
 اسارت تا جدايی
 

 مقدمه
 

 ساله است که دست روزگار اورا در پشت ٢٩خواننده ی گرامی مطالبی که پيش رو داريد سرگذشت سربازی 
ميله های اسارت و زير شکنجه های بعثيون قرارداد اما شرايط سخت و طاقت فرسای اسارت باعث گرديد فريب 

 . رای سال هايی به دست آن ها بسپاردسازمان مجاهدين خلق را خورده و ناخواسته خود را ب
 

آری در واقع زندگی من در آن مدت اسارت در اسارت شد طوری که آزادی خودم را باور نداشتم و فقط  ........
يک عمر زندگی برده وار را در حصارهای يک گروه تشکيالتی تجربه می کردم اين بهای آزادی بود که می 

ه ی سرخورده خود را گرفت و چراغ نور رحمت اش را دل وی زنده کرد و پرداختم اما خدای متعال دست بند
کمک خانواده ها و تالش بی وقفه ی دولت مردان . راه آزادی را اين گونه برای امثال من هموار ساخت 

هدف از نوشتن اين سطور .  ما را به آغوش وطن عزيزمان برگرداند ٨٣ آذر ٢٩جمهوری اسالمی ايران در 
توانم حقايق و گوشه ای از آن چه را که برمن و دوستانم گذشته که برگ های تاريخ بی شک گواه آنست که ب

 . آنست برايتان بازگو نمايم
 

 : گروه های تشکيل دهنده سازمان
 : نفرات تشکيل دهنده ی سازمان را می توان به سه دسته تقسيم نمود

 
 افراد از جمله دانشجويان به جهت سطح فکری و  بعضی٥٧ به خاطر شرايط سال های اول انقالب در -الف 

سياسی باال، جذب گروه های مختلف و احزاب می شدند در کنار آنان عده ای از جوانان نيز به لحاظ عدم شفافيت 
ماهيت و ادعاهای سياسی و اسالم خواهی و ترقی خواهی سازمان به عنوان هوادار و يا ميليشيا به سازمان ملحق 

 از ترس دستگيری عمدتا از طريق ٦٠ خرداد سال ٣٠بعد از ورود سازمان به فاز نظامی در که . گرديدند 
مرزهای کردستان از کشور خارج و به سازمان پيوستند ضمن اين که سازمان اين القا را در جوانان هوادار ايجاد 

وشتی همانند آن ها کرده بود که در صورت حضور درايران همانند ديگر افراد بازداشت شده دستگير و سرن
 . خواهيد داشت

اين جوانان فريب خورده شرايطی سخت تر . اين افراد بعدها در قرارگاه های سازمان در کشور عراق جمع شدند
از بقيه دارند چرا که در خيلی از عمليات های سازمان حضور داشته و عمر خودشان را در سازمان تلف و به 

  . حساس رادارند که مثل بقيه نمی توانند به کشور مراجعت نمايندآينده اميدوار نمی باشند و اين ا
وضعيت نامساعد زندگی و شرايط کارهای سخت روزانه ازيک سوو تبليغات منفی سازمان ازسوی ديگر راهی 

مگر اين که دست . جز گوش سپردن به تعيين تکليف آن ها از سوی نيروهای امريکايی پيش رو قرار نداده است 
 . ان جمهوری اسالمی شرايط خاصی را در شکل های متفاوت مساعدت برای بازگشت آنان فراهم نماينداندرکار

 آن دسته از کسانی که به لحاظ مشکالت غيرقابل تحمل زندگی دردوران اسارت در اردوگاه های صدام -ب 
 تبليغات فريبنده ما گول می توان گفت به جهت. حسين به مجاهدين پيوستند که خود من يکی از اين افراد بودم 

وضعيت اين نفرات که در سازمان حضوردارند برای . خورده و سرنوشت خودمان را به دست آنان سپرديم 
 اين طيف نيز شامل افراد –دولت ايران مشخص است چرا که آن ها اسارت در اسارت را تجربه می کنند پ 

گی و شغل مناسب فريب سازمان را خورده و هم اکنون عادی و يا مجرمان فراری از ايران هستندکه با هدف زند
در ساز مان حضور دارند خيلی از اين افراد دروضعيتی دردناک درقرار گاه اشرف ودر کمپ جدا شده ها به سر 

 ساله بوده و در سرخوردگی از سازمان و کمک های امريکا و جامعه ايران ٢٥و١٨می برند اين ها جوانانی بين 
 . ق بسر می برنددر نااميدی مطل

 
 : خاطرات اسارت

بعد از انتقال به پشت جبهه يک هفته در .  توسط نيروهای عراقی اسير شدم ١٣٦٧در بيست و يک تيرماه سال 
 .شهرهای عراقی برای استفاده های تبليغاتی گردانده شديم واين ابتدای سرگذشت هر اسير ايرانی بود

 از سوی صليب سرخ برای بازديد به اردوگاه آمدند شرايط اردوگاه  بودم که٣حدود يک سال در اردوگاه موصل 
به دليل فضای نامناسب داخل آن و ارتباط بچه های اسراء با نيروهای عراقی غير قابل تحمل بود مثال دعوای 
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ترک و فارس و يا عرب و فارس پيش می آمد با اين رخ دادها نيروهای نظامی عراقی نيز با ما بسيار سخت 
ه و لج کردند در اين وضع و اوضاع بود که روزانه يک ساعت برنامه تلويزيونی سازمان مجاهدين نيز از گرفت

تنها تلويزيون اردوگاه پخش می گرديد ودراين وسط مهدی ابريشمچی نيز به همراه هيئتی از سازمان برای 
 ديگر تحمل نداشتم تصميم گرفتم من که زير فشار عراقی ها. تبليغات و جذب نيرو و سخنرانی به اردوگاه آمد 

برای کسب راحتی و خالص شدن از وضع اسفناک و آزادی از اسارت آن گونه که سازمان فريبکارانه وعده داده 
 . بود نزد سازمان بروم تا شايد آن جا بتوانم به طريقی ديگر و زودتر به ميهنم برگردم

شش ماه از حضورم در . ی به اسارت ديگر در بيايم ولی افسوس که اين سرابی بيش نبود و باعث شد ازاسارت
از طرفی به . قرارگاه اشرف نمی گذشت که متوجه شدم تبليغات اين ها در مورد ايران و شرايط آن درست نيست 

  . لحاظ فکری و ايدوئولوژيکی با سازمان مشکل پيدا کردم
سعود رجوی و آن گاه ازدواج مهدی با تماشای فيلم طالق مريم از مهدی ابريشمچی و سپس ازدواج با م

سازمان به اين اقدامات اسم انقالب درونی . ماهيت اين ها را بهتر شناختم .........ابريشمچی با مينا خيابانی و
احساس و باور پيدا کردم اين مسائل جز مصرف داخل تشکيالت چيز ديگری نبوده و سرپوش برای . گذاشته بود 

  .  بوده است٦٧ فروغ در مرداد ماه سال شکست بسيار بزرگ در عمليات
البته ارضای عقده ها و خود بزرگ بينی های سر سازمان برای بسته کردن فضای ناچيز سياسی در داخل 

چرا که بعد ها با سرکوب فکر نفرات ديگرکسی نمی . تشکيالت را هم می توان دراين خصوص ذکر کرد 
يک از لحظات ذهنش می بايست گزارش به مسئول تشکيالتی توانست حرف خودش را آزادانه بزند وبرای هر

اجازه گوش دادن به اخبار راديوها ممنوع شده بود واز استفاده ساير امکانات رسانه ای نيز طبعا . اش می نوشت 
و هرچيزی که برای عملکرد ما تجويز می کردند همان را در رفتارهای تشکيالتی ما جست . محروم شده بوديم 

 . ه و می خواستندو جو کرد
تالش مجاهدين اين بود که از نفرات به عنوان يک رباط يا عروسک کوکی که قبال تنظيم شده استفاده نمايند ولی 

 . من در تکاپوی راهی برای آزادی سريع ر برای عبور به خاک ميهنم بودم
بات تشکيالتی سازمان خود را در جنگ دو ديدگاه قرار گرفته بودم ازسويی به لحاظ حساسيت های مذهبی با مناس

 . رودررو می ديدم
ما را در يگان ها سازماندهی . تا اين که جنگ کويت پيش آمد . اين جنگ ابتدا در درونم بود و آشکار نمی کردم 

در آن جا سرخوش از اين بوديم که شايد بتوانيم در بحبوحه ی نا امنی فرار . کرده و به مکان ديگری منتقل شديم 
واين در حالی بود که نمی دانستيم که سازمان ارزيابی روحی و روانی ما را دردست . نجات پيدا کنيم کرده و 

و دنبال فرصت طاليی می . خود دارد و بهتر می داند که اسرای پيوسته به سازمان به اين سادگی نچسبيده اند 
  . گردند

مودند که رژيم جمهوری اسالمی اسرای قبلی آزاد از اين سو تبليغات و فريب های خود را گسترش داده و اعالم ن
يادم هست بعد از آتش بس که تبليغات اعدام زندانيان . شده از سوی مجاهدين را اعدام و يا زندانی کرده است 

سياسی از سوی سازمان بود با نگرانی مواجه شدم ازسويی خانواده ام از ملحق شدن من به سازمان خبر نداشتند 
می کردم در صورت اعزام به ايران با اعدام مواجه و خانواده ام از سربه نيست شدنم مطلع و ازسويی فکر 

 . نگردند
وقتی دولت عراق مبادرت به تعويض اسرا می نمود در دو مرحله تعدادی از اسرا اقدام به مراجعت به ايران 

نمود تا جلوی اين کار گرفته کردند بالفاصله سازمان مبادرت به برگزاری نشست های توجيهی برای تبليغات 
شود در اين نشست ها، فيلم های پراکنده ای از چند اعدام نمايش داده شد که ادعا شد مربوط به اعدام همين نفرات 

 . برگشتی است
دراين . چون ما از دنيای بيرون و خارج قطع بوديم به صحت و سقم اين موضوع نمی توانستيم واقف شويم 

  در نهايت من ماندگار شده وفکر کردم در فرصت ديگرو بهتری بتوانم به ايران باز گردمفضای مسموم تبليغاتی
. 

در اين گيرو دار متوجه شدم خود . اين يک فکر بود که ديگر هيچ موقع فرصتش به دست نيامد ......... ولی 
رده ودر زندان سازمان مبادرت به زندانی کردن نفرات خودش که سيتی زن کشورهای اروپايی هم بودند ک

 . قرارگاه اشرف بازداشت نموده است و من اين گونه در وادی انطباق با تشکيالت سازمان خود را پيدا کردم
 ميالدی بعد از حمله امريکا به عراق ما در مناطق کرد نشين بوديم و چون صدام حسين قدرتی در ١٩٩٢در سال 

شده بود و نيروهای سازمان در مهار عمليات نيروهای مناطق فوق نداشت بنابراين ارتش عراق درهم کوبيده 
مردمی و کردی و به عبارتی کردکشی با اهالی درگير بودند به طوری که عزت ابراهيم در کمال عجز و ناتوانی 

 2



وقتی چند تانک سازمان را در جاده ای منتهی به شهرهای کردی ديده بود بعدها به مسعود رجوی اظهار داشته 
 . ساعدت يک دولت بودبود کمک شما م

در اين درگيری ها تعدادی به اسارت سازمان و تعدادی هم به طرز فجيعانه ای کشته شدند که بعدا سازمان با 
 . نفرات اسير کردی مصاحبه و سپس آزادشان کرد

 
رگير بعد از خاتمه ی کردکشی، سازمان با استفاده ی تبليغاتی ادعا نمود با نيروهای جمهوری اسالمی ايران د

برای ساکت کردن سواالت نفرات . بوده است تا از درون تشکيالت و هم از خارج زير فشار سياسی قرارنگيرد 
 روزه ٥داخل تشکيالت بازی انقالب درونی و ازدواج مريم و مسعود را راه انداخت اين موضوع با نشست های 

  . شروع گرديد و منجر به آن شد از همه نفرات تعهد طالق بگيرند
ضمنا به اسرا گفته شد حال که در . تا نيروهای سازمان مجالی برای تفکر به موضوعات فکری نداشته باشند 

با اين که من در ............. جنگ اخير در کنار سازمان بوديد ديگر بازگشت شما به ايران با اعدام خواهد بود 
حال دلهره را بيشتر در خود ديدم که در نهايت من يگان فنی مهندسی بودم وکارم با ماشين آالت بود ولی به هر 

 . نيز مجرم شناخته شده و برخورد قضايی را در ايران خواهم داشت
وقتی در همان سال ها دولت جمهوری اسالمی به همراه تعدادی از خانواده ها برای ديدار اسيرهايی که آن جا 

ات برد که از اين تعداد نيز فقط يک نفر به هيئت فوق بودند آمدند سازمان فقط تعداد کمی از نفرات را به مالق
پيوست و به ايران بازگشت که ما نيز از سرنوشت او بعد از مراجعت به ايران مطلع نشديم و اين بار نيز فرصت 

 . را از دست داديم
تی  وقتی صليب سرخ برای ديدار اسرا ی حاضر در سازمان مجاهدين آمد در يک نشست تبليغا١٣٧١در سال 

توسط مهدی ابريشمچی توجيه شديم وی ادعا کرد صليب فقط می خواهد بفهمد وضعيت زندگی شما چگونه است 
و شرايط ايران را در . و کمک ديگری نمی تواند برای شما بکند چرا که در حيطه شرح وظايف او نيست 

م تان بيشتر فکر کنيد و آينده ی من توصيه می کنم برای تصمي... برخورد بد با اسرا را هم که بهتر می دانيد 
 . خود را به اعدام و زندان متصل ننماييد

اول اين . من اين را ديگر يک فرصت طاليی می ديدم ولی موقع مالقات دو مشکل را در مواجهه با خود ديدم 
تی در  دقيقه بود ودر ثانی نمی توانستم به صليب بودن آن ها اعتماد کافی داشته باشم زيرا وق٥که فرصت 

اردوگاه های اسرای عراقی صليب حضور می يافت با مترجم خودشان و به دور از مسئولين عراقی با ما حرف 
 . اما در اين مالقات نفر مترجم از خود سازمان مجاهدين بود. می زد 

 وقتی نوبت من رسيد نفر صليب سرخ از من سوال کرد آيا حاضر به رفتن به ايران هستی ؟ ويا دوست داری
دراين جا بمانی ؟ من جواب دادم راه حل سوم را ازشما می خواهم ولی مترجم وسط حرف پريده و گفت می 

 . ديگر مجالی هم پيدا نشد و اين فرصت نيز ازدست رفت. توانی به اين دوسوال جواب دهی 
سرخ برای تک بعدا متوجه شدم که صليب . ديگر اميدی به صليب نداشتم و چشم انتظار کمک های ديگر بودم 

حتی سازمان موقع جدا شدنم نيز . تک ما کارت شهروندی در عراق داده و سازمان آن را به ما ارائه نداده است 
بعد ازاين مالقات ما در کارهای درجه دوم مثل مکانيکی و سرويس ماشين آالت و . به آن اشاره ای نکرد 

 . خودروها و آشپزخانه بکار گمارده شديم
حتی موقع .  سال حاکم بود ١٦يم دراين گيرو دار برای خود تصميم بگيريم واين شرايط برای ما تا ديگر نتوانست

و قبال حرم از شهروندان عادی تخليه می . زيارت توسط ماموران استخبارات عراق به شدت حفاظت می شديم 
ارت با اين محدوديت ها برده يا اصال شب برای زي. شد تا موقع ورود به حرم و بعدا فرصت فرار نداشته باشيم 

  . می شديم
بعد از باز شدن راه کربال در اين اواخر حکومت صدام برای تورهای ايرانی ما را به زيارت نمی بردند و گفته 

و اين گونه تنها دلخوشی ما که زيارت قبر امام حسين . می شد ديگر فضای آن جا مناسب برای مجاهدين نيست 
دم هست در فضای فرهنگی جنگ ايران و عراق شعار داده می شد که کربال ما داريم يا. بود حذف می گرديد 

می آييم و ماها نيز جان بر کف گرفته و با اين هدف به ميدان جنگ شتافته بوديم و با اين عقيده استوار مانده 
 .  پيدا می کرديمبوديم ودر فضای اسارت در سازمان نيز ما دردمان را موقع زيارت به امامان گفته و تسکين

 
 : تنظيم رابطه ی سازمان مجاهدين با اسراء
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رابطه ی سازمان با اسرايی که خود سازمان به اسارت گرفته بود و يا از اردوگاه های عراقی به سازمان پيوسته 
ن نيستند بودند براين پيش فرض تنظيم شده بود که اين ها نفراتی هستند که در کنار ما بوده ولی ازدرون با مجاهدي

به خاطر حرف های بی اساسی که به اسرا می زدند چون واقعيت نبود مجددا خودشان را کنار می کشيدند که . 
 . ما هرکاری ،از جمله حفظ جان شما را برای شما انجام می دهيم

) ده داریهمانند دوران بر(نگرش بعدی سازمان به اسرای پيوسته اين بود که اين ها انسان هايی دست دوم هستند 
از طرفی ديگر چون می دانستند اگر . از اين رو بود که فقط در کارهای اجرايی پست از آن ها کار می کشيدند 

فرجی شود اينان نزد سازمان نخواهند ماند شرايط حاکم در تشکيالت را عليه جمهوری اسالمی به خاطر رفتار با 
سازمان ادعا می کرد اسرای برگشته يا در زندان بسر . اسرای مراجعت کرده به ايران بيش تر مسموم می کردند

می برند و يا معتاد شده اند و هيچ امکاناتی به آن ها داده نشده و حتی بعضی از آن ها مبادرت به خودکشی کرده 
 . اند

ه مسعود رجوی در نشستی گفته بود که شما به اسراء به عنوان يک نيروی انقالبی يا مجاهد نگاه نکنيد نگرش ب
حال تصور کنيد وقتی نگرش رهبر سازمان اين گونه است ديگر شل شدن روابط . عنوان نيروی کار باشد 

برای فرسايش فکری اسرای پيوسته هميشه نشست . تشکيالتی چه قدر می توانست در جدا شدن اسرا موثر باشد 
 از تک تک نفرات نزد جمع های طوالنی و خسته کننده گذاشته می شد تا بتواند در جمع بندی اهداف نشست

  . گرفته شود
از طرفی چون بچه ها حوصله ی خود را در اين نشست ها ازدست می دادند سريع تر حاضر به امضای اين 

در مقطعی حتی بعضی از مسئولين سازمان ادعا کردند انقالب درونی . تعهدات می شدند تا نشست تمام شود 
بعدها ديديم سازمان هر سوالی را با . داف آن به درد شما می خورد سازمان بيش تر به خاطر شما بوده و اه

انقالب درون تشکيالتی خود جواب می داد اگر سوالی در مورد استراتژی پرسيده می شد ويا گفته می شد من از 
از اين رو با زدن مارک و . مسئولی انتقاد دارم به سرعت به نفر می گفتند تو مشکل زن داری نه خط مشی 

 . رچسب به نفرات سعی داشتند راه جدا شدن را ببندندب
مسعود رجوی مارک لمپنيزم را برای اسرای پيوسته به سازمان برگزيد  )٨٠-٧٩سال ( چنان که در نشست طعمه

و عنوان کرد؛ به هم ريختگی تشکيالت به واسطه ی حضور شما اردوگاهی هاست واين درحالی بود که هريک 
از اين جا معلوم شد سازمان به ما به .  سال در تشکيالت با رده ی جديد حضور داشتند ١٤ تا ١٣ازاين افراد 

  . عنوان يک اسير نگاه می کند
سرافراز شديم که باالخره خودش اين را به زبان راند و مااز ذهنيت آن ها مطمئن شديم بنابراين روزی اين  ما

چرا . وييم برخورد مجاهدين خلق با انسان ها چه بوده است و بگ. ماهيت کثيف را برای ملت ايران افشاء می کنيم
که مدام ازارزش های انسانی دم می زدند ولی در عمل کار ديگری را پيش می بردند فکر می کردند کسی اين ها 
را نمی فهمد ولی ما اين را از روز ورودمان فهميده بوديم و تالش آن ها برای پوشش دادن آن بی فايده بود چرا 

در تمامی وظايف تشکيالتی، سازمان .  تالش می کردند ما متوجه بی اعتمادی سازمان به نفرات اسراء نباشيم که
  . نفرات خود را برای کنترل ما در کارهای اجرايی می گماشت و اين رفته رفته بيرون می زد

ن در کارهای پشتيبانی از به عنوان مثال برای ماموريت از اردوگاهی ها استفاده نمی کردند و برای توجيه آ
. نفرات استفاده می کردندو می گفتند ارزش کار شما بيش تر از آن هاست چون شما بی نام و نشان کار می کنيد 

و اين موضوع تا حدی جدی شد که در ماموريت های راهگشايی از نفرات اردوگاهی کم استفاده کردند و اين 
 . گونه شکاف بزرگی در تشکيالت بيرون زد

چراکه بعضی از اين نفرات در ماموريت ها خود را تسليم نيروهای دولتی ايران کردند و بعد از مدتی هم آزاد 
شدند و بچه ها متوجه برخورد انسانی جمهوری اسالمی شدند و تبليغات سازمان در خصوص اعدام و زندانی 

بعد از آن بچه های اردوگاهی را از اين موضوع به حدی برای مسعود رجوی تلخ بود که . کردن نقش بر آب شد 
  . جاده ی مرزی به سمت ايران روانه نمی کردند

در يکی از نشست های سازمان برای رده های باال، مسعود گفته بود من چندين بار به شما گفته بودم که اسرای 
چه کار بکنيم که شما پيوسته به سازمان چسب برای تشکيالت ما ندارند و يا مريم عضدانلو اظهار کرده بود ما 

منظور فرار و دستگير شدن و يا ايجاد فشار به تشکيالت برای خواسته ها .از يک سری از کارها دست بکشيد 
 . ی فردی بود

 مسعود اردوگاهی ها را با هدف تحقير در جمع لمپن اعالم کرد و خواست با سرخورده ٨٠اگرچه در سال 
و توانست .  چيزی نگذشت که اين رده تشکيالتی را يک رده پايين آورد کردن، رده تشکيالتی به آن ها بدهد ولی
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مسئولين می گفتند اگر شما نباشيد کارهای . اين نفرات را دوباره در حصارهای تشکيالتی تحت سلطه نگه دارد 
 . اجرايی زمين می ماند وبچه ها را دررده ای قرار نمی دادند که از اين کارهای اجرايی بيرون بيايند

برای بازی دادن چند نفری را دررده های تشکيالتی، باال و پايين می کردند درحالی که بيرون از قرارگاه نفرات 
مورد تاييد خودشان را نيز قبول نداشتند طوری که به زبان می آوردند شما به درد داخل قرارگاه می خوريد يعنی 

اگرچه ما خودمان اين . اه همانند اسير تلقی می گرديد در داخل قرارگاه حق نفس کشيدن داريد و بيرون از قرارگ
را می دانستيم البته جبرها و فشارهای ضدانسانی طوری بود که نمی گذاشت بچه های اردوگاهی يک دست شده 

 . و خواستار خودشان باشند
 روی آورده ای به قرآن) فکر به زن(برايمان قرائت قران ايجاد مشکل می نمود مثال می گفتند تو از دست جيم 

و با اين ترفند می خواستند نفر را درگير خود و درو . ؟؟ و اگر انقالب را باور کنيد دست از اين کار می کشيد 
در سازمان دوچيز مشخص بود يکی استمرار نداشتن اعتبار نزد . نش ساخته تا از مسائل بيرون، غافل بماند 

ل می زدند که ببينيد فالنی چگونه خودش را در انقالب حل سازمان و ديگری نداشتن آگاهی ودراين خصوص مثا
برای بی اعتباری ،سازمان می گفت نفر . ولی افسوس اين الف زدن بود و واقعيت چيز ديگری بود . کرده است 

بايد خود به اين نتيجه برسد که از خودش هيچی ندارد حتی اعتبار خانوادگی و آن را از نفرات سلب می کردند تا 
 . شتيبانی خانوادگی استفاده ننمايد اين باعث شده بود نفر برای حرف های آن ها تره خرد نکنداز پ

تا ديگران . سازمان به اين نفرات اين برچسب را می زد که توسعی داری روپای خود بايستی و اين محال است 
. ده ی خود حرکت می کند و با منطق و اي. را متوجه اين سازند که آن فرد رهبری سازمان را قبول ندارد 

تنظيمات سازمان با اين نفرات متفاوت و سخت گيرانه بود و آنان نيز در عمل به طور موثر هژمونی هيچ 
  . مسئولی را نمی پذيرفتند

چون اصل منطق با اهداف سازمان مجاهدين مغاير بودبنابراين به هر نحوی می خواست عقايد به نفرات تحميل و 
  . و بايستی بپذيريم اين محور جريان های فرقه گرا ست.آن ها خرد شوند 

کسانی در قرارگاه بودند که زن و بچه شان نيز آن جا بود ولی حق صحبت نداشتند چراکه نمی خواستند مکررا 
مارک و برچسب های سرکوب گر را بخورند و گفته شود که تو بعد از سال ها بين خود و سازمان کسان ديگر 

 داری ؟؟؟ اگرچه من امروز از اسارت خودم می گويم ولی واقعيت های ناگفته زيادی برای را بيش تر دوست
بازگو شدن هست که مجال می طلبد ،اين که انسان هايی را که به دين و عقايد خوداعتماد داشتند چگونه با 

 . فشارهای غير قابل توصيف به دين خود بی اعتماد ساختند و دين را بر ما دشمن کردند
ااين که می دانستيم آن ها از ابزار دين برای برانگيختن احساسات مذهبی و منافع خود سوءاستفاده می نمايند ولی ب

 . اين چنان نبود که ما از مذهب خومان زده شويم بلکه بيش تر هم به آن چنگ زديم
ی سازمان مجاهدين از آزادی بيان واژه مقدسی است که در سازمان موجود نبود در نشست های سياسی و تشکيالت

............ تا از درون نفرات باخبر شوند يعنی تفتيش عقايد و. اين مفهوم برای تخليه ی بچه ها استفاده می کردند 
مثال در خصوص دريافت و ارسال نامه که هيچ موقع تحقق نمی يافت می گفتند نوشتن نامه مشکلی ندارد ولی در 

ووصل به خانواده هستی وبا اين جبرها نفر . ن و خانواده را قطع نکرده ای عمل برچسب می زدند تو هنوز نخ ز
  . را از نوشتن نامه منع می کردند

 
واگر در صورت اصرار و پافشاری و لجاجت، نامه ات را می نوشتی حتما بايستی از سازمان تعريف می کردی 

و موقع پيگيری می گفتند ما آن .  ارسال نمی شد تا بدين گونه خانواده ات نيز تحت تاثير قرار گيرد و گرنه نامه
  . را ارسال کرديم و نظام جمهوری اسالمی نمی گذارد بدست خانواده ات برسد

و رابطه ی نفرات اين گونه با خانواده قطع می شد و جلسه ی توجيهی برای نفر برگزار می شد که تو با اين کار 
 . ر می دهی واين گونه انصراف از نامه را می قبوالندندخانواده ات را زير فشار جمهوری اسالمی قرا

دريکی از سال های اخير، سازمان دو قطعه عکس مريم و مسعود و يک کارت تبريک به همه نفرات داد تا همه 
خواسته ی سازمان فقط تبليغات بود . ولی اين نامه ها هيچ موقع ارسال نشد . برای خانواده هايشان ارسال نمايند 

و چون خواسته ی سازمان عملی نشد مجبورشدند اندکی از نامه . نواده ها ديگر پيگير بچه های خود نباشند تا خا
سازمان ازتوجه خانواده ها در خصوص حضور بچه هايشان در عراق هميشه ترس داشت زيرا . ها ارسال کنند

تبليغات می . را ازسازمان خارج سازند می دانست خانواده ها با ابزار قانونی پيگيری خواهند کرد تا بچه هايشان 
شد که شما در جامعه االن کسی را نداريد و نفراتی بدون صاحب هستيد و سازمان صاحب شما شده است هدف 
از اين کار اين بود که نفر فکر کند خانواده و نزديکان او را از ياد برده است و يا فکر می کنند ديگر او زنده 

 . نيست
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 به ترکيه آمدند تا با من تماس برقرار کنند ولی سازمان اجازه نداد ٧٢ و ٧١ه ی من در سال برای مثال خانواد
از سه بار پيگيری يکی را به من اطالع دادند که بعدها دوستم به من گفت مرا به . حتی تلفنی با آن ها صحبت کنم

ز اين نفر برای تسکين خانواده ام سازمان ا-جای تو برده و با خانواده تو صحبت کردم و آن ها را قانع کردم 
 .  سال فهميدم٤ومن اين موضوع را بعد از  . -استفاده کرده بود

نفر نمی توانست عکس . اين دمکراسی سازمان مجاهدين بود که سال ها در هزاران واقعيت ديديم و لمس کرديم 
چندين نشست . زمان قطع می کند خانواده اش را داشته باشد چون تلقی سازمان اين بودکه عکس، نفر را از سا

 . برای نفر در حضور جمع می گذاشتند تا نفر خود عکس را تحويل تشکيالت دهد يا پاره نمايد
 عکس و سی دی توسط آنان آورده شده بود بعضی از بچه ها ناچارا عکس ها را ٨٢درديدار خانواده ها در سال 

 ٦اکبر محبی جلوی چشم مريم حسن زاده فرمانده ی قرارگاه به عنوان مثال . تحويل داده يا پاره کرده بودند 
 . سابق، اين کار را کرد تا از زير تيغ های تشکيالتی نجات يابد

 
در نامه های زمان اسارت، خانواده ام از تمامی دوستان و فاميل عکس هايی برای من ارسال کرده بود ولی هيچ 

 موقع مالقات با صليب به دستم دادند ، تا آن جا نگويم از خانواده  عدد نامه بود که٢٠کدام به دستم نرسيد و فقط 
 . ام نامه ای به دستم نمی رسد

 
حمايت سازمان از خانواده ها فقط حرف بود چراکه برای زن و بچه های نفراتی که در ايران بودند هيچ موقع 

ردد چرا که ما اردوگاهی بوديم باور کمک نمی کرد سازمان اجازه نمی داد تا نفر از وضعيت خانواده اش مطلع گ
ما اين بود که نفرات سازمان هم وطنان ماهستند رابطه شان همانند عراقی ها نخواهد بود و به ما کمک خواهند 

  . تا به خانواده مان دسترسی داشته باشيم يا مارا يک روز آزاد خواهند کرد. کرد 
ا خورده و ساده انديشی کرديم چرا که از سازمان شناخت نداشتيم با اين فکر که اين ها انقالبی هستند فريب شان ر

ما شرايط ظرف يک بار مصرف را داشتيم که از ما استفاده نمايند و روزی که بدردشان نخورديم ما را دور 
و به خانواده مان نيز . بريزند چراکه با ديد سرباز جمهوری اسالمی به ما نگاه می کردند نه نيروی سازمان 

کدام باوری اين عملکردها را از يک . ک ماموران وزارت اطالعات و خانواده يک نظامی را می چسباندند مار
آيا به آن ها که درعراق حضور دارند می توان لقب يک نيروی آزادی بخش را داد . نيروی انقالبی قبول می کند 

ين مفاهيم را برای افکار عمومی و سياسی سازمانی که به نفرات خود با اين ديد نگاه می کند چگونه می تواند ا
 . ايران بقبوالند

 
در واقع مجاهدين برای رسيدن به قدرت تمامی ارزش های انسانی و اوليه را زير پا می گذارند وواقعا به جهت 

آن ها با افکار فرقه ای و بسته چه طور ادعای . مغز کوچک شان دايناسورهای تاريخ به شمار می آيند 
ی و حکومت بر مردم را برزبان می رانند؟ آيا نمی دانند زمان قرن بيستم است و ملت در همه ی شکل آلترناتيو

 . آن اعم از جوانان و مردان و زنان ،اين قدر آگاه هستندکه به چنين ياوه گويانی سيلی رد بزنند
رارگاه اشرف نرفته البته به در سال های اخير مسئولين سازمان به خوبی می دانند کسی با پای خود نزد آنان به ق

جز افراد عادی فريب خورده از کشورهای هم جوار ايران که با نيرنگ سازمان برای اعزام به اروپا برای کار 
 نزد خانواده های خود ٨٣و تحصيل روانه عراق شدند ولی به زودی جدا شده و خيلی هايشان از اواخر سال 

 . درايران باز گشته اند
های تشکيالتی مجاهدين از زندان هارون هم بدتر است آن ها به حرف گوش نمی دهند خيلی زندگی در حصار 

فقط سر نفرات سرکوب شده به خاطر شکست های سازمان داد می ) نسرين(از سران از جمله مهوش سپهری 
ا نزد دشمنان آن ها جايگاه سگ را هم ندارند و آبروی يک ايرانی وطن پرست ر. زند و مقصر قلمداد می نماياند 

 . ايران بردند
زمانی همکار و مزدور صدام حسين بودند و امروز هم زير لوای امريکا قرار گرفته اند تا به خواسته های ننگين 

وظيفه ی هر انسان جدا شده . آيا يک ملت می تواند به چنين نيروی غير ملی اعتماد داشته باشد . خود دست يابند 
جنايت کار همانا افشاگری است تا با اطالع رسانی درست ميدان عمل اين سازمان از اين سازمان تروريستی و 

 . کوچک تر شود
 

 : مالقات با خانواده
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 سازمان مجاهدين به سرکردگی مسعود رجوی ٨١بعد از فشار های بين المللی و سياسی ايران، در پايان سال 
حتی سازمان يک سری مساعدت ها . ود مالقات نمايند اعالم داشت خانواده ها می توانند با فرزندان و عزيزان خ

در اين موقع هنوز صدام حسين سر کار بود و سازمان به خوبی . را برای خانواده های ضعيف انجام خواهدداد
  . می دانست دولت عراق به خانواده ها ويزا نخواهد داد

 
ولی زياد طول . سافرت خانواده ها استواز آن طرف شروع به تبليغات نمود که دولت جمهوری اسالمی مانع م

و خانواده هااز راه های قانونی و يا غير قانونی . نکشيد که صدام سرنگون شد و راه آمدن خانواده ها باز شد 
چون نفرات با . برای ديدار اعضای خانواده وارد عراق شدند و اين گونه مشکالت برای تشکيالت بوجود آمد 

 .ليان روبرو شدندعکس تبليغات سازمان طی سا
روبرو شويم اما با توضيحات .... ماها در قرار گاه اشرف انتظار داشتيم در موقع مالقات با افراد معتاد و بيکار و

سازمان وقتی ديد نفرات قالب تهی کرده و ديگر به کار دل نمی بندند برای توجيه ...... . خانواده ها جا خورديم 
و مقرر کرد اگر کسی دوباره خانواده اش به مالقات آمدند به مالقات آن . کرد نفرات نشست ها را مرتب برگزار 

در اين وسط سازمان می خواست يک سری اخبار و امکانات تبليغی را از طريق خانواده ها به . ها نرود ؟؟؟ 
 . ايران بفرستد ولی نفرات اين اقالم را به خانواده ها نمی دادند

 تا ٤موقع مالقات . می کردند در بيرون قرار گاه که رفتيد اين ها را گم و گور کنيد ويا خانواده يشان را توجيه 
 نفر از نفرات رده باالی سازمان در جمع خانواده می نشستند تا صحبت ديگری رد و بدل نشود در اقدامی ٥

ارگاه اشرف می ديگر آن قدر به بهانه های مختلف خانواده را بی حضور نفر مربوطه در داخل تشکيالت در قر
  . گرداندند تا وقت مالقات کم شود

شايد گفتن اين جمله . ولی غافل بودند که نفرات چگونه از حداقل زمان برای انتقال مطالب خود استفاده می نمايند 
که ما نمی توانستيم با خانواده مان آزادانه صحبت کنيم برای ماها راحت ولی برای ديگران سخت و گنگ باشد 

 .  نهايت اين ها واقعيت های درون شکيالت سازمان مجاهدين بودندولی در
نفرات زن سازمان اعضای زن خانواده را و نفرات مرد سازمان اعضای مرد سازمان را احاطه می کردند و 

در حالی که بعد از رفتن خانواده ها هزاران . چنين وانمود می کردند که تنظيم اجتماعی سازمان اين طوری است 
  .  و رژيمی از اين عناوين بودند–ماموران وزارت اطالعات . وبيراه پشت سر آن ها روانه می نمودند بد 
 

در نهايت دورويی سازمان بيرون زد تا اين که به سخن آمده و گفتند ضربه آمدن خانواده ها صدها بار بيش تر از 
اگر هزار موشک می خورديم و نيمی از ما .......ضربه هايی بود کهتا به حال سازمان باآن ها روبرو شده بود 

 . کشته می شدند برای ما بهتر از اين بود
 

 :  در عراق١٩٩٢موضوع کرد کشی سازمان مجاهدين در سال 
 

 : در گيری سازمان با کردها
زمانی که سازمان در . دو گروه اصلی کرد به نام بارزانی و طالبانی در مناطق کردنشين عراق وجود دارد 

اما بعد از پيش . از جمله گروه طالبانی . ه ی کردنشين مستقر بود با اين دو گروه رابطه ی خوبی داشت منطق
به ناچار باعث شد سازمان پايگاه های خود را از مناطق کردنشين ) طالبانی(آمدن تضاد بين سازمان و يه کتی 

 مسعود رجوی در نشست ها قبل از هر طوری که. مجاهدين از يه کتی کينه ی زيادی داشتند . جمع آوری کند 
  . چيزی می گفت ما روزی باالخره با يه کتی صفر صفر خواهيم کرد

اين تضاد در جنگ خليج که نيروهای کردی مناطق خود را آزاد کردند گل کرد و . منظور انتقام وحشتناک بود 
به لحاظ سياسی برای سازمان اين موضوع . سازمان در صف آرايی جلوی آن ها ايستاد و کرد کشی شروع شد

سازمان طبق سنت ديرينه . اما برای حفظ منافع در کنار صدام حسين به اين جنگ روی آورد . مشکل آفرين بود 
در . ی خود که بر مزدوری و ستون پنجمی استوار است دست به قلع و قمع زده و جنايتی بزرگ به وجود آورد 

 . ای سازمان بودصورتی که در واقع اين خودکشی سياسی بر
بعد از خاتمه ی جنگ خليج، سازمان دست به تبليغات زد تا حمايت های بين المللی و کردهای ايران را به دست 

به اين خاطر به کردهای پناهده ی ايرانی در الرمادی و التاش رو آورد به طوری که به آن ها امکانات و . آورد 
در آن زمان هيئتی از گروه بارزانی را . ا گروه طالبانی بهتر کرد آذوقه می داد واز سويی رابطه ی خودش را ب

 . دعوت کرد که طی آن خواهرزاده ی بارزانی با هيئتی در قرارگاه اشرف حاضر گرديد
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سازمان با زرنگی موضوع را به جنگ با جمهوری اسالمی کشانده و ضمن استفاده از اسرای دستگير شده اين 
ين داستان سال ها گريبان گير ساز مان بود و از موضوعات گرم درون تشکيالت نيز به ا. ترفند را استمرار داد 

که خود کرد بود سازمان قصد داشت اين پيغام را ) مهوش سپهری(با سپردن مسئوليت به نسرين . شمار می آمد 
ون تشکيالت را به ازطرف ديگر از گروه خبات حمايت نمود تا فضای مسموم شده ی در. بدهد که ما قاتل نيستيم 

همچنين در جوامع بين الملل بين کردهای پناهنده موضوع را حل و فصل . خاطر بچه های کرد تسکين بخشد 
 . نمايد

دراين خصوص اگر کسی در نشست های سياسی حرفی می زد گفته می شد مشکل شما طالق زن است و برای 
 فضای سياسی بيرون نيز شعار خودمختاری برای سازمان برای. بهانه گيری به اين سواالت روی می آوريد 

در واقعه ی اخير حمله ی امريکا به عراق . کردستان ايران را طرح می کرد تا خود را حامی خلق کرد جا زند 
 سازمان مجاهدين مجددا تاکتيک جنگ خليج رابرگزيد و با استفاده از موقعيت قرارگاه اشرف در ٨١در سال 

  . مت کالر بود سنگر زنی کردمناطق قره تپه که به س
با . تا حفاظت مناطق جلوال و خانقين و جاده خانقين به بعقوبه را دردست داشته باشند تا به دست کردها نيفتد 

استناد به کسب منافع زياد از صدام حسين در جنگ خليج اين بار سازمان باز هم می خواست به الشخوری 
را سرنگون نمايد با ) صدام حسين ( گفت اگر دولتی بخواهد صاحبخانه به طوری که مسعود درنشستی. بپردازد 

 . او خواهيم جنگيد چه کرد يا فارس يا شيعه و يا امريکا باشد ولی اين بار مسئله فرق می کرد
سازمان اين بار با مذاکره . ولی هدف امريکا در جنگ کويت آزاد سازی کويت ولی اين بار سرنگونی صدام بود 

اين مذاکره در دو محور بود که طی آن از کردها خواسته . ای کردی می خواست مسئله اش را حل کند با نيروه
و چنين هم شد و سازمان به راحتی بعد از . شد با آن ها کاری نداشته باشند تا هرجا که می خواهند بروند 

 .  نمودسرنگونی صدام نيروهای خود را از مناطق حمرين جمع و به قرارگاه اشرف منتقل
در اين نقل و انتقال چون سازمان با امريکا توافق نامه ای را امضا کرده و پرچم سفيد را روی خودروهايش 
نصب کرده بود کردها با اين تصور که امريکا از اين سازمان بعدا حمايت خواهد کرد درگيری با مجاهدين پيش 

که چون سازمان حمايت پشت سر را نداشت سعی کرد با البته در منطقه ی جلوال با کردها درگير شدند .نياوردند 
 را داشتند با بی اعتمادی با ١٩٩٢مذاکره، مسئله را خاتمه دهد ليکن چون مردم کردستان عراق تجربه تلخ سال 

  . سازمان روبه رو می شدند
عموال مهمانان برای مراسم داخل قرارگاه اشرف زمانی که سازمان از مناطق کردی، افرادی را دعوت می کرد م

نمی آمدند و اگر می آمدند افراد سابق حزب بعث عراق و ارتشی بودند برخالف اين که سازمان حمايت های 
دولت عراق تصورش را نمی کرد که سازمان پشت آن ها را اين گونه خالی . مردمی عراق را به کار می بست 

  . کند وبا کردها و امريکايی ها وارد مذاکره شود
 در نشست سالن اجتماعات ٨١ حرف های مسعود رجوی در سه روز مانده به عاشورای حسينی در سال با وجود

که گفت هرکس به صاحبخانه حمله نمايد جنگ خواهيم کرد ،ولی سازمان در اوج خيانت باز خيانت کار از آب 
 او در کجا پيدا می شود درآمد؟؟ واقعيت اين است برای سازمان دوست و دشمن مهم نيست مهم اين است که منافع

  . تا تشکيالت مزدوری کند
 

 : موضوع رژه
بعد از عمليات مرواريد صدام حسين به سازمان برای کردکشی يک سری ادوات زرهی اهدا کرد وسازمان با 

 برای. تا قدرت نمايی کرده باشد . برنامه ريزی برای استفاده ی تبليغاتی از اين امکانات ترتيب رژه ای را داد 
 بار از جلوی جايگاه عبور می داد ؟؟؟ چون ٤ ماه وقت گذاشته شد که طی آن سازمان هر نفر را ٦اين رژه 

ادوات بيشتر از نفرات بودند ؟؟ برای جلو آرايی بيش تر، سازمان عده ای هوادار را از اروپا آورده بود تا در 
  . تبليغات تلويزيونی بيشتر از آن ها بهره ببرد

 
 خودرهای –که افسران عراقی آموزش تعميرات زرهی . رژه، آموزش ادوات فوق شروع گرديد بعد از اين 

به خاطر .  نفربرهای زرهی و سيستم فرماندهی را از فرماندهی دسته تا فرماندهی لشکر اجرا کردند –چرخ دار 
شورای امنيت در تحسين در ماجرای کردکشی صدام تمام امکانات را در آن مقطع تحريم کشور عراق از سوی 

  . اختيار مجاهدين می گذاشت
 

 : حمايت از جوانان
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رازدار پناه می برد تا با و ... زمانی که شخص در محيط يسته قرار می گيرد به خاطر فضای بسته به دوست و

 که .رازها و تناقض های خود را بگويد ولی در تشکيالت مجاهدين اين کار شعبه ی سپاه پاسداران ناميده می شد 
اين موضوع اين طوری خاتمه پيدا نمی کرد بلکه در يک نشست بايد نفرات محفل زده صحبت های خود را افشا 

اين افشايی بود که نفر موضوع را بايد خودش . سازمان از اين کار استفاده های متفاوتی می کرد . می کردند 
 زندان بان توسط نفرات کوک شده اجرا می شديک نوع اعتراف گيری پيچيده ای بود که به جای . افشا می نمود 

. 
انسان درزندان با کتک ممکن است اعتراف نکند و مقاومت نمايد اما در نشست های سازمان، با فحش و خرد 

اگر کسی در نشست جمعی مقاومتی هم می کرد با . کردن شخصيت و تحقير، اين عمل ضد انسانی انجام می شد 
مثال به نفر می گفتند تماما ضدانقالب شده ای يعنی ضد آزادی و ضد ملت . د برچسب های بدتری مواجه می ش

 . ؟؟ و نفر زير فشار مضاعف قرار می گرفت
پيله کردن روزمره به نقاط ضعف نفرات و به رخ کشيدن آن ها و استفاده از آن در کارهای روزانه نفرات به 

يدا می شد که می خواست مقاومت کند دو راه پيش رو اگر نفری پ. حدی می شد که نفر لب به اعتراف می گشود 
اقدام به خودکشی ويا دست زدن به کاری در تشکيالت که که هم برای خود نفر ضرر داشتو هم برای : داشت 

چراکه با اين دو نا اميدی نفر از تشکيالت قطع فکری می شد از طرفی سازمان دنبال . احساسات کنار دستی اش 
 . ين مختصات فکری برسد چراکه می توانست حرف های تشکيالت را برآن ها تحميل نمايداين بود نفر به ا

 
دراين برهه نفر همانند زندانی از همه جا نااميد شده که به دست و پای زندان بان می افتد جبرهای سازمان را اين 

سازمان . گونه خرد و له کند اين ايده سازمان بود که جوانان کشور را اين . بار با رنگ بيش تری می پذيرفت 
ادعا می کرد حرف زدن با کناردستی و دوست، ريشه در توجه به زن دارد تا ازاين طريق بين نفرات بی 

  . اعتمادی ايجاد کند
 ساله ی من در چنين تشکيالتی بود که نبايست با دوستی حرف می زدم و نه حق ١٦آری اين مصيبت زندگی 
  . فهم اين موضوع حتما برای خواننده آسان نخواهد بود............... بنويسم وداشتم به خانواده ام نامه 

اين تجربه مسلما در زندان هم پيدا نمی شود سازمانی که دم از ارزش برای جوانان و آزادی آن ها می زد ،چنان 
درون تهی شده ودر باليی را به سر جوانان می آورد که يا مثل حجت عزيزی به خودکشی دست می زنند و يا از 

  . نااميدی مطلق قرار می گرفتند
شعار حمايت از جوانان سازمان، حرف مفتی بود که گوش ها را کر می کرد همان جوان هايی که در سال های 

 سازمان عده ای از آن ها را از کشورهای همسايه ايران به بهانه ی اعزام به اروپا و کار و شغل ٨١ و ٨٠
ر گاه اشرف در عراق کشاند ولی افسوس که آن ها را بازگشت را ديگر نيافتند وهر سماجت فريب داده و به قرا

  . جدی را با برچسب نفوذی وزارت اطالعات جواب می دادند
اغلب اين جوانان در عراق ودر تشکيالت بعد از ماه ها .  سال زندان ابوغريب در عراق بود ٨که پيامد آن 

 نفری که ازسوی ٣ يا ٢ مجبور می شدند به تشکيالت باز گردند دراين بين نااميدی درزندان های انفرادی
 نفر که زخمی ٣فقط يکی از آن .تشکيالت راهی مرز شده بودند در مرز از پشت سر به گلوله بسته شده بودند 

ت در دی شده بود توانسته بود خود را به ايران برساند اين را يکی از بچه های ميليشيا که موضوع را می دانس
  .  درسالن ستاد، در نشست صديقه حسينی گفته بود و اظهارکرده بود من ديگر از سازمان جدا نخواهم شد٨٢ماه 

 
همه ی جوانان مورد ادعای سازمان مجاهدين يا اين گونه سربه نيست می شدند ويا درزندان ها عمرشان برباد 

اين چنين دفاع ازحق . اقدام به خودزنی می کردند ) کمپ امريکايی ها(می رفت ويا در کمپ جداشدگان سازمان 
و حقوق جوانان درجايی گفته می شود که همان جوان از حقوق اوليه ی انسانی برخوردار باشد اين صحبت ها 
ودرک آن ها شايد کمی برای خواننده مشکل باشد ولی به زودی همگان باور خواهند کرد که سازمان چه باليايی 

 . ده استبرسر جوانان آور
 
 
 

 : ضداطالعات در سازمان مجاهدين
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 بعد از تسليم شدن بعضی نفرات در ماموريت های مرزی وداخلی به جمهوری اسالمی سازمان ١٣٧٢در سال 
هدف از اقدام خود را شناسايی نفوذی های . دست به يک اقدام جنون آميز زد طوری که باور کردنی نبود 

درابتدا نفراتی که از خارج آمده بودند ويا سال هايی را در زندان . ت جمهوری اسالمی در تشکيالت گذاش
آنان را تک تک به محل های . جمهوری اسالمی گذرانده بودند را جدا کرده وبه آن ها مشکوک گرديدند 

 .  نفر کتک می زدند تا طرف اعتراف به نکرده ها بکند١٠مشخصی برده ودر آن جا حداقل توسط 
حميل می کردند که آمده ای به سازمان ضربه بزنی اين کار توسط نفراتی به نام محمد سادات به نفر با کتک ت

 ماه طول کشيد کتک و بازجويی های مستمر و ٦اين مسئله .  حسن نظام و چند نفر ديگر انجام می شد –دربندی 
دت به نفرات گفته شد شما بعد از اين م.  ماه بود ٦نگهداری در سلول های انفرادی جزو اين کار در اين مدت 

  . بچه های سازمان هستيد و اين کار را برای محکم کاری و به خاطر سازمان کرديم
مطمئنا خيلی از اين افراد که هم اکنون در کمپ جداشدگان بسر می برند بعد از مراجعت واقعيت های تکان دهنده 

ولی افسوس که گاهی . ه کارها که نکرده است که سازمان با جوانان اين مرز وبوم چ. را بازگو خواهند کرد 
بعضی از جوانان فريب شعار های شيطانی اين ها را خورده و به دليل تجارب کم و بی اطالعی از ماهيت 
ايدئولوژی و تشکيالتی اين سازمان عمر خود را از دست می دهند و طعمه ی منافع ضدانسانی سران خائن اين 

خود را در جايگاه پيامبر و امام زمان نشانده و زنان تشکيالت را در حريم رهبری رهبرانی که . فرقه می گردند 
خودشان ديده و همگی آن ها را برای خود حالل می شمارند ؟؟؟ آری امروز خطرناک ترين انسان ها قرارگاه 

 . اشرف را رهبری می کنند
 

 : کمک مالی به سازمان مجاهدين
 

ی پای خودمان ايستاده ايم و مردم ايران به ما کمک می کند ولی اين حرف و سازمان همواره ادعا می کرد ما رو
. صحبت غير واقعی بود چراکه برای نفرات تشکيالت غير هضم شدنی بود چه برسد به افکار عمومی ايران 

گفته می شد رهبری سازمان . همگان می دانستند صدام حسين به سازمان همه نوع کمکی را ارائه می کند 
سازمان برای ردگم کردن . يالت را به اين نقطه رسانده است ورهبری با دست پر رو به جلو حرکت می کند تشک

  . دست به کارهايی ازجمله گرفتن پول و گدايی در کشورهای اروپايی می زد
 

و دولت صدام حسين فقط زمين . تاگفته شود حتی مردم کشورهای خارجی هم به سازمان کمک مالی می کنند 
در حالی که سازمان به ازای هرنفر از دولت صدام تامين . رارگاه اشرف را در اختيار مجاهدين گذاشته است ق

امکانات از آن جا تامين و وجوهات نقدی . افراد سازمان جزو سپاه دوم عراق به شمار می آمدند . مالی می شد 
  . از ريئس دفتر جمهوری عراق گرفته می شد

 
جال گری حساب هايی برای فرزندان با عنوان خيريه باز کرده بود که محل های جمع آوری همچنين سازمان با د

امروز خيلی از واقعيت ها شفاف تر شده چرا که با سقوط صدام هرروز . پول برای سازمان به شمار می آمدند 
را می فروشند، ...... .......وسايل خود از خودرو گرفته تا تيرهای برق و روشنايی قسمتی از قرارگاه اشرف و 

اين خودرها و ادوات . به گفته ی مهناز شهنازی حدود چندين ميليون دالر سازمان از اين محل درآمد داشته است 
  . فروخته شده را يک زمانی وزارت دفاع عراق به سازمان بخشيده بود

 ميليون دالر خيلی ١٠ به  در اور سورواز فرانسه و پيدا شدن نزديک٨٢دستگيری مريم رجوی در خرداد سال 
می توان دراين بين به غارت اموال . از حدس ها را قوی کرد که سازمان اين همه وجه را از کجا آورده است 

 . عمومی مردم عراق در زمان سقوط صدام توسط سازمان اشاره کرد
 بعد از رنگ زدن به در جايی ديگر با خريد بسيار تکان دهنده، خودروهای دولتی عراق را به اشرف آورده و

بعد از اعالم شورای حکومتی . بازار عراق فروختند که يک سری از اين خودروها در قرارگاه موجود است 
عراق مبنی بر مصادره ی اموال سازمان بعد از مدت مشخص سازمان مبادرت به تغيير مالکيت اسناد اموال به 

  . نام افراد مورد اعتماد خود کرد
ت مورد نظر را توجيه می کرد اگر زمانی سوالی پرسيده شد بگوييد از پدرم به من رسيده است حتی سازمان نفرا

 :اين پول ها به سه طريق به خارج حواله می گرديد ............ . و
 . ازطريق خانواده هايی که از اروپا به مالقات می آمدند -١ 
 .داده بودند  از طريق مادرانی که اعضای خانواده اشان را از دست -٢ 
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 .  با استفاده از هواداران که به عنوان پيک عمل می کردند-٣ 
 

 : داستان انتخاب مريم عضدانلو به عنوان ريئس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت برای آينده ی ايران
 

ون  سازمان برای اين که بتواند به لحاظ سياسی تضادی را با جمهوری اسالمی ايجاد کند و قان١٣٧٢در سال 
اساسی نظام را زير سوال ببرد، مبادرت به معرفی مريم برای رياست جمهوری نمود چراکه در قانون اساسی 

 روز اين توافق به عمل ٤در جلسه شورابا وجود مخالفت ها و بعد از . ايران زن نمی تواند ريئس جمهور باشد 
  . آمد و توسط رسانه ها اعالم گرديد

 
 طراحی شده بود از سويی درايران اعالم شده بود که همه ٧٦ رياست جمهوری سال اين تاکتيک برای انتخابات

سازمان قصد داشت با اين نقطه ضعف قانون . گروه های سياسی می توانند کانديداهای خود را معرفی کنند 
 . اساسی و با مساعدت سازمان ملل متحد وارد عمل شود

با استقبال جوانان سيلی محکمی بر سازمان بود سازمان در داخل انتخاب آقای خاتمی در همين انتخابات آن هم 
تا بتواند .  روزه توسط خود مسعود گذاشته شد ٧تشکيالت با مشکالت فکری و سياسی اعضا مواجه شد و نشست 

و چون اخباری جسته گريخته از اجرای اصالحات در ايران به گوش . افراد را از بی آيندگی سياسی نجات بخشد 
  . سيد مسعود نتوانست افراد را از سردرگمی نجات دهدمی ر

 
 : اين ضربه سياسی سه مورد را در تشکيالت روشن کرد

 
و . تبليغات دروغين سازمان عليه جمهوری اسالمی در تشکيالت، هيچ پشتوانه ای در ايران ندارد  -١

 . همگان در سازمان به نتايج سياسی کذب سازمان پی بردند
يکی نيروهای موجود در قرار گاه اشرف از واقعيت انتخاب آقای خاتمی متاثر وديگر به لحاظ ايدئولوژ -٢

اين ضربه به سازمان در نشست های بند ه جمع و جور شد . به خواسته های سازمان اهميت نمی دادند 
که در آن مهوش سپهری با بيان حرف های رکيک به بچه ها، همگان را مجبور به پذيرفتن خواسته 

 . مان کرد که از بچه ها تعهد کتبی گرفتندهای ساز
اعزام پراکنده به ماموريت های مرزی و داخل کشور صرفا برای خروج نفرات از سردرگمی سياسی و  -٣

 . سازمان با اين عمليات ها تقريبا توانست نفرات را سرپا نگهدارد. فکری بود 
 

 : ماموريت های مرزی و داخل کشور
 

 سازمان برای اين که جلو اصالحات را بگيرد و ايشان را به جهت سياسی ٧٦ در سال بعد از انتخاب آقای خاتمی
با حمايت . بسوزاند دست به يک سری اقدامات تروريستی و نظامی زد که با پشتيبانی دولت عراق انجام می شد 

بصره و جلوال و  قرارگاه جديد مثل همايون در العماره و حبيب در ٥صدام حسين در اين برهه اززمان سازمان 
 . مقر فرماندهی در سعيديه ساخت

 : خاطراتی از لحظات اسارت توسط نيروهای عراقی
 

 در منطقه ی عملياتی دهلران به اسارت نيروهای عراقی درآمده و به اردوگاه موصل ٢١/٤/١٣٦٧در  -١
 تضاد ترک فضای اردوگاه به جهت. يک ماه بعد بود که صليب سرخ به مالقات ما آمد .  منتقل شدم ٣

 .و فارس از يک سو و عرب ها ازسويی ديگر نامناسب بود
 . فشار عراقی ها برغيرعرب ها به شدت زياد بود -٢
تلويزيون اردوگاه روزانه يک ساعت برنامه ی سازمان را پخش می کرد ضمن اين که سازمان با  -٣

 . مراجعه به اردوگاه ها و تبليغات نشريه خود را پخش می نمود
های صنفی و دورشدن از فضای کتک کاری عرب و عجم و عراقی ها، با حضور خود به جهت فشار -٤

مهدی ابريشم چی دراردوگاه ما و تبليغات و ادعاها واين که اگر پيش ما باشيد تا دو سه ماه ديگر آزاد 
 . می شويد پيشنهاد سازمان را برای پيوستن به آن ها پذيرفتم

 . رف فهميدم از اسارتی به اسارت ديگر درآمده ام ماه از حضورم در قرارگاه اش٦بعد از  -٥
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ديدن طالق مريم از مهدی ابريشم چی و سپس ازدواجش با مسعود همه وهمه افکارم را مشوش می کرد  -٦
 . و قبول اين ها را محال می پنداشتم

با شروع جنگ کويت سازمان با فهميدن اين مطلب که ما اسرا دنبال فرصت طاليی برای گريختن  -٧
 برای ما نشستی در سالن اجتماعات گذاشته و فيلمی را به نمايش گذاشت که اسرای مراجعت کرده هستيم

را در مرز خسروی کتک می زنند و يا صحنه ی اعدامی را به نمايش گذاشت که ادعا شد نفر آزاد شده 
 . از سوی مااست

 بمباران در محل درزمان حمله ی کويت من دريگان مهندسی و مسئول يک لودر بودم تادر صورت -٨
 . حاضرباشم ،تااين که جنگ تمام شد و سازمان اين را به همگان تبريک گفت

: مهدی ابريشم چی در نشست ديگری با ما اسرای پيوسته کمی قبل از آمدن صليب سرخ چنين گفت   -٩
ما صليب نمی تواند برای شما کاری بکند فقط می خواهد مطمئن شود شما چه وضعيتی داريد من به ش

صليب ازمامی خواست برای ماندن در . توصيه می کنم سرنوشت خودتان را با اعدام در ايران گره نزنيد 
قرارگاه اشرف و رفتن به ايران يکی را انتخاب نماييم وما باباور کردن حرف های مجاهدين 

به خانواده درموردآزارواعدام اسرايی با وضعيت شبيه به ما مرتب فرصت های طاليی را برای پيوستن 
 . ازدست داديم

 
 

 : تنظيم رابطه ی سازمان با اسرای پيوسته
 

تنظيم رابطه ی سازمان با اسرايی که خود سازمان در عمليات ها گرفته بود و يا اسرايی که از اردوگاه های 
 : اسرای ايرانی در عراق به سازمان پيوسته بودند

 و اصطالح اردوگاهی را برای اين ها به کار می به طور مساوی اين نفرات را زياد خودی نمی دانست -١
 . برد

 . فقط برای کارهای اجرايی و جاری از اين ها استفاده می کرد -٢
 . ديد بی اعتمادی در سپردن کارها همواره برای ما مشخص بود -٣
 . می گفت ما می دانيم که شما از روی ناچاری به سازمان روی آورده ايد) نسرين(مهوش سپهری  -٤
 ی جنگ و تحويل اسرا از سوی دوکشور سازمان تبليغات سوء را برای عدم بازگشت اسرا به با خاتمه -٥

 .........کار بست مثال نفراتی که ازسازمان به طور تکی برگشتند اعدام شده اند و
سازمان با وجود تحويل گرفتن کارت صليب برای اسرای پيوسته، ازترس بيرون رفتنشان از تشکيالت  -٦

 .  را به نفرات تحويل ندادهيچ موقع کارت
مسعود و مريم بارها می گفتند رهبری از باال برای نفرات هزينه می کند اما در خروج همين نفرات از  -٧

تشکيالت و پيوستن آن ها به کمپ امريکايی ها سازمان حتی مانع ازبردن وسايل شخصی آن ها شد 
به واقع جز دروغی بزرگ چيزی ديگر ادعاهای واهی وانسان دوستانه ی رهبری خيانت کار سازمان 

 . نيست
سازمان برای ما درکمال ناباوری اعضای خانواده مان و شايد خيل مردم، نامردانه برچسب الت و لمپن  -٨

 . به کار برد
 
 

 : جنگ ايران و عراق
 

 : مواردزير دراين رابطه قابل تامل می باشد
بطه خوبی با عراق داشتيم و شروع جنگ هم مسعود در بحث نشست ها بارها متذکر گرديد ما ازاول را -١

 . تاثيری روی آن نگذاشت
روابط اطالعاتی سازمان با دولت عراق حتی قبل از ديدار طارق عزيز با مسعود درپاريس برنفرات  -٢

  . داخل سازمان پوشيده نيست
عدها ب.... تحويل اطالعات مرزی و داخل کشور به ارتش عراق برای هدف يابی موشک های دوربرد و -٣

 . جزو رسالت های يگان های نظامی سازمان بوده است

 12



مسعودرجوی بارها در نشست های داخلی به پيروزی در کسب اعتماد از دولت عراق می نازيد و ادعا  -٤
 . می کرد هم اکنون رزمندگان بدون مشايعت نفرات دولت عراق از مرز گذشته و سپس بر می گردند

به بعد نفرات برجسته ی ارتش عراق حاضربوده و اظهار نظر می  ٦٦در تمامی مانورهای حوالی سال  -٥
 . کردند

سازمان در محدوده ی زمانی آتش بس اطالعات آرايش نظامی ايران را دراختيار ارتش عراق داده و  -٦
 . عراق نيز آرايش پاسگاه های خود را بدين گونه تغيير داد

بعد از عمليات شناسايی با .  فکه بودم  من در جنوب عراق در نزديکی٧٩-٧٨زمانی که درسال های  -٧
  عراق داده شد٤حضور دو نفر از نمايندگان ارتش عراق اطالعات حاصله در مرز تحويل فرمانده سپاه 

.  
با وجود قرارگرفتن سازمان در ليست تروريستی و موجود بودن دفتر شورا در نزديکی کاخ سفيد  -٨

 .  منافع ملی ايران همچنان سينه چاک می کندمشخص است سازمان برای فروش اطالعات مربوط به
 

 : زندگی روزمره در قرارگاه اشرف
 

 : به سه بخش تقسيم می شد
 .  در شرايط عادی–الف 
 .  در وضعيت نزديک به اجرای نشست های حساس سازمان-ب 
 .  در شرايط خاص سازمان در مواجه با وضعيت های بين المللی مثل موضوع ايران-پ 
 
 

 : رايط عادی ش–الف 
  .  ساعت استراحت داشتيم وبرای هرهفته دوبار نگهبانی دوساعته داشتيم٦ ساعت معموال ٢٤در طی 

 ٣٠/٥بيدارباش -
 ٣٠/٦انجام کارهای فردی وصبحانه -
 ٠٠/٧انجام کارجمعی -
 .  شب مطابق برنامه ريزی انجام شده کار انجام می شد٢٣ صبح تا ٧برای بقيه ساعات از  -
 :  صبح برنامه قرائت يگانی دستور روز بود که بر سه محور استوار بود٧اعت راس س •

 . و انجام کارهای قرارگاه) دستشويی(کارهای جاری مانند سرويس -١
با هدف پرکردن برنامه روزانه افراد و القاء نظم نظامی به . برگزاری کالس های آموزش نظامی  -٢

 . ديگر قرارگاهینفرات و جلوگيری از يک نواختی تکرار کارهای 
به اين کالس ها نفرات باهوش و تيز و منضبط . برگزاری کالس ها توسط استادان و مربيان عراقی  -٣

فرستاده می شد تا وجهه خاصی از نفرات توسط مربی عراقی به مسئولين ارتش عراق گزارش شود ؟؟ 
  . وم عراق بودندد) سپاه(اين مربيان معموال سروان به باالو تيپ های استخباراتی فيلق . 

 معاونت ها و –يک سری از نفرات مسئول کارهای اداری : انجام کارهای اداری بيرون ازقرارگاه  -٤
 . ستادها از قبيل تعميرات زرهی و خودروهای چرخ دار و سالح ها و مهمات بودند

رفتند و هم با اتمام افراد برای اين کارها در قياس با کارهای ديگر انگيزه داشتند زيرا تخصصی را ياد می گ
 نيز ورزش اجباری را انجام می ٢٠ تا ١٨ساعات کار اداری در اختيار خودشان بودند ضمن اين که از ساعت 

 . دادند
با وجود انگيزه ی سازمان برای بهره برداری از ورزش جمعی معموال نفرات دنبال ورزش های فردی خود می 

ث شده بود تا سازمان گاهی از موضع زور به ميدان بيايد که نفرات رفتند اين تضاد منافع سازمان و نفرات باع
 . نيز با حربه فقط حضور در ابتدای ورزش يعنی آمار حاضر شده و سپس جيم فنگ می شدند

يعنی مرتب کردن ميزها و شستن نوبتی و ( شام و جمع آوری -)معموال در ماه رمضان(بعد از ورزش نماز
 .  نشست های عمليات جاری شروع می گرديد٣٠/٢٣ تا ٣٠/٢١ از ساعت .بود ) يگانی ديگ های غذا 

 
 :  وضعيت سازمان در نزديکی نشست های حساس-ب 
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وقتی که در سازمان نشست های رهبری انجام می شد يک ماه مانده به آن هيات های اجرايی سازمان تغييراتی 
با دجال گری وقت . ضی از برنامه ها کنسل می شد و برنامه ها فشرده و بع. دربرنامه روزانه نفرات می دادند 

نشست های روزانه را کم می کردند تا تضادهای نفرات بيش تر شود ودر نشست ها حرف ها برای بيان زياد 
 . ترو عقده ها بيش تر خالی شوند

يک هدف دنبال می شد در هر حال مقصر . ضمن اين که حربه ی خوبی برای مسئولين نشست ها هم بود 
مريم در اين زمينه ادعا می کرد اگر شما . سازمان نيست و نکرده های نفرات و به عبارتی کم کاری نفرات است

 . مطابق حرف های مسعود و من عمل نماييد جمهوری اسالمی را در عرض يک سال سرنگون می کنيم
ام می داد و نسرين زبان مسعود اين دسيسه ی خود را تا سال ها پيش توسط مهوش سپهری معروف به نسزين انج

  . مسعود بود و عينا نقشه های شوم رهبری را با زبان و دست او برای نفرات له شده محقق می ساخت
بعد از نشست ها با دجال گری چنان فضای روابط تشکيالتی را می چرخاندند که معموال تضادها بسيار کم می 

البته . ل تضادها را در آنی ترين زمان ها داراست شد و به اين نحو ادعا می شد تشکيالت قدرت حل و فص
اثرات اين نشست ها مقطعی بود و نفرات مجبور بودند دستاوردهای نشست را اثبات کنند ولی بعد از مدتی همان 

  . نفرات نماز هم نمی خواندند و بدين گونه اعتراض خودشان را به جبرهای تشکيالتی پيام می دادند
 

 : ر شرايط سياسی بين المللی به خصوص ايران وضعيت سازمان د–پ 
ازاين شرايط سازمان برای فعال نمودن نفرات استفاده کرده و تلقين می کرد بهترين فرصت برای سرنگونی است 

 سپتامبر سازمان با اعالم وضعيت فوق العاده چنان فضای ساختگی برای تحرکات بی ١١مثال بعد از واقعه . 
ايشان ايجاد نمود که نفرات حتی برای اعالم بيماری شان اقدام ننموده و حتی از کارهای نتيجه ی نفرات در کاره
 . فردی نيز غافل می ماندند

هدف فردی افراد اين بود شکست بعدی سازمان زير سر نفرات خالی نشود هدف پست و اساسی سازمان دراين 
ها ممکن نباشد برای نفرات فرصت قرائت اخبار زمينه ايجاد فضايی که شرايط محفل زدن با توجه به انباشت کار

  . سانسورشده بولتن سالن غذاخوری نيز فراهم نمی شد
سازمان بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی با يک بحران در تحليل های سياسی درون تشکيالتی مواجه گرديد 

.  واقعيت های سياسی بود ليکن با الصاق موضوع تظاهرات دانشجويی سعی در ترميم اين نقايص درک خود از
البته سازمان با گرد وخاک بلند کردن در تشکيالت و اين که اثرات يک انقالب مردمی ديده می شود شروع به 

  . آماده سازی های زرهی نمود
تغيير سازماندهی ها اين القاء را درنفرات قوی تر می کرد و برگزاری نشست های رهبری برای اخذ تعهدات از 

 که از سوی مسعود مطرح شده بود شعار بادکنک بند سين ٧٧با عدم تحقق شعار آ . ل آن می شد نفرات مکم
 سال اول رياست آقای خاتمی برای جلوگيری ٤توسل به عمليات بی نتيجه ی مرزی در . يعنی سرنگونی هوا شد 

  . از پراکندگی فکری نيروها از اين منبعث می گرديد
 و سپس انجام مانورهای ساالنه برای پوشش دادن به تبليغات ٧٣ – ٧٢ – ٧١های عمليات نامنظم در اواخر سال 

  . داخلی خود و سرپا نگه داشتن نفرات به شمار می آمد
حضور خود مريم در مانور طلوع و يا حضور مسعود در مانور سيمرغ همه بيان گر ارتزاق داخلی سياسی 

 . ان معدودی خبرنگار خارجی محسوب می گرديدسازمان برای تبليغات موثر و اظهار وجودی در مي
بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی ديگر مسعود جمع بندی اساسی در نشست های خود نمی کرد از طرفی 

  . مراجعت مريم به عراق باعث شده بود همه چيز تکراری و حرف جديدی در سازمان مطرح نشود
ا اوج درماندگی سازمان را در پيش برد استراتژی سازمان پخش گل و شيرينی از سوی مريم در نشست ها دقيق

  . نشان می دادکه چيزی جز سوار شدن برعواطف و احساسات برای حفظ نفرات باقی نمانده است
زمانی مسعود ادعا داشت من انقالب ايدئولوژيک را به وجود آوردم تا به ابرقدرت ها متکی نباشم پس هرکس با 

درحالی که اکنون می بينيم مسعود خود بازی خورده و مواجب بگير امپرياليسم . است من نباشد با ابر قدرت ه
 . امريکا گرديده و گند استراتژی مسلحانه اش اورا از آستين دشمن ايران يعنی صدام حسين درآورد

ودساخته را  به تدريج اخبار بولتنی و خ٦٨سازمان برای مقابله با تاثير روند اخبار بر اعضای خود بعد از سال 
 سازمان به طرح انقالب اداری چنان فضای ١٣٧٢جايگزين دستيابی نفرات به اسباب کسب خبر نمود در سال 

کار برای نفرت پديد آورد که نفرات برای خواب چند ساعته لحظه شماری می کردند و مسئولين ادعا می کردند 
 . ر بکنيدشما برای شهيد شدن آمده بوديد پس تا لحظه شهادت بايستی کا
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که البته بعد از اين دوره همان کارهای کرده شده تکرار و مشخص گرديد سازمان همه را برای پر کردن اوقات 
 . و عدم رساندن اخبار به همديگر سرکار گذاشته است
شعارهای به واقع دروغين اش را برمال می ساخت و اين .... اقدام رذيالنه مسعود از زنان به عنوان آبدارچی و

را همگان می دانستند لوس بازی های او موقع صحبت با زنان و به اسم کوچک صدازدن های او و يا به تنهايی 
حضور در قرارگاه زنان داشتن ويا اداو اطوارهای او موقع رزمنده شدن مرضيه همه و همه از بی هويتی 

  . اسالمی او خبر می دهد
م ارسال پيام های داخلی برای اعضا، نشان گر آنست که عدم حضور مسعود درميان نفرات سازمان و حتی عد

سرباز . اظهارات خائنانه حسين مدنی از مسئولين سازمان در قبال جداشدگان . سازمان حرفی برای گفتن ندارد 
اين رذالت زمانی . جمهوری اسالمی خواندن آن ها جز دست و پا زدن های بی حاصل برای سازمان نيست 

ی نيز عملی می شد مثال رجوی در نشست های داخلی دانشجويان را بچه سوسول می برای حرکت دانشجوي
 . خواند

 
 : ارتباط سازمان با دولت صدام حسين

 
در مالقات مسعود با طارق عزيز، نفرات باالی سازمان حضورداشتند ضمن اين که سازمان خوددارای  -١

 . کرده بودمترجم بوده و مترجمينی را هم به عنوان سيستم حفاظت حاضر 
 

مسعودرجوی ادعا می کرد رابطه ی ما با عراق همانند رابطه ی دو دولت است و حتی پرچم ايران به  -٢
اين خاطر در قرارگاه برافراشته شده است و عراق فقط به ما زمين داده است ما فاکتور و قباله ی همه 

ول گرفتم که سالح های ق) صدام( گفت من در مالقات با سيد ريئس ٧٦چيز را داريم وی در سال 
دردفتر .  انجام گرديد ٧٦غنيمت گرفته شده ازايران را به سازمان بدهد که اين کار در شهريور 

مرکزی سازمان پايگاه جالل زاده فرد اطالعات عراق همواره برای هماهنگی های بيش تر حضور 
 . داشت

 
 سعيد مهدوی ، محمد اسکندری ، در بخش روابط با عراق بعدها معصومه ملک محمدی، مسعود کالنی، -٣

  . فرامرز ، نسرين ، ثريا شهری ، سوسن و سپيده ابراهيمی نيز حضور پيدا کردند
 

 . بيژن تهرانی از مسئولين قرارگاه ما نفرات ارتش عراق را برای آموزش می آورد -٤
 

 ٨٠ تا ٧٧ی ودر سال ها.  بيژن تهرانی در قرارگاه حبيب مسئول روابط بود ٨٠ تا ٧٢بين سال های  -٥
 . نيز فرامرز و محمد اسکندری در قرارگاه همايون به عنوان رابط کار می کردند

 
 . دوم بوديم تمامی سالح هايمان را از ارتش عراق تحويل می گرفتيم) سپاه(زمانی که ما درفيلق  -٦

 
 

ها قبل از هر دريافت بزرگ محموله، سالح يا زرهی مسعود به مالقات صدام می رفت و سپس نيرو -٧
 . بری آوردن آن ها به محل های مربوط مثل تعميرگاه تاج و انبار مربوط در آن محل می رفتند

 
 قطع برق عراق بسيار زياد شد مسعود از صدام خواست موضوع قرارگاه اشرف ٧٣زمانی که در سال  -٨

 . خارج از قطع برق قرارگيرد
 
 

رهای نو به جای موتورهای خراب  در اشرف مستقر و موتو٢ يک گردان تعميرات فيلق ٧٣درسال  -٩
 . تانک ها جايگزين می نمودند

 
 . رابط سازمان همه کارهای هماهنگی با عراقی ها را انجام می داد -١٠
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  . قباد سعيد و ثريا به عنوان مسئول از مرکز سپاه دوم مربی آموزش می گرفتند -١١

 
ارتباط نزديک با مسئولين همچنين عراق به وسيله ساختمان روابط خود در جلوی درب ورودی اشرف  -١٢

 تا ٦٩از سال . که مهدی ابريشم چی و يا عباس داوری اين هماهنگی را انجام می دادند .سازمان داشت 
  فرماندهان آموزش سپاه دوم گارد رياست جمهوری عراق برای آموزش به قرارگاه تردد می نمودند٨٠
.  
ودروهای سنگين ، پياده،تکاوری ، رزم آموزش رانندگی تانک ها ، نفربر ،مخابرات ، اداری ،خ -١٣

 توسط عراقی ها طی اين سال ها ٣ و٢ و ١انفرادی،فرماندهی ، تاکتيک فرماندهی و تعميرات خط 
 . اجراء شد

. برای آموزشی مهندسی فردی به نام سروان سامی مسئول تعميرات سپاه فوق از ارتش عراق می آمد  -١٤
بی و مين کوبی حضور داشت و برای آموزش پل های وسروان حامد برای آموزش های مين ؛مين يا

 . شناور سروان جاسم انجام وظيفه می کرد
يک گردان تعميرات لجستيکی از سپاه دوم ارتش عراق همواره در قرارگاه اشرف مستقر و کارهای  -١٥

برای تعميرات اساسی خودروهای سازمان به محلی ارتش عراق در . سازمان را حل و فصل می کردند 
 . يکی نجف برده می شدندنزد

 
برای دست يابی به قطعات نيز به محلی در نزديکی التاش و فرودگاه البکر که وسايل غنيمتی  -١٦

 . استقراريافته بود استفاده می گرديد
 بعد از خروج از قرارگاه اشرف يک افسر عراقی نيز می آمد که بعدا اين موضوع رفع ٧٢تا سال  -١٧

 .  افسر عراقی حضور داشتگرديد و موقع عزيمت به مرز يک
برای هر اکيپ اعزامی به مرز، درجه داری هم می آمد سازمان سعی داشت موضوعات عمليات ها را  -١٨

درجه داران نفهمند ولی در هرحال تمامی گردان ها و گروهان های عراقی منطقه ی فوق از اعزام ما 
 . رديممطلع و ما بادست باز از منطقه ی استحفاظی آن ها استفاده می ک

 . اطالعات به دست آمده بعدا از طريق ستاد ارتش آزادی بخش به عراقی ها ارائه می شد -١٩
به خاطر عدم ايجاد سوال برای نفرات درجه دار عراقی واين که ذهنيت برای عبور نفرات تيم با  -٢٠

 . رديموجودخاتمه ی جنگ ايران و عراق ايجاد نشود مواد غذايی به آن ها داده و سرشان را گرم می ک
 

 :سوابق خودکشی در سازمان مجاهدين
 

با وجوداتفاقات زياد از اين دست و درواقع تحقق صورت های متفاوت خودکشی در تشکيالت، من فقط به 
 : مواردی چند و گوشه هايی از آن ها واقف گشته ومطلعم و می توانم به شرح زير به توضيح آن ها بپردازم

 
 : کامران بيات -١
حبيب در حول و حوش شرايط دوم خرداد و با توجه به وضعيت سياسی تشکيالتی آن وی در قرارگاه  -١

موقع در يک نشست جمعی با برخورد سخت و ضدانسانی مسئولين سازمان و نفرات بی اراده جمع 
سازمان ادعا می .  روز به جهت فشارهای روحی وحشتناک جان می سپارد ٢قرارگرفته و در عرض 
 . بيش از حد دخانيات از سوی کامران بوده استکند علت مرگ استعمال 

 
 : حجت عزيزی -٢
وی نيز يکی از افراد فريب خورده ای بود که ديگر راه برگشتی را برای خود تصورنمی کرد، ضمن  -٣

می زدند به .... اين که در تشکيالت مرتب تحت فشارهای روحی بوده و هردم به او برچسب تن پرور و
 عمليات جهت انتقادهای غيرواقعی يکی از فرماندهان عليه او در نشست های تفتيش عقايد تحت عنوان

جاری وضعيت روحی او صد چندان وخيم تر شده وزمانی که در داخل خودرو گشت حضورداشته به 
 . سر خود شليک می نمايد
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 : آالن محمدی -٤
 ساله با آرزوهای بسيار زياد بود که در تشکيالت به جهت سرکوب فرقه ای سازمان ١٧وی دختری  -٥

 جوان کمی تبسم بر لب ات بود و هدف ات ازاين تحت اين عنوان که چرا موقع حرف زدن با فالن پسر
 . کار چه بود سر پست نگهبانی براثر شدت فشارهای روحی روانی به خود شليک می نمايد

 
 : خدام گل محمدی -٥
وی از اسرای پيوسته به سازمان بوده که در جريان نشست های ضدانسانی برپا شده ازسوی سازمان  -٦

 براثر برخورد سرکوب گر مسئولين سازمان و جمع تحريک شده،  ودر قرارگاه باقرزاده١٣٧٩در سال 
به واسطه ی انتقادات غيرواقعی مبادرت به آتش زدن خود می نمايد که بعد از انتقال به بيمارستان جان 

 . می سپارد
 : کريم پدرام -٦
داخل وی از اسرايی بود که توسط خود سازمان قبال به اسارت گرفته شده بود که در جريان حضور در -٧

  کيلومتری شهر خالص در عراق مبادرت به شليک به خود می نمايد٢٠خودرو ودر يک ماموريت در 
. 

 
قابل ذکر است براساس دستورالعمل های سفت و سخت سازمان اصال محال بود کسی مبادرت به مسلح کردن 

چيز ديگری نمی باشد واين اسلحه خود نمايد لذا ادعاهای سازمان مبنی بر شليک تير نا خواسته جز دجال گری 
اين . سرنوشت انسان های زن و مردی بود که مرتبا در قرارگاه اشرف تکرار وبر سينه تاريخ حک می گشت 

 با ١٣٨٢سازمان از هيچ روشی برای برخورد قهرآميز برای حتی منتقدين خود کوتاهی نکرده است در سال 
ر به ادامه حضور در سازمان نبودند علی الظاهر با عنوان عنوان بازگرداندن چند نفر از بچه های بلوچ که حاض

خدمت آنان را به سر مرز منتقل واز پشت آنان را به رگبار می بندند که يک نفرشان به درنهايت خود را به مرز 
 . و ايران می رساند
 : شکنجه وزندان

 اجباری همسر و شوهر اين  شروع شد،اصرار بر قبول طالق١٩٩٢جدايی ازسازمان حدودا بعد از جنگ خليج 
موضوع را شدت داده بود ولی سازمان به نوعی اين نفرات را در ساختمان های مشخصی تحت فشارهای روحی 

 . و جسمی نگه داشته واز انواع شکنجه ها برای آن ها ابايی نمی کرد
رات نترس نيز از نف.خيلی از نفرات به خاطر ترس ايجاد شده از درخواست جدايی خود منصرف می شدند  -١

 : سوی تشکيالت ابتدا در
دراين مرحله طرف يک دست کتک می خورد و به اتاقی راهنمايی می شد تا گزارشی . محل يگان های خود  -

در صورت تمارض وی را به مقر ستاد می بردند و ريل توهين و کتک ادامه پيدا می . عليه خود مکتوب نمايد 
 . کرد

 
مسئول . بعد از مراحل باال نفر به زندان در شرق قرارگاه اشرف منتقل می گرديد . رف زندان های قرارگاه اش -

  . زندان در آن سال ها ابوالقاسم رضايی بود
 
 . ضرب و شتم نيز شروع گرديد) طالق (اززمان اعالم رسمی و اجباری سازمان برای قبول بند الف  -٢
 
 به نفرات در حين اعمال شکنجه گفته می شد......... نمی شود وتهديدهايی مثل اگر تورا بکشيم کسی خبردار  -٣
. 
 
اورا از ) بعبارتی رفيق(سازمان از زبان مسئولين ادعا می کرد شما بايد ازطريق ايجاد فشار به تن واحدتان  -٤

: د شدت اين فشارها گاهی تاحدی بود که نفرات مبادرت به خودکشی می کردن. جدا شدن از سازمان مانع شويد 
 .  کامران بيات نمونه هايی از اين نفرات بودند-حجت عزيزی 

 

 17



اگر نفر در همان ابتدا باوجود گول خوردنش اصرار به جدايی و ترک سازمان می کرد بالفاصله به  -١
واحدهايی خاص برده شده و برچب نفوذی به او زده شده و تحت فشار قرار می گرفت دو نفر شخص 

  . ضای خاص نزد آنان برده می شدعرب زبان هم برای ايجاد ف
 و با انتقال نفراتی همچون اکبر صمدی ، حمزه طوماری ، نادر ٧٣ضداطالعات سازمان از سال  -٢

به واحدهای خاص ........ نادری ،ميرحسين مرتضوی، اميررحيمی ،حسين بذرپور ، حميد فالحت و
انواع .م بودن تحت فشار گذاشت آغاز به کار کرد سازمان بعضی ازاين ها را با شک بر نفوذی نظا

  شکنجه ها براين ها اعمال شد تا سازمان از سالمتی آن ها اطمينان پيدا کند
 از عناصر اصلی اين ماجرا بودند......... بتول رجايی ، حسن نظام ، جنت ، سيدمحمد سادات دربندی و -٣

. 
 

 : ترورو خشونت
 

 . ده روزهای سرنگونی شاه شروع گرديدجمع آوری سالح با سرقت سالح از پادگان های آزادش -١
 

با شروع فاز نظامی سازمان به ترور سرانگشتان نظام روی آورده و سعی در يک سره کردن حکومت  -٢
 . نمود

 
 . تحليل سازمان اين بود به ازای ترور يک نفر سه نفر ازدست می رود -٣

 
مارا نيمه شب از ) صدام (صاحب خانه: مسعود در نشستی از خاطرات انجام عمليات فروغ چنين گفت  -٤

قرارگاه اشرف فراخوانده و اطالع داد ما در عرض چندروز می بايد با جمهوری اسالمی قراردادآتش 
 روز آن را به عقب بيندازند از پايگاه جالل ٨بس را رسما امضا نماييم من درخواست کردم عراقی ها 

  . ه کندزاده به مريم در اشرف تماس گرفته و خواستم ارتش را آماد
 

عمليات های نامنظم در پايان هرسال صرفا خوراک مسعود برای نشست ها و جمع بندی آخر هرسال  -٥
 . بود تا ادعا نمايد راه برای سرنگونی نظام همچنان باز است

سازمان درزمان رياست جمهوری آقای خاتمی با خمپاره باران ها و ترور شخصيت هايی همچون صياد  -٦
 . ی در به بن بست کشاندن فضای اصالحات موجوددر ايران را داشتشيرازی و الجوردی سع

 
 : آموزش های تروريستی سازمان

 
برای اين آموزش ها می توان به سوابق آموزش های سران سازمان در سازمان الفتح در قبل از انقالب  -١

 . و آموزش در جنگل های شمال ايران و سپس منطقه کردستان اشاره نمود
 

ر در کردستان ايران مرکز آموزش های تروريستی بوده که زير نظر کارشناسی قرارگاه سردا -٢
 . سرگردپيوسته ارتش ايران انجام می گرديد

 
 . اين آموزش ها ابتدا به نفرات باالی سازمان واز طريق آ ن ها به نفرات پايين انتقال داده می شد -٣

 
 ش های ويژه به قرارگاه اشرف می آمدندبعد از جنگ کويت عمال فرماندهان سپاه دوم عراق برای آموز -٤

. 
 

 . اموزش های عمليات نامنظم زيرنظر عراقی ها در محل اشرف بزرگ برگزار می گرديد -٥
 

خمپاره زنی ، بمب گذاری ، تله گذاری ،آرپی جی زنی،عمليات با موتور : آموزش ها عبارت بودند از  -٦
 . ....سيکلت و
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 . ارتش عراق نفرات تيم سازمان را تا مرز همراهی می کردموقع عبور به داخل ايران نفر اطالعات  -٧

 
وسايل پيشرفته مين ياب ، عينک ديد در شب ،پوتين ضدمين وحتی نقشه ميادين مين توسط دولت عراق  -٨

 . در اختيار سازمان گذاشته می شد
 

 .  متر معبر در ميدان مين باز می کرديم١٣٠٠توسط همين تجهيزات يک شبه تا عمق  -٩
 
 

 : های فريب سازمانشيوه 
 

مهدی ابريشم چی يک بار دريکی از نشست ها در قرارگاه اشرف می گفت در زمان شاه يک بار من برای جذب 
و ...... نيرو به نفری گفتم آيا حاضر نيستی در راس يک سازمان قراربگيری ؟ وبه رهبری يک کشور برسی؟ 

 براساس منافع مان نفر را به جنوب تهران برده واو را ويا در مواردی. نفر رااين گونه تحت تاثير قراردادم 
 . شيفته خود می نموديم

 
درابتدای انقالب نيز تالش های اوليه برای جذب نفرات با شعارهای عدالت جويانه و اسالم خواهی و ترقی 

اه بعد از فاز به تدريج تاثير خواسته های تشکيالت از نفرات به اعضا تفهيم شد و آن گ. خواهانه انجام گرفت 
سياسی با شروع اقدامات مسلحانه با فرمان همه مخفی شوند نفرات موظف شدند دستور تشکيالتی را رعايت 

  . نمايند
 

 خرداد در خرم آباد بودم با دستور مخفی شويد بدون پرسيدن ٣٠مهناز شهنازی می گفت زمانی که من در بعد 
 . چرايی آن دستور را انجام دادم

 
ين مخفی شدن نفر به طور کيفی نقطه عطفی را در بريدن از خانواده انجام می داد و بالشک زمانی چشم البته با ا

 . باز می کرد و می ديد سر از کردستان درآورده است
 

ازدواج مسعود ومريم گره گشای فريبنده ای برای نفرات هوادار خارج بود که با چتر فريب ارزش گذاری بر زن 
 . ادی از زنان و مردان را از اروپا کنده وه به منطقه عراق بکشاندسازمان توانست تعد

تشکيل ارتش آزادی بخش خود جذب نيرو وفريبی برای جذب نفرات مارکسيست بود که سازمان با دجال گری 
  . انجام داد ضمن اين که خود اين اسم، بار سياسی خاص خود را داشت

 
سازمان با گستردن دام برای کسانی که از سربازی به کشورهای حتی در اواخر سال های جنگ ايران و عراق 

همسايه ايران روی آورده بودند با تطميع و پرداخت هزينه های متفرقه آن ها و اين که برای رفتن به اروپا بايد 
با وصل به يک گروه سياسی کار خود را رو به راه نماييد آن ها را با وعده اقامت کم به عراق می  un در
 . اندندکش
 

فريب اسرای ايرانی زمان جنگ دراردوگاه های عراقی توسط عوامل سازمان با اين بهانه که شما هموطن 
ماهستيد به نزد ما برگرديد و بعد از چندماه آزاد شويد خود نمونه های ديگری از دسيسه بازی های سازمان به 

 . شمار می آيد
 ماه ٦ای اول آمدن شان به اشرف گفته بود به من هم گفتند تا مهدی ابريشم چی درجواب يکی از اسرا در سال ه

 .  سال است در سازمان به سر می برم٣٦به سازمان متعهد خواهی بود ولی االن می بينم 
اين .  خود مسعود دريک نشست اظهار داشت بايد به هر نحوی نفرات جديد را به سازمان بکشانيم ٧٧در سال 

 ريال به ازای هرنفر برای سازمان ٣٠٠٠٠٠٠ با به کارگيری قاچاقچيان عادی واخذ نيت او بعدا درسال های بعد
 . تحقق يافت و نفرات جويای کار و عازم اروپا اين گونه سر از اروپا در می آوردند
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 به آلمان برده شده بودند با انواع فريب و دغل ها ٦٩ و ٦٨کشاندن بچه های طالق سازمان که در سال های 
؟ به !! مسئوليت پذيری نوين تان در قبال پدرو مادر پيرتان و يا رهبری رزمندگان در قرارگاه اشرف تحت عنوان

 . عراق نمونه ديگری از شيوه های فريب سازمان بوده است
  

 : شيوه ی تبليغات سازمان
 

 : درسازمان دو معاونت برای اين کار موجود است
 
 راديو و مصاحبه های انجام يافته در عراق را دنبال می -ريه معاونت اول در عراق حضوردارد و سيستم نش -١

فريد سلمانی که ازاول انقالب در کار راديو و نشريه است از مسئولين اين کار به فرمانده ی زنی به نام . کند 
بريدن نکات مهم سياسی برگ های روزنامه های داخل کشور و استفاده های . اين فرد. ثريا شهری وصل است

 . مصاحبه با نفرات داخل سازمان از اهم کارهای اين گروه است-غاتی تبلي
 

سازمان در مقاطعی از جمله شکست صدام در جنگ کويت ويا دستگيری مريم در پاريس نشريه و راديوی خود 
و رابست تا رذيالنه با عدم موضع گيری عليه دولت صدام حسين بقای ننگين خود را با عدم دادن بهانه به امريکا 

 . انگليس درسرسپردگی به صدام به نمايش گزارد
سکوت مطلق سازمان درزمان تسليم سازمان به نيروهای امريکايی در عراق و يا دستگيری مريم در پاريس همه 

 . به شکست مطلق سازمان در مرحله سياسی مربوط می شدند
می شود که ) دراصل سازمان(معاونت دوم مربوط به کميسيون خارجه تحت عنوان شورای ملی مقاوت  -٢

ديدار با وکال و نمايندگان مجالس خارجی و يا احزاب خارجی ،رابطه . است)سيدالمحدثين(مسئول آن با بهنام 
  . زدن با خبرنگاران و مسئولين شبکه های خبری مهم از اقدامات اين معاونت به شمار می آيد

 
  : جمع آوری کمک مالی

 
لی سازمان و تشکيالت مستقردر عراق نقش اصلی را ايفا می مشخصا دولت عراق درتامين ما .١

 . کرد
به هرنحو مشخص بود سازمان به طورموازی شرکت هايی در بيرون عراق و احتماال اروپا  .٢

 . خريده و از منافع آن ها بهره می برد
سرازير شدن امکانات مالی به سازمان از سوی دولت عراق تاحدی بود که مسئوالن همواره  .٣

 . فتند مشکل ما مالی نيستمی گ
سازمان ازطريق جمع آوری مالی در خيابان های شهرهای اروپايی قبل از قرارگرفتن در  .٤

 . ليست تروريستی نيز استفاده می نمود
مسعود خود بارها اذعان کرده بود که با پول های جمع آوری شده حتی نمی شود مخارج  .٥

 . تبليغاتی نفرات مالی را حل و فصل کرد
 
 
 : خوردهای سازمان با خانواده هابر
 
موضوع نوشتن نامه و يا تماس تلفنی با خانواده ازسوی نفرات مستقر در قرارگاه اشرف خواب و خيال هم  -١

 . نمی توانست باشد
 . به تجربه درطی سال ها ديديم حتی نفر فعال تشکيالتی نيز با دريافت اولين نامه از سازمان جدا می شد -٢
 برای ديدنم به سرپل سازمان در ترکيه مراجعه کرده بود دست به سرش کرده ١٣٧٢ پدرم در سال زمانی که -٣

 . و تا سال ها بعد که به طور شانسی فهميدم چنين اتفاقی افتاده سازمان حتی اين موضوع را برايم مطرح ننمود
ها آب سرد را بر ارزوهای سقوط صدام حسين جنايت کار و تسلط امريکايی ها برسازمان و خلع سالح آن  -٤

 . ننگين آن ها ريخت و تخم اميد ورهايی را دردل ماکاشت
 . مهناز شهنازی از فرماندهان اف ام می گفت مالقات با خانواده يعنی قطع از همه چيز -٥
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سازمان به صراحت می گفت خانواده ها توجيه شده اند و مارک مامورين وزارت اطالعات را به  -٦
 . پير ما می زدپدرومادرهای 

 . سازمان رسما گزارش کتبی مالقات دوساعته ما را با خانواده مان می خواست -٧
 

 : تالش خانواده ها
 

سازمان قبل از سقوط صدام تبليغات ضد خانواده را به شدت به جهت ماهيت فرقه ای و فکری خود دنبال و اجرا 
  . د بوده و يا حتی به ياد آن ها افتاده استمی کرد مثال کسی حق نداشت بگويد لحظاتی به فکر خانوا

 
 ٨١تا اين که سقوط صدام حسين و حمله امريکا نزديک شد و براثر فشارهای دولت ايران يک دفعه در بهمن 

البته . سازمان ادعا کرد هرخانواده بخواهد می تواند با مهمان شدن برای سازمان به مالقات فرزندانش بيايد 
 . ود و بی شک سازمان شعار می داددولت صدام سر کار ب

سازمان غافل گير . تااين که صدام کنار گذاشته شد و خانواده ها به هر طريقی خود را به قرارگاه اشرف رساندند 
شده بود به نفرات نشست داخلی گذاشته می شد و رهنمود اين بود برای مالقات دوم بگوييد ديگر نيايند واگر بار 

  قات آن ها نرويد ؟؟؟سوم آمدند شما به مال
ترس سازمان انتقال واقعيت های بيرون به نفرات بود و . سازمان می گفت نظام ما را با خانواده بمباران می کند 

همين مالقات ها کمر شکسته . به طور حتم نفرات به لحاظ سياسی کله پا می شدند که عينا هم اين گونه اتفاق افتاد 
مئنا سازمان هزاران بار به بمباران واقعی راضی می شد تا آمدن اکيپ خانواده ها و مط. سازمان را خم تر کرد 

  . به قرارگاه اشرف
دست خداوند اين بار با درايت مسئولين موجب مراجعت صدها تن گرديد و مطمئنا با دل گرمی خانواده ها به 

 خانواده ها از مراجعت عزيزان ضمن اين که ترس. فرزندان خود در اشرف مراجعت مابقی هم عملی خواهد شد 
  . خود ديگر وجود ندارد

 
 : فرزندان

 
 و با انجام طالق اجباری ازسوی رجوی اسم فرزند به فراموشی ١٣٦٨در جريان انقالب درونی سازمان در سال 

 . می بايست سپرده می شد
ر بهداشتی در آلمان منتقل بچه ها بعد از يک يا دوسال از طالق به خارج و پايگاه های کثيف ووحشتناک و غي

براين اساس بعد از سال ها پدرو مادر حق ارسال نامه را نداشت و فقط زمانی که از خارج نامه می رسيد . شدند 
 اين ها ابتکارات مسعود رجوی خائن بود که برسر نفرات کوبيده شده فرود می آمد. به مادر تحويل داده می شد 

... 
خيلی از اين بچه ها . دتی شما هستم و فقط دوست داشتن در من خالصه می شود او ادعا می کرد من رهبر عقي

 به بعد با دسيسه سازمان و زير فشار گزارده شدن مادران برای ديدار به اشرف آمده ولی ديگر ٧٧در سال های 
 . راه بازگشتی را برای خود نديدند

 
 : زنان

 
 : ی شوندزنان مستقر در قرارگاه اشرف به سه دسته تقسيم م

 
زنانی که همسران آن ها هنوز در سازمان به سر می برد واين ها نيز فقط در زوايای دل شان مننتظر مانده  -١

  . اين افراد عمدتا در کارهای دفتری و پشتيبانی قراردارند. اند 
رشد شورای اين زن ها عمدتا در رده های ا. زنانی که معدود بوده و تشکيالت را تابوی خود می دانند  -٢

اين ها از عوامل سرکوب در سازمان به شمار می ...  مهوش سپهری و-رهبری قراردارند همانند فهيمه اروانی 
 . آيند
اين . دخترانی که از اول شوهر نداشتند و به خاطر ترس از موارد ناموسی را هی را جلوی خود نمی بينند  -٣

 . نفرات را معموال به مقرهای مردان نمی برند
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 : نشست های سازمان

 
اين نشست ها به صورت نشست های . برجسته بود بازی با کلمات بود ) جلسات(همواره آن چه در اين نشست ها 

 .  روزانه هفتگی و غسل هفتگی برگزار می شود- سرفصلی - سياسی -جمع بندی ساالنه 
 

 :  نشست های جمع بندی ساالنه-الف 
 
موضوعات مورد تاييد سازمان و محکوميت های نظام . عود برگزار می شد در آخر هرسال توسط مريم و مس -١

 . در آن طرح و به عنوان نقاط قوت سازمان برای همگان تبيين می شد
  . مسعود يکه تازميدان بوده و مريم فقط گاه گاهی از وی تعريف و تمجيد می کرد -٢
 . ازمان تابه حال ازبين رفته بودمريم ادعا می کرد درصورت عدم وجود چنين رهبری حتما س -٣
 جابرزاده و مهدی ابريشم چی نفراتی بودند که برای برانگيختن احساسات رده های پايين پشت -عباس داوری  -٤

 . ميکروفن می رفتند
 .  فرشته نيز اظهار وجود می کردند- آذر - مهوش سپهری -) عذرا علوی طالقانی(اززن ها سوسن -٥
عود از پيشرفت های ارتش در عرصه ،صحبت به ميان می آورد و اين که چه قدر سالح در خاتمه خود مس -٦

 . ازدور خارج شده از صدام حسين تحويل گرفته ايم
يک سری براساس فشارهای فرماندهان يگان پشت ميکروفن رفته و عليه خود و نکرده هايشان به ناچار سخن  -٧

 که کسی جلو نيامده بلند شده و از پيش برد کارها در برنامه می گفتند و يک سری هم مکلف بودند در صورتی
 . ريزی مقررشده حرف بزنند

 . اگر همان روز تحويل سال نو انجام می شد برنامه های ترانه و سرود نيز انجام می گرديد -٨
شد و بعد از سه روز نشست عمومی دوباره در قرارگاه برگزار و حرف های مسعود ريز شده و تحليل می  -٩

 . خواسته می شد که جمع نفرات برای تحقق خواسته های مسعود چه خواهند کرد
 

 :  نشست های سياسی-ب 
 
بعد از مدتی . مسعود صحنه گردان اين نشست ها بود .  اين نشست ها معمول گرديد ٧٦بعد از خرداد سال  -١

 . مقرر شد اين نشست ها به صورت هفتگی در قرارگاه ها برگزار شود
 . درآن نشست ها گفته می شد رژيم با روی کار آوردن خاتمی جام زهر را نوشيده است -٢
دراين نشست ها به جهت عدم هضم شعار های سازمان عليه آقای خاتمی به واسطه سواالت زياد در خصوص  -٣

يده می امکان شکست دولت ايشان عدهای برچسب طرفدار خاتمی خورده و نهايتا کار به کشمکش وزدوخورد کش
 . شد
 . سازمان حداکثر تالش خود را می کرد نفرات تناقضات سياسی خودشان را بگويند هدف ارزيابی نفرات بود -٤
سازمان در اين نشست ها متوجه شد ديدگاه نفرات با ديدگاه مسعود که نهايتا رژيم صدور بحران کرده و جنگ  -٥

 . دوباره شروع خواهد کرد متفاوت است
 :  اين نشست ها بر سه تابلوی به شرح زير بود٧٦در سال  -٦
 . استحاله ی رژيم •
 . نظام همين طورمانده و خاتمی با محافظه کاران سازش خواهد کرد •
 .درغيراين صورت خامنه ای مجبور به صدور بحران خواهدشد •
 

 : ( تشکيالتی-ايدئولوژيکی ( نشست های سرفصلی -پ 
مبارزه و مصاديق آن درمذهب برای احساساتی کردن نفرات و صحبت در خصوص پای بندی يا عضو به  -١

 . های اوليه ی مريم چاشنی شروع اين مباحث بود
 با ازدواج مريم و مسعود شروع شد که مسعود توانست عده ای را از اروپا به ٦٤اين نشست ها از سال  -٢

 . عراق بکشاند
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با نام تنگه و توحيد برگزار شد و اين که چرا ما نشست های درونی بعد از شکست در عمليات مرصاد  -٣
 . اين نشست ها يک ماه طول کشيد.نتوانستيم جلو برويم 

 مسئولين و معاونين - مسئولين و معاونين ستاد - سپس معاونين آن ها -ابتدا برای مسئولين هيئت اجرايی  -٤
 ماه اين ٦کال . يان بحث ها قرارگرفتند نهادهای سازمان و اعضاء و کانديد عضوهای سازمان به تدريج در جر

 . بحث ها ادامه پيدا کرد
شناساندن مسعود رجوی به عنوان رهبر عقيدتی برای برپايی جامعه بی طبقه توحيدی از اهداف اين نشست ها  -٥
 . بود
ود که جدا با پيش آمدن بند الف يا همان طالق مسعود درنقطه ای اظهار داشت هرکس قبول ندارد می تواند بر -٦

 . شدن ها برخالف تصورسازمان شروع و به زندان ها کشيده شد
بعد از طرح بند ب انقالب ايدئولوژيک که همه زنان را در حريم رهبری مسعود اطالق می کردند و سپس بند  -٧

د ديگر فضای نشست ها عوض شد و مقرر شد هرکس نمی خواهد بحث ها را بپذيرد بايد به جمع جواب دهد به 
 . عبارتی در سالن فحش بشنود کتک بخورد و زندان بکشد

 . توهين به نفرات مسئله دار و دفاع از انقالب مريم يک ارزش در سازمان شناخته شد -٨
در اين نشست ها از نفرات پرسيده می شد . بود که زنان آن را اداره می کردند ٧٣اوج اين نشست ها در سال  -٩

  ........... نکرده هايت در قبال رشد سازمان چيست و-می زنی  محفل -چرا انقالب نمی کنی 
 بی - بی شرف -نفر مجبور به نوشتن پروژه اين فاکت ها بود که با موضع گيری نفرات مبنی بر اطالعاتی  -١٠

 . غيرت مواجه بود
عد از گفتن مختصات نوشتن فاکت های روزانه يعنی همان ذهنيات خود با برنامه قبلی انجام و قرار شد نفر ب -١١

 . فکری خود با موضع گيری جمع روبرو و به عبارتی نقطه هدف فکری باطل او بمباران شود ؟؟؟
 ماه ٦راه رفتن و جدا شدن بدين گونه بسته شد وهرکس هم که پوست کلفت از آب در می آمد بايد ابتدا   -١٢

 . ظام شوددرزندان سازمان و سپس به زندان ابو غريب برود و سپس تحويل ن
  . شروع نشست های صفرصفر بعد از اين شروع گرديد -١٣
 .  با نام طعمه برگزار شد١٣٧٩نشست بعدی سرفصلی در سال  -١٤
اين نشست ها با حضور مسعود و مريم به مدت دوماه در پايگاه باقرزاده با نوشتن فاکت ها برگزار می شد  -١٥

 در سازمان خواهند ماند ودر عمليات جاری و ٨٤د که تا تاريخ  برگی ازنفرات گرفته ش٢در پايان يک تعهد .
 . غسل هفتگی شرکت خواهند نمود

با ديکتاتوتوری پيچيده ای که سازمان با اين نشست ها بر نفرات تحميل کرد ديگر ارزش انسانی در هيچ  -١٦
 . زوايای سازمان پيدا نشد

 . فترده تشکيالتی نفرات با تغيير سازماندهی باال ر -١٧
 ماه از خاتمه نشست طعمه نشست پرچم برگزار شد و مسعود درچهره ای منافقانه پرچم سرخ به ٦بعد از  -١٨

 . اصطالح امام حسين را تحويل مريم داد
 

  : نشست های غسل هفتگی
 سال عضويت، برگزار می شد ودر صورتی که فاکت مربوط به زنی در ٢٥با مسئوليت يکی از اعضای باالی 

تشکيالت است اسم نفر زن با کلمه ايکس عنوان می گرديد واگر مربوط به همسرخود نفر بود با کلمه گراز داخل 
 . وحشی خطاب می گرديد

 : نشست های روزانه
انتقاد از همديگر به عنوان پل حفظ نکردن . روزانه دوساعت بود که به آن نشست صفرصفر هم گفته می شد 

نفر حق نداشت موقع سوژه شدن جواب دهد حتی اگر .ی هم کشيده می شد وارزش اهميت داشت و به فحش کار
  . انتقاد نادرست است

همچنين در قبال جمع می بايد ضمن به دافعه نيافتادن گفته های آن ها را با عنوان کردن فاکت های منفی ديگر 
 . عليه خود اثبات نمايد

 . شدبرگزار می  fg هفته ای يک نشست روزانه با حضور خواهر
 

 : رده تشکيالتی در سازمان
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در ابتدا رده تشکيالتی ربط خاصی به سابقه نداشت و کارکرد و ميزان وصل او به رهبری مالک بود ولی بعدا 
 :  مسلما به رده مربوط گرديد١٣٧٧از سال 

K2  تا دو سال و نيم اول-نفر تازه به سازمان آمده  . 
K1  سال٥ سال تا کم تر از ٥/٢نفر بين  . 
O نفر عضو . 
M سال١٥ تا ١٠جديد نفر بين  . 
M سال٢٠ تا ١٥قديم بين  . 
M  سال٢٥ تا ٢٠بين  . 

MOسال٣٠ تا ٢٥ بين -جديد  . 
MO  سال٣٥ تا ٣٠بين  . 

 سال عضو جديد ١٥و بعد از .  سال مثل مردهاست ١٠ سال به عضويت می رسند و تا ٥/٢برای زنان در مقطع 
 . ه های هم رديف مريم نيز برای آ ن ها وجود داردرد. شورای رهبری می باشند 

 
 : خانه های امن سازمان در بغداد

سازمان دارای يک سری خانه های امن اطالعاتی در منطقه ابو غريب داشت که برای کارهای لجستيکی و  -١
 . تدارکاتی از آن ها استفاده نمايد

حتماال چند تن از شيخ های عراقی که در تبليغات سازمان خانه منطقه ابو غريب تا زمان ما لو نرفته بود و ا -٢
قرارداشتند ازاين خانه امن استفاده می کردند سازمان با پوشش اين شيخ ها بعضی از اموال، علی الخصوص 

نفراتی همچون .کولرهای گازی را درحالی که در تشکيالت گفته بود فروخته در اين خانه و انبارها چيده بود 
  .  اکبر شکرزاده و رضا در قرارگاه در اين خصوص با اين شيخ ها رابطه داشتند- علی قادر -عباس داوری 

بعدها زمانی که اين شيوخ با مريم در پاريس مالقات کردند در قرارگاه گفته می شد اين شيوخ محل امنی را  -٣
 . برای مسعود تدارک ديده اند

خ هست و مجيد معين که هم اکنون برای کارهای تبليغی در رضا می گفت ماشين جمز من دراختيار اين شيو -٤
قبال مهمانان عراقی لباس روحانی پوشيده وريش گذاشته به همراه علی قادر در قسمت روابط سازمان 

 . حضورداشته و تمامی اين وسايل و اموال را با خودروی شهری جابه جا می نمايند
هايتا توسط اين شيوخ به واسطه امکانات مالی که سازمان بنظر می رسد مسعود رجوی در عراق است و ن -٥

 .دراختيار آنان می گذارد در محل امن حفاظت می شود
 . محل مقر زنان نيز از مکان های مشکوک برای نگهداری مسعود در قرارگاه اشرف به شمار می آيد -٦
 . ازمان به شمار می آمدپايگاه جالل زاده در ميدان فردوسی بغداد يکی ديگر از پايگاه های س -٧
محل سه راهی رمادی يک مسير جدا می شود روزی نفری از دوستان ما به نام کيومرث که موقع تردد ما آن  -٨

 . جا حضورداشت اعالم کرد زمانی آن محل انبار سازمان بوده و االن هم به آن جا رفت و آمد می شود
  

 : سالح های شيميايی و سازمان
 

درآن . رگاه اشرف زمانی دست ارتش عراق بود که بعدا يک سری به سازمان واگذار شد زاغه های جنب قرا
زمان کسی به زاغه ها تردد نمی کرد ولی وقتی سازمان پذيرفت قرارگاه چک سالح های شيميايی شود قبل اش 

ماجرا کسی نتوانست از کم و کيف اين . زاغه های فوق شبانه توسط کارگران عراق با تريلی تخليه شد 
 . سردربياورد

 : غارت اموال دولتی
بعد از سقوط صدام براساس سازمان دهی به ما گفته شد به زودی اموال به جامانده فيلق ها راجمع آوری  -١

 را به دست گرفته و اين کار را انجام داد اين وسايل عبارت ٢ که قبال در جلوال بود فيلق ٢قرارگاه . خواهيم کرد 
 .  زرهی و ماشين آالت ديگر- بلدوزر - لودر -های چرخدار خودرو: بودند از 

ضمن اين که اکيپی هم مامور گرديد .  کمرشکن برای انتقال زرهی ها ماموريت يافت ٣يک اکيپ هم با  -٢
 . اموال منتقل شده به مردم را به هرنحوی گرفته و به اشرف منتقل نمايد

 . ارتش عراق جمع آوری شد T 72 دراين جمع خيلی تانک از جمله تانک های -٣
 . خودروهای نوی ارتش عراق هم در اين اقدام به دست سازمان افتاده و به ارتش منتقل شدند -٤
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برای سازمان تامين پول های بسيار کم ولی بادآورده ای که مردم در ازای فروش اين خودروها در جلوی  -٥
 .درب قرارگاه اشرف به دست می آوردند،زياد سخت نبود

 . تا آن جا که می دانم سازمان نفراتی را که به بغداد آشنايی زياد داشتند در جالل زاده گرد آورده بود -٦
سازمان خودروهای عراقی را با تعويض پالک ورنگ به مردم عراق دوباره فروخت ولی ماشين های جديد  -٧

  . شهرداری شهرها را نگه داشت
 

 : ١٣٧٠رژه سال 
مربيان عراقی در همه جای قرارگاه .  سری آمادگی هايی را با آموزش ها شروع نمود  يک٦٩سازمان از سال 

 : اين آموزش ها در خصوص. حاضر بودند 
 - آيفا -بود و خودروهای چرخ دار شامل جيپ  BMP1 - MTLB- M113 - M570 نفربر-تانک ها *

 - برجک زرهی - سالح های پياده -رادی  رزم انف- شناسايی - سيستم فرماندهی - مخابرات - کمرشکن -کاميون 
 .  تعميرات و غيره بود- توپخانه - مهندسی - اداری -سيستم های پشتيبانی 

اما دراين حين جنگ کويت شروع شد و سازمان به نفع دولت عراق اقدامات الزم را انجام داد لذا حدود 
ده و انفرادی از دولت عراق تحويل  دستگاه کمرشکن نظامی سالح های پيا٥٠ -دستگاه نفربر وزرهی ١٥٠
 . گرفت

 . ماه قبل از رژه مريم به همه پيام داد پروژه سنگينی در راه است می خواهم انقالب را به نمايش بگذاريد 6
 .  شب با کارهای ديگری مثل رنگ کردن ادامه می يافت٢٤ صبح شروع و تا ساعت ٧تمرين از ساعت 

 . ه در غذاخوری از ظروف يک بار مصرف استفاده می شدفرصت برای کارها به حدی کم بود ک
 - مهدی براتی - ابراهيم ذاکری - سپيده ابراهيمی - سوسن - ثريا شهری -مسئول آماده سازی مهوش سپهری 

 . ودر راس فهيمه اروانی بود
يا بعد با . تند هريگان بعد از اتمام رژه سوار خودروهای آماده شده ودر شکل نفرات بی ام پی وان قرارمی گرف

 . يگان های سالح سبک ويا با يگان های زرهی دوباره ظاهر می شدند
بعد ازاين رژه مسعود . سازمان يک سری کمرشکن های شهری راهم آورده بود که با خاک استتار شده بودند 

 . پيام داد صاحب خانه اجازه داده است تا فرودگاه ارتش مريم مانور انجام دهد
 : اخل شورای ملی مقاومتمخالفت های د

ديدگاه انحصارطلبانه و متکبرانه مسعود دراندک مدتی فرصت حضور ديگر اعضای شورا راگرفته و به تدريج 
حزب دمکرات ..........  بنی صدرو- گيالنی -ريزش نيرو شروع گرديد جدايی نوه مصدق يعنی متين دفتری 

ورا يی که بعد از خروج همگان با اعضای نظامی سازمان موج سواری ش. از مصاديق اين اقدامات بود ..... و
ولی با کت و شلوار و کراوات تشکيل و بر موضع گيری های نهاد های بين المللی تکيه می کند بر همگان 

 .و به واقع همه اعضا نفرات خود سازمان هستند. پوشيده نيست 
واين کار تنها از سازمان مجاهدين بر می .  بزند معلوم شد که عراق هم دنبال اين است که ثبات ايران را به هم

 . آمد که ساليان سال مزدوری صدام را می کرد و ستون پنجم آن بود
سازمان در اين مرحله به بيان استراتژی جديدی روی آورد که ملت ايران مبارزه جديدی را می طلبد لذا تاکتيک 

نفرات باالی کشوری و نظامی سازمان به اصطالح وارد تاکتيک اين بود که با ترور . جديدی بايد تعريف شود 
  . مرحله جديدی بشود

 نفره سازماندهی شده ووارد ٧ الی ٣سازمان اسم اين مرحله عمليات ها را سحر گذاشت کل نيروها در واحدهای 
  .  ماه طول کشيد٨اين آموزش ها . مراحل آموزشی جديدی شدند 

اين کار بهترين سرگرمی برای نيروهای . بازکردن معبر انجام می شد دراين مرحله ميادين مين شناسايی و 
  . تشکيالت به شمار می آمد

يعنی نيروهای هزار شين از مرز عبور داده شده تا  P.P.S دراين مرحله. اين مرحله هزار معبر ناميده شد 
 . بتوانند نيروهای هوادار را از داخل به عراق بياورند

P.P.S و نفراتی انتخاب می شدند که احتمال نفوذی . د که سازمان روی اين ها گذاشته بود نيروی جديدی بو
بودنشان برای تشکيالت می رفت از اين طريق نفرات اگر از داخل برمی گشتند معلوم می شد اين ها ديگر 

  . نفوذی نيستند
زمان افتاده بودند از فرصت که قبال به تله سا P.P.S اين کار بی نتيجه بود چون تعداد زيادی از نيروهای

 . بعد از اين مرحله عمليات راهگشايی آغاز شد. استفاده و از چنگ سازمان گريختند 
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هر قرارگاه واحدهای مشخصی را برای ضربه به دولت . در اين عمليات ها نيروها می بايست درگير می شدند 
 معاون ريئس -ليات ها با وزير دفاع عراق مسعود رجوی سه بار در حول و حوش اين عم. ايران آماده می کرد 

 . جمهور عراق و وزير خارجه عراق ديدار و مالقات کرد
برای نفرات درگيری در مرز خوب نبود چرا که . که موفق گرديد راه درگيری در مرز را حتی در مرز بگشايد 

 . ت نمايندسازمان سعی داشت نفرات را به جنايت آلوده تا آن ها نتوانند به ايران مراجع
 .  بود که سازمان راه های خروج از تشکيالت را بست١٣٨٠اين اقدام برای نشست های سال 

  .  ماموريت انجام گرديد٥٣٠ ادامه داشته و جمعا ١٣٧٩ ماه تا اواخر سال ١٣اين ماموريت ها به مدت 
چسب صدور بحران توسط دراين مرحله نشست های طعمه شروع گرديد و سازمان با استفاده از تبليغات و بر

  . دولت ايران سعی داشت حرف های خود را به واقعيت مبدل سازد
در نتيجه عمال سازمان باعث گرديد در داخل نا امنی ايجاد کند و بعضی حتی تظاهرات مسالمت آميز را به 

  . درگيری مبدل سازد
 : نشست طعمه دارای سه تابلو بود

 .  صدور بحران توسط ايران-الف 
 .  حرکت کج دار و مريض ايران-ب 
 .  اصالحات توسط ايران-پ 

با اصابت موشک های دوربرد ايران به پايگاه های سازمان مسعود رجوی گفت ما از اول می گفتيم که اين رژيم 
سپس تمام چيزهايی را که ساليان سال به گوش ما خوانده بودند را دوباره برايمان تکرار . صدور بحران می کند 

  . ندکرد
اين حرف ها مقدمه ای بر تحليل سياسی سازمان در خصوص انتخاب رياست جمهوری مجدد آقای خاتمی بود 
رجوی چنين اظهار می داشت که اگر خاتمی مجددا انتخاب شود به لحاظ سياسی سوخته وباتوجه به اين که ايده 

 ميليونی را بدست ٣٠چون ديگر رای . هايش برآورده نشده پس ريئس جمهور تمام مردم به حساب نخواهد آمد 
  . نخواهد آورد

 
ولی برای همگان در تشکيالت مسلم شده بود که مردم . و سازمان بدين گونه برد زيادی در خارج خواهد داشت 

مردم از نيروی سياسی حمايت می کنند که موضوع برخورد قهر . ديگر سياست های خشونت بار را نمی پذيرند 
 . آميز در آن نباشد

درداخل تشکيالت نيروها در شرايط سردرگمی بودند و مسعود رجوی برای بيرون کشيدن نفرات از متن فکری 
غيرمنسجم و پريشان سياسی مبادرت به برگزاری نشست های طعمه نمود که ادامه اين نشست ها با پرچم هيهات 

  . تر شدمن الذله ؟؟؟؟ يعنی ما زير ذلت امريکا و بورژوازی نخواهيم رفت داغ 
اين کار ايدئولوژيک سازمان به جهت مواضع ضدامريکايی برد پيدا کرد و حرف های مسعود به راحتی در 

  . اذهان پذيرفته شد
درحالی که نيروهای سازمان مجاهدين نمی دانستند که چگونه سازمان دورو چگونه از احساسات مذهبی و 

  . ضدامپرياليستی آن ها سوء استفاده می کند
اين شعارها سازمان توانست با گذر از انتخاب مجدد آقای خاتمی از نيروهايش در قالب يک سری شرايط تعهد با 

 . کتبی حضور در سازمان و نبريدن بگيرد
اين به دست و پا افتادن به خاطر عالقه نيروها برای رفتن . نه بورژوازی و نه جمهوری اسالمی : تعهد اين بود 

 . دبه کشورهای اروپايی بو
اين افراد مبارزه در عراق را اصولی نمی دانستند و به جهت ترس از مجازات در صورت مراجعت به ايران 

و سازمان به جهت سوزاندن سياسی نفرات در تعهد آورده بود . مناسب ترين مکان را اروپا مشخص می نمودند 
 بايد در سازمان اجبارا ١٣٨٤ ولی تا سال که نفر اگر بخواهد از سازمان خارج شود فقط می تواند به ايران برود

حضور داشته و بعد از بررسی و تصميم گيری از طريق دولت عراق به ايران بازگردانده خواهند شد و اين 
  . ضربه روحی بزرگی برای جدا شدن نفرات بود
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از اين واقعه مطلع بود يا نه به هرحال نمی دانم سازمان . در اين روز نيروهای سازمان در پايگاه باقرزاده بودند 
 وقتی که شرايط اضطراری پيش می آمد به آن جا برده می شديم.  روز قبل اش ما را در باقرزاده جمع کردند ١٥

. 
خبر را شنيديم اطالع داده  ccn وقتی که از شبکه ی. درآن شب نشست منتفی و هرکس در مقر خود باقی ماند 

خود مسعود رجوی مسئول نشست بود وی گفت دست مريزاد اين طوری پوزه ی . شت شد فردا نشست خواهيم دا
  . امپرياليسم را به زمين می مالند

اين تازه حرکت يک نيروی . تا ديگر بار وزارت خارجه اش ما را درليست تروريستی قرار ندهد: وی ادامه داد 
آن موقع ديگر از امپرياليسم .  را انجام دهد ارتجاعی است وای به روزی که يک نيروی چپ انقالبی اين حرکت

  . خبری نخواهد بود
امريکا در رسانه ها . منظور از نيروی چپ سازمان مجاهدين بود و برای اين در داخل تشکيالت خيلی تبليغ کرد 

طولی لذا سازمان تحليل کرد فلش از عراق برداشته شده است ولی . ادعا می کرد اين اقدام القاعده بوده است 
 . نکشيد که فلش به عراق برگشت

مسعودرجوی برای اين که تحليل غلط قبلی اش را بپوشاند ادعا کرد هرجور باشد به هرحال بعد از عراق نوبت 
 ١٣٨١ظاهرا پشت پرده وضعيت چيز ديگری بود در عاشورای سال . رژيم ايران است و پيروزی با ماست 

اعات قرارگاه اشرف ادعا کرد هرکس به ميزبان يعنی صدام حسين رجوی يک باره در نشست عمومی سالن اجتم
 . حمله کند در مقابل آن خواهيم ايستاد

رجوی فکر می کرد نيروها . نبود دولت صدام، نيستی سازمان بود . چون درواقع برای سازمان اين حياتی بود 
 . روحيه ی تازه پيدا خواهند کرد

تا اين که حمله امريکا . يا فرار می کردند و يا خود را تسليم می کردند نيروها در صورت درگيرشدن با امريکا 
تا .  صورت پذيرفت سازمان نيروهايش را در مناطق پيشروی نيروهای کرد آرايش داد ١٣٨١در اواخر اسفند 

بود که موقع جنک آمادگی عملياتی داشته باشد و چون اين محور رو به ايران بود نفرات را اين طور توجيه کرده 
 . می خواهيم به ايران حمله کنيم نه به کردها

سازمان موقعی . در هرمناسبتی که مربوط به سازمان بود دسته گلی برای شخص صدام حسين فرستاده می شد 
که اطمينان حاصل کرد صدام حسين رفتنی است براساس استراتژی مزدوری خود سياست های خود را تغييرداد 

 . ضاد خود کرد که ما با امريکا جنگ نخواهيم کردو شروع به اظهارات مت
و . و اگر نيروهای نظامی امريکايی مجاهدين را هدف قراردهند به طرف مرزهای ايران روانه خواهيم شد 

اين شيطنت سازمان بود تا نيروها را با شعار سرپا نگه دارد و مخفيانه مريم . جنگ ما با دولت ايران است 
 . ه کندرجوی را روانه فرانس

همين رجوی خائن در نشست های عمومی قرارگاه اشرف ادعا کرده بود در صورت روانه شدن به سوی ايران، 
مريم در جلو ستون خواهد بود در حالی که بعد از دستگيری مريم مشخص شد جلو ستون به طرف فرانسه بوده 

 . است
امريکا تمام . وال با نيروهای کردی درگير بود موقع سقوط شهر بغداد توسط نيروهای ائتالف سازمان در شهر جل

پايگاه های سازمان را بمباران کرد و زرهی هايی که به سمت جلوال در اطراف پل صدور می رفتند را هدف 
 . قرار داد

نفرات به حرف های پوشالی مسعود . اگرچه خيلی ها بمباران ها را ديده بودند ولی سازمان اين را به همه نگفت 
هميت نمی دادند می خواستند يا در حمله به ايران کشته شوند يا اسير شوند به هرحال از حضور در رجوی ا

 قرارگاه اشرف برايشان بهتر بود ؟؟
بعد از سه روز درگيری در جلوال سازمان با نيروهای امريکايی آتش بس نمود در اين آتش بس امريکايی ها فکر 

به خاطر اين، طی موافقت نامه ای .  چرا که از آمار اطالعی نداشتند می کردند نيروهای مجاهدين بزرگ هستند
اين همکاری آشکار .تمام مسيرهای جلوال تا اشرف و از اشرف تا طوس در دست سازمان قرار می گرفت

نيروها به سرعت سرخورده شدند چرا که تحليل های تکراری و غلط سازمان رو می شد . سازمان با امريکا بود 
ت خفت بار نيروها با پرچم سفيد و تسليم پر ذاللت سازمان برای همگان از زندانی خانگی شدن توسط بازگش. 

  . امريکايی ها را خبر می داد
مسعود رجوی در اولين پيام بعد از اين واقعه گفت ما فتح المبين داشتيم و اين پيروزی بزرگ برايمان بود ؟؟ و 

 . ب امريکا قرار گرفته استافتخار می کرد در مقام نوکری طرف حسا
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سازمان در اين اوضاع ناامن . ادعا می کرد امريکا بعد از اين برخورد نامناسب با مقاومت ايران نخواهد داشت 
چون سازمان به مراکز سپاه و پادگان های عراق . عراق شروع به غارت اموال دولتی و مردمی عراق کرد 

 . مهمات زاغه ها نمودآشنايی داشت اقدام به جمع آوری سالح و 
تحليل سازمان اين بود که چون سازمان خود را به امريکا ضد بنياد گرا می شناساند بنا براين با به رخ کشيدن 

 . امکانات نظامی و مهمات به آن ها ، امريکا از سازمان برای جنگ با عراق استفاده خواهد کرد
سازمان را اجرا کردند اين مذاکره به مدت سه روز در در اندک زمانی امريکايی ها برنامه سريع خلع سالح 

حتی نيروهای سازمان حق ورود و . جاهای حساس در اين سه در محاصره بودند . قرارگاه اشرف طول کشيد 
  . خروج نداشتند

علت ترس از . جمع آوری و به اشرف منتقل شدند ) بازرسی جاده ها (شبانه نيروهای سازمان در سيطره ها 
مطمئن باشيد يکی می دهيم وبعدًا صدتا می : مسعود در پيام خلع سالح گفت . نيروها در اين اوضاع بود فرار 
  . گيريم

چون در جنگ عراق و ايران به جهت مزدوری سازمان امکانات فراوانی از سوی صدام به سازمان داده شده بود 
  . ،اين بار نيز مجاهدين تصوری اين چنين نيز داشتند

 مشخص شده بود گفته های سازمان دروغ محض است چراکه با ادعای نيروی مستقل بودن منافات برهمگان
آری سازمان تا اين . مسعود در پيام خود گفت من به مذاکره کننده ها گفته ام اگر نياز هست دامن بپوشيد . داشت 

اهيم پوشيد و آبرومندانه به البته در بين نيروها مطرح گرديد که ما دامن نخو. حد در مذاکره حضور داشت 
 . امريکايی ها ملحق می شويم

بالفاصله نشست های ايدئولوژيکی و سياسی برای نيروها گذاشته شد تا از ريزش نيروها ممانعت به عمل آيد 
  . سازمان هرموقع می خواست به انتقادات نيروها جواب بگويد نشست ها را برگزار می کرد

تا آن موقع هيچ کس از محل آن . فعه گند حضور مريم رجوی در فرانسه بيرون زد بعد از اين رسوايی ها يک د
 خبرگزاری های فرانسه اين خبر را بيرونی کردند و نيروها نيز متوجه شدند مريم در خارج است. ها مطلع نبود 

. 
در داخل سازمان . ضمن سردرگمی نيروها با دستگيری مريم، واو شدن سياسی نيروها به شدت اوج گرفت 

  . تشکيالت تعهد کتبی و اجباری برای خودسوزی گرفت و به نيروهايش نيز اين دستور تشکيالتی را اعالم کرد
اگر کسی قبول نمی . سازمان هم می خواست جايگاه هوادار انش را چک کند و هم نيروهای خود را محک بزند 

 . واست خودسوزی نوشتندبه اين خاطر نفرات درخ. کرد برچسب بريده ی مزدور می خورد 
خيلی از نيروها به اين استراتژی اعتراض . سازمان به يک باره حرف حرکت انطباقی با امريکا را مطرح کرد 

کردند خودشيرينی زنان شورای رهبری در مقابل افسران امريکايی ودعوت برای غذای آن ها به داخل تشکيالت 
 . صدای خيلی ها را بلند کرد

همگان می ديدند چگونه زنان فرمانده، . ازی حرکت کردن الاقل بی ناموسی نمی تواند باشد حتی گفته شد مو
 . عفت و ناموس شان را در مقابل امريکايی ها به حراج گذاشته اند

وی سگ . مهمان نوازی او را می ستودند . امريکايی ها از مهمان نوازی فهيمه اروانی بسيار راضی بودند 
  . ا به بغل گرفته و الس زدن های نامبارکی را با افسران انجام می دادسفيدی را در ديداره

البته برخورد تمامی اعضای ارشد و غير ارشد شورای رهبری سازمان در فازی بسيار کم بعد از فهيمه قرار 
 در وقتی که مريم با شهردار اورسورواز. خيلی ها برای اعتراض در مهمانی ها شرکت نمی کردند . گرفته بود 

پاريس دست داد به لحاظ فکری بچه ها فهميدند که سازمان دورو و دروغگوی بزرگ است و ساليان سال آن ها 
  . را فريب داده است

در اين شرايط خانم شيرين عبادی جايزه نوبل را دريافت داشت اگرچه سازمان اين موضوع را به ايشان تبريک 
ش شد و گفته شد امريکايی ها می خواهند وی را به جای خواهر گفت ولی در تحليل درون سازمانی عبادی سرزن

  . مريم در صحنه ی سياسی ايران مطرح کنند
دورو بودن سازمان در اعطای مدال به يک خانم برجسته ی حقوق بشری، نفرات را پيش از پيش با ماهيت 

ا ريئس جمهور فرانسه دعوت شد وقتی شيرين عبادی به کاخ اليزه ی فرانسه برای ديدار ب. سازمان آشنا کرد 
 گفتند اين حق مريم بود ؟؟؟

نفرات در داخل تشکيالت شروع به تکه پرانی کردند که ريئس جمهور ما شيرين عبادی خواهد شد ؟؟ و مبارزه 
  . و کارسياسی مدال صلح دارد. مسلحانه جايزه اش زندان است 
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شد و فضای سرکوب با نزديکی مصاحبه ی تک تک براين اساس چون دورويی سازمان برای نفرات آشکار می 
 متری ضلع شمالی سياج قرارگاه اشرف برای حضور و يا ٥٠٠نفرات با کارکنان وزارت امور خارج امريکا در 

  جدا شدن از سازمان شروع می گرديد لذا تشکيالت از ترس جدا شدن زياد نمی توانست سخت بگيرد
 ژوئن نزديک بود ٣٠چون . ا پايداری پرشکوه نام گذاری کرده بود سازمان اين مصاحبه با امريکايی ها ر

و تاکيد . سازمان به همگان می گفت از مصاحبه، پيش خود ما برگرديد ودر آن تاريخ تکليف ما تعيين خواهد شد 
  . داشت به آن ها بگوييم ما نمی خواهيم از عراق بيرون برويم

اگر . ست در عراق اقامت داريم و مقرما هم در اين جاست ما شهروند عراقی محسوب می شويم و سال ها
يکی از . مصاحبه کنندگان گفتند مجاهدين از عراق رفتنی هستند و شما يک کشور ثالث را انتخاب کنيد 

و در خصوص علل اين انتخاب بگوييد آن ها امنيت ما را تضميين می . کشورهای اروپايی و امريکا را برگزينيد 
  . کنند

 بر اين فکر بودند که در صورت انتقال به يک کشور ثالث، از دست تشکيالت و ساز مان راحت می همگان
  . شوند

 : نفرات مستقر در اشرف سه تابلو را در ذهن خود تصور می نمودند
 .  احتمال انتقال به يک کشور ثالث مانند کشورهای افريقايی-الف 
 . دشان احتمال انتقال افراد مطابق خواسته ی خو-ب 
 .  احتمال اعطای شهروندی عراق-پ 

 ژوئن رسيد و سازمان رسما به نفرات قرارگاه اشرف اعالم کرد ما به عنوان شهروند حفاظت شده ٣٠تا اين که 
 . و قرار است در قرارگاه بمانيم.شناخته شديم 

 مبنی بر محکوميت خشونت  ژنو و توافق نامه بين امريکا و سازمان و التزام کتبی سازمان٤مطابق کنوانسيون 
 . به هر شکلی به طور کلی ماهيت فکری سازمان را استحاله ؟؟؟ کرد

ازسويی به لحاظ ايدئولوژيکی خروج سازمان از عراق برای سازمان مواجه با بن بست و يک شکست تمام عيار 
ين را در خارج برای چراکه انقالب درون سازمانی مريم در عراق مفهوم داشت و سازمان نمی توانست ا. بود 

  . نيروها ديکته و تحميل نمايد
خروج قطعی اعضاء بعد از انتقال احتمالی به کشوری در خارج می توانست روحيه اندک هواداران را هم 

 . تضعيف نمايد
  . خيلی ها در قرارگاه اشرف منتظر مصاحبه با کادر مالقات کننده از صليب سرخ بودند

  
 : انقالب درون سازمانی

 سازمان با يک ١٣٦٣در سال . سازمان در مواجه باهر مشکلی يک انقالب ايدئولوژيکی را هوا می کرد 
در اين مقطع مريم قجر عضدانلو از همسرش طالق گرفته و همسر مسعود . شکست استراتژيک روبرو گرديد 

  . رجوی شد
فيروزه بنی صدر به جهت مغايرت بعد از کشته شدن همسر اول مسعود يعنی اشرف ربيعی و ازدواج مجدد با 

های انديشه ای اين ازدواج دوامی نداشت و با خروج بنی صدر از شورای به اصطالح مقاومت اين ازدواج نيز 
 . با طالق مواجه گرديد

 
وادعا کرده بود . گفته می شود مريم آن موقع رئيس دفتر مسعود بوده و عمال زيرپای فيروزه را خالی کرده بود 

در اين بحبوحه . مسری اختيار کنی بايستی جايگاه اشرف را داشته و نقطه ی رهبری تو را تکميل کند که هر ه
  . برای اين که دهن مهدی ابريشمچی هم بسته بماند مينا خيابانی به همسری او تکليف کرده شد

ه در صورت هر به خاطر حساسيت های خاص، سازمان نخواست کس ديگری با مينا خيابانی ازدواج کند چرا ک
 . انشعابی بی شک نام خيابانی می توانست برای سازمان ضربه اساسی به شمار آيد

سازمان با عنوان نمودن . سازمان دليل اين کار را تکميل نهاد رهبری سازمان و نياز به وجود آمده عنوان نمود 
شکالت فکری همگان را به موضوع هم رديفی مريم به ناگهان موضوع زن را در سازمان مطرح و درنتيجه م

  . سمت ديگری سوق داد
انجام عمليات خاص . همزمان مسعود نيز راهی عراق شد .  مريم از فرانسه به عراق فرستاده شد ١٣٦٥در سال 

اين عمليات ها با هماهنگی و . نظامی با هدف دستاورد شمرده شدن اين ازدواج از آن زمان شروع گرديد 
 . اين عمليات ها گردانی ناميده می شدند. محقق می شد مساعدت ارتش بعثی عراق 
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با انجام آتش بس و شکست سازمان در عمليات فروغ جاويدان مشکالت سازمان به شدت اوج گرفت و همگان 
 ...... فهميدند حداقل برای ساليان سال درگيری بين ايران و عراق وجود نخواهد داشت و

در ذهن نيروها مشخص شده بود که . اضای رفتن به خارج را کردند بعد از دوسال خانواده ها به مرور تق
خيلی از مجردها هم قرارگذاشته بودند به نحوی . سازمان زائيده ی جنگ بوده و به زودی بايد دکانش بسته شود 

  . بخارج رفته و در آن جا با هم ازدواج نمايند
با اين کار نفرات از هم جدا و جلوی هم . ق زده شد  استارت بند الف انقالب درون سازمانی يعنی طال١٣٦٩سال 

برخالف ادعای سازمان هدف اين انقالب . انديشی خانواده ها برای تدارک رفتن به خارج گرفته می شد 
  . سرنگونی ايران نبود بلکه حفظ نفرات و پاشيده نشدن تشکيالت بود

و اگر کسی اظهار نظری ديگر می کرد به سازمان تالش داشت مشکالت تشکيالتی را به پای طالق بريزد 
و گفته می شد مشکل تو سياسی نيست چون زنت را ازت گرفته ايم . سرعت از سوی سازمان برچسب می خورد 

  ..........و
آنهايی که مجرد بودند بايد ذهن شان را طالق می دادند به عبارتی ذهن خودش را از هر آن چه موضوع خانواده 

برای مجردها موضوع سخت بود و به هر بهانه ای به آن ها گفته می شد . س شستشو می داد پر بود خالی و سپ
  . شما طالق نداده ايد

نفرات هر آن چه درذهن شان در اين خصوص نقش می بست می بايست به روی کاغذ آورده و تحويل سازمان 
 نمی کرد می گفتند تو غرق در افکار هرکسی اين کار را. به اين کار بيان تناقضات گفته می شد . می دادند 

 . و حمل تناقض تورا اين گونه سنگين کرده است. شده ای ) خانواده (دوران 
و نفر می بايست تناقضات خود را در جمع . اين مسئله به نشست ها آن هم متفاوت و چندين نفره کشيده می شد 

سرفصل سه چهره شدن انسان ها در تشکيالت و چون حجب و حيا مانع بيان می شد بنابراين . مطرح می کرد 
 . مجاهدين به وجود آمد

 . شخصيت و کاراکتر نفرات با درون خود و آن چه که به آن ها اصالت می بخشيد: الف 
 . شخصيت با بيرون خودشان: ب 
 . شخصيت با دوستان شان: پ 

 گفته می شد شما خودتان را کاال می به زنان هم. و اين شروع دروغ گويی و بعدا بی اعتمادی در سازمان بود 
 . تو انقالبی نيستی و نمی خواهی از حقوق پايمال شده زنان دفاع نمايی و بايستی بها بپردازيد............ بينيد و

زيرا زنان بعد از طالق خود را تنها می ديدند و همه چيز و . سازمان زنان را در نقطه ی فرماندهی قرار داد 
  . لذا برای خرد کردن مردان می توانست بهترين حربه زنان باشد. ن شده بود صاحب شان سازما

 
خود را به فرماندهان زن می گفتند مشکالت ديگری در ...... دراين اوضاع وقتی نفرات مشکالت تشکيالتی و

ه فرمانده زن سازمان به وجود آمد و ساير مسئولين مرد به نفر ايراد می گرفتند که چرا تو فالن تضاد خود را ب
 . گفته ای

  . لذا طرح بند ديگری از انقالب درون سازمان سرزبان ها افتاد
  : بند ب

براساس اين رجز خوانی . براساس اين بند همگان بايستی زن ها را در حريم رهبری مسعود رجوی می ديدند 
شد سازمان نقطه ی ضعف فضای فرقه بازی تکميل می . همه زنان همه جا در حريم مسعود قرار می گرفتند 

 . افراد را پيدا کرده و روی آن ها کار می کرد
از افراد مجددا اقرار گرفته شده و آن ها در وضعيت . به زنان با القاب متفاوت رده تشکيالتی داده می شد 

ه تدريج گرفتن امضای محرميت از افراد فشار فوق العاده ای بود که نفر ب. مخاطره آميز فکری قرار می گرفتند 
 . ولی کيفا نابود می شد

سازمان شاخص اين کارها را فهيمه اروانی معرفی می نمود و او را سمبل بند الف می ناميد چرا که همسر او به 
 .  از سازمان رفته بود١٣٦٩خاطر مخالفت با بند الف در سال 

طرات خودشان را به صورت کتاب با اجرای اين دوبند نزديک هزار نفر مرد و زن از سازمان رفتند و بعدها خا
باليای زيادی بر سر آن ها چه بعد از تصميم به ترک سازمان در زندان های قرارگاه اشرف و بعدا در . نوشتند 

خيلی از مجردها چون قبال از اروپا نيامده بودند و قبال نيز همسری نداشتند مجبور . زندان های عراق آمده بود 
  . ا سازمان شدندبه ادامه ی تطبيق خودشان ب

 

 30



 : بند ج
نفر می بايست تناقضات جنسيتی خودش . با عدم مشکل گشايی مشکالت سازمان مسعود به طرح بند جديدی نمود 

و مسئول نيز او را صدا زده و می گفت تو بی حيايی کرده ای . را مکتوب نوشته و به مسئول اش می داد 
 .........و
 

هويت شدند فضای بی اعتمادی اوج گرفت و حيای مردان و زنان کنار رفت و با اين بند نفرات به طور کلی بی 
تا بتواند بگويد احترام و ارزش فقط از آن رهبری است که شماهای رها . اين همان خواسته ی مسعود رجوی بود 

  . شده می توانيد به من ببخشيد
  . تا بقبوالنند که ما هم طالق داده ايم. نفرات برای مبرا شدن از مارک های سازمان مثل برده کار می کردند 

 : بند د
باز ضعف ها زيادتر شدند و سازمان اين بند را آورد و هدف اين بود نفرات نتوانند با همسرانشان رابطه داشته 

مريم می گفت شما هرگناهی داريد به پای مسعود بريزيد هدف اين بود نقاط ضعف افراد بيش تر شناسايی . باشند 
 .  سازمان بتواند روی عواطف آن ها مانور کندشود تا

هوادار تمام وقت خارج از قرارگاه ) H براساس اين بند انقالب درون سازمانی هرفرد تشکيالتی حتی اگر اليه
به عبارتی آخرين پتک . هم بود می بايست به طور مطلق هژمونی زنان فرمانده را می پذيرفت ) اشرف و عراق

ار و روحيه مردها و هندوانه زيربغل گذاشتن زنان تا حتی برای موقعيت رده سازمانی هم برای درهم شکستن افک
 . که شده کانون خانواده را درهم کوبد

و زنان شيفته ی موقعيت های فرماندهی و موضع . دقيقا هدف جلوگيری از ريزش نيروها مالک بود و بس 
درواقع نمی دانستند که سازمان . ا برآورده می کردند بااليی شده و به راحتی مطامع خائنانه سران سازمان ر

 . چگونه و به چه شکل ضدانسانی تشکيالت استفاده ابزاری از اين ها می نمايد
اين نگفتن . با فرمانده شدن زنان عمال مردها نمی توانستند هر تضاد کاری و تشکيالتی خود را به آن ها بگويند 

  . کی را شکل داد همه می بايست زيپ دهن شان را می کشيدندها زمينه های استبداد بسيار خطرنا
 

زنان سرخوش از پست های سازمانی و مردان در طبقات پست تر جای گرفته بودند چون شورای رهبری نيز 
دردست سازمان بود و مخالفتی نيز حداقل در آن زمان مطرح نبود لذا سازمان عمال شرايط انشعاب را از بين 

  برده بود
گر چنين موضوعی هم شکل می گرفت الجرم از بين مردها بود که در اليه های سازمانی پايين تری بودند و و ا

 . ادعاهايشان نمی توانست برد داشته باشد
عليرغم اين که رجوی ضربه اين کار را در سال های اخير به شدت خورد ولی در مقطع فوق منافع خويش را 

  . تامين کرد
وری مردها وزن ها از همديگر و نيازهای عاطفی هردو چنان شرايط عجيبی را در تشکيالت فرماندهی زنان و د

به وجود آورده بود که گاها نفرات متقابال با يک نگاه معمولی برای اذهان خود فيلم سينمايی می ساختند و به 
 لحاظ روحی دگرگون می شدند ؟؟؟

فرمانده کرديم تا تشکيالت با صالبت باشد ولی از اصول مسعود رجوی ضمنا اين راهم می گفت که ما زن ها را 
 . معمول تشکيالت نيز عقب مانديم

اين نقطه ضعف در بند ه تالش شد پوشش داده شود مجری اين بند انقالب مهوش سپهری معروف به نسرين بود 
  . که در بددهنی سنگ تمام می گذاشت و کسی يارای مقابله با او رانداشت

د توجيهات الزم برای برگشت سالح استراتژيک سازمان يعنی مريم رجوی از فرانسه به نفرات براساس اين بن
ساعت برای نفرات نشست گذاشته بود و حاال الزم بود / بازگو می شد چرا که سازمان سر رفتن او هزارن نفر 

 . خالف آن داليل را برای افکار همگان بچيند
 . فت از آب درآمده بودبا برگشتن او حرف های سازمان واقعا م

 .  را نمود يعنی آمادگی برای سرنگونی٧٧ –بعد از اين نشست ها مسعود رجوی اعالم آ 
و همگان ناچارا گفته .  ماه نشست برايمان برگزار کرد ٣برای تعهد گرفتن از نفرات در اين خصوص نسرين 

  . های مسعود را امضاء کردند
 .دئولوژيک طرف حسابش شورای رهبری بوداگرکسی خودداری می نمود در پوشش اي
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 : بند ش
سازمانی که هزار نفر زن درآن حضور نداشت . هزار شورای رهبری مفهوم اين بند انقالب درون سازمانی بود 
  . اين ادعا را به زور و نيرنگ می خواست مطرح و بيرونی کند

انقالب ايدئولوژيک و در جهت حل بن بست چنان چه بعدا همه نفرات سازمان فهميدند مسعود رجوی با سرپوش 
های سياسی استراتژيک سعی داشت هر مسئله و تضادی را رودر روی بند الف يعنی طالق قرار دهد حتی اگر 

  . اين تضاد صنفی و رفاهی می بود
او می گفت اين حرف ها بهانه است و مشکل شما زن است او برای هر بن بست سياسی خود بندهای انقالب 

  . ساخته اش را زياد کرده و حرف های تکراری اش را باز تکرار می کردخود
نفر وقتی . او خبره بود که جمالت را با همان معنی جايگزين و علی الظاهر حرف هايش را تازه جلوه نماياند 

تو چرا روپای خود می خواهی بايستی : سر اين بحث های تکراری حرف و نقدی انجام می داد با برچسب 
  . مواجه می شد....... .و

چنان باليايی سر اين نفر می آوردند که طرف ناچار ميش پيش جمع اقرار نمايد آری من به خاطر خودم و نياز 
 . به زن اين سواالت را در ذهنم پرورانده و طرح کردم

سخت و له سازمان برای خرد کردن نفر در جلوی جمع از همه ی امکانات استفاده می کرد چرا که اين مسير 
کننده برای سرنوشت تاريخی همگان در تشکيالت بود و در نهايت نفرات به تدريج حتی مجال نمی يافتند برای 

 . چند دقيقه خود را مستقل و با عزت يابند
اگر کسی به راديو گوش می داد و يا عالقه خاص به خواندن کتاب می کرد و مسئولين می فهميدند نقطه آغاز 

رسيدند و يارو از روی ناچاری مطابق روش عمليات جاری می بايست در خودش دنبال عيب و اقدامش را می پ
  . ايراد می گشت تا خودش را سر اين کارها خراب کند

و مسعود اين محفل . با استقرار انديشه های انقالب درون سازمانی محفل های پنهانی نيز در سازمان شکل گرفت 
 . يدها را شعبه سپاه پاسداران نام

 
 : نشست طعمه

اين نشست در شرايطی شروع شد که مسعود رجوی در استراتژی خود به بن بست رسيده بود و می دانست که 
 . از جمله در ماموريت های مرزی و داخله نتوانسته بود موفقيتی به دست آورد. آينده روشنی ندارد 

. مردم به صحنه آمده و جنگ شروع خواهد شد وی پيش بينی کرده بود با شليک چند خمپاره به مقرهای دولتی 
  . در حالی که تيم های عملياتی درداخل کشور يا دستگير يا کشته و يا خودشان را تسليم کردند

سازمان می خواست با ايجاد ناامنی وجهه دولت خاتمی را حذف کند و جنگی ديگر را درمنطقه بوجود آورد اما 
فارس از کار افتاده بود و قدرتی برای اظهار وجود نداشت اين هدف به چون ماشين جنگی صدام در جنگ خليج 

 . گل نشست
سازمان با زيرکی و علی الخصوص سران خائن آن با دجال گری با مواجهه با شکست پيکان را به طرف داخل 

 . تشکيالت برگردانده و انتقاداتی را که به مسعود رجوی برمی گشت به نفرات منتسب کردند
و حتی . در اين فاصله ايران اعضای تيم های دستگير شده را اعدام نکرد .  ماه طول کشيد ٤مه نشست طع

بعضی هايشان را همان موقع آزاد کرد که اين شکاف فکری عميقی را در اذهان بچه های تشکيالت به وجود 
  . آورد

 :  گرديدلذا دستاوردهای جانبی اين نشست به شرح زير مطابق دستور مسعود رجوی اعالم
 . هرکس از سازمان در عراق فرار کند به جهت سوختن اطالعات تحويل مقامات عراقی خواهد شد: الف 
 در سازمان باقی بماند و بعد از آن نيز تحويل ١٣٨٤هرکس مصمم به رفتن از سازمان باشد بايد تا سال : ب 

 . مقامات عراقی خواهد شد
 . ه عنوان نفوذی و يا جاسوس تحويل دولت عراق خواهد شدهرکس طرح فرار داشته و مشخص گردد ب: پ 

 سال مجددا محاکمه ٨ سال زندان ابو غريب دانسته که تازه بعد از ٨قانون قضايی عراق مجازات اين اتهام را 
 . خواهد شد

  . با پشتوانه صدام حسين اين مقرارت اسارتی ديگر برای نفرات به وجود آورد
هرکس ادعای رفتن داشت . د در اين نشست ها وی جلسات را کنترل می کرد  روز حضور خود مسعو١٥در 

مهدی افتخاری . دريافت می کرد ....  توهين و تف و– نفر سوژه شده و از سوی جمع کتک ٢٠٠٠نزد حداقل 
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 – افشين فيروزه – حميد فالحت -مسئول طرح فرار مسعود از ايران به فرانسه معروف به فرمانده فتح اهللا 
 . از نفرات سوژه شده به شمار می آمدند.........دشير وار

تا نفرا نتوانند برای خود . مسعود با دستيار ساختن چند نفر نوچه سعی داشت جمع را بر عليه نفرات بشوراند 
بعد از جلسه های مسعود نفرات به محل يگان های خود برگشته و می بايست تخليه ذهنی می . تصميم بگيرند 

 . شدند
 .  نزد نسرين برده شده و مورد بازجويی قرار می گرفت٢ر کسی به اين کار مبادرت نمی کرد شب ساعت اگ

ابتدا به او .  نفره برای خودش به شکنجه جسمی و روحی اين نفرات می پرداخت ٢٠نسرين با تشکيل جمعی 
 با ادای فحش به طرف او .......سپس چند نفر از جمله مهدی ابريشمچی و مهدی و. مارک بريده زده می شد 

  . درب قندان شيشه ای پرتاب می کردند
اين کار مشابهت زيادی با عوامل صدام حسين در زندان های بعثی داشت و . تا نفر تعادل خود را از دست بدهد 

  . و بعد از آن با او صحبت می کردند. نفر را موقع بازداشت مرتب کتک می زدند 
اگر نفر سر سخت تر بود به جای .  از شگردهای سازمان در اين خصوص بود پرتاب صندلی پالستيکی نيز

ديگر منتقل می شد و اگر باز هم سماجت می کرد بعد از آزار و شکنجه کاغذی به او داده می شد که کتبا اقرار 
  نمايد به خاطر زن مبادرت به اين افکار نموده است ؟؟؟

 
 

نحوه مراجعت يا از طريق . بايد مصاحبهرا کامل انجام می داد . رود و می خواهد به جزء ايران بجايی ديگر ن
 . قاچاقچی و يا تحويل به دولت عراق انجام می شد

 ............نفرات ملحق شده به قاچاقچی در مرز توسط خود سازمان از پای در می آمدند و
قضات به صورت فاکتی نوشته می  روز جلسات مسعود نشست های اليه ای گذاشته شد می بايست تنا١٥بعد از 

و نفرات باالجبار زيرآب همديگر را بنفع . نفرات بخود فحش داده و خردتر می شدند . و اثبات هم می شد . شد 
  . تشکيالت ميزدند

مثال به نفر گفته ميشد خر هستی و اگر سکوت ميکرد فحش ديگری بهش گفته ميشد تا در هرصورتی نفر 
خاطر بچه ها با محفل مخفی با همديگر هماهنگ شده و بنحوی خود را با فيلم بازی برای اين . سرکوب شود 

 . کردن از صحنه جنايت سازمان مجاهدين خارج ميکردند
مسلما تاريخ گواهی خواهد داد که رجوی .  نفر مبادرت به خودکشی و خود سوزی کردند ٥در طی اين نشست 

به انحراف کشاندن اذهان نفرات از بابت پوشش دادن نتايج . ه است خائن چه باليايی سراين مردم تشکيالتی آورد
 .  نگه داشتن نفرات درحصار از اهداف رجوی برای برگزاری اين نشستها بود–غلط استراتژی سازمان 

با هدف عدم تشکيل اپوزوسيونی در خارج عليه سازمان جزو ) بستن راه خارج يعنی اروپا(جنگ با بورژوازی 
تشکيالت بود چرا که مطمئنا همه نفرات داوطلب برای عزيمت به خارج کينه مقدسی عليه سازمان برنامه های 

  . داشتند
سازمان به صراحت می گفت اگر اين کار را نکنيم تشکيالت از هم می پاشد ؟؟؟ مسعود درمرحله از نشست ها 

دجال گری می کرد و بدون اجازه نشست ها برگزار گردد که عمال ) خشونت(ادعا کرد من نگفته ام بدين شکل 
 . او کسی در سازمان آب نمی خورد

همگان در پايان نشست طعمه متعهد شدند اگر شرايط سازمان را نپذيرند با زندان و تحويل به عراق مواجه 
 . خواهند شد

 
هم  به عراق حمله و صدام حسين را در١٣٨١ولی چرخ روزگار دگرگون چرخيده و امريکا در اواخر اسفند 

 . کوبيد سازمان مجاهدين بی پدر و نفرات يا به راحتی جدا شده و يا فرار کرده نزد امريکايی ها آمدند
اگر اين اتفاق مهم سياسی رخ نمی داد شرايط محتملی برای افزايش خودزنی و خودسوزی و خودکشی در 

 . اعتراض به سرکوب و شکنجه و فرقه بازی می توانست در قرارگاه اشرف رخ دهد
همه نفرات را مکتوب گرفتند آری .........) خاطره های ذهنی همسر و( همچنين در پايان نشست فاکت های جيم 

 انقالب درون سازمانی که با شعار رهايی برپا شده بود تفتيش عقايد را تا مغز استخوان انجام داده وبه آن می باليد
. 

زد همگان قرائت نمی کرد دشمن تشکيالت و بالفاصله اگر کسی در نشست های غسل هفتگی فاکت های جيم را ن
 . مارک وزارت اطالعات می خورد
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 : جداشدن از سازمان

موقع جداشدن از سازمان نفرات می بايست مطالبی را عليه خودشان می نوشتند تا بعدا نتوانند ادعايی داشته باشند 
  . ی کرد چه نفر جديد بود يا قديمیسازمان نفر جداشده را بدون دادن هيچ امکانات اوليه رها م. 

ولی زمانی که نيروهای امريکايی .  تا سه سال در واحدهايی در قرارگاه اشرف به تنهايی محبوس می ماند ٢بعدا 
  . آمدند ديگر سازمان جرائت چنين اقدامی را نمی کرد ولی باز بدون امکانات تحويل نيروهای امريکايی می دادند

برای سازمان جداشدن چنين افرادی .  سال سابقه موقع خروج لباس هم نداشتند ٣٠تا  ٢٥بعضی ها عليرغم 
خيلی ها هم در اين فکر بودند با تقسيم اموال سازمان بين نفرات از سوی امريکايی ها به نوايی . سخت بود 

  . برسند
 

 : آينده سازمان
 فروپاشی اتحاد جماهير -يران و عراق سازمان باوجود داشتن استراتژی مسلحانه مکررا با آتش بس جنگ ا

 .  جنگ عراق و کويت به بن بست رسيده بود–شوروی 
 سال جنگ عراق عليه ايران ٨مسلما ماندن سازمان در عراق زير سوال بود برای همه مشخص شده بود که زاده 

  . طبيعی بود سازمان در تدارک محلی ديگر برای خود می توانست باشد. است 
رارداشتن در ليست تروريستی اتحاديه اروپا و خود امريکا و نهايتا سقوط صدام حسين ديگر پشتيبانی اکنون با ق

واضح بود موقع شکست صدام از امريکا سازمان می بايست خود را مقابل امريکا تعيين . برای خود نمی يابد 
  . تکليف می کرد

صارهای تشکيالتی باعث گرديد تا اين بار نيز به ولی ماهيت مزدوری و حفظ ح. بايد به يک کشور ثالث ميرفت 
 . امريکايی ها مزدوری نمايد

ولی سازمان نمی فهميد که برخالف اراده پوالدين ملت عراق در مقابل امريکا را کج را برای خود برگزيده است 
 بازداشت به نظر می رسد سازمان عمدتا برای نپاشيدن نفرات از تشکيالت تن به حضور خلع سالح شده و. 

  . خانگی داده است
مشخصا ملت ايران داغ . هم اکنون سازمان فاقد هر اصولی بوده و با وعده و وعيد به دنبال نگهداری نيروهاست 

 .  اين منافع عظيم ملی نخواهد بخشيد–جاسوسی های سازمان را در خصوص سايت های اتمی 
 تعهد کتبی همه نيروه در ١٣٨٤ خرداد ٣١در . د سازمان عزيز شدن خود را بر ذليل شدن ملت اش ترجيح دا

 . پيش بينی می شود موضوع جدا شدن ها سرعت بگيرد. قبال سازمان تمام شده است 
 . نااميدی مطلق با کمی ترس از ازندان و بازداشت بر فضای فکری آن ها سايه انداخته است

انستم عواطف واقعی را در يابم ودر قبال من در آن جا با تمسک به قران و ائمه و استعانت از خداوند تو
 . سرنوشت ميهنم را عزت را با مراجعت به ميهن بيابم

 پايان
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