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   حمله هواپيماهای ميراژ فرانسوی
 صدام حسين ١٣۶٩يک دهه بعد يعنی در دی ماه .  ايران تجاوز کرد به١٣۵٩رژيم صدام حسين در شهريور 

 ١۵٠تجاوز ديگری را به خاک کشور همسايه و  هم زبان خود کويت آغاز کرد و با سازماندهی و گسيل بيش از 

  . ساعت کويت را تسخير کرد۴٨هزار نيرو، هزاران تانک و نفربر در 

ازمان ملل متحد و تمامی کشورهای جهان عليه اين تجاوز دست به دنبال تجاوز صدام حسين به کشور کويت، س

اعضای دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد در نشست های متوالی قطعنامه ای را با چهار . به اعتراض زدند

  . رأی مثبت امريکا و فرانسه و روسيه و انگليس و رأی ممتنع چين تصويب کرد

ستار خروج بدون قيد و شرط  صدام حسين از خاک کويت شد و در اين در اين قطعنامه جامعه بين المللی خوا

اما با ناديده گرفته شدن اين . پيوند ضرب العجلی را نيز برای صدام حسين جهت خروج از کويت مشخص کرد

قطعنامه توسط صدام حسين، بمباران هوايی نيروهای ائتالف، توسط هواپيماهای امريکايی و انگليسی و فرانسوی 

در " پناهگاه ضد بمب" مراکز و تأسيسات نظامی عراق آغاز شد و دقيقًا در اين مرحله بود که ضرورت داشتن به 

  . عمق زمين به ذهن آقای رجوی رسيد

اين مقطع زمانی بدترين شرايط امنيتی و حفاظتی برای مسعود رجوی و مريم رجوی، از ابتدای حضور آنها 

  .  بود١٣۶٩در عراق تا سال 

 پرواز ١٠٠٠،  که روزانه به بيش از "نيروهای ائتالف" د از آغاز بمباران اسکادران های هوايی زيرا بع

عملياتی می رسيد، شرايط مناسبی برای اپوزيسيون رژيم صدام حسين پديد آمد و مخالفين کرد و شيعه در حال 

 ۵٠ الی ۴٠ رجوی به همراه در اين دوران مسعود و مريم. تسخير شهر به شهر و پيشروی به سمت بغداد بودند

نفر از نيروهای حفاظتی خود در محل های امنی، بطور مخفی مستقر شده بودند که اين محل ها اساسًا برای 

  . کارشناسان سياسی و امنيتی قابل پيش بينی نبود

که خاطرات زيادی دارم " ستاد حفاظت" از دوران اختفای مسعود و مريم رجوی در جنگ دوم خليج فارس در 

" اميدوارم  بتوانم در کتاب آينده منتشر کنم ،ولی خاطره ای را در مورد چگونگی زمينه سازی ضرورت ساختن 

  .دارم که در اينجا بيان ميکنم" پناهگاه ضد بمب

، در شرايطی که بمباران هوايی هواپيمای اياالت متحده امريکا، انگليس ١٣۶٩در يکی از روزهای اسفند ماه 

 متری ١۵٠غداد فزونی پيدا کرده بود، هواپيماهای ميراژ فرانسوی به يک کارخانه نظامی در فاصله و فرانسه به ب

و " تبليغات"، "سياسی"، "حفاظت"در اين ايام فقط  کادرها و مسئولين ستادهای . قرارگاه بديع زادگان حمله کردند
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ازمان در قرارگاه بديع زادگان  آقای رجوی در شورای مرکزی س١همچنين تعدادی از اعضای مورد اعتماد 

  . حضور داشتند

و پيشروی مخالفين کرد و شيعه رژيم صدام حسين، " نيروهای ائتالف" با توجه به گستردگی بمباران هوايی 

در همين پيوند ضوابط ويژه حفاظتی و امنيتی درقرارگاه بديع . شرايط نظامی و امنيتی شهر بغداد بحرانی شده بود

. د و افراد بايد به صورت آماده و هوشيار و با پوتين و لباس نظامی اقدام به استراحت می کردندزادگان برقرار ش

قرارگاه بديع زادگان در عمق "  متر در محوطه دفتر ۴ متر در ۴برای آقای رجوی نيز يک سنگر بتونی به ابعاد 

اميکه آژير حمله هوايی به صدا در ساخته شده بود تا هنگ" دفتر " و " حفاظت" چند متری زمين توسط کادرهای 

  . می آيد وی و مريم عضدانلو از اتاق های خود به داخل اين سنگر بروند

  عالوه بر راديو و تلويزيون، بطور خاص از -به لحاظ حمالت هوايی  –" شرايط سرخ" اطالع رسانی وقوع 

روهای امنيتی عراق به دليل حفاظت از طبعًا ني. طريق نيروهای مخابرات عراق دراختيار سازمان قرار می گرفت

" صدام حسين، سريعتر و دقيق تر در جريان پيش بينی های اطالعاتی درمورد امکان وقوع حمله هوايی و اعالم 

  . قرار ميگرفتند" شرايط سرخ

در قرارگاه بديع زادگان به " شرايط سرخ" يادم است که حدود ساعت پنج الی شش صبح بود که آژير هوايی 

با شنيدن صدای آژير از اتاق خا رج شدم تا خودم را به . من نمی دانم چه کاری داشتم که خواب نبودم. ا در آمدصد

کليه افراد نيز از داخل آسايشگاه ها و اتاق های استراحت به طرف چاله هايی به عمق يک متر . محوطه باز برسانم

  .   ٢ در حال دويدن بودند–د  که باصطالح سنگرهای اجتماعی و انفرادی محسوب می شدن–

                                                 
ورد اعتم  1 ع اعضای م ن مقط ت   در اي رای تقوي روی کمکی ب وان  ني ه عن تچين، و ب امی دس ای نظ ان ه سعود رجوی  از يک تاد "اد م س

 .  به قرارگاه بديع زادگان آمده بودند" حفاظت
دوی              2 ود مه د، محم دن بودن اعی در حال دوي رادی و اجتم ود قائمشهر    ( هنگاميکه کليه افراد به داخل سنگرهای انف ه محم از ) معروف ب

ين                 اعضای هيئت اجر   ه زم ود، محکم ب دن ب دون جوراب و کفش در حال دوي ايی و فرماندهان سازمان در حاليکه سراسيمه و پابرهنه و ب
راد را موجب شد              ام استراحت            . خورد و در آن شرايط خنده همه اف اوردن جوراب و کفش را هنگ دوی از اينکه ضوابط در ني ود مه محم

اری      ١٣٧٩م به يادآوری است که سازمان مجاهدين در سال         الز.  بود، بسيار شرمنده شده بود     هرعايت نکرد  ر بيم ر اث ه وی ب رد ک  اعالم ک
او همچنين در دوران اختفای مسعود رجوی و مريم رجوی در جنگ اول خليج فارس  . فوت کرده است، وی کمتر از پنجاه سال سن داشت         

  .  حفاظت بودن يکی از فرماندها١٩٩١در سال 
  

  
 رجوي و احد بوداغچي عليرضا صدر حاج سيد جوادي،  مهدوي،محمود: به ترتيب از چپ
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 فروند بودند که ۵ يا ۴تعداد آنها . هواپيماهای ميراژ فرانسوی نيز در فاصله بسيار پايين پرواز می کردند

هواپيماهای ميراژ فرانسوی يک حلقه هوايی . تأسيسات نظامی عراق در نزديکی بديع زادگان را بمباران ميکردند

 به ترتيب از حلقه هار مسير اين حلقه در حال پرواز و چرخش بودند و هواپيمادر آسمان تشکيل داده بودند و د

در همين هنگام يکی از بمب ها نيز به نزديکی يکی . خارج و تأسيسات نظامی مورد نظر را هدف قرار می دادند

 از پايان بحران بدنبال اين مسئله، در يکی از نشست هايی که بعد. از ديوارهای قرارگاه بديع زادگان اصابت کرد

تجاوز صدام حسين به کويت در قرارگاه اشرف تشکيل شد مريم رجوی مثل هميشه در نشست عمومی سازمان از 

  : فداکاری و جانفشانی مسعود سخنان تکراری خود را مجددًا تکرار کرد و گفت

همزمان هوايی خدا را شکر می کنيم که توانسته ايم جان مسعود را در روزهای بحرانی جنگ و حمالت "

اپوزيسيون کرد و شيعه رژيم صدام !! (و پيشروی نيروهای رژيم) نيروهای ائتالف بين المللی( امريکايی ها 

  ." به طرف بغداد حفظ کنيم) حسين

در همين پيوند مريم رجوی به داستان حمله هواپيماهای ميراژ فرانسوی اشاره کرد، ولی مطلبی را نيز به آن 

  : اضافه کرد و گفت

  ..." ترکش بمب های ريخته شده توسط هواپيماها به شيشه اتاق اصابت کرده است و "

البته اين گفته خانم مريم رجوی دروغ بود و من اطالع دقيق داشتم که در آن لحظه مسعود رجوی در سنگر 

ش به داخل قرارگاه وجود ديوارهای بلند قرارگاه بديع زادگان امکان آمدن ترک اساسًا با. بتونی و مجهز خودش بود

  . وجود نداشت که فرضًا ترکش های بمب به شيشه اتاق مسعود رجوی بخورد
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  انتقال از ستاد حفاظت
، ابراهيم ذاکری که در آن موقع بطور "پناهگاه ضد بمب" دو الی سه روز بعد از مشخص شدن طرح ساختن 

 تلفنی اطالع داد که به ١ را به عهده داشت به من و قاسم قريشی"ستاد امنيت" و " ستاد حفاظت" همزمان مسئوليت 

  : ابراهيم ذاکری به ما گفت.  من به اتاق کار وی رفتم، قاسم قريشی هم آمده بوديوقت. اتاق کارش برويم

اجرای سريع اين طرح و درست کردن پناهگاه برای .  قرار گرفته ايد٢حتمًا بطور کلی در جريان طرح "

به اجرای اين طرح نيست، ولی سازمان و ! البته خود برادر مايل. يت ويژه ای برای سازمان داردرهبری، اهم

" شرايط آينده عراق نيز نامشخص است و سازمان بايد جان . خواهر مريم اصرار در اجرای سريع اين طرح دارند

داريم که تعدادی از نيروهای حفاظت بنابراين ما نياز  .را در بحران های احتمالی آينده حفظ کند" مسعود و مريم 

را در اين طرح از موضع حفاظتی تزريق کنيم تا با شم امنيتی به مسائل و تضادهای پيرامون اين طرح نگاه کنند تا 

سازمان شما دو نفر را برای اين مسئوليت انتخاب کرده و بايد سريعًا کارهايتان . از سالمت اجرای آن مطمئن باشيم

  ."   نيروهايتان را به وحيد منتقل کنيد تا بتوانيد در يکی دو روز آينده منتقل شويد٣ انقالبرا بويژه وضعيت

داليل " ستاد حفاظت" من ته ذهنم حرف های ابراهيم ذاکری را قبول نداشتم و علت جابجايی خود را از 

ولی سازمان تالش می . انستممطرح کرده بودم، می د" انقالب ايدئولوژيک "  تشکيالتی، و انتقاداتی که نسبت به 

هر چند در آن شرايط اين استدالل به ذهنم می زد . کرد داليل آن را ضرورت کار اجرايی و تخصصی عنوان کند

 و انبوه مسائل و کارهای اجرايی بطور سيستماتيک برای فرد وقت و می آن را پيگيری و ريشه يابی نمی کردلو

  . به مسائل ديگر فکر کندفرصتی را باقی نمی گذاشت که لحظه ای 

سپس عليرضا باباخانی، من و قاسم قريشی .  تحويل دادم٤من بعد از يکی ، دو روز کارهايم را به عارف ديانت

  : را صدا کرد و گفت

زهرا مهرصفت مسئول بخش پشتيبانی در ( قرص های سيانور و سالح های شخصی خود را به خواهر زهرا 

  . ه همراه داشته باشيدتحويل ندهيد و ب) ستاد حفاظت

                                                 
همسر وی . سازمان مشغول به کار بود" دفتر" و " ستادهای حفاظت" او عمدتًا در . قاسم قريشی از اعضای قديمی سازمان می باشد 1

نام قاسم قريشی در . وت کرده است به علت بيماری ف١٣٧٤زهرا رضويان نيز از مسئولين سازمان بود که بنابر گفته سازمان در سال 
وی در .  به عنوان معاون هيئت اجرايی قيد شده است١٣٧٠ به عنوان معاون مرکزيت و در سال ١٣٦٤ليست شورای مرکزی در سال 

 .  توسط رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت منصوب شد١٣٧٢سال 
 . ساختن پناهگاه ضد بمب در اعماق زمين بود" طرح" منظور از  2
انقالب ايدئولوژيک و طالق های "  وضعيت تشکيالتی نيروهای تحت مسئوليت فرد در قبال بحث های " وضعيت انقالب" منظور از  3

 .می باشد" اجباری
وی تعريف . به عراق آمد١٣۶۴عارف ديانت اهل تهران و از زندانيان آزاد شده از زندان رژيم جمهوری اسالمی بود که در سال  4

.  نفر ديگر در يک پايگاه تيمی چند طبقه در منطقه نازی آباد تهران دستگير شدند٨٠ الی ٧٠ به اضافه ١٣۶٠ خرداد ٣٠و در ميکرد که ا
 نفر از نيروهای ٨٠ در روزنامه های رژيم جمهوری اسالمی نيز چاپ شد و در آن مقطع خبر دستگيری حدود ١٣۶٠اين خبر در سال 

ی و تعجب من و افراد تشکيالت شده بود و آن را دروغی از جانب رژيم جمهوری اسالمی تلقی سازمان در يک ساختمان، موجب شگفت
زيرا نمی توانستيم باور کنيم که سازمانی که مدعی مبارزه مخفی و مسلحانه است، تعداد زيادی از اعضايش را به صورت . می کرديم

 ١٣٧٠بود و از سال ) آموزش تيم های چريک شهری" (ش دانشکدهبخ"عارف ديانت مدتی نيز در . متمرکز دريک ساختمان مستقر کند
 . آمد" ستاد حفاظت" به  

 ١٥٥



وی تذکر داد که نبايد به هيچ عنوان بدون قرص سيانور و تک نفره به بغداد تردد کنيد و ضوابط حفاظت 

کاک صالح هم در اين رابطه با . را، بايد در ستاد جديد نيز بطور کامل رعايت کنيد" ستاد حفاظت" شخصی در 

  .  ده است صحبت کرده و توضيحات الزم را دا١خواهر صديقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وی اهل خرم آباد و از دانشجويان دانشگاه اهواز . صديقه نام تشکيالتی فرشته يگانه از اعضای هيئت اجرايی سازمان مجاهدين می باشد 1

 به پايگاه های بخش اجتماعی ١٣۶١ مرداد ١٠وی بعد از ضربه . ار گرفت در ارتباط تشکيالتی با سازمان قر١٣۵٧ بهمن ٢٢بود که از 
وی در سال .  به همراه مسعود رجوی و مريم رجوی از پاريس به بغداد آمد١٣۶۵سازمان از تهران به پاريس رفت و سپس در سال 

در قرارگاه اشرف را "  مدرسه مجاهدين"و " ستاد ارکان"  مسئوليت فرماندهی ١٣۶٨ به عضويت هيئت اجرايی درآمد و در سال ١٣۶٧
 از طرف رجوی به عنوان عضو شورای ملی مقاومت و مسئول باصطالح ١٣٧١وی در سال . برعهده  داشت، زير نظر وی قرار داشت

 . کميسيون آموزش و پرورش اين شورا منصوب شد

 ١٥٦



  قرص سيانور 
تأکيد عليرضا باباخانی برای همراه داشتن قرص های سيانور بدين دليل بود که يک ضابطه امنيتی و حفاظتی 

 عدد قرص ٢تدوين شده بود که براساس آن بايد کليه فرماندهان و مسئولين حفاظت هميشه " ستاد حفاظت" در 

رمی بسيار کوچک در گردن داشته باشند تا در صورت به وجود آمدن مشکالت امنيتی و سيانور در يک کيف چ

  .  حفاظتی، آنها را در دهان شکسته و خودکشی کنند

 و تنها هنگاميکه ١البته در بقيه بخش ها و ستادهای سياسی و نظامی سازمان ضابطه حمل سيانور وجود نداشت

يتی و اطالعاتی رژيم صدام حسين از مرزهای ايران و عراق عبور و نيروهای نظامی سازمان توسط نيروهای امن

الزامًا بايد نيروهای عملياتی از قرص سيانور به . برای عمليات نظامی و تروريستی به داخل ايران هدايت می شدند

  . عنوان يک سالح برای خودکشی بهره می بردند

 گروه های مخفی و زيرزمينی با مشی مسلحانه و البته خودکشی و استفاده از قرص سيانور بين فرقه ها و

  . خشونت طلبانه، سابقه تاريخی دارد

 نيز معروف بودند، برای جنگ يا ترور فرد ٣ که به حشاشين٢چنانچه هنگاميکه پيروان فرقه حسن صباح

ط دشمن، موردنظر اقدام می کردند، مقداری ترياک فشرده شده را با خود حمل ميکردند تا در صورت اسارت توس

  . آن را بلعيده و خودکشی کنند

البته منابع ديگر تاريخی علت همراه بودن ترياک و حشيش به همراه پيروان اين فرقه را، استفاده از آن به 

  . برای کارهای جاری فرقه ارزيابی کرده اند" از خود بی خود شدن" منظور 

ه ويژه در سال های اخير رو به افزايش بوده در حاليکه استفاده از قرص سيانور توسط سازمان مجاهدين ب

 و هنگام مبارزات مسلحانه گروه های سياسی در زمان شاه، استفاده از قرص ١٣۵٧ بهمن ٢٢است، در قبل از 

  .  سيانور بسيار کم و محدود بوده است

ديگر از صدها مورد دستگيری اعضا و رهبران سازمان چريک های فدايی خلق و سازمان مجاهدين خلق و 

گروه های سياسی توسط ساواک ، تنها به تعداد انگشتان دو دست افرادی بوده اند که قبل از دستگيری اقدام به 

  ، ٤خودکشی با سيانور کرده اند که نشان می دهد که موارد استفاده از قرص سيانور بسيار انگشت شمار بوده است

 مجاهدين وسازمان چريک های فدايی و گروه های  چنانچه هيچکدام از اعضا و رهبران شناخته شده سازمان

البته يکی از داليل عدم استفاده خطی و . ديگر قبل از دستگيری توسط ساواک از قرص سيانور استفاده نکرده اند

                                                 
 سليمانيه و کرکوک عراق مستقر بودند، موظف به  آن دسته از اعضای مرکزيت و معاونين مرکزيت که در استان های١٣۶۴در سال  1

حمل قرص سيانور بودند ولی بعد از تخليه و خروج کامل سازمان از مناطق کردستان عراق و استقرار در بغداد، صرفًا اعضای هيئت 
 .اجرايی سازمان موظف به همراه داشتن يک عدد قرص سيانور بودند تا در صورت ضرورت خودکشی کنند

اح رهبر فرقه اسماعيليه بود که در قلعه الموت قزوين به تربيت و پرورش فداييانی برای ترور مخالفين سياسی خود اقدام حسن صب 2
 . ميکرد

بدين دليل عنوان کرده است که آنان از محلول حشيش "  حشاشين" مارکوپولو در سفرنامه اش علت ملقب بودن فرقه حسن صباح را به  3
 .  ند و می خوردندشربتی را درست می کرد

نوشته پروفسور ارواند ابراهاميان،  تعداد افرادی که در هنگام مبارزه عليه شاه اقدام به " ايران بين دو انقالب"  کتاب ٥٩٣در صفحه  4
نفر از و يک " مجاهدين مارکسيست شده" از اين تعداد، پنج نفر فدايی، يک نفر از . خودکشی کرده اند، راهفت نفر اعالم  کرده است

 . مجاهدين بودند

 ١٥٧



اصل بر مقاومت مقابل زندانبان و " تشکيالتی از قرص سيانور در دوران مبارزات عليه رژيم شاه اين بوده که 

ده و در کنار آن روش های پيشگيرانه حفاظتی و امنيتی نيز برای ممانعت از دستگيری فرد توسط  بو" شکنجه گر 

به نظرمی رسد در ميان جريان های مذهبی مانند سازمان مجاهدين، استفاده از . ساواک بکار گرفته می شده است

ا تحت فشار روحانيونی مانند قرص سيانور و خودکشی به لحاظ اعتقادات مذهبی، تا حدودی مورد ترديد بوده ي

من در گفتگوهايی که برای تکميل کردن اين بحث با چند تن از . طالقانی و منتظری و مطهری قرار داشته اند

  . زندانيان سياسی رژيم شاه داشته ام، آنان نيز بر اين باور تأکيد داشته اند

، بجز وحيد افراخته هيچکس از قرص از بين کليه اعضای مجاهدين که در زمان رژيم شاه دستگير شدند" 

ساواک نيز بعد از دستگيری وی ، اقدام به آوردن يک پزشک متخصص از انگلستان . سيانور استفاده نکرده است

     ١."کرد و مانع تأثير قرص سيانور بر روی وی شد

هدين از اسالم به همچنين نقل قولهايی نيز وجود دارد که صديقه رضايی که از تغيير ايدئولوژی سازمان مجا

  .  مارکسيسم حمايت ميکرد، از قرص سيانور قبل از دستگيری استفاده کرده است

اما جريان های مختلف مارکسيستی در زمان رژيم شاه بيشتر از مجاهدين از قرص سيانور استفاده کردند و تا 

ص سيانور وجود نداشته  در سازمان چريک های فدايی خلق دستور تشکيالتی برای استفاده از قر١٣٥٠سال 

 کليه اعضای سازمان چريک های فدايی موظف بوده اند که هنگام تردد در خيابان ها و ١٣٥١است، ولی از سال 

محل های عمومی قرص سيانور را زير  زبان خود بگذارند تا در هر صورت تهديدات امنيتی، ياجهت حفظ اسرار 

 خودکشی کنند که می توان در اين مورد به کاظم سعادتی و سازمانی، قرص سيانور را در دهان خود شکسته و

   ٢.  اشاره کرد.... شيرين معاضد و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ميالدی٢٠٠۴برگرفته از گفتگوی نگارنده با آقای پرويز يعقوبی از مسئولين اوليه سازمان مجاهدين خلق در تاريخ مارس  1
 .  ميالدی٢٠٠۴ اکثريت در تاريخ مارس –برگرفته از گفتگو با آقای فرخ نگهدار از رهبران سازمان چريک های فدايی خلق  2

 ١٥٨



  " و چهار ديواری! پيام خون" 
، روی به گسترش "مبارزه مسلحانه"  و آغاز دوران ١٣٦٠ خرداد ٣٠اما چرا استفاده از قرص سيانور بعد از 

  نهاد؟ 

چرا که شهيد عاطفه ها را تحريک . د و شهيد برای ادامه راه نياز داشت و داردرهبری سازمان مجاهدين به خو

. شهيد مقدس می شود، شهيد به بهشت می رود و بهشت به زندگان مجاهدين انگيزه می دهد تا شهيد شوند. ميکند

  . دسپس زن، شوهر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزند شهيد ، کانديدای پيمودن راه شهيد خواهند ش

يک بررسی آماری در بين افرادی که جذب سازمان مجاهدين شده اند، به ما نشان خواهد داد که بسياری از 

برادر ياخواهر يا يکی از نزديکان خود در رژيم شاه يا رژيم " خون" اعضای سازمان به خاطر ريخته شدن 

آه حتی ) نه صرفًا در بين اعضای سازمان( من می توانم ده ها نمونه . جمهوری اسالمی ، به سازمان پيوسته اند

" چند نفره ذکر کنم که هر کدام بخاطر فرد قبلی که "  هسته های فاميلی" در ليست شورای مرکزی سازمان از 

به فعاليت خود با سازمان ادامه می " خون شهيد" شده بود، به سازمان پيوسته اند و باز بخاطر " شهيد و مقدس

   ١.دهند

 رژيم جمهوری اسالمی و سازمان مجاهدين در چرخه ١٣٦٢و تا سال " مبارزه مسلحانه" ليه در سال های او

 بعد از اين مرحله نيز سازمان مجاهدين توانست سال ها. با حداکثر خشونت خون می ريختند" ترور و انتقام" ی 

سی و نظامی خود را  فريب سياسی، اطالعاتی بدهد و قدرت سيا١٣٦٨رژيم جمهوری اسالمی را حداقل تا سال 

" موزه شهدا" بيش از آن که بود جلوه دهد تا رژيم از ترس خون بريزد و در نتيجه سازمان نيز شهيد داشته باشد و 

را در ساختمانی روبروی پايگاه ملک مرزبان در بغداد ببرد تا با شهدا تجديد عهد و پيمان کنند و اسم آنان را برای 

  . ه تا به آخر با شهيدان خواهند بودخود انتخاب و سوگند بخورند ک

فکر فرار !! سپس برای اينکه اعضای سازمان مسير قرارگاه اشرف تا بغداد را نيز طی نکنند تا خدای نکرده

به ذهنشان بزند و يا نگاهشان به جنس مخالف در خيابان های بغداد بخورد، رهبری سازمان به اين فکر افتاد که بد 

با ! آزادی! داخل قرارگاه اشرف درست کند؛ تا هر روز و هر لحظه رزمندگان" زهرابهشت " نيست اصًال يک 

  . شهدا باشند و از عطر و بوی شهدا الهام بگيرند

رزمندگان در ! در ضلع شمالی قرارگاه اشرف ساخته شد تا محل عبادت و زيارت" مزار شهدا" بدين ترتيب 

" چرخه خشونت" توسط رژيم جمهوری اسالمی و خودش در سازمان خون های ريخته شده . شب های جمعه باشد

                                                 
" چند نفره وجود دارد، ولی من برای نمونه فقط در اينجا به يکی از اين " هسته های فاميلی "  که گفتم بيش از ده ها مورد از همانطور 1

  . اشاره ميکنم" هسته های فاميلی
ر جميله و دخت(  مريم اکبرزادگان -، جميله ابريشمچی  ) دختر مريم عضدانلو و مهدی ابريشمچی(  اشرف ابريشمچی –مهدی ابريشمچی 

همسر دوم مهدی (  مينا خيابانی –) خواهرزاده مهدی ابريشمچی و فرزند جميله(  علی اکبرزادگان –) خواهر زاده مهدی ابريشمچی
 علی خيابانی بود که در عمليات دروغ جاويدان –ابريشمچی و خواهر شوهر سابق مريم اکبرزادگان، همسر اول مريم اکبرزادگان محمد 

 همسر حسين ابريشمچی که –) برادر مهدی ابريشمچی(  حسين ابريشمچی –) خواهر زن مهدی ابريشمچی( لعيا خيابانی  –) قربانی شد
  ). همسر دوم مريم اکبرزادگان( احمد وشاق –اسم وی را بخاطر ندارم 

رزندان حسين ابريشمچی را به خاطر را در باال يادآوری کرده ام، تازه من نام ف) هسته فاميلی ابريشمچی"  نفر از اعضای ١٠تا به حال 
باباخانی، مصباح، صادق ، رضايی، عضدانلو و شفايی و ده ها نمونه ديگر نيز " هسته های فاميلی" در اين پيوند می  توان به . ندارم

 .  اشاره کرد

 ١٥٩



برای هواداران بيرون از "  خون شهيد"از يک طرف از . می ريخت" رهبری خاص الخاص" را، به جيب 

" ديوار " له ای برای ورود به سازمان می ساخت، و از طرف ديگر برای نيروهای درون سازمان نيزپسازمان 

  . از سازمان می ساختبلندی جهت جلوگيری از خروج 

  شما فکر ميکنيد چرا سازمان مجاهدين احمد حنيف نژاد رادر پست نگهبانی  زندان های خود بکارگرفته است؟ 

  آيا سازمان نمی تواند از افراد ديگری برای زندانبانی استفاده کند؟ 

ای اين کار استفاده می بر) برادر محمد حنيف نژاد يکی از بنيانگزاران سازمان( چرا از احمد حنيف نژاد 

  شود؟ 

  
  

محمد حنيف " خون" دليل آن اين است که اعضا و مسئولين معترض سازمان بويژه افراد قديمی سازمان که با 

نژاد جذب سازمان شده اند، اگر در شرايط اعتراض و انتقاد در ذهن خود مسعود رجوی را زير عالمت سئوال 

  .  احترام قلبی و معنوی قائل هستندببرند، ولی برای محمد حنيف نژاد هنوز

احمد حنيف نژاد را در " عنصر مجاهد خلق"  باقی مانده از ١ (geram)پس بايد برای برانگيختن يک گرم 

در زندان های انفرادی قرارگاه اشرف بکار گرفت تا ناخودآگاه " زندانبان خشن"مکمل " زندانبان مهربان" نقش 

  . هن تداعی شودنام و ياد محمد حنيف نژاد در ذ

البته رژيم جمهوری اسالمی نيز بعد از سالها، بر اساس تجربه متوجه شد که نبايد نيروهای دستگير شده 

اولين رگه های اين طرز فکر را از سال . سازمان را اعدام کند و منبع تغذيه و جذب نيرو، برای مجاهدين شود

  . م جمهوری اسالمی مشاهده کرد می توان در ديدگاه استراتژيست های امنيتی رژي١٣۶٨

به موازات کاهش اعدام ها توسط رژيم جمهوری اسالمی، ما شاهد تشويق و ترغيب بيشتر و گسترده اعضای 

سازمان توسط مسعود رجوی برای اقدام به خودکشی می باشيم و استفاده اعضای سازمان از قرص سيانور منحنی 

کادرها و اعضای سازمان،  خوردن قرص سيانور و خودکشی را بر رجوی حتی برای اينکه . صعودی پيدا می کند

دستگيری و مقاومت و زندان ترجيح دهند، دستور به ساختن فيلم هايی داستانی از شکنجه مجاهدين در زندان های 

  . رژيم جمهوری اسالمی با بزرگ نمايی های گسترده کرد

                                                 
" مجاهدين از صدر تا ذيل اصطالحی بود که مسعود رجوی در تشکيالت سازمان رايج کرد و معتقد بود نام " يک گرم مجاهد خلق" 1

 . را در وجود آنها زنده کرد تا برافروخته و  احيا شوند" يک گرم" را دارند و بايد اين " يک گرم
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برنامه تلويزيونی مجاهدين در عراق . ر بغداد بودمد"  بيمارستان طباطبايی" من در ١٣۶۶يادم است در سال 

  .  شروع به توليد و پخش فيلم های نمايشی از شکنجه مجاهدين توسط رژيم جمهوری اسالمی کرده بود

اين فيلم های نمايشی با انگيزه توليد و خلق کينه و استفاده تبليغاتی، آنچنان تحريک کننده بود که بچه های 

ولی همچنان تشکيالت بر حضور نوجوانان برای .  دچار کابوس و بی خوابی های شبانه شدندنوجوان با تماشای آن

ديدن اين فيلم ها تأکيد داشت و آن را آغاز مناسبی برای انتقال آنان از مدرسه و کالس های درس به درون 

 از مدتی اجبارًا برای ولی سرانجام به دليل اعتراض پدر و مادرها نمايش اين فيلم ها بعد. تشکيالت می دانست

  .  نوجوانان ممنوع شد

فيلم های نمايشی پخش شده در برنامه تلويزيونی سازمان در عراق، حتی مورد اعتراض نيروهای سياسی چپ 

قرار گرفت و آن را باعث ترس و عقب نشينی مردم برای پيوستن به ) اقليت(و سازمان چريک های فدايی خلق 

  .  سالمی ارزيابی کردندمبارزه عليه رژيم جمهوری ا

نيروهای درون سازمان نيز با ديدن فيلم های بزرگ نمايی شده مربوط به شکنجه های رژيم جمهوری  اسالمی 

دچار خود کم بينی می شدند و اين پرسش در ذهن آنها شکل می گرفت که اساسًا آيا می توان مقابل شکنجه های 

  ؟ !رژيم مقاومت کرد

  : ن خود می داد اين بود کهپاسخی که هر فرد در ذه

اتفاقًا رجوی نيز می . ، نمی توان جلوی شکنجه های وحشيانه رژيم جمهوری اسالمی مقاومت کرد"نه"

را در ذهن اعضای سازمان بسازد و در نتيجه تنها راه باقی مانده " نه" خواست که با ساختن و نمايش اين فيلم ها 

   .در ذهن فرد، خودکشی با قرص سيانور شود

اين بود که فضای اعدام های گسترده توسط " خون و خشونت"نياز ديگر مسعود رجوی برای پيشبرد فرهنگ 

 خرداد ٣٠در صورتی که يک دهه بعد از .  را زنده نگهدارد١٣۶٠ خرداد ٣٠رژيم جمهوری اسالمی در بعد از 

نياز داشت و بايد برای " خون"  به اما آقای رجوی برای پيشبرد خط خود.  از سيل اعدام ها کاسته شده بود١٣۶٠

را زنده نگه می " شکنجه و اعدام" و " ترور و خشونت "  و چرخه ی ١٣۶٠ خرداد ٣٠هميشه دوران بعد از 

مرگ و " داشت و در اين پيوند آنچنان احساسات اعضای سازمان را سيستماتيک جريحه دار می ساخت که 

  .  برتری می يافت در ذهن اعضا١"زندگی و مقاومت" بر" خودکشی

  

  

  

  

  

  

                                                 
بر " غريزه مرگ" وجود دارد و هر گاه محيط باعث شود که " غريزه مرگ" و " غريزه زندگی" فرويد اعتقاد دارد که در مغز انسان  1

 . ، خشونت عليه خود و ديگران در فرد گسترش پيدا ميکندچيره شود" غريزه زندگی" 
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  خودکشی علينقی حدادی از اعضای مرکزيت
اما در حاليکه آقای مسعود رجوی تالش ميکرد اعضای سازمان قبل از دستگيری توسط رژيم جمهوری 

اسالمی با قرص سيانور دست به خودکشی بزنند، نمونه ای وجود داشت که يکی از مسئولين سازمان به نام علينقی 

با " و طالق های اجباری " انقالب ايدئولوژيک"ساس عوارض يکی از خطوط انحرافی سازمان يعنی، حدادی بر ا

  . سيانور اقدام به خودکشی در پادگان اشرف کرد

از مسئولين قديمی سازمان و از زندانيان سياسی رژيم شاه بود که " فرمانده کمال" علينقی حدادی معروف به 

 به ١٣۶۴نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال . زمان مجاهدين بودمسئول شاخه استان سمنان در سا

همسر وی زهره .  به عنوان عضو هيئت اجرايی قيد شده است١٣٧٠عنوان عضو مرکزيت و همچنين در سال 

انقالب ايدئولوژيک "  نيز از مسئولين قديمی و عضو فعلی شورای رهبری می باشد که بعد از بحث های ١اخيانی 

  .  به اجبار از يکديگر طالق گرفته بودند"

، تحت فشارهای " طالق های اجباری" ماجرا بدين ترتيب بود که علينقی حدادی که بنظر می رسد با توجه به 

 بطور پنهانی در اتاق کارش با يک زن در حال رابطه جنسی ديده می ١٣٧٣جنسی قرار داشته است، در سال 

  . شوند

  .طه وجود دارد، يکی اينکه وی با همسرش در حال رابطه زناشويی بوده استدو نقل قول در اين راب

  . نقل قول دوم اين است که وی با يکی از فرماندهان لشکر تحت فرماندهی اش در حال رابطه جنسی بوده است

او نيز در اولين اقدام سريعًا دستور می دهد . در هر صورت اين مطلب به مسعود رجوی  گزارش می شود

 قرارگاه اشرف ٢بوده، با جرثقيل و يک کمرشکن به پشت ميدان تير! که محل خيانت ) اتاق پيش ساخته( گالی بن

رجوی همزمان با اين کار دستور دستگيری علينقی حدادی . له شود! منتقل شود، و سپس با تانک زرهی محل جرم

دانی شدن، با قرص سيانور اقدام به خودکشی را صادر ميکند که وی هنگام انتقال به زندان، يا در ساعت اوليه زن

  . ميکند

  : در همين پيوند آقای رجوی در يکی از نشستهای شورای مرکزی به اين واقعه، چنين اشاره می کند

  ." وی می خواست با خودکشی و خوردن قرص سيانور باز هم به من ضربه بزند"

نيز شنيده ام که مهوش سپهری در يکی از نشست البته من نقل قول ديگری از يکی از اعضای سابق مجاهدين 

  : ها برای تهديد يکی از مسئولين سازمان گفته است

  ." مواظب باش تو را هم مثل کمال ميکنيم"

  : البته من درحال حاضر نمی توانم قضاوت کنم که 
                                                 

انقالب " وی بعد از . وی از طريق فعاليت های سياسی همسرش علينقی حدادی با سازمان آشنا شد. زهره اخيانی اهل شاهرود بود 1
 پايين ترين سطح ١٣۶۴ به سرعت رشد تشکيالتی کرد و در حاليکه تا سال ١٣۶٨در سال " طالق های اجباری" و " ايدئولوژيک

 از طرف ١٣٧١وی در سال . را داشت، بعدًا به جانشين فرماندهی ستاد ارتش آزاديبخش در عراق رسيد) مسئول نهاد( شورای مرکزی 
 . رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت منصوب شد

 .  ر داشتمحل آموزش و تمرين تيراندازی بود که در ضلع شمالی قرارگاه اشرف قرا" ميدان تير"  2
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  آيا سازمان مجاهدين وی را به دستور مسعود رجوی اعدام کرده است؟ 

  ن قرص سيانور  اقدام کرده است؟ آيا وی شخصًا به خورد

  و يا اينکه آگاهانه سازمان مجاهدين شرايطی فراهم کرده تا وی خودکشی کند؟ 

الزم به يادآوری است که تا کنون سازمان مجاهدين در مورد چگونگی قتل، يا خودکشی وی هيچ گونه موضع 

فی نگاه داشته شده است و مشخص نيست محل دفن وی نيز تا کنون از جانب سازمان مخ. گيری رسمی نکرده است

  .  که وی در کجا به خاک سپرده شده است

نکته ديگر اين است که با توجه به رشد تشکيالتی زهره اخيانی بعد از خودکشی اجباری همسرش، احتمال 

هان لشکر رابطه جنسی اين دو نفر ضعيف بوده و خبر دقيق می تواند اين باشد که علينقی حدادی با يکی از فرماند

تحت مسئوليت خود رابطه جنسی برقرار کرده است که در هر دو حالت به اصل مطلب خدشه ای وارد نميکند و 

  : آن نيز اين است که

که سال ها در زندان شاه بسر برده و هميشه از اعضای شورای مرکزی ) فرمانده کمال(آيا علينقی حدادی 

  نيست؟ " قالب ايدئولوژيک و طالق اجباری ان"سازمان بوده، يکی از قربانيان بحث های 

الزم به يادآوری است که برادر علينقی حدادی به نام تقی حدادی، نيز از اعضای مجاهدين بود که بخاطر 

البته اين فرضيه نيز . فشارهای روانی ناشی از قتل يا خودکشی برادرش سکته کرد و در قرارگاه اشرف دفن شد

ست که وی از راز چگونگی قتل يا خودکشی برادرش علينقی حدادی مطلع شده ، و در مورد تقی حدادی محتمل ا

  . سازمان وی را از بين برده باشد که البته من در مورد اين فرضيه دليل و سند محکمی ندارم

  
  زهره اخيانی

ئيس ستاد ر"  مصاحبه ای را با زهره اخيانی به عنوان ١٣٨١ خرداد ٢٨ به تاريخ ۵٨٩نشريه مجاهد ، شماره 

  .چاپ کرده است" ارتش آزاديبخش

شده " رئيس ستاد ارتش آزاديبخش" آيا واقعًا زهره اخيانی به خاطر صالحيتهای سياسی و استراتژيکی 

  .است يا حق السکوت برای قتل همسرش ؟ قضاوت را به تاريخ می سپاريم
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  ١ستاد پروژه
در سازمان مجاهدين نقل کردم، به ادامه مطلب ... نور و بعد از مطالبی که در مورد سابقه استفاده از قرص سيا

  .می پردازم

" ستاد حفاظت" در هر صورت من و قاسم قريشی بعد از توجيه توسط عليرضا باباخانی، از وی و بچه های 

بين مجموعه های اسکان " ستاد پروژه" محل . رفتيم" ستاد پروژه" خداحافظی کرديم و پيش فرشته يگانه مسئول 

  . سالن اجتماعات قرارگاه اشرف قرار داشتو 

من و . ما سالم و عليک کرد با.  نفره نشسته بود١٢ الی ١٠فرشته يگانه داخل اتاق در پشت يک ميز برگ 

ابتدا فرشته يگانه محل و موضوع کار قريشی را  . دلی های رديف شده پشت ميز نشستيمقاسم قريشی هم روی صن

  . مشخص کرد

. مشغول به کار می شد" پناهگاه ضد بمب" مربوط به طرح ساختن " خريد و تدارکات" دفتر او می بايست در 

  : سپس فرشته يگانه به قاسم قريشی گفت

منظور ." (   ولی اگر کاری هم داشته باشی برای خودم گزارش هايت را بنويس٢به بهروز وصل می شوی تو"

سپس فرشته يگانه به .  قاسم قريشی خداحافظی کرد و رفت.)بود" انقالب ايدئولوژيک " وی گزارشات مربوط به 

  : من گفت

آن چيزی که برای سازمان اهميت ويژه دارد، . قرار داری" طرح" حسن تو خودت در جريان اهميت اين 

مسئوليت امنيت اين طرح به عهده تو می باشد . می باشد" پناهگاه" رعايت مسائل حفاظتی و امنيتی در ساخت اين 

های پياده امنيتی در محل پناهگاه، بر روی  ها و گشت د با تهيه چک ليست های ورود و خروج، تنظيم پستکه باي

 به لحاظ ساختاري و تشكيالتي افرادي آه "ستاد پروژه" البته ما در . کليه رفت و آمدهای افراد نظارت داشته باشی

در اين طرح عالوه بر بهروز و جواد آقا، بچه .  در اين طرح شرکت داشته باشند، را مشخص کرده ايممي توانند

حضور داريد که ) و قاسم قريشی من(  مرتضی، ابراهيم، مرتضی قائمی، وهاب و بهنام و شما دو نفر ٣هايی مثل

  .  همگی عضو شورای مرکزی هستند

                                                 
ستاد پروژه مسئوليت کليه کارهای ساختمانی و مهندسی قرارگاه های سازمان را برعهده داشت، يعنی ستاد ها  و يکان های نظامی وقتی  1

روژه  ستاد . به ساختمان ، آسايشگاه، اتاق های کار جديد نياز داشتند، بعد از تأييد ستاد فرماندهی، ساخت آنها به ستاد پروژه ابالغ می شد             پ
د      ١٣۶١ و   ١٣۶٠از زمان حضور سازمان در کردستان يعنی         ه وجود آم ران و عراق                .  ب تان اي تايی کردس اطق روس چون سازمان در من

ود   ا ب ن چادره اعی و نصب اي رادی و اجتم ای انف رای چادره ازی ب ردن زيرس ار اصلی آن درست ک ود، ک ستقر ب ه . م د از تخلي ی بع ول
اه    کردستان ايران و عراق و انتقال    ا و قرارگ اه ه  سازمان به شهرهای عراق و امکان تهيه مصالح ساختمانی، کار ساختمان سازی در پايگ

 . های سازمان آغاز شد و انصافًا بايد گفت که افرادی که در ستاد پروژه کار می کردند به لحاظ جسمی بسيار خسته و فرسوده می شدند
 . تح اهللا نژاد استمنظور اين است که مسئول تشکيالتی تو مهدی ف 2
 به همراه موسی خيابانی، کاظم شفيعی ها، محمد يقينی، جليل سيد احمديان ١٣۴٩وی در سال . مرتضی نام تشکيالتی احمدبوستانی است 3

ام را                 و محمود شامخی در دوبی توسط پليس دستگير شدند که سازمان برای نجات آنان حسين روحانی، سادات دربندی و رسول مشکين ف
ا آن اعضای         .  دوبی فرستاد  به وی به همراه بقيه اعضای سازمان اقدام به هواپيما ربايی کردند و هواپيمايی که امارات متحده قصد داشت ب

 ١٣۵٧( وی در فاز سياسی . بر زمين نشاندند  " فرودگاه بغداد " ياد شده را به ايران تحويل دهد، در آسمان خليج فارس ربودند و آن را در                 
ده داشت           " بازوی انقالب " مسئوليت نشريه   ) ١٣۶٠تا   ه عه دئولوژي    .  ارگان بخش کارگری سازمان را ب د از انقالب اي  در سال  کوی بع

ی                         ١٣۶۴ ته شد، ول ار گذاش رار گرفت و از شورای مرکزی سازمان کن شکيالتی ق  به دليل داشتن سئواالتی پيرامون آن تحت برخورد ت
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ساختمان و از  و محمد مفيدی، هر دو مهندس تأسيسات و ١از فرشته يگانه با توجه به اينکه مهدی فيروزيان من

  : ، سئوال کردم"ستاد پروژه بودند" اعضای کليدی 

                                                                                                                                                 
ال  ددًا در س ورای مل١٣٧٠مج ه عضويت ش د ب ال . ی در آم ی مقاومت  ١٣٧٢وی در س ورای مل وان عضو ش ه عن  از طرف رجوی ب

  . منصوب شد
  . ابراهيم نام تشکيالتی احمد محمدی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين می باشد -
د ده نفر که در صحبت هايی که با وی داشتم، او ميگفت که عکس وی و حدو        . مرتضی قائمی از زندانيان سياسی رژيم شاه بود        -

ديگر از زندانيان سياسی رژيم شاه به اضافه حکم های محکوميت آنها در روزنامه کيهان چاپ شده بود، يکی از برادران  وی         
ری سازمان                    ون عضو شورای رهب م اکن ه ه هم در زمان رژيم شاه کشته شد و خواهر کوچکترش نيز زهره قائمی می باشد ک

 .  بود١٣٧٠ت اجرايی سازمان در سال شده است، مرتضی قائمی ازمعاونين هيئ
 . وهاب و بهنام نيز از اعضای شورای مرکزی سازمان بودند که من اسامی اصلی آنها را بخاطر ندارم -

مهدی فيروزيان از اعضای قديمی و اوليه سازمان مجاهدين بود که به هيچ وجه سابقه کمتری از مسعود رجوی نداشت و سال ها در  1
. داشت، تحت برخورد قرار گرفته بود" انقالب ايدئولوژيک" ولی وی نيز به دليل سئواالتی که در مورد .  سر برده بودزندان های شاه به

مهدی فيروزيان در زمان رژيم شاه در يک پايگاه تيمی مشترک با محمد حنيف نژاد و ناصر صادق و پرويز يعقوبی و محمد سيدی 
وی همچنين هم پرونده و هم دادگاه مسعود رجوی بود که عکس جلسه . نی زندگی مخفی داشتکاشانی و لطف اهللا ميثمی و بهمن بازرگا

دادگاه آنها در روزنامه کيهان در زمان رژيم شاه و همچنين نشريات سازمان بارها به چاپ رسيده است، ولی اخيرًا به دستور مسعود 
رجوی و ناصر صادق و ميهن دوست حضور داشت، از عکس حذف رجوی تصوير مهدی فيروزيان که در دادگاه شاه  به همراه مسعود 

  . شده است که نشانه باال گرفتن اختالفات سياسی و استراتژيک مهدی فيروزيان مسعود رجوی می باشد
  

  
  

 به ترتيب از راست مهدی فيروزيان ، منصور بازرگان، علی ميهن دوست ، مسعود رجوی، محمد بازرگانی و ناصر صادق در دادگاه
اما همين عکس در سال های اخير با .  به چاپ رسيد١٣۵٧ بهمن ٢٢اين تصوير در نشريات سازمان بعد از . رژيم شاه ديده می شوند

  .  به چاپ رسيده است– ١٣٨٠ بهمن ٢ – ۵۶٩حذف تصوير و نام مهدی فيروزيان به شکل زير در نشريه 

  
 را نيز دنبال ميکند که اعضای جوانتر سازمان از موقعيت سياسی و مسعود رجوی با حذف عکس و نام مهدی فيروزيان اين هدف

آقای ميثمی از اعضای قديمی و اوليه . البته ريشه اختالفات رجوی با فيروزيان به زمان شاه برميگردد. تشکيالتی او اطالع پيدا نکند
  :ضمنی اشاره می کندبه اين اختالفات بطور " آنها که رفتند"سازمان در کتاب خاطرات خود تحت عنوان 

 ١٦٥



  "  در اين طرح شرکت ندارند؟١آيا مهدی فيروزيان و محمد مفيدی! خواهر صدقه"

  : فرشته يگانه گفت

  ." نه، ما برای کارهای جاری ستاد پروژه به آنها احتياج داريم"

توجه شوم که پرسش من در اين مورد ضرورتی نداشته فرشته يگانه به پرسش من با لحنی پاسخ داد که من م"

ولی حدس من اين بود که سازمان به آنها با اينکه عضو شورای مرکزی سازمان هستند، اعتماد تشکيالتی . است

  ." ندارد" پناهگاه ضد بمب" برای حضور در ساختن 

  .  کردممن بعد از صحبت های او نزد مهدی فتح اهللا نژاد رفتم و کار خود را آغاز

) سازمان اطالعات و امنيت رژيم صدام حسين(  ابتدا بر اساس قراری که مهدی ابريشمچی با مخابرات عراق 

از .  مالقاتی را انجام دادند٣ با چند تا از مهندسين عراقی٢تنظيم کرده بود، بهروز فتح اهللا نژاد و عباس داوری

ی، احمد ئاز اين مالقات فتح اهللا نژاد طی نشستی که جواد براجزئيات اين مالقات من اطالع دقيقی ندارم، ولی بعد 

نخستين . بوستانی، احمد محمدی، مرتضی قائمی، بهنام، وهاب و من شرکت داشتيم، جزئيات کار را توضيح داد

 متر ٢٠ متر و عمق ٣٠ متر در ۵٠بايد منطقه ای به ابعاد " پناهگاه ضد بمب " کار اين بود که برای زيرسازی 

  .  متر داده شد١۵به موازات اين کار سفارش شمع های بزرگ بتونی به طول . برداری می شدخاک

 تا بيل مکانيکی و لودر از شهروندان عراقی نيز در دو شيفت برای اقدام به خاکبرداری ١٢ الی ١٠حدود 

ار با آنها داشت، ولی با اينکه سازمان خودش لودر و بيل مکانيکی و راننده های زيادی برای ک. مشغول کار شدند

 مخفی ماندن اطالعات اين پناهگاه برای اعضای سازمان از عراقی ها استفاده می شد، ولی مثل هميشه لدليبه 

می خواست باعجله انجام بدهد، در مرحله بندی کار به !! سازمان به دليل اينکه همه کارها را مثل سرنگونی رژيم
                                                                                                                                                 

 برخی افراد مثل مسعود رجوی ديدگاه ديگری نسبت به قديمی ها داشت و نبعد از شهادت بنيان گزارا "  :ادامه زيرنويس از صفحه قبل
که به آن صورت ) بازرگان(محسوب نمی کرد تا چه رسد به مهندس ) خودی(حتی مبارزان قديمی را که عضو تشکيالت بودند، درونی 

  ."  حساب ميکرد" قديمی ها" و پرويز يعقوبی و فيروزيان را از ) لطف اهللا ميثمی( شکيالت هم نبود، مسعود حتی من عضو ت
  . البته هدف آقای رجوی از راه انداختن اين بحث ها در زندان حذف رقبای خود بوده که انصافًا بايد پذيرفت که موفق هم بوده است

 با يک رده تنزل به ١٣٧٠ به عنوان معاون مرکزيت و در سال ١٣۶۴ مرکزی سازمان در سال نام مهدی فيروزيان در ليست شورای
  . قيد شده است" مسئول نهاد" عنوان 

  
  

    
 مارک و ١٣۶۵وی از سال . مهدی مفيدی نيز از اعضای قديمی سازمان و برادر محمدمفيدی از اعضای مرکزيت اوليه سازمان است 1

نام وی در ليست .) به دليل اينکه صرفًا مرتب و منظم و خوش چهره بود. ( وازی از طرف سازمان خوردبرچسب داشتن تفکرات بورژ
 با يک رده تنزل به عنوان ١٣٧٠ به عنوان معاون مرکزيت و در ليست شورای مرکزی سازمان در سال ١٣۶۴شورای مرکزی در سال 

 .  قيد شده است" مسئول نهاد" 
وی از زندانيان رژيم شاه بود که بعد از اعدام . تی رحمان اهل تبريز و از اعضای قديمی سازمان می باشدعباس داوری با نام تشکيال 2

 مسئوليت روابط ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از .حنيف نژاد و ديگر اعضای کميته مرکزی توسط رژيم شاه دنباله رو مسعود رجوی شد
 به پايگاه – ١٣۶٠خرداد ٣٠ بعد از –در انتقال دکتر بنی صدر از مخفيگاه خود وی از افرادی بود که . خارجی سازمان را برعهده داشت
عباس داوری در رديف افراد انگشت شماری است که در مدت سه دهه گذشته سازمان خلع رده نشده و . های مخفی سازمان شرکت داشت

ا تحت مسئوليت محمد حياتی و سپس تحت مسئوليت  به بغداد رفت و ابتد١٣۶١وی از سال . تحت برخورد تشکيالتی قرار نگرفته است
عباس داوری از افرادی است که در مالقات با مقامات سياسی و . با عراق را برعهده گرفت" ستاد روابط" مهدی ابريشمچی معاونت 

قطر و " الجزيره " اخيرًا نيز فيلم اين مالقات های مخفی توسط شبکه. امنيتی عراق به همراه رجوی و ابريشمچی حضور داشته است
پخش شده است که عبا س داوری در حال دادن اطالعات محل پل ها و مراکز اقتصادی و نظامی ايران به " اسکای نيوز" شبکه انگليسی 

 به عنوان عضو ١٣۶۴نام عباس داوری در ليست شورای مرکزی در سال . مأموران صدام حسين هنگام جنگ ايران و عراق می باشد
 .    به عنوان عضو شورای ملی مقاومت منصوب شده است١٣٧٠و در سال دفتر سياسی 

مهندسين عراقی معرفی شده از طرف سرويس امنيتی عراق ، سابقه ساختن پناهگاه های ضد بمب برای صدام حسين زير نظر يک  3
 . شرکت سوئدی را داشتند

 ١٦٦



به وسيله " مقاومت خاک" در ابتدا می بايست به لحاظ علم مهندسی ابتدا يعنی . لحاظ فنی و مهندسی اشتباه کرد

پناهگاه ضد " دستگاه های مخصوص اندازه گيری می شد تا تشخيص داده شود آيا زمين مورد نظر برای ساختن 

ت فرسا و خالصه بعد از دو الی سه ماه کار طاق. مقاومت الزم را دارد  يا خير؟ که اين کار انجام نشده بود" بمب

سازمان اطالعات و امنيت " ( مخابرات" از طرف " مهندس خاک" اعزام چندين گروه مهندسی با تخصص 

مشخص شد محل پشت دفتر کار مسعود رجوی در قرارگاه اشرف برای اين کار مناسب نيست و زحمات ) عراق

  . دو الی سه ماهه به اين شکل از بين رفت

در پشت محوطه دفتر در قرارگاه اشرف متوقف " پناهگاه ضد بمب" تن بعد از اينکه بطور موقت طرح ساخ

 سازمان مجددًا در محوطه ای داخل قرارگاه بديع زادگان اقدام به چک و آزمايش مقاومت خاک کرد که ،شد

  . مقاوم تشخيص داده نشد" پناهگاه ضد بمب" مقاومت خاک آنجا نيز برای ساختن 

اين روزها که کار ساختن پناهگاه تا پيدا کردن محل مناسب به لحاظ مهندسی مهدی فتح اهللا نژاد در يکی از 

  :  متوقف شده بود، مرا صدا کرد و گفت

کاک صالح با خواهر صديقه تماس گرفته و به تو احتياج دارند و بايد به ستاد امنيت منتقل شوی، وسايلت را "

  ."    جمع و جور کن که فردا به بديع زادگان بروی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٦٧



  

  انتقال به ستاد امنيت 
  . بچه های ستاد پروژه خداحافظی کردم روز بعد ساک لباس و وسايل شخصی خود را جمع و جور کردم و با

  . نداشتم" نفر همراه " من با جيپ لندکروزی که در اختيارم بود، می بايست به قرارگاه بديع زادگان بروم ولی 

ازمان وجود داشت که تردد هر خودرو بايد حداقل با دو سرنشين صورت يک ضابطه حفاظتی و امنيتی در س

البته تردد خودروهای سنگين و زرهی دارای ضوابط خاص ديگری بود که از جمله حتمًا بايد يک افسر . گيرد

هنگام خروج " ضوابط" اين .  می داشت١"تعرض" راننده نيز بايد حتمًا کارت . عراقی در گروه حضور داشت

خالصه در تماس با . کنترل می شد" انتظامات قرارگاه اشرف"  از درب خروجی قرارگاه اشرف توسط خودرو

نفر "دفاتر ستادها و قسمت هايی که احتمال تردد افراد آنها به قرارگاه بديع زادگان وجود داشت، توانستم يک 

  .پيدا کنم" همراه

ه بر جنبه های حفاظتی، يک تضاد سياسی ، خودروهای سبک، عالو" دو نفره تردد کردن" البته ضابطه 

تشکيالتی را نيز برای سازمان حل ميکرد و باعث می شد که هر کدام از آن دو نفر در طول مسير به لحاظ 

مثًال بارها گزارشات مختلف می رسيد که فالن فرد در کمد لباس يا ماشين . تشکيالتی مواظب فرد ديگری باشد

اين مسئله از . ابی، داريوش يا هايده دارد و در ماشين به نوار موسيقی گوش می دهدخود نوارهای موسيقی حميرا، 

نظر سازمان غيرمجاز و ممنوع بود و يا گزارش می شد که فرد با راديوی ماشين اقدام به گوش کردن اخبار 

  . کرده استرا در طول مسير رعايت ن" حداکثر سرعت" راديوهای خارجی کرده است، يا اينکه يک فرد ضابطه 

به دليل حضور رهبری سازمان در قرارگاه بديع زادگان ، . درهر صورت من به قرارگاه بديع زادگان رفتم

  . ورود و خروج به اين قرارگاه نسبت به قرارگاه اشرف مشمول ضوابط سخت تر و جدی تری بود

 اين قرارگاه را داشت، در هنگام ورود به قرارگاه بديع زادگان هر کس می بايست کارت اختصاصی ورود به

 که يکی از پست های نگهبانی تحت مسئوليت حوزه استحفاظی ستاد –غير اين صورت نگهبان درب ورودی 

 مانع ورود به قرارگاه می شد، تا به لحاظ تشکيالتی ورود فرد به داخل قرارگاه تأييد –حفاظت مسعود رجوی بود 

 بود، ٣"ستاد داخله" و " ستاد امنيت" که محل استقرار کادرهای  H٢من بعد از پارک ماشين به ساختمان . شود

                                                 
برای تعداد محدودی از افراد ) مخابرات(رژيم صدام حسين ،مدرک شناسايی بود که سازمان  اطالعات و امنيت "  تعرض" کارت  1

بر روی کارت عدم تعرض صادر شده، عکس فرد و شهر يا شهرهای مجاز برای تردد .  به درخواست ستاد روابط صادر ميکردنسازما
 . و همچنين تعداد نفرات همراه مجاز قيد می شد

  .  ساخته شده بودH می گفتند که به شکل Hاز اين جهت به اين ساختمان  2
قبلی سازمان مجاهدين بود که تمام کارهايی که به داخل ايران ربط پيدا ميکرد، را " بخش اجتماعی" در واقع همان " ستاد داخله"  3

 سازماندهی پيک ها و قاچاقچی های سازمان که وظيفه خروج افراد هوادار را از داخل ايران برعهده داشت، نيز در اين. برعهده داشت
مسئوليت اين ستاد با . همچنين اعزام تيم های عملياتی برای عمليات مسلحانه و تروريستی نيز برعهده اين بخش بود. ستاد دنبال می شد 

 در نشست های باصطالح آموزشی که سازمان ١٣۵٨مهدی براعی در سال . مهدی براعی از مسئولين قديمی سازمان مجاهدين بود
در دانشگاه صنعتی شريف برگزار ميکرد به عنوان دستيار مسعود رجوی، وظيفه مرور و يادآوری " ن جهانتبيي" مجاهدين تحت عنوان 

سازمان را " اطالعات نظامی" مهدی براعی مدتی نيز مسئوليت ستاد . جلسه قبلی را برای تمرکز ذهن افراد شرکت کننده به عهده داشت
مسئوليت توجيه فرماندهان يکان ها و لشکرهای عمل کننده در " روغ جاويدانف" برعهده داشت و بطور مشخص در عمليات باصطالح 

 در موضع معاونت محمد ضابطی و ستاد ١٣۶٠ خرداد ٣٠وی در تظاهرات . برعهده داشت" اطالعات نظامی" اين عمليات را به لحاظ 

 ١٦٨



. سازمان ابراهيم ذاکری بود" ستاد امنيت"همانطور که در صفحات گذشته اين کتاب توضيح دادم، مسئول .  رفتم

 به داخل آبدارخانه. وقتی من به داخل ساختمان رفتم، ابراهيم ذاکری در اتاقش نبود و به مأموريت رفته بود

  . بايد منتظر می شدم تا ابراهيم ذاکری برگردد. ساختمان رفتم و يک چايی ريختم

 هنگاميکه در روستاهای کردستان ايران و ١٣۶٢من در سال . شناخت ابراهيم ذاکری من را از نزديک می

ر به مدت يک سال نيز د. سپس کردستان عراق بودم، در بخش های مختلف تحت مسئوليت وی فعاليت می کردم

 که پايگاه فرماندهی سازمان در کردستان و محل استقرار ابراهيم ذاکری ١"پايگاه مصباح" شهر سليمانيه عراق در 

  .   بود، مستقر بودم

بخصوص بعد از . و حضور ابراهيم ذاکری در سليمانيه اطالع داشتند" پايگاه مصباح "افراد محدودی از محل 

هنی کردستان عراق به رهبری جالل طالبانی اصل مخفی کاری در اين مورد تشديد اختالفات سازمان با اتحاديه مي

نيز مدت دو سال که ابراهيم ذاکری مسئول اين ستاد بود با وی کار کرده " ستاد حفاظت" در . بيشتر رعايت می شد

  . دوباره تحت مسئوليت ابراهيم ذاکری قرار گرفته بودم" ستاد امنيت" بودم و حاال در 

  :  صدايم کرد و گفت٢شيدن چايی بودم که رباب صادقپوردر حال نو

  "برادر حسن سالم، با کاک صالح کار داری؟"  

  : من هم سالم کردم و گفتم

  !" بله ، حالت چطوره خواهر رباب"

  : رباب صادقپور گفت

ه تو کاک صالح در قرارگاه نيست ولی من در جريان آمدن تو هستم، کاک صالح به من گفت ک! برادر حسن "

  ." می آيی

  : من پرسيدم

  " هستی؟" ستاد امنيت" خواهر رباب مگر شما هم در "

سپس . است" ستاد امنيت" از برخوردهايش متوجه شدم که معاون ابراهيم ذاکری در . که  وی جواب مثبت داد

را " دامنيتستا" وی سازمان کار و مسائل عمومی . به همراه رباب صادقپور برای توجيه، به اتاق کارش رفتم

  . برايم توضيح داد
                                                                                                                                                 

 به ١٣٧٠وان عضو دفتر سياسی و در سال  به عن١٣۶۴نام وی در ليست شورای مرکزی در سال . فرماندهی تظاهرات فعاليت ميکرد
 . عنوان عضو هيئت اجرايی سازمان قيد شده است

 و شروع مبارزه مسلحانه اعدام ١٣۶٠ خرداد ٣٠مصباح يکی از بازاری های هوادار سازمان مجاهدين در زمان شاه بود که بعد از  1
 . شد

او در .  به عراق آمد١٣۶۴وی در سال . ان مجاهدين در امريکا بودرباب صادقپور عضو انجمن دانشجويان مسلمان وابسته به سازم 2
  ازدواج - که وی نيز از دانشجويان امريکا بود – در شهر بغداد با عليرضا جعفرزاده از مسئولين روابط خارجی سازمان ١٣۶۶سال 

عليرضا . ازمان از يکديگر طالق گرفتند، به  دستور س"انقالب ايدئولوژيک و طالقهای اجباری" کرد، ولی آنها بعد از بحث های 
" جنگ" اين جناح حزب جمهوری خواه به تئوری . جعفرزاده هم  اکنون رابط سازمان با جناحی از حزب جمهوريخواه امريکا می باشد

رشناس مورد برای خاورميانه بزرگ اعتقاد دارد و عليرضا جعفرزاده نيز در همين پيوند در شبکه فاکس نيوز به عنوان باصطالح کا
  . استفاده قرار می گيرد

وی به دليل تسلط به زبان انگليسی به عنوان مترجم فعاليت می . رباب صادقپور مدتی در بيمارستان اشرف تحت مسئوليت من قرار داشت
قپور بعد از بحث رباب صاد. کردو بيمارانی را که به لحاظ تخصصی نياز به پزشکان عراقی داشتند، برای ويزيت به شهر بغداد می برد

 عضو ساده سازمان بود، در ١٣۶٨وی درحاليکه تا سال . رشد تشکيالتی سريعی کرد"  انقالب ايدئلوژيک و طالق های اجباری" های 
 .  معرفی شد و چندماه بعد نيز به عضويت هيئت اجرايی سازمان در آمد" مسئول نهاد"  به عنوان ١٣٧٠ليست شورای مرکزی درسال 
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اطالع " ستاد حفاظت" البته من بطور نسبی از کارها و مسئوليت های اين ستاد بخاطر هم خوانی نوع کارش با 

و در قسمتهای " سپس وی درمورد افرادی که در ستاد امنيت. رباب صادقپور قرار بود مسئول من باشد. داشتم

 هم وضعيت تشکيالتی و نقاط مثبت و منفی افرادی که قرار بود تحت بعد. مختلف کار می کنند ، صحبت کرد

او سطح تشکيالتی آنها را بيان کرد که همه عضو شورای مرکزی . توضيح داد مسئوليت من قرار بگيرند را

در مورد . سازمان هستند و سپس بودجه مالی و ماشين هايی که در اختيار من بايد قرار می گرفت، تحويل داد

 موضوع کار و فعاليت من نيز گفت که کاک صالح چند ساعت ديگر می آيد و خودش برايت توضيح می توجيه

  : سپس او گفت. دهد

برای آشنايی بيشتر با کار ستاد هم می توانی از اتاق آرشيو استفاده .  دريک اتاق مستقر هستيد ١تو و فاضل

  .  از من بگيرهر وقت که خواستی به اتاق آرشيو بروی، بيا کليد را. کنی

حسن قدس مثل اينکه : "تا اينکه چشمش به من افتاد، با خنده گفت. بعد از يک الی دو ساعت ابراهيم ذاکری آمد

  " ؟.!ما از دست تو خالص بشو نيستيم

  .) اشاره وی به چند ماه قبل بود که من و او در ستاد حفاظت بوديم(

  : منهم با لبخند جواب دادم

  " صالح چرا اينطور است؟واهللا نمی دانم کاک"

 ولی اگر بود باز هم بايد به او می گفتم که اکنون نيز از قلم و ٢البته هم اکنون ابراهيم ذاکری در قيد حيات نيست

  ."  خالصی نخواهند داشت" مبارزه مسلحانه" و " فرهنگ خشونت" زبان من ديکتاتورها و انديشه و 

او با تلفن به رباب صادقپور اطالع . ی اش را بغل کمدش گذاشتابراهيم ذاکری داخل اتاقش رفت و کيف دست

من نيز روی يکی از صندلی هايی . هنگام توجيه به عنوان مسئول من حضور داشته باشد داد که به اتاقش بيايد تا

  .که در ميز بزرگ داخل اتاق چيده شده بود، نشستم

وی يکی، يکی و با عجله .  روی ميزش شد٣ت هایابراهيم ذاکری تا آمدن رباب صادقپور مشغول تصفيه مال" 

آنهايی که به نظرش احتياج به پيگيری داشت، جدا ميکرد و . انبوه گزارش هايی که روی ميزش بود را می خواند

من . می ريخت" کاغذ خردکن" بقيه را که کم اهميت و غيرقابل پيگيری تشخيص می داد در داخل دستگاهی به نام 

 از اين نوع دستگاهها در داخل سازمان می ديدم و ناخودآگاه من را ياد صحنه های تلويزيونی از اولين بار بود که

                                                 
 تشکيالتی ميرحسين موسوی سيگاری نيا از اعضای هيئت اجرايی سازمان می باشد که در ادامه کتاب در مورد وی بيشتر فاضل نام 1

 . توضيح خواهم داد
 در بيمارستانی در پاريس به علت بيماری سرطان در گذشت، سازمان نيز با بسيج کليه ١٣٨١ابراهيم ذاکری در زمستان سال  2

نگارنده در مصاحبه ای که .  نفر در پاريس  برگزار کرد١٠٠٠ريکا مراسم تشييع جنازه ای با حضور نزديک به نيروهايش در اروپا و ام
  :  فرانسه و همچنين نگارش مقاله ای در مورد مرگ وی گفتمن تلويزيو٣با کانال 

ندان های انفرادی سازمان و  سال حبس من در ز١٠من از مرگ هيچکس خوشحال نمی شوم، حتی اگر آن فرد يکی از مجريان اصلی "
.)  کردهعبارتی که مسعود رجوی برای وی استفاد" (سردار آزادی" زندان ابوغريب باشد، ولی وی نه تنها بر خالف گفته مسعود رجوی 

 ."  سر زندانبان ديکتاتوری بود"نبود، بلکه وی 
 . ه بر روی کاغذ استفاده می شددر فرهنگ گفتاری سازمان اصطالحی بود که برای مدارک  توليد شد" مالت" 3
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دانشجويان خط "  در تهران انداخت که بعد از اشغال سفارت امريکا توسط ١مدارک  خرد شده  سفارت امريکا

  ."  از تلويزيون به نمايش درآمد" امام

زای بسيار کوچک و ريز بود به شکلی که ديگر قابل چسباندن و ترميم کار اين دستگاه، خرد کردن اسناد به اج

" تازه بعد از اين مرحله مسئول دفتر ذاکری ، هر چند روز يکبار مالت های ريز و خرد شده را از دستگاه . نبود

  .  منتقل ميکرد٢"کوره مالت سوزانی" خارج ميکرد و برای سوزاندن به " کاغذ خرد کن

زندان به گذشته ها فکر ميکردم به ياد اين مسئله افتادم و متوجه  که به سلول انفرادی افتادم، درمن بعدها هنگامي

برای از بين بردن گزارش های تشکيالتی " کاغذ خرد کن" شدم که يکی از داليل استفاده ابراهيم ذاکری از دستگاه 

 موضع کنجکاوی در جريان گزارش ها و و مدارک توليد شده اين بود که مسئول دفترش نيز بطور اتفاقی يا از

زيرا اگر منظور تهديدات و حمالت نظامی رژيم جمهوری اسالمی بود که با . مدارک توليد شده قرار نگيرد

سوزاندن گزارش ها و مدارک در کوره  مالت سوزانی مشکل حل می شد و از خاکستر مدارک و سندها چيزی 

  ."    قابل بازيافت و کشف نبود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

بعد از چند ماه . اشغال شد" دانشجويان پيرو خط امام"  توسط تعدادی از دانشجويان تحت عنوان ١٣۵٨سفارت امريکا در تهران درسال  1
 .  فت کرده اند اعالم کردند که اسناد خورد شده در سفارت امريکا را به يکديگر چسبانده و اصل سند را کشف و بازياناين دانشجويا

" بديع زادگان" محفظه آهنی به قطر يک متر و ارتفاع يک متر و نيم بود که کليه مدارک توليد شده در قرارگاه " کوره مالت سوزانی" 2
مر از اين ا" حفاظت" و " دفتر"البته ستادهای . توسط ستادها و قسمت های مختلف دراين محل به وسيله نماينده هر ستاد سوزانده می شد

 . مستثنی بودند و سيستم جداگانه خاص خودشان را داشتند
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  امنيت داخلی     
دفتر مسعود و مريم " (دفتر" ابراهيم ذاکری  از وی پرسيد که از . بعد از چند لحظه رباب صادقپور رسيد

  به من زنگ نزدند؟ ) رجوی

  :او پاسخ مثبت داد و گفت

  ." به دفتر بروی١٠خواهر فهيمه گفت ساعت ! کاک صالح"

او ساعتش رااز .  شب باقی مانده بود١٠هنوز خيلی به ساعت . داختابراهيم ذاکری به ساعت مچی اش نگاه ان

" سپس شروع به توضيح دادن مسئوليت من در . مچ دستش باز کرد و روی ميز قرار داد که وقت را فراموش نکند

  . کرد" ستاد امنيت

يار توانمندی ابراهيم ذاکری درکارهای اجرايی، سيستم سازی، و کار تشکيالتی بااعضای سازمان، فرد بس"

وی تقريبًا در تمام مسئوليت هايی که قرار گرفته بود، از نظر مسعود رجوی وظيفه اش را به بهترين شکل . بود

و نشست های انتقادی و باصطالح " انقالب ايدئولوژيک"وی در اداره نشست های باصطالح . انجام داده بود

ش سپهری در صحبت با تعدادی از اعضای شورای يادم است يک بار مهو. بسيار مسلط بود" عمليات جاری"

  :  مرکزی سازمان، در مورد ابراهيم ذاکری می گفت

مثل کاک صالح نمی تواند نشست های ) آقايان(هيچکس در ميان برادرها ! نشست های کاک صالح خيلی کيفيه"

  ." انقالب بچه ها را برگزار بکند

  : اشاره و آن را به سه قسمت شامل" ستاد امنيت " در " لیامنيت داخ"ابراهيم ذاکری در صحبتهايش به بخش 

  .امنيت تشکيالت -

 .امنيت اطالعات -

 :امنيت فيزيکی، تقسيم کرد و در ادامه گفت -

می .هم با حسين فرزانه سا است" امنيت اطالعات"مسئوليت . با فاضل است" امنيت تشکيالت"مسئوليت قسمت 

  . را به تو بسپاريم" امنيت فيزيکی"خواهيم که مسئوليت قسمت 

که مستقيم و غير مستقيم به کار من ربط داشت، " ستاد امنيت" سپس ابراهيم ذاکری درمورد بخش های ديگر 

  :اشاره کرد و گفت" ستاد امنيت"توضيحات کافی داد و در پايان به مهمترين وظيفه 

 ستاد بايد با شاخص مسعود و مريم  هایتفّعالين است که سمت و سوی کليه آتفاوت ستاد امنيت فعلی با گشته "

  ." تا پشاپيش بتواند ضربات امنيتی و نظامی را پيش بينی کند. باشد

  :سپس ابراهيم ذاکری گفت

  . اگر در مورد موضوع کار و فعاليت خود توجيه هستی و سئوالی نداری من بايد پيش خواهر فهيمه بروم

  . از اتاق خارج شدممن هم گفتم نه، سئوالی ندارم و خداحافظی کردم و 

شهر بغداد و قرارگاه بديع زادگان به عهده اين قسمت بود و بايد  امنيت فيزيکی پايگاه های شهری سازمان در"

با گشت های موتوری و پياده در محدوده بيرونی قرارگاه بديع زادگان و همچنين سرکشی های نوبه ای به 

 حفاظتی آنها، راه های نفوذ و سوراخ های امنيتی که ممکن پايگاه های سازمان در شهر بغداد و چک امنيتی و
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بود رژيم جمهوری اسالمی از آن طريق ضربه امنيتی و نظامی بزند، استخراج و راه حل های خنثی کردن آن 

  ." را به سازمان ارائه می داد

م و عليک کرديم ،او سال. فاضل داخل اتاق نشسته بود . من به اتاقی که رباب صادقپور مشخص کرده بود، رفتم

  :و من از قبل باهم شوخی داشتيم، فاضل گفت

  "چطوری؟! داداش "

بچه هايی هم که اسامی . برای همين به شوخی به يکديگر داداش ميگفتيم. آخه قيافه های ما خيلی به هم شبيه بود

خاطر شوخی و اذيت بقيه ما هم به . اصلی ما را نمی دانستند ، واقعًا فکر ميکردند که ما با هم برادر هستيم

  . وانمود ميکرديم که برادر هستيم

او نيز مانند حسين فرزانه سا از دانشجويان دانشگاه . اسم اصلی فاضل، ميرحسين موسوی سيگاری نيا بود

 جذب سازمان شده بود و به عضويت هيئت اجرايی سازمان که باالترين ١٣۵٧ بهمن ٢٢تهران بود که بعد از 

انقالب "اين رشد سريع در بين آقايان بعد از . سازمان محسوب ميشد، دست پيدا کرد رسطح تشکيالتی د

او مورد . وی بسيار باهوش و خالق بود و شم امنيتی بسيار قوی ای داشت. ندرتًا وجود داشت" ايدئولوژيک

  .  وداعتماد ويژه و شخصی مسعود رجوی قرار داشت و دليل رشد تشکيالتی سريع وی نيز همين مسئله ب

سازمان بود که از نظر سازمان " امنيت تشکيالت"منتقل شدم، مسئول "ستاد امنيت "وی در زمانی که من به 

مسئوليت وی بسيار مهم تلقی می شد، زيرا مسئوليت پيگيری و برخورد با اعضای منتقد و ناراضی سازمان را 

  . برعهده داشت
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  !!انواع بريده
به " ( بريده"ی تمام افرادی که از سازمان مجاهدين جدا می شدند، از واژه تحقيرآميز  رهبری سازمان برا

آقای . استفاده ميکرد تا فرد از درون تحقير و شکسته و در موضع تدافعی قرار گيرد) مفهوم بريده از مبارزه 

رايط مبارزه نتوانسته ای مسعود رجوی به فرد خواهان جدايی القا می کند که اين تو هستی که در اثر سخت شدن ش

خارج می !! بنابراين از گردونه تکامل. تطبيق دهی) سازمان مجاهدين و رهبری آن(خودت را با پيکان تکامل 

اگر زن باشی فاحشه خواهی شد و اگر مرد باشی خيانت خواهی . شوی و به ورطه فساد و بدبختی خواهی افتاد

  : می گفت"! بريده"داليل پيدايش مسعود رجوی در توجيه و تئوريزه کردن  .کرد

نيز بخش دفع شده اين " بريده"سازمان يک ارگانيسم زنده است که سوخت و ساز و طبعًا دفع و جذب دارد و "

  . وی با اين استدالل می خواست که مانع شکل گيری جدايی اعضا و انشعاب در سازمان گردد."ارگان زنده است

ولی . بايد از دفع مواد زائد خود خرسند باشند!"  ارگان زنده" رجوی يا اين با اين توجيه و تعريف طبعًا مسعود

بخش دفع "هيچگاه رهبری سازمان به اين تناقض پاسخ نمی دهد که اگر عضو و مسئول منتقد و معترض سازمان 

" جذب"ره دوبا"  دفع "يک ارگان زنده است، پس چرا زندان های مختلف در سازمان ساخته می شود تا اين  " شده

  . شود

، پسوند و واژه های خود ساخته ديگری مانند بريده مزدور، کوفی، " بريده"البته بعدها مسعود رجوی به واژه 

  .   را نيز اضافه کرد...  و ١بريده نفوذی، طعمه خمينی

و اما سازمان مجاهدين وضعيت اعضا و مسئولينی که می خواستند از سازمان جدا شوند را چگونه پيگيری 

  طبقه بندی ميکرد؟ 

مشاهده می کردم که پرونده تشکيالتی کليه افرادی که از سازمان در حال جدايی بودند، " ستاد امنيت"من در 

ستاد  "از طرف . قرار مي گرفت" ستاد امنيت " در اختيار " ستاد پرسنلی"برای تأييد نهايی از طرف 

ابراهيم ذاکری و رباب صادقپور  مأمورين " ستاد امنيت"سهيال صادق و ليال سعادت نژاد، و از طرف "پرسنلي

 افراد از کانال تشکيالتی در اختيار ميرحسين موسوی سيگاری نيا قرار می" پرونده پرسنلی"سپس . اين کار بودند

و " ستاد پرسنلی" گرفت و او بايد با مطالعه پرونده عضو موردنظر، ارزيابی خودش را از فرد جدا شده برای 

  . ارسال ميکرد" ستاد فرماندهی ارتش آزاديبخش "همچنين

  :  می کرد٢سازمان اعضای جدا شده را به دسته های زير طبقه بندی

  

   بريده انتقالی-١

                                                 
. ، اعضا و مسئولينی هستند که به دليل اختالفات سياسی و استراتژيک خواستار جدايی از سازمان هستند" طعمه"منظور رجوی از  1

  : ميگفت" طعمه"مسعود رجوی در تبيين 
درها به خارج از کشور، تهديد اصلی مجاهدين و ارتش آزاديبخش و آلترناتيو  و هجرت انقالبی و انتقال کا١٣۶٠ خرداد ٣٠از فردای "

 . يعنی ماده بالفعل بورژوازی بوده است" طعمه"انقالبی در بيرون از مناسبات، بورژوازی و در داخل مناسبات 
 ايی مقطعی فرد از سازمان کليه گزارش ها، وضعيت تشکيالتی، نقاط ضعف و مثبت، سابقه تحت برخورد قرار گرفتن فرد يا جد 2
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کسی بود که نمی توانست مناسبات و محيط جغرافيايی و بسته داخل عراق را تحمل کند و با " بريده انتقالی "

طالق "همه خطوط سياسی و ايدئولوژيک سازمان را به جز بحث " الی بريده انتق. "سازمان نيز مشکلی نداشت

  . قبول داشت" های اجباری

بعد از " بريده انتقالی"تعداد باصطالح .  نام می برد١" پيه سوز"تحت عنوان ! ابراهيم ذاکری از اين نوع بريده

که سازمان آنها را به خارج از در سازمان افزايش پيدا کرده بود " انقالب ايدئولوژيک و طالق های اجباری"

  .عراق و کشورهای اروپايی منتقل ميکرد و فعاليت خودشان را به صورت هوادار تشکيالتی ادامه می دادند

  

   بريده شرمنده-٢

کسی بود که خواستار جدايی از سازمان بود و ديگر چه در داخل چه در خارج از عراق نمی "بريده شرمنده "

با " هيچ گونه اختالف سياسی و ايدئولوژيک" بريده"اين نوع باصطالح . و تشکيالتی کندخواست فعاليت حرفه ای 

سازمان نيز معتقد بود در شرايط . سازمان نداشت و خود را نيز به علت جدايی از سازمان، بدهکار می دانست

قوه سازمان کماکان تلقی مناسب اين افراد به مناسبات تشکيالتی در سازمان باز می گردند و آنان را نيروهای بال

  . ميکرد

  

   بريده بی خط   -٣

در اين . کسی بود که بر سر مسائل تشکيالتی و خرده ريز با سازمان مشکل پيدا کرده بود" بريده بی خط"

حالت ريشه اختالفات فرد با سازمان سياسی، استراتژيک و ايدئولوژيک نبود، يا اين اختالف وجود داشت ولی 

" بريده شرمنده"با " بريده بی خط"تفاوت برجسته . ی در صدد پيگيری و دنبال کردن آن نبودعضو خواهان جداي

  . از جدايی خودش نداشت!! اين بود که خود را به سازمان بدهکار نمی دانست و شرم

  

   بريده ضد  -۴

 پيدا کرده بود کسی بود که با سازمان بخاطر مسائل سياسی و استراتژيکی و ايدئولوژيکی اختالف" بريده ضد"

 داشت و از قدرت تحليل مسائل سياسی و ٢" دستگاه"و بر روی مواضع خود پافشاری ميکرد و به قول رجوی 

از نظر سازمان بسيار خطرناک محسوب می شد و تمام دستگاه ! اين نوع بريده. استراتژيک برخوردار بود

و " طعمه" مسئولين را که تحت عنوان سرکوب در سازمان مجاهدين شکل گرفته بود تا اين گونه اعضا و

  . نامگذاری شده بودند، را شناسايی کند  ٣"کوفی"

                                                 
نشان می دهد که اين واژه در ستاد فرماندهی سازمان و توسط مسعود رجوی خلق شده " پيه سوز"استفاده ابراهيم ذاکری از اصطالح  1

ار وزنه برد"از واژه " انقالب ايدئولوژيک و طالق های اجباری" در نشستهای مربوط به ١٣۶٨مسعود رجوی يکبار نيز در سال . است
 . برای اعضا و مسئولينی استفاده کرد که از همسران خود هنوز طالق نگرفته اند" دو ضرب 

مطرح " دو دستگاه "ن، تحت عنوا١٣۶٨در سال " انقالب ايدئولوژيک"اولين بار توسط مسعود رجوی در بحث های " دستگاه"واژه  2
نام داشت که ايدئولوژی " دستگاه ضد توحيد" بود و دستگاه ديگر نام داشت و شاخص آن نيز رهبری سازمان" دستگاه توحيد"يکي . شد

 . جنسيت و بورژوازی مظهر آن بودند
در قرارگاه اشرف بکار برد که هم زمان بود با تجاوز " صليب"را در نشستی تحت عنوان " کوفی"اولين بار مسعود رجوی واژه   3

مسعود رجوی می گفت در اين شرايط هر . ئتالف به صدام حسين اعالم شدصدام حسين به کويت، و متعاقب آن ضرب االجل کشورهای ا
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مبنای ارزيابی و طبقه بندی ميرحسين موسوی سيگاری نيا گزارش هايی بود که خود فرد يا مسئول تشکيالتی 

ود زندانی نوشته ميشد، همچنين گزارش هايی که فرد هنگام  حبس در زندان توسط زندانبانان يا خ. او نوشته بودند

نيز به اين مجموعه اضافه می شد و مبنای تشخيص و ارزيابی موسوی سيگاری نيا برای طبقه بندی فرد به طيف 

  .  های مختلف جدا شده سازمان قرار ميگرفت

جای می " بريده شرمنده"و يا " بريده انتقالی"در صورتی که فرد جدا شده در طبقه بندی بريده ها، در طيف 

  : گرفت، مير حسين موسوی سيگاری نيا در زير پرونده اين گونه اعضا، می نوشت

  "  خروج وی از ارتش آزاديبخش بالمانع است"

اکثرًا نظر ميرحسين موسوی سيگاری نيا را " عضو خواستار جدايی"ابراهيم ذاکری نيز بعد از مطالعه پرونده 

ه مواردی نيز بودند که به دليل وضعيت خاصی که افراد به لحاظ البت. تأييد ميکرد و سپس به فهيمه اروانی می داد

  .  شده بودند برای بررسی بيشتر با خروج فرد از عراق موافقت نمی شد١"آنتنی"تشکيالتی داشتند و قبًال 

 ٣، در تقسيم بندی شماره "عضو خواستار جدايی"اما در صورتيکه در ارزيابی ميرحسين موسوی سيگاری نيا 

  : مير حسين موسوی سيگاری نيا در زير آن می نوشت. جای می گرفت) بريده ضد (۴و شماره ) بی خطبريده ( 

  "  تصميم گيری در مورد وضعيت وی به عهده ستاد فرماندهی ارتش آزاديبخش می باشد"

و رهبری سازمان منتقل می شد "به دفتر " ستاد امنيت"در اين مرحله پرونده فرد توسط ابراهيم ذاکری از 

  . مسعود رجوی به عنوان فرمانده ارتش آزاديبخش و رهبر سازمان وضعيت فرد را مورد بررسی قرار می داد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
اينکه آقای مسعود رجوی به چه سمتی و به کجا . است" کوفی"کس بايد صليب خود را بردارد و پشت مريم حرکت کند و هر کس بماند 

  .حرکت ميکند، مهم نيست
حاکم وقت " يزيد" از مردم کوفه بيعت گرفته بود که به او در جنگ با در تاريخ آمده است که امام حسين قبل از حرکتش به سوی کربال

مسعود رجوی که خود را . کمک و همياری کنند ولی  مردم کوفه به داليل سياسی ، اجتماعی و خفقان موجود به کمک امام حسين نيامدند
، آنها را کوفی می خواند که ابتدا با مسعود رجوی بيعت هم سطح  امام حسين و امام زمان می داند، با تشبيه عمل اعضا و مسئولين منتقد 

  :  ضمن يادآوری به آقای رجوی که االن قرن چهاردهم نيست بايد گفت که. کرده و بعد زير قول خود زنده اند
ميه محکوم به شرايط سياسی و اجتماعی آن مقطع از تاريخ نشان می دهد که مردم کوفه به دليل سرکوب شديد ابن زياد و خاندان بنی ا

سکوت بودند، در حاليکه خارج از مورد  سئوال بودن تشبيه صوری مسعود رجوی با امام حسين، جداشدگان از مجاهدين ابتدا رهبری 
 و مواجب صدام حسين هسازمان را به  دليل انحرافات سياسی و استراتژيک مورد نقد قرار داده بودند و قرار نبود آنها سرباز بی جير

 . شوند
واژه ای بود که برای افرادی که در نشريات، راديو و تلويزيون سازمان مصاحبه کرده، يا به خاطر سابقه سياسی و " آنتنی شدن" 1

 .  نسبتهای خانوادگی در افکار عمومی افراد شناخته شده ای بودند، استفاده می شد
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  ويژه بودن موسوی سيگاری نيا 
  : او بدون هيچ توضيحی گفت. را فرا خواند" ستاد  امنيت " يک  روز رباب صادقپور کليه اعضا و کادرهای 

ی خودشان را بدهند و يک ضرب االجل  هم از طرف سازمان مشخص همه بايد پاسپورت و مدارک شخص

دارند را از کمدهايشان پاکسازی " مسعود و مريم"داشت هايی که افراد از نشست دکرد که مدارک اضافی و يا

  . کنند

يعنی از قفل برای بستن کمد و نگهداری مدارک استفاده نمی شد . کمدهای کار بچه ها بطور معمول باز بود

بود و مسئله ويژه ای وجود نداشت، ولی موسوی " ستاد امنيت"دارک نيز مربوط به کار و مسئوليت هر کس در ،م

  . سيگاری نيا هميشه کمد خود را قفل نگه می داشت

 مير حسين موسوی سيگاری نيا بخشی از ،هنگاميکه رباب صادقپور برای چک کمدهای کار به اتاق ما آمد

  . سپورت خودش را که داخل چند کيف بود، به رباب صادقپور تحويل نمی دادمدارک و تعدادی مهر و پا

اعتماد به نفس ويژه ای با وی  وی با اينکه تحت مسئوليت رباب صادقپور قرار داشت ولی از موضع باال و با

  : موسوی سيگاری نيا به رباب صادقپور گفت. تنظيم رابطه می کرد

  ." بايد اين مدارک پيش خودم بماند"

  : رباب صادقپور در پاسخ گفت

  ." يعنی چی؟ قرار شده است همه بچه ها مدارک شخصی  خود را تحويل بدهند" 

  : وقتی موسوی سيگاری نيا برخورد رباب صادقپور را ديد، مجبور شد که بگويد

  " . گفته اند که پاسپورت و اين دو تا کيف را پيش خودم نگه دارم١"خودشون "من پاسپورت دارم ولی "

  . رباب صادقپور تعجب کرد ولی ديگر سکوت کرد و چيزی نگفت

اساسًا ميرحسين موسوی سيگاری نيا با اينکه تحت مسئوليت رباب صادقپور قرار داشت ولی کارها و " 

تضادهای اجرايی خود را با او هماهنگ نمی کرد و اکثرًا با ابراهيم ذاکری نشست دو نفره داشت و مسائل و کارها 

 ٢ميرحسين موسوی سيگاری نيا در زمانيکه محسن رضايی. های اجرايی اش را با وی در ميان می گذاشتو تضاد

                                                 
 . مسعود رجوی می باشد" خودشون "منظور از  1
وی مدتی . بود" رضايی ها" ام تشکيالتی محسن فرزند خليل رضايی از بازاری های مخالف رژيم شاه و برادر ابوالقاسم رضايی با ن 2

وی به علت نسبت خانوادگی با رضايی ها در سازمان رشد . نيز بخاطر دستگيری رضا رضايی و مهدی رضايی در زندان شاه بسر برد
نياز زيادی به خانواده رضايی ها داشت و ) ١٣۶٠ تا ١٣۵٧(در فاز سياسی " شهيد "سريعی کرد، زيرا سازمان به دليل نياز تبليغاتی به

وی به خاطر نسبت خانوادگی با رضايی ها برخورد مسئوليت افراد مسئله دار را به عهده ميگرفت تا فرد . وی نقش ويژه ای پيدا کرد
وی به همين دليل مدتی مسئول مستقيم آقايان پرويز يعقوبی و . ايداز سواالت و ابهامات خود کوتاه بي" رضايی ها" منتقد تحت تأثير نام 

 بهمن ٢٢ابوالقاسم رضايی بعد از . هادی شمس حائری  و مهدی تقوايی قرار داشت که اساسًا سابقه تشکيالتی وی قابل مقايسه با آنها نبود
 پرسنلی و زندان درجوی به عراق مدتی مسئول ستاوی بعد از آمدن مسعود .  با سعيده شاهرخی از اعضای سازمان ازدواج کرد١٣۵٧

 که من فرمانده انتظامات قرارگاه اشرف بودم، به مدت يک يا ١٣۶٩در سال .  سرزندانبان سازمان بود١٣٧٠های سازمان شد و تا سال 
" قرار گرفتم ،ولی دوباره وصل شد و تحت مسئوليت وی " ستادپرسنلی " در ساختار تشکيالتی سازمان به " انتظامات قرارگاه"دو ماه 

را به سهيال صادق ) و زندانها(  مسئوليت ستاد پرسنلی ١٣٧١وی از . قرار گرفت" ستاد اسکان" در زير مجموعه " انتظامات قرارگاه
با اينکه البته وی در پاريس . سپرد و لباس زندان بانی را درآورد و کت و شلوار و کراوات زد و يکی از دبيران شورای ملی مقاومت شد

مسئوليت رسمی و اعالم شده اش دبير ارشد شورای ملی مقاومت می باشد ولی کماکان مسئول برخورد و تهديد و سرکوب اعضا و 
وی مسئوليت فريب دادن دختر من در دانمارک و انتقال وی به عراق را به بهانه ديدن مادرش . مسئولين جدا شده سازمان در اروپا است

همچنين وی مسئوليت فريب فرزندان . شبختانه در توطئه ای که سازمان عليه من و سارا داشت، شکست خوردبرعهده داشت که خو
 به ٢٠٠٣ ژوئن ١٧وی در . اعضای مجاهدين به عراق را با چند خانواده ديگر نيز دنبال نموده بود که خوشبختانه به شکست انجاميد
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مسئوليت ستاد پرسنلی و زندان های سازمان را به عهده داشت از مسئولين زندان های سازمان در کرکوک و 

  . قرارگاه اشرف بود

وی سيگاری نيا را به زندانی شدن علی زرکش  من يکی از داليل اعتماد ويژه مسعود رجوی به مير حسين موس

ميرحسين موسوی سيگاری نيا يکی از .  سازمان مجاهدين در پايگاه بقايی بغداد، مربوط می دانم٢فرد شماره 

زندانبان های علی زرکش بود و از اختالفات سياسی و ايدئولوژيک علی زرکش با مسعود رجوی از طريق نامه 

ن انفرادی، برای مسعود رجوی و مريم رجوی می نوشت، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم هايی که وی از داخل زندا

من بعدها از صحبتهای ميرحسين موسوی سيگاری نيا متوجه شدم که مدتی نيز مهدی کتيرايی . مطلع شده است

  . عضو معترض دفتر سياسی سازمان در زندان بوده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
سازمان که هنگام سرنگونی صدام حسين از بغداد به پاريس رفته بودند، توسط پليس  نفر از مسئولين ١۶٠اتفاق مريم رجوی و نزديک به 

 .  وی متهم رديف دوم بعد از مريم رجوی  در دادگاه های فرانسه می باشد و هم  اکنون با قيد وثيقه آزاد می باشد. فرانسه دستگير شدند
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  علی زرکش  

  .  در اينجا نگاه و کنکاشی به اختالفات علی زرکش با مسعود رجوی داشته باشيمبد نيست

وی ابتدا .  وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد١٣۴٧ شهر مشهد بود و از سال ١٣٢٨علی زرکش متولد 

 توسط ١٣۵١او در سال . توسط کاظم ذواالنوار از اعضای مرکزيت اوليه سازمان مجاهدين عضو گيری شد

 –علی زرکش از طريق خواهرش فتحيه زرکش .  از زندان آزاد شد١٣۵٧واک دستگير شد و در آستانه سال سا

 با مهين ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از .  با خانواده باقرزاده نيز نسبت فاميلی داشت–همسر دکتر حسين باقرزاده 

  . ازدواج کرد" رضايی ها"رضايی خواهر 

ن و ناشناخته درمناسبات و روابط درونی سازمان مجاهدين، چگونگی حذف، بدون ترديد يکی از حلقه های پنها

  . می باشد" فروغ جاويدان" سازمان در عمليات ٢حبس و سرانجام به مسلخ فرستادن علی زرکش فرد شماره 

" و " ستاد امنيت" معرض اخبار و اطالعات و آرشيو درونی   در١٣٧١ و ١٣٧٠برای من نيز که در سال 

" سازمان بودم، نيز نکات بسيار مبهم حتی در مورد چگونگی کشته شدن وی در عمليات باصطالح " نلیستاد پرس

  . بيشتر روشن شود" راز" وجود دارد که اميدوارم در آينده ابعاد اين " فروغ جاويدان

ان، از البته الزم به يادآوری است که علی زرکش نيز در انحراف سازمان مجاهدين و تبديل استراتژی سازم

 نقش کليدی  ١٣۶٠ خرداد ٣٠و تروريستی بعد از " مبارزه مسلحانه" مبارزه مسالمت آميز سياسی و اجتماعی به 

 ٣٠ولی به نظر می رسد که وی متوجه اشتباه استراتژيکی سازمان در . داشته و انتقادات مشخص خودش را دارد

بوده است و " مبارزه مسلحانه"استراتژی سازمان و  شده بود و به همين جهت خواستار تجديدنظر در ١٣۶٠خرداد 

" و " ارتش آزاديبخش"را با تشکيل " قيام مسلحانه شهری" و " مبارزه مسلحانه" حاضر نبوده که اشتباه آغاز 

تا درون  البته می توان رد پای اختالفات  علی زرکش با مسعود رجوی را. جبران و تصحيح کند" جنگ کالسيک

يز رديابی کرد، ولی آقای مسعود رجوی به مرور توانسته بود وی را به زير سيطره خود در زندان های شاه ن

در مورد علی زرکش می " آنها که رفتند" کتاب خاطرات خود به نام ١۴٠آقای لطف اهللا ميثمی در صفحه . بياورد

  : نويسد

 شش رفتم، يک مالقات چهار به زندان قصر بند چهار و پنج و) لطف اهللا ميثمی( وقتی که من ١٣۵۵سال " 

  : بود و می گفت) ذواالنوار(او محو شخصيت کاظم . ساعته با علی زرکش داشتم

در حاليکه مسعود رجوی کتاب هگل می خواند و فعاليتی در زندان نداشت، کاظم عمًال تشکيالت زندان و "

سد اين گناه نابخشودنی که علی زرکش به نظر می ر) " پايان نقل قول." (جنبش مسلحانه را اداره و ارتزاق ميکرد

با وجود مسعود رجوی محو شخصيت ذواالنوار قرار گرفته، بعدها از چشم رجوی پنهان نمانده و سرانجام در خلع 

  . " رده و محکوميت به اعدام علی زرکش خودش را نشان داده است

 در تهاجم ١٣۶٠ بهمن ١٩ بعد از کشته شدن موسی خيابانی در( مسعود رجوی هنگام معرفی علی زرکش 

به عنوان جانشين مسئول اول سازمان مجاهدين در ) نيروهای امنيتی رژيم جمهوری اسالمی به پايگاه تيمی وی

  :  چنين نوشت١٣۶٢ فروردين ٢۵تاريخ 

 ١٧٩



برادر مجاهد زرکش مدارج خطير انقالبی را در چارچوب  سازمان مجاهدين خلق ايران، يک به يک طی " 

  ." نوان يکی از ارزنده ترين رهبران از خالل تمامی اين آزمايشات موفق و سرفراز بيرون آمده استنموده و به ع

  
 

  
  : همچنين در جای ديگری در نشريه مجاهد در ستايش از جايگاه تشکيالتی علی زرکش چنين آمده است
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مه بندهای سياسی  مسئوليت رهبری کليه اعضا و هواداران سازمان در ه١٣۵۴از اول ارديبهشت سال " 

الزم به يادآوری است که در اين . به عهده برادر مجاهد علی زرکش قرار گرفت) مرکب از هشت بند(زندان قصر 

  ) پايان نقل قول." (مقطع مسعود رجوی و موسی خيابانی در زندان اوين بودند و در زندان قصر حضور نداشتند

  

 ٣علی زرکش تا قبل از کشته شدن موسی خيابانی، نفر شماره نقل قول باال از نشريه مجاهد نشان می دهد که 

 واقعيت.  به عنوان جانشين مسعود رجوی معرفی می شود١٣۶٠ بهمن ١٩سازمان بوده است که يک ماه بعد از 

اين است که زرکش تنها کسی بود که می توانست در برابر انحراف، ديکتاتوری و شکل گيری يک فرقه تمام عيار 

" مبارزه مسلحانه" اگر چه علی زرکش در اتخاذ استراتژی نادرست و تروريستی . جوی مقاومت کندمقابل ر در

 نقش اساسی داشته، ولی به نظر من به عنوان يکی از مسئولين سابق اين سازمان علی ١٣۶٠ خرداد ٣٠در 

ت های موجود ايفا کرده زرکش نقش تاريخی خود را در مقابل انحراف در سازمان مجاهدين به ميزان توان و واقعي

( اگر چه او می توانست بهتر از اين عمل کند، ولی بايد به شرايط و موقعيتی که او در زندان انفرادی . است

  .  داشته است، نيز توجه کافی نمود) ساختمان بقايی در بغداد

سياست های رجوی اما آنچه که مانع پی بردن افکار عمومی به نقش مقاوم و مبارزه منفی علی زرکش عليه 

شده است، به اتخاذ و بکارگيری شيوه های مخفی و پنهان استالينيستی برای سرکوب مخالفين سياسی، از جانب 

  . مسعود رجوی بر می گردد
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  ترور سرد و ترور گرم 
 زرکش بدون ترديد شيوه های سرکوب و تصفيه اعضا و مسئولين منتقد سازمان مجاهدين، به ويژه تصفيه علی

و الگو برداری " فرهنگ خشونت طلبی" و " مبارزه مسلحانه" به عنوان فرد شماره دو سازمان، ريشه در 

به واقع عملکرد استالين رهبر اتحاد جماهير شوروی در . سازمان مجاهدين و رهبری آن از شيوه های استالين دارد

ازی برای مخالفين سياسی خود نشانه کاملی از قبال مخالفين خود در حزب کمونيست شوروی و تبعيد و پرونده س

  .  می باشد" ترور سرد" سرکوب پنهان و 

به آسانی می ) حکومت تزاری روسيه( استالين به دليل مشارکت در سرنگون کردن حاکمان خشونت طلب قبلی 

تهامات اعضا و ا. توانست به مردم شوروی بقبوالند که با دشمنان واقعی می جنگد و خائنان رااز بين می برد

مسئولين منتقد حزب کمونيست آنچنان سنگين بود و آنقدر تکرار می شد که احتمال يک فريبکاری سيستماتيک 

غيرممکن به نظر می رسيد و سرنوشت مخالفين سياسی و دگر انديشانی  که ربوده و مفقود می شدند در پرده ای 

بازداشت صدها تن از مسئوالن . پری می شد چاپ مسکو س١٩٣٧ و ١٩٣۶از سکوت در مطبوعات سال های 

حزبی در هيچکدام از روزنامه ها منعکس نشد، حتی افراد نزديک و مؤثر حزب کمونيست شوروی نيز در جريان 

  . بازداشت ها قرار نمی گرفتند

استالين توانست حتی رقيب قدرتمند سياسی خود تروتسکی را که به همراه بوخارين و زيوانوف و خودش تحت 

  . رهبری لنين قرار داشتند، را از ميدان قدرت خارج کند

او ابتدا تروتسکی را با همين هدف به ترکيه تبعيد کرد و سپس تروستکی از دولت فرانسه و سپس نروژ 

تروتسکی هنگام اقامت در نروژ بر اثر فشارهای بين المللی . پناهندگی گرفت و در آن کشورها  اقامت گزيد

 نفر از اعضای حزب ٢٩ الی ١۵او در آنجا توسط حدود . روژ، ناگزير به مکزيک رفتاستالين بر کشور ن

ولی . قرار گرفت، ولی تروتسکی از اين ترور جان سالم به در برد" ترور گرم" کمونيست مکزيک مورد تهاجم و 

  . و را به قتل برسانددر نهايت استالين چند ماه بعد توانست با رخنه دادن يک نفر نفوذی در محيط کار تروتسکی، ا

در درون " فرهنگ خشونت طلبی" و " ترور سرد" تفکر و شيوه های سرکوب استالين ، آينه بسيار شفافی از 

در " جنبش های رهايی بخش" و عمليات های مسلحانه و تروريستی در قالب " ترور گرم" جامعه شوروی و 

  . سطح  جهان بوده است

 در مناسبات فرقه ای سازمان مجاهدين در عراق نيز" ترور گرم"  اقدام به و حتی" ترور سرد" همين تاکتيک 

و داشتن " مبارزه مسلحانه" بسياری از کادرها و مسئولين سازمان مجاهدين به دليل مخالفت با . وجود داشته است

  . ديدگاه های انتقادی، بطور پنهانی دستگير و به سلول های انفرادی منتقل می شدند

ها و درز ی دستگيری از هدف های آقای رجوی در بکارگيری سلول های انفرادی، مخفی ماندن اساسًا يک

رجوی برای پنهان ماندن دستگيری اعضا و مسئولين منتقد .  خبر آنها به درون و بيرون تشکيالت بودننکرد

گر و يا اعزام به يک سازمان، انتقال تشکيالتی و تغيير محل کار و فعاليت فرد از يک قرارگاه به قرارگاه دي

  . مأموريت تشکيالتی را، برای ديگر اعضا صحنه سازی  می کرد و سپس فرد را به زندان انفرادی منتقل ميکرد
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به هيچ وجه نمی توانستند، متوجه شوند "  اعتماد تشکيالتی" توجه به اصل  در اين شرايط اعضای سازمان با

ا اعضای خانواده عضو زندانی شده نيز در جريان بازداشت  حتی همسر،  شوهر ي. که فرد بازداشت شده است

در اين جا يکی از تاکتيک هايی را که مسعود رجوی در پنهان نگهداشتن . زندانی شدن فرد قرار نمی گرفتند

  :   زندانی شدن اعضا و مسئولين سازمان بکار ميگرفت، برايتان تعريف می کنم

يکی .  سال بود که در سلول انفرادی در بدترين شرايط زندانی بودم۵ تا آن روز نزديک به.  بود١٣٧۶اسفند " 

از شروطی که مسعود رجوی و نماينده وی مهوش سپهری برای انتقال من به يک زندان مناسب با امکانات بيشتر 

 کت و شلوار و کراوات بسيار شيک و يک ساک مخصوص سفرهای اروپايی، گذاشته بودند، اين بود که من بايد با

به محيطی که ديگر اعضا و مسئولين سازمان در حال کار " عادی سازی" برای يک الی دو ساعت تحت عنوان 

  و اعضا و -تا بدين ترتيب سازمان بتواند وانمود کند که من در طول چند سالی که زندان بوده ام . بودند، بروم

  .    ام به مأموريت اروپا رفته بوده–مسئولين سازمان من را نديده اند 

مسعود رجوی بر اساس چنين تاکتيک هايی و با الهام از روش های استالين توانست، حتی علی زرکش فرد 

اسناد مکاتبات من و مسعود "  کتاب ۴٣در صفحه .  سازمان و رقيب سياسی خود را از صحنه حذف کند٢شماره 

  يمی سازمان مجاهدين آمده است نوشته آقای شاهسوندی عضو سابق شورای مرکزی و از مسئولين قد" رجوی

، که محمد علی جابرزاده  انصاری در نشستی که به همين منظور تشکيل شده ١٣۶۵آن نيمه شب مهرماه " 

بود، بدون هيچ مقدمه و تنها با گرفتن تضمين های شداد و غالظ باصطالح دو قبضه دائر بر فاش نکردن اين 

) چه از جانب علی زرکش و چه از جانب سازمان( ليل و برهانی مهمترين سر تاريخ سازمان ، بدون ذکر هيچ د

گفت که در جلسه ای با حضور مسعود و مريم و دفتر سياسی سازمان علی زرکش به خيانت متهم شده و خودش 

  ) پايان نقل قول." (قبول کرده و اعدامش هم صادر شده است

. و در ساختمان بقايی در بغداد بازداشت و زندانی شداما بعدًا حکم اعدام علی زرکش به زندان تخفيف پيدا کرد 

  : در همين پيوند آقای رجوی در نامه ای به دستخط خود خطاب به آقای سعيد شاهسوندی نوشته است

به تاکتيک آقای رجوی برای آوردن سعيد ( برادرمان علی زرکش هم حی و حاضر است و می توانی بيايی " 

آنوقت خواهی ديد آن مدتی . و بنشينی و با او از نزديک صحبت کنی.) وجه کنيدشاهسوندی از پاريس به بغداد ت

بر ما پيشدستی ! راهم که در اينجا از ديد بعضی ها مخفی بود بخاطر اين بود که دشمن درباره تغيير موضع او

  ) پايان نقل قول." (نکند

تغيير موضع علی زرکش از چی به چی تابه حال آقای رجوی رهبر فرقه سازمان مجاهدين پاسخ نداده است که 

  بوده است؟  

  داشته باشد؟ !! علی زرکش حکم اعدام" تغيير موضع"و چرا بايد 

  

  

 .  
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   به قلم آقای سعيد شاهسوندی١٠٢صفحه " اسناد مکاتبات مسعود رجوی و من"از کتاب 
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   ١٣۶٧نوروز 

رجوی وی را بعد از . رارگاه اشرف بود در ق١٣۶٧آخرين بار که علی زرکش را از نزديک ديدم ، نوروز 

آزاد کرده بود ولی هنوز در قرارگاه بديع زادگان تحت الحفظ قرار داشت و برای " زندان بقايی در بغداد" عفو از 

  .   او را به قرارگاه اشرف آورده بودند١"عادی سازی" 

ی توانستم ابعاد سياسی و من در آن مقطع بخاطر غرق بودن و غرق کردنم در انبوه کارهای اجرايی نم

اساسًا آن زمان من فکر ميکردم که فقط رده تشکيالتی وی گرفته . استراتژيکی ماجرای علی زرکش را متوجه شوم

ما چرا و به چه دليلی  مسئوليت سازمانی وی گرفته شده است ، نه من و نه  و تحت برخورد قرار گرفته است، اشده

بوه کار اجرايی که اساسًا برای مشغول نگهداشتن اعضای سازمان توليد و خلق ان. افراد ديگر چيزی نمی دانستيم

  . های مختلف برود" چرا"می شد، اجازه نمی داد ذهن من و ديگر اعضا و مسئولين سازمان به سمت 

مراسم عيد نوروز درآن سالها عمدتًا در قرارگاه اشرف و در سالن اجتماعات اين قرارگاه برگزار می شد و 

مسعود رجوی و مريم . ه اعضا و مسئولين سازمان را از قرارگاه های مختلف به قرارگاه اشرف می آوردندکلي

  . رجوی نيز برای مراسم عيد نوروز از قرارگاه بديع زادگان به قرارگاه اشرف می آمدند

ا به محل معموًال بعد از صحبتهای مسعود رجوی و مريم رجوی در نشست عمومی به مناسبت سال جديد، آنه

به همين جهت وقت بچه ها آزاد بود که يکديگر را ببينند و روبوسی کنند و سال نو را به . استقرارشان می رفتند

  : يادم هست هر وقت که فرد مقابل را می بوسيديم، به يکديگر می گفتيم. يکديگر تبريک بگويند

  !!" ميدان آزادیانشااهللا سال جديد، سال سرنگونی رژيم است و نوروز آينده در " 

 ١٣۶١ولی حداقل از نوروز .  هر سال و در هر عيد نوروز مطلب باال را تکرار می کرديم١٣۶١ما از سال 

  ٣٠در " مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه" حدود بيست و سه سال گذشته است و به دليل اتخاذ استراتژی نادرست 

  . ، رژيم جمهوری اسالمی سرنگون نشده است١٣۶٠خرداد 

  . از اين بحث بگذريم

  

. در هر صورت مراسم عيد نوروز فرصتی بود که بچه ها همديگر را ببينند و با يکديگر تا حدودی گپ بزنند

در "  بخش دانشکده" که مدتی در ٢من در اين مراسم به مناسبت سال جديد در قرارگاه اشرف با مهدی کتيرايی

  . حال صحبت و حال و احوالپرسی بودمشهر کرکوک تحت مسئوليت وی قرار داشتم، در 

                                                 
  . توضيح دادم٢۵٨ و ٢۵٧را در صفحه های " عادی سازی" مفهوم  1
نهاد "  از مسئولين ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از . مهدی کتيرايی از اعضای اوليه سازمان مجاهدين و از زندانيان سياسی رژيم شاه بود 2

 در تهران ١٣۶٠ خرداد ٣٠وی معاونت محمد ضابطی را در ستاد فرماندهی تظاهرات . سازمان بود" بخش اجتماعی" و " کارگری
 ارشد تيم های عملياتی سازمان در ن از فرماندها١٣۶٠ خرداد ٣٠در " مبارزه مسلحانه" وع استراتژی او بعد از شر. برعهده داشت

" دانشکده" وی در کردستان و سپس عراق مسئول آموزش و سازماندهی بخش چريکی شهری سازمان مجاهدين تحت عنوان . ايران بود
سپس محل آموزش تيم . تای کهريزه واقع در استان سليمانيه عراق بودمحل اوليه آموزش چريک شهری در پايگاه منصوری در روس. بود

انقالب " مهدی کتيرايی بعد از . های عملياتی سازمان به شهر کرکوک و سرانجام به شهر بغداد و پايگاهی به نام ملک مرزبان منتقل شد
 به علت مخالفت و انتقاد ١٣۶۶ آزاديبخش در سال ، عضو دفتر سياسی سازمان مجاهدين بود که با تشکيل ارتش١٣۶۴سال " ايدئولوژيک
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 توسط مسعود رجوي تحت مهدی کتيرايی از اعضای دفتر سياسی بود که بعد از اعالم تأسيس ارتش آزاديبخش

از ) حداقل(  آه ديدگاه ميكرو "مبارزه چريك شهري "به قول سازمان وي نمي توانست تفكر . برخورد قرار گرفت

( که رجوی آنرا ديدگاه ماکرو " جنگ کالسيک "  به و آنار بگذاردنظر مسعود رجوي محسوب مي شد، را

من بعدها در سال . ارزيابی ميکرد، روی بياورد و به همين دليل مهدی کتيرايی تحت برخورد قرار گرفت) حداکثر

بودم از صحبت های ميرحسين موسوی سيگاری نيا متوجه شدم که مهدی " ستاد امنيت"  وقتی که در ١٣٧١

  . ی نيز مدتی بازداشت و در زندان بوده استکتيراي

او مثل کسی که گمگشته . در هر صورت ما در حال صحبت با يکديگر بوديم که چشم کتيرايی به زرکش افتاد 

من از دور به برخوردهای . ای را پيدا کرده باشد سريع از من خداحافظی کرد و به طرف علی زرکش دويد

  .  هم اضافه شدند١به جمع آنها مجيد حريری و حميد رضا رابونيک. مکتيرايی و علی زرکش دقت می کرد

الزم به يادآوری است که چهره و قيافه علی زرکش برای بسياری از اعضای سازمان ناشناخته بود و تنها 

" یفاز سياس" ضمن اينکه در .  درتهران تردد داشتند، چهره وی را از نزديک ديده بودند٢افرادی که به ستاد انزلی

عکسی از وی در نشريه های سازمان به چاپ " مبارزه مسلحانه" و همچنين بعد از  شروع ) ١٣۶٠ تا ١٣۵٧(

  . نرسيده بود

در يک مناظره تلويزيونی بدون اعالم موقعيت تشکيالتی اش، به نمايندگی " فاز سياسی" البته علی زرکش در 

وی در انتخابات  مجلس شورای . ير او در جايی نيامداز سازمان شرکت کرد ،ولی به جز آن تک مورد اسم و تصو

  . ملی که سازمان تمام کادرهای با سابقه خود را وارد رقابت انتخاباتی کرده بود، نيز کانديدا نشده بود

ويژگی هر چهار نفر، يعنی علی زرکش ، مهدی کتيرايی، مجيد حريری و حميد رضا رابونيک اين بود که هر 

 مسائل سياسی و استراتژيکی با سازمان و مسعود رجوی اختالف نظر داشتند و نهايتًا هر کدام به شکلی بر سر

  . کدام نيز به طريقی جان باختند

من وقتی خودم به زندان و سلول انفرادی سازمان افتادم، در زندان برخوردهای زرکش و حميد رضا رابونيک 

در زندان و سلول انفرادی متوجه پيام و سالم و عليک و مهدی کتيرايی و مجيد حريری به يادم می آمد و تازه 

  . خاص و تجمع آنها با علی زرکش می شدم

اگر چه برای اثبات آن دليل و سند . در اينجا الزم است احساسم را در مورد کشته شدن علی زرکش بيان کنم" 

م، حدس می زنم که علی زرکش کافی ندارم، ولی بر اساس  احساس و تجربه تشکيالتی و قرائنی که برای خود دار

                                                                                                                                                 
وی در عمليات باصطالح .خطی با آن تحت برخورد تشکيالتی قرار گرفت و چند رده تشکيالتی تنزل پيدا کرد و سرانجام بازداشت شد

 .  به سرنوشت علی زرکش  و مسعود عدل و منصور بازرگان و مهين رضايی دچار شد" فروغ جاويدان"
 يکی از کانديداهای سازمان در ١٣۵٨ا رابونيک از اعضای قديمی  سازمان بود که در انتخابات مجلس شورای ملی در سال حميد رض 1

 به بحث ١٣۶۴وی در سال .  و شروع مبارزه مسلحانه يکی از فرماندهان استان گيالن شد١٣۶٠ خرداد ٣٠بعد از . استان خراسان بود
 مسعود با مريم رجوی  انتقاد داشت و به همين دليل از جايگاه تشکيالتی اش در ليست شورای و ازدواج" انقالب ايدئولوژيک" های 

با ليدا نسب زاده يکی از اعضای سازمان ازدواج کردو سرانجام در " فاز سياسی" وی در .  پايين آمد١٣۶۴مرکزی سازمان در سال 
عداز کشته شدن حميد رضا رابونيک به دستور تشکيالت به عقد عليرضا همسر وی ليدا نسب زاده ب. قربانی شد" فروغ جاويدان" عمليات 

کرمعلی در آمد که عليرضا کرمعلی نيز در بحران تجاوز صدام حسين به کويت و در جريان کشتار و درگيری های سازمان مجاهدين با 
 .       از شهرهای کرد زبان عراق کشته شد" طوز" کردها، در شهر 

اين پايگاه يک ساختمان شش يا هفت طبقه در خيابان .  بود١٣۵٧ بهمن ٢٢ انقالب زپايگاه اصلی و علنی سازمان بعد استاد انزلی نام  2
اکثر مسئولين ارشد سازمان مانند رجوی ،خيابانی، علی زرکش . طالقانی ، خيابان فرعی انزلی واقع شده بود که به همين نام معروف شد

 . در اين پايگاه مشغول فعاليت بودند و يا به آن تردد می کردندو ابريشمچی تا قبل از مخفی شدن 
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 که مورد اعتماد شخص مسعود رجوی قرار –توسط مسعود قربانی فرمانده تيم های ويژه عملياتی در داخل کشور 

کشته شد و سپس مسعود قربانی نيز توسط فرد ديگری کشته شده است " فروغ جاويدان" داشت در صحنه عمليات 

  ."  تا ردی بر جای نماند

  

  
  

با نام تشکيالتی (  به مناسبت مرگ محمود مهدوی ۵٢٨ شماره – نشريه مجاهد – ١٣٧٩ر دی ماه عکس باال د

  . به چاپ رسيده است) محمود قائم شهر
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  !!تغيير موضع
  علی زرکش چه بوده که مجازات اعدام و زندان توسط سازمان مجاهدين را در پی داشت؟ ١!اما تغيير موضع

ن مورد سکوت مطلق کرده است، ولی می توان حدس زد که با توجه به شرايط سياسی و اي اگر چه تا کنون در

انقالب " و سپس راه انداختن " مبارزه مسلحانه "  و نتيجه ندادن استراتژی ١٣۶۴اجتماعی ايران در سال 

نه علی زرکش چه خواستگاهی داشته و چگو" تغيير موضع" مريم رجوی،  و ازدواج مسعود و" ايدئولوژيک

  . علی زرکش و ديگر منتقدين سياسی و استراتژيک خود را حذف کند" ترور سرد" مسعود رجوی توانسته با 

 نگاهی بيندازيم و مسائل مهم ١٣۶۴٢اگر به زمان محاکمه و زندانی کردن علی زرکش در آبان ماه سال 

تغيير " وجب اختالف نظر و سياسی و تشکيالتی که سازمان در آن مقطع با آن درگير بوده و می توانسته م

  . علی زرکش شود را مرور کنيم، با سه موضوع مهم برخورد خواهيم کرد" موضع

  

   ١٣۶۴ ازدواج مسعود رجوی و مريم عضدانلو در سال -١

بر اساس آنچه تا کنون سازمان مجاهدين بطور رسمی اعالم کرده است، علی زرکش نويسنده بيانيه شورای 

" ازدواج مسعود رجوی با مريم عضدانلو" الق مريم عضدانلو از ابريشمچی و سپس مرکزی درمورد ضرورت ط

  : بيانيه مورد اشاره آمده است١٢در صفحه .  می باشد١٣۶٠ خرداد ٣٠در 

و صرفًا در همين نقطه خواستار يگانگی هر چه بيشتر و نامشروط طرفين  ما در رأس هرم رهبری خود" 

وديم و به هيچ وجه نمی توانستيم و نمی بايد کمترين دوگانگی يا مشروط بودن اين منجمله يگانگی خانوادگی آنها ب

  )  پايان نقل قول." (رهبری را به غير آن، پذيرا شويم

  : گفت)  واز- سور-شهرک اوور( آقای مسعود رجوی نيز در مراسم ازدواج خود با مريم عضدانلو در پاريس 

راه نبرده بود ) ازدواج با مريم عضدانلو( به اين پيشنهاد !! عقل خودمپيشنهاد را علی زرکش فرستاده بود و " 

بعدها شنيديم که علی زرکش در رابطه با همين پيشنهادی که خودش فرستاده بود ملتهب و مريض هم شده بود و ... 

مهدی عزم ما را با مريم و  دو شير آهن کوه مرداين دو کوه مرد ، اين بله ... بعد نوشته محمود عطايی رسيد ... 

  ) خط کشی های زير متن از نگارنده است." (جزم کردند

بنابراين بر اساس گفته های سازمان مجاهدين و مسعود رجوی و همچنين شواهد مستندی که وجود دارد دليل 

انقالب " رجوی و مريم عضدانلو و بحث های  علی زرکش نمی توانسته ازدواج مسعود" تغيير موضع" اصلی 

  . باشد"  وژيکايدئول

  

  .   انتقال مرکز ثقل تشکيالتی و سياسی سازمان به عراق -٢

                                                 
 .  مراجعه کنيد٢۵٩ و ٢۵٨به صفحه های  1
برگزار شده " انقالب ايدئولوژيک"  و ماجراهای  موسوم به ١٣۶٠۴ خرداد ٣٠جلسه اصلی محاکمه علی زرکش حدود پنج ماه بعد از  2

  . بود
 ) به قلم آقای سعيد شاهسوندی" من اسناد مکاتبات مسعود رجوی و " کتاب ( 
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بحث روابط با عراق بعد از مالقات مسعود رجوی با طارق عزيز معاون نخست وزير وقت رژيم صدام حسين 

 آغاز شد و روابط گسترده مالی و تدارکاتی و تسليحاتی ازهمان وقت بين سازمان و عراق ١٣۶١ دی ١٩در 

اين مسئله نشان می دهد که علی زرکش با اين ارتباطات و مناسبات باصطالح سياسی با عراق مشکلی . جود آمدبو

 که زمان دستگيری علی زرکش و انتقال وی به زندان بوده، اساسًا بحث ١٣۶۴ضمن اينکه در آبان . نداشته است

بنابراين می توان .  مطرح نشده بود١عراقانتقال مرکز ثقل سياسی و تشکيالتی سازمان و رفتن مسعود رجوی به 

هم " روابط با عراق" وی " تغيير موضع" نتيجه گيری کرد که محور اختالفات علی زرکش با مسعود رجوی و 

  .   نبوده است

  

  :  استراتژی مبارزه مسلحانه-٣

 اختالف نظر، و  می توانسته مورد١٣۶۴ اما آخرين موضوع مهم سياسی و تشکيالتی که در قبل از آبان ماه 

علی زرکش شده باشد، به جمع بندی ساليانه استراتژی سازمان در مهرماه هر " تغيير موضع" به قول آقای رجوی 

  . سال بر می گردد

مبارزه "  جمع بندی های  استراتژی ١٣۶٣ و ١٣۶٢ و ١٣۶١حداقل در سه سال متوالی در سال های 

ا اوايل پائيز صورت گرفته است و اين تاريخ دقيقًا با زندانی شدن علی بين فاصله زمانی اواخر تابستان ت" مسلحانه

اختالف علی زرکش با مسعود رجوی پيرامون  هم زمان می باشد و می توان گفت که ١٣۶۴زرکش در آبان ماه 

   .برای سرنگونی رژيم بوده است" مبارزه مسلحانه" نتيجه ندادن استراتژی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 شورای ملی مقاومت با صدور بيانيه ای اعالم کرد که بنا به تصميم شورا، محل اقامت مسئول شورا از ١٣۶۵ ارديبهشت ماه ٢٣در  1

  :  کتاب ارتش آزاديبخش ملی ايران نوشته شده است١٠١در اين پيوند در صفحه . اروپا به عراق منتقل شود
برای عبور به آخرين گام مقاومت اين انتقال را برای گسترش و سازماندهی نيروهای مسلح انقالب از نزديک امری الزم و شورای ملی "

  ."  خاک ميهن می داند
  . خط کشی زير مطلب از نگارنده است

  : همچنين در همين صفحه از کتاب می خوانيم
 کشور فرانسه را به مقصد عراق ترک گفت و در فرودگاه بغداد  مسعود رجوی ، مسئول شورای ملی مقاومت١٣۶۵ خرداد ١٧در " 

متعاقبًا ديدار او با آقای صدام حسين رئيس جمهوری عراق سياست صلح مقاومت ايران . رهبر مقاومت مورد استقبال رسمی قرار گرفت
 ." را در باالترين سطح تثبيت کرد
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  ی نقل قول مهدی افتخار
بوده " مبارزه مسلحانه" جدا از شواهدی که نشان می دهد ، اختالف علی زرکش با مسعود رجوی پيرامون 

  . شنيده ام١ نقل قولی را درهمين رابطه از مهدی افتخاری١٣۶٨است، من يک بار شخصًا در اواخر سال 

                                                 
يکی از مسئولين قديمی سازمان مجاهدين خلق است که از سال " ناصر" و " فرمانده فتح اهللا" مهدی افتخاری با نام های تشکيالتی  1

وی .  خواستار خروج از اين سازمان می باشد، ولی آقای رجوی با زندان و فشارهای مختلف تشکيالتی مانع جدايی وی شده است١٣۶٨
هی نيروهای سازمان در ارتش و سپاه و مراکز امنيتی  مسئوليت سازماند١٣۵٧ بهمن ٢٢از زندانيان سياسی رژيم شاه می باشد که بعد از 

 ١٣۶٠ خرداد ٣٠در " مبارزه مسلحانه" وی بعد از مخفی شدن مسعود رجوی و شروع .رژيم جمهوری اسالمی را برعهده داشت
 معزی از پايگاه فرماندهی کليه مراحل عملياتی خروج دکتر بنی صدر و مسعود رجوی را به وسيله هواپيمايی به خلبانی سرهنگ بهزاد

نامگذاری شد و به دليل تالش " عمليات پرواز بزرگ" اين عمليات از طرف مسعود رجوی به نام . نيروی هوايی تهران برعهده داشت
  . به وی داده شد" قهرمان" های افتخاری دراجرای موفقيت آميز اين طرح لقب 

مهدی افتخاری  و عليرضا باباخانی و همچنين کالهی و . داده است" مانقهر" سازمان تا کنون فقط به چند نفر در زمان حياتشان لقب 
مهدی افتخاری بعد از . کشميری عاملين انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزير رژيم جمهوری از اين جمله هستند

 را –ی سازمان محسوب می شود  که شاهرگ حيات–" ستاد اطالعات"  فرماندهی ١٣۶٠ خرداد ٣٠در " مبارزه مسلحانه" شروع 
 مانند علی زرکش برای کليه اعضای سازمان ناشناخته بود و حتی در فاز سياسی به ١٣۶۴چهره مهدی افتخاری تا سال . برعهده داشت

گاميکه هن.  من وی را در آنجا نديدملدليل مسئوليت او در مورد نيروهای نفوذی و هوادار سازمان در تهران نيز تردد نداشت يا حداق
سازمان و در آلمان مستقر بود و تمام بخش های اطالعاتی سازمان از " ستاد اطالعات " رجوی در پاريس بود، مهدی افتخاری مسئول 

( نخستين بار تصوير مهدی افتخاری درمراسم سخنرانی و تشييع جنازه و خاکسپاری مهدی ورمزياری . آلمان کنترل و رهبری می شد
الزم به يادآوری است که قبل از تأسيس ارتش آزاديبخش ملی در عراق، در . بود" ارتش" ی  هوايی ومسئولين بخش وی از همافران نيرو

وجود داشت که بطور اختصاصی به سازماندهی و تشويق پرسنل نظامی به جدايی از ارتش " ارتش" تشکيالت سازمان بخشی  به نام 
 در اطالعيه اعالم ١٣٨١سال .  به چاپ رسيد١٣۶۵ در نشريات سازمان در سال در کربال.)   رژيم جمهوری اسالمی می پرداختند

جدايی آقای مسعود طيبی از اعضای سابق شورای مرکزی سازمان به محاکمه مهدی افتخاری در نشست های اين فرقه در شهريور 
  .  اشاره کرده که نشان می دهد وی همچنان تحت فشار و برخورد می باشد١٣٨٠

عمليات " بايد از رجوی پرسيد  اين قهرماناست که در صفحه قبل توضيح داده شد و " قهرمانان " ربوط به يکی از همين نامه زيرم
  ويژه کيست؟ آيا کشميری است يا کالهی يا باباخانی؟ 
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اجباری شد، مهدی افتخاری که منجر به طالق های " انقالب ايدئولوژيک"  و بعد از بحث های ١٣۶٨در سال 

  .  به علت مخالفت با آن تحت برخورد تشکيالتی قرار گرفت و تمامی مسئوليت های گذشته وی از او گرفته شد

يک روز با .  در بخش آموزش کار می کرديم٢ و من تحت مسئوليت زهره شفايی١وی  و عليرضا معدنچی

شديم، !! صحبت ميکرديم و وارد باصطالح بحث های محفلیمهدی افتخاری دراتاق کار نشسته بوديم و با يکديگر 

  : او می گفت

علی بر سر نحوه کشاندن نيروی اجتماعی و مردم به ميدان مبارزه عليه رژيم با مسعود اختالف نظر "

  " داشت

جدا از اين نقل قول مهدی افتخاری که عضو دفتر سياسی وقت سازمان در زمان دستگيری علی زرکش بود، 

" فروغ جاويدان" ن به مضمون نامه های علی زرکش به همسرش مهين رضايی قبل از عمليات باصطالح می توا

  . نيز اشاره کرد

البته سازمان مجاهدين مدعی است که اين نامه ها قالبی می باشد و توسط رژيم جمهوری اسالمی دستخط علی 

يعنی ( الل که علی زرکش زندانی شد، زرکش جعل شده است که البته می توان حدس زد بر اساس همان استد

نيز بر اساس همان ) جعل شدن نامه های علی زرکش توسط رژيم( اين دروغ ) جلوگيری از سوء استفاده رژيم

  . استدالل در سازمان توجيه و امکان طرح پيدا ميکند

جمن نشريه ان( علی زرکش در نامه ای برای همسرش مهين رضايی که در يکی از نشريات سازمان 

  :  به چاپ رسيد، نوشته بود١٣۶٧ در شهريور  آه)١۴٨ و ١۴۵دانشجويان مسلمان خارج از کشور شماره 

                                                 
 به ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از عليرضا معدنچی با نام تشکيالتی علی صفا اهل همدان و از اعضای قديمی سازمان مجاهدين می باشد،  1

عمدتًا عليرضا معدنچی .  جمهوری اسالمی به عنوان اعتراض از کار در راديو استعفا و مخفی شدندستور سازمان در راديو و تلويزيو
ی  اينکه سازمان ملدر بخش های تبليغاتی و سياسی سازمان در عراق مشغول کار بود، ولی در مقطع تجاوز عراق به کويت، به دلي

خواست در قبال اين تجاوز مجبور به موضع گيری های علنی سياسی به نفع رژيم صدام حسين نشود، صدای مجاهد و برنامه تلويزيون 
خود را تعطيل کرد و کادرها و مسئولين آن را به بخش ها و ستادهای ديگر سازمان منتقل کرد که عليرضا معدنچی به سيستم آموزش 

قبل از حمله نيروهای ائتالف به رهبری امريکا به رژيم صدام حسين، سازمان طی يک برنامه  . منتقل شدتحت مسئوليت زهره شفايی 
وی .  نفر از کادرهای خود را از عراق خارج و به اروپا منتقل کرد که عليرضا معدنچی نيز در بين آنان بود٢۵٠ الی ٢٠٠ريزی حدود 

خواهر وی مهتاب معدنچی نيز از اعضای سازمان .  کارشناس سياسی برنامه اجرا ميکندهم اکنون در برنامه تلويزيونی سازمان به عنوان
  . قيد شده است" مسئول نهاد"  به عنوان ١٣٧٠نام عليرضا معدنچی در ليست شورای مرکزی در مهرماه . و در عراق می باشد

  

  
 
.  از ايران به ترکيه آمد١٣۶۵وی در سال . هوری اسالمی بودزهره شفايی اهل اصفهان و از زندانيان آزاد شده از زندان های رژيم جم 2

وی بعد چند ماه از استانبول به بغداد . من در زمانيکه در استانبول بودم وی در يکی از پايگاه های سازمان بطور آزمايشی فعاليت ميکرد
" فروغ جاويدان " در عمليات .) وی را بخاطر ندارماسم اصلی ( همسر وی با نام تشکيالتی مسعود . منتقل شد و بعد از مدتی ازدواج کرد

رشد سريعی کرد و به عنوان عضو هيئت اجرايی و مسئول دفتر فهيمه اروانی " طالق های اجباری" وی بعد از بحث های . کشته شد
 . معرفی شد
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مسعود و بدنبال آن مرکزيت تصميم به عمليات نهايی گرفته اند با اين ذهنيت که اوًال بدليل وضعيت متزلزل " 

ه عمليات گذشته با موفقيت روبرو شده، ثالثًا ثانيًا کلي. رژيم و بريدگی نيروهايش مانع عمده ای بر سر راه نيست

                             صحبت هايی که قبل از بوجود آمدن شرايط جديد داشتيم، صحبت از ... پای اصلی ثبات نظام شکسته است و 

 مسعود در نشست است که در تشريح عمليات، روی پارامتر حرکت بهمن وار توده ها بود و اين برخالف گفته های

مردم جايی باز نکرد و ميخواهد با يک ضربه تنه رژيم را واژگون کرده و مردم را به صورت تماشاچی پشت 

آنجا که در مقابل سئوال يکی از خواهران مبنی بر احتمال عدم حمايت مردم گفت که مردم اگر با . رينگ نگهدارد

و .  بر ما هم نيستند و مردم تابع قدرتند و پس از اينکه کفه قدرت به نفع ما چربيد، آنها هم خواهند آمدما نيستند،

 اين شرايط عينًا هفت تير و يادآور آن... نتيجه عملی اين خط يعنی حرکت جدای از توده ها، يعنی اراده گرايی 

 می شود، و به يک اشتباه استراتژيک ديگر تن روزهاست و اين بار چندم است که سازمان از همان سوراخ گزيده

 که تحميل گشته و اين خود صد مرتبه بدتر يمی دهد و اين هم چيزی نيست جز سر فرود آوردن در مقابل شرايط

آه با زمانی که وضعيت من اينطور نبود، طی بحث هايی ... از خودبخودگرايی است که به من نسبت می دادند 

داشتيم بارها گفتم حرکتی که پشتوانه آن مردم ... و ) مهدی ابريشمچی(و شريف ) طايیمحمودع( مسعود و حميد 

  ) پايان نقل قول..."   (نباشند، با يک بند و بست و با يک تغيير فاز رژيم ، مواجه با بن بست خواهد شد و 
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  سرباز صفر  

يگری نيز وجود دارد که به شناخت ما از اختالفات جدا از نامه علی زرکش به همسرش مهين رضايی موارد د

فروغ " بعد از اعالم کشته شدن علی زرکش در عمليات باصطالح  . علی زرکش و مسعود رجوی کمک ميکند

اعضای سازمان در درون تشکيالت از اين خبر دچار بهت و حيرت شده بودند، بويژه مسئولين سازمان " جاويدان

  :  ل برايشان مطرح شد کهؤا می شناختند؛ بطور جدی اين سکه علی زرکش را از نزديک

سازماندهی شده " سرباز صفر" به عنوان " فروغ جاويدان" چرا علی زرکش در صف مقدم عمليات باصطالح 

  بود؟ 

کشته شدن علی زرکش بين گروه های سياسی و ايرانيان ساکن اروپا نيز انعکاس وسيعی داشت و رسانه های 

 افکار عمومی آن را يک تصفيه درون گروهی قلمداد تا بعد از شکست سياسی و استراتژيک اطالع رسانی و

، مدعی و جانشينی مانند علی زرکش در درون تشکيالت برای آقای رجوی " فروغ جاويدان" عمليات باصطالح 

  . وجود نداشته باشد

و مسعود  در عراق برگزار کرديادم می آيد که سازمان در آن موقع نشست های مختلفی را در اين مورد 

عيت نامه ای موسوم به صرجوی نيز برای خنثی کردن فضايی که در باال به آن اشاره شد ، دستور داد که و

در چند شب متوالی هنگام خوردن شام از " وصيت نامه" سپس اين . منتشر گردد" وصيت نامه علی زرکش"

  . گاه های سازمان پخش گرديدبلندگوی سالن های غذاخوری کليه پايگاهها و قرار

نيز مصاحبه ای را با فروغ زرکش خواهر علی زرکش " صدای مجاهد" همزمان با دستور رهبری سازمان، 

  . انجام داد

صدای مجاهد برای توجيه و پاسخ دادن به سئواالت و ابهامات اعضای سازمان ، و اينکه چرا علی زرکش به 

  : ات سازماندهی شده بود، از فروغ زرکش اين گونه سئوال کرددر خط مقدم عملي" سرباز صفر" عنوان 

 -١۴۵ شماره –نشريه اتحاديه انجمن های دانشجويان مسلمان خارج از کشور  متن نوشتاری اين مصاحبه از( 

  .)  عينًا نقل می شود۴۴ و ۴٣صفحه 

  : صدای مجاهد

از . ه شورانگيز مجاهد شهيد علی زرکشاشاره شده بود به وصيت نام" صدای مجاهد" در اخبار دو روز پيش 

بخصوص که ما شنيديم . شما خواهش می کنم متن وصيت نامه را برای شنوندگان عزيز صدای مجاهد بخوانيد

اصرار از رهبری سازمان خواسته که مثل ساير رزمندگان و فرماندهان ديگر شخصًا مجاهد قهرمان نوشته با 

  . بتواند در ميدان نبرد شرکت کند

  .) ط کشی زير متن از نگارنده استخ(

  

پرسش راديو مجاهد دقيقًا نشان دهنده فضای مبهم و سئوال برانگيز چگونگی کشته شدن علی زرکش در " 

  . غير اين صورت ضرورتی به طرح پرسش و پاسخ نبود درون و بيرون سازمان می باشد ، در

 ١٩٣



 می شود، هيچ اثری از گفته گوينده راديو علی زرکش مراجعه" وصيت نامه " جالب است که وقتی به متن 

" فروغ جاويدان" در خط مقدم عمليات " سرباز صفر"مجاهد ديده نمی شود که وی درخواست کرده باشد به عنوان 

  ." سازماندهی شود
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  وصيت نامه نويسی 

بری سازمان، رژيم جمهوری  در ميان حيرت افکار عمومی و بخصوص ره١٣۶٧ تير ماه سال ٢٧در 

خمينی از ...  شورای امنيت سازمان ملل متحد را پذيرفت و آيت ا۵٩٨اسالمی آتش بس در جنگ و قطعنامه شماره 

  . ياد کرد" نوشيدن جام زهر "آن به عنوان  

 های استراتژی ای که پايه. در اين پيوند مسعود رجوی در اوج غافل گيری در پايان يک استراتژی قرار گرفت

 خود  روي شرايط مسعود رجوی فقط دو راه پيش ايندر. بنا شده بود" صلح طناب دار رژيم" آن بر روی شعار 

  . رًا رهبری سازمان می بايست يکی از آن دو را انتخاب ميکرداجباداشت و 

  

  : راه حل اول

ا داشت و انتقاد  ، ظرفيت نوشيدن جام زهر ر١رهبری سازمان نيز مانند رهبری رژيم جمهوری اسالمی

  . را در برنامه کار قرار می داد" مبارزه مسلحانه" سياسی، استراتژيک از خود و 

  

  : راه حل دوم

صلح طناب " و ادامه شعار غيرواقعی" مبارزه مسلحانه و خشونت طلبانه" با پافشاری  بر استراتژی نادرست 

  . ادامه می داد" نوشيدن جام قدرت طلبی" بر " دار رژيم

ری سازمان به دليل عدم جسارت سياسی و ايدئولوژيک و نداشتن ظرفيت انتقاد از خود، راه حل دوم را رهب

را برنامه ريزی " فروغ جاويدان" اصرار ورزيد و عمليات باصطالح " مبارزه مسلحانه" برگزيد و بر استراتژی 

  . و طراحی کرد

 می کردم و محمود عضدانلو مسئول تشکيالتی من کار" بيمارستان طباطبايی" من آن موقع در شهر بغداد در 

  : وی تمام اعضای سازمان را در سالن عمومی پايگاه طباطبايی جمع کرد و گفت. بود 

محمود . همه بايد به قرارگاه اشرف برويم. سريعًا تا دو ساعت آينده همه کارهايتان را جمع و جور کنيد

    . حدس می زدند که نشست رهبری سازمان خواهد بودعضدانلو توضيح نداد که چه خبر است؟ ولی همه 

 ٢همه افراد پايگاه حتی بيماران و مجروحين عمليات های قبلی. بالفاصله چند دستگاه  اتوبوس عراقی هم رسيد

 و غيرقابل بد حال" آماده رفتن به قرارگاه اشرف شدند و تنها تعداد محدودی از مجروحين که به لحاظ پزشکی 

  . توبوس بودند، در بيمارستان طباطبايی با دو يا سه پرستار و امدادگر باقی ماندندانتقال با ا

.  را پوشيديم و سوار اتوبوس شديم و به سمت قرارگاه اشرف حرکت کرديم٣همه لباس های فرم اتوکشيده مان 

  . ايی کنديکی از بچه ها که به زبان عربی تسلط داشت، کنار راننده نشست تا راننده عراقی را راهنم

                                                 
 شورای امنيت سازمان ملل ۵٩٨ قطعنامه اگر چه رژيم جمهوری اسالمی به اجبار و بر اثر فشار بين المللی اقدام به پذيرش آتش بس و 1

 .  متحد کرد
 .  صورت گرفت١٣۶٧ خرداد ٢٨ و ١٣۶٧ فروردين ٧به ترتيب در تاريخ " چلچراغ" و " آفتاب"عمليات  2
سازمان به کليه اعضا و مسئولين دستور داده بود که هميشه يک لباس فرم نو و اتوکشيده برای نشست های رهبری سازمان به صورت  3
اخيرًا نيز سازمان به کليه آقايان دستور داد که از رنگ مو . ماده داشته باشند تا جلوی دوربين های تلويزيونی همه تر و تميز جلوه کنندآ
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ترافيک شديد . به محض وارد شدن به قرارگاه اشرف، شرايط کامًال غيرعادی در قرارگاه به چشم می خورد 

  . عبور و مرور خودروهايی که از پايگاه ها و قرارگاه های ديگر به قرارگاه اشرف آمده بودند، کامًال مشهود بود

آنها احساس می کردند که چند روز ديگر در ايران . دبسياری از بچه ها خوشحال، و شور و شوق زيادی داشتن

راننده عراقی اتوبوس هم فضای غيرعادی ما . خواهيم بود، بعضی ها نيز سکوت کرده و در فکر فرو رفته بودند

اتوبوس ها و خودروهای مختلف و همچنين افراد به صورت پياده به سمت سالن اجتماعات در . را متوجه شده بود

اما هنوز يک . همه کارها با عجله و شتاب در حال انجام شدن بود. ارگاه اشرف در حرکت بودندضلع جنوبی قر

چيز بدون عجله و با صبر و حوصله انجام می شد و آن هم بازرسی بدنی اعضا و مسئولين سازمان برای ورود به 

  . مسعود رجوی بود" ستاد حفاظت" سالن اجتماعات توسط 

 ماننددر سالن نشست هم . سالن کامًال پر شده بود. ی گروه گروه وارد سالن می شدندافراد بعد از بازرسی بدن

نيز به نقطه ای   هاي اشرف آمده بوديم ، بعضی ها خندان و شاد بودند، بعضقرارگاهداخل اتوبوسی که از بغداد به 

بودند که معموًال منتقدين و خيره شده و در حال فکر کردن بودند، بعضی ها نيز در بيرون سالن اجتماعات نشسته 

  . معترضين در اين دسته قرار داشتند

سراغ افرادی که بيرون آه هميشه يکی از کارهای مهدی ابريشمچی قبل از آمدن رهبری سازمان، اين بود 

نها بخواهد که به داخل سالن اجتماعات آنفری در حال صحبت کردن بودند ، برود و از  سالن نشسته بودند و چند

  .يندبيا

 از پشت بلندگوی سالن ١ها در داخل سالن عمومی در حال صحبت و فکر کردن بودند که محمود عطايی بچه

  :  نشست با صدای بلند فرياد زد 

                                                                                                                                                 
البته خانم ها در اين زمينه نيز محروم . استفاده کنند تا جلوی دوربين های تلويزيونی موهای سپيد شده در بيابان های بغداد پنهان بماند

 .  دند و به دليل داشتن روسری و ضوابط تشکيالتی مجاز نيستند از رنگ مو استفاده کنندبو
وی اهل شهرستان تايباد ، و از همين شهر کانديدای سازمان . محمود عطايی با نام تشکيالتی حميد از اعضای قديمی سازمان می باشد 1

 عمدتًا در ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از . اسی در زندانهای رژيم شاه بودوی مدتی نيز زندانی سي. برای انتخابات مجلس شورای ملی بود
 سازمان ٣محمود عطايی بعد از مسعود رجوی و علی زرکش فرد شماره .ستادهای اطالعاتی و امنيتی و نظامی سازمان فعاليت می کرد

. بود" انتظامات قرارگاه اشرف"مستقيم من در وی از زمانی که از موضع و رده قبلی خود پايين آمده بود، مدتی مسئول . محسوب می شد
اتفاقًا به نظر من . به نظر من او عمدتًا يک تيپ اجرايی بود و قدرت تحليل سياسی نداشت و تحصيالت وی نيز حداکثر ديپلم متوسطه بود

ه رجوی تهديدی از جانب وی اين بود ک" طالق های اجباری" و بحث ١٣۶٨و تا سال " فاز سياسی" يکی از داليل رشد تشکيالتی وی در
رجوی تا وقتی که برای حذف علی زرکش به وی احتياج داشت وی را در رتبه . به لحاظ سياسی، تشکيالتی برای خود تصور نمی کرد

ل وی در سا.  پايين آمد٢تشکيالتی گذشته اش استفاده کرد ولی بعد از حذف علی زرکش به تدريج رتبه محمود عطايی نيز از فرد شماره 
از طرف مسعود " فروغ جاويدان" وی در عمليات به اصطالح .  عضو هيئت اجرايی بود١٣٧٠ عضو دفتر سياسی و در سال ١٣۶۴

  .انتخاب شد " فرمانده فتح تهران " رجوی به عنوان 

  
  ".فروغ جاويدان" تصوير محمودعطايی در عمليات موسوم به 
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  !" برپا"

سپس . از روی صندلی ها برخواستند و با حالت نظامی و خبردار ايستادند" برپا"تمام بچه ها هم با شنيدن 

ليرضا باباخانی محافظ شخصی مسعود رجوی پشت سر آنها حرکت ميکرد بر روی مسعود و مريم در حاليکه ع

  : گو در سالن پيچيد، و فرياد زد دسن قرارگرفتند و دوباره صدای محمود عطايی از پشت بلن

  " برجا"

من احساس می کردم بعضی از بچه ها .  در سالن طنين انداخت"  رجوی ، ايران–ايران، رجوی "سپس شعار 

ولی . تر به هم می کوبندحكم ديدار ايران اين شعار را بلندتر از گذشته فرياد می زنند و دستهايشان را مبه شوق

 را از قبل به لحاظ سياسی و استراتژيکی، پيش بينی کنند، دستهايشان به ١"تنگه چهار زبر "که می توانستند  آنهائی

  . سختی به يکديگر می رسيد

که توسط مسعود رجوی مطرح شد، فعًال " فروغ جاويدان" عمليات باصطالح از مطالبی که در نشست توجيه  

صرف نظر می کنم و در فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت ولی در اين نشست به دستور مسعود رجوی قرار 

  .  ساعت آينده بنويسند٢۴شد ، تمامی اعضا و مسئولين سازمان وصيت نامه های خود را حداکثر در 

 يادم است. بود" وصيت نامه" غداد برگشتيم نخستين کار ما در هر سطح و رده تشکيالتی، نوشتن ما وقتی به ب

ام عالوه بر اينکه آرمان و انگيزه هايم از مبارزه را بيان کرده بودم، به همسرم نيز توصيه " وصيت نامه" من در 

تمام اعضا و مسئولين سازمان در بخش های  به همين ترتيب . کرده بودم که بعد از کشته شدن من، حتمًا ازدواج کند

  . اقدام کردند" وصيت نامه" و ستادها و يکان های نظامی به نوشتن 

  

  !!"لحظه انقالب خارج از کنش و واکنش های سازمان يافته مجاهدين ممکن است به وجود آيد"

التًا علی زرکش موظف  توضيح که تشکينبا اي. جمله باال را از متن وصيت نامه علی زرکش انتخاب کردم

متن وصيت نامه وی به نقل از نشريه اتحاديه انجمن .  ساعت بنويسد٢۴بوده است که وصيت نامه خود را در مدت 

  .   آورده می شود۴۴ صفحه – ١۴۵ شماره –های دانشجويان مسلمان خارج از کشور 

  . خط کشی های زير متن از نگارنده می باشد ( 

  مسعود و مريم 

                                                                                                                                                 
 
کودکانه  نظامی و سياسی توسط مسعود رجوی و سازمان مجاهدين بود که بسياری از  يک اشتباه " فروغ جاويدان" عمليات باصطالح  1

البته مردم عادی که فقط برای يک بار جاده اسالم آباد به . کارشناسان نظامی، اين عمليات را يک خودکشی و خودزنی ارزيابی کردند
 کرمانشاه ، گردنه حسن آباد قرار دارد و بعد از -در جاده اسالم آباد  زيرا . کرمانشاه را پيموده بودند نيز متوجه اين خودزنی نظامی شدند

 کرمانشاه از داخل آن عبور می – در جاده اسالم  آباد ر کيلومت٩ الی ٨دشت کاسه مانندی که .  اين گردنه ، دشت حسن آباد واقع شده است
. منتهی می شود" تنگه چهار زبر" خروجی اين دشت کاسه مانند به . دور تا دور اين دشت را ارتفاعات و کوهستان ها فرا گرفته اند. کند

عالوه بر اين که از چپ و راست محصور در ارتفاعات است ، در ورودی و " تنگه چهار زبر. "که حدود چهار کيلومتر طول دارد
در .   مشرف بر جاده عمل می کندخروجی خود نيز با دو رديف يال موازی مشخص می شود که مانند دو سپر و دو ديوار بلند طبيعی و

 نيروهايی که –اين شرايط رجوی قصد داشت با نيروهايی که از اروپا و امريکا و چهارگوشه جهان در طول يک هفته به عراق برده بود 
وری اسالمی  از اين منطقه و در مقابل ارتش و سپاه و ساير نيروهای نظامی رژيم جمه–حتی يک تير نيز تا کنون شليک نکرده بودند 

 . عبور کند
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را به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران و با تعظيم به مسعود و فرزند دلبندش ، انقالب نوين ايران و با نامه ام 

  . سپاس به مريم که مسير برقراری روابطی در خور مسعود را هموار کرد، آغاز می کنم

از خدا استغفار می . پشت اشکاالت و انتقادات فرديم گير بودم. چند روزی در نوشتن اين ياداشت تأخير دارم 

  ... ی نويسم و مه وصيت نامه زلاشت حاضر را به مندياد. طلبم و دست شفاعت به سوی شما دراز کردم

انقالب ايران را از حلقوم گشوده امپرياليست ها و نوکران دست نشانده آنها و بورژوازی وابسته بيرون ) تو(

  . الت بورژوايی، بيمه کرده بودیکشيده بودی و درون سازمان را در مقابل گسترش تماي

به چشم می " آغاز خراب شدن ديوار جنگ بر روی رژيم خمينی"را با شاخص "   لحظه انقالب" اکنون که 

بوده است ، انجام داده " لحظه انقالب"ن تا آاساس کار قيام را که بارور کردن بينم ، و در حقيقت اکنون که می بينم 

و اين تصور که گويا " لحظه انقالب" در تصورات گذشته خودم نسبت به گرايی که ای، پرده ديگری از خود بخود

تا درجات مستقل از کنش و واکنش های سازمان يافته مجاهدين ممکن است به وجود آيد ، ازجلوی " لحظه " آن 

ر ريسکی غي احساس ضرورتو به تبع آن  " لحظه"  و اضطراب عدم تعين در آن  به کنار می رودچشمانم

 ، جای خود را به تعين و اطمينان قلبی می دهد که گام هايم را در مسير انجام وظايف جاری و پذيرش قانونمند

به نحوی که می بينيم با طرح يا طرح های عملياتی . فدای هر چه بيشتر در اين مسير قانونمند ، استحکام می بخشد

بنا بر تمام اينهاست . ه و طومار رژيم را در هم خواهد پيچيدآينده ، در صحنه نبرد، نيروها توده و توده ها بهمن شد

چون سال هاست که ديدم تو در جهت منافع خلق و انقالب ، قبل از همه و بيش از . که فقط يک کالم حرف دارم

مايه ميگذاری؛  از تو می خواهم که مستقل از فرد خودت، به ) و اکنون تو مريم از خودتان( همه از خودت 

و برای تمام مجاهدين ) به عنوان ذره ای ناچيز از مجاهدين(  صحنه ايستاده و تصديق کنی که برای من تماشای

چقدر گواراست که هزار بار جان ببازيم تا مردم در کنار مسعود و مريم حالوت پيروزی انقالب نوين ايران را 

  . دريابند

هر چه مرا در اين راستا که همانا راستای تحقق . دريغ نکنيد) و از ما(  از من  رابرقراری چنين رابطه ای

  . جامعه بی طبقه توحيدی است ، بخوانيد، در اين دنيا و در آن دنيا منت دار خواهم بود

    درود بر رجوی -مرگ بر خمينی 

  نابود استثمار 

   ١٣۶٧ تيرماه ٢۶ علی زرکش 

  ) پايان نقل قول( 

  

پرسش وجود دارد که فکر می کنم  تشر شده است ، چندعلی زرکش که توسط سازمان من" وصيت نامه"در 

  . فقط مسعود رجوی می تواند جوابگو باشد

 ساعته نگاشته شود، چند روز تأخير داشته، و دليل ٢۵ای که قرار بود " وصيتنامه  " درچرا زرکش -١

  اين تأخير را انتقادات فردی خودش دانسته است؟ 
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امتناع کرده است، چه کسی سراغ او رفته و او را " وصيت نامه" هنگاميکه علی زرکش از نوشتن  -٢

 کرده است ؟ " وصيت نامه"تهديد  يا تشويق برای نوشتن 

تا درجاتی مستقل از کنش و واکنش های سازمان يافته ) انقالب( اين تصور که گويا آن لحظه " جمله  -٣

 د؟   به لحاظ سياسی و استراتژيک چه مفهومی دار"مجاهدين ممکن است بوجود آيد

 از اختالفات سياسی و استراتژيک زرکش با رجوی نمی – اما بسيار عميق –آيا جمله باال نشانه ای کوچک 

  باشد که به حکم اعدام و زندان برای زرکش منجر شد؟ 

 علی زرکش در مورد تغيير شرايط سياسی و اجتماعی ايران خارج از چه سال آنپانزدهآيا بعد از  -۴

  داشت ، رقم نخورده است؟ پارامتر مجاهدين اعتقاد 

به کشته " غروب جاويدان" در عمليات .  که در متن نوشته زرکش می باشد"ريسکی غيرقانونمند"آيا  -۵

  نفر از اعضا و مسئولين سازمان منجر نشد؟ ١٢٢٨شدن بيش از 
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  شعار نويسی عليه مسعود و مريم رجوی 
سازمان باز می " ستاد امنيت"  می برم و دوباره به مطالب مربوط به بحث مربوط به علی زرکش را به پايان

  . گرديم

 ١.موسوی سيگاری نيا در کار جعل سند و دست خط افراد و همچنين خط شناسی بسيار ماهر و چيره دست بود

آرده  نيز مجموعه اي از آتاب هاي آموزشي متعلق به سرويس امنيتي آشورهاي مختلف را تهيه و ترجمه سازمان

 ، ايده گرفتن و سازمان" امنيت تشكيالت "اساسًا يكي از وظايف مسئول . استفاده مي شد" ستاد امنيت "بود آه در 

ن با شرايط درونی سازمان برای حفظ امنيت داخل تشکيالت و سرکوب آالگو برداری از اين کتاب ها و تطبيق 

وظايف " ستاد امنيت" البته . مناسب برای آن بوداعضای معترض با شيوه های مختلف و استخراج راه حل های 

همانطور که توضيح دادم، موسوی سيگاری نيا در جعل اسناد . ن خواهم پرداختآديگری نيز داشت که در ادامه به 

  . و تقليد خط و همينطور خط شناسی بسيار تسلط داشت که بد نيست در اين رابطه خاطره ای را برايتان تعريف کنم

 ٢۶ای رژه سراسری سازمان در ر در سازمان بحث آماده سازی و تمرين های فشرده ب١٣٧٠ن در تابستا

سالگرد انتصاب مريم رجوی به عنوان مسئول اول ،  ١٣۶٨   سال مهرماه٢۶.  مطرح ده بود١٣٧٠ مهرماه

اشت با سازمان تالش د. در سازمان بود" طالق های اجباری" سازمان مجاهدين از طرف مسعود رجوی و شروع 

تمام نيرو و توان يک حرکت تبليغاتی و سياسی پيرامون رژه سراسری سازمان بر پا کند که انصافًا بايد گفت موفق 

نيز بود و توانست با بسيج و تطميع تعدادی از خبرنگاران شبکه های راديويی و تلويزيونی ، سر بسياری از دولت 

  .  تعداد نيروهای خود کاله بگذاردها و رسانه های اطالع رسانی را در مورد کميت و

  به ويژه -تمام افراد سازمان " روز مريم" بر اثر فشار طاقت فرسای روزانه برای تمرين رژه و بزرگداشت 

يعنی روزانه از صبح تا ظهر کليه .  بسيار خسته و فرسوده شده بودند–نيروهايی  که در يکان های نظامی بودند 

که فرماندهان ستادی ارتش عراق آموزش آن را " تاکتيک" ظامی بايد در کالس های افراد مستقر در يکان های ن

برعهده داشتند، شرکت می کردند و بعد ازظهرها نيز بايد چندين ساعت تمرين خبردار و حرکات نظامی 

ی ارتش آزاديبخش مل" کتاب ٢٨٨سازمان در صفحه . مخصوص رژه را انجام می دادند تا برای رژه آماده شوند

  : نوشته است" ايران

 کيلومتر باند، ساختن جايگاه ۶آماده سازی عملياتی خودروها و زرهی ها و پيست های تمرين زرهی، ساختن "

 هزار متر ١٠٠فرماندهی کل، جايگاه مدعوين ، ميدانگاه آغاز رژه، محوطه سازی و آسفالت و زير سازی حدود 

در قسمت طرح و پروژه . ود عمليات مرواريد و مشعل مرواريدمربع فضای سبز و باالخره ساختمان بنای ياد ب

 ٢٠ اين رزم آوران روزانه . نفر کار می کردند۴٠٠ نفر مشغول به کار بودند و در شيفت شب نيز ١٣٠٠روزانه 

 استراحت بودندساعت کار می کردند و گاه برخی از شدت خستگی در حين کار بيهوش می شدند اما حاضر ن

  ."  کنند

                                                 
در حقيقت موسوی . متأسفانه تمام اين توانمندی ها در راستای سرکوب اعضا و منتقدين درونی و بيرونی سازمان بکار می رفت 1

. " بود که مشابه آن در تشکل های سرکوبگر و دولت های ديکتاتوری فراوان ديده می شود" سيگاری نيا يک مأمور سرکوب با لياقت
 . در آلمان نازی از اين جمله بودند" رودلف هس" در آلمان شرقی و " مارکوس ولف" درايران، " ثابتی" و " تهرانی
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  .سن نيکنام، مهوش سپهری، مريم عضدانلو و مسعود رجوی در رديف اول ديده می شوندمح

  

کنند به !  استراحت دمی شدند و حاضر نبودن! اما همين آدم هايی که به قول سازمان از شدت خستگی بيهوش

دروغ رجوی را دليل فشار زياد کار و اعتراضات و انتقادات سرکوب شده؛ وقتی فرصتی برای اعتراض می يافتند 

 توالت های آن عکس  در داخل يکی از١ به فرماندهی سعيده شاهرخی٩٣بطور نمونه در لشکر . آشکار می ساختند

  : ی مسعود و مريم رجوی را می چسبانند و در زير آن می نويسند ها

  ."يک روز در هفته تعطيل بايد گردد" 

پس از . داقل يک روز افراد تعطيل و دراختيار خود باشندمنظور نويسنده يا نويسندگان شعار اين بوده که بايد ح

جانشين فرمانده کل  " ٢اينکه گزارش ماجرا سريعًا به دست رجوی می رسد به دستور او ، عذرا علوی طالقانی 

البته به دليل اينکه مسئله شعار نويسی .  می کند ٩٣اقدام به فراخوانی و تجمع کليه نفرات لشکر " ارتش آزاديبخش

 چسباندن عکس مسعود و مريم رجوی در توالت های مخصوص آقايان صورت گرفته بود خانم ها را برای و

 وارد سالن نشست می شوند ، می بينند ٩٣وقتی اعضای سازمان در لشکر . نشست و بازجويی صدا نکرده بودند

ود و مريم رجوی بر روی آن که درب توالت فوق الذکر از پاشنه توالت کنده شده و در حاليکه همچنان عکس مسع

                                                 
وی به خاطر همسر ابوالقاسم . سعيده شاهرخی خواهر کوچکتر افسانه شاهرخی بود که در فاز سياسی ابوالقاسم رضايی ازدواج کرد 1

او هر . ش بود و خريدهای وی از فروشگاه های پاريس در داخل سازمان مشهور بودرضايی بودن پول بدون حساب و کتابی در اختيار
خواهران ديگر وی به نام . پاريس می رفت و برای خودش خريد می کرد" شانزه ليزه"بار که از عراق به پاريس می آمد، حتمًا بايد به 

 به عنوان عضو هيئت ١٣٧٠ت شورای مرکزی در پاييز نام وی در ليس. صديقه و عطيه شاهرخی نيز در سازمان فعاليت می کنند 
 . وی هم اکنون يکی از گويندگان تلويزيون مجاهدين می باشد. اجرايی سازمان قيد شده است

وی از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در رژيم شاه . عذرا علوی طالقانی با نام تشکيالتی سوسن از اعضای قديمی سازمان می باشد  2
او در سال .  در اولين دوره انتخابات مجلس شورای ملی کانديدای سازمان برای انتخابات از تهران بود١٣۵٧ بهمن ٢٢بعد از وی . بود

 به عنوان معاون مرکزيت  و در ليست شورای ١٣۶۴ مسئول امداد سازمان مجاهدين بود و در ليست شورای مرکزی در سال ١٣۶۶
وی آدم خود کم بينی بود و قدرت بيان و شم سياسی الزم را نداشت ولی .  اجرايی معرفی شد به عنوان عضو هيئت١٣٧٠مرکزی در سال 

او همسر .  بحث طالق های اجباری جانشين فرماندهی ارتش آزاديبخش شدزبرای تشکيالت و اهداف رجوی مهره مناسبی بود و بعد ا
 . سوم ابراهيم ذاکری است
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عذرا علوی طالقانی بعد از توضيحات اوليه ، اين سئوال را برای . نصب شده بود ، به داخل سالن نشست آورده اند 

  : حاضرين مطرح کرد که

  " بسته است؟ !! مگر شما دستتان برای انتقاد کردن"

بدهند تا کليه افراد متن  نوشته شده در پشت سپس وی بعد از چند توپ و تشر دستور داد که به همه کاغذ و قلم 

سپس دستخط ها را جمع آوری ميکنند  تا از روی دست خط ها فرد شعار . درب توالت را روی کاغذ بنويسند

  . در انتها نيز عذرا علوی طالقانی با عصبانيت افراد را تهديد کرد. نويس را شناسايی کنند

" ستاد امنيت" دم ، متوجه شدم که تمام دستخط های گرفته شده در منتقل ش" ستاد امنيت" من هنگاميکه به 

البته اين مسئله شعار نويسی . هست و مير حسين موسوی سيگاری نيا در حال کار کردن و شناسايی نويسنده آن بود

رايی و به صورت واقعی اتفاق افتاده بود ، ولی مواردی را من اطالع داشتم که ستاد امنيت برای تغيير يک خط اج

تشکيالتی خبر دروغی را در تشکيالت رواج می داد تا بر اساس آن تغيير خط مورد نظر طبيعی جلوه داده شود که 

  . يکی از آنها را برايتان تعريف می کنم
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  نامه های محبت 
 عشق به  عالقه به همسر، ميل به جنس مخالف، احساس برادری ، دوستی ،فرزندان،،عالقه به والدينعالقه به 

  چه بايد کرد؟ " عشق" اما با . عشقی بی پايان. است" عشق " سرزمين، همه اينها 

  را ممنوع کرد؟ " عشق" چرا بايد 

  چه بايد کرد؟ " عشق ممنوع" با 

. خانواده ها عمًال نمی توانستند يکديگر را ببينند"  انقالب ايدئولوژيک و طالق های اجباری" بعد از بحث های 

و شوهرها اين مسئله به برادر و خواهر يا پسرعمو و پسر دايی و ساير نسبت های خانوادگی نيز  نعالوه بر ز

ازظهر  کليه اعضای سازمان از بعد" طالق های اجباری"  و شروع ١٣٦٨تا قبل از سال . تسری پيدا کرده بود

 اجازه مسئول خود به مراکز و با بودند و مجاز بودند تا از ظهر جمعه در اختيار خود  بعد٤ساعت  پنجشنبه تا

طالق های " ساعتی پيش هم باشند، ولی بعد از  پايگاه ها و لشگرها نزد دوستان و آشنايان خود بروند و چند

عاطفه ها  از اصولی که بايد حتمًا در چارت سازماندهی رعايت می شد، اصل جدايی و تفرق بود تا يکی" اجباری

  .  نکندو محبت ها و دوستی ها تعميق پيدا

که زن در  چارت سازماندهی سازمان که تنظيم نهايی آن با رهبری سازمان بود، بايد به شکلی تنظيم می شد

يک قرارگاه باشد و شوهر در قرارگاه ديگر، يا برادر در يک پايگاه باشد و خواهر وی در محل ديگر، پسر در 

  . و پدر در منطقه ِکفریبغداد باشد و مادر در شهر کوت، دختر در منطقه جلوال باشد 

نی گرفت، رهبری سازمان در چارت سازماندهی تالش ميکرد وحتی وقتی بحث های محفلی در تشکيالت فز

 ديگر ١٣٦٧در سال " طالق های اجباری" از بحث  بنابراين بعد. را نيز پيش هم نگذارد همشهری و بچه محل ها

ه و جمعه خبری نبود و اعضای سازمان تنها از طريق نامه می بازديدها ی فاميلی و خانوادگی در پنجشنب از ديد و

توانستند با يکديگر ارتباط دوستی و فاميلی داشته باشند، البته مواردی نيز وجود داشت که همسران اصل 

را ناديده می گرفتند و با محمل و بهانه پيگيری وضعيت فرزندانشان به " طالق های اجباری" ايدئولوژيک 

اما .  می نوشتند و بدين ترتيب نمی گذاشتند شعله های عشق و عاطفه در درونشان خاکستر شوديکديگر نامه

رهبری سازمان برای ممنوع کردن و خشکاندن هرگونه عشق و عاطفه، حتی ابراز محبت دو برادر يا دو خواهر 

  .  کرد" ستاد امنيت" نسبت به يکديگر اقدام به تنظيم سناريويی در 

 هدر يکی از نشست ها وجيه. و من هنوز به ستاد امنيت منتقل نشده و در ستاد حفاظت بودم  ود ب١٣٧٠تابستان 

  : کرباليی که مسئوليت نشست را برعهده داشت، گفت

موارد مشکوکی در سازمان مشاهده شده که بايد کليه افراد حفاظت به اين مسئله توجه، هوشياری امنيتی و " 

تعدادی نامه مشکوک از يک ستاد به ستاد ديگر خطاب به افراد مختلف نوشته  زيراحفاظتی الزم را داشته باشند، 

  ."  شده و در آنها توهين و شعار و تهديدات امنيتی عليه رهبری وجود داشته است

  : سپس وجيهه کرباليی نتيجه گيری کرد
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هيئت ( ين رده تشکيالتی بنابراين ديگر ارسال نامه های پستی فقط با نام و امضای مسئول ستاد و باالتر" 

امکان پذير است و هر کس نامه ای دارد، بايد از طريق سلسله مراتب تشکيالتی به باالترين ستاد و ) اجرايی 

  ." لشکر خود برساند تا از کانال وی نامه اش ارسال شود

يهه کرباليی به سپس وج. مسئوليت خود ابالغ کنيد که مسئله را به کليه افراد تحت وی همچنين يادآوری کرد

  : زهرا مهرصفت مسئول پشتيبانی ستاد حفاظت گفت

از محل های عمومی بردار و به اتاق من و کاک صالح  صندوق های مخصوص نامه های مراسالتی را" 

  ." منتقل کن

توانست با خلق اين سناريو و جلوه دادن يک تهديد امنيتی دروغين، يک تهديد " ستاد امنيت" بدين ترتيب 

التی و سياسی واقعی را از پيش روی سازمان بردارد و عمًال تنها کانال باقی مانده ارتباطات خانوادگی و تشکي

از آن پس اگر فردی هم می . دوستی و ابراز محبت که از طريق نامه صورت ميگرفت، بدين ترتيب قطع شد

، بالفاصله زير ذره بين و انتقاد خواست از کانال تشکيالتی اقدام به ارسال نامه های دوستی و خانوادگی کند

رهبری سازمان حتی ابراز محبت دوستانه و عاطفی بين مسئول و تحت مسئول را هم . تشکيالتی قرار می گرفت

استدالل سازمان اين . می شد" رهبری" نمی توانست تحمل کند و بايد تمامی عشق و عاطفه و محبت نثار و تقديم 

 رابطه عاطفی و دوستانه پيدا –دو تا زن باشند  اگر دو تا مرد يا  حتی–ل خودش تحت مسئو تی مسئول باوقکه  بود

  . ميشوند" رهبری" کند به همين ميزان مانع وصل فرد به 

 يک نشست تشکيالتی برای بچه های حفاظت گذاشته بود، وی ١عبدالوهاب فرجی" ستاد حفاظت" يک بار در 

  : با اين سئوال شروع کرد که بحث را

  "  هستند؟٢مسئوليتشان خيلی چفت سانی باچه ک"

                                                 
فرمانده " وی يک تيپ ورزشکار و  نظامی بود که در سازمان به . ن اهل شهرستان جهرم بودعبدالوهاب فرجی با نام تشکيالتی افشي 1

 به تهران منتقل و يکی از فرماندهان ارشد عملياتی ١٣٦٠ خرداد ٣٠وی بعد از شروع مبارزات مسلحانه در . معروف بود"  افشين
ی کتيرايی و آموزش تيم های نظامی برای اعزام به داخل ايران  معاونت مهد١٣٦٦وی قبل از تشکيل ارتش آزاديبخش درسال . تهران شد

" وی بعد از تشکيل ارتش آزاديبخش به دليل داشتن تفکر . را در دانشکده چريک شهری در شهرهای کرکوک و بغداد بر عهده اشت
وی در جنگ اول . است مدتی تحت برخورد قرار گرفت و سپس آن شد که رجوی می خو" جنگ کالسيک" و نپذيرفتن " جنگ چريکی

 به علت شرايط نامتعين اوضاع سياسی در عراق و تقويت سيستم حفاظتی رجوی به ستاد حفاظت منتقل شد ١٣٦٩خليج فارس در اواخر 
  . معاونت ذاکری راعهده دار شد

   
  عبدالوهاب فرجی معروف به فرمانده افشين

 
 . هوم هماهنگی دو نفر با يکديگر در سازمان مورد استفاده قرار می گرفتيک اصطالح تشکيالتی است که به مف" چفت و چفت بودن"  2
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چند نفری از افراد حاضر در نشست دستشان را بلند کردند، يکی از آنها صمد فخری يکی از تحت مسئولين من 

به شدت از ناحيه فک و صورت مجروح شده بود و به همين دليل نمی " غروب جاويدان" وی در عمليات . بود

من برای وی يک دستگاه مولينکس درخواست کرده بودم تا وی غذاهای . توانست غذای سفت و سخت بخورد

هر صورت رسيدگی های الزم رابه لحاظ روانی و  در.  مولينکس نرم کند، و راحت تر برخورد سخت را بتواند با

عاطفی به وی می کردم، و تالش ميکردم به جای رابطه خشک تشکيالتی با وی و تحت مسئولينم رابطه دوستانه و 

. من در تنظيم رابطه با مسئولين خودم  نيز تالش می کردم رابطه خشک و بسته برقرار نکنم. خودمانی برقرار کنم

" محمود عطايی را استفاده ميکردم مثًال ابريشمچی يا" برادر" فرضًا برای صدا کردن مسئولينم  کمتر از لفظ 

" ريف و حميد صدا ميکردم و اعتقاد داشتم که واژه نها را شآصدا نمی کردم و " برادر حميد" يا " برادر شريف 

  : را پيدا کرده و در اين مورد استدالل ميکردم" درجه نظامی" محتوا و مضمون طبقاتی و ارزش يک " برادر 

  استفاده نميکنند؟  " برادر " چرا بااليی ها و مسئولين سازمان برای پائينی ها و تحت مسئولين خودشان از لفظ 

 از صحبت با عبدالوهاب فرجی و سئوالی که برای پيشبرد بحث مطرح کرد، صمد فخری شروع به خالصه بعد

  : صحبت کرد و گفت

 و انتقادات خودم را فقط برای حسن می مشكالتمن با هيچ کدام از مسئولينم مثل حسن راحت نيستم و بعضی " 

  ..." توانم، بنويسم و يا صحبت کنم و 

هامات و انتقادات عليه من شد که تو با تحت مسئولين خودت رابطه عاطفی در هر صورت اين يکی از ات

  .  وصل کنی به خودت وصل می کنی" مسعود و مريم " برقرار ميکنی و  اعضای سازمان را بجای اينکه به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٥



  

  تاريکی  نوری در
اينکه يکی از مسئولين سازمان بوده  امن احساس ميکردم ب. هفته گذشته بود چند" ستاد امنيت" از حضور من در 

ولی هنوز به سازمان اعتماد داشتم و از اشکاالت به . ام ولی از بسياری مسائل درونی تشکيالت اطالعی ندارم

در نهايت هر اشتباه و کم و کاستی در سازمان را بر اساس شيوه هايی که مورد پسند  سادگی عبور ميکردم و

حداقل " ستاد امنيت" ولی انتقال به .  بردم و اشکال را در خودم جستجو می کردمسازمان بود، به درون خود می

  . برای من يک نکته بسيار مثبت و اساسی داشت که شايد در سرعت جدايی من از سازمان تأثير فراوانی داشت

ه کتاب ها و به علت نياز و اشراف به مسائل سياسی و امنيتی روز، امکان مطالع"  ستاد امنيت" برای من در 

  . نشريات غيرسازمانی، تأثير فراوانی داشت

امنيتی روز، امکان مطالعه کتاب ها و  به علت نياز و اشراف به مسائل سياسی و" ستاد امنيت" برای من در 

  .  شده بودميسرنشريات غيرسازمانی ،و مطالب راديوهای فارسی زبان 

ع زادگان مستقر بودند از اين امکانات يخارجی که در قرارگاه بداساسًا ستادهای سياسی، تبليغات، حفاظت و روابط 

 که در ١"بولتن روزانه" ساير ستادها و بخش های نظامی يا پشتيبانی جز يک  کم و زياد برخوردار بودند، ولی در

 آن اخبار گزينش  شده در جهت تأييد خطوط سياسی و استراتژيک سازمان نوشته می شد، منبع مطالعاتی ديگری

ابتدا . داشت که کارش جمع آوری اطالعات علنی بود قسمتی وجود" ستاد امنيت" اساسًا در . وجود نداشت

کادرهای قسمت مربوط اخبار علنی روزنامه های رژيم ، متن اخبار و مطالب راديوهای فارسی زبان و ترجمه 

ع آوری شده را بر اساس موضوع اخبار و مقاله های روزنامه های خارجی را مطالعه و سپس اطالعات علنی جم

  . های مورد نياز طبقه بندی می کردند

بطور منظم و دقيق انجام می داد و به راحتی می توانست فرضًا برای تنظيم يک  سازمان اين کار اطالعاتی را

اطالعيه ای که کميسيون امنيت و ضد تروريسم شورای ملی مقاومت صادر ميکرد، مطالب  اطالعيه سياسی، يا

اخبار و اطالعات % ٩٥با قاطعيت می توان گفت که بيش از . نياز خود را از اين آرشيو استخراج کند وردم

درصد باقی مانده را از کانال های % ٥روزنامه های رژيم استخراج می شد و  سازمان از اخبار علنی در

  . اطالعاتی ديگر بدست می آورد که در ادامه توضيح خواهم داد

ورده بود که فردی به نام آقا محمدی به آ"  ستاد امنيت" ابراهيم ذاکری به نشست  روز خبری رابياد دارم يک 

  . سازمان قصد داشت در اين مورد اطالعيه ای صادر کند. نمايندگی از سپاه پاسداران به کردستان عراق رفته است

                                                 
وی اخبار . توسط محمد علی جابرزاده مشاور سياسی مسعود رجوی تهيه و تنظيم می شد" ستاد تبليغات " سازمان در " تن روزانه بول" 1

رت نوشتاری در می آمد ، مطالعه و از بين آنها اخبار ضبط و به صو" ستاد تبليغات" کليه راديوهای فارسی زبان را که توسط اعضای 
  . را دستچين ميکرد" بولتن روزانه" مورد نياز 

اخبار راديوهای خارجی ضبط می شد و يا صدای گويندگان راديوهای مربوطه از " انقالب ايدئولوژيک"  و اعالم ١٣۶۴قبل از سال 
ولی بعد از . گذاشته می شد" اتاق فرهنگی" شام پخش می شد و نوشتار آن نيز در بلندگو در سالن های غذاخوری هنگام خوردن ناهار يا 

و تغيير محتوايی ساختار تشکيالتی  ،و کيفيت تصميم گيری و تصميم سازی سياسی و استراتژيکی ، اطالع از " انقالب ايدئولوژيک" 
 .    باال توضيح دادم ، در سازمان توليد و پخش می شداخبار روز نيز از دسترس اعضای سازمان خارج شد و فقط بولتن هايی که در
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زيون می باشد فرد شناخته شده ای برای به دليل اينکه قائم مقام راديو و تلوي" آقا محمدی" البته در حال حاضر 

سازمان برای تنظيم اين اطالعيه .  اسم وی در رسانه ها کمتر مطرح بود١٣٧٠افکار عمومی است، ولی سال 

دوره اول يا دوم مجلس نماينده بوده  از آرشيو خود استخراج کند و اينکه وی در توانست سريعًا اطالعات کاملی را

  ... يی را داشته است  و و تا به حال چه مقام ها

  . تأمين می کرد" بخش اخباری" نيز به وسيله  را" اطالعيه" بقيه اطالعات مورد نياز 

 .) در مورد بخش اخباری در ادامه کتاب توضيح خواهم داد( 
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  دولت 

  
ه  و در دسترس بودن منابع مط"  ستاد امنيت " من با حضور در    العاتی و اطالعاتی کم کم احساس می کردم ک

سازمان همه مسائل را به اعضا و حتی مسئولين سازمان اطالع نمی دهد و واقعيت های سياسی و اجتماعی ايران       

  . و عراق و جهان را از ما پنهان ميکند

شک        ق ت ه از طري ده ای ک زينش ش ار گ اس اخب ر اس ازمان ب سئولين س ضا و م ر اع ن و ديگ ًا م يالت در واقع

ا و                            ه دولت ه ز هم سئله اصلی و روی مي اختيارمان قرار می گرفت، اين تصور را پيدا کرده بوديم که سازمان م

سلحانه " پارلمان ها و ملت ها می باشد و  همه جهان در حال حمايت از مشی    رای   " خشونت طلبانه و م سازمان ب

ه ر    ا استراتژی    سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی هستند و همين فردا است ک م ب سلحانه   " ژي ارزه م سرنگون  " مب

  . شود

ا       " دولت" مسعود رجوی اعضا و مسئولين سازمان را به اين باور رسانده بود که واقعًا ما يک                  د ب هستيم و باي

يم  رار کن اط برق ا ارتب ت ه ام دول از سياسی  . تم ون در ف ا چ ا ١٣۵٧(ام ای  ) ١٣۶٠ ت ت ه ی دول شورهای غرب ک

ات    . شده بودند، ارتباطات با اين دولت ها برای اعضا قابل هضم نبود           امپرياليستی معرفی    ال مالق بخصوص به دنب

اه     سين در دی م ده صدام ح رنگون ش م س ر رژي ت نخست وزي اون وق ز مع ارق عزي سعود رجوی و ط  ١٣۶١م

  . ابهامات و سئواالت اعضا فزونی گرفت

دين     " در همين پيوند مسعود رجوی بحث         ودن مجاه رد و سپس از آن بحث            را م " دولت ب ديپلماسی  " طرح ک

  . و ضرورت ارتباط با احزاب چپ و سوسياليستی را استخراج و نتيجه گيری کرد" انقالبی

 ارتباطات با احزاب راستگرای کشورهای اروپايی که قبًال فاشيستی خوانده می شدند،              ١٣۶۴البته بعد از سال     

ش  دی ابري ل مه ين دلي ه هم رد و ب دا ک سری پي ز  ت ا اعضا و ني رد ت سافرت ک ا م ان و ايتالي شورهای آلم ه ک مچی ب

  : وی در اين رابطه استدالل ميکرد . مسئولين سازمان را توجيه کند

يم                      !! اگر ما دولت هستيم که هستيم     "  اط داشته باش اکم ارتب ر ح اکم و غي ام احزاب ح . بايد با تمام دولت ها و تم

   ."حال چه احزاب راست در حاکميت باشند چه چپ

  : سپس مهدی ابريشمچی اين پرسش را مطرح کرد که

  " ديگر در جهان ارتباط نداشته باشد؟! با دولت! مگر می تواند يک دولتی " 

ز           ا ني ول از آنه ادامه اين استدالل ها و توجيهات هم اکنون به رابطه مستقيم  با حزب ليکود اسراييل و گرفتن پ

ی رابطه       رسيده است، البته سازمان مدعی است که هن        ق رسمی و علن ه طري وز با حزب ليکود و دولت اسراييل ب

  . برقرار نکرده است
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  ! تخصص و مکتب

  : يک شب در اتاق کارم نشسته بودم که رباب صادقپور تلفن زد و گفت

ه ساعت                      " ان نشست بگذارد و گفت ک رای خودم د ب شته و می خواه اقش  ١١کاک صالح از نشست برگ  در ات

ا            .  را پيدا کنم   ١نًا نتوانستم  برادر فاضل و برادر اکبر       ضم. حاضر باشيم  ی آنه ستند؟ نمی دان در اتاق کارشان هم ني

  "کجا هستند؟

  : گفتم

ام             يش بهن ره پ يد محمدالمحدثين   ( نه، ولی قرار بود فاضل ب ه          )  س ه ب م دارد ک ال ه رادران   "،احتم شگاه ب " آساي

  . رفته باشد

  : او گفت

د  " نشست"  در   نه برادر بهنام با کاک صالح      ه     . بوده اند، آنها حتمًا به آسايشگاه رفته ان اب صادقپور ب سپس رب

ان نشست را اطالع                              زنم و زم ن ب ا تلف ه آنه ان از من خواست ب شگاه آقاي دليل ممنوعيت تلفن زدن خانم ها به آساي

  .  بدهم

دهی         " نشست" منظور رباب صادقپور از     "  تاد فرمان ه س ود ک ب    ٢جلسه ای ب ريم        ارتش آزادي خش و مسعود و م

  .  رجوی گذاشته بودند

                                                 
خودش نقل ميکرد که از مسئولين حفاظت مراسم .  سياسی رژيم شاه می باشد ناکبر معينی ا ز اعضای قديمی سازمان و زندانيا 1

و " مبارزه مسلحانه" راتژی اکبر معينی بعد از شروع است.  در استاديوم امجديه تهران بوده است١٣۵٩سخنرانی مسعود رجوی در سال 
وی در پاکستان يک سال تحت برخورد قرار گرفت، ولی پس از يکسال .  به پاکستان منتقل شد١٣۶١با اوج گرفتن دستگيری ها در سال 

 عضو مرکزيت سازمان شد ولی مجددًا بعدها تحت برخورد  تشکيالتی قرار ١٣۶۴سال " انقالب ايدئولوژيک" دوباره فعال شد  در 
 به عنوان معاون هيئت اجرايی تنزل ١٣٧٠رفت و رده و  مسئوليت تشکيالتی وی تنزل پيدا کرد و در ليست شورای مرکزی در سال گ

  .  وی هم اکنون عضو شورای ملی مقاومت می باشد. پيدا کرد 
  : بارت بودند از  ع۵٣به نقل از نشريه انجمن دانشجويان مسلمان شماره " ستاد فرماندهی ارتش آزاديبخش" اعضای  2

مسعود رجوی ، مريم رجوی، مهدی ابريشمچی ،فهيمه اروانی ، ابراهيم ذاکری ، سهيال صادق، مهدی براعی ،شهرزاد صدر حاج سيد 
  جوادی ، ثريا شهری، محبوبه جمشيدی، محمدعلی  جابرزاده ، حميده شاهرخی،فايزه حصاری و آزاده رضايی 

  :  ارتش آزاديبخش به ترتيب از راست مشاهده می شونددر عکس پايين اعضای ستاد فرماندهی
رجوی در جلسه !! وی به عنوان محافظ( سهيال صادق، ابوالقاسم رضايی، مهدی ابريشمچی، مريم رجوی، مسعود رجوی، بيژن رحيمی

محمود ) چه کسی می ترسد؟حضور دارند، ديگر از !! حضور دارد، البته معلوم نيست مسعود رجوی در اين اتاق در بسته که افراد خودی
  . عطايی، مهدی براعی و ابراهيم ذاکری

ضمنًا همانطور که در اين عکس می بينيد، محمود عطايی يکی از اعضای ستاد فرماندهی ارتش آزاديبخش می باشد ولی بعدها رجوی 
  . رتبه وی را تنزل داد
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شيد              ا               . البته نشستهای مسعود رجوی معموًال تا صبح طول می ک ايش را ت ا کاره ه نشست ي او عادت داشت ک

  ."  بدهد و بعد از نماز صبح صبحانه می خورد و تا بعدازظهر ميخوابيد انجامصبح

شکيالتی            وی هنوز اعتم  . رباب صادقپور به تازگی مسئول من شده بود        اد به نفس الزم را برای تنظيم رابطه ت

با من پيدا نکرده بود، زيرا  وی در گذشته تحت مسئول من در بيمارستان قرارگاه اشرف بود و هنگاميکه مسئول                   

د          شکيالتی بکن ا من تنظيم رابطه ت ه  در     . من شده بود، برايش سخت بود که در اين موضع ب انی ک ام زن ًا تم تقريب

م      " انقالب ايدئولوژيک " ين به دليل سازمان مجاهد  د ، دارای خود ک رده بودن رشد تشکيالتی غيرمتعارف کسب ک

  . بينی و ضعف بودند

ده داشت، از       " ستاد امنيت " رباب صادقپور در يکی از نشست های         سئوليت آن را برعه راهيم ذاکری م ه اب ک

ستگی دارد و      ميرحسين موسوی سيگاری نيا و حسين فرزانه سا انتقاد کرده بود             که در تنظيم رابطه با آنها دست ب

ه نيست        راهيم ذاکری      . مثال زده بود که در تنظيم رابطه با من راحت تر است و با آنها اينگون ان لحظه اب ه هم البت

  :صحبت رباب صادقپور را قطع کرد و به من گفت

زی                   "  ار        ا!! صحبت رباب را نکته مثبت خودت تلقی نکن و آن را در جيب خودت نري ه را بگذار کن ن نمون ي

  ." نمونه هايی که در نشست افشين، بچه ها مطرح می کردند

ورد  ٢٨٩ و   ٢٨٨اشاره ابراهيم ذاکری به نشست انتقادی بود که در صفحه های            ( تنظيم رابطه عاطفی    "  درم

  .) مطرح کردم" 

  

ود      تنظيم رابطه تشکيالتی اعضا با يکديگر به دليل چگونگ         ممن فکر ميکنم ريشه عد     ی سازماندهی تشکيالتی ب

  . که سازمان مجاهدين انجام می داد و حتی قبل از آن به ديدگاه سازمان به مقوله تخصص بر می گشت

دئولوژی " بحث   " تخصص" سازمان در مقابل     ه بحث                 " اي ين زاوي ان می آورد و از هم ه مي ه    " را ب ادر هم ک

ه اوج خودش          ١٣۶۴در سال   " ولوژيکانقالب ايدئ " بعد از   . را در سازمان مطرح کرد    " جانبه  اين خط و ديدگاه ب

ه از       . رسيد و هر کس که ديدگاه ايدئولوژيک تری داشت، بطور اتوماتيک متخصص تر هم می شد                  ی کسی ک يعن

م يک                           م يک نظامی، ه نگاه رجوی تيپ ايدئولوژيک محسوب می شد، هم زمان هم می توانست پزشک باشد،  ه

  . اظتیديپلماتيک و هم يک عنصر حف

ال  ثًال در س وروزی، ١٣۶٧م ت ن ا ١ دول شفق ني ين م ات باصطالح ٢  مه ن در عملي دان"   و م روغ جاوي " ف

  .  بغداد بوديم١" جمهوری " و " مدينه الطب" مسئول رسيدگی به مجروحين عمليات، در بيمارستان 

                                                 
وی از دانشجويان عضو انجمن دانشجويان مسلمان . لستان می باشددولت نوروزی نماينده فعلی سازمان و شورای ملی مقاومت در انگ 1

در بغداد بود و هم اکنون " بيمارستان طباطبايی " يکی از مترجمين " طالق های اجباری" وی قبل از . امريکا بود که به سازمان پيوست 
  .  عضو شورای رهبری سازمان می باشد

در حال فعاليت می باشد، وی " ستادامنيت" باشد که برادر وی بيژن مشفق نيا نيز در مهين مشفق نيا از اعضای قديمی سازمان می  2
  . عضو هيئت اجرايی سازمان مجاهدين و عضو شورای ملی مقاومت می باشد
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دو تحت مسئوليت مهين    من نيز مسئول مجروحين مرد بودم و هر         . ددولت نوروزی مسئول مجروحين خانم بو     

تيم               ه تخصصی در امر پزشکی نداش ا هيچ  گون دام از م تيم، در صورتيکه هيچک د   . مشفق نيا قرار داش ا چن و تنه

ن موضع و             دئولوژيک محسوب می شديم در اي راد اي ی چون اف تيم، ول ار داش دادگر در اختي ی و ام تار تجرب پرس

  . مسئوليت قرار می گرفتيم

اب صادقپور        در مورد عدم تنظيم راب   ا رب ا ب ه س ا و حسين فرزان طه درست تشکيالتی بين موسوی سيگاری ني

دئولوژی   " نيز اشکال به ديدگاه سازمان به مقوله         ن تفکر برمی گشت،       " تخصص و اي ده از اي و سازماندهی برآم

  . چون رباب صادقپور اطالعات و تخصص الزم را در زمينه کارهای اطالعاتی و  امنيتی نداشت

بودند، همه در اين مورد تخصص کالسيک  " ستاد امنيت"  اين بدين مفهوم نيست که فرضًا افرادی که در  البته

ای            ث ه ل در بح ين دلي ه هم تند و ب ن تخصص داش ازمان در اي اله در س د س ابقه کارچن داقل س ی ح تند، ول داش

ر                ل اف ايی و برش الزم را در مقاب ه داشته باشد و    تخصصی و اجرايی رباب صادقپور نمی توانست توان اد باتجرب

  . در تنظيم رابطه با آنها دچار مشکل می شد

را وی                             تاد سياسی سازماندهی می شد، زي ا س تاد روابط خارجی و ي اب صادقپور در س ود رب ر ب سا بهت چه ب

ر اساس                . دانشجوی امريکا بود و به زبان انگليسی نيز تسلط کامل داشت           ود ب رار ب دين ق ه اگر مناسبات مجاه البت

و سازمان   " فرماندهی ارتش آزاديبخش  " خصص و شايستگی سازماندهی شود ديگر نياز نبود که آقای رجوی در           ت

  . راه بيندازد" انقالب ايدئولوژيک " مجاهدين تا ابد بماند و 

  

  

  

  

                                                                                                                                                 

  
                                     مهين مشفق نيا                                     دولت نوروزي

 
اصلی ترين و بزرگ ترين بيمارستان های بغداد بودند  " جمهوری " و " مدينه الطب" بيمارستان های  1: ز صفحه قبلادامه زيرنويس ا

عراق، بخش هايی از آن در اختيار سازمان برای ) سازمان اطالعات و امنيت( که در هماهنگی بين ستاد روابط سازمان و مخابرات 
هر دو در " جمهوری" و " مدينه الطب" بيمارستان های . قرار گرفته بود" غ جاويدانبستری کردن مجروحين عمليات باصطالح فرو
 . مرکز شهر و در کنار رود دجله واقع شده بودند
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  شکنجه خانواده ها 

از      ١دنبال دفترچه مخصوص نشست با کاک صالح در داخل قفسه می گشتم که شجاع              رد  درب اتاق را ب وی . ک

  او سئوال کرد که نشست چه ساعتی است؟ . بعد از احوالپرسی روی صندلی نشست

  : به شجاع گفتم

  . چون من خودم با کاک صالح نشست دارم. به بچه ها هم اطالع بده. نشست امشب ما منتفی است

  : سپس شجاع سئوال کرد

  ير؟ آيا فردا به بغداد برای پيگيری کارهای اجرايی خواهيم رفت يا خ

داد خواهيم                      ه بغ پاسخ دادم، نمی دانم نشستمان با کاک صالح تا چه ساعتی طول می کشد؟ اگر زود تمام شود ب

ه ها          . رفت ی اگر طول بکشد برنام د از نشست برايت يادداشت  می             يول ًا بع ی حتم ر خواهيم داد، ول ان را تغيي م

  . گذارم که صبح آن را بخوانی

ا خجالت و شرمندگی              شجاع گفت باشه و خداحافظی کرد،      د و ب اق سرش را برگردان ام خروج از ات ی هنگ  ول

  : گفت

  "  چی شد؟محسن مسئله تلفن من به خواهر! راستی برادر" 

  :به او توضيح دادم

ويم                       "  م  می گ ه    . تا به حال از خواهر رباب چند بار پيگيری کرده ام، ولی امشب به کاک صالح ه ًا برنام حتم

  ." هفته تماس بگيریريزی ميکنيم که در اين 

  : شجاع با لبخند رضايتی گفت

  . ممنون و از اتاق خارج شد

ود و از شجاع                        " خواهر شجاع الدين متولی در يکی از کشورهای اروپايی زندگی می کرد و  نامه ای نوشته ب

د و    زيرا پدر و مادر شجاع در ايران در حال بيماری و ا           . الدين متولی خواسته بود که به وی تلفن بزند         نتظار بودن

  ..." سالها بود که از وضعيت وی اطالع نداشتند و 

ود                 شکيالت ب د        . البته عدم اطالع و نگرانی خانواده ها از فرزندانشان مشکل عمومی در ت انواده من چن ثًال خ م

ين وضعيتی را     ازمان چن ه اعضای س ًا هم تند و  تقريب يچ اطالعی نداش ارا ه سانه و س ه از من و اف ود ک سالی  ب

  . داشتند

م                   وده اي دان خود ب ادران و فرزن ا              . من فکر ميکنم ما شکنجه گر پدران و م م ي وده اي ا شکنجه گر ب ا م اينکه آي

ر                         ادر پي در و م ر پ ه ب رهبری سازمان؟ نمی دانم، ولی من هيچوقت سهم خودم رابه خاطر شکنجه های روانی ک

نيدن صدای فر                  ا را در انتظار ش ا آنه تم       خود تحميل کردم و سال ه اه داش شان نگ ين           –زندان ه هم ز ب ه عاقبت ني  ک

  .  نمی بخشم–ر سکته کرده و جان دادند طخا

                                                 
يکی از فعالين انجمن ) ١٣۶٠ تا ١٣۵٧(شجاع الدين متولی اهل آستانه اشرفيه و دانشجوی رشته فنی در آلمان بود که از فاز سياسی  1

همسر وی رخساره زمانی نيز از اعضای سازمان می باشد . وی مدتی نيز از مسئولين انجمن يونان بود. ن در آلمان بوددانشجويان مسلما
  . از يکديگر جدا شدند" طالق های اجباری" که بعد از 
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وعی                  ا را ن انواده ه ا خ ارزه          "  سازمان قطع روابط عاطفی ب رای انقالب و مب رد   " خودسازی ب غ می ک . تبلي

  تند؟  مشخص نيست که چرا می بايست بهای مبارزه ما را پدران و مادران و فرزندان ما می پرداخ

داريم          ری از خود نگه ی خب ايد از جانب   . من و ما چه حقی داشتيم که پدرها و مادرها و فرزندانمان را در ب ش

ما می توانست اين حق طبيعی به نظر برسد و اين فراغ و جدايی را تحمل کنيم، ولی آيا مجاز بوديم برای آنها نيز 

ل شان را تحم دايی عزيزان راغ و ج ه ف يم ک ا انتخاب کن ا و م ايش و ارتق رای آزم زاری ب وان اب ه عن ا ب د و آنه  کنن

  . خودسازی باصطالح انقالبی در سازمان در بيايند

اهی                             يم؟  گ غ کن ان دري ن را از آن ا يک تلف ه ، ي آيا من و ما مجاز بوده ايم که يک سالم، يک پيام، چند خط نام

ج دوری و غربت را تحمل        انسان احساس می کند بخاطر مبارزه و نجات مردمش از اسارت الزم              دتی رن است م

  کند، ولی آيا ما مجاز هستيم بخاطر حفظ منافع تشکيالتی مانع ارتباطات خانوادگی افراد شويم؟ 

ا                  ا فکر ميکرديم تنه ه م انوادگی، آن طور ک ود،  " خودسوزی " البته روشن است که فلسفه قطع ارتباطات خ نب

رای   بلکه ممانعت از تماس ها و مالقات های فاميل       شکيالت ب ی و قطع روابط عاطفی و تنها نگه داشتن عضو در ت

نايان و           . بود"  تکيه گاه " از بين بردن     رق کردن دوستان و آش ان، متف قطع ارتباط فاميلی، طالق، جداسازی کودک

ل زدن و                ه اصطالح محف ه در راستای اجرای يک     ... اقوام در بخش های مختلف تشکيالتی و جلوگيری از ب هم

  . ستندخط ه

ن رابطه      ) عراقی ها " (دوستان  " ان می گفت که خط تلفن بين ايران و عراق قطع است و خود               مساز م در اي ه

ا              ستقيم ي ه صورت م مشکل دارند ولی با اطالعاتی که من همان موقع داشتم، برايم عدم امکان تماس با ايران، يا ب

ود      به صورت غيرمستقيم و از طريق سرپل های سازمان در فرانسه           ن امر را يک         .  و آلمان باور کردنی نب من اي

تصميم تشکيالتی سازمان تلقی ميکردم تا افراد نتوانند باخانواده هايشان صحبت کنند و رابطه عاطفی با آنها داشته 

د           . باشند ی سازمان دروغ می گوي ران وجود دارد، ول د   . خالصه فکر می کردم که امکان تلفن زدن به اي چون چن

ن                " ستاد امنيت " ر نشست   هفته قبلش د   گفته شده بود که از طريق شاخک های اطالعاتی اطالع داده اند که خط تلف

ا       ! ايران و عراق در بغداد وصل شده است و حتی بريده مزدورها        ا ب د ت ه ان هم از شهر رمادی به شهر فلوجه رفت

  :  ابراهيم ذاکری می گفت. خانواده هايشان در ايران صحبت کنند

  ." از شهر فلوجه عراق با رژيم در تهران تماس تلفنی گرفته اند! زدورهابريده م" 

ود            من چند بار درخواست تماس تلفنی شجاع الدين متولی را به رباب صادقپور گفته بودم که او هم پاسخ داده ب

  . د موافقت شوديکه به ابراهيم ذاکری گفته، ولی هنوز وی جوابی نداده و گفته که با

ا تماس                   منظور رباب ص   ادقپور اين بود که ابراهيم ذاکری بايد از فهيمه اروانی يا مريم  عضدانلو بپرسد و آنه

د  د کنن جاع را تأيي ی ش ا از    . تلفن تم ت اره نوش ولی را دوب دين مت جاع ال تم درخواست ش ه يادداش خالصه در دفترچ

  . ابراهيم ذاکری پيگيری کنم

ا      البته هر گاه که منافع تشکيالتی رهبری سازمان        ا و امريک ی عراق و اروپ  ايجاب می کرد، تمام خطوط  تلفن

ی                    . يک شبه درست می شد و به ايران وصل می شدند           ا موضوع اجازه تماس تلفن ه خاطر سه ت ًا سازمان ب اساس

  . اعضای سازمان با خانواده هايشان را صادر می کرد
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  تلفن برای سرنخ يابی 
شکيالت           رای ت رو ب تفاده                هنگاميکه سازمان خط جذب ني ورد اس ه م ايی ک رد، يکی از روش ه ال می ک  را دنب

  . قرار می داد، مالء خانوادگی اعضا و مسئولين سازمان بود

ود                 ی سازمان ب ه فعل اعی سابق و بخش داخل ا بخش اجتم ار ب ن ک زی اي ن  . مسئوليت و طراحی و برنامه ري اي

ی داد    ازمان م ه اعضای س شکيالتی ب ای ت ال ه ايی را از کان رم ه رادی از  بخش ف ات و مشخصات اف ا اطالع  ت

د                      ر کنن ستند جذب سازمان شوند، را پ انوادگی می توان ل عاطفی و خ ه دالي ه ب سياری از  . اعضای خانواده ها ک ب

اعضای سازمان نيز حداقل بخاطر اشتياق صحبت تلفنی با خانواده هايشان، تشويق به اين کار می شدند و اين فرم                 

سازمان نيز بعد از بررسی فرم های پر " ستاد داخله . " معروف بود، پر می کردند" سرنخ يابی" ها را که به نام   

  . شده، تماس اعضا و مسئولين سازمان را برای جذب اعضای خانواده و خويشاوندانشان در برنامه قرار می داد

سئولين    رل يکی از م ر نظر و کنت ران زي ا داخل اي ازمان ب سئولين س ی اعضا و م اس تلفن هبخ" تم " ش داخل

ورد نظر                . صورت می گرفت   افراد موظف بودند بعد از صحبت باخانواده های خود، بطور خاص روی سوژه م

سوژه مورد نظر نيز که بعد از .  درجه يک و درجه دو اعضا و مسئولين سازمان بودند، متمرکز شوند       نکه بستگا 

رار می گرفت   می شنيد، به شدت به لحاظ عاطفی تحت تأثير سال ها صدای عزيزش را    ن شرايط عضو    .  ق در اي

  : سازمان مطابق با خط برخوردی که تشکيالت مشخص کرده بود، به عضو خانواده اش می گفت

  " ؟!؟ نمی خواهی پيش من بيايی!من خيلی دلم برای تو تنگ شده، آيا تو دلت برای من تنگ نشده" 

ود    .  قرار می گرفت   اگر تمايل فرد مورد نظر مثبت بود، مراحل بعدی در دستور کار            رار ب اما اگر فردی که ق

جذب سازمان شود داليل شخصی و تحصيلی را به عنوان مانع مطرح می کرد، اعضای سازمان موظف بودند بر 

که هنگام تماس تلفنی حضور داشت    " ستاد داخله " اساس خطوط ابالغ شده  و همچنين دستورات يکی از مسئولين            

د،         اره               به عضو خانواده خود بگوين د دوب يم و بع ديگر را ببين ا هم ا ت يش من بي ه پ ی دو ماه بطور موقت و يک ال

  . برگرد

سائل                  ه م دون اينکه ب بدين ترتيب با اين پرسش ها فرد را تحت  تأثير مسائل عاطفی قرار می دادند و از فرد ب

عد از مدتی فرد را از      سپس ب . سياسی و استراتژيک سازمان اطالع و اشرافی داشته باشد، جواب مثبت می گرفتند            

داد                    ايران به ترکيه يا پاکستان می آوردند و از طريق پاسپورت های جعلی ايرانی و يا پاسپورت های عراقی به بغ

د             منتقل ميکردند، ولی هنگاميکه بعد از مدتی فرد می خواست از عراق خارج شود، به وی اجازه خروج نمی دادن

  : و به او می گفتند

بخش را بدست آورده ای  تو اطالعات ارتش    ه عراق آمدی        . آزادي و ب ه ت و را    !!اصًال چه شد ک م ت ًا رژي ؟ حتم

  ... فرستاده است و 

. فرد مقابل نيز در چنين شرايطی جامی خورد و می ترسيد و بدين ترتيب مانع خروج فرد از عراق می شدند                     

  .  دگی جذب سازمان می شدندالبته تعدادی نيز با همين شيوه و بطور موقت از موضع استيصال و درمان

اتش جهت اهداف                              ه از امکان ه عراق را نداشت، از وی خواسته می شد ک دن ب وان آم رد ت ه ف در وضعيتی ک

ود بلکه             . سازمان در داخل کشور استفاده شود      ظ رابطه   " البته برای سازمان امکانات فرد مقابل مورد نظر نب " حف
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وان                 اهميت داشت تا سرانجام رابطه تلفنی فرد با        ه ت  سازمان ظرفی می شد که فرد مورد نظر به شرايطی برسد ک

  . آمدن به عراق را پيدا کند

ی وجود                         ه مشکل امنيت ا اينکه هيچگون حتی موارد بسياری بوده است که بدنبال ارتباط تلفنی فرد با سازمان، ب

د       نداشته است، ولی به فرد مورد نظر گفته می شد که ما اطالعات دقيقی داريم که ر                 و مشکوک شده و باي ژيم به ت

ارج شوی  ران خ ريعتر از اي ه س ر چ دتی   . ه د از م د و بع ی ش رس و وحشت م ار ت رايط دچ ن ش ز در اي رد ني ف

  . سازمان وی را به عراق می برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢١٥



  جاسوسی  
شان  انواده هاي ازمان باخ سئولين س ی اعضا و م اس تلفن ازه تم ه اج ی ک ری يکی ديگر از داليل  از طرف رهب

  . سازمان داده می شد، جاسوسی و کسب اطالعات برای رژيم صدام حسين از طريق خانواده ها بود

ل      .  سازمان برعهده داشت   ١" ستاد اطالعات   " مسئوليت و برنامه ريزی اين تماس های تلفنی را           ا قب اين کار ت

ه      م جمهوری اسالمی               ۵٩٨از پذيرش قطعنام سترده            شواری امنيت از طرف رژي راری آتش بس بطور گ و برق

  . صورت می گرفت

ه  ب ک دين ترتي تخبارات " ب راق " اس شمچی ٢ع دی ابري ق مه اتی "  از طري ای اطالع از " پرسش ه ورد ني م

درمورد شناسايی محل پل ها، تأسيسات آب و برق ،کارخانه ها و مراکز اقتصادی و نظامی ايران  ارتش عراق را

پ     ی داد و س وی م سعود رج ه م اتی    ب ای اطالع ازمان نيازه ری س تخبارات " س رهب ه  " اس راق را ب تاد " ع س

ه              " ستاد اطالعات . " سازمان ارجاع می داد   " اطالعات ه تهي دام ب ر روی سئواالت، اق ار اطالعاتی ب د از ک نيز بع

  . پاسخ های آن می کرد

ا      "استخبارات  " منابع مختلفی برای جمع آوری اطالعات و رفع نيازهای اطالعاتی    ه ب  عراق وجود داشت ک

ه موضوع  ه ب انواد" توج ه خ ن زدن ب اهتلف ن  "  ه ونگی کسب اطالعات و جاسوسی از اي ه چگ ط ب ا فق ، در اينج

  . طريق اشاره می کنم

تفاده می شد                        سئله اس ی م اد و ب ورد اعتم سئوليت    . البته جهت اين نوع تماس های تلفنی از اعضای م وًال م معم

شان حضور           . بود" ستاد اطالعات   " از مسئولين    ٣اينکار با مسعود خدابنده    انواده هاي وی هنگام مکالمه اعضا با خ

  . داشت و توصيه های الزم را به اعضای سازمان برای کسب بهتر اطالعات ارائه می داد

                                                 
اطبی و زهره حسنی را تا کنون مهدی افتخاری ، هادی روشن روان، مهدی براعی، مسعود خدابنده ،حميد ب" ستاد اطالعات" مسئوليت  1

جمع آوری اطالعات نظامی برای " ستاد اطالعات" در . متفاوت بود" ستاد امنيت" با " ستاد اطالعات" موضوع کار . برعهده داشته اند
جمع آوری اطالعات سياسی و امنيتی برای حفظ امنيت سياسی " ستاد امنيت" عمليات های نظامی و تروريستی مورد نظر بود، ولی کار 

" اطالعات" و " امنيت"  وظايف فعلی ستاد های ١٣۶٨البته تا سال . سرکوب مخالفين سياسی در درون و بيرون از تشکيالت بودو 
  . بوجود آمد" ستاد امنيت"  در ساختار تشکيالتی سازمان ١٣۶٩ولی از سال . برعهده ستاد اطالعات سابق با مسئوليت مهدی افتخاری بود

 اطالعات و ضد اطالعات عراق بود که کار جمع آوری اطالعات در برخورد و استفاده عليه کشورهای سازمان" استخبارات "  2
سازمان امنيت عراق بود که امنيت داخلی و برخورد با اپوزيسيون رژيم صدام حسين و " مخابرات " ولی . خارجی را برعهده داشت

 . مردم عراق را برعهده داشت
اتفاقًا نام تشکيالتی هر دو . فعاليت می کردند که هر دو نفر از مسئولين ارشد سازمان بودند" مسعود خدابنده " در سازمان دو نفر به نام   3

  . نفر نيز رسول بود
 انجمن دانشجويان مسلمان انگلستان بود که نمعروف بود که از اعضای هيئت اجرايی و از بنيان گزارا" رسول حفاظت" يکی از آنها به 
نست با تشخيص انحرافات موجود در مناسبات سازمان مجاهدين از اين تشکيالت جدا شود و هم اکنون از فعالين و منتقدين خوشبختانه توا

  . برجسته فرقه مجاهدين می باشد و به مسئوليت اخالقی و انسانی خود عمل می کند
 همکاری با سازمان می باشد و از اعضای مورد اعتماد اما فرد ديگری که در سازمان با نام مسعود خدابنده وجود دارد، هم اکنون در حال

وی از اعضای هيئت . معروف است" رسول اطالعات" نام وی به دليل سابقه زياد در ستاد اطالعات به . مسعود رجوی محسوب می شود
اطالعات و عمليات " يت ستاد  که ستاد اطالعات به دو بخش تقسيم شد ، مسئول١٣۶٩از سال . بود" ستاد اطالعات " اجرايی و مسئولين 

همسر وی افسانه پيچگاه نيز از اعضای هيئت . با مسعود خدابنده  شد" اطالعات ارتش " بر عهده مهدی براعی شد و مسئولين ستاد " 
  . اجرايی و عضو شورای رهبری فعلی سازمان می باشد
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ورد نظر انتخاب می         " پرسش اطالعاتی   "  بود که بر اساس      بشکل کار به اين ترتي     رد م استخبارات عراق ف

ه                " استخبارات  "  اگر سئوال    مثًال. شد عراق در محدوده جغرافيايی شهر اهواز بود ، فردی از اعضای سازمان ک

سپس در تماس باخانواده ها به ترتيبی که   . متعلق به آن شهر يا استان خوزستان بود، برای اين کار انتخاب می شد             

  . گرفتآنها متوجه موضوع و جاسوسی نشوند، صحبت و تخليه اطالعاتی صورت می 

ا               ه آي د ک ا نظامی سئوال می کردن سات اقتصادی ي فرضًا از چگونگی نحوه اصابت موشک عراقی ها به تأسي

  موشک به هدف اصابت کرده است يا خير؟ 

  يا موشک به چه فاصله ای از هدف، يا در کدام سمت هدف اصابت کرده است؟

  .   خود بهتر عمل می کردبه اين ترتيب در نوبت بعدی ارتش عراق در هدف گيری موشک های

  : يااز بستگان و دوستان خانوادگی اعضا و مسئولين سازمان سئوال می شد

ادی از    و حمله است و ايران نيروهايش را در اهواز جمع آوری کرده             ما شنيده ايم که احتماالً      اتوبوس های زي

  آيا درست است؟ . اهواز به سمت خرمشهر در حال حرکت است

ن اطالع از عمق مسائل و پرسش های طرف مقابل، براساس ديده ها و شنيده هايش  در شهر، خانواده نيز بدو

  :  و جاده های خروجی از اهواز پاسخ می داد که

  ... کار صدام يکسره ميشه و ... بله ايران ده ها اتوبوس نيرو داره به سمت فالن شهر می برد و بزودی انشاءا

د           سازمان، اط " ستاد اطالعات   " سپس   اری   " العات کسب شده را با منابع ديگر اطالعاتی مانن " و  " بخش اخب

ل                       ١"شبکه شنود    ه استخبارات عراق منتق اس داوری ب  چک و مطابقت می داد و از طريق مهدی ابريشمچی و عب

  . می کردند

  

  

  

                                                                                                                                                 

  
 مسعود خدابنده معروف به رسول اطالعات

ی از منابع جاسوسی و کسب اطالعات برای رژيم صدام حسين بود که شبکه هاي بی سيمی و مخابراتی سازمان يک" شبکه شنود "  1
اعضای سازمان در اين بخش پيام های رمز فرماندهی ارتش و سپاه را به دليل . ايران را در جبهه های جنگ مانيتور و شنود می کرد

پيام های کشف شده را به مهدی " ستاد اطالعات " سپس مسئول . ف ميکردندآشنايی به زبان فارسی و فرهنگ ايرانی ، با رمزگشايی کش
 مسئوليت اين بخش با محسن سياه کاله از اعضای ١٣۶۶در سال . ابريشمچی و نهايتًا در اختيار ارتش صدام حسين قرار می داد 

 . آن خواهم پرداختدر مورد اين بخش مطالب ديگری وجود دارد که در کتاب آينده به . مرکزيت سازمان بود
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  تلفن برای پيشبرد خط 
دادی از     گاهی مواقع رهبری سازمان برای پيشبرد يک خط سياسی و تبليغاتی، از ت  ه تع تفاده ميکرد و ب لفن اس

ستگا           ورد نظر                  ناعضا و مسئولين سازمان اجازه می داد که به ب اتی م د و خط تبليغ ن بزنن انوادگی خودشان تلف  خ

د       ی صدر          . سازمان را به آنان منتقل کنن روزه  بن انم في ا خ ای رجوی ب ال هنگاميکه ازدواج آق  صورت  ١بطور مث

يد      ر اين ازدواج  به داخل     بگرفت، خ  ز رس م جمهوری اسالمی ني ن  .  ايران و سپس به درون زندان های رژي در اي

شته                              د از ک وری مسعود رجوی بع د و ازدواج ف سئله شده بودن ام و م د دچار ابه دانيان مجاه شرايط بسياری از زن

ياری از بس. خانواده ها و هواداران سازمان نيز همين وضعيت را داشتند. شدن همسرش برای آنها قابل هضم نبود      

خانواده ها و هواداران از اينکه مسعود رجوی تنها چند ماه بعد ازکشته شدن اشرف ربيعی اقدام به ازدواج  مجدد                     

د       ام شده بودن ه منظور         . کرده بود، بسيار متعجب و دچار ابه شمچی ب ريم عضدانلو از مهدی ابري ويژه طالق م ب

  . واداران سازمان قابل فهم نبودازدواج با مسعود رجوی، اساسًا برای خانواده ها و ه

ه              " خط" در اين مقطع       ا گفت انواده ه ه خ ه سازمان ب ا استدالل و توجي ارتباط تلفنی  با خانواده ها مطرح شد ت

ن   . اين پيوند زناشويی به داخل جامعه و زندان ها منتقل شود!! شود تا از طريق آنان ضرورت  مقدس  سئوليت اي م

  .  قرار گرفت٢سازمان و محمد علی جابرزاده" يغات ستاد تبل" کار نيز برعهده 

                                                 
با خانم فيروزه بنی صدر دختر آقای دکتر بنی صدر ) همسر اولش ( مسعود رجوی بعد از گذشت هفت ماه از کشته شدن اشرف ربيعی  1

سازمان مجاهدين در توجيه علت ازدواج فوری مسعود رجوی، اين ازدواج را برگرفته از سنت .  ازدواج کرد١٣۶٠ مهر ماه ٢٠در 
مبر اسالم دانست که برای نزديک کردن قبايل و طايفه های مختلف اقدام به ازدواج با يک طايفه ای جز قريش ميکرد و بدين تاريخی پيا

ترتيب ازدواج خود و خانم فيروزه بنی صدر را در راستای نزديک کردن خطوط سياسی و استراتژيکی آقای بنی صدر و سازمان 
  .  ارزيابی ميکرد

است  که در ميان پيام های تبريک فرستاده شده از طرف مسئولين ارشد سازمان برای خانم فيروزه بنی صدر و آقای نکته جالب ديگر اين 
 هيچ نامی از خانم مريم رجوی وجود ندارد و مهين رضايی به عنوان مسئول ترين زن سازمان برای ١٣۶١مسعود رجوی در سال 

  .  رستاده استمسعود رجوی و خانم فيروزه بنی صدر پيام تبريک ف
در اين . را دقيقًا بايد در ازدواج وی با خانم فيروزه بنی صدر مشاهده کرد" زن" به نظر من ديدگاه عقب مانده آقای رجوی در مورد 

و فيروزه بنی صدر در اين ازدواج می باشد که به عنوان يک وسيله " زن" ازدواج آنچه که اهميت ندارد و به آن توجه نمی شود، نقش 
ای اهداف و مقاصد شخصی و سياسی آقای مسعود رجوی مورد استفاده قرار گرفت و هنگاميکه آقای دکتر بنی صدر به درستی مالقات بر

مسعود رجوی و طارق عزيز را بر خالف مصالح ملی ايران تشخيص داد و به اتحاد سياسی خود با سازمان مجاهدين پايان داد، آقای 
  . زه بنی صدر جدا شدمسعود رجوی نيز از خانم فيرو

 های روشن آقای دکتر بنی صدر از اين ازدواج را که در متنی که دفتر دکتر بنی صدر به هالبته انصاف حکم ميکند که برداشت و انگيز
  : در اين بيانيه چنين می خوانيم. هنگام  اين ازدواج انتشار داده است، يادآوری کرد

... خالی ا زهر گونه محاسبه سود و زيان سياسی و مالی و ) فيروزه بنی صدر و مسعود رجوی( اين ازدواج نيز ميان شما دو انسان " 
 مهرماه ٣٠ -۵٩ شماره – صفحه اول – مسلمان خارج از کشور نبه نقل از نشريه اتحاديه انجمن های دانشجويا ( .برقرار می شود

١٣۶١  (  
وی از اين ازدواج سياسی و کشاندن دکتر بنی صدر بدنبال خود می باشد در صورتيکه بسيار زود روشن شود که انگيزه های مسعود رج

 . که البته ايشان هوشيارانه در اين دام نيافتاد
وی . محمد علی جابرزاده با نام تشکيالتی قاسم از اعضای قديمی سازمان مجاهدين می باشد که  مدتی نيز در زندان های رژيم شاه بود 2

  . مشغول به کار بوده است" تبليغات" و " سياسی" سئولين نشريه مجاهد شد و عمدتًا در ستاد های  از م١٣۵٧ بهمن ٢٢بعد از 
شامل نشريه مجاهد، کتاب و انتشارات، راديو مجاهد و برنامه " ستاد تبليغات "  به پاريس رفت و مسئوليت ١٣۶٠ خرداد ٣٠وی بعد از 

 بهمن ١٩ده نيز از کادرهای حفاظت موسی خيابانی و اشرف ربيعی بود که در برادر وی عباسعلی  جابرزا. تلويزيونی  سازمان بود
  .  قربانی خطوط استراتژيکی نادرست مسعود رجوی شد١٣۶٠

محمد علی جابرزاده يکی از مشاورين . را برعهده داشت"  ستاد تبليغات "  تحت مسئوليت زهرا مريخی معاونت ١٣۶٧وی از سال 
، هنگاميکه پاسبخش درب ورودی محوطه استقرار رجوی بودم، "ستاد حفاظت" من در . ائل سياسی بوداصلی مسعود رجوی درمورد مس

نام وی در ليست . روزانه مشاهده ميکردم که وی هر روز بعد از ظهرها اخبار سياسی روز را در قالب بولتن های ويژه نزد وی می برد
ضمنًا .  به عنوان عضو هيئت اجرايی معرفی شد١٣٧٠،و در سال "  دفتر سياسی"  بعنوان عضو ١٣۶۴شورای مرکزی در سال 
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  بخش اخباری 
ه ميرحسين موسوی                           اب صادقپور ب ام رب اندن پي رای رس ولی ب درهر صورت من بعد از رفتن شجاع الدين مت

هوشنگ  .  طرف خط برداشت   نهوشنگ گوشی را آ . زنگ زدم! سيگاری نيا و اکبر معينی به آسايشگاه برادران   

  . ی روشن روان بوداسم تشکيالتی هاد

  سالم کردم و از او پرسيدم آيا فاضل يا اکبر در آسايشگاه نيستند؟ 

  : هادی روشن روان گفت

  . چرا فاضل هست

  . ی روشن روان بعد از خداحافظی گوشی را به موسوی سيگاری نيا داددها

  . ل او می گشته استبه وی برنامه نشست با ابراهيم ذاکری را توضيح دادم و اينکه رباب صادقپور دنبا

  : تا اسم رباب صادقپور را آوردم، موسوی سيگاری نيا با لحن اعتراضی گفت

  " بابا من تا االن توی اتاقم بودم ، چه موقع  خواهر رباب زنگ زده؟"

د و سپس     اعت نشست را اطالع ده م س ی ه ر معين ه اکب تم ب ه او گف ردم و سپس ب ی اطالعی ک ار ب ن اظه م

  . خداحافظی کردم

ر           ه ديمی و اعضای دفت ود، از کادرهای ق ن را برداشته ب ا تلف ادی روشن روان که قبل از موسوی سيگاری ني

ز در سال           " بخش اخباری   " او مسئول   .  بود ١سياسی اهی ني تاد اطالعات   "  مسئول   ١٣۶٧بود و مدت کوت ،و " س

هادی . قرار داشت" ستاد امنيت" اين بخش در چارت سازماندهی  ،در زير مجموعه . جانشين مهدی افتخاری شد 

ای   دئويی نشست ه ای وي دن نواره وجيهی و دي ای ت رای يک سری  نشست ه ه ب رد ک روشن روان تعريف ميک

رار است                                ه ق نيدم ک اب صادقپور  ش ی من از رب ده است، ول شورای مرکزی از آلمان به طور موقت به عراق آم

ادی روشن رو                 ه جای ه رود و مسئول           مهين نظری همسر هادی شمس حائری ب ان ب ه آلم اری     " ان ب " بخش اخب

  . شود

ود                      " بخش اخباری "  ستقر ب ورت م ان و شهر فرانکف ا بطور مخفی در آلم . از ابتدای حضور سازمان در اروپ

 مخفی نگاه داشته می شد و   – آلمان –موضوع کار و اعضای اين بخش برای اعضای انجمن دانشجويان مسلمان            

ن بخش    ستعار اي م م د     صرفًا اس انی باي ان آلم ه زب نايی ب ل آش ه دلي ارًا ب ه اجب د از اعضای انجمن ک ی چن رای تن ب

  . معرفی می شد!" روابط عمومی " مجموعه کارهای اداری و فنی آنها را انجام می دادند، تحت عنوان 

اری    "  و   –را برعهده داشت    " ستاد اطالعات   " مهدی افتخاری نيز که در آن زمان مسئوليت          ر  ز" بخش اخب ي

ود           –مجموعه آن ستاد قرار داشت        ستقر ب ان م ورت آلم ار بخش     .  در شهر فرانکف اری   " ک ه اطالعاتی    " اخب تخلي

ی می باشد                   ق تلفن م از طري ن             . نيروهای سياسی، نظامی و  اقتصادی رژي ا اينکه از اي م جمهوری اسالمی ب رژي

ادی از              ق از دست می          تاکتيک تخليه اطالعاتی سازمان اطالع دارد، ولی هنوز حجم زي ن طري اطالعات را از اي
                                                                                                                                                 
جابرزاده يکی از عناصر فعال در سرکوب اعضا و مسئولين منتقد سازمان و  ترويج فرهنگ لومپنيزم و توهين و دشنام در تشکيالت بوده 

  .   است
رهبری مذهبی و " و شکل گيری " ب ايدئولوژيکانقال" بعد از .  نفر اعالم شدند ٢٠ اعضای دفتر سياسی سازمان ١٣۶۴در سال  1

 . گرفت" هيئت اجرايی"  منحل شد و جای آن را ١٣۶۶در سال " دفتر سياسی" در سازمان مجاهدين " ايدئولوژيک
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ودن نيروهای                    دهد و نميتواند نيروهايش را بطور کامل درمورد تاکتيک سازمان توجيه کند و با توجه به گسترده ب

دها                         د بع ه بتوان مشغول به کار در ساختار سياسی رژيم جمهوری اسالمی، به نظر نمی رسد در توان رژيم باشد ک

  .  بی اثر کندنيز اين تاکتيک سازمان را

اری    " تابه حال متن بسياری از مکالمات تلفنی کادرهای          من با توجه به موضوع کارم در سازمان ،         بخش اخب

  .   رژيم، و نتايج تخليه های اطالعاتی صورت گرفته را خوانده ام٣ و ٢رابا مقامات درجه " 

ای     ه کادره ب است ک دين ترتي ار ب يوه ک اری" ش ی از" بخش اخب ود را يک ه خ ا ٢ عناصر درج م ٣ ي  رژي

يکی از مقام های سياسی يا اقتصادی يا انتظامی يا نظامی جمهوری        ( جمهوری اسالمی جا می زنند و فرد مقابل         

ام درجه                     ) اسالمی   ن فالن مق ه آن طرف خط تلف رده ک اور ک ا    ٢هم ب ا        ٣ ي م می باشد و ب ا نظامی رژي  سياسی ي

  .  ی شودپرسش و پاسخ فرد مقابل تخليه اطالعاتی م

د خود        . البته اين کار به همين سادگی که من توضيح دادم، نمی باشد            افرادی که در اين بخش کار می کردند باي

دام از                را در قالب يک مقام رژيم جا می زدند و برای اين کار بيوگرافی، عکس، و ويژگی های شخصيتی هر ک

 اسامی فرزندان و فاميل های فرد نيز تهيه ،ادگی حتی مسائل خانو  .  رژيم جمع آوری می شد     ٣ و   ٢مقامات درجه   

  . می خواست فالن مقام رژيم جا بزند، اطالعات کافی داشته باشد می شد تا فردی که خودش را

معموًال هر بخش يا ستادی که برای پيشبرد کارش احتياج به اطالعات داشت، نيازهای اطالعاتی خودشان را               

ئوا " در فرم های مخصوص به صورت        ه   " لس تاد امنيت   " ب رل و                 " س د از کنت م بع راهيم ذاکری ه د و اب می دادن

ه بخش        اری  " تأييد، آن را به رباب صادقپور می داد تا از طريق تلفن و فاکس برای پيگيری از عراق ب در " اخب

  .  آلمان بفرستد

رای   راهم کند ، هنگاميکه مسعود رجوی می خواست زمينه انتقال خود به عراق را ف    ١٣۶۶سازمان در سال     ب

  . چاپ کرد" پرواز تاريخ ساز" را در کتاب " تخليه اطالعاتی با تلفن " اولين بار يک نمونه از شيوه 

رد                   اب ذکر شده اشاره نکرد، و تالش ک ن اطالعات در کت ه اي انيزم چگونگی تهي البته سازمان آگاهانه به مک

 نفر از مقامات رژيم جمهوری اسالمی با يکديگر می باشد    وانمود کند اين نوار، مکالمه و ارتباط تلفنی واقعی دو         

در صورتيکه يک طرف تماس        .   که اصل نوار را به وسيله شبکه نفوذی خود در داخل رژيم بدست آورده است              

نايی و          يکی از اعضای سازمان، و طرف دوم مکالمه کنسول رژيم جمهوری اسالمی  در سوييس بود که برای آش

ه اطالعاتی  " ن شيوه  اطالع بيشتر از اي    ًا از صفحه های    "تخلي اب  ١۵٧ و ١۵۶، عين اريخ ساز   "  کت رواز ت از " پ

  . انتشارات سازمان مجاهدين آورده می شود

  

  سالم عليکم: عضو سازمان

  سالم عليکم : کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  حالتان خوبه: عضو سازمان

  قربان شما : کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  قبل اهللا اعمالکم ت: عضو سازمان
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  خيلی ممنون: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  حالتان چطوره: عضو سازمان

  الحمداهللا :  کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  ...عرض شود که مطلبی بود که ما االن . سالمت باشيد انشاءاهللا : عضو سازمان 

 من هيچی را نشنيدم که شما چی  می بخشيد جنابعالی؟ من چون آن دفعه اصالً   : کنسول رژيم جمهوری اسالمی   

  . گفتيد

ری          : عضو سازمان  شارت هستم از نخست وزي ای موسوی           ) مسئول (ب ژه خود آق ری های وي منظور  . ( پيگي

  .) ميرحسين موسوی نخست وزير وقت رژيم جمهوری اسالمی می باشد

  . بله بفرماييد: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

ه هر چی باصطالح         عرض شود که من االن می :   سازمان وعض ای مالئک ک ن آق ا اي شان را ( خواستم ب ) اي

  .  موزارت خارجه پيدا نکرد) در( پيج کردم متأسفانه 

  . بله: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

ر          : عضو سازمان  يک مطلبی را ما خدمت ايشان گذاشته بوديم که قرار بود بپرسند از آنجا، از شما، ظاهرًا خب

  . االن، اين است که من مستقيمًا تماس گرفتمبدهند که خبری نشده تا 

  . بله مطلب را می دانم ولی چه سئوالی داريد که حاال آن را بايد بگم: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

نم           : عضو سازمان  تم ببي ن را می خواس آهان ببينيد يک نامه ای ما اقدام کرده بوديم سريعًا از پليس بين الملل اي

  نرسيده، چه جور شده؟ آنجا بدستتان رسيده، 

  نه از پليس بين الملل چيزی بدستمان نرسيده :  کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  هيچ چيز بدست شما نرسيده؟ : عضو سازمان

  نخير : کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  . اين نامه ای بود که مال اداره تشخيص  هويت و پليس بين الملل که اعالم جرم شده بود: عضو سازمان

  . نه اين نامه به دست ما نرسيده: ول رژيم جمهوری اسالمیکنس

  پس اقدامی که صورت گرفته بر چه اساسی بوده؟ : نفر سازمان

ا در اخ                   : کنسول رژيم جمهوری اسالمی    ا را م ه اينه رديم ک ار تي واهللا خوب بدون اين اعمال ما اين را مطرح ک

  . ذاريمگشما می 

  صحيح: عضو سازمان

ه                      :  اسالمی کنسول رژيم جمهوری   ايی ک ات ه وی مالق د سال ت ن چن وی اي يکسری اوًال مدارکی که من خودم ت

ا و يکسری         داشتم  به آنها دادم و بر اساس اعترافات خود اينها توی روزنامه شان، نمی دانم مطلب مختلف و اينه

  . هم در يادداشتمان گفتيم که بعدًا به شما خواهيم داد

  ث شده که اينها دست نگه دارند؟ آنوقت همينها باع: عضو سازمان

  نه : کنسول رژيم جمهوری اسالمی
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  هان : عضو سازمان

  . واهللا آخر اينها را من االن پای تلفن نمی تونم بگويم: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  همون سر بسته بگيد، اسم نبريد، سربسته هم صحبت ميکنيم : عضو سازمان 

  تلکس در اين مورد شما داشتيم که آخرين بار هم ا چند م: کنسول رژيم جمهوری اسالمی

  االن من از افسر کشيک اينجا پرسيدم هيچ تلکسی ديروز و امروز نيامده بود : عضو سازمان 

ده                   : کنسول رژيم جمهوری اسالمی    م اوم روز  يک تلکس زدم جوابش ه ه يک تلکس       . خوب من دي دو مرتب

  ... ديگه هم زدم ديروز و 

  .) جمالت به اصل مکالمه بر می گرددنيمه تمام بودن ( 

همانطور که در متن مکالمه باال مالحظه کرديد، سازمان با اين مکانيزم می تواند بعضی اطالعات رااز خود                    

  . مقامات رژيم جمهوری اسالمی کسب کند

ز                   دار نطن اال توانست فرمان ا شيوه ب را در در حال حاضر هم که در حال نوشتن خاطراتم می باشم، سازمان ب

ا                                 انه ه رای رس ن اطالعات را ب ه اي د، و طوری تهي ه اطالعاتی کن مورد سايت هسته ای جمهوری اسالمی تخلي

وی می باشد         سيار ق سازمان  . وانمود کرد که مثًال در داخل رژيم جمهوری اسالمی دارای شبکه های اطالعاتی ب

ب داد،     ورد فري ن م اتی غرب را در اي ای اطالع رويس ه دتی س ا م ی ت اال  حت ب ب ه ترتي ار ب در صورتيکه اينک

ورد سايت هسته ای جمهوری اسالمی                دين در م صورت گرفته بود و اطالعات نقل شده از طرف سازمان مجاه

ق                        ی اسراييل، اطالعات کسب شده از طري ،آميخته با دروغ، و ترکيبی از اطالعات گرفته شده از سرويس  امنيت

  .  طالعات علنی بودتلفن به وسيله بخش اخباری سازمان، و ا
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  رابطه سازمان با وزارت اطالعات رژيم 
ال    ا س ه ت ازمان است ک ديمی س ی از اعضای ق ر معين ود١٣۶۶اکب ت ب د از .  عضو مرکزي الب " وی بع انق

ار ن                " ايدئولوژيک   ی ک شکيالتی قبل رد  مي تحت برخورد قرار گرفت و ديگر در موضع و رده ت ز     .  ک دتی ني وی م

تاد امنيت   " در آلمان را به عهده داشت، و حاال در " بخش اخباری"  مسئوليت  ١٣۶۶ در سال  سئوليت   " س تحت م

  : وی تعريف می کرد. مير حسين موسوی  سيگاری نيا  قرار داشت

  ." کشف کرده است) مسعود رجوی ( که تاکتيک تخليه اطالعاتی از طريق تلفن را خود برادر " 

ن بخش را خود              همچنين اکبر معينی تعريف      رد، اسم اي رادر " می ک رده و واژه       " ب اری " انتخاب ک اسم  " اخب

  . گرفته شده است " خبر و اخبار" شهيد يا فرد خاصی نيست بلکه از واژه های 

رد            ی زرکش  و      . اکبر معينی بعضی وقتها از خاطرات خودش در زندان شاه تعريف می ک ا عل او می گفت ب

سيار کوچکی داشته      - ١ دريک بند بوده اند و با محمد ضابطی          مهدی فيروزيان و مسعود رجوی      در – قد و جثه ب

  . تماشا ميکرده اند! شاه از جمله مسعود رجوی زندان کشتی می گرفته و  زندانيان سياسی زمان

  : اکبر معينی همچنين تعريف ميکرد که

  .  را برايتان توضيح می دهمکه منظور اکبر معينی." رژيم خيلی وقت ها از سازمان رو دست می خورد"

ی  ات تلفن يو مکالم ه آرش ق مطالع اری " من از طري ه دو " بخش اخب اتی وجود دارد ک ه مکالم دم ک متوجه ش

د          " مکالمه تلفنی   " طرف   ه می داده ان ی ادام ه تلفن ه مکالم ی ب دو . هويت واقعی همديگر را تشخيص می دادند، ول

ادل       )  مجاهدين يعنی رژيم جمهوری اسالمی و سازمان    ( طرف   رار داد تب شده ، ق به صورت نانوشته و تعريف ن

اطالعات با يکديگر را داشتند و از موضع منافع خودشان به يکديگر اطالعات منتقل می کرده اند که البته البالی             

  . آن، انتقال و دادن اطالعات غلط برای گمراه کردن طرف مقابل نيز انجام می گرفته است

م، امری طبيعی بنظر می               اين مسئله با تو    جه به سياست های اطالعاتی و جناح بندی های سياسی درون رژي

  . داشت" ارتباط اطالعاتی " اما سازمان هم منافعی در اين  رسد ،

ری خطی از            رژی گي د و ان م موجب شک و تردي ه رژي ط ب ا و دادن اطالعات غل ا الق سازمان می توانست ب

  . ک هدف تشکيالتی را هم در اين رابطه دنبال می کردسرويس اطالعاتی رژيم شود، ولی ي

ه                             سئله دار خود را ک راد م شکيالتی اف ه اسم و موقعيت ت من از چند مورد اطالع دقيق دارم که سازمان آگاهان

حتی هنوز در مناسبات تشکيالتی سازمان حضور داشته اند، به  وزارت اطالعات رژيم جمهوری اسالمی اطالع          

  . زارت اطالعات رژيم نيز از موضع منافع خودش اقدام به پيگيری و پخش خبر ميکردو. می داده است 

سازمان در  اين مرحله از موضع تهاجمی با عضو منتقد برخورد می کرد و به شکلی که انگار از مسئله هيچ          

  : می پرسيداطالعی ندارد، خبر نقل قول شده از جانب رژيم را مقابل عضو منتقد می گذاشت و از موضع باال 

                                                 
 مسئول ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از . محمد ضابطی از اعضای اوليه و قديمی سازمان مجاهدين و از زندانيان سياسی رژيم شاه بود 1

 در تهران بود که مهدی براعی از مسئولين ارشد فعلی سازمان ١٣۶٠ خرداد ٣٠وی فرمانده ستاد تظاهرات .شد "  اجتماعی بخش
 در حمله هماهنگ و همزمان ١٣۶١ ارديبهشت ١٢وی در تاريخ  . معاونت وی را در اين تظاهرات و  در بخش اجتماعی به عهده داشت 

همسر وی نصرت رمضانی نام داشت که در درگيری های .  پايگاه سازمان در تهران کشته شد١٢ الی ١٠نيروهای جمهوری اسالمی به 
 . نيز خواهر زن محمد ضابطی بود) همسر محمد سيد المحدثين( فاطمه رمضانی .  کشته شد١٣۶١سال 
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  " ؟!اين خبر چگونه به دست رژيم رسيده است" 

د از يک                                ور می شد بع رار می گرفت و مجب دافعی ق در اين شرايط عضو يا مسئول منتقد کامًال در موضع ت

ردازد و                     م بپ دوره سکوت و انفعال و اعتراض تشکيالتی، به موضع گيری در مقابل خبر پخش شده از جانب رژي

  .   اتژيکی سازمان را تأييد کندخطوط سياسی و استر

ام شد           ٢ و محمود احمدی    ١نمونه کامل اين خط  درمورد مهدی تقوايی        ديمی سازمان انج سئولين ق مهدی  .   از م

وی  مراحل .  انتقاد داشت و تحت برخورد قرار گرفته بود ١٣۶٨در سال " طالق های اجباری " تقوايی به بحث 

انه جدايی کامل از سازمان قرار داشت و معموًال فردی که رگه های جدايی   اوليه جدايی را طی می کرد و در آست 

سائل از                                ه م ا کلي ال می شود و ب شکيالتی و نشستها غيرفع سائل ت دا در م ه، ابت از سازمان در درونش شکل گرفت

  . موضع سکوت و انفعالی برخورد ميکند و مهدی تقوايی نيز در چنين شرايطی به سر می برد

الفين سازمان، از طرق            در اين شراي    ق در پوشش يکی از مخ دين خل اری  " ط سازمان مجاه ه  " بخش اخب " ب

ام             " وزارت اطالعات    ه ن سئولين سازمان ب ه يکی از م د ک د و اطالع می ده رژيم جمهوری اسالمی تلفن می زن

  ... مهدی تقوايی در زندان زير  شکنجه قرار دارد و 

رد       رژيم جمهوری اسالمی  نيز خبر زندانی         انه های خود پخش ک وايی را در رس ز   . شدن مهدی تق سازمان ني

ابرزاده و                   ی ج د عل راهيم ذاکری و محم رد و توسط اب بالفاصله مطالب منعکس شده توسط رژيم را جمع آوری ک

ر را از         ار  در مقابل مهدی تقوايی می گذ       ٣زهره بنی جمالی     ن خب م اي ند و او را تحت فشار قرار می دهند که رژي

  بدست آورده است؟ !  و چگونه! کجا

ستقيم ،        ستقيم و غيرم ور م رد و بط ی گي رار م دافعی ق وايی در موضع ت دی تق رايط مه ن ش اه در اي ناخودآگ

در نهايت مهدی تقوايی مجبور شد در مصاحبه ای با ... ميخواهد اثبات کند که پخش اين خبر به وی ربط ندارد و      

دان و شکنجه را تکذيب         شرکت کند و مواضع سياسی    " راديو مجاهد "   و استراتژيکی سازمان را تأييد و وجود زن

ولی در هر صورت او  . سرانجام سازمان بدين ترتيب توانست برای دوره ای مانع جدايی مهدی تقوايی شود           . کند  

  .  از سازمان جدا شدند ١٣٧٠و همسرش در سال 

  . ين تاکتيک را در مورد محمود احمدی نيز اجرا کردسازمان هم

زل                  اون مرکزيت تن ه مع وی که تحت برخورد تشکيالتی قرار داشت و رده وی از عضويت در دفتر سياسی ب

ا                         ه مصاحبه ای ب ور شد ک ين تاکتيک سازمان مجب ا هم ود ب د   " پيدا کرده ب شريه مجاه د و در مدح و    " ن ام ده انج

  .   بگويد و انگيزه انشعاب و جدايی خود از سازمان را تکذيب کندستايش آقای رجوی  سخن 

                                                 
ه نمايندگی از سازمان در اجتماعات او چندبار بعد از انقالب ب. مهدی تقوايی از اعضای قديمی و زندانيان سياسی رژيم شاه می باشد 1

.  به عنوان مرکزيت قيد شده است ١٣۶۴نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال . کوچک کارگری در تهران سخنرانی کرد
 .  از سازمان جدا شدند١٣٧٠همسر وی ناهی طاهری نام داشت که هر دو نفر در سال 

. برادر وی نيز توسط رژيم شاه اعدام شد. اعضای اوليه و قديمی سازمان مجاهدين است محمود احمدی با نام تشکيالتی رضوان از  2
يکی ديگر از برادران وی نيز به نام دکتر جواد احمدی هم اکنون در سازمان می باشد، محمد احمدی کانديدای سازمان مجاهدين در اولين 

 .  در کشورهای ترکيه و پاکستان و آلمان فعاليت ميکردوی عمدتًا. دوره انتخابات مجلس شورای ملی از شهر تهران بود
 نيز با سازمان آشنايی پيدا ١٣۵٧ بهمن ٢٢زهره بنی جمالی اهل اراک و از اعضای قديمی سازمان مجاهدين می باشد که قبل از انقالب  3

ه عضويت در شورای ملی  توسط مسعود رجوی ب١٣٧٢ بود و در سال ١٣٧٠وی از اعضای هيئت اجرايی سازمان در سال . کرد
 .  مقاومت منصوب شد
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  لو دادن معترضين   

ه                                 ا ب داختن ، ي ه دام ان تفاده ميکرد، ب ا وزارت اطالعات اس اط ب ه سازمان در ارتب ايی ک يکی ديگر از شيوه ه

  . کشتن دادن  افرادی بود که از سازمان جدا می شدند

رد،          سازمان بعد از يک دوره طوالنی ک   رادی حبس می ک دان های انف د و معترضش را در زن ه اعضای منتق

دان و سازمان           . وارد گفتگو با آنها می شد      ه خواستار خروج از زن سازمان در مقابل درخواست عضو معترض ک

  : بود ، مطرح ميکرد

  يا سازمان و عراق راانتخاب کن يا ايران و رژيم جمهوری اسالمی را؟ 

ر   ده ت ی از پيچي ن يک ازمان     اي رو در درون س زش ني وگيری از ري رای جل وی ب سعود رج ای م ک ه ين تاکتي

ه آن                    . مجاهدين بود  دان ابوغريب ب ه خاطراتم در زن وط ب شيوه ای بغايت ناجوانمردانه و خائنانه که در بخش مرب

  . خواهم پرداخت

ر                    ار می داد و     در هر صورت سازمان بر اثر فشارهای جسمی و روانی عضو معترض را بر سر دو راهی ق

ه صورت          د ب ا بتوان د ت ا کن ران و عراق ره ذيرد، سازمان وی را در مرز اي ه بپ اند ک ه شرايطی می رس او را ب

  . مخفيانه به داخل ايران برود

ی می                              ين راه حل ده را چن اقی مان ا شانس ب دان، تنه اعضای منتقد بعد از سپری کردن دوره ای طوالنی در زن

ی کردند که شايد بتوانند در ايران به شکل مخفی به زندگی خود ادامه دهند و سپس   و پيش خود تصور م  ١دانستند  

ده      . به صورت مخفيانه از ايران خارج شوند      ه فکر و تصور آين رهبری سازمان مجاهدين اين استعداد را داشت ک

دا                             ای هيچ عضو ج وان نميخواست پ ه هيچ عن د و ب ابی کن ل و ارزي ه   اعضای جدا شده سازمان را تحلي شده ای ب

  . اروپا و فضای آزاد برسد

سپس او را سوار يک قايق کوچک ميکردند . بنابراين شبانه معترض را به مرز آبی ايران و عراق می بردند            

  : و می گفتند. و يک پارو نيز به او می دادند

  ." آن طرف ايران است. بايد به آن طرف اروند رود بروی"

رد ددن اعضای جرهبری مجاهدين خط ترساندن و بران     ن خط    . ا شده را تا آخرين لحظه دنبال می ک سازمان اي

  . مورد دو تن از اعضای جداشده، آقايان اشرف باز سفيد پر و تورج کاليه انجام داده استررا حداقل د

رايم تعريف                     ٢تورج کاليه در بند      اجرای خودش را ب  زندان ابوغريب با من هم بند بود، اشرف باز سفيد پر م

  : وی می گفت. کرد

دگی و                         " ند بري وان س ه عن دها ب ه بع سازمان ابتدا در زندان اسکان اقدام به گرفتن دست خط هايی از من کرد ک

وبی عراق                . مزدوری داشته باشند   اطق جن ه من اه اشرف ب دکروز از قرارگ ا ماشين لن ا نزديکی   –سپس من را ب  ت

د           بردند و در آنجا ساک لباس هايم و يک پارو            –اروند رود    ايق کردن را سوار ق ايق   . به من دادند و سپس م ن ق اي

                                                 
البته افرادی نيز بودند که به اين تاکتيک خائنانه سازمان تن ندادند و سازمان مجبور شد که زندان ابوغريب را بجای راه حل ايران اتخاذ  1

 .    سال در زندان ابوغريب زندانی بودندايرج عطاريان، طالب جليليان و جمشيد پورجم و علی قشقاوی از افراد مقاومی بودند که چند. کند

 ٢٢٥



ه آن                   . بسيار کوچک بود و هيچ تجهيزاتی نداشت       د ک د و گفتن شان دادن ه من ن د رود را ب ا سپس آن طرف ارون آنه

  ." طرف رود ايران است

  : اشرف باز سفيد پر در زندان ابوغريب تعريف می کرد

د    "  ی شدت موج و سرعت آب را در ارون دم من وقت يش   . رود می دي ردم و پ اه احساس ترس می ک ناخودآگ

  " خودم می گفتم، اگر قايق چپه بشه چی کار کنم؟ نکنه اصًال اين نقشه است و می خواهند مرا به کشتن بدهند؟

  : اشرف باز سفيد پر که بچه کرمانشاه بود با لهجه شيرين کرمانشاهی تعريف ميکرد

ه       من با اعتراضی همراه با ترس به اف    "  ه منطق ه ب شاه ک ی کرمان راد سازمان گفتم که چرا من را از مرز زمين

نا                   ايق از رود رد شوم، ش آن آشنايی کافی دارم، به داخل ايران نمی فرستيد؟ آخه من چطوری با يک پارو و اين ق

  ..."  هم که بلد نيستم و 

  : افراد سازمان نيز می گفتند

ه       ًا آن من   . سازمان به ما اين طوری گفت ه مرزی سرخ     حتم دارد             ١!!طق ردد وجود ن اگر نمی    .  است و امکان ت

  . برگرديم!! خواهی دوباره به قرارگاه 

ل                     "  البته من ترديدی ندارم که سازمان مطلع بوده که اشرف باز سفيد پر به فن شنا آشنايی ندارد و به همين دلي

ا اشرف ب                         ود ت رده ب ران انتخاب ک ه داخل اي رای ورود وی ب ر ، بخاطر ترس و وحشت             مرز آبی را ب فيد پ از س

ی نيروهای   ،در هر صورت وی سوار قايق می شود و به آن طرف آب می رسد     ."  به  سازمان برگردد    هدوبار  ول

ًال باعث می                   د و عم ی شليک ميکنن ه سمت پاسگاه های ايران اهنگی سازمان ب سازمان، يا سربازان عراقی باهم

د         شوند که نيروهای نظامی ايران روی منطقه         ر       . حساس شوند و آنها نيز اقدام به تيراندازی کنن فيد پ از س اشرف ب

  : تعريف می کرد

برای من ديگه هيچ راهی باقی نمانده بود و من مجبور شدم دوباره به اين طرف آب و داخل مرز های عراق           "

  ." برگردم

  : دسازمان چند هدف مرحله ای در مورد اعضای جدا شده، به ترتيب اولويت دنبال ميکر

  . ترساندن و براندن فرد جدا شده از سازمان و در نهايت برگرداندن وی به درون مناسبات: اول 

ه                   : دوم تند، ب ه ، اصرار داش در صورتيکه فرد بر جدايی از سازمان مانند اشرف باز سفيد پر و  يا تورج کالي

ای مرزی ايران، فرد کشته و سپس  ترتيبی باعث تحريک نيروهای رژيم می شد تا بر اثر تيراندازی توسط نيروه       

 نيکی ديگر از اعضای خانواده وی برای خونخواهی جذب سازما           " خون شهيد " تلقی شود تا تحت تأثير      " شهيد" 

  . شود

اری  " رد ها و مدارک جعلی که برای عبور فرد به داخل ايران تهيه کرده است را از طريق                : سوم " بخش اخب

د و باعث دستگيری            به وزارت اطالعات رژيم جمهوری ا      دا شده       " سالمی اطالع می ده می شوند و     " عضو ج

د           انواده او می دهن ه خ همزمان نيز به خانواده فرد در ايران زنگ می زنند و خبر دستگيری فرد توسط رژيم را ب

                                                 
اصطالحی نظامی است که سازمان در مورد مناطقی که نيروهای رژيم جمهوری اسالمی حضور نظامی و امنيتی داشتند، " سرخ"  1

 . مورد استفاده قرار می داد
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ه سازمان می شود، بلکه يک                           دا شده علي ده عضو ج و از اين طريق نه تنها باعث خنثی کردن افشاگری های آين

  . هيد يا زندانی سياسی جديد ديگر می سازدش
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  درد کليه يا درد جدايی 

يش                     " ستاد امنيت "  من طی مدتی که در       ا مرز جدايی از سازمان پ ار ت ی يکب ر معين بودم، متوجه شدم که اکب

اما دليلم برای . ادامه نداده استرفته ، ولی نمی دانم چه شده که وسط راه بريده و تا به آخر  به جدايی از سازمان        

  اين حرف چيست؟ 

  : يکبار با اکبر معينی در اتاق کارمان نشسته بوديم که وی به من گفت

  ." دلم درد ميکند و برای استراحت به آسايشگاه می روم" 

ی                      از نظر من مسئله عادی و طبيعی بود و با          ه چشم نمی خورد ، ول اراحتی ب ره اش درد و ن ه  اينکه در چه ب

  : وی گفتم

  اکبر کمک نمی خواهی؟ قرص برايت بياورم؟ 

راهيم     . سپس خداحافظی کردو رفت  . نه بايد بروم استراحت کنم: که وی تشکر کرد و گفت     ه اب د دقيق د ازچن بع

  . فترذاکری برای انجام کاری سراغ اکبر معينی را ازمن گ

  : من به او گفتم

  ." يشگاه رفتاکبرحالش خوب نبود و برای استراحت به آسا"

رد                     ال ک ر را دنب ر حسين    . ابراهيم ذاکری کمی متعجب شد و بطور غيرطبيعی وضعيت اکب وی بالفاصله مي

  : موسوی سيگاری نيا را صدا زد و گفت

  " فاضل برو ببين مشکل اکبر دقيقًا چيه؟ بيماری او چيست؟"

  : موسوی سيگاری نيا گفت

  : ری نيا را قطع کرد و گفتذاکری حرف سيگا." احتماًال سرش درد می کند"

داد            " ه ام ه؟ اگر الزم است او را ب ی خودت مسئول     ١باشه ، ولی خودت برو ببين دقيقًا مشکل او چي د ،ول  ببري

  ."    رسيدگی به او باش و وضعيت وی را نيز به من گزارش بده

  : ، به من گفتموسوی سيگاری نيا هم گفت باشه و در حاليکه يک سری کالسور و پرونده زير بغلش بود

  ." حسن تو می تونی يک سری به اکبر بزنی ؟ من هم االن می آيم" 

ود                     اقش ب ه ات  و صحبت موسوی سيگاری        –من قبل از اينکه جوابی بدهم ، ابراهيم ذاکری که در حال رفتن ب

  :  بالفاصله سرش را برگرداند و به فاضل گفت–من را شنيده بود  نيا با

  ." بيا کارت دارم" 

راهيم ذاکری رفت                     موسو اق اب ه ات رد و ب وع برخورد و        . ی سيگاری نيا هم صحبتش را با من قطع ک من از ن

  . پيگيری ابراهيم ذاکری ، احساس کردم که او فکر می کند اکبر معينی بيمار نيست و تعارض می کند

                                                 
( دکتر عباس شاکری . معروف بود " امداد  " در هر قرارگاهی با توجه به تعداد نيروهای مستقر در آن، درمانگاهی وجود داشت که به 1

به دليل حضور مسعود رجوی در قرارگاه بديع زادگان  ،در اين محل مستقر بود و مسئوليت امداد قرارگاه را بر عهده ) دکتر فاضل
 . داشت
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د و                             ه کن ا بطور خصوصی وی را توجي رد ت م صدا ک ه    حدسم اين بود که موسوی سيگاری نيا را ه ين ب همچن

  . موسوی سيگاری نيا بگويد چرا به من گفته است که سراغ اکبر معينی بروم

دا                ا شرمندگی ،ابت قبًال هم توضيح دادم، معموًال افرادی که به مرز جدايی از سازمان می رسند، بخاطر ترس ي

ر روز در نشست های     رباب صادقپور هم ه   .  می زنند و از کار و مسئوليت فرار می کنند          ١خودشان را به بيماری   

ولی اکبر معينی . می برد و بقيه بچه ها را هم تشويق به انتقاد از وی می کرد    " تيغ  " خودش اکبر معينی را زير      

من فکر ميکردم که صادقپور بی دليل به اکبر معينی گير می داد وبعضی  . در نشست ها غيرفعال برخورد ميکرد   

  !!" قادی نبود، برای وی انتقاد می ساختوقت ها هم که واقعًا به اکبر معينی انت

ه  اوی ب ن از روی کنجک رادران"م شگاه ب تم" آساي ر  . رف ه اکب شمم ب ره چ شگاه ، از پنج ه آساي ل از ورود ب قب

بعد از چند لحظه . وی روی صندلی نشسته و دستش را زير چانه اش گذاشته و در فکر فرو رفته بود. معينی افتاد

د             ا. به داخل آسايشگاه رفتم    او از روی صندلی  . کبر معينی تا من را ديد، تالش کرد خود را از آن حالت خارج کن

  .    رفت تا لباس بردارد و به تن کند٢بلند شد و به اتاق کمدها

تفاده                         . او از داخل کمدش يک پيژامه در آورد        ه  اس ا از پيژام ه هيچيک از بچه ه ودم ک ده ب ه حال ندي ا ب من ت

د                 چون همه اعضا و م    . کنند رم دست دوم استراحت کنن اس ف ا لب د ب ين فاصله     . سئولين سازمان موظف بودن در هم

  : و به او گفت وی با اکبر معينی شروع به صحبت کرد. زمانی موسوی سيگاری نيا هم از راه رسيد

  ." پاشو به امداد برويم که دکتر فاضل معاينه ات کند"

ر الزم نيست              او ميگف . ولی اکبر معينی تالش ميکرد جوابی ندهد       د و دکت ايم درد ميکن ه ه ر    . ت کمی کلي ی ب ول

رود               راه         . اثر اصرار موسوی سيگاری نيا وی پذيرفت که پيش دکتر فاضل ب رای کمک هم تم ب م می خواس من ه

  :آنها بروم ولی سيگاری نيا گفت

  ." تو نمی خواهد بيايی من خودم وی را به امداد می برم"

ا گزارش وضعيت وی را م    ه ذاکری می داد سيگاری ني ا می دي   . ستقيمًا ب ن مدت باره ر دمن در اي ه اکب م ک

ه نداشت                     ًا درد کلي ه نظر من او درد جدايی          . معينی داخل آسايشگاه در حال قدم زدن و فکر کردن است و اساس ب

ری او                        صميم گي داشت، ولی ترس، عدم جسارت و شايد بدهکار دانستن خود به سازمان، باعث عدم قاطعيت در  ت

  .  شدمی

  

  

                                                 
ار که کمر درد، معده درد و پا درد به همين دليل سازمان با انبوهی بيم. اعضای ناراضی سازمان عمدتًا خودشان را به بيماری می زدند  1

داشتند مواجه بود ولی از طرفی هم نمی توانست خودش در باز کردن راه برای جدايی پيش قدم باشد و به فردی که بيمار است يا ... و 
  . خودش را به بيماری می زند، بگويد که بيماری تو دروغ است 

مرزهای سرخ " وش اعضای ناراضی سازمان، در بحثی تحت عنوان سرانجام مسعود رجوی برای خنثی کردن اعتراضات خام
  .  آورده می شود– نوشته مهدی خوشحال –" ويرانسازی نيرو " به مطلبی اشاره می کند که به نقل از کتاب "  ايدئولوژيک–تشکيالتی 

  ."  و رسيدگی از بيماران داريمخواهر و برادر مجاهد بيمار فالن بن فالن نداريم هر چند که همه نوع مراعات و مراقبت " 
  
البته در قرارگاه اشرف يا قرارگاه ( تخت داشت که در چند اتاق چيده شده بود١٢ الی ١٠هر آسايشگاه در قرارگاه بديع زادگان حدود  2

ا و ميز اتو بود داخل آسايشگاه هم يک اتاق مخصوص کمد ه.)  نفر هم می رسيد۴٠ الی ٣٠های نظامی تعداد افراد در هر آسايشگاه به 
 .  معروف بودند" اتاق اتو" يا " اتاق کمد " که به 
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  خانه زعفرانيه 

  . از درد کليه يا درد جدايی اکبر معينی بگذريم

ا                    ژن مشفق ني ع            ١من در  اتاق در حال قدم زدن بودم که حسين فرزانه سا و بي ه موق ا ب اق شدند ، ت م وارد ات  ه

  . برای نشست به اتاق ابراهيم ذاکری برويم

ود         محل  . بود" ستاد امنيت " حسين فرزانه سا از مسئولين       ا   . کار و استقرار وی در قرارگاه بديع زادگان نب او ب

ار         ود و ک ستقر ب ه         " ضاد " تحت مسئولينش در قرارگاه اشرف م تادی ب رای نشست های س ط ب ام می داد و فق انج

ه    " ضاد" قبل از اينکه به توضيح کار بخش       . قرارگاه بديع زادگان می آمد     بپردازم، خاطره ای را از حسين فرزان

  . ن تعريف ميکنمسا برايتا

ا می باشد              ه س شيد فرزان دم        . حسين فرزانه سا، برادر مه د مق شيد و همسرش محم اه تيمی موسی        ٢مه  در پايگ

ه در                   ه هم د ک سر می بردن م جمهوری            ١٣۶٠ بهمن    ١٩خيابانی و اشرف ربيعی ب ا نيروهای رژي ری ب  در درگي

  . ادرست مسعود رجوی شدنداسالمی به اتفاق تعدادی از کادرهای سازمان قربانی استراتژی ن

ا                             ديم و در مسير ب ان می آم ديع زادگ اه ب يک بار من و حسين فرزانه سا با ماشين از قرارگاه اشرف به قرارگ

رديم   ی ک حبت م ديگر ص دم و        . يک د مق واهرش محم وهر خ اطراتش از ش ورد خ ا درم ه س سين فرزان ن از ح م

   :وی تعريف ميکرد. خواهرش مهشيد فرزانه سا سئوال کردم

ًا از دو            " پايگاه موسی و اشرف   " مهشيد و همسرش محمد مقدم در       " د، من تقريب در خانه زعفرانيه مستقر بودن

رم           .  خرداد ديگر خواهرم را نديدم     ٣٠الی سه ماه قبل از       ه ديگری بگي ع     . سازمان گفته بود که من خان من آن موق

رار      تفاده ق ورد اس دم م د مق شيد و محم رای مه ه ب ی زدم خان دس م ان  ح ه خودم ه خان ابراين ب رد، بن ی گي در ! م

دگی ميکردم          ه ديگر زن ان        . زعفرانيه نمی رفتم و در يک خان ر شهادت موسی و اشرف را در خياب ه خب ی ک وقت

د                   وده ان ا ب ه م ز در خان ه موسی و اشرف ني ازه متوجه شدم ک ادرم تعريف    . زعفرانيه از راديو شنيدم، ت دها  م بع

ل       ميکرد که مدتی در خانه مان د       ه ديگر منتق ر زعفرانيه پيش مهشيد بوده است ولی به دستور سازمان به يک خان

  ." می شود

ود     " مادر فرزانه سا  " مادر حسين و مهشيد در سازمان به نام          وان       ١٣۶٩وی در سال     . معروف ب ه هيچ عن  ب

د          اقی بمان دادی ديگر                   . مايل نبود که در عراق ب د تع ز مانن ی سازمان می خواست او را ني ادران اعضای     ول از م

                                                 
وی به اتفاق اکبر معينی مسئوليت پيگيری . بيژم مشفق نيا اهل اهواز و از اعضای شورای مرکزی و معاونين هيئت اجرايی سازمان بود 1

وی دو تا فرزند .  موسوی سيگاری نيا قرار داشتنداعضای جدا شده سازمان، در شهر رمادی رابرعهده داشتند و هر دو تحت مسئوليت
در هر صورت اميدوارم که چنين . داشت که نگران آنها بود، نمی دانم االن آنها نيز در دام سازمان گرفتار و به عراق برده شده اند يا خير

  . مهين مشفق نيا از اعضای هيئت اجرايی سازمان نيز خواهر وی می باشد. نشده باشد
وی از اعضای ستاد فرماندهی حفاظت . در تهران بود" ستاد انزلی" مقدم بانام تشکيالتی صابر، در ابتدا مسئول حفاظت و امنيت محمد  2

 ٣٠مسعود رجوی در اطالعيه خود به مناسبت سالگرد . را برعهده گرفت) همسر اول مسعود رجوی( موسی خيابانی و اشرف ربيعی 
  :  در مورد محمد مقدم نوشته است٧  صفحه - ۴٣ شماره –جمن های دانشجويان مسلمان خارج کشور  در نشريه اتحاديه ان١٣۶٠خرداد 

 خرداد بودند، محمد مقدم بعدًا فرماندهی گارد حفاظت سردار شهيد خلق ٣٠محمد مقدم  و سعيد غيور از فرماندهان صحنه تظاهرات " 
 به ١٣۶٠ بهمن ١٩هشيد فرزانه سا در کنار سردار آزادی در همان روز موسی خيابانی را برعهده داشت و به اتفاق همسر مجاهدش م

  ." شهادت رسيد
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ا                       . سازمان در عراق نگه دارد     ل دني ه دلي ًا ب ودم، وی تقريب رده ب من چندين بار با مادر حسين فرزانه سا صحبت ک

ازمان    ا س د و ب راق بمان ود در ع ل نب ان ماي ی آورد و همچن م نم ازمان ک ای س وی حرف ه دگی و شجاعت جل دي

  .    او را به فرانسه منتقل کنداختالف پيدا کرده بود که سرانجام سازمان مجبور شد 
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  "  ضاد " 

ه از حرف اول       " ضاد  " اصطالح   ود " ضد  اطالعات     " برگرفت ن بخش را       . ب سئوليت اي ا م ه س حسين فرزان

ا را                " ضاد  " ظاهرًا کار بخش    . برعهده داشت    ود و آنه ه سازمان ب چک و بررسی امنيتی نيروهای جديدالورود ب

  . چک و ارزيابی می کرد"  ضد اطالعات "از موضع 

  : از قول مسعود رجوی مطرح ميکرد" ستاد امنيت" يادم است ابراهيم ذاکری در يکی از نشست های 

شکيالتی      " ضاد  " رژيم می خواهد نفوذی به درون سازمان بفرستد و به همين خاطر اهميت بخش               " ه لحاظ ت ب

  ." و سازمانی زياد است

ی آن   " ضاد  " م تمام مسئله اين نيست و جنبه های تشکيالتی و سياسی بخش     ولی من اعتقاد داشت    ه امنيت از جنب

  . برای سازمان بسيار با اهميت تر است

ه         " ضاد  " روال کار بخش     د حداقل ب ورود باي د ال رد جدي ی  ۵٠بدين ترتيب بود که هر ف  پرسش، پاسخ   ۶٠ ال

فرد تازه وارد بايد .  امر استخدام و پرسنلی بکار می گرفتبه نظر من سازمان تجربه ساواک را در. کتبی می داد

ان                              ا جوانی و زم ودکی ت د و ک ان تول ه ترتيب از زم در فرمهای مختلف، زندگی نامه شخصی و سياسی خود را ب

ستان و                          . نگارش بيان می کرد    ه شهرها ، محل سکونت ، محل تحصيل در دب ام و آدرس کلي ه ترتيب ن همچنين ب

  . اره تلفن های خانواده و اقوام خود را می نوشتدبيرستان ،و شم

با تلفن زدن به مدرسه، محل کار و فاميل افراد، درستی مطلب نوشته             " بخش اخباری   " سازمان نيز از طريق     

ابی ميکرد      رم های              . شده فرد را ارزي ا را در ف ار آن پرسش ه د ب رای چن د ب ازه وارد باي رد ت اگر الزم می شد ف

  . دمخصوص پاسخ می دا

ابی سياسی و            ه يک ارزي ا صحبت و پرسش های شفاهی ب ز ب سئوليتش ني راد تحت م ا و اف ه س حسين فرزان

سمت                  . تشکيالتی از فرد می رسيدند     م باشد، در ق من بخاطر ندارم کسی به لحاظ مسائل امنيتی و اينکه نفوذی رژي

  . گير کرده باشد" ضاد " 

د و در                 محسوب م    ١اگر فرد تازه وارد يک تيپ اجتماعی       ده پرسنلی وی راتأيي ی شد، سازمان بالفاصله پرون

  . يکان های نظامی و پشتيبانی سازماندهی ميکرد

                                                 
 را بخاطر داشته باشد، اطالع دارد که اکثريت نيروهايی که به سازمان می پيوستند ،از گروه ١٣۵٧ بهمن ٢٢هر کس روزهای بعداز  1

نيز اين امر را مثبت و نشانه ای از وجود عنصر آگاهی در سازمان دانش آموزان، دانشجويان ، و فارغ التحصيالن جامعه بود و سازمان 
 در خاک عراق، سياست تبليغاتی سازمان در رسانه های غربی اين ١٣۶۶اتفاقًا بعد از تأسيس ارتش آزاديبخش در سال . قلمداد می کرد

ولی بد نيست بدانيد که بعدها سازمان مجاهدين . دتبليغ و معرفی کن! جهان! بود که ارتش آزاديبخش را به عنوان تحصيل کرده ترين ارتش
 که مسئوليت جذب  انتقال نيرو های تازه وارد به –در عراق به شرايطی رسيد که محمود عطايی در نشست توجيهی پيک های سازمان 

  :  می گفت–سازمان را از داخل ايران به عهده داشتند 
روی تيپ های . و خدمت آزاديبخش باشند، ما نيرويی می خواهيم که با کله بجنگدشما بايد دنبال نيروهايی برويد که آماده جنگ " 

خواهد آمد ! اگر از دانشجويان کسی بخواهد جذب سازمان شود، خودش. دانشجويی انرژی نگذاريد، چون مملو از سئوال و پرسش هستند
شما بايد انرژی خودتان را در . می آيند! ون خودشانروی تيپ های دانش آموزی هم انرژی نگذاريد، چ. و روی آنها انرژی نگذاريد

  ..."  سرمايه گذاری نکنيد و ! و شهرهای بزرگ! شهرهای کوچک و مرزی بگذاريد و اساسًا روی تهران 
دليل عدم توجه سازمان به شهرهای  بزرگ، باال بودن آگاهی های سياسی و اجتماعی بود که طبعًا همانطور که رهبری سازمان می 

ولی رهبری سازمان مجاهدين به نيروهايی . نمی توانستند بجنگند، زيرا ياد گرفته بودند که پرسش کنند) شايد هم بی کله( ست با کله خوا
  .    را در کالس درس ياد نگرفته باشند" چرا"  داشت که واژه جاحتيا
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ه                      ده او ب ه پرون رد و رسيدگی ب ولی اگر فرد يک تيپ سياسی بود، سازمان روی وی بطور جدی مکث می ک

ا                  ه س ت، و از حسين فرزان االتر می رف شکيالتی ب دار ت شکيالتی م  ( يک م ا رده ت ی   ب اون هيئت اجراي ر   ) ع ه مي ب

ل می شد   ) با رده تشکيالتی عضو هيئت اجرايی     ( حسين موسوی سيگاری نيا      ه      . منتق ه تحت هر شرايطی کلي البت

  . مسائل باکنترل و تأييد ابراهيم ذاکری دنبال می شد

رايش و  برای سازمان گرايش های سياسی فرد تازه وارد بسيار مهم بود، به ويژه اگر فردی سابقه فعاليت              و گ

 داشت، ١زيا سمپاتی  نسبت به فدايی ها، گروه های منشعب از آن، دکتر علی شريعتی ، و يا جنبش مسلمانان مبار             

  . اين حساسيت بيشتر می شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
جنبش .  نزديک و مشترکی از اسالم با سازمان داشتجنبش مسلمانان مبارز از گروه های ملی و مذهبی بود که تقريبًا برداشت های 1

 در ائتالف سياسی با سازمان مجاهدين قرار گرفت، ولی بتدريج با گرايش ١٣۵٨مسلمانان مبارز در انتخابات مجلس شورای ملی در سال 
رهبری جنبش . لفت برخاستمنجر شد، به مخا"  مبارزه مسلحانه" های چپ روانه و خطوط سياسی و راديکال سازمان مجاهدين که به 

  . مسلمانان مبارز هم اکنون نيز با دکتر پيمان می باشد
" امتی "  ارگان جنبش مسلمانان مبارز بود و به همين دليل جنبش مسلمانان مبارز در سازمان به ١٣۵٧ بهمن ٢٢بعد از " امت" نشريه 

 . ها معروف بودند
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  شريعتی زدايی

ام              ه ن سفه وجود بخشی ب ه توضيح دادم فل تاد امنيت  " در " ضاد  " همانطور ک رادی   " س ه    ، شناسايی اف ود ک ب

  . دستگاه ذهنی شان با سازمان هم خوانی نداشت و سابقه فعاليت با ديگر گروه های سياسی را داشتند

سيار حساسيت و از رشد تفکر او در سازمان                         ی شريعتی ب ر عل شه دکت مسعود رجوی روی شخصيت و اندي

ی شريعتی را پل                . هراس داشت  ر عل سائل سياسی، دکت ال         البته بسياری از کارشناسان م رای جمع آوری و انتق ی ب

ر                      ا تفکر دکت د ب دين نباي ابراين سازمان مجاه د، بن ری ميکنن ی، و نتيجه گي نيرو از جامعه به سازمان مجاهدين تلق

دين از                   . شريعتی تضاد داشته باشد    ر سازمان مجاه ولی ضمن تأييد اين ارزيابی ، بايد يادآوری کنم که هراس رهب

ز يک و         ود         تفکر و انديشه شريعتی ني ذير ب ر شريعتی يک روشنگر و                 . اقعيت انکار ناپ ه دکت ی ک ه ميزان را ب زي

فاصله داشت و  در نتيجه در تضاد با ايدئولوژی و    " خشونت و مبارزه مسلحانه     " سخنور بود، به همان ميزان از       

 سازمان  در پايگاه های " شريعتی زدايی"  بحث  ١٣۶۵از همين نگاه در سال      . استراتژی سازمان قرار می گرفت    

  . در شهرهای کرکوک و بغداد آغاز شد

اريس نيروهای سياسی                           ستقر در پ دادی از اعضای شورای مرکزی م ا تع ذهبی   –ابتدا رجوی در نشست ب  م

  :  به ترتيب زير تقسيم بندی کرد راموجود در جامعه ايران

  . گرايشات خرده بورژوازی سنتی با تمايالت فئودالی  به نمايندگی آيت اهللا خمينی -١

ان و نهضت      -٢ دس بازرگ دگی مهن ه نماين ذهبی ب ی، م ايالت مل ا تم ورژوازی ب ای ب رايش ه گ

 . آزادی

شه شريعتی               -٣ دگی اندي . گرايش خرده بورژوازی مترقی با تمايالت روشنفکرانه مذهبی به نماين

نيز در اين محور جای      " آرمان مستضعفين   "و  " جاما  " ،  "جنبش مسلمان مبارز  " گروه های   

  .می گرفتند

د   -۴ داری محم ه پرچم دی ب ه توحي ی طبق ه ب ا شاخص جامع تثماری ب ی و ضد اس رايش انقالب گ

 .  حنيف نژاد و سازمان مجاهدين

شه شريعتی را                         ذهبی  ،اندي ين مجموعه نيروهای سياسی ، م ر     " رجوی در تحليل خود از ب ده ت از " پيچي

 . ا به دنبال خود بکشاندربقيه قلمداد ميکرد که می تواند بخاطر شعارهای فريبنده ، مردم 

دادی از اعضای                " شريعتی زدايی     " البته يکی از داليل شکل گيری بحث         ه تع ود ک ن ب ز اي در سازمان ني

خود را پيرو افکار شريعتی معرفی ميکردند و خواستار جدايی " مبارزه مسلحانه " سازمان به دليل مخالفت با 

 . از سازمان شدند

ه ا  ود ک ی ب ت قطع ن يک حقيق ا مطالع اي ازمان ب واداران و اعضای س ت ه ی  ه کثري ر عل ای دکت اب ه کت

دين پيوسته بودن          ه سازمان مجاه ين  دشريعتی با برداشت های نوين از اسالم آشنا شده بودند و سپس ب  و از هم

رای برداشت های خود از              هزاويه مسعود رجوی و سازمان مجاهدين، تفکر و انديش          شريعتی را  آلترناتيوی ب

د و                     اسالم م  د کنن ه در نشست های جمعی، تفکر شريعتی را نق د ک ی پنداشتند و اعضای سازمان موظف بودن

  . تأثيرات انديشه شريعتی را بر روی خود و همچنين کند کردن مبارزه مسلحانه بيان کنند
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ا           د يکی از  طرفداران جدی دکتر علی شريعتی که با سازمان و شورای ملی مقاومت همکاری می کرد، زنده ي

دا        " شريعتی زدايی     " او به همين دليل و بحث        . مجيد شريف بود   ی مقاومت ج دين و شورای مل از سازمان مجاه

رد و وی را         . شد ری ک ه وی موضع گي م   " سازمان نيز علي ين    . لقب داد " مزدور رژي مزدور  " شگفت اينکه هم

  .  زنجيرهای به قتل رسيديتوسط باند سعيد امامی در قتل ها" !! رژيم 
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  ؟ !تو چرا زنده ای

  . اهميت اساسی داشت، سابقه زندان افراد بود" ضاد " از موارد ديگری که برای سازمان در بخش 

تند،      تازه وارد، سابقه زندانی بودن در   ان در صورتيکه افراد   مساز م جمهوری اسالمی را داش زندان های رژي

بر اثر  زمان اعتقاد داشت فردی که در زندان های رژيم به سر برده است ،             سا. روی وی انرژی ويژه می گذاشت     

د               ان  " فشارهای زندان دارای توانمندی های ويژه فردی و اجرايی و پتانسيل رهبری می شود و خود را مانن قهرم

  .  کند تحمل١٣۶٠ خرداد ٣٠می پندارد که توانسته سال ها شرايط سخت زندان های رژيم رابه ويژه بعد از " 

شکيالت سم                             رد در درون ت رای ف ودن ب ان ب ی و  احساس قهرم ری طلب از نظر رهبری سازمان، ويژگی رهب

اده خواهی وی از سازمان                                  ه طلبکاری و زي ن ويژگی باعث رشد روحي ه اي اد داشت ک محسوب می شد، و اعتق

  . خواهد شد

ار وي                  تند، ک ران داش دان در اي ابقه زن ام می داد    رهبری سازمان روی کسانی که س راد     . ژه انج ن اف د اي دا باي ابت

ه سازمان را                            ا جواز ورود ب خرد و شکسته می شدند و ويژگی ها و توانمندی هايشان توسط خودشان له می شد ت

  . دريافت کنند

ا را اعدام                              م آنه ه چرا رژي د ک ن پرسش ، پاسخ می دادن ه اي دا  ب د ابت تند، باي دان داش کليه افرادی که سابقه زن

  ست؟ نکرده ا

دان هاي ر            نمي گفت  رهبري سازمان به فرد    ه در     ، ما خوشحال هستيم آه تو توانسته اي از زن الم ب ژيم جان س

  : بلكه مي پرسيد ببري،

  " تو چرا زنده اي ؟" 

ه سازمان سال               فردي آه سال ها در زندان رژ       اره ب يم جمهوري اسالمي بسر برده بود و با روياي پيوستن دوب

  . آرده بود، در اين لحظه دچار شوك مي شدها حبس را تحمل 

د از      ه بع ازمان آ ضاي س ته از اع رداد ٣٠آن دس اي ر  ١٣۶٠ خ دان ه ه زن اده     ب المي افت وري اس ژيم جمه

ان    ١٣۶٠ خرداد ٣٠،از دگرديسي و سقوط سياسي و اخالقي سازمان در بعد از     بودند تند و در ذهن آن  اطالع نداش

ان تصور گذشته از سازمان             بود و سال ها ،    "  فاز سياسي   "ن  سازمان مجاهدين هنوز همان سازما      زندان را با هم

ل از                . مجاهدين سپري آرده بودند      ا سازمان قب ي ب ي ديگر سازمان فعل رده       ١٣۶٠ خرداد  ٣٠ول اوت اساسي آ  تف

  .  و يا ماهيتش در شكل عريان تر شده بود بود،

ه برخوردهاي سازمان دچار شوك                 خوانده بودم آه  " ستاد امنيت   "گزارشات زيادي را در      ن گون ر اي  فرد بر اث

  : شده بود و نمي دانست در برابر پرسش هاي سازمان مبني بر اينكه

    ؟!!چرا رژيم تو را اعدام نكرده است

  . ؟ چه پاسخي بدهد!!يا چرا هنوز زنده اي 

  .  مجاهدين اشاره آنمبد نيست در اين مورد به خاطراتي از آقاي حسن صادقيان از اعضاي قديمي سازمان

د از  رداد ٣٠وي بع د  ١٣۶٠ خ تگير ش وري اسالمي دس م جمه ام  .  توسط رژي ه اته ال ب انزده س دود پ وي ح

ه     ١٠همسر اول وي بعد از حدود        . همكاري باسازمان در زندان هاي رژيم جمهوري اسالمي در حبس بود            سال ب
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ست  تح     ي توان ن نم يش از اي سن را ب ر دوري ح ه ديگ ل اينك د، دلي ل آن ت  م الق گرف سن  .  از وي ط رانجام ح س

د از حدود يك                ١٣٧۵، درسال      صادقيان بعد از پانزده سال حبس      م جمهوري اسالمي آزاد شد و بع دان رژي  از زن

ا    . سال با يكي از هواداران مجاهدين ازدواج آرد      دين ب ه مجاه او بعد از چند ماه به همراه همسرش براي پيوستن ب

 به سازمان   ١"بخش پذيرش   "ولي او بعد از پانزده سال سپري آرن زندان، بايد در محل             . مدپيك سازمان به عراق آ    

  تازه پاسخ مي داد آه چرا هنوز زنده است؟ 

ز همسرش را    . آه همين مسئله منجر به جدايي وي از سازمان و انتقال وي به زندان ابوغريب شد     سازمان ني

ه زو  آه يك تيپ عادي هوادار محسوب مي شد،        ار دوم          ب راي ب اه داشت و ب ا فريب و نيرنگ در عراق نگ ر و ب

  . حسن صادقيان را بدين گونه از همسرش جدا آردند

تند،               دان داش ا روش          بنابراين افراد تازه وارد آه سابقه سياسي و حبس در زن د ي ور بودن ضاد    "مجب ري و ت درگي

ي  ضعف هاي                 را با سازمان پيش گيرند و يا از دوره چندين ساله پروسه خود،              " ا حت ند و ي  ضعف و سستي بتراش

وده باشد،   ( جزئي احتمالي    را  .)امري طبيعي است    آه براي هر آس آه پروسه چندين ساله زندان و شالق را پيم

  .  و بيان آنند به عمد بزرگ نمايي آرده ،

دان     الي در درون زن ي احتم اي جزئ اطر ضعف ه رد را بخ ي  خواست ف دين م ازمان مجاه ري س م رهب رژي

زرگ مي        رجوي. به درون خود ببرد     جمهوري اسالمي،    رد را برجسته و ب آن چنان ضعف هاي جزئي احتمالي ف

ه          . آرد آه هويت و شخصيت انساني و مبارزاتي او تحقير شود           رار مي شد آ اين بحث به مرور آنقدر تلقين  و تك

  : فرد به شرايطي مي رسيد آه تصور ميكرد آه

   !!"آرده است آه رژيم او را در زندان نگاه داشته و اعدام نكرده استخيانت  شايد واقعًا "

 را از  "قهرمان  "دست هاي خودش لباس  تا فرد با ، را در جايگاه تدافعي قرار مي دادسازمان بدين ترتيب فرد 

د      وي آن ن رج ر ت اورد و ب نش در بي ود      . ت اخته ب ه س رودي آ الف س ر خ ازمان ب ه   س اج ب ان د "،احتي ر قهرمان

ط يك      ١٣۶۴سازمان مجاهدين بعد از سال       . نداشت  "زنجير ان     " فق ًا        "قهرم دئولوژيك     "داشت و اساس در  "انقالب اي

ال  ك  ١٣۶۴س ط ي ا فق ت ت كل گرف ان  " ش د، " قهرم راف آنن ه اعت د و هم ته باش ود داش ا  وج ان  " تنه دوران  "قهرم

   ٢.مسعود رجوي است و بس

                                                 
،تشكيالتي و ديدن نوارهاي آموزشي  اين بخش منتقل مي شدند تا بعد از ارزيابي سياسيبخش پذيرش محلي بود آه افراد جديدالورود به  1

 . به درون مناسبات منتقل شوند
در مورد ضعف هاي مسعود رجوي در زندان شاه مطالب زيادي نوشته شده است آه يكي از نتايج آن لغو شدن حكم اعدام او توسط  2

 از اسناد باقي مانده ساواك به چاپ رسيد آه حاآي از لو دادن ١٣۵٧ بهمن ٢٢رجوي بعد از دستخط هايي از مسعود . ساواك بوده است
اما سازمان مجاهدين تمامي آنها را به تبليغات رژيم جمهوري اسالمي .  علي اصغر بديع زادگان و ناصر صادق توسط وي بوده است

  . اي سازمان در بازجويي هاي آتبي اش اشاره آرده استنسبت داد و پاسخ نداد آه چرا مسعود رجوي به اسامي بعضي از اعض
  .) نوشته مهندس علي اآبر راستگو مراجعه آنيد  "مجاهدين در آيينه تاريخ  "براي اطالعات بيشتر در اين مورد مي توانيد به آتاب ( 

 ميكردم آه  وي نيز به ضعف هاي مسعود  آتاب خاطرات آقاي لطف اهللا ميثمي از اعضاي اوليه  سازمان مجاهدين خلق را مطالعه اخيرًا
  رجوي در بازجويي هايش اشاره آرده است؟ 

  .   مي خوانيم" انها آه رفتند  " آتاب خاطرات لطف اهللا ميثمي تحت عنوان ١۶در صفحه 
 در آنجا مرا در راهرو . از زندان قزل قلعه از طريق اتوبان پارك وي به زندان اوين بردند )آقاي لطف اهللا ميثمي( بعداز مدتي مرا " 

 آتم را روي سرم  آن روزها چشم بند نبود،. لباس مشكي دامادي آه ا زامريكا خريده بودم به تن داشتم. روبروي اتاق بازجو نشاندند 
   )از شكنجه گران ساواك (مسعود رجوي را آمالي . . ،از پشت آن همه چيز را مي ديدم انداخته بودند اما چون آت من آستر نداشت

  . او را خوابانده بود و مي زد، مسعود هم يك به يك اسم آوچك بچه ها را مي گفت. بازجويي مي آرد 
   :آمالي به مسعود مي گفت 
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  داستان حماد شيباني
د،                 در هر صورت هم     راهيم ذاآري شرآت ميكردن د در نشست اب ه باي رادي آ يدند،   ه اف اق او        رس ه ات ه ب و هم

  . سالم آرديم و نشستيم  ابراهيم ذاآري طبق عادت آليه اعضاي سازمان در حال قدم زدن در اتاقش بود،. رفتيم 

   :سپس گفت. ابتدا ابراهيم ذاآري يك سري آارهاي اجرايي رااز بچه ها پيگيري آرد

م    . هستم )مسعود و مريم عضدانلو   (منتظر نشست برادر و خواهر      " ه شما ه بحثي را مي خواهند مطرح آنند آ

  ." بايد در جريان اين بحث ها قرار بگيريد

   :او سپس از بچه ها پرسيد . نداد" رهبري "ابراهيم ذاآري توضيح ديگري در مورد نشست 

     را مي شناسد؟١آيا آسي حماد شيباني

يباني از اعضاي سازمان                              جز رب  اد ش ه حم ستند آ د و مي دان نيده بودن ا اسم وي را ش اب صادقپور بقيه بچه ه

  . چريك هاي فدايي خلق بوده است

ل س        "  ه دلي ه وي ب م،  نعدم اطالع رباب صادقپور نشان مي داد آ م       و سال آ ا و آ ين تحصيل در امريك  همچن

دادهاي سياسي م          بودن سابقه سياسي   ار و روي ا    ١٣۵٧قطع   ، اخب ا اطالعات         ١٣۶٠ ت رده است و ي ال نمي آ  رادنب

  ." سياسي آافي در اين مورد ندارد

  : اآبر معيني گفت

د رضا سعادتي         ا تحت        توسط ر  ، ٢حماد شيباني نيز در زمان دستگيري محم ام جاسوسي دستگير ي ه اته ژيم ب

  .تعقيب قرار گرفته بود

                                                                                                                                                 
  " تو چرا نمي روي شمال شهر تا وضع رفاه آنجا را ببيني و فقط جنوب شهر را مي بيني؟" 

   :عمومي زندان اوين از مسعود پرسيدم) بند( بعدها در .   گفتمثل اينكه مسعود چيزهايي گفته بود آه او در جوابش چنين مي
چطوري در آن روز، تو آه نمي دانستي چطوري لو رفتي و چه آساني دستگير شده اند و در خانه اي آه تيم خودت بود دستگير شدي، 

    ؟اسامي ديگران را مي گفتي
  . "،اما جواب قانع آننده اي نداد ي با او برخورد آنموي توقع نداشت با بي اعتماد. مسعود از دست من ناراحت شد  "
دا شده سازمان                            1 ورد نجات اعضاي ج اياني در م آقاي حماد شيباني از اعضاي سابق سازمان چريك هاي فدايي خلق مي باشد آه آمك ش

ستند از      آقايان شمس حائري و مهدي تقوايي از اعضاي قديمي سازمان از جم  . مجاهدين در شهر رمادي انجام داد      ه توان د آ رادي بودن ه اف ل
يباني          . طريق او نجات پيدا آنند و از عراق خارج شوند          اد ش دگان حم دين و نماين در اين پيوند ابتدا مالقات هاي بين اعضاي جدا شده مجاه

  . ان فراهم شددر هتلي به نام صنوبر انجام شد آه زمينه هاي الزم براي نجات تعدادي از اعضاي جدا شده  سازم در شهر بغداد،
 وي  سازمان در زمان شاه فعاليت مي آرد ضمنًا" گروه شيمي  "محمد رضا سعادتي از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين خلق بود آه در             2

سازمان فعاليت مي آرد و در سال  "ستاد اطالعات " در ١٣۵٧ بهمن ٢٢وي بعد از . در آارخانه ذوب آهن اصفهان نيز مشغول به آار بود
م دستگير شد              ١٣۵٩ ام جاسوسي      .   هنگام اجراي قرار با يك ديپلمات روسي توسط آميته انقالب اسالمي رژي ه اته دنبال دستگيري وي ب ب

سلحانه     " محمد رضا سعادتي باشروع        . سازمان فعاليت تبليغاتي زيادي را پيرامون آزادي وي سازماندهي آرد          ارزه م  خرداد   ٣٠در  " مب
ه        است و در نامه اي خطاب به مادر رضايي ها، به مخالفت با آن برخ  ١٣۶٠ اه ب ه سازمان هيچگ ه البت رد آ داليل  مخالفت خود را اعالم آ

 دستگير شده بود،و همچنين ديدگاه هاي انتقادي نسبت به آغاز  ١٣۶٠ خرداد ٣٠وي با اينكه قبل از . اين نامه اشاره نكرد و بدان پاسخ نداد   
سلحانه "  ارزه م ي قرب داشت،" مب شونت  "اني ول ت  "در بخش  "خ ب حاآمي شونت طل دين  "و " خ ازمان مجاه د و در " س اه ۴گردي  تيرم

  .  اعدام شد١٣۶٠
ي   ايت اينترنت عادتي در س ا س د رض دام محم ورد اع اج زاده در م صطفي ت و  "م صر ن اه  "ع سد١٣٨٣ در تيرم ي نوي    : م

ورًا اجرا شود        بسياري حدس مي زدند به دليل ترور آچويي ممكن است سعادتي م              " م ف ه اعدام و حك وم ب ر     . حك اي رجايي نخست وزي آق
ات مسعود                  . تالش زيادي آرد آه جلوي اعدام سعادتي را بگيرد         ه دور از مرآزيت و القائ ل آ ن دلي ه اي ه سعادتي ب ود آ ع شده ب چون مطل

رد           بود ،  –  در زندان     -رجوي   ري         ، جمهوري اسالمي و شرايط جامعه را واقع بينانه تحليل مي آ ه رهب ه اي آ ه گون سلحانه ب ا مشي م و ب
دهيم،   . به شدت مخالف بود  سازمان مي خواست شروع آند،     ن   آقاي رجايي تحليلش اين بود آه ما اگر بتوانيم سعادتي را از اعدام نجات ب  اي

ه مشي چريكي     ستي بكشانيم،امكان وجود دارد آه بتوانيم قشرهايي از مجاهدين خلق را به سمت يك نوع فعاليت سياسي و پارلمانتاري               تااينك
نقطه مقابل اين نگاه، آقاي الجوردي بود آه . و مسلحانه را برگزينند و اين باعث مي شودآه خونريزيها و خشونت ها در جامعه آاهش يابد
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ري و پرسش                 . يد آرديم يمن و بقيه بچه ها هم حرف وي را تأ          ه پيگي ودم آ سيارآنجكاو ب ا ب من مثل بقيه بچه ه

  ابراهيم ذاآري در مورد حماد شيباني از اعضاي سازمان چريك هاي  فدايي خلق براي چيست؟ 

د مهدي سامع         پيش خود حدس مي زدم حتماً  ز مانن يباني را ني اد ش د حم ه سازمان وصل    ١ سازمان مي خواه  ب

  : اآري پرسيدم براي همين از ابراهيم ذ. آند

  آاك صالح مگر حماد شيباني هنوز داخل آردستان يا ديگر شهرهاي عراق است؟ 

  : او  گفت. ابراهيم ذاآري مجبور شد توضيح بيشتري بدهد

تد   و در اردن است و بريده ها را از شهر رمادي به اردن            ، وي احتماالً    نه"  ا مي فرس ال   .  سپس به اروپ ا دنب م

  ." واهيم آن را به سيستم شريف بدهيمعكس وي هستيم و مي خ

ود      "سيستم شريف " منظور ابراهيم ذاآري از      " شمچي ب ا مهدي ابري ستاد روابط سازمان بود آه مسئوليت آن ب

ه          . و معاونت آن را نيز عباس داوري برعهده داشت    ه زمين ا در آلي ا عراقي ه اهنگي ب اط و هم تاد ارتب ن س آار اي

ابراهيم ذاآري مي خواست عكس و مشخصات حماد شيباني         . تدارآاتي و مالي بود     تي،هاي نظامي، امنيتي، اطالعا   

  ."  را از طريق مهدي ابريشمچي در اختيار ابوسيف نماينده سرويس اطالعاتي عراق قرار دهد 

  : سپس ابراهيم ذاآري ادامه داد

ي از بعض             حماد شيباني از بريده ها سوء     "  د و حت ده    استفاده مالي و سياسي ميكن تفاده   ٢ي زن هاي بري  سوء اس

  . " جنسي آرده است

ه سازمان است،               ( وط ب يباني مرب اد ش اي حم ه آق سبت داده شده ب ه اتهامات ن ه    الزم به يادآوري است آ و من ب

 ١٣٧٠از زحمات آقاي شيباني براي آمك به اعضاي جدا شده سازمان در سال              عنوان يك عضو منتقد و جدا شده،      

  ) دهنگارن. تشكر ميكنم

ال آردن         راي فع راد حاضر در نشست ب ابراهيم ذاآري با گفتن اين حرف ها توانسته بود انگيزه الزم را به اف

  .  و پيدا آردن عكس و اطالعات بيشتر در مورد حماد شيباني بدهد ذهن خودشان،

  : به دنبال آن مير حسين موسوي سيگاري نيا گفت

    ."ي ابتداي انقالب چاپ شده استمن فكر مي آنم از وي عكسي درروزنامه ها"

   :ابراهيم ذاآري با شنيدن اين مسئله گفت

   چه موقعي؟ در آدام روزنامه؟

                                                                                                                                                 
زعم خودش جمه      اصرار داشت هر چه سريعتر سعادتي و آل اعضاي مجاهدين خلق را آه در دسترس بودند،                د و ب وري اسالمي   اعدام آن

 ... "    اين دو نگاه در جمهوري اسالمي بود،. را از دست اينها راحت نمايد
وي از . مهدي سامع يكي از  اعضاي سازمان چريك هاي فدايي خلق مي باشد آه آار سياسي خود را با گروه بيژن جزني آغاز آرد 1

وي در جريان جنگ هاي خياباني آه در سال . انه تبعيت مي آرد ا زگرايش هاي راديكال و مسلح١٣۵٧ بهمن ٢٢همان آغاز و بعد از 
مهدي سامع درجريان انشعاب سازمان . يكي از اعضاي تيم مذاآره آننده با دولت مهندس بازرگان بود  در منطقه گنبد برپا شد،١٣۵٨

 با طرح  ١٣۶٠ خرداد ٣٠وي بعد از . به گروه اقليت پيوست  و شكل گيري جناح اآثريت و اقليت،١٣۵٩چريك هاي فداي خلق در سال 
 از سازمان چريك هاي ١٣۶٢مجاهدين حمايت آرد و در سال " مبارزه مسلحانه  "در نشريه اقليت از " جوخه هاي رزمي " ايده تشكيل 
 مجاهدين وي با آمك هاي مالي و تشكيالتي سازمان. جدا شد و به سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت پيوست) اقليت(فدايي خلق 

) پيرو برنامه هويت( و سازمان چريك هاي فدايي خلق  توانست چندين نفر از اعضاي سابق سازمان چريك هاي فدايي را متشكل ،
  . وي هم اآنون يكي از متحدين سازمان مجاهدين مي باشد. راتشكيل دهد

ها شده بودند، و حاال توسط سازمان و مسعود رجوي منظورخانم هايي بودند آه از سازمان جدا شده و سرگردان در اردوگاه رماي ر 2
  . نام گرفته بودند...  پتياره و  و ترساندن اعضاي زن سازمان، براي جلوگيري از ريزش بيشتر نيرو، 
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  : ميرحسين موسوي نيا گفت

ام                          وقتي آه رژيم ،    ان مقطع اته رد، در هم راي شوروي دستگير آ ام جاسوسي ب محمد رضا سعادتي را به اته

م       مشابهي را نيز به حماد شيباني زده بود آه ي          ا اطالعات        –كي از روزنامه هاي رژي ان ي  عكس هر دو را       – آيه

  . آنار هم چاپ آرده بود

ا                     ابرا ه موسوي سيگاري ني هيم ذاآري با تصور اينكه براي پيدا آردن عكس حماد شيباني راه حلي پيدا شده، ب

  : گفت

اد        خودت به همراه حسن برو و با دقت بگرديد، ببينيد در آرشيو روزنامه هاي رژيم د                از سياسي عكس حم ر ف

  .  آن را الزم  داره "برادر "،خود  شيباني را پيدا مي آني؟ عكس وي خيلي مهم است 

  : گفت موسوي سيگاري نيا آه به لحاظ تشكيالتي از من ارشدتر بود،

  آاك صالح همين االن برويم؟ 

  : هيم ذاآري گفتاابر

  . ي ترسم به نشست نرسيدم. شروع شود" برادر  " چون ممكن است نشست  االن نه،

ه حال ساآت     " ستاد امنيت "سپس ابراهيم ذاآري از رباب صادقپور آه معاونت او را در        ا ب برعهده داشت و ت

   :نشسته بود، پرسيد

  .  رباب فردا چه موقع بچه ها مي توانند اين آار را انجام بدهند

  : وي گفت

  ." هيم دادغروب اين آار را انجام خوا فردا حتمًا !آاك صالح" 

ود،            "  ده ب يش آم ا از موضع سياسي،         چون بحث اعضاي جدا شده از سازمان پ ژن مشفق ني ي وضعيت    بي امنيت

   : دنبال ميكرد به ابراهيم ذاآري گفت١اعضاي جدا شده سازمان را در شهر و اردوگاه رمادي

  "  چه آار آنيم؟٢آاك صالح در مورد جواد قندي "

  : ابراهيم ذاکری گفت

   شده؟ مگه چي

  :  ن مشفق  نيا بيژ

                                                 
ز در فاصل    .  آيلومتري بغداد واقع شده است ١۵٠شهر رمادي در بخش مرآزي و استان االنبار عراق و در فاصله    11 ادي ني اه رم ه اردوگ

ران و عراق،           . چند آيلومتري اين شهر بود     ين اي آواره  اين اردوگاه محل اسكان خانواده هاي آرد ايراني در عراق بود آه از ابتداي جنگ ب
د   ده  بودن ير ش ان و اس ي خانم ات باصطالح  . و ب د از عملي دان" بع روغ جاوي رداد " ف اي  ١٣۶٧در م روع بحث ه پس ش الب  " و س انق

رده       و همچنين حمايت سازمان از حمله صدام حسين به آويت،           "اي اجباري   ايدئولوژيك و طالق ه    دا آ زايش پي ريزش نيرو هاي سازمان اف
ا      زنداني آرد،– در قرارگاه عسگري زاده   –سازمان ابتدا اعضاي معترض خود را در آرآوك و زندان دبس            . بود اه انه د م ولي بعد از چن

  . رمادي فرستاد آه در آنجا شرايط و وضعيت بسيار بدي داشتندرا در يك اقدام بسيار عجيب به اردوگاه 
رادي      " شرايط اعضاي جدا شده مجاهدين در رمادي قابل مقايسه با شرايط بسيار وحشتناك      البته اساساً  دان هاي انف دا شده در زن اعضاي ج
نت هاي سازمان مجاهدين در مورد اعضاي جدا شده در جلد دوم  اين آتاب به خيا. يازندان ابوغريب عراق در سال هاي بعد نبود        سازمان،

 ."  در شهر رمادي بيشتر خواهم پرداخت
ود   .  نام تشكيالتي مجيد دادوند يكي از اعضاي جدا شده سازمان بود        "جواد قندي     " 2 الم ب د   ١٣۶١او در سال  . وي اهل اي ه عراق آم در .  ب

به داليل مختلف    از سازمان جدا شد آه مجددًا١٣۶٩وي سال . ي قطع شده بود يكي از دست هاي او بر اثر انفجار مواد انفجار    ١٣۶٣سال  
سازمان در شهر  بين اعضاي جدا شده، "نفوذي  "و " شاخك اطالعاتي "ولي سازمان از وي خواست آه به عنوان  به سمت سازمان بازگشت،
 . رمادي عراق باقي بماند

 ٢٤٠



تم         "  اب گزارش نوش د     . براي خواهر رب د دادون دي     (مجي ردد و            )جواد قن ه سازمان برگ د ب ه مي خواه ه آ  گفت

دارد          ريم و برداشت هاي خودش از انقالب                       . ديگر قصد جدايي از سازمان ن ورد خواهر م م در م يك گزارش ه

  ."  براي خودتان نوشته آه به خواهر رباب دادم ).منظور انقالب ايدئولوژيك در درون سازمان است (

   :ابراهيم ذاآري گفت

ه،         گزارش وي را خواندم ،      آره،"  ريم را گرفت ين االن وي را    خيلي خوب مطالب و بحث هاي خواهر م  اگر هم

ا وي تنظ    .)  رده عضو شورايي مي باشد     Osh منظور از       . ( آار خواهد آرد   Osh در رده حداقل      برگردانيم، يم ب

ده ،  د صالح گزارشت را خوان ه وي بگويي يد و ب ته باش وبي داش ه خ ين   رابط ه ب ن است آ ازمان اي ي نظر س " ول

دهي، ،                    " بريده مزدورها " و  " اضداد رار ب ار سازمان ق ا را در اختي ار و ارتباطات آنه اينطوري    باقي بماني و اخب

  ." برادر مسعود و خواهر مريم از تو راضي تر خواهند بود

  :  ذاآري را تأييد آرد و گفتم معيني هم حرف ابراهياآبر

  ."  احتياج داريم ما توان مجيد دادوند را ندارند، و ما به وي فعًال" شاخك هاي اطالعاتي "  بقسه  !آاك صالح

ذاآري  .  زنگ تلفن به صدا در آمد ابراهيم ذاآري در حاليكه مي خواست در تأييد اآبرمعيني مطلبي را بگويد،           

  . را برداشتگوشي 

  .  فهيمه ارواني آن طرف خط است  و چشم گفتن هاي ابراهيم ذاآري حدس زدم آه احتماًال از تكان دادن سر،

دي و خطي     فهيمه ارواني در آن موقع مسئول مستقيم ابراهيم ذاآري بود،      ولي  بطور واقعي  تمام آارهاي آلي

  . را مسعود رجوي و مريم عضدانلو به وي ابالغ مي آردند

  : وي بعد از خداحافظي و گذاشتن گوشي تلفن  بالفاصله دفترش را بست و به رباب صادقپور گفت

روم      . نشست برادر مي خواهد شروع شود     "  د سريع ب ر          . من باي وي دفت يم ساعت ديگر جل م ن محل  ( شماها ه

  ." نشست خودمان راهم فردا ادامه ميدهيم. باشيد) استقرار مسعود و مريم رجوي

  : راهيم ذاآري به من گفتسپس اب

  ." حسن تو هم برو پيش وحيد آنها احتياج به آمك دارند" 

تاد حفاظت   "منظور وي عليرضا باباخاني از اعضاي هيئت اجرايي و مسئول            ود  "س ه     .  ب ه ب ا اينك تاد  " من ب س

بًال  به نيروي آمكي احتياج داشت ازمن    " ستاد حفاظت   " ولي وقتي آه      ،  منتقل شده بودم      "امنيت يا افراد ديگري آه ق

  .  استفاده مي آردند را داشتند،" ستاد حفاظت "سابقه آار در 

ورد   ا رجوي م ه در نشست ب اري را آ اي مختلف آ ه ه دارك و پوش ه م ر و آالسوري آ راهيم ذاآري دفت اب

  : رباب صادقپور هم خطاب به بقيه بچه ها گفت. نيازش بود برداشت و رفت

  . آماده شويد" در برا "برويد براي نشست 

  

  

  

  

 ٢٤١



  نشست شوراي مرآزي در بديع زادگان 
وي درب ورودي                   . رفتم" ستاد حفاظت " من به طرف     ار و استراحت بچه هاي  حفاظت جل ر   "محل آ  - " دفت

وي درب ورودي  .   قرار داشت    -محل استقرار مسعود رجوي و مريم عضدانلو         ر  "جل ل      "دفت سه رديف سالن طوي

  .  قرار داشت ساخته فرانسوي درست شده بود،آه از ديوارهاي پيش 

د     . و تدارآات قرارگاه بديع زادگان بود       سالن اول متعلق به بچه هاي ستاد ارآان، آشپزخانه ،          در سالن دوم محم

  . مستقر بودند و در سالن سوم بچه هاي حفاظت قرار داشتند" روابط خارجي " سيد المحدثين و آادرهاي ستاد 

ه طرف محوطه             فقط افراد حفاظت     ه ب د آ ر   "مجاز بودن ن مسير نمي         " دفت اه از اي راد ديگر قرارگ د و اف برون

ر   "البته بچه هاي  حفاظت هم نمي توانستند داخل محوطه            . توانستند تردد آنند   ار و خواب             " دفت اق هاي آ ه ات ه ب آ

  . وارد شوند مسعود رجوي و مريم رجوي منتهي مي شد، 

ود          . رفتم" اد حفاظت ست  "من به اتاق افسر نگهبان       ان ب سر نگهب يد جوادي اف رادر  . عليرضا صدر حاج س وي ب

وادي    يد ج اج س د صدر ح دان احم ر دو فرزن هرزاد صدر و ه ان  –ش دس بازرگ ت مهن ستري دول ر دادگ  – وزي

 و آقاي رجوي از دو   ضمنًا محمود عضدانلو هم شوهر شهرزاد و داماد احمد صدر حاج سيد جوادي است،  . هستند

  . تشكيالتي و خانوادگي به آنان اعتماد داشتجنبه 

رد     . وارد اتاق شدم و سالم آردم   م سالم و احوالپرسي آ ه وي     . عليرضا صدر ه من روي صندلي نشستم و ب

  :     گفتم

  . آاك صالح گفت مثل اينكه وحيد با من آار دارد

  : عليرضا صدرحاج سيد جوادي آه در جريان آار بود گفت

د و نشست         بچه ها به مأموريت     ه ان رادر     " رفت منظورش بازرسي اعضا و       (  ميخواهيم در بازرسي        است،   "ب

به ما آمك آني و بعد از اتمام بازرسي آار ما تمام مي .) مسئوليني بود آه بايد به نشست مسعود رجوي مي رفتند 

  . نيز خواهي رسيد "برادر  "شود و به نشست 

" ليرضا صدر حاج سيد جوادي  شروع به صحبت آردو پرسيد از ع. گفتم باشه و روي صندلي منتظر نشستم 

ل موضوع             . تشكيالتي اشاره آرد    چه خبر و سپس به يك بحث تخصصي،       " ستاد امنيت  ه دلي ه ب اد داشت آ وي اعتق

 مشترك، ستاد هاي حفاظت و امنيت بايد تحت فرماندهي باشند و در اين مورد نظر من را مي خواست      آار  تقريباً  

  . بداند

سئول     ك م ه ي ر مجموع د زي ي توانن ت درست است و م ار حرف وع و موضوع آ اظ ن ه لح تم ب ه وي گف ن ب م

د،          تاد حفاظت راسنگين ميكن انور س تشكيالتي قرار داشته باشند، ولي اين نوع سازماندهي سرعت عمل و قدرت م

  ...در صورتي  آه اين ستاد بايد سبكبال باشد تا سرعت عمل داشته باشد و  

ه                     البته ژه ب  بحث ها و گفتگو هاي ما و ديگران، فايده اي نداشت و مسعود رجوي خودش در همه موارد، به وي

  . مسائلي آه به حفاظت شخصي خودش برميگشت تصميم گيري مي آرد
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د    د               بعد از چن م آمدن اظمي ه ائمي و بهروز آ ان هاي حفاظت رجوي و              .  لحظه زهره ق دهان يك ا از فرمان آنه

ت ا اونين هيئ د ازمع ازمان بودن ي س ري    . ( جراي وراي رهب ه عضويت ش ائمي راب ره ق دها زه وي بع سعود رج م

   .)سازمان منصوب آرد

آنها متوجه  شدند آه   . با هم آار آرده بوديم      " ستاد حفاظت " من و بهروز آاظمي و زهره قائمي از نزديك در           

  . اني هم آمدبعد از چند لحظه عليرضا باباخ. آمده ام" بازرسي  "من براي  آمك به 

ود  " ويي  ب ه گ وخ و بذل د  . وي آدم ش اق ش وخي وارد ات ده و ش ا خن ا  . او ب صيتي وي ب اي شخ ي ه ويژگ

 ولي توانسته بود آارش را در بيست سال گذشته و حفاظت              خصوصيات يك فرمانده حفاظتي و نظامي نمي خواند،       

ود  از رجوي دقيق و درست انجام دهد و شوخ و بذله گو بودن وي در دقت        وي در . و جديت او تأثيري نگذاشته ب

اً        ت و تقريب اه خاصي داش شكيالتي جايگ اظتي و ت اظ تخصصي و حف ه لح ت ب اي حفاظ ه ه ان بچ تاد " در   مي س

دگي و             . همه آاره بود  " حفاظت ن رانن دي خاصي    " حفاظت فيزيكي از سوژه          "وي به لحاظ تخصص در ف توانمن

سران حفاظت      يادم است وقتي آه قرار شد آادر      . داشت   ارد رياست جمهوري     "هاي حفاظت توسط اف   عراق، " گ

 ولي  سازمان در تمام زمينه ها و موضوع هاي آموزشي عقب تر بود،  اصول حفاظت از سوژه را ببينند،١آموزش 

ان مرآز آموزش                ارد صدام حسين     "تسلط  عليرضا باباخاني درامر رانندگي سوژه مربي أثير    " گ شدت تحت ت را ب

با فرض   متري در حاليكه ماشين با سرعت زيادي در حال حرآت بود،          ۵وي در يك خيابان باريك      . اده بود قرار د 

ه   د و در جهت         " سوژه   "اينك اال دور بزن ارت ب ا مه ه است ، مي توانست در حرآت و ب رار گرفت اجم ق ورد ته م

دگي اسكورت    "موضوع آموزش    افسران عراقي با ديدن تسلط عليرضا باباخاني ،         . عكس به حرآت ادامه دهد     رانن

ه خود عليرضا باباخاني سپردند                  " هاي سوژه    سران عراقي    . را از برنامه حذف آردند و آموزش رانندگي را ب اف

دگي      هم با توجه به اينكه در رانندگي ضعيف تر از عليرضا باباخاني بودند،     ن رانن ات او را در ف بعضي از تجربي

وژه "  د"  س اد گرفتن ازمان. ي ود،   س ه ب راق نرفت ه ع وز ب ود و هن ستقر ب اريس م وي در پ سعود رج ه م    هنگاميك

ولي                ه دزف ل فقي يد جوادي و جلي ي      ٢عليرضا باباخاني و عليرضا صدر حاج س ل ران ژه اتوموبي ه آالسهاي وي  را ب

  . حرفه اي در پاريس فرستاده بود و از اين بابت پول زيادي را براي آنها هزينه آرده بود 

                                                 
ارد رياست   " ولي باختصار داليل سازمان براي آموزش آادرهاي حفاظت توسط          . شتالبته خاطرات آن دوران را در آينده خواهم نو         1 گ

فهيمه ارواني آه در آن موقع مسئول اول سازمان بود آليه آادرها و مسئولين حفاظت را براي يك نشست   . رامي نويسم " جمهوري عراق 
وي بحث رابا اين سئوال شروع آرد . ام حسين توجيه آندفراخواند تا آنها را در مورد ضرورت آموزش آادرهاي حفاظت توسط گارد صد    

  :  آه
ا،      )صدام حسين منظور فهيمه ارواني از صاحبخانه،   " (صاحبخانه    "چرا   ا امريك ه ت ي و سوريه گرفت    باتمام دشمناني آه دارد از رژيم خمين

  آند؟ !! هنوز آسي نتوانسته به وي سوء قصد
ه  . در اين مورد استفاده آنيم" صاحبخانه " ن است آه ما بايد از تجربيات       اين مهمترين دليل و شاخص براي سازما       از آادرهاي پايين گرفت

 از –ما خيرات و برآات زيادي را در آموزش هاي ديگر . همه بايد بدون استثنا و بطور ايدئولوژيك وارد اين آموزش بشوند       . تا خود وحيد  
ه        از آنها گرفته ايم، -ري  آموزش سالح هاي سنگين گرفته تا آموزش هاي ادا         ازه در آخرين مرحل تيم  ت  ولي اينجا نيز از رهبري آم گذاش

 .  در امر حفاظت از سوژه استفاده آنيم "صاحبخانه " به يادمان افتاد آه چرا نبايد از تجربيات و آموزش هاي 
ار شد      ١٣۵٧ن  بهم٢٢جليل فقيه دزفولي از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين مي باشد آه بعد از              2 تاد حفاظت سازمان مشغول بك .  در س

 به پاريس رفت و يكي از فرماندهان حفاظت ١٣۶٠ خرداد ٣٠وي بعد از . برادر وي نيز از فعالين سياسي بود آه در رژيم شاه اعدام شد             
ولي در سال    . درحومه پاريس شد"       واز   - سور   –اوور  " محل استقرار رجوي در شهرك       ه دزف ه      ب ١٣۶۶فقي راه مسعود رجوي ب ه هم

ود، "  واز– سور   –اوور  "  براي تقويت سيستم حفاظت پايگاه سازمان در          ولي مجدداً   عراق آمد،  اريس    آه صالح رجوي در آن مستقر ب ه پ ب
 . به عراق آمد مجددًاً  "گارد رياست جمهوری  "وي براي شرآت در دوره آموزش ستاد حفاظت توسط . منتقل شد
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تند و                           نفر، از اين سه   يد جوادي در عراق حضور داش دو نفر يعني عليرضا باباخاني و عليرضا صدر حاج س

ريم عضدانلو   (نفر سوم يعني جليل فقيه دزفولي تحت مسئوليت  محمود عضدانلو   اه اوور   ) برادر م  –حفاظت پايگ

 آه به صورت غيرعلني و با سورواز در حومه پاريس را به عهده داشتند تا در سفرهاي مريم عضدانلو به فرانسه

  ."  حفاظت وي تأمين باشد پاسپورت جعلي صورت مي گرفت،

  : و با خنده گفت  گرمي آردكعليرضاباباخاني نيز روي صندلي ها نشست و بامن سالم و علي

  !! " حسن اين طرف ها پيدات شده" 

  . من هم در پاسخ فقط لبخند زدم

وي گوشي را نگه   . بود و عليرضا صدر در حال صحبت آردن بود در اين فاصله زنگ تلفن به صدا در آمده          

  : داشت و به عليرضا باباخاني گفت

ه سمت         (او مي گويد آه نگهبان جاده اصلي آنار قبرستان          . پاسبخش دم درب ورودي است    " در جاده ورودي ب

ه     گزارش آرده آه مدت زيادي است آه دو د        .) درب قرارگاه بديع زادگان، يك قبرستان بود       ستگاه ماشين مشكوك ب

  . "  متري جاده ورودي به قرارگاه توقف آرده اند٢٠٠فاصله 

  : باباخاني پرسيد عليرضا

  " پاسبخش آيه؟"

  : عليرضا صدر حاج سيد جوادي پاسخ داد

  ."  است١پاسبخش مژگان پارسايي" 

                                                 
ابتدا مژگان . سازمان مجاهدين منصوب شده است!! ن پارسايي است آه توسط آقاي رجوي به عنوان مسئول اول منظور وي مژگا 1

بعد از . يكي از سه دسته يكان حفاظتي تحت مسئوليت من بود" فرمانده " قرار داشت و " ستاد حفاظت "پارسايي تحت مسئوليت من در 
تحت مسئوليت رقيه عباسي ازمعاونين هيئت اجرايي وقت سازمان قرار گرفت آه در آتاب مژگان پارسايي  "ستاد حفاظت  "انتقال من از 

  . آينده به اين خاطرات خواهم پرداخت
در حاليكه آنها هيچ گونه سابقه  همچنين بايد در فرصت مناسب انگيزه هاي مسعود رجوي از انتصاب بهشته شادرو و مژگان پارسايي ،

 به عنوان مسئول ا ول سازمان پرده   سال سن داشتند،١١ الي ١٠ هر آدام حداآثر ١٣۵٧ بهمن ٢٢و در سياسي در رژيم شاه نداشتند 
چرا زنان با سابقه مجاهدين آه هر آدام سال ها در زندان هاي رژيم  اگر مسعود رجوي طرفدار دو آتشه حقوق خانم ها هست ،. برداشت

شمس الحاجيه  شهين بديع زادگان ، فاطمه رمضاني ، فسانه زهري، زهرا تيفتكچي ،شاه بوده اند به اين مقام منصوب نمي شوند؟ چرا ا
  به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب نشدند؟ ... سعادتي و 

  

  
  از راست بهشته شادرو و مژگان پارسايي
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  : عليرضا باباخاني گفت

  " آجا است؟) عباسي( خود رقيه " 

  :  ادي گفتعليرضا صدر حاج سيد جو

  . آماده آند "برادر  "خواهر رقيه رفته تا اتاق بازرسي خواهران را براي نشست 

  : عليرضا باباخاني روي به زهره قائمي آرد و گفت

رود و                         " ه خودش دم درب ورودي ب " خواهر زهره تو برو اتاق بازرسي را آماده آن و به خواهر رقيه بگو آ

  ." آند و جواب آن را به افسر نگهبان اطالع دهدرا از مژگان پيگيري " مورد مشكوك

  : سپس عليرضا باباخاني به من گفت

ي           ما نيرو آم داريم   ! حسن  "  سئوليت          . ، مي خواستيم در بازرسي به ما آمك آن م تحت م ايش ه بهروز و نيروه

  . " هم افسر نگهبان است )صدر حاج سيد جوادي  (تو هستند و عليرضا 

شكيالتي         . آمي عجيب بود    ضا باباخاني ترتيب مي داد،    نوع سازماندهي آه علير    من و بهروز آاظمي به لحاظ ت

ه وي تحت                    هم  سطح بوديم      ود آ ر طبيعي ب ن غي شتري داشت و اي ه بي ي او در حفاظت  تجرب سئوليت من    ، ول م

  . من احساس ميكردم آه عليرضا باباخاني به عمد چنين سازماندهی را انجام مي دهد. سازماندهي شود

ورد بحث هاي     . من براي احساسم استداللي داشتم   اداتي را در م بدين شكل  آه من بعد از اينكه سئواالت و انتق

ودم،  " انقالب ايدئولوژيك   " ري سازمان داد         مطرح آرده ب ه رهب ادات من را ب رو  . عليرضا باباخاني گزارش انتق پي

ا من      ،" انقالب ايدئولوژيك   " سئواالت و انتقادات من پيرامون مسائل        ه ارواني ب  ابتدا ابراهيم ذاآري و سپس فهيم

ود،                . صحبت آردند  شده ب وز حل ن ه هن تم آ ي        من با اينكه ابهامات و انتقاداتي داش ودم ول ده ب اه آم ا آوت ي از آنه  ول

  . منتقل آنند" ستاد امنيت "به " ستاد حفاظت" همين مسائل باعث شده بود آه سازمان مرا از 

شكيالتي      بر اساس دستور تشك    ام سياسي و ت ه ذره اي ابه يالتي رجوي به هيچ عنوان، هيچ آادري و مسئولي آ

ل  " ستاد حفاظت   "من هم از همين زاويه از       . نگاه نمي داشتند  " ستاد حفاظت " و ايدئولوژيكي پيدا ميكرد را در        منتق

ول مسعود رجوي     شده بودم و در آن لحظه فكر مي آردم آه عليرضا باباخاني مي خواست با اين آارها                ه ق در  " ب

  ." ،و به شكلي هواي من را داشته باشد فرو نروم " خود

م               در هر صورت من و بهروز با       ام دادي ار بازرسي نشست را انج ديگر آ ه حفاظت           . يك ه رجوي ب ا آ از آنج

راد شوراي مرآ               ه اف ي  خود اهميت بسيار ويژه اي مي دهد و شايد براي خوانندگان نيز عجيب باشد، ما آلي زي حت

شيد و     مهدي خدايي صفت ،   سيدي آاشاني ، مسئولين شناخته شده سازمان از قبيل محمد حياتي،   د ت ي محم را ... عل

تثنايي وجود نداشت        بازرسي ميكرديم و در اين مورد تقريباً       ز حداآثر تايك فاصله                . اس ي بچه هاي حفاظت ني حت

  . يك شوندمشخصي ميتوانستند به مسعود رجوي و مريم عضدانلو نزد

تعداد افرادي آه قرار بود در اين نشست شرآت بكنند زياد نبود و فقط اعضاي هيئت اجرايي و معاونين هيئت           

اق هاي بازرسي     " ستاد پرسنلي  " سهيال صادق به عنوان مسئول      . اجرايي در اين نشست حضور داشتند      وي ات جل
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ود و روي اع          ستاده  ب ا اسم و مشخصات      با ليست  اسامي اعضاي شوراي مرآزي اي ضاي شوراي مرآزي را ب

ستعار،     ر شوراي مرآزي                              اصلي و اسم م ايين ت ه پ تباه از الي ه اش ردي ب ا ف رد ت رل ميك  از روي ليست چك و آنت

دايت مي                  .  وارد اين نشست نشود     )مسئول نهاد   ( ان ه ا و آقاي انم ه اق هاي بازرسي مخصوص خ ه ات راد ب سپس اف

  .  داخل سالن نشست مي رفتند به١شدند و بعد از بازرسي بدني

ز آيفيت      من و بهروز آاظمي بر اساس افرادي آه در اختيار داشتيم،           وديم و خود ني  آنها را سازماندهي آرده ب

  . آار افراد بازرسي آننده را چك و آنترل مي آرديم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 با  )معاونين هيئت اجرايي  (Mheو  )هيت اجرايي   (Heالبته آيفيت بازرسي بدني افراد براي نشست شوراي مرآزي آن هم در سطح  1

 ساعت قبل محل سالن اجتماعات قرارگاه اشرف در آنترل ۴٨در نشست هاي عمومي از . نشست هاي عمومي بسيار متفاوت بود
 بازرسي "نيروهاي حفاظت قرار مي گرفت و اعضا و مسئولين سازمان بسيار دقيق تر و با وسايل الكترونيكي، و با جزئيات بيشتر مورد 

  ... قرار مي گرفتند و  "بدني 
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  طرح انتقادات استراتژيك 

  شديم،  من و بهروز آاظمي وقتي به داخل سالن نشست وارد   . مما بعد از اتمام آارمان داخل سالن نشست رفتي 

شه    . متوجه شديم آه دو تابلوي بزرگ بطور جداگانه روي ديوار باالي سن نصب شده است               ل همي باالي سن هم مث

تاده             . يك ميز لوآس و دو تا صندلي راحتي وجود داشت          داد فرس ه بغ انواع مختلف صندلي هاي راحتي از پاريس ب

   .شده بود

مسعود رجوي و مريم عضدانلو بود و در آنجا نگهداري مي شدند            " دفتر" ميزها و صندلي ها متعلق به سيستم        

ا                 " دفتر  "و از محوطه     ريم عضدانلو از آنه ط مسعود رجوي و م ي خارج نمي شدند و فق اظتي و امنيت ل حف به دلي

ه باصطالح مسئول اول س                . استفاده مي آردند   ز آ ه ارواني ني ي فهيم ود،    حت دين ب ا         ازمان مجاه ود از آنه  مجاز نب

  . استفاده آند

ه يك سيگار الي  انگشتانش              . مريم عضدانلو روي يكي از صندلي ها نشسته بود           مسعود رجوي نيز در حاليك

ود     البي ب تن مط ال نوش ود در ح ده ب صب ش وار ن ر روي دي ه ب ايي آ ود، روي تابلوه ه موضوع  . ب دس زدم آ ح

  . راتژيكي سازمان مربوط مي شودبه بحث هاي است" نشست "

  : بهروز به من گفت

  ." حسن بيا برويم جلو بنشينيم" 

  : من گفتم

  ."  چون آمرم درد مي آيد بعضي وقت ها مي خواهم بلند شوم و راه بروم،.  من همين عقب مي نشينم نه،: 

 محوطه  ه شده سازمان بودند، همه از مسئولين شناخت در نشست هاي محدود شوراي مرآزي آه تقريباً      معموًال" 

  ." خالي مي گذاشتند  و گذاشتن چاي و ميوه، انتهاي نشست را براي ايستادن  و قدم زدن،

ر روي صندلي   .  در هما ن رديف هاي عقب روي يكي از صندلي ها نشستم            . من آمي به اطراف نگاه آردم      ب

سئولين   .  نشسته بودند )علي قادري( سالم  و حسين  داعي اال )بهروز (مهدي فتح اهللا نژاد    هاي آناري من،   ا از م آنه

  .   و هر دو نفر از زندانيان سياسي رژيم شاه بودند قديمي سازمان،

اً    "  ود و تقريب ز ب ژاد اهل تبري تح اهللا ن ود،     مهدي ف رده ب شكيالتي را طي آ ك روال ثابت ت ي حسين داعي   ي ول

ه حسين داعي        . اال و پايين شده بودبرخورد قرار گرفته بود و مداوم ب  االسالم اآثراً  ه سازمان ب اداتي آ يكي از انتق

ا        داشت،" ولوژيك و طالق هاي اجباري      ئانقالب ايد   "االسالم قبل از شروع بحث هاي        و ب ه چرا همسر ت ود آ  اين ب

قالبي  هنوز مثل زنان عادي در جامعه مي باشد و شخصيت ان اينكه از زمان رژيم شاه با مسايل سياسي آشنا است،  

ه همسرت يك زن عادي                     ) حسين داعي االسالم    (تو  . پيدا نكرده است   ل داري آ ه مقصر هستي و تماي در اين زمين

  . تو دارد "١بورژوا رفرميستي "  و اين مسئله ريشه در تفكر  باشد تا يك زن سياسي و تشكيالتي ،

                                                 
را در " مرحله دوم انقالب ايدئولوژيك. "ناميد" مرحله اول انقالب ايدئلوژيك " ١٣۶۴مسعود رجوي ازدواج خود و مريم را در سال  1

 .  بود١٣۶٨ در سال" طالق هاي اجباري " نيز " مرحله سوم انقالب ايدئولوژيك. " نامگذاري آرد "نفي بورژوا رفرميسم   "١٣۶۶سال 
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ژاد در     .آنها هم سالم و احوالپرسي آردند     . من سالم آردم و آنار آنها نشستم          بعد از چند لحظه مهدي فتح اهللا ن

  : نگاه مي آرد به حسين داعي االسالم و من گفت حاليكه به نوشته هايي آه مسعود رجوي روي تابلو مي نوشت، 

   !!"امشب از اون شب هاست "

  : حسين داعي االسالم گفت

  ." خيلي وقت بود از بحث هاي سياسي و استراتژيك خبري نبود آره،"

  .  حرف حسين داعي االسالم را تأييد آردم  تكان دادن سر،منهم با

رده      مسعود رجوي برخالف نشست هاي عمومي آه با آت و شلوار رسمي،            شيده و رنگ آ و موهاي سشوار آ

وي از  .  در نشست هاي آوچك و محدود شوراي مرآزي با پيراهن و شلوار معمولي ظاهر مي شد                 ،ظاهر مي شد  

ريم      آه مطالب خطي و استراتژيك را بر روي پشت تابلوهاي باالي سن آ     ز خودش و م ه طرف مي نها مي نوشت ب

ود،                          . رفت ز ب ر روي مي اه آردن سيگار ب راي آوت شه ب  آن را    او دوباره يك سيگار برداشت و با قيچي اي آه همي

    :فتوي سپس روي به مريم عضدانلو آرد و گ. شروع به پك زدن سيگار آرد نصف آرد و بعد از روشن آردن،

  ." بحث را شروع آنيم" 

  : مريم عضدانلو هم  گفت

  !!" بفرماييد" 

ه         ود را ب ته ب ه نوش تراتژيكي اي آ يه اس ا فرض ت و دو ت الن رف زرگ س ابلوي ب رف ت ه ط وي ب سعود رج م

  .  نامگذاري آرد٢ و شماره ١ شماره  )چشم انداز يا فرضيه( تابلوهاي 

  : تژيك خود را چنين نوشته بودروي هر تابلو مسعود رجوي فرضيه هاي استرا

  

   ٢تابلوي  شماره                                                                         ١تابلوي شماره 

                                                                                     جنبش هاي اعتراضی        جرقه 

                                                                                                         

  جنگ                                                                                           قيام 

                                                                                                     

    حرآت ارتش آزاديبخش                          حرآت ارتش آزاديبخش                                  

  

  

د        ٢افراد حاضر در نشست همه با تعجب به تابلوي شماره             اه مي آردن ل من احساس مي            .  نگ ز مث بعضي ني

رده            . حاظ استراتژيك در حال گشوده شدن است      آردند راه حل جديدي به ل      من بي خوابي و درد آمر را فراموش آ

  .  نيز با شوق زيادي به حرف هاي مسعود رجوي گوش مي دادنديگرافراد د.  بودم

ي آغاز شود،                          ين بحث ه چن رد آ ا ميك از دع ع    حسين داعي االسالم  نيز مثل آسي آه شب  و روز سر نم ا ول  ب

ود،       . ف هاي مسعود رجوي  گوش مي داد           خاصي به تابلو و حر     سرد ب سيار خون ژاد ب تح اهللا ن ا ف ه     ام ل آسي آ مث

 ٢٤٨



ر               !!  را درك نمي آرد    ٢عمق راهگشاي استراتژيكي تابلوي شماره       ق ت سيار دقي ه او ب آه البته بعدها متوجه شدم آ

  .  بخواند از من و حسين داعي االسالم عمق آن تابلوها را مي توانست ،

م ه ش راي اينك ي دو ب ر و معرف ان توضيحات ريزت تراتژيك" ا در جري ابلوي اس د،" ت رار بگيري ورد بحث ق   م

  .  توضيحاتي در مورد آنها مي نويسم

  

  : ١توضيحات مربوط به تابلوي استراتژيك شماره 
ات سياسي،                  ه سازمان روي روابط و اختالف ود آ ين ب ه چن اريخي     در تابلوي شماره يك مفهوم جرق  مرزي و ت

 و   ،"جرقه  "را تبديل به    " تنش" سپس بعد از يك مرحله      . ايجاد مي آند     "تنش"  و عراق به شيوه هاي مختلف        ايران

ر     . در نهايت جرقه هاي آوچك تبديل به جنگ مجدد ايران و عراق خواهد شد            ر چت د در زي سپس سازمان مي توان

ران و عراق،            اطق مرزي اي ات       ارتش آزادي   جنگ و درگيري هاي نظامي در من ات عملي ه تجربي ا توجه ب بخش ب

  . به سمت تهران حرآت خواهد آرد" فروغ جاويدان" باصطالح 

اد داشت،    ١٣٧٠اين استراتژي بر روي پايه هاي تحليلي سازمان در انتهاي دهه      ه اعتق ود آ آتش    استوار شده ب

ذيرش آتش بس                    ١٣۶٧بس بطور واقعي در سال        ه است و پ ران و عراق صورت نپذيرفت ين اي م       ب  از جانب رژي

ه                 " آتش بس شكننده       "و در نتيجه      ،"اجبار  "جمهوري اسالمي را يك      ان دارد آ ه هر لحظه امك رد آ توصيف مي آ

  .  آتش بس نقض و تبديل به جنگ مجدد بين ايران و عراق شود

  

   ٢توضيحات مربوط به تابلوي استراتژيك شماره 
ردم در داخل شهرها شكل مي                 در اين تابلو پايه هاي استراتژيكي سازمان بر روي           ا و اعتراضات م جنبش ه

شجويان ،    آه نيروي پيشتاز اقدام به سازماندهي جنبش هاي اعتراضي آارگران ،            گرفت، ان        دان دان و فرهنگي آارمن

بش هاي سياسي              . مي آند و در نهايت به سمت قيام هدايت مي شود           ،   يعني هنگاميكه حرآت هاي اعتراضي و جن

ت،     اجتماعي در داخل       و از طرف ديگر     از يك طرف نيروهاي چريكي مسلح در شهرها،       شهرها اوج مي گرف

ابلو و فرضيه      . ارتش آزاديبخش نيز از مرزها وارد عمل مي شدند و سرنگوني رژيم صورت مي گرفت               در اين ت

  .  برخوردار بودند١نقش جدي تري نسبت به تابلوي شماره " مردم "استراتژيكي 

ود،           مسعود رجوي تقريباً   ابلو نوشته ب ر روي ت ه ب ه دو فرضيه استراتژيكي آ سبت ب    بدون طرفداري خاصي ن

  .  منفي هر آدام را بي طرفانه توضيح مي دادوآنها را توضيح مي داد و نكات مثبت 

ه پرسش هاي                من با ديدن فرضيه هاي استراتژيكي  مطرح شده،         ردم آ  و فضاي موجود در نشست احساس آ

سيار جدي و      . ور شده من و ديگران فرصت طرح پيدا آرده اند   نهفته  خود سانس    ر نشست ب اآم ب بحث و فضاي ح

يد       ه اعضاي                       . دمكراتيك به نظر مي رس ابلوي استراتژيك از آلي ورد هر دو ت د از توضيح درم مسعود رجوي بع

   نظر دهند آدام تابلوي استراتژيكي را واقعي تر مي بينند؟    شوراي مرآزي خواست،

سعود ر ريم رجوي و فه م سئله رااز م ين م د  يمجوي هم سئولين ارش ر م شمچي و ديگ دي ابري ي و مه ه اروان

  . سازمان خواستار شد
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د      آردن دست به اظهار نظر مي پرداختند و فرضيه استراتژيكي خود را انتخاب،               افراد مختلف با بلند    و در تأيي

دام از      . آن استدالل هاي سياسي و استراتژيكي خود را بيان مي آردند          ر هر آ ا را زي مسعود رجوي هم اسامي آنه

شخيص               . تابلوها و فرضيه هاي استراتژيكي مي نوشت       ا ت ه ب ه هم جالب اين بود آه برخالف نشست هاي گذشته آ

د                       اينكه نظر سياسي و استراتژيكي مسعود رجوي در مورد شق ها و چشم اندازهاي مختلف چه هست و چه خواه

د؛               از بيان ديدگاه هاي خ      بود، سوري روي مي آوردن ه خود سان ار در يك          ود منصرف و ب ين ب راي اول فرضيه   " ب

تراتژيك ازمان          " اس ت س سئول اول وق ي م ه اروان تراتژيكي فهيم ر اس يه ديگ ت و در فرض ي گرف اي م ريم ج م

  . قرارداشت

ابرزاده ،             ي ج د عل ابلوي استراتژيك محم د         در يك ت يد جوادي بودن اس داوري، شهرزاد صدر حاج س  و در عب

  . افسانه شاهرخي و سيدالمحدثين قرار داشتند تابلوي ديگرمهدي ابريشمچي،

ا                         از مدتي آه از آغاز نشست گذشت         هم بعد  من دآردم  ت تم را بلن ا زدم و دس ه دري م را ب ا  دل ه بچه ه ،مثل بقي

ش    . ديدگاه هاي سياسي و استراتژيكي خود را بيان آنم     ز دستهاي دنفر ديگر ني د   به همراه من چن رده بودن اال ب . ان راب

  : مسعود رجوي به من اشاره آرد و گفت

  ."حسن تو بگو" 

تم برسد              ه دس دگو ب ا بلن ريم سالم        . من هم از جايم بلند شدم و منتظر شدم ت رادر مسعود و خواهر م ه ب دا ب ابت

  . و سپس شروع به طرح ديدگاه هايم آردم!!  آردم

ابلوي استراتژ    ود ،        من عالوه بر اينكه در تأييد ت ر ب ارزتر و برجسته ت ردم ب ه نقش م صحبت   يك شماره دو  آ

د                     آردم ودن در عراق خارج آن ل ب ا را از قف د م د مي توان ه استراتژي جدي ردم آ را  . ،به اين مسئله هم اشاره آ زي

ا و تاآتيك هاي اجرا                ٢هنگاميكه تابلوي استراتژيكي شماره       ه دستور العمل ه ديل ب سياري از       ي شود،  ي  تب ال ب انتق

نيروهاي سازمان از عراق به داخل ايران و شهرهاي بزرگ در برنامه آار قرار مي گيرد تا به ميان مردم بروند                   

حضور پيشتاز در ميان مردم باعث       . و سازماندهي جنبش هاي اعتراضي و سياسي و اجتماعي را برعهده بگيرند           

من  . نزديك شويم  ١"سين " سريعتر به نقطه آه ما به شرايط سياسي و اجتماعي داخل ايران مسلط باشيم و           مي شود 

ودم     ازهت ودم        .  گرم صحبت شده ب ود و ديگه ول آن نب يده ب تم رس ه دس دگو ب ه       . بلن ا حرف نگفت ه يك دني ل اينك مث

  :  ال را مطرح آردؤهنگام صحبتم مسعود رجوي اين س. ٢داشتم

  چيست؟ " قفل بودن در عراق "منظورت از 

   : من گفتم

ام زهر توسط          برادر مسعود من  "  شيدن ج م و سرآ ظورم اين است آه ما بعد از پذيرش آتش بس از طرف رژي

ران و عراق استراتژي خود را      اينكه ما مجددًا . در يك شرايط سكون و بسته قرار گرفته ايم       خميني، روي جنگ اي
                                                 

بود آه در فرهنگ سازماني براي لحظه  مرحله سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي مورد استفاده " سرنگوني "حرف اول واژه " سين " 1
  . قرار مي گرفت

ي و استراتژيك البته بقيه بچه ها نيز مثل من بودند و مطالبي مي گفتند آه بسيار جديد بود و نشان دهنده اين مسئله بود آه تناقضات سياس 2
 و رضا مناني از اين دست  )هوشنگ (و هادي روشن روان ) دآتر يحيي( مثًال حسين فرصت . عميقي داشته آه تا بحال بيان نكرده اند

وي بعد از . رضا مناني از اعضاي قديمي و زندانيان سياسي رژيم شاه بود.  بحث داغ و عميق شده بود هنگام صحبت رضا مناني،. بودند
 به فرانسه آمد و مسئول اتحاديه انجمنهاي ١٣۶٠ خرداد ٣٠ از مسئولين سازمان در شهر اصفهان بود آه بعد از ١٣۵٧همن  ب٢٢

  . دانشجويان مسلمان خارج از آشور شد
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ذيرش    زيرا درست است . پايه ريزي آنيم، زياد واقعي نيست      ه پ ه ص      آ آ م ب ار  "ورت تش بس از طرف رژي " اجب

ولي بسيار غيرمحتمل بنظر        آرد،  مي توان از آن شكنندگي و نقض آتش بس را نيز نتيجه گيري              بوده است و طبعاً   

ه  د آ ي رس احبخانه" م ا " ص د ب گ جدي راي جن ي ب امي و سياس وان نظ ر ت گ،  ديگ دن دو جن د از گذران بع

  . "  ه ارتش آزاديبخش راحرآت بدهيمبرايش باقي مانده باشد آه ما بر مبناي آن بتوانيم آ ايران،

  

ري خاصي         چه  –مسعود رجوي بعد از پايان صحبت هر آدام از اعضاي شوراي مرآزي سازمان موضع گي

از تهاجم و شمشير آشيدن افراد ديگر در مقابل .  در قبال ديدگاه هاي مطرح شده آنها نمي آرد–مثبت و چه منفي     

ه د    صحبت هاي انتقادي ديگران و من،      ود،       آ ي سازمان ب ا استراتژي فعل ضاد ب ود    ر ت ري نب ز خب اً . ني  فضاي   واقع

  . غيرمعمول و دمكراتيكي به نظر مي رسيد

ا متانت                     بعد از پايان صحبت من نيز مسعود رجوي  موضع گيري خاصي در مقابل صحبت هاي من نكرد و ب

  : و آرامي گفت

  ." حسن صحبتت تمام شد" 

  . لندگو را به فرد بعدي دادمآه من هم جواب مثبت دادم و ب

اما از اواسط نشست من احساس آردم بعضي افراد از يك . افراد ديگر هم به اظهار نظر هاي مختلف پرداختند

ود  " جرقه و جنگ" آه به ١ يعني تابلوي استراتژيك شماره –طرف استراتژي وقت سازمان    د  –معروف ب  را تأيي

شا         مي آردند،  ه حمايت از                      ولي از طرف ديگر شمشيرهاي ه ب رادي آ ر روي اف ا ب د ت شيده بودن رون آ ز  بي ن را ني

  . بكشند و جنبش هاي سياسي و اجتماعي پرداخته بودند، ،٢تابلوي شماره 

  : آنها مي گفتند. ابراهيم ذاآري و مهوش سپهري سردمداران اين جريان بودند

د و خودشان را پ"  د مي آنن ازمان را نق ي س تراتژي فعل ه اس ساني آ ر آ ه ب تراتژي ديگر و بحث تكي شت اس

د،  ي مي آنن اعي مخف اي سياسي و اجتم بش ه د جن ب مي دهن ود را فري ه  .  خ ا توج اي آنه دگاه ه ه عمق دي ر ب اگ

د              آنيم، ا حضور در عراق               . خواهيم ديد آه از حضور در عراق خسته شده ان اه بيت استراتژي م در صورتيكه ش

ا  رايطي م يچ ش راق را از است و دره د ع دهيمنباي ز، .  دست ب اه ني ه هيچگ ه صلح   ضمن اينك راق ب ران و ع  اي

  . "  نخواهند رسيد

ابلوي               ه ت ه و جنگ      "مسعود رجوي نيز آم آم نظر واقعي خودش را ب ر           " جرق ه صورت غي رد و ب آشكار ميك

  . مستقيم شمشير ابراهيم ذاآري و مهوش سپهري را در مقابل منتقدين استراتژي سازمان تيز مي آرد

د استراتژي               )علي صفا   (نيز مانند عليرضا معدنچي     بعضي   ه حال منتق ا ب ه ت ه جنگ     " آ ود، " جرق ه محض      ب ب

  :   در همان نشست حرف هايش را عوض آرد و گفت١!!گرفتن فضا و ديدن شمشير مريم

رداريم،             " بخش دست ب ابلوي شماره          ما نمي توانيم از ارتش آزادي را در ت ت      ٢ زي ه اس ه پاي ر  تژي سازمان    را آ ب

اي        اجتماعي سوار شده است،    روي جنبش هاي سياسي،    ه حرآته بخش برداشت و ب الجرم بايد دست از ارتش آزادي

  ."  روي آورد آه ما آن را تجربه آرده ايم١٣۶٠ خرداد ٣٠اجتماعي قبل از  سياسي ،

                                                 
 . نام داشت" شمشير مريم "فرهنگ توهين و لومپونيزم و سرآوب  1
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    :مسعود رجوي نيز درانتهاي نشست ديدگاه هاي واقعي خودش را بيان آرد و گفت

ا را از ارتش       . از عراق يعني مرگ سياسي و نظامي سازمان         خارج شدن   "  ه م ابلويي آ هر استراتژي و ت
اموس        . آزاديبخش دور آند، مارا به نابودي و اضمحالل نزديك خواهد آرد           ارتش آزاديبخش و مبارزه مسلحانه ن

ل خوب بحث را       چنددقيقه ق ) ابراهيم ذاآري و مهوش سپهري      (صالح و نسرين    . ايدئولوژي هر مجاهد خلق است     ب

د   " جرقه و جنگ "برادران و خواهراني هم آه با ديده ترديد به استراتژي      . شكافتند و ارتش آزاديبخش نگاه مي آنن

د                     تادي شان متوجه اشكاالت خود خواهن سئولين س ا م ه مرور در بحث ب ند و خودشان ب در اشتباه محض مي باش

    ." شد
  : ي گفتسپس مسعود رجوي با اشاره به فهيمه اروان

ابي و درك          د و ارزي ا آنن اره تماش ا دوب د ت ري آني شان پيگي ق مسئولين م از طري ست راه ين نش اي هم نواره

  . نيز براي مسئولينشان بنويسند جديدشان را

رد      همسعود رجوي سپس با خواندن چند آي       ه              .  قران نشست را تمام آ تند  و شروع ب ا خواس ه پ ه ب ز هم راد ني اف

ريم،  –سعود  آف زدن آردند و شعار م       ريم      م د        - م م در         .   مسعود را سر دادن ريم عضدانلو ه مسعود رجوي و م

د،          ان مي دادن رار          حاليكه دست هايشان را براي حاضرين تك االي سن ق ه در ب ه ارواني از دري آ راه فهيم ه هم  ب

  . داشت از سالن خارج شدند
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  تاآتيك تشكيالتي براي خواندن ذهن اعضا  

ودم        ول يج ب وز گ رم،                        . ي من هن دنچي حرف هاي خودم را پس بگي ل عليرضا مع ستم مث ا نمي توان ه تنه ه    ن بلك

  .  استدالل هايم واقعي تر و منطقي تر برايم جلوه مي آنند احساس مي آردم آه با بيان ديدگاه هايم در نشست،

ي و غرو  ايم در نشست شوراي مرآزي احساس راحت دگاه ه ك طرف از طرح دي ي  از از ي ردم ول ر مي آ

ژاد در                . طرف ديگر از پيامدهاي آن احساس تشويش و نگراني ميكردم          تح اهللا ن اد حرف هاي مهدي ف اه ي ناخودآگ

  :  آه گفته بود ابتداي  نشست استراتژيكي مسعود رجوي افتادم،

  ." امشب از اون شب ها است "

ا را مرور مي آر         ه گذشته ه ژاد از       بعدها در زندان انفرادي  سازمان آ تح اهللا ن ه مهدي ف دم،  متوجه شدم آ

ود،      ورد                پيچيدگي تشكيالتي زيادي برخوردار ب ن م شه و ذهن مسعود رجوي را در اي ود نق سته ب ل توان را از قب زي

رد          رار نگي داختن ف                   . بخواند و در دام پهن شده ق ن نشست و راه ان ًا اي ه اساس دها متوجه شدم آ اي باصطالح   ضبع

دگاه     دمكراتيك و طرح دو فر     ضيه استراتژيكي، يك فريب و تاآتيك تشكيالتي بوده است تا رجوي بتواند به عمق دي

رد، ي بب ا پ ودن آنه سئله دار ب ازمان و م تراتژيك اعضاي شوراي مرآزي س ا  هاي سياسي و اس ه ب رادي آ ا اف  ت

بالً     . بدين ترتيب شناسايي آند    حضور در عراق مخالف مي باشند را       ه ق ت   چون همانطور آ ين لم اعضا و مسئو   نوش

ازمان  ان درآس سوري بودن  نچن ود سان ار خ شكيالت دچ اي   ددرون ت دگاه ه ه دي ست ب ي توان ازمان نم ي س ه حت  آ

ادي  ازمان  آسياسي و انتق زي س وراي مرآ ويژه اعضاي ش ا ب ردن دام    "-نه ن آ دون په رد–" ب ي بب ه .  پ چنانچ

ر    "نيام   "را از   " شمشير مريم   "آري  پهري و ابراهيم ذا   سدرهمين نشست نيز بعد از اينكه مهوش         ا ب بيرون آشيدند ت

د استراتژي                 راد در تأيي ه و جنگ  " روي منتقدين بكشند، ديگر صدا از آسي در نيامد و همه اف ضادهاي  " جرق و ت

د،       حبت آردن بخش ص ش آزادي امي ارت ي و نظ اي سياس راق و ارزش ه ران و ع اريخي اي ث و   ت ر از بح  و ديگ

ب  ر روي جن تدالل ب روع      اس داي ش ست ابت ي توان ه م ران آ ل اي اعي در داخ ي و اجتم اي اعتراضي و سياس ش ه

راي           . خبري نبود   باشد،" مبارزه مسلحانه " مبارزات سياسي و مسالمت آميز و نفي         اال را ب شابه تاآتيك ب سازمان م

  . ين سازمان به شكل ديگري نيز اجرا آردلارزيابي تشكيالتي و ايدئولوژيكي اعضا و مسئو

دنبال اطالعات و تجربياتي در مورد شيوه هاي حفاظت فيزيكي             "ستاد امنيت   " دم است يكبار در اتاق آرشيو       يا

ود  ف ب شورهاي مختل ا و آ ت ه م در سطح دول ز مه ات،مازمراآ ر اساس آن تجربي ا ب ل و ضوابط   ت تور العم دس

  . نم آه متوجه چند آارتن شدمحفاظتي و  امنيتي براي پايگاه ها و قرارگاه هاي سازمان در عراق تدوين آ

ود،  .  نوشتن نامه به خانواده ها در سازمان مرسوم نبود    معموًال وع نب ي آن   البته نوشتن نامه بطور رسمي ممن ول

دا                   ه ممنوعيت را پي ان جنب شيمان مي شد و هم چنان فضاي تشكيالتي منفي ايجاد مي شد، آه فرد از نوشتن نامه پ

شكيالت    " ضد ارزش  "وادگي حتي از طريق نامه نيز يك    در سازمان ارتباط خان   . ميكرد از منفي در درون ت و امتي

ابي مي شد    راي اعضا ارزي ود،    . ب ر ب ق ت انواده اش عمي ازمان باخ ه  هر چه ارتباطات عاطفي عضو س  وي حلق
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ز م          انوادگي پرهي ي ضعيف تري در درون تشكيالت محسوب مي شد و به همين دليل  افراد از نوشتن نامه هاي خ

  . آردند

  : مبني بر اينكه  ولي اين بار بطور سيستماتيك از طريق سازمان بحثي انتقادي در درون تشكيالت شكل گرفت،

  ؟ !از نوشتن نامه براي خانواده ها و نثار عاطفه هايتان دريغ مي آنيدا چر

  ؟ !چراخانواده هايتان را در نگراني عزيزانشان نگاه مي داريد

ده  و                   ل آليه اعضا و مسئو      تقال اين بحث،  سپس سازمان بدنبال ان    اه آين د در م ه باي رد آ ين سازمان را موظف آ

  . آنند!! هنگام عيد نوروز براي خانواده هاي خود نامه بنويسند و اين مسئله را جبران

رم                اعضا و مسئولين سازمان نيز خوش باورانه از فرصت استفاده آرده و براي خانواده هاي خود نامه هاي گ

سئولين         و ص  ه م ميمانه نوشتند و آنچه از عشق به آنان در دل داشتند در خطوط نامه نمايان آردند و براي ارسال ب

  . خود دادند

ه                بودم ، " ستاد امنيت " من هنگاميكه  در      تثنا ب دون اس ه ب ا هم ه ه ن نام ه اي تاد پرسنلي  "  متوجه شدم آ و " س

رده              تيم تحت  منتقل شده اند و چند    " ستاد امنيت " سپس   ا آ ه ه ازخواني نام  مسئوليت موسوي سيگاري نيا اقدام به ب

د ي    . ان ان م شان بي انواده هاي ه خ سبت ب ه اعضا ن انوادگي آ اطفي و خ ايالت ع زان تم ارات و مي ازمان از اظه س

در درون  حتي افراديكه زمينه هاي آم رنگ جدايي از سازمان، .  وضعيت تشكيالتي آنها را ارزيابي ميكرد آردند،

تاد امنيت  " و " ستاد پرسنلي  " سپس نتيجه آار مشترك . از اين طريق شناسايي مي شدند ها  شكل گرفته بود،  آن " س

وان  تحت شكيالتي" عن صات ت تادها و   " مخت پس س وي و س ريم رج سعود و م ر م ه دفت شكيالتي ب ال ت رد از آان ف

  . واحدهاي نظامي ارسال مي شد
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  مشاهده عدم صداقت    
ود ح ته ب ازمان گذش سعود رجوي و شوراي مرآزي س ه اي از نشست م ك هفت ن در . دود ي تاد امنيت" م " س

ه توسط           مشغول آارهاي جاري خود     ود آ ر بحث و فرضيه هاي استراتژيكي اي ب وز درگي نم هن ي ذه ودم، ول ب

اجتماعي بيشتري    ي،هر چه به مسئله بيشتر فكر ميكردم، موارد و نمونه هاي سياس           . مسعود رجوي مطرح شده بود    

  : ياد حرف مهوش سپهري افتادم آه به نقل از مسعود رجوي ميگفت. در تأييد ديدگاه هاي خود پيدا مي آردم

ا           "  اعي                 يكبار برادر مسعود در نشستي مطرح ميكردند آه اگر م ار سياسي و اجتم ه روش هاي گذشته  و آ ب

اوريم، د آوردن و شكل دادن  روي بي د از پدي دا باي يم١٣۶٠ خرداد ٣٠ ابت اد آن ان انتق بش .  از خودم ار روي جن آ

ا     . هاي اعتراضي و سياسي و اجتماعي خوب است ولي در چارچوب و ظرف مبارزه مسلحانه      اگر تاآتيك هاي م

د، رار دهن شعاع ق بخش را تحت ال تراتژي  ضرورت ارتش آزادي شوييم و  اس سلحانه دست ب ارزه م د از مب ا باي  م

  ..."  اشتباه آرديم و ١٣۶٠اد  خرد٣٠بگوييم آه در 

  : به خود مي گفتم من وقتي ياد حرفهاي مسعود رجوي و نقل قولهاي مهوش سپهري از جانب وي مي افتادم،

م،       ١٣۶٠ خرداد   ٣٠اگر ما در    . چه اشكالي دارد آه نيروي انقالبي بگويد اشتباه آردم        "  رده اي تباه آ د     هم اش باي

  ." ه آرده ايمشهامت داشته باشيم و بگوييم اشتبا

ردم          من اين مسائل را    ايين مي آ ود          . در ذهن خودم باالو پ ه ب م شكل گرفت ه اي دردرون از يك  . احساس  دوگان

ازمان و جان باختگان راه آزادي باعث مي شد       ان هاي س ه آرم ژه    طرف عشق ب د وي ايم تأآي دگاه ه ه روي دي آ

ا            نداشته باشم،  ز در              . مان شود  ساز   چون مي ترسيدم آه منجر به فاصله من ب ن احساس ني ي از طرف ديگر اي ول

ذاري استراتژيك روي شرايط سياسي و نظامي عراق،             نش     درونم وجود داشت آه سرمايه گ  و فعاليت پيرامون ت

ران و عراق و پيمودن استراتژي            ه و جنگ  "هاي  موجود در روابط اي رممكن مي     " جرق سيار غيرواقعي و غي ب

 نتيجه نهايت تالش ما اين است آه شرايط رابه قبل از آتش بس  بين ايران                محال،پيش خود ميگفتم به فرض      . باشد

  به تهران برويم؟ " فروغ جاويدان "مگر ما در آن شرايط توانستيم با عمليات . و عراق برگردانيم

يم؟                     ذاري سياسي و استراتژيك آن  حاال چرابايد راهي آه به شكست منجر شده است، دوباره روي آن سرمايه گ

  !!  اشتباه آرده ايم١٣۶٠ خرداد ٣٠م در يفقط به اين دليل آه نگوي

ي نمي          . اين احساس دو گانه من رابه لحاظ رواني اذيت ميكرد          نم ول تالش ميكردم آه خودم را با آارمشغول آ

  .    توانستم

اه هاي سازما         . با شجاع الدين متولي براي آارهاي جاري به بغداد رفته بوديم           ا از پايگ ه     ن را چند ت " در منطق

م جمهوري اسالمي مي         ارزيابي حفاظتي و امنيتي آرده بوديم،    " اربعين حرامين بغداد   ه رژي الي آ دات احتم و تهدي

ه  . توانست به اين پايگاه ها وارد آند را استخراج آرده بوديم تا به دستورالعمل هاي حفاظتي تبديل آنيم       هنگاميكه ب

  :  صادقپور صدايم آرد و گفترباب. قرارگاه بديع زادگان برگشتيم

  " چه خبر؟" 

  : او گفت. داشتم گزارش آارهايم را در بغداد به وي مي دادم آه او صحبتم را قطع آرد 

  ." منظورم وضعيت خودت است . نه منظورم آارهاي اجرايي نيست 

 ٢٥٥



  : گفتم

  . تغييري نكرده است ، مطرح شد" برادر " ذهنم نسبت به مسائلي آه در نشست  خواهر رباب خوب هستم ولي

  : رباب صادقپور گفت

ه   . بگيرم "ستاد پرسنلي" را از " برادر  "گفت آه برايت نوارهاي نشست      ) ابراهيم ذاآري   (آاك صالح    دون اينك ب

اق   "مي تواني از   .  نوارها را ببين    بچه هاي تحت مسئوليت  و بچه هايي آه در آن نشست نبوده اند متوجه شوند،                ات

  . اين آار استفاده آني آه آسي هم مزاحمت نشودبراي " اخبار

ر اساس سفارشي                   من ه ب گفتم باشه و نوارهاي ويدئويي نشست شوراي مرآزي را از رباب صادقپور گرفتم آ

  .  ببينم، و برداشت هاي جديد خودم را بنويسم آه مسعود رجوي در انتهاي نشست آرده بود آن را مجددًا

ه تماشاي                به اتاق آارم رفتم و آارهاي        روزانه بچه هاي تحت مسئوليت خودم را برنامه ريزي آردم آه شب ب

  يكي از تحت مسئولينم مي خواست براي مأموريت به قرارگاه اشرف              ١سلمان باقرزاده   . نوارهاي نشست بپردازم  

ادگان خارج   آخر هر خودرويي آه از قرارگاه بديع ز       .  نداشت  را  ولي آارت خروج از قرارگاه بديع زادگان        برود،

اب آن را توضيح دادم                         ي آت ه در بخش هاي قبل ارت عدم تعرض مي داشت آ من در حال حل و    . مي شد بايد آ

  . من به وي سالم آردم. فصل اين موضوع بودم آه ابراهيم ذاآري من را در راهروي ساختمان ديد

  : ابراهيم ذاآري ضمن پاسخ گفت

   را به تو نداده است؟  حسن چي آار مي آني؟ مگر رباب نوارهاي نشست

  . برنامه ريزي آرده ام آه شب آنها را ببينم. خواهر رباب نوارها را داده است چرا،:  گفتم

  : ابراهيم ذاآري گفت

راي                       "  ين االن ب چرا شب آه از خستگي خوابت ببره؟ االن همه آارهايت را به رباب بده آه پيگيري آند و هم

  ." از بحث ها برايم بنويس  جديدت رابعد هم ارزيابي. نوارها وقت بگذار

  . باشه: گفتم 

ازمان،  سئولين س رعكس ديگر م شكيالتي ب سائل ت ري م راهيم ذاآري در پيگي ا( اب شمچي ي  فرضًا مهدي ابري

ري داشت       ) محمد حياتي  اب صادقپور          . برخوردهاي جدي ت ه رب اقرزاده را ب لمان ب در هر صورت من مشكل س

  . يي نشست رانگاه آنماحاله دادم تا نوارهاي ويدئو

ه          نمي توانستم اشكالي را      واقعاً  در طول تماشاي مجدد بحث ها،      در حرف هاي خود و بحث هاي صورت گرفت

ايي از                     . پيدا آنم  ه ه ار رگ ين ب راي اول ا ب را در برخوردهاي    " عدم صداقت   " ضمن اينكه با ديدن  دوباره بحث ه

   :از خودم سئوال ميكردم. سازمان احساس ميكردم

د       رح آنن ف مط تراتژيكي مختل ابلوي اس ستي دو ت ه صورت فرمالي د ب سعود باي رادر م ازمان و ب را س در . چ

ري                   صميم گي ل ت دام از دو فرضيه استراتژيكي از قب د هر آ ا تأيي صورتي آه به صورت واقعي در مورد نفي و ي

  . شده است

                                                 
آاظم باقرزاده در عمليات غروب جاويدان قرباني استراتژي نادرست سازمان . دسلمان باقرزاده فرزند آاظم باقرزاده و فرشته اخالقي بو 1

عموهاي  عبدالرضا باقرزاده از مسئولين سازمان و دآتر حسين باقرزاده از فعالين سياسي در خارج از آشور ،. و مسعود رجوي شد
 . سلمان باقرزاده مي باشند
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اآتيكي، چرا ه صورت دروغ و ت سئو ب ه و م ريم و خواهر فهيم دار  خواهر م ازمان خود را طرف لين ارشد س

  استراتژي اي قلمداد مي آردند آه به آن اعتقاد نداشتند؟ 

دگاه هاي استراتژيكي من                        ا سئواالت  و دي ه تنه بنابراين باتماشاي نوارهاي ويدئويي نشست شوراي مرآزي ن

ه راه    بلكه براي اولين بار رگه هايي از عدم صداقت را در برخوردهاي سازمان م   اصالح نشد،  ردم آ شاهده مي آ

  .     به محتوي مي برد

ستم،                  ل گذشت مي دان شاهده عدم صداقت و           من اشتباهات تاآتيكي و استراتژيكي راامري طبيعي و قاب ي م  ول

ود         . استفاده از تاآتيك هاي فريب و فرماليستي امري  جديد بود آه بر اشكاالت و انتقادات گذشته من اضافه شده ب

  .    از آن اشكاالت عبور آنم نها توقف نكنم و بدون ريشه يابي و توجه عميق به آنها،آم روي ولي باز دوست داشت

  

  . پايان جلد اول 

ه    اوج گرفتن اختالفات من با سازمان مجاهدين و بدنبال آن دو نشست حضوري با مسعود رجوي،          سه محاآم جل

را         ه از        اي آه گروهي ازمسئولين ارشد سازمان در آن حضور داشتند و م تند آ شار گذاش د تحت ف نام و تهدي ا دش ب

  ...  انتقال به زندان انفرادي در قرارگاه اشرف و  ، نهايتًا   ديدگاه هاي استراتژيكي خود صرفنظر آنم

  . مشروح اين وقايع و ادامه خاطرات نگارنده در جلد دوم اين آتاب منتشر خواهد شد
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