آور بود چون فکر می کردیم چگونه است که رجوی 

انتخاب آقای خاتمی را جام زهر می داند ووی در بیرون از مناسبات سران همه ی کشورها 

 برای بچه ها ایجاد نمود.از انتخاب وی حمایت نمودند و این مسأوه تناقض زیادی 

رجوی مدعی بود انتخابات ریاست جمهوری ایران، غیر دمکراتیک بوده است و انبوهی 

تقلب در آن انجام گرفته است، برای این که مشخص شود رجوی چقدر روی معده حرف 

می زند باید دید که در مناسبات خودش که انتخابات مسئول اووی راه می اندازد چگونه 

 آیا انتخابات در سازمان بسیار دمکراتیک است یا خیر؟  می باشد.

همیشه انتخابات به این صورت انجام می گرفت که از طرف رجوی خلق در مجاهدین 

یک نفر برای مسئوویتی که در نظر گرفته می شود معرفی شده و قبل از آن نیز به تعریف 

نظر شناخت پیدا کنند و در  و تمجید کردن از وی می پرداختند تا همه در مورد فرد مورد

نهایت در روز موعد در ساون نشست اشرف، فرد مورد نظر معرفی شده و همه دست شان 

را بلند می کردند و بعد از آن رجوی اعالم می کرد که انتخابات در محیطی دمکراتیک و 

تنها  آزادانه انجام گرفته و همه فرد مورد نظر را قبول دارند. اگر بخواهیم مقایسه کنیم

نقطه ای که انتخابات معنی و مفهومی نداشت تشکیالت و مناسبات رجوی بوده چون هیچ 

اعتقادی به آزادی بیان و عقیده نداشت، این شیوه ای بود که در مناسبات سازمان وجود 
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داشت و حداقل نفر دومی هم نبود که بتوانند به وحاظ شکل ظاهری آن را نشان دهند 

 تخاب و همه ملزم به رأی دادن به آن فرد.فقط یک کاندید، یک ان

رجوی برای جا انداختن تز خود مبنی بر جام زهر بودن انتخاب آقای خاتمی زور 

زیادی در خارجه زد ووی کسی او را تحویل نگرفت و ارزشی برای تحلیل های کشکی او 

هوری قاول نشد. به همین دویل رجوی نیاز داشت که برای دور دوم انتخابات ریاست جم

خاتمی تحلیل دیگری اراوه دهد تا شاید خریداری داشته باشد. رجوی در مورد دور دوم 

ریاست جمهوری خاتمی عنوان داشت که رهبری ایران به او اجازه این کار را نمی دهد 

ووی باز هم تحلیل های کشکی وی مانند کف روی آب از بین رفت و دوباره خاتمی به 

نتخاب شد. )در همان قسمت در این باره خواهم نوشت که عنوان رویس جمهور ایران ا

 چگونه رجوی این بار از زیر شکست تحلیل های خود گریخت و چه چیزی را علم کرد.(

وقتی رجوی در مورد تحلیل جام زهر بودن انتخاب آقای خاتمی با شکست مواجه شد 

به افرادش روحیه  سعی نمود با راه اندازی عملیات نظامی در مرز و داخل کشور حداقل

 بدهد و همه را درگیر جنگ نماید تا شاید از زیر فشار انتقادات انتخابات ایران خارج شود.

 شروع عملیات های راهگشایی در نوار مرزی ایران

هایش در مورد انتخاب آقای خاتمی، تصمیم گرفت رجوی بعد از شکست تحلیل

ه بود را خراب کند و نگذارد که او به اصالحاتی که آقای خاتمی به مردم ایران وعده داد

دور دوم انتخابات برسد. رجوی همچنین می خواست به اعضا نشان دهد که تحلیل هایش 

صحیح بوده و حمله به وی به وحاظ سیاسی درست نبوده است. بدین منظور رجوی بر آن 

ه عملیاتی به شد که ابتدا امنیت اجتماعی در داخل کشور را بر هم بزند و این کار با سلسل

نام راهگشایی شروع شد. با این کار رجوی می توانست در عرصه سیاسی هم خودی نشان 

داده و همه افرادی که اکنون در خارج از کشور غیر فعال هستند را فعال کند تا برای ما 

کار کنند در یک کالم این خط هم به نفرات داخل مناسبات انگیزه می داد و هم برای 

چند خمپاره و یا ترور چند نفر ج ما اهمیت داشت. او فکر می کرد با زدن نیروهای خار

حرفی برای گفتن در داخل کشور داشته باشد. ووی از آنجا که رجوی هیچ وقت  تواندمی



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          111
 

حاضر نشد جواب تحلیل های دروغینش را بدهد باز هم برای فرار از پاسخگویی دست به 

 گشایی زد.این برنامه ی مسخره به نام عملیات راه

کرد که با انجام چند عملیات می تواند شعله های جنگ عراق علیه رجوی تصور می

 ایران را دوباره روشن کند و از طرف دیگر به نفرات روحیه دهد و به آن ها بگوید دیدید که

باألخره عملیات نظامی شروع شد و مطمئن باشید که این مسأوه حتماً تأثیری بر روابط 

 ق خواهد گذاشت و هر جور که این مسأوه بچرخد به نفع سازمان خواهد بود.ایران با عرا

رجوی گفت ابتدا باید عملیات مرزی را بیشتر کنیم، به همین خاطر تمام وشکرها وارد 

آموزش های جدید شدند که از کار انداختن وووه های نفتی تا عملیات های ایذایی در نوار 

 مرزی در دستور کار قرار گرفت.

ن نظامی برسیم که به وی در نشست عنوان داشت که ما باید به نقطه ای از توارج

( بفهمانیم که می تواند روی ما حساب کند، اگر موفق شویم که او این صاحب خانه )صدام

اطمینان خاطر را نسبت به ما پیدا کند ما می توانیم از وحاظ نظامی و حمایت های ماوی و 

 وجستیکی وی برخوردار شویم.

در پس این تحلیل های کشکی، رجوی عملیات های راهگشایی که چهار مرحله داشت 

را آغاز نمود و بعداً نام عملیات را سحر گذاشت. برای این کار، نفرات به صورت سه اوی 

چهار نفر سازماندهی شده و وارد آموزش های نظامی خاص داخل کشور می شدند تا 

ازمان برای مخفی کردن اعزام نیروهایش از داخل بتوانند به داخل کشور نفوذ کنند. س

خاک عراق عنوان کرد که عملیات های داخل کشور توسط نیروهای هوادار سازمان در 

داخل انجام می گیرد همچنین اطالعیه های آن را نیز به نام ستاد داخله تووید می کرد. 

ا به حکومت ایران سازمان تالش می نمود دستش در این زمینه رو نشود و این بهانه ر

 ندهد که از دووت عراق بخواهد که جلوی کار نیروهای سازمان را بگیرد. 

دوباره  7511از آنجا که این کار بعد از پایان یافتن خط عملیات داخل کشور در سال 

باید آغاز می شد نیاز بود که این کار در مرحله اول به صورت محرمانه، محدود و آزمایشی 

 بعد از جمع بندی وارد مرحله بندی عملیات ها بشوند.انجام گیرد تا 
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در مرحله اول چند مجاهد جان خود را از دست دادند این مسأوه تا مدتی این خط را 

به عقب انداخت تا هم جمع بندی کار انجام گیرد و هم سازمان بتواند در مورد خط جدید 

 روش نویی را به کار بگیرد.

د یعنی در تابستان مرحله دوم عملیات راهگشایی به نام بعد از جمع بندی، چند ماه بع

این بار سازمان به صورت علنی تر این کار را انجام داد و نیروهای  آغاز شد. سحر دو

 بیشتری را وارد این عملیات نمود. در این مرحله من در ستاد ترابری بودم و مسئوویت حمل

 بنابراین در جریان کار قرار می گرفتیم. و نقل نفرات برای عملیات به عهده ی یکان ما بود

سازمان برای این که خط جدیدش را پیش ببرد و تمام طول مرز ایران را داشته باشد 

بعضی از قرارگاه هایی که بدون مصرف بودند را فعال نمود تا بتواند در اعزام از آن ها 

 استفاده نماید.

یا داخل کشور به پایان می رسید  سلسله عملیات ها با درگیری های پراکنده در مرز و

و افراد برای جمع بندی و استراحت به اشرف باز می گشتند تا دوباره بتوانند در مرحله 

 بعدی شرکت کنند.

وقتی می گوییم سازمان از قرارگاه های خاوی قبلی استفاده می کرد به این دویل است 

قی بمانند و این مسأوه با صرف که نیاز داشت برای عدم شناسایی نفرات در آن قرارگاه با

هزینه زیاد امکان پذیر بود. سازمان پول های زیادی را خرج نمود تا بتواند از خطی که 

دنبال می کند نهایت استفاده را ببرد که این هم مانند بقیه خط های رجوی به شکست 

 انجامید و هیچ منفعتی برای سازمان نداشت.

تقسیم بندی شد تا هر فرماندهی بتواند خودش  طول مرز ایران بین وشکرهای مختلف

های عملیاتی ودم چندین مورد شاهد بودم که تیمبه طور مستقل دست به عملیات بزند. خ

 در آخرین وحظه توجیه شده و با کمک کانال های عراقی به سمت مرز حرکت می کردند.

زامی به عملیات کار به این سادگی نبود چرا که هر وشکر در ضمن می بایست نفرات اع

را همه گونه پشتیبانی نماید. این کار از وجستیک تا اقدامات نظامی را شامل می شد و از 

طرف دیگر نیز به وحاظ روابط باید با افسران عراقی هماهنگی کامل انجام می شد تا آنان 

 .بدهند و نفرات به مأموریت بروند اجازه خروج از عراق را
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یادی از سازمان کشته شدند و یا در کمین نیروهای نظامی در پیشبرد این خط نفرات ز

 ایران گرفتار شدند که همه کشته شدند و بعضی حتی جنازه آن ها به اشرف آورده نشد.

این  نامگذاری شد. 4سحرعملیات بعدی آغاز گردید و به نام  3سحر با پایان یافتن عملیات

. ان همردیف مسئول اول سازمان بودعملیات بعد از انتخاب مهوش سپهری )نسرین( به عنو

آماده شدند ووی تفاوتی که  1رارگاه برای مرحله آخر یعنی سحرنیروها بعد از بازگشت به ق

این عملیات با عملیات های دیگر داشت این بود که سازمان نفرات بیشتری را وارد این کار 

ی را در کمین ها و کرد و از طرف دیگر حکومت ایران نیز هوشیارتر شده و نفرات بیشتر

گشت های مرزی وارد کرد تا بتواند جلوی نفوذ و ورود به داخل کشور را بگیرد. این کار 

 باوطبع تلفات زیادی برای سازمان داشت.

در مورد نحوه عملیات، شیوه بازگشت و درگیری نیروهای اعزامی همیشه برخوردی 

اظ نظامی هیچ چیز بلد نبودند و بین زنان و مردان مسئول وجود داشت چرا که زنان به وح

 فقط وظیفه دستور دادن داشتند و مردان نیز که متوجه بودند زیر بار این مسأوه نمی رفتند

 و برخوردهایی وجود داشت.

ماه های آخر پاییز تمام عملیات ها به پایان رسید و رجوی به پیروزی که مورد نظرش 

 کنید سربازانگفته وقتی شما عملیات می احبخانهبود دست پیدا نکرد و عنوان داشت که ص

 کنند و جانشان در خطر است. به همین دویل این خط رجویو نیروهای عراقی مشکل پیدا می

 سرش توی گل رفت و خبری از پیروزی نبود.

همانگونه که گفتم من در قسمت ترابری بودم و نفرات را برای انجام عملیات راهگشایی 

طور نمونه، نفرات جنوب را با اتوبوس به بصره می بردیم و در  به سمت مرز می بردم. به

خارج از شهر در زیر درختان نخل پیاده می شدند و به صورت چند نفره با خودروی عراقی 

به سمت مرز حرکت می کردند تا شب فرا برسد. هوای بصره بسیار گرم بود، قبل از این 

کسل بودن داشتند و مشخص بود که  که افراد بخواهند به سمت مرز حرکت کنند حاوت

بق قرار قبلی به محل مورد گرما تأثیر زیادی روی آن ها گذاشته است. بعد از چند روز، ط

کردیم و سعی داشتیم تا قبل از و به سمت اشرف حرکت می رفتیم و آنان را سوارمینظر 

حمله نیروهای  شدن هوا از منطقه بصره و اوعماره خارج شده باشیم تا مبادا مورد روشن
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عراقی طرفدار ایران قرار بگیریم. بعد که قرارگاه حبیب در نزدیکی شهر بصره برپا شد دیگر 

 مشکلی برای تردد وجود نداشت. )بعداٌ این قرارگاه توسط نیروهای مخاوف صدام مورد حمله

رو قرار گرفته و تعدادی از اعضای سازمان کشته شدند. نحوه عملیات به صورت انفجار خود

بمب گذاری شده بود که در کنار دیوار منتهی به قرارگاه گذاشته شد و قبل از تاریکی هوا 

 خودرو منفجر گردید.(

در عملیات راهگشایی مرحله سحر دو که در تابستان انجام می گرفت تعداد زیادی از 

 افرادنفرات در جنوب یعنی شهر بصره گرما زده می شدند ووی از آنجا که برای سازمان جان 

 مهم نیست این کار باید ادامه پیدا می کرد.

گرفت تا مدت ها بدون وسط سازمان مورد استفاده قرار میقرارگاه هایی که قبالً ت

استفاده بود ووی با شروع عملیات راهگشایی این قرارگاه ها نیز دوباره شروع به کار کردند. 

ارسیان در شهر کوت و قرارگاه موزرمی از جمله به قرارگاه انزوی در شهر جلوال و قرارگاه پ

 و همایون در شهر اوعماره و ... می توان اشاره نمود. 

در انجام مراحل مختلف عملیات راهگشایی باید به کشته های سازمان نیز اشاره نمود 

که بعضاً در درگیری در نوار مرزی ایران کشته می شدند و حتی جسدشان نیز به داخل 

شد. چیزی که در این میان بسیار نمود داشت دادن اطالعیه های  خاک عراق آورده نمی

رنگارنگ سازمان در مورد عملیات های مختلف و کشته شدن نفرات ایرانی بود که بیشتر 

 سر کاری بود و جنبه تبلیغاتی داشت.

مراحل عملیات راهگشایی که چهار مرحله داشت پشت سر هم نبود و بعد از پایان هر 

 ندی آن مرحله بعدی شروع می شد.مرحله و جمع ب

در گیر و دار عملیات راهگشایی بودیم که قرار شد همه نفرات به نشست باقرزاده بروند 

 و دوباره این سؤال پیش آمد که اکنون درگیر عملیات راهگشایی هستیم دیگر قرار است چه

ری )اتوبوس( اتفاقی بیافتد؟ مسئوویت جا به جایی نفرات ارتش رجوی بر عهده یکان تراب

 بود و بعد از چند روز کلیه افراد در قرارگاه باقرزاده جمع شدند.

در این نشست اعالم شد که مسئوویت زنان شورای رهبری مجاهدین بر عهده مهوش 

 سپهری )نسرین( می باشد. هنگام بیان و دادن این مسئوویت به مهوش سپهری، مریم رجوی
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قیدتی توانسته به این رده دست پیدا کند یعنی گفت که وی به خاطر حل شدن در رهبر ع

 همردیفی رهبری عقیدتی که تاکنون کسی نتوانسته بود به آن حتی نزدیک شود.

 ترویج فرهنگ لمپنی و منحط اجتماعی در تشکیالت رجوی

 توان کتاب ها نوشت، اکنون قصد داریم به زمانی که این فرهنگدر مورد این فرهنگ می

اری و جاری شد بپردازیم و این که چرا سازمان به این نقطه رسید؟ در مناسبات رجوی س

 چه چیزی عامل اصلی بوده است؟ چرا قبالً این فضا در مناسبات حاکم نبود؟ 

ن و در این باره باید اشاره کوتاهی در زمان مناسبات در منطقه مرزی بکنم که هنوز زنا

به جز انقالبی به همدیگر نداشتند و  کردند و هیچ احساسیمردان در کنار همدیگر کار می

در یک بشقاب و در کنار همدیگر غذا می خوردند ووی هر چه زمان گذشت هنوز این فضا 

وجود داشت. بعد از شروع عملیات فروغ جاویدان و شکست رجوی در این عملیات وی به 

ند و جای این که به شکست خود اعتراف کند عنوان داشت که زنان و مردان مشکل داشت

هر کسی به فکر زن و شوهر خود بوده است و این که ساوم بماند تا بتواند به زندگی خود 

برسد و ... و سال بعد دستور داد که همه زنان و مردان از همدیگر طالق گرفته و دیگر در 

مناسبات کسی حق ازدواج ندارد و فقط اوست که می تواند زن داشته باشد. هر چقدر که 

این مسأوه یعنی جدایی زن از مرد به طور ریشه ای حل نشده بود و کار به جلوتر رفتیم 

 جای باریک کشید و مناسبات زشتی در قرارگاه حاکم شد و بقیه ماجرا ...

از آنجا که رجوی برای این مسأوه نقشه داشت دستور داد که زنان زمام امور را به دست 

ی برای این که زنان به طور کامل در بگیرند و آنان را در حیطه رهبری قرار داد. رجو

اختیار وی قرار بگیرند عنوان داشت که نه تنها زنان سازمان بلکه تمام زنان دنیا باید در 

اختیار رجوی باشند و این گونه قبح و زشتی این کار در مناسبات ریخته شد و برای زنان 

ر هم می کند. بعد از این مسأوه حل شد و برایشان مهم نبود که رجوی چه اراجیفی را س

جدا شدن خانم بتول سلطانی از مناسبات، مشخص شد که رجوی از اعالم این که زنان 

سازمان در اختیار وی می باشند منظورش چه بوده است. افشاگری خانم بتول سلطانی به 

 خوبی نشان داد که رجوی به همراه مریم قجر به دنبال اجرای رقص رهایی بودند.
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افراد حتی برای خود من هم سؤال بود که چطور می شود زنان تا قبل از برای خیلی از 

گرفتن رده و کرسی در مناسبات شخصیت های خوبی داشتند و در تنظیم رابطه با مردان 

بسیار مهربان بودند ووی به یکباره رنگ عوض کرده و بد دهنی و ومپنی و فحاشی کار 

 اووشان شده بود. 

رفته بودند به جای این که افتاده تر، مهربان تر و مسئوویت زنانی که تازه مسئوویت گ

پذیرتر باشند شخصیت شان عوض می شد و دیگر آن زن سابق نبودند. آنان به مفت 

خوری عادت نمودند و دیگر اهل کار کردن در بیرون از محیط کار نبودند و شخصیتی 

 نزدیک شود. برای خود درست کرده بودند که دیگر کسی نمی توانست به آنان

 زنانی مانند مهوش سپهری، فهیمه اروانی، بتول رجایی و بقیه زنان مسئول در اشاعه ی

فرهنگ ومپنی در مناسبات مرزی باقی نگذاشتند و از آنجا که از حمایت رجوی برخوردار 

 بودند کسی نمی توانست حتی انتقادی به شیوه های تنظیم رابطه شان بکند. نمونه های

ی فهیمه اروانی وقتی که راننده شخصی وی بودم خوردهای زشت و زنندهزیادی از بر

توی صورت او نگاه کنم  چطورمشاهده نمودم و بعضی اوقات خودم خجاوت می کشدم که 

 ووی برای او این فحاشی های طبیعی بود.

رقص اشاعه ی فرهنگ ومپنی، ضرب و شتم و ناسزا گفتن زنان به مردان نتیجه همان 

 . در این میان افرادی بودند که به حمایت از زنان می پرداختندکه با رجوی داشتند رهایی بود

 تا شاید با این حمایت بتوانند در نشست ها از زیر تیغ آنان در امان باشند ووی این خیاوی خام

 بود زیرا که زنان مسئول دیگر هیچ حد و مرزی برای وقاحت و بی حرمتی باقی نمی گذاشتند

 ت در امان باشند ووی از آنجا که در فرهنگ مفت خوری و کاسه ویسی رشد کردهکه آن نفرا

 توانستند به این راه ادامه ندهند و همیشه خودشان را نخود هر آشی می کردند.بودند دیگر نمی

 به طور مثال می توان به فهیمه اروانی اشاره نمود که وی دست کمی از مهوش سپهری

اروانی و مهوش سپهری و بقیه زنان که تا دیروز در کارهای نداشت زنانی مانند فهیمه 

پشتیبانی، تدارکات و آشپزخانه مشغول کار بودند به یکباره شخصیت و کاراکترشان عوض 

می شد، همه چیزهایی که قبالً در مناسبات ارزش بود دیگر رنگ باخته و فرهنگ ومپنی و 

 فحاشی به صورت یک ارزش در مناسبات حاکم شد.
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 از مدت ها متوجه شدم که در چه منجالبی گرفتار شده ام ووی از آنجا که راهی برای بعد

خروج وجود نداشت مجبور بودم در آن فضا و با تناقض ادامه دهم. به جد می توان گفت 

که در هیچ نشستی نبود که این فحش و ناسزا گفتن و بد دهنی زنان وجود نداشته باشد و 

که به افراد دیگر انگیزه بدهند که آنان هم بتوانند در بد دهنی طوری هم رفتار می کردند 

شان همراه بوده و حتی بعضی اوقات کار به برخورد فیزیکی کشیده می شد و در بعضی از 

 مواقع افراد دیگر تحمل شرایط موجود را نداشته و دست به خودسوزی می زدنند.

که وی این دست بازی را به زنان در این باره می توان به حرف های رجوی استناد کرد 

مسئول داده بود و عنوان داشت که اگر کسی قصد جدا شدن از مناسبات را دارد با او در 

نشست های جمعی برخورد کرده و اگر الزم شد یک تکه استخوانش را برای من بیاورید 

ووین من این قدر بیشتر از شما نمی خواهم. این حرف رجوی یعنی دادن دست باز به مسئ

زن شورای رهبری که هر جور می خواستند با افراد تنظیم می کردند. در این میان زنانی 

بودند که از عقده های دیرینه علیه مردان استفاده کرده و بیشتر نفرات فرقه را مورد آزار و 

 اذیت قرار می دادند و کسی هم حق اعتراض به این مسأوه را نداشت. 

شید به نمونه ای اشاره می کنم تا دریابیم که چگونه زنانی اکنون که بحث به این جا ک

که از عقده های گذشته در وجود شان بود بعد از گرفتن مسئوویت سعی می کردند بر 

 روی دیگران خاوی نمایند و از این طریق ارتزاق نمایند.

 
 بتول رجایی زن بد دهنی که به درک واصل شد

ئول قرارگاه اشرف معرفی شد من کارم در رابطه وقتی بتول رجایی معدوم به عنوان مس

در  7513من او را برای اووین بار در سال  با قرارگاه اشرف بود و در قسمت ترددات بودم.

یکی از پایگاه های سازمان در کوایته پاکستان دیده بودم و به خاطر این که رده تشکیالتی اش 
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 شت و به زنان عادی جامعه بیشتر شباهترا از وی گرفته بودند در آنجا برخوردهای بدی دا

داشت. چند سال بعد که او را به عنوان فرمانده قرارگاه اشرف دیدم باز همان برخوردهای 

ی کالفه عادی گرایانه را داشت و از بس به افراد تیکه می انداخت همه ی مردها از دست و

 ت افراد را خرد کندگذاشت و در نشست ها سعی می کرد شخصیشده بودند، خیلی نشست می

 که در این بین تعداد زیادی از افراد به رجوی نامه نوشتند و فضا و مناسبات اشرف را بیان داشتند.

زمانی که پارک اشرف با بیگاری کشیدن از افراد در گرمای تابستان، تمام شد و قرار شد 

 باشد که در نهایتکه رجوی برای افتتاح آن پارک به اشرف بیاید و نشستی با نفرات داشته 

مسعود نیامد و مریم سر و کله اش پیدا شد. مریم نخست از بتول رجایی معدوم بسیار 

تعریف کرد و از کارکردهای ایدووووییک وی حرف زد که افراد حاضر در نشست نزدیک بود 

حاوشان به هم بخورد و همه به همدیگر نگاه می کردند و متوجه شدند که تمام گزارشاتی 

ی رجوی نوشتند همه اش کشک بوده و رجوی به حرف کسی توجه ای نکرده است. که برا

در نهایت باز هم مانند همیشه تعداد کاسه ویس و دستمال به دست به تعریف و تمجید از 

 بتول رجایی زن بد دهن و ومپن تشکیالت رجوی پرداختند ووی چیزی که برای همه روشن

 خواهد که همیشه توسط زنانکند و میخورد نمی ه رجوی برای کسی تره همشد این بود ک

 پاچه ورماویده فشار روی مردان باشد.

بتول رجایی بعداٌ در ویبرتی به علت بیماری ریه مرد و بعد از مرگش همه در مورد 

 های زیادی نوشتند و دست به افشاگریسئول زندان سازمان بودن وی گزارشبرخوردهایش و م

شوند مینان نیز به نفرات درنده تبدیل ، زسازمانکه در مناسبات  زدند. آری این گونه است

مدتی  و همیشه میل دارند در راستای اهداف رجوی همه چیز را بدرند. بتول رجایی حتی

داشت مسئول زندان های رجوی بود و نقش مستقیم در شکنجه ی افراد ناراضی در اشرف 

ماهیت  که با افشاگری نفرات جدا شده و زیردست وی تعدادی شکنجه گر نیز حضور داشتند

 همه مشخص شده است.

برایشان به یک امر عادی تبدیل  سازمانزنانی بودند که شکنجه و ضرب و شتم اعضای 

 های رجوی خیلی راحت حاضر بودند به جنایت و شکنجهود و در جهت امیال و خواستهشده ب

 ند ووی خودشان تبدیل به شکنجه گرانیدست بزنند. این زنان از زندان های ایران حرف می زدن
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ن جان ساوم شده بودند که هیچ رحمی در وجودشان نبود و کسانی که از دست این جانیا

گفتند، انگار که این مخوف مسئووین زندان رجوی سخن می هایبه در بردند از شکنجه

تند و به هیچ شکنجه گران، تجربه تمام زندانیان و شکنجه گران زمان شاه را به همراه داش

 کس رحم نمی کردند.

 نشست های حوض رجوی برای زنان

 شروع رقص رهایی

به ما ابالغ شد که مدتی زنان مسئول در ستاد نیستند و قرار است  7511زمستان سال 

 برای نشست بروند و باید برادرها با همدیگر کار کنند. در قسمت سررشته داری تعداد اندکی

 های روزانه و عملیات جاری بپردازند تا مبادا در این مدتبه نشست مسئول در ستاد ماندند تا

 کسی از انقالب طالق مریم دور بیفتد.

 در آن موقع در سررشته داری برادران مسئول زیادی وجود داشت که هر کدامشان برای

خودشان کسی بودند از حسین اصفهانی تا بقیه. چیزی که در این مدت بسیار مشهود بود 

 تماد افراد به همدیگر بود که حاضر نبودند در کنار یکدیگر کار کنند و برایشان سختعدم اع

ای دیگر ند بهتر کار کنند و عدهتوانفکر می کردند به وحاظ اجرایی می بود. خیلی از نفرات

معتقد بودند که به وحاظ تشکیالتی از بقیه افراد باالتر می باشند در نتیجه هرج و مرجی 

 حاکم شده بود.در مناسبات 

بعد از  فرقه در مناسبات نبودند اوضاع ما بهتر بود وویسازمان در مدت زمانی که زنان 

های خود بازگشتند و فحش ه مسئوویتهای اخم کرده و با بد دهنی بکوتاه زنان با صورتمدتی 

ه وجود های عملیات جاری این مسأوت بهینه شده بود و هر شب در نشستگفتن در مناسبا و ناسزا

 داشت.

 رجوی بعد از نشست حوض برای مردها، تصمیم داشت که برای زنان هم نشست حوض

 برگزار نماید تا بتواند سیطره و سلطه خود را بر زنان نیز اعمال کند یعنی به مفهوم ایدووووییک،

زنان را محرم خودش نماید و در مرحله بعد یعنی محرمیت جنسی، چیزی که رجوی از ابتدا 

جهان نبال آن بود. وی در بندهای انقالب طالقش عنوان نموده بود که تمام زنان سازمان و به د
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بود به  باشند و اکنون قصد داشت که این کار را عملی کند. این برنامه چیزیدر اختیار وی می

 نام حوض زنان یا همان رقص رهایی که رجوی آن را پیاده نمود و بعداً اعضای شورای

 افشا نمودند. جدا شدند آن را سازمان مناسباترهبری که از 

 هایدنبال آن بود برسیم باید به گفتهبرای این که به فهم درستی از کار کثیفی که رجوی به 

خانم بتول سلطانی که در معرض این کار قرار داشت بپردازیم تا برایمان مشخص شود که 

 مریم قجر زن سومش هم در اجرای رجوی ماهیتی زن باره داشته و به دنبال این خط بوده و

 کرده است. مطاوبی که خانم سلطانی در مورد رقص رهایی بیان داشتنداین کار به او کمک می

 توان به آن مطاوب رجوع نمود. شده است که می های اینترنتی درجدر برخی سایت

 
 خانم بتول سلطانی جدا شده از فرقه رجوی

 سلطانی را می آوریم:در اینجا بخشی از حرف های خانم 

 برای شخص من بسیار مشکل است که بخواهم توضیح بدهم حتی وقتی در ذهنم مرور»

ه ن عمق استثمار آن را بیشتر می فهمم. بخصوص که اآله بسیار سنگین است، ب کنممی

 هایاست که بتوانم اکنون از آن پدیدهکنم که به من این موقعیت را داده می حال خدا را شکر هر

پنهان تشکیالت رجوی پرده بردارم و حاضرم دست بر روی قرآن مجید گذاشته و در برابر 

 .هر دادگاهی سر گفته هایم شهادت دهم

 در جمع بزرگ شورای رهبری توسط مسعود و مریم رجوی 7511که زمستان  بعد از این

برای این گروه در قرارگاه بدیع زادگان به من رده شورای رهبری ابالغ شد یک سلسله نشستها 

به  هایکننده نشستوع شد. در این میان مسئول برگزارکه تازه شورای رهبری شده بودند شر

ما ابالغ شده بود  بود. از بین کسانی که این رده به)نسرین( مهوش سپهری  ،اصطالح دیگ

 نشده و به اصطالح از بحث رهبر عقیدتی و تأییدها  جز تعدادی که در جریان این نشسته ب
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ما را برای نشست مریم رجوی صدا  ،عشق تمام عیار به مسعود خوب عبور نکرده بودند

یادم است گفتند که حمام  کرده و گفتند که از کوران این مرحله عبور کرده ایم. مشخصاً

ها و روسری بایستی نو و تمیز باشد. به ما گفته  تمیز باشید و تمامی وباس و کامالً رفته

یم چون که شاید یبا یکدیگر ابالغ رده شده بودیم، چیزی نگو شد حتی به کسانی که

گفته شد که این حوض . همگی از مرحله قبلی رد نشده باشند و در این مراسم نباشند

 ی با مسعود است. یشورای رهبری است و رقص رها

 تأکید معنی خاصی داشت و استرس عجیبی وجودم را فراگرفته بود داشتم آن برای من

 شدم رقص چی است بسیار کنجکاو بودم که آیا مسئووم که آن موقع فاوزه محبتیم دیوانه

 ی دارد. باالخره ساعت موعود فرا رسید و من خودمیهابود چه واکنش 1کار فرمانده قرارگاه 

همراه تعداد زیادی شورای رهبری در محل رهبری در قرارگاه بدیع یافتم. از بین ه را ب

ی رهبری ابالغ شده بود تعدادی نبودند همه منتظر نشستیم و از ها شورا کسانی که به آن

 طرف دفتر رهبری سازمان، قسمتی که کارهای اداری و خدماتی مسعود رجوی و مریم رجوی

 را انجام می دهند کسی آمد و به هر کس یک بسته داد که در آن حووه و وسایل حمام و آرایش

توانند از فرصت استفاده کند و ن میست اآلبود و گفت هر کس که خود را تمیز نکرده ا

و وضو گرفته باشید. داوما فکر جا حمام برود چون باید که از هر نظر پاک و تمیز همین

خواهد ببیند؟ چرا ن ندارد، مگه بدن ما را مسعود میکردم که یعنی چه، نه این امکامی

  ن یک تست است و آزمایش دیگر.رفتم که ایبا خودم کلنجار می شود داوماٌقدر اصرار می این

وارد  ایکسصدایمان کردند و به ساونی موسوم به ساون  ،بعد از آماده شدن کلیه افراد

 وین شده بود و کف آن مالفه های سفید پهن یشدیم. این ساون بسیار مرتب و تمیز و تز

وسط آن دو مبل سفید هم  .بر روی قاوی تثبیت کرده بودند. همه ساون به رنگ سفید بود

ی که روشن یینه و شمع هایقرار داده بودند. جلوی این دو مبل یک میز که در آن قرآن و آ

بندهای طال در آن است و یک کیک  همراه یک جعبه که بعداً متوجه شدم گردنه بود ب

 ی مریم و مسعود با وباس راحتی که معموالًیبزرگ چند طبقه قرار داشت بعد با یک هیاهو

پوشند یعنی وباسهای نرم و پیژامه و آستین کوتاه و بدون جوراب خانه می خانواده ها در

وارد شدند مریم موهایش را آرایش کرده و بدون روسری بود مسعود روی مبل نشست و 
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مریم مثل همیشه روی مبل کنار مسعود ننشست و رفت باالی سر مسعود ایستاد و مبل 

ال کرد که چرا نمی نشیند و ؤیم رجوی سها از مرکنار مسعود خاوی بود یکی از خانم

 های مسعود است صندوی خاوی است. مریم با وبخندی گفت که این برای شماها و دیگر زن

سری از افراد مثل  من کمی از کلمه زن مسعود جا خوردم بعد من متوجه شدم که یک

 مریم روسریشان را برداشته اند. 

مسعود رجوی از این روش های  انگیزهن در آن موقع چنین احساسی را نداشتم که م

سایرین هم در آن موقع چنین برداشتی  کردم. فکر میباشدهای جنسی گرایانه، انگیزهفرقه

ای از ابهام، ترس، خجاوت و پرسش در درونم وجود داشت در آن وحظات هاوه داشتند. ووی

ود می اندیشیدم که ر است. با خمی تپید و نمی دانستم چه برنامه ای در کا قلبم به شدت

یم امضا به مسعود به عنوان رهبر عقیدتی مان داده ایم یخواهند ببینند ما که می گومی

عنوان همسر بپذیریم و این یک آزمایش است و جنبه عملی ندارد. کم ه آیا حاضریم او را ب

ها چی می خواهند؟ من را برای چه آوردی جمعیت آرام گرفت و مسعود گفت مریم اینکم 

مریم رجوی گفت که مراسم عقد این زنان با شماست. سپس مسعود رجوی آیه  اینجا؟

که گفت فتبارک اهلل احسن اوخاوقین، صفی تا تهران، و  ن خواند از جمله اینآقری را از یها

ر را هم خواند و گفت که این باهلل و یک سوره بلند دیگ گفت الحول وال قوه اال بار هم یک

گفت یکی قجر بعد مریم  .باشدمنین میؤکه مربوط به زنان امیراوماحزاب است ی سوره

خواند و بعد از گفتن بله ید و مسعود خطبه عقد را مییید روی این مبل و بله بگوییکی بیا

انداخت و دیده بوسی انجام ک گردنبند طال به گردن هر زنی میمسعود از داخل جعبه ی

پخش شد و  A4رات یک برگ کاغذ سفید سایز وقتی همه عقد شدند بین همگی نفشد. می

این کاغذ را سیاه کنید و  ،را هر چه هست به مریم بدهید های خود گفت تناقض مسعود

جنسی شما را می  هاین این کاغذ سفید کنید. من تناقضضمیر خود را پاک مثل اآلدرون و 

را بر روی کاغذ  است تان بوده ید و سختیحال نتوانسته اید بگوه هر آنچه که تا ب ،خواهم

یک نفر گفت که صفر صفر است و هر چه داشته  ند.همه مشغول نوشتن شد بنویسد.

ن عقد و زن نوشته و گفته است. مسعود گفت محال است. مریم رجوی هم گفت شما اآل

ای برای شوهرش حرف و نگفته حال هر زنی بعد از ازدواج حتماً و به هرمسعود هستید 
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صدا زده را داشتند ی موضع چنینخانم و بعضی دیگر از خانم ها که  آن دارد. مسعود رجوی

به هم زد. در این میان تعدادی از خانم ها وضعیت از نزدیک حرف می ها و در گوشی با آن

 ی بوده که ساویان در دوشان نگهیکردند که موضوع هاو با گریه عنوان میی پیدا کردند اریخته

یک  خالصه همه شروع کردند به حرف زدن که تقریباً ،کرده استمی شان اند و اذیتداشته

 و سر هر کدام هم مسعود یا مریم حرف می زدند.  تعداد هم صحبت کردند

بعد چند نفر از دفتر، همان نفرات که کارهای خدماتی و اداری مسعود و مریم رجوی 

 .وسط را خاوی کنیدمی دهند، میز را برداشتند و شیرینی پخش شد و گفتند که  را انجام

 شهرزاد صدر یک آهنگ تند از بیژن مرتضوی که هنوز طنینبه وقتی وسط خاوی شد با اشاره 

 آن در ذهنم است پخش شد و در برابر چشمان حیرانم متوجه شدم که زنان ارشد شورای رهبری

 هایشان هستند. به وسط مالفه ها که خاوی بود آمده و در حال در آوردن وباس

 
 د صدر مسئول اصلی رقص رهاییشهرزا

های شرک و جاهلیت را درآورید و این حوض شما است که  مسعود می گوید بله وباس

 های رزم دیگر و کار و مسئوویتشوید تا در تمام صحنهبایستی در آن شیرجه بزنید و اینجا یگانه 

 آورد جمعرا در می هایشمثل کوه استوار باشید. در این حین نفراتی از دفتر، هر نفر که وباس

 بردندته و روی آن با ماییک نوشته و میدهند و درب آن را بسده و همگی را در نایلونی قرار میکر

 طور نفرات رو به زیاد شدن بودند و مریم به همه می گفت شد و همینو نفر مشغول رقص می

 طور متوجه شدم مینکه وباس شرک و ریا را بکنید و با مسعود نزدیک شوید و یگانه شوید و ه

 که مریم و چند نفر دیگر از جمله گیتی گیوه چی و فاوزه محبت کار و دیگران به دقت بقیه

نفراتی هستند  را زیر نظر دارند و تعدادی از اعضای ارشد مشغول صحبت و متقاعد کردن



 111   هادی شبانی      
 

 در این بین که در درآوردن وباس مکث دارند و یکی دو نفر را هم از جلسه خارج کردند.

 توقف کوتاهی به جلسه داده شد و مریم سخنرانی کوتاهی کرد و گفت شما که هنر نکرده اید

 شما امضا ایدووووییک و آرمانی داده بودید به مسعود و هر مقطع یا سرفصلی دوباره می دهید

ی شماست شما باور نداشتید که مسعود یی برای شما چیست این رقص رهایپس کسر رها

دیده اید یک عقد کافی بود برای  ی حتماًیها شما یادتان هست فیلمشوهر شماست وگرنه 

یک زن که تا ابد خودش را در حریم شوهرش ببیند. اگر سقف ایدووووییک امضا به رهبر 

 ی این میز است شما درک و فهم نادرستییعقیدتی سقف این ساون است سقف ازدواج و زناشو

ید وگرنه شیرجه وردر بیارا است وباس زیر  تانن بعضی سختدارید برای این است که اآل

کند وگرنه یک زن چشم ندارد زن دیگری وه از خود شما حل میأمس زدید این حوضمی

را ببیند و با این مکانیزم شما حاضرید برای همدیگر جان بدهید و همدیگر را دوست دارید 

 دوست داشتن همدیگر های زنانه و قاوی از زیر پای همدیگر کشیدن جای خودش راو حسادت

 های می دهد و خیلی تشویق می کرد که ما صحنه های دیده بوسی و عشق بازی مسعود با زن

 دیگر را نگاه کنیم. آخر جلسه همه یک بسته دیگر از مسعود هدیه گرفته و جلسه تمام شد.

 صبح تمام شد و ما همگی به مقرهایمان 1ساعت به طول انجامید ساعت  3اووین جلسه که 

 طور با مریم رجوی آغاز شد. ی با خود مسعود و همینیها برگشتیم. پس از آن سلسله نشست

 دیگری از بندهای انقالب یهمرحلدر حضور رجوی که رقص رهایی زنان داستان این بود 

 مریم رجوی در مسیر رها شدن از چنگال دستگاه جنسیت و یگانگی با رهبریبود. ایدووووییک 

 مسعود رجوی اوبته با توجه به بهت و حیرتی که به صورت طبیعی گریبانگیرعقیدتی خود یعنی 

های زیادی انجام گیرد و به همین خاطر این مراسم بحث یهشد، الزم بود در ادامزنان می

 های درس مسعود رجوی حول مساول ایدووووییکی و به عمق بردنچند ماه پس از آن کالس

و  سال به طول انجامید )به این خاطر از بهت هایی که یکسمفاهیم انقالب مریم آغاز شد، کال

 حیرت گفتم که تا پیش از آن تمامی زنان و مردان مجاهد تصورشان بر این بود که مسعود با

گیری حول مساول جنسی و عاطفی دیگران، خودش بایستی ورای چنین همه سخت این

 توانست دستگاها انجام چنین مراسمی می، امنباشدچنین مساولی  دنبالتفکراتی باشد و مطلقاً 

 ای کند که حل آن امکاند و آنان را دچار تناقضات پیچیدهفکری زنان مجاهد را درهم بشکن
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 کرد تا به طور مادی و ملموستی همین زنان را به مرور قانع میکه بایس پذیر نباشد. ضمن این

 .«می افزودوه خود بر پیچیدگی شرایط أبا وی همبستر شوند و این مس

 های زفاف با رجوی زده اندفشاگری دیگری در مورد برگزاری شبخانم سلطانی دست به ا

 باشد. رجوی با این کار به دنبال اهدافزشت و حیوانی رجوی جنایت کار می که بیانگر خوی

 مسعود نیاز حیاتیترین سطح آن قرار داشت چرا که های جنسی در پاییندیگری بود که بهره

 د.ل مساول جنسی خود نداشت و نیازهای حیاتی باالتری را باید رفع می کربه ح

 کنید بعد ازمریم رجوی داوماً می گفت فکر می در این جلسات"گوید: خانم سلطانی می

ها گفت من برایم ؟ یکی از خانموجود دارداین عقد چی است؟ برای شما چه چیز دیگری 

 و قیمت کنم. بعد مریم گفت که شما عاشق نیستیدشود و با همسرم مقایسه میواقعی نمی

فهمم وگرنه شما چرا تا حاال کاری نکردید؟ جانبه است و من می عشق مسعود به شما یک

 ما که همه جور جسماً و روحاً در اختیار رهبری کار باید بکنیمه دانستیم که دیگر چنمی و ما

 جلوی او رقصیدیم.  برهنه یکار باید بکنیم؟ ما که حته هستیم. دیگر چ

 شما چگونه زنی هستید که مسعود ای گفتسال بعد دیدم که مریم در جلسه تقریباً یک

  کنید که به اتاق خواب او بروید و با او بخوابیدید ووی خودتان را برایش هالک نمیبینرا می

 مکانو با او یکی شوید؟ من احساس کردم که آب شدم و پتکی توی سرم خورد. یعنی چه؟ ا

جنسی می شود؟ و موضوع چیست؟ دانم که آیا موضوع بیش از این همخواستم بندارد. می

 ه یکه اووین بار بعد از برنام آن ایدووووییک است و آزمایش است؟ تا این یهکه ادام و یا این

رقص رهایی که تقریباً از ساعت ده تا یک شب بود و جلسه تمام شد، من را صدا زدند و به 

 که خواهر مریم با من کار دارد و به تند که بعد از تمام شدن حوض به مقر نروم چونمن گف

امشب شب زفاف تو و شب معراج تو است،  او گفت بروم. بعد از رفتن به دفتر مریماو دفتر 

 شنوم؟در این زمین نیستم. خدایا چه می کردم کهباره مردم، و احساس می احساس کردم که یک

. یا همانند است به من گفت قدرشناس قیمتی باش که مسعود برایت داده بعد از آن مریم

 دوشه شوی و بار مسئوویت بمن در این معراج با مسعود یکی میمن و در سطح من و بیش از 

 دانی و یا اگر خوب نفهمی و ناسپاسی کنی از دور خارجکشی و خودت را عاشق ترین میمی

 شوی در تشکیالت و روی میز ما خواهی ماند.می شوی مثل یک سونامی و مثل جسدیمی
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بنابراین سعی کن قیمتی که برایت داده شده را درک کنی و در کار و مسئوویت ماده کنی. 

ای که اتاق خواب مسعود بود راهنمایی کرد. و من در ی به سوی مجموعهاو مرا با وبخند

 کردم که این آزمایشفکر می عجیبی گرفته بودم باز هم حاوی که شوکه شده بودم و سردرد

 است. مگر ممکن است که یک رهبر ایدووووییک تا این حد منحط باشد؟ باز هم فکر می کردم

 که این یک ابتالست. 

های دیگر متأسفانه رجوی را یک مرد عادی و مالقات را یک اما آن شب تا صبح و شب

 رنامه رنگ و وعاب ایدووووییکمالقات جنسی محض یافتم و از نظر من پلیدی ای که با این ب

همچون طالق گرفتن مریم از شوهرش  ،به آن زد. از نظر من همچون ازدواجش با مریم

 یههایی به آن زدند و من عمق یک فرق ها رنگ و وعاب، این هم مانند آنمهدی ابریشم چی

     ود نگه می دارد.گونه همه چیز افراد را در قید و بند خ گرا را با تمام وجود دیدم که این واپس

 درونم تبدیل به مشتیدر و مقاومت و راه سرخ حنیف و مبارزه بود  گذاران آن از سازمان و بنیان

 در ذهنم طراحی می کردم و خاکستر شد. اما سعی کردم خودم را نگه دارم و تصمیم گرفتم

همه شبانه  کردم ایندر ذهنم قطعی شد. با خود فکر می جا از همان و شاید تصمیم فرار

های موسوم به سرویس تشکیالتی توی سر برادرها همین روز به دستور تشکیالت و نشست

کردیم که چرا زدیم و خونتان را توی شیشه میهای ما بودید مییتشماها که تحت مسئوو

 پمپ بنزین را زمان گذاشته بودیم یکردیم حتهمه جداسازی می نگاه چپ به کسی کردید؟ این

سازی و زن و مرد کردن، طالق،  همه جدا ها بروند. این زن صبح هاها بروند و مرد عصرها

کرد و به قول مسعود که همیشه سفارش می و …بندهای انقالب و فشار و فشار و فشار

 تیغ انتقاد و کار .دستور می داد که سه تیغ را مردها باید داوماً باالی سر خود احساس کنند

 تان کار بکشید که قدر از تحت مسئووین گفت اینچه. مسعود میاز جسم، تبر و تپان کشیدن

فکر کنند )مسایل جنسی( وقتی روی تخت می روند مثل جسد شوند. تا نتوانند به دوران 

 فتند و فیل شان یاد هندوستان کند. اما چطور که ماکزیمم رفاه و عیاشیاو یاد بند اوف شان بی

گفت که دوسوزی برای تحت مسئول یعنی ما میخواست؟ به و حرمسرا را برای خودش می

گفت ای کسی را حرام می کرد. به ما میدوسوزی بر یحت یطور و این هاهمخوابگی با آن

 ها مال من است.  که بین اومرء همه و جسم و روح تک تک شما زن
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ها عین جمالت مسعود است که به ما درس شقاوت و سنگدوی می داد. پس چطور  این

 کردمیطوری باید باشد؟ افکار درهم و پریشانی در ذهنم بود. گاه احساس م این برای خودش

 که یکی دو بار هم دست به که همانجا خودکشی کنم و خود را خالص و نابود کنم. کما این

 ای باشم. تنها و تنها یک انگیزهخواست که زنده بمانم و سند زندهخدا می ویخودکشی زدم و

را به گوش تاریخ برسانم. به گوش دیگران برسانم تا واقعیت را  ه آنک داشتم و آن هم این

 در مناسبات ظاهر سازی کنم... درمی داشت که خودم را نگه دارم و  بدانند و این مرا بر آن

د با افسوس گفتند حوض زنان می باشوض شورای رهبری به محض این که میجلسات ح

 ن بار نوبت چه کسی می باشد و این بار چه کسی بایدکردم که واقعاً ایبه زنان دیگر نگاه می

 قربانی شود این انتظار یک نوع زجر و شکنجه بود.

ه کار کثیفش پایان دهد. این امیدوارم با افشاگری من در مورد رقص رهایی، رجوی ب

هایی با رجوی تن شوند که درگیر این کار بودند و به رقص رهایم را زنانی متوجه میگفته

توانند بر کثافت کاری رجوی شهادت دهند. اوبته رقص رهایی زنان فقط با و آنان می دادند

 خود رجوی نبوده است و مواردی بوده که وی وقاحت و کثافت کاریش را به اوج رسانده و حتی

  "رجوی همزمان با چند زن در مقابل چشمان همدیگر به کار کثیفش ادامه می داد.

ده شد برای رفتن چند نفر به اتاق خواب، مریم قجر چگونه از خانم بتول سلطانی پرسی

به آنان گفته می شد که گیس و گیس کشی و "کرد؟ وی عنوان داشت: می آنان را توجیه

 کینه و حسادت نسبت به هم دارید و برای همین راه حل این است که همگی با رجوی همبستر

مسأوه حل کن است. توجیه مریم  گفت این مالقات با این شکل و شیوهشوید و مریم می

 قجر در جلسات حوض خاص این بود که مثل نماز و ذکر خدا بایستی تکرار شود. حول فلسفه

شد. شاید ت ها کار توجیهی و نشست انجام میها، ساعت ها و ساعاین حوض ها و مالقات

 الفه کنندهها بسیار خسته کننده و کبسیار دردناک باشد ووی این نشست های مناین گفته

بود. حتی نیروهای پایین تر، مسأوه دار شده بودند که اعضای شورای رهبری برای نشست 

. رجوی در همین به کجا می روند و یا چه نشستی است که همیشه در حال برگزاری است

کرد که نابودی ما فقط در صورت ضربه ایدووووییک است و ضربه یعنی ها عنوان مینشست

 فرار شورای رهبری و فاش شدن اسرار سازمان.  ربوده شدن و یا
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وقتی این مساول را بیان نمودم برای همه افراد درک این مسأوه بسیار سخت بود چون 

در ذهن کسی این گونه شیوه تنظیم کردن با زنان و اعضای یک گروه قابل توجیه نیست 

 "خصوصاً گروهی که اسم اسالم را با خودش یدک می کشد.

ک نمونه است که توسط زنی شجاع برای رو شدن ماهیت پلید رجوی افشا اوبته این ی

 گونهتواند سندی بسیار گویا از وضعیت وخامت بار فرقه رجوی باشد که ایناست و این میشده 

 کند با ارعاب و تهدید زنان نگون بخت، آنان را وادار به ماندن در تشکیالتش بکند.سعی می

 در پشت ابر باقی بماند و در آینده زنان دیگری که از شورای رهبریتواند این مسأوه زیاد نمی

 توانند بر این مسأوه شهادت بدهند که چگونه مسعود و مریم سعی نمودندخواهند شد میجدا 

 زنان را با انجام رقص رهایی در چنبره تشکیالت خود نگه دارند. 

 تغییر سازماندهی در تشکیالت 

ها و استقرارشان در سرتاسر مرز ایران، فرماندهان سازمان  بعد از تقسیم شدن قرارگاه

 تصمیم گرفتند که برای جا به جایی فرماندهان محورها به سیستمی برای حفاظت در ترددات

 شان نیاز است. به همین دویل تعدادی از افراد مشخص شدند که راننده فرماندهان باالی ارتش

به خاطر سابقه تشکیالتی و رانندگی خوب،  رجوی بشوند من هم یکی از نفرات بودم که

 راننده یکی از فرماندهان ستاد فرماندهی باشم. ابتدا نفرات باید در مورد این کار توجیه می شدند

 گرفت و در معیت آن نیز یک واحد اسکورتانجام می 7و این کار توسط معدوم گیتی گیوه چیان

و در پشت سویه یک واحد از نیروهای  مسلح با وباس شخصی به همراه سویه قرار داشتند

 استخبارات )سازمان امنیت عراق( حضور داشتند که آنان مسئوویت برخورد با نفرات بیرونی

 توانستند در ترددات مسأوه حل کن باشند.ن به مأل خودشان اشراف داشتند میرا داشتند چو

                                                           
 .اشرف کشته شد یریبعداً در درگ -  7
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 عکس معدوم گیتی گیوه چیان

اندهی به نام وعیا خیابانی، بتول رجایی، فهیمه اروانی، من به عنوان راننده ی ستاد فرم

 فاوزه محبت کار و صدیقه حسینی کار کردم. نفرات راننده باید در این مسئوویت خودروهای

 شد باید رانندهسترس باشند و هر زمان که گفته میآنان همیشه آماده باشد و خودشان در د

 رهایی که بودیم زیاد وارد نشده و درگیر کارم بودم.کرد برای همین در امور مقاعالم آمادگی می

 دادند تا بتوانیم با شیوه هایز رانندگی سویه برای ما نمایش میهایی امبعضی از مواقع فیل

 کار به خوبی آشنا باشیم و این که در مواقع ضروری بتوانیم سویه را از صحنه خطر دور کنیم.

لی از مقرهایی که نفرات دیگر ان سویه به خیاوبته در این باره باید گفت که رانندگ

 توانستند تردد کنند آنان مجاز بودند به طور مثال یکی از این قرارگاه ها پارسیان بود کهنمی

 محل استقرار رجوی بوده است و پشت قرارگاه باقرزاده قرار داشت.

 فاظتبرای تردد به این مقر باید کارت مخصوص )کارت سیطره( داشت که نیروهای ح

 توانست بدون داشتن ایندادند در غیر این صورت کسی نمیعراقی با دیدن آن اجازه ورود می

 کارت به آن مقر تردد کند. در ضمن قبل از تأیید شدن باید توسط فرمانده ستاد اطالعات گیتی

 توانستیم به همراه سویه به آنجا تردد کنیم.توجیه شده و بعد از تأیید شدن میچیان گیوه

همان گونه که در قسمت قرارگاه های سازمان در عراق گفتم این قرارگاه مقر رجوی بود از 

ه یک سمت به اتوبان بغداد به اردن متصل بود و از طرف دیگر به جاده قدیم بغداد به فلوج

های ارتش عراق وجود داشت و از بیرون قابل رؤیت نبود. که این قرارگاه در میان پادگان

د بقیه نفرات بعد از توجیه شدن توانستم به این قرارگاه تردد کنم و سویه را به من نیز مانن

 آن محل ببرم و حتی چندین بار رجوی را در همان مقر توانستم از نزدیک ببینم. 
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وقتی من در رابطه تنگاتنگ با زنان شورای رهبری یا همان ستاد فرماندهی قرار گرفتم 

خصیت اصلی شان پی ببرم که چگونه با دیگر مردان چه و راننده آنان شدم توانستم به ش

 کنند و اگر کسیرند و چگونه در مقابل هر چیزی بددهنی میبرخورد زشت و زننده ای دا

گذاشتند و یگر برای آن فرد شخصیتی باقی نمیگرفت ددر تیررس انتقادات آنان قرار می

 مونه در یکی از ترددات قرار بود ازکردند. به طور نیزی که الیق خودشان بود نثارش میهر چ

اشرف به قرارگاه پارسیان برویم و ساعتی از شب گذشته بود وقتی به درب قرارگاه اشرف 

رسیدیم نفر انتظامات حدوداً چند ثانیه دیرتر از کیوسک نگهبانی خارج شد تا مجوز خارج 

که خودم ناراحت شدن به ما بدهد به همین خاطر فهیمه اروانی چنان بر سر وی داد زد 

 شدم و هر چه که به دهنش آمد نثار آن نگهبان نمود. من تا آخر مسیر ذهنم درگیر این برخورد

کردیم چه اتفاقی قرار بود بیافتد و یا چه که اگر چند ثانیه دیرتر حرکت میبود تند وی 

 شخصیت مهمی می باشد که کسی جرأت ندارد حتی برای چند ثانیه مانع توقف وی شود.

در ترددات چیز دیگری که ذهنم را به خود مشغول کرده بود خرج کردن پول سازمان 

خواست د که اگر کسی کفش و یا پوتینی میبود که دست باز داشتند این در حاوی بو

شود و یا این پول خون شهدا از راه گدایی در اروپا تأمین می شد که پول سازمانعنوان می

دل .... در حاوی که خودشان در ترددات به خاطر شکم شان می باشد و اراجیفی از این م

ر مثال فقط به یک نمونه کردند به طوکردند و چه ووخرجی هایی میمیچگونه پول خرج 

کنم تا در یابیم که چگونه وقتی زنان زمام امور را به دست گرفتند در همه چیز اشاره می

ارگاه اشرف بازگشتیم در آن موقع من دست باز پیدا کردند. بعد از سرنگونی صدام به قر

راننده صدیقه حسینی بودم. او فرمانده قرارگاه علوی بود که به دستور آمریکا قرار شد که 

همه نفرات در قرارگاه اشرف باشند به همین خاطر محلی را برای ستاد وی انتخاب نمودند 

ضی نیست و باید وی بعد از دیدن اطاق نشست خودش عنوان داشت که از رنگ میزها را

به طور کامل دکور اطاق عوض شود. بعد از چند روز میزهای نو که ایتاویایی بودند به محل 

کارش آورده شد این در حاوی بود که در همان موقع بعضی از نفرات ستاد وی درخواست 

پوتین داده بود و دکتر عنوان نموده بود که آنان باید پوتین طبی بپوشند چون پایشان 

بینید که سازمان شد جواب می دادند مگر نمیارد. هر بار این موضوع پیگیری مید مشکل
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یت مناسب نیست و این گونه سعی در وضعیت بدی قرار دارد و به وحاظ ماوی اصالً وضع

 کردند سر فرد را شیره بماوند و دیگر کسی پیگیری نکند.می

دا کردم و راننده زنانی من به عنوان راننده سویه مدتی در پذیرش اشرف حضور پی

مانند وعیا خیابانی و فهیمه اروانی بودم. بعد راننده فاوزه محبت کار و بتول رجایی شدم و 

 در مقر اشرف استقرار یافتم. بعد از مدتی سازماندهی من عوض شد و به قرارگاه علوی واقع

داشت رفتم و  ارتش عراق که در نزدیکی دریاچه حمرین قرار در فیلق دو )مقر سپاه دوم(

 راننده صدیقه حسینی شدم که بعداً به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب شد.

کشور بروند از  های عملیانی زنان که قرار بود به داخلچون راننده سویه بودم تیم

 بردم. بعد از آخرین توجیه آنان به همراه افسران عراقی و راه بلد به سمتاشرف به جلوال می

 کردند.مرز حرکت می 

 شدند که نفرات دیگری تیم هاییت باالیی برخوردار بود حاضر نمیاین مسأوه چون از اهم

 عملیاتی را به قرارگاه نزدیک مرز ببرد. 

 های عملیاتی تقریباً بعد از یک هفته اوی ده روز فرماندهان ستاد فرماندهیبعد از بردن تیم

گرفتند و یات می شدند که بعضاً تماس میعملبه قرارگاه باقرزاده می رفتند و منتظر خبر 

فرماندهی خبر می دادند که تیم های عملیاتی فالن قرارگاه عملیات انجام داده است و بعد به 

کرد تقر بود شروع به اطالعیه دادن میستاد فرماندهی داخل کشور که در اشرف مس هم

-عراق و سازمان ندارد و این طی بهبله تیم های عملیاتی در داخل کشور می باشد و هیچ ربکه 

کردند نوک اتهام عملیات را به ستاد نامعلومی که فقط در اطالعیه مشخص سعی می گونه

 بود حواوه بدهند.

از وقتی خط اعزام تیم های عملیاتی به داخل کشور در دستور کار سازمان قرار گرفت 

برای عملیات در نظر  برای هفت قرارگاهی که در نوار مرزی ایران وجود داشت سهمیه ای

 گرفته شد. در این مسیر اصالً مهم نبود که چه تعداد از افراد کشته شوند و رجوی سعی نمود

که بین قرارگاه ها رقابتی به وحاظ انجام عملیات به وجود بیاورد حتی اگر نفرات تیم های 

 عملیاتی در داخل کشور کشته و یا دستگیر می شدند.
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ح، در نشست باقرزاده، بعد از کلی فلسفه بافی و دویل آوردن رجوی برای اجرای این طر

که چرا ما قبالً دست به این کار نمی زدیم و این که قبالً این گونه عملیات به سود سازمان 

ب خانه هم حرفی برای نبود و این که اکنون فضای داخل کشور مناسب است و صاح

، سعی کرد با جوسازی این خط را پیش های عملیاتی ما به داخل کشور نداردفرستادن تیم

نب سازمان در داخل ببرد. در همان نشست همه خوشحال بودند که حداقل حرکتی از جا

ی شوند و تشکیالت گیرد و دیگر از سکوت و یکنواختی در اشرف خارج مکشور انجام می

این  گیرد. باز هم تعدادی کاسه ویس و کاسه داغ تر از آش اندر بابروحیه دیگری می

حرکت رجوی داد سخن دادند که با اعزام تیم های عملیاتی، حکومت ایران به سرنگونی 

 نزدیک می شود.

ود را از دست بدهد، نمره منفی رجوی گفته بود اگر قرارگاهی نفرات عملیاتی خ

د چون قرارگاه هایی و فرمانده محور آن باید پاسخگو باشد ووی عمالً این گونه نبوگیرد می

شدند ووی فرمانده قرارگاه ارتقای رده گرفته و به های عملیاتی شان کشته میکه تیمبودند 

 پست های باالتر می رسید و این تناقض در بین افراد وجود داشت.

 ارومیهوقتی یک تیم از زنان قرارگاه یکم به داخل کشور اعزام گردید در پست بازرسی 

 گیری کشته شده اند و تعداد زیادی از نیروهایدستگیر شدند. بعداً اعالم شد که آنان در در

امنیتی ایران نیر در درگیری کشته شدند در حاوی که حتی یک گلووه هم شلیک نشد. 

این حقه ای بود که از طرف اداره اطالعات ایران به سازمان مجاهدین زدند و این افتضاح 

های ارومیه کشته درگیریید نوروز از دو زنی که در به حدی بود که مریم قجر در مراسم ع

 شدند یاد کرد. این مسأوه برای سازمان بسیار مهم بود که دو زن توانستند در درگیری جنگیده

 و کشته شوند و مریم هم در پیام عید آن سال از آن تیم عملیاتی یاد کرد و این چماقی بود

چگونه برای پیاده که مسئووین فرقه می توانستند بر سر نفرات دیگر بزنند که دیدید زنان 

 کردن انقالب طالق مریم جانشان را از دست دادند. در همان سال من در ستاد اشرف مستقر

بودم و فرمانده آن زنی به نام بتول رجایی بود او قصد داشت برای ساوگرد عملیات فروغ 

جاویدان در ساون اشرف نمایشگاهی به همین مناسبت برگزار نماید. چند روز آماده سازی 

این کار انجام گرفت، روز آخر وی سراسیمه آمد و عنوان داشت که عکس آن دو زن مزدور 
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را از روی تابلوهای نمایشگاه بردارید، ابتدا همه نفرات شوکه شدند که جریان چیست؟ مگر 

  مریم قجر از آنان تعریف نکرده است ووی اکنون چرا بتول رجایی این گونه برخورد می کند؟

این خبر همه جای اشرف پیچید مسئووین سازمان وظیفه خود دانستند روز بعد وقتی 

ها توضیح بدهند که آن دو زن در درگیری ارومیه کشته نشده و بلکه دستگیر هکه برای بچ

شده و اکنون در تلویزیون ایران مصاحبه نموده اند و به قول خودشان در مبارزه کم آورده 

 و مزدور شدند.

 ن زد که اداره اطالعات چگونه آنان را طی چند ماه سر کار گذاشتهابتدا این سؤال به ذه

 شد. بعد از این موضوعشد هرگز سازمان متوجه داستان نمیاین فیلم پخش نمی است و اگر

 های مسخره بریدگی و وادادگی آنان در مناسبات رو شد و هر کس به فراخوربود که سیل فاکت

 ی مبنی بر بریدگی در مناسبات بیان کردند. حاوش از آن زنان فاکت ها و اراجیف

شیوه ی خراب کردن شخصیت افراد، کار همیشگی سازمان می باشد، تا زمانی که فرد 

در مناسبات حضور دارد مجاهد انقالب کرده، بدون بازگشت و وم یرتابو نام می گیرد و به 

می شود که انگار آن محض جدا شدن نام مزدور و غیره بر او نهاده می شود و سندهایی رو 

فرد فقط برای جاسوسی و خرابکاری داخل سازمان شده است یعنی می توان نتیجه گرفت 

که سازمان در اصل در حال پرورش مزدور و ... می باشد و این که چرا تا زمانی این فرد در 

 مناسبات حضور دارد شناخته نمی شود خود جای سؤال دارد.

دهند و ت در داخل کشور چه کاری انجام مینفرا برای رجوی اصالً مهم نیست که

ل کشور بود که وی بتواند کنند مهم برای رجوی کشته شدنشان در داخچگونه عملیات می

 ای صادر کرده و نان کشته شدنشان را بخورد و خودش را مطرح کند و به نیروهایشاطالعیه

 عملیات هستیم.روحیه بدهد که دیدید در داخل کشور هنوز هم در حال انجام 

کرد با این حربه به اربابش صدام پیام دهد که ما چقدر از طرف دیگر رجوی سعی می

در داخل کشور ایران توان نظامی داریم و او می تواند روی نیروهایش حساب باز کند ووی 

از آنجا که صدام جنگ هشت ساوه ای را به پایان برده بود متوجه شده بود که توان جنگی 

 ایران را ندارد. دیگر با
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صدام در این باره به دنبال اهدافی بود که خودش دنبال می کرد به طور مشخص به 

دنبال ترور شهید صیاد شیرازی بود که از جنگ عراق علیه ایران کینه زیادی به دل داشت 

و برای انجام این کار چه بهتر که از نیروهای سازمان استفاده کند و حتی در فیلم هایی 

داً افشا شد مشخص شد که ترور مسئووین باالی ایران توسط عراق برنامه ریزی شده که بع

و به دستور سازمان اجرا می شد. سازمان هم در مقابل انجام این ترور مقدار زیادی پول و 

 امتیاز های دیگر از صدام می گرفت.

 ران به شهادتسازمان موفق شد آقای الجوردی را در ته ،های عملیاتیدر میان اعزام تیم

برساند، برای انجام این کار در قرارگاه های سازمان در عراق جشن گرفتند و تیراندازی 

 هوایی انجام دادند. سازمان در اطالعیه خود نوشت که تیم های عملیاتی داخل کشور موفق

 به انجام این کار شدند و خودش عمالً موضعی نگرفت.

 بی و انجام عملیات در میان نیروها از شیوه دیگریسازمان عالوه بر زنده کردن شور انقال

دهد به طور مثال همیشه اعالم  هم استفاده نمود تا فضای قرارگاه اشرف را جنگی نشان

 کرد که ما اطالعاتی به دست آوردیم که قرار است نیروهای ایران به سمت اشرف موشکمی

 ون از اشرف برای پراکندگی بروند.بزنند به همین دویل نفرات باید با خودروهای خود به بیر

شد و دیگر تان و سرمای زمستان انجام میخروج نیروها از اشرف در شب های گرم تابس

 دیدند که همه اش سرکاری است.این کار را نداشت چون به عینه میکسی دل و دماغ انجام 

اناتی وجود نداشت در اجرای این شیوه، فرد باید به بیرون از قرارگاه برود که هیچ گونه امک

ب به کار روزانه بپردازد به و شب هم نگهبانی بدهد و روز بعد با حاوتی خسته و بی خوا

 گفتند چرا زنان مسئول و شورای رهبری به همراهکه صدای همه را درآورده بود و میای گونه

 تر است کهنآنان خونشان از خون دیگران رنگیروند؟ مگر ر نیروها به خارج از قرارگاه نمیدیگ

 شب را باید زیر کوور بخوابند؟ ووی از آنجا که کسی جوابگو نبود فقط در حد غر زدن بود و بعضا ً

 خواندند و مسئول مربوط که جوابی برای آن نداشتهای جاری میهای عملیاتهم در فاکت

 کارهایگذشت و انگار اتفاقی نیافتاده است. در طی این ساویان همه مساول و از کنارش می

کرد که با دادن پیام و ل انجام بود و همیشه رجوی سعی میروزانه به روال معمول در حا

تشکر نمودن از فرماندهان محور و ... تنور احساسات اعضای خود را داغ نگهدارد تا کسی 
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ذهنش به جای دیگری نرود. اصالً بحث موشک زدن به قرارگاه از طرف ایران، واقعی نبود 

ه ای بود که رجوی برای افراد جور می کرد تا نفرات در محیط قرارگاه کارشان و این بهان

 یکنواخت نشود.

های عملیاتی بودند و کسی های سازمان درگیر تیمو قرارگاه همه نفرات 7513در سال 

 بندی دیگری از انقالب طالق خود را مطرح کند.اشت که قرار است مریم قجر دوبارهخبر ند

 بند ل یا زیر مینیمم انقالب طالق و

که کار تیم های عملیاتی به پایان خود رسیده بود سازمان نیاز داشت  7513در سال 

 باز هم افراد را سر کار گذاشته و چند ماه درگیر مساول ایدووووییک کند تا به خودشان مشغول

 باشند.

نمود. این بند هم این بار مریم بند دیگری به نام زیر مینیمم یا ل )ویبراویسم( را اعالم 

 مانند بندهای دیگر برای از بین بردن شخصیت افراد و اطاعت بیشتر آنان از تشکیالت بود.

بحث زیر مینیمم بحثی طوالنی بود و افراد باید مشکالت شخصیتی خود را در دوران 

کودکی پیدا می نمودند. شخصیتی که از دوران کودکی در فرد شکل گرفته می تواند فرد 

کردند تماعی آن را در مناسبات جستجو میهای اجفردی دیگر تبدیل کند که بازتابه را ب

های آن در جمع خوانده و هر را شناسایی و بعد از نوشتن فاکت و آن فرد باید این مسأوه

 روز با این مسأوه برخورد کند تا بتواند از این بحث عبور کند. این بند بهانه ای شده بود دست

هر فرد اگر کاری می کرد سریعاً به او مارک زیر مینیمم زده می شد. اوبته؛  مسئووین فرقه،

زیر مینیمم هر فرد فرق می کرد و این مسأوه باید در جمع مشخص می شد و فرد باید بر 

اساس تشخیص جمع دنبال فاکت های آن رفته تا بتواند با خواندن فاکت هایش از بحث 

این مسأوه دامن گیر کارش می شد باید شناسایی و در  زیر مینیمم عبور کند و هر روز اگر

 نشست عملیات جاری خوانده می شد.

عبور از این بحث ساده نبود، اگر کسی فاکتی در مورد تشخیص زیر مینیمم نداشت 

باید از جمع کمک می گرفت. جمع باید فاکت هایی که او در مناسبات داشته را برایش 

ل پیدا نمودن فاکت ها برود و با خواندن فاکت ها بتواند مشخص می کردند تا فرد به دنبا



 111   هادی شبانی      
 

در جمع خودش را ثابت کند. در ضمن مالک عبور فرد از این بحث تشخیص جمع بوده 

است اگر فرد بیست بار هم فاکت می خواند و جمع قبول نمی کرد باید باز هم در این 

 مورد فاکت نوشته و در جمع آن را بخواند.

توانست انگیزه ای به افراد بدهد تا بتوانند بر مشکالت ذهنی خود شاید این بحث می 

غلبه کنند ووی این بند از انقالب طالق مریم قجر هم مانند بقیه بندهای کشکی انقالب 

وی این بار روی کار نکردن مردان سوار بود. برای اثبات این حرف می توان به حرف های 

ود که در نشست عنوان می کرد به زنان مهوش سپهری زن دریده ی سازمان اشاره نم

مسئوویت و رده دادیم و در کنار رهبری سازمان قرار گرفتند ووی به جای مسئوویت 

پذیری مردان خودشان را کنار کشیدند و دیگر حاضر نیستند کمک کار زنان باشند و اگر 

. در ضمن کاری می شود عنوان می کنند ما که کاره ای نیستیم و زنان باید انجام دهند

رجوی سعی داشت با عنوان نمودن بند ل )ویبراویسم( نشان دهد که مردان از فاکت های 

رده خواهی و تنبلی و ومپن بودن و حرکات عادی غر زدن دارا می باشند و باید روی این 

 فاکت ها به دنبال بحث زیر مینیمم باشند.

منتظر نفرات بودم که قرار روزی در پارکینگ خودروها کنار اتوبوس، صندوی گذاشته و 

بود سوار اتوبوس شوند و زمان زیادی گرفته شده بود. در این موقع یکی از زنان مسئول به 

محض این که دید من روی صندوی نشستم با حاوت تندی گفت چرا اینجا نشسته اید؟ به 

پس  او گفتم از بس سرِ پا ایستادم خسته شدم، معلوم نیست چه موقعی قرار است بیایند

چه اشکاوی دارد که روی صندوی بنشینم؟ در این جا نفرات مسئول مربوط عنوان داشتند 

که این حرکت تو یک حرکت فرد عادی جامعه است و نشان از زیر مینیمم تو دارد. در 

آنجا خیلی به هم ریختم حتی در نشست شب نیز مسئول مربوط سر نشستن من در 

ی من اصالً قبول نداشتم و به او اعتراض کردم که این بیرون اتوبوس به من انتقاد کرد وو

 سال است در مناسبات سازمان حضور دارم، آیا من نمی توانم 73چه حرفی است من نزدیک به 

 گفت من قبول نمی کردم و نشست تمام شد.م؟ هر قدر او میبیرون از اتوبوس بنشین

 ی از این مدل و از آنجا که رانندهاین فاکت سرآغازی برای من شد که بتوانم با نوشتن فاکت

کردم و در آنجا مسئووین معتقد بودند نفراتی که در توبوس بودم و در تعمیرگاه کار میا
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کنند دارای فرهنگ ومپنی و ... هستند فرصت را مناسب دیده و این گونه محل ها کار می

زیادی کردم و در بر این دیدگاه مسئووین مانند بقیه بچه ها شروع به نوشتن فاکت های 

نهایت عنوان نمودم که زیر مینمم من برخوردهای ومپنی یا همان ویبراویسم می باشد با 

این مهمل و پوشش بود که توانستم از این بند کشکی انقالب طالق مریم عبور کنم. 

مسئووین نیز با نوشتن این گونه فاکت ها راضی می شدند و تعدادی کاسه ویس که متوجه 

های مورد نظرشان را نوشتم خیلی خوشحال شدند چون بعد از راه اندازی  شدند فاکت

سیستم اتوبوس حسادت هایی در مورد انتخاب افراد وجود داشت و همین مسأوه بعضاً در 

کردند که فرد باید و یا فاکت هایی به دروغ عنوان مینشست ها کار را سخت می کرد 

در این فضا بود که توانستم با ردیف کردن یک کند ای اثبات آن تعدادی فاکت ردیف میبر

ین کار درستی نباشد ووی از مشت فاکت های دروغ از بند زیر مینیمم عبور نمایم. شاید ا

دادند من در مناسبات یاد گرفتم که باید این گونه تنظیم رابطه های که به افراد میآموزش

 نیم.کرد تا بتوانیم با دروغ و حقه بازی از بحث ها عبور ک

ی این کارها برای آزاد کردن انریی افراد نبود بلکه بیشتر برای سرِ کار گذاشتن همه

نگونی نزدیک افراد بود و بهانه می آوردند که اگر شما از این بحث ها عبور کنید به سر

و یا این که تاکنون توانسته بودیم که سرنگون کنیم، حرف های مسخره ای که  شویممی

 ی و زنان مسئول وی بودند. رجوی با این شیوه هر سال یکی از بندهایفقط خریدارش رجو

ی انقالب طالق را ردیف می کرد و افراد به مدت بعضاً شش ماه یا بیشتر درگیر مسخره

این بحث بودند و عمالً وقت نفرات این گونه گرفته می شود و رجوی می توانست به حیات 

 ننگین اش ادامه دهد.

ها شدند ووی رجوی مشاهده نمود ل گذشت و نفرات درگیر این بحثنوامدتی به این م

کنند باز هم از مسئوویت پذیری شان نفرات از بحث زیر مینیمم عبور میکه حتی وقتی 

خبری نیست هر چند مسئوویت پذیری مردان حرف مفتی بود. وقتی این بحث مطرح شد 

وخرجی و خرابی خودروهای من برای نشان دادن احساس مسئوویتم گزارشی در مورد و

 هایی که برای این کار صرف می شودتریلی(، شیوه ی نگهداریشان و پول - سازمان )کامیون

را در چندین صفحه برای مسئول سررشته داری نوشتم. انتظار داشتم این مسأوه مورد 
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بررسی قرار بگیرد و از من در این باره سؤال شود ووی هر چه می گذشت متوجه می شدم 

که حرف زدن از مسئوویت پذیری مردان حرف مفتی است و بیشتر برای سرِ کار گذاشتن 

 افراد می باشد تا بتوانند با این شعار مردان تکانی به خودشان بدهند.

یکی دیگر از مشکالت مردان در کار و مسئوویت، بحث سابقه و صالحیت بود چون 

 ه آنان کار سپرده شود و به همین خاطرسازمان تصمیم گرفته بود بر اساس صالحیت افراد ب

تعدادی از افراد قدیمی دیگر حاضر نبودند تن به کار بدهند چون مسئوویتی از خودشان 

نداشتند. وقتی سازمان شرایط را این گونه دید این بار عنوان داشت که دیگر صالحیت 

 رند به آنان مسئوویتبرای دادن رده مهم نیست و اکنون افراد بر اساس سابقه مبارزاتی که دا

داده می شود و به این شکل خواست که افراد قدیمی تن به کار بدهند ووی این مسأوه هم 

 نتوانست دردی از سازمان دوا کند.

در پس این کارها افراد قدیمی دارای مسئوویت شدند و نفراتی که قبالً مسئول بودند از 

 دیگر رمقی برای کار کردن نداشته باشند. کار کنار گذاشته شدند و اکنون نوبت آنان بود که

داشت که سابقه زندان و یا سازمان برای این که افراد در جایگاه خود قرار بگیرند عنوان 

 های داخل کشور اگر در ارتباط با سازمان بوده باشند جزء سابقه مبارزاتی افراد موردفعاویت

 غییر نمود و هر کسی که به او اعالمقبول است. دوباره سازماندهی افراد بر اساس این خط ت

کردند نیز در راه بود. عده ای سؤال می شد مسئوویت وی چه می باشد تناقضات بعدیمی

 که ما در فاز سیاسی با سازمان بودیم و در فاز نظامی رابطه قطع شده است و یا در فاز نظامی

 مسیر با انواعی از سئواالتشوند سازمان در این سیاسی داشتند جزء سابقه محسوب میفعاویت 

 از طرف افرادش مواجه شد و هر کسی که مسئوویتی به او داده می شد باز هم حرف داشت

و راضی نبود در نتیجه دوباره تعداد دیگری مسأوه دار شدند. نفراتی که تا دیروز مسئوویتی 

رنگ عوض زدند با گرفتن مسئوویت به یکباره ند و سرِ انقالب طالق مریم غر مینداشت

 کرده و به دفاع از انقالب مریم پرداختند، بساطی در سازمان پهن شده بود که هر کاری که

 به آنان سپرده می شد حرف داشتند. وقتی راننده سویه بودم از نزدیک شاهد این بحث های

مسخره بودم، یکبار در نشست مهوش سپهری )نسرین( در قرارگاه باقرزاده برای فرماندهان 

شست گذاشته شد تا مشخص شود که چه افرادی باید به عنوان فرمانده سویه اکیپ ن
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ای که بیشتر به خاطر درگیر کردن ذهن افراد بود تا دیگر انتخاب شوند، بحث های مسخره

کسی به فکر سرنگونی خیاوی رجوی نباشد. در این نشست به عینه شاهد بودم که یک فرد 

و بعد از آزاد شدن فعاویتی نداشته و بعد از چند سال  به خاطر این که مدتی در زندان بوده

به سازمان و عراق آمده بود چانه می زد که من از فالنی چند روز زودتر آمدم و باید من 

 فرمانده اکیپ باشم. از وی سئوال شد که تو در زندان بودی و این درست است که ارتباط تو

ه عراق نیامدی و این در سابقه تو اثر دارد، با سازمان قطع بوده ووی وقتی آزاد شدی چرا ب

فرد معترض در اوج ذوت و خواری عنوان داشت که حداقل سابقه زندان را برای من در نظر 

بگیرید که در نهایت مسئول نشست به خاطر چانه زدن فرد و نداشتن جنبه برای این 

 بحث قبول نمود که به او رده فرمانده اکیپ بدهد.

برای مسئووم پری بخشایی که آن موقع فرمانده قرارگاه اشرف بود  بعد از این نشست

گزارشی نوشتم به این عنوان که مگر ما برای سرنگونی این جا جمع نشده ایم پس آوردن 

و مطرح کردن این بحث تحت عنوان سابقه و مسئوویت ضرورتی ندارد زیرا افراد را درگیر 

ارد. دوباره در مناسبات شاهد بودیم که این بحثی می کنید که هیچ نفعی برای سازمان ند

کار سازمان نیز باعث کم کاری شد و افرادی که مسئوویت داشتند و خلع رده شده بودند 

تن به کار نمی دادند. رجوی به علت این که خط کاریش اشتباه بود هر خطی را که 

انجام دهد  امتحان می کرد به بن بست می خورد و نمی خواست آن چیزی که نیاز داشت

 و افراد را با این بحث های کشکی درگیر همدیگر می کرد.

به این گزارش من هم مانند بقیه گزارشاتی که برای سازمان داده بودم هیچ جوابی 

داده نشد. بار دیگر مشخص شد که در این سازمان این گونه حرکات بیشتر برای سر کار 

 ن مسأوه شده و به سر و کله همدیگر بپرند.گذاشتن افراد می باشد تا ذهن افراد درگیر ای

افرادی که مسئوویت گرفته بودند چون توان این کار را نداشتند بیشتر مورد تمسخر 

نفرات رده از دست داده قرار می گرفتند. این بحث به حدی سطح پایین بود که مسئووین 

 نفرات قدیمی را بهسازمان مجبور شدند به آن تن بدهند چون فکر می کردند که می توانند 

 کار وا دارند ووی از طرف دیگر صدای نفرات دیگر درآمده بود. در مناسبات سازمان در مورد

بحث ها ری باید باالتر باشم، تا مدتاین که من زودتر آمدم باید مسئول تر باشم و یا از دیگ
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دور  به ولبود. بحث های مسخره ای مطرح بود که رجوی سعی داشت افراد با این گونه مسا

  . این بحث ها برای سازمان هیچ منفعتی جز اتالف وقت نداشت.خود بچرخند و سرگرم شوند

 و مرحله آمادگی برای سرنگونی 11آ 

رجوی عادت داشت در موقع تحویل سال نو نامی برای آن انتخاب نماید. به طور مثال 

 ومت ایران و ... را به خورددکل سرنگونی، مرحله سرنگونی، استارت سرنگونی و سال پایانی حک

نیروهای وارفته اش می داد تا آنان فکر کنند که واقعاً دیگر کار تمام است و نیروها انریی 

 بیشتری در طول سال داشته باشند و هر سال عادت شده بود که به همدیگر وعده می دادیم

 سال دیگر در تهران و ... 

رای گفتن در مورد سرنگونی نداشت که دیگر رجوی چیزی ب 7511بعد از شروع سال 

 را به راه انداخت. 11این بار بامبول جدیدی به نام مرحله آمادگی برای سرنگونی یا همان آ 

 هاییه دنبال سرنگونی نبودند و عملیاتکرد که انگار نیروها تاکنون باین سؤال به ذهن خطور می

 است؟ که انجام گرفته در راستای سرنگونی حکومت ایران نبوده 

اعالم نام برای هر سال، فقط در یک نام خالصه نمی شد بلکه مسئوویت های زیادی به 

ییکی و دنبال داشت و با شروع نشست های خسته کننده و بحث های تشکیالتی و ایدوووو

 ی افراد درگیر آن بودند ووی به محض پایانمی همراه بود و تا پایان سال همههای نظامانور

رسیدیم رجوی به جای این که از خودش دافی که گفته شده بود نمیی به اهسال وقت

شدند که شما انریی الزم را برای پیش برد خط د باید نیروها مقصر جلوه داده میانتقاد کن

 نگذاشتید و ...

 من در موقع اعالم این خط در قسمت پشتیبانی )ترابری( بودم و زیاد با من کار نداشتند

ار گرفت که نفرات ترابری هم باید خودروهای نفرات اعزامی را آماده ووی در دستور کار قر

روند باید همه چیز برای اعزام شدگان آماده باشد و به دارند و یا وقتی نفرات به مرز مینگه

 همین خاطر کل تشکیالت به دنبال این خط بودند.

 ر می داد که مثالًرجوی برای این که حرفش را اثبات کند مساول داخل کشور را بهانه قرا

 های داخل حکومت جنگ و درگیری است و این مسأوه باعث تشدید تضادهایدر میان جناح
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داخلی حکومت خواهد شد و برای همین اگر داخل اتفاقی بیافتد ما به عنوان نیروهای 

 پیشتاز باید آمادگی الزم برای انجام سرنگونی را داشته باشیم. 

سازمان برای عملیات نبود بلکه بعد از پایان جنگ عراق اوبته؛ مهم آمادگی نیروهای 

علیه ایران، حکومت عراق دیگر به نیروهای سازمان اجازه نزدیک شدن به مرز را نمی داد 

 تا چه برسد که با نیروهایش وارد خاک ایران شود.

رجوی قبالً این گونه مساول را زیاد نشخوار کرده بود مثالً گفت که ایران هیچ وقت 

صلح ضر به صلح با عراق نخواهد شد چرا که جنگ خمیر مایه حکومت ایران است اگر حا

عراق  کند راه سرنگونی باز خواهد شد و ما به داخل کشور خواهیم رفت. ووی دیدیم که جنگ

حکومت کرد به گردن شد و طناب داری که رجوی عنوان میعلیه ایران به آتش بس ختم 

به  هایش که ساویانردش خودش آویخت و تمام تحلیلبه گایران انداخته خواهد شد 

 نشخوار کردن آن می پرداخت به یکباره باد هوا شد و از بین رفت.

رجوی در تمام تحلیل هایش عنوان می کرد که در صورت فوت رهبری انقالب ما حتی 

اگر یک سالح خاوی داشته باشیم به سمت ایران حرکت خواهیم کرد ووی وقتی رهبری 

ب فوت نمودند حتی دووت عراق اجازه خارج شدن از درب اشرف را هم به ما نداد و انقال

 دست از پا درازتر در اشرف ماندیم و بار دیگر پوچ بودن حرف های رجوی ثابت شد.

 رجوی برای مشغول کردن نفرات باز هم دستور داد که نیروها وارد آموزش شوند و سری

زمان شروع شد. افراد از این آموزش ها دیگر خسته های سرِ کاری در ساجدیدی از آموزش

 های را پوششی برای فرار از مسئوویتهای آموزشو تعدادی از افراد، شرکت در کالسشده بودند 

کردند د و اگر حرفی زده می شد عنوان میدانستند و در کارهای اجرایی وارد نمی شدنمی

 که آموزش دارند و ... .

داد که ابتدا با آن بحث صفر صفر کنند به نفرات دستور میای پیشبرد خطش رجوی بر

 و تناقضات خود را نوشته و در آخر هم تعهد نامه بنویسند و امضا کنند. رجوی فکر می کرد

 تواند با گرفتن امضا و تعهد نامه به افراد انگیزه بیشتری برای کار بدهد.که می
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ازه نزدیک شدن به مرز را نمی داد و برای فهم بیشتر این بحث که دووت عراق به ما اج

شعارهای رجوی در مورد سرنگونی توخاوی بود به نمونه ای اشاره می کنم تا بتوانیم با این 

 بحث گره بزنیم.

 با 7537)بعد از توجیه رجوی در سال  7533قرارگاه علوی شامل سه محور بود. در سال 

ه مناطق مندوی و نفت شهر رفتیم. موضوع وزوم پراکندگی( هر سه محور برای پراکندگی ب

من به عنوان راننده بعضاً به همراه صدیقه حسینی فرمانده محور برای سرکشی به نوار 

مرزی می رفتم به خوبی شاهد بودم که نفرات ارتش عراق اجازه ی ورود ما به نوار مرزی 

تی علت را د، وقرا نمی دادند و تا فاصله مشخصی از ورود ما به مرز جلوگیری می کردن

گفتند صدام حسین دستور داده که هیچ فرد نظامی حتی اگر از  کردیم می سؤال می

مجاهدین هم باشد نباید به مرز نزدیک شود چون امکان درگیری با سربازان ایرانی وجود 

دارد به همین خاطر ما نمی خواهیم وارد این مقووه بشویم. بنابراین نفرات حزب بعث ما را 

نمی شد. به همین دویل  دند ووی به کسی اجازه نزدیک شدن به مرز دادههمراهی می کر

گویم در آن زمان تمام تحلیل های رجوی در مورد سرنگونی کشک و پوشال است که می

 بود و بیشتر مصرف داخلی داشت و برای سرِ کار گذاشتن نیروهایش بود.

دهی و جا به جایی افراد شد تغییر سازمانگری که همیشه در سازمان دنبال مینکته دی

بین وشکرهای مختلف و جا به جایی وشکرها در شهرهای مختلف عراق بود تا فرد به یک 

 جا عادت نکند. به همین دویل دوباره تغییر سازماندهی و جا به جایی ها شروع شد و کل ارتش

 رجوی به هفت قرارگاه تقسیم شدند:

ندازی شد. دو قرارگاه به نام های همایون یک وشکر در بصره به نام قرارگاه حبیب راه ا

و موزرمی در شهر اوعماره و قرارگاه دیگری به نام بدیع در شهر کوت و یک قرارگاه دیگر 

در شهر جلوال به نام قرارگاه انزوی راه اندازی شد. دو قرارگاه نیز در اشرف که یک قرارگاه 

داشت که بعداً به قرارگاه علوی در مربوط به زنان بود و یک وشگر دیگر نیز در اشرف وجود 

سمت دریاچه حمرین( و در میان مقر دوم ارتش عراق یعنی فیلق دو )سه راهی سندیه به 

 های اطراف که از بیرون دید نداشت منتقل شد، این قرارگاه قبالً پادگان نیروهای عراقیتپه

روغ جاویدان، رجوی در بود. باید به این نکته هم اشاره نمود که در زمان انجام عملیات ف
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 باشد مستقر بود. طبق گفته هایسنگرهای زیرزمینی بسیار محکم می این قرارگاه که دارای

 نفرات سازمان این مقر محل استفاده صدام در جنگ عراق علیه ایران بوده است.

تا مدت ها کار نفرات فقط جا به جایی و تغییر سازماندهی بود که این مسأوه از وسایل 

 گرفته تا سالح های تانک و سالح انفرادی را شامل می شد و انریی زیادی از نفرات گرفت فردی

 و افراد دیگر خسته شده بودند که چرا هر چند ماه نفرات باید سازماندهی شان عوض شود.

های نامنظم در طول مرزهای ایران، رجوی از نقشه ای که کشیده بود در مورد عملیات

 ز این نیروها بودند که چون در مساول ایدووووییک بهای کافی را ندادندچیزی عایدش نشد و با

 دانست.اهی میسازمان نتوانست به اهدافی که در نظر داشت برسد و رجوی خودش را مبرا از هر گن

، اگر کسی این جمله را "روزی می رویم که بتوانیم برویم"رجوی در نشست می گفت: 

روزی که بتوانیم برویم خواهیم رفت و چیز جدیدی بشنود خواهد گفت معلوم است که 

نیست. این از جمله هایی بود که رجوی آن را کشف کرده و با سربلندی از آن یاد می کرد. 

ر عراق مانند یک پادشاه رجوی اصالً اهل سرنگونی نبود و دنباوش هم نبود چون وی د

 کرد و دیگر چه نیازی بود که به حکومت برسد. زندگی می

تواند در کوتاه ، رجوی فکر می کرد که می16د سال شروع فاز نظامی در سی خردا از

شت تمام گذان را سرنگون نماید ووی هر چه میمدت یعنی به مدت شش ماه حکومت ایر

 کرد که اگر ایرانجوی برای خودش روی نقشه تحلیل میآمد. رهای وی غلط در میتحلیل

 کرد که سرنگونی نزدیکم کرد و خودش نتیجه گیری میخواهیوارد جنگ شود ما دیگر صبر ن

 است و اراجیفی از این مدل.

 سال دیگر خبریاوبته؛ تمام تحلیل های رجوی در نهایت به بن بست رسیده بود و تا چند 

 های رجوی باشد.توانست پی گیر حرفهای وی نبود و کسی هم نمیاز حرف ها و تحلیل

 ون و اتوبوسرفتن به اردن برای خرید کامی

 ، هنوز در قسمت پشتیبانی به عنوان راننده پیک )اتوبوس( کار می کردم.13حدود سال 

چون خودروهای ما کهنه بود و کشور عراق تحریم شده بود، برای افزایش راندمان کار و 

درگیر تعمیرات اتوبوس ها و کامیون ها نشدن، نیاز داشتیم که خودروهای جدیدی خریده 
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خصوص بعد از نشست های طوالنی در مورد رفتن به اردن و خرید خودرو  شود. در این

تصمیم گیری شد. من و چند نفر دیگر بعد از حل و فصل داستان پاسپورت به همراه یک 

 تیم که شامل دو نفر از مسئووین خرید و یک نفر مترجم و یک نفر دیگر که از نفرات روابط

 بود به کشور اردن رفتیم.

به کشور اردن و استقرار در پایگاه سازمان، روز بعد به همراه دو نفر برای  بعد از رفتن

سرکشی و خرید اتوبوس به منطقه بازار آزاد تجاری که حواوی پایتخت اردن بود رفتیم. 

 کردیمرانی که در عراق هستیم معرفی نمیمحمل ما خرید کامیون بود و خودمان را به عنوان ای

 کردیمخورد با خریداران اردنی عنوان میا ترک معرفی کنیم و در برو مجبور بودیم خودمان ر

 خواهیم چون مناطق کوهستانی می باشد.که ما خودروهای سنگین را برای مناطق کردی می

در آن مقطع نتوانستیم کامیون یا اتوبوسی تهیه کنیم چون افرادی که از سازمان به 

کردیم که های دهه ی شصت بود و فکر نمیه بودیم هنوز ذهنمان در همان سالاردن رفت

 جهان در حال پیشرفت است به همین خاطر با سنگ اندازی های مسئووین در عراق که خواهان

های خوب تردد کنند اتوبوس های مورد نظر مورد قبول واقع با اتوبوس این نبودند که افراد

 نشد و دست از پا درازتر به عراق بازگشتیم.

ب هستیم و این که ذهنمان از دم که ما از دنیای امروزی چقدر عقدر اردن متوجه ش

ی ورود به مناسبات اشرف قفل شده است و هنوز در آن دوران به سر می بریم مثالً وحظه

ما به دنبال کامیون هایی بودیم که از خط تووید خارج شده و مربوط به دهه های گذشته 

مسئووین اردنی فروش خودرو عنوان می کردند  بود و اصرار داشتیم که باید آن مدل باشد.

ار گذاشته شده و شما از که خودروی مورد نظر شما چندین سال است که از خط تووید کن

خودمان را معرفی نکنیم عنوان  اید که هنوز به دنبال آن هستید؟ ما برای این کهکجا آمده

جواب می دهد. نفراتی که  کردیم که مناطق ما کوهستانی است و این خودروها در آنجامی

با من در این کار شرکت داشتند به خوبی دریافتند که از زمانه چقدر عقب هستیم ووی ما 

درگیر تشکیالتی بودیم که کسی به خودش اجازه ی فکر کردن در این مورد را نمی داد. 

در حقیقت ذهن ما در وحظه ورود به سازمان قفل شده بود و رجوی با انجام شستشوی 

 غزی دیگر به کسی اجازه نمی داد که در مورد آینده فکر کند.م
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وقتی در اردن با نفرات ستاد تهیه و خرید به شهر تردد داشتم از میان حرف هایشان 

متوجه شدم که سازمان با نام های مختلف به خرید و فروش اقالم متفاوتی مشغول است از 

 های نانوایی از وبنان و فرستادنشانماشینشین آالت سنگین و ... خرید جمله خرید و فروش ما

رفتم و ف دیگر بعضاً به فرودگاه اردن میبه عراق با محمل تاجرهای غیر عراقی. از طر

 رسید تحویل گرفته و به عراق می فرستادیم.ز طریق پست از اروپا مینشریه مجاهدی که ا

ود رجوی با ملک سازمان در کشور اردن دستش برای انجام کارها باز بود چون مسع

کردند. از طرف دیگر ته و مسئووین همیشه آن را خرج میحسین پادشاه اردن مالقات داش

دووت اردن همیشه حامی دووت صدام بوده و به همین دویل جاده عراق به اردن بهترین 

مسیر تردد نیروهای سازمان و انتقال شان به اروپا بوده است. این خوش خدمتی و نوکر 

رجوی در کشور اردن مسلح تردد  دووت اردن به حدی بود که نفرات فرقه صفتی برای

 و این دست بازی به خاطر خیانت های رجوی به مردم ایران بوده است.  کردندمی

 توانست بدون هیچعراق به اروپا بوده و سازمان می کشور اردن مسیر ترانزیت سازمان از

 شکلی از این مسیر استفاده نماید.م

 شست های مخوف طعمه در قرارگاه باقرزادهسلسله ن

توان از سلسله نشست های طعمه گفت این است که آن نشست ها تنها تعریفی که می

ازمان به دنبال این خط بود. اوج درگیری و وجن پراکنی افراد علیه همدیگر بود که س

 گونه مرزی ها نامید و رجوی بدون هیچتوان آن را مادر همه نشستکه می هایی بودنشست

رجوی برای آمریکا  کرد و باز هم ادعای سرنگونی داشت. نشستی بود کهبه همه توهین می

 کشید ووی بعد از سرنگونی صدام به کاسه ویسی برای غرب پرداخت و ... .شاخ و شانه می

سید و های رجوی و وعده های توخاوی باز هم سال دیگری به پایان ربا تمام حقه بازی

کسی خبری از تحوالتی که قرار بود در سال آینده بیافتد آغاز گردید. هنوز  7536سال 

نداشت و رجوی مانند همیشه سعی داشت با انجام یکسری مساول و بیان آن ها افراد را بار 

 دیگر درگیر نموده و به همین صورت تا پایان سال بکشد. افراد مانند همیشه باز هم شعارهای

 ر این که سال دیگر حتماً در تهران خواهند بود به همدیگر می گفتند.توخاوی و سرکاری مبنی ب
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ن جمله این مسأوه از بس تکراری شده بود بعضاً به صورت شوخی و مسخره به همدیگر ای

 کردند.ه این شعار توخاوی و کشکی خوش میکردند و دوشان را برا بیان می

ت ریاست جمهوری ایران بود که در اتفاق مهمی که در راه بود انتخابا 36با شروع سال 

آن موقع آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری بود و رجوی انتخاب وی را برای حکومت 

به جام زهر تشبیه کرده بود و در تحلیل هایش عنوان داشت که رهبری ایران، خاتمی را 

ایران  برای دور دوم انتخاب نخواهد کرد و او کنار زده خواهد شد و سمت و سوی حکومت

 به سوی یک پایه شدن است. با این شعار توخاوی و تحلیل اوکی رجوی، نیروهای سازمان این

 دادند که دیگر امسال سال آخر خواهد بود. رجوی در نشست هادوخوشی را به خودشان می

ما زمانی "ی مهم و مسخره ای را بیان داشت که حال همه را گرفت و آن این بود که جمله

تواند بگوید. این که زمان ، جمله ای که هر بچه ای می"برویمکه بتوانیم  خواهیم رفت

مناسب باشد باید برویم و چیز عجیبی نیست ووی رجوی با این حرف سعی نمود باز هم 

 دست به عوام فریبی بزند و این که شعار سرنگونی توخاوی می باشد.

 هایزنان فرقه که در درگیری دو تن ازمریم قجر در پیام عید از کشته شدن  36در عید 

میه کشته شده بودند یاد کرد و به تعریف و تمجید کردن از نحوه ی کشته ارواطراف شهر 

ووی بعد شدن آنان پرداخت و گفت که آنان قهرمانانی بودند که در راه آزادی کشته شدند 

زنده  بلکهاز چند ماه گندِ پیام مریم قجر مشخص شد که آن دو زن نه تنها کشته نشدند 

 بودند و مصاحبه تلویزیونی انجام دادند و بور شدن مریم قجر برای همه روشن شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه فرقه رجوی از آنان تعریف نموده بود.عکس باال گویای همه چیز است که 
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من در جریان بردن این تیم از اشرف به قرارگاه انزوی )شهر جلوال( بودم که به محض 

 های سازمان به سمتهنگی نیروهای عراقی به کمک کاناله دم غروب با همارسیدن به قرارگا

 مرز حرکت کردند.

های عملیاتی د به عنوان تیم، این دو زن که قبالً در قرارگاه زنان بودن7519اواخر سال 

 برای عملیات داخل کشور اعزام می شوند. بعداً مشخص شد نفر رابط این تیم در داخل کشور

 کرده و سازمان از این مسأوه اطالعی نداشتهنیروهای امنیتی ایران همکاری می اوو رفته و ب

است. بعد از هماهنگی الزم این تیم عملیاتی با محمل خراب شدن ماشین در قهوه خانه 

 شوند. در همین موقع نیروهای امنیتیی خوردن غذا و چک ماشین متوقف میسر راهی برا

شوند و کاری بتواند انجام دهد دستگیر میبدون این که  ایران وارد شده و تیم عملیاتی

 کنند که یک تیم عملیاتی شامل دو زن در جریان درگیری کشته می شوندگونه مطرح میاین

 کند و از خبر درگیری برای خود فلسفه بافیخبر را گرفته و آن را بیرونی می و سازمان این

 جنگیدند ووی در پس قضیه این دو زن بدون کند که دیدید دو زن مجاهد چگونه تا آخرمی

 شوند و در زندان با برخوردی انسانی کهاوعملی دستگیر و روانه زندان می کوچکترین عکس

شوند که تمام حرف های رجوی دروغی بیش نبوده کنند متوجه مییمسئووین با آنان م

که جانشان برای  کنند و متوجه می شوندشرایط فعلی سازمان اشراف پیدا میاست و به 

رجوی اصالً ارزشی ندارد و بعد از گذشت چند ماه با انجام مصاحبه برای همگان روشن 

 شد که سازمان چه فریبی در مورد کشته شدن این دو زن از حکومت ایران خورده است.

این خبر به این صورت بیرونی شد که فرمانده مقر اشرف که زنی به نام بتول رجایی 

 به مناسبت ساوگرد دروغ جاویدان نمایشگاهی ترتیب داده شود و عکس هایی بود دستور داد

از آن عملیات در ساون نشست نصب شود. در گیر و دار درست کردن این نمایشگاه بودیم 

ون آمد و عنوان نمود که یک روز بتول رجایی فرمانده وقت قرارگاه اشرف، سراسیمه به سا

 دیگر را برداشته و حتی پیام مریم قجر در مراسم تحویلهای مرجان ملک و نفر که تمام عکس

سال از روی تابلو برداشته شود. این حرکت بتول رجایی برای افراد داخل ساون سؤال شد 

 که جریان چیست و چرا این کار را انجام می دهد مگر آنان به اصطالح شهید نشدند و ...
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ا نگاه می کرد متوجه شدیم که این روز بعد توسط یکی از دوستان که تلویزیون ایران ر

دو زن مصاحبه کرده و علیه سازمان افشاگری کرده اند و اصالً داستان کشته شدن نبود. 

 عمالً این مصاحبه آب سردی بر روی مریم قجر ریخت که چند ماه سعی نموده بود به همه

 ا می دهند.پز بدهد که زنان ما تا آخر در امر به اصطالح سرنگونی هستند و جانشان ر

ی زنده دستگیر شدن شان بیرونی شود روزی فاوزه محبت کار قبل از این که مسأوه

فرمانده ی وقت قرارگاه زنان را به پایگاه جالل زاده در بغداد بردم در آنجا متوجه شدم که 

 فرماندهان دیگری مانند مهوش سپهری )نسرین( هم حضور دارند. در آنجا فرماندهان سازمان

ی که اصاوتاً کرد ایرانی بود نشست داشتند تا در جریان درگیری و کشته شدن تیم با فرد

عملیاتی زنان قرار بگیرند و اصالً موضوع وو رفتن و درگیری چه بوده است؟ فرد مربوط 

کرده نیروهای امنیتی ایران همکاری می عنوان داشت که شخصی به نام رضا جنگلی که با

در زندان بوده و بعد آزاد می شود. به همین خاطر نتوانسته خبر  آنان را وو داده و او مدتی

را زودتر به سازمان برساند و آن فرد در همان نشست به مسئووین سازمان عنوان داشت که 

 و عمالً هیچ چیزی نصیب مسئووین سازمان نشد. شدنددو زن در جریان درگیری کشته 

رایم روشن شد که چرا آن روز بتول بعد از چند ماه با مشخص شدن داستان درگیری ب

رجایی معدوم سراسیمه خودش را به محل نمایشگاه مرصاد رسانده بود تا عکس آن دو زن 

 از نمایشگاه برداشته شود.

اوبته؛ این همه ی داستان نبود بعد از آن این دو زن دیگر مجاهد نامیده نشدند بلکه از 

ه ای که در مورد همه نفرات جدا شده انجام طرف سازمان نام مزدور بر آنان نهاده شد شیو

 می گیرد.

اکنون برگردیم به ادامه ی بحث مربوط به نشست های طعمه در قرارگاه باقرزاده در 

 کند و باخودش را کاندید ریاست جمهوری می . برای بار دوم آقای خاتمی7536سال 

جوی مبنی بر خذف شود و تمام تحلیل های کشکی رآوردن رأی دوباره رویس جمهور می

 فیزیکی خاتمی توسط رهبری و یک پایه شدن حکومت نقش بر آب شد. در این مرحله، وقتی

 های طعمه زد کهه برگزاری نشسترجوی متوجه شد که دیگر دروغ هایش رو شده دست ب

  بله ما برای امر سرنگونی باید در مورد خاتمی زدگی در مناسبات سازمان اقدامی انجام بدهیم.
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ای انجام نشست کلیه ی افراد اشرف و دیگر قرارگاه ها به قرارگاه باقرزاده فراخوانده بر

ین خبر به همه ابالغ های خود ماندند. وقتی اد و تعداد کمی برای حفاظت در محلشدن

 ی افراد دوباره دچار تناقض شدند که باز چه خبر شده که باید همه نفرات به قرارگاهشد همه

 چون تجربه خوبی در انجام نشست های رجوی نداشتند. باقرزاده بروند

 رجوی در ابتدای نشست عنوان داشت که ما برای این شما را اینجا جمع کردم تا مسأوه

مهمی را در مناسبات حل کنیم و بتوانیم در امر سرنگونی با انریی بیشتری به جلو حرکت 

مینان بدهیم که ما توان کنیم و از طرف دیگر به صاحب خانه )منظور صدام است( اط

 سرنگونی حکومت ایران را داریم. این نشست که با عنوان هرزه گردی سیاسی یا طعمه نامیده

 می شد، آغاز گردید. 

ه اشرف( بودم و می بایست من نیز مانند بقیه افراد در ستاد ف اشرف )فرماندهی قرارگا

ه می بایست روزانه در اشرف کردم و هم کار انتقال نفرات اشرف کها شرکت میدر نشست

 باشند و شب دوباره برای نشست باید به قرارگاه باقرزاده می آمدند، را بر عهده داشتم یعنی

 بعد از پایان نشست به اشرف بازمی گشتم و روز بعد نفرات را به قرارگاه باقرزاده می بردم.

ه با شامورته اعضای سازمان قبال ًتجریه نشست های حوض را داشتند که رجوی چگون

بازی و فریبکاری نفرات را مجبور نمود که به خط و خطوطی که می گوید گردن نهند. 

کسی کند و برای نام نویسی هریرجوی ابتدا اعالم نمود که ارتش آزادی بخش را منحل م

 باید از بحث های طعمه یا هرزه گردی سیاسی عبور نموده و درخواست عضویت بدهد.

 ث به مانند همیشه باز هم به گذشته سازمان اشاره نمود و از سوره هایرجوی در ابتدای بح

 باشد. حرف هایین که اکنون به دنبال چه چیزی میقرآن برای پیشبرد خطش استفاده کرد و ا

تکراری رجوی برای همه خسته کننده بود، او ابتدا قدری از گذشته مبارزاتی اش حرف زد 

 فلسطین نمود و از زندانی شدنش در زندان شاه گفت و به و بعد اشاره ای به رفتن خودش به

 تعریف و تمجید کردن از خودش پرداخت. نفرات قدیمی سازمان مانند ابریشم چی و عباس

داوری به مانند همیشه به تعریف و تمجید کردن از پروسه زندان رجوی پرداختند، چیزی 

ه هم امری عادی بود و هر بار که برای همه تکراری و خسته کننده شده بود و برای هم

 رجوی این مساول را نشخوار می کرد.
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بعد از چند ساعت رجوی باز به تحلیل مساول روز و پروسه سرنگونی حکومت ایران 

اشاره نمود و یک مشت آمارهای کشکی و تحلیل های نفرات خارج کشوری را ردیف کرد 

ت. در ادامه هم سری به داستان و گفت که کار حکومت با انتخاب خاتمی رو به پایان اس

عملیات فروغ جاویدان زد و این که او در شکست عملیات نقشی نداشته و اعضای سازمان 

بودند که نتوانستند رجوی را به تهران ببرند و بعد از آن به تعریف و تمجید کردن از 

 اد.انقالب طالق مریم پرداخت و دسته گل هایی مبنی بر توانمندی مریم به او می د

رجوی بحث را به آنجا کشاند که با انتخاب دوباره خاتمی برای ریاست جمهوری، شما 

ته ذهن تان دچار سردرگمی سیاسی شده اید و با این دیدگاه سازمان نمی تواند به 

سرنگونی دست پیدا کند. رجوی بهتر از هر کسی می دانست که این حرف شعاری بیش 

 ان اصلی برای آمدن به قرارگاه باقرزاده چه می باشد.نیست و افراد متوجه شدند که داست

قبل از انتخابات ریاست  36در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که در بهار سال 

جمهوری ایران کلیه قرارگاه های سازمان در نوار مرزی از بصره تا اشرف مورد حمله 

ن داشت که تحلیل ما در موشکی قرار گرفت و این کار توسط حکومت ایران، رجوی عنوا

مورد حذف خاتمی از طرف رهبری ایران کامالً درست بوده است و خاتمی به هیچ عنوان 

به دور دوم ریاست جمهوری نخواهد رسید. موشک زدن قرارگاه های سازمان در نوار مرزی 

این اندیشه را در کله ی پوک رجوی پرورش می داد که دووت عراق در برابر موشک زدن 

گاه های سازمان حتماً علیه ایران عکس اوعمل نشان خواهد داد ووی این گونه نشد. قرار

رجوی ناراحت و خشمگین شد که چرا صدام هیچ کاری انجام نمی هد و اگر اکنون 

حکومت ایران اقدام به پرتاب موشک می کند به خاطر انجام عملیات های راهگشایی در 

ین نقطه رسیده چرا صدام کاری انجام نمی دهد و مرز می باشد و وقتی حکومت ایران به ا

 جنگی دیگر را شروع نمی کند.

وقتی رجوی با شکست تحلیل هایش در مورد حذف خاتمی مواجه شد عنوان داشت 

که خاتمی برای رسیدن به دور دوم ریاست جمهوری تسلیم شده و کوتاه آمده است و از 

ر دوم مورد تأیید قرار داد به خاطر این طرف دیگر رهبری ایران وقتی خاتمی را برای دو

است که او بتواند جلوی عملیات های سازمان را در داخل کشور بگیرد و در این باره 
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خاتمی یک تشکر به ما بدهکار است. برای رجوی اصالً افراد و تحلیل های کشکی وی مهم 

اید که نبوده است او سعی داشت که فقط خودش را مطرح کند و حاضر نشد قبول نم

 تحلیل وی در مورد دور دوم ریاست جمهوری خاتمی درست نبوده است.

های هرزه سیاسی اقرزاده عنوان داشت که سلسله بحثرجوی در نشست های قرارگاه ب

 را پیش کشید و عنوان داشت که بار دیگر سازمان را می خواهد آب بندی کند چون فقط از

 دست پیدا کنیم. این راه ما می توانیم به سرنگونی حکومت

 ریل کار نشست های طعمه این گونه بود که هر فرد باید فاکت هایی در مورد خارج شدن

 از سازمان را می نوشت و اثبات می کرد که فاکت هایش درست می باشد و این که اکنون که

 خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری رسیده این فکر در ذهن افراد بیشتر رشد داشته و مایل

 ند که از سازمان جدا شوند یعنی به نوعی فرار کنند.هست

هر کس به خاطر موقعیت کاری که داشت باید فاکت هایش آن گونه نوشته می شد. 

من که در قسمت ترابری بودم و هر روز به بیرون تردد داشتم حتماً باید فاکت هایم در 

نقالب طالق مریم باید این راستا بود. برای خودم هم ثابت شده بود که مانند بندهای ا

تعدادی فاکت ردیف کرده و در نشست ها بخوانم تا همه قبول کنند که من از بحث طعمه 

که رجوی به راه انداخته عبور نمودم. از آنجا که تجربه ی این کار را داشتم یک مشت 

فاکت های کشکی که بیرونی بود ردیف کردم و بعد از خواندن در جمع مورد قبول مسئول 

های مسعود را خوب گرفتم ر گرفت و عنوان داشتند که من بحثت و نفرات حاضر قرانشس

 و عمالً توانستم از این گذرگاه عبور کنم.

در زمان نشست های بحث طعمه مسئول قرارگاه اشرف، بتول رجایی بود، زنی بددهن 

کردن  که کسی حاضر نبود با وی کار کند. در چنین فضایی بود که من توانستم با ردیف

یک مشت فاکت های دروغ نمره قبووی را بگیرم، انگار قله ی بزرگی را فتح کرده بودم 

توهین و ناسزا می گویند. چون شاهد بودم چگونه افراد در نشست های طعمه به همدیگر 

ر ی افراد از این گونه نشست ها ناراحت بودند و به علت طوالنی شدن نشست دیگهمه

ها رمقی نداشت و می گفتند که هر چقدر فاکت ردیف به نشست کسی برای ماندن و رفتن
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کنیم باز هم تعدادی هستند که سر فاکت ها حرف دارند و مسئول نشست هم دست می

 باز برای توهین و ناسزا گفتن دارد.

لیه همدیگر بود اگر ها موضع گیری عدر این نشست یکی از عوامل مهم برای شرکت

در نوبت کرد آن جمع بر علیه فرد موضعگیری نمیفردی در خواند اگر کسی فاکتی می

آوردند که فرد مجبور می شد در هر نشست و روی هر فردی وی چنان بالیی بر سرش می

نست روز حرفی برای گفتن داشته باشد و یا انتقاد و یا فحش و ناسزا بگوید چون می دا

ا در قرارگاه باقرزاده به حدی . بعضاً سر و صدای این نشست هبعد نوبت خودش خواهد بود

 شدند و برایشاندر حال نگهبانی بودند ناراحت می باال بود که خود نیروهای عراقی که در اطراف

 شد که مگر چه اتفاقی افتاده است که نیروهای سازمان داد و بیداد می کنند.سئوال ایجاد می

دیکی های صبح ادامه معموالً نشست های رجوی از غروب شروع می شد و بعضاً تا نز

 های تیغ کشیند و بعد از بیدار شدن شروع نشسترفتداشت. سپس نفرات برای استراحت می

گرفت. یکی از و بعداً وشکری انجام می علیه همدیگر بود، نشست ها به صورت یکانی بود

ها مشخص کرد این بود که گفت باید فاکت با شاخص هایی که رجوی برای این نشست

 ند، داد زدن، توهین کردن و تف انداختن به روی سویه همراه باشد، در غیر این صورتصدای بل

ها فرصت خوبی بود برای نفراتی که کرد. این نشستن نشست معنی ایدووووییک پیدا نمیآ

کرد ند و اگر فرد فاکت دروغی بیان میبا همدیگر کینه داشتند تا در اینجا صفر صفر کن

ریم بود و ن آن فاکت را اثبات کند. این کار شاخص انقالب طالق مملزم بود که درست بود

 رساند. از آنجا که مسئول هر نشست زن بود برای این که عقده خودشانانقالب را به اثبات می

 را تخلیه کنند بیشتر به این فضا دامن می زدند.

د و اکنون که به این قسمت بحث رسیدیم بهتر است به فضای فردی که سویه می ش

باید فاکت می خواند هم اشاره کنیم. افراد حتی با خواندن فاکت هم نمی توانستند از تیغ 

خواند مسئول هایش را می توهین و ناسزا گفتن بقیه در امان بمانند. وقتی فردی فاکت

 کرد آیا کسی در مورد این فرد حرفی و یا فاکتی دارد؟ با این حرفِنشست از جمع سؤال می

، تعدادی زیادی پشت میکروفون قرار می گرفتند تا بتوانند هر چه بیشتر مسئول نشست

 ها همیشه باید با داد و بیداد و بیان کلماترد کنند زیرا گفته بودند که فاکتفرد سویه را خ
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گفت اکنون یک ساعت یا بیشتر مسئول نشست می زشت از طرف جمع همراه باشد. بعد از

ویه حال ببینیم سویه مورد نظر چه حرفی دارد؟ وقتی سهایی که گفتید زیاد است فاکت

کرد تعدادی به او توهین کرده و بر سرش فریاد می زدند مورد نظر شروع به حرف زدن می

 فالنی خفه شو و خجاوت بکش، دوباره سیلی دیگر از توهین ها و ناسزا گفتن ها شروع می شد

خواهد ن همه کار کرده و اکنون میکه ای کشدداشتند که فالنی خجاوت نمیان میو عنو

 شد آیا حرفیرسید دوباره از سویه سؤال می. وقتی موج هجمه دوم به پایان میجواب بدهد

ا سرش باال بود این کار او هه در موقع ناسزا گفتن و توهینبرای گفتن دارد؟ اگر فرد سوی

 جمع مورد حمله قرار ود از طرفهای دیگری نیز به دنبال داشت و اگر سرش پایین بتوهین

 کند. از طرف دیگر مسئولن انداخته و در چشم جمع نگاه نمیگرفت که چرا سرش را پاییمی

داشت که مثال را داغ نشان دهد عنوان میها برای این که تنور این گونه نشست نشست

 یرهبری این قدر فداکاری کرده تا تو را آدم کند، این همه پرداخت کرده است، چقدر رجو

 باید از خودش مایه بگذارد و اراجیفی از این مدل ...

گرفت، باید مورد توهین و ناسزا قرار میبه طور خالصه اگر فرد هر کاری انجام می داد 

 تواند حرفی به دفاع از خود بزند؟ آیا این محاکمه عادالنهرایط فرد مورد نظر چگونه میدر این ش

 یت همه افراد را از بین ببرد و به همین دویل نفراتاست؟ رجوی با این شیوه سعی نمود شخص

 ها گیر کرده بودند دیگرافراد از بس در منجالب این نشست شد. تعدادی ازنفرت شان بیشتر می

 حاضر نبودند فاکتی نوشته و یا در جمع بخوانند. اگر بخواهیم وضعیت فردی که وارد این گونه

 یم این گونه بود که فرد از شروع نشست و خواندنشد را مورد بررسی قرار بدهها مینشست

 فاکت وارد یک برزخی به نام رجوی می شد.

های قبلی را داشتم این بحث ها شدم و چون سابقه نشستمن هم مانند بقیه وارد 

ردم و بعد شروع به شد توجه می ککت هایی که از طرف جمع خوانده میابتدا قدری به فا

خواهم در جمع دستم را رو کنم و فاکت هایی بر این که می کردم مبنینوشتن فاکت می

ها در به خاطر این که از این گونه نشسترا نوشتم که حتی خودم هم قبووش نداشتم ووی 

 امان باشم مجبور شدم یک مشت فاکت کشکی ردیف کنم و برای جمع بخوانم. چون ما نفرات

های ما در شتیم قرار شد که نشستگان باز میستاد قرارگاه اشرف باید به محل کارم
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ای که داشتم در همان دور اول فاکت خوانی در حضور رگاه اشرف برگزار گردد. با تجربهقرا

های طعمه را کسب نمودم و دیگر کسی با د عبور از بحثجمع و بتول رجایی معدوم تأیی

 من کاری نداشت.

انتهای خواندن فاکت ها و  برای این که به طور کامل از بحث عبور کنی می بایست در

پرداختی تا نشان دهی که به طور کامل از تعریف و تمجید از رجوی و زنش می نشست، به

بحث عبور نموده ای و این که مسعود و مریم چه بهایی برای سرنگونی خیاوی پرداختند و 

 و درک بهترمقصر من بودم که نتوانستم رهبری سازمان را به تهران برسانم و اکنون با شناخت 

 از خاتمی زدگی و هرزه گردی سیاسی با انریی بیشتری به فعاویت در سازمان خواهم پرداخت.

 های خودشان را می نوشتندی که فاکتآید این است که آیا همه کسانسؤاوی که به وجود می

د بودم که همه گونه نبود چون خودم شاهنوشته های خود داشتند؟ خیر، این اعتقادی به

کردند که چه فاکتی بنویسیم که بتوانیم تأیید عبور از بحث را بگیریم. مدیگر سؤال میاز ه

نداشتند و برای  نوشتند اعتقادبه هیچ عنوان به فاکتی که می سازماننفرات در درون 

 که از شر این قضیه راحت شوند.  نوشتنداین می

کرد با جوی فکر میخروج ممنوع شده بود ر قبالً در جریان نشست های رجوی، بحث

 تواند جلوی خارج شدن از اشرف را بگیرد و همه تا آخر عمر در مناسبات خواهنداین شیوه می

ماند ووی در روند شاهد بودیم که تعداد زیادی حاضر نشدند در مناسبات بمانند حتی اگر 

 جدا شدند. سازمانبه بهای رفتن به زندان ابوغریب هم بود از 

 خوبی بود برای صفر صفر با نفراتی که خواهان جدایی از سازمان های طعمه محلنشست

آوردند و کل نفرات قرارگاه به توهین های جمعی رجوی میبودند. افراد منتقد را به نشست

 و ناسزا گفتن می پرداختند و بعضاً به درگیری فیزیکی می انجامید.

وجود داشت که مخصوص  ن دیگریدر کنار ساون اصلی نشست در قرارگاه باقرزاده ساو

شد که مشکل های نفراتی اختصاص داده میهای خاص بود. این محل برای نشستنشست

اطر موقعیت کاری که داشتم در داشتند و خواهان جدایی از سازمان بودند. من بعضاً به خ

ها مسئووین فرقه چنان افسار گیسخته کردم. در این نشستها شرکت میگونه نشستاین

 کردم که این زنان، مسئووین سازمان هستند؟دادند که بعضاً شک میرا نشان میخودشان ماهیت 
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ای ها زنان شورشستدریدگی، ومپنی، فحاشی و ناسزا گفتن کار اصلی شان بود، در این ن

گذاشتند. معموالً مسئول این نشست زنی به نام مهوش رهبری مرزی از وقاحت باقی نمی

کنار زنان مسئول، نفرات قدیمی سازمان مانند ابریشم چی و ...  سپهری )نسرین( بود و در

خواست می صالً زمان مهم نبود و هر چقدر میها اگونه نشستز حضور داشتند. در ایننی

توانست ادامه داشته باشد مهم شکستن فرد بود و این که وی تکرار کند که نمی خواهد از 

ابر تهدیدهای رجوی خم نمی شدند و بر حرف سازمان برود، ووی نفراتی بودند که در بر

 خود مبنی بر خروج از مناسبات تأکید می کردند.

د مورد نظر این گونه نشست ها برای برگردانندن افراد بود و اگر جواب نمی گرفتند فر

 ی جمع او را از تصمیم خود منصرفشد تا شاید در آنجا با هجمهبه نشست رجوی برده می

های مهدی افتخاری و اردشیر پرهیزکاری و ... اره می توان به نمونه نشستاین ب نمایند. در

 ی آنان را در هم بشکند و در نهایت تعدادیرجوی هر کاری کرد نتوانست روحیه اشاره نمود.

از آنان قبول نمودند به زندان ابوغریب بغداد بروند تا شاید از درد و رنجی که در مناسبات 

 استه شود.رجوی متحمل می شدند ک

 بود. همیشه 16مهدی افتخاری مسئول فرار رجوی از تهران به پاریس در تابستان سال 

کرد ووی از آنجا که مهدی افتخاری در ن فرمانده واالمقام و ... یاد میرجوی از او به عنوا

 بحث انقالب طالق مریم آن را قبول نداشت مورد کینه رجوی قرار گرفت و بعد از آن به حاشیه

 های حوض در بغداد مهدی افتخاری را تا ته خط برد و شدیدترینفت. یک بار رجوی در نشستر

های طعمه نیز از وی نگذشته و چنان بالیی بر سرش ها را به او نمود و در نشستوهینت

 کرد. رجوی با این کار به دیگرانمر که در اشرف فوت نمود کاری نمیآورد که دیگر تا آخر ع

 اگر کسی در مقابل انقالب طالق مریم قجر قرار بگیرد به مانند مهدی افتخاریپیام داد که 

 با او رفتار خواهد شد بنابراین افراد حساب کار دستشان آمد.
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به طور مثال وقتی مهدی افتخاری پای میکروفون رفت و افراد فاکت هایش را عنوان 

 کردن به مهدی افتخاری حد و مرزی داشتند دیگر جمع قابل کنترل نبود. افراد از موضع توهین

باقی نگذاشتند و حتی چندین بار نفرات سعی داشتند با وی درگیری فیزیکی آغاز نمایند. 

در این موقع مریم قجر برای این که خودی نشان دهد و تظاهر نماید که قلب مهربانی دارد 

 در باطن خواهان به کار جمع برای دخاوت در مورد مهدی افتخاری اعتراض نمود ووی خودش

نی تشنه قدرت و بی مغز که سعی بیشتر شدن فشار و کتک کاری بود. اوبته؛ بودند مردا

کردند هر جور شده حرف های مسعود را به کرسی بنشانند. این قسمتی از رویدادهایی می

های زشت فتخاری گذشته بود و به قدری صحنهبود که در نشست رجوی در مورد مهدی ا

 وجود داشت که از بیان آن ها شرم می کنم. در این نشست

 برای فهم بیشتر شرایط و شخصیت مهدی افتخاری باید گفت که بعد از خرد کردن شخصیت

 های حوض، او دیگر کاری به کسی نداشت و با کسی حرف نمی زدوی توسط رجوی در نشست

 د و یا با ویو سرش توی کار خودش بود. کسی اجازه نداشت به مهدی افتخاری نزدیک شو

حرف بزند. او مدتی در قرارگاه ما حضور داشت، فضایی که برای او ساخته بودند بسیار 

کرد. وقتی نفرات جدیدی به قرارگاه ما آمدند و بود زیرا مانند یک گدا زندگی می دردناک

با وضعیت مهدی افتخاری مواجه شدند مسئووین مرد و زن به آنان گفتند که وی دیوانه 

 رجوی این بها را پرداخت کرده که وی در مناسبات سازمان بماند، مبادا به او نزدیکاست و 

 و یا با او حرف بزنید، در صورت مشاهده با شما برخورد خواهد شد.

دریدگی رجوی حد و مرزی نداشت چون بعد از درگذشت مهدی افتخاری در اشرف، 

 در حاوی که وی اصالً اعتقادی به مهدیمریم رجوی پیام داد و مهدی افتخاری را قهرمان نامید 

شود یک روز پیام متناقض شده بودند که مگر میبا این  سازمانافتخاری نداشت. نفرات 

مرگ مهدی افتخاری به خوبی گیری مریم قجر در مورد انه. موضعباشد و روز دیگر دیو فرمانده

ها برایش شته و جان انسانهیچ پرنسیبی ندا افراد فرقه نشان داد که رجوی اصالً یبه همه

 مهم نیست.

های مهدی افتخاری، من همراه خانواده باید به این نکته اشاره کنم که در زمان مرگ

 خواهان مالقات در اطراف قرارگاه اشرف بودم. به محض دریافت خبر و پیام مریم قجر بسیار
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 ها تا کی باید ادامه یابد؟ه فریبکاری و شارالتان بازی رجویآشفته شدم و همان جا پیام دادم ک

 مگر رجوی، مهدی افتخاری را دیوانه خطاب نکرده بود ووی چطور حاال که فوت نموده به اسم

 مجاهد قهرمان از وی نام می برد؟

 و حرف های رجوی در نشست باقرزاده ۶667یازدهم سپتامبر 

 ی دو قلو در نیویورکهای طعمه در قرارگاه باقرزاده در جریان بود که حمله به برج هانشست

 اتفاق افتاد و تمام اخبار دنیا را تحت اوشعاع قرار داد. این حمله 3667در یازده سپتامبر سال 

سبب شد که آمریکا بهانه پیدا کند و به کشور افغانستان که طاوبان در قدرت بودند حمله 

 نماید و آن کشور را اشغال کند.

 های رجوی جای تعجب داشت.ال و پایین پریدنگیری و بابعد از این جریان مهم، موضع

کرد که این اتفاق می تواند برای او خیر و برکتی به همراه داشته باشد. اکنون به او فکر می

 داستان آن حمله و اتفاقی که در قرارگاه باقرزاده در عراق افتاد نظر می افکنیم.

 باید در ساون نشست جمع شوند ی افراد گفته شد کهروز یازده سپتامبر، ناگاه به همهدر 

 کردندن نشست حضور یافتند، همه سؤال میی افراد سریعاً در ساوباشد. همهو خبر مهمی می

ها تحلیلی پیام داده است؟ ووی همه این حرف که دیگر چه خبر شده است، نکند مسعود

 بیش نبود.

می از شبکه سی وقتی مسئووین متوجه شدند که همه افراد در ساون حضور دارند فیل

 های دوقلو در آمریکا مورد حمله قرار گرفتهنمودند. مجری برنامه گفت که برج ان ان پخش

چندین  است، بعد از چند دقیقه دوباره عنوان شد که با هواپیما به محل دیگر حمله شده است.

ع بار فیلم حمله به برج های دوقلو در ساون پخش شد و بین افراد شیرینی و شربت توزی

 که باالخره شاخ آمریکا شکسته شد.شد و همه خوشحال بودند 

 

 

 

 



 111   هادی شبانی      
 

بعد از خوردن شیرنی و شربت و خوشحاوی کردن، رجوی در مورد فروریختن برج های 

دوقلو توضیح داد که این کار باعث خواهد شد که سمت و سوی آمریکا از عراق به سمت 

 داشت.افغانستان برود و دیگر ارتش سازمان مشکلی نخواهد 

های دوقلو را برعهده روه اوقاعده مسئوویت حمله به برجدر جریان برنامه اعالم شد که گ

 گرفته است.

 روز بعد رجوی نشست دیگری برگزار کرد و اخبار جدیدی در اختیار افراد قرار داد. انگار

 که وی به پیروزی بزرگی دست یافته، اسامی نفراتی که در این عملیات شرکت داشتند را

 گفت و عنوان داشت که این عملیات بسیار پیچیده و گسترده بوده و باید آنان که این عملیات

 را در قلب آمریکا انجام دادند را قهرمان نامید.

این کار تروریست ها را  عملیات تروریستی یازده سپتامبر برای همه قابل درک نبود و

به کمر زده و عنوان  وزی رسیده دستکردند. رجوی با حاوتی که انگار او به پیرمحکوم می

 باشد در هم شکسته شد به عبارتیوقلو تجارت جهانی که نماد غرب میهای دداشت که برج

 تواند چنینم ارتجاعی بن الدن در آمریکا میشاخ آمریکا شکسته است. رجوی گفت وقتی اسال

ب خواهر مریم چنگ اقدامی انجام دهد صبر کنید و ببینید که برادران مجاهد که به انقال

 زدند چه کارهایی می توانند انجام بدهند.

کرد دیگر عراق از طرف آمریکا اوی رجوی برای این بود که فکر میاوبته؛ این شعار توخ

تهدید نخواهد شد و از حمایت کامل صدام برخوردار است ووی این حرف را بیشتر از روی 

 ه عراق و سرنگونی صدام دیدیم که به دستورشکم سیری گفته بود چون به محض حمله آمریکا ب

هایی که رجوی در مورد یازده سپتامبر وجود داشت از بین برده تشکیالت تمام یادداشتی

 شد و انگار رجوی از ابتدا دوستدار دو آتشیه آمریکا بوده است.

 ها رجوی برای این که پای بحث طعمه را سفت تر کند از همه نفراتی نشستدر ادامه

 هد گرفت که همه باید تا آخر در کنار سازمان بمانند و این کار یعنی عبور کردن از بحث هایتع

 .طعمه بوده است

 ها وی گفت که به هیچ عنوان از نشست ها نت برداری نکنید و اگردر تمام مدت نشست

 کسی نوشت بعد از پایان نشست به مسئووین خود بدهد.
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مه نفرات در قرارگاه انقالب نکنند نباید به رجوی در جریان نشست گفت تا وقتی ه

 های مختلفی برگزارویل برای پر کردن وقت افراد کالسقرارگاه خودشان بروند و به همین د

 نمودند.

ها از بس به این کالسها شامل شعاور، سیاسی، ایدووووییک و غیره بود. نفرات کالس

 دیگر برای آنان چیز جدیدی نداشت های رجوی و مسئووین را گوش کرده بودندرفته و حرف

 ها بروند.اقل راضی بودند به این گونه کالسهای طعمه فرار کنند حدووی برای این که از نشست

ها کتابی را تشکیالتش را ببندد در پایان کالسرجوی برای این که تمام سوراخ های 

 اوزامات کتاب گردن تووید کرد و به بررسی محورهای کتاب پرداخت و از همه خواست که به

بگذارند. همه محورهای کتاب برای بیشتر کار کشیدن از افراد تنظیم شده بود و این که 

 همه باید گوش به فرمان زنان شورای رهبری باشند. در اینجا بود که رجوی گفت دیگر برای

 من نامه ننویسید و مسئوویت تمام کارها را به زنان مسئول سپرد. 

 رجوی از آن دم می زند در قسمت بعدی به موضوع آن خواهیم پرداخت. در مورد کتابی که

 بعد از چند ماه استقرار در قرارگاه باقرزاده که با تحوالت زیادی همراه بود، رجوی باالخره

 های خودشان برگزار کنند.ها را در قرارگاهرا به پایان برساند و بقیه نشست تصمیم گرفت که کار

های استقرار خود برگردند رجوی وقتی که قرار بود همه به محلها، در پایان نشست

های کج و معوج خود در باشد و افراد با داشتن ذهنامپریاوسیم دشمن اصلی ما می"فت: گ

های سیاسی متزوزل شده و باید در انجام آخرین عملیات، عاشورا گونه وارد شوند... حثب

 احب خانه ما )صدام( و دیگر سازمان می باشدتنها کسی که در جهان مستقل می باشد یکی ص

که رو در رو امپریاوسیم ایستاده است و اگر کسی بخواهد به صاحب خانه ما چشم بد داشته باشد 

 "با من طرف است و اگر کسی بخواهد به عراق حمله کند ما نیز در کنار ارتش صدام خواهیم ایستاد.

 وقتی ارتش صدام در حال فروپاشی 7516ال های رجوی تعجب آور نبود زیرا در ساین حرف

 بود سازمان به صدام کمک نمود تا بار دیگر در قدرت بماند به همین دویل این حرف رجوی

 برای نیروهای فرقه قابل فهم بود.

هایی که رجوی در مورد امپریاوسیم زد دروغی بیش نبود چون وقتی آمریکا تمام حرف

ام کمک نکرد بلکه از سرنگونی صدام خوشحال شد و در به عراق حمله نمود نه تنها به صد
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همکاری اطالعاتی با غرب کوتاهی نکرد. رجوی به جای این که دستور بدهد به طرف ایران 

حرکت کنیم دستور بازگشت به اشرف و خلع سالح و ماندن در اشرف را داد ووی این بار 

رکاتی محروم شد. رجوی عراق بدون صدام بود و رجوی دیگر از کمک تسلیحاتی و تدا

هایی که صدام به او کرده بود را دیکتاتور نامید و نسبت به کمکاووین کسی بود که صدام 

 خیانت نمود و برای وی گامی بر نداشت. رجوی برای این که خود را مبرا از هر حمایتی از صدام

 حکومت ایران است. نشان دهد گفت که ما در مساول داخلی عراق دخاوتی نداریم و دشمن اصلی ما

دویل این که رجوی به ووی نعمت خودش صدام خیانت کرد آن است که رجوی از ابتدا 

 ماهیت فرقه اش را بر خیانت و جنایت سوار کرده بود. رجوی در هر مرحله نیاز دارد که تحت

 .امر اربابی باشد و با سرنگون شدن صدام نیاز داشت که اربابش شیوخ مرتجع عربستانی باشند

های باقرزاده بزنند و به برای این که مهر تأییدی بر نشست مسعود رجوی و مریم قجر

 عوام فریبی ادامه دهند پرچم سرخی به دست گرفتند و آن را در میان افراد حاضر برافراشتند

و گفتند که این پرچم سرخ حسینی است و برای مرحله بعدی سرنگونی که همان فروغ 

 اید عاشورا گونه حرکت کنیم و کار را یکسره نماییم. با گذشت زمان،جاویدان دو می باشد ب

ها دروغی بیش نبوده است. شست ها، شعارها و پرچم بلند کردنمشخص شد که تمام ن

ی خود ادامه دهد هر بار ود و برای این که به حیات شاهانهرجوی از ابتدا اهل سرنگونی نب

 اخته ی خود انگیزه ی ماندن در اشرف را بدهد.شعاری را علم کرده تا به افراد روحیه ب

این گونه بود که بعد از تیغ کشی کامل رجوی برای اعضا و صفر صفر کردن با همه، 

هایی که رجوی ی کار و نشستازگشته تا به ادامههای خود بارگاهباید تمام نفرات به قر

 ی خیاویحث بتوانند به مبارزهور از این بمطرح کرده بود بپردازند تا به قول رجوی بعد از عب

 وی ادامه دهند.

 بحث های تشکیالتی و ایدئولوژیکی سازمان

رجوی در جریان نشست های طعمه سعی نمود با بیان محورهایی در زمینه تشکیالتی 

 و ایدووووییکی تمام حفره های موجود 
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 بدون هیچ گونه در تشکیالتش را ببندد تا کسی نتواند از زیر کار در برود و همه ی افراد

 بهانه ای به کار بپردازند.

از آنجا که رجوی در مورد عضویت، رده بندی و دادن مسئوویت به مشکل خورده بود 

ی افراد گفت که باید ابتدا به تئوری انقالب داد و به همهنخست بحث عضویت را توضیح 

ابر تهدیدهای ضد مریم، مسلح شوند چرا که بدون مسلح شدن به تئوری انقالب مریم در بر

 انقالب آسیب پذیر خواهیم بود. 

 انقالب"باره به تاریخچه انقالب ایدووووییک درونی مجاهدین پرداخت و گفت: رجوی دو

ایدووووییکی مجاهدین قبل از هر چیز باید آب بندی و مرزبندی تاریخی با بوریوازی داشته 

  "باشد که متحد عینی ایران و علیه سازمان می باشد.

 این نیروها در زمان جنگ"وی در مورد بحث بوریوازی استحاوه طلب داخلی می گفت: رج

در کنار حکومت ایران خواهند بود. اوبته در مناسبات درونی سازمان، بوریوازی به صورت 

 طعمه خودش را نشان خواهد داد. این خوره ی تشکیالت و ضد انقالب درونی مجاهدین است

 می باشد )یعنی جیم می دهد شیطان رجیم( یعنی پشت« دوران» و نقطه ی آغاز این مساول،

 "قرار دارد.« مساول جنسی»یا همان « دوران»این مساول، 

اگر کسی از مناسبات فرقه ای رجوی بی خبر باشد شاید باور کردن حرف های رجوی 

اند برایش ساده باشد ووی برای نفراتی که ساویان در مناسبات فرقه ای رجوی زندگی کرده 

فین خود را از دور توانست همه نفرات و مخاوای بود که رجوی با آن میل بهانهاین مساو

 ای را با عنوان نکشیدن در مبارزه و ... یعنیای را با نام مساول جنسی و عدهخارج کند، عده

گرفت. رجوی اید این گونه مورد توهین قرار میهرگونه مخاوفت با انقالب طالق مریم ب

 داد که این راه باز شود و سعیرا هم نداشت و به کسی اجازه نمی مل یک انتقاد سادهحتی تح

 کرد با این شیوه مخاوفین خود را از صحنه دور کرده و شخصیت شان را خراب کند.می

در طول این سال ها، رجوی هیچ وقت خودش را عامل شکست خط و خطوط سازمان 

شما مشکل دارید، اگر مجاهدین در امر "گفت: میو همیشه از همه طلبکار بود و  ندانست

  "دادند تاکنون سرنگونی محقق شده بود.ت و توان باالتری از خود نشان میسرنگونی ظرفی
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دیدند و با مساول سازمان شدند باید بحث هویت را میفراد وارد سازمان میقبالً وقتی ا

فیلم های آن را ان بود و باید فرد شدند به عبارتی بحث هویت آغازِ ورود به سازمآشنا می

 نوشت ووی بعد از چند سال دیگرمی دید و گزارشی در این باره می کردکه مسعود اجرا می

 دیدن نوار بحث هویت به فراموشی سپرده شد و کسی هم به سراغش نرفت.

 دو رویکرد"رجوی برای این که خیال همه را راحت کند دو بحث را پیش کشید و گفت: 

در این  توان با برخورد پاسیو و انفرادی و تدافعی کهدو مقووه وجود دارد که ابتدا می ینبا ا

د و همه چیز از درون کنکند و از موضع پایین برخورد میحاوت فرد خودش را حفظ می

 شود و معلوم نیست که دشمن بیرونی و درونی کیست و در کجا باید آن را جستجوفرد آغاز می

ن که فرد در درون مناسبات با برخورد تهاجمی و از موضع باال یعنی سیاسی کرد و دیگر ای

 به مسأوه دوران که همان سرنگونی است به انقالب درونی می نگرد و اینجاست که ارتجاع و

 باشد و ضد انقالب در درون مناسباتریوازی هدف سیاسی ما در بیرون میهدف نظامی و بو

 "اع می باشد خودش را نشان می دهد.که همان طعمه بوریوازی و ارتج

کند و ان دهد از کلمات زشتی استفاده میرجوی برای این که ماهیت واقعی اش را نش

 یک جریان پفیوزی یعنی سازش و انفعال در برابر بوریوازی و ارتجاع که طلبکارانه"گوید: می

 ع کنیم. در حاوی که سازمانگیرد وجود دارد که باید از ریشه آن را قطآن را علیه ما به کار می

در چپ مارکسیسم به خاطر داشتن سالح و شمشیری به نام انقالب طالق دارد و این است 

 "که در جنگ با بوریوازی و ارتجاع ما را قوی و آب بندی کرده است.

هم به پوسته شکنی و جهش اشاره ی حرف های بی سرو ته خود باز رجوی در ادامه

 های سرنگونیکنند و بار سین آ )یکی از مرحله گوید که باید همه قیامکند و به افراد میمی

 ( را برای سرنگونی ببندند، شعار توخاوی که هر ساوهباشدکه رجوی آن را تووید کرده بود می

 کردند.مریم و مسعود آن را نشخوار می

ریکا به مکرد که دیگر خیاوش از بابت حمله آبعد از نشست های باقرزاده فکر میرجوی 

ای بود که مله کند، این خواب های پنبه دانهتواند به عراق حعراق راحت است و کسی نمی

 بعد از مدت کوتاهی ارباب رجوی یعنی صدام نیز سرنگون شد.
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 رجوی به بحث اصلی کتاب پرداخت و عنوان داشت که هر سازمان و هر حزب و تشکیالت

 ند.انقالبی باید مساولی را برای خود مشخص ک

گیری جهان بینی و سمت یهراهنمای عمل که تعیین کنندیا همان ایدوووویی ابتدا 

دهی تشکیالت و سازمانگویند. بعد که در اصل به آن ریشه میآن است  تاریخی و طبقاتی

 گویند را شرح داد.که به آن ساقه میحیات و عامل برپایی آن است  عاملکه درونی 

آن سازمان را با جامعه  یهو استراتژیک که تنظیم رابطخط مشی سیاسی دیگر این که 

 و حزب و سازمان با آن می تواند به هدف هایی که درکند بر آن مشخص می و قدرت حاکم

 نظر دارد برسد.

 ی افراد در ذهن شانکرد و همهن محورها را برای نفرات تکرار میی ایرجوی هر سال همه

 ار گذشته پرداخته است.کردند که باز وی به تکرعنوان می

 شها واکنعضویت یعنی رابطه ارگانیک با اندام یا همان گروه خون و یا نبض و سلسله اعصاب و  -

 در سلسله مراتب تشکیالتی عضویت کیفی ترین مرز است.  -

 در سازمان یک فرد برای مجاهد شدن باید هفت خصوصیت را دارا باشد و اگر کسی این

 باشد عضویت وی ملغی می شود. هفت خصوصیت را نداشته

 وارد سازمان شدم 7511اندازد که وقتی در سال جمله رجوی من را به یاد زمانی میاین 

 به من گفته شد که وارد شدن به سازمان بسیار سخت و خارج شدن بسیار آسان است. خودم

 ه می داشتندشد با هر بهانه ای بود وی را در مناسبات نگدیدم هر کسی که وارد سازمان می

 تا به وحاظ نیرویی وضعیت سازمان بهتر شود. 

اکنون نگاهی به محورهای شرایط عضویت در سازمان می اندازیم تا مشخص شود که 

 چگونه افراد با این شرایط در سازمان باقی می مانند.

 .بندی به شعاور ایدوووویی اسالم و تشیع انقالبی با پای هقبول آگاهانه و مختاران* 

 ویژه هژمونی خواهرانه مجاهدین ب بندی به بندهای انقالب درونی انقالب پذیری با پای* 

 ()شورای رهبرییا همان بند دال 

 بخش  بندی به ارتش آزادی استراتژی با پای ه یقبول آگاهان* 
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 پذیری نظامی فرمان ودستور پذیری تشکیالتی و انضباط آهنین  باتشکیالت پذیری * 

 دمکراتیک ول سانتراویزم قب مساوی است با

مساوی است با وقفه ناپذیر ایدووووییک درونی  یهمبارز وجهاد اکبر یا انتقاد پذیری * 

 (جاری با تضمین جمعی عملیات

 * شهادت پذیری 

 ای بودن یا تمام وقت * حرفه

های تئوریک )علمی و فلسفی و تاریخی و سیاسی و  آموزش یهعضویت با مجموع* 

 .شودظامی و عملیاتی( محرز و تصویب میهای عملی )نهمچنین با آموزش و اقتصادی(

 اوبته، این .انجام گیردو با سوگند حضوری و مکتوب  بایستی رسماً ابالغدر سازمان عضویت 

 شود این گونه استنباط شود که انگار این ریل در درون مناسباتمسأوه در ظاهر است و سعی می

که به من ابالغ رده  7511کنم در می یابم در سال ودم نگاه میگیرد، وقتی به خانجام می

 ی مستقیم من فرشید دماری بود و او به من ابالغ ردهدر توپخانه مشغول بودم. فرمانده شد

 توان نتیجه گرفت که تمام این محورها فقطیل سوگند خوردن خبری نبود. پس میکرد و از ر

 به درد روی کاغذ می خورد.

گفت: در دروغ بافی ید طوالیی دارد می شم چی شوهر اول مریم قجر، کهمهدی ابری

 ترین مسأوه در سازمان عضویت است و اگر کسی عضو سازمان بشود دیگر راه بازگشتیمهم"

 "برایش متصور نیست و از ابتدا سازمان نیز روی مسأوه عضویت بسیار حساس بوده است.

 ی اگر هوادار هم نبوده سازمان نیاز داشت که آن فرددر حاوی که این گونه نبود و هر کسی حت

را به مناسبات وارد کند. همه چیز سازمان از بین رفته بود دیگر سازمان به دنبال نیروهای 

 ایدووووییک نبود فقط برایش تعداد بیشتر نفر اهمیت داشت.

 از روز گفت از بین رفت و اگر کسیاین شاخصی که مریم ابریشم چی می بعد از ساویان

 توانستپرداخت خیلی راحت مید از رجوی و انقالب طالق مریم میاول به تعریف و تمجی

 مراحل رشد در سازمان را طی کند و از همه زودتر رده بگیرد.
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 (K شرایط کاندیدای عضو همان شرایط عضویت بود ) 

 از گذراندن شود شرایط کاندید عضویت را حتماً دارد و پس* اگر کسی وارد سازمان می

 هایشدند و بعد از آموزشو اوی سه ماهه بود وارد پذیرش میی شش ماهه که معموالً دیک دوره

 ی مراحل کار را در آنجا بگذرانند.ا بقیهالزم در پذیرش وارد یکان های رزمی می شدند ت

 های نظری و عملیو عضویت با پشت سر گذاشتن آموزش ی شرایط کاندید عضویتهمه

شد و بعد به عنوان کاندید عضویت معرفی می فرد بعد از سه سال ماندن در تشکیالت بود.

مسئول مشخصی  کرد، ابالغ عضویت باید توسطسال فرد شرایط عضویت را پیدا می از پنج

 ی عضویت را امضا و سوگند یاد کند و تمام شرایطی که سازمانگرفت. فرد باید برگهانجام می

 گردن نهد.کند بعداً مشخص می

* یکی از مساولی که بعداً در سازمان رواج پیدا کرد اوزام فرد به عملیات جاری و غسل 

 هفتگی با تضمین جمعی است که هر فرد باید به آن ملتزم می بود.

عضی از آنان عنوان های عراقی به اشرف بدادی از اسرای ایرانی از اردوگاهبعد از ورود تع

انقالب طالق مریم ایمان داشته باشند ووی حاضر هستند در کنار توانند به داشتند که نمی

سازمان بمانند و حتی نفراتی بودند که ایدوووویی سازمان را قبول نداشتند به همین دویل 

 کردند در محلی جدا و به اسم گردان مستقل سازماندهی شدندنفراتی که این گونه فکر می

 بایست پای بند باشند.ووی آنان به قوانین و مقررات ارتش می 

 کردند ووی حاضر به قرار گرفتن در تشکیالتان نفراتی که از سازمان حمایت می* سازم

داد. این ور آنان را مورد استفاده قرار مینبودند را هوادار می نامید و بیشتر در خارج از کش

ضر نبوند نیروها به وحاظ خط مشی سیاسی و استراتژیک، سازمان را قبول داشتند ووی حا

 به طور تمام وقت در مناسبات تشکیالتی قرار بگیرند.

 سازمان برای این نیروها نیز تعریف خاصی داشت و عنوان می کرد:

 طیف اول: هواداری که حاضر است کار و فعاویتی برای سازمان انجام دهد.

 سازمانهفته چند روز برای طیف دوم: نیروهای نیمه وقت که این نیروها معموالً در طول 

 کردند و در دفاتر سازمان در خارج از کشور فعاویت داشتند.کار می
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طیف سوم: این نیروها به صورت تمام وقت برای انجمن کار می کردند و اگر این نیروها 

 در طول چند سال امتحان خود را پس بدهند به طور جدی در انجمن های سازمان در خارج

 از کشور به کار گرفته می شوند.

کرد دروغی بیش نبود چرا که سازمان به یفی که سازمان در مورد هوادار میام تعارتم

گرفت آنان را با فریبکاری و شیادی به د از مدتی که افراد را به کار مینیرو نیاز داشت. بع

منطقه یعنی عراق می فرستاد تا فرد دیگر نتواند از مناسبات جدا شود. برای سازمان اصالً 

فرد ساوم است یا دچار بیماری خاصی است، برای رجوی فقط حضور این مهم نبود که 

 نیروها در عراق مهم بود تا بتواند آمار خود را باالتر نشان دهد.

ای به حقه بازی سازمان بکنیم، وقتی وارد سمت بحث رسیدیم اشارهاکنون که به این ق

 ت و خروج از آن بسیار سادهسازمان شدیم به ما گفته شد که وارد شدن به سازمان بسیار سخ

کردم که ورود به سازمان باید خیلی مشکل باشد ووی بعد می باشد. به همین دویل فکر می

 گویندشد آن چیزی که مسئووین سازمان میاز چند روز و عبور از تأیید تشکیالتی، مشخص 

 از مناسباتادعایی بیش نیست. در پروسه سازمانی متوجه شدم نفراتی که خواهان خارج شدن 

  های بسیاری مواجه اند و حتی کارشان به زندان ابوغریب کشیده شد.هستند با سختی

 برای سازمان وارد شدن فرد به سازمان مهم بود و دیگر راه بازگشتی برای فرد متصور نبود.

در  7511من وقتی وارد دانشکده چریک شهری در شهر کرکوک شدم یعنی در سال 

  "فدا و صداقت و اگر کسی این دو را ندارد وارد نشود."رزبان نوشته شده بود: ورودی پایگاه ملک م

 ی اول خیلی انگیزاننده بود ووی به مرور این شعار رنگ باخته و دیگراین شعار در مرحله

 چیزی به نام فدا و صداقت در سازمان دیده نشد و هر چیزی که دیدیم حقه بازی و شیادی

 رجوی بود.

 ریم شرایط عضویت در سازمان را بازخوانی نموده و متوجه شویم که رجویاکنون سعی دا

 چگونه با ردیف کردن یک مشت محورهای کشکی که خودش هم اعتقادی به آن نداشت افراد

 را در مناسبات نگه می داشت.

ی آن پذیرش رهبری مطلق رجوی در ن به شیعه دوازده امامی که الزمه* اعتقاد داشت

 زدهم بود.غیاب امام دوا
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ی خودش هم اعتقاد نداشت اره کنم که رجوی حتی به این گفتهباید به این نکته اش

چرا که او خودش را نایب امام دوازدهم می دانست. این مسأوه در بحث صلیب انجام گرفت 

زد که شما  که مریم قجر بعد از صحبت های رجوی که از حمایت جمع برخوردار نبود داد

باشد ووی او را نمی بینید که منظور خورید و اکنون در کنار شما میا میوباس و غذای او ر

 رجوی بود و این حرف مریم قجر به معنی اطاعت کامل به رجوی بوده است.

 رجوی خاوق آن بوده و بر آن تأکید بسیار داشت.پذیرش استراتژی جنگ مسلحانه که * 

 دید شعاری که مبنی بر سرنگونیمیر جنگ مسلحانه تأکید نمود چون در این مورد رجوی ب

حکومت ایران داده در عرض شش ماه به تحقق نرسیده پس سعی نمود که همه باید بر امر 

 جنگ مسلحانه تأکید کنند.

. این بحث در گروه های مختلف به صورت انتقاد از خود و دیگران حاکم انتقادپذیری *

 ی افراد باید انتقاد پذیر باشند.شت که همها قبول نکرد و عنوان دابود ووی رجوی این مسأوه ر

 اووین فردی که این مسأوه را نقض کرد خود رجوی بود چون در مناسبات سازمان کسی جرأت

 شدمی نداشت از خط و خطوط وی انتقاد کند. او بود که همیشه باید بدون خطا به همه نشان داده

 وهای سازمان بودند نه رهبری فرقه.و اگر شکستی در خط و استراتژی سازمان بود مقصر نیر

 توانست به رجوی کمک کند که با این حربه به طور کاملبحث انتقاد پذیری در مناسبات می

 توانیم در بحث عملیات جاری و غسل هفتگی که از توویداترا می تشکیالتش را کنترل کند و این

 رجوی بود به خوبی مشاهده نمود.

کرد ید در موقع ورود به سازمان حل میای که هر فرد با. اووین مسأوهپذیریشهادت *

 توانست بهو با حل این تضاد بود که فرد می ی جان بود که حاضر است از جانش بگذردمسأوه

 ی شهادت پذیری را حل نکردهداد. تنها کسی که مسأوهبرود و امتحانش را پس می عملیات

وهایش نبود و دیم که رجوی در کنار نیربود خود رجوی بود چون در هر سرفصلی شاهد بو

 گرفت به طور مثال در جریان دستگیری در زمان شاه دست همکاری بهراه فرار در پیش می

 ساواک داد تا جان بی ارزشش را در ببرد. در زمان اعالم جنگ مسلحانه به فرانسه گریخت و در

 نی که قرار بود در کنار نیروهایشزمان بمباران هوایی آمریکا وی به اردن رفت و در موقع سرنگو
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 شود گفتر نیست خودش را نشان بدهد. پس میباشد دوباره مخفی شد و اکنون دیگر حاض

 ترسید مسعود رجوی و زنش مریم قجر بودند.تنها کسی که از مرگ می

ای بودن افراد بود که باید به طور تمام وقت * یکی از محورهای تشکیالت، حرفه

 کردند و به محض ورود به مناسبات دیگر نمی توانستندتشکیالت و رجوی میخودشان را وقف 

 خارج شوند.

پذیرش سلسله مراتب فرماندهی: این مسأوه یعنی قبول رجوی و تشکیالتش و بعدها  *

د. اگر زنی تازه، این سلسله مراتب فرماندهی جایش را به اطاعت از زنان شورای رهبری دا

 گذاشت.زن به عنوان یک فرمانده گردن می مرد به پذیرش آنشد باید وارد سازمان می

ی افراد باید به طور کامل در اختیار رجوی ندی کوتاه این بحث آن است که همهبجمع

 گذاشت و کسی جرأتیچ شکافی برای مناسباتش باقی نمیباشند چون با این روش رجوی ه

 ناسباتش را به سمت فرقه ای شدن برد.انتقاد کردن ساده را هم نداشت. رجوی با این شیوه، م

ی دیگری را باید برای نگه داشتن افراد شیوه بعد از تشکیل ارتش خیاوی رجوی؛ وی

ی کشورها داشت که ارتش وی مانند ارتش همه گرفت. برای این کار عنواندر پیش می

 د برای جنگیدنترین ساختار اداری و سازماندهی را در خودش دارد چون فرترین و متکاملعاوی

و جلوگیری از ضربات حداکثر به جمع گرایی و نظم پذیری، انضباط، سرعت عمل و فرمان 

پذیری و بستن شکاف در برابر دشمن و باالترین تاکتیک باید روی بیاورد به همین دویل 

برای این که خودمان را ارتش بنامیم باید ارتش وباس متحداوشکل داشته باشد و مراسم 

شامگاه اجرا شود. رجوی با این شیوه اعضای خود را در کادر یک ارتش قرار داد  و صبحگاه

 تا استفاده اش را ببرد.

رجوی برای این که به ارتش خودش دسته گلی هم بدهد عنوان داشت که دو نوع 

ارتش وجود دارد که یکی ارتش ارتجاعی و دیگری ارتش انقالبی است. ارتش ارتجاعی به 

هیأت حاکمه و دیگری به دنبال گرفتن حق مردم است.  منظور رجوی  دنبال حفظ منافع

از ارتش انقالبی، ارتش خودش بود که باید به طور اختیاری و قبول حداکثر نظم و انضباط 

 برای تحقق یک آرمان انقالبی گام بردارد. این مسأوه بیشتر برای تعریف و تمجید از خودش

 ی مردم ایران از مشروطه دانستی صد سال مبارزهمرها حدی که ارتش خیاوی خود را ثبود ت
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ی کار و جنگ با انقالبی تووید کند ووی در پروسه تا شاید بتواند برای خودش پشتوانه ای

 حکومت ایران به خوبی مشخص شد که وی دارای ارتش کاغذی می باشد و برای این که به

 ندارد و همه افسر می باشند ووی درگفت که ارتش وی سرباز صفر نیروهایش انگیزه بدهد می

 ی این تعاریف، دروغ های رجوی بوده است.جنگ مشخص شد که همه

 در این مورد رجوی همه چیز را ووث کرده بود و برای این که افرادش را افسر بنامد همه

 کرد. به طور مثالشد نام افسر به آن ها اطالق میسئوویت هایی که به آن ها داده میرا در م

 بند رخت اگر کسی مسئول بند رخت )محل آویزان کردن وباس برای خشک شدن( بود به او افسر

حال با این  گفتندباغچه میگفتند و یا اگر مسئول قسمتی از باغچه محوطه بود به او افسر می

  توان فهمید که ارتش کاغذی رجوی تا چه اندازه پوشاویعاریف مسخره و ووث کردن قضایا میت

 اری بوده است.و سرک

 جنگی که ما شروع کردیم"رجوی برای مشروع کردن جنگ و ارتش کاغذی خود گفت: 

 باشد که تکیه بر زمین آزاد شده ندارد چون این ارتشاستراتژی جنگ آزادی بخش نوین می

 "تهاجمی است و جنبه تدافعی ندارد.

های انبوه ارتش آزادی بخش رجوی در خاک خارجی یعنی عراق که محل تجمع نیرو

خورد و تأکید روی کیفیت و عنصر داوطب ید گفت که انبوه زیاد به درد نمیمی باشد با

 دارد که معتقد به عملیات جاری و غسل هفتگی می باشد.

 های جهانه داشتند که این کار در همه ارتشهژمونی و فرماندهی ارتش را زنان به عهد

 بی سابقه بوده است 

شود عنصر مجاهد خلق و عنصر ش آزادی بخش سازمان میث حرکت ارتچیزی که باع

ای بود که رجوی باشد، این حرف هم شعار مسخرهمی انقالب کرده از انقالب طالق مریم

 سعی نمود با این مسأوه افرادش را سر کار بگذارد.

حصار خود داشت سعی نمود رجوی که همه چیز را در مناسبات به طور یکپارچه در ان

 تفتیش عقیده را به طور کامل به اجرا در آورد و برای این کار نام عملیات جاری یکه مسأوه

 بر آن نهاد و به آن جنبه ایدووووییک داد و عنوان داشت که اگر عملیات جاری را عنصر مجاهد

 خلق کنار بگذارد نه ارتشی خواهیم داشت و نه از سرنگونی خبری خواهد بود و نه آوترناتیویی
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 داشت. رجوی با این شعار سعی نمود که مسأوه عملیات جاری جنبه مشروعیوجود خواهد 

 داشته باشد.

 رجوی برای بستن تمام شکاف ها عنوان داشت که انقالب طالق مریم با عملیات جاری در

 نهایت ضد جنسیت و ضد فردیت فرو برنده است و این برای ما یک پیروزی محسوب می شود.

 7511یدووووییک نیز داد همانند رفتن مریم به فرانسه در سال در ادامه وی به آن جنبه ا

که رجوی آن را به موشکی تشبیه کرده بود که به قلب بوریوازی خواهد خورد و اکنون هم 

 باشد و دیگر کسیی ایدووووییک عصر ما میت که عملیات جاری باالترین حماسهعنوان داش

 نمی تواند حرفی بزند.

ین برنامه برای رجوی ثمرات خوبی داشت چون در وحظه می توانست اوبته؛ راه اندازی ا

وضعیت تشکیالتی افراد در دستش باشد و متوجه شود که فرد در چه نقطه ای قرار دارد و 

 از تناقضاتی که فرد در نشست ها بیان می کرد اطالع داشته باشد.

 اند با آن شاخصرجوی برای پیشبرد خطش عالومی برای عبور مشخص نموده بود تا بتو

ون سعی داریم به آن محورها افراد را محک زده و موقعیت فعلی شان در دستش باشد. اکن

 ای داشته باشیم.اشاره

 ابتدا هر فرد باید شهامت شیرجه زدن و جسارت ایدووووییکی برای بیرون ریختن تناقضاتش

 یختن آبرویش در میاندر جمع را داشته باشد و خودش را داوطلب این کار نشان دهد و با ر

 جمع خودش را پاک و منزه نشان دهد یعنی برای خود آبروی رهایی اوبته از مدل مریمی بخرد.

 این آبروی رهایی از مدل مریمی شعاری بیش نبوده و همه اش شعارهایی بود که رجوی سعی

 داشت از آن سوءاستفاه کند. 

ی را پیدا نکردم که خودش در از آنجا که ساویان درازی در مناسبات فرقه بودم کس

 از طرف مسئول بوده که فرد مجبورریختن آبرویش پیش قدم شده باشد و همیشه این فشار 

کردند بیشتر . اوبته؛ کسانی که این کار را میهایش اشاره کندای از فاکتمی شده به گوشه

 دادنده این کار تن میکار و مسئوویت ب افراد کاسه ویسی بودند که برای ووس کردن و در رفتن از

 شد و در مناسبات به خاطر تعریفی که از انقالب طالق مریم می کردندو بعداً خیاوشان راحت می

 حتی دیگر حاضر نبودند تن به کار بدهند.
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یدووووییکی برای پیدا ی مختصات درونی و ااز نوشتن تناقض، تعیین داوطلبانههدف 

 و آتش باری سنگین و صد برابر از بین برود. ی آتش  که با تضمین جمعیکردن دهانه

ن بسیار تکراری و مسخره بود. نوشتن فاکت هم هیچ مشکلی از سازمان حل نکرد چو

 دانستند که نوشتن فاکت به یک کار عادی و جاری تبدیل شده و حتی خودی افراد میهمه

آن خودشان را  شتند و بامسئووین هم می دانستند ووی برای پیشبرد خط رجوی کاری ندا

 کردند.مشغول می

مش وجدان به طور کاذب بیان اعترافات شما اقرار کشیشی که برای آرا"رجوی گفت: 

 "شود، نیست. هدف سازمان از این کار سرکوفت زدن و اعمال فشار نیست.استفاده می

 این حرف شعاری بیش نبود چرا که هر فرد مجبور بود روزانه تعدادی فاکت برای خواندن

شد باید فرد جواب می داد، در حاوی که در محور باال ته باشد و اگر این کار انجام نمیداش

 عنوان می شود اعمال فشار نیست.

 ی خشک شدن تناقضاتدن فاکت در مناسبات به منزوهسازمان مدعی شده بود که خوان

 حاوی که در هر فرد می باشد و وقتی این تناقضات خشک شود فرد قلبش سفید می شود، در

گرفت قضاتش را بیان می کرد و جواب نمیاین ادعایی بیش نبوده است. هر چقدر فرد تنا

شد خصوصاً اگر این تناقضات در مورد خط و خطوط و استراتژی سازمان هر روز بیشتر می

باشد. بعد از سرنگونی صدام نفرات تناقضات زیادی در مورد خط و خطوط سازمان داشتند 

 ه افراد گفته بودند این بود که شما فقط تناقضات خود را بگویید تا خیاوتانووی چیزی که ب

 دادند.ن باره مسئووین هیچ وقت جواب نمیراحت شود ووی در ای

ی شده بودند دیگر به خودشان اجازه افراد از بس در مناسبات سازمان دچار مغزشویی

 توان فرد را به رباتیادند. میدگفت گوش میدادند و هر چیزی که رجوی میفکر کردن نمی

 تشبیه کرد که فقط کار انجام می دهد و قدرت فکر و تصمیم گیری ندارد.

 لیرالیسم یا ولنگاری و ولگردی سیاسی و استراتژیک

ووویی و شعاور پای بند گفت که افراد باید به انضباط آهنین هم در ایدوسازمان می

 عاور زیاد حرف زد و نوشت ووی چیزی که در مناسباتی پای بندی به شتوان در بارهباشند. می
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شد حفظ شعاور و پای بندی به آن ت و از طرف خود مسئووین اجرا نمیعمالً وجود نداش

بود. موارد زیادی بود که خود مسئووین به خاطر تنبلی و بی مسئوویتی حاضر نمی شدند 

 نماز و شعاور دیگر را انجام دهند. 

ق مشکل کرسی و رده و باال و پایین ندارد و هر کجا که فرد را این ادعا که مجاهد خل

 قرار دهند باید کار کند چون مجاهد فکرش سازمان و رهبری است، دروغی بیش نبود. چرا که

یکی از مشکالت سازمان وجود کرسی و رده طلبی در بین افراد بود و هر کسی به دنبال 

 جایگاهش در مناسبات بود.

 کند، آن میدان راغلبه می)مسأوه جنسی( « یمج»بر مشکل طالق و  در عملیات جاری -

درنگ با تهاجم حداکثر و ی مربوط را ب ض هایآورد و تناقکند، تحت کنترل در میفتح می

 .آتشباری سنگین در هم می کوبد با

 قبالً هم توضیح دادم که هدف سازمان از علم کردن بندهای انقالب تا بحث غسل هفتگی

 ی افراد بوده است و اصالً بحث کنترل و تهاجمجاری همه در راستای تفتیش عقیده تو عملیا

 رفت چون مساول حل نشده بود باز تناقضاتنبود. هر چقدر که فرد به جلو می حداکثر مطرح

 هایی که رجوی در موردتوان گفت که تمام حرفکرد پس میبه ذهنش زده واو را درگیر می

 کرد شعاری بیش نبود. اوبته؛ اگر حرف رجوی در مورد بیان تناقضاتمیبیان تناقضات عنوان 

های نامشروع میان زن و مرد ر سازمان انجام نمی گرفت و رابطهدرست بود دیگر فسادی د

 توان گفت کهی مرد با مرد انجام نمی شد پس مینمی آمد و افتضاح تر از آن رابطهبه وجود 

های رجوی برای سرپوش گذاشتن بر شکست تحلیلفقط تمام بندهای انقالب طالق مریم 

 در استراتژی بوده است.

داشتند که افراد سازی بسیار حساس بود و عنوان می سازمان روی فرماویزم و ظاهر -

 باید تا مغز استخوان و بدون فرماویزم و ظاهر سازی به بند دال )هژمونی زنان( پای بند و معتقد

 وه کم کاری شود.باشند و نباید در این مسأ

 هر چه افراد"رجوی برای این که افراد را با حرف های توخاوی سر موضع نگه دارد گفت: 

 ترتر شوند و در مقابل جمع خاضعید از خود تهیکنند بار از انقالب طالق مریم دریافت میبیشت

  "کند و نه خاص تر و ویژه تر.تر میچه عام هر باشند و انتقاد پذیرتر و
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 ر رجوی این بود که افراد باید مانند ربات در اختیار مسئووین زن باشند و هر کاریمنظو

  شود باید انجام دهند و این است معنی سرسپاری به تشکیالت.ها داده میکه به آن

 رساند که دیگر توان فکر کردن نداشتهبا مغزشویی مستمر به آن نقطه می تشکیالت افراد را

 باشند.

د که یک فردِ مجاهدِ انقالب کرده در عملیات جاری عالوه بر خودش رجوی معتقد بو

در انقالب طالق مریم ذوب می شود و باید دشمن را نیز با سالحِ انقالب ذوب کند، در یک 

ین نیروها بودند که شود که ابگذارد. این حرف در حاوی زده می کالم باید از خودش مایه

 هر سرفصلی رجوی همیشه اووین کسی بود که جا خاوی پرداختند نه رجوی. درباید مایه می

داده و نفراتش را در برابر مشکالت به وجود آمده تنها می گذاشت از بمباران عراق در سال 

 .7537گرفته تا سقوط صدام در سال  7516

 ام بردارد و هری فریبکاریش عنوان داشت هر فرد باید در راستای انقالب گرجوی در ادامه

 خواهد.خواهد ریخت و چیزی برای خودش نمیی ارتش و رجوی دهد به کیسهانجام می کاری که

یی که هاچیز را برای خودش می خواست و حرفدر عمل شاهد بودیم که رجوی همه 

 هایی که به کیسه اشخودش بود. رجوی از تمام دستاوردیزد در مسیر سوءاستفاده برای می

 رد و به تشکیل حرمسرا اقدام نمود.ریخته شد به نفع خودش استفاده ک

رجوی در مقابل هر شکستی برای این که به نیروهایش انگیزه بدهد عنوان می داشت 

 که اگر در مقابل تضادها شکست خوردید و زمین خوردید نترسید از جا بلند شده و خودتان

ی واو )وامانده( را تکان بدهید و با چنگ زدن به انقالب مریم دوباره خودتان را بتکانید یعن

 نشوید.

هیچ وقت مشخص نشد که آیا رجوی تاکنون شکستی خورده است و آیا او خودش را 

 هایی کهاوبته که خیر چون تمام نسخه تکان داده و بر تضاد به وجود آمده غلبه کرده است؟

 رجوی می پیچید برای دیگران بود و خودش را شامل نمی شد. 

ات نباید در خودش باشد و نشانه ای از استیصال بروز هیچ فردی در تشکیالت و مناسب

 دهد و همیشه باید پاسخگوی مسئوویت هایش باشد. این حرف فقط در مورد اعضا صادق بود
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 چرا که رجوی هیچ وقت در مقابل کارهایش به کسی پاسخگو نبود و کسی هم جرأت نداشت

 د باید به خدا پاسخگو باشد.از وی حسابرسی و یا سؤاوی بکند و به قول مریم قجر، مسعو

در قدم بعدی رجوی عنوان داشت که افراد برای پرهیز از مساول جنسی و فردیت  -

باید از شیوه های مختلف استفاده کنند نه این که پشت مساولی مانند استراتژی و تاکتیک 

ن به و ... موضع بگیرند و نه این که خودشان را مطرح نمایند و به کسی اجازه ی وارد شد

 این حریم داده نشود.

رجوی برای این که خطش را پیش ببرد از مسأوه ی اعتماد استفاده نمود و سعی کرد 

این مسأوه را جا بیاندازد که هر فرد در مناسبات باید به مسئووین و رجوی اعتماد داشته 

 باشد ....

عمالً  ی اعتماد چیزی نبود که مسئووین به کسی داشته باشند و خود رجویمسأوه

 عنوان داشته بود که اعتماد کسب کردنی است و شما باید این اعتماد را در تشکیالت به دست

 بیاورید.

 رجوی پادزهرِ در جا ماندن افراد و پشت مساول گیر کردنشان را در این می دید که افراد -

 برای کار و مسئوویت و برنامه های آینده ی سازمان گام بر نمی دارند.

ای در سازمان به زمین بخورد باید خود را بی درنگ در مشکل و مسأوه اگر کسی -

جمع کند، بلند شود، خود را بتکاند و نباید خود را ول کند چون در مناسبات این گونه 

حرکات مرز سرخ می باشد. این گونه افراد را در مناسبات نمی خواهیم و مجاهد باید خود 

 ود وفق داده و حرکت کند.را با مسئوویتی که به او داده می ش

ی محورهای کشکی خود در رابطه با طلبکاری عنوان داشت که هر رجوی در ادامه -

 هایا مورد شناسایی قرار داده و فاکتطلبکاری بیانگر یک بدهکاری بزرگ است که افراد باید آن ر

 فرقه رجوی باشد. مسئوویندترین چیز در مناسبات طلبکاری میآن را در جمع بخوانند چون ب

رساندند که فرد دیگر چیزی برای طلبکاری ای ورود، افراد را به نقطه ای میدر همان ابتد

 کردند که باید بدهکار باشد و این سازمان است که بهاینداشته باشد و در ذهن فرد فرو می

  ند.ی این مساول چیزی بود که به افراد می قبوالندپردازد، همهحضور وی در مناسبات را می



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          191
 

رجوی برای این که تمام سوراخ سمبه های تشکیالتش را ببندد عنوان داشت که اگر  -

 توانداو گفت که او می تواند قوی باشد باید بهر مناسبات گفت که ضعیف است و نمیکسی د

 قوی باشد و نباید به خودش کم بها بدهد. رجوی با این اراجیف سعی نمود که مناسباتش را

به جای این که به حل تضاد فرد بپردازد تالش کرد به افراد بقبوالند که یک دست کند و 

مشکل اصلی خودشان می باشند نه تشکیالت و رجوی از هر گناهی مبراست و این نفرات 

 هستند که باید قوی باشند. 

 محور دیگری در مورد صالحیت وجود داشت. اگر کسی گفت که ویاقت و صالحیت ندارد -

 توانی ویاقت و صالحیت داشته باشی و این را باید در مناسبات و تشکیالتت که میباید به او گف

 به دست بیاوری.

ی تغییر انقالبی است و مقدمهرجوی در ادامه مثاوی از ونین زد که شرم یک احساس  -

 آن قدر ی شروع وی می باشد و فردکنم یعنی نقطه. اگر فرد در نشست گفت که شرم میاست

 ی تغییر برسد. در این باره هیچ وقت رجوی سر هر شکستی احساسکند تا به نقطهباید شرم 

 شرم نکرد تا مبادا دچار تغییر شود و این مسأوه همیشه باید در مورد دیگران انجام می شد.

 ی این شعر و شعارها همانگونه که گفتیم در مورد دیگران صادق بود و رجوی هیچ وقتهمه

ترین مسأوه در رابطه با خودش اذعان کند و بگوید که حداقل در حاضر نشد حتی به کوچک

 یک مورد در استراتژی و تاکتیک اشتباه کرده است.

 اگر کسی زخمی شد و یا قسمتی از"گفت: د میرجوی برای این که همه را بدهکار کن -

 د و طلبکاراعضای بدنش را از دست داد نباید با محمل بیماری و یا مجروح بودن از کار فرار کن

 "شود بلکه این افراد باید بدهکارتر باشند.

به عنوان نمونه، وقتی من در عملیات مرصاد مجروح شدم نزدیک به سه سال زخمی 

کردم. این مسأوه افت باید در آسایشگاه استراحت میبودم و هر بار که بیماریم شدت می ی

 و باید در کار روزانه مانند دیگرانکنم ئووین شده بود که چرا استراحت میای برای مسبهانه

گفتند که این مشکلی نیست و باید سر بیماری خودم را بیان می کردم می کار کنم، وقتی

زدند د و باید با مسئووین سر و کله میکار حاضر شوم. افراد دیگری نیز دچار این تضاد بودن



 191   هادی شبانی      
 

شد و تا چند روز گی میمی شدند باید به آنان رسید ووی اگر مسئووین فرقه دچار سر درد

 حاضر نبودند که در کار روزانه شرکت کنند.

 رجوی برای این که جلوی هرگونه طلبکاری را بگیرد در مورد نفراتی که حتی در مناسبات -

 کنیدبات طلبکاری کنید چون اگر فکر میشما نباید در مناس"سازمان به دنیا آمده بودند گفت: 

 این مسأوه اکتفا نمایید، از شما انتظار دیگری داریم و باید در ی سازمان هستید نباید بهبچه

 توان موضوع را این گونه تفسیر نمودمی "ر و مسئوویت بیشتری بردارید.کنار مسئووین فرقه با

 که فرزندان در دست تشکیالت، گروگان بودند تا مانع جدا شدن پدر و مادر از مناسبات شوند.

 و بودند نفراتی که در مناسبات سازمان به دنیا آمده بودند رجوی به هیچ کس رحمی نداشت

 ی بدهکار کردن همه به سازمان، سعی نمودنداز سازمان نمی دانستند. با شیوه و هیچ چیزی

 کردند یکی اینو با این کار دو هدف را دنبال میآنان را مانند گروگان در اختیار داشته باشند 

 توانستند از سازمان خارج شونددر اختیار سازمان بودند و نمیمل که پدر و مادر وی به طور کا

 و کودک هم به مانند گروگان در دست سازمان بود و چون پدر و مادر در مناسبات حضور داشتند

 فرزند نیز به خاطر دیدن آن ها مجبور می شد در مناسبات بماند.

گرفت این مسأوه علق میاول تشکیالتی نامی به او تهر فردی در سازمان بر اساس مس -

گفتند و فرد دیگری را ش را نشان می داد یکی را فسیل میهای ایدووووییک خوددر بحث

ا فرد عادی جامعه و ... اطالق کردند یکی را ومپن و یبه نام داشتن فردیت زیاد مطرح می

 د و فرد بایدی سازمان به این دویل بود که ذهن افراد درگیر آن کلمه باشکردند. این شیوهمی

 شد با نوشتن فاکت و خواندن در جمع به چیزی که اعتقادیدر مورد اسمی که به او داده می

 کرد. در این زمینه برای این که فرد را به طور کامل در منجالب خودشبه آن نداشت دست رو می

فرد ی جنیست یا دوران گیر کرده است تا گفتند که در مسأوهه خط به او میغرق کنند ت

ود کند. این گونه برای همیشه هم در ذهنش درگیر باشد و دیگر نتواند در جمع اظهار وج

توانستند مسئوویتی در مناسبات داشته و های زیادی که وجود داشت دیگر نمیافراد با نمونه

  کار کنند چون به چیزی که اقرار کرده بودند اعتقادی نداشتند و دردناک تر این که هر روز

 روی این مسأوه انگشت گذاشته و تأیید کند.باید 
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 یکی از مساولی که وجود داشت عنوان ترس بود به طور نمونه وقتی فردی برای شرکت -

رای این کار فرد ترسید که مبادا کشته شود، رجوی بآن می در عملیات مشکل داشت و از

ره بودند افرادی که برای فرستاد تا ترسش از بابت عملیات بریزد. در این بارا به عملیات می

 اووین بار به علمیات رفتند و دیگر بازنگشتند ووی این مسأوه در مورد رجوی وجود نداشت چرا

 که وی در زندان به خاطر ترس از جانش حاضر به همکاری شد و یا در جریان بمباران عراق

ه وان نتیجتوسط نیروهای آمریکایی به اردن گریخت تا مبادا دچار آسیب شود. پس می ت

ها به خاطر خودش و تشکیالتش بوده است تا بتواند افراد گرفت که تمام این شامورته بازی

 را به طور کامل در اختیار داشته باشد.

کردند را بگیرد وی افرادی که قدری اظهار وجود میرجوی در گام بعد سعی نمود جل -

ین شخصیت بود سعی می شد در که به این گونه افراد قطب می گفتند و اگر کسی دارای ا

 مناسبات و نشست ها وی را خراب کند. رجوی برای خرد کردن شخصیت افراد، از همان ابتدا

 ی اول به فرد بفهماند که نبایدکرد تا از همان وحظه شد شروع میوقتی فرد وارد سازمان می

و زده و خودش باشد و باید در مقابل رجوی زانکند که در مناسبات سازمان کسی میفکر 

 را بدهکار بداند. در بحث انقالب طالق مریم، مسئووینی بودند که مقابل رجوی قد علم کردند

ووی شاهد بودیم که با چه خفت و خواری در مناسبات حضور داشتند، نمونه ی اول آن 

علی زرکش بود که در نهایت رجوی او را با فرستادن به عملیات مرصاد به کشتن داد تا از 

 بابت آسوده خاطر باشد. این

کدام از اعضای  این مسأوه در مورد نفرات شورا هم صادق بود. در مناسبات شورا هیچ

 که توانستند به غیر از حرف رجوی چیز دیگری را عنوان کنند و هر چیزیشورای مقاومت نمی

 هایسیاستدارد که وقتی فرد در مقابل های زیادی وجود شد. نمونهگفت باید انجام میاو می

 کرد و بعد با ردیفتوطئه و نیرنگ از شورا اخراج می رجوی حرفی داشت ابتدا رجوی او را با

کرد شخصیت فرد مورد نظر می کردن یک مشت سند کشکی تا ته خط با وی رفته و سعی

 را خراب کند تا دیگر کسی از اعضا هوس بیرون رفتن از شورا نکنند. در یک کالم رجوی فردی

اوبته  ت بود و او شاخص کیش شخصیت بود و کسی نمی بایست به او چپ نگاه کند.خودپرس

 توان به آقای متین دفتری و خانمش و یا به جدا شدن آقایان کریم قصیمبرای فهم بیشتر می
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و روحانی اشاره نمود که به محض جدا شدن از شورا، رجوی هر چقدر توانست علیه آن ها 

 به وجن پراکنی پرداخت.

 
کرد، در تشکیالت چون فرد در عراق و اشرف گیر ن شیوه در مناسبات سازمان فرق میای

 کردان بر وی وارد میکرده بود و راه فراری برایش متصور نبود می بایست فشارهایی که سازم

با فرد مشکل دار طوری  نمود. شاید این حرف بسیار ساده نگرانه باشد وویرا تحمل می

 برخوردهای فیزیکی تا انجام شد. بای خودش پشیمان میه فرد از کردهککردند برخورد می

های جمعی که در آن انواع توهین ها و فحش و ناسزا بسیار بود فرد را در هم نشست

نه رجوی به نفراتی که از تا دیگر مدعی خروج از سازمان نشود. به طور نمو کوبیدندیم

ن ها گفت و بعد از مدتی به آبودند ومپن می مناسبات اشرف آمدههای صدام به اردوگاه

 های جمعی اشرف برای این که خیال همه را راحت کندالت گفت و حتی رجوی در نشست

گفت که اشرف محل الت بازی و محفل نیست. رجوی با این کار سعی به این نفرات می

هر چیزی که ست و باید کرد به همه بفهماند که مناسبات اشرف جای این گونه کارها نی

 گویند انجام دهند.مسئووین می

توان گفت شه ادعای پاک بودن آن را داشت میدر مورد مناسبات سازمان که رجوی همی

 کرد دروغی بیش نبود.کرده و آن چیزی که رجوی ادعا می فساد در تار و پود تشکیالت ریشه که

ان نمونه من چندین نوی مسئوویت پذیری هم اشاره نمود. به عهمچنین باید به مسأوه

 ی مسئوویت پذیری برای مسئووین سازمان نوشتم ووی هیچ گونه ترتیب اثریبارهگزارش در

 داده نشد. حتی عنوان نشد که این گزارش ها مورد مطاوعه قرار گرفت و دوباره همان کارهای

 گذشته که باعث گرفتن انریی و هزینه می شد ادامه داشت.
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 ین که خیال همه را راحت کند ویستی از فهرست حقه بازی هایرجوی در ادامه برای ا -

 توانست از خودش تووید کند از جمله: استیصال،مناسبات را عنوان کرد که فرد می افراد در

عجز و ناتوانی، افراد نباید خودشان را ویژه کنند، مظلوم نمایی، الویک بودن و تمارض بود. 

کند و جاهدی دارد از این مساول عبور میر ماگر هر فردی یک گرم عنص"رجوی گفت: 

 "مسئوویت پذیر می شود.

 نوشتداشت چون اگر فردی گزارشی هم می ی شعاریی این حرف ها بیشتر جنبهاوبته؛ همه

 شد. به طور نمونه یکی از دوستانم به نام محمد کرمی در مورد وضعیتاصالً ترتیب اثر داده نمی

نوشته بود ووی  ف و درست کردن پارک اشرف برای رجوی نامهتشکیالت و مناسبات ستاد اشر

 نویسیگزارشی که می بعد از چند روز بتول رجایی در حضور من به دوستم گفت مگر قرار است هر

 به دست رجوی برسد؟ من آن را خواندم خوب نبود و به سطل مالت )سوزاندنی( انداختم.

این گونه نیست که  که در مناسبات اشرفبتول رجایی آب پاکی را روی دست دوستم ریخت 

تو خریداری ندارد و  ای نیستی و حرفدوست داشتی انجام بدهی، چون کارهتو هر کاری که 

که اگر کسی  بود گونهتوانیم تصمیم گیری کنیم. آری اینیما زنان مسئول هستیم که م

ویت پذیری کرد کسی خریدارش نبود و این حرف درمورد مسئواحساس مسئوویت هم می

 . رجوی فقط به نامه هاییشدی بود که از طرف رجوی سر داده میافراد شعاری کشک و توخاو

نشست  و مسئووین در کردندیف میداد که در آن از وی و زنش یعنی مریم تعرپاسخ می

 گفتند که نامه ات رسیده و برادر )مسعود( هدیه ای هم دادهجمعی یگان به فرد مربوط می

 اطر این که وی از مسعود و مریم تعریف نموده و به تعریف و تمجید از انقالب طالقاست به خ

 مریم پرداخته بود.

به  مشکلی که در سازمان وجود داشت وجود افراد چپ و الویک بود که سازمان می بایست -

 کرد به همین خاطر در ابتدا سعی نمود که به افراد مسئوویتنحوی این مسأوه را جمع می

د تا شاید بتواند آنان را به سمت ایدوووویی سازمان کشانده و تغییر ایدوووویی بدهند بده

 ی افراد چپ و الویک را جمع کرد و در محلیأوه کارساز نبوده و در نهایت همهووی این مس

مجزا آنان را سر جمع کرد تا دیگر برای سازمان مشکلی به وجود نیاورند. نفراتی بودند که 

رجوی پهن کرده بود گرفتار شدند و تغییر ایدوووویی داده و مسلمان شدند در دامی که 
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داشتند  ووی تعداد زیادی متوجه فریبکاری رجوی شده و حاضر نشدند به چیزی که اعتقاد

 . کوتاه بیایند

 به تناقضات جنسی زد چون« ناز خود گذشت»رجوی در ادامه بحث های مسخره و تهی  -

جمع  های آن نوشته و دراد سؤال میکردند که وقتی موارد و فاکتی مهمی بود و افرمسأوه

داشت وی در ابتدای بحث ها عنوان شود؟  ود چرا از بین نرفته و یا کم نمیش خوانده می

 که با عنصر مجاهدی و نوشتن فاکت و خواندن آن در جمع به مرور کم شده و تناقضات

اش سرکاری بود. افراد نبود و همههد بود ووی این شعاری جنسی تحت کنترل شما خوا

 دریافته بودند که هر چقدر در این باره یعنی تناقضات جنسی افراد فرو می روند و چشم شان

 گذارد. رابطه با زنان و مردان باقی نمی شود و دیگر حد و مرزی در شود بدتر می باز می

او بیان شده را به ها و محورهایی که در کتاب  ی گفته بود که اگر فردی تمام حرفرجو

 طور کامل اجرا کند بعد از یک سال تمامی تناقضات جنسی فرد به مرور از بین خواهد رفت،

های  اول جنسی بود و بعداً کثافت کاریاین گفته در حاوی بود که خود رجوی غرق مس

ی افراد رست کرده بود. من نیز مانند بقیهرو شد و این که برای خودش چه حرمسرایی دوی 

 ایناز رفع تناقضات جنسی نیست و  روز با این بحث درگیر بودم و شاهد بودم که خبری ره

 وی سعی کرد افراد باز در منجالب فردی خود غرق شوند.ای بود که  ها شعار مسخره بازی

ی افراد را گل بگیرد عنوان داشت که انقالب طالق مریم  رجوی برای این که ذهن همه

تواند  ود فکر کند که بعد از سرنگونی میست و کسی نباید پیش خبرای شما مادام اوعمر ا

 نزد همسرش برود، این شکاف را در ذهن خود گل بگیرید چون این شکاف در انقالب طالق

ود با مریم اشاره نمود که مگر باشد. رجوی برای فهم بیشتر مطلب به ازدواج خمریم می

 گونه ابریشم چی برگردد؟ خیر اصالً اینی شود من از مریم جدا بشوم و مریم به نزد مهدمی

 نیست، شما نباید این شکاف را در ذهن خود باز کنید که در آینده خبری خواهد بود، این مرز

 سرخ ما می باشد و عبور از مرز سرخ یعنی انجام کار حرام.

و « جهاد اکبر»رجوی در مورد عملیات جاری عنوان داشت که این کار مساوی است با  -

 ی وقفه ناپذیر ایدووووییک از طرف دیگر مساوی ست با مکانیزم و انقالب و مبارزهوی امسا

 ( و نون وحشی )نرینه وحشی(ی و فردیت )ج و فاست با آتشباری و رزم بی امان علیه مساول جنس



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          111
 

ارتش های مهم آن فردیت افسار گسیخته است که مرز سرخ عبور ناپذیر بین که از شاخص

 باشد. در نهایت رجوی برای این که خیال همه را راحت کندمت ایران میآزادی بخش و حکو

 ترین نبرد مجاهدین و ارتش آزادی بخش در شرایطعنوان داشت که عملیات جاری مقدس

 ی مبارزه می باشد.پیچیده

 رجوی برای این که خیال همه را راحت کند عنوان داشت که اگر فرد هم سهل انگاری -

 دن فرد تأثیر دارد و اگر درکه مقصر می باشد چون جمع در انقالب نکر کند این جمع است

ها، جمع علیه فرد موضع گیری نکند مقصر است و جمع برای سازمان و تشکیالت نشست

 ما بسیار مهم است.

گفت در اسالم آمده است ایدووووییک بزند می سسرجوی برای این که به این مسأوه 

دستی خودش باشد و اگر او نیاز به کمک داشت باید به او  که هر فرد باید مواظب کنار

 کمک کرد و این کار یک کار انسانی است و شما باید به همدیگر کمک کنید. به همین دویل این

و  دستِ باز )اختیار( به افراد داده شد که هر گونه دوست دارند علیه یکدیگر گزارش بدهند

کار در مناسبات سازمان یک  نند. ایندزرا میر یک مشت دروغ زیرآب همدیگ ردیف کردنبا 

 گونهتوانست اعتراضی به آن داشته باشد و رجوی اینعادی شده بود و کسی هم نمی یمسأوه

ی کار رد و کسی هم اعتراضی بر این شیوهی افراد را تحت کنترل خودش درآوهمهتوانست 

 نداشت.

 یهم اشاره شد که آن ها در زمینه یی بحث تشکیالتی رجوی به موردهای دیگردر جزوه

 هایی از آن اشاره می کنیم.شد اکنون به قسمتو ایدووووییکی مرز سرخ محسوب می تشکیالتی

نباید مادون  ی ایدووووییک و مرزهای سرخ تشکیالتی، افرادی ضرورت مبارزهمینهدر ز

 به این مسأوه حساسیت توانیم فردی مادون داشته باشیم چون اگر افراد)نفهم( باشند و نمی

 ی سختی خواهیم خورد.همان سین آ نخواهیم رسید و ضربه ی سرنگونی یانداشته باشند به مرحله

 ی ایدووووییک ناتوانی و استیصال نداریم چون اگر هر عنصر مجاهدی دچار ایندر مبارزه

 شود در مبارزه شکست خواهیم خورد.

را دانسته و مسلمان بوده بعد از ساویان خود دی که از ابتدا خودش را مجاهد میاگر فر

 باشد چونن وضعیت برای ما بسیار خطرناک میالویک و هوادار بداند و یا خود را کنار بکشد ای
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 را دارد و هرگز نباید در« عنصرِ مجاهدی»ما قبالً هم گفتیم که در امر مبارزه هر فرد یک گرم 

 توانند حضور داشته باشندد در مناسبات و تشکیالت نمیافرا این وادی و مسیر بیافتد. در ضمن این

 ای و مجاهد سوار شده است و اگر کسی در این مسیر الویکون سازمان رزم ما روی عناصر حرفهچ

و یا هوادار باشد باید در کنار ارتش و یک یکان مستقل دیگر باشد و با هماهنگی نیروهای سازمان 

 عملیات بروند.  به

  داد و نانش را می خورد در مورد انجام شعاورکه رجوی همیشه شعارش را مینکاتی یکی از 

 جماعتها به صورت اشت که نمازو پاک بودن مناسباتش بود و به همین خاطر همیشه اصرار د

 نکرده است  شد که چرا در نماز جماعت شرکتها به افراد انتقاد میبرگزار شود و حتی در نشست

 و ...

 یه بود تنها چیزی که افراد حاضر نبودند به صورت قاطع انجامش بدهندووی این روی قض

توانست بر حفظ و انجام ساس اعتقاداتی که از قبل داشت میشعاور بود چون هر کسی بر ا

ی از طرف مسئووین فرقه آن اقدام کند ووی نمونه های زیادی وجود داشت که این کار حت

وز تعداد کمتری به بود و حتی شاهد بودیم که هر رگرفت و فقط شعار انجام آن انجام نمی

 ی سطح ایدوووویی در مناسبات رجویی این موارد نشان دهندهآمدند. همهنماز جماعت می

 شد به خواندن نماز بپردازد و حتی بعضاً شاهد بودیم کهبود که کسی حتی دیگر حاضر نمی

کردند که کردیم عنوان میشان میشدند و وقتی بیدارمسئووین برای نماز صبح بیدار نمی

 اند و از روی تنبلی حاضر نبودند نماز را برگزار نمایند. مثالً در مورد روزه وضعیتنماز خوانده

توانستند یتر از نماز خواندن و یا جماعت بود، قبل از شروع ماه رمضان نفراتی که مخراب

شد و تا تعداد روزه نگیران اضافه مین به شد و با جلو رفتن ماه رمضاروزه بگیرند اعالم می

شب آخر فقط تعداد کمی حضور داشتند که خواهان گرفتن روزه بودند، آری این وضعیت 

 تشکیالت رجوی به وحاظ انجام شعاور بود.

 در مورد انجام شعاور باید گفت اووین کسی که این شعاور را زیر پا گذاشت خود رجوی بود.

باشد. اش بگذرد که سه ماه میبعد از طالق گرفتن زمان عدهباید براساس دین اسالم، زن 

 رجوی در مورد ازدواج با مریم قجر زمان عده را رعایت نکرد و به محض طالق گرفتن مریم قجر



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          111
 

 از مهدی ابریشم چی، او را به عقد خود در آورد. اگر بخواهیم به تک تک موارد نقض قوانین

 ه کنیم مثنوی هفتاد من خواهد شد.اسالم در مناسبات فرقه ای رجوی اشار

 گیریدکردیم چرا روزه نمیفتند سؤال میگرافرادی که در ماه رمضان روزه نمیوقتی از 

 ماند که بخواهیم روزه بگیریم، بادر گرمای عراق برای ما رمقی نمی کاریم،مگر بیگفتند می

 چه واجب است که روزه بگیریمگرمای بسیار باالی عراق و از صبح تا شب کار کردن در این هوا 

و  گفتند زنان را ببینید از صبح زیر باد کوور هستندی اوجش در مورد زنان بود که میو یا نقطه

و  شودموقع افطار سر و کله شان پیدا میکنند و برای فریبکاری نیست که چه کار می معلوم

 انند روزه بگیرند.توکنند که بیمار هستند و نمیاگر حرفی هم زده شود عنوان می

 دارمدت مجاهد اقساطی و"رجوی برای این که تمام سوراخ های تشکیالتش را گل بگیرد گفت: 

 کردشد باید به این نکته اذعان مییعنی هر فردی که وارد مناسبات می "خواهیم.نداریم و نمی

 اهد شد.که تا آخر در مناسبات و تشکیالت خواهد ماند و تنها مرگ باعث جدایی او خو

 رجوی برای این که از نفرات بیمار زهر چشم بگیرد تا از فشارهای تشکیالتی در امان نمانند

باعث  این حرف رجوی "مجاهد بیمار نداریم و اگر کسی مشکلی دارد باید رسیدگی شود."گفت: 

و  کرد از گزند مسئووین زن در امان نباشدکسی بیمار بود و باید استراحت میشد که حتی اگر 

 با حاوت بیمار سر کار حاضر شود. 

 رجوی برای این که بتواند مناسباتمن در جریان عملیات فروغ جاویدان زخمی شده بودم. 

 ی نفرات را در ساونت جمع کند بعد از مدت کوتاهی همهی خود را بعد از عملیااختهروحیه ب

و  ه نشست اشرف آوردنداشرف جمع کرد. حتی نفرات زخمی از جمله خودم را با آمبوالنس ب

زدند که ما بیمار هستیم و چه اجباری است که برای نشست برویم. مرا که در همه غر می

 بیمارستان سازمان در بغداد بستری بودم با آمبوالنس به قرارگاه اشرف آوردند و با دراز کشیدن

 مین وضعیتها نیز با هشرکت نمودم و تعداد زیادی از بچههای رجوی روی تخت در نشست

 در نشست رجوی شرکت داده شدند.

فته بودم ووی هنوز بدنم عفونت بعد از مدتی، مختصری به وحاظ جسمانی بهبودی یا

 تا عفونت موجود در بدنم تخلیهکردم و اوی سه روز روی تخت استراحت میکرد و باید دمی
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 کردمر باید استراحت میروز که به ناچاشد و بعد دوباره سر کار می رفتم. این دو اوی سه می

گفتم اگر ن بیماری من حرف داشتند. وقتی میدرد شدیدی داشتم ووی باز مسئووین سر ای

داد نیازی تید تا درمان شوم، مسئول جواب میمشکلی دارید مرا به خارج از عراق بفرس

 نیست به خارج از عراق بروی، همین عراق دکترهای خوبی دارد و باید خوب شود. 

کشد، در هم مهم نبود که فرد چقدر درد می کر افراد نبود و برایشفاصالً به رجوی 

 کرد فرق داشت.طی که دنبال میگفت که باید به بیمار رسیدگی کرد ووی عمالً خحرف می

کردند همین مسأوه حاکم بود چون دکترهای ت بیمار هم که به پزشک مراجعه مینفرا

ر وقتی به نفرات زیاد استراحت بدهند، به همین خاطسازمان توجیه شده بودند که نباید 

 کردند با چند قرص فرد را قانع کنند که مشکلیکرد سعی میبیماری به پزشک مراجعه می

 شد که به افراد استراحت در یکان داده نشود. از آنجا که افراد بیمار حرفشانندارد و حتی سعی می

رفتند و شب هم باید پاسخ می دادند که می شت با همان وضعیت باید سر کارخریداری ندا

 چرا مریض شده اند.

های ایدووووییک فرات بیمار این بود که وی در بحثفریبکاری دیگر رجوی در مورد ن

بیاندازد اگر کسی مریضی دارد  مربوط به انقالب طالق با همکاری مسئووین سعی نمود جا

ریش را درمان کند. در این راستا برادران تواند با چنگ زدن به انقالب طالق مریم بیمامی

کرد وقتی به انقالب طالق زدند که بله من سرم درد میمن میمسئول هم به این مسأوه دا

 گفتند که من دردای میاریم خوب شده است و یا عدهمریم چنگ زدم متوجه شدم که بیم

یماریم خوب شده خورم و بنقالب مریم چنگ زدم دیگر قرص نمیمعده داشتم وقتی به ا

کرد و انقالب طالق مریم حرفی سر هم می است. هر کسی در موردِ درمان با چنگ زدن به

. در مناسبات سازمان به که همه را سر کار گذاشته استرجوی هم بسیار خوشحال از این 

وقع بیماری باید به کار ی افراد حتی در ممار شدن اهمیت داده نمی شد و همهبیمار و بی

ی رجوی در مورد بیماری را جمع بزنیم . اگر بخواهیم در یک جمله اندیشهشدنده میگرفت

 هاگفتهی این گر بیمار نخواهد شد و همهعنصر مجاهد با چنگ زدن به انقالب طالق مریم دی

که در باشد. حال خودتان قضاوت کنید ند فرد بیمار است کشک و پوشال میگویکه می
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به  باید رسید دیگر خبری از دکتر و دارو نبود و همهجوی به قدرت میایران اگر روزی ر فردای

  زدند حرفی که حتی مرغ پخته را به خنده می اندازد.انقالب طالق مریم قجر چنگ می

 ن حرف برای مردانرجوی در ادامه عنوان داشت که مجاهد بازنشسته و در حاشیه نداریم ای

دیگر رمقی برای کار کردن ندارند و باید بازنشسته  کردند به علت سن باالبوده که فکر می

 شوند بود این را رجوی این گونه تحلیل نمود که فرد در مناسبات باید تا وحظه مرگ هم کار

شود بار مسئوویتش باشد و هر چقدر فرد قدیمی تر می کند و بار مسئوویت بر دوشش می

ن شان باال رفته و خودشان را از کار بیشتر است به همین خاطر نباید افراد فکر کنند که س

 کنار بکشند.

رجوی سعی داشت که با مطرح کردن محورهای مختلف به همه افراد بفهماند که حتی 

 اگر سن تان باال رفته باشد باید کار کنید و مسئوویت بیشتری بردارید.

دچار بعد از به قدرت رسیدن زنان در سازمان و بی کار شدن مردان، تشکیالت رجوی  -

 بایست به خاطر یکی از بندهای انقالب طالقشدید از طرف مردان شد. این را میکم کاری 

دان رمقی باقی نگذاشت. مریم یعنی هژمونی زنان )بند دال( دانست که دیگر برای مر

 ی زیاد مبارزاتی، تحت امر یک زنول کنند که یک مرد با وجود سابقهتوانستند قبمردان نمی

 مناسبات شده، کار کند و دستورات مسئول زن را انجام بدهد.  که تازه وارد

 موضوع کار نکردن مردان به بحث و مشکالت جدی سازمان تبدیل شد تا این که رجوی

 بحث مسئوویت پذیری برادران را پیش کشید و سعی نمود با دادن رده مردان را در سازمان

ن داشت که مجاهد بازنشسته و در مسئول نماید به همین خاطر در کتاب تشکیالتی عنوا

 حاشیه نداریم.

 ی محورهای کتاب تشکیالتی، رجوی عنوان داشت که مجاهد مالقاتی و وابستهدر ادامه

 7536های طعمه در سال م. این محور و صحبت رجوی از نشستبه پدر و مادر و خانواده نداری

انشان که در فرقه بودند را کم ی اعضای فرقه با فرزندروع شده بود و سعی نمود که رابطهش

 کند و به سمتی ببرد که انگار آنان پدر و مادرشان نیست.

 های تشکیالتشبرای این که تمام سوراخرجوی  7536های طعمه در سال بعد از نشست

ود را تحویل دهند و دیگر را ببندد عنوان داشت که همه افراد باید پاسپورت و سیتی زن خ
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نامید که  "هرزه گردی سیاسی"رج از عراق برود و این بحث را به نام تواند به خاکسی نمی

در قسمت خودش به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت چون یکی از مخوف ترین دوران 

 در سازمان بود که رجوی به طور کامل ماهیت ضد انقالبی اش را نشان داد.

و توضیح داد در راستای ای که رجوی محورهای آن را برای افراد خواند تمام کتابچه

 سرکوب و تفتیش عقیده ی افراد در مناسبات بود و از طرف دیگر رجوی ماهیتش را به طور

کامل نشان داد که چه موجود کثیفی است و چگونه سعی می کند با فریبکاری و تهدید 

ی سازمان باید گفت که نشست های طعمه د را سر پا نگه دارد. در تاریخچهمناسبات خو

 از کثیف ترین و بدترین دوران در مناسبات بود. یکی

 بحث غسل هفتگی

رجوی برای این که جمع بندی از نشست هایش داشته باشد و خودش را مبرا از هر 

 گردد و اینافراد به مشکالت جنسی آنان برمی اتهامی بداند عنوان داشت که تمام مشکالت

 اطفی افراد دارد. رجوی گفت به این دویلها ریشه در افکار جنسی و عنق زدن ها و کم کاری

 ی افکار جنسی را مورد حملهمشکالت و ریشهه تا شاید بتواند افراد را برای نشست فرا خواند

 های رجوی صحیح نبود بلکه حرفی بود که رجوی اصالًی آن را بخشکاند. حرفقرار داده و ریشه

 های رهایی با زنان مجاهد بوده است.اشت چون در همان موقع، درگیر رقصاعتقادی به آن ند

کند عنوان داشت که این بحث  مریم قجر هم برای این که نشست رجوی را مشروع

باشد و باید آن را گرانبها بدارید و مسعود جوی به شما یعنی اعضا میای از طرف رهدیه

کاری  برای شما سنگ تمام گذاشته است ... در این موقع مسعود از مریم تشکر کرد، این

 ضی اوقات مریم از مسعود تعریفبود که همیشه وجود داشت بعضی اوقات مسعود از مریم و بع

کار  کرد و برای اعضا این مسأوه به یک چیز عادی تبدیل شده بود. مریم گفت که اینمی

 مسعود بسیار گرانبها می باشد که در آینده متوجه اهمیت آن خواهید شد. 

 مساول جنسی و عاطفیی افراد باید است و همه "سل هفتگیغ"بحث جدید، "رجوی گفت: 

خودشان  ی هم سطحجمع بخوانند و اعضا باید در الیهزند را نوشته و در که به ذهن می

 که رجوی به راه ای استبا خود گفتند این دیگر چه برنامهافراد  "های خود را بخوانند.فاکت
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 پاسخبیزند را خواند؟ انبوهی سؤاالت ذهن می شود فاکت های جنسی که بهانداخته؟ مگر می

شد و کسی مجاز نبود که رجوی گفته بود باید انجام می دیگر نیز وجود داشت ووی چیزی

ریزی شد و برنامهعملیات جاری و غسل هفتگی  هایاده از این بحث بگذرد. برای نشستس

روز جمعه انجام  راز ظههای غسل هفتگی بعدهای عملیات جاری هر شب و نشستنشست

 گرفت.می

می بایست افراد ابتدا  برای این که رجوی مانند بحث های گذشته خطش را پیش ببرد

 های خود را در مورد مساول جنسی نوشته و در جمع بخوانند یعنی در این بحثتمام فاکت

تگی بایست به طور هفاز تأیید شدن از طرف جمع، فرد میباید ابتدا صفر صفر کنند و بعد 

های ایجاد شده را در جمع بخواند. همچنین تعدادی از افراد کاسه ویس رجوی پشت فاکت

میکروفون می رفتند و به تعریف و تمجید از بحث غسل هفتگی می پرداختند. این بحث از 

ی کثیف خود را به خوبی نشان دادند و ب بود که بسیاری از مسئووین چهرهآن جهت خو

گری هم داشتند. ی انقالبیدادند و داعیهور چه کار کثیفی انجام میج از کشاین که در خار

و در نهایت عنوان  گیری پرداختمه داشت تا این که رجوی به نتیجهها ادااین بحث ساعت

 های خودتان دنبال شود چون می دانستهای غسل هفتگی در یکانی بحثداشت که ادامه

جنسی خود ادامه دهند او دیگر قادر به جمع کردن های اگر مسئووین باالتر به گفتن فاکت

 تشکیالتش نیست.

ی رجوی این بود که بتواند با این بهانه از شکست علت راه اندازی این شوی مسخره

 انقالب طالق جلوگیری کند، همه ی این کارها بیشتر روی کاغذ بود و جنبه اجرایی نداشت.

ه هیچ تغییری در افراد ایجاد نکرده است و ها مشخص شد کبه مرور زمان از خواندن فاکت

 این فاکت ها همچنان با وضعیتی بدتر و کثیف تر ادامه داشت.

 ی خود نگه دارد تا اگر روزی افراد قصد جدانان را در سیطرهرجوی سعی کرد مردان و ز

 رجویشدن از مناسبات را داشته باشند بتواند علیه آنان استفاده کند، ما شاهد این کار کثیف 

وه باعث شد که مناسبات بودیم که چگونه سعی نمود با شخصیت افراد بازی کند. این مسأ

 های درونیبه طوری که مریم در یکی از نشست ی دیگری از ماهیتش را نشان دهدفرقه جلوه

 عنوان داشت که ما مناسبات بین زنان و مردان را حل کردیم ووی این مناسبات به میان برادران
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دیدم که افراد چگونه این ه من در ستاد پذیرش اشرف بودم میشده است. زمانی ککشیده 

 اندنشد و خوخواندند و باز هم تکرار میسیار کثیف و حیوانی را در جمع میهای بمدل فاکت

 شد. همه چیز در مناسبات از بین رفته بود و روی همه افراد بهتکراری این فاکت ها منع نمی

   بود، دیگر هیچ مرزی بین زنان و مردان نمانده بود.همدیگر باز شده 

 کرد می تواند جلوی فسادی که در مناسبات حاکم شده را بگیرد ووی هررجوی فکر می

 ای از مناسبات خبرهای بسیار کثیفی به گوش می رسید. اگر کسی در مورد علتروز از گوشه

دادند که شما نخست باید کرد به او جواب میرنگون نکردن حکومت ایران سؤال میس

خواهید بود. آیا با  ذهنتان را از وحاظ مساول جنسی صفر صفر کنید، بعد شایسته سرنگونی

 های جنسی، سرنگونی در دسترس می بود؟ جواب خیر است چون رجوی اصالًخواندن فاکت

را تواند حکومت ایران دانست که نمیخودش هم این را می اعتقادی به سرنگونی نداشت و

د صدام اش بود. رجوی در عراق و نزبیشتر به دنبال قدرت و زن بارگی سرنگون کند، او

 کرد و برایش مهم نبود که چه تعداد از افرادش کشته می شوندمانند یک پادشاه زندگی می

های جنسی برای خوشحال تر بود. دیگر خواندن فاکتتر شود و از این که سرنگونی طوالنی

  شت و این مسأوه مانند تف سر باال نسبت به مسعود و انقالبش عمل می کرد.افراد قبحی ندا

و به افراد گفت هر فرد باید رجوی سعی نمود افراد را در چنگال تشکیالت نگه دارد، ا

های جنسی که به ذهن می زند را یادداشت کرده و آخر هفته در جمع بخواند تا فاکت

اقف شده و دیگر آن را انجام ندهد. در این نشست ها، بتواند به انجام کار زشتی که کرده و

کردند دیگر میهای ناسزا حواوه همنمودند و فحشفراد مقداری به همدیگر انتقاد میابتدا ا

ها به ضدش تبدیل شده دستور دادند که افراد قتی مسئووین متوجه شدند این نشستو

 حرفی بزند و اگر الزم باشد مسئول فقط باید به خواندن فاکت اکتفا کنند و هیچ کس نباید

کند. بعد از چند ماه وقتی رجوی دید که هیچ نشست خودش مسأوه را جمع و جور می

 ی افراد باید با خودشانبه وجود نیامده دستور داد که همهتغییری در روابط و مناسبات افراد 

و پرویه کنند و  های جنسی خود از دوران کودکی تاکنون را نوشتهصفر صفر کنند و فاکت

تواند بگوید که صفر صفر تشکیالتی نموده و انند و اگر جمع تأیید کرد فرد میدر جمع بخو

 حتماً تأثیراتش در مناسبات بیشتر خواهد بود.
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کردم و مهدی براعی )احمد واقف( به من در قسمت پذیرش سازمان کار می آن زمان،

 همه مردهای پذیرش نشست گذاشته و همه را عنوان برادر مسئول انتخاب و قرار شد که برای

 هایه فاکتتوجیه کند و در نهایت با خواندن فاکت، او عبور از این بحث را تأیید کند. من ابتدا ب

 دوستان گوش کردم و متوجه شدم که هر چقدر تعداد فاکت بیشتری بنویسی به معنی عبور

ابتدا نفرات حاضر کت های جنسی ی فای می باشد. در موقع خواندن پرویهاز انقالب رجو

کشی، چرا مناسبات پاک!!! شرف، خجاوت نمید و می گفتند: بیزدندر جلسه حرف می

حرف هایی از این مدل که بیشتر مجاهدین را آووده کردی، چرا به رجوی خیانت کردی و 

 هددانست که اگر این گونه نگوید نوبت بعدی خودش زیر ضرب خواسرکاری بود چون فرد می

ل جلسه از ی مسئول نشست بود، مسئواز بحث عبور کرده یا خیر به عهدهبود. این که فرد 

پرسید که آیا فرد فاکت های خود را خوانده است و آیا از نظر نفرات حاضر در نشست می

جمع مورد قبول است و آیا فرد از بحث عبور نموده یا خیر؟ اگر پرویه ی فرد مورد قبول 

ید ماراتن دیگری را آغاز می کرد. این گونه نشست ها زمان زیادی می برد واقع نمی شد با

 و افراد از شرکت در نشست ها خسته و کالفه شده بودند ووی چاره ای نبود و باید به طور مستمر

 در جمع حضور پیدا می کردند.

 کردودن بحث غسل هفتگی روده درازی میفرد اگر از بحث عبور کرده بود اندر باب مهم ب

 گفت اگر این بحث غسل هفتگی نبودگذاشت و میمهر تأییدی بر حرف مسعود رجوی میو 

داد که این گونه به خود و جمع دوداری میتوانستیم به سرنگونی برسیم. او ما هرگز نمی

 انگار علت نرفتن به تهران فقط بحث غسل هفتگی بوده است. فرد باید از انقالب طالق مریم

 زد جمعرداخت چون اگر این حرف ها را نمیپرد و به تعریف و تمجید از آن میکنیز دفاع می

 از وی قبول نمی کردند. 

 ی سویه بودم زیاد درگیر مساولازمان بودم و چون رانندهمن در آن مقطع در پذیرش س

های تشکیالتی مانند بقیه سعی نمودم ابتدا اوضاع را بررسی کرده نیرویی نبودم. در بحث

از  فاکت بنویسم به همین خاطر بعد از خواندن فاکت های چند نفر دست به قلم بردم.بعد 

کنم چند صد فاکت د زیادی فاکت که فکر میآنجا که به بیرون از قرارگاه تردد داشتم تعدا

 بودم هایی که نوشتهل نشست خواندم. هیچ کدام از فاکتبود را نوشتم و در حضور جمع و مسئو
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داشت و سعی نمودم که فاکت ها بیشتر از بیرون مناسبات باشد چون ی واقعی نجنبه

 ی پیک به بیرون از قرارگاه اشرف تردد داشتم و فاکت هاخودم در آن موقع به عنوان راننده

ی جمع یک صدا گفتند که فالنی یعنی بود. با خواندن فاکت ها همهی مینیز باید بیرون

 فتگی را گرفته و احمد واقف نیز مهر تأییدی بر انقالبمن دست رو کرده و کامالً بحث غسل ه

کنند. در ی افراد باید این گونه دست رو فاکت های من گذاشت و گفت که همه و خواندن

تأیید  انتها وقتی متوجه شدم که کارم تمام است و از بحث غسل هفتگی عبور کرده و مورد

درازی  م و ربط دادن آن به سرنگونی رودهجمع قرار گرفته ام قدری اندر باب انقالب طالق مری

 نمودم تا عبورِ کامل و بدون نقض از انقالب طالق مریم داشته باشم.

ی فاکت ها تکراری و ثابت بود تگی در یکان می دیدم که همههای غسل هفدر نشست

و  و خواندن فاکت دیگر برای کسی ارزشی نداشت. بحث غسل هفتگی بیشتر سر کاری بود

 کند و بیشترریافته بودند که مشکلی را حل نمیشد و همه دیری در افراد دیده نمیهیچ تغی

ی نمونه ست به طور مثال می توان بهذهن افراد را به روی مساولی که قبالً باز نبود باز کرده ا

گذشته آن در بحث های تنگه و توحید اشاره نمود. وقتی رجوی در عملیات دروغ جاویدان 

ی افراد همهشکست بپردازد عنوان داشت که  جای این که به علت چراییشکست خورد به 

و به آن فکر  ی دوران و زن داشتند و اگر در آن زمان کسی این مشکل را نداشتمشکل و مسأوه

 نمی کرد پیروز می شدیم.

کردند فاکت هایی اراوه نمودند که ه در اروپا و یا ترکیه فعاویت مینفرات مسئووی ک

آنان از انقالب طالق و بند اوف و ب و ... عبور نکرده اند بلکه تا فرق سر در  معلوم شد

منجالب فساد فرو رفته اند. در مناسبات فرقه در اشرف، نمونه های زیادی را شاهد بودیم 

ی افراد مسئول از مهدی فتگی را خواندند معلوم شد که همهکه وقتی فاکت های غسل ه

 ا خرخره در منجالب فساد فرو رفته اند.ابریشم چی گرفته تا بقیه ت

آن موقع افتضاح بود که به افراد گفته شد فاکت ها اگر در مورد داخل مناسبات و زنان 

سازمان می باشد باید افراد نام فرد مورد نظر را بنویسند. وقتی این گونه شد ذهن افراد به 

 همه دنبال زنان سازمان بودند. روی زنان دیگر باز شد و دیگر هیچ حد و مرزی باقی نگذاشت و

بعد از مدتی مسئووین فرقه متوجه شدند که اگر این گونه پیش برود دیگر سنگ روی سنگ 
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مسئووین زن نیست و فقط  شود بنابراین گفتند که دیگر نیازی به نوشتن اسامیبند نمی

 کاسته نشود. های کشکی فرقهوف و یا ب معرفی کنید تا از ارزشهای زنان را با اشما فاکت

 شد وقتی فالن خواهر را دیدم ارتزاقی آن به این صورت بود که گفته میهانمونه فاکت

ای رجوی به معنی تفکر جنسی است( با خواندن این قهجیم کردم )جیم در مناسبات فر

 فاکت فرد به نقطه ای می رسید که دیگر به سراغ آن نرود ووی این گونه نبود و این مسأوه بیشتر

 ده بود.ش

داشت که هر هفته آن را در جمع های زیادی در مورد خود ارضایی نفرات وجود فاکت

رسید و این شد و فرد به زشتی کار نمیر میراخواندند و هفته بعد دو باره این فاکت تکمی

 خواند. با توضیحاتی که رجوی در موردباشد که در جمع این فاکت را میکه چقدر زشت می

ضد  شد، این کار کثیف ومساول حل نشد و دوباره تکرار می تگی داده بودبحث غسل هف

بعد  د خریدار ندارد.های وی زیاحرفهای رجوی بود که ی عمالً مانند تف سر باال به بحثانسان

افراد تا  باشدکه تمام بحث غسل هفتگی سرکاری میی افراد متوجه شدند از مدتی همه

و در  کردندهای کشکی ردیف میدویل نفرات هر هفته فاکت به همیندرگیر خودشان بشوند 

بود.  خواندند که اصالٌ اعتقادی به آن نداشتند و بیشتر به خاطر خواندن فاکت در جمعجمع می

و خیلی راحت و فقط از روی  دیگر خواندن فاکت های جنسی برای کسی ضد ارزش نبود

 می شد.ای که تشکیالت به افراد گفته بود نوشته وظیفه

م تا دریابیم شد اشاره می کنهایی که توسط افراد نوشته میای از نمونه فاکتبه گوشه

فاکت هایی در مورد دیدن  کاری بوده است به طور نمونهها بیشتر سرکه خواندن این فاکت

 ذشته می انداخت و یای زن در موقع فیلم سینمایی بود که فرد را به یاد خاطرات گهنرپیشه

ی شبکه خبری سی ان ان یا بی بی سی و یا دیدن زنان شورای رهبری و ... ویندهدیدن گ

ی بعد دوباره همان فاکت ها و هفتهبود که فرد چند مورد را نوشته و در جمع می خواند 

 تکرار می شد و تغییری در افراد و یا کم شدن فاکت ها و یا نوع فاکت ها وجود نداشت.

 تگی و تأیید جمع در مورد خواندن فاکت و دست رو کردن،بعد از عبور از بحث غسل هف

 سازماندهی من عوض شد و به قرارگاه علوی رفتم.
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 تغییر سازماندهی و رفتن به قرارگاه علوی

 ی جدید آغاز مرحله

در پذیرش سازمان به عنوان بعد از پایان نشست و عبور از بحث های طعمه باز مدتی 

ووی با کردم ت و مسئول پذیرش سازمان( کار میتشکیال ی فهمیه اروانی )مسئولراننده

 سازماندهی کلیه نفرات 7537ی آمریکا به عراق در سال جدی شدن موضوع جنگ و حمله

 شد و ساختار ارتش آزادی بخش تغییر نمود. در این رابطه تغییر سازماندهی شامل حال من هم

ه راهی سعدیه به بعقوبه یعنی نرسیده ی سویه به قرارگاه علوی که در سو به عنوان راننده

 به دریاچه حمرین قرار داشت منتقل شدم. قبل از قرارگاه علوی ارتش دوم صدام )فیلق دو(

نام فاوزه وجود داشت. من در آنجا ابتدا تحت فرماندهی قرارگاه علوی که به عهده زنی به 

 زیادتر مریکا علیه عراقگذشت و تهدید آقرار گرفتم ووی هر چقدر زمان می محبت کار بود

 کرد.ه اصطالح آزادی بخش نیز تغییر میسازماندهی ارتش ب شدمی

 
 فاوزه محبت کار از فرمانده های فرقه رجوی

 ی نفرات قرارگاه های جنوب یعنی قرارگاه حبیب در اطرافابتدا دستور داده شد که همه

 ره و قرارگاه فاوزه در خارج شهر کوتشهر بصره و قرارگاه همایون و موزرمی در بیرون شهر اوعما

 تخلیه شده و در اشرف برایشان جا مشخص شده تا هر چه زودتر به قرارگاه اشرف بازگردند.

 های خود ماندند.نزدیکی مرز و اشرف بودند در محل های علوی و جلوال چون درارگاهقر

 بسیار به هم ریخت.ی آمریکا و جدی شدن آن، شرایط تشکیالتی در اشرف را داستان حمله

 ی آمریکا و این که قرارگاه های جنوب را تخلیه کرده و دربرای درک شرایط و احتمال حمله

 اشرف مستقر شدند، رجوی را مجبور کرد که یک نشست عمومی برگزار نماید.
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ی فرمانده محور یعنی فاوزه محبت به قرارگاه علوی به عنوان رانندهمن بعد از انتقال 

 و بعد از تغییر او، صدیقه حسینی مسئوویت فرماندهی قرارگاه را به عهده گرفت وکار بودم 

 کردم. او بعداً ارتقای رده یافتجا به جا می ی صدیقه حسینی شدم و در ترددها او رامن راننده

 و از طرف مریم قجر به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب شد انتخابی که بیشتر سر کاری بود.

 

 
 حسینی مسئول سابق سازمان مجاهدینصدیقه 

 بعد از جدی شدن تهدید آمریکا مبنی بر حمله به عراق، رجوی نشستی برای نیروهای خود

 در اشرف برگزار نمود.

ی آمریکا به عراق، چهار تابلو رسم کرد و وظایف نیروها رجوی در مورد احتمال حمله

داد که آمریکا به هیچ عنوان به عراق  را در مقابل هر تابلو گوشزد کرد. ابتدا رجوی توضیح

باشند از طرف بسیار آماده هستند و همه مسلح میحمله نخواهد کرد چون مردم عراق 

 ی آمریکا به عراق باال گرفته و امکان نداردکشورها موج اعتراض نسبت به حمله دیگر در تمام

 که غرب به عراق تهاجم نظامی بکند. 

 هایهای شخصیتها و گفتهه باز رجوی روی تعدادی از حرفمیشدر این نشست به مانند ه

 یحملهها نشان از عدم ی این موارد و فاکتبسنده کرده و عنوان داشت که همه مختلف غربی

باشد. در این موقع تعدادی از کاسه ویسان مانند همیشه پشت تریبون آمریکا به عراق می

 نمودند. رجوی برای این که حرف هایش رفته و از رجوی و تحلیل های کشکی وی حمایت

غرب به عراق حمله نخواهد کرد چرا که بیش از یک میلیارد انسان در "را ثابت کند گفت: 

ووی بعد از  "عراق شده اند. ی زمین در تظاهرات خود خواهان عدم حمله ی غرب بهکره



 101   هادی شبانی      
 

 یکشورها از حملهض نبود و خیلی از ی غرب به عراق دیگر خبری از تظاهرات و اعتراحمله

 آمریکا به عراق حمایت نمودند.

رجوی در تحلیل های سیاسی چند تابلو کشید و مواردی که امکان دارد پیش بیاید را 

ی باشد، در مورد حملهقبوالند که تحلیل های وی درست میمطرح نمود تا به همه ب

 رد:آمریکا به عراق نیز همین شیوه را در پیش گرفت و چند تابلو رسم ک

 . در عراق صورت نخواهد گرفت در تابلوی اول رجوی عنوان داشت که جنگی

 هایی که خودش به آن اشاره نموده بود بسنده کرد.ی در این مورد به حرف ها و نمونهرجو

و  ای و مخاوفت پاپ و گزارش مثبت اوبرادعیند به همکاری عراق با آیانس هستهوی در این ب

 غرب و مخاوفت اروپا با جنگ، اشاره نمود و این تابلو را رسم کردی اختالف در هیأت حاکمه

 که در عراق جنگی صورت نخواهد گرفت.

 او در تابلوی دوم عنوان داشت که جنگ به وقوع خواهد پیوست و مانند جنگ ویتنام طوالنی

 خواهد شد و سال ها طول خواهد کشید.

 حکومت صدام بعد از بیست و یکاین تحلیل رجوی درست نبود چون بعد از شروع جنگ، 

 روز سرنگون شد. رجوی در این تابلو سعی داشت که نیروهایش را از نگرانی خارج نماید و از

ی اول که این دروغی بیش نبود و در وحظهمقاومت مردم عراق در مقابل غرب حرف زد 

زی بودند فرماندهان صدام خیانت کردند و مردم عراق نیز که درگیر سال ها جنگ و خونری

توان و خودشان را کنار کشیدند. پس می دیگر حاضر نشدند به جنگ با غرب ادامه دهند

 گفت که این تابلوی رجوی هم سرکاری بود.

در تابلوی سوم رجوی عنوان داشت اگر جنگی شروع شود نیروهای عراقی در جنگ با 

 غرب پیروز خواهند شد.

را قبول عضو سازمان هم این تحلیل رجوی ترین معنی بود که حتی پاییناین شعار بی

ی مدت زیادی است که درگیر جنگ کرد که نیروهای عراقنداشت چون رجوی عنوان می

 باشند و تجربه های زیادی دارند. اگرچه نیروهای غربی توان موفقیت در حمالت هوایی رامی

 کند.مینی است که سرنوشت جنگ را مشخص دارند ووی در روی زمین این نیروی زمی
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 در این مورد هم شاهد بودیم که وقتی نیروهای عراقی مورد بمباران هوایی نیروهای غربی

 قرار گرفتند نیروهای پیاده ارتش صدام چگونه وباس های خود را درآورده و فرار کردند.

 در این تابلو احتمال"در تابلوی چهارم، رجوی برای این که آش خیلی شور نشود گفت: 

دهیم. اوبته در این فرض باید بگویم که جمهوری اسالمی دچار تزوزل کا را میپیروزی آمری

 کند که به ایران حمله کردهن ایجاد میشده و این موقعیت و فرصت خوبی برای ما یعنی سازما

 "و کار را یکسره کنیم.

 در این تابلو شاهد بودیم که وقتی صدام سرنگون شد رجوی حتی حاضر نشد دستور حمله

 ایران را بدهد و با خفت و خواری دستور عقب نشینی داد.به 

 باشد درغرب به عراق بی سیم ها خاموش می یچون در موقع حمله "رجوی گفت: 

 های قرارگاه اوتالف به هوایی این نشست برای اشراف شما مطرح می کنم که اگر حمله ی

 نی حرکت به سمت ایرانعراق انجام بگیرد به مع در صدام دووت و همچنین سقوط سازمان

 خواهیمند به آن ها خواهیم گفت که ما میخواهد بود و اگر نیروهای آمریکایی جلوی ما را بگیر

 به ایران برویم و با شما کاری نداریم. ما از روز اول برای ماندگار شدن در عراق به این کشور

 باشد و از طرف دیگرمی نتخاب کردیم که نزدیک کشورماننیامدیم ما عراق را به این خاطر ا

 "محل دفن سمبل های ایدووووییک مان یعنی امامان شیعه است.

 کرد که دیگر زمان رفتن به داخل کشور است و از صدامی بحث فکر میرجوی در ادامه

حسین تشکر نمود و نقل قول کرد که معاون وی عزت ابراهیم گفته شرکت شما در جنگ 

 ن به او گفتم اگر این اتفاق بیافتد ما به سمت ایران خواهیم رفت.غرب با عراق داوطلبانه است. م

ی وی خارج هاین حرف های رجوی تحلیل های کشکی بود که فقط از ذهن گچ گرفت

 شد و شاهد بودیم که صدام اجازه نداد نیروهای سازمان به سمت مرز ایران بروند.می

 جنگ های مختلف حرف زد و اینرجوی باز هم سعی کرد به نیروهایش روحیه بدهد و از 

 دیگر ضعیف نیستند و اروپا را در کنار خود دارند و .... 7996که نیروهای عراق مانند سال 

م و اعالم ما مختصات قرارگاه های خودمان را به وزارتخارجه آمریکا دادی"رجوی گفت: 

گ بی طرف طرف هستیم. من به عزت ابراهیم گفتم که ما در جنکردیم که ما در جنگ بی

هستیم و او ناراحت شد و حاضر نشد به ما امکانات بدهد به همین خاطر نباید به نیروهای 
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 یق به سمت ایران خواهیم رفت و همهی غرب به عرالهعراقی بگوییم که ما در صورت حم

فرماندهان باید گزارشی از آمادگی نیروهای خود بدهند و همه یکان های ارتش باید در 

 حرکت کنند.این راستا 

 به مانند تابلوهای اعالم جنگ، رجوی نیز مراحلی را برای حمله به ایران بیان داشت:

ی اول: موضع اختفا؛ اختفا به معنی این است که ارتش تمام امکانات، تجهیزات، مرحله

 سالح و مهمات خود را در محلی مناسب استتار و مخفی کند تا در صورت بمباران آن امکانات

 نرود و افراد نیز باید این گونه محل هایشان را مشخص کنند.از بین 

 گونهذهن خود اینی تدافع می باشد. رجوی در ی دوم: بعد از موضع اختفا، مرحلهمرحله

 کرد که اگر غرب به عراق حمله کند امکان دارد نیروهای ایرانی هم از مرز وارد عراقفکر می

اختفا خارج و به موضع تدافعی برویم و از خودمان شوند و در این حاوت ما باید از موضع 

 دفاع کنیم.

 ی سوم : مرحله ی تهاجم به داخل کشور است.مرحله

 نیروهای غربی از شمال، جنوب و غرب به عراق حمله خواهند کرد و شرق"رجوی گفت: 

ی نیست و این شرایط را برای باشد خبری از نیروهای آمریکایچون هم مرز با ایران می

ی آمریکا به عراق، نیم به ایران حمله کنیم. در حملهتواکند و میی ما مناسب میملهح

 نیروهای ارتش آزادی بخش هدف نیستند. به آن ها گفتیم که ما بی طرف هستیم و اگر در

و  کنیمها مذاکره میغربی مشکالتی ایجاد کردند با آن موقع حرکت به سمت ایران نیروهای

 سمت ایران باز می کنیم. راه خودمان را به

 آخرین نشست رجوی و تهاجم آمریکا به عراق

که مصادف بود با روز عاشورا، رجوی نشستی به همین نام  7537اسفند سال  35در روز 

 در قرارگاه اشرف برگزار نمود. این نشست تقریباً یازده روز قبل از حمله آمریکا به عراق بود.

 رد حمله آمریکا به عراق و وضعیت فرقه در آن مقطع کههای رجوی در موموضوع اصلی حرف

 چه کار باید انجام دهند بود.
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 های ما در عراقبه محض این که قرارگاهرجوی دوباره روی این نکته انگشت گذاشت که 

های شما گفتم که باید به علت سکوت بی سیمی به فرمانده مورد بمباران قرار گرفت و

 یران رفته و فروغ جاویدان دو را رقم بزنیم.عاشورا گونه به سمت مرز ا

 در آن موقع برای نیروها مشخص نبود که قرار است رجوی دوباره افرادش را سر کار بگذارد،

این جمله که ما قرار است به سمت مرزهای ایران برویم بسیار خوشحال کننده بود چون 

و دیگر رمقی برای نیروها  گذشته بود 7511زمان زیادی از عملیات فروغ جاویدان در سال 

ر نیروها ایجاد کرد و همه فکر نمانده بود که در عراق بمانند. این مسأوه انگیزش زیادی د

 کردند که دیگر رنگ عراق را نخواهند دید.می

 ی غرب به عراق زنشصالً اهل جنگ نیست و قبل از حملهبعداً مشخص شد که رجوی ا

 ه بود تا مبادا گزندی به او برسد.یعنی مریم قجر را به فرانسه فرستاد

ی آمریکا مسئوویت رانندگی فرمانده قرارگاه علوی زنی به نام فاوزه من در موقع حمله

 محبت کار را داشتم که در این جریان وی جایش را به صدیقه حسینی داد که این زن بعداً

 مسئول اول سازمان شد.

های ه در اطراف شهر مندوی محلده شد کبه همه وشکرهای قرارگاه علوی دستور دا

پراکندگی برای خود تهیه نموده، نیروها و تجهیزات خود را به آن محل برده و استتار کنند 

 تا از دید هوایی نیروهای غربی در امان باشند. ستاد فرماندهی محور نیز در یکی از روستاهای

ن دویل شهر مندوی برای نزدیک شهر مندوی مستقر شد تا مورد شناسایی قرار نگیرد. به ای

 قرارگاه ما انتخاب شد که نزدیک به مرز بودیم و می توانستیم خیلی راحت از مرز عبور کنیم.

رجوی این گونه برنامه ریزی کرد که این بار برخالف عملیات فروغ جاویدان از چند نقطه 

 از مرز وارد خاک ایران شود.

نفر از اعضای ستاد نیز همراه صدیقه در روستای مورد نظر عالوه بر فرماندهی، چند 

 های گلی دیگری حضور داشتند. به ما دستور داده شدی بودند و بقیه نفرات در ساختمانحسین

 شود به هیچ عنوان سالح در دست نداشته و حتی اومقدوره وقتی صدای هواپیما شنیده میک

 رار نگیریم.در زیر سقف ها قرار بگیریم تا مورد شناسایی هواپیماهای غربی ق
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 آوردم، بعضاً بهرییس دفتر وی به قرارگاه علوی میمن هر روز صدیقه حسینی را به همراه 

باالتر که احتماالً رجوی بود  همراه سایر فرماندهان قرارگاه های دیگر به نشست فرماندهان

 رفتند.می

 بود کار دیگر من بردن صدیقه حسینی برای سرکشی به وشکرهای تحت فرماندهی محور

 کرد.فرماندهان، نشستی نیز برگزار می تا وضعیت آنان را مورد بررسی قرار دهد و بعضاً برای توجیه

ی بچه ها امیدوار بودند که باالخره چند روز دیگر به سمت مرز ایران خواهند رفت همه

 و این اوتهاب وجود داشت ووی هنوز کسی به ماهیت رجوی دروغگو پی نبرده بود.

دت یکی از قرارگاه های سازمان مورد حمله هوایی اوتالف قرار گرفت و بعد در همین م

از آن، قرارگاه اشرف، قرارگاه علوی و قرارگاه انزوی در شهر جلوال مورد اصابت قرار گرفت. 

 این مسأوه من و دیگران را بسیار خوشحال نمود که زمان حرکت یا همان شروع عملیات فروغ

 گذشت خبری از دستور حرکت نبود. درت ووی هر چقدر زمان میرارسیده اسجاویدان دو ف

 این مدت تعدادی از اعضای سازمان بر اثر بمباران هوایی اوتالف کشته شدند. 

داد مبنی بر پیشروی نیروهای تبلیغاتی فرقه رجوی به افراد می خبرهایی که دستگاه

ه نیروهای آمریکایی در عراقی و شکست نیروهای غربی بود و همه خوشحاوی می کردند ک

 حال شکست می باشند.

 در یکی از ترددها به قرارگاه علوی آن محل توسط هواپیماهای غربی مورد حمله قرار گرفت

 ی مهمات قرارگاه مورد اصابت موشک قرار گرفت.کشته و معلول به جا گذاشت و زاغهو تعدادی 

رفتند ووی باز خبری از  هر روز فرماندهان دسته برای توجیه عملیات به نشست می

 شدند که انگار خبری از حرکت بهنبود. همه نفرات کم کم متوجه می حرکت به سمت ایران

 سمت ایران نیست.

 کردم شاهدلوی به سمت محل پراکندگی حرکت میدر یکی از روزها وقتی از قرارگاه ع

 ان فیلق دو در حرکتبودم که نیروهای عراقی زیادی با خودروها به سمت قرارگاه خود یا هم

 باشد.نبود که چه کسی داخل خودروها می بودند و تمام خودروها کامالً استتار شده بود و مشخص

در همین موقع دستور داده شد که به سمت قرارگاه علوی بازگردیم، وقتی به ورودی فیلق 

ودی در وری فرماندهانش شدیم که فرمانده قرارگاه با بقیهدو ارتش عراق رسیدیم متوجه 
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 باشند. ما بعد از سر زدن به قرارگاه به محل استقرار خود درپادگان ارتش در حال گفتگو می

های حزب بعث مسیر شاهد بودیم که مردم به محل نزدیکی مندوی برگشتیم و در طول

در حمله نموده و وسایل آن را با خودشان می برند و این نشان می داد که حکومت صدام 

ی اول یعنی حمله 7516جنگ قبلی در سال  ها را دراست چون این صحنه حال فروپاشی

 آمریکا به عراق دیده بودم.

های حمله به مراکز حزب بعث در روز بعد ابعاد بیشتری گرفت و مردم به مراکز صحنه

نظامی ارتش حمله نموده و سعی کردند تمام وسایل مانند ینراتور، سالح، وسایل تدارکاتی، 

های ارتش هم رحم نکرده و به درب و پنجره و آجرهای ساختمانراکی و حتی وسایل خو

 با خود می بردند. 

با صدیقه حسینی برای انجام نشست به محلی بین جاده ی جلوال و امام ویس که در 

داخل روستایی و دور از جاده اصلی قرار داشت رفتیم تا آخرین دستورها به فرماندهان 

ن تمام شد در موقع برگشت و نرسیده به خیابان اصلی دو خودروی داده شود. وقتی کارما

مسلح به خودروهای ما حمله نمودند )به همراه خودروی سویه یک خودروی دو کابین 

کرد.( نفرات آن نصب شده بود ما را همراهی می دیگر که وسایل مخابرات فرماندهی در

و کابین را با خود بردند. وقتی صدیقه مهاجم ابتدا ما را خلع سالح کرده و بعد هم خودرو د

 حسینی با این صحنه مواجه شد از ترس دستور داد که هیچ کاری نکنیم و سالح و وسایلی

ها بدهیم. در حاوی که تعداد ما بیشتر بود خلع سالح شدیم و تمام کنند به آنیکه طلب م

 تمام هارت و پورت زنانمدارک صدیقه حسینی را نیز با خود بردند. این صحنه نشان داد که 

 سازمان فقط روی مردان سازمان است ووی در مواجهه با درگیری به خاطر جان بی ارزششان

 خیلی راحت کوتاه می آیند. 

 های فرعی به محل استقرار قرارگاه رقیه عباسی که درون شیارهایبعد از آن، از طریق راه

خطرناک بود و هر وحظه ویس بسیار ی جلوال به امام حمرین قرار داشت رفتیم چون جاده

 ی نیروهای کردی وجود داشت.امکان حمله
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 ای در عراق خواهیم داشتهاین سؤال وجود داشت که با سرنگونی صدام حتماً وضعیت آشفت

س چرا به سمت مرز ایران حرکت چون همه اقلیت های عراقی از مجاهدین تنفر داشتند پ

 کنیم؟نمی

رسید و برای بر سقوط فرودگاه بغداد به گوش میی مبنی در این مدت خبرهای مختلف

 همه مشخص شده بود که دیگر کار تمام است و معلوم نیست چه سرنوشتی خواهیم داشت.

اکنون شاید برای هر فردی قابل درک نباشد چون باید فرد در آن فضا قرار گرفته باشد 

 متوجه شود که چه وضعیت آشفته ای داشتیم. تا

رسید که قرارگاه علوی  نزد نیروهای قرارگاه رقیه عباسی بودیم خبر می در مدتی که

 ی مردم عراق قرار گرفته و همه چیز را با خودشان بردند.مورد حمله

 روز بعد با روشن شدن هوا با یک واحد اسکورت نظامی به سمت روستای محل استقرارمان در

 ه در مواجهه با نیروهای آمریکایی اصالًحواوی شهر مندوی رفتیم. به همه ی افراد گفته شد ک

 ی تسلیم در مقابل غرب بود.اید پرچم سفید داشته که به نشانهدرگیر نشوند و همه خودروها ب

ی نیروها دیگر دل و دماغی برایشان نماند و متوجه شدند که دیگر با این دستور همه

 جدید خود یعنی آمریکا دوال و راه برون رفتی از عراق متصور نیست و اکنون باید برای ارباب

 راست شوند.

گفتند که ما با نیروهای آمریکایی جنگی نداریم. در این مورد فرماندهان به افراد می

اعضای فرقه دچار تناقض بدی شدند مانند این که اگر قرار باشد دوباره به قرارگاه خود 

ا نیروهای آمریکایی به بازگردیم پس آینده چه خواهد شد؟ دیگر صدامی در کار نیست؟ آی

 ما اجازه مانور و عملیات در نوار مرزی ایران را خواهند داد؟ اوبته؛ این گوشه ای از تناقضات

ی افراد در عملیات جاری معلوم شد که همه افراد بود و بعداً در نشست های فاکت خوانی

 اشتند.حتی از مسئول ترین فرد هم دچار تناقض است و این حرکت رجوی را قبول ند

بعد از سرنگونی صدام به تعدادی از نفرات قرارگاه علوی که عمدتاً زنان بودند دستور 

 داده شد به قرارگاه اشرف بازگردند و چون مسیر سه راهی سندیه ناامن بود دستور داده شد

 ها به فرودگاهگذشت و بعد از عبور از میان کوههای فرعی که از کنار سد حمرین میاز جاده

 قرارگاه اشرف می رسید، حرکت کنند. پشت
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های حمرین، نیروهای سازمان با نیروهای مسلح کرد درگیر شده و در عبور از میان کوه

 تعدادی از نیروهای سازمان کشته و زخمی شدند. 

قرار شد اگر این مسیر جواب داشته باشد نیروهای سازمان از همین مسیر برای رفتن به 

 یز قرارگاه علوی وجود داشت به همهی کار چون هنونند. در ادامهگاه اشرف استفاده کقرار

افراد گفته شد که به قرارگاه علوی بروند، در این میان مردم عراقی پادگان فلیق دو را به 

 طور کامل تخلیه نموده و چیزی در آن باقی نگذاشتند.

 ی آن به وحاظبارهلق دو شروع به راه اندازی دونیروهای سازمان به محض استقرار در فی

 آب و برق نمودند چون تمام زیر ساخت های آن کامل نابود شده و یا به سرقت رفته بود.

بعد از چند روز مشاهده نمودیم که نیروهای آمریکایی به قرارگاه علوی تردد دارند و 

 گیرد.یقه حسینی چقدر آنان را تحویل میمسئووین فرقه از جمله صد

 گفتندپرداختند و به آنان میوهای آمریکایی به خوش رقصی مینیرمسئووین فرقه نزد 

که قرارگاه های ما توسط هواپیماهای انگیس مورد بمباران قرار گرفته است و نیروهای 

و  کردندد خودشان را برای غربی ها ووس میآمریکایی در این مورد نقشی نداشتند یعنی داشتن

 اهد بودیم تعداد زیادی از اعضای فرقه در جریانپرداختند در حاوی که شبه کاسه ویسی می

کردند ول شدند ووی مسئووین فرقه سعی میبمباران نیروهای آمریکایی کشته و یا معل

 برای نیروهای آمریکایی دم تکان داده و آنان را مبرا از هر گناهی بدانند.

 خود زده شودتواند توسط یک مسئول به خودی ؛ این جمله و این گونه کلمات نمیاوبته

 چون جرأت این کار را نداشتند پس معلوم شد که این خط توسط شخص رجوی به صدیقه

 و بقیه مسئووین ابالغ شده است.

ی قرارگاه یعنی ه قرارگاه علوی باز شد و فرماندهکم کم پای نیروهای ارتش آمریکا ب

که ساویان است  کردکرد و طوری برخورد میسینی از آنان به خوبی استقبال میصدیقه ح

 آن ها را می شناسد.

کردند به آن ها نشان دهند که قات با نیروهای آمریکایی سعی میمسئووین فرقه در مال

 دشمن اصلی مجاهدین و آن ها حکومت ایران است و باید با یکدیگر رابطه داشت و به همدیگر

و به همه ابالغ شد و کمک کرد. با این تز بود که خط برخورد موازی با آمریکا بیرون آمد 
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این خط پوشش قضیه بود. بعداٌ شاهد بودیم که چگونه این خط به همکاری تمام عیار با 

انا کردند که می توانند با این شیوه خط شان که همفکر می غرب تبدیل شد و سران فرقه

ی باشد را پیش ببرند و از نیروهای آمریکایی برای سرنگونمسلح شدن و ماندن در عراق می

 حکومت ایران استفاده کنند.

شد و اسی در محل هر قرارگاه برگزار میی نشست سیهمیشه در عصر جمعه برنامه

حرف می زد و بعد به جمع بندی  ی گذشتهل سیاسی هفتهمسئول نشست در مورد مساو

آمریکایی در مورد مجاهدین که پرداخت اعم از اخبار مربوط به حمایت فالن گروهبان می

 نه گفته و این که از مریم تعریف کرده و یا این که عنوان داشته شما چه ارتش منظمیگواین

 کردند که وضعیت حکومتین نکته اشاره میدارید و اراجیفی از این مدل. از طرف دیگر به ا

ایران بسیار خراب است و اکنون در موقعیت سرنگونی قرار دارد، بعد از گرفتن عراق توسط 

 ی حکومت ایران بسیار ترسیده است و ... . این مسأوه بعدها به صورت جوکنیروهای آمریکای

 در میان نیروها رایج شده بود که هر غروب جمعه حکومت ایران سرنگون شده و شنبه دوباره

 بر سر کار است.

 ها برای کسی اهمیتی نداشت و بیشتر سر کاری بوده و خود بچه ها همدیگر این نشست

ه فقط حرف زدن است و نیروهای آمریکایی دوشان به حال ما نسوخته متوجه شده بودند ک

 است و به خاطر این که وقت شان را پر کنند به این گونه نشست ها می رفتند.

ها مورد ت بسیار خراب بود کلی از ساختمانوقتی به قرارگاه علوی برگشتیم وضعی

 ساختیم. برای مسئووینرا دوباره می بود و باید قرارگاهاصابت بمب قرار گرفته و از بین رفته 

 ای همعدهکشیدند و در این میان توانستند از نفرات کار میی خوبی شد که تا میاین بهانه

حرف زدن  رفتند. جماعت مسئووین فرقه ساویان کارشاندند که همیشه از زیر کار در میبو

 و تعریف کردن از انقالب طالق مریم بوده است.

به قرارگاه علوی، مسعود رجوی به صورت مکتوب پیام داد که در آن به  بعد از بازگشت

ی زمینه ها با نیروهای اوتالف )نیروهای آمریکایی( صرف پیروزی و این که باید در همه

این مسأوه نرفت و به شکست  همکاری کنیم اشاره شده بود. رجوی مانند همیشه روی

ی اصلی ما بودیم و با وجود نیروهای ه بازندهش اشاره نکرد و از این کهای کشکی اتحلیل
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آمریکایی در عراق و سرنگونی صدام دیگر کارمان تمام شده حرفی نزد. او با این شعار که 

ما پیروزی به دست آوردیم از جواب دادن طفره رفت ووی در این میان رهنمودهایی داد و 

غلط "شوند. این پیام در واقع یک گفت که باید نیروها به آینده امیدوار باشند و سرخورده ن

   رجوی و وگد زدن به تمام ارزش های سازمان بود که ساویان از آن دم می زد. "کردم گویی

، مثاوی زد و گفت: رجوی ابتدا از ونین در روسیه زمانی که انقالب وی به پیروزی رسید

رخوردهای توهین ا بی خود را جهت مذاکره نزد آومانی ها فرستاد، آومانی هونین نماینده"

ها با نماینده را ی برخورد آومانیی روسیه داشتند. ونین وقتی مسأوهآمیزی با نماینده

متوجه شد به او گفت که اگر به شما گفتند دامن هم بپوشید این کار را انجام دهید چون 

 "انقالب ما در شرایط بسیار حساسی به سر می برد.

 )منظور از سین "ایران هنوز در ساعت سین است. حکومت"رجوی در قسمت دیگری گفت: 

همان سرنگونی است.( رجوی که با صدام نتوانسته بود به سرنگونی دست یابد اکنون فکر 

 کرد با وجود نیروهای آمریکایی می تواند موفق شود.می

 تضاد ما رییم ایران است و ما تنها با حکومت ایران در جنگ هستیم"رجوی عنوان داشت: 

هنوز دو ساوی از نشست های باقرزاده و طعمه  "هیچ گروه و کشوری سر جنگ نداریم. و با

نگذشته بود که رجوی در آن نشست نعره می زد که دشمن اصلی ما آمریکا می باشد و در 

کند که با هیچ گروه و ی اکنون با خفت و خواری عنوان مینهایت باید با او بجنگیم وو

 کشوری سر جنگ ندارد. 

برای این که به نیروهای خود انگیزه بدهد و از واو شدن دور کند عنوان داشت  رجوی

 ی ظروف چینی که پس از ضربه خوردنپَر نخورید. )وب پر به معنی وبه که در مورد جنگ وب

 باشد.( رجوی در این مورد نیروهای آمریکایی را مبرا از هر گناهی دانست و مقصرپرد، میمی

 نفراتش را نیروهای انگلیسی دانست که با حکومت ایران معامله نموده بمباران و کشته شدن

 تا ما را از بین ببرند.

 ترین قسمت پیام رجوی این بود که اظهار داشت ما اکنون سرِ قله هستیم و چشممسخره

 تمام دنیا به ما دوخته شده است.
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 تواندمان باشد میین که در مناسبات سازشنود و خصوصاً اهر کس وقتی این جمله را می

 درک کند که رجوی تا کجا اوج حقارت و درماندگی اش را به نمایش گذاشته است، این که

 ی سرفرازیگیر شده ایم چگونه نشانهوی اکنون در خاک عراق زمینقرار بوده به ایران برویم و

با  داشت آیند ووی رجوی سعیمعادالت سیاسی اصالً به حساب نمیباشد؟ گروه رجوی در می

 این کلمه خودی نشان دهد ووی همه اش سرکاری بوده است.

در انتها باز هم به جیب خود ریخته و برای فرار و سرپوش گذاشتن روی شکست گفت: 

 ما از جناح قدرت هستیم، دنیا و آمریکا به قدرت ما پی برده و روی ما حساب باز نموده، ما"

  "کنند.مورد ما صحبت می هستیم و آنان درامروز روی میز پنتاگون 

خورد تا بتواند از این نداشت و فقط به درد خود رجوی می هایی که اصالً ارزشیحرف

ها در عراق نگه دارد و به زندگی حیوانی خود را باز هم سال طریق اعضای نگون بخت خود

 ادامه دهد.

 درک درستی این کلمات شاید در ظاهر خوب جلوه کند ووی به وحاظ محتوا، رجوی هیچ

های رجوی گر بخواهیم به فهم درستی از گفتهای نداشت. ااز شرایط سیاسی و منطقه

کند و اگر اتفاقی هم لمداد میبرسیم باید گفت که وی همیشه خودش را یکه تاز دنیا ق

ای بود پس چرا در مقابل خلع زمان است. اگر سازمان دارای وزنهافتد به خاطر وجود سامی

 ا دم بر نیاورد و حتی رجوی حاضر شد دامن پوشیده و پرچم تسلیم بلند کرد. سالح آمریک

های دیگری را هم روشن ساخت که رجوی حاضر شد در تمام این مسأوه بعداً جنبه

زمینه ها به همکاری با غرب تن بدهد و به عنوان یکی از نیروهای مزدور آنان شناخته شد 

 بزند. تا علیه مردمش دست به جنایت و خیانت

رجوی در ادامه عنوان داشت که ما چاشنی سرنگونی حکومت ایران هستیم و در این 

 راستا هم تنها آوترناتیو قدرتمند هستیم ووی عنوان نکرد که تا وقتی صدام سر کار بود و آنان

 کردند نتوانستند کاری پیش ببرند و اکنون که خلع سالحاز تجهیزات ارتش وی استفاده می

خیاوی خود دست یابد و  توانند به سرنگونیماق باید نگهبانی بدهند چگونه میچشده و با 

گوید تنها آوترناتیو می باشد بیشتر برای سر کار گذاشتن نیروهای وارفته اش این که می

 در مناسبات بود تا شاید بتواند باز هم آنان را با این توهم در عراق نگه دارد.
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روحیه بدهد گفت که مردم ایران امیدشان به ارتش  رجوی برای این که به نیروهایش

 وی می باشد و باید ارتش وی زنش را به تهران ببرد.

 های بی مصرفی بود که رجویش و امید مردم، حرفادعا در مورد وجود ارتش آزادی بخ

 به آن نیاز داشت تا بعد از خلع سالح و بازگشت به اشرف بتواند جلوی ریزش نیرو را بگیرد.

 از چند سال شاهد بودیم که رجوی با چه خفت و خواری مجبور شد اشرف را ترک کند بعد

 و به ویبرتی برود و بعد از مدتی از عراق اخراج شد و به کشور آوبانی رفت.

زنش را به تهران  که رجوی به چه امیدی انتظار داشت با این توصیف باید سؤال نمود

ای رجوی نه ارتش وی بلکه دووت مردان غرب می اکنون شاهد هستیم که تمام امیده ببرد.

 باشد.

 رجوی برای این که خیال همه را راحت کند و افراد را مخیر به ماندن در سازمان کند گفت:

کنند چون در امروز همان روزی است که همه باید وفاداری خود را به سازمان ثابت "

 ی را داشت و تعداد زیادیاین فریبکاری حداقل کارآی "بریم.شرایط سختی به سر می

 ی جنایت کارش شده و از سازمان جدا شدند.متوجه حقه بازی وی و دار و دسته

کردند که قرار بود به اقض زیادی بودند و فکر میی افراد دچار تندر آن دوران همه

 سمت ایران بروند نه این که دوباره به اشرف بازگردند و معلوم نیست که چند سال دیگر باید

 تر از همه نداشتن سالح مزید بر علت شده بود. رجوی با اشراف به اینر اشرف بمانند و مهمد

 تناقضات سعی نمود با فریبکاری سوراخ های تشکیالتش را ببندد.

رجوی برای این که تمام سوراخ های تشکیالتش را ببندد باز هم به دستاویز عملیات 

 تر کرد.و گفت باید عملیات جاری را فعال زد جاری و این که ناموس مجاهدین می باشد چنگ

تواند حربه ای باشد که افراد را به ماندن در تشکیالت تشویق کند. کرد این میاو فکر می

 همچنین گفت که باید از فرماندهان خود اطاعت کنید و گوش به فرمان آنان باشید. رجوی

ود تناقضات انبوه افراد دیگر وج به خوبی می دانست وقتی نیروها پایشان به اشرف برسد با

 توان آنان را کنترل کرد.نمی

رجوی در آخر اوج وقاحتش را نشان داد و مدعی شد که نام این عملیات را فتح اومبین 

گذاشتیم چون از شری عظیم خیری غظیم به دست آوردیم. رجوی با دریدگی خاص خود 
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ننده قضاوت کند منظور رجوی از با وجود شکست باز هم مدعی پیروزی شد، حال باید خوا

 کردیم شری عظیمی که نیروهای فرقه و من احساس میخیری عظیم چه می باشد ... ووی چیز

 بود که بر روی سازمان بارید و این یک مرحله کیفی بود که باعث شکستن کمر سازمان شد.

نماندن بود آنان برای عقب های مسئووین سازمان هم در خور توجه از طرف دیگر حرف

بازی رجوی به تعریف و تمجید از تحلیل های کشکی وی پرداختند و طلبکار بودند از حقه

که ما در این جنگ قرار بود صفر صفر شویم ووی نه این که نابود نشدیم بلکه دوباره رشد 

کردیم و باید از رجوی تشکر کنیم. بله این است اوج وقاحت و شیادی رجوی و مسئووین 

 رند با قبول نکردن شکست باز هم به فریبکاری ادامه دهند.وی که سعی دا

 نیروهای سازمان نترسید"توان خالصه کرد که ین حرف های رجوی را در یک چیز میا

ار توانند به ما کمک کنند و شما فقط کست نیروهای آمریکایی هستند که میاگر صدام نی

 "کنید و به فکر آینده نباشید.

 زگشت به اشرفتسلیم، خلع سالح و با

 ، در اردیبهشت همان سال نیروهای33بعد از سرنگونی صدام در بیست و یکم فروردین سال 

سازمان در سه قرارگاه استقرار داده شدند. تعدادی که در اشرف بودند در همانجا ماندند و 

یه نفراتی که در قرارگاه انزوی )جلوال( بودند در فیلق دو ارتش صدام واقع در سه راهی سند

کرد در همانجا ماندند. سازمان فکر میاستقرار یافتند و نفراتی که در قرارگاه علوی بودند 

 تواند خیلی راحت آن محل را صاحبر فیلق دو میبا نبود ارتش صدام و متالشی شدن آن د

کردند دست به کارهای زیربنایی بزنند ووی ز استقرار نفرات، مسئووین سعی میشود و بعد ا

سودی نداشت و بعد از مدتی نیروهای آمریکایی نفرات سازمان را از قرارگاه علوی  این کار

و فیلق دو بیرون نموده و به اشرف فرستادند تا بتواند نیروهای سازمان را در یک محل 

 کنترل کند.

 در یکی از روزهای اردیبهشت قرار شد به همراه صدیقه حسینی به قرارگاه اشرف بروم. بعد

 هایکارمان طول بکشد بعد متوجه ستون ه ما گفته شد که امکان دارد چند روزاز رسیدن ب

 ارتش آمریکا در قرارگاه اشرف شدم.
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ینرال اودیرنو فرمانده ی نیروهای اوتالف با تعداد زیادی از نیروهای خود وارد قرارگاه 

)احتمال  اشرف شد و در ساون نشست پشت بنگاوستان مالقاتی با فرماندهان سازمان داشت.

کند.( در این مالقات به ی مالقات را دنبال میدادند که رجوی در پشت صحنه مسأوهمی

 ی ادوات نظامیی نفرات خلع سالح شوند و کلیهمهمسئووین فرقه دستور داده شد که باید ه

باید تحویل ارتش آمریکا شود و اگر این کار انجام نشود قرارگاه اشرف مورد بمباران هوایی 

 ر خواهد گرفت. این نشست دو روز ادامه یافت. نیروهای آمریکایی شناخت درستی از رجویقرا

تسلیم خلع سالح نشود و کردند ممکن است رجوی و سازمانش نداشتند، آن ها فکر می

دادند که اشرف را بمباران کنند. از آنجا که رجوی ترسو و بزدل می باشد با احتمال می

 ه تمام نفرات به دستور آمریکا خلع سالح شوند و با رندی تمامخفت و خواری دستور داد ک

 توان بعداً پیدا کرد.پیام داد که من میان سالح و نیرو، نیرو را انتخاب کردم و سالح را می

 وقتی نشست فرماندهان سازمان تمام شد من صدیقه حسینی را به قرارگاه علوی بازگرداندم.

 کرداش بسیار خراب بود و سعی میست، فضا و روحیهگام بازگشت از نشصدیقه حسینی هن

 طوری برخورد کند که انگار اتفاقی نیفتاده است و به کسی در مورد خلع سالح چیزی نگفت.

 کردند درز کرد و بعد از چند روز پیامینفراتی که مخفیانه رادیو گوش می این خبر از طریق

 از طرف رجوی خوانده شد. 

ی مانده قرارگاه جهت ابالغ به کلیهمسعود رجوی خطاب به فرناگهان اعضا با پیام 

 نیروها مواجه شدند. رجوی عنوان داشت:

که  بود دشوار و سخت برایم گرفتم قرار( سالح خلع) خواستی چنین مقابل در وقتی

 را انتخاب سالح صاحب سالح، و صاحب سالح بین نهایت در ووی دهیم؛ تحویل را هایمان سالح

 و بردرا می سودش اسالمی جمهوری رییم کردیممی را انتخاب ها اگر سالح که چرا کردم؛

 .بودند انتخاب همین منتظر آن ها

 و انقالب مریم فراتر دارید را مریم انقالب که شما کردم چرا را انتخاب سالح صاحب من

 بیش از هر سالحی کارآیی دارد. و می باشد سالح از

 هایبا پیام شروع شد تا بتوانند حرف سئووین در رابطههای مبعد از پیام رجوی، نشست

 رجوی را به دیگران دیکته کرده و نفرات را از تناقضاتی که داشتند خارج نمایند.
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قرارگاه  باالخره دستور رسید که نفرات ارتش باید خلع سالح شوند من در آن موقع در

م در آن به علت کاری که داشت ی افراد باید خلع سالح می شدم وعلوی بودم و مانند بقیه

ی تجهیزات ارتش سازمان را ی کار به این صورت بود که همهمراسم حضور نداشتم. شیوه

یست برداری نمودند. در محلی جمع کرده و به نیروهای ارتش آمریکا تحویل دادند و و

 ح هاکردند ویست برداری برای این است که شاید روزی سالی رجوی فکر میمسئووین فرقه

داشتند ز نفرات خوشحال بودند و اظهار میرا به آنان برگردانند. در این شرایط تعدادی ا

ای گر برای سر کار گذاشتن ما برنامهکه از تنظیف سالح راحت شدیم، مسئووین فرقه دی

 نخواهند داشت، دیگر از سرنگونی خبری نیست و انواع تناقضات دیگر ...

ران نداشته رجوی اصالً قصدی برای سرنگونی حکومت ایکم متوجه شدند که نفرات کم

 دانستمیداد این کار را نکرد چون ی موعد که باید فرمان حرکت میبه همین خاطر در وحظه

که اگر این کار را انجام بدهد گرفتار ارتش آمریکا خواهد شد و باید زندگی نکبت باری را 

 آغاز نماید.

هایی های آمریکایی فاکتزی تمام از سربازان و گروهبانبامسئووین فرقه با شیادی و حقه

کردند که فالنی عنوان داشته که زیاد ناراحت نشوید ما در موقع الزم از شما را تعریف می

 حمایت خواهیم کرد و اراجیفی از این مدل.

 کردند افراد را گول بزنند.زدند و سعی میی رجوی به این مسأوه دامن میفرماندهان فرقه

وقتی کار آمریکا در عراق تمام شود به سراغ حکومت ایران خواهد رفت و "گفتند: آنان می

  "برای این کار به ما نیاز دارد و سالح های جدیدی به دست خواهیم آورد.

نیروهای آمریکایی برای این که فرماندهان سازمان را دل خوش کنند دستور دادند بعد 

، هر هفته روزهای پنج شنبه نفرات به خط شده و برای از تحویل کلیه ی تجهیزات نظامی

سرویس و نگهداری تجهیزات نظامی به فیلق دو در سه راهی حمرین بروند و در آنجا به 

سالح و ادوات نظامی رسیدگی کنند. نفرات اشرف هم برای رسیدگی به محلی دورتر از 

 بود می رفتند. قبرستان اشرف که سالح ها و تجهیزات نظامی در آنجا جمع شده
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 اعضای نگون بخت سازمان دیگر دوشان به این رسیدگی خوش بود و از این که فقط در روز

 روند خوشحال بودند. مسئووین برای این که به شیادی خود ادامهپنج شنبه برای این کار می

 دهند مدام بر این مسأوه اصرار داشتند که ما روزی به سالح دسترسی خواهیم داشت.

ز خلع سالح، کار نفرات در قرارگاه علوی رسیدگی به امکانات استقراری بود که بر بعد ا

اثر بمباران از بین رفته بود. هر روز تعدادی از نظامیان آمریکایی به قرارگاه آمده و مورد 

حرف های استقبال مسئووین سازمان قرار می گرفتند و مسئووین در نشست های شبانه از 

کردند که از سازمان و سیستم کار ما تعریف می کنند، از ما قل مینظامیان آمریکایی ن

ن پیروز هستیم. در خوششان آمده و عنوان داشتند که ما باالخره در جنگ با حکومت ایرا

دانستند که نمودند ووی نمیهای بی ربط و بی محتوا عنوان میکل یک مشت حرف

ل تهیه دیده بود در حال انجام ای که از قبشهدن قرارگاه اشرف گام به گام نقبرای برچیآمریکا 

 .باشدمی

د مرحله بعد از تسلیم و خلع سالح؛ سازمان در تنظیم با نیروهای آمریکایی باید وار

ل کند. آیا دیگر آمریکا شد و این که برای پیشبرد خطش چه سیاستی را دنبادیگری می

 عنوان دوست محسوب کنیم؟ها نیست؟ آیا باید نیروهای آمریکایی را به دشمن خلق

 ووین فرقه به آن جواب نمی دادند.انبوهی سؤال وجود داشت که هیچ کدام از مسئ 

 فاز همزیستی با نیروهای نظامی آمریکا یآغاز مرحله

ای در نزدیکی های اشرف به نقطهی سالحی اردیبهشت؛ کلیهبعد از خلع سالح در نیمه

( برده شد. کلیه سالح های قرارگاه علوی و جلوال در های مهمات )شمال قرارگاه اشرفزاغه

فیلق دو ارتش سابق عراق نگهداری می شد و هر پنج شنبه تعدادی از افراد به آنجا رفته و 

 کار رسیدگی را انجام می دادند.

 به نیروهای سازمان گفته شد در مواجهه با نیروهای آمریکایی بسیار خوب برخورد کنید

 گونه نشان دهیم که آن ها در مبارزه با حکومت ایران به ما نیاز دارند.اینچون ما سعی داریم 

گردید از فرماندهان شرف برگزار میکار به آنجا کشید که در مراسم و جشن هایی که در ا

توانستد می خوردند و وذت می آمد و در مراسم سازمان تا می ارتش آمریکا دعوت به عمل
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اضی بودند که به اسم جنگ با صدام به عراق آمده و اکنون می بردند و حتماً خیلی هم ر

 به جشن و پایکوبی مشغول می باشد.

 تمام افرادی که انگلیسی بلد بودند را توجیه نمودند که در برخورد با نیروهای آمریکایی،

 انگلیسی صحبت کنند چون امکان دارد این برخوردها به غرب گزارش شده و ما را از ویست

 تروریستی خارج کنند.گروه های 

 در ضمن توجیه نمودند به آمریکا فهمانده شود که تنها دشمن اصلی در منطقه جمهوری

باشیم به تیوی ندارد و تنها جانشینش ما میاسالمی است و چون حکومت ایران آوترنا

کردند که اگر از فرماندهان ارتش آمریکا نقل میهمکاری با ما خواهند پرداخت و به نقل 

 از سازمان حمایت کنیم دو هفته سرنگونی حکومت ایران بیشتر طول نمی کشد و ... ما 

کردند با نمونه دیدند و فکر میمیاین خواب هایی بود که مسئووین برای اعضای خود 

کنند چون زه دوباره ای در نیروها ایجاد میآوردن از گفته های سربازان آمریکایی انگی

 در وضعیت بسیار بدی قرار داشتند.نفرات فرقه به وحاظ روحیه 

 * تنظیم به شیوه کج دار و مریز:

مسئووین فرقه سعی نمودند خط سازش و همکاری با غرب را تئوریزه کنند تا نفرات در 

 مناسبات دچار تناقض نشوند به همین خاطر برای تنظیم رابطه اسم جدیدی انتخاب نمودند

باید از شکاف تضاد ایران و آمریکا، خودمان را " که آن خط موازی با غرب بود. آنان گفتند:

حفظ کنیم و در این زمینه باید با غرب همه گونه همکاری نمود تا تضاد اصلی که همان 

توانیم باید جو سازی کنیم و در ست بارز شود. در این راستا تا میسرنگونی حکومت ایران ا

ان آمریکایی کشته می شوند مقصر مورد عراق اطالعات بدهیم و عنوان کنیم که اگر سرباز

 "نیروهای ایرانی می باشند.

ی جاسوسی داشت سعی نمود برای این که ی زیادی در زمینهاز آنجا که سازمان سابقه

 وفاداری خودش را به غرب نشان دهد در این زمینه هم فعال باشد.

 ازمان سعیمقامات باالی حکومت آمریکا اشراف کافی به وضعیت سازمان داشتند ووی س

  نمود خطش را از پایین آغاز نماید تا شاید از حمایت مسئووین باالتر غرب  نیز برخوردار شود.
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 ی نفرات مصاحبهبی آی در اشرف پیدا شد و با همه ی مأموران افلهبعد از مدتی سر و ک

کردند با آنان نهایت ورت گرفت. مسئووین سازمان سعی مینمودند و انگشت نگاری ص

 توانند کمک کار خوبی برای شناساندنکردند آنان میری را داشته باشند چون فکر میمکاه

 سازمان به دووت آمریکا باشند.

 ی زمینه ها سؤال داشتند از فعاویت سازمان در جنگ عراق علیهبی آی در همه مأموران اف

 داریم یا خیر. ایران تا عملیات مرصاد و عملیات مروارید تا محل اختفای رجوی که آیا خبر 

 گرفتن هویت جدید از طرف اف بی آی

 همهبعد از پایان کار مأموران اف بی آی و کار انگشت نگاری از تمام اعضای سازمان؛ به 

ی نفرات کارت شناسایی داده شود تا اگر برخوردی با ابالغ شد که قرار است به همه

افراد  یغی بیش نبود چون همهاید. این درونیروهای آمریکایی داشتند مشکلی به وجود نی

ای خرید خارج شوند کسی دیگری توانستند از قرارگاه بربه جز تعداد محدودی که می

 هر کسی در سطح قرارگاه برخوردتوانست از قرارگاه خارج شود و اگر نیروهای آمریکایی با نمی

 کردند مشخص می شد که وی از اعضای سازمان می باشد.می

شب بازی نیروهای آمریکایی با سازمان؛ قرار شد افراد دوباره مورد ی خیمه در ادامه

شدند یعنی د شب قبل توجیه میبررسی قرار بگیرند. نفراتی که قرار بود برای مصاحبه برون

شدند تا بتوانند از منافع سازمان دفاع کنند. این شوی مسخره را نیروهای کله پزی می

 اجتماعات اشرف برگزار کردند. هر فرد باید از سازمان در ساون 7533آمریکایی در اردیبهشت 

کرد و عنوان می کرد که مبارزه ما با حکومت ایران مشروع می باشد و از آمریکا دفاع می

 بایست از نیروهایتروریستی اش خارج کند. افراد می درخواست دارد که سازمان را از ویست

 وه به شما شلیک نکردیم، شما تعداد زیادیکردند که ما حتی یگ گلوآمریکایی طلبکاری می

 از ما را کشتید، ما در جنگ اعالن بی طرفی کرده بودیم ووی نیروهای آمریکایی به ما

 کردند مسأوه را به داخل کشور برده و به دروغ  این گونه جلوهشلیک کردند. افراد باید سعی می

 یا در داخل کشور تحت فشار حکومت باشند وخانواده شان درایران در زندان میدادند که می

  ایران قرار دارند تا آنجا که نیروهای آمریکایی دوشان به درد آید و حرف هایشان را گوش کنند.
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رجوی برای این که کار را تمام کند به نیروها گفته شد که در انتهای مصاحبه، پیام 

ه ما حاضر به همکاری هرگونه همکاری به نیروهای آمریکایی داده شود تا متوجه شوند ک

 هستیم.

ند این کار بیشتر کردن برای انجام مغزشویی وقت صرف میها مسئووین سازمامدت

استفاده قرار گرفته بود ی ضعیف بود. این شیوه قبالً هم در سازمان مورد روی نفرات حلقه

اگر د کنند و کردند اگر امکان دارد به صورت دسته جمعی با آن مسأوه برخورو سعی می

 های مختلف به مغزشویی پرداخته تا نفرات در برخوردشد در نشستامکان نداشت سعی می

 هاید از آن فرد باید گزارشی از صحبتبا مأموران مصاحبه کننده حرف درستی بزنند و بع

خود در دفاع از سازمان اراوه دهد. این کار قبالً در مورد سربازانی که از اردوگاه ارتش عراق 

مان آورده شده بودند انجام گرفت و سازمان بعد از مدتی مغز شویی به کمیسیاریای به ساز

خواهند که جمعی حرف بزنند چون با این پناهندگی گفت که نفرات خودشان میعاوی 

ی نفرات ملزم به ماندن در گرفت و از طرف دیگر همهشیوه ابتدا جلوی خروج نیرو را می

 ت از مناسبات خارج شود.اشرف می شدند و کسی نمی توانس

 انقالب طالق مریم و بند ص یا صبر جمیل 

 رجوی برای این که بتواند جلوی ریزش نیرو را بگیرد سعی نمود باز هم بندی به بندهای

 ی انقالب طالق مریم اضافه کند. وضعیت تشکیالت بعد از سرنگونی صدام و خلع سالحمسخره

 بین نفرات زیاد شده بود و دیگر حرف مسئول خریداریهای فیزیکی بسیار خراب بود و درگیری

 نداشت به همین خاطر رجوی سعی کرد با عَلَم کردن بندی دیگر شاید بتواند جلوی ریزش

 نیرو را گرفته و سر و سامانی به وضعیت به هم ریخته تشکیالتش بدهد.

 ی افرادعلی سازمان بسیار حساس است و همهشرایط ف"رجوی در توجیه این بند گفت: 

 "باید شرایط فعلی را درک کرده و صبر جمیل در پیش بگیرند.

مقایسه کرد و  7531تا  7536ی توجیه این بند آن را با وضعیت سال رجوی در ادامه

ما در زندان دوران پر اوتهابی داشتیم با صبر کردن و استقامت توانستیم آن "عنوان داشت: 

یشرفت کار به حمایت های بیرونی هم نیاز داریم، شرایط را پشت سر بگذاریم. ما برای پ
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ی رهباید از تندروی و برخوردهای غیر عادی جلوگیری نمود. چون به وحاظ شرایط، دو

 کنونی همانند دوران گذشته است که با صبر و استقامت توانستیم آن مرحله را با سربلندی

یسه کنید و کمر بندهایتان را عبور کنیم اکنون از شما می خواهم که این دو شرایط را مقا

  "سفت ببندید.

این بند هم مانند بقیه ی بندهای انقالب طالق مریم بسیار کشکی بود چون افراد در 

کرد ووی رجوی فکر این بند هم دردی از آنان حل نمی کوهی از تناقضات فرو رفته بودند و

 سر پا نگه دارد.کرد با این شیوه می تواند تا مدتی دیگر تشکیالت فرقه را می

 ها را قبالً در سازمان دیده بودیم به طور مثال در جریانی این گونه شامورته بازینمونه

 شکست عملیات مرصاد که رجوی شکست را قبول نکرد و انقالب طالق مریم را عَلَم کرد.

شاید در نگاه اول این یک بند انقالب طالق مریم باشد ووی در واقع شروع نشست های 

 ووووییک، تیغ کشی و انتقاد کردن به خود و شروع فحش و ناسزا گفتن بود.اید

فرد از این  کردند تازار میطبق دستورات رجوی، مسئووین زن هر روز باید نشست برگ

ی افراد تا فرق سر درگیر تناقضات بودند ووی برای این که گرفتار مرحله عبور کند. همه

نمودند با ردیف کردن یک مشت فاکت های کشکی دور تکراری فاکت نویسی نشوند سعی 

 و در آخر هم با تعریف و تمجید از رجوی به کار خود پایان دهند.

  توانست به آن نزدیک شود.ای خود درست کرده بود که کسی نمیرجوی چنان برجی بر

 او سعی داشت در برج خودپرستی و فردیت خود بماند تا مبادا خللی به آن وارد شود.

ن بعد از شروع همکاری همه جانبه با نیروهای آمریکایی، می خواست که خودی سازما

نشان دهد و به غرب بگوید درست است که صدام سرنگون شده ووی از حمایت مردم عراق 

 برخوردار است. به همین خاطر به فکر افتاد با دعوت کردن از شیوخ عراقی به اشرف که قبالً

کند. از طرف دیگر سعی نمود با راه اندازی ستاد اجتماعی  طرفدار صدام بودند اعالم حضور

تعدادی از افراد را به کار بکشد و نفراتی از مردم عراق را در کارهای مختلف به کار گرفت 

و با دادن پول های فراوان به آنان، سعی نمود اگر سازمان برنامه یا مراسمی داشت افراد را 

برای حمایت از سازمان از آنان امضا بگیرند. در مقاطع به اشرف بیاورند و یا اگر الزم شد 

مختلف سازمان اعالم می کرد تعداد دو و نیم میلیون عراقی از سازمان حمایت کردند ووی 
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چیزی که در پس این جریان وجود داشت تهی بودن این امضاها بود چون خیلی از این 

های مختلف ل بیشتری بگیرد به ناماین که پو امضاها واقعی نبود و نفر عراقی سازمان برای

 کرد. وقتی قرار شد نفرات فرقه، اشرف را ترک کنند کسی به حمایت از آنان نیامد وامضا می

 خواهان این شدند که زودتر اشرف را ترک نمایند و یا در دادگاه های عراقی محاکمه شوند.

 را دعوت نموده کرد نفرات حامی حکومت قبلی یعنی نفرات حزب بعثسازمان سعی می

ی مخاوفت و کارشکنی علیه دووت موقت عراق ترغیب نموده و آتش فتنه و آنان را به ادامه

 را در سراسر خاک عراق روشن کنند تا آنان بتوانند با خیال آسوده در عراق بمانند.

 به مناسبت ساوگرد آزادی مریم قجر در فرانسه، مراسمی 35به طور مثال در خرداد سال 

رف برگزار شد. قرار شد نفرات عراقی تعداد زیادی از افراد را به قرارگاه و برای مراسم در اش

بیاورند ووی تعداد زیادی به این برنامه نیامدند. در موقع اجرای مراسم وقتی مسئووین 

متوجه شدند آبروریزی شده دستور دادند که نفرات قرارگاه ها با وباس شخصی در ساون 

مناسبت برقرار کرده بودند بیایند. در موقع فیلم برداری سعی شد چادری که به همین 

فقط از قسمت جلوی ساون فیلم برداری شود تا زیاد افتضاح نشود. تعداد کل صندوی هایی 

که وجود داشت سه اوی چهار هزار بود که این مقدار هم با آمدن نفرات سازمان پر نشده 

 ر که ستاد تبلیغات بود رفتم در موقع نهار مسئووینبود. جاوب تر این که وقتی به مقر استقرا

ستاد در اوج وقاحت عنوان می کردند تعداد نفراتی که در این مراسم حضور داشتند صد 

چرا اوکی می گویید تعداد صندوی این قدر نبوده و این "هزار نفر می شده است. من گفتم: 

تو تمام جنبه های "رجوی گفت: یکی از مسئووین کاسه ویس  "مقدار نفر هم نیامده بود.

که آن را ندیدی، سازمان همیشه سعی می کند کمتر آمار بدهد، تازه از این مقداری هم 

در آوردم که اینان چه انسان هایی هستند، از بس داشتم شاخ در می "تر بود.من گفتم بیش

 زنند.منجالب شستشوی مغزی رجوی فرو رفته اند حتی حاضرند روز را به جای شب جا ب

های سازمان، درست کردن مسجد در اشرف بود. تا قبل از سرنگونی یکی از عوام فریبی

اشرف کسی به فکر مسجد نبود ووی بعد از سرنگونی صدام به علت حضور نیروهای شیعی 

و روحانی از کربال و کاظمین، می خواستند وانمود کنند که فرقه ی رجوی به اسالم اعتقاد 

دند وباس روحانیت ر چند نفر از اعضای قدیمی سازمان که در حوزه بودارد. به همین خاط
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 ی قدیمی که محل تعمیرات بود را تبدیل به مسجد نمودند. این کار بیشترپوشیدند و سووه

ی نمایشی داشت چون کسی حال رفتن به مسجد و خواندن نماز را نداشت. از طرف جنبه

خوانِ گرفت نماز بخواند باید هفت میم میافتاده بود که اگر کسی تص دیگر محلی دور

ی جمعی کردند به عنوان یک برنامهکرد. مسئووین سعی میعبور از قرارگاهش را طی می

نفرات را به مسجد ببرند و نفرات یک ساعت در اختیار خود باشند. این مسجد در نزدیکی 

قبالً ستاد فرقه نیز  ها بود کهاشت و این محل معروف به میدان گلقرارگاه زنان قرار د

 محسوب می شد.

 
 کنار مسجد ضرار سازمان 19مرکز -قرارگاه اشرف 

های آن با بشکه های دویست و بیست ویتری به هم جوش داده شد و سووه از گلدسته

توان این مسجد را مسجد ضرار نامید ت درآمده و تبدیل به مسجد شد. میحاوت تعمیرا

انه نبود و رجوی اعتقادی به مسجد و برنامه های آن چون بنای این مسجد کاری خاوص

 نداشت و برای عوام فریبی این کار را انجام داده بود. 

 تخلیه قرارگاه علوی و بازگشت به اشرف

ت کردن بعضی بعد از چند ماه کار در علوی و راه اندازی سیستم های برق و آب و درس

ردیم. دستور داده شد که به اشرف بازگتر از همه خلع سالح شدن؛ از ساختمان ها و مهم

 توانستیم بشنویم چون هنوز انتظار داشتیم که امکان دارد خبریاین بدترین خبری بود که می

باشد ووی تخلیه ی قرارگاه علوی و جلوال و تخلیه فیلق دو در سه راهی سندیه و بازگشت 
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ا توانست همه ی ما را در همه به اشرف، نشان از آن داشت که دیگر کار تمام است و آمریک

 یک جا جمع کند تا کنترل بیشتری روی ما داشته باشد.

با جمع کردن وسایل و بار زدن به تریلی ها به اشرف بازگشتیم. در یکی از محل هایی 

که قبالً زندان سازمان بود ستاد قرارگاه علوی استقرار یافت و سه وشگر دیگر در محل های 

 افتند.نزدیک به ستاد استقرار ی

ی سویه بودن موضوعیت ارگاه علوی بودم چون دیگر رانندهبعد از مدتی که در ستاد قر

ی محور بود منتقل شدم تا اگر از قرارگاه های تابعهنداشت به ستاد قرارگاه سه که یکی 

 روزی صدیقه حسینی تردد داشت من انجام دهم. 

آمد برخوردها فیزیکی پیش می که بعضاًدر وشکر سه تناقضات افراد به قدری زیاد بود 

 و این مسأوه در مورد نفرات قدیمی بسیار وجود داشت. من در قرارگاه سه در قسمت پشتیبانی

 سازماندهی شدم.

 ه تناقضات افراد می شدمکردم متوجه انبوهای عملیات جاری شرکت میدر نشستوقتی 

ند سال دیگر در عراق. بازگشت به اشرف یعنی شکست یعنی ماندن چ"گفتند: مثالً می

ی فرمان حرکت به سمت ایران است، بمباران اووین قرارگاه به مثابه مگر رجوی نگفته بود

 چرا این دستور داده نشد؟ چرا نیروهای آمریکایی ما را خلع سالح کردند، آن موقع که سالح

می شود؟ داشتیم نتوانستیم حکومت را سرنگون کنیم حاال بدون سالح مگر این کار انجام 

چرا رجوی خودش را نشان نمی دهد؟ چرا قرار شده با نیروهای آمریکایی همکاری کنیم 

مگر آنان دشمنان شماره ی یک ما در بحث های طعمه نبودند؟ سرنگونی صدام و گرفتن 

  "عراق توسط نیروهای امریکایی دیگر چشم اندازی برای سرنگونی نیست.

هان نظامی آمریکا دعوت به کردند از فرماندمیشنی که نیروهای سازمان برگزار هر ج

 آوردند تا متوجه شوند که نیروهای سازمان در همکاری با نیروهای آمریکایی و پیشعمل می

 بردن خط موازی حد و مرزی ندارند.

 توانستشمار افراد بودند و کسی هم نمیازمان درگیر تضادها و تناقضات بیمسئووین س

ی افراد نباید همه"ش آزادی بخش دستور داده شد: فرماندهی ارت جوابگوی آنان باشد. از

ودش را بگوید تضاد و منتظر جواب تناقضات خود باشند، هر کسی وظیفه دارد تناقضات خ
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بعد از این دستور، نفرات دیگر دل  "باشد.ی رهبری )رجوی( میی آن بر عهدهحل مسأوه

 ند چون کسی جوابگو نبود.و دماغی برای نوشتن تناقضات ذهنی خود نداشت

شان پر شود، تصمیم گرفته  برای این که افراد از تناقضات ذهنی خارج شوند و وقت

ش ها شامل با سواد کردن ی افراد در آموزش های مختلف شرکت کنند. این آموزشد همه

 اه،ای کامپیوتر، درس خواندن برای نفرات به اسم دانشگسواد، جوشکاری، آموزش پایهنفرات بی

آموزش رانندگی، آموزش ماشین های سنگین و هر چیزی که فرد به ذهنش بزند را وارد 

 آموزش کردند.

من ابتدا به کالس ریاضی رفتم، چون عالقه ای نداشتم پیشنهاد دادم که زبان انگلیسی 

باشد و برای من این درس مربوط به نفرات مشخصی مییاد بگیرم ووی مسئووم گفت که 

 خوب نیست.

ن مانند بقیه باید وارد آموزش می شدم و چون مربی ماشین های سنگین و اتوبوس م

ها بیشتر . روشن بود که این آموزشبودم با چندین نفر برای آموزش تریلی مشغول شدم

 باشد من نیز از این مسأوه استقبال نمودم چون هماری و برای پر کردن وقت نفرات میسرک

 و با کسی برخوردی نداشتم و مسئووی هم با من کاری نداشت.صبح و عصر بیرون وشکر بودم 

به همین خاطر وقتی به من ابالغ شد سریعاٌ برنامه کاری را نوشته و به مسئووم دادم و تا 

 چند ماه سر این کار مشغول بودم.

از مزایای این کار، داشتن رابطه با دوستانی بود که در وشکرهای دیگر حضور داشتند و 

های عملیات جاری به من انتقاد کند. که مانع تراشی کند و یا در نشست نبود مسئووی هم

ی ترک می توان گفت این مالقات ها با دوستان گذشته ام و گرفتن خبر، موتور محرکی برا

بود. بعضی از و میدان منشور  766ها معموالً انتهای خیابان اشرف بود. این گونه مالقات

دادند و یا نفراتی که رادیوها را به همدیگر انتقال می و اخبار کردندنفرات رادیو گوش می

رساندند و فضای تر میپایینهای درونی را به اطالع نفرات تر بودند خبرهای نشستمسئول

 خوبی بین بچه ها حاکم بود.
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 توانستندحاکم شده بود و مانند گذشته نمی بعد از سرنگونی صدام فضای باز در مناسبات

توانستند تناقضات تر میند به همین خاطر افراد خیلی راحتی افراد را زیاد کنفشار رو

 خودشان را مطرح کنند و به قول معروف محفل بزنند.

 شیوه ی کثیف اخاذی از خانواده ها با دروغ

 طرحی در سازمان پیاده شد مبنی بر این که باید هر فرد از خانواده خود 7533در بهار سال 

 سازمان بگیرد. کمک ماوی برای

 هایی که سابقه شان بیش از بیست سال بود، اجرا شد. در یکی از روزهااین کار برای بچه

یعنی غروب پنجشنبه ماه اردیبهشت بود که به من گفته شد بعد از شام برای توجیه کاری 

باید به ستاد ماوی برویم. ستاد ماوی و تبلیغات کنار هم قرار داشتند و محل شان معروف 

 به سووه سوخته بود، وشکر ما با آن محل زیاد دور نبود. 

 های خودم نیز حضور دارند. زنی به نام راضیهه آنجا رفتم متوجه شدم که هم ردهوقتی ب

کرمانشاهی )وی اکنون فوت نموده است( شروع به حرف زدن کرد. به طور معمول از وضعیت 

گفت او  باعث پیشرفت بوده سخن گفت. سازمان و این که نرفتن به ایران و سرنگونی صدام

تماس  باشد و هر فرد از شما باید با خانواده خود در داخلسازمان به وحاظ ماوی در مضیقه می

 گرفته و درخواست پول کند. 

 
 معدوم راضیه کرمانشاهی

یم؟ یکی از نفرات سؤال نمود که ما با چه محملی باید با خانواده خود تماس بگیر

 ها بگویید که در عراق دفتر کارم بر اثر بمباران از بین رفته وبه آن"اهی گفت: راضیه کرمانش

 مبلغی را دریافت کنید یا این که یکی بگوید من دکتر هستم و مطب من از بین رفته و یکی
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 ست هزار دالرکنیم. شما افراد باید مبلغ بیری بیاورد و بعد شما را توجیه میدیگر بهانه دیگ

 "باشد از خانواده های خود دریافت کنید.آن می که کمترین حد

 های خود نداریم و اکنون چگونه بعد از تماسسؤال کرد که ما خبری از خانواده هایکی از بچه

 هایتانط عنوان داشت مشکلی نیست خانوادهگرفتن از آنان درخواست پول کنیم؟ مسئول مربو

 ک می کنند.خبری از شما داشته باشند حتماٌ به شما کم وقتی

خانواده ام تماسی من از مسئول مربوط سؤال نمودم نزدیک به بیست سال است که با 

 توانم بگویم که من اکنون در عراق بوده و زنده هستم و درخواست پول کنم؟نداشتم چطور می

 های ما خراب است و حکومتا عنوان داشتید که وضعیت خانوادهها گفت شمیکی دیگر از بچه

 توانند بیست هزار دالر به ما کمک کنند؟ دهد چگونه میا مورد اذیت و آزار قرار میها رآن

گفت: وع های مختلف جواب می داد. او میی سؤال ها را راضیه کرمانشاهی به نهمه

 های مجاهدین را تحت فشار قرار داده ووی آنان هنوز طرفداردرست است که حکومت خانواده"

 "ا حتماً به شما کمک خواهند کرد.س شمسازمان هستند و با تما

 
عده ای گفتند ما شماره تلفن خانواده های خود را نداریم. مسئول مربوط عنوان داشت 

 دهیمی تلفن به شما خبر میدهد و بعد از پیدا کردن شمارهمیکه این کار را سازمان انجام 

 تا برای تماس بیایید.

د بعد از بیست سال شوچطور می"گفتند: میکه در نشست بودند در ذهن خود  افرادی

 توانند به ما بیست هزار دالر کمک کنند؟ خوب استی خود خبری نداریم میکه از خانواده

 ی خود ارتباط برقرار کنیم و خبر سالمتیپیش کشیده تا بتوانیم با خانوادهسازمان این برنامه را 

 ماس نمی داد. بدهیم در غیر این صورت که سازمان به ما اجازه ت
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 همه راضی از این کار بودند نه صرف این که پووی از خانواده خود بگیرند بلکه بیشتر دادن

 خبر سالمتی بود.

 ی نفرات قدیمیپرویه ی دریافت پول از الیه"فت: در پایان نشست راضیه کرمانشاهی گ

صحبت دتان هم باشد، نباید این مسأوه را در جایی مطرح و یا صحبت کنید، حتی با خومی

 شود. قصد نداریمرا نداشته و مشکالت ما بیشتر می ی این کارنکنید چون نفرات پایین جنبه

این پرویه را عام کنیم چون امکان دارد حکومت ایران روی این تلفن ها سوار شده و خط 

 "کار ما را در بیاورد.

انم بعد از نزدیک به ی افراد منتظر بودم که روزی صدایم کنند تا بتومن مانند بقیه

 بیست سال با خانواده ام صحبت کنم. من دنبال پول نبودم و برقرار کردن ارتباط با خانواده

 برایم مهم بود.

مراجعه به  بعد از چند روز مسئووم صدایم کرد و گفت به قسمت تبلیغات بروم. بعد از

 که باید تماس بگیرم دو ها رفتم. در آنجا متوجه شدم به غیر از منتبلیغات به قسمت تماس

زن نیز کنار میز تلفن نشسته و نفر سوم مرا توجیه کرد که مواظب حرف زدن خودم باشم 

 و اطالعاتی ندهم و ما فقط به دنبال پول هستیم.

بار اول هر چقدر تماس گرفتند کسی گوشی را برنداشت، من بسیار خوشحال شدم. 

 اعت باز هم ارتباط برقرار نشد و من به قرارگاهگفتند چند ساعت منتظر بمانم، بعد از چند س

بازگشتم. بعد از چند روز دوباره مرا صدا کردند، به محل مورد نظر رفتم، وقتی تماس 

گرفتند فرد پاسخگو گفت اشتباه می باشد. در خالل حرف هایشان متوجه شدم که شماره 

 ند که صدایت می زنیم.شهر دیگری را گرفته اند، من دوباره به قرارگاه بازگشتم. گفت

 روم ووی خبری از تماسدو جلسه است می"وم رفتم و گفتم: بعد از این جریان نزد مسئو

خواهم تماس بگیرم چون نزدیک به بیست سال است که من دیگر نمی نیست در ضمن

به  خواهم آنان را دچار تنش کنم و مشکالتی برایشانام از من خبر ندارند، اکنون نمیخانواده

ی من گویید خانوادهمن وجود ندارم و مرده ام. شما میوجود بیاورم، بگذار آنان فکر کنند 

توانم بعد از بیست سال تماس بگیرم و درخواست کمترین وضعیت خوبی ندارد چطور می
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خواهم یستم این کار را انجام دهم و نمیحد یعنی بیست هزار دالر بکنم. من حاضر ن

 "شم، بگذار وقتی به ایران رفتیم آن ها از وضعیت من باخبر شوند.خبری از آنان داشته با

ه نه این که نخواهم با خانواده ام حرف بزنم بلکه به این دویل که راضی نبودم از خانواد

 دانستم یک ریال آن پول به دستم نمی رسد.ام پووی به سازمان برسد چون می

. و پول زیادی از خانواده دریافت نمودندی خود تماس گرفته نفراتی بودند که با خانواده

ی تماس زهگفتند سازمان نامردی کرده و دیگر اجازدم میبعداً وقتی با آن نفرات حرف می

 های تلفنی فقط برای سرکیسه کردن خانواده ها بوده است.دهد و این تماسها نمیبه آن

گیری ، گرفتن پول، به کارال کار کشیدنسازمان از همان ابتدا با انواع شیوه ها به دنب

 نسل جوان و درگیر کردن آن ها در داخل کشور بوده است.

خواهم با خانواده ام تماس دم و گفتم که نمیبعد از این که من با مسئووم صحبت کر

 بگیرم، دیگر سراغم نیامدند و نتوانستم به خانواده ام وصل شوم.

 رد: سازمان با این تماس ها اهداف زیر را دنبال می ک

 از خانواده اخاذی می کرد. -7

 شد فرد کمک کننده بازداشت و زندانی می شد.ی جریان میاگر حکومت ایران متوجه -3

 کرد که جان وی در خطر است همچنینداد و جو سازی میدر این صورت سازمان اطالعیه می

 کرد که در سازمان بماند.د نظر خود در سازمان را ترغیب میفرد مور

اط برقرار کند تا کرد با نسل جدید و جوان خانواده ارتبها سعی میر این تماسد -3

« انجام کارهای تبلیغی در داخل کشور»های بعدی از او در کارهایی مانند بتواند در تماس

 استفاده کند یا آن هارا به اشرف بیاورد.

دند ووی از زضعیت خراب ماوی در سازمان حرف میدر این مقطع مسئووین فرقه از و

 آن طرف خرج های بی حساب مسئووین همه را مسأوه دار کرده بود. به طور مثال یکی از افراد

 کند. هر بار گزارشمشکل داشت درخواست پوتین طبی می قرارگاه ما به علت این که پایش

شد اکنون سازمان پول ندارد و بهتر است مدتی صبر کند. بعد از نوشت به او گفته میمی

 هایم خبری نبود، انگار تمام درخواستنوشت ووی باز هروز دوباره درخواست پوتین طبی می چند

 او توسط مسئول مربوط از بین برده می شد تا این که یک روز عصبانی شد و به مسئول خود
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گفت انگار ما بچه اضافی این سازمان هستیم، چطور مسئووین هر چیزی که بخواهند یک 

 ووی با من که به وحاظ پزشکی مشکل دارم این گونه برخورد می شود.روزه تهیه می شود 

 خودم شاهد بودم که کانال سازمان که یک فرد عراقی بود برای مسئووین باالی زن سازمان

میوه و شیرینی و گوشت های خوب و... تهیه کرده و به رابط شان درب قرارگاه تحویل 

 ی کار مسئووین زن سازمان بود و درشت. این شیوهموارد زیاد وجود دا می داد، اوبته از این

 پول خرج کردن برای خود دست بازی داشتند. دیدن این صحنه ها بسیار عذابم می داد و هر

 وحظه تناقضاتم بیشتر می شد و منتظر فرصتی بودم. 

گرفت. ای دیگر در مقاطع مختلف انجام میهها از طریق تلفن و شیوهخانواده اخاذی از

اخل ایران ها را در دزد و تعدادی از خانوادهاین طریق هر بار پووی به جیب می ان ازسازم

کرد و بعد از آن هم اطالعیه های پشت سر هم در دفاع از این درگیر مشکالت قضایی می

 خانواده ها صادر می نمود.

 دستگیری مریم قجر در فرانسه

برای سازمان اتفاقات بسیار بدی  ، فصل بهار7533بعد از سرنگونی صدام در بهار سال 

به همراه داشت از خلع سالح گرفته تا بازگشت به اشرف و شکست در حمله به ایران. همه 

کردیم دیگر فصل بهار با تمام مصاوبش به پایان رسیده ووی خبر رفتن و حضور فکر می

 مریم قجر در فرانسه و دستگیری وی در آنجا همه را شوکه کرد.

 
 ری مریم قجروحظه دستگی

 یی خلع سالح و این که آینده، هنوز نفرات اشرف درگیر مسأوه7533خرداد سال  31در 

 سازمان چه می شود، بودند و دیگر خبری از تشکیالت به ظاهر آهنین فرقه نبود.
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 خرداد به همراه دوستانم برای شنا به استخر اشرف رفته بودم، یکی از دوستانم 31عصر 

 فت امروز خبری در مورد دستگیری مریم قجر در فرانسه پخش شده است.که رادیو داشت گ

این خبر را که شنیدم ابتدا باور نکردم، وقتی دوستم گفت که از رادیوهای معتبر شنیده 

 قبول نمودم و سعی کردم آن را هضم کنم. این خبر مهم را خیلی سریع به دیگر دوستان رساندم

ی حضور مریم قجر در ب در اشرف ترکید و همه متوجهد بمو در زمان کمی این خبر مانن

 فرانسه و دستگیری وی شدند. 

خبر این بود که پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی در اورسورواز و چند پایگاه دیگر در 

 پاریس حمله کرده و بیش از صد نفر به همراه مریم قجر دستگیر شدند. این خبر مانند بمب

مچاوه شده ی افراد در خود یگر کسی دل و دماغ نداشت و همهد در قرارگاه عمل نمود و

از رجوی که خبری نیست و  کردند که دیگر کار سازمان تمام است،بودند و به این فکر می

 مریم قجر هم در فرانسه دستگیر شده، اکنون چه کار باید کرد؟

 ز مسئووین توانستندتر نداشتند. بعد از یک روفرقه وضعیتی بهتر از نفرات پایینمسئووین 

شد فهمید که وضعیت خراب تر از مع نمایند ووی از چهره هایشان میقدری خودشان را ج

 کنیم.که فکر می آن چیزی است

بعد از گذشت یک روز خبر خودسوزی ها در فرانسه به گوش رسید مبنی بر این که به 

 ناراحت بودند و این که ی افراد قرارگاهی مریم دست به خودسوزی زدند. همهخاطر دستگیر

 ی آن فعالکردند برای مطاوعهی داخلی نگاهی نمید شد؟ نفراتی که به بووتن روزانهچه خواه

 شده بودند.

  
 عکس هایی از خودسوزی اعضای سازمان مجاهدین به دستور مریم قجر
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 بردههر روز انتظار این را داشتیم که در کشورهای اروپایی نام چه کسی برای خودسوزی 

 شود. از بازی های مرگی که به دستور مریم قجر در اروپا راه افتاده بود این که فالن فردمی

 دست به خودسوزی زده ووی موفق نشده است و یا این که فرد بر روی خودش بنزین ریخته

 ووی چون کبریت نم کشیده بود آتش نگرفت ...

ند از فضای تبلیغاتی که ا بتوامشخص بود این کار توسط مریم قجر راه اندازی شده ت

کند برای خودش استفاده نماید. برای او اصالً مهم نبود که چند نفر دست به ایجاد می

از زبان رجوی شنیده بودیم  خودسوزی می زنند، مهم جان بی ارزشش در زندان بود. قبالٌ

مریم قجر گفت زندان های اروپا مانند هتل می باشد پس می توان نتیجه گرفت که که می

 حتی تحمل چند روز ماندن در هتل را هم نداشته است. 

کرد این بود که از قبل محل خودسوزی ری کثیفی که در آتش زدن افراد میفریب کا

 مشخص بود و نفراتی دوربین به دست برای شروع خودسوزی بودند و تعدادی افراد در صحنه

ات رسانده تا بتوانند آتش را خاموش حضور داشتند که بعد از خودسوزی خودشان را به نفر

 کنند چون قسمت اصلی کار، زدن آتش و فیلم برداری بود. در این جریان دو نفر از زنانی که

تحت سیستم مغزشویی فرقه رجوی قرار گرفته بودند جانشان را از دست دادند. این کار 

 موجی از نفرت علیه سازمان به راه انداخت.

توسط فیلم بردار، فیلم  ی خودسوزی هاکردند که چرا همه ی اروپایی مطرحهارسانه

 داند و حتی از زمان خودسوزی هم خبر دارد.شود انگار کسی همه چیز را میگرفته می

 زند فرد دوربین به دست به جای کمک کردن به ویچرا وقتی فرد دست به خودسوزی می

 نیست.به دنبال فیلم برداری است و جان فرد اصالً برایش مهم 

 شودستور و با طرح و برنامه انجام میها به این نکته که خودسوزی با دبیشتر خبرگزاری

 تأکید داشتند.

 بعد از جریان خودسوزی در اروپا، مسئووین فرقه برای این که حرکتی هم در اشرف ایجاد

د نشستی کنند و نفرات را از ومپر سیاسی بیرون بیاورند و به قول معروف واو )وارفته( نشون

در اشرف برگزار نمودند. تعدادی از مسئووین از دستگیری مریم و این که خواست حکومت 

ی ر جریان این نشست مفت خوران فرقهایران بوده اراجیفی از این مدل سر هم کردند. د
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زند شروع به شعار دادن علیه رگ گردن شان سر هر چیزی بیرون میرجوی که همیشه 

 ورد این که ما هم باید در اشرف کار کنیم حرف زدند.فرانسه کردند و در م

سه کاری باید انجام در این نشست تصمیم گرفته شد که برای آزادی مریم قجر در فران

ی نفرات میان تصمیم گرفته شد که باید همهکس پیشنهادی می داد. در این داد و هر

 درخواست، تعدادی از نفراتدرخواست خودسوزی برای آزادی مریم قجر بنویسند. بعد از این 

کاسه ویس با گریه کردن و پاچه ورماویدگیِ خاصِ رجوی سعی کردند از این بازار گرمی 

 مسئووین سوءاستفاده نمایند.

از روز بعد به همه گفته شد که درخواست خودسوزی بنویسند. در این میان تعدادی 

رفی قرار داریم که تحت اش متوجه شدند که خودسوزی اثری ندارد چون ما در قرارگاه

توانست به قرارگاه وارد باشد و حتی یک خبرنگار نمیی نیروهای آمریکایی میمحاصره

شود پس آتش زدن افراد اصالً کارکردی ندارد. تعدادی از نفرات درخواست خودسوزی را 

گرفتند که باید درخواست خودسوزی را روز تحت برخورد مسئووین قرار می ننوشتند و هر

د درخواست خودسوزی نوشتند چون نویسند در نهایت نفراتی که حاضر به نوشتن نبودنب

خواستند از شر مسئووین فرقه راحت شوند ووی در باطن خود اعتقادی به خودسوزی می

 شد کسی حاضر به این کار نبود. نداشتند و اگر هم دستوری داده می

مریم قجر بوده است چون از ر ی این خودسوزی ها به دستوبعداً روشن شد که همه

 ترسید که مبادا دووت فرانسه او را به ایران دیپورت کند و به همین دویل حاضر شداین می

 در این مسیر تعدادی از افراد نگون بخت جانشان را از دست بدهند. 

ی افراد از این که نفراتی در شد و همهدر اشرف نشست گذاشته میهر روز در این باره 

 خودشان را به آتش می کشند بسیار ناراحت بودند. اروپا

های مختلفی از بدن به خودسوزی زد و موفق نشد و قسمتیکی از نفراتی که دست 

 وی در آتش زیاده خواهی مریم قجر سوخته بود حمید عرفا بود. وقتی از وی علت خودسوزی

ند دست به این کار زده را سؤال نمودند گفت به خاطر این که جوانان ایران کامپیوتر ندار

 است، در حاوی که همان موقع نفرات ایرانی در کار کامپیوتر و از این نوع کارها دست باال را

پردازد به واقع خنده دار و مسخره بود. انگار ن که فردی این گونه به مصاحبه میداشتند. ای
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قه توجیه شده تا وی تاکنون هیچ اخباری از داخل کشور را نشنیده و به خوبی از طرف فر

 مبادا عنوان کند که به خاطر مریم و به دستور او دست به خودسوزی زده است.

ی جیره ن به جان انسان ها در میان هلهلهپس از چند هفته، مریم قجر بعد از آتش زد

خ غول شکسته است، طوری وانمود شود، گویی شاان اروپایی خود از زندان آزاد میخوار

 در زندان فرانسه چقدر به او سخت گذشته است.کرد که انگار می

 ی رجوی تمام اعوان و انصارشان را در فرانسه گرد آورده تا در موقع آزادیمسئووین فرقه

مریم قجر از زندان حضور داشته باشند. اکنون هر ساوه مریم قجر به خاطر آزادی از هتل 

ل به نمایندگان از دور خارج وکند و با دادن پان( مراسمی به همین خاطر برپا می)زند

ی ی غربی و اروپایی و کرایه کردن افراد بی کار از سراسر اروپا و دانشجویان خارجشده

یم قجر نشان دهد که از حمایت میلیونی برخوردار است. نمود زیادی دارد که مر خواهدمی

مزدور و خاون های اعضای فریب خورده جایی نداشته و مانند یک نزد مردم ایران و خانواده

 به ملت به او نگاه می کنند.

مشخص است که تمام این فریبکاری برای فرار از پاسخ دادن به این سؤال است که در 

کند؟ چرا نیروهای فرقه بعد از اکنون مریم در فرانسه چه کار می وضعیت جنگی عراق

ریم رجوی در ی مدستگیری مریم قجر باید متوجه فرار وی به فرانسه شوند؟ اگر دستگیر

 گرفت تا کی مسئووین فرقه سعی داشتند این فرار را الپوشانی کنند؟فرانسه انجام نمی

ی دستگیری مریم قجر در فرانسه سبب نشد که اعضا در مورد حضور وی اوبته؛ مسأوه

 هایی که نوشتهکردند و در فاکتنشوند. اعضا در این مورد سؤال میدر فرانسه دچار تناقض 

وفور مطرح می شد که مگر قرار نبود مریم قجر به همراه مسعود جلودار ارتش  می شد به

آزادی بخش باشند پس اکنون وی در فرانسه چه کار می کند؟ چرا حضور مریم در فرانسه 

بعد از سرنگونی صدام را به اطالع اعضا نرساندند؟ کی قرار بود حضور مریم قجر در فرانسه 

 علنی شود؟ 

 ت وجود داشت که متأسفانه مسئووین فرقه هرگز حاضر نشدند به آن هاانبوهی از سؤاال

جواب بدهند و دستگیری مریم نیز مزید بر علت شد تا دیگر کسی جرأت سؤال کردن در 

 ور وی در فرانسه را نداشته باشد.مورد دویل حض
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 شروع ریزش نیرو در مناسباتورود خانواده ها به اشرف و 

مع شدن نفرات فرقه در اشرف؛ خانواده ها که از وضعیت بعد از سرنگونی صدام و ج

فرزندانشان اطالعی نداشتند تصمیم گرفتند به قرارگاه اشرف آمده و با عزیزانشان مالقات 

 اووین سری از خانواده ها با اتوبوس به درب قرارگاه اشرف 7533داشته باشد. در مرداد سال 

 . آمدند و خواهان مالقات با عزیزان خود شدند

ی نفرات اشرف بیایند مسئووین سازمان همه ها به قرارگاهکمی پیش از این که خانواده

ی عملیاتی به داخل قبل از سقوط صدام، ما تیم ها"را در هر قرارگاه جمع کرده و گفتند: 

ر نمایند ووی همیشه کردیم تا در مأل خانواده قرار بگیرند و ارتباط برقراکشور اعزام می

شدیم. اکنون بعد از سرنگونی صدام این موقعیت برای ما به وجود آمده و میدچار ضربه 

ها از ایران به قرارگاه اشرف بیایند. این کار م که قرار است تعدادی از خانوادهاطالع داری

شود زیرا برقراری دش را دارد و یک پیروزی محسوب میحکومت، برای ما معنی خاص خو

 توانیم به خلق قهرمان وصل شویم.ست و بدون کمترین هزینه میمهم ا ارتباط برای ما بسیار

 ها نباید اطالعاتیمالقاتی نفرات باید محورهایی را مورد توجه قرار بدهند. در در ضمن همه

 انتقال داده شود مبنی بر این که ما چند نفر هستیم و یا نفرات دیگر کجا هستند و یا فالنی

 "و ...کجاست و آیا زنده است یا خیر 

 سازمان برای این که جلوی تبادل اطالعات را بگیرد در مالقات یک فرد با خانواده، چند

کردند تا هم رابطه عاطفی برقرار نشود و هم اطالعاتی از وضعیت خانواده نفر همراهش می

 به افراد فرقه داده نشود.

ه شدند که عزیزان ی خانواده ها متوجنواده ها و اووین مالقات ها، همهبعد از آمدن خا

ی خود مالقات داشته توانند با خانوادهی حضور دارند... چرا آزادانه نمیشان در چه مناسبات

  ها به خاطر چیست؟آیند؟ این قید و بندمالقات چند نفر به همراه آنان میباشند؟ چرا برای 

 تواند ازمی کرد کهای خود به سر می برد و فکر میرجوی هنوز در خواب های پنبه دانه

 کانال خانواده مقاصد شومش را در داخل کشور به پیش ببرد. برنامه های رجوی شامل اخاذی
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از خانواده ها، جذب نیروی جوان و به کار گرفتن خانواده و اعضای آنان برای کار تبلیغی و 

 اطالعاتی بود.

 یکی از خانواده ها های متفاوتی در اووین مالقات خانواده با عزیزانشان وجود داشت.صحنه

 شاکی بود که ما برای مالقات با عزیزان خود به اشرف آمدیم چرا چند نفر دیگر باید مواظب

 ما باشند؟ 

 ی زبان را حل کند فردی از همان شهر و یا استان کهین فرقه برای این که مسأوهمسئوو

اند با زبان محلی فرستادند تا کسی نتوات کننده بودند به محل مالقات میهم زبانِ مالق

 خود با خانواده اش گرم بگیرد.

ؤال خانواده ها در مالقات اول متوجه شدند که عزیزانشان در زندان حضور دارند و س

 ی یک تماس به آن ها داده نشد؟ نفرات فرقه که از وضعیتکردند چرا طی این مدت اجازهمی

ند و مواظب بودند که زمان ترسیدبر داشتند از طرح این سؤال ها میداخلی مناسبات خ

مالقات هر چه سریع تر تمام شود و خانواده ها برگردند زیرا می دانستند روز بعد باید در 

 نشست های جمعی فاکت های مالقات با خانواده را نوشته و بخوانند.

 رفتند نباید خود را خوشحال نشان می دادند. ی اعضایی که برای مالقات میهمه

 ی آن ها شاکی بودند که رجوی چهم و با خانواده مالقات داشتم همهدا شدوقتی از فرقه ج

ی خود هم ترس با خانواده فضا و مناسبات جهنمی برقرار کرده که عزیزانشان از صحبت

 دارند؟

 اووین مالقات خانواده ها با عزیزانشان، بر اعضا تأثیر کرد. رجوی به آنچه که انتظار داشت

 خلقی وصل نشد بلکه این مالقات ها سبب جدا شدن نفرات فرقه شد.نرسید او نه تنها به 

بعد از رفتن خانواده ها، نشست های جمعی نفراتی که برای مالقات رفته بودند شروع 

شد. در این نشست ها خواندن فاکت ها و ریختن جمع روی افراد و دادن فحش و ناسزا به 

 بودند، انجام می شد.افرادی که در مالقات با خانواده قدری شل شده 

خواست به صفر هم نرسید چون به ی بیست میمالقات خانواده ها اگر رجوی نمرهدر 

کار گیری نفراتی از خانواده برای کارهای اطالعاتی و خبرگیری و ... چیزی بود که رجوی 

ر ی دها، آغاز مسأوه داربرد. مالقات با خانوادهنیاز داشت و از کمبود آن رنج می به آن
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 هایی بود که مسئووین فرقه برای این که افراد را در مناسباتسازمان را سبب شد چون نمونه

نموده است  نگه دارند، به دروغ گفته بودند که حکومت ایران اعضای خانواده شان را اعدام

 ها افراد متوجه شدند که نه تنها حکومت ایران کاری به آنان نداشتهدر حاوی که در مالقات

 اعضای خانواده هایشان درس خوانده و مشغول کارهای اداری و غیره هستند. بلکه

 ها در داخل کشور سوءاستفاده نماینداین که بتوانند از اعضای خانوادهمسئووین فرقه برای 

ی ایمیل ها را از شیاری خانواده ها باعث شد که همهبه خانواده ها ایمیل می دادند ووی هو

 بین بردند.

راد در برخورد با یکدیگر ان فضای بسیار ملتهبی در اشرف به وجود آمد، افدر آن دور

کردند ده است یا خیر و سعی میکردند که آیا از خانواده اش کسی به مالقات آمسؤال می

 اطالعاتی از شهر و خانواده ی خود بگیرند.

قه ساویان بعد از مالقات اعضا با خانواده هایشان، دروغ هایی که رجوی و مسئووین فر

 به نفرات شان گفته بودند رو شد و این زمینه ای برای جدا شدن و فرار نیرو از مناسبات بود.

 بعد از دیدار خانواده ها هر روز خبر فرار یکی از نفرات به گوش می رسید.

 از آنجا که نیروهای آمریکایی در اشرف مستقر شده بودند این فضا برای نفرات ایجاد شده

 رهایی از دست مسئووین فرقه، خودشان را به نیروهای آمریکایی معرفی کنند. هتجبود که 

 افرادی که خواهان جدایی بودند بیشتر نفراتی بودند که با خانواده های خود مالقات کرده

بودند. مسئووین فرقه وقتی با این شرایط مواجه شدند سعی نمودند بیشتر به خانواده هایی 

فردی از مرز خارج شده و به قرارگاه اشرف می آمدند تا هم از  مالقات بدهند که خودشان

های داخل کشور را روی آنان سوار نماید. ل نموده و هم می توانستند برنامهآنان استقبا

خانواده هایی بودند که گول حرف های مسئووین فرقه را خورده و بعداً در داخل کشور به 

 دند.مشکالتی برخورد نمودند و روانه زندان ش

 ها و مالقات با اعضای خود باعث ریزشز مدتی متوجه شد که ورود خانوادهرجوی پس ا

ی مالقات ندهد. رجوی گام را فراتر نهاد و ازهنیرو شد و بعد از آن سعی نمود به کسی اج

مرزهای بی هویتی اش را به پایان برد و برای این که آب پاکی را روی دست همه بریزد 

 انواده کانون فساد است تا دیگر کسی به فکر خانواده اش نباشد و دستورعنوان داشت که خ
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ها ا گفتن و زدن سنگ از آنی خانواده ها با فحش دادن و ناسزداد که در صورت مشاهده

 استقبال کنند.

 
 نواده های خواهان مالقات در اشرفحمله ی وحشیانه ی مزدوران رجوی به خا

 
 ا توسط مزدوران رجوی در اشرفزخمی کردن یکی از خانواده ه

ماهیت واقعی و ضد انسانی رجوی این است که از یک طرف دم از خانواده می زند و از 

 طرف دیگر سعی می کند خانواده را کانون فساد بنامد.

ای مالقات ندهد و همیشه ن نتیجه رسید که دیگر به خانوادهرجوی جنایت کار به ای

 دهیم منظورش این بود که خانوادههای خودمان مالقات مینوادهکرد که ما فقط به خااعالم می

 تنها بیاید و اگر شده مخفیانه از ایران بیاید تا آن ها بتوانند روی آن سوار شده و کارهایی که

 در داخل کشور داشتند به او واگذار نمایند. 

ان رفتن به مبارزه و استقامت خانواده ها در مقابل اشرف ادامه داشت، زمانی که امک

ی رجوی به این کردند. سران فرقهواده ها از این امکان استفاده میاشرف وجود داشت خان

ی مالقات به خانواده ها داد. رجوی بعداً در پیام های اجازه نتیجه رسیدند که دیگر نباید

د به ی خواد که اعضا در مواجهه با خانوادهداخلی، خانواده را کانون فساد نامید و دستور د

ی وزارت اطالعات بنامند. نفرات فرقه از این کار ن نمایند و آنان را مزدور و مهرهآنان توهی
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 یمدعی است پدر و مادر پیرشان مهرهدانستند این که رجوی راضی نبودند چون به خوبی می

 اطالعات و یا مزدور هستند صحیح نیست. 

بلکه برخوردهای تشکیالتی  ی قضیه نبودتان آمدن خانواده ها به اشرف همهداس

 مسئووین با نفرات مالقات کننده نیز مطرح بود. نفرات مالقات کننده باید جواب پس می دادند

مالقات کننده که چرا راضی شدند به مالقات بروند سپس باید تمام حرف هایی که با نفر 

نوشتند و متذکر در مواجهه با خانواده را نیز می کردند و وحظات خودداشتند را گزارش می

می شدند که از منافع سازمان دفاع کرده اند و یا خانواده را راضی نموده اند که با سازمان 

 همکاری کند یا خیر؟

نوشت و در فرد مالقات کننده بر روی کاغذ میاین بخشی از محورهایی بود که باید 

د که فرد مزبور کردنمسئول نشست بود که باید تأیید میخواند و این جمع و جمع می

تی که همراه فرد مالقات کننده توانسته از بحث مالقات خارج شود یا خیر. در ضمن نفرا

د و در نشست باید گواه برخورد نوشتنبرخورد فرد مزبور را میرفتند نیز باید گزارش می

 زنشست دراکننده بس بود که در گفت دیگر برای فرد مالقاتای میشدند و اگر کسی نکتهمی

شد، حتی شاهد د مزبور از مالقات خود پشیمان میآوردند که فرشود و بالیی بر سرش می

آمدند نفرات دیگر راضی نبودند برای مالقات میوقتی خانواده ها دوباره به اشرف  بودیم

 بروند.

 مسئووین سازمان برای این که مالقات به هیچ عنوان انجام نگیرد با حقه بازی و فریبکاری

ازگردند. مثالً به کردند خانواده ها را معطل نموده تا زمان بگذرد و آن ها دوباره بیسعی م

گفتند فرد مورد نظر آنان راضی نیست با خانواده اش مالقاتی داشته باشد و خانواده ها می

گفتند که خانواده وی مسئووین سازمان به اعضای خود نمیاین کار را خیانت می داند. 

 یگفتند که خانوادهرفتن خانواده ها به افراد خود میقات دارد، بعضاً در موقع آمده و قصد مال

 شما آمده ووی چون شما را پیدا نکردیم زمان گذشته است. بعضاً نفرات را توجیه می کردند

 ی خودش برخورد نمود باید به روی آنان تف بیاندازد و این کار به معنیکه وقتی با خانواده

 ای سازمان مجاهدین می باشد.دفاع از ارزش ه
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می شد. مثالً سال ها به دروغ هایی که رجوی به اعضا گفته بود در مالقات ها آشکار 

 تان همهرا کشته است و یا اعضای خانواده ی شماکه حکومت ایران خانواده گفتندنفرات می

ر سازمان بمانند کردند تا نفرات با کینه د، دروغ هایی از این مدل عنوان میمعتاد شده اند

و حاضر به جدا شدن از مناسبات نشوند ووی وقتی پای خانواده ها به مناسبات باز شد و 

نفرات با خانواده هایشان مالقات نمودند تمام دروغ هایی که رجوی به افراد خودش گفته 

 وغبود فاش شد. از این نقطه خیلی از نفرات تصمیم گرفتند که ماندن در مناسباتی که روی در

 و فریبکاری سوار شده است اتالف عمر است و تعداد زیادی از اعضای سازمان بعد از مالقات

 خانواده ها جدا شدند.

 
 ی وزارت اطالعات نامید؟ن مادران پیر را می توان مهرهآیا ای

 

 ی آمریکا در اشرفانجام مصاحبه با وزارت خارجه

که قرار جمع نموده تا توجیه نمایند بعد از مدتی دوباره مسئووین سازمان نفرات را 

 ی آمریکا به اشرف آمده و با تک تک نفرات مصاحبه انجام دهند.است نیروهای وزارت خارجه

 اگر از شما سؤال شد که مایل هستیدید به کدام کشور"ی افراد گفته شد: در این توجیه به همه

ی کنید، در ضمن باید همه را عنوان بروید کشور آمریکا، استراویا و یک کشور اروپایی

نفرات دفاع محکمی از سازمان بکنند و به حمله ی آمریکا به قرارگاه های سازمان در عراق 

 ازگشت سؤاالتی کهو این که ما با نیروهای نظامی آمریکا مشکلی نداریم اشاره کنید. بعد از ب

ها صحبت شود. از آن د کنید تا در مورد هر کدامکنند را در گزارش خود قیآنان از شما می

 "اوبته در مورد گرفتن اطالعات باید دقت کنید که به هیچ عنوان اطالعاتی ندهید.
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 شد( بود.رف )به درب ضلع شمال اشرف ختم میمحل انجام مصاحبه بعد از قبرستان اش

نفرات را توسط اتوبوس به آنجا می بردند سپس نفرات به مقر نیروهای آمریکایی که خارج 

 ف بود می رفتند و بعد از انجام مصاحبه به داخل قرارگاه باز می گشتند ...از اشر

در مورد نفراتی که قدری با سازمان مشکل داشتند مسئووین وظیفه داشتند قبل از 

ی مصاحبه نمایند تا او ه طور کامل مغزشویی کرده و آمادهرفتن فرد برای مصاحبه او را ب

ی بسیار خوبی بود که فرد می توانست ه باشد. مرحلهاز سازمان را نداشتقصد خارج شدن 

در موقع انجام مصاحبه از سازمان جدا شده و به قسمت استقرار نیروهای جدا شده که در 

شان مشکل داشتند ه برای نفراتی که قدری از دیدگاههمان نزدیکی بود برود. مسئووین فرق

 گذاشتند. چند روز قبل از انجام مصاحبه به طور مستمر نشست می

مسئووین فرقه سعی نمودند نفرات مشکل دار آخر از همه برای مصاحبه برده شوند. در 

کنار هر نفر، فرد مسئووی قرار می دادند تا بتواند در محل مصاحبه به کار شستشوی مغزی 

ادامه دهد و فرد را از رفتن به مقر نیروهای آمریکایی منصرف کند. مسئووین فرقه هم قبل 

دادند تا بتوانند فرد را در مناسبات صاحبه، به او وعده های سرکاری میفرد به م از رفتن

نگه دارند. به طور مثال به یکی از دوستانم که قصد خارج شدن از مناسبات را داشت وعده 

دادند که چون تو از اروپا آمده ای منتظر بمان برای تو وکیل بگیریم، کارت که ردیف شد 

 بعد از یک ماه وقتی پیگیری"گفت: برای سازمان کار کن. این فرد می آنجابه اروپا برو و در 

 کردم خبری از وکیل نبود و عنوان داشتند که در حال پیگیری است. بعد از چند ماه باز هم

خبری از وکیل مورد ادعایی مسئووین سازمان نبود. من متوجه شدم که تمام این کارها 

 "را در مناسبات نگه دارند.سرکاری بوده و قصد داشتند که م

ات سازمان حضور داشتند. نفراتی هم بودند که اعضای دیگری از خانواده شان در مناسب

 انجامید سعی می کردند از فرد دیگرها برای نگهداری فرد به شکست می ی شیوهوقتی همه

نه دو عضو استفاده کنند تا وی مانع رفتن برادر یا خواهر و یا پدر و مادرش شود و این گو

 خانواده را مقابل همدیگر قرار می دادند.
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 دارت به فرد مشکلی دیگری که مسئووین فرقه آن را انتخاب کرده بودند دادن مسئوویشیوه

 خواهد به تو مسئوویت بدهد و تعدادیه سازمان به تو اعتماد کرده و میکردند کبود و توجیه می

 تا این گونه فرد را به ماندن در مناسبات تشویق کنند.کردند از نفرات پایین تر به او وصل می

ی تشکیالتی کمی داشتند. ه وارد سازمان شده بودند و پروسهتعدادی هم بودند که تاز

و  کرد، به تعدادی از آنان وعده ی دوچرخه داده بودندنگه داشتن این افراد مدوش فرق می

 تواند هراز گاهی در سطحخوش باشد که میدادند تا فرد دوش یا به آن ها مسئوویت ماشین می

کنیم، انه میگفتند شما بمانید ما شما را به اروپا رواه رانندگی کند. یا به عده ای میقرارگ

 بردند ووی هیچ کدام از این حقه بازی هامسخره و کثیف دیگر را به کار می انبوهی شیوه های

 بودیم.مؤثر واقع نشد و باز هم شاهد ریزش و فرار نیرو 

ی دیگری هم ی تروریستی رجوی از شیوهاین فریب کاری ها، مسئووین فرقه در کنار

ها وظیفه داشتند فضای محل استقرار ر تمام نشستکردند. مسئووین فرقه داستفاده می

 جداشدگان یعنی تیف را طوری مخدوش نشان دهند که دیگر کسی فکر رفتن به آنجا را نکند.

 افتند یا می گفتندبه خاطر سیگار به جان همدیگر می ات جدا شده در تیفگفتند نفرمثالً می

ها را زنجیر آن یوهای آمریکایی پای همهبه خاطر سیگار تاکنون چند نفر مرده اند و یا نیر

ی آن حرف ها دروغ به آن محل رفتم متوجه شدم که همهکرده اند و ... بعداٌ وقتی خودم 

 بوده است.

رجوی برای این که تنور جوسازی خود علیه محل استقرار نفرات جدا  یمسئووین فرقه

اسی ویسی معروف بودند شده را داغ تر نمایند از نفراتی که همیشه در درون سازمان به ک

کردند تا وانمود نمایند که وضعیت داخل تیف بسیار خطرناک می باشد. با تمام استفاده می

یسان به راه انداخته بودند نفراتی که تصمیم گرفته تبلیغاتی که مسئووین فرقه و کاسه و

 بودند دست به فرار زدند و یا از طریق سازمان به تیف برده می شدند.

ی افراد را خارجه آمریکا، مسئووین فرقه همه ی نیروهای وزارتعد از پایان مصاحبهب

 ری از رفتن بهخب"جمع نمودند تا ماهیت ضد انسانی و خبیث خود را نشان دهند و گفتند: 

 سه کشور مورد نظر نیست. اگر ما در مصاحبه عنوان داشتیم به این دویل بود که مسأوه سیاسی

ون اشرف مرز سرخ ماست و است. ما به هیچ عنوان قرارگاه اشرف را ترک نخواهیم کرد چ
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 ی اعضای سازمان این را بدانند. ما این قرارگاه را با خون دل ساختیم، در ضمنباید همه

)ع( می باشد. حاضر جوار خاک سرور آزادگان امام حسیندر کنار خاک میهن است و در 

 نیستیم در جنگ با حکومت ایران از عراق بیرون برویم. ما در کشورهای دیگر کاری نداریم،

 "ی خود علیه حکومت ایران ادامه دهیم.بتوانیم در آن کشورها به مبارزه چگونه

 یکا به پایان رسیدهکه مصاحبه با مأموران وزارت خارجه آمر ها در شرایطی بوداین گفته

 ی نفرات در مناسبات اشرف خواهند ماند.ردند که دیگر کار تمام است و همهکبود و فکر می

کردند مدتی دیگر به کمک آمریکا به یکی از سه کشور معرفی شده افرادی که فکر می

گر کسی حق نداشت در مورد ترک اشرف خواهند شد آرزویشان بر باد رفت و دی فرستاده

 حرفی بزند.

 در آن موقع فضای تشکیالت بسیار ملتهب بود و هر کس در ذهنش به دنبال مسأوه ای بود.

 شد که فالن نفر خودش را به نیروهای آمریکایی معرفی نموده است به همینهر روز عنوان می

انداختند  ایی گشت های سواره راهدویل در مسیرهای منتهی به محل استقرار نیروهای آمریک

 ی افراد حلقه ضعیف )به قول سازمان( باید توسط مسئووین زیر نظر گرفته می شدند.و همه

بعد از پایان مصاحبه با وزارت خارجه، من برای فرماندهی قرارگاه سه که زنی به نام 

 وضیح دادم.پروین صفایی بود در چندین صفحه گزارش نوشتم و وضعیت فعلی سازمان را ت

از نوشتن این گزارش برداشت غلط نشود که من قصد جدایی دارم بلکه به خاطر این "گفتم: 

است که متوجه شوید سازمان اکنون در چه موقعیتی است، نباید حتی یک روز در اشرف 

 بمانیم، شعار سرنگونی از طریق خاک عراق قابل دسترسی نیست و باید در قاوب یک سازمان

 "ارج از عراق به دنبال سرنگونی گشت.سیاسی در خ

چند روز بعد مرا از ستاد قرارگاه سه خواستند و عنوان شد که باید در نشست پروین 

 شرکت کنم. در آن موقع این زن مسئوویت فرمانده محور داشت. او باعث مرگ چند 7صفایی

 یات، ارتقای درجههای عملیاتی در قرارگاه جنوب شده بود و بعد از شکست در عملنفر از تیم

 گرفت و مسئوویت بیشتری به او دادند.

                                                           
 زنی کاسه ویس که کارش فقط تعریف و تمجید از رجوی بود. - 7
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ضابطه بود که نمی توان با مسئول زن نشست تکی داشت و باید یک نفر از مردان یا 

 زنان حضور داشته باشند برای این کار فردی به نام جواد خراسان )اسماعیل مرتضایی( انتخاب

ی من فرمانده 7513ه این فرد در سال ک شد و او نیز حضور داشت. به این نکته اشاره کنم

های انجام ی عملیاتی و نوع عملیات و شیوهعملیاتی در پاکستان بود او نقشه هایبرای تیم

 کار را توجیه می کرد.

از پروین صفایی بعد از تعریف و تمجید از وضعیت فرقه و این که نیروهای آمریکایی 

ای از یوخ و مردم عراق حمایت گستردها شکنند و یسازمان و نیروهای آن تعریف می

ی قبل از صدام بهتر شده است. سازمان وضعیتش از دوره"من گفت:  کنند، بهسازمان می

ی جو و فضای سیاسی ا به چیزی که عنایت ندارید مسأوهمن گزارش شما را خواندم، شم

کرده اند. با  عراق می باشد، اکنون بیش از دو میلیون عراقی و شیوخ مختلف از ما حمایت

 توانسازمان رو به پیشرفت است، حتی میتوجه به شناختی که غرب نسبت به ما دارد وضعیت 

های تسلیحاتی مان نیاز دارد و در این مسیر کمکگفت آمریکا برای جنگ با ایران به ساز

  "زیادی خواهد نمود.

ی مود که جنبهبه فاکت هایی اشاره نجواد خراسان در تأیید حرف های پروین صفایی 

 حمایت از سازمان داشت چه از جانب سربازها و گروهبان های قبلی ارتش عراق و چه از طرف

 شیوخ عراقی که بعد از پر کردن شکم هایشان در اشرف به تعریف کردن از فرقه می پرداختند

 و این گونه سر نیروهای سازمان و مسئووین اش را کاله می گذاشتند. 

مهم تر  گفتند سازمان اکنون از زمان صدامراسان و پروین صفایی میکه جواد خاز این 

 گویم، انگار آنان دردارند و من چه میخندیم که آنان در کجا قرار شده در ذهنم به آن ها می

کردند و گفت گوش میآن ها فقط به چیزهایی که رجوی میباغ معادالت سیاسی نیستند. 

 آن را نشخوار می نمودند.

 ث کمک تسلیحاتی غرب بهزنید را قبول ندارم. اگر بححرف هایی که شما می"م: من گفت

ی دند دوم این که غرب بعد از تجربهباشد اول این که چرا ما را خلع سالح نموسازمان می

کرد. بعد طاوبان با شوروی سابق به طاوبان کمک می افغانستان و طاوبان )زمانی در جنگ

 به بزنند که آمریکا مجبور شد برای نابود کردنشان به افغانستانسعی نمودند به غرب هم ضر
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خواهد به سازمانی که مستشاران و بازرگانان آمریکایی را در ی نظامی کند.( چگونه میحمله

 "دهند را کمک نظامی کند؟وز شعار نابودی امپریاویسم سر میزمان شاه ترور کردند و هن

 ح گروه های طرفدار غرب در آمریکای التین بود.در ضمن خبرهایی که می رسید خلع سال

 نباید به این حرف ها که فالن سرباز"ی مواردی که اطالع داشتم به آنان گفتم: با توجه به همه

گیری سیاست کلی غرب در جای دیگر تصمیمآمریکایی از ما تعریف کرده دوخوش کرد. 

 "می شود حتی اگر تمام مردم عراق از ما حمایت کنند.

آنان جواب دادند که نباید سازمان را با سازمان دیگری مقایسه کرد چون سازمان در 

 جهان کنونی تنها سازمانی است که در حال مبارزه می باشد. 

آنان برای خوردن و گرفتن پول به اشرف می آیند. "من در مورد شیوخ عراقی گفتم: 

شود. مگر در آنان پول داده میبه سر تیم های  من خودم شاهد بودم که برای گرفتن امضا

 مورد جنگ اول آمریکا علیه عراق تجربه نکردیم که همین نیروهای عراقی که سنگ شان را

 به سینه می زنیم چگونه به قرارگاه های علوی و جلوال حمله نمودند و قرارگاه را غارت کردند.

 "تجربه را تکرار کنیم.چگونه است که وقتی ما این تجربه را داریم باز هم سعی داریم این 

ی این این حرف من نشانه"در آخر گفتم:  ای به پایان رسید واین نشست بدون نتیجه

 "نیست که بخواهم سازمان را تنها بگذارم، من بیشتر به دنبال حفظ سازمان هستم.

جوابشان را این گونه دادم چون می دانستم که بعد از پایان نشست زیر ضرب و تحت 

ی فرار را حل و کردم مسأوهنبال کارهای دیگری بودم و سعی میم بود. من دکنترل خواه

 ی سویه بودم و اعتماد زیادی به من داشتند و در مناسبات هیچ گونه خطاییفصل کنم. راننده

 از من ندیده بودند. 

همان طور که انتظار داشتم بعد از پایان نشست و بعد از گذشت چند روز سازماندهی 

 د و به قسمت ماوی که در محل تبلیغات مستقر بود منتقل شدم. خودم را به مسئولمن عوض ش

 ماوی که زنی به نام افسانه پیچگاه بود معرفی نمودم و در قسمت پرویه و ماوی سازماندهی شدم.

 کردم با کاراول برایم روشن شده بود و سعی میبعد از این تغییر سازماندهی خیلی از مس

ی از محل استقرار خارج شوم توانستم به راحتغول کنم. از آنجا که میودم را مشکردن خ
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چنان ادامه داشت و این فرصت خوبی بود که ام همی من با دوستان هم محفلیرابطه

 راکز و وشکرهای دیگر اطالع یابم.بتوانم از اخبار سایر م

 تغییر سازماندهی در اشرف

یر سازماندهی خود را انتظار داشتم. پس از بعد از نشست و گفتگو با پروین صفایی، تغی

 یک هفته به من ابالغ شد که باید خودم را به قسمت ماوی معرفی کنم. کار اصلی من سرکشی

قرارگاه می کردند، بود. آمار به انبارهای ماوی و ورود کامیون هایی که بارهای مختلفی وارد 

 ختیار مسئووم قرار می دادم. ی وسایل وارداتی به همراه ویست آن را باید در اهمه

 ، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد به علت این که نام سازمان مجاهدین7533تابستان سال 

در ویست گروه های تروریستی قرار دارد تمام اموال و پول های سازمان در آمریکا بلوکه و 

 وقتی در اشرفمصادره خواهد شد. این خبر همانند خبر دستگیری مریم قجر مهم بود زیرا 

در محاصره نیروهای اوتالف قرار داریم دیگر کار سازمان تمام است و به وحاظ ماوی نیز 

 دچار مشکل خواهیم شد.

با توجه به تصمیم گیری وزارت خزانه داری آمریکا، مسئووین سازمان در اشرف فرصت 

وضعیت را غنیمت شمرده و فضا را طوری نشان دادند که دیگر خبری از پول نیست و 

  بسیار خراب است در حاوی که همان موقع سازمان از طریق سوریه به عراق پول وارد می کرد.

ی وشکر و محور را خودشان باید رها دستور داده شد که هزینهی وشکرها و محوبه همه

 تهیه کنند و مقدار پول برای آنان در نظر گرفته شد.

 های کوچکداده شد که چوب خشک، تکها دستور ی قرارگاه هبرای تأمین پول به همه

 موکت خراب و کهنه، آوومنیوم، ماشین و هر چیزی که قابل فروش است را باید جمع آوری

 و تحویل ستاد فروش بدهند تا به فروش برسد.

فروش  چون من تازه به قسمت ماوی آمده بودم به من ابالغ شد که خود را به ستاد

 رف بود معرفی کنم و هر چند ماه طول کشید باید کمکماشین که محل آن در درب ورودی اش

 کار آنان باشم.
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 من بعد از معرفی خود به ستاد فروش ماشین، کارم را آغاز نمودم. مسئول این کار فردی

 به نام رسول ترکمان بود. 

 برای این کار محلی در بیرون از قرارگاه در نظر گرفتند. تمام وشکرها موظف شدند خودورهای

و آیفا و واز و ... را رنگ زده و بعد از تغییر رنگ به ما تحویل بدهند. ما  پیجشامل  نظامی

 کردندتی که برای خرید ماشین مراجعه میبر اساس کاری که داشتیم این خودروها را به نفرا

 تحویل می دادیم. 

 ای که در عراق وجودرنگونی صدام و اوضاع به هم ریختهالزم به ذکر است بعد از س

 های سبک و سنگین کرد. خودروهای زیادی از شهرهایداشت سازمان شروع به خرید ماشین

های متعدد با قیمت بسیار پایین خریداری شد. تعداد زیادی مختلف و از طریق کانال

های ر و خودروهای وانت نیسان و سواریماشین آالت شامل بلدوزر، بیل مکانیکی، وود

ه نمود. فضای حاکم در اشرف این بود که باید اموال بیشتری مختلف را تهیه و وارد قرارگا

از مردم عراق گرفت و به قرارگاه آورد و بعداً با قیمت باالتری به خود آنان فروخت. به طور 

آورد و آن را ارت بارزگانی عراق را به اشرف مینمونه راننده ای خودروی تانکر و تریلی وز

خت وزارت نفت را به اشرف آورده و می فروختند. در می فروخت و یا بعضاً تانکرهای سو

یگر وجود قرارگاه و مسئووین ووع سیری ناپذیری برای جمع کردن خودرو و وسایل د

 ی سازمانماندگار هستند و باید برای آیندهکردند که در عراق و اشرف داشت چون فکر می

 ای آمریکایی بود و آنان درذخیره سازی کرد. در این برهه حفاظت قرارگاه اشرف با نیروه

این رابطه هیچ اقدامی نمی کردند و برایشان مهم نبود که سازمان در حال چه کاری است. 

 یدویل هماهنگی و همکاری همه جانبهاوبته این هماهنگی و عدم دخاوت آمریکایی ها به 

مسئووین  سازمان با آنان بود که دست سازمان را در غارت مردم عراق باز گذاشته بودند.

 ی این وسایلها دریافت کردند در حاوی که همه سازمان با این شیوه پول هنگفتی از عراقی

 متعلق به مردم عراق بود.

کار به آنجا کشیده شد که سازمان حاضر شد حتی خودروهای مخصوص رجوی را هم 

محلی بفروشد این خودروها شامل ماشین های بنز ضد گلووه و دیگر خودروها بود که در 

 جداگانه و مخفیانه فروخته می شد و کسی نباید متوجه این جریان می شد.
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مسئووین سازمان در این پرویه، یک نفر عراقی را از شهر بعقوبه آورده بودند که در کار 

انتقال و سند زدن وارد بود و دفتری به همین نام در بعقوبه داشت. ابتدا نفرات سازمان 

ر گفتند و نفرات بعد از چک خودرو به فرد مورد نظمشتری میمبلغ مورد معامله را به 

گرفتند تا نیروهای آمریکایی ی خروج از قرارگاه را میمراجعه کرده و سند فروش و برگه

مانعی برای خارج شدن ایجاد نکنند. این خودروها نظامی بود و برای این که شهری شود 

د را به رنگ شهری تبدیل کرده و بعد هر قرارگاه مسئوویت داشت خودروهای تحویلی خو

 به محل فروش بیاورند.

را کانال های دیگری هم بودند که ماشین آالت سنگین را می فروختند و وودر و بلدوزر 

کردند. بیشتر کانال های سازمان کردهای عراقی بودند. به همین شیوه تبدیل به پول می

کار گرفت و  تعداد زیادی از افراد را بهسازمان از این طریق پول بسیاری به دست آورد و 

 وقت شان را پر نمود.

این پرویه چند ماه طول کشید و چیزی که خودش را نشان داد ماهیت ضد انقالبی 

فرقه رجوی بود چون عراق بعد از سرنگونی صدام، وضعیت داخلی مناسبی نداشت و هنوز 

تی رجوی در فرصت به دست آمده هیچ اداره و سازمانی مشغول به کار نبود و فرقه تروریس

 سعی نمود اموال مردم عراق را بچاپد. این همان سازمانی بود که ادعا داشت در جنگ آمریکا

علیه عراق، بر ضد آنان کاری انجام نخواهد داد. همچنین در زمان صدام چقدر از همین 

 رجوی مردم و دووتش خورد و حتی چند درصد از فروش نفت عراق به خاطر خوش خدمتی

به سازمان تعلق می گرفت ووی شاهد بودیم وقتی فرصتی نصیب سازمان شد شروع به 

 چ کاری فروگذار نکرد.غارت اموال مردم عراق نمود و از هی
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 عکس خودم در مراسم نشست رجوی در اشرف

 

 سه ی خارج شدن از سازمان مجاهدینپرو

برای نشست به ساون قرارگاه  ی افراد گفته شد بایدبه همه 7535در اواخر بهار سال 

اشرف برویم. در ابتدای نشست مسئول اول وقت سازمان که مژگان پارسایی بود عنوان 

ی استاتو )موقعیت پناهندگی( نفرات اشرف حل شده و ما از این تاریخ جزء مسأوهداشت، 

 کنوانسیون چهارم ینو می باشیم و این یک پیروزی برای سازمان می باشد.

یک ساعت اندر باب پیشرفت سازمان و موقعیت فعلی آن حرف زد و این که  قبل از آن

 خواست رویمسیر ترقی قرار گرفتیم. او می ما به سمت ایران نرفتیم باعث پیشرفت شده و در

 شکست رجوی خاک پاشیده و به نفرات روحیه بدهد که ما اگر چه به سمت ایران نرفتیم ووی

 قیقاٌ همان حرف های رجوی بعد از شکست در عملیات دوم بود.اکنون پیروز شدیم. این جمله د

در این نشست باز هم تعدادی کاسه ویس پشت میکرفون رفته و اندر باب پیشرفت و 

ها باعث شده بود ی تعریف و تمجید نمودند. این حرفترقی سازمان حرف زدند و از رجو

 اجع به رجوی و انقالب طالقکه حال خیلی از نفرات بد شود چون از بس تعاریف مسخره ر

 مریم می شنیدیم دیگر خسته شده بودیم.

اتو سؤال می شد ووی در مورد حرف های مژگان پارسایی و کنوانسیون چهارم ینو و است

 دانست و به صرف این که وی این گونه می گوید حرفش را قبول نمودند.کسی چیزی نمی
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و شعف بودند و انگار به سرنگونی در جریان نشست مژگان پارسایی که همه در شور 

دست یافته اند، به یک باره مهدی براعی از برادران مسئول و یکی از شکنجه گران سازمان 

 خواهد در مورد جدا شدگان )کمپ تیف( در کنار اشرففون رفت و گفت که میپشت میکرو

این منظور  کرد بامپ تیف در ذهن افراد را دنبال میحرف بزند. او خراب کردن وضعیت ک

د. او در مورد کمپ تیف گفت: که دیگر کسی خودش را به نیروهای آمریکایی معرفی نکن

کشند. فرات به خاطر سیگار همدیگر را میی افراد پاهایشان با زنجیر بسته است و نهمه"

 شود و... اگر کسی قصد جدا شدن دارد بهتر است خودش را به مسئووینتجاوز به وفور دیده می

 این حرفش اصالً ارزش اجرایی نداشت. "ی نماید، سازمان حتماً پیگیر کارش خواهد بود.معرف

 کرد با کمک مسئووین زن فرقه می تواند فضای کمپ تیف را بسیار آشفته نشان دهد.او فکر می

 های مهدیر آن موقع عکاس بود به تأیید حرفسپس فردی به نام حمید عندویب که د

وغ عنوان داشت که وی از نزدیک شاهد بوده که در تیف به خاطر براعی پرداخت و به در

 سیگار چند نفر با هم درگیر شده و یک نفر کشته شده است. این حرف دروغی بیش نبود چون

 گیر این موضوع شدم گفتند که اصالٌ هیچ اتفاقی در این زمینهوقتی خودم به تیف رفتم و پی

 نیافتاده است.

ه در آن جلسه مطرح شد می توان فهمید که چقدر تشکیالت از این دروغ شاخداری ک

رجوی تحت فشار بود. در نشستی که اصالٌ ربطی به تیف نداشت این موضوع بیان شد تا 

 بتواند به نفرات مشکل دار این پیام را بدهد که بهتر است در مناسبات بمانند چرا که وضعیت

 تیف بسیار خراب است. 

 اعی، نفراتی که هم محفل بودیم قرار گذاشتیم که دیگر ماندنهای مهدی بربعد از صحبت

 در مناسبات اشرف جواب ندارد و باید سازمان را ترک نمود. قرار بر این شد که روز سوم تیر

بسیار  خودمان را به مقر نیروهای آمریکایی برسانیم و جدا شدن خود را علنی نماییم. 7535

 نشود و نفرات امکان خارج شدن از محل استقرار خودمهم بود که کسی متوجه این حرکت ما 

 ماٌرا داشته باشند چون شرایط برای خارج شدن از مقر استقرار بسیار سخت بود و نفرات حت

 گرفتند تا بتوانند از محل استقرار خارج شوند. ما هفت نفر بودیم،ای به نام ویزا میباید برگه
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 دیگر که امکان بیرون آمدن از محل استقرار داشتیم قرار شد که پنج نفر نزدیک ظهر و دو نفر

 بعد از ظهر ساعت دو اقدام کنیم.

 روز بعد، چون من وانت داشتم ابتدا یکی از نفرات به نام بهزاد علی شاهی را سوار نموده

 هایی که قرار گذاشته بودیم بقیه را سواربیرون آمدم. در طول مسیر در محل و از محل استقرار

 ر آخر همه ی نفرات سوار خودروی تخلیه فاضالب شدند و به محل استقرار نیروهایکردم و د

 آمریکایی که در سمت شمال قرارگاه اشرف بود رفتند و خودشان را معرفی نمودند که دیگر از

 مجاهدین نیستند. 

 من و نفر دیگر به نام یونس سلیمانی، ساعت دو بعد از ظهر قرار گذاشته بودیم. موقع نهار

 ی نفرات باید برگه های استاتو رااز محل استقرار بیرون برود و همهمسئووم گفت کسی نباید 

 ای از مسئووم خواستم که زود رفته و کارم را انجام بدهم و سریع برگردم.امضا نمایند. من با بهانه

ری از مسئول تراب های سوخت بود که هر قرارگاه می بایستای که آوردم گرفتن برگهبهانه

 گرفتند. ابتدا مسئووم قبول نکرد ووی چون اصرار کردم او گفت که باید سریعسررشته داری می

برگردی. من برای این که مسئووم شک نکند و زودتر به سر قرار برسم بدون این که وسیله 

 و یا وباسی بردارم سوار ماشین شده و به محل قرار رفتم.

 زمان خودشان را به نیروهای آمریکایی معرفی کردهاز این که پنج نفر از نفرات قدیمی سا

ی خروج از مقرها داده که دستور داده شود به اعضا اجازهبودند این ترس وجود داشت 

 نشود و این طرح ما با شکست مواجه شود. من دوشوره داشتم و بدون این که وسیله و یا وباسی

ای همه ون امضای برگه های استاتو بربا خود بردارم سریعاٌ از محل استقرار بیرون آمدم. چ

کردم که نفر مورد نظر برای آمدن مشکل داشته باشد به همین محورها اوزامی بود فکر می

پرکردن آب خاطر مدتی منتظرش ماندم و او با تانکر آب از راه رسید. تانکر را در محل 

ساندیم. چون از گذاشت و سوار خودروی من شد و خودمان را به مقر نیروهای آمریکایی ر

 یدیم خودمان را معرفیقبل در این باره توجیه شده بودیم وقتی به مقر نیروهای آمریکایی رس

نیستیم  های مجاهدینها یک مترجم فارسی داشتند به او گفتیم که ما دیگر نیرونمودیم. آن

سؤال  به کمپ تیف برویم. بعد از مدتی خواهیم در این مناسبات باشیم و می خواهیمو نمی

 و جواب به همراه دوستم به کمپ تیف رفته و با دیگر دوستانم برخورد نمودم.
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های سازمان بود نشده بودیم. ر از قدیمیی اهمیت فرارمان که شامل هفت نفما متوجه

دو زن "ریکایی به ما گفت: هنوز چند ساعتی از فرار ما نگذاشته بود که یکی از سربازان آم

و  انی و فاوزه محبت کار از مسئووین فرقه به مقر نیروهای آمریکایی آمدههای فهمیه اروبه نام

تی انخواهان دیدار با شما هستتند و قول داده اند که اگر به قرارگاه برگردید هرگونه امکا

از آنجا که  "فرستیم.واهید خودمان شما را به اروپا میدهیم و اگر بخباشد به شما می

دانستیم که دروغ می گویند، تصمیم سازمان را داشتیم و میی مسئووین های حرفتجربه

به آن ها بگو ما هرگز به "گرفتیم به حرف هایشان توجه نکنیم. به سرباز آمریکایی گفتیم: 

  "توانند ما را فریب دهند اشتباه می کنند.کنند میباز نمی گردیم. اگر آنان فکر می قرارگاه اشرف

 

 
 بت کار از مسئووین ارشد سازمانفهمیه اروانی و فاوزه مح

 یبیست سال توانسته بودیم از فرقه آن روز برای ما روز بسیار مهمی بود چرا که بعد از

رجوی جدا شویم. آن شب به همراه سایر دوستانم کلی خندیم و شاد بودیم. برای اووین بار 

 مورد مساول فرقه معنی خندیدن و شادی را درک کرده بودیم. هر شب کار ما این بود که در

 خندیدیم. یادش به خیر یکی از دوستانمکردیم و میبزنیم. اراجیف رجوی را تکرار می حرف

های او تئاتر عملیات جاری فرقه و حرفبهزاد علیشاهی بود که هنرمند بسیار خوبی بود 

 خوشحالشدیم. اووین بار بود که از ته دل آورد و ما از خنده روده بر میمیمسئووین را در 

 مان مشخص نبود ووی خیلی خوشحال بودیم. روزهای اولبودیم. ما چیزی نداشتیم و آینده

 در تیف شرایط بسیار سخت بود. به علت گرما و نداشتن کوور چند روز به واقع سخت گذشت

از این که از مناسبات و تشکیالت رجوی زنده خارج شدیم بسیار خوشحال بودیم.  ووی

خصی با خودمان نداشتیم. با یک پیراهن و شلوارک تا چند هفته سر هیچ گونه وباسی ش

کردیم تا این که از طرف نیروهای آمریکایی به ما وباس دادند. به نیروهای آمریکایی گفتیم 
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اگر می شود به مسئووین سازمان خبر بدهید که وباس های ما را تحویل دهند. این کار به 

 کندن در سازمان، مسئووین حتی حاضر نشدند وسایل جایی نرسید و بعد از بیست سال جان

 خودمان را به ما بدهند.

برای ما که تازه از سازمان جدا شده بودیم هنوز مساول و ذهنیت هایی وجود داشت. 

د که مسئووین قدیمی سازمان هم خیلی از نفراتی که در کمپ بودند هنوز باور نداشتن

ها یرش بودم دوستان زیادی داشتم، آنکه در پذاز سازمان جدا شوند. زمانی  توانندمی

خیلی راحت قبول کردند که ما از طرف فرقه رجوی به کمپ تیف نیامده ایم. در موقع نهار 

توانستند با کمپ های ی نفرات میعی بود و یا در موقع ورزش که همهو صبحانه که جم

  کردندراد به ما اعتماد نمیخت بود و افدیگر تماس بگیرند و حرف بزنند شرایط ما بسیار س

کردند که ما له بگیرند. بعداٌ خودشان مطرح میکردند از ما فاصو نفرات جدید سعی می

چند نفر اعضای قدیمی سازمان برای کاری به تیف آمده ایم و سعی داریم خط سازمان را 

و  دهای گرمدر تیف دنبال کنیم و یا برای سازمان اطالعات کسب کنیم. خوشبختانه با برخور

 ی دیگری پیدا کرددر پذیرش داشتند این مسأوه جنبه ها و شناختی که از منافشاگری بچه

 ایم و قصد داریم زندگی جدیدی را آغاز کنیم.از سازمان جدا شده و درک کردند که ما واقعاٌ

 چند روز بعد از جدا شدن ما از مناسبات اشرف، تعدادی از نفرات به تیف آمدند. جویای

خبرها در مناسبات بودیم که گفتند فرار ما هفت نفر مانند بمب در سازمان ترکیده چون 

همه نفرات قدیمی سازمان بودیم. مسئووین سازمان مانند همیشه سعی نمودند وانمود 

 کنند که ما هفت نفر از مأموران وزارت اطالعات بوده و طاقت مبارزه را نداشته ایم.

شود و نمی تواند کسی را در ت مسخره به ما مربوط نمین اتهامادانستیم که ایمی

 شناختند و از وضعیت ما خبر داشتند. نفرات جدیداسبات فریب دهد چون همه ما را میمن

کردند که کسی حرف های مسئووین فرقه در مورد آمدند عنوان میوقتی به محل تیف می

 دروغی بیش نیست.شما را قبول ندارند و فقط سکوت می کنند چون می دانند 

برای خیلی از نفرات سؤال شده بود که چطور می شود فردی بیست سال در مناسبات 

 سازمان باشد و سازمان متوجه نشود که وی نفوذی بوده است؟ آیا این سازمان کارش تووید

مأمور وزارت اطالعات می باشد؟ پس این که مسئووین شعار می دهند تعداد زیادی نفوذی 
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ر مورد ازمان شناسایی شده اند، دروغی بیش نیست. اراجیفی که مسئووین ددر ورودی س

 ام مطرح کردند به مانند تف سر باال عمل نمود و ماهیت رجویما و دیگر دوستان جدا شده

فریبکار بیش از پیش برای همه روشن شد. رجوی فریبکار حتی تحمل یک انتقاد را هم 

 رات جدا شده دست به افشاگری علیه وی و سازماننداشت و از این ترس داشت که روزی نف

ده و یا کرد اگر به فرد تهمت نفوذی بودن یا از مبارزه بریمخوفش بزنند. رجوی فکر می

تواند جلوی ریزش بیشتر نیرو را بگیرد ووی این گونه نشد. مشکالت دیگر نسبت دهد می

 کردندنایتکارش سعی میرجوی و مسئووین جزدنند هر چقدر نفرات دست به افشاگری می

 سم پاشی علیه نفرات جدا شده را بیشتر کنند.

بعد از چند روز نیروهای آمریکایی چادرهای مخصوصی آورده و خودشان برای ما محل 

استقرار درست کردند و برای هر چادر کوور گازی نصب کردند کاری که سازمان حتی برای 

 یمپ تیف دیدیم دوستی و همکاری همهدر ک نفراتش هم انجام نمی داد. ما تنها چیزی که

 توانستیم بفهمیم که سازمان چقدر نیاز به دروغ در موردفرات جدا شده با یکدیگر بود و مین

 کمپ تیف داشت.

خواست فضایی داشتند. سازمان میسئووین فرقه دست از توطئه بر نمیدر کمپ تیف م

 اهند به دنبال زندگی بروند بهتر است بهخوه نفرات به ایران نروند و اگر میحاکم کند ک

ها وادهدانستند اگر جدا شده ها به ایران بروند و با خاناروپا بروند. مسئوالن سازمان می

 زنند و دیگر سازمان نمی تواند از آنان سوءاستفادهر داشته باشند دست به افشاگری میدیدا

 نرفتن به داخل کشور را تبلیغ کند. کرد خطین دویل در تمام تبلیغاتش سعی مینماید به هم

کرد که ما در داخل کشور هوادارانی داریم و خانواده ها هنوز از سازمان تبلیغ می

قتی به ایران بازگشتم کنند که این یکی از دروغ های رجوی بود. من ون حمایت میسازما

شناخت درستی  های زیادی برخورد داشتم، متوجه شدم که این خانواده ها هنوزبا خانواده

 از ماهیت فرقه رجوی ندارند. صحبت کردن و آگاهی دادن در مورد وضعیت فرقه رجوی کار

نواده ها علیه رجوی موضع گیری خواست. وقتی خاین را نمیبسیار مهمی بود که رجوی ا

 کردمورد تهاجم قرار می داد و سعی میکردند دستگاه تبلیغاتی فرقه نفرات جدا شده را می

ن پراکنی افراد را در داخل کشور خراب نماید. وقتی نفرات جدا شده به داخل کشور با وج
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آمدند دیگر حقه بازی و سوءاستفاده ماوی سازمان از خانواده ها به پایان رسید و همه 

ه به اشرف )عراق( خانواده ها به ماهیت واقعی سازمان اشراف پیدا کردند. خانواده هایی ک

 شیادی و فریبکاری سازمان اشراف پیدا کرده بودند دیگر به طور کامل ای ازآمده و به گوشه

 انزجار خود نسبت به سازمان را اعالم می کردند.

، وقتی تعدادی از نفرات خواهان جدا 7536های طعمه در سال در جریان نشستقبالً 

شما گفت از خارج خبری نیست و همه ر این کار اصرار داشتند، رجوی میشدن بودند و ب

کرد ان فرستاده می شوید. رجوی فکر میاگر در زندان های ابوغریب زنده ماندید به ایر

چون این نفرات در زندان ابوغریب بودند و زمان زیادی از حضورشان در مناسبات اشرف 

 گذشته بود نمی توانند برای سازمان ضرری زیاد داشته باشند. 

 زی که ذهن مان را روشن نمود این بود که نهما بعد از وارد شدن به کمپ تیف، اووین چی

 تنها برخورد بدی از طرف نیروهای آمریکایی با ما نشد بلکه همه گونه امکانات در اختیار ما

 دادند و حتی برای کمک به افراد بعد از خارج شدن از کمپ تیف گفته بودند که اگر نفراتقرار 

 توانستدالر حقوق داشته باشند و این می توانند ساعتی یکبخواهند درون کمپ کار کنند می

 بسیار انگیزاننده باشد.

 نیروهای آمریکایی در داخل کمپ تیف امکانات رادیو و تلویزیون و ماهواره به راه انداختند

مان بیشتر باز شت. هر روز که می گذشت فضا و ذهنو امکان دسترسی به اخبار وجود دا

ی حاضر نبود حتی یک خبر از داخل کشور به کردیم که چگونه رجوشد و درک میمی

ان کرد. اختناق در درون سازماز فیلترهای خبری سازمان عبور میدست ما برسد و باید 

توانستند یک مسابقه ی فوتبال از ایران را نگاه کنند و یا در کرد، نفرات حتی نمیبیداد می

ن انجام می گرفت تا راضی مورد دیدن فوتبال خارجی هم باید کلی کله پزی روی مسئووی

است که خود را انقالبی  ی واقعی تشکیالتیه نفرات فوتبال ببینند. این چهرهشوند ک

 کند ووی نفراتش در غار ناآگاهی به سر می برنند.معرفی می

به سازمان بعد از مدتی، وقتی نیروهای آمریکایی متوجه شدند که افراد بعد از ورود 

 ای خودشان را نداشته اند تلفن در اختیار نفرات گذاشتند. من نزدیکهامکان تماس با خانواده

ی هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده ام نداشتم چون مسئووین سازمان به دو دهه اجازه
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کردند که حتی اگر فرد دوش بخواهد با خانواده اش تماس بگیرد فضا را طوری درست می

عملیات  درخواست را داشت باید در نشست های به او این اجازه را ندهند و اگر کسی این

گفت که چه شده که یک باره یاد خانواده اش افتاده است و ... . جاری دویل این کار را می

توانید برای خانواده اگر بخواهید می"راد گفته می شد: بعضاً قبل از شروع سال جدید به اف

ورهای اروپایی به ای واسط مانند کشخود نامه بدهید و ما این نامه ها را از طریق کشوره

این بازی کثیفی بود که رجوی  "کنیم در ضمن باید سر نامه باز باشد.ایران ارسال می

ی ال کند که مصصم نشوند با خانوادههمیشه به راه می انداخت تا شاید تعدادی را خوشح

های کاغذروزی برای سوزاندن "گفت: گیرند. یکی از دوستان جدا شده میخود تماس ب

باطله رفته بودم، در آنجا چشمم به پاکت هایی خورد، از روی کنجکاوی یکی از نامه ها را 

برداشتم و متوجه شدم که نامه مربوط به یکی از اعضا می باشد که برای تبریک شب عید 

ی خودم را هم دیدم که مسئول است. در میان تعدادی دیگر، نامه برای خانواده اش نوشته

ده بود تا همه را بسوزانم. در آنجا متوجه شدم که تمام داستانِ نامه نویسی برای مربوط دا

 "ی من با سازمان شروع شد.ت و از آن نقطه، زاویهخانواده و ارسال آن دروغی بیش نبوده اس

ی خود ردیم که بیست سال است با خانوادهکبرای نیروهای آمریکایی تعریف می وقتی

 شود سازمانی به اعضای خود حتیان باور کردنی نبود که چگونه میشتماس نداشته ایم برای

ی یک تماس هم نمی دهد. همه ی نفرات با نیروهای آمریکایی صحبت کردند و آنان اجازه

 راضی شدند که تلفنی برای تماس اعضای جدا شده از فرقه تروریستی رجوی که اکنون در تیف

 گ و اووین راه ارتباطی با خانواده بعد از بیست سال بود.بودند، تهیه کنند، این امکان بسیار بزر

چون "به همه گفتند: بعد از مدتی نیروهای آمریکایی تلفن ماهواره ای تهیه نمودند و 

ی آن را به اعضای خانواده خود شود در صورت تماس شمارهی تماس گران تمام میهزینه

توسط  این تماس ها در ماه یک بار ".بدهید تا آنان از طریق ایران با شما تماس بگیرند

ی خود را بتوانند راه ارتباطی با خانواده گرفت تا همه ی نفراتنیروهای آمریکایی انجام می

پیدا کنند. من بعد از دو ماه تماس گرفتن و نداشتن شماره تلفن، باالخره موفق شدم با 

هم نبود چون وقتی خودم برادرم تماس بگیرم. وقتی این تماس برقرار شد به این سادگی 

کرد امکان دارد نیروهای نکرد که من خودم باشم. او فکر میرا معرفی کردم برادرم قبول 
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اهند و یا این تماس از سازمان باشند که قصد دارند با آنان تماس گرفته و پول و ... بخو

 خاطرات های بعدی با دادن مشخصات و گفتنی اطالعات شهرمان باشد. در تماسطرف اداره

در عراق بوده ام گذشته، برادرم به من اعتماد نمود و دریافت که من در سازمان مجاهدین 

باشم. بعد از بیست سال دوری از خانواده، این وحظه برای من یکی از و اکنون زنده می

توانستم خیلی راحت با خانواده ام تماس بگیرم انگیزترین وحظه ها بود چرا که میخاطره 

ماس گرفتی قبول نکردم چون فکر ادرم حرف بزنم. بعداً برادرم به من گفت وقتی تو با بر

کردیم در عراق کشته شده ای، ما خبری از تو نداشتیم و برای اعضای خانواده سخت می

بود که قبول کنیم تو زنده باشی. وقتی شک ما تبدیل به یقین شد انگار هدیه بزرگی به ما 

 خانواده پیچید که تو تماس گرفته ای. دادند و خیلی زود در تمام

 های بعدی این ارتباط بهتر برقرار شد و من به نکاتی که سازمان در مورداوبته؛ در تماس

 گفت اشراف پیدا کردم. وضعیت داخل کشور و خانواده ام می

 این فضا در تمام نفرات که در کمپ تیف بودند به وجود آمده بود و دیگر ترسی از تماس

 ی خود تصمیم درستیها باعث شد که نفرات برای آیندهنواده خود نداشتند. این تماسا خاب

بگیرند، تعدادی به ایران آمدند و تعدادی هم راه اروپا در پیش گرفته تا به دور از مناسبات 

 فرقه رجوی زندگی جدیدی را آغاز نمایند.

 تصمیم برای رفتن به داخل کشور

نظارت نیروهای آمریکایی بودم. این نه ماه برای من، مدت نه ماه در کمپ تیف تحت 

ام بعد از بیست سال برقرار راه داشت. ابتدا تماس با خانوادهساویان ارزش و تجربه به هم

 شد و توانستم به خبرهایی دست پیدا کنم و از وضعیت خانواده مطلع شوم. من دریافتم که

 ان دروغ های بسیاری به ما گفته است.رجوی طی این سال ها در مورد خانواده و وضعیت ش

وجود تلویزیون و ماهواره و دیدن برنامه های ایران زمینه ی بیشتری برای آگاهی فراهم 

 کرد تا متوجه شویم خبرهایی که سازمان در داخل مناسبات می گفت دروغی بیش نبوده است.

 زمان و تشکیالتکرد که وقتی شما وارد ساهمیشه در داخل مناسبات تبلیغ می سازمان

شوید دیگر بازگشت شما به داخل کشور با اعدام همراه خواهد بود. مسئووین فرقه سعی می
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کردند از این حربه استفاده نموده و افراد را بترسانند تا کسی فکر رفتن به داخل کشور می

 را نکند. 

داخل ایران را  ی افراد وقتی وارد تیف شدم ابتدا اصالً قصد رفتن بهمن نیر مانند بقیه

کرد. این طرز فکر فقط در خرب تبلیغات سازمان در من عمل مینداشتم چون هنوز آثار م

کردند ووی وقتی ارتباط با داخل لکه همه ی افراد این گونه فکر میمورد من صادق نبود ب

کشور از طریق تلفن برقرار شد به خیلی از حقایق اشراف پیدا کردم. من مطلع شدم تمام 

مورد اتی که در مجاهدین بوده و دستی در قتل و کشتار در داخل کشور نداشته اند نفر

توانند به داخل کشور آمده و مانند یک شهروند به زندگی عفو رهبری ایران هستند و می

خود ادامه دهند. رهبری انقالب ایران عمالٌ بااین کار توانست به خیلی از نفراتی که در 

 ل داشتند کمک کند.آمدن به داخل کشور مشک

های بعدی برادرم از من خواست که به داخل کشور بیایم، من قبول نکردم و در تماس

گفتم من با این سابقه و حضور در جنگ علیه ایران اگر به داخل کشور بیایم باید به زندان 

و  بروم. برادرم گفت این گونه نیست چون رهبری ایران در داخل کشور به همه عفو داده است

 تو هم مانند بقیه می توانی همانند یک ایرانی به زندگی ادامه بدهی. 

 من در آن موقع برای انتخاب، شرایط سختی داشتم. هر روز ذهنم درگیر این مسأوه بود

که چه باید کرد، اگر به داخل کشور بروم چه خواهد شد، آیا گفته های سازمان در مورد 

به داخل کشور ریسک بزرگی نیست؟ آیا بهتر نیست زندان و اعدام درست است؟ آیا رفتن 

گوید که در داخل کشور مشکلی م راحت باشد؟ آیا برادرم درست میبه اروپا بروم تا خیاو

نخواهم داشت؟ تمام جنبه های مثبت و منفی را در ذهنم بررسی می کردم و در نهایت 

ن نفرات کمپ تیف هم قبول کردم که به داخل کشور برگردم. این فضا و انتخاب در میا

شدید بود چون هر روز عده ای بین تصمیم رفتن به داخل کشور و نرفتن گیر کرده بودند 

ای هم خط سازمان را پیش می بردند و می گفتند به داخل کشور ف دیگر عدهو از طر

نروید، داخل کشور برای شما خطرناک است، امکان دارد حکومت ایران شما را اعدام کند و 

 فی از این مدل.اراجی
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ی تروریستی قرار گرفته بود ی سازمان ملل در بغداد مورد حملهاز آنجا که مقر نیروها

ان تردد برای آنان وجود ی نفرات سازمان ملل به کشور اردن رفته بودند و امکو همه

بایست کار را نیروهای آمریکایی دنبال می کردند. عده ای از نفرات درخواست نداشت می

امکان فرستادن "گفتند: ی بروند ووی نیروهای آمریکایی میکه به کشورهای اروپای داشتند

شما به کشورهای دیگر نیست، چون هیچ کشوری شما را قبول نمی کند، شما هم چنان 

 سازمان ملل نبود نفرات کاری چون کمپ تیف تحت نظارت "در ویست تروریستی قرار دارید.

یی تحویل ما می دادند های بی ربطی که فرماندهان آمریکاتوانستند بکنند و باید حرفنمی

های سازمان مراسم و جشنکردند. همین فرماندهان آمریکایی همیشه در را قبول می

کردند که در ان و فرماندهان آمریکایی ادعا میگذراندند. سربازشرکت نموده و خوش می

ی سازمان بودند و سازمان هم جنگ عراق حضور دارند و از طرف دیگر هر روز در جشن ها

 مندرهاستخری در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده بود تا آنان از وذت جنگ در عراق به

 کردندخارج از عراق، با کارشکنی سعی میشوند. مسئووین سازمان در مورد اعزام نفرات به 

 ا نکند عمالٌ نیروهایفضا را ملتهب نشان دهند تا کسی از داخل مناسبات قصد رفتن به تیف ر

 آمریکایی به آوت دست نیروهای سازمان تبدیل شده بودند. 

 در نهایت به نیروهای آمریکایی خبر دادم که من انتخاب خود را کرده و حاضر هستم به

داخل کشور بروم. بعد از نه ماه زندگی کردن در تیف که دنیایی تجربه برای من به همراه 

ه از کار کردن در تیف جمع کرده بودم به همراه تعداد زیادی از داشت و با مقداری پووی ک

 جداشده ها به سمت مرز ایران )مرز قصر شیرین( حرکت کردیم. 

نفر  736مانده بود که که من و بیش از  7535دقیقاً چند روز به پایان زمستان سال 

 روهای سازماناعضای جدا شده به مرز قصر شیرین رسیدیم. بعد از چند ساعت در حضور نی

ترین ان شدیم. این وحظه برای من شیرینملل و کمیساریای پناهندگی تحویل مقامات ایر

توانستم تصور کنم، ووی هنوز ترس از زندانی شدن و ... در من وجود ه میوحظه ای بود ک

 داشت و اوقاوات رجوی در مورد فضای داخل کشور به طور کامل پاک نشده بود.

به خاک ایران در ورودی مرز، فرماندار شهر قصر شیرین از ما استقبال بعد از وارد شدن 

نمود. این طرز برخورد قدری از تناقضات ذهنی ام را کاست که این چه داستانی است و او 
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 سازی است یا خیر؟ بعد از مراسم تحویل دادنت ما خبر دارد آیا این برای ظاهرکه از وضعی

نهار به رستوانی رفتیم و بعد از صرف نهار به سمت تهران  ما به نیروهای ایرانی، برای صرف

 حرکت نمودیم.

 وحظه عملیات فروغ جاویدانانشاه رسیدیم هردر طول مسیر وقتی به گردنه چارزبر کرم

آمد که چگونه و چه اتفاقی افتاد تا خودمان را به آن گردنه رساندیم ووی در به یادم می

 ای بهی شهرها و گردنه ها برایم خاطرهی شدیم. همهست مجبور به عقب نشیننهایت با شک

 ای که وارد درگیری شدیم تا وحظه ای که زخمی شدم و به عقب بازگشتم.همراه داشت، از وحظه

 برایم روشن شد که رجوی با چه فریبکاری و شیادی قصد داشت تعداد زیادی از نیروهایش

 را به کشتن بدهد.

ر قصر شیرین توانست خیلی از تناقضاتی که رجوی برخورد خوب و گرم فرماندار شه

ی رجوی ن ببرد. سران فرقهفریبکار ساویان در ذهن افرادی مثل من فرو کرده بود، را از بی

کردند قاتل، شکنجه گر و بازجو معرفی میافراد مسئول داخل کشور را افراد به اصطالح 

 جوی چگونه با شیادی سعی داشتووی آنچه که ما در صحنه دیدیم به خوبی نشان داد که ر

 ما را فریب دهد.

ی افراد در محلی نزدیک تهران به مدت یک هفته در قرنطینه بودیم. من به همراه بقیه

گرفتند تا وحاظ پزشکی مورد معاینه قرار می این کار طبیعی بود چون افراد می بایست به

خانواده ام در تماس بودم و به مبادا کسی به بیماری خاصی دچار باشد. من در این مدت با 

 کردم.ت داخل کشور بیشتر اشراف پیدا میوضعی

 مردم ایران"کرد ذهن ما را قفل کند به طور مثال می گفت: رجوی با شیادی تمام سعی می

شود. م در مأل عام با جرثقیل انجام میبه خاطر بدبختی همه معتاد هستند و هر روز اعدا

 ما هر چقدر از مرزووی  "ر زندان هستند و یا معتاد می باشند و ...ی شما یا داعضای خانواده

ن گرفتیم خبری از معتاد در کنار خیابان و جرثقیل نبود. تنها من درگیر ایعراق فاصله می

کردیم همه به دنبال این مساول های دیگر صحبت میذهنیات نبودم بلکه وقتی با بچه

 بودند. 
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شدم با همه ی نفراتی که من آن ها را ندیده بودم مواجه  وقتی وارد خانواده ام شدم و

که مورد اذیت و آزار قرار  ی ما نه معتادی وجود دارد نه ایندریافتم که اصالً در خانواده

اند. آنجا بود که دریافتم رجوی این ساویان چگونه با دروغ گفتن سعی نمود ما را با گرفته

 ایران دشمن نگه دارد. حکومت

در تهران تحویل برادرم شدم. آن وحظه را هیچ  7535ی آخر سال وز سه شنبهمن در ر

 وقت فراموش نخواهم کرد، در رستورانی بودیم که برادرم وارد شد، با نگاه اول او را شناختم

اشت را در آغوش ووی نفری که با او بود را نشناختم. وقتی برادرم که ارزش زیادی برایم د

شناختم. یدی در زندگی من ورق خورد. من نفر همراه برادرم را نی جدگرفتم انگار صفحه

باشد، موقعی که تو رفتی او خیلی کوچک بود، اکنون برای او پسرم می"برادرم گفت: 

 "خودش مردی شده است.

ام را بغل کردم انگار ساویان درازی است که او را می شناسم و این رابطه وقتی برادرزاده

 شد و هم چنان ادامه دارد.بین من و او برقرار 

من به همراه برادرم و پسرش به سمت کرج حرکت کردیم و با دوستم که او هم اهل 

ی آخر سال بود، مردم به جشن و ی کردم. آن روز مصادف با سه شنبهشمال بود خداحافظ

غ بود. ناخودآگاه مراسم چهارشنبه سوری مشغول بودند و تمام خیابان های کرج بسیار شلو

 شانر این که مردم در این روز مخاوفتها و فیلم های سازمان افتادم مبنی بیاد اطالعیه به

ی تروریستی این قبیل. دستگاه تبلیغاتی فرقه کنند و اراجیفی ازیحکومت اعالم م را با

رجوی به این دروغ پردازی نیاز داشت تا وانمود کند که در داخل کشور خبری است و به 

 داخل مناسبات انگیزه بدهد. من در داخل شهر دیدم که خبری از برنامه های نیروهای خود در

مخاوفت با حکومت نبود و مردم در حال جشن و شادی بودند. برایم روشن شد که رجوی 

 در دروغگویی ید طوالیی دارد.

. نفرات فامیل تا شب به ی برادرم رسیدم به خوبی از من استقبال نمودندوقتی به خانه

 کردندبه در برده ام اظهار خوشحاوی می زدند و از این که از دست فرقه جان ساوممی من سر

گفتم که دند که اگر می شناختم به آنان میکرفرات سؤال میی نهمچنین در مورد بقیه

 وی در چه وضعیتی می باشد. 
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اده ی اعضای خانورستان تنکابن )شهسوار( رفتم. همهروز بعد به همراه برادرم به شه

دیدم که برایم تازگی داشتند و نمی شناختم و برادرم حضور داشتند، نفرات جدیدی می

 آنان را به من معرفی کرد. 

کرد در نبودِ من پایان گونه که رجوی جنایتکار تعریف می متوجه شدم زندگی آن

 نیافته بلکه ادامه داشته است.

می دیدنم آمدند، فضای بسیار گرهای محل که بزرگ شده بودند به تعداد زیادی از بچه

کردند که باالخره توانستم از مجاهدین ساوم و زنده خارج حاکم بود و همه خدا را شکر می

 شوم. 

رفت و آمدها و یادآوری خاطرات گذشته تا پاسی از شب ادامه داشت ووی چیزی که 

لی خوشحال فضای من را عوض نمود برخورد گرم خانواده و دوستان سابقم بود که مرا خی

 می کرد.

این رفت و آمد ها چند روز ادامه داشت. روزهای بعد خانواده هایی به دیدارم آمدند که 

ال می کردند که آیا نفر وی را نفرات شان هنوز در چنگال رجوی اسیر بودند. آنان سؤ

 ؟شوندر دارند و چرا از سازمان جدا نمیشناسم یا خیر، این که آنان در چه وضعیتی قرامی

 چرا حتی یک تماس تلفنی هم نمی گیرند و انبوهی سؤاالت دیگر. 

رجوی و وضعیت نفرات شان ی زشویی فرقهی مغوقتی من در مورد ابهامات و نحوه

 دادند. برایم جاوب بود چونجوی را مورد وعن و نفرین قرار میدادم، خانواده ها رتوضیح می

 های داخل کشور هوادار ما هستندخانوادهکرد که هایش عنوان میبترجوی همیشه در صح

شدم که این حرف رجوی درست دادم متوجه میقتی من برای خانواده ها توضیح میووی و

ی رجوی ندارند و مدام وی را مورد وعن و ه های اعضا اصالً سنخیتی با فرقهنیست. خانواد

 .نفرین قرار می دهند و رجوی را مسبب بدبختی فرزندانشان می دانند

گذشت و بیشتر با خانواده های مختلف استان حرف می زدم، دروغ هایی هر روز که می

 که رجوی گفته بود بیشتر روشن می شد.

رجوی به ما گفته بود که اگر به ایران بروید زندانی و اعدام خواهید شد ووی در مورد 

ذیت و آزار قرار خودم و دیگران شاهد بودم که ما حتی یک روز هم زندانی نشدیم و مورد ا
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ی شهروندان به زندگی خود مانند بقیه"در همان بدو ورود به ما گفته شد:نگرفتیم. 

 "بپردازید و اگر کسی برای شما مشکلی ایجاد کرد گزارش بدهید تا ما با آنان برخورد کنیم.

بعد از شنیدن این حرف به رجوی وعنت فرستادیم که چگونه سعی نمود با ردیف کردن 

 دروغ ما را از مأل اجتماعی مان دور نماید. هزاران

کرد که به هن ما فرو میی مردم ایران را شکنجه گر می نامید در ذوقتی رجوی همه

 هیچ کس اعتماد نکنیم.

بعد از جدا شدن و بازگشت به نزد خانواده متوجه شدم که چگونه عمر من با فریبکاری 

گر چه دوم با سازمان نبود ووی بر اثر و دروغ های رجوی تلف شده است. این ساویان ا

شانتای و مغزشویی که رجوی در تشکیالت به راه انداخته بود اصالً راضی نبودم به ایران 

بازگردم. از همان برخورد اول مسئووین حکومتی در مرز ایران تا بعد از آن متوجه شدم اگر 

گز کسی راضی به جدا کردند هررقه با اعضای خود درست برخورد میرجوی و مسئووین ف

شدن از مناسبات نبود. سازمانی که تمام بنیادهای آن بر فریبکاری و شارالتان بازی سوار 

 شده باشد این گونه با اعضای خود برخورد می کند.

فرات جدا شده کردند کسی به ایران نرود ووی ناش سعی میرجوی و دستگاه تبلیغاتی

دروغ های بزرگ سران فرقه شدند. دروغ های  یهای خود متوجهدر تماس با خانواده

 رجوی مانند تف سر باال برای دستگاه تبلیغاتی وی عمل نمود.

 

 حضور دوباره در عراق این بار همراه با خانوادها 

د دانستم که به افراد بعد از بازگشت به ایران و شروع یک زندگی جدید، خود را متعه

به افشاگری بزنم. دوستانی که در مناسبات کمک کنم و دست  سازمان در اشرفدربند 

تا فرق سر متناقض بودند ووی از آنجا که قدرتی برای تصمیم گیری ندارند مجبور داشتم 

ا فریبکاری به حیات خود زندگی خفت بار در مناسبات تن بدهند و رجوی هم ب شده اند به

ود داشت عمالً ذهن به دویل سیستم مغزشویی مستمری که در مناسبات وج دهد.ادامه می
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گچ شده و قدرت فکر کردن ندارند و رجوی می تواند ذهن افراد را در اختیار به افراد تبدیل

 خود داشته باشد و هر جور که بخواهد آن ها را حرکت دهد.

این احساس مسئوویت سبب شد ابتدا در داخل کشور به خانواده های مختلف سر بزنم 

 ان در چنگال فرقه رجوی گرفتار هستند و علت این که تماسو آنان را آگاه کنم که نفرات ش

گیرند به خاطر دستور تشکیالتی است که رجوی صادر کرده است یعنی اینکه اعضای نمی

 خانواده شان هیچ گناهی ندارند و مانند برده در دستان رجوی گرفتار هستند.

چه  شد که رجوییکردم برایم روشن مبا خانواده های بیشتری مالقات میهر چقدر 

 ی خانواده ها وقتی به وضعیت اشرف،ها انجام داده است. همهخیانت و جنایتی علیه خانواده

کردند به رجوی وعنت انقالب طالق رجوی اشراف پیدا می مناسبات سازمان و وضعیت

 خواستند که رجوی جواب خیانت هایش را پس بدهد.و از خدا می فرستادندمی

اگر روزی خانواده ها به اشرف بروند آنان را همراهی کنم چون پس من تصمیم گرفتم 

از ورود به ایران با خانواده ها خیلی دوست شده بودم و حتی با بعضی از آنان رفت و آمد 

قات با نفرات گرفتار خود داشتم. بعد از مدتی قرار شد که تعدادی از خانواده ها برای مال

همچنین  ن قبول کردم تا خانواده ها را همراهی کنمی رجوی به اشرف بروند، مدر فرقه

ی چیزهایی که رجوی در مورد مهی تروریستی رجوی بگویم همی خواستم به اعضای فرقه

 من در مناسبات گفته دروغی بیش نبوده است. رجوی در مناسبات گفته بود که من در زندان

ند با دیدن من متناقض شناختام. قصد داشتم افرادی که مرا می هستم و شکنجه شده

 شوند و راه خروج را در پیش بگیرند.

 توانستندحضور داشتند که حتی به زحمت می در این سفر تعدادی از مادران و پدران پیر

رفتند تا شاید فرصتی به وجود ق فرزندان گرفتار شان به اشرف میحرکت کنند ووی به عش

 باشند. بیاید و بتوانند با فرزندان خود مالقات داشته

وقتی به همراه خانواده ها به کنار سیاج رسیدم خیلی از نفراتی که قبالً می شناختم را 

دیدم و با آنان حرف زدم. در این جریان نفرات جدیدی بودند که رجوی سعی نمود از آنان 

علیه من استفاده کند. آنان به فحش و ناسزا گفتن مشغول شدند و در مراحل بعدی سعی 
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ن را با سنگ مضروب کنند ووی با هوشیاری خانواده ها و افشاگری من تمام کردند ممی

 نقشه هایشان از بین رفت و حضور من مشت محکمی به دهان یاوه گویان رجوی بود.

 

 
 به همراه خانواده در ضلع شرقی قرارگاه اشرف

ت رجوی دیوانه وار سعی نمود با ردیف کردن یک مشت دروغ و اباطیل به افشای ماهی

 من بپردازد و مرا در مناسبات خراب کند. 

 فالنی"کند دارای یک تم است مثالً: جوی در مورد جداشدگان استفاده میاراجیفی که ر

 به خاطر مساول جنسی بوده که از مناسبات جدا"و  "از مبارزه ترسیده است."، "مزدور بوده است.

 زش نیرو چیست و چرا مناسباترجوی شیاد هیچ وقت نگفت که علت این همه ری "شده است.

اگر رجوی روی اشرف با یک مالقات خانواده، نزدیک به هزار نفر ریزش نیرو داشته است؟ 

پرداخت خیلی از اشتباهاتش آشکار می شد گذاشت و به علت آن میاین مسأوه انگشت می

واند افرادش تا بتکرد . رجوی این اباطیل را استفاده میو دیگر تشکیالتی برای وی نمی ماند

باشد چون اگر  را در داخل مناسبات بترساند و کسی جرأت جدا شدن از تشکیالتش را نداشته

برای اعضایی  کسی قصد جدایی بکند باید تهمت های رجوی را به جان بخرد. این شیوه ها

ها متوجه ربرد نداشت چون در جریان این سالکه شناختی از نفرات جدا شده داشتند کا

 اند، پس ترسعملیات ها بوده و حتی مجروح شده ید که نفرات جدا شده در همهه بودنشد

تواند کاربرد هم نمی "نفوذی حکومت ایران"اشد. ی جدا شدن افراد بهتواند بهاناز جان نمی

وی نشدند؟ اگر داشته باشد، چرا مسئووین فرقه بعد از دو دهه متوجه نفوذی بودن 
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ی این اراجیف برای مسخ یابیم که همهآن نگاه کنیم در میهای مختلف بخواهیم به جنبه

 می باشد. سازمانکردن اعضای نگون بخت 

خاصیت حضور افرادی مانند من در کنار خانواده و افشای ماهیت پلید رجوی هم برای 

فرد جداشده و هم برای خانواده ها بسیار مفید بود. رجوی از حضور ما ضرر می کرد زیرا 

اخل مناسبات به ماهیت رجوی ید او افشا می شد. شاهد بودیم که نفرات در دکه ماهیت پل

 جدا می شوند.  سازمانبرند و از پی می

ی حضور خانواده ها در اشرف را داشت به این جمع بندی رجوی جنایت کار که تجربه

 دانست ی ورود به داخل اشرف را ندهد چون میر به هیچ یک از خانواده ها اجازهرسید که دیگ

 که این خانواده ها باعث فروپاشی تشکیالتش خواهند شد.

رد. ککنار سیاج، رجوی را دیوانه تر میگذشت استقامت خانواده ها در هر روز که می

کرد جلوی حضور آنان را بگیرد ووی تالش او با ها سعی میرجوی با فحش دادن به خانواده

د خود انگیزه دهد اعالم نمود خانواده کانون شکست همراه بود. رجوی برای این که به افرا

فساد است ووی این ترفندها مانع آمدن خانواده ها به اشرف نشد. در نهایت رجوی دستور 

داد با سنگ و میلگردهای تیز شده به خانواده ها حمله کنند تا شاید با زخمی شدن آنان 

ر در خانواده ها برای حضوی د. این حمله های وحشینانه انگیزهدیگر کسی به اشرف نیای

ها ادهکرد. هنوز به داخل کشور بازنگشته بودیم که خانوکنار سیاج اشرف را بیشتر می

کردند که تنها راه آزادی اعضای اره به اشرف را داشتند و بیان میی دوبدرخواست مراجعه

 خانواده شان استقامت و پایداری در کنار سیاج قرارگاه اشرف است.

 
 واده ها جلوی درب قرارگاه اشرفحضور خان
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تالش خانواده ها در نهایت به بار نشست و رجوی جنایتکار مجبور شد در اوج خفت و 

 خواری اشرف را ترک کند و تحویل نیروهای عراقی بدهد.

اشرف را به هیچ عنوان "قرارگاه اشرف برای رجوی همه چیز بود. او مدام می گفت: 

  "زادی خواهان جهان است، ترک اشرف مرز سرخ است.ترک نخواهد کرد، اشرف مرکز آ

 من بعد از خروج از تشکیالت رجوی دریافتم که رجوی با فریبکاری سعی دارد اعضای خود

 را در منجالب ناآگاهی نگه دارد تا مبادا کسی از دنیای بیرون خبر داشته باشد. 

مان به دویل وجود ازهای سهن خطور کند که نفرات در قرارگاهشاید این سؤال به ذ

 توانند دست باز برای خارج شدن و اعتراضای که رجوی حاکم کرده است نمیتشکیالت بسته

کنند نمی توانند به واقعیت های بیرون چرا نفراتی که در اروپا زندگی میداشته باشند ووی 

ای و مناسبات آن وجود دارد اعض سازمان دسترسی داشته باشند؟ و اگر واقعیتی در مورد

 اروپا بهتر می توانند دریابند چون آنان به دنیای اطالعات دسترسی دارند.  ساکن

گیرد ی رجوی قرار میه است، وقتی فرد در مناسبات فرقهجواب این سؤال بسیار ساد

گوید را گوش کند و اجازه ندارد به اخبار می سازمانتمام حرف هایی که رهبری  ابتدا باید

شد. به طور مثال وقتی من چند ماه در انجمن ترکیه بودم، اجازه توجهی داشته با بیرون

 نداشتیم به روزنامه های ترکیه نگاه کنیم حتی اگر کسی با من نبود من به خودم اجازه

کردم که ممکن است اسیر دنیای بیرون شوم و از مناسبات دادم چون فکر مینمیاین کار را 

نوان رهبری عقیدتی گر وقتی شما رجوی را به عانقالبی دور شوم. از طرف دی به اصطالح

کنید باید خودتان را از هر گونه افکاری که دارید تخلیه نموده و گزارش آن را میخود انتخاب 

بدهید، بعد رجوی هر گونه که مایل است اندیشه های کثیف خود را در ذهن فرد  به تشکیالت

گوید گوش کند. اگر فرد در می سازمان ارد فقط به چیزی که رهبرفرد اجازه د فرو می کند.

کنداجازه ندارد با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد به همین خاطر است که  اروپا هم زندگی

رجوی هستند و اگر به اخباری دسترسی  سازمانیافراد حاضر در اروپا نیز اسیر توهمات 

رد تجزیه و تحلیل قرار زمان موداشته باشند آن خبر را بر اساس آموزه ها و داده های سا

 دهند و این افراد در اروپا هم اسیر سیستم مغزشویی تشکیالت رجوی هستند. می



 119   هادی شبانی      
 

دهند و  ی خود قرارکنند افراد را ابتدا در چنبرهد فرقه ها این است که سعی میکارکر

 هاهی دهند. این کارکرد در تمام فرقی فرقه می خواهد در مغز او جابعد همان چیزی که سرکرده

ی دیوید کورش )فرقه داوودیه( توان به فرقهکند به طور نمونه میبه یک صورت عمل می

 در آمریکا اشاره نمود.

دادم آنان ر سازمان به خانواده ها توضیح میوقتی من در مورد وضعیت طالق اجباری د

ت را است، چرا رجوی این سنکردند که چرا این گونه است؟ ازدواج سنت پیامبر تعجب می

 کند؟ نقض می

 های خاص خودش را دارد که درک آن برای یک فردطالق اجباری در سازمان پیچیدگی

 گفتند.نیدن این مطاوب به رجوی ناسزا میها با شبل باور است. خانوادهعادی بسیار سخت وغیر قا

 وقتی رجوی با دشمن مردم ایران یعنی صدام در جنگ علیه ایران شرکت نمود به خوبی

 ی ارزش هایاست برای رسیدن به مطامع خود همهشان داد که او ضد ایرانی است و حاضر ن

ی ه ها وقتی به اشرف آمدند از نحوهانقالبی و انسانی را زیر پا بگذارد. خیلی از خانواد

برخورد اعضای فرقه متوجه شدند که آنان به دنبال هدفی هستند که سرابی بیش نیست. 

 که اعضای فرقه در سال های گذشته گیر کرده و اصالٌ به روز نیستند. خانواده ها دریافتند

 ای جذب نیرو در اردوگاه های صدامشیوه ه

 های شام و سرگرمی،بازی و ترتیب دادن برنامهکرد با فریبکاری و حقهی میسازمان سع

را شکار کردند نفرات جوان فرادی به قرارگاه اشرف مراجعه میاز بین نفراتی که به طور ان

کند و آنان را در مناسبات اشرف نگه دارد. شاهد بودیم که از این طریق تعدادی از جوانان 

 ناآگاه را فریب داد و در مناسباتش نگه داشت. 

های رایج سازمان در عراق، سرکشی به اردوگاه های اسرای ایرانی در عراق یکی از شیوه

 از اسرای ایرانی را فریب داد و به اشرف برد.بود. سازمان با همکاری مأموران صدام تعدادی 

ی کمبود نیروی خود را حل کند تا مدت ها با فرستادن سازمان برای این که مسأوه

کرد از داخل کشور نیرو به مناسبات خود وارد کند. این شیوه بعد از سعی می (PS) پیک 

های جا اردوگاهبندی رسید که بهترین  مدتی به شکست انجامید و رجوی به این جمع
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ان ایرانی سخت گیری زیادی باشد. از آنجا که نیروهای عراقی علیه اسیراسرای عراق می

ما ایرانی "گفتند: ه اردوگاه های عراقی سر زده و میداشتند مسئووین سازمان بروا می

  "هستیم و شما می توانید در کنار ما باشید. ما چند ماه دیگر به ایران می رویم.

ا که زدن و کشتن اسیر در اردوگاه های عراقی بسیار رواج داشت، تعدادی از اسرا از آنج

 فریب شعارهای دروغین سازمان را خوردند و به اشرف آمدند. این افراد که چیزی از سازمان

 دانستند خیلی ساده فریب خورده و در تشکیالت ماندند. اوبته؛ تعداد زیادیو فریبکاری آن نمی

 ی فریبکاری رجوی شدند و تصمیم گرفتند به اردوگاه اسرا بازگردند.توجههم بودند که م

بود. این اردوگاه برخالف های جذب نیرو از اردوگاه رمادی عراق یکی دیگر از شیوه

 های اسرای ایرانی بود چون بعد از تصرف شهر قصرشیرین و ... در زمان جنگ، نفراتاردوگاه

این اردوگاه جمع کردند در این اردوگاه چون کاری نبود را به همراه خانواده هایشان در 

 مردم برای گذران زندگی خود به کار در شهر رمادی از قبیل سیگار فروشی و ... مشغول بودند.

این اردوگاه محل مناسبی برای جوالن مسئووین سازمان بود. سازمان برای این که به 

برای همین کار در نظر گرفتند چون  اطالعات اردوگاه دسترسی داشته باشند نفراتی را

 گروه های دیگری از جمله حزب دمکرات و گروه های چپ نیز حضور داشتند.

ی فرهاد اوفت )منوچهر( از اعضای قدیمی سازمان بود. من کار بر عهدهمسئوویت این 

بعضی از اوقات به همراه فرهاد اوفت به این اردوگاه سر می زدم و شاهد بودم که سازمان، 

 ساختمانی را در داخل کمپ در نظر گرفته و برای خود پاتوق درست کرده بود تا هوادارهای

 رفتیم اگر کسی کاری داشت به آن محلتی به آن جا میسازمان در آن محل جمع شوند. وق

 مراجعه می کرد.

ه هر بار که به آن جا می رفتیم مقدار زیادی مایحتاج زندگی از جمله برنج، روغن، پارچ

های طرفدار سازمان می دادیم تا با این شیوه، افراد دیگری وسایل دیگر را تحویل خانوادهو 

دانشان را به هایی بودند که فرزنکنند. در این میان خانوادهحاضر شوند با سازمان همکاری 

ن کار کنند و از این دادند که با خودشان به اشرف برده و برای سازمامسئووین پیشنهاد می

 کردند حداقل یک نان خور کمتر شود و از طرف دیگر خیال شان راحت بودعی میطریق س

 که سازمان هوای آنان را خواهد داشت و مایحتاج زندگی شان را تأمین خواهد کرد.
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 وضعیت بهداشتی در داخل اردوگاه بسیار خراب بود و نیروهای حفاظت عراقی نیز به این

 وضعیت دامن می زدنند.

این بودند که تحویل دادن فرزندان خود به مسئووین سازمان دنبال  خانواده ها با

ی پناهندگی شان را حل کند. از آنجا که خانواده های گرفتار در حداقل سازمان مسأوه

 کردند با تحویل دادن فرزندانتی از ماهیت رجوی نداشتند فکر میاردوگاه شناخت درس

د ندارم اسامی را بیان کنم چون تعدادی توانند به چیزی برسند. در اینجا قصخود می

از این خانواده ها از طرف کمیساریا پناهندگی گرفته و به اروپا رفتند ووی نفراتی از آن 

توانستند از اشرف خارج شوند. اشرف اسیر سازمان بودند دیگر نمیخانواده ها که در 

 وانستند از مناسبات اشرفنفراتی که در تشکیالت بیمار شدند و بر اثر فشار خانواده هم نت

خارج شوند و جانشان را از دست دادند. نفراتی که از اردوگاه به اشرف می آمدند بعد از 

شدند که فروختن سیگار در همان شهر رمادی بهتر از این است که متوجه میمدتی 

 در مناسبات رجوی بمانند ووی چه سود که دیگر کار از کار گذشته بود و فرد می بایست

 انش را در این راه از دست می داد.ج

کرد. شیوه ی دیگر، جذب ه ها برای آوردن نیرو استفاده میسازمان از تمام شیو

 ی خلیج فارس بود. سازمان نفراتی را در کشورز ترکیه و یا کشورهای عربی حاشیهنیرو ا

کنند. ترکیه اجیر کرده و پول خوبی به آنان می داد تا برای جذب نیرو در آنجا کار 

ار به ترکیه آمده بودند و آنان وظیفه شان فریب دادن ایرانی هایی بود که به دنبال ک

ی خود در داخل کشور اروپا بروند و پووی برای خانواده کردند شاید از ترکیه بهفکر می

فریبکاری و دروغ به کردند با که در ترکیه برای سازمان کار می جور کنند. نفراتی

 فتند کسانی در عراق هستند که اگر چند ماه برای آنان کار کنند مسأوه یگایرانی ها می

  تواندکرد میکرد. فرد که فکر می پناهندگی شان را در کشورهای اروپایی حل خواهند

کرد. در مدتی که فرد باید ه اروپا برسد این راه را قبول میاز این طریق به سادگی ب

کردند افراد را دوربایی و فریبکاری زنانه سعی میبا  کرد، زنان سازمان از اروپافکر می

کیه به خاک فریب دهند که انگار در عراق خبری است. هنگامی که فرد از کشور تر

گرفتند تا راه بازگشتی برای او متصور نشود. شد ابتدا پاسپورت وی را میعراق وارد می
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کردند و بعد از چند برخورد می شد با او به مهربانیقتی فرد به قرارگاه اشرف وارد میو

شدند، وباس د و افراد باید صبح زود بیدار میروز دیگر خبری از مهمانی و مهربانی نبو

پرداختند انگار که وارد پادگان نظامی کردند و به کارهای نظامی میامی به تن مینظ

 یرات متوجهه همین دویل خیلی از نفشده اند و از کار برای شرکت ایرانی خبری نبود. ب

  فریبکاری رجوی شدند ووی دیگر کار از کار گذشته بود و راه بازگشتی برایشان متصور نبود.

 من مدتی در پذیرش سازمان شاهد این صحنه ها بودم. نفرات ناراضی دست به اعتراض

کردند زیادی از آنان اقدام به فرار می زدند و خواهان بازگشت بودند و حتی تعدادمی

 شناختی از فضای امنیتی بیرون قرارگاه اشرف نداشتند دستگیر شده و دوباره ووی چون

کردند مسئووین رات اعتراض میگشتند. وقتی خیلی از همین نفبه اشرف باز می

ید نیست و حاال وگواین گونه که شما می"گفتند: کردند به دروغ میسعی می سازمان

ت ایران خواهیم رفت و وضع شما خوب اگر به اینجا آمدید ما چند مدت دیگر به سم

شد، از رجوی ساویان سال بود که تکرار میووی چه سود، این دروغ های  "شد.خواهد 

سرنگونی کوتاه مدت به سرنگونی طوالنی مدت تبدیل شد و با این شیوه افراد  یوعده

کار ز گفتند که دیگر کار ااشتند. به دروغ به افراد جدید میرا در مناسبات نگه د

ی حضور شما در عراق شده و اگر بخواهید به ایران گذشته و حکومت ایران متوجه

 برگردید شما را زندانی و یا اعدام خواهند کرد.

بعد از سرنگونی صدام، نفراتی که با دروغ و فریبکاری وارد سازمان شده بودند از 

 نمودند.ر از حقه بازی رجوی آغاز مناسبات جدا شدند و زندگی جدیدی به دو

 شیوه ی اطالع رسانی خبر در فرقه ی تروریستی رجوی

ی گذشته خود را مان می شود نخست باید تمام پروسهوقتی فرد وارد مناسبات ساز

 بنویسد و به قول سازمان خودش دست رو کند و بگوید که کجای کار می باشد.

نند فرد را از گذارند تا بتوارش او را خوانده و با وی نشست میسپس مسئووین گزا

 رسانند که بگویدر این نشست فرد را به آن نقطه میتمایالت زندگی طلبی و ... دور کنند. د

فرد کثیفی بوده و اگر قبالً در زندان بوده آزاد شدنش به خاطر خیانتی بوده که انجام داده 
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آزاد  یدگاه رجوی کسی از زنداناست. رجوی مایل نبود کسی از زندان آزاد شود چون در د

شد که با حکومت و مأموران زندان همکاری نموده باشد. این که رجوی و مسئووین اش می

 در زندان شاه اعدام نشدند و حکم ابد گرفتند آیا نشانه ی همکاری نبوده است؟!

 بعد از این مرحله فرد باید در مورد آن نشست گزارش بنویسد و ثابت کند که حرف های

ده است. از همان ابتدا به فرد می قبوالنند که وی خیانت کار درست بو سازمانمسئووین 

 بوده و تا ابد باید به سازمان بدهکار باشد و این شروع مغزشویی در مناسبات بود.

 کردنددا چنان وی را در مناسبات خرد میاگر فردی مهندس، دکتر و یا ... بود از همان ابت

 که دیگر نتواند سر بلند کند.

رجوی  شد، و آن چیزی کهحل سازمان به خواسته اش نزدیک مین مرابعد از طی ای

 ی فرد قرار می داد. فرد کم کم در مناسبات به نقطه ای می رسیدنیاز داشت در فکر و اندیشه

ی اظهار نظر نمی داد. رهبر سازمان فقط اجازه ی فکر کردنکه دیگر به خودش اجازه

 ار نظری حرف رجوی را قبول کنند. ی افراد باید بدون هیچ اظهداشت و همه

در سیستمی که فرد اجازه ندارد خواب ببیند و باید خواب خود را گزارش دهد، نباید 

 انتظار داشت که افراد بتوانند برای خود تصمیم بگیرند.

در مناسبات فرقه ای رجوی هیچ کس حق ندارد به اخبار بیرون دسترسی داشته باشد. 

د دارند حق ندارند به روزنامه های آن کشور نگاه کنند چون اخبار افرادی که به بیرون ترد

شود. کسی اجازه نداشت اه تبلیغاتی رجوی به همه گفته میدرست فقط از طریق دستگ

 توانستندقدری خراب بود که افراد حتی نمی رادیو داشته باشد، حتی وضعیت آگاهی رسانی به

شد باید اخباری هم در مورد ایران گفته میر مسابقات فوتبال ایران را نگاه کنند و اگ

توانستند از طریق بووتن خبری را انعکاس می داد. افراد فقط می بدبختی مردم و حکومت

ی این بووتن ها شد، به اشراف برسند. در همهدر ساون عمومی هر قرارگاه نصب میکه 

شد که وضعیت داده میبود و این گونه جلوه  سازمانهمیشه محوری در مورد فعاویت های 

 سازمان رو به جلو می باشد و وضعیت داخل کشور بسیار خراب است.

و شکست  سازمانبرای این که فرد در ناآگاهی کامل بماند باید اخبار بیانگر پیشرفت 

گیرد و به دنیای بیرون اشراف ندارد چگونه وقتی فرد در این مناسبات قرار میایران باشد. 
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 گفت مسئووینی قد علم کند. مریم قجر همیشه میهای دروغ رجول حرفتواند در مقابمی

باید این قدر از نفرات کار بکشند که وقتی شب برای استراحت می روند مانند جنازه روی 

تخت خود دراز بکشند و فرصت فکر کردن نداشته باشند. اکنون این ماهیت واقعی و ضد 

 ر آوبانی اجرا می شود.بشری رجوی با شیوه های پیچیده تر در کشو

کنند. گوید را تکرار میمی سازمان یهمان چیزی که رهبر سازمان هر یک از اعضای

کنند که این ن دویل و برهان بیاورید عنوان میاگر بخواهید قدری در مقابل حرف زدن شا

 حرف های شما بوی حکومت ایران می دهد و دیگر حاضر نیستند با شما حرف بزنند.

دهد از وی و مناسباتش انتقاد شود روشن است که چرا رجوی اجازه نمی برای همه

و  16داد سال ی خودش باید تا سی خراگر انتقادی را قبول کند به گفتهچون می داند 

های شاه برود. رجوی همیشه یک حربه در مقابل منتقدین سازمان بعد از آن به زندان

 پردازند.که به افشای ماهیت پلید رجوی می است داشته که زدن مارک و مزدور خواندن افرادی

 تا زمانی که فرد در مناسبات حضور دارد انقالبی و از جان گذشته است ووی اگر انتقاد

 شودل اعضای فرقه و نفرات ایرانی نمیگیرد. این مسأوه فقط شامکوچکی بکند مزدور وقب می

سری سند کشکی علیه او رو د یک حتی اگر یک خارجی هم از سازمان رجوی انتقاد کن

 ی اطالعات به او می زنند.کنند و مارک مزدور و مهرهمی

 گردد.شود و زمان متوقف میته میافراد به محض وارد شدن به سازمان ذهن شان گچ گرف

این عملکرد تمام فرقه هایی است که تاکنون در جهان وجود داشته و هیچ کدامشان از این 

 د.قانون مستثنا نمی باشن

 توسط شکنجه گران فرقه رجویی نفرات ایجاد زندان و شکنجه

 شویم قصد دارم مطاوبی را به اطالع شما خوانندگاناکنون که به پایان کتاب نزدیک می

محترم برسانم و به افشای ماهیت ضد بشری رجوی بپردازم تا مشخص شود که این فرقه 

 نجه جانشان را از دست دادند و تعدادیبا اعضای خود چه کار کرده است که تعدادی زیر شک

 هم به خاطر فشار تشکیالتی دست به خودکشی زدند.
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من خودم دچار فشارهای تشکیالتی بودم و در نشست های مختلف نیز با این مسأوه 

 باشدز گفته های دوستان جدا شده ام میدرگیر بودم ووی در زندان سازمان نبودم. مطلب زیر ا

ای از کردیم. این ابعاد جنایت گوشهر و در کنار یکدیگر زندگی میمدیگکه ساویان با ه

هایی است که رجوی مرتکب شده است. ای کاش مسئووین باالی سازمان و یا زنان جنایت

شد اکنون که مریم قجر ت به افشاگری می زدند تا مشخص میشورای رهبری رجوی دس

ی فرقه چه کار کرده و چند نفر زیر مدعی نفی اعدام در ایران می باشد خودش با نیروها

 دست شکنجه گران فرقه کشته شدند.

 ی نفراتی که در میان ما نیستند به عشق آزادی خواهی وارد مناسبات سازماناکنون همه

به خودکشی زدند شدند ووی در نهایت توسط شکنجه گران رجوی کشته شدند و یا دست 

 د. آنان نیز مانند من به عشق آزادی و رهاییباشی این افراد رجوی میکه مسئول مرگ همه

مردم ایران و شعارهای دروغین رجوی به سازمان پیوستند و راه سخت خروج از کشور را 

 طی نمودند تا خودشان را به عراق برسانند و در این مسیر تعداد زیادی دستگیر و یا جانشان

وی گفته بود پی می بردند از دست دادند ووی هر روز که می گذشت به دروغ هایی که رج

 و حتی راضی می شدند برای فرار از دروغ های رجوی جانشان را از دست بدهند.

 غیبی پورمعصومه  -1

 13 تابستان در. مجاهدین داشت تشکیالت در عضویت یسال سابقه 3و  بود ساوه 53

مجاهد خلق زیر مشت و وگد کشته شد! معصومه  زنان توسط نشستی در

دفن شده و روی سنگ  )قبرستان مجاهدین خلق( مروارید قبرستاندر 

 قبرش نوشته شده که علت فوت وی بیماری بوده است. 

حال ی دوستانش تا یک روز قبل، حال معصومه خوب بود و در به گفته

 انجام وظایف خود در تشکیالت بود ووی جرم وی چه بود؟

می داد  "یی بی طبقه توحیدجامعه"آنجا که رجوی همیشه شعار  از

باشد به همین ترین مناسبات در جهان میشرف پاککه مناسبات ا و اذعان می کرد

شد اگر روابطی هم بین زنان و مردان برقرار می شد به سکوت یا توبیخ دویل سعی می

گونه نبود. به جرم نند ووی در مورد معصومه غیبی اینو گرفتن رده، فرد را مجازات ک
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ا نشان دهند که مناسبات د زیر مشت و وگد جانش را گرفتند تفرداشتن رابطه با یک 

ان شورای رهبری را دارد در حاوی که مسعود رجوی در خفا با زن ترین روابطاشرف پاک

ی غیر اخالقی داشتند فقط به صرف یف جنسی داشت. مسئووینی که رابطهی کثرابطه

کرد و به رشان را عوض میاشت و در نهایت کاکاری با آنان ندمسئول بودن، سازمان 

 قرارگاه دیگر می فرستاد.

 کامران بیاتی  -2

من وی را مدتی در قرارگاه خودم در محور هفت دیده بودم و با هم بسیار دوست 

ی پیک سازمان بودم کمتر اه دیگری فرستاده شد. چون رانندهبودیم تا این که به قرارگ

 با خوردن قرص سیانور دست به خودکشی 13دیدم تا این که در زمستان سال وی را می

زد. سازمان در تشکیالت اعالم داشت که او به علت ایست قلبی فوت نموده است. برای 

ب و ورزشکار بود. این که گفته من بسیار تعجب آور بود چون او فردی سرحال، شادا

 شود علت مرگش ایست قلبی بوده دروغی بیش نبود. بعداً مشخص شد که با خوردنمی

 قرص سیانور خودکشی کرده است.

  مهدی خزعل -3

در انتهای روز خودش را به آتش می کشد و چون  75ساوه بود. او در قرارگاه  33

 درصد سوختگی باال بود فوت می کند. 

ی رجوی بماند بنابراین بر اثر فشارهای تشکیالتی او حاضر نبود در مناسبات فرقه

 یووین به نفراتی که شاهد این صحنهوزی زد. مسئکه به او وارد نمودند دست به خودس

 کسی نباید در این باره حرفی بزند و اگر کسی سؤال نمود بگویید"دوخراش بودند گفتند: 

  "آتش گرفتن وی بر اثر بی احتیاطی بوده است.

 کریم پدرام  -4

 ت،توانست در یابد که او چقدر با معرف در مناسبات با وی برخورد داشت میاگر کسی 

  با مرام، شوخ طبع و دوست داشتنی بود.
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 محور سه مدتی مسئول کریم بودم. در مورد مرگ وی گفته شد که من در توپخانه

 ی سالح رفته و فوت کرده است. بی احتیاطی دستش روی ماشه بر اثر

 7536یا  7519ی تشکیالتی داشت. او در تابستان سال کریم پدرام ده سال سابقه

ه مرگ وی، گفتند که وی بر اثر شی نمود ووی بعداٌ در گزارش راجع باقدام به خودک

احتیاطی و شلیک ناخواسته کشته شده است. آیا واقعیت این بود؟ چون کریم پدرام بی

کسی نبود که اقدام به خودکشی کند و یا موقع کار با سالح بی احتیاط باشد. او از 

شود و به خوبی به کار ه ایران اسیر میدر جنگ عراق علی نیروهای نظامی ایران بود که

توان گفت که مأموریت نظامی شرکت داشت. پس نمیبا سالح مسلط بود و در ده ها 

های مختلف ی کرده است چون افراد در مأموریتاحتیاطرام در کار با سالح بیکریم پد

و. های با خودرکردند چه برسد در مأموریتی نوار مرزی هم سالح را مسلح نمیحت

افراد فقط اجازه داشتند سالح از ضامن خارج باشد و حق مسلح کردن را هم نداشتند. 

 بعداً در مورد مرگ وی گفته شد که سالح از ضامن خارج بوده و وقتی خودرو در دست انداز

ی رجوی . کسی نیست از نظامیان کودن فرقهکندمی افتد مسلح شده و شلیک می

 "د که در دست انداز مسلح شود؟کدام سالح می باش"سؤال کند: 

 مسئووین سازمان که هیچ شناختی از مساول نظامی نداشتند فقط اطالعیه می دادند

 کردنداراجیفی که مسئووین فرقه ردیف میکردند که بقیه هم باور دارند. افراد به و فکر می

 توجهی نداشتند و بر این افسوس می خوردند که کریم به ناحق کشته شده است.

 حجت عزیزی  -5

به ساوه بود. او در قرارگاه همایون )شهر اوعماره عراق( با شلیک سالح  31حجت 

 های تشکیالتی گفته شد که بر اثر بی احتیاطی و شلیکزندگی خود پایان داد. در نشست

 ناخواسته کشته شده است.

نیست  برای خیلی از نفرات سؤال بود که چرا این مسأوه در مورد افراد دیگر صادق

ی نگذاشتن خشاب پر روی شود... همه به ضابطهوی همیشه این نوع حوادث تکرار میو

سالح اشراف داشتند و به همه ابالغ شده بود که کسی حق استفاده از خشاب پر در 

 قرارگاه را ندارد.



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          111
 

 آالن محمدی  -6

 ساوه به نام آالن محمدی 71یا  73وقتی خبر خودکشی دختری 

 شد همه ناراحت شدند.  در مناسبات پخش

 7519پدر و مادر وی در مناسبات سازمان بودند. او در سال 

وقتی چهار یا پنج ساوه بود به کشورهای خارجی فرستاده شد. 

سازمان به دنبال جذب نیرو از خارج بود  7511و  7511در سال 

به همین دویل با فریبکاری سعی نمود کودکانی که قبالً به خارج 

د را دوباره به قرارگاه اشرف در عراق بازگرداند. سازمان با سوءاستفاده از فرستاده بو

عواطف خانوادگی، پدر و مادر را گول می زد تا فرزندشان را به عراق بکشانند. ورود به 

 عراق مساوی بود با ماندن تا آخر عمر در عراق.

شود ووی وقتی ستثنی نبود. او به عراق آورده میآالن محمدی نیز از این قاوده م

مخاوفت  شود که سرش کاله رفته و دیگر خبری از بازگشت به اروپا نیستمتوجه می

ی رجوی دریده تر از آن دانست که سران فرقهاو نمیگیرد. با تشکیالت را در پیش می

 هستند که با مخاوفت وی، او را به اروپا بازگردانند. او ابتدا با قرار شش ماهه به عراق آورده

وز به سن قانونی ی کوتاه به اروپا بازگردد. کودکی که هنتا با گذراندن یک دورهشد 

چیزی از سالح های رزمی سازماندهی شود؟ او که تواند در یکاننرسیده چگونه می

 توانست بی احتیاطی کرده و شلیک ناخواسته کند؟نمی دانست چگونه می

 ه شد. تناقض این بود که روی سنگمسئووین سازمان گفتند او بر اثر بی احتیاطی کشت

قبر وی نوشتند در حین مأموریت کشته شده است. او چند روز قبل به دوستانش 

 گفته بود که از زندگی خسته شده است.

 اگر به محل کشته شدن آالن محمدی دقت شود درک خواهیم کرد که این کار عمدی

رگاه در حال نگهبانی بود. بر بوده چون او در آن موقع در یکی از برج های حفاظتی قرا

اساس ضابطه هیچ کس حق نداشت از خشاب پر استفاده کند. چگونه فردی خشاب پر 

کند سپس زیر چانه ی خود قرار داده سالح را از ضامن خارج میروی سالح گذاشته و 

و شلیک می نماید. رجوی سعی داشت چه کسی را گول بزند او فکر می کرد با نوشتن 
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تواند افراد را فریب دهد. سازمان سعی داشت با عوامفریبی روی رش میچند خط گزا

کنند فرقه ای زندگی میاین جنایت سرپوش بگذارد. از آنجا که افراد در مناسبات 

مجبور هستند به هر چیزی که گفته می شود گوش نموده و کورکورانه قبول کنند. در 

 کردند.م به این داستان نگاه میو با ترحاین مورد هم کسی جرأت نداشت سؤال کند 

 پدرش نصراهلل از دوستانم بود. او مدتی مسئول سوخت و پمپ بنزین اشرف بود و در

ستاد اشرف مستقر بود، من هم به دویل کاری که داشتم در ستاد اشرف مستقر بودم. 

 ما با هم بسیار دوست بودیم و چون هر دو شماوی بودیم دوستی ما ضریب می خورد.

هلل پدر آالن بعد از مرگ دخترش بسیار توی خودش بود و اصالٌ مرگ دخترش نصرا

 را قبول نداشت. تا روزی که من در مقر اشرف بودم او مرگ دخترش را درک نکرده بود

ساوه می تواند دست به خودکشی بزند. از آنجا که رجوی به  71یا  73که چرا دختری 

زشویی رجوی شده و بعد از مرگ دخترش حقه بازی معروف است نصراهلل نیز اسیر مغ

 هم چنان در تشکیالت مانده است.

  خدام گل محمدی -7

 های متواوی درخواستی تشکیالتی، در سالقهسال ساب 73او سی و سه ساوه بود. با 

درخواست وی مورد تأیید قرار  خروج از سازمان را به مسئووین داده بود ووی هر بار

شده و خواهان خروج از سازمان  دوباره دست به کار 7537گرفت. در رمضان سال نمی

که مجبور  شود ووی باز با انجام نشست های مختلف چنان بالیی بر سرش می آورندمی

 شب به پشت ساون ورزش قرارگاه 9:56شود برای رهایی از وضعیت موجود در ساعت می

ی پلید گر چهرهتا شاید شعله های وی افشاهفتم رفته و خودش را به آتش بکشد 

 رجوی باشد.

این بار نیز مسئووین قرارگاه هفتم با رندی تمام سعی نمودند که این مسأوه به را 

ی کسانی که در معرض این خبر بودند را تهدید نمودند که در و همهفراموشی سپرده 

 در درگیری مرزی به شدت 7513این باره حرفی زده نشود. خدام گل محمدی در سال 

 خواست از سازمان خارجل در بیمارستان بستری بود. او میو حدود یک سا زخمی شد

های جمعی مجبور شد دوباره به مناسبات برگردد شود ووی با فشار تشکیالت و نشست



 مجاهدین خلق از شعار آزادی تا مزدوری و جاسوسی          191
 

ووی این ظاهر قضیه بود و خدام تصمیمش را گرفته بود، وی با ریختن بنزین روی 

 خود و آتش زدن به زندگی اش پایان داد.

 ن مقصودی فردی -8

نیروها و استقرار در شد. بعد از بازگشت ر مناسبات به اسم صادق شناخته میاو د

که رجوی دستور عقب نشینی داده بود،  محل فلیق دو ارتش عراق )سه راهی سعدیه(

 خود پایان داد.  فردین با سالح به زندگی

-تصمیم می شود که یک بارهاالیی در مناسبات داشت. چگونه میی بصادق انگیزه

ی رجوی جوابی برای این چرا مسئووین فرقهخود پایان دهد؟ گیرد با سالح به زندگی 

 شناخته شد؟ اوبته که خیر. کار نداشتند؟ آیا مسئووی در این رابطه مقصر

 یاسر اکبری نسب  -9

 ساوه بود. بعد از سرنگونی صدام و اشغال عراق توسط آمریکا، یاسر در تابستان 31او 

قه برای زند. مسئووین فردست به خودسوزی می 33سال 

گیری در این رابطه عنوان موضعافشا نشدن مرگ وی و 

دست  داشتند که وی به خاطر فشارهای دووت عراق و آمریکا

به خودسوزی زده است. کسانی که در مناسبات بودند متوجه 

به نام فشارهای دووت عراق و آمریکا  شدند که اصالً بحثی

ت. اگر این گونه بود پس چرا مسئووین فرقه حاضر نبوده اس

نبودند جسد او در قبرستان اشرف دفن شود؟ اشغال عراق توسط آمریکا چه ربطی به 

ای بیش ی این توجیه ها بهانههد جانش را در این راه بدهد. همهیاسر داشت که بخوا

خاطر فشارهای نبود. رجوی و مسئووین جنایتکارش به خوبی می دانستند که یاسر به 

 تشکیالتی خودکشی کرده است. 

 نسرین احمدی  - 10

 یر مناسباتی شد که فکربا هزاران آرزو وارد سازمان شده بود، اس 7517زنی که تا سال 

 کرد می تواند به آزادی مردمش کمک کند در حاوی که همان تشکیالت جانش را گرفت.می
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خواهد از فرقه جدا وید که میگدی بعد از چند سال به تشکیالت مینسرین احم

شده و به زندگی عادی خود برگردد. از آنجا که به دستور رجوی کسی حق جدا شدن 

 نداشت و باید فرد تا آخر عمر در مناسبات بماند و بمیرد، این خط را هم در مورد نسرین

 احمدی پیاده نمودند.

 بردند، مسئول نشستنسرین احمدی را به نشست "شاهدان عینی در این باره گفتند: 

زنی وحشی به نام مهوش سپهری بود که دریدگی و دست باز داشتن در اذیت و آزار 

 افراد را به خوبی از رجوی آموخته بود. وقتی مهوش سپهری بعد از چند ساعت، مقاومت

و اصرار نسرین احمدی برای خروج از تشکیالت سازمان را دید با میله ای که داشت به 

 شوداحمدی زد. نسرین نقش بر زمین می رد و چند ضربه به سر نسریننسرین حمله ک

که به نسرین کمک و از سرش خون بیرون می زند. مهوش سپهری جالد به جای این 

گوید که او خودش را به موش مردگی زده است. بعد از چند وحظه، کند به افراد می

هد. مهوش سپهری در اوج دین احمدی در بدن نمانده و جان میدیگر نفسی برای نسر

د ساعت به افراد حاضر گوید که جسد وی را از اتاق بیرون ببرند. بعد از چنوقاحت می

گویند که نسرین احمدی به خاطر مشکل قلبی دچار سکته مغزی شده در نشست می

 و نیازی نیست به کسی چیزی بگویید و بهتر است این اتفاق در همین اتاق بماند.

 بود که کسی نباید چیزی در این باره برای کسی تعریف کند چونبرای همه روشن 

تواند سر ما را نیز به داستان کشته شدن نسرین احمدی می دانستیم تعریف کردنمی

ی افراد همه"ین زن دست باز داده بود که: باد بدهد. رجوی در نشست ها به مسئوو

 خواهم فقط قدرین چیزی نمید سر مردها بیاورید. متحویل شما، هر بالیی دوست داری

 "از استخوان شان را برای من بیاورید کافی است و بقیه مال شما مسئووین می باشد.

د اکنون مسئوویت گرفته و کردر آشپزخانه و یا تدارکات کار میزنی که تا دیروز 

 شود جلوی چشم دیگران وحشیانه دست به جنایت بزند. این زن باید از جاییحاضر می

 شود واال هیچ مسئووی خصوصاٌ زن جرأت این کار را نداشت. حمایت

رجوی سعی نمود با بگیر و ببند دوباره قدرتی از خود نشان دهد.  7515در سال 

در همین رابطه تعداد زیادی از نفرات را به جرم واهی نفوذی در اشرف زندانی نمود. 
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ودنشان اقرار کنند. ووی کردند تا به خیال خام رجوی به نفوذی بافراد را شکنجه می

 چیزی که در این پروسه مشخص شد مرگ افراد و شکنجه شدن نفرات بود و حتی یک

توان به داشتند خارج نشد. در این میان میمورد هم عامل نفوذی از آن ویستی که 

 مرگ قربانعلی احمدی اشاره نمود. 

 پرویز احمدی -11

است یکی از نفراتی که مرگ وی برای همه دردناک 

او برای قرار پزشکی به بغداد رفته باشد. می پرویز احمدی

بود وقتی به درب ورودی اشرف رسید یکی از جالدان رجوی 

 خواهیمی این که می مثنی قاتل، پرویز را به بهانهبه نام اسداهلل

وحشی  برد. بتول رجایی زننزد بتول رجایی برویم با خود می

ی رجوی بود که سر دستهای تمام عیار در مناسبات فرقه

 و مسئول زندان های سازمان بود. شکنجه گران

اسداهلل مثنی جنایت کار، پرویز احمدی را به جای این که نزد بتول رجایی ببرد او را 

برد تا تفهیم اتهام به نام مجید عاومیان می سازمانران نزد یکی از شکنجه گ 75به مرکز 

توان درک کرد برند. شرایط پرویز احمدی را می ه زندان میز تفهیم اتهام او را بو بعد اشود 

داند داستان چیست و یک باره دستبند را بر دستانش  ازه از بغداد برگشته و اصالً نمیتکه او 

 می بیند.

برند. پرویز در اواخر شب با ورود پرویز، او را به بازجویی میهمان شب به محض 

 ای از سلول رفت و تا صبح گریه کرد چون شرایطمانی کبود وارد بند شد و به گوشهچش

به وجود آمده هنوز برای پرویز قابل ومس نبود که در عرض چند ساعت تمام باورهای 

 وی در مورد سازمان به یکباره رنگ عوض کرده است و به جای این که در کنار سایر دوستانش

ش به جایی بند نبود و ویز دستهای مزدوران رجوی را تحمل کند. پرباشد باید شکنجه

 توانست کاری انجام دهد در ضمن جرأت سؤال کردن هم نداشت که به چه دویل بهنمی

 ی باورهای او از بین رفته است.یکباره همه
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 گران رجویکشته شدن پرویز احمدی توسط شکنجههای فردی است که شاهد این گفته

 های سحر او را به داخلبردند و نزدیکی را برای بازجویی روز بعد دوباره پرویز احمدی"بود: 

 بند انداخنتد. نفرات وقتی وضعیت پرویز را دیدند به دورش حلقه زدند ووی از بس شکنجه

ز احمدی است. شده بود قابل شناسایی نبود، از روی وباس وی متوجه شدیم که پروی

 پرویز باز هم اینی مزدوران رجوی جانش را از دست داد. بعد از مرگ پرویز بر اثر شکنجه

گران رجوی بودند که انگار اتفاق خاصی نیفتاده و به روی خود نیاوردند و در شکنجه

 مناسبات با دریدگی خاص رجوی همچنان سرشان را باال گرفتند و به دفاع از انقالب طالق

 مریم پرداختند. رجوی تروریست این دست بازی را به شکنجه گران خود داده بود. مرگ

 های رجوی بود. برای ما کامالٌ روشن شد رجوی که دمی کوچکی از جنایتنمونهپرویز 

  "از انقالب و نیروهای خود می زند به هیچ کس رحم نخواهد کرد.

 فرهاد طهماسبی  -12

 طهماسبی های سازمان برده شد فرهادنفراتی که به جرم نفوذی به زندانیکی دیگر از 

 یدر زندان در زیر شکنجه 7515سال  ن عینی، او دراهل تهران بود. به گفته ی شاهدا

 مزدوران رجوی به قتل رسید.

 جلیل بزرگمهر  -13

به جرم  7515جلیل اهل کرمانشاه بود. برادرش خلیل و خواهرش طوبی در سال 

نفوذی بودن چندین ماه زیر شکنجه و اذیت و آزار شکنجه گران رجوی قرار داشتند. 

 ر ناپدید شد و دیگر خبری از وی نشد.بعد از مدتی جلیل بزرگمه

 من در مناسبات مدتی با خلیل بزرگمهر در یک وشکر بودم. چیزی که بسیار خودش

را نشان می داد تو خود بودن جلیل بود، معلوم بود که از چیزی رنج می برد. بعد از 

افشاگری نفرات جدا شده مشخص شد که خلیل به چه دویل در خود بوده و خواهرش 

 ی هم وضعیت خوبی در مناسبات نداشت و به قول سازمانی با خودش درگیر بود.طوب

 الیاس کرمی  -14

 ی مزدوران رجوی کشته شد اویاس کرمی اهل ایالم بود. اودیگری که زیر شکنجهفرد 
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 نیز مانند بقیه کشته شد و دیگر نامی از وی در مناسبات برده نشد.

 حمزه حیدری  -15

 به عراق آمد و بعد از مدتی 7513یروی هوایی بود. او در سال حمزه حیدری خلبان ن

 او نیز ناپدید می شود.

 فرمان شفابین  -16

 یکی از شیوه های جذب نیرو از اردوگاه های عراقی بود، که به طور نمونه می توان به

آید چون به وحاظ به اردوگاه اشرف می 7511در سال  فرمان شفابین اشاره نمود. او

گی وضعیت خوبی در اردوگاه نداشتند و سعی کردند که با فرستادن فرمان به خانواد

 سازمان در اشرف حداقل از حمایت های سازمان برخوردار شوند. مناسبات

 فرمان شفابین شناختی از ماهیت سازمان و رجوی نداشت و گول شعارهای دروغین

آید اما بعد رارگاه اشرف میبه همین خاطر به قمسئووین فرقه در اردوگاه را خورده بود 

 از یک سال و نیم از کاری که انجام داده پشیمان شده و خواهان بازگشت به همان اردوگاه

 شود. راه بازگشتی برای او متصور نبود و باید تا آخر عمر در مناسبات سازمانرمادی می

چنانی و ماند به همین خاطر مسئووین فرقه سعی نمودند با برگزاری نشست های آنمی

رساز نبود. مسئووین فرقه در اعمال فشار، او را از رفتن منصرف کنند ووی این شیوه کا

ها با فحش دادن و ناسزا گفتن سعی نمودند اراده ی فرمان را در هم شکنند نشست

 ووی موفق نشدند.

فرمان دیگر تاب فشارهای تشکیالتی رجوی را نداشت.  7513تا این که در سال 

مسئول نشست زنی به نام مهری "ان که در نشست حضور داشت گفت: یکی از شاهد

 ده نمود مبنیعلی قلی بود. او بدترین توهین ها را نثار فرمان کرد. حتی از کلمه زشتی استفا

توانست شکم شما را سیر کند خواهرانت را می فروخت و ... این بر این که پدرت نمی

 گونه به او توهین می کنند.ه در میان جمع اینیلی گران آمد کحرف برای فرمان شفابین خ

در پایان نشست فرمان مخزن نفت بخاری را برداشته و بر روی خودش ریخته و به 

شود ووی ند. با تالش بچه ها آتش خاموش میزگردد و خودش را آتش میون بر میسا
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چند روز خبر از آنجا که درصد سوختگی وی باال بود به بغداد برده می شود ووی بعد از 

 مرگ وی به گوش دوستان وی می رسد.

 چند روز بعد زن شکنجه گر و وحشی سازمان به نام مهوش سپهری )نسرین( در کمال

 باشند که نتوانستندند مقصر اصلی نیروهای مرکز وی میکریدگی رجوی گونه عنوان مید

 "ین خودش را ووس نمی کرد.بر وی فشار بیشتری بیاورند و از او انتقاد کنند وگرنه فرمان شفاب

کند گیری میگونه در مقابل مرگ یک انسان موضعوقتی مسئول اول سازمان این 

 توان دریافت که در درون مناسبات چه وضعیتی حاکم است و چگونه افراد عمر خودمی

 را به بطاوت می گذرانند.

 زهرا فیض بخش  -17

د زنی به نام زهرا فیض بخش ش یکی از نفرات دیگر که قربانی رجوی جنایتکار

این زن را وقتی در سررشته داری بودم )سیمین( بود. 

حتی مدتی که برای کار و آماده سازی  می شناختم و

رفته بودم وی مسئول کارهای  قرارگاه باقرزاده

  پشتیبانی بود.

ی ها تنظیم رابطهبه واقع او زنی بود که با بچه

-کرد همیشه جانب حرفاهد بودم که سعی میهای اجرایی شخوبی داشت. در نشست

ی باقرزاده شان گوش کند. بعد از پایان پرویههای درست بچه ها را بگیرد و به حرف

دیگر او را در مناسبات ندیدیم تا این که یک روز گفته شد او به خاطر ایست قلبی 

کردند یارهای تشکیالتی که بر او وارد مفشفوت نموده است. بعدها شنیدم به خاطر 

وی نیز مراسمی گرفته نشد در حاوی که  دست به خودکشی زده است و حتی برای دفن

 وی در درون سازمان مسئول به حساب می آمد.

یکی دیگر از نفراتی که مشخص نشد احمد رازانی  -18

خودکشی کرده یا به قتل رسیده احمد رازانی بود. عنوان شد 

 در حاوی که دستور اکید که او در هنگام پست بی احتیاطی کرده،
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کرده و با خارج کردن ضامنِ داده شده بود سالح از ضامن خارج نکنید وی نقض ضابطه 

کند. یکی از شاهدان که در میه شکم و دیگری به سر خود خاوی سالح دو گلووه یکی ب

شلیک شنیدم و بعد به سمت  من حواسم نبود تا این که صدای"موقع پست با وی بوده گفت: 

  "مد برگشته و او را غرق در خون دیدم.اح

 نغمه حکمی  -19

 ی تروریستی رجوی جدا شده،فؤاد بصری که از فرقه

 واقعیِ انم نغمه حکمی ماهیتبا نوشتن مطلبی در مورد خ

 یدهدکه فرقهی رجوی را افشا نموده و نشان میفرقه

 کس این کارو هر رجوی حتی تحمل یک انتقاد هم ندارد 

 م دهد در نهایت تنهایی به مرگ محکوم شده ورا انجا 

 ها در سازمان فقط به یک مورد ختم نشده و ادامه داراز وی نخواهد ماند. این گونه مرگاثری  

 بوده است.

 آقای فؤاد بصری در مورد مرگ مشکوک خانم نغمه حکمی عنوان داشت:

 مقر زنی تازه به دورانمسئول  .مدتی مسئول من در مقر پنجم بود 33نغمه حکمی در سال "

که اکنون وی یکی از گماشتگان مریم قجر در کشور نام فرزانه میدان شاهی بود ه رسیده ب

 آوبانی می باشد.

 
 آقای فؤاد بصری جدا شده از فرقه رجوی
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 کردمبه چهره اش که نگاه می .در نشست روزانه، کاری به کار کسی نداشتحکمی نغمه 

 صورتش ،دیدمو را میاآمد ی که از نشست مسئول مقر بیرون میعمواق .ای بودوهأدرگیر مس

قرمز و برافروخته و در حین راه رفتن با خودش صحبت می کرد. در نشست یکی از نفرات 

نغمه به او گفت من هم به نوعی  ،مریم قجر را خواند طالق اجبارینکاتی از بحث انقالب 

به نوعی تناقض  او (زیر نظر هستم)یعنی .موه هستم و در نشست ها زیر تیغأدرگیر این مس

. مریم قجر مخاوف استطالق خودش را مطرح کرد و برای ما روشن شد که نغمه با انقالب 

 کشد.ی از افراد مانند یک برده کار میکه رجودانست بهتر از ما میو  از ما حسابرسی نمی کرد او

در نشست از  .ی او گذاشتندطی این مدت زن دیگری را جا ،مدتی از نغمه خبری نبود

 ،موریت رفتهأگفت مدر جواب می ؟کجاستحکمی کردیم که نغمه ال میؤمسئول جدید س

یک شب قبل از شام فرزانه میدان شاهی ما را در اتاق کارش  .می گردد چند روز دیگر بر

جمع کرد و گفت می دانید چی شده ما هم گفتیم خیر. با خنده رویی و خیلی غیر جدی 

میدان شاهی جنایتکار ما در نشست مات مانده بودیم و فرزانه  یهمه .نغمه فوت کرد گفت

که که در مراسم تدفین هم نفرات  در ادامه گفت مبارزه همین است. جاوب این .خندیدمی

 . و سعی شده بود در سکوت کامل او را به خاک بسپارند زیادی شرکت نکرده بودند

 ه میدان شاهی مسئول مقر و یکی از زنان در خودرو نشستهفرزان ،هنگام بازگشت از مزار

بودند و کرکر می خندیدند انگار برای جشن آمده بودند و نه برای تدفین یک انسان. برای 

سفانه ما أمت .را کشتند او سازمانسران بلکه ما مشخص بود که نغمه طبیعی فوت نکرده 

 یدبا ،کردندبه شدت ما را سرکوب میکردیم نستیم حرفی بزنیم اگر هم مطرح میتوانمی

در حال  کهبعد ها با یکی از مردان رده باالی سازمان محفلی داشتم  .کردیمسکوت می

پارسایی از مژگان  .مخاوف بود سازماننغمه با اصول " :حاضر در آوبانی است، به من گفت

تقاعد کنند که گذاشت تا او را مه هر روز برای نغمه حکمی نشست میزنان شکنجه گر فرق

در سازمان بماند. در این نشست ها وی را سویه کرده و فشارهای روحی و فیزیکی روی او 

در نهایت مریض می شود و از بردنش به امداد خودداری اعمال می کردند. نغمه حکمی 

رسیدگی  اوبه  داروییاگر به وحاظ  .می کنند و در محلی که قرنطینه بود فوت می کند

 "کرد.مه فوت نمیمی کردند نغ
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 با خط و خطوط یکوچکترین مخاوفتاگر کسی  .نده ارجوی و سرانش از انسانیت بویی نبرد

 هاخیلی راحت از مرگ انسان .کنندرا از صحنه حذف می او داشته باشد با عناوین مختلف وی

ده آرم تروریستی به نیست ش که کسی بویی نبرد روی سنگ قبر سر برای این و گذرندمی

رجوی از فرار کردن  مسعودگذارند. کنند و نام مجاهد را روی آن میودشان را حک میخ

 یخورد نقشهفرار یک زن به مشامش میزنان به شدت ترس و وحشت داشت اگر بویی از 

 مرگ آن زن را می کشید. 

این چهره ی واقعی رجوی است، او مانند استاوین و دیگر دیکتاتورها تحمل یک مخاوف 

 ی مخاوفت را کور کنند به بهانه های مختلف افرادناسباتش نداشت. برای این که ریشهم را در

 را سر به نیست می کردند.

 ربانعلی ترابی در زندان های رجویق ی مرگ و شکنجه -20

وی ی عنوان کنم که ابتدا در مورد دوستم آقای محمد رزاق

 نزدیکهای رجوی در اشرف گرفتار بوده و از مدتی در زندان

شکنجه ی مزدوران رجوی را ومس نموده او مطاوبی به رشته 

 تحریر در آورده تا ما یه این اشراف برسیم که رجوی دیگر مرزی

 از خیانت و جنایت حتی در حق اعضای خود باقی نگذاشته است.

یک انسان و یا جمع است!! اما  یشرافت اووین شرط بقا"

مافیایی رجوی تهی از این عنصر انسانی هستند!  ی جیره خواران ریز و درشت فرقهی همه

 به. اشتباهات خود را ندارند شهامت اعتراف به اعمال ضد انسانی و یبه همین خاطر حت

فرقه  یبه دستور سران جنایت پیشه 15 در زمستان سالکه ها شکنجه و هاتجنای یکی از

 اشاره می کنیم. صورت گرفت

به  شکنجه و نویسم به یاد کسی که در زیرلی ترابی می... این نوشته را به یاد قربانع

  )رجوی( به قتل رسید. فرقه یپدر خوانده دستور

 ،شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بودم زیرو بیش از یک ماه در سلول انفرادی 

 درو شکست  سکوت سلول انفرادی راب زندان، هم خوردن دره که نصف شب صدای ب تا این
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 عقب بیا به سمت در مثل دفعات م جنت صادقی )مختار( شکنجه گر گفت عقب،بهرا .باز شد

گران یکی دیگر از شکنجه .بند زدتهایم از پشت دسبه دست قبل چشم بند را بست و

 سادات دربندی )کاک عادل( گفت امشب از اینجا به محل دیگری محمدمعروف فرقه به نام 

 .شوی منتقل می

 یهای مختلفی اعمال کرده بودند آن شب برایم شبطی مدت گذشته از بس شکنجه

 در و چرخاندند ساعتی نیم حدود و کردند ماشین سوار مراباالخره  می آمد.حساب به آرام 

با زدن تک بوق صدای باز شدن در به گوش رسید و خودرو با طی  نمودند. توقف نقطه یک

باز کلی در  ،استند پیاده شومام خوبا کشیدن یقه .مسافت بسیار کوتاه دوباره متوقف شد

ام را بعد از چند دقیقه یقه .تا وارد ساختمانی شدیم دیک محوطه به چپ و راست چرخاندن

 نموده و چشم باز درب را قفل ابتدا شدیم. متوقف دری جلو تا بردند کشان کشان گرفته و

خل سلول دا به پشت از وگدی زدن و با کرد باز را دوم درب کلیدی کردند، با باز را بندم

 نفر زندانی از اعضا قدیمی و جدید بودند که 36در سلول جدید بیش از  .جدید روانه ام کرد

 چند نفر را از قبل می شناختم.

نفر رسید و من رفتم در کنار چند  33به  5×1ن سلول آهای با ورود من، جمع زندانی

 گذشت چند دقیقه که سیگار با .سیگاری تعارف کرد سیف اهلل .شناختم نشستممی نفری که

سلول دراز کشیده بود توجه ام را جلب  ی جوان قد بلندی که در گوشه ،کشیدن تمام شد

مچ پاهای کبود شده اش را ماسای می داد  ساق و ،افسرده داشت ای ساکت ووی چهره .کرد

 و با تکان دادن سر با هم سالم ردو با دیدن هم  .کردیک نفر دیگر هم کمک اش می و

که به طرز عجیبی شکنجه شده بود. که سیف اهلل هم پایش را نشان داد  بدل کردیم تا این

شلوار زندان را که به تن داشتم  یپاچه ،میدست کشیدن به ساق پا یمن هم به بهانه

. کبودی مچ پای راستم شدند یدور هم نشسته بودیم متوجه که چند نفری. کمی باال زدم

 خبرچینیگویا در سلول  ،خواست که حرفی نزنمبه من با اشاره یمی از دوستان قدحسن محمد

 .می داد رجوی گزارش  یاتفاقات سلول را به شکنجه گران فرقه یکه همه حضور داشت

 ،اق منتقل شده ام وضع روحیتسلول انفرادی به این ا که از کردم اینآن شب فکر می

 هاینه تنها بهتر نبود بلکه دیدن بدنود ووی بهداشتی و غذایی نسبت به انفرادی بهتر خواهد ب
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مساول هم مثل  یبقیه و من افزودفشارهای روحی به دویل شکنجه، بر افراد  یناوه کبود و

 ،شکنجه گرجنت صادقی مختار ها، به سلولشب بعد قبل از تحویل شام  .سلول انفرادی بود

قربانعلی طبق روش جاری  .دیبیا ب سلولعقب به سمت در از قربانعلی ترابی خواست عقب

های قربانعلی را از  را بست و بعد هم دستاو پشت به در ایستاد تا مختار اول چشم بند 

 مختار شکنجه گر بعد از یک ربع، اًتقریب .در را بست سلول خارج کرد و پشت دستبند زد و از

 هر نفر برایشام که  .رفت دریچه ای که روی در اصلی سلول بود شام را داد و از ورد وآشام را 

 دانست مینقربانعلی کنار گذاشته شد ووی کسی  یتکه بادمجان بود تقسیم شد و سهمیه دو

 چه اتفاق شومی خواهد افتاد؟

نخ سیگار  5روزی  .رام صحبت کردن با هم شروع شدآپچ پچ و  همه شام خوردند و

 وعده 9وعده  5تیم و عوض گذاشنادر و هادی سیگارهایمان را روی هم می ،دادند که منمی

 کشیدیمخرین سیگار را میآن شب قبل از خواب دور هم داشتیم آ .کشیدیممی در روز سیگار

را با صورت  قربانعلی)شکنجه گران فرقه رجوی(، نریمان  وجنت صادقی  که در باز شد و مختار

یک حاوت نیمه  با، قربانعلی نای ایستادن نداشت .وردندآتن خونین به داخل سلول  کبود و

سرویس کشان کشان خودش را به  ،اوبته با کمک حمید رضا ،پا چهار دست وو جان 

چند دقیقه نگذشت صدایی مانند  .سمت راست سلول قرار داشت رساند یبهداشتی که در گوشه

نشسته بود  در سرویس نزدیکحمیدرضا که  .افتادن توجه همه را به سمت سرویس جلب کرد

 . حمیدرضاقربانعلی کف سرویس افتاده بود .در را باز کرد ش بلند شد ویز جازودتر از همه ا

چند نفری که نزدیک در  .از بقیه کمک خواست تا قربانعلی را به داخل سلول منتقل کنیم

 وردند و هم زمان مرتضی هودیآبودند قربانعلی را از کف سرویس بلند کردند و وسط اطاق 

  .کوبیدند که زندانبانان بیایند و کمکی بکنندو یک نفر دیگر به در سلول می

شروع کرد به  ،در را باز کرد یمد و دریچهجنت صادقی جنایتکار آمختار  هنگامی که

 شرحوقتی موضوع و وضعیت قربانعلی را . صدا راه انداخته اید و که چرا سر فحش دادن و این

 .در را بست و رفت ی دریچه دبعگفت فالن فالن شده خودش را به موش مردگی زده  دادیم،

 و می باشدباالی سر قربانعلی حلقه زده بودیم که متوجه شدیم گوش چپ قربانعلی خونی 

 یحمیدرضا وقتی قلب او را چک کرد گفت تمام کرده! قربانعلی بر اثر شکنجه های وحشیانه
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 .گران فرقه مافیایی رجوی جان باخت و جسم بی روحش وسط سلول مانده بودشکنجه

 شروع به فحش دادن کرد! حمید رضا مد وآدوباره مختار شکنجه گر  ،چند نفری در را کوبیدند

ـ  نریمان)حسن عزتی(مانند مختار رفت و با چند شکنجه گر دیگر  ،گفت قربانعلی تمام کرده

در را  .( برگشت)معدوم)محمدسادات دربندی( ـ مجید عاومیان ـ نادر رفیعی  کاک عادل

 یما به صورت سرپایی در گوشه ،سمت چپ ی ادل گفت همه بروند گوشهع، باز کردند

 عادل باز برگشتبردند،  بیرون گرفته ورا ها از پا جسد قربانعلی  آن ،سمت چپ سلول ایستادیم

 گراندفعه شکنجه همه در گوشه رو به دیوار بودیم که یک .گفت همه رو به دیوار بایستید و

 این وحظه به بعد حتی تهدید کردن که حق ندارید از گد زدن ورجوی شروع کردند با مشت و و

 هاخیره سری رجویچنین قربانی  اینترابی قربانعلی . در سلول با هم در این مورد حرف بزنید

 ها در مناسبات فرقه ای چالتا به حال به این جنایات و وجود سیاه ی رجویسران فرقه. شد

گیرند که چرا ه قربانیان خود را هم زیر ضرب میبلکخودشان نه تنها اعتراف نکرده اند 

 کنید! واقعی سران فرقه را افشا می یچهره ماهیت و، اسرار فرقه

آقای برای افشای ماهیت رجوی جنایتکار و مرگ قربانعلی ترابی به نمونه ی دیگری از 

 گرانهد کشته شدن قربانعلی توسط شکنجهکنیم که خود شااشاره می مهدی خوشحال

های کند چطور افرادش را با حربهیابیم کسی که ادعای نفی شکنجه میرجوی بود تا در

 دهد.ضا را برای خود مشروع جلوه میمختلف مورد شکنجه قرار می داده و شکنجه ی اع

که نوجوانی بیش نبود، از آرمان شریعتی و مجاهدین  7533قربانعلی ترابی، از سال "

 ایبه وقوع پیوست. او از خانواده 7531انقالب سال  ،که دو سال بعدکرد تا این میخلق هواداری 

 سواد بودند. دارای چهاردرش بیروستایی و کشاورز بود و خانواده اش تقریباً فقیر و پدر و ما

 در آن سال ها، با زنی به نام زهرا سراج، ازدواج کرد. بعد از انقالب قربانعلی. برادر و دو خواهر بود

 .و خواهرانش مریم بانو و معصومه، هوادار سازمان شدند ، برادرعلیقربان یاز خانواده، 7531سال 

 قربانعلی مدتی در زندان بود و بعد آزاد شد. و برای وصل به سازمان به تهران نزد دوستان

به دستور سازمان  7513شود. در عید سال رود تا این که به سازمان وصل میو اقوامش می

 یکه خانواده 7513از سال اش از مرز خارج شود. ود تا این بار به همراه خانوادهمدوباره سعی ن
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. های مختلف به کار مشغول بودر قسمتد 7516وارد عراق شدند، تا سال  علی ترابیقربان

 چون و چرای خانواده ها از همدیگر.یعنی جدایی بیب اجباری طالق بود ، آغاز انقال7516سال 

 ها از همدیگر، قربان به همراه حمید همسر خواهرش،و جدایی خانوادهطالق  در ماجرای انقالب

 شان را در این رابطه اعالم کردند اما از شانس بدشان، زنانشان زهرا سراج و معصومهمخاوفت

د. این و طاوب جدایی از همسرانشان بودن طالقترابی، به ازای دریافت رده، موافق انقالب 

 رد در سازمان مسأوه دار و متمرد است و باید مسئووین حواس شان بهمخاوفت یعنی این که ف

 او باشد و همیشه تحت نظر باشد.

سازمان در اشرف بود. علت تن زندانیانِ در زندان مرکزی  366قربانعلی ترابی، یکی از 

اصلی مخاوفت وی با سازمان، انقالب طالق مریم قجر بوده است. بعد از مدتی طبق معمول 

 د همیشه به وی مارک نفوذی گری و مأمور اطالعات زده شد.و مانن

، زیرِ بازجویی و شکنجه های 7515قربانعلی ترابی، در زندان مرکزی سازمان و در سال 

پس از گذشت چند روز از آن ماجرا، تعدادی از زندانیان را نزد  .بازجویان رجوی کشته شد

 زندانیان ذهنطرات زندان و شکنجه را از مسعود رجوی فرستادند تا او به روال همیشگی، خا

 .جلوه دهد عمل انجام شده آورد و به سبک همیشگی، آنان را بدهکار و خود را محق و طلبکار در

 بودند آمده نزدش که ترابی قربانعلی با پرونده هم زندانی دو به خطاب رجوی، مسعود

 اطالعات وزارت مأمور و نفوذی شما چون" گفت:( امامی عبداوحمید و میرعسگری علیرضا)

 شماجمهوری اسالمی هستید، من ابتدا فکر کردم شما قربان را کشتید تا ردی از اقدامات 

قربان جملگی هوادار سازمان هستند، ناچاریم چیزی  ی بر جای نماند ضمناً چون خانواده

  "!!!برایشان تعریف کنیم

بعداً ما " کرد و گفت:بودند  مسعود رجوی، دوباره رو به زندانیانی که مقابلش نشسته

 فهمیدیم که شما قربان را نکشته اید بلکه او خود را با پتو حلق آویز کرده چون که نفوذی بوده

  "!!و نخواسته اطالعاتش به دست ما بیفتد
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 رجوی برای خراب کردن یک فرد بوده است. رجوی سعی نموداین همه برهان و استدالل 

 محمد آقای جمله از تن 37) .م های شکنجه شدگان بپاشدنمک بر زخ یبا چنین استدالو

 (بودند. شکنجه زیر در قتل قربان شاهد میرعسگری علیرضا رزاقی و

یعنی سه سال بعد از مرگ مشکوک قربانعلی ترابی در زندان مرکزی،  7511سال 

مان در و مرگ قربان را به عملیات نظامی ساز زدقربان در ایران تلفن  یسازمان به خانواده

و از دنیا  کرددق  ، چند ماه بعدمرگ فرزندش شنیدن خبر بامادر قربان  نسبت داد. ایران

تنها فرزند قربان به نام محمدرضا، بنا به دستور سازمان از  7511اواخر سال  دررفت. 

 .سکته قلبی اعالم کرد را شدویل مرگ پدر شد و سازمانکشور کانادا عازم سفر به عراق 

به دویل تحریف حقایق در  که زهرا سراج نام داشت و خواهرش معصومه همسر قربان

کوچکتر ان اما خواهر .چندین مدار سازمانی ارتقا یافتند ارتباط با مرگ قربان در سازمان

د. زندانیان بو وجز 7515در سال داشتند. معصومه نام و معصومه  مریمقربان در سازمان 

 طبیعی حاوت از نمودندوی اعمال ر در اثر شکنجه هایی که باز فرط تناقض و فشار و ترابی مریم 

 شد. روانی و خارج

 رجوی،قربان پس از شنیدن اخباری مبنی بر قتل قربان توسط  یخانواده ،7533در سال 

 قتل از تا شدند اشرفو در نهایت عازم سفر به عراق و قرارگاه  ندبه سازمان فشار آورد

 قربانیان یخانواده ،اثر فشار افکار عمومیبر آن سال  د. درنماین حاصل اطالع قربان مشکوک

 و نیروهای آمریکایی که مجاهدین را در حمایت خود داشتند، سازمان ناچار شد خانواده های

 ها جدایی و دوری از فرزندانشان برای مالقات و جست و جو به قرارگاهایرانی که پس از سال

 خانواده اش گفته شدنیز همانگونه که علی ترابی ورد قرباندر م .دنرا بپذیر آمدندمجاهدین می

، نزد مجاهدین در عراق رفتند آدرس و نشانی قبر قربان را اوپس از مطلع شدن از مرگ 

 گرفتند و از آن جا عازم سفر به کربال و گورستان وادی اوسالم شدند و سرانجام قبر فرزندشان

با چشم بصیرت نگریسته می شد مرگ پر رمز و قبری که اگر  ،را از نزدیک مشاهده کردند

 شد دید.رازِ قربان را آشکارتر می 

دانستم که معصومه و مریم من نزدیک به دو سال در مقر اشرف حضور داشتم و نمی

خواهران قربانعلی ترابی هستند. وقتی از فرقه تروریستی رجوی جدا شدم تازه متوجه شدم 
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 این که آنان مدت زیادی در زندان سازمان بودند و چهکه داستان خواهران ترابی چیست و 

 بالیی بر سرشان آوردند. 

وضعیت روحی مریم خواهر قربان اصالً مناسب نبود. وقتی به خاطر تغییر سازماندهی 

به مقر اشرف اعزام شدم اووین چیزی که به ذهنم زد این بود که چرا این خواهر اصالً توی 

که  شدر مشکل روحی دارد، بعضاً دیده میحرف نمی زند، انگافضای مناسبات نیست، با کسی 

با خودش حرف می زند، همیشه با خواهرش یعنی معصومه به ساون غذاخوری می آمد و 

مریم ترابی  اصالٌ به طور انفرادی تردد نمی کرد. در آن موقع نمی دانستم که مشکل

 ر بر زنان مناسبات اشرف برداشتهپرده از رازی به نام شکنجه و فشاچیست ووی با توضیحات، 

 "شد که تاریخ در آینده باید در مورد قساوت رجوی و این شکنجه ها حرف بزند.

 علی نقی حدادی )کمال( -21

زمان شاه بود.  یسیاس یقدیمی و زندان اعضای از سمنان،نقی حدادی از اهاوی  علی

 و نمود، ازدواج یم زهره اخیانبا یکی از هواداران سازمان به نا 16در سال  ینقی حداد علی

 اجتماعی بخش در ،7515 و 7513 در سال ها اوها به عراق اعزام شدند.  سپس هر دوی آن

استان سمنان،  یاتعملی تیم های فرمانده ی ،7513 و 7511 سال های طی و کرد می کار

ه و محور بود ی فرمانده تشکیالت در حدادی علی نقی از داخل خاک عراق شده بود. سطح

در ویست  7516و  7511. نام وی در سال از مسئووین با نفوذ در سازمان به شمار می رفت

به  نقی حدادی یکی از فرماندهان وفاداری مجاهدین منتشرشد. عل یمرکز یشورا یاعضا

 و در مناسبات سازمان با نام فرمانده کمال شناخته می شد. رجوی، خشک و جدی بود 

 

 زهره اخیانی همسر علی نقی حدادی

http://www.mojahedin.org/images/2011/201196171444140293076072362.jpg
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و اجباری مریم قجر سال از انقالب طالق  پنجو  او همین سمت را داشت 7515تا سال 

 ،در آن زمان وضعیت تشکیالتی اعضا رو به افول بود .فروپاشی خانواده ها می گذشت

شدن از خانواده ها و طالق کم  دویل جداه عملیات ها تعطیل شده و تعداد زیادی از اعضا ب

 در حاوی آن دورانشرایط سخت تر شده بود. در  و می کردند کم صفوف سازمان را ترک

یکی از وشکرهای نظامی بود ناگهان به اتهام یک موضوع ی نقی حدادی فرمانده ی که عل

بعد از دستگیر شدن علی نقی حدادی، سازمان اعالم نمود  نی شد.اخالقی دستگیر و زندا

ان اتفاق افتاده که وی خودکشی نموده است. با توجه به قتل های گذشته که در سازم

تواند سرپوشی بر جنایت انجام گرفته شده باشد. این که چرا او موضوع خودکشی می

ندادند، هیچ وقت سازمان خودکشی کرده و چه عاملی باعث این کار شده را توضیح 

چگونگی انجام قتل ها و یا خودکشی ها را بررسی و روشن نمی کرد. در سازمان همیشه 

 افراد باید مقصر اصلی جلوه داده شوند.

را  یحداد ینقی مرگ عل ،رده باال یدر یکی از جلسات اعضا یبعد مسعود رجومدتی 

 اش خواستهیبا خودکش نقی حدادی که علی و گفتنمود مضاعف بر سازمان قلمداد  یضربه

  .دوم را بر ما وارد کند ی ضربه

بابت مرگ شوهرش به پاس سکوت  در داخل سازمان ماند وزن علی نقی زهره اخیانی 

بتدا به یکی از اعضای ارشد شورای رهبری تبدیل شد و ا .به مدارج باال در سازمان رسید

از عنوان مسئول اول ه بهم چند سال بعد هم معاون و همردیف مسئول اول و باالخره 

د طرف رجوی انتخاب شد. این زن به حدی مرزهای وقاحت و دریوزگی رجوی را طی نمو

های جوی شرکت نموده و بعد از طی پلهی رقص رهایی رکه حتی حاضر شد در برنامه

 پاچه خواری به مجریان طرح رقص رهایی رجوی تبدیل شود.

 پروین سریر  -22

این مرکز  ی فرمانده .بود 73شیوا صادق مسئول ستاد پشتیبانی مرکز  ،7516در سال 

ی که کلیه 16بود. در سال از اهاوی قاومشهر رقیه عباسی زن وحشی به نام در آن زمان 

 در منطقه امام ویس و معین در حال 73و  77و  76آن زمان مبنی بر مرکز  یمراکز سه گانه

ا صادق مردی به نام محمدرضا بود که آن زمان عضو ارشد معاون شیو .تمرین و مانور بودند
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 دوستی یت اجرایی سازمان بود که با یکی از دختران آن مرکز به نام پروین سریر رابطهأهی

شود و موضوع برای رقیه ط بین آنان پروین سریر باردار میرواب یکند و در نتیجهبرقرار می

و مریم و مسعود علنی شد. چون موضوع خیلی عباسی، شیوا صادق و عذرا علوی طاوقانی 

پروین توسط رقیه  ،سازمان بود یت اجراییأبروی اعضای هآحیثیتی بود و بحث اعتبار و 

 شیوا صادق و عذرا طاوقانی به قتل رسید.  ،عباسی

  

 رقیه عباسی، عذرا طاوقانی و سهیال صادق از زنان قاتل فرقه رجوی

ر دادند و با این توجیه که مسموم شده است او را به جسد او را داخل آمبوالنس قرا

را در مزار مروارید مخفیانه دفن  ریسر نیپرو سپس( 7517بغداد منتقل کردند. )سال 

کردند. محمدرضا
7

سال زندانی کردند و رده اش را به هوادار تغییر دادند. رجوی گفته  سهرا 

ار تغییر دادم. بعد از سه سال او را هوادی بود حکم او اعدام است ووی من آن را به درجه 

، بعد از مدتی بخشیده شد و به کار مدت چند سال در موضع هوادار ماند ،آزاد کردند

 جاری خود در سازمان ادامه داد.

در ادامه به تعداد دیگری از نفرات که در سازمان به قتل رسیدند و یا بر اثر فشار 

اشاره می کنیم. سازمانی که مناسباتش را تشکیالتی دست به خودکشی و خودسوزی زدند 

 پاک ترین نام می نهد چگونه است که افراد یا به قتل می رسند و یا دست به خودکشی 

                                                           
هم  یالتیبه وحاظ تشک ،بود 73مرکز  یبانیسازمان در آن دوران بود و معاون پشت ییاجرا أتیارشد ه یاز اعضا - 7

 بود. ییاجرا أتیاول ه ی هیسازمان و ال یت باالنفرا یرده 
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می زنند؟ ازاین که در سازمان چه تعداد سر به نیست شدند هنوز آمار درستی در 

 دست نیست. مشخص است همین تعداد نفرات که جانشان را در راه خیانت رجوی از

دست دادند نمونه ی کوچکی است. در آینده وقتی مسئووین اصلی این جنایت ها وب به 

 سخن بگشایند ماهیت رجوی ضد بشر برای همه به طور کامل روشن خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی مهری موسو                                          مینو فتحعلی  رساندن قتل به                 

 

 

 

 

 

 

 
 اکبریان مرجانخودکشی 

 

 

 خودسوزی علیرضا طاهروو
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تحت فشار تشکیالت تنها گوشه ای از واقعیت های موجود در  سازمانبیان کشته های 

مناسبات اشرف بوده است. من خواستم با نام بردن از آنان نشان دهم که چگونه در سراب 

جنایتکار با کشتن آنان و  آزادیخواهی جانشان را از دست دادند و به هیچ رسیدند. رجوی

نوشتن نام مجاهد روی سنگ قبرشان، سعی نمود هم خودش را بی گناه جلوه دهد و هم 

نان خونشان را بخورد. این است ماهیت واقعی رجوی جنایتکار که ادعای دموکراسی 

 خواهی داشت و مناسباتش را پاک ترین مناسبات در تمام جهان معرفی می نمود.

 ان فرقه تروریستی رجویمعرفی شکنجه گر

حال که به بحث قتل، شکنجه و زندان در مناسبات سازمان رسیدیم به معرفی بعضی 

از شکنجه گران وحشی رجوی می پردازیم که با وجود کشتن افراد و شکنجه ی نفرات 

 خیلی راحت در کنار شکنجه شدگان به حیات ننگین خود در مناسبات ادامه می دادند.

سازمان از ابتدا این کاره نبودند، بر اثر مغزشویی رجوی جنایتکار این  نفرات شکنجه گر

 افراد به یکی از منفورترین افراد در مناسبات تبدیل شدند و حتی در شکنجه نفرات سازمان

هم مشکلی نداشتند و با دست باز اقدام به این کار می کردند و در بین نفرات حتی بودند 

ضور داشتند. رجوی جنایتکار با مغزشویی، نفرات را به شکنجه نفراتی که در زندان ایران ح

گرانی تبدیل نمود که شکنجه کردن برایشان افتخار بود و این گونه برایشان تداعی کرده 

 باشد و به آن افتخار می کردندی خیاوی شان میزهبودند که شکنجه کردن در راستای مبار

برخورد می کردند انگار خبری نبوده است و حتی وقتی در مناسبات با نفرات شکنجه شده 

 همه چیز مشروع جلوه داده می شد.

ی رجوی را می شناختم و حتی تعدادی را که از نزدیک کار بیشتر شکنجه گران فرقه

کرده بودیم. آنان در ابتدای ورود به سازمان این کاره نبودند ووی با سیستم فرقه ای که 

 به این افراد هم نیاز داشت.رجوی در مناسبات حاکم کرده بود 

 محمد سید عزتی، نریمان صادقی، جنت مختار عاومیان، محصل، مجید زاده حسن حسن

 عادل(، محسن امینی، حمید یوسفی، حجت بنی عامری)حکمت(،کاک )دربندی سادات

 که بعداٌ وی در اشرف معدوم شد( حسن رودباری، اصغر قدیری معروف به )حسین اصفهانی
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حسین  ،یرفیعی نژاد، محمد رضا محدث، محمد شعبانی)باقر(، فریدون سلیمنادر معدوم 

فریبا خداپرستی شهین حاوری، سعیده شاهرخی، ،فرزانه سا
7

محبوبه  ابراهیمی و سپیده ،

 ، مهوش سپهری)نسرین(.جمشیدی

مسئول زندان های سازمان زنی وحشی به نام بتول رجایی بود که در ویبرتی معدوم 

زمانی تحت مسئول وی بوده می تواند درک کند که به چه خاطر او را زن شد. اگر کسی 

 وحشی می نامیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس تعدادی از شکنجه گران رجوی

 

 

 

 
 

 

                                  

 باقر شعبانی

 

 

                                                           
 از دست داده است. کایرا در بمباران آمر شیپا کی - 7
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 مهوش سپهری –از باال : مهدی ابریشمچی 

 در بندی و حسن نظام محمد سادات –مختار جنت صادقی  –پایین : حسن عزتی 

 

 

 

 

 

 

 
 معدوم علی خلخال                                                            

 فحاشی های رجوی ملعون علیه خانواده ها

وقتی پای خانواده ها به اشرف باز شد رجوی ماهیت ضد انسانی خود را نشان داد. برای 

پایداری خانواده ها در جلوی اشرف، رجوی ضد بشر با  همه روشن شد که با استقامت و

 خفت و خواری شبانه اشرف را ترک نمود، اشرفی که برای رجوی همه چیز بود. او می گفت:

و اراجیفی  "خروج از اشرف مرز سرخ ماست و اگر اشرف بایستد جهان هم خواهد ایستاد."

نست به یکباره فرو ریخت و از از این مدل. اشرفی که رجوی خروج از آن مرز سرخ می دا

 بین رفت و مکان آن به صاحبان اصلی اش یعنی مردم و دووت عراق رسید.
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 کنید که چگونه سعی نمود با شانتایام های رجوی را در ذیل مشاهده میهایی از پیقسمت

شان به غزی داده و آنان را علیه خانوادهو فریبکاری اعضای نگون بخت خود را شستشوی م

 بگیرد.کار 

 :1388بهمن  24پیام رجوی مورخ 

به پشت درب « خانواده های مجاهدین»شدگان منفور ارتجاع تحت عنوان * اجیر

 اشرف آمده و در منتهای زبونی به جست و خیز و پارس کردن علیه شهر شرف و مجاهدانش

گرفته اید  های مؤسسان سوم ارتش آزادی تصمیم... شنیدم که در نشست پرداخته اند

 ی کسانی را که با سازماندهی و تورهای حکومت ایران تحت هر عنواندیگر بدون استثنا همه

 به اشرف می آیند تحریم کنید.

 در پناه مزدوران عراقی و نیروی تروریستی« ساندیسی»خواهند با مشتی خانواده * اکنون می

 قدس خط شان را پیش ببرند.

 بازی خانواده در جلوی در اشرف -ه آفرید. * شکر خدا که دشمنان شما را این قدر ابل

 خانواده های وزارت بد نام -* سیرک نظام در پشت در اشرف 

 * این خانواده ها در واقع خانواده های رییم هستند و نه مجاهدین

 * اگر در فرهنگ رییم معنی خانواده این است ما تبری می جوییم.

 ی حقیقی هر مجاهد خلق و هر آن کسهورانش در عراق بدانند که خانواد* رییم و مزد

 که می خواهد مجاهد بماند و مجاهد بمیرد، یا در ارتش آزادی و جبهه مقاومت است و یا در

 خاوران و یا در مروارید آرمیده است.
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 آیا این مادر پیر مأمور و مزدور حکومت ایران است؟

 

 ی هر مجاهد خلق است.* خلق، خانواده و مأل اجتماعی و سیاسی و تاریخی و آرمان

 * حکومت ایران می خواهد اشرف و مجاهدین را با اعزام مزدورانش تحت عنوان خانواده

 از هم بپاشد.

* این بار مجاهدین می خواهند از بنیاد حسابشان را با مزدوران و تورهای وزارتی 

 تصفیه و جدا کنند.

 :1386پیام رجوی در شهریور 

یکی از نشست ها پرسیدم آیا به نسبت های موروثی و  * راستی یادتان هست یکبار در

 خانوادگی خودتان و این که پدر و مادرتان این و آن است متکی هستید یا به آن جا رسیده اید

 که از این قبیل ارث و میراث ها به کل قیچی کنید؟

د ی مجاههستند مبادا وارد دستگاه محاسبه * پدر و مادر یا خویشاوندانتان را هر که

 خلق کنید. در همان نشست گفتم که حساب باز کردن برای این نسبت ها را قیچی کنید و دور

 بریزید. 
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 اعضای نگون بخت فرقه به دستور رجوی در حال ناسزا گفتن به خانواده ها می باشند.

و گفت کسی نباید به سراغ نامید  "کانون فساد"رجوی در یکی از نشست ها خانواده را 

 خود برود. یخانواده

رجوی دستور می داد افرادش به خانواده ها که شامل پدران و مادران پیر بودند سنگ 

 کرد با این شیوه می تواندنان را زخمی نمایند. رجوی فکر میزده و فحش و ناسزا بگویند و آ

جلوی آمدن خانواده ها را بگیرد ووی چه سود که تمام محاسبات رجوی ضد بشر اشتباه از 

آمد. شاهد بودیم که خانواده ها در گرمای بسیار باالی عراق به کنار سیاج اشرف  آب در

می رفتند تا شاید گم شده شان را در کنار سیاج اشرف ببینند و یا فرزندانشان صدای آنان 

 را از بلند گو بشنود. با تمام این فریبکاری و شانتایی که رجوی به راه انداخته بود باز هم نفرات

ما  کردندرسیدند اظهار میواده های شان میفرار می کردند و وقتی به کنار خان از اشرف

کردند ها معرفی میها و ناسزاگوییجداشده، رجوی را عامل سنگ پرانی را ببخشید. نفرات

و  ما در تشکیالت مافیایی رجوی مجبور بودیم به خانواده ها سنگ بزنیم و فحش"گفتند: و می

 "ناسزا بگوییم.

سازمان برای این که "گفتند:  اشرف و یا ویبرتی فرار نمودند میرادی که از مناسبات اف

بردند تا کردند و به جای دیگری می ا نشنویم ما را از آن محل جدا میصدای خانواده ها ر

 ی ما هم آمده اند. از آنجا که هیچ وقت حقیقت قابل کتمان کردنمتوجه نشویم که خانواده

اند و به همین دویل مسئووین ی ما برای مالقات آمدهجه شدیم که خانوادهنیست وقتی متو

ی رجوی ما را جا به جا کرده اند تصمیم گرفتیم که از مناسبات اشرف جدا شویم. فرقه
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 اهداف رجوی صرف نموده فهمیدیم سازمان به فردی که سال ها عمر خود را در راه تشکیالت و

ی شیادی و فریبکاری رجوی د ندارد. به همین دویل متوجهعتمای سر یک سوزن ابه اندازه

 "شده و از مناسبات جدا شدیم.

نواده های خواهان مالقات نشان تصاویر حمله های مغول وار مزدوران رجوی به خا

 دهد که رجوی از هیچ جنایتی علیه خانواده کوتاهی نکرده است در حاوی که خانواده ها می

 د و چیز دیگری نمی خواستند.فقط خواهان مالقات بودن

 
 اعضای فرقه رجوی که با قالب سنگ قصد حمله به خانواده ها را دارند.

 
 موتور مخصوص حمل سنگ و تکه های آهن تیز برای حمله به خانواده ها



 101   هادی شبانی      
 

 
 اعضای فرقه ی تروریستی رجوی قصد حمله به خانواده ها را دارند.

 
 که در دست دارند. حمله به خانواده ها با قالب سنگ هایی

 
 سبقت گرفتن از همدیگر برای حمله ی وحشیانه به خانواده ها
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 برای فحش دادن و ناسزا گفتن به خانواده های رجوی جمع شدن اعضای نگون بخت فرقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خواهان مالقاتی حمله به خانوادهبرا زدوران رجوی با در دست داشتن سنگم

قه ی تروریستی رجوی بهتر است به عکس های خانواده ها برای شناخت بیشتر فر

که در کنار اشرف گرفتند توجه کنیم تا دریابیم که مزدوران بی جیره و مواجب رجوی 

چگونه به آنان حمله نموده و در بعضی از مواقع آنان زخمی شدند. از طرف دیگر برای 

عزیزان خود به اشرف رفتند با  ما روشن شود آیا پدران و مادران پیری که برای دیدار

ها گویای همه عاتی حکومت ایران باشند؟ این عکستوانند مزدور و یا مهره ی اطالمی

 ی تروریستی رجوی است.سند زنده ای در افشای ماهیت فرقهچیز خواهد بود در ضمن 
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 زخمی کردن یکی از خانواده ها

 دوران رجویبا زدن سنگ و میله گردهای تیز توسط مز

عکس هایی مختلف از خانواده هایی که خواهان مالقات در اشرف و ویبرتی بودند 

 همه این عکس ها نشان از ماهیت ضد بشری و ضد خانواده ی رجوی دارد که حاضر نشد

 حتی برای چند دقیقه به آنان اجازه مالقات بدهد.
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 حضور خانواده ها در جلوی ویبرتی برای مالقات حضوری
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ای از شرکت فعال خانواده ها در طول چند یی که در باال درج شده تنها گوشههاعکس

سال در اطراف اشرف بوده است. رجوی شیاد برای مالقات تنها زبانی که می فهمید زبان 

ها با ها بوده است ووی خانوادهی وحشیانه به خانوادهنگ و حملهفحش دادن و زدن س

 استقامت و پایداری باعث شدند که رجوی در اوج خفت و خواری اشرف را ترک کند.

 

 آخرسخن 

خواهم بیان نمایم که نوشتن این کتاب فقط و فقط برای آگاهی و آشنایی در پایان می

نسل جوان است که با فریبکاری رجوی و همدستانش در دام آنان گرفتار نشوند. امکانی 

اینترنت است ووی  نسل جوان وجود دارد دست یافتن به اطالعات از طریقکه اکنون برای 

 شد و گوشهایی بود که زده میبقیه بر مبنای شعارها و حرفی باورهای من و در زمان ما همه

پاک  کردیم. به همین دویل سران جنایتکار سازمان مجاهدین با سوءاستفاده از باورهایمی

 توانندما سوار شدند. در زمان کنونی نمید کشیده و بر دوش نسل جوان آنان را به کام خو

د به همین روی احساسات نسل جوان سوار شوند چون فضا برای آگاهی بخشی وجود دار

 کنند با شیوه های جدیدتری به فریبکاری خود ادامه دهند.دویل سران فرقه سعی می

 ز احساسات پاک نسل جوان است.برند استفاده اها به کار میهایی که فرقهیکی از شیوه

ی خیرخواهانه و کنند چهرهکنند و بیشتر سعی مینان هویت واقعی خود را آشکار نمیآ

دمکراتیک به خود بگیرند تا کسی به ماهیت کثیف شان پی نبرد. فرقه ها با مخفی کردن 

 کنند.اده میامیال ضد انسانی خود استفماهیت خود افراد را جذب کرده و از آنان در راستای 

اصالً برایشان  دهند ونام های قالبی افراد را فریب می ی تروریستی رجوی باسران فرقه

 مهم نیست که فرد درگیر چه کاری است مهم این است که فرد را فریب داده و به امیال شیطانی

 بلیغاتیخود برسند. اگر فرد فریب خورده دستگیر شود برای او اطالعیه می دهند و با جوسازی ت

 گذارند.هه ای دروغین از خود به نمایش میوج

ی تلفنی است. این گیرند تخلیهمی های ضد انقالب به کارهایی که گروهیکی از شیوه

به عنوان یک خط ی رجوی ای است که مسئووین فرقهیوه یکی از کارهای پیش پا افتادهش

 اخل تماس گرفته، نیروهای سازمان با دکنند. در زمان جنگ عراق علیه ایراناز آن استفاده می
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 کردند که کجا اصابت کرده و چقدر تلفاتهای صدام را مشخص میو محل اصابت موشک

 یها و ادارات دووتی با هدف تخلیه ی رجوی با سازمانداشته است. تماس های تلفنی فرقه

 شد که هم اکنون ادامه دارد.اطالعاتی انجام می

 اند و امکان بهره مندیی تلفنی رسیدهبه اشراف کاملی از تخلیهمسئووین در حال حاضر 

 باشد چوندشمن هم چنان به دنبال این خط میفرقه از این شیوه به صفر رسیده است ووی 

 هزینه ای برای وی ندارد.

هه من اسیر شعارهای دروغین افراد و سازمان هایی مانند رجوی شدم و نزدیک به دو د

خواهم این کتاب سندی بر افشای ی رجوی تلف نمودم. میافیایی فرقهعمرم را در گروه م

ی اه گروه های ضدانقالب مانند فرقهماهیت ضدبشری رجوی باشد تا نسل جوان در قربانگ

 رجوی گرفتار نشوند.

 این گروه ضد ایرانی بعد از سرنگونی اربابش صدام، اکنون به طور کامل در اختیار غرب و

کند. روزی مبارزه با شیوخ مرتجع عربستانی استفاده می د و از دالرهای اهداییاسراویل قرار دار

  بوریوازی در مجاهدین اصل بود ووی اینک همکاری همه جانبه با غرب ارزش شده است.

رب در مراسم شان افتخار ترین جناح غمسعود و مریم رجوی حضور جنگ طلب برای

پردازند. این ماهیت زنند و به شادی مییشود و برای پرچم آمریکا دست ممحسوب می

 های خود را روی فریبکاری، شیادی، حقه بازی، ترور و کشتنسازمانی است که از ابتدا پایه

 سوار نموده است.

 اکنون برای همه روشن شده که این سازمان نه فقط ایرانی نیست بلکه در راستای منافع

ی کرده که روزی غرب به ایران حمله خوشدشمنان ایران حرکت نموده و دوش را به این 

نظامی کند تا مریم قجر به قدرت برسد، آرزو و خیال خامی که باید به گور ببرد چون 

 مردم ایران هنوز داستان ترورها و کشتن مردم بی گناه را فراموش نکرده اند.

 بهتر است گذری به وضعیت تشکیالت رجوی در کشور آوبانی هم داشته باشیم. وقتی

نیروهای سازمان پایشان به کشور آوبانی رسید ریزش نیرو شروع شد. اکنون شاهد هستیم 

 که هر روز تعدادی از اعضای فرقه تروریستی رجوی جدا می شوند. مسئووین فرقه تمام سعی

عضا را از کنند که کسی از تشکیالت شان جدا نشود و او کوشش خود را روی این سوار می
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 ترسانند. نداشتن پول، گرفتار شدن در دام اعتیاد و باندهای مافیاییمی دنیای خارج از فرقه

 ها نشان از اینی این فریبکنند. همهروج از فرقه به اعضا معرفی میرا به عنوان خطرات خ

 خواهند به هر قیمت شده افراد را در تشکیالت خود نگه دارند بدین منظور نفراتدارد که می

 جدا شود. آنانارج از شهر تیرانا منتقل کرده اند تا کسی نتواند از را به محل دیگری در خ

 یی افتاده و اسیر حرف های فریبندهما چون شناخت درستی از رجوی نداشتیم به دام و

وی شدیم. مجاهدین با سر دادن شعار توخاوی آزادیخواهی عمالٌ راه مزدوری و جاسوسی را 

 باشد. کتاب حاضر می، دویلِ انتخاب نام همینبه طی کرد و 

ر در ضمن از تمامی دوستان که در نوشتن این کتاب به من کمک نمودند بسیار تشک

کنم تا این کارم اقدامی کوچک در راستای افشای ماهیت ضد بشری و جنایتکارانه می

  .رجوی باشد

 به امید آینده ای درخشان برای ملت ایران و نسل آینده.

 هادی شبانی                                                            
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