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  پس گفتار 
  

ري و               بطور عام و آالسيك فرقه ها ويژگي هاي مشخصي دارند          راي شكل گي ، ولي شاخص اساسي و بنيادي ب

  .   داشتن رهبر خودخوانده و انتصابي مي باشد-  بخصوص يك فرقه ايدئولوژيك -تكامل يك فرقه 

نقش خدا را براي   و بكارگيري روايت هاي مذهبي تحريف شده ،١"تلقين "فرقه ها با استفاده از عنصر رهبران 

د                   ه الزم ببين ر فرق ه رهب دازه آ ات،            اعضاي فرقه ها بازي مي آنند و هر ان ه سمت خراف ه و اعضاي آن را ب   ،فرق

ر         مطلق انگاري و دو قطبي ديدن مسائل سياسي ،         يش مي ب اتوري       ايدئولوژيك به پ ا ديكت ه       "د ت راي  "  خداي فرق ب

  . مدت بيشتري تضمين شود

 سياسي و فرهنگي خود را توليد و  در اين بستر فرقه ها بطور خودجوش و آتوديناميك محصوالت ايدئولوژيك،      

ه صورت    هاي يك فرقه شده، "ويژگي    "بعدها اين محصوالت تبديل به      . پرورش مي دهند   در " روش و منش  " و ب

  . هادينه مي شوندفرقه ن

اً  . مي باشد " عدم انتقاد پذيري  " يكي از ويژگي هاي برجسته فرقه ها         دا باعناصر           البته الزام ن ويژگي از ابت  اي

امي اعضا و                   تشكيل دهنده فرقه آميخته نبوده است،      ه تم ردي خود آن را ب افع ف ه بخاطر من ر فرق  ولي بتدريج رهب

د        ل مي آن دين ترتيب   . ساختار فرقه تحمي دين خود در درون          ب راي سرآوب منتق ه رجوي ب ه فرق ا از جمل ه ه  فرق

دين              بطور آتوديناميك و درون جوش به زندان،       ا منتق  شكنجه و قتل روي مي آورند و از طرف ديگر در برخورد ب

ه    " فرهنگ لومپونيزم   "  با بكارگيري     بيرون از فرقه ،    رور سرد     "اقدام ب د،     " ت ا مي آنن ده از ه        آنه ه نگارن ر دو   آ

  .  فرقه رجوي بي نصيب نمانده است" روش و منش "

اه اشرف   رادي رجوي در قرارگ دان انف ال حبس در زن د از هشت س ن بع ال حبس در  م ه دو س ك ب ، و نزدي

  .  سرانجام به فضاي آزاد رسيدم صدام حسين،" ابوغريب " و  ،" اطالعات و امنيت" زندان هاي 

د و              " زندان ابوغريب " م افشاي   ولي اآنون نيز در خاك اروپا به جر        راي نجات جان اعضاي منتق و استمداد ب

سلحانه      " جدا شده سازمان در عراق و همچنين نقد          ارزه م د فيزيكي،     " استراتژي مب ورد تهدي رور شخصيت و     م  ت

  . حمالت بيمارگونه و عصبي فرقه مجاهدين قرار گرفته ام

ي                هر آس مي تواند ديدگاه هاي اينجانب را نقد يا            ا گروهي است، ول رد ي ن حق دمكراتيك هر ف تأييد آند و اي

    شما فكر مي آنيد آه فرقه مجاهدين خلق چگونه با انتقادها و افشاگري هاي من برخورد آرده است؟

تم                          ه اي داش ه خودم، احساس دوگان دين علي از . من بعد از خواندن نوشته ها و عكس العمل هاي سازمان مجاه

دم   يك طرف احساس شرم آر    دم آه روزگاري من يكي از مسئولين اين فرقه بوده ام و از طرف ديگر وقتي مي دي

  .  نيستم شور و شوق تمام وجودم را فرا مي گرفت "مجاهد خلق "ديگر 

                                                 
  .  با روش هيپنوتيزم نكات مورد نظر رهبر فرقه به اعضا منتقل مي شود در بعضي از فرقه ها اساسًا 1
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ما است،  يش روي ش دين پ ازمان مجاه اي س ري ه ا و موضع گي ته ه ه  بخشي از نوش د آ ضاوت آني ود ق و خ

  . وج مي زنددر آن م" فرهنگ لومپونيزم "چگونه 

  :  به آلمات زير توجه آنيد لطفًا

 بريده مزدور  .١

 سگ درگاه آخوندها  .٢

  پا دوي جان به آف آخوندها  .٣

 آقاي احمق  .۴

 تشخيص نمي دهي " بر " را از  "هر "بي سواد سياسي آه  .۵

 خر اخمو  .۶

 مسخره خدا  .٧

 مزدور ابله  .٨

 ابله سر تا پا حماقت  .٩

 سگ قالده به گردن .١٠

 مزدور حماقت پيشه  .١١

  ران دستمال به دستمزدو .١٢

را فقط در يك   ! سازمان مجاهدين خلق تمام اين آلمات مؤدبانه          آري،. شايد باور نكنيد ولي واقعيت دارد     

 نوشته   ١"جايزه صلح نوبل و مبارزه مسلحانه "،  در پاسخ به مقاله اي آه اينجانب تحت عنوان          ١مقاله آوتاه 

                                                 
    )١٣۶٢ مهر ٢۵سايت جبهه همبستگي تاريخ  (ين سازمان متن آامل مقاله سازمان مجاهدين به نقل از يكي از سايت هاي ا 1
  

  اظهار لحيه سگ درگاه آخوندها بريده مزدور سبحاني در مورد جايزه نوبل و
  )بخوانيد استراتژي خفت و نوآري و دريوزگي (استراتژي اصالح طلبي 

  
ان                     ده ب ران دي ورد             بريده مزدور و پادوي جان به آف آخوندها محمد سبحاني در سايت اي دين در  م ه چرا مجاه د آ وده ان ه فرم ار لحي اظه

ه                  . جايزه نوبل صلح خانم عبادي سكوت آرده اند        ن است آ ام تعجب اي د و تم م نمي دان اي سياست راه اين آقاي احمق آه حتي حروف الفب
ارات       ( بااين همه بيسوادي سياسي چطور خط نويس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي شده است                   اه    چون هر آسي اظه ن سگ درگ  اي

د            )آخوندها را مي خواند    ه خر    .  به اين اندازه دستگيرش مي شود آه اين موجودات بقول ايراني ها هر از بر تشخيص نمي دهن زي آ آن چي
تراتژي ديگر شده است                     اخمو را هم به قهقهه مي اندازد اين است آه نوشته است اين جايزه نوبل نشان دهنده پيروزي يك استراتژي بر اس

را بر استراتژي مبارزه مسلحانه ثابت  )بخوانيد اصالح طلبي  (منظور اين ابله اين است آه اين جايزه برتري استراتژي تسليم و مزدوري              (
وي                د هر روز ت ه بع ن ب ا از اي رده است؟ آي دا آ انوني پي ع ق آرده است؟ آيا االن انتخابات آزاد در ايران شروع شده؟ آيا شالق و شكنجه من

 خيابان آسي را به دار نمي آويزند؟ آيا قاتل شهيد زهرا آاظمي پيدا شده است؟  آيا رژيم آخوندي با سازمان ملل سر ساختن سالح              آوچه و 
ا                د و آي دا شده ان شجويي پي ود شده در تظاهرات دان شجويان مفق هسته اي به توافق رسيده است؟ آيا زنان از حق طالق برخوردارند؟ آيا دان

رين  ار دي ان ي ي هم اجري( اصالح گراي م آغ وان   ) هاش ه عن ردان ب ال م سابقات فوتب د در م ي توانن ان م ده  است؟ آيازن دان آزاد ش از زن
دارد                        اور ن ه روسري ب ه ب ( تماشاچي حضور داشته باشند و سخت تر از اين ميتوانند روسريشان رابردارند و آيا همين خانم برنده جايزه آ

تراتژي اصالح    . مي تواند درتهران بي روسري ظاهر شود    ) چون در پاريس آن را برداشته بود       ه اس اين ابله سر تا پاحماقت نوشته است آ
ابقه دارد        ١٠٠گرايي به مدت     ران س تراتژي       !!!  سال است آه در اي دا اگر يك اس ه نتيجه       ١٠٠خب مسخره خ ته باشد و ب ه داش  سال ادام

ه     ١٠٠بي و اربابان اين سگ قالده به گردن هم منتظرند تا البد اصالح طلبان قال. نرسيده آه ديگر استراتژي نمي شود     د ب شود و بع  سال ب
ا و حوادث            . نتيجه برسند  ا شعار هاي خودشان را در مراسم ه د ت نه آقاي مزدور حماقت پيشه اگر مردم از فرصتي دارند استفاده مي آنن

ر دستگير و اعدام          .پيش آمده بدهند براي خوش آمد اربابان تو شيخ هاي خندان بي ريشه نيست     ه آمت د آ ال فرصتي مي گردن  آنها فقط دنب
ا        يچ فرقي ب شوند و بتوانند ابراز وجود آنند و خواسته هاي خودشان را به زبان بياورند و شعارهاي آنها حتي در استقبال از خانم عبادي ه

  . نداشت شعارهاي گذشته آنها آه آليت رژيم آخوندي را نابود مي خواهند،
  . يشه با ريش و پشم نميشهآزادي اند
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ه اآنون شما آلمات مؤدب  .  بكار گرفته است    ام ،  ي ،    ! ان اد خمين د معت ت،    ديگري مانن ار اقلي د تبهك پاسدار    بان

   قاسملوي شياد،  نوآر بي اختيار،  گند گاو چاله دهان، و دم و دنبالچه شاه و شيخ،  مزدور اجاره اي، سياسي،

دين سياسي     ...  آلت فعل وزارت اطالعات و       دارالتجاره چي،  ه ديگر منتق آه اين فرقه درگذشته و حال علي

ه               و د جامع د ، و ببيني اال اضافه آني ه مجموعه ب ز ب ه راني  استراتژيكي خود در سطح اپوزيسيون بكار گرفت

  . ايران با چه پديده باصطالح دمكرات منشي روبرو مي باشد آه قرار است برايش ارمغان آزادي بياورد

ن آاله بگذارد و     به فرض محال آقاي رجوي توانست بر سر مردم و اپوزيسيون و نخبگان سياسي ايرا              

  . به حاآميت برسد

 با مخالفين و منتقدين خود در   حال پرسش اين است تفكر و ايدئولوژي آه هنوز قدرت را قبضه نكرده،     

ايش در           خاك اروپا و قرارگاه اشرف در عراق،      دان ه د،  در زن ستي برخورد مي آن ا شيوه هاي تروري  ب

   امنيتي چه خواهد آرد؟  ،ايران هنگام داشتن حاآميت سياسي و قدرت نظامي

  : بايد از آقاي مسعود رجوي پرسيد

ه   "بيسواد سياسي  "و يك  "سگ قالده به گردن      "اگر من    ر  "را از  "هر  " هستم آ م،    "ب شخيص نمي ده    ت

 يكي از مسئولين سازمان      نيز مي باشد،  " ابله و احمق   "  آه ضمناً   "بي سواد سياسي      "پس چرا و چگونه اين      

   شوراي مرآزي بوده است؟ ٢٣٢رده شما در 

ه در صفحه                ( د آ شريه مجاه ق چاپ شده در ن دين خل سئولين سازمان مجاه ن  ١٢به ليست اسامي م  اي

  .) توجه آنيد آتاب آليشه شده،

ري                    ايين ت شكيالتي پ ان پارسايي در سطح ت انم مژگ ي خ پس چگونه مسئول اول فعلي سازمان شما يعن

  بوده است؟   "بيسواد احمق  " تحت مسئوليت اين ١٣٧٠ داشته، و در سال قرار)  شوراي مرآزي۴١۵رده  (

م سطح    ) شوراي مرآزي  ٢۴٢رده ( پس چگونه مسئول قبلي سازمان شما يعني خانم بهشته شادرو            ه

   بوده است؟  " )ابله سر تا پا حماقت "تشكيالتي اين 

   : و مرا بسمن فقط يك جمله به شما به عنوان رهبر فرقه مجاهدين مي گويم

  . ديكتاتورزا و ديكتاتورپرور است" مبارزه مسلحانه  "استراتژي خشونت طلبانه و تروريستي 

" زندان ابوغريب " فصل دوم اين آتاب رابه موضع گيري هاي سازمان مجاهدين خلق در قبال افشاي               

  .  اختصاص داده ام و انتقادات سياسي و استراتژيكي آه از جانب من صورت گرفته،

                                                                                                                                                 
  . شكنجه ديگر اثر ندارد زندان،

  . آزادي عدالت اين است شعار ملت
و اين مردم در يك خيزش عظيم توده اي در آينده اي نزديك توي مزدور و روساي پليد تو همان شيخكان خندان ضد بشر رااز خاك وطن 

  .  جواب مي دهد و آدام نمي دهدجارو خواهند آرد و آنوقت تو خواهي ديد آه آدام استراتژي
  مرگ بر مزدوران دستمال به دست حكومت جالدان 

  مرگ بر اصالح طلبان قالبي 
  زنده باد خيزش خلق در زنجير ايران براي عدالت و آزادي 

 
 . براي مطالعه مقاله فوق به آرشيو سايت مهديس مراجعه آنيد 1
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دين و       ازمان مجاه رادي  س اي انف دان ه ورد زن ن در م ي م شاگري سياس ري و اف ستين موضع گي نخ

  : عراق بود آه طي مقاله اي تحت عنوان" زندان ابوغريب "

  " من از سرزمين درد و رنج مي آيم "

  "   زندان ابوغريب"

سئولين    و از همكاري و خيانت هاي رجوي و صدام حسين در سرآوب         آن را منتشر آردم،    اعضا و م

يش از    . پرده برداشتم"  زندان ابوغريب  "منتقد سازمان مجاهدين و انتقال آنها به         د اسامي ب  ٨٠در اين پيون

ه در   ازمان را آ ده س دا ش ر از اعضاي ج ب "نف دان ابوغري د" زن داني بودن ومي   زن ار عم ه اطالع افك ، ب

 بين المللي داشت آه گوشه هايي از آن را در رساندم آه انعكاس گسترده اي در رسانه هاي فارسي زبان و

  .  ادامه خواهيد خواند
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  " من از سرزمين درد و رنج مي آيم "ترجمه انگليسي آتاب 

  "زندان ابوغريب"

  . آه توسط انتشارات انجمن ايران پيوند به چاپ رسيد
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اني،         بدنبال توجه گسترده افكار عمومي       انه هاي اطالع رس شر                 ،رس وق ب دافع حق ي و م ين الملل سازمان هاي ب

د و تحت                     دان آم ه مي ق سراسيمه ب نسبت به افشاگري ها و موضع گيريهاي سياسي نگارنده،  سازمان مجاهدين خل

ستي ش          اريخ     عنوان آميسيون امنيت و باصطالح ضد تروري ه اي را در ت ي مقاومت، اطالعي  خرداد  ٣١وراي مل

  .  عليه اينجانب و مواضع سياسي من منتشر آرد١٣٨١

د،   ف مجاه اي مختل شريه ه دين، ن ازمان مجاه پس س وان   س ابي تحت عن ين آت وخته  "  و همچن اي س ارت ه آ

شا        سازمان مجاهدين مدعي  .  صفحه به چاپ رساند    ٣٠٠در بيش از    " وزارت اطالعات آخوندي   ام اسامي اف  شد تم

و زندان هاي انفرادي سازمان، مزدور و نفوذي رژيم جمهوري اسالمي  " زندان ابوغريب   "شده توسط نگارنده در     

  .      بوده اند

  بايد از آقاي مسعود رجوي پرسيد،  آيا با دسته آورها طرف هستي؟     

ت  ود در جمعي ي ش ي م و،٣٨٠٠يعن ري ت يش از   نف وذي٣٠٠ب ر نف وري اسالمي !! نف م جمه  و جاسوس رژي

  وجود داشته باشند؟ 

اور باشد      ل ب ه    آخر به فرض، نفوذي يك نفر يا دو نفر يا چند نفر مي تواند قاب ا ن ر ٣٠٠، ام وان هر    .  نف نمي ت

وده است           اساسًا. بگويي نفوذي و جاسوس رژيم جمهوري اسالمي است         آس آه از تو جدا شد،       آيا تا به حال آسي ب

دين              چه در د    - رون از سازمان مجاه ارك               -رون و چه در بي اد داشته باشد و م دين انتق ه شما و سازمان مجاه   ب

حاآم بر فرقه، وي را " فرهنگ لومپونيزم "مزدوري رژيم جمهوري اسالمي را به پيشاني وي نچسبانده باشيد و با 

  ترور نكرده باشيد؟ 

  .  ن مجاهدين آمده استدر صفحات بعدي موضع گيري ها و عكس العمل هاي سازما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٨١



  

  

  

  
  

  

  

 ٢٨٢



  

  

  

  
  

  

  

  

  

 ٢٨٣



  
  

رادي                    دان هاي انف سئوليت هشت سال حبس آردن من در زن ذيرفتن م م آردن و نپ راي رد گ مسعود رجوي ب

ي                        دام ديگري را نف ه هر آ ددي گفت آ م صدام حسين دروغ هاي متع سازمان مجاهدين، و سپس فروختن به رژي

  : ه نقل از سازمان مجاهدين مي خوانيد آه نوشته انددر آليشه باال ب. ميكرد

زد    ٣ بريده مزدوري به نام محمد حسين سبحاني آه پس از آشف مزدوريش،          " ه مرزي از ن  سال پيش در منطق

  " . به طور قانوني به ايران رفته بود مجاهدين گريخته و سپس توسط ارگان هاي عراقي دستگير و متعاقبًا

ه               ٢۴٧  صفحه    -خط پنجم  –اما در آليشه زير      د آ شاهده مي آني دين م شر شده توسط سازمان مجاه  آتاب منت

  : نوشته اند

  "  رها آردند تا به دنبال زندگي خودش برود  مزدور محمد حسين سبحاني را هم نهايتًا"

  در دروغ هاي باال مشخص نيست آه خالصه من فرار آردم يا من را رها آردند ؟ 

   ديگر چرا فرار آردم؟  چه مي آردم؟ اگر رهايم آردند،" زندان ابوغريب "اگر فرار آردم پس در 

 ٢٨٤



  
  

   : سازمان مجاهدين مدعي شده آه–همچنين در داخل آادر برجسته شده آليشه باال 

 مجاهدين اين مزدور و مزدوران ديگر را به رسم همه جنبش  بدون شك اگر سفارش اآيد رهبر مقاومت نبود،      "

  ." هني به سزاي خيانت و جناياتش مي رساندندهاي انقالبي  و مي

ده مقاومت            بش،      !! اما آقاي مسعود رجوي رهبر انتصابي و خود خوان دام جن ه آ د آ سازمان و   مشخص نمي آن

  حزب سياسي در جهان اعضا و مسئولين جدا شده خود را به دليل انتقادات سياسي و استراتژيك اعدام مي آند؟ 

  ين نام اين جنبش هاي انقالبي را ذآر آند؟ آيا ممكن است سازمان مجاهد

  است؟ ... آيا منظور آقاي رجوي جنبش هاي باصطالح انقالبي مانند استالين و پل پت و 

د و معترض          سازمان مجاهدين در جاي ديگر ماهيت خود مبني بر سرآوب،          ي اعدام اعضاي منتق دان و حت زن

 چنين آورده   ۴ صفحه   ۵٩٩ه محمد علي جابرزاده در نشريه       و به فرموده مسعود رجوي و دست نوشت         رانشان داده، 

  :   است

  

 ٢٨٥



ين                         م جمهوري اسالمي و همچن م صدام حسين و رژي ه رژي آقاي رجوي در ادامه براي توجيه انسان فروشي ب

رادي خودش و      دان ابوغريب  " اسارت اعضا و مسئولين منتقد و معترض در زندان هاي انف اب    " زن ل از آت ه نق ب

   : چنين آورده است از انتشارات سازمان مجاهدين،"  سوختهآارت هاي "

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٨٦



  
  

  

  

 ٢٨٧



  
رانش از من                          دانبانان و شكنجه گ ا زور و شكنجه توسط زن ه ب اال را آ آقاي مسعود رجوي دست نوشته هاي ب

  . چاپ آرد!!  و همچنين آتاب آارتهاي سوخته ۵٩٠در نشريه مجاهد شماره  گرفته است،

د                " سند سازي و سند گيري      "اي آه در سابقه     اما نكته    ه اعضاي منتق دين علي ر شكنجه توسط سازمان مجاه زي

  .  مي باشد ؟!!ولي بدون تاريخ  چاپ دست خط هايي با امضا و اثر انگشت ، خود بي سابقه يا آم سابقه بوده،

د، ه      رهمانطو شاهده آردي اريخ     آه در صفحه قبل به نقل از انتشارات سازمان مجاهدين م دون ت ر دو دستخط ب

  چرا؟ . مي باشند

ه شده                           ر شكنجه گرفت بايد از مسعود رجوي و سازمان مجاهدين سؤال آرد آه تاريخ اين دست نوشته هاي زي

  آجاست؟ چراسند سازي و جعل؟ 

اريخ          ا در ت انه ه ه در رس ه اي آ ر  ٣٠من در اطالعي زه سازمان        ١٣٨١ تي سئله و انگي ن م ه اي ردم ب شر آ  منت

  . ن از آن پاسخ داده ام آه آليشه آن را ضميمه ميكنممجاهدي

  

  

 ٢٨٨



  
دان                     ه من در هشت سال زن رادي سازمان مدعي شد آ دان هاي انف شاي زن نكته ديگر اينكه رجوي در قبال اف

ه رجوي در           . در آمال آسايش و راحتي بوده ام      !! انفرادي د پاسخي را خطاب ب اه  ٢٧من در اين پيون  ١٣٨١ تيرم

ل از سايت   نوشتم آه در رس   ران امروز   "انه هاي خبري منعكس شد آه آليشه آن را به نق شاهده مي    " اي ر م در زي

  . آنيد

 ٢٨٩



  
ل       البته مسعود رجوي و سازمان مجاهدين در آخرين سال حبس من در زندان انفرادي ،                امكانات مناسبي از قبي

ولي انگيزه و هدف مسعود         شته بودند، راديو و تلويزيون و وسائل پخت و پز و امكان هواخوري در اختيار من گذا              

ه             ٨رجوي از اين مسئله پاك آردن        ه ب ود آ  سال زندان انفرادي من تحت شكنجه هاي جسمي و رواني مختلف ب

  . را با يكديگر طي آنيم" عادي سازي "قول خودش بايد پروسه 

و و تلويز  اي رادي ه ه د و برنام شريه مجاه ان درن دين همچن ازمان مجاه ب س دين ترتي نام و ب ه دش وني ب ي

ه             !!ناسزاگويي اش عليه من ادامه داد و در اين راستا شعري           ه رجوي ب رد آ موساي  " را در نشريه مجاهد چاپ آ

ار     "و اعضاي منتقد سازمان به      " زمان شبيه شدند     "م ار   . "ت ر         "م ه ب ايي آ ا     "ه شكر ياره ا         "ل د ب د و باي رده ان پشت آ

امي  ( "عصاي موسي " قه نظ د فانوس ببخواني تي نقي ان و چوب دس د، ١ عالمي ران رجوي و صدام   محم كنجه گ ش

  .    يي چون من آوبيده شود "مار ها "بر سر ) حسين

  

                                                 
نقيب محمد مسئول آنترل و مراقبت و شکنجه اعضای جدا شده . مي باشد "وانسر "درزبان عربي يك درجه نظامي معادل " نقيب" 1

  .   بود "زندان ابوغريب عراق " سازمان مجاهدين در 

 ٢٩٠



  
  

  

 ٢٩١



  

 ٢٩٢



ن سازمان،         در راستاي واآنش و عكس العمل هاي سازمان مجاهدين           ر اي ي        ،به فرموده رهب ر ابوالحسن بن  دآت

  . طالعات اضافه شدصدر نخستين رئيس جمهور ايران نيز به مزدوران وزارت ا

ا                    انه رجوي ب ه و وطن فروش ات خائنان ل مالق ه دلي ي صدر ب ر بن ه دآت البته الزم به يادآوري است بعد از اينك

دا شد،      ي مقاومت ج ي    " لقب   طارق عزيز از شوراي مل اد خمين شان       " معت ه اي ق ب دين خل از طرف سازمان مجاه

رادي م              .  شد  !اهدا ه هاي انف د از انعكاس دخم ا بع ان اشرف و          ام دان ابوغريب   " سعود رجوي در پادگ صدام  " زن

  . ارتقا پيدا آرد!!" آلت فعل وزارت اطالعات" به  حسين توسط روزنامه انقالب اسالمي،

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 ٢٩٣



  

  

  

 ٢٩٤



  

  

وان      ١٣٨١سپس اينجانب مقاله اي را در شهريور          ه نگارش    "از لوله سالح مهرباني در نمي آيد        " تحت عن   ب

ي استراتژي                     در آوردم    دين يعن  آه انگشت بر روي اصلي ترين محور تحكيم و حفظ ديكتاتوري در سازمان مجاه

و     "بخشي از اين مقاله به نقل از        . گذاشتم" مبارزه مسلحانه   " ه عكس العمل                "سايت نگاه ن ر آورده مي شود آ در زي

  . سازمان مجاهدين نيز در پي خواهد آمد

  
  

  

  

 ٢٩٥



  
  

  

 ٢٩٦



  
  

  

فح  ه در ص يح دادم ، همانطوريك ل توض تراتژی   ات قب د اس سلحانه  " نق ارزه م وي را   " مب سعود رج شدت م ب

نام و   ۵٩٩و تروريستي در نشريه مجاهد شماره      "مبارزه مسلحانه   "عصباني و سراسيمه  آرد و در دفاع از           ه دش  ب

  . ناسزاگويي پرداخت

  

 ٢٩٧



  
  

  

 ٢٩٨



  
ه من صرفًا               باال  مشاهده مي آنيد، سازمان مجاهدين در        ههمانطور آه در کليش    رده آ د آ ا     نشريه مجاهد تأآي ت

اً   ١٣٧١سال   وده ام و اساس دين ب ر خطوط سياسي و            در مناسبات فرقه مجاه دي ب ز هيچ سخن و نق ا آن وقت ني  ت

  . استراتژيكي سازمان مجاهدين نداشته ام
ـ   ۱۳۸۰ تـا    ۱۳۷۱از سال   " مزدور مدعي دمكراسي    "اكنون اين پرسش وجود دارد كه پس اين          ا و   در كج

    و به چه دليل زنداني بوده است؟ كدام محل ها،

  

شاي                    دين در فضاي سراسيمگي از اف دان ابوغريب     "اين اعترافي است آه به ناچار سازمان مجاه د  "   زن و نق

تراتژي  سلحانه  "اس ارزه م ده است "مب ن  .  مرتكب آن ش ه اي د آ شان مي ده د ن شريه مجاه ازمان در ن راف س اعت

دعي دمكر " زدور م يم ال " اس ال ١٣٧١از س ا س دين و  ١٣٨٠ ت ازمان مجاه ف س اي  مختل دان ه دان  " در زن زن

 ٢٩٩



شريه         . در حبس بوده است  "  ابوغريب ار عمومي در ن شار افك ه در فضاي سراسيمگي و ف ز آ سندهاي ديگري ني

  . مجاهد چاپ آرده در تأييد اين مطلب است

  

  

  
  

  

  : د رجوي درخواست آرد آهآيا نمي توان با توجه به سند باال از آقاي مسعو

ه     "لطف آنيد تعداد ديگري از اعضا و مسئولين سازمان آه به دليل           داتي  آ ه تعه بريدگي از مبارزه و خيانت ب

   را براي افكار عمومي معرفي آنيد؟  داشته و به اعدام محكوم شده اند،" در قبال سازمان و انقالب 

 ٣٠٠



دان انف          ١٣٧١چرا در شش شهريور       ه زن را ب ه م انه هاي اطالع                   آ انواده من و رس ه خ ل آردي، ب رادي منتق

ت   ه عل دين را ب ازمان مجاه ه يكي از اعضاي شوراي مرآزي س دادي آ ي اطالع ن ين الملل ازمان ب اني و س رس

  در زندان نگاه داشته ايم؟ " درواقع به دليل انتقادات سياسي و استراتژيك (  !!"بريدگي از مبارزه "

يد،           ١٣٧٨اگر من در تيرماه      داد نمي رس ل بغ ر سازمان مل چه   از زندان تو فرار نمي آردم و پايم به درب دفت

  سرنوشتي داشتم؟ 

  سخن بگويي؟  اآنون ممكن است از سرنوشت بقيه آه نتوانستند  اززندان هاي تو بگريزند، 

ياسي خارج   اما سازمان مجاهدين بيكار ننشست و به وسيله يكي از افراد نفوذي خود در بين شخصيت  هاي س                  

ادات و    )دآتر بني صدر و دآتر خانبابا تهراني و دآتر عليرضا نوري زاده  (آشور    تالش آرد آه از زير موج انتق

  . افشاگري هاي اعضا و مسئولين جدا شده سازمان رهايي پيدا آند

ه         روف ب سعودي مع ود م ه محم ود آ ب ب دين ترتي ضيه ب ه " ق ود تورن سئولين " محم ت " از م تاد امني و " س

ه               شخصيت هاي سياسي،       سازمان مجاهدين آه به مالء     مباصطالح ضد تروريس   ود ب رده ب وذ آ ي نف راي خبرچين  ب

به " روزگاري نو" سراغ دآتر نوري  زاده مي رود و پيشنهاد مصاحبه اي اختصاصي با نگارنده را براي نشريه            

  . ادامه ماجرا را از نوشته دآتر نوري زاده بخوانيد. وي مي دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٣٠١



  
  

  

 ٣٠٢



  

 ٣٠٣



  
  

  

 ٣٠٤



ر   ( با آسب اطالع از محل اقامت من     در هر صورت مأمور نفوذي هفت ساله سازمان مجاهدين،         از طريق دآت

  .  و براي گرفتن مصاحبه به شهر دوبلن در شرق آلمان آمد )عليرضا نوري زاده

ستي خود د             ي و    هدف سازمان مجاهدين از اعزام يكي از اعضاي ستاد امنيت و تروري ر پوشش خبرنگار قالب

ات              گرفتن مصاحبه براي جريده روزگار نو،      ام عملي راي انج  شناسايي محل سكونت من و دخترم و زمينه سازي ب

  . توسط انصار رجوي بود!! تروريستي و تنبيه

اتوري      البته در همان برخورد اول و دوم جاسوس فوق الذآر را شناختم،       زيرا من درد و زخمي ناشي از ديكت

ردم                  داد آ ر             . در او احساس نكردم و بتدريج هويت سياسي وي را مشكوك قلم ه دآت ه ب ادي آ ه اعتم ا توجه ب ا ب ام

اي مصاحبه     . نوري زاده داشتم اين شك به يقين تبديل نمي شد          سرانجام وقتي آه جاسوس سازمان مجاهدين در انته

  : به من پيشنهاد آرد آه

از آمپ پناهندگي بيرون بيا .  و فضاي مناسبي براي مطالعه نداري   نفره شلوغ است   ۶آمپ پناهندگي و  اتاق      "

   ..."هزينه آن را من به تو آمك مي آنم و . و اتاقي در شهر بگير

تم،              ردم و گف ن آ وري زاده تلف اي ن ه آق د از مصاحبه بالفاصله ب ين شد و بع   در اين مرحله شك من تبديل به يق

همچنين به نوري زاده هشدارهاي الزم      . مي است يا سازمان مجاهدين    مصاحبه آننده يا مأمور رژيم جمهوري اسال      

  . هر چند آه وي سخنان من را جدي تلقي نكرد را دادم،

ان شخصيت هاي سياسي را،               اله خود در مي وذي هفت س  الجرم مصرف    اما چرا سازمان مجاهدين مأمور نف

   آرد؟

ه س               د در چارچوب شرايط سخت سياسي آ دان هاي      پاسخ اين پرسش راباي شاي زن ر اف دين در اث ازمان مجاه

ه مشكوك شدن من     . ارزيابي آرد صدام حسين گرفتار آن شده بود،     " زندان ابوغريب   "انفرادي پادگان اشرف و      البت

ين                                ده شدن نقش وي  در ب ي آين ه ب به وي نيز يكي از داليلي بود آه سازمان مجاهدين تصميم گرفت آه با توجه ب

  .  آشور، مهره خود را مصرف آندشخصيت هاي سياسي خارج

  اما شق القمر بخش امنيتي سازمان مجاهدين چه بود آه در نشريه مجاهد چاپ شد؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٣٠٥



  

 ٣٠٦



د  شريه مجاه دين در ن ازمان مجاه ستي س ي و ضدتروري سيون باصطالح امنيت   عكس و - ۵٩٩  شماره -آمي

  . له فيزيكي و تروريستي عليه من فراهم شودمحل سكونت من را در شهر دوبلن آلمان چاپ آرد تا زمينه حم

د                  رد   ۵٩٩ شماره   –يعني سازمان مجاهدين از يك طرف عكس و محل سكونت من را در نشريه مجاه  چاپ آ

دار صدام حسين،              دامات      و از طرف ديگر با اجير آردن تعدادي پناهنده عراقي  طرف ه فيزيكي و اق  در صدد حمل

مات پليس امنيتي آلمان توطئه فوق خنثی و بالفاصله اينجانب تحت مراقبت پليس             تروريستي عليه من بود آه با اقدا      

  . به شهر ديگري منتقل شدم

البی        اما همانطور آه در نشريه مجاهد در صفحه قبل مشاهده آرديد،           ه چاپ عكس ج دام ب ! سازمان مجاهدين اق

اندم    ١٣٨١ها در سوم مرداد من در اين مورد مطلبي را در رسانه   . آرد!! از من با لباس گروهباني       ه چاپ رس  ب

  . مالحظه خواهيد آرد" ايران امروز "آه بخش هايي از آن را به نقل از سايت 

  

  

  
  

  

  

  

  

 ٣٠٧



  
ده        ي جري ار قالب دين و باصطالح خبرنگ وس مجاه ه جاس ري آ ب  ديگ ا مطال و   "ام ار ن شريه  "در  "روزگ ن

  . را در زير مشاهده مي آنيد به چاپ رسانده است، "مجاهد

  

  
  

  

  

 ٣٠٨



  

  
  

 ٣٠٩



  
و   " در ادامه سازمان مجاهدين مصاحبه من با نشريه          ار ن شريه،           " روزگ ن ن ي اي ه توسط خبرنگار قالب  و در   آ

ه دستور مسعود رجوي در                              ود را ب ه شده ب دين گرفت ستي سازمان مجاه شريه    "واقع عضو ستاد امنيت و تروري ن

  . به چاپ رساند" مجاهد

 ٣١٠



و       د استراتژي      البته چاپ اين مصاحبه آه پيرام سلحانه     "ن نق ارزه م ود، " مب .  موجب سئوال و شگفتي من شد            ب

ري  " مبارزه مسلحانه "زيرا در خفقان موجود در تشكيالت  رسيدن مطلبي در مورد نقد استراتژي        موجب جهت گي

رض،        ا مي شد              انتقادات سياسي و استراتژيك اعضاي معت ين تقويت روحي آنه ورد          .  و همچن ن م ا من پاسخ اي ام

هنگاميكه يكي از اعضاي قديمي سازمان مجاهدين از تشكيالت سازمان در اروپا فرار و اعالم                  تعجب برانگيز را،  

  . دريافت آردم جدايي آرد، 

اي ح  د    –آق شريه مجاه دن ن شكيالتي خوان سترده و ت ار گ ك آ دين در ي ازمان مجاه ه س رد آ ف ميك  – م تعري

رار داد       " آالس آموزشي "  را به عنوان يك      – ۵٩٩شماره   ار ق سپس  . در ستاد هاي سياسي و نظامي در دستور آ

ين بحث     دان ابوغريب  " ابريشمچي و مهوش سپهري و جابرزاده به ستادها و بخش هاي مختلف رفته و به تبي " زن

و          ! در پايان آالس هاي آموزشي    . پرداخته اند  ر سئوال     " رد  نيز تعدادی پرسش  به اعضاي سازمان درم شه زي ري

  . دادند تا اعضاي سازمان به آنها پاسخ آتبي دهند" بردن مبارزه مسلحانه توسط بريده مزدور سبحاني

گسترش  " مبارزه مسلحانه" اين مسئله نشان مي دهد آه انتقادات اعضاي معترض سازمان پيرامون استراتژي       

ورد     پيدا آرده و با اين شيوه مسعود رجوي قصد داشت بگويد             سلحانه  " آه هر آس درم ارزه م ام   " مب سئوال و ابه

د               " بريده مزدور سبحاني  " دارد مانند    ادات را سرآوب آن انيزم انتق ن مك ا اي تن تحريف شده         . است و ب ه م در ادام

  .  مشاهده ميكنيد۵٩٩مصاحبه من را به نقل از نشريه مجاهد شماره 
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 ٣١٢
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د سياسي استراتژيك                      اما مسعود رجوي به اين نيز بسنده       ا و نق شاگري ه ه عمق و وسعت اف ا توجه ب  نكرد و ب

يش از    صل و ب ابي در هشت ف اپ آت ه چ دام ب ار اق ه ناچ دين ب ازمان مجاه رد،٢٠٠س يش   صفحه آ يش از پ  و ب

  . سندهاي رسوايي خود را براي ثبت در تاريخ تكميل آرد

  
  

  . نيدبه بعضي از صفحات اين آتاب بدون هيچ توضيحي توجه آ

  

 ٣١٤



  

 ٣١٥



  

 ٣١٦



  

 ٣١٧



  
  

 ٣١٨



  

  

  
رده است           ر عالمت سئوال ب ران را زي ن   . مسعود رجوي به زبان هاي مختلف فرار و خروج من از اي ه اي البت

دين و                " آخوند مال آردن   " تاآتيك حلقه آخر و تكميلي تئوري        د سازمان مجاه سئولين معترض و منتق " اعضا و م

ال   " مسعود رجوي توانست بر مبناي شيوه     . بود "انسان فروشي به رژيم صدام حسين و جمهوري اسالمي         د م آخون

ردن  ان، ۵٠، " آ ل آن ر خالف مي ه زور و ب ازمان را ب ده س دا ش سئولين ج ن از اعضا و م دون حضور و   ت  و ب

  .  اسير عراقي خود را از ايران تحويل بگيرد۶۵٠تا صدام حسين  نظارت صليب سرخ به ايران مسترد،

 ٣١٩



توجه آنيد آه     چاپ آرده، " آارت هاي سوخته  " جاهدين در نشريه مجاهد و آتاب       به سندهاي زير آه سازمان م     

تن            –من در زندان انفرادي و در زير شكنجه هاي جسمي و رواني              راي رف ه نوشتن درخواست ب  آه مرا مجبور ب

   چه نوشته ام؟ –به ايران مي آرده اند 
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دين ،            ي سازمان مجاه ه يعن م     هر سه طرف معامل ه                رژي ن معامل م جمهوري اسالمي در اي صدام حسين و رژي

  . خائنانه منافع خود را داشته اند

  . صدام حسين اسيرهايش را از ايران تحويل گرفت

وري  دين تئ ازمان مجاه ردن  "س ال آ د م سعود " آخون م م ه زع ا ب ام داد ت ود را انج د خ سئولين منتق اعضا و م

  . اظ سياسي آنها را بسوزاندرجوي از دست منتقدين خود راحت شود و به لح

ته،     ه را داش ن معامل ود از اي افع خ اعي من اظ سياسي و اجتم ه لح ز ب المي ني وري اس م جمه رفتن  رژي ا گ  و ب

ه است                 . مصاحبه هاي راديو و تلويزيونی و چرخاندن شهر به شهر افراد به توجيه سياسي و اجتماعي خود پرداخت

  اما قرباني آه بوده است؟ 

د،     در مورد فرار     رار آن من از ايران نيز بايد به آقاي مسعود رجوي گفت آسي آه توانست از زندان هاي تو ف

  . مي تواند از زندان هاي رژيم جمهوري اسالمي نيز بگريزد

ارزه                    البته الزم به يادآوري است آه نيروهاي امنيتي و اطالعاتي رژيم جمهوري اسالمي نيز تجربه دو دهه مب

سان فروشي توسط         . زمان هاي سياسي را داشته اند     با اعضا و مسئولين سا     ه ان ي معامل ه وقت وده آ آنها نيز قرار نب

 ٣٢١



رد،            ا                      مسعود رجوي و صدام حسين صورت مي گي د ي ر شكنجه ببرن دا شده را زي سئولين ج  بالفاصله اعضا و م

ند  ا باش ه دست مراقب آنه ينكوف  ب ا ده آالش سير ب ا در طول م راي محافظت از آنه ابراين.  ب رايط بن ن ش  در اي

  . همانطور آه گفتم آسي آه توانست از زندان هاي تو بگريزد از زندان هاي رژيم جمهوري اسالمي نيز گريخت

 آه از اعضاي شوراي مرآزي  و  )معروف به حسين ترابري (چگونه است آه آاشاني  و حسين دادخواه  ضمنًا

ي از      ١٣۶٢از معاونين هيئت اجرايي سازمان بوده اند در سال           االي نظامي و امنيت و در اوج اعدام ها و غلظت ب

ان                            د و قهرم رار آنن دان ف ه زن ال ب ا انتق دان راه آهن و ي د در مي سته ان دست مأمورين رژيم جمهوري اسالمي توان

   ولي من نمي توانم؟  فرار و شكنجه نام گيرند،

  . نگاه آنيد١٣۶٢ فروردين ١۴۵به نشريه مجاهد شماره 
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ول                    ه چاپ دست نوشته اي از ق دام ب دين اق اه هاي رجوي، سازمان مجاه پس از افشاي زندان ها و شكنجه گ

را                    "افسانه طاهريان   "همسر اينجانب    د و م ا آن  آرد تا تأييدي بر توجيهات خود در مورد زندان و شکنجه دست و پ

رار داد                ه ق م             از زبان همسرم نيز فردي بريده جلوه دهد آه صد البت ل ه دين در مقاب د و وال ا فرزن ن زن و شوهر ي

  .يكي از شيوه هاي استالينيستي و ضد انساني براي حفظ منافع فرقه است

  

 ٣٢٣



  

  
  

  

  

  

  

 ٣٢٤



  
  

  

ه همسرم      اما در  نامه جعلي آه سازمان مجاهدين به نام همسرم افسانه طاهريان به چاپ رسانده، مدعي شده آ

 شهادت دهد آه سازمان مجاهدين ما را به اجبار از يكديگر جدا نكرده    اعالم آمادگي آرده تا در هر مكان و زماني        

  . است

ه،        ن نام ري هاي مكرر داشته ام،                 اما از تاريخ نگارش اي ورد پيگي ن م ه من در اي ي    مدت دو سال است آ  ول

د  داده ان راق ن سرم را از ع روج هم ازه خ ا    . اج واهم داد ت ه خ ود ادام الش خ ه ت ه ب ن زمين ن در اي ه م سانه البت اف

  . مجاهدين در عراق خارج شوند"  اسارتگاه" طاهريان و ديگر اعضاي منتقد و معترض سازمان بتوانند از 

 ٣٢٥



  
  

د از    –نخستين ديدار من و دخترم در شهر هامبورگ  تصوير باال ،     ه بع  سال اسارت در   ١٠ آلمان مي باشد آ

  . زندان هاي رجوي و صدام حسين صورت گرفت

نم          ١٣٨١من سرانجام در سال      دا آ ا پي رم را در اروپ من در آن  .  بعد از تالش و جستجوي فراوان توانستم دخت

ودم و  –تاريخ  در حال گذراندن مراحل قانوني پناهندگي در يكي از اردوگاه هاي پناهندگي در شهر دوبلن    آلمان ب

راه يك           . اجازه مسافرت به دانمارك را نداشتم      ه هم رم ب ابراين دخت داآا     "بن سان ف ه شهر         " ر  ان ارك ب از آشور دانم

ن مدت عكسي           .  سال جدايي ببينيم     ١٢هامبورگ در آلمان آمد تا يكديگر را بعد از           ه در اي من و سارا به دليل اينك

ق                     از يكديگر نداشتيم، قادر نبوديم چهره يكديگر را در ايستگاه راه آهن هامبورگ تشخيص دهيم  سرانجام از طري

  .   توانستيم يكديگر را بشناسيم پشت تلفن گذاشته بوديم،رنگ لباس و عالمت هايي آه 
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  فهرست اسامي به ترتيب حروف الفبا
  

  

  

      آ
  آبادان

   ارواند  آبراهاميان،

    "آرمان مستضعفين" 

  " آسايشگاه برادران"

    آستانه اشرفيه

  هاشم        آغاجري ،

  آقا محمدي  

  آلمان 

  آلمان شرقي  

  امريكا 

  

  الف
    اشرف ريشمچي،اب

   مهدي  ابريشمچي،

     حسين ابريشمچي،

     جميله ابريشمچي،

    ابوسيف 

  ابوغريب 

  ابي 

  اتحاديه ميهني آردستان عراق 

   محمود  احمدي،

  پرويز  احمدي ،

  جواد  احمدي ،

  فرشته  اخالقي ،

  زهره  اخياني ،

  اراك 

  " اربعين حرامين بغداد"

    ارتش

  اروند رود 

   فهيمه ارواني،

   رضا  اسدي،

  اسدي، محمد توفيق 

  " اسكان"

  مريم   اآبرزادگان،

   علي  اآبرزادگان،

  افسر نگهبان 

  وحيد   افراخته،

     "امنيت داخلي"

  " امنيت تشكيالت "

  " امنيت فيزيكي "

     بابك امير خسروي ،

  انجمن ايران پيوند  

    اهواز

     داوود ابراهيمي اوريمي،

  اجتهادي احمد

  ت عراق   استخبارا

  استانبول   

  استالين 

  اسرائيل  
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  اسلووني 

    اسالم آباد غرب

    مهدي افتخاري،

  اصفهان 

   سعيد  امامي،

  امارات متحده عربي 

  امام حسين 

  انتظامات قرارگاه اشرف 

  انگليس 

  " انقالب ايدئولوژيك"

  

  ب
   بابل

    عليرضا باباخاني ،

   مرضيه  باباخاني،

  مهدي  بازرگان،

   بهمن  ،بازرگاني

  محمد  بازرگاني،

   اشرف باز سفيد پر،

  "بازوي انقالب" 

   عبدالرضا باقرزاده،

   حميد باطبي،

  " باند تبهكار "

  بخش آموزش

  بخش اخباري 

  بخش اجتماعي 

  بخش ارتش 

  بخش پذيرش

  بخش الكترونيك و مخابرات 

  بخش تأسيسات 

  بخش دانشكده

  بخش مالي 

  بخش هوايي 

  ارتباطات  بخش نظامي،

  "بريده انتقالي" 

  " بريده بي خط" 

  علي اصغر  بديع زادگان،

  مهدي  براعي،

   جواد  برايي،

   محمد جواد  برومند،

   معصومه بلورچي،

   جعفر بقال نژاد،

  زهره  بني جمالي،

     ابوالحسن بني صدر،

  فيروزه  بني صدر،

  بغداد 

  بندرعباس

  بنگال

  " ر"بندر 

  بهشت زهرا

  بوخارين 

  بوداغچي، احد 

  احمد بوستاني،

  " بولتن روزانه"

  بيمارستان جمهوري بغداد 

  بيمارستان مدينه الطب بغداد 

  بيمارستان طباطبايي 

  

  

  پ
  پاريس

  پاآستان 
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  مژگان پارسايي،

  پارك شهر تهران

  پاسبخش

  پاسپورت

   "پاسدار سياسي"

   پاسگاه

   پايگاه ازهدي

  پايگاه بقائي

  پايگاه جليلي 

  پايگاه سيفي 

  يپايگاه سعادت

  پايگاه شفايي

   پايگاه غيور

  پايگاه ملك مرزبان

  پايگاه ميرزايي 

  پايگاه مصباح 

   "پرواز تاريخ ساز"

  پروژه رفع ابهام

   پرونده پرسنلي

  پليس بين الملل 

  پليس فرانسه

  پليس عراق 

  پناهگاه ضد بمب 

  جمشيد پورجم،

  عليرضا  پورنظري،

   حبيب اهللا پيمان،

  پيشمرگه هاي مسلمان "

   افسانه  ،پيچگاه

   پيه سوز"

  

  ت

   مصطفي  تاج زاده،

   تأسيسات

  تايباد 

  تبريز 

  " تبيين جهان"

  ترآيه 

   قربانعلي  تراب،

  تروتسكي 

  علي محمد  تشيد،

  تقوايي مهدي

  تله منور 

  تلويزيون فرانسه 

  تنگه چهار زبر 

  تهران 

  محمد علي  توحيدي،

  منوچهر  تهراني،

   زهرا تيفتكچي،

  

  ث
  پرويز  ثابتي،

  

  ج
  محمد علي  جابرزاده ،

  عباسعلي  جابرزاده ، 

   "جاش"

  " جاما"

  "جامعه بي طبقه توحيدي "

  جايزه صلح نوبل 

  "جرقه و جنگ"

   محبوبه جمشيدي،
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  فرهاد جواهري يار،

  "جوخه هاي رزمي"

  بهرام جنت سرايي،

  عليرضا جعفرزاده،

  جنبش مسلمانان مبارز

  جهرم

  

  چ
  "چاه فراموشي"

  "چشم بند"

   لشكرچهارراه

  چلچراغ

  چين

  

  ح
  هنگامه حاجي حسن،

  تقي حدادي،

  علينقي حدادي،

  مجيد حريري،

   نحزب آمونيست آارگري ايرا

  حزب توده

  حزب جمهوري اسالمي

  حزب جمهوري خواه امريكا

  حزب دمكرات کردستان

    رهبري انقالبي-حزب دمكرات آردستان 

  حزب ليكود اسرائيل

  حزب آمونيست شوروي 

  زيكحزب ملل اسالميحزب آمونيست مك

   زهره حسني،

   آريم حقي،

  حضرت علي

  حضرت خضر

  حضرت موسي 

   احمد حنيف نژاد،

  محمد حنيف نژاد،

  حوزه علميه قم

  محمد حياتي،

  

  خ
  خاآسار رضا

  مهدي خانبابا تهراني،

  علي  خدايي صفت،

   مهدي خدايي صفت،

   مسعود خدابنده،

  مسعود ابراهيم،

  خراسان

  زيبا خرسندي،

  بيب ح خرمي،

  خروشچوف

   حسن خلج،

  خليج فارس

  خواجوي، بهرام 

  مهدي خوشحال،

   آيت اهللا خميني،

  خيابان اسكان 

  خيابان طالقاني 

  خيابان مولوي 

  " خيابان قبرستان"

  خيابان قلمستان

   قرارگاه اشرف۴٠٠خيابان 

  لعيا خياباني،
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   محمد علي خياباني،

  خيابان ،  موسي 

  مينا  خياباني،

  

  د
  "دانشجويان پيرو خط امام"دمجي دادوند،

  دانشگاه تهراندانشگاه صنعتي شريف

  "دارالتجاره چي"

  "داريوش"

  عباس داوري،

  دانشكده آشاورزي آرج

  حسين  داعي االسالم،

  :دانمارك

  دبيرستان دارالفنون

  دجله

   رضا  زهرهدروديان ، دروديان،

   رضا درودي،

  سيد محمد سادات دربندي،

  دره احزاب

  "دفتر رهبري"

  فتر سياسيد

  "دم و دنبالچه شاه و شيخ"

   دوبي

  دوآان

  صديقه دولت آبادي،

   اشرف دهقاني،

  

  ذ
  آاظم ذاالنوار،

  ابراهيم ذاآري،

  ذوب آهن اصفهان

  

  ر
  حميد رضا رابونيك،

  راديو بغداد

  علي اآبر راستگو،

  راه آارگر

  اشرف ربيعي،

  مينا ربيعي،

  محمدعلي رجايي،

  رجبي، زهرا

  مسعود رجوي،

  الحص رجوي،

  آاظم رجوي،

  مريم رجوي،

  ،منيره رجوي

  احمد رجوي،

  رزمنده پيوسته

  رژيم شاه

  حسن رستگار ،

  ابوالقاسم رضايي،

  رضا رضايي،

  ،مهدي رضايي

  ،صديقه رضايي

   خليل اهللا رضايي،

  رضواني،  نوروز علي 

   نادر رفيعي نژاد،

  رمادي

  فاطمه رمضاني،

  رمضاني، نصرت

  روابط خارجي

 ١٥٣



  روحاني، حسين

  ارنوروزگ

  "روز مريم"

  روزنامه انقالب اسالمي

  روزنامه اطالعات

  روزنامه آيهان

  رودلف هس

  روي مدودوف

  روستاي جانداران

  روستاي درون آال غربي

  روستاي گازرخان

  روستاي گالله

  روستاي قزلجه

  

  ز
  سلمان زرگران،

  علي زرآش،

  فروغ زرآش،

  تقي زشتي،

  زعفرانيه

  رخساره زماني،

  زندان ابوغريب

   اسكانزندان

  زندان اطالعات و امنيت عراق

  زندان اوين

  زندان دانشكده

  زندان دبس

  زندان قزل  حصار

  زندان قصر

  افسانه زهره،

  زيوانوف

  

  
  
  س

  سازمان اطالعات و امنيت عراق

  سازمان ملل

  سازمان چريك هاي فدايي خلق

   اآثريت–سازمان چريك هاي فدايي خلق 

   اقليت–سازمان چريك هاي فدايي خلق 

    پيرو-ازمان چريك هايي فدايي س

  برنامه هويت

  سازمان مجاهدين خلق

  ساواك

   مهدي سامع،

  ساواك

  سايت اخبار روز 

  سايت ايران آينده

  سايت ايران امروز 

  سايت ايران ديده بان

  سايت مهديس

  سايت عصر نو

   حسين سبحاني،

  "ستاد اطالعات"

  "ستاد امنيت"

  "ستاد ارآان"

  "د خلقستاد پيشمرگه هاي مجاه"

  "ستاد پرسنلي"

  "ستاد تبليغات"

  ستاد فرماندهي

  سپاه پاسداران

 ١٥٤



  سپهري، مهوش

  "ستاد داخله"

  سد دوآان

  "سرپل"

  "سگ قالده به گردن"

  سفارت امريكا

   محمد رضا سعادتي،

  آاظم سعادتي،

  سعادتي، شمس الحاجيه

  سعادت نژاد، حكيمه

  سليمانيه

  سمنان

  سوريه

  سياه آل، محسن

  د جليلسيد احمديان، سي

  سيدالمحدثين، سيد محمد

  سيدي آاشاني، محمد

  سياووش سيفي ، 

  

  ش
  "شاخك اطالعاتي"

  شادرو، بهشته

  عباس  شاآري،

  شاهنامه فردوسي

  افسانه شاهرخي،

  شاهرخي، سعيده

  عطيه شاهرخي،

  حميده شاهرخي،

  صديقه شاهرخي،

  شاهرود

  سعيد شاهسوندي،

   محمود شامخي،

  شبكه اسكاي نيوز

   قطرشبكه الجزيره

  "شبكه شنود"

  شبكه فاآس نيوز

  شرآت صنايع هواپيمايي ايران 

  علي شريعتي،

  صادق شرفكندي،

   مجيد شريف واقفي،

  زهره  شفايي،

  ،محمد علي شفيع زاده

  آاظم  شفعي ها،

  شوراي مرآزي سازمان مجاهدين 

  شوراي ملي مقاومت 

  شوروي

  شوراي امنيت

  شهر خالص 

  شهرك ربط

  شهر آوت 

  شهر مهران 

  هر آرند ش

  شهر طوز

  ثريا  شهري،

  هادي شمس حائري ،

  "شمشير مريم"

  غالم  شيرعلي ،

  

  ص
  سهيال  صادق،

   شيوا  صادق،

  ناصر  صادق ،
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  عباس  صادقي نژاد،

   رباب  صادقپور،

  صباح، حسن 

  صدام حسين 

  شهرزاد  صدر حاج سيد جوادي،

  صدر حاج سيد جوادي، علي اصغر 

  صدر حاج سيد جوادي، عليرضا

  ر حاج سيد جوادي، احمدصد

  فرهاد  صداقتي،

   محمد حسن صفورا،

  "صليب"

  

  ض
  محمد  ضابطي،

  "ضداطالعات"

  

  ط
  طارق عزيز

  سيد محمود  طالقاني،

  جالل طالباني،

  امير طاهريان،

  افسانه طاهريان،

  خليل طباطبايي،

  طالطبايي، احمد 

  محمد  طريقت منفرد،

  " طعمه خميني"

   ،مسعود  طيبي

  

  ف
  "يفاز سياس"

  "فاز نظامي"

  فرانسه 

  فرانكفورت 

  عبدالوهاب  فرجي،

  فرزانه سا، حسين 

  : مهشيد فرزانه سا،

  : فرقه اسماعيليه

  : فرستنده راديو مجاهد

  : حسين فرصت،

   ":فرهنگ خشونت"

  : فرودگاه مهرآباد

  : فرودگاه بغداد

  : فرويد

  : جليل فقيه دزفولي،

  : فلوجه

  : مهدي فيروزيان،

  

  ق
  الرحمان عبد قاسملو،

  محمد  قاضي،

  قائم شهر 

  زهره  قائمي، 

    قائمي،مرتضي

   مسعود  قرباني،

  قارگاه اشرف 

  قرارگاه حنيف 

  قرارگاه بديع زادگان 

  قرارگاه عسگري زاده 

  قرص سيانور 

  قاسم  قريشي،

  قزوين 

 ١٥٦



  علي  قشقاوي،

  "قهرمانان در زنجير"

  "قيام مسلحانه شهري"

  

  
  
  ع

   عباس  عباسي،

  رين شي عبادي،

   مسعود  عدل،

   ياسر  عرفات،

  حسن  عزتي،

  عراق 

   عربستان سعودي

  "عضو شورايي"

   محمود  ، عضدانلو

  عمليات مرصاد 

  ،عذرا  علوي طالقاني

  عمليات چلچراغ 

  عمليات جاري

   محمود  عطائي،

  ايرج  عطاريان،

  عمليات فروغ جاويدان 

  عمليات غروب جاويدان 

  عمليات مرواريد 

   شهره   عين اليقين،

  

  غ
  غيور، سعيد 

  "غول جنسيت"

  

  ك
  آاشان

  بهروز  آاظمي،

  آاظمي، زهرا 

  "آانديداي عضويت"

  "آارت عدم تعرض"

  مهدي  آتيرايي،

  آچويي 

  آرمانشاه 

   ، مهناز آرمي

    عليرضا آرمعلي،

  آرآوك 

  وجيهه آرباليي،

  آوفه 

  آربال 

   آردستان

  آردستان عراق 

  آشميري 

  آالهي 

  تورج  آاليه،

  ي آوف

  آومله 

   آوره مالت سوزاني

  آويت 

  : ١آميته منطقه 

  آنسول 

  

  گ
  جليل  گاداني،
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  گارد رياست جمهوري عراق 

    (gerete)گرته 

   احمد  گماري،

  گيالن 

  

  
  
  ل

  الهيجان 

  لشگر

  لنين 

  

  م
  "مادينه رام"

  مارآسيسم 

   مارآوپولو

  مارآوس ولف 

  متولي، شجاع الدين 

  مجلس شوراي ملي 

  مجلس خبرگان 

  ،حسن  محصل 

   احمد  محمدي،

  آالن  محمدي،

   مهدي  مددي،

  سعيد  محسن،

  سعيد  مريخي،

   زهرا مريخي،

  "مرآزيت نهاد"

  مزدور اجاره اي 

  "مسئول نهاد"

  مسكو 

  مسعودي، محمود 

  بيژن  مشفق نيا،

   مهين  مشفق نيا،

  رسول  مشكين فام،

  محمد  مصدق،

  مطهري 

  مهدي  مفيدي،

  محمد  مقدم،

   شيرين  معاضد،

  "معاون هيئت اجرايي" 

  "معاون مرآزيت"

  "معتاد خميني"

  بهزاد  معزي،

   مهتاب  معدنچي،

  عليرضا  معدنچي،

  اآبر  معيني،

  محمد  مقدم،

  مكزيك 

  مكه 

  "مالت"

  جالل  منتظمي،

  منطقه ابوغريب 

  منطقه جلوال 

  منطقه جنت آباد 

  منتظري 

  "ميانه باز"

  "موزه شهدا"

  ميرحسين موسوي،

  ي سيگاري نيا، ميرحسين موسو

  "مهمان سرا"

 ١٥٨



   نهضت آزادي  حسين  مهدوي،

  محمود  مهدوي،

  مهاباد 

   ميدان آزادي

  ميدان ساحت التحرير بغداد 

  ميدان هفت چنار 

  مجتبي  ميرميران،

  ،لطف اهللا   ميثمي

  ميمنت، مهناز 

   علي  ميهن دوست ،

  

  ن
  علي اآبر نبوي نوري،

   ليدا  نسب زاده،

  نروژ 

   "نرينه وحشي"

  ه القدس العربينشري

   حسن نظام الملكي ،

  فرخ  نگهدار،

  "نقيب محمد"

  عليرضا نوري زاده،

   دولت  نوروزي،

  نهاد آارگري 

   نهاد دانش آموزي

  نيروي هوايي عراق 

   بهمن نيرومند،

  حسن  نيك بين،

  

  و
  مهدي  ورمزياري ،

  مزارت اطالعات 

  وزارت خارجه 

  والديمر بارتول 

  

  ه
  محسن  هاشمي،

  "هسته فاميلي"

  "هسته مقاومت"

  همدان 

  هيئت اجرايي 

  

  ي
  پرويز  يعقوبي،

  محمد  يقيني،

  يمن

  يونان 
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