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  مقدمه
 ی، بـا تنـ  ي رجـو یستیـ سـاله در فرقـه ترور   ست و پنجیبا حضور ب

 خواسـت  يده، از رون حـال آموزنـ  ی تلـخ و در عـ  یخسته و با خـاطرات   
د بتـوانم  ی عاشق به همنوعانم، دست به قلـم بـردم تـا شـا    ی، با دل  یقلب

 مخاطبـانم، خـصوصا نـسل جـستجوگر جـوان و مـشتاق        ي بـرا  یاندک
 از جملـه فرقـه مخـرب و    ییتوانند در معرض فرقه هـا   میکهقت  یحق

ــ ی قراربگيخانمانــسوز رجــو ــد، یب ببیرنــد و از جوانــب مختلــف آس نن
  .د واقع شومیده و مف بخش بویآگاه

ب یـ  بـر فر ی، مبتنـ يزه و با هر بهانـه ا یاساسا ساختار فرق با هر انگ  
اسـت بـرده انـد، نـه از     ی از سیینه بـو .  مدرن استيرنگ و دجالگریو ن 

هـر چـه هـست    . خلق، نه از انقالب، نه عاطفه، نه احساس و نه خانواده 
ازع فرقـه اسـت    و مادام العمر و بالمنـ ی رهبر خودانتصاب یطانیال ش یام

  . و بس
 یاسـ یساش  لهیر و مخیک فرقه مخرب در اعماق ذهن، ضم  یرهبر  

ضـد عاطفـه و   . شه اسـت یاست پیست، بلکه تاجرمآب و س ی ن یو انقالب 
 یت و شـهوت پرسـ  ي، مال انـدوز یجز قدرت طلب. دشمن خانواده است 
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هـا   فرقـه . شناسد ی نمیچ حد و مرز و اصولیه. کندی را دنبال نم  یهدف
کنـد و  یه میـ له را توجینست که هدف وسیک اصل دارند و آنهم ایتنها  

  . مت استیالتش به هر قیدن رهبر به تمایرسالبته هدف 
زد و آنهـا را  یـ آم  مـی  انـسانها در يت و گوهر وجودیت، شخص یبا هو 

 جـاه، مقـام و   یعنـ یرخـود  یرد تا به مقصود پـست و حق یگ ي می به باز 
 ،يریـ  حقيایـ وه کـه چـه دن  . شودل یش، نای نابرابر برهم نوع خو   يبرتر

  . يتکار فرقه ایتف وهزار بار تف بر رهبران جنا
نوشـد    مـی ند و شـراب یب  می تماما سرابینک جاه طلبید و ع یبا د 

محتـوا هـر دو    ند که در بن ویب  مینوشد و آنگاه سراب  میا که شراب  ی
 دروغ تنهـا مـرام و   تکـرار دروغ، باز هـم دروغ، و  . ک جوراست یجورش  

  . ستیک رهبر فرقه ای کار وهیش
در .  داردیید طـوال یـ  ي، رجـو ي فرقه ايدئولوژید گاه و ا ین د یدر ا 

ار ی اسـت کـه بـس   ي سـال و انـد  یر، سـ یـ ن گرداب و مرداب نفس گ   یا
ر و انقـالب و  ییـ ن با خروج از گردونـه تغ یهم چن. خزعبالت بافته است  

ه تبـع   و بـ یبه سبب افراط در جاه طلبـ اي  دن به تفکرات فرقه  یدرغلط
هـاي   ان تـوده یـ سـت کـه در م   اانیگانگان، سـال ی به ب یآن وطن فروش  

د همان خلق که سنگ آنـرا بـا   ی ندارد، بلکه از دیگاهیمردم نه تنها جا   
  .انزوا افتاده استتنفر و زد به قعر   مینهی تمام به سيدجالگر

، یر، نوعدوسـت یـ ت خیـ ن لحظات عمـرم را ولـو بـا ن     یهر چند بهتر  
 مطـامع جـاه طلبانـه    ي به مردم خود، ناخواسته پا  و عشق  یخواهیآزاد
ق یـ د روانـشناسانه بـاور عم  یک دیکن با ی گذراندم، ول  ی به تباه  يرجو
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انفعـال    غم بغـل گـرفتن، عزلـت و   يزانو. دارم که گذشته اصالت ندارد 
ده و همانا تن دادن به خواست عـامالن و سـران فرقـه     ی فا یدن، ب یگز

  . افتیرا مجددا باز ی و واقعی اصلید زندگیبا. هاست
ارمـان  یتواند بـا همـت و اخت    میز در راه است و ساختن آن ینده ن یآ

پـس عقـل   . مییرش را هموار نمایم رقم زده و مسیخواه  می هرگونه که 
 م تـا بـا توسـل بـه تجـارب و     یابید که حال را در ینما  می و منطق حکم  

ز بـا  یـ  نمـن  .میبا به تملک خود درآوریمطلوب و زاي  ندهیها، آ اندوخته
ن یده و منطق برآمده از اصول و چـارچوب روانـشناسانه و در عـ      ین ا یا

ت برآن شدم کـه بـه   یفه و احساس مسئولی و برحسب وظ   یحال انسان 
نـدگان از خـاطرات حـضورم    یژه نسل جـوان حاضـر و آ  یمخاطبانم به و 

 يم و در منتهـا ی سـخن بگـو  یستیـ ک فرقه مخرب، تبهکار و ترور     یدر
 یاربم و هرآنچه بـر مـن گذشـته اسـت، درآگـاه     صداقت به انتقال تج   

  . رساندن به مردم خصوصا نسل جوان، اهتمام ورزم
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  ن خلقیش سازمان مجاهدیدایپ
، ســه جـوان روشــنفکر  1342 خـرداد  15 یخیام تــاریـ متـاثر از ق 

ع ی اصغر بـد ید محسن، علیف نژاد، سعی محمد حن يمسلمان به نامها  
، کـه از نهـضت   ين رودسریک بیرضا ن کوتاه عبدالیزادگان و در مقطع   

شـدند، ادعـا نمودنـد کـه مبـارزه صـرفا         میهی تغذی و جبهه مل   يآزاد
ده اسـت و بـا   ی جواب نداشته و به بن بست رسـ یستیونالی و ناس یمکتب

ن اصـل  یـ ن، به قـول خودشـان، بـه ا   یشی از مبارزات پ  يک جمع بند  ی
 یکـ ینه چرختن به مبـارزه مـسلحا  یدند که پاسخ، همانا آو   ی رس ییطال

 یستیـ  کمونات بوده و متعاقب آن متاثر از انقالبـ یم شاهنشاه یه رژ یعل
 يبـا تفکـر  ن و ی التيکای آمریکیچرهاي  ن و جنبش  یو چ  يشورودر  

س یسم بـه تاسـ  یـ الیسم و سوسیـ ونالیختن اسالم، ناس ی با درآم  یالتقاط
  .ن خلق همت گماشتندیسازمان مجاهد

 ورود به مرحله تـدارك  ، باینظامهاي  پس از کسب حداقل آموزش   
 از جانـب  ینی متحمل ضربه سـنگ 1350 درسال   ،یات نظام ی عمل يبرا

ــ    از جملــه ی اصــلي تــن از کادرهـا 70ش از یسـاواك شــاه شـدند و ب
ــذاران و مرکزیبن ــانگ ــد  ی ــدان افتادن ــه زن ــازمان ب ــع . ت س در آن مقط
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 توسـط  ین خلق همگـ یت سازمان مجاهدی مرکزيانگذاران و اعضا  یبن
 بـرادرش  يل همکـار یـ  بـه دل يشدند و تنها مسعود رجوساواك اعدام   

ن تعامـل خـودش   یو همچنـ در سـوئیس  م شاه  یر رژ ی سف يکاظم رجو 
ف بـه حـبس ابـد محکـوم     یـ ک درجـه تخف یدر زندان اعدام نشد و با      

   :ر آمده استیدر زها  ها و تعاملین همکاریصورت اسناد ا. دیگرد
  

  :متن سند اول
   )یدادسـتان  (ی مـسلح شاهنـشاه  يروهای نیاست اداره دادرس  ی ر :به

    ساواك:از
   655/312شماره 

   29/1/51خ یتار
   نی فرزند حسيدرباره مسعود رجو

   16/9/50] مورخ [- 312 /7611شماره ] نامه[رو یپ
 بخـش  ين سـازمان بـه اصـطالح آزاد   ینامبرده بـاال کـه از محکـوم    

ر د نظـ یـ  اسـت و در دادگـاه تجد  يت نهضت آزادیران وابسته به جمع  یا
ــام ــوم گرد ینظ ــدام محک ــه اع ــ ب ــتگ ی ــد از دس ــ در جريریده بع ان ی

 سـازمان مکـشوفه بـه    ي اعـضا ی را در معرف  يقات، کمال همکار  یتحق
ار گـذارده از هـر جهـت در روشـن     یـ  که در اختیعمل آورده و اطالعات   

د بـوده و پـس از خاتمــه   یــت شــبکه مزبـور مـؤثر و مف  یشـدن و ضـع  
ــ یــقــات نیتحق ــتگاه همک ــا اي  مانهیصــمهــاي  يارز در داخــل بازداش ب

 سـازمان  یعنـ ی[ن سـازمان  یـ ن بـه عمـل آورده لـذا بـه نظـر ا     یمـأمور 
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ــات و امن ــاطالع ــشور ی ــاواك(ت ک ــاق و تخف )] س ــتحقاق ارف ــاس ف ی
 یمراتب جهت استحـضار و هـر گونـه اقـدام مقتـض     . درمجازات را دارد  

   .گردد  میاعالم
   يری ارتشبد نص-ت کشوریس سازمان اطالعات و امنیرئ

  يری ارتشبد نص:امضا
  

   :متن سند دوم
   )یدادستان (ی مسلح شاهنشاهيروهای نیاست اداره دادرسی ر:به
   ساواك: از

   نی فرزند حسيدر باره مسعود رجو
   16/9/50] مورخ [- 312 /7611شماره ] نامه[رو یپ

د نظـر آن اداره بـه   یـ  و تجديبـدو هـاي   نامبرده باال کـه در دادگـاه    
 ســازمان یعنــی[ن ســازمان یــهمکــاران اده از یــاعــدام محکــوم گرد

ان کـشف شـبکه   یـ بـوده کـه در جر  )] ساواك(ت کشور یاطالعات و امن 
ن خلـق  یدر آن زمـان هنـوز نـام مجاهـد    [ران یـ  بخش ايسازمان آزاد 

ن ین دست بـه گـروه مجاهـد   ی از ایمختلفهاي  انتخاب نشده بود و نام 
.  داشـته اسـت  يارزنـده و مـؤثر  هـاي   يهمکـار ] شـد   مـی خلق اطالق 

   .گردد  می اعالمیمراتب جهت آگاه
  ي ری ارتشبد نص-ت کشوریس سازمان اطالعات و امنیرئ
   :]سیش نویه کنندگان پیته[

   ي محمود-اتیرهبر عمل
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   ي ازغند-312س بخش یرئ
   ینی مب-یات و بررسیکم عملیمعاون اداره 

    جوان-یات و بررسیکم عملیس اداره یرئ
28/1/51  

رون زنـدان،  یـ در درون و ب زی ن1354 سال الزم به ذکر است که در  
 شـگرف در اعتقـادات   یوسـت و تحـول  ی در سازمان بـه وقـوع پ   یانشعاب
ــا محور. ش رخ دادیاعــضا ــیــب ــا ب یت تق ــروهش، ب ــ شــهرام و گ نش ی
 بـا توسـل بـه خـشونت، بـسا      ی در مقابله بـا افـراد مـذهب     یستیمارکس

ملـه   از جیف واقفـ ید شری صورت گرفت که مجیه درونیکشتار و تصف 
  .باشد  میانیآن قربان

 توانـست  ی در درون زنـدان بـا فرصـت طلبـ    يگر رجـو  ی د یاز طرف 
ت یـ  در محوری خود در آورد و بـه نـوع  یر هژمونی کادرها را به ز     يایبقا

ن ی در همـ 1357 مـاه  يکـه درمقطـع د  یرد، بـه طور   یـ سازمان قرار گ  
 رانیـ  ایمن انقالب اسالمی سازمان، به يگراز اعضا ی د يموضع با شمار  

دان، از زنـدان شـاه   یمـن نثـارخون شـه   ی و بـه  ینی امام خم  يبه رهبر 
  . افتندی ییرها

 خـود پـا بـه    ییکای شده و شاه با سلطنت وابسته و آمری حال انقالب 
 يک فـضا یـ ن صـورت  یبه ا.  نوپا شکل گرفته بود  یفرارگذاشته و نظام  

 امکـان عـرض   یاسـ ی سيجاد شد و همـه گروههـا  ی ایاسیکامال باز س  
 يرویـ  جـذب هـوادار و ن  ی خود در پيتهایفتند و به دنبال فعال   ایاندام  

  .فعال جامعه بودند
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ان یـ ک جریـ  بـه دنبـال   ین بود که هرکسیدر آن مقطع ارزش در ا   
د یـ  پدیاسـ ی بـاز س ي فضايبه اقتضا. ت بپردازدی بوده و به فعال   یاسیس

 را در یلین پتانــسی چنـ یاسـ یانــات سیآمـده از انقـالب، گروههـا و جر   
ن یـ دند و از اید ي میریمعه خصوصا نسل جوان بمنظورعضوگ   اقشار جا 

 غــات و انتــشار ســابقه و افکــار و اعتقــادات خــود      یه بــه تبل یــ زاو
  .پرداختند می

 صـاف و مـردم   یش نبـودم بـا قلبـ   ی بـ ی که نوجوانیز در حالیمن ن 
 بـه ظـاهر   ياالنه جذب شـعارها ی و خام خی انقالبيدوست و با آرزوها  

بنـده سـازمان   ین حـال فر ی و درعـ ی، مردم ی خواه ی، دمکراس یانقالب
 شـدم و در حـوزه   ي شـخص مـسعود رجـو    ين خلق به رهبر   یمجاهد

  .اق فراوان وارد شدمی با شور و اشتیاسی سیعلنهاي  تیفعال
  
  ن خلق ی با سازمان مجاهدییآشنا

شترنداشتم بـه تبـع   یـ  که چهـارده سـال ب  يام با وجودیان ق یدر جر 
 در سـطح شـهر و   یسته شاهنـشاه  مبارزه بـا نظـام وابـ      ی عموم يفضا

 شـرکت  یاق وافر در تظاهرات مردمـ یروستا خصوصا در مدارس، با اشت  
 در سـطح شـهر و   ینـ یامـام خم هـاي   امیر و پیداشته و به پخش تصاو   

 واقـع  اي آسـتانه  حاج عبـداهللا  ییل خود در مدرسه راهنما   یحوزه تحص 
ان یـ رن در جیهـم چنـ  . نمودم  میه مبادرتیدر شهرستان آستانه اشرف   

ورشـهر، بـه جهـت شـور و     ی آسـتانه توسـط مـردم غ      ير ژاندرمر یتسخ
زات یـ  که داشـتم توانـستم خـود را بـه انبـار سـالح و تجه        ی باالئ يانرژ
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 بـه انـضمام دو   3-ک قبـضه سـالح ژ  یـ  رسـانده و  يساختمان ژاندارمر 
ک راسـت بـه سـمت منـزل     یـ رم و یـ ار بگیـ  را در اخت 3-زه ژ یعدد سرن 

دن سـالح کـه انـدازه قـدم بـود بـه       یـ  بـا د بروم که مـادرم ام    یمسکون
مه بـه دنبـالم آمـد و خـواهش و تمنـا کـرد تـا        یوحشت افتاد و سراسـ  

 ید کـنم کـه مـن هـم بـ     یدا نشده زود آنها را ناپدیپها   سروکله ژاندارم 
 سالح را به سرقت بـردم، بـا تـرس و لـرز     ي چه منظور  يآنکه بدانم برا  

  . مان دفن کردمییا خانه روستی که داشتم آنرا در حواشیفراوان
ــرا1357 مــاه ي دي از روزهــایکــیدر  ن بــار در صــفوف ی اولــي ب

مثلـث  :  آن نوشـته بـود  يدم کـه رو یـ  ديک پالکـارد یتظاهرکنندگان  
ن جا بود که کنجکـاو شـدم   یا. "نی، مجاهدیعتی، شرینی خم"انقالب  

ن خلـق را هـم   ی و مجاهـد یعتی شـر یقا درصدد برآمدم تـا علـ    یو عم 
  .شتر بشناسمیب

اق و عـشق بـه   ی، هنوزشور و اشـت ینی رفتن شاه و آمدن امام خم   با
ن یکرد و اتاق خوابم تماما به عکس امـام مـز    میفورانام  نهیامام در س 
  .شده بود
 ين نظـام مطلـوب، هـر چنـد کـه بـرا      یی تعين انتخابات برا یدر اول 

غـات بـا   یکن در تبلیده بـودم، ولـ  ی و بلوغ نرسـ ی دادن به سن قانون   يرا
د مشارکت فعال داشـتم و خوشـحال بـودم کـه بـه       یو ام همان عشق   

  .  نشستی قاطع مردم به کرسي با رای اسالميسفارش امام، جمهور
ــ ــضای بــا هم ــين ف ــ ی ذهن ــتان فن ــته  ی وارد هنرس ــدم و رش  ش

ن یـ بـا ا . دمیل مشغول گردیساختمان را انتخاب کردم و به ادامه تحص     
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 ی تمام در حـد عـال  تی را با موفقیی وراهنماییح که مقاطع ابتدا   یتوض
  . کرده بودميو ممتاز سپر

ک هوادارسـازمان در زادگـاهم آشـنا    یـ  بود که با  1358مه سال   ی ن
جان فعـال  ین خلق واقع در الهی مجاهدیشدم که خود در جنبش مل   

 به مطالعـه کتـب   یگر به طور جمعیابتدا با هم و به اتفاق دو نفر د  . بود
ج کتـب سـازمان از جملـه    یتدرنکه به یم تا ا یپرداخت ی می عتیدکتر شر 

 و ت نامـه یشـاه از جملـه وصـ   هاي   سازمان در محکمهيات اعضا یدفاع
م کـه البتـه   یـ را مورد مطالعه قرار داد.. .د وی شهیی رضاي مهد دفاعیات

 یک شـور و شـوق  یـ  بـود و شخـصا بـا    یمان جذاب و ستودن   یار برا یبس
 يهـد  بگـذرم و مثـل م  یکردم کـه در مبـارزه از جـان و زنـدگ    یآرزو م 

   .د بشومی شهییرضا
 یورود سازمان به فـاز نظـام   به واسطه همان دوستم، که در مقطع   

 ی شـد، بـه جنـبش ملـ    ی در رشت قربانیستیک عمل تروریان یدر جر 
 شـدم و از آن  یجـان معرفـ  ی الهين خلق واحد دانش آمـوز      یمجاهد

ن ی و هـم چنـ  يالت دانش آمـوز یدر تشکاي  پس به عنوان هوادارحرفه 
م مـسئول  یدر ابتـدا بـرا  . ت داشـتم یـ تا قرارگـرفتم و فعال در بخش روس 

 محمـد و  يمشخص شد و از آن پس سـروکارم بـا دو بـرادر بـه نامهـا       
م یل و خـط کـار سـازمان را بـرا    یـ ع زادگـان بـود کـه تحل     یعبداهللا سم 

  .کردند  میم والقاءیترس
ن بـود کــه دو  یــت ایـ ل ســازمان از حاکمیـ درآن وقـت خــط وتحل 

ان یـ ت را قبضه کرده انـد و مـا ضـد جر   یاع، حاکمبرال و ارتجیان ل یجر
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کـه مـصداق آن بازرگـان و    هـا   بـرال یت از لیم و با حما   ی هست یارتجاع
گـر فعـال کـرده و بـا     یان دیـ د که تـضادشان بـا جر   ی صدر بودند با   یبن

  .مین شکاف به اهداف مان برسیاستفاده از ا
  

   کشوریرش قانون اساسیعدم پذ
 بـه  1358 آذرمـاه  11 قراربود در  که ین قانون اساس  یمتعاقب تدو 

 گذاشته شود، مسئولم بـه مـن گفـت    ی به همه پرس يری گ يمنظور را 
م چـرا کـه قـانون    یکنـ   نمـی  شـرکت ی قانون اساسـ  یکه در همه پرس   

 و یست و دمکراسـ یـ  نیرنـده مطالبـات مردمـ   ی جامع و در برگ  یاساس
ــروههــاي  يآزاد ــیسهــاي  گ ــامیاس ــت ین و تــضمی را ت ــرده اس . ن نک

س یش نـو یک نـسخه از پـ  یـ  خواستم در صورت امکان  يه از و  بالفاصل
 یلـ ین شده را جهت مطالعه بـه مـن بدهـد کـه خ     ی تدو یقانون اساس 

د یـ  بـوده و با یالت انقالبـ یک تـشک یـ برآشفت و متذکر شد که من در  
او در ادامه گفت کـه خـودش هـم مـتن قـانون       . گوش به فرمان باشم   

ــ ــرده ولــ  یاساس ــه نک ــ تحلی را مطالع ــازمانی ــرف  ل س ــصوصا ح  خ
م چـون  ی شـرکت نکنـ  ی را قبول دارد که در همـه پرسـ       "برادرمسعود"

ن ی و انحصارطلب تـدو یان ارتجاعیک جری به توسط  یکه قانون اساس  
  . شده است

 اثـرش را در مـن گذاشـته بـود بـه      ییا کنترل ذهـن و مغزشـو    یگو
 کورکورانــه ی کـه هــر چنـد از آن واقعــه در تنـاقض بــودم ولـ    يطـور 

ز یـ ن نیریش بردم و به سـا یم پیت هاین خط را در فعال  یرفتم و هم  یپذ
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 . شرکت نکردمی قانون اساسیالقاء کردم و عمال در همه پرس
ه ییه، مقننـه و قـضا  ین سه قوه مجریجالب است که سران و مسئول 

 کـشورشان اعتقـاد   ید به قـانون اساسـ  یران بای ازجمله ا يدر هر کشور  
ن کـه  یـ بـه رغـم ا  . شـند  آن بايت نمـوده و مجـر  یـ داشته و از آن تبع   

ن امرمطلـع بودنـد و بـا    یـ  از اين خلق و شخص رجو  یسازمان مجاهد 
 آن، در یم همـه پرسـ  ی کشور و تحریوجود عدم اعتقاد به قانون اساس 

 کـشور را  ین کـه قـانون اساسـ   یـ  اذعان داشتند، بـا ا يریک موضع گ  ی
ن دوره یکن در انتخابـات اولـ  یم ولـ یدهـ   نمـی م و به آن تن  یقبول ندار 

البتـه شـخص   . میکنـ   می شرکت1358 در بهمن ماه   يست جمهور ایر
ن امـر تنـاقض   یـ ا.  شده بودین دوره معرفید ا یز کاند ی ن يمسعود رجو 

 یجاد کرده بـود مبنـ  ی در اذهان مردم خصوصا هواداران سازمان ا   ییها
ک یـ امـا در  .  منافقانه و فرصـت طلبانـه اسـت    ین موضع ینکه چن یبر ا 

 ی سـوال یچ اعتـراض و حتـ  ی هـ ياالت بسته و کنتـرل شـده جـ     یتشک
تناقـضم را بـا    ن موضـوع، یرامـون همـ  یاد دارم که خـودم پ   یبه  . ستین

 در نظـر گرفـت   یالتیه تشکی من تنبيمسئولم برا. مسئولم طرح کردم  
ل یک هفتـه سـر درس و تحـص   یـ خواهد تا   نمین پسیو گفت که از ا   
ه ید در سـطح شـهربه فـروش نـشر    یـ ش صبح و عـصر با  یبروم و به جا   

د نـشوم  یـ گر سر مواضع سازمان دچار شـک و ترد یهد بپردازم تا د  مجا
  . و سوال نپرسم

 امتناع کرده و نـه تنهـا   یالتیدند از دستورتشکی دیمتعاقب آن وقت  
ز یـ روم بلکـه عـصرها ن    مـی لیبه هنرستان و سر درس و تحص  ها    صبح
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ک یـ  را کنـار گذاشـته ام،   یغـ یتبلهـاي   تیـ رفتن به محـل کـار وفعال     
 ی متقاعدم کرد کـه مـسئول قبلـ   يم زد و با ترفند   یرصدامسئول باالت 

 اسـت کـه   یعیح داد که طبیدر ادامه توض.  کرده استي تندرو يمقدار
ــالحياســت جمهــوری مــا مــسعود در انتخابــات ريدایــکاند  تی رد ص
م وانمـود  ی خـواه یم ومـ یکنـ   میشود اما ما خط خودمان را دنبال    می
ت یـ ن امکـان فعال یریو به سـا  است یران ارتجاعی ايم که نظام نوپا یکن

 کـشور را ملتهـب کـرده و    یاسی سي فضاییک جورهایدهد و   نمی آزاد
 از جانـب  ياد دارم کـه مـسعود رجـو   یـ بـه   . میشتر هوادار جذب کنـ    یب

ل عـدم  یـ  شرکت نمـود امـا بـه دل   ياست جمهور یسازمان درانتخابات ر  
  . ت شدیرش قانون اساس رد صالحیپذ

  
  ی اسالميتخابات مجلس شوراشکست مفتضحانه سازمان در ان

 ی اسـالم يگر بخت خود را در انتخابات مجلس شـورا  یسازمان بار د  
نـده از سـازمان   یک نمایـ  یاز آنجا کـه حتـ  .  آزمود1358دراسفند ماه  

غ بــه راه یـ اورد، سـازمان در سـطح کـشور تبل   یـ  نين انتخابـات را یـ در ا
از شه یـ سـازمان هم . انداخت که در انتخابات مجلس تقلب شـده اسـت   

ا تقلـب در  هـا یـ    همچون وجـود شـکنجه در زنـدان      یعاتیپراکندن شا 
 خــود اســتفادههــاي   ســرپوش گذاشــتن بــر شکــست يانتخابـات بــرا 

  . نمود می
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  سازمان به دنبال غائله و آشوب 

ش یار افـزا یز سازمان بـس یک آمیتحرهاي  تیمتعاقب آن سطح فعال 
له و آشـوب بـه   ه در سـطح شـهرغائ  یافت و هر روز به بهانه فروش نشر ی

رد و چـه بـسا   ی صورت بگییرهایشد تا درگ  میانداخت و موجب  می راه
 هم بود که خـود سـبب   ین کشته و مجروحیاز طرفها  يرین درگیدر ا 

شتر در سـطح جامعـه و اخـالل    یـ جاد تنش بی سازمان و اییمظلوم نما 
  .گشتیت کشور میدر امن

ــزا   ــب اف ــه موج ــالیب ــل   یش فع ــل قب ــازمان، مث ــفوف س  تم درص
 که سطح نمـراتم بـه   يل بپردازم به طوریتوانستم به درس و تحص      نمی

ام  ث از جانـب خـانواده  یـ ن حی داشت و از اینسبت قبل افت قابل توجه 
وسته تحت فشار بـودم کـه ارتبـاطم بـا سـازمان را قطـع کـرده و بـا          یپ

ج در اثـر  یباشـم؛ امـا بـه تـدر    ام  نـده یالتم بـه فکرآ یت در تحـص یـ موفق
فته سـازمان شـده بـودم و حاضــربودم    یش شـ یپـ ش از ی، بـ ییمغزشـو 

 یغـ ی تبليتهـا یگر فعالیه و دیابانها مشغول فروش نشریشبانه روز در خ  
ل عقــب ی نداشـتم کــه از درس و تحـص  یمـ یآشـوب طلبانـه باشــم و ب  

  . بشومیفتم و متحمل هر عواقبیب
  

   یورزش صبحگاه
جـاد آشـوب   یمختلف در صـدد ا هاي  ن عرصه سازمان به بهانه   یدر ا 

ز از جملـه  یـ  نیبه عنوان مثال ورزش صـبحگاه . ت کشور بودیه امن یعل
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 کـه بـه دسـتور    يطور. رفت  میز سازمان به شماریک آم یاقدامات تحر 
م صبح زود از خانـه خـارج شـده و در مقابـل     یالت، ما موظف بود یتشک

 ی صـبحگاه ین خلـق اجتمـاع کـرده و در ورزش جمعـ     یستاد مجاهد 
 کنتـرل  يوی کـه سـنار  یورزش جمعـ ن به اصطالح  یدر ا . میشرکت کن 

شـد، ضــمن    مـی شــهرانجامهـاي   ابـان ی بــود و در خیالتیشـده تـشک  
 از یستیـ الی و به قول سازمان ضد امپرییکایضد آمرهاي   خواندن ترانه 

م کـه فقـط   یکـرد   مـی نـه، وانمـود  یجمله ترانه معـروف سـرکوچه کم     
ران یـ  ايکا هستند و نظام نوپـا ین خلق دشمنان سرسخت آمر یمجاهد

در ادامـه ورزش  . کـا خواهـد رفـت   ی به آمریت به سمت وابستگ  ی نها در
، بـا اجتمـاع در مقابـل    "مـرگ بـر ارتجـاع   "ز یـ ک آمیـ هم با شعار تحر   

 و سـپاه پاسـداران   ی اسـالم ي از جملـه حـزب جمهـور   ی دولت ينهادها
ن عرصـه آن بـود   یـ تمام تالش سازمان در ا. میرساند  میکار را به اتمام 

 يتـه بـرا  ی گـشت سـپاه و کم  يصا واحـدها  خـصو یدولتـ هاي   که نهاد 
 فـراهم شـده و   يریـ مقابله به صحنه کـشانده شـوند تـا موجبـات درگ     

ی م و حتـ ی نـدار یاسـ ی سينکـه آزاد ی بر این رهگذر، مبن یسازمان از ا  
 یعنـ ی خـود  یم، بـه خواسـت اصـل   یم آزادانه به ورزش بپـرداز    یتوان نمی

  .ده باشدی رسي گریجاد غائله و هوچیا
  

  يد سازیشه
رود کـه بـه خـاطر مـرگ مـشکوك بهـرام         نمـی  ادمیـ چ وقـت    یه 

ده بـود، بـه دسـتور    یفرحناك در رشت، که با ضربات چاقو به قتـل رسـ    
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جـان  یالن از جملـه اله ی گـ ي در شـهرها یج همگـان یک بـس  یسازمان  
ع جنـازه  یم تـا در تـش  یصورت گرفت و ما موظـف شـد   ) میحوزه فعالت (
م کـه  یه شـد یـ ت توجقبل از حرکت به رشـ . می در رشت شرکت کن  يو

ک یـ لذا از مـا خواسـتند کـه هـر     .  و شهادتمان هستيریاحتمال درگ 
 سـازمان  يت خودمان را نوشته و نسبت به اهـداف و آرمانهـا    ید وص یبا

م در یـ  تـن داد یالتین دستورتـشک یـ م و ما هم بـه ا ی کن ياعالم وفادار 
 و بـه  يریـ جـاد درگ یدم که سازمان قصد ایفهم  نمی که آن زمان  یحال
نگاه فرستادنمان را دارد تا دوبـاره بتوانـد بـا سـوء اسـتفاده از خـون         قربا

ــ اي  عـده   در يگــریجـاد بلــوا و آشـوب د  ی ایاز اغفــال شـدگانش، در پ
  . خود باشدیی مظلوم نمايراستا

ن پروژه سازمان توانست چند هزار نفر از هـواداران خـود را بـه    یدر ا 
 یل منـزل مـسکون  ع جنازه بهرام فرحناك در مقابـ یبهانه شرکت در تش  

ت یـ کن خوشـبختانه خـانواده مقتـول بـا درا    ید ولـ ی نماي جمع آور  يو
 از خـون فرزنـدش شـد    یک توطئه و سوءاستفاده سازمانیالزم متوجه  

ع جنازه فرزندش با حضور فرصـت طلبانـه سـازمان را    یو عمال اجازه تش 
 و مـشمئزکننده  ین حرکـت ضـد انـسان   یـ ن گونه سازمان از ا   یبد. نداد

د یف خـود در جهـت شـه   یـ  کرد و نتوانست به اهـداف کث    ینیعقب نش 
هن ی مـ ي جـا يدر آن مقطـع در جـا  .  و سوء استفاده از آن برسد  يساز
 ي و بهـره بـردار  يد سـاز یت شهیانه با نین گونه اقدامات مظلوم نمایاز ا 
شد تا ضـمن مظلـوم     میم که سازمان بدان متوسلی کم نداشت  یغیتبل
 مقاصـد قـدرت پرسـتانه    يمعه بـرا  فعال جايروی جذب نی در پ یینما

  .خود باشد
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 موفـق  ی خـواه ين آزادیه دروغین خلق که با داعیسازمان مجاهد 
ش یش از پـ ی داشته باشـد، بـ  ی گوش به فرمانيروهاین ن یشده بود چن  

ت یـ جاد غائله و آشوب در مملکـت بـود تـا بـا اخـالل در امن     یبه دنبال ا  
ام و کمـال،   و بـه دسـت گـرفتن قـدرت تمـ     یکشور به سراب سـرنگون  

  .کترشودیک و نزدینزد
ر آشـوب و  یـ ران کـه هـر روز درگ  یـ  ای اسـالم  ي جمهور ينظام نوپا 

 بــود،... .غائلـه در ســطح کــشور از جملــه کردسـتان و گنبــد و آمــل و   
ن همـه موانـع   یـ ت خـارق العـاده، از پـس ا   یـ ک درایـ  که با  یستیبا می

  ازی ناشـ یبـا وجـود مـشکالت داخلـ    . آمـد   مـی رونیـ خرده پا موفق ب  
 کـسب  یده بودنـد و در پـ  یـ  مخلتف که هم چـون قـارچ روئ    يگروهها

 يکتـاتور یت دیـ م عـراق تحـت حاکم   یـ کردنـد، رژ    می طنتیقدرت، ش 
ن در یران زمـ یـ  از خـاك ا ین به طمع تملک بر بخش هـائ  یصدام حس 

  . به کشورمان حمله ور شد1359ور ماه یشهر
  

   یلیک جنگ تحمیهن و شروع یتجاوز صدام به م
ست یـ با  مـی ن پـس یـ ن نظام از ایتمام توجه مسئولواضح است که   

ز تمـام  یـ البتـه در عمـل ن  .  باشـد یمتوجه دفع تجـاوز دشـمن خـارج        
 ي مـردم عـاد  یانقالب و حتـ هاي  تهیج، کم ی ارتش، سپاه، بس   يروهاین

د کـه موضـع   یـ خـوب اسـت بدان  . ج شـدند ین خصوص بـس یکشور در ا  
  . چه بودیلین خلق در خصوص جنگ تحمیسازمان مجاهد

ورش هـم  یـ  بـا  1359ور مـاه  یچنان که اشـاره کـردم در شـهر     هم  
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 یرنظـام ی و غیفرودگاه نظـام ها   ارتش صدام به ده  یی هوا يرویزمان ن 
ک یـ  کـشور  ي آن در تمـام مرزهـا  ینـ ی زميرویـ ن تهاجم ن یو هم چن  

د کـه در آن هنگـام ارتـش    یتوجه داشته باش. ار آغاز شد یجنگ تمام ع  
 يکـا و شـورو  یآمر( و شـرق  غـرب هـاي   ت قدرتیعراق به واسطه حما 

ح شـده  ی، قدرتمند و کامال از هر لحاظ در ارتش خود تـسل    يقو) سابق
ران پـس از انقــالب هنــوز نوپـا بــود و نظــام شــکل    یــدر عــوض ا. بـود 

 ياسـت جمهـور  یر مجلـس و ر ی نظینداشت و تازه ارگان هائ  اي    گرفته
  . را شکل داده بود

 ینقـالب اســالم  ازایر شـرکاء، دل خوشـ  یکـا و سـا  یآن هنگـام آمر 
امـا  .  نداشـتند ی اسـالم ي، و جمهوريران با شعاراستقالل، آزادیمردم ا 

 يد کـه بـرا  یون خصوصا خون هفتـاد هـزار شـه   یمن رشادت انقالب یبه  
جـاد  ی درخت انقالب نثار شده بـود؛ بـه طورموقـت دستـشان از ا      ياریآب

 خود که ملـت مـا آنـان    یلذا به واسطه مزدوران داخل. توطئه کوتاه بود  
شـماردند، در گوشـه و کنـار      مـی ) سکت و فرقـه یبه معن (را گروهک   

 برآمدنـد کـه چنـدان مـؤثر و     ییطنت هـا یکشور در صدد آشوب و شـ   
ت یـ ورش همـه جانبـه صـدام تحـت حما    یـ  تهاجم و    یول. کارساز نبود 

د بالفعـل  یـ ن تهدی تـر يران، جدی مردم ايشرق و غرب به انقالب نوپا   
س بـا ملـتش   ید التأسـ یـ  نظـام جد کرد تـا   میآمد و طلب   می به شمار 

 بـه صـدام متجـاوز    ی فرامـوش نـشدن  یجانانه وارد کارزار شده و درسـ  
لــه ی در مخی را کــه حتــیگانگـان یسند و بیــخ بنویبدهنـد کــه در تــار 

  .ران را در سر بپرورانند را بترسانندیه ایش توطئه مجدد علیخو
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ک جنـگ  یـ ران و بـا شـروع   یـ ارعراق بـه ا یـ متعاقب تجاوز تمـام ع   
ران، خـط سـازمان بـه    یـ  نقـاط ا یدر اقـص   یهای   نشست ی، ط یلیمتح

ران تجـاوز نکـرده   یصدام به ا"  ن بود کهیهواداران منتقل شد و حرف ا   
ن شـروع شـده اسـت و در    ی مـاب یران، جنگ فـ یک ایاست بلکه با تحر 

ــعمــل ا ــت و ا  ی ــوده اس ــگ ب ــازگر جن ــران آغ ــه و  ی ــگ ناعادالن ن جن
ت در جنـگ و هرگونـه مـشارکت    لذا از جانب ما دخال. رمشروع است یغ

 خواهـد بـود، در   ی اسـالم يران و جمهـور یـ در جنگ، بـه نفـع نظـام ا     
   ".دیم کشین غائله کنار خواهیجه ما از اینت

 یلـ ین خلـق در قبـال جنـگ تحم   ی موضع مجاهد  يادآوریحال با   
د توجـه  یـ  بایگـذارم، ولـ    مین سطوریقضاوت را به عهده خوانندگان ا  

 هـوادارانش در درون  ين خلـق بـرا  یاهـد داشت که موضع سازمان مج  
 متفـاوت  ی به کلـ یرونیافته بیمناسبات با موضع اتخاذ شده و انعکاس   

  اعالم کـرد کـه  یرونیچرا که در موضع اتخاذ شده ب.  منافقانه بود  یعنی
خواهد در حفاظت از وطن در مقابل تجاوز صدام در جنـگ، البتـه         می

رکت در جبهـه مـستقل   شـ . مستقل، مشارکت داشته باشداي    در جبهه 
ج کـه نظـام   یبه تـدر .  با عدم شرکت در جنگ نداشت  یالبته عمال فرق  

ر مقاومـت جانانـه بـا دشـمن متجـاوز شـدند بـه        یـ ران و ملتش درگ  یا
 يل بـرا یـ اهو به راه انداختند که به رغـم تما ین خلق هیناگهان مجاهد 

 کـرده و مـانع   يران سنگ اندازیشرکت در جنگ و دفع متجاوز، نظام ا 
ت امر بعدها با مـدارك  یواقع. شودیجنگ مهاي  رود سازمان به جبهه   و

 جنـگ مـشخص شـد کـه     یر از جانب دست اندرکاران واقعـ یانکار ناپذ 
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داده   مـی  را هدف قراریرانی ايروهاین خلق از پشت ن   یسازمان مجاهد 
فروخته و وطـن    میران را به دشمنی اینظامهاي   تیو اطالعات موقع  

م کـه  یدیـ درادامـه د .  جنگ آغـاز کـرده بـود   يتدا را از همان اب یفروش
 خـرداد و فـرار از کـشور، در    30، بعـد از آشـوب   يچگونه مسعود رجـو  

ان گذاشـته و  یـ  را بـه ع يک، مـزدور یعراق پناهنده صدام شد و از نزد 
 کـرد و  ينقش ستون پنجم را آن چنان که دل خواه صدام باشـد، بـاز       

 شـد کـه تـا بـه ابـد      ران خـائن و مـزدور شـناخته    یـ دگان ملت ا  یدر د 
  .دی گردینابخشودن

 سراسـر شـرف و   يبه تابلوی م نگاهیخواهم ن یمدر همین خصوص  
ــاختگ  ــاك ب ــادت و پ ــت ی و بیمــشحون از رش ــه س ــربازان و يزیگان  س

 و يدر هـر کـو  . مین داشـته باشـ  یران زمـ  یـ ار ا یسلحشوران ملت هوش  
 نوشـته  يشـو   مـی ران کـه وارد یـ  نقـاط ا یبرزن و شهر و روستا از اقص  

........ .دیابــان شــهیخ....... . بــه نـام یلـ ید جنــگ تحمی شـه ياسـت کــو 
ــروریشهرشــه ــره هــا  و ده.......... .د پ ــابلو از چه ــهداهــاي  ت ــگ يش  جن

 کـه بـه   یرانـ ی و دفاع مقدس در هر روسـتا و شـهر، کـه هـر ا     یلیتحم
ن یـ د و نـسبت بـه ا  یـ نما  مـی نیند با افتخار تمام تحـس    ینش  می تماشا

ن یـ  مـن در ا یولـ . کنـد  ي مـی احساس بدهکار جانبازان یشهدا و حت  
سم و بـا خـود و   یـ نو  میم قلبیار و از صمین متن را با اخت یلحظه که ا  

 و یلــی جنـگ تحم يدر برابـر شــهدا ام  ش خلــوت نمـوده ی خـو يخـدا 
ک یـ شـرم   ق دارم کـه یـ کـنم و اعتقـاد عم     می جانبازان احساس شرم  

 خـود را در  زیـ امـا مـن ن  .  و خداپسندانه اسـت ی، انقالب یاحساس انسان 
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  .دانمی مي مسعود رجویکنار آنها قربان
خورنــد و  ي مــی جنــگ نــزد تــو ســرافرازند و روز يا شــهدایخــدا

 ياریجانبـازان بـس  . دان زنـده انـد  ین هم شـه یجانبازان آن نبرد سهمگ  
 هـر  ییایمی از جنگ به خـصوص بمبـاران شـ   یناشهاي   بیل آس یبه دل 
 و ی کنـ یدارمیـ  آنـان د کیکای با یوقت. شوند  میرند و زنده  یم  می روز

مـان و  ی در قبـال ا ی، خـدا شـاهد اسـت کـه آدمـ     ینینش  میبه گفتگو 
. نیبـه بـه و هزارتحـس   . آورد  مـی  شان کم یه سرشار از جنگندگ   یروح

 از جراحـات شـان را   ی ناشيا دردها یخدا. نیفتبارك اهللا احسن الخالق   
ن یآمـ .  صد چندان ببخشـشان يام ببخش و توان و انرژ  ین و الت  یتسک

  . نی رب العالمای
  

  برال های صدر و لی با بنیاتحاد عمل
ن یـ  نظـام بـه ا  يج عمـده قـوا  ی، و توجه و بسیلیشروع جنگ تحم 

ن خلق از فرصت و خالء به دسـت  یامر، موجب شد که سازمان مجاهد 
 خـود، بـا تمـام تـوان     یطانی کسب قدرت و مطامع شـ  يآمده در راستا  

 یوارد کـارزار ضـد مردمـ   انقـالب  هـاي   سوء استفاده نمـوده و بـا ارزش   
ر بـا هـم سـو شـدن بـا      ین مسی باشد که در ايریار گیشود و به دنبال    

س یبرال، توانـست رئـ  یچپ و لهاي  و گروهها  تیگر از شخص ی د يشمار
  .ب دهدی صدر را هم به سمت خود کشانده و فریجمهور وقت بن

ت کـشور،  یـ  دفـاع از تمام ی در پـ ی اسالميام نظام جمهوریدر آن ا  
 یطرفـ  از.  بـود یرمصاف با تجاوز دشـمن خـارج  یام امکانات، درگبا تم
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  کـه در یاسیبه اصطالح سهاي  هن توسط گروهی مي جايجا در گرید
ن خلـق قـرار داشـت آشـوب و بلـوا بـه راه       یصدرشان سازمان مجاهـد   

  .نه هم نبودی هزیافتاده بود که البته ب
 صـدر در  ین خلـق بـا بنـ   ی و اتحـاد عمـل مجاهـد   يرونـد همکـار  

بـه ظـاهر سـخنران اجتمـاع     . دی به اوج رسـ   1359  اسفند 14 جتماعا
ن یـ  در واقـع ا ی صدر بود ولـ یس جمهور وقت ابوالحسن بن   یمذکور رئ 

اي   توطئـه يسازمان بود که با تمـام تـوش و تـوان، سـازمانده و مجـر        
 ی خـود بـه خـوب   ی کشور بود و با شم ضد انقالبیه مصالح مل یبزرگ عل 

  بــه قــدرت زودرس،یابیظــور دســتش بــه منیتوانـست بــه زعــم خــو 
ــ  نــه ســاز شـروع فــاز تــرور و   ی را بــه اوج برسـاند و زم یخـشونت طلب

  .انش باشدیت و حامیه حاکمیان علیخشونت عر
 صدر آن چنان توسط سازمان اغفال و طعمـه شـده   یام بنیدر آن ا 

اي  پدرانه امام بدهکار نبـود و بـه نقطـه   هاي  حتیبود که گوشش به نص 
ت و عـزل و از کـار برکنـار    ی مجلس رد صـالح يه راد که به واسط   یرس

  . گرفتي سازمان جایمیتهاي  شد و در خانه
  

   یستی و اعمال تروریمقطع فاز نظام
دك یـ  خائن در رأس سازمان به زعم خود بـا   يشخص مسعود رجو  

 بـود کـه   ی از زمان شاه ملعون مـدع یاسی و سیدن سابقه مبارزات یکش
 ي امـام توانـسته آن را از و  یبـوده ولـ   57ام و مالک انقـالب  یشتاز ق یپ

 از قدرت و صدارت، بلکه تمام و کمـال  ین نه فقط سهم   یبنابر ا ! دیبربا
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 داده یدانیـ ر امام بـه آنـان م  ی نظیت بیخواست و چون با درا    می آن را 
 و شـرارت  ید، در رونـد کارشـکن  ینشد و دستشان از همه جا قطع گرد   

س یئـ  صـدر ر یاز جملـه بنـ  نـان  یر کوتـه ب ی سـا  يریارگیـ خود البته با    
 کوچـک و بـزرگ زدنـد    یستیـ ات کور تروریجمهور وقت، دست به عمل 

 شش ماه نظـام را سـاقط و خـود بـه قـدرت      یده و آرزو که ط ین ا یبا ا 
  .نندیبنش

 از یقا ناشـ ین خلق دقی مجاهدي از سو ینینده تشنج آفر  یروند فزا 
 و  بر سر کسب قدرت در کوتـاه مـدت بـود   يال و توهم رجویوهم و خ  

ج در مقابله با نظام دسـت بـه سـالح ببـرد و     یخود موجب شد تا به تدر 
ــوارد مرحلــه و فازجد ــدامات تروريدی ــ علیستیــ از خــشونت و اق ه ی

  . کشور گرددين نظام تا مردم عادیت کشور از مسئولیتمام
کـرد کـه بـا      مـی خردانه خـود گمـان  نابل کودکانه و ی در تحل  يرجو

 و ی اسـالم يار دفتر حـزب جمهـور  ن از جمله انفجیات سنگ یچند عمل 
 یام عمـوم یـ  از سران نظام بـه ق ي و با حذف شماريریدفتر نخست وز  

  .ک شده و قدرت را تصاحب خواهد کردینزد
 و توسـل بـه   یورود سـازمان بـه مرحلـه و فـاز نظـام       کـه یدر حال 

ن خلـق متحمـل   یخشونت و ترور، باعث شد که خود سازمان مجاهـد    
 دفـاع  یم هـواداران بـ  یل عظـ یـ ه و خن و کمرشکن شدیسنگاي    ضربه

 شـوند و همزمـان سـران سـازمان از جملـه      یر و قربـان یسازمان دستگ 
ش یـ  صدر بزدالنه و ملبس به لبـاس زنانـه و بـا آرا    ی به اتفاق بن   يرجو

  .زنانه از کشور خارج گردند
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گـر تـوام   یک فـاز د ی و شروع یاسی سیت علنیان فعالیاز آن پس پا  
 زیــش نیروهــای بــود کــه الجــرم نیستیــ و تروریرعلنــیت غیــبـا فعال 

د انطباق داده و در صـورت وفـادار مانـدن،    یست خود را با فاز جد یبا می
  .  سازمان پناه آورندیمیتهاي  به خانه

جـاد شـده توسـط    یط ایکـه بـه خـاطر شـرا    اي  هیـ من با وجـود زاو  
ط و ی بـر سـرخ بـودن شـرا    یسازمان داشتم، در اثرالقائات سازمان مبنـ   

، خانــه و یل، زنـدگ ی، مجبورشــدم بـه اجبـار تحــص  يریم از دسـتگ یبـ 
 سـازمان  یمـ یتهـاي   د به خانـه یخانواده را رها کرده و با شروع فاز جد   

  . نشومیگر علنی آورده و ديرو
زه یـ ده بـود و در اثـر کـم انگ   یرسسال  16در آن مقطع سن من به    

هــاي  میدنـد کــه در تـ  یتـرور ســازمان صـالح ند  هــاي  بـودنم؛ جوخـه  
 یمـ یه پول و خانـه ت ید کار شوم و در پشت صحنه در ته  وار یستیترور

  .گمارده شدم
 که از قضا مصادف با مـاه رمـضان بـود، فرمانـده     60مرداد ماه سال   

مـه  یگـر ن یک نفـر د ی به اتفاق یامک برکچی به نام س یاتیم عمل یک ت ی
 داشـتند متوجـه   ی کـه سـع  یآمدنـد و در حـال  ام   یمـ یشب به خانه ت   

 ات خبر دادند و حول آن پـچ پـچ  یک عملی صحبت شان نشوم از انجام  
ج یات کـور در واحـد بــس  یـ  آن روز خبــر عمليپـس فـردا  . کردنـد  مـی 

 مـردم از  ید و بسا تنفر عمـوم یچیجان در شهر پ یلفمجان از توابع اله   
 شـبانه و در حـال خـواب    یجیعناصـر بـس  . ختی را برانگین آدم کش  یا

سـه نفـره   م یک تـ یـ  و يک نفـوذ یـ در سحرگاه ماه رمضان به واسـطه   
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د و یناجوانمردانه مورد سوء قـصد قـرار گرفتـه و حاصـل آن پـنج شـه         
 را تـرك  یمـ یمه شب خانـه ت یدم نیخبر را که شن .  مجروح بود  يشمار

ن بـه  ین حادثه خـون یش جهت اهداء خون به مجروحان ایکردم و فردا 
اگوراب مراجعـه کـردم و از آن پـس خـودم       یـ  بازک بهمن22 مارستانیب

  . به طور کامل قطع کردمیمیمان و خانه تارتباطم را با ساز
دن یـ دن و خوابی کـش ي بودن و دربدري دو هفته متوار  یکیبعد از   

ر ی مـد ي بهـروز کهـزاد  يبـاالخره توسـط آقـا   هـا   ر پـل یـ در جنگـل و ز 
  .ر شدمیکردم دستگ  میلی که خود در آن تحصیهنرستان

  
  م سال بازداشتیک و نی

 از دو يادیـ ان زیـ  قربان،یستیـ ات تروریـ  و عملیبا شروع فـاز نظـام    
 حفـظ  یشه در پـ یـ  فرصت طلـب کـه هم  ي رجویطرف گرفته شد ول 

 آنکـه بخواهنـد   یش بـ یروهـا یجانش بود بزدالنه از کشور خارج شد و ن 
 یر کردند که راه بازگـشت و بـرون رفتـ   یگاي  و آگاه باشند در مخمصه     

مـت بدهنـد و   ی خـود ق ین کـه بخواهنـد از جـان و زنـدگ    ینبود مگر ا  
  .شوند یقربان

شتر بتـوانم بـه دور از احـساسات صـرف،     یـ  بود کـه ب    یزندان فرصت 
گـر کـار از   ی دیول. رمیسازمان و مقاصدش را بشناسم و از آن فاصله بگ  

م ی دو و نـ يمت همکـار یست با تحمل زندان قیبا  می کار گذشته بود و   
  . پرداختم  میساله خود با سازمان را

ــ  ینک زنـدا یـ انه یدر آن مقطـع مـصاحبه افـشاگرا    امک ی بـه نـام س
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رون زندان و تـا  ی بيو. ر گذاشتی تأثیلیان خ یر زندان ی سا ي رو یبرکچ
 یستیـ  چنـد عمـل ترور  ی مسئول من بود و فرماندهيریقبل از دستگ 

ز به عهـده داشـت کـه    یگاه لفمجان را نی به پایستیاز جمله حمله ترور   
گـاه  ی همـان پا ي از اعـضا ي شـمار يحاصل آن شهادت و جراحات جـد  

  .ح داده شدین توضیش از ای بود که پی محلمقاومت
امک در زندان بـه خـودش آمـده و ضـمن     ی بود سیتیحال چه مش  

الت ی و تــشکي رجــويتکارانــه خــود بــه افــشا ینـدامت از اعمــال جنا 
ن یـ  هـم در ا يمتعـدد هـاي   پرداخت؛ از جمله مصاحبه  می آن ییایماف
  . به عمل آوردید محلیو جراها  نه با رسانهیزم

ل کرده در دانـشگاه اراك بـود در   یاهکل و تحص یاهل س امک که   یس
ت شـخص  یـ  سـازمان بـه محور  یستیـ ت تروریـ  از ماهيپس روشـنگر  

س دادگـاه کـه   ی اسـت نـه رئـ   يقاتل من رجو  ": گفت  می ، مدام يرجو
ی رفت ولـ یمن حکم اعدامم را خـواهم پـذ  . حکم اعدامم را خواهد داد  

د یرم شـا یـ اهم بمیسـ ، نادم از کارنامه ي چهره رجويخواهم با افشا   می
  ".امت واقع شومیکه مورد عفو و بخشش خدا در روز ق

  
   از زندان و وصل مجدد به سازمان يمقطع آزاد

ل برآمدم و بـه همـان   ی از زندان در صدد ادامه تحص  يمتعاقب آزاد 
 نامـه  یک معرفـ یـ لم مراجعه کردم که قرار شد  یهنرستان حوزه تحص  

الن داشـته باشـم کـه بـه     یر آموزش و پـرورش اسـتان گـ   یاز جانب مد  
 مواجـه شـدم   ي کهـزاد ير به ناگهان با آقـا یورود به اتاق کار مد  مجرد
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بـا  .  مـن بـود  يریجان و مـسئول دسـتگ  یر هنرستان اله یکه سابقا مد  
د و بعـد  ی خوشحال شد و مرا برادرانه در آغـوش کـش   یلیدن من خ  ید

ژه بـه دسـتم   یـ ک سـفارش و یـ  نامـه بـا   ی خوش و بش معرف  یاز اندک 
  .ل کردندیت در ادامه تحصی موفقيم آرزوید و برادادن

ل تعهـد داشـتم کـه    ی از زندان و ادامه درس و تحص  ییبا وجود رها  
ن عمـل  یـ  کنم که متاسـفانه ا ی خودم را به زندان معرف  یبه طورهفتگ 

 در یمدم و نسبت به آن دافعـه داشـتم ولـ   یکه صالح خودم بود را نفه     
  .ن تعهد وفادار ماندمیعمل به ا
سـر و  .  متحمـل شـد  ینی ضربات سنگین با ورود به فاز نظام  سازما
وسـته  یران منتقـل شـده بودنـد و پ   یـ الت به خارج از ای تشکیبدنه اصل 

شان بـه اعـضا و هـواداران قطـع     یت هایتالش داشتند که در روند فعال     
ل یارتباط شده خود وصل شوند و دوباره آنـان را بـه طعمـه خـود تبـد        

ش در داخـل کـشور   یروهـا یفاده از تتمـه ن ن راستا با اسـت  یدر هم . کنند
مقاومـت پرداخـت کـه در ابتـدا     هـاي   ل بـه اصـطالح هـسته   یبه تـشک  

ــفعال ــاي  تی ــاه ــال    ییذای ــورت فع ــه در ص ــند و در ادام ــته باش  داش
الت ین راسـتا تـشک  ینمودنشان، به خارج اعزامـشان کننـد کـه در همـ      

 یوقتـ . ز به واسطه تلفن ارتبـاط برقـرار کردنـد   یخارج از کشور با من ن     
 ن کـار یـ خواهند در داخل کشور فعال باشم و من تن به ا    می دم که ید

 ییویـ ام رادیـ ک پیـ م ی هم ارتباطم را قطع کردم بـرا  یدهم و مدت   نمی
عتم در داخـل کـشورسرخ اسـت و بـه     ینکـه وضـ   ی بـر ا   یگذاشتند مبن 

شـکنجه و اعـدام   ام  نهیشیـ  و بـه خـاطر سـوء پ   یر، زندان ی دستگ يزود
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ــد ــن فرمتاســفان. خــواهم ش ــار  یــه م ــازمان را خــوردم و ب ب دروغ س
  .گرطعمه سازمان شدمید

  
  اعزام به پاکستان

 به اتفاق محمد باقر کـشاورز، کـه هـم اکنـون از      1363در آذر ماه    
م بـه  ی که از سازمان گرفته بـود ی جدا شده است، به آدرس   يفرقه رجو 

 زاهـدان برحـسب   يدان مرکزی میکیدر نزد. میسمت زاهدان راه افتاد   
م تـا بـه واسـطه رد و    یک هتل رفتین شده به ییش تعیر و مدار از پ  قرا

 بـود، آشـنا و   یک قاچـاقچ یـ ک رمز با طرف خودمان که   یبدل کردن   
  . میوصل شو

بـرادرش کـه   اي   اورکـت کـره  ي سازي عاد يمحمد باقر کشاورز برا   
ش هـم  یـ ج محله شـان بـود را بـه تـن داشـت و در ضـمن ر       یعضو بس 

دن یـ  بلوچ که نامش نظر بود بـه محـض د  ی بوم یقاچاقچ. گذاشته بود 
ن که بـه تلـه افتـاده، بزدالنـه پـا بـه فـرار گذاشـت و         یشان از ترس ا  یا
ا طـرف ضـمن تمـاس بـا     یـ م و گوی معطل مانـد یک ساعت ی. بش زد یغ

دوبـاره در  .  اسـت يز خـود ی کشاورز نيسازمان متقاعد شده بود که آقا  
ک یـ کـرد و سـوار   ت مـان  یهتل به نزدمان آمد و به خارج از هتل هدا   

ع یگفت که فقط سـر  اش می نظر مدام به راننده  . می شد یابانی ب يوتایتو
م و در آن دورتـر متوجـه   ی از جاده منحرف شدی مسافتیبعد از ط . برو

اده مـان  یـ ک شدن به آن، پی شدم که به مجرد نزدیک موتور کاوازاک ی
و  یر خـاک یراننـده موتـور آن مـس   . می سوار موتور شـد ییکردند و دوتا  
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نکـه در  یرفـت تـا ا    مـی د را بـا سـرعت  ی توام با دست انـداز شـد    یابانیب
د و عقـب آن  ی از راه رسـ يگری دیابانی بيمتوقف شد و خودرواي   نقطه

م و هـوا کـم کـم    یک موتور شدی بعد دوباره سوار یم و ساعتیسوار شد 
  . مین اسکان داده شدیک منطقه کپرنشی رفت و در یکیرو به تار

. ده بـودم یک شـبکه قاچـاق افتـاده و ترسـ    یه به تور ن بار بود ک یاول
 یلــیدم خیـ نان بلــوچ را دیرانــه کپرنـش ی بــه شـدت فق ی زنـدگ یوقتـ 

انـه  ی و پـول داشـتم مخف  یف خود هر چه خوراکیمتأثرشدم و داخل ک 
 یاهیـ گهاي   ما از دانهيبرا. به آنان دادمها  یو به دور از چشم قاچاقچ     

متوجـه شـدم   تـر   و آن طـرف م ی پختند و به عنوان شـام خـورد   یمحل
کننـد کـه بـه سـمت مـرز و خـاك        ي مـی ریدارنـد دو راس شـتر بـارگ   

 .میپاکستان عازم شو
ار بـه  یـ د کـوه و دشـت آن د  ی شـد يشبانه حرکت را با تحمل سرما  

ن دو تپه مـاهور از تـرس   یده دم صبحگاهان بیم و در سپ   یصبح رساند 
ر تـا  یره مـس م تـا دوبـا  یمنتظر مانـد . می شدی مخفياریلو نرفتن در ش   

ن یـ در ا. میمرز و ورود بـه خـاك پاکـستان را شـب هنگـام ادامـه دهـ        
ن یـ  بـر ا ی صاحبان شتر مبنـ ی از جانب دو قاچاقچییفاصله زمزمه ها  

ر خطرناك است و حتمـا توسـط عناصـر گـشت     یکه اقدام به ادامه مس  
ــرز ــتگيم ــان رســ    یر خــواه ی دس ــه گــوش م ــد ب  در ید ولــ یم ش

م کـه از مـا انتظــار   یاحــساس کـرد م و یدیـ  دیمـ یشان عالیـ برخوردها
 بـه آن  یپاداش دارند که دوست و همراهم محمد بـاقر کـشاورز مبلغـ     

  .صله داده شدی فیه به راحتیدو داد و قض
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 همه جـا را در بـر گرفـت سـوار     یکیش شد و تاریهوا که گرگ و م  
 آنکـه  یم و صـبح زود بـ  یـ بر شتر به حرکت مان تـا مقـصد ادامـه داد        

م از خـاك  ی مـان داشـته باشـ   ینده زنـدگ ی از آیر روشنیم و تصو یبفهم
  . می خود خارج شده و پا به خاك پاکستان گذاشتيبایوطن ز

ت ی هـدا یابـان ی بيوتـا ی تويک خودرویبدون اتالف وقت به سمت      
 کــه یراننـده و نفرهمـراهش در حـال   . میم و در عقـب آن نشـست  یشـد 

شـانده  ز پویـ ه سر و صورت خـود را ن ی به تن داشتند با چف  یلباس بلوچ 
بـه قـول خودشـان    ( اول ی جـز قاچـاقچ  یبودند و نفر همراه کـه کـس   

ه یـ اده شد و از ما خواست کـه بـا چف  ی نظر نبود از خودرو پ  یعنی) کانال
 يمـرز هـاي   م تـا توسـط گـشت و پاسـگاه    یسر و صورت خود را بپوشان  

 وارد خـاك  یر قـانون یم چـون کـه بـه طـورغ    ی نـشو یی شناسا یپاکستان
  .میشد  میکشورشان

 بعـد  یم و سـاعات یمـود ی را با سرعت تمام پ یک منطقه دشت  یتدا  اب
وارد شـهر کـه   . میتـه پاکـستان هـست   یک شهر کویبه ما گفتند که نزد     

  .میم و شب را در آنجا ماندگار گشتیدیم در هتل اقامت گزیشد
 يسـازمان بـرا  :  داشـت گفـت  ینی که نظر با ما هـم نـش     یقیدر دقا 

نه کرد و دسـت کـم   یتالش و هز یلیجذب و انتقال تان به پاکستان خ 
ست هـزار تومـان پـاداش    یکنند دو  میکه با من کاراي  به من و شبکه   

  ). نبودیست هزار تومان مبلغ کمیش دوی سال پیس(داده است 
 شــبکه يتـه بـا خـودرو   ی واقــع در کویش صـبح زود از هتلـ  یفـردا 

. می مـستقر شـد  یم و در هتلـ ی حرکت کردیقاچاق نظر به سمت کراچ 
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دار بـا  یـ ف در انتظـار ورود و د یـ ار کثی بسیمام با اقامت در هتلدو روز ت 
ن کـه صـبح روز سـوم اقامـت     یتا ا. می بودیک رابط و مسئول سازمان  ی

 به مالقـات مـان   ییم نارویک فرد بلوچ و رابط سازمان به نام عظ یمان  
  . سازمان منتقل کردیالتیگاه تشکیک پایک راست ما را به یآمد و 

 بود که برادرش بـه نـام   ی به نام مشفق کنگ  یگاه شخص یمسئول پا 
بعـدها  . گـاه بودنـد  یگـر در همـان پا  ی بـه اتفـاق ده نفـر د   یمحمد کنگ 

 اقامـت  يگـر بـرا  یگـاه د یگـاه چنـد پا  ین پایمتوجه شدم که عالوه بر ا     
  . ران در نظر گرفته بودندی از ایموقت هواداران اعزام

رش بـودم  ی پـذ يه برایاولهاي   سرگرم پر کردن فرم یاپیچند روز پ  
 ين جهـت بـرا  یـ نـد و بـه ا  ی مـرا بب ین که قرار شد شخص مسئولیتا ا 

 يادیـ زهـاي   ن شـخص سـؤال  یا.  رفتميگریگاه دیدار به پایانجام آن د 
جـان کـرد   ی کشور به خصوص شهر الهیتیت امن یرامون وضع یاز من پ  

د و در آخـر  یجان پرسیرون و داخل زندان الهیت هواداران ب یو از وضع  
 کـرد و  ی بـا نـام مـستعارصالح معرفـ    یسعود شمس لفـوت   خودش را م  

 شما هستم و خـوب اسـت کـه بـه واسـطه آشـنا          يمن همشهر : گفت
جـان و حومـه، بـه    یاد قطـع ارتبـاط شـده شـهر اله    یـ بودنت با افـراد ز  

 تمـاس و  ي بـرا ی و در بخش اجتماعيریکشورفرانسه رفته و اقامت بگ  
  .یت کنین افراد فعالیجذب با ا
. نکه مجبورشوم به عراق اعـزام گـردم  ی بودم تا ایضز بدان را  یمن ن 

 گـرفتن پاسـپورت بـه    ي بـرا یک مـسئول حقـوق  ی هم به اتفاق   یمدت
UN)  خبـر بـودم   ی که از آن بیلی به دالوم  یمراجعه کرد ) ملل متحد 
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 آن بـه  يریـ گیافـت پاسـپورت و ادامـه پ   یم دریریـ بگاي  جهی آنکه نت  یب
  . سازمان بودهاي   کلکز خود از دوز وین نیبعد موکول شد که ا

الت پاکـستان  یان که از جمله مـسئوالن تـشک  ید عالمیک روز مج ی
قبل از نشـست افـراد حاضـر    . برگزار کردی گاه ما آمد و نشستیبود به پا  

ن یـ گاه را به خط کرد و از جلو نظام و از راسـت نظـام داد تـا بـا ا       یدر پا 
چ ی هـ یدر نشـست بـ  . ش ببـرد ی بتواند خط خودش را پـ   یفرمان نظام 

ران و عـراق  یـ اشاره کرد که خط مقدم نبـرد در کردسـتان ا    اي    مقدمه
ن مقدمات کار شما جهت اعزام بـه عـراق انجـام    یبنابرا. است و نه اروپا   

مـا در  هاي   هش مرگید و به پیشو  می عازم عراقيخواهد شد و به زود  
  .وستید پیکردستان خواه

مـن  : او گفتمنشست که تمام شد پشت سرش به اتاقش رفتم و به    
افـت  یر دریـ گیخـواهم پ   مـی .که به کردسـتان و عـراق بـروم     ام    امدهین

 کـه مـسعود   ي باشـم تـا بـه اروپـا بـروم همـان طـور       UNپاسپورت از  
  . قولش را به من داده بودیشمس لفوت

ن وقـت پاکـستان، کـه در حـال حاضـر      یان از مـسئول یـ د عالم یمج
 یرســنل اشــرف در قــسمت پن پادگــایبــازجو و شــکنجه گــر خروجــ 

 یشـمس لفـوت  : دن نظـرم برآشـفت و گفـت    یباشد، با شـن     می سازمان
 تـازه وارد چـه   يروهـا یکنم ن  میچکاره است؟ من هستم که مشخص     

  . بکنند و چه نکنند و کجا بروند و کجا نروند
 ییف نهـا یـ ن تکلیـی تا تع: م زد و گفتیگاه صدا یش مسئول پا  یفردا

ک مغـازه  یـ  در ياق و و بـه اتفـ  یقرار شده در قسمت ارتباطات کـارکن  
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 بـه تلفـن و   یی، که کارش پاسخ گویواقع در مرکز شهر کراچ  اي    اجاره
م مـاه در آنجـا مـشغول    یک و نـ یـ ام بود، رفتم و بـه مـدت      یافت پ یدر

  .شدم
 یدنـد گـاه  ینام ی مـی ن مکان که خودشـان سـر پـل ارتبـاط      یدر ا 
روهـا و هـواداران شـان    ی جذب نيآمدند و برا  می از سازمان یمسئوالن

گرفتنـد و    مـی ز داخل کشور و اعزام شان به پاکستان بـا آنـان تمـاس    ا
ت شـان  ینکـه وضـع  ی بر ایبه انحاء مختلف از جمله ترساندن شان مبن  

ران به دنبال آنهـا هـستند و در صـورت    ی ایتی امنيروهایقرمز شده و ن 
 شکنجه و اعدام خواهند شد، آنان را طعمه خـود کـرده و از     يریدستگ

  .ودندنم  میکشور خارج
ان بـه همـان مغـازه    یـ د عالمیـ  بـود کـه مج   1363مه بهمن ماه    ین

م یبه من گفـت کـه تـصم   تر  می نرم و مالیلین بار خیارتباطات آمد و ا   
ن گرفته شده که من به مـدت شـش مـاه بـه کردسـتان و عـراق         یبر ا 

نجـا اعـزام بـه    یبروم و از آن جا به خارج اعزام خواهم شد چـرا کـه از ا   
  .میاروپا ندار

گـر جهـت اعـزام بـه عـراق بـا       ی روز بعـد بـه اتفـاق چهـار نفـر د     دو
ش انجـام  یاز پـ هـاي   یم و با همـاهنگ ی به فرودگاه رفت  یپاسپورت جعل 

 آنکـه در صـف انتظــار و   ی بـه کارکنـان فرودگـاه بـ    یشـده و بـاج دهـ   
 از کارکنـان  یکـ ی محترمانـه بـه واسـطه    یلـ یم خ یریـ  قـرار بگ   یبازرس
 ی صـندل يم و رویعت شـد یا مـشا مـ یک راست به داخل هواپیت  یترانز

  .میخود نشست
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    رش سازمانیورود به عراق و پذ

ش انجـام شـده در   یاز پـ هـاي   یدر فرودگاه عراق مطـابق همـاهنگ    
ل یـ د و مـا را تحو یـ ایم تـا رابـط سـازمان ب   یمنتظر نشـست  سالن انتظار

ن در سـالن  یدن عکـس بـزرگ صـدام حـس    یـ ن فاصله با د یدر ا . ردیبگ
شتم و تنفـر از صـدام متجـاوز بـه کـشورمان        دا یبیت حس عج  یترانز

بـا خـودم گفـتم در خـاك عـراق چـه       . تمام وجودم را در بر گرفته بود     
 که به دستور رهبرش به خـاك کـشور مـا تجـاوز     ي کنم؟ کشور یکارم

 به بـارآورده اسـت؛   یرانی وید و مجروح گرفته و انبوهیکرده و بسا شه   
ه هموطنـانم  یـ ت علیجناو حال من پناهنده به متجاوز و قاتل و عامل   

ن تنـاقض بـزرگ و   یـ ورود بـه عـراق ا   توانـستم در بـدو    نمـی  وام    شده
بـود کـه در خـود    اي  ن جرقـه ین صحنه اولـ  یا. آزاردهنده را هضم کنم   

ر بـه  ینداشـتم و نـاگز  اي   چارهیاحساس کردم و حالت شوك داشتم ول  
  .رش عواقب آن بودمیپذ

ک توقـف  یـ راق بعـد از  ک سازمان از فرودگاه عیبه واسطه رابط و پ  
  بهمـن مـاه  17خ ی صـرف نهـار، بـه تـار    يکوتاه در مرکز شهر بغداد برا     

گـاه  ید، پایـ  جدي وروديروهـا یرش نیک راست به محـل پـذ     ی 1363
 سردشـت در خـاك عـراق، انتقـال داده     ي واقع در منطقـه مـرز   یلیجل

  . میشد
ــا مــسئولیدر محــل پــذ ــسیمــیت داود ابراهیرش وقــت ب ن ی و ح

 یالتیک تـشک یـ تئورهاي  اه تمام مشغول کسب آموزشک م ی یاصفهان
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 ی صـوت ي ضوابط و مقررات و گوش کردن به نوارها يریم که فراگ  یشد
  از جملـه فرهـاد الفـت بـا نـام مـستعار      یاسین دفترسیمسئولی  آموزش

  .شد  میمنوچهر را شامل
  

   سازمان یاسیه دفتر سیانیب
 شـگرف در  یرش، مصادف بـا تحـول  یک ماه دوران پذیافتن یان  ی پا

اد یـ  و در اصـل شـروع و بن  ی و نظـام  یالتیک و تـشک   یدئولوژیساختار ا 
ک فرقه مخرب کنترل ذهن تمـام  ین خلق به  یل سازمان مجاهد  یتبد

ن موضـوع خـواهم   یبه ا يق تریدر ادامه مطالب به صورت عم. ار بودیع
  .پرداخت
م ی مـر ی سـازمان بـا معرفـ   يته مرکـز ی و کمیاسیه دفتر سیانیدر ب 

ف مسئول اول وقت سازمان که مـسعود  ینلو به عنوان هم رد  قجرعضدا
 داده شـد و  یک درونـ یدئولوژیـ ک تحول و انقالب ای بود، خبراز    يرجو
د کـه  یـ  اسـت و با یض جنسیه تبعی علین اقدامیدند که ای گرد یمدع

ن یـ بـه ا . ک جنـبش وارد شـوند  یـ  يزنان هم بتواننـد در مقـام رهبـر        
 انقـالب نـام   "نی نـو يرهبـر "وان  با عنيم رجویب از مسعود و مر     یترت

  . برده شد
 اسـتبداد  يایـ ن از دنیدر گذر خـالق و خـون  "ه آمده بود یانیدر آن ب  

 و در برخـورد بـا مـسئله    یگـانگ یت و عـدل و  یو استثمار به جهان حر   
 بـود،  ی درونـ یکیدئولوژیـ ک انقـالب ا یـ مت ی زن که از نقطه عز   ییرها

 يک ارتقـا ین ی، که مبي باال بلندیکیدئولوژین خلق به طاق ا   یمجاهد
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  ".افتندی است، دست یالتی و تشکیدتی عقیفیک
 باطل اعالم شـد  یو مواضع سازمانها  ت ها، رده یسپس تمام مسئول  

 یالتی در تمام سـطوح تـشک  "کیدئولوژیانقالب ا"متعدد  يها و نشست 
 هر عـضو سـازمان   یالتید و ابالغ رده و موضع تشکیسازمان برقرار گرد 

ک آنان از بحث و به قـول خودشـان کـوره گـدازان      یاکیمنوط به عبور    
ن سـازمان بـود و   ی نويعت مجدد با رهبریک و اعالم ب یدئولوژیانقالب ا 

 یی بحث و فحص آوردند کـه هـدف غـا   یتا توانستند در مناسبات درون 
 یدتیـ  عقين تحول شگرف در درون سازمان، برجسته کـردن رهبـر   یا

 بـر  ي رجـو یسلطه ذهن گستره یعنی.  بوده است يشخص مسعود رجو  
م قجرعـضدانلو در موضـع هـم    ی مـر یت سازمان به بهانـه معرفـ     یتمام

 هـم در  ي متعـدد یمنفـ هـاي   ف مسئول اول سازمان که واکـنش    یرد
 از ییزش و جـدا یـ الت در برداشـت و موجبـات ر    یسطوح مختلف تشک  

در . الت شـد ین تـشک ی مـسئول ی برخـ ی و حتـ ءن اعـضا  یسازمان در بـ   
م و ی مـر ی و انقالبـ يدیـ  ازدواج فرخنـده توح ه فوق خبریانیضمن در ب 

  .دیز اعالم گردیمسعود ن
 سـه ماهـه بـه    ییمغزشـو  يهـا  ر و دار و در پس نشـست ین گ یدر ا 

 خــرداد 20خ ین بــار در تـار ی اولـ ي بـرا یکیدئولوژیــاصـطالح انقـالب ا  
 زرکـش در موضـع   ی سـازمان توسـط علـ   ي مرکزيه شورا یانی ب 1364
 یعلــ( سـازمان  ی نظــام– یاسـ ین مـسئول اول و فرمانــده س یجانـش 

بـا  ) دیات مرصاد توسـط سـازمان بـه قتـل رسـ      یان عمل یزرکش در جر  
ن ی نـو يشان که با رهبـر یشه امضاهایتن با کل 570ش ازی ب یذکر اسام 
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 سـازمان در  ي مرکـز يشـورا .  شـد یرونـ یعت کرده بودند، منتشر و ب  یب
 – يتـه مرکـز  ی کمي اعضا– یاسی دفتر س ياعضا: آن زمان متشکل از   

 یـی ن اجرای معـاون -ت ین مرکز یمعاون - يته مرکز ی کم یی اجرا يضااع
بعـدها بـا ظهـور    هـا   ين رده بنـد یـ ا. ن نهادهـا بـود   یت و مـسول   یمرکز
 سـازمان کـه تمامـا متـشکل از زنـان بـود دسـتخوش          ي رهبـر  يشورا

  .  گشتياریرات بسییتغ
  

   یدوران هنگ آموزش
 يومترلـ ین کـه در چنـد ک  یگـاه تـد  ی هنـگ را در پا یدوران آموزش 

 توسـط دو  1363 مـه دوم اسـفند مـاه   ی بود در ن  یلیرش جل یگاه پذ یپا
 کـه در  يدریـ مـان ح ینر(ل یـ کـاك جل هـاي   ان هنگ به نامیتن از مرب 

و کـاك  ) کنـد  ی مـی حال حاضر از سازمان جدا شده و در سوئد زنـدگ   
ن یـ در ا. بـه اتمـام رسـاندم   )  شـد یات قربـان یـ ک عملیـ که در (د  یجاو

 و يوزیـ  و 3نکف و ژیسبک از جمله کالشـ هاي  دوران با کارکرد سالح   
  . آشنا شدمياز رزم انفراداي  کلت و خالصه

  
  دوران رفع ابهام 

 هنـگ  یست دوران آموزشـ یـ با  مین که تازه وارد بودم ویل ا یبه دل 
ــست  ی مــیرا طــ ــردم نتوانــستم در نش ــالب   يهــا ک ــه اصــطالح انق ب

 و يمـرز هـاي   گـاه یمختلف پا ک که در تمام سطوح در مراکزیدئولوژیا
ب یـ ک اتفـاق عج یـ هـم زمـان     شروع شده بود، شرکت کـنم و يشهر
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مربـوط بـه    يها الت رخ داد که تمام نشستیدر تشک  1364در بهار  گرید
  .ک را تحت الشعاع قرار داد و آن بحث رفع ابهام بودیدئولوژیانقالب ا
هــاي  سی، سـرو ين قــرار بـود کـه در ســالن غـذاخور   یان بـد یـ جر
ه سـازمان  یـ عل ییشعارها مختلفهاي  گاهیگر در پای و نقاط دیبهداشت

هـاي   مین عمـده تـ  یهـم چنـ    نوشته شده بود ويژه شخص رجویبه و
 انجـام تـرور   ي که تحت عنوان شکستن طلسم اختناق که برا     یاتیعمل

 ر شـده و ضـربه  یات دسـتگ یرفتند قبل از شروع عمل  میبه داخل کشور 
 آن ي در جمـع بنـد  يجـو گشتند، ر  میخوردند و کمتر به عراق باز   می

 يران نفـوذ یـ جه گرفت که البد در داخل مناسبات از طـرف ا  یدوران نت 
ــ یـ م و ایـ دار  در داخـل کــشور و  یاتیــعملهـاي   مین عامــل شکـست ت

ن بهانـه بحـث رفـع    یـ  در درون مناسبات بوده است و لذا به ا   يخرابکار
ور راه انــداخت و تمــام یــ و غيمنــصور گــاه عمــدهیابهــام را در دو پا

ن مرحلـه عبـور   یـ ست از ایـ با  مـی ن گرفته تا اعضا،  یان، از مسئول  سازم
  .ندینما

ور که در منطقـه مـاوت   یگاه غیخودم بعد از اتمام دوران هنگ به پا 
. د، منتقل شـده بـودم  ی جدیعراق قرار داشت، در چهارچوب سازمانده  

 -فرمانـده فـتح اهللا    (ي افتخاريگاه مهدین پاین رفع ابهام در ا  یمسئول
ــيمهــد، )ناصــر ــود مهــدو)احمــد واقــف (ی براع ــود  (ي، محم محم

) اوشیسـ  (یاتیـ و محمـد ح ) کاك جعفر  ( ی، جالل منتظم  )قائمشهر
  .بودند

 کردنـد و بـه همـه مـارك     يادیزهاي  ين داستان صحنه ساز   یدر ا 
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هـاي   ت و آزارشـان پرداختنـد و در اتـاق   یـ  و خائن زدند و بـه اذ  ينفوذ
ي  و کتـک کـار  ی، بازرسـ ییبـا بـازجو  .  کردنـد  یک حبس و زنـدان    یتار

همـه  . دند آن چه را که تهمت و افترا بسته بودند ثابت کننـد      یکوش می
ور را بـه  یـ گاه غی پایمسلح حفاظت و نگهباناي  خلع سالح و صرفا عده     

  .عهده داشتند
دالورود بــودم و از دوران یـ ت از امثـال مــن کـه جد  ین وضـع یـ در ا

هـاي   می غالـب تـ   فارغ شده بودم دری به تازگ یرش و هنگ آموزش   یپذ
قبل از آن مرا جهـت رفـع ابهـام بـه     .  و حفاظت استفاده کردند ینگهبان

از مـن  .  شـان را ذکـر کـردم بردنـد    ی که در بـاال اسـام    ینیاتاق مسئول 
 وصـل  ی، زندان، دوران قطع و چگونگيرامون سابقه هواداری پ یسؤاالت

مـن پاسـخ   .  بـود ییمجدد به سازمان نمودند که درسـت ماننـد بـازجو    
 نکردنـد و گفتنـد   يم اعتمـاد ین نشست به حرف هـا ی مسئولیدم ول دا

 هـستم و  يخورند و اطالع دارند کـه مـن نفـوذ     نمیم رایکه گول ادعا  
و االن بـه عـراق   ام  رفتـه  ی میخبر دارند که در دوران زندان به مرخص  

ن نشست دسـتور  یبعد به محافظ. تا به سازمان ضربه بزنم ام    اعزام شده 
. فم مـشخص شـود  یند بزنند و به زندان ببرند تـا تکلـ  دادند مرا چشم ب  

ک سـاعت  یـ . م نمودنـد یگـر رهـا  ی دین کردند و در اتاق  ی درنگ چن  یب
 وارد نشست شـدم  یوقت. بعد دوباره خواستند که به نشست شان بروم     

ان پروسـه  یـ من در جر":  که اهل مازنداران است گفت يمحمود مهدو 
بـه  ) اسم مستعار خودم(ال  و زندان و وصل مجدد و اعزام کم  يهوادار

ــالمت، امن   ــه لحــاظ س ــشور هــستم و ب ــضميت ویــخــارج ک  نی را ت
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 بـود کـه بـه عنـوان سـر پـل        ی همان کـس   يمهدو محمود. ("کنم می
 با من تماس گرفته بود و عامـل وصـل مجـدد مـن بـه         يخارج کشور 

ن یو بـد ) شـناختم   نمـی  رايسازمان و اعزام به پاکستان بود که من و     
 یع ابهام عبورم دادند و در مواضـع حفاظـت و نگهبـان   سان از مقطع رف  

  . مشغول شدم
نکـه صـدها تـن را حـبس     یرغم ایـ در خاتمه دوران رفـع ابهـام، عل     

ن یـ ز در ای ني تعدادید به مرگ کردند و حتی و شکنجه و تهد   يانفراد
 در کـار نبـود   يدند و نفـوذ ینرسـ اي  جهیان کشته شدند، عمال به نت   یم

خواست شکست خـط تـرور در داخـل    یبحث من ی با طرح ا  يبلکه رجو 
ن مباحـث از همـه   یـ ان ایـ در پا.  کـرده و بپوشـاند  یکشور را ماست مال 

ن روند مورد آزار و شـکنجه قـرار گرفتـه بودنـد     ی که به نوع در ا  یکسان
 گرفتنـد کـه   ی داشـتند تعهـد کتبـ   یگران مـشاهدات یا در خصوص د   ی

  . اورندیان نین موضوع به می از ایهرگز سخن
  
  ک یدئولوژیانقالب اهاي   به نشستورود

ن، ی نـو ي سازمان حول مقولـه رهبـر   ي مرکز يه شورا یانیمتعاقب ب 
مربوط به آن شروع شده بود که بـا بحـث رفـع ابهـام      هاي    قبال نشست 

ن یـ  رفع ابهـام مـن هـم وارد ا   ییبعد از داستان کذا. رافتاده بودیبه تأخ 
 دییـ  و تارا هـضم هـا   ست آن بحـث یـ با ی مـی شدم و هـر کـس  ها   بحث
شـد و از آن پـس متناسـب بـا رده       مـی کرد و به اصطالح عبور داده  می
. دیـ گرد ی مـی د سـازمانده یـ  جدي ابالغ شده در موضع کار  یالتیتشک
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د ییـ گرفـت مـن هـم بـا تا      مـی  که صـورت یدر آن مقطع در اثر القائات  
ــا رده تــشک در قــسمت ) معــاون مــسئول نهــاد (Mn یالتیموضــوع ب

زه عـراق و منطقـه   یه و قلعه دی رانيع در شهرها واق یگاهی پا یبانیپشت
   .ت گرفتمی شدم و مسئولی سونه سازماندهيمرز

 تمام و کمال سـازمان بـا   یمانین بار بود که هم پین مقطع اول  یدر ا 
د و یـ دم و در موضـع خر یـ نـه د یمخابرات و استخبارات صدام را بـه ع      

 عـراق  ير شـهرها یه و سـا یـ زه و رانیـ  که به قلعـه د    ییمجموع ترددها 
هـاي   م، شـرطه ی نداشتیچ گونه مشکلی هیبازرسهاي  داشتم، در پست  

ن کـه از  یـ ن خلـق و ا ی مجاهـد ي به محـض مـشاهده خـودرو        یعراق
ن حـال بـا   یم، بـدون سـؤال و جـواب و در عـ     ی هست "يجماعت رجو "

م کـه آزادانـه و مـسلح بـه     یدادند و مجـاز بـود    می استقبال اجازه عبور  
 تـردد  يدر سطح شهر و منـاطق مـرز  ن یمه سنگیسبک و نهاي    سالح

 ی افـسران مخـابرات عراقـ   یشه با همراهـ ین ترددات البته هم  یا. میکن
  . بود

  
  م جنگل یل تیتشک

ه در یمانی واقـع در شـهر سـل   يگاه ابـرار ی در پا1365ن سال   یفرورد
 ییایم را امـراهللا ضـ  ین تـ یـ ت ا یمـسئول .  شـدم  یم جنگل سازمانده  یت
بـه عهـده   )  شـد یا مرصاد قربـان یان دیات فروغ جاوید که در عمل یرش(

شـد    مـی الن را شاملیم که حدود ده نفر از نفرات اهل گین ت یا. داشت
 با سـالح سـبک   یی و آشنايرزم انفرادهاي    کسب آموزش  يقراربود برا 
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الن ی اسـتان گـ  يات ترور در شـهرها ینکف و کلت به منظور عمل   یکالش
م یل تــیتـشک ک مــاه از شـروع  یـ کمتـر از  . ننــدیدر جنگـل اقامـت گز  

) کـاك صـالح   (يم ذاکـر یبا حضور ابراهی جنگل نگذشته بود که نشست 
ن خلــق در کردسـتان برگــزار شــد و ضــمن   یمـسئول وقــت مجاهــد 

نـده  ی سـازمان در آ ي که در خط و اسـتراتژ یراتییبا تغ":  گفت یهیتوج
م ید بتـوان یده اما شـا ی گردیت شما ملغی خواهد داد مأمور   يک رو ینزد
  ."میفاده قرار دهنده مورد استیدر آ

  
   ارتباطات– ی نظامي در واحدهایسازمانده

شبرد ارتباطات سـازمان بـا داخـل کـشور،     یدر آن مقطع به منظور پ  
 در یاتیـ  عملی نظـام ي ارتباطات در کنـار واحـدها    – ی نظام يواحدها

ه و کرکـوك عـراق   یمانیکردستان شکل گرفت که مقـر هـر دو در سـل      
  .بود

بـردن و آوردن  (م یبوطه اعزام و عـز ف شده واحد مریت تعر یمسئول
ر امـور  یو سـا ) کانال(مرتبط با سازمان هاي  یو ارتباط با قاچاقچ   ) روین

ن یـ  ايکردستان و داخل کـشور بـود کـه بـه اعـضا       در منطقه  یارتباط
  .شد  میشمرگه اطالقیواحدها پ

ک فرمانـده  یـ  نفـر از  9 ارتباطـات بـه اسـتعداد      – یهر واحد نظام  
د که من هم به عنـوان  یگرد  میلی نفره تشک4م ی تواحد و دو فرمانده 

ت یـ  شدم که بعد از انجـام دو مأمور ین واحد سازماندهیم در ایعضو ت 
  .م قرار گرفتمیدر موضع فرمانده ت
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  تیک مأموریشرح 

 کـه از خـاك عـراق بـه سـمت شـهر بانــه      هـا   تیـ  از مأموریکـ یدر 
وال فقـط  معمـ . وسـف بـا مـا بـود    ی به نام یک قاچاقچیم فقط  یرفت می

قبـل از  . شد  میهیت با خبر و توجیفرمانده واحد از چند و چون مأمور   
ک یـ وسـف را بـه نزد  یک شبه کاك یحرکت صرفا به ما گفته بودند که   

  .ن طور هم شدیم و همی گردیم و برمیرسان  میشهر بانه
 بـا سـابقه و آشـنا بـه     یبـوم هاي  وسف از کانالی که کاك  ییاز آنجا 

م سـؤال شـده بـود کـه     یکرد، بـرا   می ترددیی تنهامنطقه بود و همواره  
 ي وییک واحد را خرج جا بـه جـا  ین مورد مشخص یچرا سازمان در ا   

  از مرز تا شهربانه کرده است؟
ــ   ــا ذهن ــاه ب ــبح گ ــ درگیص ــ  ی ــصد رس ــه مق ــاو، ب  .میدیر و کنجک

دم که فرمانـده  ین واقعه دیافتد؟ در ا ی مینم چه اتفاق یخواستم بب  می
ل یـ  صـبح تحو یکیاده کرد و در تـار یا از بار قاطر پک محموله ر  یواحد  
ــ یکــاك  ــف داد و او ب ــودرو یوس ــگ بــر خ ــل در آن  یی درن ــه از قب  ک
از آن جـا  .  منتظرش بود، سوار شد و از ما فاصله گرفـت   ي مرز يروستا

 مـن شـده بـود، در زمـان کوتـاه      يکه فرمانده واحد متوجـه کنجکـاو    
 از زحمـات  یردانبـه خـاطر قـد   ": و گفـت  صرف صبحانه نزد من آمـد      

  . "شان پاداش داده استیچه به ایک قالیوسف، سازمان یکاك 
ک محمولـه  یـ وسـف  ی بـه کـاك   ییچه اهدایدم که قال  یبعدها فهم 

ک یچـه مملـو از مـاده پالسـت    یک تختـه قال یـ  بود که در قالب  يانفجار
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ک مـسجد  یـ  استفاده در ي و آماده انفجار برای مجهز به چاشن يانفجار
 آن طـرح  يافت پـاداش گـزاف بـه عنـوان مجـر     یا دروسف بیکاك  . بود

  .کردی عمل میستیترور
  
   ارتباطات – یت نظامین مأموریآخر
ک گروهـان متـشکل از   یـ  بود که قرار شـد   1365بهشت  یمه ارد ین

ه عـازم  یمانی واقـع در سـل  يگاه ابـرار ی نفر از پا30سه واحد به استعداد  
مـن  . ر سـقز شـوند  واندره دی و اطراف شهر د يت به منطقه مرز   یمأمور

ن گروهـان بـا صـمد    یـ  این گروهان بودم و فرمانـده  ی از ا  يهم عضو 
ک یـ  انجـام شـده و هـم زمـان      یبا همـاهنگ  . بود) اتیرضا ب  (يکالنتر

، کـه اکنـون جـدا    )یماشاءاهللا تـوکل ( بهروزیگر به فرمانده  یگروهان د 
کند، به فاصله دو روز قـرار شـد پـشت سـر     ی میشده و در لندن زندگ     

 خبر بودم، عازم همان منطقه تحـت  یا، که من از علت آن ب گروهان م 
  .ت گروهان ما شوندیمأمور

 يگـاه ابـرار  ی در پایبا مقر فرمانـده  اتت و ارتباط یان مامور یدر جر 
ــ یو هـم چنـ   دم کــه یـ ت فهمیـ ن دو گروهـان در مأمور ین از ارتبـاط ب

 انجـام  ي را بـرا یاتیم دو نفره عملیک تیت دارند یگروهان بهروز مأمور  
گروهـان مـا کـه زودتـر عـازم      . ران برسـانند یـ ن شـهر ا  یات به اول  یعمل

ت را یـ ت مأمورین امنیر و تضمیمنطقه شده بود نقش هموارکردن مس     
  .به عهده داشت
ت، گروهـان بهـروز موفـق بـه     یـ ک هفتـه بعـد از مأمور  یدر فاصله  
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ا سـقز شـده   یـ وانـدره  ی مزبور از مرز به داخل شهر دیاتیم عملیانتقال ت 
د یـ ده باشـد و با یت مان به اتمام رسـ ید که مأموری رسیه نظرم بود و ب  

ان نبـودم  یـ  که مـن در جر یلیاما به دال. میبه داخل خاك عراق بازگرد   
ــتاها   ــا فاصــله از هــم در روس ــشت يدو تــا گروهــان ب   منطقــه بــه گ

 اسـتراحت در روسـتاها و اطـراف    يپرداختند و در صورت لزوم بـرا       می
  .جستند  میپناه

ت دارند در منطقـه  ین دو گروهان مأموریدم که ا یفهمام  یدر گذر ا  
 ســوژه ي پـس از انجــام تـرور رو  یاتیــم عملیمـستقر باشـند تــا آن تـ   

مـشخص شـده، بـه گروهــان بهـروز وصـل شــوند و بـه خـاك عــراق        
  .بازگردند

 کمـر  يمه اول خـرداد مـاه بـود کـه هـر دو گروهـان، در روسـتا        ین
ته کوه قرار گرفتـه بـود،   ان دو رشیار و در میک شیاوه که در داخل      یس

 کــه ی اســتراحت کوتــاه و صــرف نهــار اطــراق کــرده، و در حــال يبـرا 
م، از نگهبـان سـر قلـه    یزات خود دور شده بودی از سالح و تجه   يمقدار

  .مید که تحت محاصره دشمن هستیخبر رس
  مـا لـو  ياختفا ع محل استراحت ویسر ق ویدق که به طور نیا از

 شـک اطالعـات مـا    یبـ  میافتـاده بـود   ریگفاصله کوتاه  در رفته بود و
 در پــست یاتیـ م عملیا تـ یــگو. کـرده بـود    درزیاتیـ م عملیتوسـط تـ  

ن یـ ر شده بودند و ای دستگین مقاومتی و بدون کمتر یی شناسا یبازرس
  .ران به سراغ دو گروهان آمده بودندیم ضربت ای با تيبار در هم کار

عا ی شـد سـر   کـه داده ی نگهبـان و بـا آمـاده باشـ    يدن صـدا  یبا شن 
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مـان را  یم و سـالح و طاقمـه ها  یدیرا پوشـ اي  شمرگهی و پ  يلباس کرد 
توانـست قتـل     مـی ار کـه یاد با خارج شدن از شی ز يم و با تقال   یبرداشت

ر مـنظم بـه سـمت قلـه حرکـت      یـ گاه ما باشد، بـه طـور پراکنـده و غ        
 شـروع شـده   يریـ آمـد و درگ   مـی کی شلين فاصله صدا یدر ا . میکرد
.  کاسـته شـده بـود   يریـ  رفـت از شـدت درگ  یکیبه تـار هوا که رو   . بود
  دو گروهــان از هــم قطــع و پراکنــده شــده بودنــد و ي واحــدهایولـ 
  .وندندیبه هم بپاي  ست در نقطهیبا می

ه یـ ن از ناحیاهـل خمـ  ) عباد (ي قائديفرمانده واحد ما به نام مهد  
 شـده بـود و بـه شـدت     ی زخمـ 3ژ ک گلولـه یـ  راست به ضـرب     يزانو

م ی منطقـه گرفتـه بـود   ی که از اهالياو را سوار بر خر   .  داشت يزیخونر
 دره وزان بـاال  ي واقـع در روسـتا  یک منطقه جنگلـ یاد به یبا مشقات ز 

  .مین رساندییا پای
ژه دور از دســترس یـ ط ویم و در آن شـرا ی نداشــتیامکانـات پزشـک  

بـا روشـن شـدن    .  تمام کردي قائدي مهديزیل شدت خونر یبه دل . بود
 کوپترها با پرواز در منطقه به دنبـال مـان هـستند    یلم که هیدیهوا، د 

ک شـدن هـوا   یـ  تـا تار یده جنگلـ یپوشـ  طیم از آن محـ یتوانست  نمی و
  .میخارج شو

 جنـازه را در همـان   یک هـم وطـن بـوم   یـ م با کمـک   یمجبور شد 
 از گروهـان بهروزبـه   يم کـه عـضو  یدیهم زمان شن. میجنگل خاك کن 

ه یـ ازبق.  کـشته شـده اسـت   يریـ ان درگیاء اهل مازندران در جر ینام ض 
  .میم و از هم پراکنده شده بودی نداشتیقینفرات اطالع دق
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 با مقر باالتر که در خاك عراق مستقربودند قرارشـد    ی هماهنگ یط
م و در یر شـو یلر سـراز یوستن، به دشـت شـ  ی، به منظور به هم پ   یهمگ
  .ن شدیم که چنیوندیبه هم بپاي  نقطه

رات خـسته و درهـم شکـسته در     نفـ یوستن تمـام یبعد از به هم پ     
گـاه  یلر از مقر باالتر خـط داده شـد کـه بـه خـاك عـراق و پا       یدشت ش 

  .  دارندیمان خبرخوبیم چون برای برگرديابرار
درهـم شکـسته بـه    اي  هیـ  با دو کشته و چند مجروح بـا روح   یوقت

 خی در تـار یعنـ یش یم کـه چنـد روز پـ   یم خبردار شد  یمقرمان بازگشت 
 از فرانسه به خاك عراق و بـه  يم رجوی و مر  مسعود 1365 خرداد   17

  .مت کرده اندیکنار صدام عز
  

   به خاك عراق و به کنار صدام يمت رجویعز
 و هـم  یمت بـه خـاك عـراق، بـاهم دسـت     ی خائن قبل از عز     يرجو

 يری از سـرگ يکتـاتور بـرا  یش با صدام دیش از پی بی و عملینی ع يکار
ع ضـبط  یـ ام تودیک پیهنان مان، در یه خاك وطن و هم م   یانت عل یخ

 روم تـا برافـروزم آتـش بـر     یمـ ":  دجاالنه قمپـز درکـرد  ییدئویشده و 
س جمهـور وقـت   ی شـد کـه رئـ   یگـر مـدع  ی دی و از طرفـ   "کوهستانها

ب یـ ران مترصد اسـترداد قر ی با نظام ایراك در هماهنگیفرانسه ژاك ش 
و البـد از  . ران بـوده اسـت  یـ م ایـ بـه رژ  نی رهبر انقالب نو يالوقوع رجو 

ا یــآ! مـت فرمودنـد  یهن عزیصال بـه جـوار خـاك مـ    یـ  جبـر و است يرو
  ست؟ی مشهود نيتناقض بزرگ در گفتار و کردار رجو
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افـراد    در فرودگـاه عـراق، اغلـب   ي حامـل رجـو  يمـا یبا فـرود هواپ  
ام یـ مانه بـه اسـتقبالش رفتنـد و پ   یه دولت متجاوز صدام، صـم    یبلندپا

ن یــو ا رســاندند ين را بــه ویس صــدام حــسیدالرئیخــوش آمــد ســ
ه نظـام و  یـ ت کـار عل یـ  دو جنای و هـم دسـت  ي هم کاريبرااي   مقدمه
  . ران بودیملت ا
  

   به عراق رفت؟ يت امر چه بود و چرا رجویحال واقع
 يران بـه رهبـر  یـ  مـردم ا ی انقالب اسـالم  يروزی پ ي از فردا  يرجو
 را یت نفـاق و دوگـانگ  یـ ت با نظام نوپا با محوری، خط ضد  ینیامام خم 

شتر در یـ  بی و سـهم خـواه  ی قـدرت طلبـ  ي توانست براشه کرد و تا  یپ
  .ران پرداختی نقاط ایجاد غائله در اقصیت، به توطئه و ایحاکم

م سـاله فـاز   یز دو و نـ یـ ک آمیخشونت طلبانه و تحرهاي    تیاز فعال 
 گرفته تا هم دست و هم زبان شدن با سـران غائلـه کردسـتان      یاسیس

 دامـن زدن بـه تـضاد    ين به زعـم خـود کـار و تـالش بـرا     یو تا همچن  
ت یــ بـا ن یجـاد نفـاق و دو دسـتگ   یت بـه منظــور ا یـ حاکمهـاي   جنـاح 

 یو بازرگـان و بنـ  هـا   بـرال یدن بـه ل یازجمله چـسب (دن به قدرت    یرس
و تـا توسـل بـه خـشونت     ) یت اهللا طالقـان یـ صـدر و سـوء اسـتفاده از آ   

 یه اقـشار مختلـف جامعـه و قربـان    یـ  علیستیان و اعمال کور ترور  یعر
 اغفـال شـده   ي به قربان گـاه فرسـتادن اعـضا   یار و از طرف یگرفتن بس 

که تماما به شکـست مواجـه   .. . ويک شهری جنگ چر يخود با استراتژ  
  .شد
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 زنانـه همـراه   یشیـ  صدر معزول با آرای به اتفاق بن 1360در مرداد   
 ي از کـشور بـه سـو   ي شـاه سـرهنگ بهـزاد معـز      یبا خلبان اختـصاص   

رش شکـست  ید با حفظ جـانش از پـذ  فرانسه پا به فرار گذاشت تا بتوان   
 فـرد  ي کـرده و رو یکه خود مسئول اول و مسبب آن بود، شـانه خـال       

  . خراب کنديگرید
ن یالت سـازمان مجاهـد  ین فاصله چه در درون مناسبات تشکیدر ا 

 مقاومت که البته خـود سـاخته بـود،    ی مليخلق و چه در درون شورا     
کتـاتور را  ی ديرجـو ا هـ   داشت که عمده آنیزشیبسا افراد جداشده و ر 

 صدر و حـزب دمکـرات کردسـتان بـه     یرفتند و جدا شدند که بن     ینپذ
  .بودندها  یزشی قاسملو از جمله آن ريرهبر

، بـا  يش در خـط و اسـتراتژ  یه شکست هـا ی توجي برايسپس رجو 
م قجرعـضدانلو تحـت عنـوان انقـالب     ی مـر یفـ یمطرح کـردن هـم رد     

و بـا  ) ه آن خـواهم پرداخـت  که در ادامه مفصال بـ  (ی درون یکیدئولوژیا
 ي رویـی  فرقـه گرا ي خود بر سـازمان، بـه سـو   یدتی عقيگستره رهبر 

خته بـه دنبـال کـسب قـدرت و ثـروت و شـهوت بـه         یآورد و افسارگس  
  .دامان صدام شتافت

  
  ير در خط و استراتژییتغ

به متحد بالفعـل خـود   ش وستنی به عراق و پيتا قبل از آمدن رجو     
 ی صدام به خـوب يش ستون پنجم را برا نق ين، رجو ی صدام حس  یعنی
ران، بـا گـستره   یـ ه ای علیلیط دشوار جنگ تحمیدر شرا . فاء کرده بود  یا

  59/  بازیافته زندگی
  

 بـه نفـع صـدام و بـا دادن اطالعـات، در      یرمنابع اطالعـات یشنود و سـا  
 ي بـرا ی خوش خدمتي برايمسعود رجو . دی غلط یگرداب وطن فروش  

 در يبـاس کـرد  شمرگه ملـبس بـه ل  یـ پهـاي   کتاتور بغداد با گروهان ید
 يق واحـدها یـ ا از طریـ ات خـراب کارانـه دسـت زد    یسطح مرز به عمل   

 گنـاه را بـه داخـل    یافراد ب کشتن جهت م تروریت  چندات ارتباط ـ ینظام
شـدند و جـز مـشغول کـردن       مـی شتر منهدمیداد که ب  میکشور نفوذ 

ست در خـط  یـ با  می سازمان نداشت و حالي برا یاتیروها، اعتبارعمل ین
  .دیشیاند  میگری دی و ضد مردمی، چاره ضد انقالبيتژو استرا

ل شد و تمـام امـور   ی تعطي و شهريمرزهاي   تیسپس همه مأمور  
جنـگ  " ي نوظهور رجـو يد و استراتژیز تحت الشعاع خط جد یروزانه ن 

ــو يآزاد ــش ن ــازمانده "نی بخ ــت و س ــرار گرف ــ جدی ق ــب ی د در قال
 از يد برخـوردار ازمنـ ی نین سـازمانده یـ ا. د آمـد ی پدیرزمهاي   گردان

گونـاگون از جملـه داشــتن   هــاي  ار صـدام در پهنـه  یــت تمـام ع یـ حما
ران بـود کـه مطـابق    یـ  مـرز عـراق بـا ا   ي جـا ي مختلف در جا  يمقرها

التش بـا  ی و سـران تـشک  يانجـام شـده رجـو   هـاي   یزنی و را یهماهنگ
  . دی گرديم رجویمخابرات و استخبارات، از طرف صدام تقد

د محـسن در حـد   ی و سـع یار، ضـابط موسوم بـه سـرد   هاي    قرارگاه
مختلـف  هـاي   ه و کرکوك که سابقا مقـر سـپاه  یمانی سليفاصل شهرها 

ــ  ــس و هــاي  ز، قلعــهین مقــر چوارتــا، نالپــاریصــدام بــود، هــم چن دب
زه و حومـه  یـ ه، قلعه دی راني در شهرهاییگاه هایس و خرده پا   یخوشنو

 يه رجـو  صـدام بـ  ییاهـدا هـاي   و قرارگاهها  گاهین پایکه هر کدام از ا     
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ــانور بــسیــن تی زمــيدارا ــیر و م ــوزه  یعیار وس ــه ســابقا در ح  بــود ک
و هـا   گاهین مقرها و پایاآلن ا. شد  میصدام به خدمت گرفتههاي    سپاه

ان و کارشناسـان  یـ زات، مهمات و مربیحات، تجهیبا انبوه تسل ها    قرارگاه
ر دار در خـدمت جنـگ   یـ ا زنجی چرخ دار و ی نظامي و خودروها یعراق
د ارتـش  یـ بخوان (ی بخـش ملـ  ين در قالب ارتـش آزاد یبخش نو  يآزاد

  .قرارگرفته بود) نی صدام حسیخصوص
  

   یکی استراتژ– یخط يها نشست
ختــنش بـه صــدام، مــشکالت  یمــت بـه عــراق و آو ی بــا عزيرجـو 

ست اذهــان یـ با ی مـی در درون مناسـبات داشـت و بــه قـول   اي  دهیـ عد
ــاقض ن ن یبنــابرا . کــرد  یی مــی هــر و مغزشــو  یش را تطیروهــا یمتن

 در منطقـه برگـزار شـد کـه     یکی اسـتراتژ – یمتعدد خطـ   يها  نشست
ات و اطالعـات وقـت   یـ مـسئول عمل ) احمد واقف (ی براعيشتر مهد یب

  .کرد  میتیآن را هدا
 تحـت عنـوان   يانـه از رجـو  یک بحـث دجـال گرا  یـ ابتدا به ساکن،  

آن "ن کـه  یـ  بـر ا یروهـا آوردنـد مبنـ   یانتقاد از خود جهت انتقال بـه ن   
در . "میمـتش را نپـرداخت  یم و قیت نـداد یـ د به جنـگ اهم ین که با چنا

م یـ چ گـاه رژ ی بافتند که هیادامه تا توانستند سفسطه کرده و خزعبالت  
 یسم خــارجیـ  و صــدور تروریجنـگ را، کـه ســرپوش اختنـاق داخلـ    

ز تمامـا بـه نفـع مـا خواهـد      یهست، کنار نخواهد گذاشت و ادامه آن ن 
 آورد يهـم رو ) فرض محـال (ال به صلح صیو چنان چه از سر است ! بود
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م خواهـد بـود و   یـ باز به نفع ما خواهد بود چرا کـه صـلح طنـاب دار رژ    
 از یی نهـا يروزیـ جه گرفتند روزگار هر طـور بچرخـد پ  ینانه نت یخوش ب 

  !آن ما خواهد بود
دنـد عمـده   ی دی وقتـ یکی اسـتراتژ – یخطـ هـاي     در ادامه نشست  

 ي بـرا ي مـزدور یک و به عبـارت ی نزديروها مقاومت دارند و هم کار     ین
  : غ بردند و گفتندیر تیروها را به شدت زیرند، نیپذ  نمیصدام را

د چـرا  یـ د بحـث حاضـر را هـضم کن   یتوان  نمید کهین شما هست  یا"
 و چنـد  يک شـهر ین است که شما به جنگ چرید و آن ا یکه مانع دار  

ــه یــد و کلــت را دوســت داریــات کوچــک دل خــوش کردیــعمل د و ن
ن که رابطه ما با دولـت  ین را و ضمن این و سنگ  یمه سنگ ین هاي  سالح

ست کـه مـا   یـ ن نیـ عراق در حد رابطه دولت با دولت هـست و بحـث ا     
م و بارهـا صـدام در   یـ ما فقط منـافع مـشترك دار     . میمزدورصدام باش 

 ن نکتـه را عنـوان کـرده کـه مـا بـه شـما احتـرام        یـ مالقات بـا بـرادر ا     
  "!!مینه می م و به استقالل شما ارجیگذار می

  :  گفتندی و دروغ بافییدر ادامه مغزشو
 کوچـک دو نفـره کـه    یاتیـ م عملیک تید به یشما دل خوش کرد   "

ان یــم را بزنـد البتــه آن دوران بــه پا یــبتوانـد در شــهر سرانگــشتان رژ 
ز یـ از آن نتـر   قبـل ! دیـ آ  نمیرونی بیچ گاه از دلش سرنگونیده و ه  یرس

گ از جملـه انفجـار حـزب و دفتـر     ار بـزر یات بـس یم با چند عمل یتوانست
 ی ترور امامـان جمعـه در محـراب، بـه سـرنگون      ی و حت  يرینخست وز 

تـر   رفت و عقـب یچرا؟ چون که جامعه نپذ. م که نشد  یدی د یم ول یبرس
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مـا  . م شده برادر را فهـم کنـد  یاز آن است که بتواند خط و خطوط ترس  
ود بـه   خـ يم و اآلن در امتـداد اسـتراتژ  یش قراول هـست یش تاز و پ   یپ
نـه  ید نهادیـ م که در خـط جد ی داریام مردمیاز به قیم که ن  یدین رس یا

و هـا   ل گروهـان یم بـا تـشک  یخـواه   مـی ما! دیم رسیشده و بدان خواه 
 ی نه چندان دور بـه مرحلـه سـرنگون   ي در چشم اندازیرزمهاي   گردان

ت بـه  یـ م و بـا گـسترش آن در نها  یکنـ   مـی   شـروع  یاز تپه زنـ   . میبرس
ن طـور آن  یـ ا. دیم رسـ یو سرانجام بـه تهـران خـواه     شهرها   يآزادساز

  "!شود  میسری میخواهد امر سرنگون  میچنان که برادر مسعود
  

  دی جدیسازمانده
) قلعـه (ه بـه قرارگـاه   یمانی سـل يگاه ابرارید از پای جدیدر سازمانده 

ــده گــروه ســازمانده  ــدمیســردار رفــتم و در موضــع فرمان در آن .  ش
گردان سـه گروهـان و از هـر گروهـان سـه      قرارگاه سه گردان و از هر   

ل دادنـد کـه   یتـشک  میدسته و از هر دسته سه گروه و از هر گروه دو ت     
شـد کـه     مـی  نفـر را شـامل  90 حـدود  يزیـ ک گردان چ یت آمار   ینها

  . نام گرفتیجبهه شمال
ک گـردان را بـر اسـاس    یـ  کردنـد نفـرات   ی سع ین سازمانده یدر ا 

 یالن بـه فرمانـده  یگـردان گـ  ن یننـد بنـابرا   ی شان بچ  یسکونت استان 
الن ی گـ يل که سـابقا در دهـه شـصت در جنگلهـا       یجل (ي مدد يمهد

 ي محمـود مهـدو  یو گردان مازنداران بـه فرمانـده    ) ت داشت یمسئول
و ) ت داشـت یمحمود قائمشهرکه در دهه شصت در مازنـداران مـسئول   (
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و هـر  ) کـاك جعفـر   (ی جـالل منتظمـ  یجان به فرمانده یگردان آذربا 
ن یـ  ايفرمانده بـاال  . شکل گرفتیاتیک معاون عملیاشتن گردان با د

  . بود) کاك صالح (يم ذاکریشد، ابراهیده می نامFMسه گردان، که 
جنـوب و غـرب بـا    هـاي   ر جبهـه ی در سـا FMن یدر ضمن مشابه ا   

) اوشیسـ  (یاتیـ و محمـد ح  ) احمـد واقـف    (ی براع ي مهد یفرمانده
ت همـه  یـ و حماتحت پوشش ها  FMن یشکل گرفت که هر کدام از ا     

  .از ارتش صدام قرار داشت) لقیف(ک سپاه یجانبه 
  

  )1366زمستان  (یات گردانیعمل
 خـشونت طلبانـه ســازمان در   يمتعاقـب شکـست خـط و اســتراتژ   

 در قالـب  يات کوچـک و پراکنـده مـرز   یـ  و عمليک شـهر یـ جنگ چر 
مـت  ی، کـه بعـد از عز  ی رزميل گردانهایشمرگه و تشک  یپهاي    گروهان

 ید سـازمانده یعراق و همدست شدن با صدام و تجد  به خاك    يرجو
د مـستلزم داشـتن   یـ د صـورت گرفـت، دسـتور کـار جد    یـ در قالب جد  

 ی بـود کـه در جبهـه شـمال    ي و کوچک مرزیبانیبزرگ پشتهاي    گاهیپا
ک سپاه عـراق بـود بـه سـازمان     یقرارگاه سردار که سابقا تحت استفاده  

بـه جهـت شـروع    . من قرارگاه منتقـل شـد  یسپرده شد که من هم به ا  
) ن عـراق یپنجـو (ز ی در منطقـه نالپـار  يگاه مرزیک پا ی یات گردان یعمل

گـاه  یسـپرده شـد و نـامش را پا   ) لیـ کاك جل (ي مدد يبه گردان مهد  
 یار جنگـ یـ ت تمام عیمحمد مشرف گذاشتند که تحت پوشش و حما     

شـد را بـه     مـی  سپردهي که به ویاتیعملهاي  ارتش صدام بود و سوژه     
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ــ   یـ گـردان مربوطـه شــامل   . آورد  مـی اجـرا در   یک معـاون بـه نـام عل
 ی کـاظم ناصـر ملـ   یو دو گروهـان بـه فرمانـده     ) يمهد (ياصغراکبر

  .دیگردیمنفر  80 یبه استعداد جمع) هاشم(و مقدم ) کاك کاوه(
  

  ات کوانان یعمل
ک یـ  سـپرد  ين منطقه به رجـو یکه ارتش عراق در ااي  ن سوژه یاول

ست نفـر را در  یـ ران که حـدود ب یش ا سربازان ارت يپاسگاه کوچک مرز  
 يروهـا یست مـورد تهـاجم ن  یبا  مین پاسگاهیا. داد بود ی م يخودش جا 

 سـوژه  ی گام شناسـائ یاول. ردی با ارتش عراق قرار گ  ی در همسوئ  يرجو
 ییک گـروه شناسـا  یـ گـاه از جانـب   ین پایـ قرارشد ابتدا اطالعات ا   . بود

درضـا شـکل   یت حمی بـا مـسئول  یی درنگ گروه شناسایکسب شود و ب  
  . شدمیز به عنوان جلودار گروه سازماندهیگرفت که من ن
 انجـام  یک افـسرعراق یـ  با حضور فرمانده گردان و  یهینشست توج 

هـزات  ی تجیافتن نشـست، از جانـب افـسرعراق   یـ ان یـ شد و متعاقب پا  
ل یـ  تحوییشرفته به گروه شناسـا ین شب پیالزم از جمله دو عدد دورب  
 ی و چگـونگ یی آشـنا یگـر عراقـ  یفـسر د ک ایداده شد و خودم توسط   

 را ی روسـ ي و قطب نمـا یکیاب الکترونین ین شب، م  یاستفاده از دورب  
  .فرا گرفتم
 امکـان داشـت و تـردد مـا توسـط      یتـ ی کـه بـه لحـاظ امن   ییتا جا 

 بـا پوشـش و   ی عراقـ يفـا ی آيرفـت بـا خـودرو     نمـی  ران لو یمرزبانان ا 
 گـاه بـا   م و آنی حرکـت کـرد  ياسـتتار مناسـب بـه سـمت عمـق مـرز      
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 جهــت ی شـده عراقـ  ين کـار یبـا عبـور از منطقـه مـ     ش مناسـب یـ آرا
  .میک شدیوان به آن نزدیگاه مزبور واقع در منطقه مری پاییشناسا

گاه تمام گفت و شنود سـربازان و ترددشـان   ی پا یکیبا حضور در نزد   
ن ی که خودم بـا اسـتفاده از دوربـ   يکامال قابل شنود و مشهود بود بطور  

 کـه سـرباز   یک فرصـت یر نظرداشتم و در یآنان را زتر   ار شفاف یشب بس 
رانـه داخـل   ی از سـنگرش خـارج شـده بـود غافـل گ      ي کار يدبان برا ید

گارش را برداشــتم و از یک پاکــت ســیــوه و یــسنگرشـدم و بــشقاب م 
سنگرخارج شدم و پـس از کـسب اطالعـات مـورد نظـر مطـابق طـرح          

 دسـتور  ییسـا د و فرمانـده واحـد شنا  ی کارمان به اتمـام رسـ     ییشناسا
 بـا  ینیدر هنگـام عقـب نـش   .  و بازگشت به عقـب را داد  ییان شناسا یپا

د وارد شـدنم بـه داخـل سـنگر خطـا بـوده       ین که شایترس و ابهام از ا     
ان یـ  را بـا فرمانـده واحـد در م   یدبانیـ باشد موضوع رفتن بـه سـنگر د     

 ی مواجـه شـدم و از کنـارش بـ    ي وی تـوجه یگذاشتم که با خنده و ب  
  .میتفاوت گذشت

متعاقب بازگشت به مقرمـان گروهـان هاشـم کـه معـاونش صـمد        
ات را بـه عهـده   یـ ن عملیـ ت انجـام ا   یبود، مـسئول  ) اتیرضا ب  (يکالنتر
 بـا  ی سـازمانده ی و بـه طبـع آن کروکـ     یهیتـوج  يهـا   نشست. گرفت

 انجام شد و گروهان هاشم بـا دو  ي مدديزتر توسط مهدیحات ر یتوض
 نفـر قـرار شـد مـانور     40عداد  به اسـت  یجمع) شامل چهارگروه (دسته  

 ی حـوال ی که مشابه آن سوژه مورد نظر را در منطقه کوهـستان    یاتیعمل
  .ردیز در نظر گرفته بودند، صورت پذینالپار



   بازیافتهزندگی / 66
  

م چهـار نفـره   یک تیتم که با ین مانور من با گروه تحت مسئول   یدر ا 
 مستقر شـدم کـه   یگاه فرضیت شده بود در موضع نفوذ به پایگر تقو ید

گـر قـرار بـود    یدو گروه د. ز در کنار من حضور داشت  یوهان ن معاون گر 
رآن باشـند و  یگـاه و تـسخ  یت از گـروه مـن آمـاده ورود بـه پا      یدر حما 

 یشـد ولـ    مـی گـاه ین گـروه بـود کـه در آخـر وارد پا    یگروه تهاجم آخر 
  .ه را به عهده داشتی اوليت تهاجم و آتش باریمسئول

کـه نفـر   اي   محاسـبه  گـروه تهـاجم بـا اشـتباه    يان آتش باریدر جر 
ک نارنجـک ضـد نفـر در    یـ نارنجک انداز با استفاده از سالح باژار داشت  

 از ی من اصابت و منفجرشد که معاون گروهان به طورسطح  یده قدم 
افـت  یز بـا در یـ ک ترکش قـرار گرفـت و مـن ن   یه زانو مورد اصابت   یناح

 یک تـرکش سـه سـانت   ی ترکش به بدنم مشخصا اصابت و نفوذ   یانبوه
  . هوش شدمی افتاده و بيبدنم از پابه 

ان قـرار گـرفتم کـه بـا     یـ  بعـدها در جر  یدم ولـ  ی نفهم يزیگر چ ید
ز به داخـل مقـر   یان مانور اعالم شد و از ارتفاعات نالپار  یجراحات من پا  

  .می بازگشتیمحمد مشرف در همان حوال
 داشتم و هر لحظه احتمال مـرگم بـود   یمیت وخینکه وضع یبرغم ا 

 کرکـوك بـا   یمارسـتان دولتـ  ی مقرمـان بـا ب  یدو ساعت با وجود فاصله    
 کـه  یاول صبح با آمبوالنس عراق. ه منتظرماندند یاکتفا به پانسمان اول   

مارسـتان کرکــوك  ین احتمــاالت در آمـاده بـاش بــود بـه ب   ی همـ يبـرا 
  .انتقال داده شدم

د که معجزه آسـا تـرکش   ی مشخص گرديشات وعکس برداریبا آزما 
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ه در یـ ب رسـاندن بـه ر  ی بـا آسـ  ی نرسانده ولـ بیافراگم آسیبه قلب و د 
  صـورت گرفـت  یمعالجات و عمل جراحـ . همان نقطه متوقف شده بود 

د کـه در صـورت جـا بـه     ی کـردم شـا  ي را سـپر يژن چند روز  یوبا اکس 
 مجـدد  یسک، بـا عمـل جراحـ   یـ رش ری ترکش بخواهند بـا پـذ       ییجا

 چـون تـرکش جـا بـه جـا نـشد بـه        یند ولـ یه خارج نمایترکش را از ر  
 خارج کردن تـرکش انجـام نـشد    ی عمل جراحیص پزشک عراق یشخت

ه مـن وجـود دارد کـه عـواقبش     یـ ه رین اآلن هم ترکش در ناح  یو هم 
   . نفس و کمبود تنفس هستیتنگ

  
  ات کوانان یجه عملینت

 در یات شـد ولـ  یـ  پـس از مـانور، گروهـان هاشـم وارد عمل    يفـردا 
 کـه در انتظـار   رانیـ زسربازان سلحـشور ا ین برانگ یمقابل مقاومت تحس  

 عقـب  ین حاصـل یدر آماده باش بودند، بـدون کـم تـر    اي    ن حمله یچن
ن یدان مـ یـ  در برخـورد بـا م  ینی کردند و در هنگـام عقـب نـش    ینینش

 سـازمان بـه دروغ   یولـ . ک مجروح شدندی متحمل دو کشته و   یعراق
تن از دشـمن کـشته   ها  ات دهین عملیه داد و اعالم کرد که در ا   یاطالع
  !شان بازگشتندیروزمندانه به مقرهای و خود پ شدندیو زخم
  

  1ن یات سوریعمل
ن در منـاطق  یات نـاموفق کوانـان، سـوژه سـور    یـ سه ماه بعد از عمل 

 بـه گروهـان هاشـم سـپرده     مریـوان واقع در منطقه اي  صخرهو صعب  
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 توانست چهـار سـرباز را، کـه    ییات، واحد شناسایقبل از انجام عمل . شد
ک یـ  بـردن آب بـه چـشمه نزد   يزات بـرا هـ یبدون سالح و هرگونـه تج  

گاه مراجعه کرده بودند، به اسارت گرفتـه و بـاخود بـه مقـر محمـد           یپا
ه اطالعـات آن دو  یـ ر نظـر اسـتخبارات عـراق بـا تخل     یز. اورندیمشرف ب 

ز بـه خـاطر آن واقعـه در    یـ گاه مزبور نی آنکه بدانند در عوض پا یر ب یاس
  .مل زدندآماده باش قرار گرفته، نابخردانه دست به ع

ن دوران یشیـ ل جراحـاتم در مـانور پ  یـ ن مقطع من هنوز به دلیدر ا 
ن حـال در  یـ بـا ا . کردم و کامـل مـداوا نـشده بـودم      ی می نقاهت را ط  
 آمبوالنس در نقطـه حجـاب   ي پشت صحنه با خودرو  یبانیقسمت پشت 

 را گـرفتم و همـان جـا    یپ امداد پزشـک یت اکی مسئولیگاه عراقیدر پا 
 که اشاره کردم انجام شـد و گروهـان     یتیبا وضع ات  یعمل. مستقرشدم

ت شـده بـود بـا    یـ ن که تقویگاه سورین سربازان پایمربوط با آتش سنگ   
 شـد ول برحـسب عـادت    ینیتحمل چند مجروح مجبور به عقب نـش      

ن یـ  شـد کـه در ا  یمـدع اش  هیـ  در اطالعیی و وارونـه نمـا  ییدروغگـو 
  .برساند "را به هالکت  از مزدورانیانبوه"ات توانسته یعمل

  
  2ن یات سوریعمل

 یار ارتش عـراق بـا بـ   یت تمام عی با وجود حماي مدديگردان مهد 
 1ن یکوانان و سـور هاي   سوژهيات رویت در عملی و عدم موفق   یتیکفا

رفـت کـه از جانـب      مـی  را جلب کنـد و یت افسران عراق ینتواست رضا 
 يرم ذاکـ یت ابـراه ین بـا مـسئول  یبنابر ا. ه و طرد شودی تنبیطرف عراق 
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با حضورفرماندهان در سطوح مختلف به جمـع    ) FM(مسئول قرارگاه   
ن شـد  یـ  اين جمع بندین پرداخت و ماحصل ایشیات پی دو عمل  يبند

ن بـه  یگاه سـور ی پايات مجدد روی قول دادند با عملیکه به طرف عراق  
در هـا   ی خود در قبال عراقید و از شرمندگیاهداف مد نظرخواهند رس  

  . خواهند آمد
گـاه مزبـور از دسـته زبـده و بـا تجربـه آرش       ی پاییان شناسا یدر جر 

ق بـا کـسب اطالعـات    یـ ن طرید که بد  یاستفاده نمودند شا  ..) .محمود(
ــنگرها یت نفــرات پایــکم: گــاه از جملــهیت پایشتر از وضــعیــب گــاه، س

گـاه  یپاهاي  مورد استفاده، سطح ارتباطهاي   ، نوع سالح  یومواضع دفاع 
.. .گـاه و ی پاینی و عقـب نـش  یمواصـالت هـاي    بـاالتر و راه   یبا فرمانـده  

 را جلـب  یت طـرف عراقـ  یات رضـا یـ ز عملیت آمیبتوانند با انجام موفق   
  .ندینما

ات، گروهـان هاشـم عمـل    یـ ن عملیـ  انجام ايهم چون گذشته برا  
بان به کار گرفته شـد کـه   ی گروهان کاوه به منظور پشت  یکننده بود ول  

ــراق یک همــاهنگیــ یافتنــد و طــیدر حجــاب اســتقرار   از ارتــش ع
 عمــل يروهـا ی نینیخواسـتند در صـورت لــزوم در هنگـام عقـب نــش    

ن را مـورد هـدف قـرار    یگاه سوریپااي  ن توپ خانهیکننده، با آتش سنگ 
  .دهد

ــرح، عمل ــمطــابق ط ــا ی ــور از راهه ــا عب ــعب و  يات ب ــخت و ص  س
 یرانـ ی ايروهـا ی کـه ن یگـاه در حـال  ی پایکـ یو استقرار در نزداي    صخره

رانـه شـروع شـد و    یدادنـد، غافـل گ    نمیحمله مجدد رامطلقا احتمال   
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 يه دسـته نفـوذ توانـست خـود را بـه داخـل سـنگرها       یپس از آتش اول  
ازده نفـر را  یـ  از آنـان  يسربازان رسانده و با به شـهادت رسـاندن شـمار    

 یبه اسارت خود در آورند و سرانجام تحت پوشش آتش توپخانـه عراقـ     
 و بازگـشت بـه حجـاب    ینیشعا اقدام به تـرك منطقـه و عقـب نـ      یسر
  .ندینما

تم در حـد فاصـل حجـاب و نقطـه     یخـودم بـا گـروه تحـت مـسئول     
 ات به عنوان گروه حفاظت منطقه اسـتقرار داشـتم و طبـق طـرح     یعمل
دن بـه نقطـه الحـاق در    یروها و رسـ ی نینیان عقب نش یست تا پا  یبا می

روهـا خـام   ین وانفـسا کـه ن  یـ در ا. میمانـد   مـی موضع خـود در انتظـار     
 مـشغول  ینی در خط الرأس به عقب نـش يروزیاالنه و سرمست از پ   یخ

 شـده و در  ین متالشـ یگاه سـور ین گلوله تانک از پایک اولیبودند با شل 
ار یا پنج نفـر کـشته و دو مجـروح دادنـد کـه حـال شـان بـس        یجا سه  

  .م بودیوخ
 يو گرمـا اي   صعب و سـخت و صـخره  ینیر عقب نش  یبا وجود مس  

 ارسختین بـه عقـب بــس  یو مجـروح هـا   هطاقـت فرسـا، انتقـال کـشت    
تم وارد کـار شـدم امـا بـا     ین خودم با گروه تحت مسئول  یبنابرا. نمود می

م کـه بـه اجبـار    یوجود تالش فراوان، از انتقال آنان به عقب عاجز بـود      
 از ی عراقـ يروهای گروهان کاوه به انضمام نیبان و کمک  ی پشت يروهاین

اد یـ ستند بـا مـشقات ز  ر شـدند و توانـ  ین سـراز  ییحجاب به سـمت پـا     
 ين حادثه را به حجاب منتقل و از آنجا بـا خـودرو  یو مجروح ها    کشته

  . به مقر محمد مشرف انتقال دهندیفا و آمبوالنس عراقیآ
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در بـوق و  اي  هیـ  اطالعیات، سـازمان طـ  یافتن عمل یان  یمتعاقب پا 
ر از ی اسـ يادیـ کـشته و مجـروح و شـمار ز   ها  د که توانسته ده  یکرنا دم 

تـر  یابـد کـه ت  یر دسـت  یـ  چـشم گ يروزیـ ک پیـ رفتـه و بـه     دشمن گ 
  .ر بودیه به قرار زیاطالع

ــشته و مجــروح و 140:  ســورین ــیر114 ک ــه . ( اس نــشریه اتحای
  ) 5/30/ 1366 - 106دانشجویان مسلمان شماره هاي  انجمن

م در یه هـا یـ متعاقب بازگشت به مقر خودم، به واسطه باز شدن بخ     
 قرارگـاه سـردار، بـه    یدر امـداد پزشـک   انجام شده   یه عمل جراح  یناح

روهـا  ی از نيالبته سازمان بـا انتقـاد شـمار   .  شدم يک ماه بستر  یمدت  
ت نامطلوب، هر چند در پـشت صـحنه،   یمواجه شد که چرا من با وضع 

  .ات کشانده شدمی عمليبرا
  

  رانشهری سرخ کوه پيات مرزی بر عمليگذر
 اسـاس  1365مـاه   از فرانسه در خـرداد  يبعد از اخراج مسعود رجو 

  به طور مشترك بـا ارتـش صـدام صـورت    يمرزهاي    ات و تعرض  یعمل
ژه مشخص، به لحـاظ    عالوه بر تبادل اطالعات سر سو     یعنی. گرفت می

در اسـاس نقـش    شـد کـه    میات مشترك انجامیز، عملی نیصرف نظام 
 يرواي  د تـوپ خانـه  ی شـد يات با آتش بـار یارتش عراق در شروع عمل  

ن کـه  یـ ضـمن ا .  برجـسته بـود  يان در نقـاط مـرز  ریـ  ا یاهداف نظـام  
 وارد يط ضـرور ی آماده بودند تـا در شـرا  ی عراق ي کوپترها یهمواره هل 
  . کار شوند
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رانـشهر  یدر ارتفاعـات پ » سرخ کوه«ات معروف به یان عمل ین م یدر ا 
زان یـ  دارد کـه حـاکی از م  یران نکات برجـسته و روشـن گـر فراوانـ      یا

ت امرش است که مختصرا به کـم   با صدام و ارتش تح   ي رجو يهمکار
  : شود  میات اشارهین عملیف ایو ک
 واقع در کرکوك سـپرده شـده بـود    "سردار"ات به قرارگاه    ین عمل یا

 تحـت  FMبـود کـه   ) کاك صـالح  (يم ذاکریبا ابراهاش   یکه فرمانده 
و ) کاك جعفـر  (ی جالل منتظمیتش از سه گردان با فرمانده     یمسئول

 لیتـشک ) محمود قائم شـهر   (ي مهدو و محمود ) لیجل (ي مدد يمهد
  .شد می

، در خمپــاره یی در همـان بـدو کـار شناسـا    یعنـ یات یـ ن عملیـ در ا
 مجـروح  ي کشته و تعـداد 4ران، سازمان ید از جانب ارتش ا یباران شد 

  .متحمل شد
م ین حادثـه، ابـراه  یـ  اين بـود کـه در نشـست جمـع بنـد      یجالب ا 

 يات بـرا یـ ن عملیـ ا:  رو به فرماندهان سطوح مختلف گفت کـه   يذاکر
ار ی بـس یاتیـ ک است چرا که منطقـه عمل یار مهم و استراتز یسازمان بس 

ران یـ دبان ارتـش ا یـ  بـه دور از د ییژه بوده و هر تـردد و جـا بـه جـا     یو
ن هـدف را  یـ  که ارتش عراق هم جرأت حملـه بـه ا    ينخواهد بود طور  

ن سـوژه تهـاجم داشـته    یـ  بـار بـه ا  2ز یر ن یان اخ ی سال یعراق ط . ندارد
 ی کـشته و زخمـ  یران بـا تحمـل انبـوه   یـ هر بار با پاتـک ارتـش ا    یول

او بـه دروغ  . دنـد ی شدند و آن را قلـه شـهدا نام  ینیمجبور به عقب نش   
ه کردند کـه  ی شد که اآلن هم فرماندهی ارتش عراق به ما توص     یمدع
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ــی کنــین هــدف چــشم پوشــیــاز ا ــان   اگــر همــهی مــا حتــیم ول         م
م یات را انجـام خـواه  یم گذشت و عملین سوژه نخواهیم از ا  ید شو یشه
  . داد

 یات قرارگــاهیــن عملیات مزبــور اولــیــنکــه چــون عملیح ایتوضــ
ت و ی بـه صـدام و جلـب رضـا    یشد از بابت خوش خـدمت   می محسوب

مـت بـه اجـرا    یات را بـه هـر ق  یـ ن عملی مصر بود که ا  يتش، رجو یحما
  .گذارد

ر ز دیـ  صـورت گرفـت کـه خـودم ن    ییگر شناسایمجددا چند دور د   
  را بـه چـشم  یک کـار افـسران عراقـ   یـ  حضور داشتم و از نزد   ییشناسا

  . دمید می
 2 سـازمان  يروهـا ین. ات شـروع شـد  ی عمل 66/ 9/ 1خیتا در تار  ینها

 هـوا  یکیج شبانه بـا اسـتفاده از تـار   یات، به تدریشب قبل از زمان عمل     
 عراق که به حجاب معروف بـود، منتقـل شـدند کـه       یبه خطوط دفاع  

روزهـا را در همـان   . کـرد   نمـی نفـر تجـاوز   250وهـا از  ریتعـداد کـل ن  
م و بعـد از تاریـک   ی کـرد يک و نـم نـاك سـپر   یـ تنگ و تارهاي    سنگر

ش مشخص کرده بودند بـه سـمت   یشاپی که پیشیشدن هوا مطابق آرا   
 از کـوه را بـرف پوشـانده بـود و از قبـل      یبخـش . میهدف حرکـت کـرد    

د دوختـه شـده بـه    یسفک پارچه یروها یفکرش را کرده بودند و تمام ن  
بـه  . ار سـرد بـود  یهـوا بـس  . ت شـود یـ ه اسـتتار رعا یتن کردنـد تـا قـض      

خالصـه  .  داشـت يشتریع و بلند، سرما شدت بیخصوص در آن قلل رف   
هـر گـردان بـا    . میدیحدود ساعت پـنج بامـداد بـه مواضـع خـود رسـ           
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 در ی خود در مواضـعش مـستقر شـدند و هـر چنـد مـشکالت       يروهاین
گـر مـستقر   ی به اشـتباه در مواضـع هـم د   یو بعض مواضع بود  ییشناسا

ک خمپـاره  یات بـا شـل  یـ به هر حال همه منتظر شروع عمل  . شده بودند 
. ات نبـود یـ  از فرمان عمليگذشت خبر  میاما هر چه زمان. میمنور بود 

 یبعـض . گر قابل تحمـل نبـود  ید و سوزان آن جا دی شديدر واقع سرما  
م مـشکل  یدیـ فهم  نمـی مخودمـان هـ  . از نفرات سرما زده شـده بودنـد   

م یدانـست  ی مـی  بـه طـور کلـ   یولـ . شود  نمیات شروعیست که عمل  یچ
ه یـ  روحيبـرا . ات هست و مهـم هـم اسـت   ین عملی بر سر راه ا     یموانع

د، سـرما را تحمـل   یشـد، نگـران نباشـ     میروها مداوم گفتهیدادن به ن  
  ........ن دست مزخرفاتید، خواهر و برادر سالم رساندند و از ایکن

دود و خـاك  . د شـروع شـد  ی شـد ي آتش بـار   ين سر ینجام اول سرا
 ت مـان یـ ار اذی مواد منفجـره بـس  ي از منطقه بلند شده بود و بو     يادیز

قـه  ی از طرف ارتـش عـراق بـود، بعـد از سـه دق     ين آتش بار  یا. کرد می
ن گلوله خمپاره منور توسـط سـازمان در موضـع    ید، اولی شديآتش بار 

 هـم اسـتفاده شـده بـود     یبازان عراقـ توپخانه که از زنـان در کنـار سـر     
د و بـا  یـ  روشـن گرد ی نـسبتا تاریـک صـبح گـاه     يک شد و هـوا    یشل
 يروهـا ی سازمان به سمت مواضـع ن يروهای منورها، نی در پ یک پ یشل

، کالشـینکف، نارنجـک   ی سـ یبی کهاي  ک کردند که سالح  یران شل یا
  .شد  می را شاملیجیسرانداز و آرپ

 يروهــای بودنـد و فقـط ن  یاظت حفــيران در سـنگرها یـ  ايروهـا ین
هـا   ن صـحنه یـ مـن از ا .  مـشغول بودنـد  ي آنها بـه آتـش بـار    یبانیپشت
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شـوند و بـه     نمـی  متوجه حضور مایرانی ايروهایتعجب کردم که چرا ن 
  . کنند  میکی شليگریسمت د

ن خلـق و صـدام   یات مـشترك سـازمان مجاهـد   یـ هم زمان با عمل 
را هـا   ی مواضـع عراقـ  هیـ ات علیـ ز قـصد عمل  یران ن ی ا يروهاین، ن یحس

 بـه داد ارتـش صـدام    ی بخش ملين صورت ارتش آزاد یداشتند که بد  
  .  مواجه کردندیات ارتش ایران را با مشکالتید و عملیرس

ات اقـدام بـه   یـ خالصه در آن آتش و دود، سازمان بعد از اتمام عمل   
 یـی  چـه بال ینیر عقب نشی کرد اما خبر نداشت که در مسینیعقب نش 

د یار شـد ی بـس يبله صرف نظر از آتـش بـار   .  خواهد شد  رشیبان گ یگر
  سـازمان صـورت  يروهـا ی نینیارتش ایـران کـه در سـر راه عقـب نـش       

 ینی عقـب نـش  يرهایران در مـس یـ  ا يروهـا ین گرفـت، بـه سـرعت      می
 شـدن تعـداد   ین گذاشتند که باعث کشته و زخمـ  یسازمان تله و کم   

 از ید بخـش از قـضا باعـث شـ   .  سازمان شـدند يروهای از ن  یقابل توجه 
آن قـدر  . زنـد یدا کنند و از اسـارت سـازمان بگر  یز فرصت فرار پ   یاسرا ن 

 کـوپتر  یاد بود که از ارتش عـراق درخواسـت شـد هلـ     ی ما ز  يفشار رو 
خالصـه بـا هـر    .  سازمان میسر شـود يروهای نینیبلند کند تا عقب نش 

د یروها طـول کـش  ی نینی بود تا ساعت دو بعد از ظهر عقب نش یبتیمص
ارها یروها که متفرق و پراکنده شده بودند توانـستند در شـ  یازن یو بعض 

 هوا خود را به حجـاب و سـپس بـه    یکیده و با استفاده از تار   یاختفا گز 
  .گاه سازمان برسانندیپا

ن در آن مقطـع  ی احمقانه آمار و ارقام دروغـ  ییسازمان با بزرگ نما   
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ربه  انجـام داده اسـت و ضـ   یات بزرگـ یـ د کـه عمل یـ دم در بـوق و کرنـا  
 ارتـش  ياریـ  که بـه دخالـت و هم  یران زده است در حال  ی به ا  ینیسنگ

  .نکردنداي  ن اشارهیعراق کوچک تر
وطـن  هـاي   گـر از صـحنه  ی دیکیز یات سرخ کوه ن  ین سان عمل  یبد
 بخـش  يدهد ارتش آزاد  میشود و نشان  می سازمان محسوب  یفروش

دیم کـه بعــد از  یـ یـده جنـگ و ارتـش عــراق بـوده اسـت و د     ی زایملـ 
 یر نزولـ یت صـدام، سـ  یـ  صدام، سازمان با ارتش تحـت حما      یسرنگون

   . کرده و منهدم شده استیخود را ط
  

  يات با حضور رجوی عمليجمع بند
 را بـر آن  ي، رجـو ی قرارگـاه ی و حتـ ی حاصـل گردانـ    یات بـ  یعمل

مم ی بـا صـدام مـاکز   یدر همانگتر   باالتر و گستردهیداشت تا در سطح   
اورد و بـه زعـم خـودش راه را    یران وارد بینان اروها و مرزبا یفشار را بر ن   

ن بـا مالقـات بـا صـدام،     یبنـابرا .  بازکنـد یات سـرنگون یـ ک عمل یـ  يبرا
، یالت جنگـ ی تـسه یافـت انبـوه  یافسران مخابرات و استخبارات، و در   

ات گـسترده مـشترك بـا اسـتفاده از     یـ درصدد برآمد که دست بـه عمل      
مختلـف در کنـار   اي هـ  موجـود در جبهـه  هـاي    ل قرارگـاه  یتمام پتانـس  

 خـود را در قرارگـاه   يروهـا ین راسـتا تمـام ن  یارتش صدام بزند که در ا   
ــا تــشک  اشـرف متمرکــز  ن ســالن یل نشـست در بــزرگ تــر یکـرد و ب

ات موسـوم  یـ خبر عمل) وستهیچند دوبلکس به هم پ  (اجتماعات اشرف   
  . خودش داديروهایبه آفتاب را به ن
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  ات فکه موسوم به آفتابیعمل

 و متعاقـب آن بـه   یهیتـوج  يها ات بسا نشستین عملیدر مقدمه ا 
 و قدرت انطبـاق بـا منطقـه    ی و کسب توان مطلوب رزم     یمنظورآمادگ

هـاي   کـان ی عمل کننده از يروهاین و مانور توسط نی، بسا تمر  یاتیعمل
 خـارج  یابـان ی آب وعلـف وب یمنطقه خشک، ب(مختلف در اشرف بزرگ  

 1367 ن مـاه سـال  یروردات اول فـ یـ روز عمل. صـورت گرفـت   ) قرارگاه
 يری و دسـتگ ییک واحـد شناسـا  یـ  به خاطر لو رفتن  یانتخاب شد ول  

ات در روز یـ  و احتمـال لـو رفـتن اصـل عمل    یرانـ ی ايدو تن توسط قوا  
 بـا صـدام و   ی در هماهنگيات به دستور شخص رجو یمقرر، انجام عمل  

  .ق افتادیک هفته به تعویمخابرات 
ات آفتـاب بـا فرمـان    یـ ل عم1367 ن مـاه یمه شب هشتم فـرورد    ین
ل لـو  یـ ت ارتش صدام زودتر از موعد مقـرر بـه دل  یه حما ی در سا  يرجو

ار ی بـس يه آتـش بـار  یرفتنش در منطقـه شـوش شـروع شـد و در سـا        
 بتواننـد  ي رجـو يروهـا ی باعث شد که نی توپ خانه عراق  ين قوا یسنگ

ت یـ  خود بـا موفق یاتی از طرح عملیده دم صبح گاهان به بخش یدر سپ 
 77 لـشکر  ی تحـت فرمانـده  يروهـا ی از ني کننـد و شـمار   دایدست پ 

  .خراسان را کشته و به اسارت خود درآورند
 از ی محاسبه توپ خانـه صـدام بخـش   يناگفته نماند که در اثر خطا 

قرارگرفتنـد و  هـا   ی عراقـ ير آتـشبار یـ ز به شـدت ز  ی ن ي خود يروهاین
 از یکـ ی یگی آقـاب یان مرتـض یـ ن میـ  شـدند کـه در ا  یمتحمـل تلفـات  
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ات یــن عملیـ در ا. تم در دم جـان ســپرد ی گـروه تحــت مـسئول  يضااعـ 
از ) دیـ وح (یرضـا باباخـان  یپ علیـ خودم به عنـوان فرمانـده گـروه در ت    

 کــه بــه یرسـازمانده ییک تغیــ در ي رجــوین گــارد حفـاظت یمـسئول 
  . شده بودمی گمارده شده بود، سازماندهیپ رزمیک تی یفرمانده

 توانـسته بـود   ی نـسب تیـ ات بـا موفق یـ ن عملیـ  در ا يهر چند رجو  
 شد که توانـسته اسـت   ی به دروغ مدعیت صدام را جلب کند ول     یرضا
خراسـان را کـشته و    77 زبده لـشکر   يروهاینفر از ن   4000 ک به ینزد

ک ضـربه مهلـک بـه ارتـش     یـ چند صد نفر را به اسارت خود درآورد و    
  .ران وارد کندیا

ته و شـمار   سـازمان کـش  يروهـا ین وانفسا بالغ بر صد نفـر از ن یدر ا 
ز مجروح شدند و در کنـارش چنـد ده نفـر از سـربازان ارتـش      ی ن يادیز

ک مـوردش را خـودم در   یـ دنـد کـه   یز کـشته و مجـروح گرد   یـ عراق ن 
دم کـه  ی دی عراقی شده دفاعين کاری از مواضع م ینیهنگام عقب نش  

ــدر اثرانفجــار  ــ یک مــی ــرباز عراق ــرا چنــد س ــشته و ین والم ــ ک ک ی
  .ز دست داده بود خود را اي پایافسرمهندس
 و شـکنجه همـراه   ی و روحـ یه اسرا که توأم با فشار جسم  یدر تخل 

دا یـ  دسـت پ ی توانسته بودنـد بـه اطالعـات   ي و رجویبود، افسران عراق  
ه گـرفتن از  یـ ن اطالعـات و روح یـ  که صدام با کـسب ا يکنند به طور  

  .ر کندیات آفتاب درصدد برآمد که به فاو حمله و آن را تسخیعمل
ز سرمــست و یـ  نيات رجــویـ ن عملیــ از ايجمــع بنـد در نشـست  

ــداخت و در تمج    ــب ان ــه غبغ ــاد ب ــرور ب ــمغ ــاحب خانــه و  ی د از ص
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ــ ــون (س ییدالریس ــدام ملع ــت ) ص ــابش گف ــول ارب ــل": از ق ــاي  بط ه
دوار یـ ن بـار بـه شـما ام   یـ  کردند کارستان و مـا ا يشما کار ) قهرمانان(

ضـربه   سـاعت  24 ران در عرضیشود به ارتش قدرتمند ا  میم که یشد
   .دا کردی پی دسترسیاتیمهلک وارد آورد و به اهداف عمل

  
  ات مهران موسوم به چلچراغیعمل

 خـائن و وطـن فـروش، در    يگر رجـو ی بود که بار د یامین ا یدر چن 
ورش بـه خـاك   یـ  با صدام و ارتش متجـاوزش، بـا تجـاوز و     یهم دست 

 و ن را بـه خـاك  یران زمـ یف ای از سربازان و مرزبانان شر يشمار هن،یم
 خـود در حـق   یستیـ  بـر کارنامـه ترور  يگریاه دید و برگ سیخون کش 

ران افزود و تا ابـد مـورد انزجـار و تنفـر مـردم کـشورمان قـرار         یملت ا 
 .گرفت

 بـه  يات آفتـاب در منطقـه فکـه عمـاره، رجـو     ی عمل يدر جمع بند  
ست در اشـل و انـدازه   یـ اده قـادر ن یـ  پيرویـ ده بود که نیجه رس ین نت یا

ات یـ ن عملی بـردارد، بنـابرا  يو فتح تهـران گـام جـد    یات سرنگون یعمل
 در سـاختار  ير جـد ییـ ک تغیبزرگ و گسترده مستلزم آن است که به    

م و ارتـش  یـی ل آیـ ، ساخته و پرداختـه صـدام، نا  یبخش ملیارتش آزاد 
  .میل کنیزه تبدیاده مکانیک ارتش پیاده را به یپ

دام و بـا صـ  هـا   یزنـ ی؛ راي رجویرانیر شگرف ضداین تدب یمتعافب ا 
 يارتش و مخابرات و استخباراتش صورت گرفت و قـرار شـد در راسـتا     

 صـورت  يزه، مـدد ی بـر داشـتن ارتـش مکـان    ی مبنـ يده رجو یتحقق ا 
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ل گرفتـه  یـ از صـدام تحو  MTLB  داری شـن يرد و چند ده خودرو  یگ
  .شود

 يپ و فاطمـه طهـور  یـ ن پروژه جواد برومند فرمانـده ت  یدر شروع ا  
زه بـا  یاده مکـان یـ در موضع فرمانده دسته پپ و خودم  یمعاون ت ) نیزر(

 ل گـرفتن یـ  تحويصـورت گرفتـه در مـدار بـاالتر بـرا     هـاي     یهماهنگ
MTLB    تـر   شیپـ . می و کسب آموزش الزم عازم منطقه مورد نظرشـد
داده  شیـ  آرایک منطقـه دشـت  ی دار به طور منظم در ی شن يخودروها
  .شده بود

 يادیــ زفرصـت ) مهـران (ات موسـوم بـه چلچـراغ    یـ تـا شـروع عمل  
گـر از  ی دين دست به کار شـده و بـا وارد کـردن شـمار     یبنابرا. مینداشت

 کـه در مناسـبات   یعنوان (ی از طرف عارفيموضع راننده موتور   افراد در 
آمـوزش  ) شدیـ ن بکـار گرفتـه م  یسازمان در خصوص ارتش صدام حس 

قـرار  . میک ساعت فرا گـرفت ی را در عرض    MTLB )یرانندگ (يموتور
 يخـود هـاي   م سـاعت بـه راننـده   یرا در عـرض نـ   ن آمـوزش    یشد هم 

 يم سـاعت آمـوزش تئـور   ی بعـد از نـ  يخـود هـاي     راننده. میمنتقل کن 
 کننـد و  ی رانندگین عملیقه تمری امکان داشتند فقط سه دق     يموتور

 درواقـع آمـوزش   یولـ . ن شـد یرند که چنیل گ ی مزبور را تحو   يخودرو
  .ر بودیدست کم در مدت سه ماه امکان پذMTLBي کامل موتور

 یمخـابرات هـاي   دسـتگاه اش  ی دار امکان ارتباط  ی شن ين خودرو یا
R130   و R123      بـه انجـام   ي بود که آموزش آن هـم بـا سـمبل کـار 

 زود یلـ ی داشت به سفارش صـدام خ ی متوهم سعيد چرا که رجو یرس
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 فـتح تهـران   یش رو را انجام داده و بعد از آن راهـ  یات مشترك پ  یعمل
  .شود

ن تـوپ خانـه صـدام، ارتـش بـه اصـطالح       یگار سـن  ی بس يبا آتشبار 
ش یه وطـن خـو  یـ ات خـراب کارانـه عل  یـ  وارد عمل يزه رجو یاده مکان یپ

  . توانست سه روز در منطقه مهران دوام آوردیشد و با تحمل خسارات
 بـا  ي، فاطمه طهـور یرونی و انعکاس بییاز قضا در موضع قدرت نما  

 يریمـصاحبه تـصو  ک یـ ن را وارد شهرمهران نمود و بـا   ینام مستعار زر  
 بـوده  ين طور وانمود کرد که فرمانده فاتح شهر مهران فاطمه طهـور  یا

 ی هـم بـ  ی کـار نظـام  ين خـانم از اسـاس از الفبـا   ی که ایاست در حال  
  . را داشتیرونین بیتریشتر نقش ویاطالع بود و ب

 مـسلط نبودنـد،   MTLB دار ی شـن يخودروهاي  از آنجا که راننده 
ده یـ  فایتادنـد و موتورشـان جـوش آورد و بـ    عمده خودروها از کـار اف    

 بودنـد کـه از پـشت    ی عراقـ ين قـوا یماندند و در صحنه رها شدند و ا 
  .م را به پشت صحنه انتقال دادندیروها و غنایمرز به صحنه آمدند و ن

حـال کـه توانـسته بـه کمـک      .  مست و متوهم به شوق آمد   يرجو
پس خواهـد قـدم    از سکنه را سه روزه تصرف کند  یصدام، مهران خال  

ن در همـان صـحنه، شـعار    یبنابرا. توانست تصرف تهران باشد   ی م يبعد
 ير تهـران و یتوهم شـوق تـسخ  .  فردا تهران را سر دادند  -امروز مهران 

دسـت بـه   ) مرصـاد (دان یـ ات فـروغ جاو یـ در عمل را به جنون رساند و     
 شـده و اغفـال شـده    یی مغزشويروهایگر نی دی زد و به عبارت  یخودزن
  .ربانگاه فرستادرا به ق
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انـت  یات مشترك با صـدام، در خ ی در عملين سان مسعود رجو   یبد
 ی خـود را بـه قربانگـاه فرسـتاد و از طرفـ     ي از اعـضا  يبه وطن، شـمار   

هن مان را بـه شـهادت رسـاند و    ی از مدافعان و مرزبانان م يگر شمار ید
 بـه عنـوان سـتون پـنجم عـراق      يات رجوی از جنايگرین بود برگ د  یا

  .یرانیان و اریه ایعل
  

  ات مهرانی بر عمليگذر
ات یـ عمل 1367ن سـال  یهم چنان که در باال اشاره شـد در فـرورد  

ت همـه جانبـه ارتـش    ی عماره با حما-موسوم به آفتاب در منطقه فکه    
 بود کـه بـه صـورت    یات قرارگاهین عملین اولیا. دیصدام به انجام رس   

ر منـاطق مختلـف    قبل از آن سازمان د یعنیگرفت،    می متمرکز انجام 
 کمتـر  يرویـ مختلف، بـا اسـتعداد ن  هاي   در قرارگاه ..... .جنوب، شمال و  

امـا در  . دیـ ورز  مـی  مبـادرت یات گردانـ ی تحت عنوان عمل  یبه تعرضات 
 ارتـش صـدام بـا    ی و جنگـ یت کامـل اطالعـات  یـ ات آفتاب با حما یعمل

  .ات وارد شدیش در عملیروهایتمام ن
ات خـود وسـعت و عمـق    یبه عملات سازمان را واداشت تا  ین عمل یا

 کامل با ارتـش صـدام در صـدد حملـه     ی ببخشد و با هماهنگ   يشتریب
 سـازمان و بـا   ین حمله مطلقا با توان نظـام یاما ا . به شهر مهران برآید   

ن دسـت بـه   یبنـابرا . ر نبـود ی محدود آن امکـان پـذ  یابزار و آالت جنگ  
  .فتت قرار گریدامن صدام شد و البته به طور کامل تحت حما

 سازمان بـه منظـور   يروهای از نی، بخش 67 بهشت سال یمه ارد یاز ن 
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 ی بـ یعنـ ی و مخـابرات مربـوط بـه آن    MTLBکسب آموزش نفر بـر       
ارتش صدام به شهر کوت در عـراق  هاي  ، به مقر PRC و   R123م  یس

 شـد و  يسـپر هـا   ن آمـوزش یـ  ایل شدند و در مدت زمان کوتاه  یگس
ان ارتـش صـدام فـارغ    یـ  مرب توسطي رجو یبخش مل یافراد ارتش آزاد  

  . دندیل گردیالتحص
ران، بـالغ بـر   یـ ه ایـ ات مـشترك عل یـ ن معامله دوستانه در عملیدر ا 

ار سازمان قـرار گرفـت تـا    ی، موقتا در اختMTLB  دستگاه نفر بر  130
ات تـصرف شـهر   یـ  خـود، عمل يروهـا یت نیـ ب بتوانـد بـا تقو  ین ترت یبد
  . از سکنه مهران را به انجام برساندیخال

اش  ین تجربه سازمان در کـار نظـام  یزه اول یکان مکان ی يری کار گ  به
پـر واضـح اسـت کـه     . شـد   مـی ن سازمان پیاده وارد کـار  یقبل از ا  . بود

ــ   ســازمان در بــر ي مــشکالت خــاص خـودش را بــرا یاسـتفاده از زره
 و نفـرات بـه   MTLBاز جمله عدم تسلط رانندگان بـه موتـور     . داشت

م مزبـور،  ی سـ یاف مخـابرات بـه بـ   ن عدم اشـر یسالح مربوطه، هم چن 
 يروهـا ی کـه ن يجـاد کـرد، بـه طـور    ی را در صـحنه ا    یمشکالت فراوان 

 متحمـل شـدند و مجبـور    يادیـ ، تلفـات ز  ی خـط شـکن    يسازمان برا 
 مثـل نفـر بـر    ی بـا ادوات جنگـ  ییدند فقط به خاطر عـدم آشـنا       یگرد
د یار شـد ی بـس يت آتـشبار یـ ر حمایـ اده شـده و ز یـ ، از نفر برها پ  یزره

  . کننديش رویصدام پارتش 
 سـازمان سـه روز تمـام در آن    يروهـا ین تعرض، نی ایخالصه در پ 

 ارتـش صـدام جـا خـوش     یی و هـوا ینـ یت زمی با حما یاتیمنطقه عمل 
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زات یــ و تجهی از ادوات جنگــيارین ســه روز، بـس یـ در ا. کـرده بودنــد 
نـه سـازمان   ین زمیـ در ا. مت گرفته شـد یبه غنها   از همه رسته   ینظام

 داشـت، نـه تنهـا راننـده و     ي تـر ي مـشکالت جـد  یستیکبه لحاظ لج  
نداشـت بلکـه   هـا    نفربرها و تانکیی جا به جا  ين برا ی سنگ يخودروها

ز عـاجز  یـ نتـر   ل سبکی وسایی جا به جاي سبک براي از خودروها یحت
 بـا ارتـش   ی همـاهنگ یات، در پـ یـ م کـه در روز عمل یدیـ ن د یبنابرا. بود

 بـه منطقـه   یا سـرباز عراقـ  بـا صـده  ) لـر یتر(کمر شـکن   ها    صدام، ده 
  . را به پشت جبهه منتقل کنندها  یات آمدند تا زرهیعمل

 ي سـازمان و شـخص رجـو   يات بود که اعضاین عملیان همیدر جر 
 را سـر دادنـد و بعـد از    " فردا تهران-امروز مهران"متوهم شده و شعار  

ت ملـل  یـ  امنيرش قطعنامه شورایات مهران، بعد از پذیک ماه از عمل ی
مبـادرت  ) مرصاد(دان یات فروغ جاویران، به انجام عمل  ی توسط ا  متحد

خواسـت   ي مـی رجـو . کـسره کننـد  ی يدند تا کار را به زعـم رجـو       یورز
ران یـ ت ایـ  بـه حاکم یابی دسـت یعنـ اش ی نـه یری د ين گونه به آرزو   یبد

 مجـددا بـه   ي کـرد کـه و  ي بود و خدا کاريگریز دیر چیاما تقد . برسد
 ي و جنـگ افـروز  ین جاه طلبـ یزم آتش ایاما ه . دامان صدام بر گردد   

 بخـش  ي ساده و صادق ارتـش بـه اصـطالح آزاد   يروهای، همانا ن يرجو
  . بودندي مسعود رجویمل

انـت بـه   یات مـشترك بـا صـدام در خ   یـ  در عملين سـان رجـو    یبد
گـر  ی دی خود را به قربانگـاه فرسـتاد و از طرفـ    ي از اعضا  يوطن، شمار 

ن یـ  مان را بـه شـهادت رسـاند و ا   هنی از مدافعان و مرزبانان م   يشمار
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ه یـ  به عنوان سـتون پـنجم عـراق عل   يات رجوی از جنايگریبود برگ د  
ن یدادگـاه بـ   کیـ  در يد کـه رجـو  ی خواهـد رسـ    يروز. یرانیران و ا  یا

ن ی تــری جنایـاتش در حــق همـه، از جملـه اصـل    ي پاسـخ گـو  یالمللـ 
   . اش، شودی درون سازمانيروهای نیعنیانش یقربان

  
  از صدامMTLB دار ی شني چند ده خودرويری گلیداستان تحو

 بـه  يات آفتاب در فکه در منطقه عمـاره، رجـو  ی عمل يدر جمع بند  
ست در اشـل و انـدازه   یـ اده قـادر ن یـ  پيرویـ ده بود که نیجه رس ین نت یا

ک یـ الزمـه   نیبنـابرا .  برداردي و فتح تهران گام جدیات سرنگونیعمل
بخش یـ تار ارتـش آزاد  در سـاخ ير جـد ییـ ات بزرگ و گـسترده تغ  یعمل
 قـصد داشـت ارتـش سـاخته و پرداختـه صـدام را از       يرجو.  است یمل
  .ل کندیزه تبدیاده مکانیک ارتش پیاده به یک ارتش پی

بـا صـدام و   ها  یزنی، راي رجویرانیر شگرف ضد ا  ین تدب ی متعافب ا 
 يارتش و مخابرات و استخباراتش صورت گرفت و قـرار شـد در راسـتا     

رد یـ  صـورت گ يزه مددی بر داشتن ارتش مکانیبن م يده رجو یتحقق ا 
  .ل گرفته شودی از صدام تحوMTLB دار ی شنيو چند ده خودرو

 يپ و فاطمـه طهـور  یـ ن پروژه جواد برومند فرمانـده ت  یدر شروع ا  
زه بـا  یاده مکـان یـ پ و خودم در موضع فرمانده دسته پ یمعاون ت ) نیزر(

 ل گـرفتن یـ تحو يصـورت گرفتـه در مـدار بـاالتر بـرا     هـاي     یهماهنگ
MTLB ــه مــورد نظــر ــد  و کــسب آمــوزش الزم عــازم منطق . میش
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ک منطقـه  یـ  دار بـه طـور مـنظم در    ی شـن ين خودروهـا  یش ا یشاپیپ
  .داده شده بودند شی آرایدشت

 يادیــفرصـت ز ) مهـران (ات موسـوم بـه چلچـراغ    یـ تـا شـروع عمل  
گـر از  ی دين دست به کار شده و بـا وارد کـردن شـمار   یبنابرا .مینداشت

) نفـرات ارتـش صـدام    (ی از طـرف عـارف  يد در موضع راننده موتور افرا
ک ســاعت فــرا یــرا در عــرض MTLB )یراننــدگ (يآمـوزش موتــور 

ــ یگــرفت ــد هم ــرار ش ــ یم و ق ــرض ن ــوزش را در ع ــه  ین آم ــاعت ب م س
م سـاعت  ی بعد از نـ يخودهاي  م و رانندهی منتقل کن  يخودهاي    راننده

 ین عملـ یقـه تمـر  ی امکان داشتند فقط سه دق ي موتور يآموزش تئور 
. ن شـد یرنـد کـه چنـ   یل گیـ  مربوطـه را تحو ي کنند و خودرو یرانندگ

دسـت کـم در مـدت سـه مـاه      MTLBي  در واقع آموزش موتـور   یول
  .ر بودیامکان پذ

ی ک دسـتگاه مخـابرات  اش یـ  ی دار امکان ارتباط  ی شن ين خودرو یا
R130 و  R123       بـه انجـام   يبود که آمـوزش آن هـم بـا سـمبل کـار 

 ي داشت به سـفارش صـدام بـه زود   ی متوهم سعيه رجورا ک یز. دیرس
 فـتح تهـران   یش رو را انجام داده و بعد از آن راهـ  یات مشترك پ  یعمل
  .شود

اده یـ ن توپخانه صـدام ارتـش بـه اصـطالح پ     یارسنگی بس يبا آتشبار 
ش شـد و بـا   یه وطن خـو یات خراب کارانه عل ی وارد عمل  يزه رجو یمکان

ــسارات ــست ســه روز در میتحمــل خ ــران دوام آورد  توان ــه مه از . نطق
 بـا نـام مـستعار    ي فاطمه طهـور یرونی و انعکاس ب  ییموضع قدرت نما  
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ن طـور  یـ  ايریک مـصاحبه تـصو  یـ ن را وارد شهرمهران نمـود و بـا    یزر
 بـوده اسـت در   يوانمود کرد که فرمانده فاتح شهر مهران فاطمه طهور   

الع بـود   اطـ ی مطلق بی کار نظامين خانم از اساس از الفبا  ی که ا  یحال
  .شتر نقش مترسک داشتیو ب

مـسلط  MTLB  داری شـن يخـودرو هـاي   ن کـه راننـده  یل ایبه دل 
 ینبودند عمده خودروها از کـار افتادنـد و موتورشـان جـوش آورد و بـ        

گـر از  ی بودند که دی عراقين قوایده ماند و در صحنه رها شدند و ا     یفا
بـه پـشت   م را ی از غنـا یروهـا و بخـش  یپشت مرز به صحنه آمدنـد و ن      

  .صحنه انتقال دادند
  

  ) مرصاد(دان یات موسوم به فروغ جاویعمل
ت تمـام  یـ  بـا حما يح داده شد مسعود رجـو یتوضتر  شیچنان که پ 

ات یـ  عمل1367ن ی فـرورد 8ن توانسته بـود در   یار ارتش صدام حس   یع
 شـهر شـوش در جنـوب کـشور     يلـومتر یموسوم به آفتاب را در چهل ک 

ات موسـوم بـه چلچـراغ را در غـرب     یعمل 1367خرداد  28 خیو در تار  
ن امـر وسوسـه   ی حاصـل بـه اجـرا گـذارد، و همـ     ی بـ  یکشور با تالشـ   

خت تا دچـار تـوهم شـده و بـه فکـر فـتح تهـران        یرا برانگاش    یطانیش
  . بدهد" فردا تهران-امروز مهران "فتد و شعار یب

ران، یـ  از جانـب ا 598رش قطـع نامـه   یگر متعاقب پـذ   ی د یاز طرف 
 يکـرد کـه بـه زود     مـی  گمانیاسی نادرست از اوضاع س با درك  يرجو

 د، چـون بـه زعـم خـود    یـ خواهد توانست تهران را به سـرعت فـتح نما    
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ران هم بعـد از  یپنداشت که مردم از جنگ خسته شده اند و نظام ا      می
 تـوان  یش از منـاطق جنگـ  یروهـا یه نیـ  با تخل598رش قطع نامه   یپذ

ــام ــل گ ینظ ــت داده و غاف ــد ی را از دس ــاه  رخواه ــه پرتگ ــد و در لب ش
  . کامل قرار خواهد گرفتیفروپاش

رش آتـش  ی بر پـذ یران مبنی از جانب ا598ر قطع نامه   یبه رغم پذ  
 در دو جبهـه غـرب و جنـوب    1367رمـاه  ی ت31خ یبس، صدام در تـار    

ران در دفـع ارتـش   یـ  ايروهـا یران حمله کـرد و در عمـل ن    یکشور به ا  
 را ين عوامـل رجـو  یـ  اافتنـد کـه همـه   ین منطقه تمرکـز   یصدام در ا  

  .  گرفته و وارد کارزار شودین آب گل آلود ماهیخت که از ایبرانگ
 بـود  ی عامل مـضاعف یل و مشکالت درونین عوامل، مسایدر صدر ا  

مـه  ی خـودش را ب ییات نهـا یک عملیخواست با توسل به   ي می که رجو 
ده در داخــل یـ  و بری ناراضـ ي منتقــدان و اعـضا يکنـد تـا پاسـخ گـو    

ن کـه  یـ  بهتـراز ا یباشد و سرکوب شان کنـد و چـه فرصـت    الت ن یتشک
 یرانـ ی ايروهـا یات چه توسـط ن ی از آنان را در صحنه عمليبتواند شمار 
ن یشیـ ن پی زرکـش جانـش  ی به قربانگـاه بفرسـتد کـه علـ    يو چه خود 

 بـود کـه بـه دسـتور     یانیـ  از جملـه قربان ي و منتقد وقـت رجـو     يرجو
ح یشتر توضـ یـ اقعـه ب ن ویـ رامـون ا ی کشته شـد کـه در ادامـه پ     يرجو

  .خواهم داد
  

  اتی عملي برای و آماده باش و آمادگینشست عموم
بـه موجـب فراخـوان     1367 مـاه  ریـ ت 31جمعه مـورخ   روز عصر
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دن سـخنان  ی شني موجود برايروهای، تمام ن يرجواي    الت فرقه یتشک
  .افتندیسالن اجتماعات حضور   دريرجو

ك عـراق و هـم   ل داشتن عمده هواداران خارج کـشور بـه خـا      یگس
 بـه منظـور   ی جنگـ ي تن اسـرا 800 يری عضوگیطانین حرکت ش یچن

 يجـاد فـضا  ین ایات مرگبار و هم چنـ ین عملیمشارکت دادن شان در ا 
 بـه  ي بـرا ي مقاصـد شـوم رجـو   يایـ ملتهب در پادگاه اشـرف خـود گو    

ختـه  یگـر از افـرادش بـود کـه طـرح آن ر      ی د يقربانگاه فرستادن شمار  
  .شده بود

اهو و بـا کـف و   ی با هيالت رجویت سران تشکی هداطبق معمول با 
 وارد سـالن شـدند و اعـالم    يم و مـسعود رجـو  ین، مـر یسـوت حاضـر  
 و فـتح تهـران در دسـتور کـار اسـت و بـا       یات سـرنگون یکردند که عمل 

 قـرار گرفتـه بـود ادامـه     يران که پشت سر رجویاشاره به نقشه بزرگ ا  
 يم بلکـه بـرا  ی جا خوش کنم کهیامده بودیداد که از اول هم به عراق ن   

م و حـال  یفتح تهران به عراق آمده بـود      
ن یـ ده اسـت و چـه ا  یزمـان آن فـرا رسـ   

 مان شکست داشـته باشـد     يات برا یعمل
ن اسـت کـه بـه    یـ ، مهـم ا  يروزیو چه پ  

م و یـ  مـان عمـل کـرده ا    یخیفه تار یوظ
ــائن و  ید گـــر مثـــل حـــزب تـــوده، خـ

  . م شدیمنفورمردم نخواه
اد بـه   کـه بـ   ی در حـال   يمسعود رجو 
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 مفـرط و  ی خردانـه و سرمـست از جـاه طلبـ    یغبغـب انداختـه بـود بـ    
 سـاعته بـه   48مات انجـام شـده،   یبر اساس تقس": خته گفت یافسارگس

م در حـد  یم انجـام دهـ  یخـواه  ی که ما مـ يکار.. .دیم رس یتهران خواه 
توانـد   یک ابرقـدرت مـ  یـ را فقـط  یـ ک ابر قدرت اسـت ز یتوان و اشل    

 یگـاه نـوژه هـم ترسـ    یاز پا.. .ر کنـد ی ساعت تـسخ 48 را ظرف  يکشور
ــ  ــ  . دینداشـته باش دهــم  یهــر ســه ســاعت بـه ســه ســاعت دســتور م

 ییگـاه هـوا  یپا. نـد و آن جـا را بمبـاران کننـد    یای ب ی عراقـ  يماهایهواپ
ما هر سه ساعت به سـه سـاعت مـورد هـدف قـرار      یز را هم با هواپ  یتبر

ه  هـم کـ  7 و موشـک سـام   ییعـالوه بـر آن، ضـد هـوا    .. .م دادیخـواه 
. هـا خواهـد بـود    همراه سـتون  روز عراق تا سر پل ذهاب به  یهوان.. .میدار

بان مـا  ی پـشت ی عراقـ يماهـا ید چـون هواپ ی ناراحت نباش  ییاز نظر هوا  
  ".کنند یها به صورت ستون حرکت م نیهستند و تمام ماش

 گرفتـه بـود کـه از    یاتیـ ن عملیم به انجام چنی تصم ي شخص رجو 
ک یـ خواست دسـت بـه     میشد و می ن اشتباهاتش محسوبیبزرگ تر 

ر معقـول و ناباورانـه   یـ ک مـا غ یـ کای ي بزند که برا ی ضد انسان  یخودزن
م و در آشـفته بـازار ذهـن مـان     ین خبر دچار شوك شده بودیبود و از ا  

  .میگشت  می به ابهامات و سؤاالت مانیبه دنبال پاسخ
 بـا پـنج   یات سـرنگون ین که عملی بود و اییدر درونم به شدت غوغا  

زه، هـوادا  یـ  انگی بـ یرجنگیک سوم آن سـالمند، اسـ  یهزار رزمنده که   
هـزات  ی از خارج کشور و با کـدام سـالح و تج  ی اعزامی تجربه جنگ  یرب
 ی منطبـق بـا علـم فرمانـده    ی و با کـدام طـرح نظـام    یشرفته جنگ یپ
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 از آن نبـرده بـود و بــاالخره   یی تـشنه قـدرت بـو   ي کـه رجـو  یاتیـ عمل
 یرانـ یران و قاتـل هـزاران ا  یـ ن مردم اختن به صدام که خود دشم     یآو

   ...گریسؤال و ابهام دها  بود و ده
 اسـت کـه   ی شد فقـط کـاف  ی مدعي، رجویهین نشست توج  یدر ا 

د یـ د دین شهر از خاك وطن مان برسد آن وقت خواهی مان به اول   يپا
م کـرد چـرا کـه    ی خـواه یت مردم طیر تا تهران را با حمای مس یکه باق 

ن مـا  یـ مـا در داخـل کـشور حـضور دارنـد و ا      رزمنـده   يروهایاساس ن 
  . می برخورداري قویگاه اجتماعیک پایم که از یهست

کرد کـه نشـست را بـدون      می تمام تالشيادی با شيدر ادامه رجو  
 بـر  ی خـود را مبنـ  يت اعـضا ین به اتمام برساند و رضا یمخالفت حاضر 

ات یـ ن سـؤال کـه بـه عمل   یبا طرح ا.  جلب کندیاتین عملیضرورت چن 
د بـاال بـرد و هـم زمـان     ییـ ا نه؟ هر دو دست خود را به مثابه تا  یم  یروب

د از همـسرش دو دسـتان خـود را بـاال بـرد و بـا       یز در تقل یم قجر ن  یمر
ن، کف و سوت ممتد شروع شـد کـه خـود    یحاضرهاي  باال رفتن دست 

 مبتکـر  يات بـود کـه البتـه رجـو    یـ ن عملیـ ن از ایت حاضر ین رضا یمب
  .ت مخوف و بسته خود بودالی در تشکیشین نمایچن

ن یآن هـم در چنـ  اي  ش مـسخره ین نمـا ی واضح است کـه در چنـ     
 ي جسارت ابراز نظر بر خـالف نظـر رجـو   ی کمتر کس یالت مخوف یتشک

ن یهـم چنـ  . ن فـرو بـرده بـود   ی سـنگ یرا داشت و همگان را در سـکوت  
 يات در آن جمـع چنـدهزار نفـر   یـ ن عملیـ  از اعضا با ايمخالفت شمار 

 کـه  یت خـانم یـ ان جمعیـ ن حـال از م یـ  رنگ بـود بـا ا  ار کمیگم و بس 
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ران بـه عـراق آمـده اسـت،     یـ ست کـه از ا یشتر نی بود چند ماه ب     یمدع
ک یـ ران از یـ  در داخل اییگو  میآن چنان که":  گفت يخطاب به رجو  

ست و مـردم شـما را کـه    یـ ن گونه نی، ای برخوردارهست یگاه اجتماع یپا
 داشـته  يران هم کـار یه ایعل يد و با ویان در خدمت صدام بوده ا  یسال

  . رفتید را نخواهند پذیا
ار کوتـاه  ید الـورود بـس  یـ ن عضو جدی در پاسخ به اظهار نظر ا     يرجو

 ینـ ی و عی ذهنـ یل مـا از آمـادگ   یـ تحل. ت تـو اسـت    ین ذهن یا": گفت
 بـر  ی و مبتنـ یار واقعـ یم حـاکم، بـس  یـ ه رژیت از ما علیدر حماها    توده
تان بماند تا در تهـران بـه   ین که حرف هایضمن ا. قت محض است یحق

  ".م نشستی آن خواهيجمع بند
 یگـر کـس  ین که دیز به عنوان حسن ختام نشست و ا  یم قجر ن  یمر

ن یـ حرکت مـا در ا ": د گفتی نگويزیبه عنوان معترض بلند نشود و چ   
ن یـ  در ای حتمـ يروزیـ ات عاشورا گونه است هر چند که مـا بـه پ   یعمل
د و یان رسـ یـ  سه بامـداد بـه پا   نشست در ساعت".میمان دار یات ا یعمل
 یگـر خـداحافظ  ین فرصت داد تا از هـم د یک ساعت به حاضر   ی يرجو

  .کنند
 از ی سـطوح فرمانـده  ي به طور جداگانه عـصر روز بعـد بـرا        يرجو

 یهیپ، گـردان و دســته نشــست تــوج یــجملـه فرمانــدهان محــور، ت 
نـان خـاطر داد کـه تـا کرمانـشاه بـا       یت به همـه اطم یگذاشت و در نها  

 کـرده و  يشرویـ  پيچ دردسـر ی هـ یت همه جانبه ارتش عراق بـ   یحما
  . م داشتی نخواهيریچ گونه درگیه
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کـار مربـوط   ) اول و دوم مرداد(کشنبه ین شد که شنبه و یقرار بر ا  
 3 بـه اتمـام برسـد و روز دوشـنبه     یات سـرنگون یـ  عمليبه آماده سـاز   

ن شـده  یـی ش تعیاز پـ هـاي   یطبق همـاهنگ  . میمرداد عازم تهران شو   
 چرخـدار  ی بـه خـصوص زرهـ   ی صدام از تانک، نفربر زرهيایمام هدا ت

کــار .  شـد يل رجـو یـ تحو... .حات وی، مهمـات، تـسل  یلـ یکاسـکاول برز 
ف مهمـات و مجهزکـردن   یـ  از جملـه تنظ  ي آمـاده سـاز    يطاقت فرسا 

شـروع  .... .وهـا   يپ لنـدکروز بـه زره و کـد گـزار    یفا و ج  ی آ يخودروها
 بـود و در  ی فرسـا و تمـام نـشدن   ن و طاقت یار سنگ یحجم کار بس  . شد

 اسـتراحت بـرود و در   يک ساعت بـرا ی ی اجازه نداشت حتیعوض کس 
روهـا  یات، جملـه ن یعمل تا ظهر دوشنبه چند ساعت قبل از شروع عمل   

ن دو روز، یـ در ا.  مـشغول بودنـد  ی آمـادگ یـی ک نفـس بـه کـار اجرا   یـ 
و ار پـر رنـگ بـود    یحضور مخابرات و استخبارات صدام در قرارگـاه بـس     

 یید اهـدا یـ جدهـاي    انتقـال آمـوزش سـالح   يهر جا که الزم بود بـرا   
 کـم  يزیـ شـدند و موظـف بودنـد چ     مـی  وارد صـحنه يصدام به رجو  

دالورود کـه در عمرشـان   ی جديروهایست به نیبا  می هم زمان . نگذارند
  . شد  میده بودند، آموزش دادهینکف ندیکلت و کالش

ار بـه هـم   یراغ بـس ن آفتـاب و چلچـ  یشیـ ات پیمن متعاقب دو عمل   
 ی و اسـترتژیک ی خطـ يخته بودم و صرف نظر از سایر انتقـادات جـد   یر

 هضم این تناقض بزرگ برایم طاقت فرسـا بـود کـه چـرا در       که داشتم، 
 وطـن و مـردم   یارتش صدام ذوب شدیم و علیه عالی ترین منافع مل     

  احـساس یخود با دشمن ایـران و ایرانـی، منـافع مـشترك داریـم ولـ        
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 بـسوزم و بـسازم و در   یه باید در آن حصار ایجاد شده درون   کردم ک  می
ی  خودم بسته و راه بـرون رفتـ  يرا براها   همه راهییآن دستگاه مغزشو  

  .دیدم نمی
ن موســوم بــه آفتــاب و چلچــراغ در موضــع  یشیــات پیــدر دو عمل

 بـه  ی تحـت مـسئولیت مـن بودنـد ولـ     ییفرمانده گروه بودم و نیروها     
الت یه تـشک یـ  همـواره تحـت کنتـرل و تنب     که داشـتم   یل تناقضات یدل

به واسطه آن تناقضات و مسأله دار بودن، دیگـر دل و دمـاغ کـار      . بودم
خـوردم و بـه اصـطالح در      مـی رین جـوش یکردن نداشتم و کمتر با سا 

خود بودم و به همین خاطر هر روز تحت برخورد مسئولین بـاالتر قـرار    
  .داشتم

شـد ایـن بـود      می که با منییتنها خواسته مسئولین در برخوردها     
 را رهـا نکـرده و   ی و تـشکیالت یـی که از انتقاداتم کوتاه بیایم و کار نیرو     

در ایـن  . او فکر کنم و ذوب شـوم هاي   را دیده و در ارزش   يفقط رهبر 
 و یی عملیـات نهـا  ی بودم که زمزمه آمـادگ ی درونيتب و تاب و درگیر 

 بـودم کـه   ی در سـطح یبـه لحـاظ تـشکیالت   .  به گوش رسید یسرنگون
 عملیـات قــرار  ي بـرا ی، در جریـان آمـادگ  یزودتـر از توجیهـات عمـوم   

رفتن ی پـذ يدیدنـد کـه مـرا بـرا      مینیز شرایط را مستعدها   آن. گرفتم
 از يهـم چنــان کـه مــن و تعــداد  . مـسئولیت بیــشتر متقاعـد کننــد  

را ارتقاء رده داده و موضع جدیـد فرمانـده دسـته را    ام   دوستان هم رده  
  .ابالغ کردند

 با تمـام تـوان از جـان دیگـران     ی این عملیات سرنگون  يسازمان برا 
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مایه گذاشت و از اعزام دورترین هوادار از دور افتـاده تـرین نقـاط دنیـا      
ست و چهـار  یـ  که به سرعت برق و در عرض کمتـر از ب   ينگذشت بطور 
 تازه نفس و خارجه نشین بـه عـراق کـشانده شـدند و       يساعت نیروها 

 9 جدید یدند و در این تجدید سازماندهی گرد یدهسازمانها    در یکان 
هـاي    دو روز بـا دادن حـداقل آمـوزش   ینفر به من سپرده شدند که ط 

را کـه در عمرشـان   هـا   ، آنی بـا سـالح و ادوات جنگـ   یی و آشنا ینظام
 تبـدیل  ینکف ندیده بودند، به عناصر عملیـات ی سالح سبک کالش   یحت

  . کنیم) قتل گاه(کرده و روانه میدان جنگ 
این جا بود که خدا به دادم رسید و آن نفـس لوامـه کـه در وجـود          

 به ودیعه گذاشته شده، در من نیز عمل کرد و کاسه صـبرم     یهر انسان 
برآشفتم و لب به اعتراض گشودم کـه چـه شـده اسـت کـه         . لبریز شد 

ی  عملیـات عجلـه داریـم؟ باکـدام نیـرو و ادوات جنگـ       ياین قـدر بـرا    
 يلـت بـرویم و ایـن کـه ایـن نیروهـا      خـواهیم بـه مـصاف یـک م     مـی 
 آمـوزش  ی حـداقل دو مـاه بایـست   ی عملیـات ی آمـادگ يدالورود برا یجد

  ...............بگیرند و
 کـرده بـودم،   یـی معلوم بود که از نگاه مسئولین سـازمان زیـاد پررو    

 تند که چرا در هنگـام عملیـات   ي درنگ صدایم زدند و با برخوردها   یب
 شـده و تنـزل   یکنم، تنبیه تـشکیالت   میء نقش معاند را ایفا     یسرنگون

 دیدنـد کـه   یرده یافته و در موضع فرمانده گـروه و متعاقـب آن وقتـ        
 شــرکت در عملیــات يکــنم، در موضــع فرمانـده تــیم بــرا    مــیکـارن 

  . شدمیسازمانده
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از ) مـشهود ( سـارنچه  یبا همین موضع مسئولیت در گردان مجتبـ    
 از چهـار محـور   یکـ در قالـب ی ) حسین ادیب( صفت یی خدا یتیپ عل 
ا فرمانـده فـتح اهللا کـه    یـ ناصر  (ي افتخاري مهد ی با فرمانده  یعملیات

سـالیان در پادگـان اشـرف بـه شــدت تحـت نظـر بـود و سـرانجام بــه         
  .در عملیات شرکت داشتم)  فوت کردیطرزمشکوک

 هـا،  یو تحمل تلفات و تجدید سـازمانده ها  ياما در جریان درگیر   
مجبور شدند که از من استفاده کرده و در صـحنه مـسئولیت دسـته را      

 شـده و بـدان تـن    ی دستورتـشکیالت يناچار من پذیرا . به من سپردند  
  رای از دسـتور آ ن هـم در شـرایط جنگـ    یدادم و گرنه عواقب سرپیچ     

  . داشتیپذیرفتم که قیمت سخت و سنگین  میبایست می
  

  اتیفرمان عمل
 25 در قالـب  یـی روین.  صادر شديم رجویسط مرات تو یفرمان عمل 

 عـصر  15 هزار نفر، سـاعت  7 تا 5پ به استعداد جمعا حدود   ی ت 30تا  
 حیک و تفـر یـ ک نیـ  انگار کـه بـه پ  1367روز دوشنبه سوم مرداد ماه      

 قـرار بـود از مـرز    يمطـابق طـرح رجـو    . دیات گرد یم وارد عمل  یرفت می
د و اسـالم آبـاد بـه     سـرپل ذهـاب، کرنـ   ي و در گذر از شهرها   يخسرو

ر شـوند و بـه دنبـال    ین تـسخ یم و آن گاه همدان و قزویکرمانشاه برس 
 بتوانـد بـا   ي تهران فتح گـردد تـا مـسعود رجـو      یعنی ییآن مقصد نها  

نـد و در مـسند قـدرت    یرشده فـرود آ یما در تهران تـسخ یم با هواپ  یمر
  .ندیبنش
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 ی و بـ ی، و خستگیدگ آمايروها در اثر کار طاقت فرسا برا   یعمده ن 
 و یل رفته بودنـد و از تعـادل روحـ   ی حاصل از آن، به شدت تحل  یخواب

 بـه  يریـ من تا گردنـه پاتـاق کـه انـدك درگ      .  برخوردار نبودند  یجسم
اد یـ  بـودم و ز يداریـ فـا در خـواب و ب  ی آيوجود آمده بود پشت خودرو   

 کـرده و در شـرف ورود بـه شـهر     یر را چگونه ط یار نبودم که مس   یهش
  .د هستمکرن

 تهـاجم قـرار   ریرا کـه در مـس  اي  دستور داشتند هر جنبدهها  ستون
مردمـان  . ن به رگبار ببندنـد یمه سنگیسبک و نهاي  گرفت با سالح  می

 بـا تـرك خانـه و    يشهر و روستا از ترس هجوم مشترك صدام و رجـو  
ارها و ی در شـ يش بودنـد و شـمار  یت خـو یـ کاشانه خود بـه دنبـال امن    
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 آسـفالته بـه   یگـر از جـاده اصـل   ی دي بودنـد و شـمار   کوهها پناه گرفته  
ن تـردد باعـث   یـ ا. کردنـد   مـی اده حرکـت یـ ا پیـ سمت کرمانشاه سواره   

  .ک و کند شدن حرکت ستون شده بودیازدحام، تراف
بعد از سرپل ذهاب و کرند، ستون سـاعت ده شـب بـه اسـالم آبـاد         

.  حفـظ شـهر در آن جـا مـستقر شـد     ي برایاتیک محور عملید و   یرس
 از مردمـان  ياری خـائن بـس  يعدها خبردار شدم که بـه دسـتور رجـو        ب

. دندی با سـتون مهـاجم بـه شـهادت رسـ     يریان درگی شهر در جر   يعاد
مارسـتان حملـه کردنـد و بـه بهانـه      ی بـه ب ي رجـو يروهـا ین نیهم چن 
ان و عناصر سپاه، مردم را قتـل عـام نمودنـد    ی و کشتن نظام  يریدستگ

  .داردآن وجود هاي  که شواهد و گزارش
محـور  .  به سمت کرمانشاه را ادامه دادنـد يشرویگر پیچهار محور د  

. ن مـستقر شـود  ی قـرار بـود در قـزو   ي افتخـار  يت مهـد  یما با مـسئول   
 قبـل از کرمانـشاه در دشـت حـسن     یافت ولـ ی ادامه   يشروین پ یبنابرا

 يروهـا ید نی به تنگه چهـار زبـر بـه واسـطه مقاومـت شـد         یآباد منته 
بـه  هـا   م و سـتون یار شـد ی بسی کشته و زخم  متوقف و متحمل   یرانیا

 متوقـف و  ی در جـاده اصـل  یرانی ايماهایواسطه هجوم و بمباران هواپ     
اده شـده و  یروها از خودروها پی شدند و به دستور فرماندهان ن   یمتالش

ر تنگه چهـار زبـر بـه    یدر پناه گندم زار دشت حسن آباد به سمت تسخ     
  . راه افتادند

ختـه بـود و هـر کـس در فکـر      ی به هـم ر ی به کل یسازمان کار رزم  
از ی  جـ یآرپـ  ک هـر گلولـه  یبـا شـل  .  شدن و حفظ جانش بـود   یمخف
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شـد و    مـی  مهمـات منفجـر  يفـا ی آيک خودرویران ی ايروهایجانب ن 
مـن  . گرفت  می تلفات از مای، انبوهيشرویضمن مسدود شدن جاده پ 

 داشـتند در  يان رجـو یـ فاجعـه شـده بـود و قربان     . کردم  نمی فکرش را 
ن ین کمـک کنـد بنـابرا   ی نبود که به مجروحیسوختند و کس   می آتش

  . کردند ی میر شدن با نارنجک خودکشیاز ترس دستگها  یلیخ
هـاي   از کـشته . و دلخـراش بـودم   عیـ فجهـاي      صحنه یلیشاهد خ 

 ز در خـون خــود یــن نیمجـروح . درسـت شــده بـود  هــا   پـشته يخـود 
چمپاتمـه زده و  ي ا رمـرد سـالخورده  یدم پیـ داي  در گوشه . دندیغلط می

دسـتش را گـرفتم و بـا    . از شدت ترس از مرگ زبـانش بنـد آمـده بـود      
 کـرد کـه بـا    یک پل بردم خودش را کاظم باقرزاده معرفـ  یر  یخود به ز  

 مقاومـت بـود   ی ملـ ياو عضو شـورا . زن و فرزندانش در سازمان بودند     
  .  شدیات قربانین عملیان همیکه در جر

.  مواجـه شـدم و جـا خـوردم    یکردنب و باور نیر پل با صحنه عج یز
 از يگـر ی و شمار دیمیو داود ابراه  ) محمود قائمشهر  (يمحمود مهدو 

ر پـل  یـ  حفـظ جانـشان ز  ي بـرا یاتیـ فرماندهان و معاونان محـور عمل   
 و يشرویـ شان دسـتور پ یـ روهایجاخوش کرده بودنـد و از آن جـا بـه ن      

  .دادند  میر ارتفاعات گردنه چهارزبر رایتسخ
افتم کـه  یـ ن مسافت سـاده در یک تخمیون آمدم و با  ریر پل ب  یاز ز 

بـه دسـتور فرمانـدهان،    .  گردنـه چهـارزبر هـستم   يدر هفت صد متـر    
شان بـه  یـ  چرخدار کاسکاول تحت پوشش آتـش سـالح ها     يخودروها

 امـان طـرف   ی از آتش بـ یول. کردند  میسرعت به سمت گردنه حرکت 
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ک یـ ک یشـل ک چشم بـه هـم زدن در اثـر    یمقابل خبردار نبودند و در   
حرکــت  . شـدند یسـوختند و خاکـسترم    مـی  در آتـش RPGگلولـه  

 هر بار بـا شکـست   یبه قصد نفوذ بارها و بارها تکرارشد ول  ها    کاسکاول
  .رفتند  مینیسوختند و از ب  میان آتشیشدند و در م  میمواجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گـر امـن نبـود و    یک چهارزبر دیر پل نزدی زیدشت حسن آباد و حت   
روهـا  ی از نیلـ یخ. شـد   مـی ران به شدت بمبـاران ی ا يماهایتوسط هواپ 

 حفظ جان شان هم که شده در پنـاه گنـدم زار کـه اسـتتار      ي برا یحت
هـاي   الیـ  خود را به یا گروهی و ينمود به طور انفراد    می  فراهم یخوب

  ارتفاعـات گردنـه  ي بـود خـود را بـه بـاال    یمتـ یگردنه رسانده و به ه رق  
 کـردم و خـود را   ین منوال طیر را به همیسن میز ایمن ن . رساندند می
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 یکیش و رو بـه تـار  ی هوا گرگ و مـ يتا حدود.  گردنه رساندميبه باال 
 .شد  نمیک لحظه هم قطعیماها ی پروازهواپیبود، ول

از همـه خـسته، کوفتـه و    تـر   شب را تا صبح گرسنه و تشنه و مهم   
 ي خلـق کـرده بـود، سـپر    يکه رجـو اي  ن فاجعهیمستاصل از بروز چن   

جنـگ در  هـاي    در جبهـه یرانـ یدر وصـف رزمنـدگان ا   تر    شیپ. میکرد
 ي و شـجاعت و دالور ی بـاک ی از بـ یمقابله و دفع دشمن متجاوز عراق  

طـرف خودمـان بـه    . ده بودمی به چشم ند یول. ده بودم یار شن یشان بس 
 در ییایـ الت مافی صـرف کـه تـشک   یافتن شور و احساسیان یواسطه پا 

 يزه مـان بـرا  یـ ات مرگبـار، انگ یـ جه عملیدن نتیجاد کرده بود با د   یما ا 
 طـرف مقابـل آن چنـان کـه شـاهدش      یولـ . افتیش  یادامه نبرد کاه  

 شکار مـا بودنـد   ی در پيقواي  زهی مضاعف و انگیبودم هر لحظه با توان  
وسـته بـه   ین پیبنابرا.  نداشتندینیک گام، قصد عقب نشیو مطلقا، ولو  

بـا داشـتن طـرح،    . بودنـد ن خلـق  ی مجاهـد  يروهـا یدنبال تهاجم به ن   
 هـوا بـا   یکیت؛ صبح گاهان با استفاده از تـار ی با کفایبرنامه و فرمانده  

 کـه مـا مـستقر    ییگذشتند و به ارتفاعات چارزبر، جاها   الیجسارت از   
جـاد کردنـد و آن گـاه بـا     ی مستحکم ایمواضع. دندیم رس یو خواب بود  

ار تلفـات  یورش بردنـد و بـس  یـ ن بـه مـا   یمه سنگیسبک و نهاي    سالح
 ینین قله عقـب نـش  ییر به پایمان ناگز یروهای ن ی که باق  يطور. گرفتند

  . شدندی حفظ خود با مشقت فراوان مخفيکردند و برا
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د   تصویري از رزمندگان اسالم در مرصا
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  کاسکاول منهدم شدة رجوي

  

 یاز طرفـ .  در ارتفاعات چارزبر مـستقرشده بودنـد    یرانی ا يحال قوا 
. دا کـرده بـود  یـ  پيشتریران شدت بی ايماهای هواپییگر حمالت هوا ید
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 در گرداگرد مناطق دشـت حـسن آبـاد    یرانی ايروهاین که نیعالوه بر ا 
 ینی مقابلـه بـا مـا در رونـد عقـب نـش      يتا حوزه شـهر اسـالم آبـاد بـرا     

ی چـ یم قیـ  داریشد که حساب  میاحساس. برد شده بودند  ی هل یاحتمال
  .میشو می

م کـه  ین تنگه چارزبر بـود یی صبح چهارشنبه در پا10ت  حدود ساع 
م ی سـ یق بـ ی از طریاتی از فرماندهان محور عمل يدم محمود مهدو  ید

ن یـ اصـال ا ": دم گفـت یکنجکاو شدم و شن. دهد  میبه باال گزارش کار   
 يشب بـاال یـ مـن خـودم د  .... .ست که بـه شـما گـزارش کردنـد     یطور ن 

.. . کـشته گرفتنـد  ی زدند و انبـوه آنان بودند که به ما تک   . چارزبر بودم 
م یم نفـوذ کنـ  ینه تنهـا بـه آنطـرف نتوانـست    ... .میر هم داد  یبه گمانم اس  

 يال در ورودیــن ییم و اآلن پـا یم و عقــب نشـست یبلکـه متوقـف شـد   
روز شـکل  یـ از د.... .میدهد که چه کارکن   نمی عقلم قد .... .میگردنه هست 

 یهـست و کـس  ده شده و هر کس فرمانـده خـودش     ی پاش یسازمانده
م یـ  دارید چـه وضـع  ینید که ببیستین جا نیآخه ا .... .ردیپذ  نمی فرمان
  ......."م و نه راه پسیش دارینه راه پ

 یوقتـ . م و نـه راه پـس  یش داشـت ینه راه پـ . ن طوربود یدر واقع هم  
)  بـود يبـه گمـانم شـخص رجـو    ( با مقر باالتر يصحبت محمود مهدو 

 يبـرو رو ":  جـواب داد يو "شـود؟   مـی چـه "دم ی پرسيتمام شد از و   
را ) ی دسـت يتمپـو (م ی سـ یع بـ یسـر . " گوش کـن یفرکانس فرمانده 

 را کـه داشـت اعـالم    ي محمـود مهـدو  ير فرکـانس دادم و صـدا     ییتغ
به شما سـالم رسـانده   ) يمسعود رجو(برادر  ": دمیکرد شن   می تیوضع
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روها از چهارزبر گذشـته انـد و در   یعمده ن. دیو گفته مطلقا نگران نباش     
.  نمانـده اسـت  یتـا فـتح تهـران راهـ     . ر کرمانشاه هـستند   ی تسخ شرف

  ".دیبا باشیشک
بـرادر محمـود آخـر    " کـردم و گفـتم   يام که تمام شـد رو بـه و     یپ

 مـسئول  1363شان آن زمـان سـال   یـ ا. "ستیـ ن طـور ن یـ اوضاع که ا 
 مـرا بـه   ی بود و موجب شده بود با وصـل ارتبـاط تلفنـ   یبخش اجتماع 

 بـه خـصوص در   یسـپس در مقـاطع  . اورنـد یپاکستان و بعد به عـراق ب  
شـناخت    مـی  مـرا یتش بـودم و حـساب  ی تحـت مـسئول  يات مـرز  یعمل

ن یـ دانـم کـه ا    مـی مـن هـم   ) اسـم مـستعارخودم   (کمال  ": جواب داد 
هـا   ن دسـت ییست هـر طـور کـه هـست بـه پـا       ی قرار ن  یول. ستیطورن

  "میت صحنه را بگوین شکل وضعیدستور دادند به ا. میگزارش کن
 سـازگار نبـود و مطلقـا   هـا   ن دوز و کلـک یـ اتم بـا ا  یـ هر چنـد روح   

ن که سکوت کنم، هم چنـان  ینداشتم جز ااي     چاره یدم ول یپسند نمی
 وقفـه  یدادند و ب  نمیماها امانیهواپ .شان باشم، بسوزم و بسازمهمراه

بستند و ما در اختفـاء    میبمب و راکد . آمدند می پرواز در  سر ما به   يباال
  .مین تحرك را داشته باشیکرد که کمتر می ط حکمیشرا. میبود

م، حـرف انداختنـد و   ی سیق بیاز طربلکه  یبه طور رسم  ن بار نه  یا
م بـه شـهر   یخـواه  ی مـی د قوا و سـازمانده ی تجديع کردند که برا  یشا

 شـد و   مـی ن هر کس هر طور کـه یبنابرا. می کنینیاسالم آباد عقب نش  
ا یـ  عمـده خودروهـا   .ست خودش را به پشت برسـاند   یبا  می توانست می
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 يو کمتـر خـودرو  . ا پنچـر شـده بـود   یـ سوخته و از دور خارج شـده و    
 بـه سـمت اسـالم آبـاد     ینی بـود کـه بتـوان از آن در عقـب نـش       یسالم

 بـود و در  یروها در پنـاه گنـدم زار کـه پوشـش مناسـب     ین. استفاده کرد 
ن ی بـه کمـ  ی به حرکت در آمدنـد و گهگـاه  یامتداد جاده آسفالته اصل 

از جملـه غالمرضـا پورآکــل   . میشـد  ی مــیو متحمـل خـسارات  خـورده  
ک یـ  توسـط  ینین مقطع از عقب نـش یپ در ا یاز فرماندهان ت  ) دیسع(

ه مـچ دسـت راسـت گلولـه     یـ ز از ناحیـ رانداز کشته شد و مـن ن   یتک ت 
اد عقـب  یـ  زيبـا تقـال  . فـا رسـاندم  ی آيک خـودرو  یخود را به    . خوردم

 در ادامـه راه بـه خـودرو    .ن جـا گـرفتم  یان انبوه مجـروح  یخودرو در م  
 راننده هـم چنـان هـر چنـد بـا      یدو چرخش پنچر شد ول  . ک شد یشل

م و ین خـورد ین کـه بـه کمـ   یداد تا ا  میسرعت کمتر به راه خود ادامه   
 يرین از تـرس دسـتگ  یعمده مجـروح . میاده شدیمتوقف و از خودرو پ  

  کردنـد یانور خودکـش یا با خوردن قرص سـ یر با انفجار نارنجک و   یناگز
 پنـاه  ی در خنـدق یمن به اتفاق جمع. هم به اسارت درآمدند اي    و عده 

ه مـچ  یـ کـه از ناح ) يهمـسرعباس داور   (یه کرمانـشاه  یراضـ . میگرفت
ــ   ــدت آس ــه ش ــت ب ــب دیدس ــودی ــم چنــ . ده ب ــادیه ــشار ين ه  اف

 آرام گرفـت بـه   يفضا که مقـدار . ز در آن جمع بودند   ین) یدجمالیسع(
م و یک کارخانـه قنـد هـست   یـ دگفتنـد کـه نز  . میحرکت مان ادامه داد  

  .می نمانده که به شهر اسالم آباد برسيزیچ
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 تیک مأموریانجام 

پ یـ اسالم آباد غـرب بـه اک   شهر  درینیعقب نش و هنگام بازگشت
 یو زهـرا رجبـ   )يمحمود مهدو(  با حضور محمود قائمشهریفرمانده
  بهابتدا. رمیت مهم را بپذیک مأموریاز من خواستند، انجام . برخوردم
رش آن ی از پـذ یت رو به جلوست به بهانه خـستگ ین که مأمور یگمان ا 

خـواهم   یم": گفت  محمود قائمشهرخالصم کرد ویول. دمیامتناع ورز
 کیـ  و یرا به عقب برگرداناي   کاسکاول، سوژهيبا سه دستگاه خودرو

ن هنگـام  یـ ا در. "يمرا مطلـع سـاز   جهینت از  ویراست به اشرف برسان
ت، مـشوق مـن شـد    یـ ن مأموریا ت بخشش ازینگاه رضا با یزهرا رجب

 شـوم کـه در   ی کاسـکاول يکه زود دست به کار شـده و سـوار خـودرو        
ت یـ  بـه سـمت کرنـد و در نها   ینین راه و عقـب نـش   یدر بـ  . انتظارم بود 

ــ   بــود کـه حـاملش بــوده و   اي  شـخص سـوژه  ام  یاشـرف، مـشغله ذهن
  .ستی است و موضوع چین شخص چه کسیکنجکاو بودم ا

 یپ را دادم تـا انـدک  یـ م دسـتور توقـف اک  یدی شهر کرند که رسـ      به
ــ    و نوشــابه از ید خـوراک یـ مـن بـه بهانــه خر  . میاسـتراحت داشـته باش

 ي سـوژه کـه در خـودرو   ییبـه منظـور شناسـا   . اده شـدم یـ کاسـکاول پ 
 و نوشـابه را  یکاسکاول دوم نشسته بود، وارد کاسکاول شدم تا خـوراک  

 نگـاهم  یوقتـ . ع کنمی سوژه توزنان خودرو از جمله شخص  ین سرنش یب
نم ؟ در کمـال  یـ ب  مـی ا درسـت یـ آ. به داخل خودرو افتاد شـوکه شـدم     
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 از فرمانـدهان محـور   ي افتخـار ي مهـد یعنـ یدم که ناصـر     ی د يناباور
ه درب و یـ ده بود و کف کاسکاول بـا روح ی در صحنه جنگ، بر   یاتیعمل

جنـازه  ک یـ ت مهم من انتقال یدم مأموریفهم. داغان چمباتمه زده بود  
  .1ظاهرا زنده به اشرف بود

  
  دان یات فروغ جاوی در عملي رجویجه خودزنینت

زان تلفـات طــرف مقابـل را فقــط   یـ  ميدسـتگاه دروغ پـرداز رجــو  
 افتـضاح شکـست   ید بتوانـد انـدک  ی نفر کشته اعالم کرد تا شا 55000

  .ر منتشر نمودی را به شرح زي تلفات خودیول. خود را بپوشاند
ئـت  ی هي تـن ازاعـضا  16شـامل  (تـن   1263: مجمـوع کـشته هـا   

 )یئت اجرائی و معاونان هییاجرا
 . از آن منتشر نشدیقیچ گاه آمار دقیر که هی اسيادیشمار ز

 تن  1100: شمار مجروحان
تانـک و زرهپـوش    72 – خودرو 612: یحاتی و تسل  يخسارات ماد 

 از ياری و بـس يمتریلی م 106تفنگ   51 – يلمتری م 122توپ   21 –
  . صدام که در صحنه جا ماندیی اهداینگآالت ج

                                                 
ــرداد    مهـدي افتخــاري از  1 ــی پـنجم م ــرگش ی  67مـاه   آن تـاریخ یعن ــا لحظـه م ــاریخ نـی ع ت   ت
 خـصوص بـه  سـوي سـران سـازمان      سال بـا تحمـل شـداید فـراوان از     23 چیزي حدود   26/3/90

 یـک معتـاد   در نهایت همچـون . شد  مریز در زندان رجوي با ذلت ماندگار و مسعود ومریم، کج دار    
جریـان یـک فرقـه     در یک تجربه تلـخ  این فقط بود و  بار  تاسفبسیاردرگذشت که و روانی خمیده  

 بـه خـصوص  عبـرت آینـدگان   این قضیه مایـه   امیدوارم .باشد  میسوز به تمام معنا مخرب و خانمان  
  .دهاي جوان ما باش نسل
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 راجـع بـه تلفـات، تمـام ابـزار و آالت      ي رجـو ییگذشته از آمار کذا  
ــیــان ایــ گونــاگون در جریجنگــ  از ین رفــت و بــه تلــین جنــگ از ب

ا در صحنه جـا مانـد و هرگـز بـه خـاك عـراق       یل شد و   یخاکستر تبد 
وهـا  ریات، عمـده ن یـ ن کـه در صـحنه عمل  یـ اتـر   مهـم . برگردانده نـشد  

ر شدند و آنان که با فالکت بـه عقـب بازگـشتند،    یکشته، مجروح و اس   
  .  ماندندي دست رجويده و مستأصل رویبر

 در ين رجـو یشیـ ن پی زرکـش جانـش  ی، علـ  يمطابق گزارش رجـو   
گـر از  ی دي زرکـش بـه اتفـاق شـمار    ی علیول. اعالم شدها  شمار کشته 

 که توجـه شـما    استيرجواي  الت فرقهیان تشکیمسئله داران از قربان   
  .کنم  مین مورد مشخص جلبیرا به مشاهده خودم در ا

  
   زرکشیمرگ مرموز عل

 ی رمقـ یپس از بازگشت و عقب نشینی به خاك عراق، دیگـر کـس       
. قرارگاه اشرف بسیار سـوت و کـور بـود   . نداشت و همه مسئله دار بودند 

خواهد ایـن شکـست و     میهمه منتظر بودند که این بار مسعود چگونه 
ه کـرده  ی، که خودش عامل و مسئول آن بود، را توج   ی عموم یدکشخو

  .و پاسخ گو باشد
 بریـده و دل  یمـسعود در میـان جمعـ   .  اعالم شـد   ینشست عموم 

 ي به هم بافت و اعـالم پیـروز  یفیمرده، طبق معمول الطائالت و اراج   
درست است که در ایـن عملیـات ثلـث نیروهایمـان را از     ": نمود و گفت 
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د کـه پـس از   یبا.  کشته از دشمن گرفته ایم  55000 یدست دادیم ول  
 ارتقـاء روحیـه از دسـت رفتـه     يپایان نشست و بازگشت به مقرتان برا   

را نوشـته و  هـا   تان، خاطرات خود از لحظه لحظه عملیات و آن حماسه   
  ." هم دیگر بیان کنیديبرا

 با القائات ایجاد شده، مـن ضـمن   ییخاطره گوها  در یکی از نشست  
 را ذکـر کـردم   ي از نیروهایمان، مـورد ی بخشيه عملیات انتحار اشاره ب 

 در دشـت حـسن آبـاد در ظهـر پنجـشنبه،      یکه در هنگام عقب نـشین   
 که به شدت مجروح شده بود و بـا مـرك دسـت و    ی از ما در حال يفرد

 این که زنده دستگیر نشود، با کـشیدن ضـامن   يکرد، برا  می پنجه نرم 
 زد و بـدین  يت به عملیـات انتحـار  نارنجک به میان دشمن رفت و دس 

  .سان یک حماسه خلق کرد
 قربانپورمقـدم  يیک تا دو ماه بعد فرمانده مستقیم من به نام مهد   

 يبه سـراغم آمـد و گفـت کـه خـودم را بـرا        ) بانام مستعارعلی شیراز  (
 از یوقتـ .  آماده کنم که خیلی مهـم اسـت   ییانجام یک مصاحبه رادیو   

 يکـه چنـد  اي  آن خـاطره ": اب گفـت کم و کیف قضیه پرسیدم در جو 
ــداد  ــرده بــود يپــیش در جمــع تع ــراي بیــان ک ــسیار ي، ب  ســازمان ب

را یـ  به اضداد و دشمنان مان باشـد، ز یتواند پاسخ  میارزشمند است و 
شـد و آن شـخص مـورد نظـر       می زرکش مربوطیکه خاطره ات به عل   

در پاسـخ اذعـان   . " زرکش بـوده اسـت  ی علیبدون آن که خودت بفهم 
 زرکـش  ی علـ يدانم کـه و   می زرکش را ندیدم و بعید یتم من عل  داش

 یو برخوردهایش بـه علـ  ها   داشت و حرفیرا که سن کم یبوده باشد ز  
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خالصـه خواسـتم تـن بـه ایـن درخواسـت نـدهم و         . خورد  نمی زرکش
  .دروغ نگویم

 ی نگذشـته بـود کـه مـسئول بـاالتر یعنـ       یمتعاقب آن هنوز دقایق   
مـرا بـه   ) با نام مستعار حسین ادیـب (ت  صف ییفرمانده تیپ علی خدا   

 یپیـشین علـ  هـاي   اتاق خودش احـضار کـرد و ضـمن تکـرار صـحبت      
شیراز، از مـن خواسـت بـه عنـوان مـسئول سـازمان وارد یـک جنـگ          

هـاي    با رژیم ایـران و اضـداد خارجـه نـشین بـشوم و از ارزش          یسیاس
 یدر ایـن جنـگ سیاسـ   ":  دفاع کنم و اضافه کرد که يسازمان و رهبر  

 دیگـر هـم در آن مـصاحبه حـضور دارنـد و      ي و تعـداد یو تنها نیـست  ت
  ."را از مسئولین تبلیغات خواهید شنیدتر  ییجزهاي  ه توجیهیبق

روز بعـد از طــرف سـتاد تبلیغــات گزارشـگر رادیــو بـه نــام جمــال      
) کنـد  ی می از سازمان بریده و در خارج زندگ 1374در سال    (يبامداد

 درنـگ در  ی ترتیـب داد کـه بـ   ییحبه ها از جمله خودم مصايبا تعداد 
 ينـشریه شـورا  ( مجاهد پخش و در نـشریه ایـران زمـین     يرادیو صدا 

در آن .  درج گردیــد150بـه شـماره   )  مقاومـت در خـارج کــشور  یملـ 
 بخـش اطالعـات سـازمان کـه     ی از مسئولین فعل  يمصاحبه مهناز بزاز  

ان هـر  سـازم هـاي   در جریان جنگ آمریکا علیه عراق و بمباران پایگـاه    
 و حـسن  یدو پایش را از دست داده است و هم چنین همایون منجمـ    

  . شرکت داشتندینورعل
 سـاخته و پرداختـه سـازمان کـه     يهمه ما بر اسـاس یـک سـناریو    

کردنـد، تـالش کـردیم کـه بـا بیـان خـاطرات از           مـی   مان دیکته  يبرا
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 زرکـش  یدروغین، ثابت کنیم که شاهد حضور فعاالنـه علـ  هاي   صحنه
 شـده اسـت، بـوده    ي در رکـاب رجـو  يام منجر به شهادت و   که سرانج 

 ی مغرضـین، علـ  يایم و بدین وسیله اعالم شود که بر خـالف ادعاهـا       
زرکش توسط سازمان کشته نـشده، بلکـه در صـفوف سـازمان شـهید           

 زرکـش در همـان ایـام در    یداستان کشته شدن مرموز علـ . شده است 
ــ ي در بـسیار 1367سـال    بـه تفــصیل  ی و خـارج ی از مطبوعـات داخل

کنم هموطنانم جهت کـسب اطالعـات بیـشتر      می توصیه. منعکس شد 
  .به آن منابع مراجعه فرمایند

 
  ياجبارهاي  ازدواج

 "دانیـ فـروغ جاو "ات موسوم بـه  ین در عمل یمتعاقب شکست سنگ  
روهـا  ی معروف شـده بـود، اسـاس ن   " وجدانیدروغ ب"ن اعضا به   یکه ب 

 حاصـل شـده   یزش قابل تـوجه یان ریده بودند و در آن م  یمنفعل و بر  
ج ی از نتـا یکـان هـاي ی  و نشـست ها  ، انبوه نشستي رجويجمع بند . بود
ات یـ خواستند به اعضا القاء کننـد کـه نـه تنهـا در عمل       می ات، که یعمل

ن یـ م و در پاسخ بـه ضـرورت ا  یروزشدیم بلکه پ  یمتحمل شکست نشد  
 و  خـود عمـل کـرده   یخیفـه تـار  یخ مبارزات مان بـه وظ  یمرحله از تار  

 يم کـه پاسـخ گـو   ینـدار اي  گر نکـرده یم و دیمه کردیخود را در عراق ب 
  .نمود و کارساز نبود  می ما مسخرهيم، برای باشیکس

ک معـضل  یـ  بـا  یالتیان انبـوه مـشکالت درون تـشک     ی در م  يرجو
  بـه نـام زنــان و مـردان همـسر از دســت داده مواجـه بـود کــه      يجـد 
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عجوالنه به پـروژه ازدواج   یلیاو خ. کردی به حالشان م   يست فکر یبا می
 يرجـو . خـت یرت همگـان را برانگ یـ  دست زد کـه تعجـب و ح     ياجبار

 بودنـد،  یا فرزنـدان یـ  فرزنـد  ي دارایوه که بعـض ی از زنان ب یآلبوم عکس 
شتر یـ  بـه مـردان مجـرد کـه ب    یالتیه کرد و در چارچوب امر تـشک    یته
ن یو چنـ نـد  ی از آنان ازدواج نمایکیداد تا با   میان سال بودند نشان  یم

 حـل نکـرد بلکـه    ي از رجـو ین پـروژه نـه تنهـا مـشکل    ی ا یول. هم شد 
ر مـردان مجـرد متنـاقض شـده و از     ی کـه سـا  يدامنش را گرفت طـور  

  .  طلب زن کردنديرجو
هـا   کـان ی در سطح ستادها و يادیز يها ز نشستین خصوص ن  یدر ا 

ن ین بـود کـه چنـ   یـ ان ازدواج ای به متقاضيصورت گرفت و پاسخ رجو 
 جـنس مؤنـث   یرا که به اندازه کـاف یست زیر نیمان امکان پذ  یا بر يامر

 هـم  ید و زنان عراقـ ید همه مزدوج شویم که بخواه یدر مناسبات ندار  
نـست کـه   ینـد و تنهـا راه حـل ا   یآ  نمـی مانی ازدواج به قرارگاه ها     يبرا

ران همـسرمطلوب خـود را بـه    یتان در ایخودتان در تماس با خانواده ها  
د تـا  یـ د اگرنـه با یـ  گونـه مـشکل خـود را حـل کن    نیـ د و ا یاوریعراق ب 
ن ترفنـد بـا   یـ  بـا ا يالزم به ذکراست که رجـو  . دی سماق بمک  یسرنگون

خواسـت    مـی ر دو هـدف را نـشانه گرفتـه بـود نخـست آن کـه        یک ت ی
خواسـت    مـی گر آن کهی مردان مجرد را حل کند و دیالتیمعضل تشک 

ــل ایــاز ا ــم داشــته باشــ يریران عــضوگیــن رهگــذر از داخ ــر  ه د و ب
  .دیافزایات از دست داده بود بیش که در عملیروهاین

بـه مـن   ": به من مراجعه کرد و گفـت ) ف.م(ام خواهر   ین ا یدر هم 
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ک مـرد چهـل و پـنج سـاله از شــمار     یـ  آورنـد کـه بـه عقـد     یفـشارم 
 دادم و گفتم مطلقـا قـصد   یمن جواب منف. میاین سازمان در ب یمسئول

ــنم  ــر هــم ازدواج ک ــن  ازدواج نــدارم و اگ ــما ت ــه انتخــاب ش   هرگــز ب
شنهاد ازدواج یـ  بـه مـن پ  ی درپـ ی پيدارهایدر مالقات و د   . "دهم نمی

 التیشنهادش را بـه تـشک  یـ  پیداد و گفت که اگر تو هـم موافـق باشـ     
از فرمانـدهان لـشکر   ) صمد(اه کاله یچند روز بعد محسن س     . دهم می
م زد و ضمن طرح موضوع بـا مـن برخـورد کـرد کـه در سـازمان        یصدا
رد و اگــر یـ  بگیم بـه ازدواج بـا کـس   یتوانـد خـودش تـصم    ی نمـی کـس 

. م کـرد ی خـواه ی را به تـو معرفـ  ی خودمان کسیداوطلب ازدواج هست  
دنـد  ی دیج وقتـ یبـه تـدر  .  نزدميگریموضوع را کتمان کردم و حرف د 

ت منفعـل و  یرش کـار و مـسئول  ین موضوع هـستم و در پـذ  یمبتال به ا 
 و پـنج  یک خـانم سـ  یـ د ازدواج با شنهایم زدند و پیصداام    و شده یپاس

ک فرزنـد هـم   یـ ا یات فروغ بود و گویان عملیساله که همسرش از قربان 
ــان ب   ــه مــن کــه آن زم ــال یــداشــت را جهــت ازداوج ب ست و ســه س

ت نـدادم و گفـتم قـصد ازدواج نـدارم تـا      یشترنداشتم کردند که رضا یب
 ز بـه یـ مـسئول مربوطـه ن  . متقاعدشان کنم که دست از سـرم بردارنـد     

 تـا  ین فرصـت ازدواج را از دسـت بـده   یه در جواب گفت که اگر ا     یکنا
هـم ضـمن ازدواج بـا فـرد     ) ف.م(خـواهر  . ید سماق بمکـ ی با یسرنگون

با هم از مناسـبات خـارج شـدند و هـم اکنـون      ) س.ك(  به نام  يگرید
  .در هلند اقامت دارند
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  دیتنگه و توح يها نشست

 مـشکالت  یه بـا انبـوه  ات مرصاد کـ ی در عملي رجو یبعد از خودزن  
 جهـت  یستیـ با  مـی بان بود قـانون منـد  ی دست به گر یالتیدرون تشک 

د تـا بتوانـد بـا    یشیـ اند اي مـی  ن منجالب، دجاالنه چارهیبرون رفت از ا 
ن خـصوص ابتـدا در   یـ در ا. التش در عـراق مانـدگار باشـد     یحفظ تشک 

یی را آغـاز کـرد و بـا گزافـه گـو     هـاي   ن سازمان نشـست  یسطح مسئول 
ات یـ  در عملیاست به آنان القـاء کنـد کـه علـت شکـست نظـام       خو می

 نبـوده  ي و رهبـر يدان و عدم فتح تهران در خط و استراتژ  یفروغ جاو 
روانش بـوده اسـت کـه    یک پیکای ی ذهنيریبلکه مشکل برآمده از درگ     

 مـشخص  یبه مثابه تنگه عمل کرده و نتوانسته انـد بـه اهـداف نظـام         
  . ل شوندیات ناین عملیشده درا

ر همـسر و فرزنـد و   یـ شـما درگ ": نجا ختم شد کـه یوند بحث به ا   ر
د و واضـح اسـت کـه    ی را فراموش کرديد و مبارزه و رهبر ی شد یزندگ

  محقـق ی طلبـ ین ذهـن مـشغول و زنـدگ   یچ گاه با ای ه یامر سرنگون 
د و در یـ  کنید گذشـته خـود را بـازخوان   یـ  اثبات بحث با  يبرا. شود نمی

خواست بـا   ي میطبق معمول رجو. "دی باشين رهگذر بدهکار رهبر   یا
ده حاصـل از  یـ  مـشکالت عد ي نه تنهـا پاسـخگو  ییکذاهاي   ن بحث یا

رنـده آن  یم گیدان که خـود تنهـا تـصم   یات فروغ جاو  ی در عمل  یخودزن
 ي آن را رويامـدها یخواسـت علـت شکـست و پ     مـی بود نباشد، بلکـه   

  .ش باشدیروهاین رهگذر طلبکار نیاندازد و از این بیریدوش سا

  115/  بازیافته زندگی
  

ش نرفــت و یکـرد پـ    مـی  گمـان يآن طـور کـه و  هـا   ن نشـست یـ ا
 بـه  یولـ .  از جانب مسئوالن سـازمان وجـود داشـت   یمنفهاي   واکنش

 ی در برخـ یت و حتـ یعا سـرکوب و خلـع مـسئول   یمجرد مخالفت، سـر  
 یالتیتـشک هـاي   ي اصل مشکل و ناهنجار یول. شدند  می هیموارد تصف 

  .فشرد ی م را به شدتي رجويهم چنان پابرجا بود و گلو
ان یـ ر شـد و در تمـام سـطوح جر   ین بحث فراگی بعد دامنه ا  يچند

هـا    نشـست يویدیـ دن ویـ ر بـه د ی که تمام اعضا نـاگز  يدا کرد بطور  یپ
 يرین مرحلـه عبـور کـرده، از نـو عـضوگ     یـ ز از ایـ مزبور شدند تا خود ن   

 بـا بــه  ییآن چنـان مغزشـو  . رنـد ید بگیـ ت جدیشـده و کـار و مـسئول   
ــ هــاي  اهــرمن یشرفته تــریــ پيریکــارگ ــا کارشناس  یکنتــرل ذهــن ب

ز دادن یـ گرفـت کـه در واقـع تم     میکارکشته در درون مناسبات انجام   
ان یــن جری از همـ ي مـا کــه عـضو  ير بـرا یــسـره از ناسـره و شـر از خ   

روهـا کـه   یزش نیـ  از ريجـدا . نمود  میده و سختیچیم پیبوداي    فرقه
روهـا  یاس ن توانسته بـود اسـ  ير بود، وی با آن درگ ين مرحله رجو  یدر ا 

 بـا شـم   يرجـو .  خـودش درآورد یرا هم چون گذشته به اسـارت ذهنـ    
 داد و افـراد را اغفـال  یـ ک میدئولوژیوجهه اها  ن بحثی به ا  یضد انقالب 

ن پس ننـه مـن   یاز ا": گفت  میمستأصلي  روهایکرد و خطاب به ن   می
د چون کـه صـاحب   ی را کنار بگذاريد بازیبم و دکان و دستگاه شه     یغر
ن آنان من هستم و نه شـما کـه حـاال طلبکـار مـن شـده        د و خو  یشه

زان از دسـت رفتـه خـود    یـ  بود که در غـم عز  یمنظورش به کسان  . "دیا
  .  بودنديشخص مسعود رجوهاي  ينشسته و طلبکار نابخرد
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  )بعنوان مسئول اول سازمان يرجو می مریمعرف(ک یدئولوژیانقالب ا

دان در سـال  یـ ات شکست خـورده فـروغ جاو  یدر مقطع بعد از عمل     
م ی مـر یو و اهـداف سـرکوب گرانـه مشخـص    ی بـا سـنار  ي، رجـو 1368

ن یرا بـه عنـوان مـسئول اول سـازمان مجاهـد       )قجر عضدانلو  (يرجو
ن مرحلـه انقـالب   یـ  اعضا خواسـت تـا از ا  ی کرد و از تمام  یخلق معرف 

  "چرا؟. م مسئول اولیمر"ابند ی عبورکنند و دریدرون
. م مـسئول اول یمـر "عنـوان   تحـت  ي رجـو يادین که ش  یقبل از ا  

م در مقدمـه  یل کنـ یـ ه و تحلیـ  و تجزی را در آن مقطع بـازخوان    "چرا؟
 سـازمان در سـال   یک درونـ یدئولوژیـ نه مقوله انقالب ایشیالزم است پ 

 داشـته  ي مبتکـر و مختـرع آن بـود را انـدك مـرور     يکه رجـو   1364
  .میباش

 ،یاسـ ی بـاز س يجـاد فـضا  ی و ا1357 سال  یمن انقالب اسالم  یبه  
ــد ــر یســازمان مجاه ــق بــه رهب ــسعود رجــوين خل ــه  ي م ــروع ب  ش

در هــا  انـت یرو نمـود و بـسا خ  یـ  جـذب ن ي بـرا یغـات یتبلهـاي   تیـ فعال
خواســت تمــام   مــیرا کـه یــخـصوص انقــالب نــو پـا مرتکــب شــد، ز   

ک جـا تـصاحب   یـ  انقالب را خودخواهانه و فرصت طلبانه   يدستاوردها
  .دی تابی را برنمیکیچ شرین رهگذر هیکند و در ا

ش بـا دامـن زدن بـه تـضاد در     یدر ادامه روند اعمال نابخردانـه خـو   
هـاي    صـدر را بـا وعـده   یس جمهـور وقـت بنـ     یـی ت، توانست ر  یحاکم

ه نظـام  یـ  از شـرارت عل يدیـ  اغفـال کـرده و وارد مرحلـه جد   یطانیشـ 
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دسـت بـه سـالح و اعمـال     . ران شودی و ملت ا  ی اسالم ي جمهور ينوپا
 گرفـت و چـون ناکـام    ی قربـان يریـ گن دری برد و بسا از طرف یستیترور

ن مهلکـه مرگبـار   یـ  خـود در ا يروهـا یماند با به خطر انداختن جـان ن    
ش بزدالنـه و ملـبس   ی صدر به منظور حفظ جان خویخود به اتفاق بن   

  .دیبه لباس زنانه پا به فرارگذاشت و در فرانسه اقامت گز
 صـدر بـا وجـود اخـتالف سـن      یروزه دختر بنیدر فرانسه با خانم ف     

ــور مــصلحت یــز ــ ازدواج نمــود و ایاد بــه ط ــرگی ــا از س  يرین ازدواج ب
 صـدر از بـه اصـطالح    ی و خـروج بنـ  ي صـدر و رجـو   ین بن یاختالف ب 

 شـد کـه خـود    یی مقاومت، ناکام مانـد و منجـر بـه جـدا      ی مل يشورا
  . داردی طوالنیداستان

، ی ناراضـ يت سـرکوب اعـضا  یـ  مـشخص بـه ن  يویدجاالنه با سـنار   
 بـه تمـام   یی، فـرار از پاسـخ گـو   یدتیـ رهبـر عق ت خود در موضع    یتثب
ل یانت خود در به انحراف کـشاندن سـازمان و حـال تبـد     یات و خ  یجنا

م یمـر اي  هیـ  اطالعیطـ  1363ک فرقه مخرب، در اسفند یسازمان به  
 در سـازمان نداشــت بـه هــم   یت چنـدان یقجرعـضدانلو را کـه مــسئول  

 کـرد کـه   ن رونـد عنـوان  یـ سپس در ا.  کردی مسئول اول معرف یفیرد
ــل یچ ســطحی در ســازمان رخ داده کــه در هــیانقالبــ  از ســازمان قاب

 ين مـسعود رجـو  یبـ اي  ن که ازدواج فرخندهیست و آن ای ن يالگوبردار
 ی بـ يم قجر عضدانلو صورت گرفتـه تـا بتواننـد در سـطح رهبـر      یو مر 

ش ی داشته باشند در کنـار هـم سـازمان را بـه پـ     يگری به د یآنکه تعلق 
  .برند
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 ي از همسر سـابق خـود مهـد   يبه دستور شخص رجو  م  یسپس مر 
ک دختر خردسال جـدا شـده و بـه عقـد     ی با وجود داشتن یشم چ یابر

ــو  ــسعود رج ــديم ــو.  در آم ــسيرج ــدی در تح  ير از مهــد ین و تق
 را یابـان ی خیار جـوان موسـ  ی خواهر بـس یابانینا خی، خانم م یشمچیابر

توانـست   مـی  ن طالق و ازدواج را کـه ی ايرجو.  آوردی درم يبه عقد و  
 پوشـش  يدهد تـا بـرا    میکیدئولوژیرد، وجهه ای صورت گ  يار عاد یبس

ن بحـث  یـ ر ایـ ن را درگیریده خود در مناسبات، ذهن سا   یمشکالت عد 
ن هـم  یده بـود، و چنـ  یـ  نام"یکیدئولوژی ایانقالب درون "کند که خود    

  .شد
 در ين خـصوص در مقـر رجـو   یـ  در ایمختلف و متنـوع  ها    نشست

برگزار شد تا همگان متقاعـد شـوند   ) عراق(نطقه فرانسه و سپس در م  
 را بـه  ین انقـالب درونـ  ی چنـ ی بر اسـاس ضـرورت سـرنگون      يکه رجو 

ن بحـث عبـور کـرده و از    یهمگان موظف شدند از ا. انجام رسانده است 
رنـد وگرنـه از   ید بگیـ ت جدی شـوند و مـسئول  يرینو در سازمان عـضوگ  

ا مـسئله دار شـده و   روهـ ی از نیبرخ. گردونه انقالب حذف خواهند شد  
د یـ جه مخالفت با بـدعت جد یدر نتها  یلیاز سازمان خروج کردند و خ     

دنـد و تحـت برخـورد    ی گردیالتیه تـشک یا تنبیه شدند و    ی تصف يرجو
کـه  ) ين رجـو یشیـ ن پیجانـش ( زرکـش  یاز جملـه علـ  . قـرار گرفتنـد  

  . محاکمه و به اعدام محکوم شديتوسط رجو
 تحـت عنـوان   يع برنامـه رجـو  ات موضوع از شرو ییپرداختن به جز  

م در موضـع مـسئول اول   ی مـر یک تـا مقطـع معرفـ    یدئولوژیـ انقالب ا 
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ن نوشـته  یـ شـود کـه در ا    مـی چند کتاب انبوه 1368سازمان در سال    
 از جداشـدگان در  ياری بـس ي روشنگریول.  گذرا بدان اشاره شد     یلیخ
 .ن خصوص در دسترس استیا

  شـده و موظــف وارد بحـث تــر  مـسئول هـاي   هیــن مقطـع ال یـ در ا
رنـد کـه بـه    ی اهداء کننـد و بپذ يشوند حلقه ازدواج خود را به رجو  می

خواهد بـود و  اي   فرقهي خون و نفس شان متعلق به رهبر   يقول رجو 
ست کـانون  یـ با  مـی گـر تعلـق نداشـته و   یگر زن و شـوهر بـه هـم د    ید

  .خانواده از هم بپاشد
ر بـود کـه   ن اسـتوا ی بر اي تحت عنوان طالق اجبار  يالطائالت رجو 

ن خلـق کـانون فـساد اسـت و شــما را از     یخـانواده در صـفوف مجاهـد   
مبارزه بازخواهد داشت هم چنان کـه علـت توقـف در تنگـه چـارزبر و           

 یشه در وابـستگ یـ  به عراق رینیعدم فتح تهران و بازگشت و عقب نش 
ات فـروغ  یـ  داشـته و باعـث شکـست در عمل   یشما به خـانواده و زنـدگ   

  .  استشده) مرصاد(دان یجاو
مثـل  (ک یدئولوژیـ  بند انقالب ا12در مجموع ها  ن بحث یاز شروع ا  

ادانه خـود، بـه   ی، در دسـتگاه دروغ پـرداز شـ   )د شاهی بند انقالب سف 12
 بنـد،  12ن یـ از ا.  گرفتي آنان را به بازیخورد اعضا داد و عمر و زندگ     

ان یـ  بـه جر 1374ت یـ لغا 1368هـاي    آن درمقطع سـال ی بند اصل 5
هـاي   ی جـز لفـاظ  يزیـ کـه چ ها  ن بندیاختن به هر کدام از ا     پرد. افتاد

  .شود  میجلد کتابها  ست دهی نيشخص رجو
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ک یدئولوژیـ ؛ بند طـالق ا ی به اصطالح انقالب درونيدر صدر بندها  
  .بود) يد طالق اجباریبخوان(

ن یـ د در ایـ شـما با ":  دجاالنه گفـت يرجوها  ن سلسله از بحثیدر ا 
ن بود کـه افـراد بـه    یمنظور او ا. "دیبده ی معاص يانقالب به من امضا   

 در حد محـرم شـدن بـا هـر     یتیتواند معصیدهند که او م  یاو امضاء م  
نـرا  یگفت که اگر ایاو م.  شوهر را انجام دهدی که شوهردار و چه ب     یزن

سه یـ امبر اسـالم مقا یـ او خـود را بـا پ  . دیـ د پس چه داده ا یبه من نده  
ــ یکــرد و میم ــت کــه او از چن ــیگف ــت  برخــوین حق ــوده اس او . ردار ب

 در گذشـته داشـته آنـرا    ین گناهـان یگفت اگر هر کس چنین م یهمچن
 یاز طرفـ ).  اعتراف و اقرار کندیعنی(شود یگر پاك می بدهد و د  يبه و 

 کـه صـورت آن نفـس و    یید به کسر رهایشما با": گر عنوان کرد که   ید
 صاحب خون شما مـن  یعنی. دیمخرج آن خون است التزام داشته باش     

 شـما را  یم که لحظـه بـه لحظـه زنـدگ    یم و صاحب نفس شما مر هست
ن یـ د و ایسیـ ش بنویست تناقضات درون خـود را بـرا  یصاحب است و با  

ن اصـول  یـ  از ایتخطـ )  در ذهنیحت (ی جنسيگر خطایجاست که د  
  .  و جرم استيو قطع از رهبر) ییکسر رها(ک یدئولوژیا

همـسر  بـه  اي   لحظـه ی حـق نداشـت حتـ   یگر کسی دين وادیدر ا 
ن امر حـرام و بـه   ین و فرزندان خود فکر کند و ای به والدیسابق و حت 

 کـه در آن مقطـع بـدون    یدر حـال .  بوديم رهبریانت به حر ی خ يمعنا
 از زنـان  ي خـودش بـا تعـداد   يام برای در گذر ايم رجویآن که ما بفهم 
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ل داده و ین خلـق حرمـسرا تـشک   ی سازمان مجاهدي رهبريعضو شورا 
شد که جداگانـه بـه   یکشاند و هم خوابه م  می"ییص رهارق"آنان را به  

  .دیم رسیآن مبحث خواه
و  " ب" ي بـه انـضمام بنـدها   يطالق اجبار=  بند الف   ییبحث کذا 

 يالت جـار یج در تمـام سـطوح تـشک   یبه تدر "ش"تا یو نها  "د"و   "ج"
افـت و تمـام   یج ادامه یبا وجود جنگ خل 1370 شد و تا سال يو سار 

چ زن و ی کـه هـ  يطـور . الت را در برگرفتیجود در تشکموهاي   خانواده
 نبودند که بتوانند کانون مشترك خـانواده را حفـظ کـرده و بـا      يشوهر

در واقـع تمـام محـل اسـکان سـابق      .  داشته باشـند ییهم رابطه زناشو  
ل ی تبـد ی ناراضـ يدر پادگاه اشرف از آن پس به زندان اعـضا   ها    خانواده

  .داختشد که در ادامه بدان خواهم پر
 

  ج فارسیت توسطه صدام و شروع جنگ خلیاشغال کو
 ی طـ 1367ر یـ  ت8ن در ی اسـت کـه صـدام حـس    يادآوریـ الزم به  

) يجماعــت رجــو (یرانــین ایق معارضـ یــگفــت کــه از طر یسـخنران 
رشـادت  "ران را نـابود خواهـد کـرد و افـزود کـه      یـ  ای اسـالم  يجمهور
ن یـ ا زو پـس ا  باشـد   مـی ن سـخن یـ ن خلق در مهران گواه ایمجاهد

 د که چگونه به اعماق خاك خودشان نفوذ خواهنـد کـرد و  ید دیخواه

ران فـوج فـوج بـه آنـان خواهنـد      یـ د کـه چگونـه مـردم ا   یـ م دیخـواه 
 ".وستیپ



   بازیافتهزندگی / 122
  

درسـت در   افـت و ین تحقق ی بعد وعده صدام حسيک ماه و اندی
 یبانی بـا پـشت  "دانیـ فروغ جاو"ات موسوم به ی عمل1367  مرداد3روز  

ن، کرنـد و  یرین، قصر شین از محور خانقیام حسهمه جانبه ارتش صد  
 يلــومتری ک25اسـالم آبــاد غــرب انجــام شـد و پــس از چنــد روز در    

ن خلـق  ی مجاهـد ي بـرا یبـه شکـست بزرگـ     کرمانشاه در تنگه چارزبر   
ن ی مجاهـد ي تن از اعـضا 1400ش از یات بین عمل یدر ا . دیمنجر گرد 

 و شـمار  ری دسـتگ ي تن مجـروح، تعـداد  2000ب به   یخلق کشته، قر  
ات یـ ن عملیات آخـر یـ ن عملیا.  شدندییز خواهان جدا  ی ن یقابل توجه 

ران بـود کـه بـه    یـ ه ارتـش ا یـ علهـا   ین خلـق و بعثـ  یمشترك مجاهد 
  .دیشکست کامل منجر گرد

مه یت ضـم یـ بـا ن  نی صـدام حـس  1369 مرداد 11بعد در   دو سال 
ت به عنوان استان نوزدهم خود به آن کـشور حملـه ور شـد      یکردن کو 
کـا کـه خـود    یآمر. ت آغـاز نمـود  یـ ج فارس را با اشـغال کو ی خلو جنگ 

 ی نظـام يرویـ افـت تـا ن  اي ی ت بود بهانـه یمشوق صدام در حمله به کو   
 ائـتالف را  يروهـا یکـا ن یآمر. دیـ ل نمایانه گـس یخود را به قطر و خاورم   

عواقـب حملـه و هجـوم بـه     . ل داد و درصدد دفـع حملـه برآمـد    یتشک
 غـرب و شـرق   یبانین را که با پشتیسحکومت صدام حهاي  هیت پا یکو
. ل شده بود در هـم شکـست  یتبداي   منطقهي قو ی نظام يرویک ن یبه  

 ی ائـتالف فرصـت  يروهـا ین در جنـگ بـا ن  یپس از شکست صدام حـس  
ان از جنـوب بـه اعتـراض    یعی از شـمال و شـ  یدست داد که اکراد عراق     
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ن هـم زمـا  . دنـد یه نامیام انتفاضـه شـعبان  یـ زند کـه خـود آن را ق     یبرخ
ن به منـاطق  ین خلق در دفاع از حکومت صدام حس   ی مجاهد يروهاین

ه، کرکــوك، یمانیمان بـک، کـالر، طوزخورمــاتو، سـل   ین ســلیکـرد نـش  
 يشرویـ گر حمله ور شدند تا مـانع از پ ی نقاط دین، جلوال و برخ   یخانق

ن یمجاهـد . ان از جنوب به سـمت بغـداد شـوند   یعیاکراد از شمال و ش     
دنـد و مـانع از   یات موفق گردین عملی در ا صدامي برايخلق در مزدور 

 ين از رجـو یر و تشکر صدام حسیحاصل آن تقد .  مردم شدند  يروزیپ
  .ت عراق شدیس سازمان اطالعات و امنییق ژنرال حبوش ریاز طر

 ی بخـش ملـ  ي صدام ملقب به ارتـش آزاد ی با ارتش خصوص يرجو
 ن خلـق در عـراق  ی مجاهـد ی زد که به کردکـش یدست به کشتار بزرگ   

م و ی مـر ين خلـق بـه رهبـر    ی سازمان مجاهـد   ياعضا. دیمعروف گرد 
تانـک،   ن را بـا ی اکراد مناطق کردنشيو روستاهاها   خانه يمسعود رجو 

 ی را کـشته و زخمـ  یصـدها کـرد عراقـ   . دندیتوپ و موشک درهم کوب 
ن خلق در کشتار اکـراد  یم مجاهدین مشارکت مستق  ین دوم یا. نمودند

 ییایمی از صدام در بمبـاران شـ  يت رجوین آن حما یعراق بود و نخست   
 یعـ ی در آن حمله مرگبار بـه طـرز فج  يادیشهر حلبچه بود که اکراد ز     

ن حملـه از جانـب   یـ  شد که ای به دروغ مدع يرجو.  شده بودند  یقربان
ن یـ ر ایـ گیاد پیـ ن هـم ز ی خـود صـدام حـس   یران بوده است که حتـ   یا

  . موضوع نشد
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  ن خلقی مجاهدیشاز مشاهدات خودم در کردک
 که گذشت بعد از تجاوز رژیم صـدام بـه خـاك کویـت و      یبه شرح 

 و دو ی سـ ي بـا همیـار  ی آمریکـای يسپس حمالت بـسیار شـدید قـوا      
کشور جهان از جمله کشور انگلیس علیه عراق که فقط مـردم محـروم    

ن بـه تـدریج   یارتـش صـدام حـس    و بی دفاع عراق قربانیان آن بودنـد،    
 ی تهـاجم هـوای  يتوانست پاسـخگو   نمیاق طبعاارتش عر.  شد یمتالش

رون رانـده شـدن از   یبعد از ب.  باشدی زمینیاحتمالهاي   آمریکا و حمله  
 شـده بـود بـا توسـل     ین متالشی که ارتش صدام حسیعراق و در حال   

، جـایگزین  ي رجـو یبه سازمان مجاهدین خلق، ارتش آزادیبخش ملـ    
 يوب نیروهـا  عـراق بـه منظـور سـرک    یارتش صدام در منـاطق شـمال     
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 ی شد و در آن برهه، کمک قابل تـوجه ي کرديژه گروها ی و به و   یبوم
 آن ي پاســخگوین داشـت کــه امــروز بایــست ی صــدام حــسيبـه بقــا 
  . باشدها  جنایت

از آن بـود  تـر    شک ابعاد سرکوب در آن منطقـه بـسیار گـسترده        یب
ل آن کـه در خفـا صـورت گرفتـه و تمـام      یـ بـه دل  . که بتوان بازگو کرد   

مـن بـه جهـت حـضور در     ی ولـ . ات آن به بیرون درز نکرده است   اطالع
  . کنم  میانیآن منطقه، آن چه را خود شاهد بوده ام، ب

 ی سازمان، در موضـع فرمانـده  یدر آن مقطع من در قسمت نظام     
. مـسئولیت داشـتم    مین، تخریـب و ماشـین آالت   ییک دسته مهندس 

 ی محمـد علـ  بـه نـام   65 صدایم زدند تـا پـیش فرمانـده لـشکر      يروز
بـه مجـرد حـضور در چـادر     .  با نـام مـستعار اسـفندیار بـروم      یمحتسب
 بـا  ي نظـر یـی حی اش، متوجه فرمانده مستقیم خود به نـام     یفرمانده

ابتدا گمان کردم شـاید یـک مأموریـت    . نام مستعار کریم گرگان شدم     
 موضوع مأموریت به مـن ابـالغ   یاما وقت  تردد به بغداد باشد،    یحفاظت

 ی از اعتقـاداتم نـسبت بــه سـازمان سـست و بـه عبــارت     يشـد، بـسیار  
 خــودم از ی نهـای یخدشـه دار شـد کـه فاصـله اولیــه و سـپس جـدای      

شـد کـه سـازمان فقـط بـه        نمـی هرگز باورم. دیسازمان را موجب گرد 
خواهد مسیر عبـور    می خودیطه استحفاظی حیبهانه بستن مدار دفاع  

  . کندي را مین کار در شمال عراقي شهر کفریو مرور مردم روستای
 بـه چنـین   یخیلی ترسیدم و احساس گناه کـردم کـه چـرا بایـست      

کـردم، امـا جـرات      مـی  دست بزنم و در درونم به شدت مقاومـت  يکار
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ــتم، ز  ــان آن را نداش ــبی ــرایط جنگــ ی ــخت یرا در آن ش ــب س ی  عواق
ن به بهانـه کمبـود نیـرو و الزامـات     یبنابرا. توانست متوجه من گردد   می

 کنم که بـا عـصبانیت اسـفندیار    یره خواستم شانه خال ی و غ  يمین کار 
 و بـرو تـضادهایش را حـل    یتو مـسئول هـست  ": مواجه شدم که گفت  

 ضعیف که به منظـور دفـاع و   ی حفاظتيآن شب در آن سنگرها   . "کن
بـرد و    نمـی  آمریکا ساخته شده بود، خـوابم یحفاظت از بمباران احتمال 

، خالصـه تـصمیم گـرفتم کـه     وجدانم از بابت آن عملیات در عذاب بود  
با توسل به تمارض از انجام آن مأموریـت فاصـله بگیـرم و چنـین هـم       

 هم جـوار از محـور   یاما مأموریت با کمک گرفتن از یگان مهندس  . شد
 یمنتهـ هـاي   راه  لشکراسفندیار، ی انجام شد و عالوه بر مواضع دفاع     4

هـا   ن راهیـ ز ا نیـز ا ی که عبور و مـرور روزانـه اهـال   یبه این موضع دفاع 
، والمـارا و ضـد خـودرو    VS50ضد نفر هاي  به مین گرفت،   می صورت

 خبر رسید که یک دسـتگاه تراکتـور بـا تریلـر      يپس از چند  . آلوده شد 
 مین ضد خودرو رفتـه و متحمـل   ي روي کفری سرنشین از اهال 4و با   

  .  شده اندیخسارات
نمـوده و  ن که من در اعتراض به آن مأموریـت، تمـارض    یل ا یبه دل 

خود را کنار کشیده بودم، اسفندیار و فرمانـده مـستقیم خـودم بـه آن        
 قـرار داشـتم و   یتحـت برخـورد تـشکیالت   هـا    برده بودند و تا مدت   یپ

 در آن دوران تنزل رده هـم شـدم و از دادن موضـع و مـسئولیت      یحت
  .کردند ي می به من خوداريسر

کردنـشین،  نکه در جریـان جنـگ خلـیج، در منـاطق       یگر ا یمورد د 
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 ي شهر کفـر یدر حوال) افسانه (ی حمیده شاهرخی با فرمانده  3محور  
 ی محمـد علـ  ی بـا فرمانـده  91 و 32، 65 يمستقر بود کـه لـشکرها   

 یو شهره عین الیقین را در برمـ ) عاصفه (ی، محبوبه پورتولم  یمحتسب
 کریم گرگان کـه  ی با فرماندهیگرفت و به انضمام یک گردان مهندس     

  .ر بود از آن محویجزی
 ی ماشین آالت بودیم، شـلیک پـ  ییک روز که مشغول سرویس فن   

 يمـن از رو . ، نظـرم را جلـب کـرد   ی روسـ T55 توپ بـا تانـک     یدر پ 
 بـه خبـر دقیـق بـه سـمت موضـع شـلیک         ی دسترسـ  ي برا يکنجکاو

 يرو. دمیـ را آمـاده شـلیک د  ی  روسـ T55سـه تانـک     . حرکت کـردم  
 قبـضه دوم  ي، رو)91فرمانـده مرکـز   (قبضه اول شهره عـین الیقـین     

 از ی قبضه سوم نیز یکـ يو رو) 91فرمانده گردان لشکر  (یجمال ناطق 
 فرماندهان دسته حضورداشت و بـه ترتیـب شـماره اقـدام بـه شـلیک           

   .کردند می
پیـشرفته بـود و     نگذشت که شهره که مجهزبه عینـک روز یدقایق

 دسـتور  یداد فریـاد زد و بـه جمـال نـاطق     ی مـی محل اصابت را دیدبان  
 مـورد  يمسجد شـهر کفـر  . شلیک نکنید": وقف شلیک را داد و گفت   ت

 مـان زیانبـار اسـت و تـأثیر سـوء      ياصابت قرار گرفته است و ایـن بـرا     
 را به دنبال خواهد داشـت و سـپس دسـتورداد بـا تغییـر گـرا        یاجتماع

، شـلیک را از نـو شـروع کننـد و چنـین      )يریـ ه هدف گ  یسمت و زاو  (
 پاسـداران  يه ضـربه زدن و نـا بـود    چنـد دقیقـه بـه بهانـ     یطـ . کردند

 حـزب دمکـرات   یعنـ ی، ی کرد عراقـ ي ایران و هم چنین گروها ينفوذ
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ایـن مـردم   .  را هدف قـرار دادنـد  ي دفاع کفریکردستان عراق، مردم ب 
دوسـتان  هـاي    رحمانه مورد اصابت توپی بودند که ب   یمحروم روستای 

د ن مـوار یگرفتنـد و چنـ    مـی  قـرار ي مـسعود رجـو  يصدام بـه رهبـر    
  . کم نبودیمشابه

چگونـه اســت کــه مــورد اصـابت قــرار دادن مــسجد، تــأثیر ســوء    
 دفـاع،  یاجتماعی دارد، اما مورد اصابت قرار دادن زن و بچـه مـردم بـ      

ن بدعت جدیـد، رعایـت حقـوق بـشر از     یشود؟ البد ا ی می مشروع تلق 
  .نوع رجویسم هست

از  يدر منطقـه کفـر  .  بـود 1370نکه سیزده بدر سـال    یمورد بعد ا  
اجـازه دهیـد   .  خبر رسید که امروز همه کارها تعطیل اسـت    یفرمانده

 در آن منطقه به گشت و گذار بروند و با بـدر کـردن     3 محور   ينیروها
حال در آن بیابـان در حـال جنـگ    .  جشن بگیرند و شاد باشند      سیزده،

 امـن اسـت کـه نیروهـا     یی چـه جـا  ی آمریکایيو با بمباران شدید قوا  
د باشند؟ با این حال یکان ما از طرف یکـان توپخانـه   بگیرند و شا  جشن

 کـه  ی مهندسـ يما با نیروها. دعوت شد که در این جشن با هم باشیم     
شـد، بـا لـودر و بلـدوزرهایمان بـه سـمت موضـع           نمـی  شتری نفر ب  15
  .با احمد وشاق بود راه افتادیماش  ی توپخانه که فرماندهیدفاع

 "حاضـربه جنـگ  "ح تـوپ آمـاده آتـش کـه در اصـطال      هـاي     قبضه
 نگذشـت کـه فرمانـده    یدقایق. گفتند، تعجب همگان را برانگیخت    می

 کـه داریـم   يامـروز بـا آتـش بـاز    ": صحنه آمد و با استقبال از ما گفت  
  ."امیدوارم که به شما خوش بگذرد
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 از جملـه  ی جمعـ ي بـاز یگذشـت و بـا انـدک   هـا   و سـاعت ها   لحظه
شـد و سـپس احمـد     صـرف  ی پلومـاه  ي بـا سـبز    ی ناهارجمع  فوتبال،

 شـروع  ي بـرا یدستور آمـادگ  م.م122وشاق به فرماندهان قبضه توپ   
 قبـضه  5 بعد بـا  یدقایق. را صادرکردها   با شلیک توپ  یجشن و پایکوب  

هـا    فرمـان آتـش بـه تـوپ    ی در پـ یشلیک آغاز شد و پ  م.م122توپ  
تـوپ کجـا بـود؟ چـه     هـاي    محل اصابت گلوله  یراست. دی گرد یصادرم

گرفتند؟ آیـا محـل تجمـع پاسـداران را       می هدف قرار  مورد یمختصات
و مـردم  ) کـرد  (ی بـوم يدادند؟ در ادامه سرکوب نیروها  می هدف قرار 

 یگرفت و با این اقـدامات ضـد مردمـ     میصورتها   ، این شلیک  يکفر
  .پرداختند ی میدر قالب دفاع از خود و صدامیان، به جشن و پایکوب

 بـه فرمانـده   یضـد انـسان  من همان جا در اعتراض بـه ایـن عمـل       
 فهمـم ایــن جـا چــه   ینمــ": مـستقیم خــود مراجعـه کــردم و گفـتم   

 و یبهتراسـت تـو نفهمـ   ":  پاسخ دادي و"کنید؟  میخبراست و چه کار  
  . "ی به این کارها نداشته باشيبه نفع توست که کار

 ي رجـو یستیسرکوبگرانه فرقه ترورهاي   دیگر از اقدام یاین نیز یک  
 یه کرد عراقـ یون انتفاضه شعبانی دفاع و انقالبی ب علیه مردم محروم و   

توانـد از   ي نمـی  بود که هیچ گاه سازمان و شخص رجو 1370در سال   
  را فرامـوش يجملـه معـروف رجـو   .  آن طفره رودیعواقب و پاسخگوی 

د یـ  بروی اکـراد عراقـ  ي تانک و نفربر رویبا شن"کنم که گفته بود     نمی
  ."دیران نگهدار نبرد با پاسدايرا براها  و گلوله
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   کودك به اروپا1000 يانتقال اجبار

ز یـ ار غـم انگ ی بسي فرقه رجوییایالت مافیداستان کودکان در تشک  
ن ی بـه کودکـان و والـد   ي رجـو ين ظلم و جورهـا یاست و از بزرگ تر     

م یابیـ  یبا اندك نگاه روانشناسانه به وضـوح درمـ    . شود  می آنان قلمداد 
ط بسته و کنترل شـده بـه دور   ی محکی در ی و روحیکه کمبود عاطف 

 آنـان در  ين نسبت به فرزند و نگهـدار ی والدياز مهر و محبت خداداد     
، متأسـفانه  یط اجتمـاع ی محـ ازون و بـه دور   ی به نام پانـس    يواریچارد

ف، شـکننده و ترسـو تـوأم بـا     یت ضـع یـ  بـه غا يکودکان را به عناصـر    
تـا  . ده بـود ل کـر ی آکنده از استرس و عدم اعتماد به نفـس تبـد     ییفضا

 شـان بـه خـارج از عـراق آنـان در پادگـاه اشـرف        يقبل از اعزام اجبـار   
ک قرارداشــتند یدئولوژیـ  و ایالتیتـشک هــاي  تحـت کنتـرل و آمـوزش   

ــس گ يبطــور ــه در آن گــرداب نف ــه تحــصیــ ک ــاب یر از ادام ل و انتخ
نـده  ی محـروم بودنـد و بـه ناچـار سـربازان آ     یسرنوشت، همسر و زندگ 

 آنکـه بخواهنـد توسـط    یند و سرنوشت شان بـ رفت  می  به شمار  يرجو
  .خورد  می رقميرجو

 کــه کمتــر از دوازده بهــار عمرشــان را در کــانون  یپــسرها در حــال
ارتـش  هـاي   کـان یون به دور از خانواده گذرانده بودند به اجبار در   یپانس
گرفتنـد و دخترهـا تـا      مـی ا نامیشیلیشدند و م  ی می  سازمانده يرجو

ک یـ  بـه عقـد   یست در عنفـوان جـوان  یـ با یي مـ قبل از طـالق اجبـار    
 شـده انـد   ي همسريشدند که دارا  می آمدند و خشنود  یفرمانده درم 
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شتر و در یـ  بیز بـه عـشق رده و کرسـ   یـ خودشـان ن . که فرمانده اسـت   
شتر تـالش کننـد و   یـ گرفتنـد تـا ب    مـی  زهیـ رقابت باهمسر فرمانده انگ   

  . التش باشندی و تشکيع رجویمط
ت کودکان در عـراق نـا   یج فارس و عدم امنیحال به بهانه جنگ خل  

ادانه طرح انتقال کودکان از عراق به خارجه را بـه اجـرا    ی ش يامن، رجو 
خــت و ین کودکـان را برانگ ی از والـد يادیــدرآورد کـه مخالفـت عـده ز   

د یـ  پدي رجـو ي بـرا ین طـرح ضـد انـسان   ی اي در روند اجرا   یمشکالت
 يز رجـو یـ  مي روین معـضل بزرگـ  ین کـه چنـ  یـ  بـه رغـم ا   یآورد ول 

 کوتـاه  ی طرح ضد خانواده خـود قـدم  ي از اجرايظاهرشد باز هم رجو   
 رفـت و  ی بـه شـمارم  يک برد در رونـد طـالق اجبـار   یامد چون که   ین

 کـه فرزنـد دارنـد    ینیافته بـود کـه آن دسـته از والـد    ی خوب در  يرجو
 شان بـوده و در عمـل تـن بـه طـالق      يل طالق اجباریخود به خود حا 

و با انتقال کـودك شـان بـه خـارج از عـراق، دسـت        دادند   ي نمی اجبار
الت ی را در سـطوح مختلـف تـشک   يشد تـا طـالق اجبـار     می  باز يرجو
 در نظـر  ی ضـد انقالبـ  ينده نگـر یک آیگر با ی دید و از طرف   یرنمایفراگ

ن کودکان در خارجـه بتوانـد از آنـان بهـره     یداشت با کنترل و آموزش ا   
ح یشتر توضـ یـ ت خـودم ب ن خـصوص از مـشاهدا  یـ در ا. دیـ  نمايبـردار 

 مجـدد  یآتـ هـاي   ن در نظرداشت در سـال  ی هم چن  يرجو. خواهم داد 
 بودنـد  ینیوالـد . ردیـ بازگرداند و در ارتش خـود بکـار گ   آنان را به عراق  

هـاي    ندادند، از فرقه جدا شدند و بـه زنـدان  يکه تن به خواست رجو     
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 در مناسـبات بـه   يزش جـد یـ ن مقطـع ر یـ در ا. افتنـد ی انتقـال   يرجو
  .ود آمده بودوج

  
  بیبحث صل

ــو یدر زمــان ــه رج ــشکالت عد ي ک ــا م ــ ب ــشکی  و یالتیده درون ت
 از آن از تبعـات  یبـان بـود، کـه بخـش    یالعالج دست به گر  هاي    بحران

 و ي در مــزدوريت بــود کـه رجـو  یـ حملـه تجاوزکارانـه صــدام بـه کو   
 سـرپوش نهـادن و   ين گونه رقم زده بود، بـرا یختن به صدام آن را ا یآو

 مسئول تـا سـطح فرمانـده دسـته را     ي ناگهان تمام اعضا  ییمظلوم نما 
مـن بـه همـراه    . نشست پادگان اشرف جمع کـرد هاي    از سالن  یکیدر  
  .میافتی از جلوال در نشست حضور یکان مهندسیان از ید عالمیمج

اي   در آن نشـست، بـه گونـه   يمطابق معمول قبـل از حـضور رجـو      
 در ی بود که نشـست مهمـ  ع شدهیشاها   کرده و از باال دست   يفضا ساز 

سـالن  .  دارديدیـ م حرف جدیراه است و برادر در ادامه روند انقالب مر   
ار و در پرتـو نــور کــم، سرشــار از ســکوت و   یت بــسیــنشـست بــا جمع 

   دارد؟يدی چه بحث جدين بود که رجویسؤال ا. اضطراب بود
 و مالـک جـان و روان اغفـال    یدتیـ د و رهبـر عق یانتظار به سر رس  

ابتـدا  .  خـود نشـست  ی صـندل ين نشست وارد شـد و رو  شدگان به س  
 خانمـان و  یت خـود کـه بـ   یـ ازمظلوم. ات قرآن شروع کردیدجاالنه با آ 

تک و تنها آماج حمـالت دشـمنان از   ) ع(ن یاور در خاك امام حس  ی یب
خواهـد    میهر که مرا"ان عبارت یبا ب. رون شده سخن گفت یدرون و ب  
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ط خـود را بـا   یخواسـت شـرا    مـی "دیـ ای من بیبش را بردارد و از پ   یصل
گـاه بهـره   یه کـرده و از آن جا یتشب) ص(ح  ی مس یسیط حضرت ع  یشرا

  .دی نمايبردار
اتمام حجت نمود کـه بعـد از    ن در نشستیدر ادامه بحث، با حاضر     

 یلی، خانـه، اسـکان و فرزنـد تمـا    یهمسر، خانواده، زنـدگ    د به ین نبا یا
.  نباشـد یر اذهـان کـس  جز او داي  داشته باشند و هرگز عشق و عاطفه 

  . "دییای من بیب خود را برداشته و از پید صلیبا": دکردیاو تأک
 اسـت بـر سـابقه    یمـن؛ کـه مبتنـ   هـاي   در واقع با استناد بـه داده      

ــا پوســت و ی و شـناخت يرجــواي  الت فرقــهیحـضورم در تــشک   کــه ب
 ين بـاورم کـه رجـو   یـ حاصل کرده ام؛ بر ااي  ن رهبر فرقه یگوشتم از ا  
بـاهللا  عوذنت مطلق خود غرق است کـه خـود را   یدر گرداب منآن چنان   

هـاي   يک از قـانون منـد  یـ چ ی خدا نشانده و به تبع آن بـه هـ    يبه جا 
 ندارد که خـود نمـاد شـرك    ي اعتقادی و تکامل و روز حسابرس     یهست

 رهبـران  ی، همچون تمـام يت فضاحت بار رجوین وضع یا. مطلق است 
، ثـروت  یر قـدرت طلبـ  ی ناپـذ یی جـدا یژگـ ی، محصول سه و   يفرقه ا 
 بـه  يخته است که رجـو ی و افسار گسیوانی حی و شهوت پرست   ياندوز

  . استیطانیل شین سه تمایر ایوضوح مسخ و اس
  

 ی بخش مليرژه ارتش آزاد

دن یـ گرفـت و خبـر رژه و سـان د     می انجاميهنوز کار به روال عاد 
 نـام  ی بخش ملـ ي صدام که همانا ارتش آزاد ی از ارتش خصوص   يرجو
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ت یـ  مـا مأمور یکـان مهندسـ  یبـه  . رون درز نکرده بودیته بود، به ب   گرف
. دان منـشور نـام گرفـت، داده شـد    یـ دان، که بعـدها م   یک م یساخت  
ان آسـفالته  یـ ن نقطـه قرارگـاه کـه پا   ی تـر یدان در شـرق   ین م یمحل ا 

 یرامون سـاخت و چگـونگ  یپ.  بود، در نظر گرفته شده بود  100ابان  یخ
ر یبـا سـا  هـا   ی جملـه انجـام همـاهنگ    ازیل حواش ی طرح و مسا   ياجرا

م بودنـد، از شـب قبـل    ین طـرح سـه  یـ شان در ایـ روهایکه با ن  ها    کانی
 ین آالت مهندسـ یروهـا بـا ماشـ   یصـبح زود بـه اتفـاق ن     . ه شدم یتوج

م و طبـق زمـان   یبه محل مورد نظر رفتـ ) ایلر اسکان یلودر، بلدوزر و تر   (
دم یـ بعـدها فهم . می مشخص شده سه روزه کار را به اتمام رساند     يبند

ر ادوات یبـه همـراه سـا   هـا   کـان ی از يدن رجـو یکه شروع رژه و سان د 
  .دان در نظر گرفته شده بودین می صدام از ایی اهدایجنگ

قـرار شـد   . دیروها ابالغ گردی به نیالتیسپس خبر رژه از کانال تشک   
 انجـام رژه صـورت گرفتـه و    ي سه روزه، آماده سـاز يک زمان بند  یدر  

چ کـس خـواب   ین چند روز، هـ یالت در ایبه دستور تشک. به اتمام رسد  
.  بودنــديو خـوراك نداشــت و همــه بـه شــدت مــشغول آمـاده ســاز    

شدند تا مـشخص   ي میزیستوله رنگ آمی با پ یخودروها و ادوات جنگ   
ه یـ  هديصدام بـه رجـو  هاي  ش از انبارها و مسقفی پ ينشود که چند  

 در آن چنـد روز  ین آالت مهندسـ یاز آن جا کـه ماشـ  . داده شده است  
م ی نقاط مختلف رژه اشتغال داشت، فرصـت نکـرده بـود     يبه آماده ساز  

 یل مـورد فحاشـ  یدل نیبه هم. میی و نو نمايزین آالت را رنگ آم   یماش
 ين کارشناسـانه فکـر  یبنـابرا . میـ  داشته ايم که چرا کم کاریقرار گرفت 
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نـگ  ن آالت نه با رنگ بلکه بـا آب گـل آلـود بـه ر    یده شد و ماش یشیاند
 بـه  يرجـو هـاي   ين هـم از کلکهـا و مـرد رنـد    یـ  در آمدنـد و ا    یخاک

ن در ی هــم چنــ100ابــان یگـاه رژه در خ یســاخت جا.  رفــتیشـمارم 
  . ان بودیجر

 2500نفـر بـا    5000 بـه اسـتعداد   یـی رویدر روز مشخص شـده ن   
ــا   ــداز و خودروه ــک ان ــوپ، موش ــک، ت ــاميتان ــامی و غی نظ  و یرنظ

 رژه يگـاه رجـو  یم در مقابـل جا  ساعت تمـا 8ره به مدت  ی وغ یمهندس
  .دندی از آنان سان دين رجویرفتند و زوج
 یی رژه و قـدرت نمـا  ي کـه بـرا  ی بـه آمـار ادوات جنگـ   یاگـر انـدک  

ک محاسـبه سـاده، دسـت کـم     یـ م بـا  ی بـود، توجـه کـرده باشـ       يرجو
ن معمـا  یـ از داشت که بتوانند رژه را به انجام رسـانند و ا ی نفر ن 30000
لـه گـر و دروغ پـرداز فرقـه     یر سران حی و ساي از جانب رجو یبه سادگ 

اي  بنـده انعکـاس گـسترده   ین طرح فری آن که ا  يبرا. سر شد ی م يرجو
 طـرح رژه  ين بـار در اجـرا  یداشـته باشـد از هـر نفـر چنـد     ها  در رسانه 

 بـا  یکـان مهندسـ  یبه عنوان مثال من در موضع فرمانده  . استفاده شد 
 در رژه شـرکت کـردم و    تحت امر خودین آالت مهندس یروها و ماش  ین

ق یـ بـه مـا تزر  هـا   کانیری از سـا ی نفـر کمکـ  12رو کم داشـتم   یچون ن 
 بـه  یوقتـ .  نداشـته باشـد  ي کـم و کـسر  یکان مهندسیکردند که رژه  

کـان مخـابرات در   ی بار دوم با ي تمام شد من برا یاصطالح رژه مهندس  
 از یکـ یرژه شـرکت کـردم و سـرانجام در بـار سـوم بـه عنـوان راننـده         

. می بـه حرکـت درآمـد   ي رجويم پرچم پشت سر خودرو ی ت يوهاخودر
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م ینـد تـ  ید کنـد و سـان بب  یـ روهـا بازد یخواسـت از ن   ي می هر جا رجو  
  .کردند یی میشدند و در مقابلش صف آرا  میادهیپرچم از خودروها پ

هـاي   گـزاف، رسـانه  هـاي   نهی رژه با صرف هزيچند روز قبل از اجرا  
 از ي از هـواداران رجـو  یل توجهن بخش قابی وهم چنی و خارج  یعراق

 ي لشکر به عراق کـشانده شـده بودنـد تـا رجـو     یاهیخارج به عنوان س  
نکتـه قابـل توجـه    . دیـ  نماي از آنان بهره بـردار یی قدرت نمايبتواند برا 

 از ارتش خـود سـان   یی قدرت نماين صدام برایش از این است که پ   یا
ر رقابـت بـا او بـه    د از صـدام و د یـ  نابخردانـه در تقل يده بود و رجـو   ید

  .ن پروژه دست زدی اياجرا
ش در دسـتگاه  یا بـرا یـ ن رژه کـه گو یافتن اولـ یان  ی پس از پا   يرجو

ژه صـدام مـزه داده بـود    یـ  و پز دادن نزد اربابان خود بـه و   یقدرت طلب 
ن بار در خـارج از چـارچوب اشـرف کـه ملقـب      ی و ا1373 در بهار سال 

شـد اقـدام     مـی  محسوبيرابان و منطقه مانویبود و ب   به اشرف بزرگ  
ان یدر آن سـال . غـات پرداخـت  ی کـرد و بـه تبل  يگـر ی مانور ديبه برگزار 
 ي شده بودم و با سالح پدافنـد ی سازماندهيپدافندهاي    کانیمن در   

 از فـشنگ در  یکا بـودم، بـا خـشاب خـال    یکه خودم در داخل تانک شل     
  بـه منظـور جلـب   ي رجـو يهمه اداها. می مستقربوديگاه رجویکنار جا 

 يمـاد هـاي   تی حساب باز کند و از حماي ويت صدام بود که رو   یرضا
 بـا ارتـش   ي کم نگذارد و اجـازه دهـد کـه رجـو     ی و جنگ  یحاتیو تسل 

 در عـراق مانـدگار   ي و خـدمت بـه و  يت صدام در مـزدور   یتحت حما 
  .ران ادامه دهدیه مردم ایش علیف و خائنانه خویات خفیشود و به ح
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  ي رهبري زنان به عنوان شورایمعرف

 عـالج درون  یبـ هـاي   ن به منظور فـرار از بحـران  یش از ا  ی پ يرجو
ــ ــسئول یگروه ــداختن م ــود و ان ــست ی خ ــام شک ــاي  ت تم ــه  یخط
مثابــه  ن و از دور خـارج کردنــشان بـه  یریبـر دوش ســا اش  یالتیتـشک 

ــشک   یرق ــرکوب درون ت ــه س ــود، ب ــان خ ــالب  یالتیب ــش انق  در پوش
 یدتیـ  عقيد در مسند رهبـر  آورده بود تا بتواني روی درون یکیدئولوژیا

 کـم و کاسـت بـه اجـرا بگـذارد و      ی، اوامرش را ب يدر مناسبات فرقه ا   
 تحـت  "میانقـالب مـر  "گـر از  یک بنـد د ی تا مقطع اضافه نمودن  ییگو

 بـه  يتـا حـدود    توانـسته بـود  ي رهبـر ي شـورا یعنی "ش"عنوان بند 
  .اهداف شوم و سرکوب گرانه خود برسد

 زن از عوامـل  24ن شـده،  یـی ش تعین مقطـع بـا برنامـه از پـ      یدر ا 
 ي رهبـر ي شـورا يسرکوب و حلقه به گوش خـود را بـه عنـوان اعـضا         

 درنـگ تمـام   یش اعـالم کـرد و بـ   یروهـا ی البـدل، بـه ن  ی و علـ  یمیدا
زنـان در  . افـت یر ییـ ک شـبه تغ یـ التش ی تشکیو کروک ها    یسازمانده

التش قـرار گرفتنـد و تمـام مـردان     ی کننـده تـشک   ي هرم رهبـر   يباال
 تحــت ین زنــان و حتــیت همــیل و بــا ســابقه تحــت مــسئول مــسئو
ــانیمـسئول  ده بودنــد، ی نرســي رهبـر ي کـه هنــوز بـه رده شــورا  یت زن

ت و رده سابق شـان خلـع شـدند و در    ی از مسئولیقرارگرفتند و به نوع 
 از یکـ یدر . ز قـرار گرفتنـد  ین نیر و توهی مورد تحق يرجوهاي    نشست
محمـود  ) نینـسر  (يهر، مهوش سـپ ي با حضور رجو  یعمومها    نشست
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ن و فرماندهان رده بـاال را سـوژه نشـست    یاز مسئول ) قائمشهر (يمهدو
 پکـر  یلـ ید کـه محمـود خ  یدان  میچیه":  گفتيکرد و خطاب به رجو 

ش ی کـه بـرا  یدهـد و خـواهر مـسئول     نمـی شـده اسـت و تـن بـه کـار     
ــتیم را قبــول نــدارد و در کــار و مــسئول یگذاشــت . "ت ول معطــل اس

م را قبـول  یبگو که محمود انقـالب خـواهر مـر   ": فت در پاسخ گ   يرجو
 محمـود  یک نشـست عمـوم  یـ  سـاعت تمـام در    2ن گونـه    یـ ا. "ندارد

ن باشـد تـا   یری سـا ي بـرا یقائمشهر را به سخره گرفتند تـا درس عبرتـ    
نجـا بـود   یجالـب ا . م مقاومـت نکنـد  ی در مقابل انقالب خواهر مر  یکس

ده بـود کـه محمـود    امی در نيت سازمان رجوین هنوز به عضو  یکه نسر 
ن و فرمانـدهان داخـل و   ی و از مسئولییأت اجرا ی ه يقائمشهر از اعضا  

 بود و حـال چـه روزگـار خفـت     ي رجویستیخارج کشور در فرقه ترور     
 ی و از عوامـل اصــل یمیت عـضو قـد  ین وضــعیهـم چنـ  .  داشـت يآور

بـود کـه در   ) دیـ حم (یی، محمـود عطـا  يسرکوب و ترور در فرقه رجو   
 بـه نـام   یت خـانم ی را تحـت مـسئول  ين کـه و یـ ال یـ آن مقطع بـه دل  

نـک در موضـع مـسئول    یکان مخـابرات بـود و ا  یفاطمه که سابقا عضو  
ده و تحـت برخـورد   یخته و بری قرارگرفته بود، به شدت به هم ر   ییعطا
 در قرارگـاه موســوم بــه  ي کـه در نشــست دوم کـه رجــو  يطــور. بـود 

رارگـاه بـه عهـده    گشت خـارج ق هاي  میت تیباقرزاده برقرار کرد، مسئول   
در زمـان  . ت فاطمـه بـود  ین شخص بود که خودش تحـت مـسئول    یهم

م کـه وسـط   ی پـرداخت ی، خودش و من با هم به گشت زنـ یکار حفاظت 
م خودمـان  یتـوان   میمشغول هستندها  حال که گشت": کار به او گفتم 
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 بـروم و  یعنـ ی"ت جـواب داد  ی با عصاني که و"میدر نشست شرکت کن  
م یغ بـروم و آبـرو  یـ ر تیـ  سـوژه نشـست شـوم، ز   مثل محمود قائمـشهر  

  ."برود
 بـه صـورت   ي رهبـر ي زنان تازه کار به عنـوان شـورا    یپس از معرف  

، و سپردن زمام امـور بـه دسـت آنـان، مـردان مـسئول و بـا          یشیفرما
 یت زنـان بـ  ی انجام کـار تحـت مـسئول   يبرااي   زهیتجربه و کارآمد، انگ   

  . تجربه نداشتند
م و ی، بـه مقرخودمـان برگـشت   ي رجـو یپس از اتمام نشست عموم     

خـت و  یبـه هـم ر  ها  کانی تمام یم که سازماندهیدیک روز د یکمتر از   
فرمانـدهان سـابق کـه    . کانها انتخاب کردنـد یزنان را به عنوان فرمانده    

 یت زنـان یبودنـد تحـت مـسئول   اي   مردان کهنه کار و با تجربـه   یجملگ
ــان یثــل  میتخــصهــاي  کــانی در یحتــ(نداشــتند اي  کــه تجربــه ک

ده شـدم و  ین کـش ییهم از موضع خود پـا    من. قرار گرفتند ) یمهندس
 راد قـرار گـرفتم   يت فرزانه فکوریبه عنوان فرمانده دسته تحت مسئول  

در .  بود که به شـدت مـسئله دار بـود   یرضا عرب خزائل  یکه معاونش عل  
ــا مــسئولینشـست  ، از جمــع حاضــر ییت مـسئول مقــر بتــول رجـا  ی ب

ــ هــا  خواسـته شــد تــا داده   يشــورا(ن یو اســتنباطات خــود از بنــد ش
:  کوتـاه گفـتم  یلـ ید خی نوبت به مـن رسـ    یوقت. ان کنند یرا ب ) يرهبر

. ر جنـگ اسـت  یـ  دوران غيموقـت و بـرا  هـا   یر سـازمانده  ییـ ن تغ یا"
 و تجربه الزم را ندارنـد و  یات سابقه فرماندهیخواهران در صحنه عمل   

  ." را به دست خواهند گرفتیبرادران فرمانده
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 تمـام مـرا   ی با فحاشـ یینوز صحبتم تمام نشده بود که بتول رجا   ه
ک جمع حاضر پرداخت کـه باعـث   ی خواند و به تحر یپاسدار و اطالعات  

د مرا پاسدار بخوانند و مرا بـه شـدت   ی شدیز ضمن فحاشیشد جمع ن  
در . دمیـ  ديب جـد ی آسینیه بیآماج مشت و لگد قرار دهند که از ناح   

کـان  یت مـن در  یکه از افراد تحت مسئول ي زاهدیان محمدعل ین م یا
ن از اول هـم پاسـدار بـود و    یـ ا":  گفتیی بود رو به بتول رجا یمهندس

 ن شـخص کـار  یـ ت ایگر تحت مـسئول ی زاده است و من د  ینیاصال خم 
 کـه بـا انقـالب    یکـس ":  گفـت ي به وییهمان جا بتول رجا . "کنم نمی

ت نـدارد و  ید و خـودش را بـه انقـالب نـسپارد صـالح     یایم ن یخواهر مر 
   ". بودی خواهاو فرمانده تون پس یمعلوم است که از ا

ک  یـ .شـدم ) یبنگـال (ک کـانکس حـبس   یـ ه و در یـ ش تنبیاز فردا 
م یخواستند در همـان جمـع حرفهـا     میاز من.  بودمیهفته تمام زندان  

 دنـد تـن بـه خواسـته شـان     ی دیوقتـ . رم و عـذر بخـواهم   یـ را پس بگ  
 بـه  یبه عنوان عـضو سـاده مهندسـ    یر سازماندهییک تغ یدهم با    نمی
 و سـرانجام  یبانی به مقر پـشت ي رفتم و پس از چند  یت مهندس یریمد

اي  بـه گونـه  .  شـدم یکان پدافنـد سـازمانده  یبه عنوان فرمانده دسته   
  .ن که هست نشودیخواستند مرا حفظ کنند و کار بدتر از ا

  
  .  شودیس جمهورمی رئيم رجویمر

 يگـر بـه بنـدها   یک بند دی يرجو بود که 1372ز یی کنم پا یفکرم
س یـی  را بـه عنـوان ر  يم رجوی افزود که مر"ر" م به نام بند  یانقالب مر 
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 يش از آن در شـورا یا پـ یـ گو.  کـرد یده مقاومـت معرفـ   یـ جمهور برگز 
 ی و منـوچهر هزارخـوان  ين دفتـر یدست ساخته خود بـا مخالفـت متـ      

 در یک نشـست عمـوم  یـ در . رش بـود یـ  درگیمواجه شده و به سـخت      
م بـه  ی مـر یبه معرفـ اي   با خواندن دست نوشتهيگاه باقرزاده، رجو  قرار

س جمهور مادام العمـر و منتـصب خـود پرداخـت کـه در آن      یعنوان رئ 
رش آن امتنـاع  ی با افـاده خـاص خـود ابتـدا از پـذ      يم رجو یداستان مر 

م تحـت فرمــان  ین نفــسهایخــواهم تـا آخـر    مـی مــن": کـرد و گفـت  
آن گـاه مـسعود   . "رمیـ اب مسعود بم مسعود باشم و در رک     یکیدئولوژیا

 ن را ازمـا طلـب  ی ای سرنگونياقتضا" به هم بافت که    ی الطائالت يرجو
ن خلـق  یت در سـازمان مجاهـد  یـ ت های از مسئولیستیکند و تو با   می

دان یـ در جنـگ بـا دشـمن بـه م    تـر   ی متعـال ي و در مدار  یاستعفا ده 
ک یسـتراتژ ک موشـک ا یـ ن اقدام یما با ا"ان هم گفت   یاو درپا . "ییایب

  ."دیم دیرات آن را خواهیم که خیک کرده ایم شلیبه سمت رژ
 دچـار تـوهم شـده و خـودش را     يب بود که رجو ین ترت یماجرا به ا  
 منتـصب  يس جمهـور یر دسـت خـود رئـ   یـ دانست و ز  می رهبر انقالب 

م ینـده، مـر  یحا عنوان کـرد کـه در آ  یبارها تلوها  او در نشست. کرده بود 
ودش بــاالتر از او بـه عنــوان رهبـر خــاص   ران و خـ یــس جمهـور ا یـی ر

  .الخاص خواهد بود
ن زن یم به اتفاق هزار نفـر از مـسئول  ی پس از آن نشست، مر   يچند

   امـا  .  هم چـون موشـک، بـه خـارج پرتـاب شـد      يو مرد، به گفته رجو  
ــه شــرح        نــده خواهــد آمــد، آن موشــک    ی کــه در صــفحات آ  یب
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 خـورد و در اشـرف بـه     بعد با فضاحت تمام برگـشت   یک اندک یاستراتژ
  . گل نشست

  
  اعزام کادر به خارجه 

ــادر فعال یمــر ــر در ک ــم قج ــشور ی ــارج از ک ــه  ی و آويت خ ــتن ب خ
 بــه یی اروپــاي، در عمـده کــشورها ییکــای و آمریلیاســرائهــاي  یالبـ 

 ي را بـرا يشتریـ  بي بـازکرد و کادرهـا  ياست جمهـور  یاصطالح دفاتر ر  
ر دور دوم اعزام، مـن  د. ل داشتیتحقق اهدافش از عراق به خارج گس     

د اعزام به خـارج شـدم و بـه اتفـاق     ی بودم که کاندیهم از جمله کسان   
 يدار رجـو یـ ح بـه د ین نـصا یافـت آخـر  ی دريگر مـا را بـرا    یچهار نفر د  

 نامـه  یک گـواه یـ بـه مـن   . می درنـگ بـه اردن رفتـ   یبردند و سپس ب 
 يگـر ی دادند کـه متعلـق بـه شـخص د    یک پاسپورت قالبی و   یرانندگ

  .ه من بودیبا شبیتقراش  افهیقبود که 
، قـرار  يبعد از چند روز اقامت در اردن و حـل و فـصل مـسائل ادار     

ت داشـته  یرم و همان جا فعالیشد من به کشور سوئد بروم و اقامت بگ   
 مـسلط  یسیـ  که به زبان انگليک واسط به نام محمد حجاز   یبا  . باشم

گـر  یگـاه سـوئد د  ت فرودیـ قرار شـد در ترانز . بود به فرودگاه اردن رفتم  
 کـنم و  یت معرفـ یس ترانزی را نشناسم و خودم را به پل  يمحمد حجاز 

ک یـ ران بـا  یـ ن بود که از ای من ا  يویسنار. می نما یدرخواست پناهندگ 
 يگـر ی دیه و از آن جا به همراه قاچاقچی به شهر وان در ترک   یقاچاقچ

بش یـ  مربوطه مـرا جـا گذاشـته و غ   ینک قاچاقچیو اام  به سوئد آمده  
  . ده استز
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 و یاسـ ی سی به افـراد پناهنـدگ  یکشور سوئد به آسانها  در آن سال  
ت فرودگـاه سـوئد بـه    یـ  راحـت از ترانز یلین خ یبنابرا. داد ی می اجتماع

بـا  .  واقـع در شـهر اسـتکهلم رفـتم    یت بـه کمپـ   یـ اتفاق مأموران ترانز  
که از قبل از دفتر سـازمان در شـهر اسـتکهلم داشـتم تمـاس      اي   شماره

 یست در کمـپ بمـان  یـ از نیش به دنبالم آمدند و گفتند نیفرداگرفتم و  
 بـود منتقـل   يری کـه مـسئولش حـشمت سـر    یگاهیک راست به پایو  

  .شدم
 گرفتن اقامـت و  يگاه برای پایچند روز اول به اتفاق مسئول حقوق   

چ گـاه برگـه   یهـ .  به کمپ رفت و آمد داشـتم  یحقوق ماهانه پناهندگ  
کردنـد و بـه     مـی افـت یخودشـان در . مدیانه را ند یاقامت و حقوق ماه   

  . ختندیر  میصندوق سازمان
  

   ی اجتماعیاشتغال به کار مال
م که به عنوان کادر از عراق به کـشور سـوئد   ی شدی نفرم 30حدود  

) نینـسر  (يک روز مهوش سـپهر ی. میگاه اقامت داشتیرفته و در آن پا     
 یر مـال یـ ت خطی مـان نشـست گذاشـت و مـسئول    يبه سوئد آمد و برا 

ران از یـ م در ایتـ ی بـه اسـم کودکـان    ی کمک ماليجمع آور  (یاجتماع
: او در ادامـه گفـت  . ادآور شد و ابالغ کـرد یرا به ما  ) يشهروندان سوئد 

م ینک خـواهر مـر  یا. میره نخواستی وغیا حقوقی و  یاسیاز شما کار س   "
.  هـستند ی و فرهنگـ یاسیت سیر فعالیدر مقر اورسوراواز به شدت درگ 

 که قـادر بـه پرداخـت    يم بطوری با مشکل مواجه هستیالما از لحاظ م  
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د مـسئوالنه  یـ شـما با . میستیم نینه آب، برق و تلفن مقر خواهر مر  یهز
د و گـره از کـار سـازمان    یـ ن مقطع و در خارج از کشور قـدم بردار یدر ا 

ادتـان باشـد کـه حـافظ     یدر ضـمن  . دیـ کن د و فقط پول جمع  یباز کن 
بـرادر انقـالب کـرده در خـارج کـشور و      ک یم، نمونه یانقالب خواهر مر  

 اجـازه  یحتـ . دی به عنـوان مرکـز لـشکر دشـمن باشـ        يدرقلب بورژواز 
 اعانـه از شـهروندان خـانم بـا آنـان دسـت       ين جمع آور  ید که ح  یندار
د در فرهنـگ آنـان ذوب   ید وگـر نـه مطمـئن باشـ    یرید و گرم بگ  یبده

ان  مــيکــامال بـرا . دیـ د شـد و انقالبتــان سـوراخ خواهــد گرد  یـ خواه
ن مقطـع بـه شـدت هـراس     یـ رو در ایزش نیاز رها  مشخص بود که آن   
 شیکننـد و خـط او را پـ     مـی  را تکـرار يف رجـو یـ دارنـد و فقـط اراج  

  .برند می
هـاي   در عراق مطالعه کردن به خصوص مطالعه کتـاب   از آن جا که   

م و بـا زبـان   ی بلـد نبـود  یسیـ  ممنـوع بـود، مـا زبـان انگل       یزبان خارج 
 ي بـرا ي ارتبـاط بـا سـوژه سـوئد    يبرقرار. میاشت ندیی هم آشنا  يسوئد

 ی اجتمـاع ین مـال ی مـسئول یولـ . رممکن بـود یـ  غ یمان مشکل و حت   
 مـسلط باشـد در کـارش    ی که به زبان خـارج ی بودند که کس   يمعتقد

شـما بـا   ": گفتندیبه ما م. شودیکمتر موفق است چون سرگرم گفتگو م 
 در کارتـان  یاع اجتمـ یما و اشاره و فقـط بـا نـشان دادن آلبـوم مـال       یا

  ."دی داشته باشيشترید راندمان بیتوان  مید بود ویخواهتر  موفق
ــ ــال   یدر اول ــا ســوژه م ــورد ب ــاعین برخ  ي نتوانــستم از و ی اجتم

 از کودکـان، کـه   ییفقط با نشان دادن عکـس هـا   .درخواست پول کنم 
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  کـه پـدر و مادرشـان توسـط    یدر آلبوم ما به دروغ به عنـوان فرزنـدان     
 سرپرسـت بـوده و جانـشان در    یدام شـده و در حـال بـ   ران اع یدولت ا 
 آن را امـضاء کنـد و اعـدام را    يب اشد، از سوژه خواستم که پا یخطر م 

  .دیمحکوم نما
ک یـ ان تـازه وارد بـه همـراه    یـ زدکی ای کار، مـن و موسـ     يدر ابتدا 

. میم بـود ی پور هـم تـ  ی به نام روزبه غنی اجتماعیشخص کهنه کار مال 
م و بـا بـازکردن   یگـاه برگـشت  یه داغان به پایح شب خسته و با رو   یوقت

دنـد و تنهـا بـا چنـد امـضاء از شـهروندان       ی دیمان آن را خال  یقلک ها 
م و یه اعدام مواجـه شـدند، بـه شـدت تحـت برخـورد قـرار گـرفت           یعل

د یـ  که در روز کمتر از هزار دالر درآمـد داشـته باشـد نبا    یکس": گفتند
د و هـر وقـت بـه    یرون رویگاه بین اآلن از پایشما هم . گاه برگردد یبه پا 

 ی تلقـ یه را شـوخ یابتـدا قـض   ."دیـ گاه برگردید به پا  یدیتعهد خود رس  
ز خواهر مسئول مواجـه  یرآمی و الفاظ تحقی با فحاش  ی وقت یم ول یکرد
خانـه  (گـاه  یوسـانه پا ین کـه شـبانه مأ  یـ م جـز ا ینداشـت اي   م چاره یشد

  . میرا ترك کن) یجمع
ز و یـ رآمی تحقیالتی تشکيرها که به خاطر عدم تحمل فشا     یکسان
 و انقـالب خـواهر   ي در خـارج، بـه رجـو   ي عادین جذبه زندگ یهم چن 

الت بـه آرامـش   یشه با خروج از تشکی همي زدند، برا  یم لگد اساس  یمر
ن یالت در بـ ی از تـشک یی و جـدا یدگیـ وع بریج بـا شـ    یبه تدر . دندیرس

تـر   فـشارها کم ي از عراق به خارجه، بـه دسـتور رجـو    ی اعزام يکادرها
 از یبرخـ . ر شـده بـود  یـ  دی شـود ولـ  يریروها جلـوگ یزش نیشد تا از ر 
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ده یـ  بـاز د ي که به عنوان کـادر بـه خـارج آمـده و انـدك فـضا         يافراد
 را تحمـل  يرجـو اي  الت فرقـه یگـر تـشک  یبودند، اعـم از زن و مـرد، د    

  . کارشان رفتندینکرده، جدا شده و پ
 از ییو گـدا  ی اجتمـاع ی به پول، آن هـم ازکانـال مـال      يفرقه رجو 

ــازمان از  يازیــ، چنــدان نیشــهروندان خــارج  نداشــت و صــندوق س
 یل انباشته شـده بـود، ولـ   ی صدام و عربستان واسرائینجومهاي   کمک

 ی خـود در امـر مـال   ي کادرهـا يریخواست با بـه کـارگ    میدر قدم اول  
از آن بـا عــوام  تـر   ش کنـد و مهـم  ی آن را محـک زده و آزمـا  یاجتمـاع 

شـود    مینین رهگذر تأمی از اي رجویه منابع مال وانمود کند ک   یبیفر
 هنگفـت نامـشروع را   ی، منـابع مـال  ی اجتماعیتا بتواند با توسل به مال   

ن در گـرفتن اعانـه از شـهروندان    یهم چنـ .  کندیی پول شو  یقیبه طر 
ي  و مـشمئز کننـده رو  یکرد و به اعمال ضد انسان  ي می  نامرد یخارج

 ی اجتمـاع یکشور نـروژ در امـر مـال    در یک بار با محمد اله     ی. آورد می
اد کـاربرد نـدارد بـه    یـ ابان زیاز آنجا که گرفتن اعانه در خ. م بودم یهم ت 

  . می آوردي رويخانه گرد
 کـرد و  ی مـی م کـه تنهـا زنـدگ   ی رفتيرمردیک نمونه به خانه پیدر  

  زنـد و احـوال  یک بار بـه مـن سـرم   یگفت که تنها دخترم ماهانه     می
توانـست    نمـی  مـشکل داشـت و  یینـا یب ه لحاظرمرد بین پ یا. پرسد می

 رو داشـتند کـه  یـ ا بانـک ج یرو و یدر کشور نروژ پست ج(سد یچک بنو 
ن اثنـاء محمـد   یـ در ا) ما در بانـک نقـد کـرد    یشد چک آنرا مـستق     می
شه بـه  یـ الت همیتشک شتر دری کسب راندمان و درآمد ب ي، که برا  یاله
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ت بـود، خـودش   یـ  آزار و اذین و حتیر و توهیشدت تحت فشار و تحق  
رمـرد  ی را نوشـت و از پ یرمـرد را گرفـت و مبلـغ هنگفتـ    یدست چک پ 

ت از کودکـان  یـ  حماي نقد بـرا یز مبالغیخواست از گاو صندوق خود ن     
هـاي   ز از پـول یـ ن خـصوص ن یـ د کـه در ا  یـ  سرپرست پرداخـت نما    یب
 بـا اعتـراض مـن مواجـه     یوقت.  بدون اطالع او برداشت   یرمرد مبلغ یپ

. ردیپـذ   مـی ت آن را تمام و کمالیگفت که مسئول یشد با دست پاچگ  
چ گـاه  یتواند پول کم به مقر برگردد و تـاکنون هـ  یگر نم یاو گفت که د   
ده است که البته واحد پـول نـروژ   ی دالر نرس1000به اش  درآمد روزانه 

  . شدی هزار کرون م7 ی ال6کرون بود که معادل حدود 
شود کـه مبلـغ     میق عوامل بانک متوجهیرمرد از طر ی بعد پ  يچند

 ين بانـک از رو یمـسئول .  از حسابش برداشت شـده اسـت     یقابل توجه 
 ن موضـوع مـشخص  یـ کنند و در روند ا ي میریگیه را پی قض يکنجکاو

 ير کـشورها یب مردمـان نـروژ و سـا   یـ  از ج یشود که مبـالغ بـاالئ      می
 ي تحـت پوشـش فرقـه رجـو    یه قالبـ یـ رین خیـ  به نـام ا  يناویاسکاند

 در کشور اردن به حساب افراد سـودجو مـرتبط   ینک شده و به با   ياخاذ
س بازگـشته و صـرف   یشود و سـرانجام بـه پـار     میزی واريبا فرقه رجو  

  .گرددی ميم رجویمرهاي  یمهمان
ه یقـات قـض  ی بزرگ باعث شد تا بعـد از انجـام تحق  ين کالهبردار یا

 يناویاسـکاند هـاي    لو برود و در رسانهين فرقه رجویدروغهاي    هیریخ
رمـرد  ین عکـس پ یهم چنـ . ابدی انعکاس یونیزی تلويه در کانالهااز جمل 

ــمالباختــه در جرا ــا  د و روزنامــهی ــد درج شــده ــردم یــن طریو ب ق م
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ان ین کالهبـرداران و مـدع  یـ ار کردند که بـه دام ا ی را هش يناویاسکاند
فتنـد و از مـال باختگـان    ی سرپرسـت ن یت از کودکان بـ   ین حما یدروغ

هـاي   د بـه پـول  یاقدام کرده شاها  هیریخن یت از ا  ی شکا يخواستند برا 
  .از دست رفته خود برسند

، بـه طـور موقـت    ي فرقـه رجـو  ین مـال ین افتضاح مسئولیپس از ا  
 بـه خـصوص در   يناویژه در اسـکاند یـ  وی و مال  ی اجتماع یهرگونه مال 

 نـروژ پخـش   ي کاران که در شـهرها یکشور نروژ را ممنوع کردند و مال  
  . کار احضار شدنديبودند به اسلو جهت جمع بند

 را از فرانـسه  ي، مهوش سـپهر يم رجویزد  می هم چنان که حدس   
 يه و انتقـاد کـه آبـرو   ی ما نشست گذاشت و گاليبه نروژ فرستاد و برا     

ن یــتــازه واردهــا از ا":  کــار گفـت يدر جمـع بنــد . نداشـته مــا رفــت 
ی ژه تلقـ یـ  وی درآمـد کـالن کـه مـال    يرا کـه بـرا  یـ نکننـد ز ها   سکیر

ست یـ از نیـ م و نیـ  داریمیت زبده، کار کشته و با تجربه قدکرد، نفرا  می
 یم حقـوق یک تـ یـ  درنـگ  یبـ . "میانه اقـدام کنـ  ین خصوص ناش  یدر ا 

رمـرد و  ی از پین فرصت جهت معـذرت خـواه  یمشخص کرد که در اول   
 کننـد  یه را ماسـت مـال  ی رفتـه و قـض  يبازگرداندن پولش، به منزل و     

 از سر گرفتـه شـد   یاجتماع یج در کشور نروژ مالی هر چند به تدر  یول
 ین مـال یم و بـه قـول مـسئول   یمواجـه بـود  اي   دهی با مشکالت عد   یول

پنداشـتند، سـطح    ی مین طالئی که سابقا کشور نروژ را سرزم  یاجتماع
 کـاران بـه   ی از مـال ي نزول کرده بود و مجبور شدند شماریلیدرآمد خ 
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ز بـه  ی نین خودم و محمدالهیس بروند و هم چنیش و سو یفرانسه، اتر 
  .میکشور سوئد بازگردانده شد

ــوجه   ــمار قابــل ت ــه ش ــا ک ــایدر آن مقطــع از آنج ــه ي از کادره  ب
 ی بـه زنـدگ  ي و فـرار از جهـنم رجـو   ییاصطالح انقالب کرده، بـا جـدا    

د کـه در گـذر زمـان    یـ  صـالح ند يگر رجـو ی آورده بودند، دي رو يعاد
ارتبـاط   ين ابتدا بـه برقـرار  یبنابرا. ش باشدیروهایشتر ن یزش ب یشاهد ر 

ن هـر  یش شـروع کـرد کـه مـسئول     یروهـا یبـا ن  ) کال کنفرانس  (یتلفن
ک کالم بـا عجـز و نالـه    ی در يحرف رجو. دادند  میگاه آن را تدارك یپا
 از عراق بـه خارجـه، بـا توسـل     ی اعزامين بود که انتظار دارد کادرها   یا

 کـم  ی طلبـ ی و دوران زنـدگ يم در قلـب بـورژواز  یبه انقالب خواهر مر 
  .و ماندگار بماننداورند ین

  
  بازگشت به عراق 

زش یـ ش کـاربرد نـدارد و روزانـه بـا ر    ید موعظه هـا ی دي رجو یوقت
لـه و دروغ  ید که با مکـر، ح ین ندیجز ااي  ش مواجه است چاره  یروهاین

 به نام بهـار بـزرگ بـه    یک نشست عمومیش را جهت شرکت در    یاعضا
اق و در پادگـاه  ش را در عـر یروهایخواست ن   می ن گونه یا. عراق بکشاند 

او .  کنـد يالت بسته و مخوف خـود حفـظ و نگهـدار   یاشرف و در تشک  
  . ش را ندادیروهایگر هرگز اجازه خروج به نیبعد از آن د

م کـه بـاز سـر و کلـه مهـوش      ی بود1374در شرف ورود به سال نو   
 بـه کـشور   یاسـ یگر از همراهانش از مـسئوالن س  ی د ي و شمار  يسپهر
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ز در آن شـرکت داشـتم،   یـ که خـودم ن هاي   نشستیط. دا شدیسوئد پ 
دروغ اذعـان داشـت     سروصدا به عراق بکشاند بـه ین که ما را بی ا يبرا

 درعـراق بـا   ي نشـست بـزرگ و گـسترده رهبـر    يکه قرار است به زود     
برگـزار شـود کـه    هـا   ي خارج کـشور ین خلق حت  یحضور تمام مجاهد  
ته اسـت  د داشـ یـ  است و خود بـرادر تأک يز ضروریحضور شما کادرها ن   

ن کلـک و دروغ  یـ هـدف از ا . نـد یک ببیـ خواهـد شـما را از نزد       می که
زش یـ  از ريریبزرگ فقط بازگرداندن کادرها به عـراق بـه منظورجلـوگ      

 نفـر از  300در اعزام اول کادرهـا بـه عـراق حـداقل     . روها بود یشتر ن یب
 در کـشور آلمـان جمـع    ینیک حـس یـ گـاه ن ی مختلـف، در پا    يکشورها

ا بـه  یـ ق دریـ گـر از کـشور سـوئد از طر   ی دي شـمار من به اتفاق  . میشد
 بـه عـراق   ی اعزامـ يروهایر نیم وبه سایدانمارك و سپس به آلمان رفت     

  .میوستیپ
ــوش ســپهر يرجــو ــع آن مه ــه تب ــاي و ب ــسؤلی و س ــت یر م ن وق

ن کـه خودمـان داوطلبانـه خواهــان    یـ  بـر ا ی را مبنـ یش متنـ یشاپیـ پ
الت از مـا  یتـشک ه کردنـد و بـه حکـم    یـ م را تهیبازگشت به عراق هست   

ن کـه اعـزام از عـراق بـه     یـ  از ایگر حـاک یامضاء گرفتند و چند متن د  
را کـه  یـ ت دوم مـا بـوده ز  ی مـسئول ی اجتماعیت مالیاروپا و انجام فعال   

 آنهـم فقـط از   یبخش ملـ یـ  با ارتش آزادیت اول همانا سرنگون  یمسئول
در خاتمـه  .  مـا رسـاندند  يز بـه امـضا  یـ  شـود را ن یسرمیخاك عراق م  

 در کشور آلمان و در روز اعزام بـه عـراق، مهـوش    یگاهی ما در پا  حضور
خواسـت    مـی  با ما نشست گذاشت وي جداگانه و به طور انفراد يسپهر
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نـد کـه   ی ما در مورد بازگـشت بـه عـراق مطلـع شـود و بب       ییاز نظر نها  
  . ا نهی انجام داده است یتش را به خوبیمأمور

ن یمـسئول ":  گفـت ي و.د، وارد اتاقش شدمی نوبت به من رس     یوقت
بـه  .  انـد ی راضـ یلی از تو خيت خارجه بودی که در مأمورین مدت یدر ا 
 يم در قلـب بـورژواز  ی هم با توسل به انقالب خواهر مـر   ی توانست یخوب

 ی اجتمـاع یت مـال ی خوب بـه مـسئول  یلی و هم خیخودت را حفظ کن 
 در مـدت کمتـر از شـش مـاه،     یدهد که توانـست     می آمار نشان . یبرس
چـون تـازه   . ی هزار دالر درآمد داشـته باشـ  130 حدود  یاجتماع یمال

ن ی تحـس ي، رقم مذکور جـا ی و با عدم تسلط بر زبان خارج  يوارد بود 
  .دارد

م ی از شـهروندان مـشغول بـود   یین که به کار سخت گدا یبا وجود ا  
ک دالر یـ  یم حتـ ی اجازه نداشتیم ولی داشتیو همواره به پول دسترس  

ک یـ شتر مواقـع  یـ کـه ب اي  م به گونـه ید خرج کناز آن را به دلخواه خو     
ا یـ م و ینه نهار نپـرداز یم تا هزیبرد  میچ آماده از مقر با خودمان     یساندو

ه یـ ریخهـاي    از فروشـگاه یم با حضورمـسئول مـال  ین که موظف بود   یا
 متـأثر از دسـتگاه   ی بـاف يبـا تئـور  . می خود لباس دست دوم بخـر    يبرا

ن مبـالغ  یـ م تـا ا ی کنیید صرفه جویباکردند که   میبه ما القاء اي    فرقه
ا یـ  برسد تا صـرف انقـالب شـود؛    يم رجویبه مقر اورسوراو و دست مر   

  .  گردديم رجوی شخص مریگر مصرف امور تجملیبه عبارت د
 از مـن سـوال کـرد کـه     ي، مهـوش سـپهر  يان نشست انفراد یدر پا 

ل بـه بازگـشت بـه عـراق     یـ مـن کـه تما  . ا نـه ی گفتن دارم  ي برا یحرف
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تـوانم    مـی ن جا بهتـر یکنم در هم  میاحساس": تم در پاسخ گفتم نداش
تمـام نـشده بـود کـه     ام  هنـوز جملـه  .  باشـم يکار کنم و عنصر کارآمد 

ن نظـر را در مـورد   یازقـضا مـا همـ   ":  وارد شد و گفـت    يمهوش سپهر 
  نشست بـه عـراق  ي شما فقط برایم ولی از نفرات از جمله تو دار   یبعض
 ي سـاز يه کـرد کـه لبـاس عـاد    ی توصـ یتـ ح. دیگرد  می د و بر  یرو می

م چـون کـه   یاوریـ را از تـن مـان درن  ) یر فـرم نظـام  یـ لباس شـهر وغ   (
  .عا ما را به اروپا برگردانندیخواهند سر  میمتعاقب نشست
ــه دل ــاده لــوحیــمــن ب ــاد مطلقــیل س ــتگاه  ی و اعتم ــه در دس  ک

هـاي    بـه وعـده  ین شـک ی آنکـه کمتـر  ی به سازمان داشتم ب   ییمغزشو
ب اعزام مـن بـه   یترت.  داشته باشم، قبول کردمي سپهرن مهوش یدروغ

از آلمـان عـازم خـاك اردن    . گر به عـراق فـراهم شـد     ی د یاتفاق گروه 
  .میم تا از آنجا با خودرو به عراق بازگردانده شویشد

ه یـ ت آن بـا حور ی در اردن کـه مـسئول  یگـاه یبه مجـرد ورود بـه پا   
 را یشخـص راهن یـ  بـود دسـتور داده شـد کـه کـت و شـلوا و پ         يدیس

ک یـ گـاه و  ی داخـل پا يک دسـت لبـاس فـرم بـرا    یل انبار داده و    یتحو
 يبـرا ) ر اردن بـه عـراق  ی در مـس ي سـاز ي عاديبرا (یدست لباس عرب 

م یدیـ ن نقطه فهمین صورت در همیم و بدیریل بگ یاعزام به عراق تحو   
 مجـددا بـه   يم توسط رجوی آنکه بخواهیم و بیب خوردی فریکه همگ 

  . میدش عراق بازگردانده
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  ات خرابکارانه یا عمل یبهار بزرگ

ن بـودم کـه داسـتان نشـست     یـ متعاقب بازگشت به عراق، دنبـال ا      
ن نشـست  یـ د بـه ا یـ  بایست و کـ یـ  تحت عنوان بهـار بـزرگ چ   يرجو
 درنـگ توسـط   ی نـشد بلکـه بـ   يدر عمل نه تنها از نشست خبر  . میبرو
الت ی تـشک ي رهبـر ي از فرماندهان زن شـورا یکی) طاهره (يا شهر یثر

د به ما ابـالغ  ی جدی، سازماندهییک نشست خوش آمدگو ی، در   يرجو
ن و ی به عنوان فرمانـده دسـته مـ   یکان مهندسیشد و من مجددا در      

  .  شدمیب سازماندهیتخر
ن قـرار بـوده   یـ در گذر زمان متوجه شدم که داستان بهار بزرگ از ا     

 سـازمان  يروهـا ی، نین عراقـ ی و مـسئول ين رجـو  ی ب یکه در هماهنگ  
ت ارتـش صـدام عبـور    یـ دا کرده بودند تا از مرز عـراق بـا حما   یمکان پ ا

نفـت  هـاي   ب لولهی تخريات خرابکاریکرده و وارد کشور شده و به عمل     
ات یـ  دسـت بزننـد کـه مطلقـا ارزش و اعتبـار عمل     يران در نقاط مرز  یا

  بـه صـدام محـسوب   ی نداشت و فقط به عنوان خـوش خـدمت     ینظام
  .اك عراق ماندگار شود بتواند در خيشد تا رجو می

ل داده بودنـد کـه واحـد    ی نفـره تـشک  7 ين دسـتگاه واحـدها  یدر ا 
ک یـ ک واحد سه نفره جلـودار و  ی. شد  می عمل کننده محسوب   یاصل

اب و راه بـاز کـن هـم بـه آن     یـ ن ی به عنوان مـ ی مهندس ینفر تخصص 
 در شـکل  یراتـ ییت سوژه تغید و متناسب با وضع یگرد  می قیواحد تزر 

ز ارتش صـدام تمـام   یدر پشت صحنه ن. شد  می ننده داده واحد عمل ک  
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  .کرد ی میبانیت و پشتیو کمال از واحد عمل کننده حما
ر دسـت داشـته باشـم و    ی زيروی نداشتم که کار کنم و ن یلیمن تما 

 شـرکت  يزیـ برنامـه ر هـاي   ر نشستی و ساییمغزشوهاي  ا در نشست  ی
ن کـه نمـک   یـ  ايبرا.  نژاد مسئول وقت مقرمان بودی حاج يمهر. کنم

ت آمـده  یـ ک کـادو برا یـ  يازطرف رهبر": م زد و گفت یرم کند صدا  یگ
   . نبودين رجویک عکس زوجی جز يزیکادو چ. است

 باشـم، قـصد   یکان مهندسـ یخواهم در   نمی  نوشتم که  یدر گزارش 
  .دهم به خارج اعزام شوم  میحی دارم و ترجییجابجا

 نوشـتم و  چـه  اوردنـد کـه مـن   ی خودشـان ن ين من بـه رو  یمسئول
م زدنـد و  ی صـدا یبعد از مدت.  از سازمان است  یامم درخواست جدائ  یپ

ات که نـامش را نـامنظم گذاشـته بودنـد بـه      یک عملیخواستند که در    
و بعد از آن جابجـا خـواهم شـد و بـه       شرکت کنمیعنوان نفر مهندس 

  .گزارشم جواب خواهند داد
کردنـد کـه   ات طرح به من نگفتند و فقـط ابـالغ   یز از جزئ  یچ چ یه

دان یـ  که عبـور از م یاتیرعملی خواهم بود و مسی مهندس ینفر تخصص 
ک نـوار  یـ  کـرده و  ين پاکـساز ید از وجـود مـ  یـ  اسـت را با ین عراق یم
 عمـل کننـده بـه دنبـالم     يروهایجاد کنم تا نیا)  متری سانت90عرض  (

ت یـ فتند و به سـمت سـوژه حرکـت کننـد و پـس از انجـام موفق      یراه ب 
  . بازگردندیگاه عراقی شده به پاير پاکسازیمسن یزعمل از همیآم

ن یدان مـ یـ  از مي متـر 700ر یک مسیت خرابکارانه  یدر آن مأمور  
 کردم و بـه اتفـاق واحـد جلـودار در     ي را پاکساز یار خطرناك عراق  یبس
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ر به سـمت سـوژه   یواحد عمل کننده با ادامه مس.  شدمیمخفاي    نقطه
را ) یبمـب سـاعت   (يفجـار رفتند و چنـد بـسته ان  ) اتینفت بهاي   چاه(

نفت کار گذاشـتند وبـه نقطـه الحـاق کـه مـن و واحـد        هاي   لوله يرو
 و سـرانجام بـه   یم بازگشتند و از آن جا به مقر عراق  یجلودار مستقربود 

ات خرابکارانـه در  یـ  مطـابق طـرح عمل  یول. میافتیقرارگاه اشرف انتقال   
نفـت  هـاي   ولهم تا با انفجار لی ماندیمنتظرم) نقطه حجاب (یمقر عراق 

و مشاهده دود برخاسته حاصل از آن به مقر باالتر گزارش کرده تـا بـه        
رون انعکــاس داده و بهــره یــار بــزرگ از آن بــه بیات بــسیــعنـوان عمل 

 بـه صـدام   يست توسـط رجـو  یبا  می ن گزارش هم  یاول. ندی نما يبردار
  .کرد  میافتیشد و مزدش را در  میداده

  
 ان یرس در حفاظت قرارگاه پایسازمانده

: م زد و گفـت ی نـژاد مـسئول وقـت صـدا    ی حـاج  ي بعد مهر  یمدت
 یم ولـ ینک اعزام به خـارج نـدار  ی ای شده است ول  یدرخواستت بررس "

ان کـه در  ی قرار شده تو در کادر حفاظت مقـر پارسـ  ییک جا به جایدر  
ن یـ  و اي شـو ی است سـازمانده يواقع حفاظت از محل استقرار رهبر     

 بـه تـو داشـته    ين اعتمـاد یه توست که چنن پرداخت سازمان ب   یباالتر
ــ  مــسعود ( بـرادر  ی در گـارد حفــاظت یت حــساسیـ ن موقعیکـه در چن

  ".يریقرار گ) يرجو
 در يار حـساس رجـو  ی و بـس ي سـر يان از جمله مقرهـا  یمقر پارس 

 آن مقـر بـه امـر گـشت و     ین سال در حواشین که چندیبا ا . عراق بود 
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  . درون آن وارد شومچ گاه اجازه نداشتم بهیحفاظت مشغول بودم ه
 ي نفـر از اعـضا  200ن مقـر دسـت کـم    یـ  در ايگارد حفاظت رجو  

 نفر به شـعاع  200ن یا. شد  می و مورد اعتماد سازمان را شامل  یمیقد
ست و چهـار سـاعته بـه گـشت     یـ  بيلومتر در گرداگرد مقر رجو ی ک 10

افـراد  . گفتنـد ین عمـل حفاظـت دور م  یـ  مشغول بودنـد کـه بـه ا      یزن
 و در داخـل مقـرش بـه    يک رجـو یـ ه در حفاظـت نزد    بودند ک  يگرید

ن یرون و همچنـ یـ ، در استقرار و در ترددها به بي و حفاظت و   ینگهبان
  .در نشست ها، اشتغال داشتند

 ي شده بودند کـه بـاال  یکان سازماندهیاد شده در چند ین تعداد  یا
قــرار داشــت و ) آذر (يدی، محبوبــه جمــشي رجــویدسـتگاه حفــاظت 

ن تـن از  یر دستش چنـد ی و زییهه کربالیوجها  کانیم  یمسئول مستق 
 ییواحـدها هـا   کـان ین یر مجموعه ای زی بودند، ولي رهبر يزنان شورا 

بـه  ) ت عـراق یـ دسـتگاه امن (بودنـد کـه بـه طورمـشترك بـا مخـابرات       
 گـشت و حفاظـت بـا    يهر خودرو. رفتند ی میرونیت حفاظت ب یمأمور

 مـسئول برخـورد   ک نفر از مخابرات همـراه بـود و   یت  یحضور و مسئول  
  . در نظر گرفته شده بودیا افسر عراقی، درجه دار يکننده با هر مورد

پـس از  .  دو سـاعته بـود  یدر حوزه اسـتحفاظ ها    زمان حضور گشت  
شـد    مـی ن همان واحـد حفاظـت  یگزیگر جایاتمام دو ساعت، پست د     

 یچ گاه منطقـه اسـتحفاظ  یست و چهار ساعت هیکه در عرض ب   يبطور
 ين خواسـته رجـو  ید و ایگرد  نمیهینبود و تخلها    یبدون حضور گشت  

  . ن رهگذر جانش به خطر افتدیبزدل بود که مبادا در ا
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 گـشت و  ي منطقه از حضور واحدهاين واقعه فقط مردم عاد  یدر ا 
 ت و آزاریـ دنـد و اذ ید  مـی بی و صـدام آسـ  يحفاظـت مـشترك رجـو   

مـردم و   منازل ین بهانه و سوء ظنیرا به خاطر کوچک تر     یز. شدند می
ن خلق ی و مجاهدی گشت عراقين واحدهایشان توسط هم  یخودروها
 بـوده اسـت کـه    يبارهـا مـوارد  . گرفت  می قرار یش و بازرس  یمورد تفت 
 کردنـد  یف آن منطقه که از ترس و وحشت از گشت فرارمـ   یمردم شر 

 گنـاه چنـد روز را بـه اجبـار در     یک شـده و بـ  یشان شـل  یـ به خودروها 
 جانـشان را  ی بوده کـه حتـ  يو موارد ه اند کرديعراق سپرهاي  زندان

  .هم از دست داده اند
م، عنـوان  ی، که با من به گشت مشترك رفته بـود یک بار نفر عراق  ی

خواسـتند در    مـی ران بودنـد و یـ  کـه مـزدور ا  یسه نفر عراقـ  "کرد که   
ک کننـد و توسـط   ی خمپـاره بکارنـد و شـل    ي مقر مسعود رجو   یحواش

م کـه  یدیـ  دیوقتـ . میرکردی را دسـتگ  شده بودندییبرادران شما شناسا 
 ياد دو پـا یـ زهـاي   کننـد پـس از شـکنجه     نمـی ت خود اقراریبه مأمور 

م و سـپس بـا حرکـت    یفرمانده آنـان را بـا طنـاب بـه دو خـودرو بـست         
چ یگـر هـ  یم کـه د یـ  سـرش آورد یـی خودروها به دو سمت مخالف، بال   

  . "ک شودی نزدينزند که به مقر مسعود رجواش  لهیکس به مخ
 ین سـه تـن از اهـال   یـ ه آشـکار شـد کـه ا   ی قضيته پس از چند   الب

ک رودخانـه بــه شـعاع نــه   یــ در يریگی مـاه يفلوجـه بودنــد کـه بــرا  
ان رفتـه بودنـد کـه از طـرف گـشت      ی در پارسـ ي مقـر رجـو    يلومتریک

 بـه  یر گـزارش دهـ  یک سـ یـ  شـدند و در  ی، مورد مشکوك تلق يخود
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)  مقـر مخـابرات  افسر مسئول(ات و خبردار شدن رائد احمد    یاتاق عمل 
ن واحد سراپا مسلح بـه منطقـه گـزارش شـده،     یل داشتن چند  یو گس 

 ر و بـه زنـدان انتقـال داده   ی دستگیچ مقاومتی هی ب یآن سه تن عراق   
 ن گونـه بـه قتـل   یـ وحـشتناك ا هاي  شوند و پس از تحمل شکنجه  می
ه مقامـات سـابق عـراق و    یـ در حال حاضـر خـانواده آنـان عل    . رسند می

  . ت کرده اندی خلق شکانین مجاهدیهمچن
م نقـل کـرد کـه    یمن بود برا که در گشت همراه یدر ادامه نفر عراق  

 ي بـرا "اخ مـسعود " کـه  يادیـ  بزرگ و مبلـغ ز یلی خییه با کادو یقض"
اي  در طـول دوره . "صله داده شـد یـ آن سه خانواده در نظرگرفته بـود، ف   

 انی مقـر پارسـ  ی در حوزه اسـتحفاظ یکه خودم در حفاظت و گشت زن 
ن مقـر  یان و هم چنـ یمشغول بودم بارها اتفاق افتاده بود که مقر پارس     

شـد    مـی  در آن جا برگزاري رجویعمومهاي  باقرزاده که عمده نشست   
 قـرار  ی مورد حمـالت موشـک  يمخالف صدام و رجوهاي  یتوسط عراق 

ج کـه  یان جنـگ خلـ  یـ در جر 1370  در ساليگرفته بود چرا که رجو 
ه صـدام بودنـد را   یـ ام و انقـالب عل یـ صـدد ق  دریان عراق یعیاکراد و ش  

ست از جانـب همـان   یـ با  می بود کهيکشتار کرده بود و حال نوبت رجو 
 شـمار خـود را   یات بـ یـ  قصاص شـود و پاسـخ جنا   یف عراق یمردم شر 

  .ردیبگ
  

   ی ناراضيف اعضاین تکلییسرکوب و تع يها نشست
 ادیـ ار زی بـس ی ناراضـ يه اعضای عل يسرکوب گرانه رجو   يها  نشست
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 و طعمـه  1374از جمله آن نشست ها، نشست حوض در سـال       . است
 در ی ناراضـ ي از اعـضا ياریرا بـس یز است زی متمایلی خ 1380در سال   

 يکتـاتور مآبانـه شـخص رجـو    ی دی قدرت طلب یان محاکمه، قربان  یجر
  .شدند

 یخـاك نـدارم، حـام   ":  در نشست معروف به حـوض گفـت       يرجو
م را دارم یم و در عـوض انقـالب مـر   ابرقدرت ندارم، پول و امکانات ندار  

م صحه بگذارد به عنـوان مؤسـس دوم   یو هر آن کس که به انقالب مر  
شود وگرنـه از گردونـه مبـارزه و    یـ  شـناخته م ی بخش ملـ  يارتش آزاد 

کـنم و حـال     مـی فیـ ن تکلیـی گردد و مـن او را تع   می مجاهدت محو 
 س کـردم را منحـل اعـالم   ی کـه مـن تأسـ   ی ارتـش  یعنیمؤسس اول،   

د یـ رجه بزنید بود که در حوض شـ یکنم و شما مؤسسان دوم خواه      می
ن طـرف  ید و گـر نـه بـا مـشت آهنـ     یـ زان گردیـ م آویو به انقـالب مـر   

  ."دیهست
 یبا محاکمه عمـوم ها   نشستيدن رجویمتعاقب خط و نشان کش     

م را یرفتنـد و انقـالب مـر     مـی  بـه شـمار  ی ناراضـ يکه از اعضاها   سوژه
کردنـد،    مـی  قلمـداد يکتـاتور یجـاد د ی ا ويکه تازی ي برا يترفند رجو 

ر و سـرکوب  یـ شروع شد و آنان را با استفاده از اهـرم فـشار جمـع تحق     
ا همـان  یـ  ي افتخـار يکرد که نمونـه برجـسته آن سـوژه کـردن مهـد      

ران بـه فرانـسه در   یـ  از اي دادن رجـو يفرمانده فتح اهللا مـسئول فـرار   
ن یـ بـه آن در ا گر که پـرداختن  یتن دها   بود؛ و سرکوب ده1360سال  
  .گنجد  نمیمطلب
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ش یخواهـد بـه اعـضا     مـی  شـد کـه  ی نشست مدع2 در آن    يرجو
 روزانـه و در نشـست   يات جـار یـ ه بدهد و در نشست حـوض عمل    یهد

 و به خصوص سـرکوب  ییان مغزشوی که نمونه عر  یطعمه غسل هفتگ  
ن پـس  یـ  بود را به جمع عرضه کرد وعنوان نمود که از ا   ی ناراض ياعضا

د بــرود یــ و هـرآن کــس کـه قــصد خـروج دارد بفرما   میخارجـه نــدار 
ل یـ  خودمان، دوسال بماند تا اطالعاتش بسوزد و آن گـاه تحو      یخروج

  . ف گرددین تکلییب داده خواهد شد تا تعیصدام و زندان ابوغر
  

  یی کای اشغال گر آمرياشغال عراق توسط قوا
فـشار   ریـ کا، عراق به شدت زی آمری ده سال قبل از تهاجم اصلیط

ضـرر و   کـا و متحـدانش بـود و مـردم آن کـشور     ی آمريم اقتصادیحرت
 شـواهد  1380کم کم در دهـه  .  خانمان شدندیدند و ب یار د یان بس یز

س یکـا و انگلـ  ی آمریی و هـوا ینـ ی از حمالت گسترده زمین حاکیو قرا 
شد که خواه نـا خـواه   یبه عراق به منظور ساقط کردن صدام مشاهده م 

  چـاره يست که رجـو یبا  میکرد و  میفیکلن تیی را هم تع يفرقه رجو 
  . دیشیاند می

 یاسـ یت و شـعور س یـ  برحسب عـدم درا ي، رجو یدر نشست عموم  
ش یست، پـ یـ ل درسـت اوضـاع ن  یه و تحلیچ گاه قادر به تجزیکه کال ه  

 را انتخـاب نخواهـد کـرد    ینه نظامیه عراق گزیکا عل ی کرد که آمر   ینیب
ن یم را فلـج و زمـ  خواهـد کـه صـدا    ي مـی م اقتـصاد یو فقط بـا تحـر     

چنـان  ": کا بـه عـراق گفـت   ی در صورت احتمال حمله آمریرکند، ول یگ
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کـا  ی بـا آمر يرا مـا کـار  یـ  ما بهتـر اسـت ز  ي شود براین شق عملیچه ا 
 م مـا ییگـو   مـی کـا یم و به آمری شویم در مرز مستقرم یرو  می م و یندار
ن یـ در ا.  نداشـته بـاش  يم، با ما کاریم به کشور خودمان برو   یخواه می

م یم بـود و عـازم تهـران خـواه    یم جلودار شـما خـواه  یصورت من و مر 
  ".شد

تمـام  .  محقـق شـد  ي رجـو ینـ یش بیکا برخالف پـ یشق حمله آمر 
ن یبان، بـه منظـور پـائ   ی پـشت يروهـا ی به جـز انـدك ن     ي رجو يروهاین

اشـرف را تـرك کـرده      در برابر بمباران هـا، يریب پذ یزان آس یآوردن م 
 شدند تـا خـود را حفـظ    یپراکنده و مخفو در اطراف آن پناه گرفته و   

 يران بـود کـه رجـو   یـ  از آن نبود، ورود به اي که اثر يزیتنها چ . ندینما
دانـست همـه را     مـی را کـه یـ  را نداشـت ز ین اقـدام  یمطلقا جرأت چن  

دان را یــکـرده و بــدتر از فـروغ جاو  اي  ن اقــدام احمقانـه ی چنـ یقربـان 
  . دیخواهد آفر

هــاي   جنگنـده ییحمـالت هــوا ســازمان از هـاي   گــاهیهـر چنـد پا  
چ گـاه بـه انعکـاس    ی هـ ي رجوی در امان نماند ول یسی انگل – ییکایآمر

ش توسـط  یروهـا ی بـود کـه ن  یرون تن نداد و در عـوض مـدع  یآن به ب  
 فرصـت را  ين کـه رجـو  یـ ضـمن ا . ران کـشته شـده انـد     یـ پاسداران ا 

 و مـسأله دار را بـه قتـل    ی ناراضـ ي از اعـضا يمت شـمرد و شـمار     یغن
  .جا دادها  نام آنها را هم در شمار کشته شدگان بمبارانرساند و 
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   یی در فرانسه به اتهام پول شويم رجوی مريریدستگ

ن یـ  عـادت کـرده بـود ا   ي که به مزدوري پس از سقوط بغداد، رجو   
م بلند کـرد و بـه توافـق    یکا پرچم تسلی آمريصال به سویبار از سر است   

داده شود حاضراسـت خلـع   ش حفاظت ی و اعضايد که اگر به رجو   یرس
رد و یـ د قرارگیـ سالح شود تا بتوانـد تحـت پوشـش صـاحب خانـه جد       

 بودند سـالح نـاموس هـر    ی مدعين خلق که روز  یمجاهد. ن شد یچن
کـا  ی بـه آمر ی ناموس خـود را دو دسـت  يمجاهد خلق است توسط رجو 

 خـود را بـه   ی و سرسـپردگ يم کردند و متعهد شدند کـه مـزدور    یتقد
گر اطالعـات خـود در مـورد کـشور     یز آن پس بود که داثبات رسانند و ا 

  .فروختندها  ییکایو مردم عراق را به آمر
 بـه نشـست   يم به زودیکرد  میم و گمانیما به اشرف بازگشته بود     

م کـه در شـروع حمـالت    یدانست ی نمیم رفت ول  ی خواه ي رجو یعموم
ختـه و چـون   یه عراق، مسعود طبـق معمـول از معرکـه گر      یکا عل یآمر

 از نـور  ي بـه اتفـاق شـمار   يم رجـو یمر. ده استی خزیبه سوراخموش  
م کـه  ی متوجـه شـد  ین را زمـان یـ سر از فرانسه درآوردند و ا ها    یچشم

 و سـران  ين کـه رجـو  یـ م در فرانسه منتشرشد و ای مر يریخبر دستگ 
م چنـد روز در زنـدان فرانـسه    ینکه مـر یش به خاطرا یالت فرقه ا  یتشک

بـا فرمـان   اي  ه بر اساس مناسبات فرقـه ش را وادار کرد ک  یروهاینماند ن 
مـت  یش قیجان خـو هاي   بزنند وبا شعلهيالت دست به خودسوز یتشک
م ی بـود کـه خـود مـر    ین در حـال یـ  را بپردازنـد، و ا   يم رجو ی مر يآزاد
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 ی اعتراضـ يک اعتـصاب غـذا  یـ  دست به ی در زندان فرانسه حت يرجو
دادگـاه   فرانـسه بـدون حجـاب در    ی خوشامد دستگاه قـضائ ينزد و برا  

   .حاضر شد
  

   از دست رفته ی و بازپس گرفتن زندگي از فرقه رجوییروند جدا
 ي بـا مـن چـه برخـورد    يپـس از درخواسـت خـروج از فرقـه رجـو     

هـا   یار و از سرگذراندن سـخت یبسهاي  بیکردند؟ من پس از فراز و نش 
 ی بـه ذات اصـل  ی وقتـ يرجـو اي  الت فرقهیده در تشکیو مشکالت عد  

 ي بـرا ی و منطقـ یل عقالنیچ دلیمتوجه شدم که هخودم رجوع کردم  
.  نـدارم يرنـگ و دروغ رجـو  یب و نیـ ن مناسـبات فر یـ ادامه حضور در ا 

 کوتـاه درخواسـت   ی با نوشـتن متنـ  1383 خردادماه 12خ  یمن در تار  
 ی طالقـان يخروج از فرقه را به مسئول وقت قرارگاه اشـرف عـذرا علـو      

 48 کـه چنـان چـه تـا     د کردمین متن تأکیر ایدادم و در ز) سوسن(
 ییکـا ی آمريروهـا یرم بدون واسطه خود را به ن ینده جواب نگ  یساعت آ 

  .  خواهم کردیمعرف
رون یـ شگاه بـست نشـستم و ب  یـ از آن پـس گرسـنه و تـشنه در آسا   

) منـوچهر ( ساعت بعد از درخواستم فرهـاد الفـت   36ن که یامدم تا ا  ین
 بـه  ي وقـت فرقـه رجـو   یگانـه مـسئول پرسـنل   یتحت مسئول فرشته  

ک راسـت مـرا بـه سـتاد     یـ د یـ  بگوی آنکـه مطلبـ  یشگاه آمد و بـ    یآسا
ــردی نــزد فرشــته یپرســنل ــول  ی فرشــته .گانــه ب گانــه، بــرخالف معم

ن بـار  یـ  کـه مهـاجم و فحـاش هـستند، ا      ي رهبـر  ي شورا يبرخوردها
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 در مقابلم حاضـر شـد و انگـار    ی خودمانیلیار مهربان و خاضع و خ یبس
و قـصد خـروج دارم   ام  "دهیـ بر"ان عنصرنه انگار که بنده به قول خودش 

  . خونم حالل استریختن و الجرم 
ب یـ  خود و هم بـه منـوچهر نه  ی درنگ هم به منشیگانه بیفرشته  

مــان یرون رفتــه و تنهایــزد کـه معطــل چــه هــستند و زود از اتــاق ب  
ــد ــپ. بگذارن ــم میشاپی ــش ه ــی ــ و آجینیریوه و ش ــور در ی ل جورواج

 ي رويزیـ ن برانگی تحـس ی و بـا طراحـ  ا شدهیده مهیک بریاستقبال از  
  .ده شده بودیز چیم

 آمـاده  ي هرنـوع برخـورد  يمن سراپا در استرس بودم و خودم را برا  
او ضـمن   . بـودم "خـواهر فرشـته  " يدن حرفهـا یو در انتظار شـن  کرده

واهللا "تم گفتنـد  یمانه و بدون توجه بـه وضـع  یار صم یخوش و بش بس   
 و ي رهبـر ياهران شـورا از صبح تـا شـب کـارم شـده برخـورد بـا خـو          

زننـد و بلـد     مـی خیردسـتان خـود سـ   یبرادران مسئول که مـدام بـه ز     
را هـا   آنها فقـط بلدنـد آدم  . شان برخورد کنند یروهایستند چگونه با ن   ین

شناسـم بـرادر     مـی من تو را.  قطع کنند و از مناسبات ببرانند  ياز رهبر 
 بـرادران  یالتین رده تـشک یبا بـاالتر  ، با سابقه، مسئول و دلسوزیمیقد
 باشـد،  ) و عضو شـوراي مرکـزي سـازمان      معاون ستاد  یعنی( Mo که
ن ماجرا ببرد و بفهمـد کـه   ی از اییبو) يرجو(خواهد که برادر     نمی دلم

قـه  یشـود و    می ناراحتیلی، چون که خيا  کردهین درخواستیتو چن
رم و تـو هـم زود بـرو    یگ  میدهیمن هم موضوع را نشن. ردیگ  می من را 
  . "تت را استارت بزنی کار و مسئوليرت و از فردا پر انرژسر کا
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  ي دستگیري مریم رجوي در لحظه
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گـر  یست مـن د یـ نها  نیگر ای کوتاه گفتم که بحث دیلیدر پاسخ خ  
 خواهر فرشـته انگـار کـه    .بروم می زندگیخواهم پ  میوام  خسته شده

 ست اگــریـ باشــد مهـم ن ": ده اســت در جـواب گفـت  یرا نـشن پاسـخ مـ  
 ی دل خـور هـست  ي و از وی در دستگاه خواهر سوسن بمان     یخواه نمی

 خـواهر  یبرو در دستگاه امداد پزشـک . کنم  می ات را عوض   یسازمانده
.  و با برادر محمود عضدانلو در کار روابـط فعـال بـاش     ی جمال یزهره بن 

 در کنـار بـرادر   یلط بـه زبـان عربـ    مـس ی تا بتـوان  یزود برو کالس عرب   
  . " يمحمود در کار روابط مشغول شو

 بـر خـروج را گرفتـه بـودم در     ی خود مبنـ ییم نهایاما من که تصم   
ک هـوادار  یـ تـوانم در قالـب     مـی جواب گفتم من اقامت سـوئد را دارم   

اکنـون بـه سـتاد    ": او موافقـت کـرد و گفـت   . ساده در خارجه کار کنم     
کـه سـه مـاه     شغول باش تـا در فرصـت مناسـب    برو و م یامداد پزشک 

   ."م کردیکشد به خارجه اعزامت خواه  نمیشتر طولیب
ن یـ دم بـا ا یپسندن کار را یام کامال خام شدم و یقت را بگویاگر حق 

از جملـه  هـا   ک از نشـست یچ یشرط که تا هنگام اعزام به خارجه در ه   
ا  کـه از قـض  نکـنم  شـرکت  ی و غسل هفتگـ يات جاریعملهاي    نشست
رفت و قـول  ی پـذ یبـه راحتـ  هـم  مرز سرخ را عبور از ن یگانه ا یفرشته  

  .مساعدت داد
 نگذشـته بـود کـه    یالت امـداد پزشـک  یک ماه از حضورم در تـشک  ی

 فتـق کـه سـال    یم زد و خبر خوش داد که بـا عمـل جراحـ      ی صدا يو
ت یـ ن هفتـه برا ی موافقت شده است و ايش درخواستش را داده بود     یپ
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بـا  . ي عمـل شـو  ير دسـت دکتـر خـود   یتم که ز گرفیقرار عمل جراح  
در کـار اسـت   اي  دم که نکند توطئـه یرمترقبه ترسین خبر غ  یدن ا یشن
 یاشـراف  بـا  د وی ترد ون شکیستم کنند که با ایخواهند سر به ن     می و

 جـواب رد دادم و گفـتم کـه    اعی داشـتم سـر  ینـ ین چن یـ که به موارد ا   
 و يالت انـرژ یخـواهم از تـشک    نمـی ست ویـ اکنون مشکل مـن حـاد ن     

ه را از یقـض   تمـام ياری و با هـش ي کنجکاو يسپس از رو  . رمینه بگ یهز
 از امـدادگران آن  یکـ یاز قـضا  . شـدم  ریـ  گ ی پ یکارکنان امداد پزشک  

 یبرتـ یل  هـم در هنوزم و یم و محفل داشتی بوددوستقسمت که باهم   
ر بـار عمـل   یـ به من رساند که مواظب خـودت بـاش و ز      برد، یبه سرم 
 م کاسـه اسـت و  یر نـ یـ زاي   خبـر موثـق دارم کـه کاسـه    . نـرو یجراحـ 

  .رندیخواهند جانت رابگ می
 کـردم  يز در آن قـسمت سـپر  یـ را کج دار و مرگر ید ماه  6بهرحال  

  اجـازه ی بـه مـن ندارنـد و حتـ    ي اعتمـاد چ وجـه یبـه هـ  دم کـه    یو د 
.  اسـکورت بـه بغـداد بـروم    یدهند که در کادر روابط به عنوان حت    نمی

م ی کـردن طـرح خـودم تنظـ    ی جلب اعتماد و عمليابر آن شدم که بر   
ن کـه  یـ  بـر ا ی نوشتم مبنـ ین اساس گزارشی داشته باشم و بر ا يگرید
 خـود کوتـاه آمـدم و نـه تنهـا درخواسـت خـروج         یگر از موضع قبل   ید

هـاي    نشـست یخواهم به عنوان کادر مـسئول در تمـام     می ندارم بلکه 
ه موفق شـدم و  خوشبختان.  شرکت کنمیهفتگغسل  و   يات جار یعمل

اد شـده  یـ  فتق در گذر زمـان ز ی پارگاما. دا کردی پيتم روال عاد یوضع
دم و یـ ط را مناسـب د یشـرا و مـن هـم   کـرد    مـی تمیـ بود و داشـت اذ   
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ــ  ــس از  ی کــردم و چنــیدرخواســت عمــل جراح ــد و در ادامــه پ ن ش
ــل مجــدد يبرخــوردار ــت 1383 در اســفند ا از ســالمت کام  درخواس

  . خروج دادم
دم فرشـته  یـ د.  احضار شـدم ی جمالیه اتاق زهره بنچند روز بعد ب   

 اتـاق از  ی جـانب يدر راهـرو . ن استی خشمگیلیگانه حضور دارد و خ     ی
ه مـن فرهـاد الفـت،    ی علي و برخورد و کتک کار  يریبابت احتمال درگ  

گـر از عوامـل   ی ديشمار د آراسته وی، حم یضی ف یمحمود عضدانلو، عل  
گر ظـاهر مهربـان و خنـده    یگانه دیفرشته . ده بودندیسرکوب صف کش  

 بـه  !ده خـائن یـ بر" :گفـت   مـی کـرد و   مـی نی نداشت ومدام توه ییرو
ــدگ يخــاطر رو ــه زن و زن ــادی آوردن ب ــرادر ي ع ــو( ب ــا ) يرج را تنه

 و ي خـورد ين همه سال از حـق رهبـر  یا .یکن  می انتی و خ  يگذاریم
 ات را ینـه عمـل جراحـ   یم هزی که داشتیبا وجود مشکالت. يپس نداد 

 کـه  ی در حـال ي و جان سالم دربـرد يب دادیو خوب ما را فر  میپرداخت
م و از دسـتت  یکـرد   مـی  هوشـت یشه بـ ی همير عمل برا  یحقت بود ز  

  ."س و امضاء کنیم بنویگو  می هرچه منحاال. میشد  میراحت
. دیان هـست یـ و در جرام  ه درخواست خروج نوشتکهدر جواب گفتم   

 يافـراد اد یـ  زي صـدا د به من با سر وی شدیگانه ضمن فحاشیفرشته  
 و آورد اتـاق منتظـر سـرکوب بودنـد را بـه داخـل اتـاق         ازرونیبدر که  

 .دی طـول کـش  یقی دقـا که شروع شد یکیزیفحش و ناسزا و برخورد ف     
گانـه تـن   یچون خروج از مناسبات مد نظرم بـود بـه خواسـته فرشـته       

د یـ  خواهي پرونـده سـاز  ي که از من براینامه هائ اقرار  ": دادم و گفتم  
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شتر در یـ ن کـه پ یـ  نخواهد داشت ضمن ايتان کاربرد یرفت هرگز برا  گ
ــدســتگاه عمل ــ يات جــاری ــسل هفتگ ــستی و غ ــاي   و سلــسله نش ه

و ید و در آرشـ یـ  کردي مـن و امثـال مـن پرونـده سـاز      ي بـرا  یبازخوان
  .دیدار

ــا عــصبانیفرشـته   هــاي  از آدم":  تمــام گفــتیت و فحاشـ یگانــه ب
 بـه  ي کـه دار ی خوش اقبال هستیلیم و تو خیاز تو اقرار گرفت تر    گنده

ن ی کـه حقـت بـود همـ    ی در حـال يشو  می انتقال داده ییکایمرآکمپ  
الزم بـه ذکراسـت کـه    . "شد  میه تمام یقض م و یکرد  می قرارگاه دفنت 

اردوگـاه  د کـه  یـ ابـان مـزار مروار  یبه بهانه ورزش کـردن بـه خ    تر    شیپ
هـا   ییاکـ یمرآر بـود و مـدام گـشت    یـ در آنجا دا TIPFاستقرار موقت   

 و یحضور داشتند رفته بودم و اسـم خـودم را بـه عنـوان عـضو ناراضـ         
ه را ین قـض یـ ا ایـ داده بودم که گوها  ییکایمرآ به گشت ییخواهان جدا 

ن یـ  گذاشـته بودنـد و از ا  ين فرقه رجـو یز مسئولی م يروها    ییکایمرآ
ل یـ ست مـرا تحو یـ با  مـی گانه بسته بود و به اجبـار یبابت دست فرشته    

  .دادند ها می ییکایامر
آنها گفتنـد و مـن   . در آن نشست چند برگ از من اقرارنامه گرفتند  

ن خلـق  یچ گـاه در سـازمان مجاهـد   یمـن هـ   هن کـ یاز جمله ا . نوشتم
 مـشغول  یـی  نداشـتم و فقـط بـه کـار اجرا    یتیمسئول نبودم و مسئول 

 ".روم ام مـی  ی زنـدگ ی دارم پـ يانـت بـه رهبـر   یحاال ضـمن خ   بودم و 
ل ی وسـا ی بودم و در آخر بـدون آن کـه حتـ   یوجسپس دو روز در خر     

  .رفتمها  ییکایمرآ به نزد یرا به من بدهند با دست خالام  يفرد
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 تـن از  1400 صـدام بـالغ بـر    ی که پس از سـرنگون کنمی م يادآوری
 آزاد يایـ  در سـطوح مختلـف جـدا شـدند و بـه دن     ي سابق رجو ياعضا

تـن از جملـه    800ن تعـداد بـالغ بـر    یـ  و جالب است که از ا     بازگشتند
م و یران را انتخـاب کـرد  یـ ابازگـشت بـه   نـه  یار خـود گز یـ خودم به اخت 

ر شـهروندان در  یران چـون سـا  یـ ان است که پس از بازگـشت بـه ا   یسال
از اي  ن مؤاخـذه یم بـدون آن کـه کمتـر   یکنـ  ی مـی کنار خانواده زنـدگ   
  .میران شده باشی ایتیجانب دستگاه امن

  
چگونه  TIPF موسوم بهها  ییکایمرآتحت پوشش هاي    محل جداشده 

   بود؟ییجا
راه نفس اعـضاي در بنـد فرقـه رجـوي در       ،  TIPF کمپ آمریکائی 

 جـذب نیـرو و   يدر سـازمان بـرا  تـر   روزگاران پیشدر .  بودکمپ اشرف 
 ورود بـه سـازمان بـسیار تنـگ     ریمس":  جدید شعار این بود   يعضوگیر

سـان   خـروج از سـازمان بـسیار سـهل و آ    ریاما مـس مثل سوراخ سوزن    
در گذر زمان و سـخت شـدن عرصـه بـر سـازمان،        . "مثل دروازه است  

بـه  . دیـ گردشـد انجـام     مـی جذب و دفع نیـرو خـالف آن چـه گفتـه         
 از شـر سـازمان   یدر واقـع رهـای   ،1370خصوص در ایام بعـد از دهـه    

.  بـسیار طاقـت فرسـا و دشـوار بــود      آن در خـاك عـراق،  ي اعـضا يبـرا 
 یکمتـر بـه ذهـن و مخیلـه کـس       آنيل دشـوار یبدلخروج از سازمان  

بـدین صـورت آدم هـا، از سـر جبـر و استیـصال در آن         . کرد  می خطور
 اقـدام بـه   یرش خطرات احتمـال یا بعضا با پذ ی  شدند یجنهم ماندگارم 
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ر شـده و  ی دسـتگ ی عراقـ يروهـا یکردنـد کـه عمـدتا توسـط ن    یفـرار م 
  . شدندیبازگردانده م

 خلـع سـالح شـدن    و یمریکایآ ياما بعد از اشغال عراق توسط قوا   
 و تحـت  مریکـا آ سـازمان مجاهـدین خلـق توسـط      يتک تـک اعـضا    

 مطابق اصل چهـارم کنوانـسیون ژنـو کـه بـه      حفاظت قرار گرفتن آنان   
دا کردنـد و راه  یـ  سـازمان جـرأت پ  ی ناراضـ  افـراد  بـود،    معروفاستاتو  

 معتـرض  نفـرات گر سازمان جرأت نداشـت  ید.  شان باز شد ي برا ینفس
ز سازمان را تحویل زندان ابوغریـب صـدام بدهـد و     ا یخواهان جدائ و  

 يخود به بنـد بکـشد، چـرا کـه بـا وجـود قـوا       هاي  یا این که در زندان 
  . بود بستهيقدر دستش زیر   در کمپ اشرف،یآمریکای

 و به جـان آمـده در کمـپ    ین در مقاطع مختلف افراد ناراض     یبنابرا
ایـت و حفاظـت    کمپ تحت حمیاشرف، به ناچار به تنها راه نجات یعن     

ایـن کمـپ بـه مثابـه طنـاب دار      . شدندیـ آزاد مپناه برده و ها    یامریکای
 يدر چنـد صـد متـر   ها  ییکایکمپ آمر سازمان از این که  سازمان بود، 

و هـا    نبـود کـه در قرارگـاه   یسـاعت . بـرد   میرنج کمپ اشرف واقع بود،      
مـثال  مختلف کمپ اشرف، خبر به گوش فرمانده نرسـد کـه    هاي    یکان

ازده نفـر دیگـر   یـ  چهار نفر دیگر رفتند و نه این بـار    نفر دیگر رفتند، دو
 از اشـرف بـه   ی سـازمان بـه طـور دسـته جمعـ     ي آیفـا يبا یک خودرو  

   .بین ترتی به هم فرار کرده اند ویسمت کمپ امریکای
 فرمانـدهان سـازمان   ين گونه اخبار بـرا یقدر مسلم این است که ا     

ایـن گونـه خبرهـا کـشنده و نفـس      اي  هبه انـداز . بسیار نا خوشایند بود  



   بازیافتهزندگی / 172
  

 پایـه و شـایعه   یکاش اصل خبر دروغ، بـ اي  کردند  میگیر بود که آرزو   
 داشــت و خــوش خیاالنــه منتظــر   مـی  شــک شــان بــریباشـد، گــاه 

ماندند شاید که به پارك و یا به استخر رفته باشند و یا که به مـزار        می
البد هنگـام نهـار     رفته و هاستی کمپ امریکاییمروارید که در نزدیک  
 کـه حتمـا   ال بودنـد یـ  خوش خیا حتی، گردند  مییا که هنگام شام بر   

گردند چـون کـه عـدم شـرکت در       می بريهنگام نشست عملیات جار   
مـرز سـرخ   هـا   جمعه يدر روزها یاین نشست و یا نشست غسل هفتگ  

 از این مرز سرخ کـه مـسعود گذاشـته اسـت       یهیچ کس نبایست  . است
  . عدول کند
 نیست کـه جـرأت داشـته باشـد و     یوحشت یکترس و  دیار  در آن   

دوران . یـد یدیگرخـزئبالت نگو  .بـس کنیـد  ": خطاب به فرمانده بگویـد    
 ينشـست عملیـات جـار   شـرکت در   به مـرز سـرخ   یعوض شده و کس  

 تنیـده شـده بـر جـسم و جـان و      یی نـامر يآن بنـدها . ستین بند  يپا
دام اسـتخر و کـدام   کدام پارك، ک. گر گسسته شده اندیافراد د اندیشه  

فرمانـدهان و  . "رونـد  هـا مـی   یکرور کرور نزد آمریکایها  قبرستان، آدم 
 ي مـو يهم آخر عمـر ها  یکائیآمراین ": گفتندین هم با خود م  یمسئول

 ی حال که آمدند چرا چند قـدم ؟دماغ ما شده اند، چرا به عراق آمدند  
  . "دهندیپناه م ما را يافراد فرارما النه کردند و 

 جواب ندارد و اگـر بـیش از ایـن تعلـل      يدیدند این طور  ن  یلمسئو
آمیـزد و یـک سـر،      مـی درهـم هـا   ییمریکاآکنند، دیگر کمپ اشرف و  

دیدند فحش و ناسزا جواب نـدارد، عملیـات   . شود  میکمپ جداشدگان 
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 ي نیـست فکـر  ی ناراضـ ي و نشست تعیین و تکلیف جواب اعـضا  يجار
یدند وهـر چـه ناسـزا بـود     شـور یی مریکـا آ کردند و علیه کمپ    یاساس

 ییمریکـا آترسیده و فکر رفتن به کمـپ  ها  نثارش کردند شاید که آدم     
 نشـست  ی و مکـان ين عجوالنـه در هـر سـتاد     یبنـابرا . در سر نپرورانند  

ن گونـه  یـ اهـا   یمریکـای آرا نسبت به کمـپ  ها    گذاشتند و آدم   یعموم
   :کردند  میهیتوج

 خزیدنـد و بـه   ییمریکـا آاین چند ده نفر بریده از ما که به کمـپ    "
 گرم و لذیذ ما محـروم شـدند   يذلت تن در دادند، دیگر نه تنها از غذا  

هـاي   بـسته هـا    محروم هستند، بـه آن همبلکه از یک تکه نان خشک    
  . خورد  نمیدهند که سگ هم  میجنگیخشک  يغذا

دانـستیم بـه     مـی که ما را تنها گذاشتند و رفتند، ما کـه ها   این آدم 
هـاي   کننـد و فـیلم    مـی رفتند، رفتند آن جا ماهواره نگاه یخاطر زندگ 
 از همـین جـنس از   ییبیننـد و هـم چنـین عکـس هـا       مـی  مستهجن

 یبرند و بـدین صـورت حـساب     میشانیگرفته و به چادرهاها    ییمریکاآ
از اول هـم  . دهنـد یمبه انقالب مریم تـف کـرده و مـورد اهانـت قـرار           

عبـور نکـرده و   ) طـالق (ک یدئولوژیانقالب ااز بند الف ها  معلوم بود این 
  . مشکل انقالب دارند

هر چه بودند ایـن جـا کـه بودنـد عـزت و احتـرام         بریده از ما، افراد
داشتند، آخرغذایمان کم بود، عزت و احترام مان کم بـود و یـا کـم بـه      

رفتند کـه فیـل شـان یـاد هندوسـتان کـرد و نـزد          می پارك و استخر  
هـا    دو تـا دو تـا آدم  ه که خبر رسید یگبه تاز .  جماعت رفتید  ییمریکاآ
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 مـا فکـر  هاي  آدم. آورند ي میبندند و به هوا خور  میرا با زنجیر به هم     
خـوب  . فرسـتند   میرا به خارجها  کردند به مجرد ورود به کمپ، آن  می

شد حق تان است که به زنجیر کـشیده شـوید و زنـدان واقعـی را بـه           
  . چشم ببینید و لمس کنید

 پیش ما بودند، آن قدر هم بد نبودنـد، آن جـا کـه    یقتوها  این آدم 
 کـه در  ي را پیـشه کردنـد طـور   ي گـر ي شدند و عاديرفتند همه عاد 

 ،کـشند   مـی ،عربـده کنند  مـی  بـا هـم دعـوا   ییمریکاآ کمپ ي جا يجا
ن ی اصـال چنـ  يات جاریعملهاي  نکه در نشستینه ا  (کنند ی می فحاش
 با چـاقو سـه نفـر را بـه      خبر رسیده  یتازگ. !)گرفتی صورت نم  یکارهائ

 نکردنـد،  يدر ابتدا هیچ اقدام امدادها  ییمریکاآشدت مجروح کرده و    
 در شـرف  ي دیدند نفرات مجـروح در اثـر شـدت خـونریز    ی وقت امجدد

  . را مداوا کردندها  مرگ هستند آن
 چـشم  يگفـت بـاال  هـا   شد بـه آن   نمیاین جا که بودندها    این آدم 
رو شـده بودنـد کـه در نشـست عملیـات       آن قدر پر  یحت. تان ابروست 

ن و تهمـت و  ی تـوه بخوانیـد ( مرز سرخ رد کرده و جـواب انتقـاد    يجار
 2-3روزانـه  هـا   ییدادند، ما اخبار موثق داریم که آمریکا     می را) ریتحق

نوبت با بـاطوم و سـالح بـه چادرهایـشان حملـه ور شـده و آنهـا را بـه          
فـالن و  همین دیروز . ندده  می مورد ضرب و شتم قراریواههاي   بهانه

هـا   یی و چند نفر دیگر به شـدت کتـک خـورده بودنـد و آمریکـا      بهمان
 امـا مـا تحویـل    ،را جهت مداوا بـه بیمارسـتان خودمـان آوردنـد    ها    آن

 هـا، تنهــا  یینگـرفتیم و جـواب رد دادیـم و خالصـه در کمـپ آمریکـا      
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 البتـه حـق  . باشـد   مـی  که اهمیت ندارد آبرو و جان بریدگان ما     يچیز
چـرا مـا را تنهـا    . کتـک بخورنـد  هـا   ییشان است که از دسـت آمریکـا       

   . که مغایر با انقالب است، رفتندیگذاشتند و دنبال زندگ
را یـ  به مراتـب بـدتر از وضـعیت مـردان اسـت ز     دهیبروضعیت زنان  

هـاي   همین زنـان نگـون بخـت را بـه اتـاق     ها  ییمریکاآخبر دار شدیم    
امـا   .دهنـد   مـی  دالريخوب و مقدار يغذاها   به آن . برند  می خودشان

 کنند و به خاطر این که ایـن رونـد ادامـه      میتجاوزها  در عوض به آن  
گیرنـد و ایـن     مـی راهـا   ییمریکاآداشته باشد، این زنان قول ازدواج با      
مریکـا جهـت   آ، بـا آنـان بـه    شانیـ که بعد از اتمام دوره خـدمت سرباز      

 .شودیـ مین زنان تجـاوز   خوب شد که به ایخیل.  مشترك بروند یزندگ
 ی داده بـودیم و انبـوه  ي رهبـر يرده و کرسی شوراها  ما این جا به آن     

 فکرکردنـد کـه در  هـا   دسـت آنـان قـراردادیم، آن    مردان مجاهد را زیر  
 کننـد و سـپس بـه خارجـه اعــزام      مـی پخـش  حلـوا  ییکمـپ آمریکـا  

 نـشده اسـت و در   ي که تا بـه حـال از خارجـه خبـر    یشوند در حال   می
 ی روزگـار را بـه سـخت   یی آمریکـا يدرچادرهـا   ي خفـت و خـوار  ذلت و 

  . کنند ي میسپر
  مـا، هـاي   دهیـ برنـسبت بـه   هـا   یی روزافزون آمریکايدر اثر فشارها  

همـین دیـروز یـک    . خبررسیده چندین نفر دست به خودکشی زده اند  
سـایرین  .  کـرده و مـرده اسـت   ینفر در چادرخودش اقدام به خودکـش      

 خائنانـه  یدارنـد کـه بـدین صـورت بـه زنـدگ      جـز ایـن ن  اي    هم چـاره  
 چـرا   کـه بگویـد هـا    نیـست بـه آن   یآخرکـس . خودشان پایان ببخشند  
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مریم و مسعود را تنها گذاشتید و رفتیـد؟ حـاال حقتـان اسـت کـه در         
  ". بمیریديخفت و خوار

 از خـروار بـود کـه سـازمان علیـه      یآن چه که ذکر شد فقط مـشت   
 یبـاق هـاي    مـانع جداشـدن آدم  کرد تـا   می تبلیغ سوء  ییکمپ آمریکا 

.  شـود ییشدنـشان بـه کمـپ آمریکـا      کمپ اشـرف و سـرازیر   درمانده  
 در واقـع خـودم نیـز    آنزمان.  استي رجودر ذات نیرنگ و دروغ     فریب،

 تحت تأثیر قـرار گـرفتم و   یی شانتاژ علیه کمپ آمریکايدر اثر آن فضا   
ن  بـر رفـتن بـه کمـپ تعلـل داشـتم و مطمـئ       یدر اتخاذ تصمیم مبنـ    
 از چـارچوب  افـراد همین که که کند   می دركیهستم سازمان به خوب  

   از ذهنیات بافته شـده در سـازمان،  يبسیار گیرند،  بکمپ اشرف فاصله    
. برنـد  ی مـی  متزلزل به واقعیت جهان خارج پي برداشته و نیروها   ترك

نفر به مجرد فاصـله گـرفتن    50دیدیم تا به حال بالغ بر   هم چنان که  
 بـرده و روانـه خانـه و    یبه واقعیت موجود جامعه ایـران پـ       از سازمان، 

شان آغـاز  یـ بـا خـانواده ها  اي   نـو و دوبـاره  یکاشانه خود شـده و زنـدگ    
صـاحب فرزنـد    ازهمـین جداشـدگان ازدواج کـرده و     یبعـض . کرده اند 
 ی آرام و طبیعـ ی چشم سازمان و رهبران آن به زنـدگ يبه کور شده و   

 هـستند  بهـره  یندان از حقوق اجتمـاع  و مثل سایر شهروبازگشتهخود  
 سـازمان   درییو روزگار را به دور از فرهنگ فریب و نیرنـگ و مغزشـو       

 .گذرانند می
 کمپ اشرف واقع شـده و قابـل دسـترس    مجاور در  ییکمپ آمریکا 

 شدیـ م سازمان خیلی گران تمـام  ي برانیبود و ا یناراضهاي    آدم يبرا
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 بـه اجبـار در همـان    نفـرات تـا   نبود یکردند که چنین امکان   می و آرزو 
 از وجـود چنـین راه   يرجـو . ماندنـد  ی مـی  کمپ اشرف بـا قـ       اسارتگاه

یک روزصـبح  . بود به هم ریخته و هراسان کامالها    ی ناراض ي برا ینفس
کـه  اطـالع دادنـد   هـا    به یگـان 83ل زمستان یز و اوا ییزود در اواخر پا   

هـا   پیـام ن ی چنـ نیـ اما که بـه  . زود باشید خواهر مریم پیام داده است     
  فریـا د یدیـدیم یکـ  .  روانه سالن شدیميعادت کرده بودیم با خونسرد  

 بعـد از آمـدن  . پیـام مهـم اسـت   . پیام جدید است . زند عجله کنید   می
از قـول   مهـم  یدرب سالن بسته شد و پیـام خیلـ     یگان   يتمام نیروها 

  : خوانده شدن صورت یم به ایمر
فکـر کردنـد مـا خـر     . یمیـ آ می ن ما یگرکوتاه . ما دیگرطاقت نداریم  "

مریکـا و رژیـم ایـران    آ. دانـیم   مـی ما همه چیز را. فهمیم  نمیهستیم و 
خواهنـد بـه تـدریج      مـی .دست به دست هم داده اند تا ما را نابود کنند 

کـانون  .  اسـت یسـگ دانـ  هـا   ییکمـپ آمریکـا  .  ما را بگیرنـد   ينیروها
ــارزه اســتیانفعــال و بریــدگ ــع .  از مب ــا آن جــا را جم ــیم ی مــم  .کن

 باشـد کــه  يخــواهیم در جـوار کمــپ اشـرف یــک کمـپ دیگــر     نمـی 
بتواننـد بـا خـانواده هایـشان     هـا    کنـد تـا آن  يما را عـضوگیر   هاي    آدم

 یاز آن جا بـا وزارت اطالعـات تمـاس تلفنـ    .  داشته باشندیتماس تلفن 
کرور کرور بـه  ها  داشته باشند و سپس مقدماتش را فراهم کنند و آدم     

و سـازمان ملـل   ها  یی مشترك آمریکاياین همکار . ندایران سرازیر شو  
 کـه تـالش  اسـت  صلیب سـرخ در ارتبـاط بـا وزارت اطالعـات     متحد و  

 کمـپ اشـرف نیـز    نفـرات  به ایران بروند و بدین صـورت  افرادکنند   می
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ــا  ییرا نــزد آمریکــاهــا   شــوند و درخواســت بدهنــد کــه آن ییهــوا ه
 مـا  ی در دو قـدم ییکمـپ امریکـا   چـرا درخواسـت بدهنـد،      . بفرستیم

افتنـد و از    مـی  شـبانه یـا روزانـه راه     کوله،یخودشان با کوله یا ب است،  
ما ایـن کـانون انفعـال و    . گیرند  میقرارها  ییمریکاآقضا مورد استقبال  

  ". بساط پهن کنندي دیگريکنیم، بروند جا  می را جمعیبریدگ
 و يجـو  فرقـه ر ي باالخره بـا زد و بنـدها     TIPF یکائیاردوگاه آمر 

ده شد و نفرات آن به امان خـدا در عـراق   ی برچیکائی آمريمقامات باال 
ران بلکـه بـا خـود فرقـه     یم ایکا نه با رژیرها شدند و معلوم شد که آمر   

ــ      يرجـو  ر و ی دسـت بــه دسـت هــم داده انـد تـا افــراد را همچنـان اس
 نگــاه یبرتـ یمحبـوس در اردوگــاه اشـرف و در حــال حاضـر اردوگــاه ل   

   .دارند
  

  خانواده   ویران وکانون پرمهرزندگیزم ایخاك پاك و وطن عز شت بهبازگ
ــصل  ــو 25ماح ــال مغزش ــن در یی س ــرل ذه ــ وکنت ــتگاه ی ک دس
ده بـودم کـه   یرسـ اي  ن بـه نقطـه    یالت مجاهد ی تشک يایدروغپردازماف
رش بـود وانتخـاب   یرقابـل باوروپـذ  یم غیران مطلـق بـرا  یـ بازگشت بـه ا  

ش آگاهانه ومختارانـه شـکنجه   ریران را مترادف پذینه بازگشت به ا   یگز
د ازهمـان کمـپ   یـ  ازشـک وترد یانه طوفـان یلذا در م. دمید  می واعدام

درمـصاحبه بـا مـسول وکارشـناس     ) TIPE( ها ییکایت امر یتحت حما 
ــپ گز ــه      یکم ــشورسوئد ک ــصا ک ــارج کشورومشخ ــه خ ــال ب ــه انتق ن

  .را داشتم ؛ ا نتخاب کردماش  یپناهندگ
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 درصــفوف يفرقــه رجــورونـد تحــوالت درکمــپ بــا وجـود نفــوذ    
ــهيهایهــا وکارشــکنییکایامر ــدند درآن  اي   ناجوانمردان کــه مرتکــب ش

 آزاد دراروپـا  يایـ  دنيف بـه سـو  یازتاي  چ جداشدهی ه يمقطع عمال پا  
 يرشـد کـه شـمار   ید خوشـبختانه خـود سـبب خ   یبازنشد والجرم وشا  

  .نمیران را برگزینه انتقال به اینجانب گزیازجمله ا
 12 مـن بـه اتفـاق    1384 آذر30ده دم یپش سـ یقا ده سال پ   ی دق
 ییکـا ی کوپترامریبـا هلـ  ي اه رجویالت سیگرازجداشدگان ازتشکیتن د 

 پناهنـدگان  ی عـال يایساریـ به فرودگاه بغداد وازآنجا تحـت نظـارت کم   
 بـه فرودگـاه   unب سـرخ بـا مـارك    ید صـل ی تماما سفيمایک هواپ یبا  

  .میمهرآباد تهران انتقال دا ده شد
 را درخـودم  يتوام با اسـترس و نابـاور  هاي  ت لحظههنوزکه هنوزاس 

ن آمـدم چـشمانم   ییما کـه پـا  ی ازپلکان هواپ .کنمیبه وضوح احساس م   
 وبخواهنـد  یتـ ی باشـند وامن ید اطالعـات ی بود که شا  ییبه دنبال آدمها  

 ت ویـ ن کرده وآغازشـکنجه واذ یر وروانه زندان اویب مرا دستگ یعن قر 
ــار ســال را کجــا بــودم وست یــن بیــنکــه ایا  وییآزارو بــازجو  چــه ک

  ؟!کردم یم
 کـه درآن فرودگـاه وهتـل آپارتمــان    يا توگـواه وشـاهد بــود  یخـدا 

 شد چه بـرمن گذشـت وبـا    ی طيری که متعاقبا به خ   یاقامتم ومراحل 
 کـه دارم بـا   يزفقط توگـواه وشـاهد  یـ  کردند وحال ن  یمیمن چه تنظ  

زگو خ بـا ینه تـار یرا جهـت ثبـت درسـ   ها  ب خاطروصادقانه آن لحظه یط
  .کنمیم
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م یت فرودگـاه شـد  یـ مـا وارد سـالن ترانز  ی بعـدازفرود هواپ یلحظـات 
ب روند انتقال مان بـه  یم تا البد ترتی نشستی صندلي رو یقی دقا يوبرا
کن مـن هنوزدرافکـاراتم کـه    یولـ . م داده شـود یدانـست   نمـی   کـه  ییجا
اي  لــه ومکرودغـل ودروغ ازمناسـبات فرقــه  یان حیسـال  هیـ ده تغذیـ زائ

 درابتـدا  . کـردم یرمی آن بـود ؛ سـ  یتـ ین امنیران ومسولیه ای عل يرجو
 ؟ بـا شـک   یید اهل کجـا ی نمود ازمن پرسی که گزارشگرم یک خانم ی

 ياد سـالها یـ ع ی سـر یلـ یچ نگفتم چونکـه خ ید نگاهش کردم وه یوترد
 به ما القـاء کـرده بـود کـه     يران درده شصت افتادم که رجو   یزندان درا 

د یـ د وسـکوت کن ییـ  نگويزیـ  چدندیچنانچه بازجوها اسم تان را پرسـ    
  !  تا ورود به آستانه اعدام یستادگینگونه مقاوت وایوا

 .نی خـوش آمـد  " تمـام مجـددا گفـت    ییخانم گزارشگربا خوشـرو  
 به خودم آمدم وتـالش کـردم کـه    ینباراندکین ؟ اییدم اهل کجا یپرس

  "جان ی اله"خ گفتم پاسجوابش را بدهم ودر
 باشـد  یاهـد گزارشـگرمعمول  ن خـانم بخو  یـ مطلق باورنداشتم که ا   

  ! زدم   می ماركي شده به ویینک مغزشویودراندرونم با همان ع
 سـاخته وپرداختـه   يگذشت تا پاسـدارها  ي می به کند یلیزمان خ 

ک یـ ن وانفـسا بـود کـه    یدرهم. ند ومرا با خود ببرندیایمارمن ب یذهن ب 
 . نمودنـد ی وموزازمـا اسـتقبال گرمـ   ینیریوه وشـ ی با آب مییرایم پذ یت

نـوش جـان     رایدنی ونوشـ ی خـوردن يجمله رها شدگان ازجهنم رجـو    
 یوه سـم یـ  بـودم کـه نکنـد آب م   يگری دي درحال وهوا.کردند اال من 

خواهنـد  یهوش کننده باشد وبخواهند ازمن آنچنان که م  یا دستکم ب  یو
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 ازدوسـتان جداشــده  یکیج و بـه اصــرار یبــه تـدر .! رنـد یبگ! اطالعـات  
  .ل نمودمی میرانیوه وکلوچه این آب مران منهم ازآی به ایوبازگشت

د یـ شوکه بازبـا د یـ کل وری هيک مرد قوی بعد بتوسط  ی اندك زمان 
رون یـ  تمـام بـه ب  یینمود بـا خوشـرو   ی مینک من پاسدارواطالعات یوع

ــازســالن ترانز ــمت خــودرو ی ــه بــراییت وبــه س ــاي  ک ــان ییجابج  م
ازمـا  ن ی درلحظه ورود به داخل ماشـ .میت شدیدرنظرگرفته بودند؛ هدا  

هنمـان را  ی ميبـا ی داشتند وورودمان به وطن وخـاك ز یاستقبال گرم 
ام   ازخـانواده یده شد شـماره تماسـ  یک گفتند ومشخصا ازمن پرس  یتبر

 بـا آنـان داشـته باشـم     یرند ومن صحبتیرا دارم که بخواهند تماس بگ  
ا بـا  هـ ییکاینکه دردوران اقامت شش ماهه خود درکمـپ امر   یکه برغم ا  

 دادم یرتباط بـودم وشـماره تمـاس داشـتم ؛ پاشـخ منفـ       دراام    خانواده
  .ستمید بدان نگریوبازبا شک وترد
 روز دو. میدیـ  گزیم وسـکن یدیک هتـل آپارتمـان رسـ     یباالخره به   

چ یون نگـاه کـردن هـ   یـ زیدن وتلویـ دن وخواب یاول بجزخوردن وآشـام   
زدارو کـه الحمـداهللا   ی وتجـو یچکاپ پزشکهاي  م اال دوره ی نداشت يکار

؟ روزسـوم اقـامتم درهمـان    !م یچقـدرهم سـالم بـود     ي  رجورسریبه خ 
) نجـات  (وآشـنا  یگزارشگرراد  آمـد وخـودش را  ییک آقا یادشده  یهتل  
ک یـ  دارم ید کـه آمـادگ  ی کـرد وازهمـه منجملـه ازمـن پرسـ        یمعرف

ن حــال ی داشـته باشـم وبــه دوسـتان سـابق ودرعـ     ییویـ مـصاحبه راد 
زبـه  ی تـا آنـان ن  ام بـدهم یـ  درقلعه الموت اشـرف پ   يگرفتاردرفرقه رجو 

 یی بـه رهـا  ید کـه کمکـ  ی آزاد مشرف بـشوند شـا     يایقت امردردن یحق
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 قـاطع  " نـه  "کی آنکه اندك تامل کنم  یب.  شده باشد  يآنان ازشررجو 
  .تراوش کرد وسردرالك خود فروبردمام  دهی گزيمارورجویازذهن ب

ــاز ــارم نمایصــبح زود آغ ــدهین روزچه ــت اي  ن ــاهم رش ــه  اززادگ ک
ل یـ نمود به هتـل محـل اقـامتم آمـد ومـرا تحو         می  اطالعات يازاعضا

ــت ب  ــا بــه رش ــه خــانوادهیــگرفــت ت ــتحوام  اورد وب ــا.ل بدهــدی شان ی
مانه ازمـن سـوال کردنـد کـه     یارصمیدربدوخروج ازهتل آپارتمـان بـس     

ق یـ  طری طـ ینـ یا زمیـ م ویل دارم به سمت رشت پروازداشته باش     یتما
 – کــرج –رتهران ی مــسيهــاییبایت زیــنجانــب بخاطررویم کــه ایبکنـ 
شنهاد یـ ن را پی شمال حرکـت بـا ماشـ   يک شهرهایکایه  ین والنها یقزو

  .دادم
ــاعزت واحتــرام وبرخوردهــا    ازجانــب همــان   ی انــسان ي وااليب

 به صحت وسالمت به رشت وخانه وکاشانه خـود    یعضووعنصر اطالعات 
قرارگـرفتم کـه   ام   خانوادهيک اعضایکایدم وبشدت مورد استقبال  یرس

 یدم کـه بـ  یـ  دی خـال یلـ ی خ یلیخ مرزپدرومادرم را ای خداب يالبته جا 
ــشم انتظــار  ــش يشــک بخاطرچ ــه آغــوش ک ــرجوروظلم ی درب دنم ازس

  روح شان شاد.  دق مرگ شده بودنديونکبت رجو
ن ی نــو"ری نقـشه مــس "ن ی خـدا را درتکــو ي کـاررد پــا ينجــایتـا ا 

 ستهیـ بـا ازدواج شا . دم وبـدان مفتحـرم  یـ را به وضوح تمام دام    یزندگ
دم وتمـام  ی تمامـا عـشق ومحبـت وآرامـش رسـ     يایبه دنش یش ازپ یب

  .افتمی ییرهااش  انهیشه فرقه گرای وانديازشرافکارات القاء شده رجو
ول ئمـسند مـس   ارآگاهانه خود درده سال گذشـته در ی با اخت  متعاقباً
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 ياعـضا هـاي   نقطـع بـا خـانواده   یارتبـاط ال  در الن ویانجمن نجـات گـ    
 یبرتـ ی اشـرف ول ي اسـرا یی رهـا  ي درراستا يگرفتاردرقلعه الموت رجو  

 انـساندوستانه وحقـوق   يع تالشـها ی داشتم که جم   يریچشمگ تیفعال
 قابـل  یالن براحتـ یت انجمـن نجـات گـ   یسا ت نجات و  یدرساام    يبشر

  .دسترس است
بازگـشت    وییرهـا   ويرجـو   فرقه تبهکاریید اضمحالل رها یبه ام 

ه یــعل يروشـنگر   وییایـ الت مافیتـشک   اغفـال شـده در  يتمـام اسـرا  
ن یـ درا  جـوان البتـه کـه   يهـا   نـسل ي بـرا  يرجـو  پرداز مناسبات دروغ 

  . واپس نخواهم نهادیشرافتمندانه گام  ویانسان سریم
  

  انیپا


