
 

                                        

  چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی   

، تا شکنجه وقتل با فریب ونیرنگ  عامرین وعاملین جذب نیروزندانیان جان بدر برده اززندانهای رژیم خمینی و از تشریح چرخٔه هولناک مرگ

زندانیان سیاسی زمان شاه وفسادی که چهاردهه سرتاپای رجوی  ، وسرنوشت ها ی خاکستریخود کشیدنوبه  آتش این قربانیان وخودکشی 

.وتشکیالت را درروبوده است   

شما ها دنبال نیروهای زندانی سیاسی هستید؟، خمینی که همه آنها را قتل »گفت:ومسئولین سیستم پذیرش  درجمع کادرها جویر ۱۳۷۵سال 

ن می آیند، اینها دسته گلهای جامعه هستند. اآلن را ندارم. همین نیروهایی که اآل که نسل خودم بودند ۶۰نسل سال عام کرد!، من دیگرآن 

«درایران همه معتاد هستند. باید با همین ها کار کنید وهر چقدر می توانید چنین نیرویی های راجذب کنید.  

 

نفرجوان ایرانی رابافریب ونیرنگ با وعده شغل، کار، کیس پناهندگی، زن وآموزش خلبانی؟ و...به تله ۱۰۰۰سازمانی که می تواند بیش از

، ...پرداخت هزینه سفر وتورمسافرتی تن را با فریب ۲۰۰۰می تواند  بیش ازبسهولت تشکیالت وعراق بکشاند، به یمن قدرت مالی وتشکیالتی 

به فرانسه بکشاند.  ۲۰۱۸ورمیانه ودانشجویان بی بضاعت را برای سخنرانی اجالس سالیانه ونمایش مریم رجوی درویلپنتمهاجرین خا  

وارتزاق نابکارانه  همه نام جعلی) مستعار( داشتند، رجوی نمی خواست ازعملکرد  ،کشانده می شدند افرادی که بانیرنگ وفریب به عراق -

از خود باقی بگذارد.واثری رّدی نیرنگ وفریب  طعمه های  



به اشرف آورده بودند تأکید شده بود که به هیچ کس، حتّی فرماندهان باال نباید ازچنین موضوعی نیرنگ وفریب به همه افرادی که با شیوه  - 

درزنکرد.حتّی درتشکیالت سخن بگویند. به همین دلیل هیچ اطالعاتی دراین باره   

  .اکثریت را تشکیل می دادند «زورگیر»شیوه به سازمان کشانده بودند، افراد بزه کار ومعتاد وقاچاقچی ...وحتّی این درمیان افرادی که به  -

وبه عراق واشرف می  هازای هرفردی که بصورت قاچاق توسط رابطین سازمان به  تور انداخت در ۷۸تا ۸۰سازمان درسالهای  -

دالر می خرید. ۷۰۰ا به مبلغ ردالر می پرداخت. به عبارتی هرفرد ۷۰۰کشاندند،  

درصد آنها درهمان اّولین ۹۵تن را وارد ارتش کرد. بیش از۲۰۰، سازمان اعزام با فریب ونیرنگ جوانان دریک نوبت تنها ۱۳۸۰درسال -

را ترک کردند. سازمان ۱۳۸۲درسالسرنگونی صدام  پس از ماههای  

  به دام سازمان افتاده بودند.و... بیشترین آمارخود کشی ها مربوط به همین افرادی است که با فریب کاروشغل  -

  شده تنها با تهدید وارعاب واتهام زنی وزندان وشکنجه، به ناگزیر تن به تسلیم وماندن دراشرف می شدند. یادافراد  -

- پس ازچنین عضو گیری هایی؟، برای جلوگیری ازفرار این قربانیان، به برجهای نگهبانی قرارگاه اشرف فرمان داده شد:» ازاین پس نه تنها 

خارج ازاشرف، بلکه داخل اشرف رانیز دیدبانی بدهید) دیدبانی درتمامی جهات و ۳۶۰ درجه(. هرکسی به نزدیکی ۳۰۰ متری اضالع وسیاج 

 قرارگاه نزدیک شود »مورد« محسوب می شود) ونه حتی مشکوک (. واختیارشلیک دارید

  هم وجود داشت.«زورگیر»درمیان افرادی که به شیوه قاچاق انسان به سازمان کشانده بودند، افراد بزه کار ومعتاد وقاچاقچی ...وحتّی  -

 دراشرف بخش این به ۶۷درسال ،رانیز بودند سازمان اعضای که مقاومت ملی شورای خارجه ونکمیس اعضای کردن آلوده برای حتی یرجو -
 الجوردی بدرخواست و ،گرفت رابکارمی خمینی تجربه )رجوی و... صفاری وبهزاد جعفرزاده علیرضا -علوی افشین – نظیری بهزاد کرد. منتقل

 (.داد می گسیل اوین زندان به وشکنجه زدن کابل برای هم را ومجلس دولت نمایندگان
ه واز اروپا ،امریکا وآسیا به عراق وسازمان آمده اند. بصورت غیر قانونی وارد عراق شده همه افراد، حتّی کسانیکه پاسپورت اروپایی داشت -

.مگربه زندان ابوغریب! ، زیرا ورود غیرقانونی راه را برای خروج ازتشکیالت می بست،ُمهر نخورده استعراق اند و ورودشان درفرودگاه   

« ه عراق، کودکان را ازاشرف وعراق خارج کردیم!.بدلیل جنگ وحمله امریکا ب ۶۹سال » رجوی مدعی بود: -  

مستقل ازناامنی عراق، دراشرف ولیبرتی هم امنیّت نبود. سازمان کودکان زیر  ،۸۲اّما پس ازحمله امریکا به عراق وسرنگونی صدام درسال 

حتی یک نفر که بیاید و اضافه شود »کرد: کید میأت ۱۳۸۳درسال یزمهناز شهناسال را دراشرف نگه می داشت. زیرا اینبارهمانطور که ۱۰سن 

«.به ما، این تضمین جان رهبریست   

با اسم حقیقی آنها آشنا شدم. همچنین از اطالعاتی ودسترسی به اینترنت با دیدن عکس وچهره آنها، ، درآلبانی تنها پس ازجدا شدنم ازسازمان -

 که سایر دوستان جدا شده درآلبانی بدستم می رسید.

وجوانان درمانده ازظلم وجنایت رژیم کاش سازمان هزاران بارعاشقانش وهم نسالن من را دراشرف شکنجه می کرد، اّما با مردم عادی  -

.!نپیوسته بودیم چنین کاری نمی کرد!. ما برای چنین اعمال نامشروعی به سازمانآخوندی،   

ت، وقتی به مسئله قاچاق انسان وآنچه برسراین جوانان تیره بخت آمده است، درمیان تمام فساد وجنایتی که سراپای رهبری را درربوده اس -

بارها وبارها درطی این سه سال ازنوشتن حقایق دست کشیدم. مثل تنظیم همین گزارش دراین روزها...، روحم نمی کشید، اینهمه سرنوشت سیاه 

که توسط سازمان برسرتک تک آنها آمده بود. آنها درمیان دوز وکلک چنین حقایق دردناکی حجم را بخوانم وبشنوم؛ وازهمه سخت تر، نوشتن 

ذات پلید رجوی  رژیم بودن، سیاهترین سالهای زندگیشان را طی کردند. ومن ازوجاسوس وارعاب وتهدید وزندان وشکنجه وتهمت مزدوری 

ازمان می توانست اینهمه جنایت وتباهی را ازچشم ما آنچنانکه باورم نشد سونه دست به این اعمال کثیف می یازید. که چگ درشگفت می ماندم

وحفظ خود. این « خود»همه چیزدروجود این هیوالی ناشناخته یکدست ومنسجم است. رجوی همه چیز وهمه کس را فروخت برای پنهان کند. 

است که رهبری عقیدتی برای نسل ما ومردم وآینده برجا گذاشت.  میراثیتمام   

 

 دگردیسی سرپوش ،وسرکوب چترخفقان و «مرگ چرخهٔ »
 

 درسیستم جذب نیرو در خارج صدیقه مجاوری
 



 صدیقه مجاوری که ۵سال را درزندانهای رژیم خمینی دردهه ۶۰ بود، ودرسال ۸۲ خودرادرفرانسه به درقبال دستگیری مریم رجوی به آتش 
درمانده ومعتاد درایران وترکیه وپاکستان ودوبی و...، با دادن وعده های دورغین به کشید. خود ازجمله کسانی بود که درقاچاق انسان وفریب افراد 

توسط  آنها برای کاروکیس پناهندگی دراروپا ویا...، این افراد درمانده وضربه پذیررا به عراق واشرف می کشاند. این اّولین زندانی شکنجه شده
سازمان می شود.خمینی نیست که چنین کاری می کند، شامل همه اعضای   

 

 صدیقه مجاوری همراه با فرزندش

 اطالعیه سایت  سازمان مجاهدین خلق:

ور آزادی، شهید مقدس صدیقه مجاوریشهادت عشق فروزان و شعله-ایران  
 ور آزادی، شهید مقدس صدیقه مجاوریوزان و شعلهشهادت عشق فر-ایران

 ۲۰۰۳ژوئن ۲۷ - ۱۳۸۲تیر ۶
  شهادت رسید.مجاوری در پاریس به مجاهد خلق صدیقه ۱۳۸۲تیر سال ۶روز 

 
 

آزادی فرشته  رفتار وحشیانه و غیرمشروع پلیس فرانسه مبنی بر بازداشتاعتراض به خرداد در ۲۸مجاوری روز  صدیقه ور آزادیشهید شعله
 آتش کشیده بود.، خود را در مقابل وزارت کشور فرانسه به ان مریم رجویمردم ایر

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی تهران رفت. در شهر ساری بود و در همین شهر بزرگ شد. او پس از اخذ دپپلم به  ۱۳۳۸صدیقه متولد سال  
  خود را برای آرمان آزادی ایران پیدا کرد.در همین دانشکده بود که با مجاهدین خلق ایران آشنا شد و گمشده 

 
 صدیقه دارای یک فرزند پسر بود.

 
های وحشیانه قرار سال زیر شدیدترین شکنجه۵اسارت درآمد و مدت توسط دژخیمان خمینی به  ۱۳۶۰در سال  مجاهد خلق صدیقه مجاوری

  داشت.
 

پذیری و فرماندهی را طی نمود و از فرماندهان کارآمد توپخانه سرعت مدارج مسئولیتارتش آزادیبخش ملی ایران پیوست و بهبه  ۶۶سال وی در
 ارتش آزادیبخش ملی ایران شد.

  «.زمان مجاهدش بودآزادی میهن و صفا و صمیمیت با همرفداکاری، تالش و عشق به های برجسته مجاوری از نمونه صدیقه 

 

 سیستم مخوف ایدئولوژیک 
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ما بایک سیستم بشدت مخوف ایدئولوژیک مواجه هستیم. کلمات وعبارات راذهن من نیست که کنارهم می چنید. زیرا از یکطرف شاهد هستیم 
بدلیل  ۱۳۸۲درعراق پیوست  ودرسال پس ازآزادی به سازمان  صدیقه مجاوری که خود زندانی رژیم خمینی بود واین زندانی ازبند رسته

 دستگیری مریم درفرانسه خود رابه آتش می کشد.

ازسوی دیگر افرادی که توسط صدیقه مجاوری ویا سایرصدیقه های دیگر با فریب ونیرنگ و وعده های دروغین افراد درمانده درمشکالت 
ان وشرایطی شوکه کننده ایی روبرومی شوند که به آنها دروغ گفته اند معیشتی دست پامی زنند به عراق واشرف کشیده می شوند. ویکباره با مک

 وباید تا سرنگونی رژیم ودریک سیستم نظامی وبشدت تشکیالتی دراشرف بمانند!. 

یب صدیقه مجاوری اززندان رسته خود را درفرانسه به آتش می کشید اما قربانیان دیگری که توسط  صدیقه مجاوری با تماس های وجذب او فر
 را به آتش می کشند:خورده اند، درعراق واشرف برای خالصی از روزگار سیاه در تشکیالت نیز خودشان 

 

 فرمان شفا بین

 فرمان ، شفای روح وروان له شده خویشتن را در شعله انسانی سوختن خود یافت

 

ساله ۱۶ساله وصبریه۱۳دوخواهرش بنامهای شکریه خودش را درسالن ورزش به آتش کشید.  ۷۷فرمان شفابین ازرمادیه آمده بود.  درسال 
درسنین پایین ازشدت فقرخانواده ازرمادیه عراق به سازمان آمده بودند. فرمان آنقدر تحت فشاروآزارواذیّت تشکیالتی بود که به آخرخط رسیده 
درآخرین دیگی ) نشست جمعی برعلیه سوژه( که مهری علیقلی به فرمان گفت: فرمان، اآلن آمدی برای ما شاخ شدی، مگر کی هستی! , یادت 

هست پدرت برای سیر کردن شکم شما در رمادیه خواهرانتان را می فروخت اآلن آمدی برای ما شاخ شدی وزیر بار نمی ری؟!. بعداززخم های 
همین نشست کشنده ، فرمان به بیرون رفت ونفت عشتاررا روی سرش ریخت و به سالن برگشت وفندک را به خودش کشید. دیگر هیچ کس نمی 

 توانست درسالن اورا خاموش کند.
 

 

 شکریه شفا بین از اردوگاه رمادیه عراق بدلیل فقر درزیرسن قانونی  به سازمان کشانده شد.

 

 قربانیانی نظیر فرمان شفا بین کم نیستند 

  حّجت عزیزی

سال سابقه تشکیالتی، حّجت درقرارگاه العماره تحت فرماندهی ژیال دیهیم درمرکزما ۵ساله و با ۲۶ساله، احتماالً اهل کرمانشاه، ۲۶ حّجت عزیزی

بود. جوانی که هم دوستش داشتند با چهره ایی همیشه خندان. باهم سرپست نگهبانی می رفتیم، من بدلیل پارگی رباط های متقاطع زانو 

عضی اوقات بدلیل کار سنگین وفشارآمدن به پاها، بادوعصا راه می رفتم وازحّجت عزیزی خواهش می کردم سالح مرا همراه ب وآرتورزشدید ،

خودش بیاورد وچون خجالت می کشیدم که اوسالح من را حمل کند به اومی گفتم من با عصا می روم تو زودتر برو که مشخص نباشه سالح من 

سیاسی و...نبود واصالً درسرپست وارد این بحث ها نمی شد. نمی دانم نحوه پیوستنش چگونه بوده ولی می دانم  است که می بری!، اواهل مسائل

پنجشنبه شب بود  ،۱۳۷۹ازجبهه )مرز(پوکه مهمات توپ و...به شهر می برد ومی فروخت. درسال  :که سرباز بود که آمده، وخودش می گفت

این فضا به چهره ساده و صمیمی وخندان او نمی خورد!، پرسیدم چی شده؟  هم نشسته بود کنارمن،حّجت درسالن غذاخوری باحالت ناراحت ودر

شت گفت: پنج شنبه شب است وزمان فیلم سینمایی؟!،)تنها وقت آزاد درطی هفته که شب فیلم سینمایی پخش می شد( بازهم من را گذاشته اند گشت)گ

اطراف قرارگاه همایون که تاصبح ادامه داشت(هفته قبل هم من درهمین زمان فیلم سینمایی گشت با دوخودرو جیپ مسلح به دوشکا وبی کی سی در

تورا بایک نفر دیگرعوض می کنند. رفت وبرگشت ، اینبارعصبانی بود وبهم ریخته. پرسیدم چی حتماً بودم!. گفتم برو همین را به مسئولت بگو! 

ی کنیم!. حّجت با عصبانیت بلند شد وطور ی که صدایش می آمد زیرلب اعتراض می کرد و شد؟. گفت: هیچی گفتند برنامه همین است عوض نم

می رفت. صبح من نمی دانستم موضوع چیست؟ شهریار شاخص که آنموقع بیشتر با من صحبت می کرد... آمد و پرسید که چیزی ازجریان حّجت 

 فهمید که من جریان رانمی دانستم!.  شهریار...، اندوه وناباوری جاخوردم وشنیدی؟ من گفتم چی رو ؟ گفت حّجت دیروز درگشت کشته شده!. من 



 

 حسن رودباری

ازمن پرسید تودرباره حّجت دیشب چی شنیدی؟ من گفتم:  می کرد.بازجو دردستگیریها رفع ابهام ۷۳ودرسال  مقربودحسن رودباری که فرمانده 

ه اوگفته اوازاینکه بازهم درزمان فیلم سینمایی مثل هفته قبل باید می رفت گشت دوره ایی،ناراحت بود به مسئولش هم گفت اّما فایده ای نداشت و ب

ی رفت!.حسن رودباری وقتی حرفهای من راشنید با نگاه شد که خودش باید برود و اوناراحت شده بود وبا عصبانیت زیرلب چیزی می گفت وم

رفت!، من فهمیدم که نباید این حرف  ازمن فاصله گرفت و امنیتی و چشم غره نگاهش را ازمن برگرداند وگفت: نه اینطور نیست! وبا غیض

کردیم تو باحّجت صحبت کرده ایی واو اینکار راجایی بزنم. این پیام حرف حسن به من بود. فردای آنروز شهریارشاخص آمد وبه من گفت: ما فکر

کرده است) خودکشی( ولی وقتی صبح با توصحبت کردم ازواکنش تو فهمیدم که توهیچ چیزی نمی دانستی!. من تازه فهمیدم که چراصبح زود 

. این مورد هم شلیک ناخواسته عنوان . آنها به من هم شک کرده بودند، شاید تحت تأثیرمن خودکشی کرده است!شهریار آمد واین سوال راازمن کرد

 ت را دراشرف دفن کردند. شد. وحجّ 
  

العات جدید ازحجت هللا عزیزیاط  

اطالعات جدیدی بدستم رسید. ۹۷اردیبهشت  ۳۱در« خودکشی و قتل درمجاهدین ۱۰۰فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از »پس ازانتشار

حّجت هللا عزیزی می خواست »گفت: ۹۵وبامن وحّجت عزیزی درقرارگاه العماره بودیم درخرداد ماه ازسازمان جدا شده  ۹۵دوستی که درسال 

تا این لحظه من ازدرخواست جدا شدن حجت بی خبربودم وبه همین دلیل «. ازسازمان جدا شود واین موضوع راهم به مسئولین سازیان گفته بود!

من میدانم که با انتشارگزارش بازهم حقایق بیشتری بدستم  نی ازاین موضوع بمیان نیاورده ام.دراین مورد اطالعاتی نداشتم ودرگزارش قبلی سخ

 خواهد رسید وهراس رجوی نیزازهمین است.

 فردین مقصودی)  با نام مستعارصادق(

فردین مقصودی)  با نام مستعارصادق(  ۳۰ ساله اهل کرمانشاه که اوراازترکیه فریب به عراق وداخل مناسبات کشانده بودند. همیشه کالفه 

وسرگردان بود ودائما خودش را به تمارض می زد نمی دانست چه کارکند. پس ازخلع سالح سازمان توسط صاحبخانه جدید)ارتش امریکا(، صادق 

 درپادگان نظامی فیلق دّوم )متعلق به صدام( نزدیک منصوریه بود.

نیروهای تشکیالت سازمان را درپادگان تخلیه و متالشی شده فیلق ثانی صدام حسین نزدیک منصوریه گرد آورده و تحت نظر قرار دادند روزی 

صادق مقصودی درعملیات جاری سئوال می کند: خواهرمگربرادرمسعود درآخرین نشست دراشرف نگفت اگرآمریکا به عراق حمله بکند ما به 

طرف ایران می رویم پس چی شد چرا نرفتیم؟ . مسئول نشست )شهرزاد(هم با تهاجم وپرخاشگری به صادق وتوهینهای رکیک، افراد 

حاضردرنشست را هم برعلیه او شوراند و گفت: »تونفوذی وجاسوس رژیم هستی که دراین موقعّیت ازاین نوع سئواالت می پرسی که ذهن 

رزمندگان را باز می کنید و…!.« صادق درحضورجمع می گوید این همه توهین و فحش چرا به خاطر این سئوال بار من کردید مگر من چی 

گفتم؟! من نفوذی ومزدور رژیم نیستم و…، شهرزاد به او می گوید ! اگرعالقه ای به سازمان ندارد برودوخودش رابکشد، سازمان ترسی ندارد. 

وبنا به قول دیگری گفته: اگر راست می گی جاسوس وپاسدار خمینی نیستی ومجاهد خلق هستی بروخودت را بکش، صادق هم عصبانی می شود 

وازنشست عملیات جاری خارج وبه محض رسیدن به آسایشگاه، درحضور چند نفردیگرسالح کالشینکف را زیرچانه خود قرارداده وشلیک می 

کند. مغزو گوشت وخون سرش به سقف چسپیده بود. جسد صادق را با همان موکت کف آسایشگاه پیچیده ومنتقل ودرمزار اشرف دفن می کنند. 

بعدها خانواده اش به درب قرارگاه اشرف آمده وخواستار مالقات با او شده بودند. یکی ازمسئولین به نام منوچهر الفت)فرهاد( تکذیب کرده ومی 

 گوید ما چنین رزمنده ای را نداریم و...) فرهاد الفت اززندانیان سیاسی زمان شاه بود(. 



«یاشار»ار با نام مستعار تسهیل خ  

دوروزقبل  ۸۱نوجوانی اهل همدان که بصورت قاچاق و با فریب اعزام به اروپا به اشرف کشانده بودند. سال  «یاشار»ار با نام مستعار تسهیل خ 

سهیل نشسته بود کنار  ۸۲جنگ بدون آموزش نظامی وحتّی سالح دستشان نبود دریگانها به عنوان نیروی جدید تقسیم شدند. دردوران پراکندگی سال

ناگهان صدای شلیک تیر می آید. سهیل با شکیک گلوله به زیرچانه اش خودکشی کرد. مسئولین سازمان  یک تانک ودرحال گزارش نویسی بود،

مانانه گفتند: شلیک ناخواسته بود بعد از جنگ پدر و مادر و یکی دیگر از اقوام سهیل به اشرف آمدند و سازمان به آنها گفته بودند که سهیل قهر

 جنگید و شهید شد!.

 

کشی کرد. باالترین آمارخودکشی ها درمیان اعضایی بود که با قاچاق انسان به عراق واشرف کشانده بودند.سهیل ختار خود  

دریک نشست عمومی گفت: به هرقیمتی که شده باید نیرو جذب کنید و ۷۸سهیل خطار هم درپروژه ای بنام پروژه جذب نیرو، که رجوی درسال 

ود. کسانی بودند که می آمدند ترکیه کار پیدا کنند، سازمان. به هوادارها وکانال خودش پول می داد ومی مسئول این کار هم بهشته شادرو )تهمینه( ب

ها می آیند، گفت که شما برای من نیروجذب کنید. اینها درترکیه می رفتند درترمینال ها و فرودگاه ها و... می ایستادند و همین که می دیدند ایرانی 

ی کردند...، سهیل هم همینطور بود. آمده بود کار کند ، فریب داده و به عراق آورده بودند. عمده نیروهای پذیرشی سال می رفتند با آنها صحبت م

به بعدهمه داستان شان همینطوربود. ۸۰و ۷۹  

م چاینجا می کشد که پر اگر من می دانستم که کاربه»سهیل روز قبل از حادثه درنشست ژیال دیهیم درمنطقه کانی ماسی، گفته بود:» گفت:چ -ل  

تو یک الف بّچه که دهانت بود شیرمی دهد درباره خط وخطوط رهبری نظرمی »تسلیم بلند کنیم من نمی آمدم اینجا)اشرف(. اسدهللا مثنی گفت:

کنند واطالعات مارا به  دهی...، افسر امنیت ستاد به من گفت مواظب اینها باش چون ُکرد هستند منطقه را می شناسند و ممکن است بخواهند فرار

رژیم بدهند. من به سهیل گفتم این حرفها رانزن چون به تو حساس می شوند.) آنها دوسه فامیل ودوست بودند که باهم آمده بودند.( فردای 

نرو « نی به من گفت:آنروزنشست، این اتفاق افتاد. ساعت دو وسه بعداظهربود صدای گلوله شنیدم می خواستم بطرف صدای گلوله بروم اسدهللا مث

اّما  بیا کارت دارم!. درحالیکه من افسر امنیّت مقر بودم باید می رفتم!. اسدهلل مثنی همیشه درهرموردی به من می گفت که برو ببین چی شده!.

من اینطور گفت: برای  دراین مورد مشخص صدا می زد که نرو نرو؟. واین اّولین شک من دراین مورد بود. اسدهلل شب برای ماستمالی جریان به

ن( این گفتم نرو! چون موضوع مشخص نبود وبرای این گفتم که تو هم )گلوله(نخوری. من هم گفتم توکه باال ایستاده بودی اگر حمله)ازجانب دشم

هد باشم ممانعت شده بود که توبهترمی دیدی.) پس حرف تودروغ است ودیده بودی که مورد شلیک سهیل بود وبدلیل اینکه من نروم آنجا وشا

کرده است. وقتی پدر مادرسهیل آمدند به اشرف برای آنها مهمانی دادند « خود کشی»کردی( سپس امریکایی ها را آوردند ونشان دادند که سهیل 

د، من واز سهیل تعریف کردند اینکه سهیل یک قهرمان بود...وگفتند موسی هم شاهد صحنه بوده است. اّما وقتی پدرمادرسهیل سوال کردن

دوسه بصورتیکه آنها متوّجه شوند گفتم: متأسفانه من نمی توانم گواهی بدهم که خود کشی کرده است چون موقعی که من رسیدم کار تمام شده بود و

 نفر باالی سرش بودند.



  

جنگ ومجاهد شهید نام می برد.عکس پسرش را درصفحه اول نشریه مجاهد نشان میدهد که سازمان بدروغ ازاو بعنوان کشته های پدرسهیل ختار  

براثر شلیک مغزش بیرون آمده بود. نکته مشکوک دیگراین است که تنظیف سالح تمام شده بود! پس گلوله ایی درسالح نبوده) موقع » گفت: چ-ل
ر پس ازتنظیف سالح گلوله تنظیف سالح همه بفرمان فرمانده به صف شده وبا فرمان، خلع فشنگ می کنند(. وقتی ازاسدهللا مثنی پرسیدم که چطو

 درجان سالح بوده؟  اوپاسخ درپاسخ یک ضرب المثل زد که یادم نیست شبیه اینکه توحاال به ناخن پا چسبیدی!.

 

ازنفرات جدیدالورودهای پذیرشی فردین فتحی با نام مستعارصادق  

درتنهایی خود با شلیک یک ۱۸/۲/۱۳۸۲واستیصال درتاریخ درادامه فشارروحی وفیزیکی روزافزون کاسه صبرفردین لبریزشد ودرمنتهای ضعف 
گلوله خودکشی کردوجان سپرد. مزارفردین ماهها با یک عالمت چوبی با ثبت یک شماره ازسایرمزارها متمایزبود. طوری که نظرمراجعین به 

امریکایی، حوالی پائیزهمان سال بود که مزارمروارید را به خودش جلب کرده وسؤال برانگیزشده بود. بعداز حفاظت اشرف توسط نیروهای 
خانواده مقتول ازکرمانشاه بمنظوردیداروکسب وضعیت عزیزازدست رفته شان به اشرف آمدند. سران سازمان ومشخصاً شخص فرهاد الفت با نام 

خودش را به درب ورودی مستعارمنوچهرکه ازطرف مسؤل ستاد پرسنلی وتشکیالت سازمان فرشته یگانه مأمورشده بود با وحشت وسراسیمه 
رساند وازطریق نیروهای نگهبان امریکایی به خانواده چشم انتظاراطالع داد که چنین شخصی درلیست نیروهای سازمان نبوده ونیست. خانواده 

 مزبورنیزبا نگرانی صد چندان به کرمانشاه بازگشتند.

 جلیل بزرگمهر 

 سربه نیست شد. ۷۴رفع ابهام بوده وشکنجه شده اند. جلیل پس ازآزاد شدن اززندان درسال  همراه با برادروخواهرش حتی اززندانیان پروژه جلیل

 این قصه سردرازدارد وبسیار ازهمین نیروها خودکشی کرده ویا سربه نیست شدند.

 

 

 طوبی بزرگمهر             خلیل بزرگمهر بهمراه برادرش جلیل بزرگمهر وخواهرش طوبا بزرگهمر

 

دراین چرخه مرگ فاجعه کشتار  



دیگری منتهی به جنایات هولناک  ،ازآنجا که این سیستم جذب نیرو با فریب ونابکاری رهبری صورت می گرفت،  برآیند چنین چرخه ی فسادی

 می شود:
 

ماشین سنگین دارد.  پدرشتنها فرزند خانواده و  کورشاهل کرمانشاه، از افراد جدیدالورود  -ساله ۱۹اسم مستعار)مجید آراسته( کوروش با 
برسر این موضوع با خانواده اش جروبحث كرده  او كنند. و درایران قصد ازدواج با یك دختر راداشته كه خانواده اش با این قضیه مخالفت مي

هیچ راهی اّما . .ه شد.درترکیه با فریب یافتن کار و رفتن به اروپا  به اشرف کشاند .وسپس به حالت قهر ازایران خارج شده و به تركیه رفته بود
اگرامریکا به » گفته بود:۱۳۸۲. تا اینکه رجوی پیش ازحمله امریکا به عراق درفروردین سال نداشت واشرف برای خالصی ازچنگ سازمان

حرکت  سمت ما شلیک کند، ارتش آزادیبخش ازهمان مرزهایی که درآن قرارداریم با توپ وتانک وزرهی ها ...به سمت ایران وسرنگونی رژیم
 می کنیم.

 

 ۱۳۸۲سال  نیروهای سازمان درپراکندگیامریکا حمله کرد اما رجوی فرمان حرکت نداد!. ازآغازهم دروغ گفته بود. پس ازحمله امریکا   
ای سازمان ایجاد ، زیرا احتمال اینکه فرارکنند ویا مشکالتی برپذیرشی ها را مجّدداً به اشرف بازگردانند این دسته از نفت شهر، قرارشدنزدیکی در

هایی قتی کوروش فهمید که برمی گردند به اشرف، تمام امیدش برای رو شود، وجود چنین عناصری وکنترل آنها درخارج ازاشرف مشکل بود.
ی چادردارکه نفرات درآن آیفاخودرو نیم سنگین درپشت ، به اشرف برگرددهرگز نمی خواست که  او فت.ازدست سازمان واشرف ازدست ر

  ،می گیردپشت خودرو ازنفرات  یسالح کالش یک به بهانه ای که می خواهد سالح کالش را نگاه کند، با اینکه خودش سالح نداشت ، ه بودند،نشست
تا مانع پریدن از آیفا وفرار وآنها را تهدید می کند  ،می گیردپشت خودرو مسلح وازضامن خارج کرده وبه سمت نفرا ت ودریک لحظه سالح را 

پشت شلیک می کند واکثر نفرات به سمت نفرات وکوروش  ،وند. یکی از نفرات با سالح کوروش را تهدید می کند ازچنین کاری دست بردارداونش
مجدداً ویکی ازنفرات که زنده مانده با او درگیر شده وکوروش نمی تواند سالح را زخمی شدید... ۵کشته و۴حدود کشته وزخمی می شوند. خودرو 

 .از خودرو پایین پریده وفرارمی کند ،مسلح کند و خشابگذاری

 

. خود رو نیم سنگین آیفا رابعهده داشت پروژه رفع ابهام وبشدت شکنجه شده بود، رانندگی  ۷۳حمدهللا رحمانی که خود از دستگیر شدگان سال
صدای  )صدای موتور داخل کابین می پیچد(،ی کابینآیفا وباال بودن شیشه ها خودرورنیم سنگینحمدهللا رحمانی ونفر همراه، بدلیل صدای موتور

 . به رانندگی ادامه می دادندوهمچنان   ،شلیک ها را نشنیده بود

 

به فرماندهی مهرداد بزازیان صحنه  میلمیتری(پشت سرخودرو آیفا دریک ستون حرکت می کرد،۱۴)پدافند هوایی جیپ اسکورت باسالح دولول 
کوروش رفته واورا درخرابه ایی  وتعقیب  . مهرداد ونفرهمراهش بدنبالتا توقف کنند را با بی سیم با خبرمی سازدآیفا فرمانده خودرو  را دیده و

. دراین جریان  خود را روی بدن وسر کورش خالی می کنندگلوله(۱۲۰ -)چهارخشاباو، تمام خشاب های  یدریک مترمهرداد بزازیان   .می یابد
 کشته ومابقی زخمی می شوند. ۱۳۸۲فروردین  ۲۲در  یز، محمد رضا کاوندیسعید نوروزی، چنگ نفرازجمله: ۵

 .مسئولین سازمان ازاقدام مهرداد بزازیان که تما خشابها وگلوله هایش را روی سروبدن اوخالی کرد بود تقدیرکردند

 

، هرگز به اندازه تلفات چنین فجایعی نبود که تشکیالتی رژیم دردرون ها«نفوذی  »به مسئله  آنچه که رجوی تعبیرمی کرد دررابط بای که تلفات
 چاق افراد وفریب آنها باعث چنین کشته های می شد.سازمان با قا

 

ماه به عراق بیاید.  ۶به او گفته برای رفتن به اروپا نیاز به کیس سیاسی است وباید  سازمانرابط ه بود. برای پیدا کردن کار به ترکیه رفت مجید

به مجید درعراق متّوجه فریب سازمان شد ومخالفت کرد ودرسازمان زندان هم رفته بود. پس از پراکنندگی وقتی قرارشد به اشرف برگردند اودیگر

  نبود.به این سیا هچاله هیچوجه حاضر به برگشت 

چرخٔه مرگ سربازایستادن ازفساد وتباهی ندارداین   



 

 مهرداد بزازیان

بود. ۷۳مهرداد بزازیان خود یکی اززندانیان پروژه رفع ابهام درسال    

 

دراین چرخه فساد وتبهکاری – امامی علی پنجم ونفر بزازیان مهرداد -گودرزی محمود - فرقانی جلیل اول ردیف چپ ازسمت

پروژه رفع ابهام بودند.هرچهارنفراززندانیان   

به اشرف ازناحیه لگن مورد اصابت گلوله قرارگرفت. سپس درموشک باران مالکی متحد رژیم جمهوری اسالمی  یکبارنیزدرتهاجم دولتمهرداد 

د که او لیبرتی براثرشعله های آتش صورتش سوخت ودرکلیپ ویدئویی پس ازموشکباران مهرداد با با صورت سوخته وسیاه شده نشان می ده

این کلیپ بارها ازسیمای آزادی پخش شد. «درود برشرف تو... -درود برتو خواهرمریم» درچنین وضعّیتی شعارمی دهد:  



 

 مهرداد بزازیان بهنگام بستربودن دربیمارستان 

چرا »مهرداد می گوید: یکی ازدوستانی که قصد داشت ازسازمان جدا شود به ۹۶به آلبانی منتقل میشود ودرسال ۹۵مهرداد بزازیان سال 

انده درتشکیالت مانده ایی؟، بیا باهم برویم بیرون ) ازسازمان جدا شویم(، مگرنمی دانی که الف ...) اززنان فرمانده ارشد شورای رهبری وفرم

نام ایشان را نمی توانم بگویم( با فالنی ودو نفردیگررابطه جنسی دارد!، پس چرا اینجا مانده ایی؟.  -مقرآنها  

  این مرتیکه سه زنه)رجوی( »هرداد بزازیان:م

 -که درهمینجا با)پایگاه مفیدنفر را بگویم الف... ۳۰اگرتومی گویی با با سه نفررابطه جنسی دارد، بیا من اسم » مهرداد بزازیان درجواب می گوید:

«آنها رابطه جنسی دارد!. من ازاین مرتیکه سه زنه ) رجوی( تنفردارم. اما گفتم درسازمان می مانم وخواهم ماند. درتیرانا(  

درهزارتوی یک سیاهچاله ایی که کسب اطالعات ازآن بسا دشواراست، چرخه مرگ وفساد تنیده برروح وروان انسانهایی که به همه چیزآنها 

ناشناخته ایی ازرهبری عقیدتی، له ولورده شده اند. بی دلیل نبود که رجوی ازآغازهرمنتقدی را به توپ کین  خیانت شده ودرزیربارچنین هیوالی

ونفرت خود می بندد. مهمات چنین توپخانه ایی چیزی نیست جزاتهام وبرچسب زنی وفحاشی ولجن مال کردن به وقیحانه ترین شکل ممکن. این 

پشت آن حیات خفیف وخائنانه اش را ازشفاف سازی حفظ می کند.  در هنرشارالتانیسم سیاسی است که رجوی  

 حقیقت دیگراینکه خواهر مهرداد بزازیان هم درسنین کم به سازمان آمد واکنون درشورای مرکزی سازمان به اومسئولیت داده اند واین هم یکی 

چرا خودت آمدی »سرمی برند بسیارسخت است که بگویند:برای چنین افرادی که دراندیمشک و دربافت  قومی بازموانع اوبرای خروج است. 

وخواهرات را آنجا جا گذاشتی؟.«    

کشته شدن اورا به واقعی زیرا سازمان نمی توانست علت  از چند ماه سازمان اعالم کرد سعید نوروزی در بمباران آمریکا کشته شده است.  پس
که مجید آراسته هم ازهمین افراد بود فریب ونیرنگ جذب نیرو مسئله بیخ پیدا می کرد واطالعات این حادثه و موضوع زیرا   .خانواده اش بگوید!

 برمال می گشت. ،و خروج ممنوع دردروان صدام
 

 

حمدهللا رحمانی راننده خودروآیفا درسال ۱۳۹۱ نیزدرلیبرتی براثر اصابت گلوله ها  وبمیاری جان باخت. حمدهللا یکی اززندانیان شکنجه شده 
 درپروژه رفع ابهام توسط رجوی بود. اسناد ویدئویی آنرا اززبان کوروش شریف زاده قبالً انتشارداده ام. 



حمدهللا متولد ۱۳۳۶ بود و سی و سه سال پیش در سال ۱۳۵۸ بهطور حرفهای به مجاهدین پیوست. او بیش از 5سال را در زندانها و 

 شکنجهگاههای رژیم خمینی بهسر برده بود.

  

 بتول رجایی مسئول تشکیالت مجاهدین وزندان های اشرف 

 

 چرا بتول هم برای بیماری اعزام نشد؟

ا در سطوح باال هر فرد این درسطوح پایین بود امّ  افراد بیمار بسیاری به خارج اعزام نشدند ویا بیماریشان رسیدگی نشد تامرگ آنها فرارسید. 

شرایطی که دارد دراین باب می گنجد. درمورد بتول رجایی )مسئول کل تشکیالت سازمان(وقتی حرفهای مسعود رجوی را شنیدیم در متناسب با 

این شهید واالقدر بتول رجایی، از بیماریش، من » همان حرفی که رجوی می خواهد القا کند به ذهن ما می آمد. رجوی می گفت: لحظه اّول،

!. خودش به مژگان )پارسایی( گفته بود بیماریش را به مااطالع ندهند، با اینکه مشخص بود نیاز به معالجه دارد وزنده ومریم اطالعی نداشتیم

اما هرکسی که یک روز درسازمان باشد بخوبی می فهمد که نظم وانظباط تشکیالت این  «...به خارج نرفت نمی ماند!. درلیبرتی نزد شما ماند! و

محال است که ؟!. چون خارج ازخواست بیمار، گزارش پزشکی به مسئول امداد مجاهدین ومسئول فرد وآن سیستم می رسد. حرفها را برنمی دارد

مسئول قسمت پذیرش ومهمتر از همه مژگان پارسایی چیزی به رهبری گزارش نکند!. آنهم مسئله بیماری مسئول تشکیالت سازمان وهمچنین 

  مستقیم با او وصل بودند(!.ن و وبازجو ها وشکنجه گران مسئوالن زنداخروجی و زندان ها )که 



پاسخ به سوالی است که درذهن همه است، که چرا برای نجات او با این سطح از مسئولیت  «...ما بی خبر بودیم »:تنها علتی که رجوی می گوید

ه دربخش زندان وخروجی سازمان داشت وخودش هم وکاراییش درسازمان، اقدامی صورت نگرفت ؟!. واقعیت اینست که بدلیل حجم اطالعاتی ک

توانستند اورا به خارج بفرستند. زیرا احتمال  با این افراد برخورد می کرد، ودربازجویی ها پشت دراتاق بازجویی می نشست. نمی مستقیما  

 . بهتوسط دولت عراق ویا.. ربایی ربودن یا دستگیری توسط دولت عراق وجود داشت. چه با حکم دولتی ولو بصورت موقت و چه بصورت آدم

ساخته شد.عجیب است که مژگان پارسایی هم هیچ پاسخی به رهبری نداد که چرا بیماری اورا به  بتول رجاییهمین دلیل چنین سناریویی برای 

 نه تنها چیز نگفت؟، بلکه تشویق هم کرد؟. او ومریم نگفته است؟. ورجوی هم چیزی به او نگفت؟.

ودیگری) حمدهللا رحمانی( اززندانیان وشکنجه  ۷۳جایی با حمدهللا رحمانی درکنارهم آمده است، یکی) بتول رجایی( زندانبان سال خبرمرگ بتول ر

 اما ازاین دردناک ترسخنان اطالعیه سازمان وسخنان مزّورانه رجوی است که باید به دقت خوانده شود. است. ۷۳شدگان سال

 ردرسایت مجاهدین آمده است:بخ

 

 
  مجاهد کبیر بتول رجایی )ابزری( و مجاهد شهید حمدهللا

 فروغ ها پیوستنددو تن از سرداران اشرف به جاودانه     AM 9:28:09 1391/4/6 تاریخ:

 مجاهد کبیر بتول رجایی )ابزری( و مجاهد شهید حمدهللا رحمانی

 رجایی بتول صدیق مجاهد 
 

فقدان بزرگ دیگری مواجه شدند که در گذشت مجاهد کبیر بتول رجایی )اکرم ابزری( بود. فقدانهایی که هفته گذشته مجاهدان اشرف در لیبرتی با 
 ساله از سوی حکومت عراق و عدم دسترسی به درمانهای به موقع و مؤثر پزشکی است.4در ارتباط مستقیم با محاصره ضدانسانی 

  

  خرداد:29ای از گفتگوی رهبر مقاومت با مجاهدان اشرف در قطعه

 
منظورم درگذشت خواهر مجاهد بتول رجایی، از اعضای ارشد شورای رهبری  ...در زندان لیبرتی  ...سالم بر شهیدان و مجاهدان صدیق، »

شاید خیلی بیشتر از پیامی که من دادم، گفته بودید که چه نمونه و اسطوره و الگوی به یاد ماندنی بود، بدون شک خودش صد بار و ..مجاهدین، 
  شهادت برسد، اما خدا را بنگرید که با آزمایشی باالتر، او رو رستگار کرد.داد که در جبهه نبرد رودررو بهصدها بار ترجیح می

که سرانجام در اثر انسداد ریه و ایست آورد، تا اینبا استواری و ایستادگی و سرسختی در برابر بیماری، که اصال  و ابدا  به روی خودش نمی
  .فسی، جان به جان آفرین سپردتن

فراز اند غل و زنجیرها رو درهم بشکنند و دربرابرهمه اجبارات، سرسخت واستوار وگردنبله مجاهدین این هستند! زنان و مردانی که اراده کرده
  «تر بشه، اونها بیشتر و باالتر برافروزند.باقی بمانند و هر چقدر که شرایط هم سخت

 

 دست می دهد.ختبار حمایت هایش را ازاشرف ولیبرتی نمی داد و ندهد چه می شود. سورجوی این خونها را دری کنید اگر فکرم

حاضر می شود برای ازمسئولین درتشکیالت سنگ روی سنگ بنا می شود ؟!. حتّی کسی  تهمت ها را نزندفکرمی کنید اگر رجوی مارک ها و

 افراد پرونده سازی کند؟.

ودرهمان  ۷۳سئول زندان و بازجویی ها وشکنجه گرهابود. وحمدهللا رحمانی یکی از شکنجه شدگان درپروژه رفع ابهام سالمسالیان بتول رجایی 

قبال اتاقی که قربانعلی ترابی کشته شد. جزئیات شکنجه وشکستن استخوانها ی قربانعلی که شاهد زندان وهم اتاقی اوبود توسط کوروش شریف زاده 

 وی سایت حقیقت مانا ویوتیوپ گذاشته ام. طی یک ویدئوکلیپ برر



 جداشده ایی ازجنس رجوی ازیک چرخه مرگ وفساد

 

 مجید شکوهی سمت راست پیراهن آبی             مجید شکوهی با کروات آرم سازمان مجاهدین درنشست مسعود رجوی دراشرف

نیزدراشرف نگهبان زندان همین ۱۳۷۶انسان داشت. وی بعدها درسال مجید شکوهی هم درترکیه ازکادرهای سازمان بود که مسئولیت قاچاق 
 عناصری بود که بوسیله قاچاق انسان به سازمان کشانده شده بودند.

دیو مانی وی یکی ازامضا کنندگان نامه برعلیه رادیو مانی وخانم مهناز قزللو، وتهدید به دادگاه ومحاکمه آنها، برای برداشتن مصاحبه با من ازرا 
یوتیوپ توسط خانم مهنازقزللو بود. و  

انتشارویدئو کلیپ سخنان کوروش شریف زاده مبنی برزندان وشکنجه و قتل وسربه نیست کردن و فساد وسیاهچاله ...، ضربه ایی بردستگاه لجن 
ه متوقف شد. حقیقت همیشه چنین تا جاییکه اقدام به جمع آوری سری دوم امضا گیری ها بصورت نیمه کارپراکنی باند وبیت تبهکار رجوی بود. 

 قدرت شگرفی دارد.

 نادررفیعی نژاد

زندانبان و شکنجه اشرف باید تبدیل شود به بازجوو وکیل وزندانی سیاسی شاه، در درگذشته،نژاد آقای رجوی! چرا فرد باپرنسیبی مثل نادر رفیعی 

رفیعی نژاد بدل به بازجو و شکنجه گری شده بود که نمی ساختید؟!. نادریک وکیل شکنجه گر عملی انجام می دهد؟!. چرا ازگری کثیف که هر

وب توان حرفها و اعمالش را... در حین بازجویی کردن نوشت. موضوع این نیست که ما شرم می کنیم بنویسیم! . نه قابل نوشتن نیست...!، شما خ

به بازجو وشکنجه گرشدن رادارد!. )نادر رفیعی نژاد شدن  وپتانسیل تبدیل هرکسی قوه، می دانید درسیستم مجاهدین، بدلیل رابطه واعتماد به شما

بدلیل لحن و حالت های صدا وچهره اش!، به اوازموضع باال ومحکم وقاطع  ؛ازمن بازجویی می کرد ۱۳۷۷حتّی وقتی پس ازخودکشی ام درسال 

سانتیمتری ۵الی بوده، کابل های سه رشته ایی بهم بافته شده به قطر برای من ادای بازجو ها را درنیاور! من بازجویم دراوین حسین کم »گفتم:

برگه سفید بده تا همه  ۱۰درکف پا می زدند. پس ازاین حرفها و لحن واداهای بازجوها را بگذار کنار! چی می خواهی؟ چی باید بنویسم ؟! 

بخدا اینها فقط برگه های  »حن مهربان ودلسوزی گرفت وگفت:، لدرجه تفاوت۱۸۰بود که جاخورد ودنده عوض کرد. وبا  اینجا «راامضاء کنم.

است. مااز توبعنوان شاهد برگه می گیریم. )اینکارها فقط برای سند سازی برای آینده است تا برعلیه هرکسی استفاده کنید!. که  بعنوان شاهد  گواهی

جام داده است(. آنروزها من هنوز باورداشتم که شما پشت چنین علت خود کشی به سازمان برنمی گشته وسازمان تمام رسیدگی های الزم را ان

اّما می گفتم کارشما  ،شکنجه ام می کنند م که دارندلوحی را ببار آورده بود. می دید کثافت کاریهای قرارندارید. اعتماد مطلق چنین سادگی وساده

 نیست!.

، !هزارا ن تایپ کنم. چون این یکی ازهزاران لند شدم رفتم وقدم زدم، نتوانستمباراز جایم ب، ۲سطر۵آقای رجوی! همین اآلن هم برای نوشتن این 

ودرصد دادن بخواهم توضیح دهم. بهمین دلیل نمی توانم بنویسم. برای من خیلی سخت یع تر... از اینهاست، که با آمارنه! خیلی خیلی بیشتر... و فج

بازجویی های زندان خمینی را از من بکنند. چقدر ساده بودم. سادگی من چیزی نبود وسنگین است که زندانی سیاسی ومجاهد باشم وحاال همان 

به کجا رسیده که هرروزبیش  سازمانی که آنهمه عاشقش بودم، ببین ،اآلن هم که می نویسم خیلی سخت است وپایبندی ام به خون شهدا. جزایمانم

، درتمامی زمینه ها تابدین حد سقوط کند.شازپی  

؟درلیبرتی ه یک شکنجه گردرنزد اعضای سازمانچهربازتاب   

وازجمله سیستم  پذیرش وزندانها نیز تحت فرماندهی اوبود. وقتی فرماندهان  ،بتول رجایی که مسئول کل معاونت تشکیالت در سازمان بود

که اکثر  اُو و اُو )کاندید عضو و عضو –بّچه های الیهٔ کا  »ومسئوالن نیروها درسازمان با بتول رجایی درلیبرتی نشست داشتند. یکی ازآنها گفت:



( از دست نادر رفیعی نژاد خیلی ناراحتند. وقتی او را درنشست ها ی عمومی می بینند. خاطرات آنان با شیوه نیرنگ وفریب جذب سازمان شده اند

می گویند یاگزارش با ما که مسئولشان هستیم سخن نها کرده اند ... بازجویی وکتک زدن )شکنجه (توسط اورا یادشان می آید وازاو وکارهایی که باآ

اّما جوابی که بتول رجایی می دهد وخود  بازتاب حضوراودرمراسم یا نشست های جمعی وعمومی خوب نیست.می گویند به عبارتی  «می نویسند!.

ما با کارهای »جه ها( است. بتول رجایی در پاسخ می گوید: بسیار عجیب ترازهمان عملکرده ) شکن ،زمان شاه بود هم یک سال زندانی سیاسی

«او)نادررفیعی نژاد( موافق نبودیم؟!.  

آقای رجوی! همه می دانند نیروی خود سر . ؟!داریم« نیروهای خود سر» مافیایی سوال اینجاست که مگر ما درسازمان مجاهدین هم باندهای

آیا مفهوم است!. هستند. وهیچیک ازآنها دراختیار باندهای دیگر نیستند؟!.ولباس شخصی ها، مستقماً به بیت ولی فقیه وصل   

کما اینکه خامنه ایی خودرا لوداد ودر»تشخیص ندادن مسئله اصلی از فرعی« وموضوع ربنای شجریان درخرداد ماه ۹۶گفت:» وقتی اینجوری 

 دستگاههای مرکزی اختالل دارند، آنوقت اینجا شما آتش به اختیارید.«

درسازمانی که کسی بدون اجازه سازمان آب نمی تواند بخورد، چطور شکنجه وشکنجه گاه وزندان وبازجو... وجود دارد؟. شما حتّی آتش به 
 اختیار را هم به »جمع« داده اید واینکه  جمع »قدرت رهبری« دارد.

رادرباره او می زنند؟!. ازبتول رجایی باید پرسید:خودت مسئول آقای رجوی! سوال اینجاست که چرا بعد از ٌمردن نادر رفیعی نژاد این حرف 

خودت پشت دربازجویی های نادر رفیعی می نشستی وبه پیشبرد بازجویی ها  زندان ونادررفیعی نژاد بودی؟!.همه پرونده ها زیردست خودت بود!.

آهنین اش شناخته می شود. چطورممکن است ازشکنجه نضباط گوش می کردی و...چطور می گویی ما کارهایش را قبول نداریم!. سازمانی که به ا

مگرمشکل این  توان کنترل وحسابرسی نداشته باشد؟!. درثانی مگر نمونه فقط به نادر رفیعی نژاد برمی گردد!. ،هایی که زیردستش انجام می دهد

که تمام ساختار سازمان را فرا گرفته است. ،نا ک سروکار داریماست که ما نمونه کم داریم ؟!. مانه بایک تک نمود، بلکه با یک جریان هول  

...چرا خبر نداری که دراشرف ولیبرتی  مادر ایدئولوژیک ؟!منجی شرق ؟! مهر تابان؟ و«اسالم دمکراتیک وبردبار»خانم  –خانم مریم رجوی 

می  .حق دارم صحبت کنم یانه ؟! ،با خواهر مریم صحبت کنممی خواهم  ،درتشکیالت چکارمی کنند ؟!. مگرمن درلیبرتی به مژگان مهدویه نگفتم

می خواهم مستقیم به خودش بگویم ...می  ،، اّما درعمل این حق را نداشتم!. گفتم اگر حق دارممی گفت گفت بله حق داری. البته از روی ناچاری

سازمان می دانند وقتی درسازمان کسی را مخاطب قرارمی دهی و  خواهم به او بگویم ما داریم اینجا آدم می کشیم ... ! تا او بداند...!. همه در

که دارد این کارها را می کند!. چون هرکسی درسازمان یک میلیاردم چنین مسئله ای را  ،جواب نمی آید وسکوت می کند یعنی نفرخودش است

راستی چرا  ،طب خود مریم رجوی است!. خانم رجوی!چه رسد به حرف ازقتل درداخل سازمان!. وآنهم مخا ،اورا به صالبه می کشند ،طرح کند

درقبال حرف من واکنشی نشان نمی دادید!؟. مگر حق نداشتم تلفنی با شما صحبت کنم ؟!. مگرهمه حرفها ی مرا مژگان مهدویه و احمد 

، چون چنین تصمیم گیریهایی )قتل ( ومژگان پارسایی و...به شما نگفته اند؟!. چون خوب می دانید چه مسائلی را می گویم )مهدی براعی(واقف

بلکه تنها وتنها درسطح وحیطهٔ مسعود رجوی است!. وشما مسئولیت اجرایش را داشتید. .حتّی درسطح شما هم نیست!  

وقتی بتول رجایی مسئول کل تشکیالت مجاهدین چنین چیزی درباره نادر رفیعی نژاد می گوید. شما چگونه درپیامتان  .خانم مریم رجوی!

کدام فقدان دریغ انگیز؟.  با شاه وشیخ سخن گفته و فقدان دریغ انگیز اورا به مجاهدین وشورا تسلیت گفتید؟. نادررفیعی نژادزچهاردهه مبارزه ا

«که من تازه فهمیدم که او شکنجه گر بود و کابل ... می زد.» سال سابقه درتشکیالت، در لیبرتی گفت:۳۴کاش می شنیدید که دوستم با   

وخانم رجوی! آقا   

«بیماران قلبی و... دراعتصاب غذا شرکت نمی کنند! »:گفته شد به همه درتشکیالتمسئولین سازمان  ۸۸مرداد ماه سال   

روزه بود؟۷۲چرا نادررفیعی نژاد با داشتن بیماری قلبی دراعتصاب غذای   

سالگی  ۶۰شرکت کرد؟. اودر سن ۸۸مرداد سال  ۶-۷از  روزه پس ۷۲سوال!: چرانادر رفیعی نژاد با داشتن بیماری قلبی دراعتصاب غذای 

.!براثرهمان فشارهای اعتصاب غذا پس ازچندماه درگذشت؟. مگرنگفته بودید هرکس بیماری قلبی دارد نباید دراعتصاب شرکت کند؟  

ویدئو وعکسهای این مسئله  بود، وبیماری پدرش را مطرح کرد؛ ازاعتصاب خارج نشد؟) )انگلیس(مگریک مورد مجاهدین که درخترش درخارج

 هم درسیمای آزادی و... پخش شد(!.

برای درخواستی وخود فرد چنین  بدلیل برچسب هایی که می زنند، ،ممکن است فرد بدلیل محذورات تشکیالتی که درسازمان بیداد می کند 

اعتصاب شرکت کند!. پس علت بردن اوبه اعتصاب غذا بدهد. ولی کسیت که نداند اگر مسئولین موافقت نکنند، هیچ فردی نمی تواند دراعتصاب 

  باز بودن دردیگ، شرط است، مبنا حیای گربه است!. راتوضیح دهید؟.



پرونده اکثر قتل ها اطالعات نادررفیعی نژاد به همان دلیلی به اعتصاب فرستاده شد که، رجوی نمی خواست از عراق خارج شود. یکی ازآنها که 

امروز شنیدم که نادررفیعی نژاد بّچه ها را شکنجه می » آمد وگفت:سعید عبداللهی  دوستم درلیبرتی  ۹۲. سال !همین نادربودوشکنجه ها رادارد 

گفتم این که چیز جدیدی نیست خیلی ها می دانند!. پس « کرد وکابل می زد!. من این موضوع را نمی دانستم وپس از مرگش برای اوشعری سرودم.

اّما سوخت ، بود که ما از اشرف خواهیم رفت. دیرو زود دارد درچشم اندازدیگر ؛ ف بدست دولت عراق سپرده شدازاینکه حفاظت اشر

هیچ چیز!. به همان دلیل مهدی افتخاری سال  .!. هیچ چیز پنهان نخواهد ماندفرستاده شدد. به همین دلیل نادر رفیعی نژاد به اعتصاب غذا روسوزندا

بعد ازمرگش  سازمان ومریم رجوی. بی سروصدا!. برای سایربیمارانی مثل اوبسیج جهانی می دادند!. مهدی را بی سروصدا مرگش رسید! ۸۹

  جهانی نامی از او برده نشد!های . درحالیکه یکبارهم به هیچ نهاد بین المللی یا درسایت های سازمان وبسیج !بیمار بود؟ ،گفتند

وباز به همین دلیل، بتول رجایی هم برای معالجه به خارج اعزام نشد و براثر التهاب ریوی و ایست تنفسی درخرداد ۹۱درلیبرتی جان باخت. گفته 

شد که:» خودش خواسته بود بیماریش را به رجوی ومریم نگویند!.« کیست که نداند کسی که پانزده سال مسئول کلّ  تشکیالت مجاهدین وسرپرستی 

زندانهای وخروجی ومسئول نشست با پذیرشی ها)اکثرا بصورت قاچاق به اشرف کشانده شده اند( بود. بیما ریش از رجوی ومریم پنهان کردنی 

نبود!. بتول رجایی به این دلیل بی سرو صدا یکباره خبرمرگ اورا دادند که رجوی ومریم نمی توانستند ریسک کنند واورا بصورت تک نفره به 

خارج اعزام کنند. زیرا بدلیل حجم اطالعاتی که درپرونده سازیها و زندانها وشکنجه شده ها و مرگ ها ...داشت. امکان آدم ربایی یا دستگیری 

توسط دولت عراق وجود داشت. خودش هم هرگز صالح نمی دید که چنین ریسکی کند!. آیا این دلیل مسخره ومضحکی نیست که مژگان پارسایی 

می گوید:»او خواسته بود بیماریش را به برادر) رجوی( و خواهر مریم نگویند.«؟ درسازمانی که نه انضباط آهنین، بلکه خواب شب را هم باید به 

سازمان گفت!. چطوررهبری از بیماری روبه مرگ مسئول کّل تشکیالت مجاهدین بی خبر می ماند؟. چنین سخنانی برای خیمه شب بازی و مظلوم 

نمایی و...است. نیاید به شعور آدمها توهین کرد!. آقای رجوی! شما حتّی خواب شب قبل نفرات را درنشست عموی اشرف نقل می کردید و سوژه 

مربوطه درجا خشکش میزد که، شما از کجا خواب دیشب اورا درجمع بیان می کنید، که تنها به یکی از هم یگانی های خود تعریف کرده بود؟. 

 سرطان رو به مرگ مسئول کل تشکیالت را نمی دانستید؟.

دقیقاً به همان دلیلی که تمام پرسنل زندان ) بازجویان وشکنجه گران( را زودتر به آلبانی ونروژ فرستادند. درحالیکه آنها جزء سالم ترین نفرات 

بودند. دوتن ازآنان ) بهرام جّنت صادقی وحسن عزتی با نام مستعارنریمان، درگروه ما ۲۷آبان ۹۳ به آلبانی آمدند. این دو سالم ترین نفراتی بودند 

 بین ۶ نفری که فوتبال بازی می کردند؟(. چرا بیماران را نیاوردید؟. آیا اینها پرسنل وکادرامداد پزشکی بودند؟.

 

وقتی بتول رجایی مسئول کل تشکیالت مجاهدین چنین چیزی درباره نادر رفیعی نژاد می گوید. شما چگونه درپیامتان  .خانم مریم رجوی!
کدام فقدان دریغ انگیز؟.  با شاه وشیخ سخن گفته و فقدان دریغ انگیز اورا به مجاهدین وشورا تسلیت گفتید؟. نادررفیعی نژادازچهاردهه مبارزه 

«که من تازه فهمیدم که او شکنجه گر بود و کابل ... می زد.» سال سابقه درتشکیالت، در لیبرتی گفت:۳۴تم با کاش می شنیدید که دوس  

مرگ ایدئولوژیتقدیس چرخه ای مسلح به   

عی به همین علت است که می گویم: ماچه بخواهیم وچه نخواهیم مسلح به این ایدئولوژی هستیم، که می تواند فرد را درجهت هرعمل نامشرو
، ایدئولوژی شکنجه گرتولید می کرد. وما خود شکنجه گر یکدیگرمی شدیم. هرکسی که خارج ازاین ساختار تنیده شده باشدبکاربگیرد. همین 

ودرتشکیالت به آن تن ندهد، خود محکوم به شکنجه شدن است. هردو سیستم سربازایدئولوژیک می خواهند » سربازخمینی« و» سربازرجوی*«، 
والبته دراین میان سربازی مترادف  فرمانبری وبی کلّه بودن است.  ازقضا سرباز»بی کلّه « بهتراست ازسرباز» باکلّه«. به همین دلیل پیش 

ازاینکه بمیریم، روح وروان ما ایدئولوژیک مومیایی شده بود. آنانی که »کلید بهشت« دردست بسوی میدان مین می رفتند، مسلح به همین 
شدگان همین رهبران فقاهتی وعقیدتی بودند. پیش ازآنکه بمیرند مومیایی شده بودند.وتسخیر ایدئولوژی  

 –نشست دیگ  -عملیات جاری» خفقان وسرکوب وتوتالیتاریسم مخوف ایدئولوژیک دراین چرخه مرگ نیازمند ابزارهای خاص خودش بود:
آغاز ۱۳۹۳نشست کمیته های انقالب) ازسال  – چنین مسائلی()بازگوکردن مسائل جنسی درجمع ولعن نفرین کردن نشست غسل -نشست دیگچه

( دراین چرخه نیزاعضای سازمان خود سرکوب اعضای دیگررا پیش می برند. این هنرهیوالی ناشناخته ایست که آخرین حیلت رجوی-بکارکرد
سرکوبی درکتاب حقیقت مانا جلد اول بصورت قوی ترین شیوه های مخوب سرکوب وخفقان تشکیالتی راگام به گام شّدت بخشیده است. شرح چنین 

 مبسوط آورده ام. 

 این شعر را درلیبرتی خطاب به ولی فقیه ورهبری عقیدتی سروده ام:

۱۴/۷/۱۳۹۱  "ارداد" 

 



 اگر "محال"ها 

 دیکته نمی کرد به ناتوانی وتسلیم

 والمحاله میشد

 ناگفتنی هاراگفت

بکارت "اعتماد" دریده نمی فروخت ! -اَرداد   

به"ُحرمت" انسان نظر نداشت –اراج   

 ودیگرکسی"نمی پیچید" "زن" را 

دربُقچۀ "ناموس"                                            

 

 اگر به فرض محال ! 

 همه برابر زاده میشدند ! 

آدمستان بود  -و فلسفه !  

 وسنجۀ انسان 

"بودن" و" شدن"  !                   

میشد ...!چیز دیگری  -جهان   

 

 " تابو" ساخته های حقیر

-تابوت گران انسان   - 

پادشاهاِن بختِک انسان. -این قیصران بربر وحشی  

د"انه پیامبری می خواهد و"داو      

 اسب را

  .!بی سوار کند           

                                                 

یو و ...اهریمن مردم فریب د   -غول -مکار و فریبکار–فریبنده  :اَرداد  

بسیار دغالننده -اراج :  بسیار دروغگو...  

سیامک نادری« برای لبخندی که برلبانم بنشیند» ازکتاب:  

 

« :کتاب حقیقت مانا، گزارشی به سه نسل، خطاب به رجوی» قسمتی ازکتاب :  

 فصل دوم: تشکیالت



درمجاهدین فرادا نیرنگ وفریب وجذبمافیایی پدیده بخش دوازدهم:      

انسان؟ وتبهکاری با ! و قاچاقرهبری عقیدتی   

م ودرسه انتخابات پیش روبا کسب رتبه دوّ  شد، بسرعت درمیان جوانان گسترش یافت عضو اززندان آزاد ۲۰۰با  ۵۷سازمانی که درسال 

که کمترازده سال بعد، نسخه بود. هیچ کس باورنمی کرد  ۵۰۰،۰۰۰بالغ بر۶۰تیراژنشریه مجاهد درسال . آراءکشور، پس ازخمینی قرارداشت

  نامشروع ومافیایی بکشد.اموروبه عضو گیری با فریب ونیرنگ عضو گیری، کارش وروزی برسد که همین سازمان ، برای جذب نیرو 

بافت محدود ترکیب وبافت فعلی نیروهای سازمان مجاهدین دراشرف ولیبرتی، بیشتر، ۵۷ازطرف دیگربرغم آن پایگاه گسترده اجتماعی پس ازسال 

 –نفر)همسروفرزندان(  ۶نفر) شامل  برادریا خواهران یا همسر وفرزندان(، علی خوشکالم ۱۷خانواده وفامیل های شاه کرمی خانوادگی است. 

نفر)مادروفرزندان خود(. ۵مریم باغبان   

تا ازاعضای خانواده وفامیلهای نزدیک خود برای جذب نیرو استفاده کند. بافت نیروهای سازمان، رابکار می گیرد تشکیالت سازمان اعضای 

 اردخانوادگی است. وخانواده ورابطه عاطفی واعتماد موجود بین آنها، محل ارتزاق رجوی برای جذب نیروبود. به عبارتی همین نیروهایی هم که د

این خانواده ها الدنگ  »گردیس شده می گوید: دواینک رجوی آنها به سازمان بوده است. سهل ترانوادگی وجذب خعاطفی صدقه سری روابط  از

؟ «هستند.  

مسئولیت تو جذب او برای  »:به خواهرش)ازفرماندهان مجاهدین( گفتند ،مجتبی علیقلی وقتی آمده بود خواهرش را ببیند» گفت:۹۵ل درخرداد  -ل

 همسرشه هم از مجتبی یک بچّ  .برگشتبه اشرف مجتبی رفت داخل ایران وزنش را طالق داد و  «.!سازمان است باید اورا اینجا نگهش داری

با تلفن حرف  من اوکی میکنم که مجتبی برود با زن قبلی اش »:میگویدبه مسئولین سازمان و مهری علیقلی  .یکبار تلفن میزند همسرشداشت.

هم به مجتبی که زندگیشان را  و هم به سازمان ،آن زن پشت تلفن ) به سازمان اطمینان می دهد که برادرش جواب منفی به همسرش می دهد(.بزند.

  «....در آلبانی ازسازمان جدا شد۹۲مجتبی درسال  بهم ریخته هرچیزی میخواست میگفت .

تازه می فهمم که چرا سازمان نمی خواست نیروی آگاه وروشنفکروتحصیلکرده ودانشجو وزندانی سیاسی هم اینک که دارم این سطوررا می نویسم 

این افراد بدرد ما نمی خورند. اینها پُرازسوال وابهام وعناصر » ت نشان می داد وعلنی هم می گفت:ضدیّ افرادی  جذب کند. ورجوی چرا با چنین

 دخلشان به خرجشان نمی ارزد.» به طوراخص درباره زندانیان سیاسی گفته بود:رجوی حتی  «کارکرد.ونمی شود با اینها  پیچ داری هستند،

اّول اینکه جذب اینها مشکل بود. ازطرف دیگر بدلیل اطالع و اشراف « مسئولین سازمان باید چند سال زحمت بکشند تا ذهن اینها را عوض کنند

نمی توانست برای آینده، روی این افراد حساب بازکند! زیرا می دانست که  ونقض اصول سازمان درعراق واشرف رجوی ازپشت صحنه امور

سیستم توتالیتاریسم اشرف، با عنصر آگاه وتحصیلکرده وروح پرسشگرآنها، نمی سازد!. اگرچه راه خروج ازاشرف رابسته، وامکان جدا شدن 

» ی او وسیاست هایش می پیچند. به همین جهت اوبه کم خرج ترین کاراقدام نمود:ازسازمان را ندارند. اّما چنین افرادی درتشکیالت به دست وپا

«....عضوگیری با فریب ونیرنگ  ووعده ای کاذب   

 افراد قاچاق شده همه نام مستعار داشتند

نمی بایست با اسم مستعار اسم مستعارها کنار رفت و دیگر کسی  ۱۳۶۶درسال به همین دلیل برغم اینکه درسازمان پس از تشکیل ارتش آزادیبخش

خود را معرفی می کرد. ودوران جنگ چریک شهری یا پاسدار زنی و عملیات منطقه ایی تمام شده ودرکسوت ارتش آزادی دیگر اسم مستعار بی 

 مسّمی است. وبرای درهم شکستن ذهنّیت چریک شهری اعضا، نام مستعارملغی شد.

برای جذب نیرو وباال بردن آمارنفرات ارتش آزادیبخش، با هدف نمایش پایگاه اجتماعی سازمان برای اّما با شروع قاچاق انسان بعنوان کاراصلی 

بالاستثنا تمام افرادی که با شیوه فریب  ۱۳۷۵عراق وچانه زنی برای دریافت پول وامکانات بیشتر، ازسال  )وزارت اطالعات(صدام واستخبارات

ام خانوادگی مستعارداشتند. به این دلیل که سازمان نمی خواست رّدی واثری ازعملکرد قاچاق انسان از وقاچاق انسان به اشرف کشیده شدند، نام ون

عکس با دیدن پس ازجدا شدنم ازسازمان، افرادی که درمرکز ما بودند، چنین خود باقی بگذارد. به همین دلیل هیچ کس اسم حقیقی آنها را نمی داند. 

آنها آشنا شدم. همچنین از اطالعاتی که سایر دوستان جدا شده درآلبانی بدستم می رسید. حقیقی ، با اسامیوچهره آنها دراینترنت  

 پروژه ایی بکّلی محرمانه

باسازمان بودیم متوّجه می شدیم که سازمان برای جذب نیرو با کثیف ترین  ۵۷مثل ما که با انگیزه آرمانی، از سال قدیمی اگرنیروهایی یک سوال: 

دست به قاچاق انسان می زند. چه تأثیری درروح وروان ما می گذاشت؟. به همین دلیل دردرون سازمان موضوع قاچاق انسان بکلی  شیوه ها،

 محرمانه بود وهنوزنیز درلیبرتی وآلبانی درتشکیالت وازاعضای آن پوشیده مانده است!.



افرادی که بدلیل ستم آخوندی مشکالت حاد معیشتی داشتند، افراد خالفکار، معتاد، فراری وحتّی نمونه زورگیر...را به اشرف می کشاندند تا 

دردرون تشکیالت نشان دهند که انقالب ایدئولوژیک ابتروعقیم نیست وجذب نیرودارد !، وسازمان بلحاظ اجتماعی نمرده، تا اعضای قبلی موجود 

 دراشرف فکرنکنند که همه چیز تمام شده ودریک سیاهچاله گیر کرده اند. 

توهم بیا درسیستم پذیرش، اینجا » چ می گوید: -که هنوز درسیستم تشکیالت بلحاظ قاچاق انسان فاسد نشده بود به ل ۷۵درسال محمد رضا موزرمی 

یم ؟ برای چی چنین افرادی که معتاد و درمانده هستند واهل مبارزه نیستند نیرو وانرژی می گذار» چ می گوید: -ل « هیچ کاری نمی کنیم وراحتیم.

ابتدا برای من هم سوال بود که این نفراتی که می آورند که تمامشان معتاد هستند به چه درد ما می »محمد رضا می گفت:«. اینکار ها بیهوده است!

با اینها که نمی شود کار کرد وسرنگونی را پیش برد؟. تا اینکه یکماه بعد ما را به نشست خاص رجوی برای این سیستم بردند ورجوی  ،خورند؟

که نسل خودم بودم را ندارم.  ۶۰شما ها دنبال نیروهای زندانی سیاسی هستید؟، خمینی که همه آنها را قتل عام کرد!، من دیگرآن نسل سال »گفت:

وانید نیروهایی که اآل ن می آیند، اینها دسته گلهای جامعه هستند. اآلن درایران همه معتاد هستند. باید با همین ها کار کنید وهر چقدر می تهمین 

دراشرف به همه گفته شده بود که درایران همه معتاد هستند، کسی نیست که به یک نوع مواد  ۷۵-۷۶درسال « ) چنین نیرویی های راجذب کنید.

با خبرشدیم. درواقع سازمان با این توجیه می خواست مسئله ورود معتادین وعناصر تحتانی جامعه  چنین وضعیتیازمخدر معتاد نباشد وما یکباره 

(چنین موضوعی درکار است. کند. وما تا سالها نمی دانستیمسوژه قاچاق انسان شده اند را ازذهن ما منحرف  بیکاری... که بدلیل مشکالت مالی،  

 اعتراف رجوی درنشریه مجاهد

نوشته   ۱۳۸۴ابان ۱۰سه شنبه ۷۷۲که یکی ازهمین افراد مسئول درسیستم پذیرش است، درمقاله ایی درنشریه مجاهد شماره محمدرضا موزرمی 

 است که خود، به گویا ترین شکل اعتراف به همین حقایق است:



 



 
 

  های قبلی انتشارداده بودم() اسم وعکس اورا درگزارش سید شجاع سید لطیفیعکس 
 
 

سال با این افراد... سروکله زده وپیش ازاین هم زندانبان بوده است، درمقاله ایی ، ۹همچنین نعمت اولیایی که درهمین سیستم پذیرش بقول خودش 

که زندانهای ایران را دانشگاه می مدعی است که بازسازی بیماران جامعه آخوندی را برعهده داشته است؟. اوهم مثل همه مسئولین رژیم آخوندی 

مقاله نعمت اولیایی بهترین سند برای همین قاچاق انسان « کمتر دانشکده ایی دردنیا است که این تجارب ذیقیمت راداشته باشد؟.» خوانند!، می گوید:

امام سجاد)ع( خدا راشکرکه همه دشمنانمان را بقول » ازمحرومترین ودرمانده ترین افراد جامعه است. جالب اینجاست که درپایان مقاله می نویسد:

؟.«ازاحمقان آفرید  

باید زوج تبهکاررجوی  کما اینکه واقعی را خواهند شناخت!. انمردم وافکارعمومی با خواندن مقاله نعمت اولیایی ، که بند راآب داده است!، احمق

د.خلعت شریفان را که به تن کرده اند، ازتن درآورن  

 ۷۷۵شماره درنشریه مجاهدوتوصیف وضعیت این افراد انسان درباره قاچاق  ۱۳۸۴درآبانماه  یکی ازمسئولین پذیرش به اعترافات نعمت اولیایی 

 توجه کنید:



 

 

  ) نام عکس اورا درگزارش های قبلی انتشارداده بودم(حسن ریگی معروف به ستارعکس 
  

ه واکنون ساکن انگلستان ازسازمان جدا شددرآلبانی  ۹۳سال آذرماه ودرهای مرکزپذیرش ارتش آزادیبخش بودمختارحسینی که خود ازفرمانده دسته 

درازای هرفردی که بصورت قاچاق توسط رابطین سازمان به  تورمی انداختند وبه  ۷۸تا ۸۰سازمان درسالهای » گفت:من ۹۶به  درسال  ،است

)مختارحسینی خود نیزپس ازجدا شدن دالر می خرید. ۷۰۰ا به مبلغ رپرداخت. به عبارتی هرفرد  دالر می۷۰۰عراق واشرف می کشاندند،

 ازسازمان درانگلیس به قاچاق انسان پرداخت...(.

جوانان درایران به تله انداختنمافیایی یکی دیگر از شیوه های   



وسپس اعالم اینکه تودرمعرض دستگیری هستی شهرهای ایران ازشیوه های جذب نیرو، کشاندن آنها به کارهای تبلیغی سازمان درداخل دیگریکی 

  وباید سریع ازایران خارج شوی. این ریل اکثر کسانی است که سازمان بدین شیوه با آنها رابطه برقرارکرده وسپس به کارهای تبلیغی می کشد

ازاین شیوه بیشترپس ازسرنگونی صدام استفاده می شد. .صورت می گیرد اعزام به عراقبعد درمرحله و  

درصد آنها ۹۵ش کرد. بیش ازوارد ارتفریب ونیرنگ  ووعده های کاذب شغل و...تن رابصورت ۲۰۰، سازمان دریک نوبت تنها ۱۳۸۰درسال

تنها دویا سه نفردرلیبرتی با قی مانده بودند. وآنها هم منتظر  ۹۳این تعداد تا سال از ونی صدام سازمان را ترک کردند.درهمان اّولین ماههای سرنگ

خروج ازلیبرتی وعراق، وجدایی ازسازمان بودند. این نوع جذب نیروتنها برای دوران صدام وبسته بودن درب خروج اشرف وقطع رابطه مطلق 

امکانپذیربود.و پنهان ماندن چنین عملکردی با جهان خارج،   

درتشکیالت حضورداشتندنام مستعار با همه این افراد  

 وآموزش پذیرش درحالیکه دارند می نگه درپذیرش سال چندین را جدید افراد چرا که بود این سازمان قدیمی اعضای همه ذهنی ازسوالهای یکی
  ؟.وایزوله وبسته جداگانه وسیستم مکان دریک نه گرفته می صورت  ها ودریگان مراکزدر آموزش پیش، سالهایدر یحتّ  .!بود هماه دو هلیّ اوّ 
 

ً  بودند درپذیرش سال سه دو از بیش که بودند افرادی  به زیرا ندارند را تشکیالت به ورود آمادگی افراد این که بودیم اطالع بی ما بیشتر؟. وبعضا
 آمده اشرف و...به پناهندگی وکیس کاروشغل آنهابرای بشوند. حل رجوی توتالیتاریسم درسیستم وحاضرنیستند شده کشانده اشرف به فریب وبااجبار
 از خالصی برای آنها وآرزوهای امید پایان اش معنی شوند، ومراکزمنتقل یگانها وبه شوند خارج پذیرش اگراز که هستند واقف بخوبی آنها بودند،

 به ورود ودرصورت نداشتند را تشکیالتی سبات ومنا جمعی زندگی ویا مبارزه برای ایی پایه هیچگونه افراد این ازطرفی است. هاردوگا این
 میرفت. لو سازمان توسط نیرو جذب کثیف نحوه این یگانها،

 
 فرمان اشرف قرارگاه اضالع نگهبانی هایوبرج مواضع به بودند، داشته نگه اجباردراشرف به که هایی؟، گیری عضو چنیناز پس دلیل همین به

 نزدیکی به هرکسی .(درجه ۳۶۰ و جهات درتمامی دیدبانی بدهید) دیدبانی رانیز اشرف داخل بلکه ازاشرف، خارج تنها نه پس ازاین »شد: داده
 ازاتاق دلیل همین به دارید. واختیارشلیک .( مشکوک حتی ونه )شود می محسوب «مورد» شود نزدیک قرارگاه وسیاج اضالع متری ۳۰۰

 پایین هوشیاری واغلب کنند... چک را نگهبانها هوشیاری تا شدند می نزدیک برجها به اشرف اخلداز ناگهانی بصورت اشرف حفاظت عملیات
 می جادای حساسیّت مسئله این هب نسبت همیشه ترتیب بدین شد. می خوانده دراظالع مستقر اعضای تمامی برای هوشیاری عدم گزارش وهمین بود.

 آن ما بود. شد داده نیز شلیک فرمان دلیل همین به و گرفت. می صورت اشرف حفاظت عملیات اتاق اوکی و اطالع با اضالع به هرترّددی کردند.
 به شلیک حق پیام واقعدر بود. شده تشدید ابهام رفع درپروژه درسازمان ۷۴و ۷۴ سال اززندانهای پس مسئله این خبرنداشتیم. انسان ازقاچاق سالها

 قصد که بود کسانی به هشداری وهم چرخید می مراکز بین ایی دوره بصورت که بود حفاظتی نگهبانان به هم دورقرارگاه، ج سیا به شدن نزدیک
   فرارداشتند.

 

  پذیرش سیستم مسئولین
 

  : اصلی مسئولین
 : آورم می را آنها نام بترتیب ومن ،تغییرمیکرد مختلف های دردوره پذیرش سیستم اصلی مسئول

 بود.( سازمان اول مسئول۷۴ تا۷۲ سال فهمیه )اروانی فهیمه -ا
 است( درسازمان دگردیسی شاخص زن این -شاه زمان سیاسی زندانی )یکسال دیهیم ژیال -۲
 خیابانی( خواهرموسی ) خیابانی لعیا -۳
 شجاع فرشته -۴
 

 

 درکنارمریم اروانی فهیمه



 

 رجوی ومریم جوادی سید شهرزاد -پارسایی مژگان – اخیانی زهره -خیابانی لعیا ازراست
 

 

 
 لعیا خیابانی ) خواهرموسی خیابانی( برروی زرهی نفرهمراه مریم رجوی

                     

  راست درکنار زهره اخیانی مسئول اّول مجاهدینژیال دیهیم سمت ژیال دیهیم سمت راست رجوی وپشت آقای عماد رام                        

 

 

وژیال دیهیم مریم  -ازراست  رجوی  



 

درسالن نشست می دیدم، تبدیل به چنین عنصری برای سرکوب قربانیان ۱۳۶۸هرگزفکرنمی کردم زن محجوبی که سال   -سمت چپ فرشته شجاع
گریزازآن بویژه برای زنان بسا دشواربود. دریک چرخه آلوده، قاچاق شود.  

 
 و... غالمی فاطمه – باغبان مریم -نوری خاتون زهرا : ازجمله بودند هم رهبری ازشورای دیگری زنان

 

   
 باغبان مریم            نوری زهراخاتون

 
 استفاده کاری چنین الزمه زیرا بودند. آن زجوهایوبا اطالعات وبخش زندان( ) کادرپرسنلی همان پذیرش، سیستم باالی وفرماندهان کادرهای 

 می ذیال را پذیرش فرماندهان اسامی ودراینجا است آمده یقبل های درگزاش سازمان زندان کادرهای اسامی داشت. را ستادیو ترکیب ازچنین
 آورم:

 
 آراسته حمید– آیدین -نقاش سعید -نژاد حنیف احمد – محصل حسن -نژاد نادررفیعی – ( شاه زمان سیاسی مرادی)زندانی رضا باال: فرماندهان

 
 

 
 ورجوی حسن ملک راست سمت نژاد نادررفیعی                                                     آیدین

 

 

 



 

 

 

رجوی ونادر رفیعی نژاد –رجوی وملک حسین و نادررفیعی نژاد               عرفات   

 

بعنوان دبیرشورای ملی مقاومت درکناررجوی نادررفیعی نژاد سمت چپ  

 

 

راست درکنارفرمانده اش سمت چپ)نامش رانمی دانم( علیرضا امیری           عکس حمید آراسته    

 

حمید آراسته یکی ازعناصرسرکوب درسیستم ستاد ضد اطالعات است. اوفیلمبرداری ازجدا شدگان بهنگام اعتراف گیری را بعهده داشت. درسیستم 

ف پذیرش ارتش آزادیبخش که بیشترافراد جوان را با فریب و وعده دادن کاروشغل، تهیه کیس پناهند گی اروپا ، زن وحتی آموزش خلبانی به اشر



پرونده ایران » ده بودند مسئولیت داشت. همچنین او یکی ازافراد ثابت درستاد جنگ سیاسی وساختن فیلم ها وکلیپ های ویدئویی تحت عنوانکشان

است. « افشاگر  

 
 – عبدالی اسماعیل – تابع رضا -مختارحسینی -صالح – سلطانی مهرداد – عزیزابراهیمی -حاجیان حسنم – الری هادیدسته: فرمانده درسطوح
 شکوهی مجید – ابراهیمی عزیز -امیرعباس( مشتاقی) محمود -قلجائی علیرضا

 
 

 
  صالح

 

  شورا خارجه ونکمیس اعضای دستان کردن آلوده
 

   کرد: منتقل بخش این به ۷۶رانیزدرسال بودند سازمان اعضای که مقاومت ملی شورای خارجه کمسیون اعضای کردن آلوده برای رجوی حتی
 .و... صفاری وبهزاد جعفرزاده علیرضا -علوی افشین – نظیری بهزاد

 
 

 
 است ایستاده رجوی مریم چپ سمت نظیری بهزاد



 

 است ایستاده رجوی مریم چپ سمت علوی افشین
 
 هیچ نچو کرد. می انتخاب پذیرش دسته فرماندهی برای را «خارجه سیاسی ستاد »افراد سازمان چرا  دانستم نمی اما بود سوال من برای آنزمان 

 برای رجوی شدم متوّجه است، گرفته صورت درپذیرش که جنایتی ازحجم وقتی درآلبانی نداشتند؟. نیروهایی چنین با وتشکیالتی کارتجربی گونه
 ، سازمان التیدرتشک زمان درهمان که بود درحالی این است. گماشته پذیرش دسته فرمانده بعنوان آنهارا اموری، درچنین آنها دستان کردن لودهآ

 نداشتیم نیرو اما داشتیم، فرمانده که بود تشکیالتی ومعضل مشکل یک همواره واین نداشتند مسئولینی وتحت مسئولیتی هیچ سالها که قدیمی اعضای
 بود. هماند سازمان دست روی نیرو بدون فرماندهان بلکه داشت، وجود کافی اندازه به فرمانده تنها نه عبارتی به نداشتیم. نیرویی جذبی هیچ چون .

  بکاربگیرد. شده قاچاق افراد برای را مقاومت ملی شواری خارجه کمسیون اعضای که نبود ونیازی
 

 و تیر۷ ضربات از پس »:درباره بکارگیری چنین افرادی توسط رجوی، به من گفت ،درآلبانی که خود درزندان رجوی بودیکی از جدا شدگان 
 به را آنها پای که باید ،شود مطمئن ... و مجلس نماینده وزیرو سرسپردگی از خواهی می اگر »:بود گفته خمینی به الجوردی ۶۰ شهریورسال۸

 «هستند. باما که شویم مطمئن تا ،بکشی درزندان واعدام شکنجه
 
 اعدام و وتجاوز ودرشکنجه کرد می آزمایش را نیروهایش خمینی »گفت: اومی . بودم شنیده رجوی ازخود سخنانی چنین دراشرف هم من

 ام. کرده  تشریح بتفصیل امان حقیقت کتاب اول درجلد بود. خمینی شاگرد رجوی متأسفانه «یانه؟ اووفادارهستند به که کنند ثابت تا گرفت بکارمی
 
 

۱۳۸۲درسال صدام سرنگونیاز روشن شدن حقایق پس از وحشت هراس  

؟ازسازمان جشن ترتیب می دهند برای جدا شدگان  

تهمت وتهدید و شست جمعی می گذاشت تا فرد زیرفحشنکه قصد خروج داشت درمرحلهٔ اّول بارها  عضویسازمانی که دردروه صدام برای هر

اینک دردروان پسا  شد. یمعد به زندان وشکنجه و...فرستاده عقب نشینی کرده ودرخواست خروج را پس بگیرد. ودرمراحل ب وکتک کاری...

حافظی  یک جشن خدا مان سری اّول ازسازمان جدا بشوندچشم ناظران وحضورامریکا، برای همین افراد فوق که می خواستند درهصدام، وزیر

ما تاهمین چند وقت پیش تراژدی های هولناک خروج افراد را دیده بودیم.  ابه همین جشن درسایرمقرها برگذارشد.ومش درداخل مقر ششم برپا کرد؟

دیگری است، اینبار شاهد ُکمدی آن هستیم!. رجوی وسازمان را باید درهمین جا شناخت!. ای تکه پاره کردن آنها، صحنه طورحاال درپسا صدام، بج

تا  ه سازمان!،  مایه گذاری سازمان را می بینی که برای افراد بریده وخائن جشن گرفته،بیچار »من نشسته بود گفت:که کنار دست افردادی یکی از

تک کاری و...می شد. اآلن روزه وتهاجم وک درجواب به اوگفتم: درزمان صدام که نشست جمعی چند «موقع رفتن شرمگین نباشند!.

اشرف می آیند  سازمان نمی تواند چنین کارهایی بکند!. سازمان نمی خواهد جشن بگیرد! مجبور شده ایم  امریکای ها وخانواده هایی که بهدیگرجلو

ه می شود!. پس نگو بیچاره این افرادکندط برگردد به دوران صدام، پوست ازسرچنین نمایشی بدهیم. اآلن سازمان جلو چشم دیگران است. اگر شرای

رای بریده هایش می کند، چرا بااین حرفها می خواهی خودرا تسکین بدهی، سازمان مجبور شده چنین کاری ب هایی چه مایه گذاریکه  ، !سازمان

که چنین حرفی را به من می  !ایی انگیزههدف ومزبورباهر فرد «بکند، راه دیگری ندارد! دوران صدام دیگر تمام شد، وخبرها به بیرون می رود!.

 ؟،منتقل می کرد تا من چنین کاری را بحساب نیّات مثبت سازمان بگذارم ونه حضیض وترس دراین شرایط، چه بسانظرات مسئولین را به من زند

ه تا بتواند همچنان با من همان رفتاری راانجام دهد که در دوران سرکوب عریان قبل  ازسرنگونی صدام انجام دهند. آن سبو بشکست وآن پیمان

این اّولین وآخرین  اگرچه چنین به حماقت می زنند کم نیستند!.درسازمان چنین افرادی که خود را  دکان ودستگاهش را جمع کرد. ریخت. آن فرد



ء جشنی بود که گرفته شد. چون هر ده تن با قاچاق انسان آمده بودند وبالفاصله پس از سرنگونی صدام بود وهنوز رجوی از امریکایی ها وافشا

ر نبود وهرروز بیش از پیش فشار وتهدید و تطمیع برای باقی ماندن دراشرف بکار گرفته شد. حقایق می ترسید!. پس ازآن دیگر جشنی درکا

 تاجاییکه چنین افرادی اعتصاب غذا میکردند. زنجیره تشکیالت وتوتالیتاریسم ازهم گسسته بود. برخالف قبل ازسقوط صدام، مسئولین اینک با

ورد می کردند.نازونوازش وخواهش والتماس ... با چنین اعضایی برخ  

زیرا این سیستم ناگزیرسرکوب است، اگرچه  اما پس از زدوبند با امریکا، دوسال بعد رجوی بازهم ساختارسرکوبش را دراشرف احیا کرد، 

مان که هرگزنتوانست آن دوران مشت تمام عیارآهنین را برقرارکند. کما اینکه پس ازاین تا همین امروز درآلبانی هم به همه جداشدگان ازساز

نخواهند درچهارچوب سازمان حرکت کنند، به برچسب واتهام زنی ومنتسب کردن آنان به رژیم جمهوری اسالمی و وزارت اطالعات ، ترور 

 باید بمّدت یکماه شخصیت را پیشه گرفته است. کاربه جایی رسیده است که درپایگاه مفید درتیرانا برای کسانی که می خواهند ازسازمان جد شوند،

 درقرنطینه ودرسلول تکی بسرببرند وکمیساریای آلبانی نیزازاین موضوع اطالع دارد. 

 پروژه بکلی سّری

درسازمان، پروژه محرمانه ایی بود که هیچ کس ازآن اطالعی نداشت. مگر دست اندرکاران این امر. ما درسازمان جذب نیرو بصورت نابکارانه 

زیرا اگرچنین امری باابعاد گسترده آن علنی می گشت، تأثیر منفی شدیدی روی افراد واعضا ی سازمان هیچ کدام اطالعی ازاین وضعیت نداشتیم، 

ودند تأکید می گذاشت که با انگیزه ای سالم وآرمانگرا به سازمان پیوسته بودند. بنابراین به همه افرادی که با شیوه قاچاق انسان به اشرف آورده ب

نکرد.لیل هیچ اطالعاتی دراین باره درزماندهان باال نباید ازچنین موضوعی سخن بگویند. به همین دشده بود که به هیچ کس، حتّی فر  

 

 خودکشی حسن زورگیر

۱۳۸۰درقرارگاه همایون ) العماره( سال    

هم وجود داشت. این را «زورگیر»درمیان افرادی که به شیوه قاچاق انسان به سازمان کشانده بودند، افراد بزه کار ومعتاد وقاچاقچی ...وحتّی 

لین که تیپ وحالت وراه رفتن وصحبت کردنش ، اساساً تغییر ناپذیر بود. برای اوّ  زورگیر اهل تهران،« حسن»درسازمان هم گفته بودند)فردی بنام 

درسالن ودرنشست رهبری، راه افتاده وبه همه جا سرک می  .دیدیم. اوهیچ چیزی ازسازمان و...نمی دانست۸۱درسال باراورا درنشست رهبری 

کت وشلور وکراوات، بین هم برجسته ن چی) بدلیل پوشید، اورفت سراغ مهدی ابریشماست ...آمدهپالژساحلییا کشید. گویی به یک کمپ تفریحی و

تعّجب وازاو بعنوان یک شخصیت مهم، یک امضاء برروی کاغذی گرفت!.) مثل امضاء گرفتن ازستاره های هنری وورزشی ( این باعث  بود(

زیردست احمد دانشوردرمهندسی وسپس محمودفخردرتوپخانه  خنده بّچه ها درسالن نشست شده بود. سپس همین فرد درقرارگاه العماره،و

یده بودکه به تله افتاده است و نمی خواست درسازمان بماند ودست به خودکشی زده بود. جمیله فیضی فرمانده قرارگاه سازماندهی شد. اوتازه فهم

تابدین شیوه  ،العماره )همایون( برای اوکه درآسایشگاه استراحت می کرد یک دسته گل فرستاده بود. وازبّچه ها می خواستند که به عیادت اوبروند؟

درارتش بماند. رجوی درآخرین نشست  ش کرد تاا او بدردسازمان نمی خورد وتا جایی که می شد باید حفظ دارند!. زیرا مردهٔ اورادرسازمان نگه 

چنین امری)خودکشی حسن زورگیرکه با قدیمی سازمان، با سوء استفاده از، با الیه های ۸۲دراشرف چند روز پیش ازحمله امریکا به عراق درسال

وفضا سازی  نفرت وبرای تهییج کردن دیگرانتند( بالحن کین ووهیچ راه خروجی تاقبل ازسرنگونی صدام نداشاشرف کشانده ، قاچاق انسان به 

دانستم  من می« دست به خود کشی می زند!.« زن»و« جنسی»می بینید جنسیّت چه بالیی سرآدم می آورد؟! نفر بدلیل مسائل » گفت: برعلیه من 

که نمی خواست درعراق والعماره  ،جریان حسن با خبر نیست و رجوی با سوءاستفاده ازخود کشی یک زورگیری ازجز افراد معدودی، کس

است ودرارتش آزادیبخش بماند وازابتدا هم با همین نیّت نیامده وسرش کاله گذاشته وبه اشرف کشانده اند. می خواهد کس دیگری که دراین نشست 

ُشرف حمله امریکا به عراق هستیم اینگونه دوجایه خوری می کند هم دیگران را تحریک می کند برعلیه یک را لجن مال کند. بویژه اینکه در

تعیین  ، دراین بزنگاه حمله امریکاسوژه!، هم به من پیام می دهد که رابطه من)رجوی( با تو همین است!)، لجن مالت می کنم(. تا من هم خودم را

در  ۷۸شروع شد. همانطور که مهوش سپهری درسال  ، با توهین وتحقیرن نشست، برخوردهایی ازاین دستتکلیف کنم!. کما اینکه بعد ازهمی

دراینجا مجال  ...پیام می دهدبه این شکل به من گفته بود، لجن مالت می کنیم!. اینبار رجوی خودش « زیرمینیمم»نشست های تحت عنوان 

 پرداختن به این موضوع  نیست.

با نیرنگ وفریب شکل گیری جذب نیرو  

عمالً پس از فروغ جاویدان شروع  شد. برروی اینترنت نام وعکس وسخنان کسانی که بااین شیوه به عراق وبه جذب نیرو با فریب ونیرنگ پدیده 

اخباری که دراین بودند. پس ازجدا شدن ازسازمان درآلبانی، « اف ششم» اشرف کشانده شده اند موجود است. تعدادی ازاین افراد درهمان مقّر ما

اً زمینه توسط سایر جدا شدگان درآلبانی می شنیدم. حجم و گستردگی چنین امری برایم شوکه کننده بود. ما نمونه هایی را می شنیدیم که اساس

محفل شعبه سپاه «فت:باورکردنی نبود. وتازه می فهمیدم که ما اینهمه سال دراشرف از چنین مسائلی بی اطالع بودیم. بی دلیل نبود که رجوی می گ



بویژه اینکه یک تبصره جنسی هم به محفل اضافه شده بود ورجوی می  اوراه درز اطالعات را با این قانون مخوف بسته بود.« پاسداران است.

«شتند.هیچ محفلی نیست که درآن رابطه جنسی بین دو نفر وجود نداشته باشد. بال استثنا درهرمحفلی که بوده رابطه جنسی دا »گفت:  

.و ... عضو گیری کنیم (بردهانسانها )وآدمربایی وبعضاً با خرید جذب نیرو نابکارانه به کجا رسیده ایم که بایدبا   

  داود قنبری

 

 سمت راست سیامک نادری با کت شلوار کرم ونفر پشت سرداود قنبری با پیراهن سفید

که سالها درمقر ما بود سازما ن اورا با همین شیوه قاچاق انسان «ام قدیم »قنبریداود  از سازمان جدا شد می گفت: ۹۴مهرماه سال غ در -غ

برای کسب پناهندگی به اروپا رفته بودم. سازمان مراجعه کرد وگفت ما کمکت می «. داود به من می کفت:است ازاروپا به عراق واشرف کشانده

ین کاری باید دوسه ماه بروی عراق. تا ما بتوانیم برای تو یک سابقه وکیس سیاسی کنیم برای اینکه به تو پناهندگی سیاسی بدهند اّما برای چن

من حتّی هوادار هم نبودم وسازمان را هم نمی شناختم. با اینحال پذیرفتم برای پذیرش پناهندگی دوسه ماه به عراق » داود می گفت:« درست کنیم.

من هنوز فکرمی کردم که سازمان دارد من را آزمایش می کند که آیا درماههای اّول د. بروم. اّما این دوسه ماه، سه بیش ازبیست سال طول کشی

« وآزمایش من تمام می شود!.، هوادارشده ام یانه؟! ودراین فکر بودم که یک روزی می رسد که می گویند پناهندگی ات حل شده ومی توانی بروی!

ت. یکربع قرن داود را با شیوه عملیات جاری ونشست جمعی، وتهدید شمشیر داموکلس)زندان اآلن رسیده به اینجا که درلیبرتی اس همین دوسه ماه،

دلم خیلی برای او سوخت!. زیرا  ،ابوغریب (وسپس اشرف درمحاصره ولیبرتی واعزام قطره چکانی، نگه داشته اند!. وقتی داستان داود را شنیدم

دی بی تفاوت، خنثی وپاسیواست. کاش سازمان هزاران بارعاشقانش وهم نسالن من را همیشه برایم سوال بود که اوچرا تا این حّد بلحاظ فر

عی، دراشرف شکنجه می کرد، اّما با مردم عادی چنین کاری نمی کرد!. ما برای چنین اعمال نامشروعی به سازمان نیامده بودم!. چنین کارنامشرو

ی وشکنجه  شهادت به سازمان پیوسته بودیم. اینک درکنارما کسانی هستند که توی سر ما می خورد که با عشق وآرمانگرایی وپذیرش دستگیر

وتبعات بعدی چنین اپورتونیسمی را هم درمناسبات سازمان باید مابپردازیم وپرداختیم. سازمان با فریب ونیرنگ آنها رابه تشکیالت آورده،  

بالیی سر اوآورده اند. یکبار سه ماه تحت برخورد بود ودرنشست ها به او زندانی بود هر ۷۳داود قنبری هم سال » می گفت:۹۶گ درمهرماه  -غ 

این هم یک نوع دیگر از « تهاجم می کردند. سازمان پاسپورت اورا به کس دیگری داده بود تا از اشرف خارج شود و داود دیگر پاسی نداشت.

ام کند که درسازمان ماندگار خواهد شد ودیگر سخنی ازقاچاق انسان و !. گویی داود قنبری باید برای سازمان رفع ابه۷۳موارد رفع ابهام سال 

 پاسپورت و... بمیان نیاورد!.



 

وهم اتاق  ۷۳سمت راست صفدر هم زندانی سال –نفروسط خسرو افشون، درآلبانی ازسازمان جدا شد  –هم بود  ۷۳ازچپ داود قنبری زندانی سال

بودند. ۷۳ما بود. نفرا ت پشت سرآنها داود سنندجی وامیر رحیمی هم اززندانیا ن سال   

کسانی که درتشکیالت سازمان نیستند ویا اطالعات بسیارکمی بدلیل توتالیتاریسم حاکم براشرف دارند. اغلب نمی دانند که درعکسهای دسته 

، یا بشیوه قاچاق به ۷۳نوارهای ویدئویی ازنشست ها ومراسم سازمان، ما با چنین وضعیتی روبروهستیم، درهرعکس یا زندانیجمعی!. ویا در

شت سازمان کشیده شده اند ویا سوژه ها ی نشست ها ی سرکوب درتشکیالت هستند. به همین دلیل درآلبانی سازمان بهنگام فیلمبردار، همه را ازپ

ا اعتمادی نیست وفردا ممکن است جدا شوند.سرنشان می دهد، زیر  

تن با فریب ونیرنگ ۱۰۰۰جذب بیش از  

نیرنگ تن به همین  ۱۰۰۰حداقل بیش ازدرآلبانی تازه می فهمیدم که چه افرادی به شیوه قاچاق انسان به سازمان آمده اند وکم کم دستم می آمد. 

درآنجا سیستم پذیرش قبلی، که فجایع بسیاری به همین دلیل   ،پس از سرنگونی صدام ۸۲لیه سال به سازمان کشیده شده اند. درماه های اوّ  وفریب 

که اکثرآنان جدید،  نفر پذیرشی۴۰بیش ازیکباره ماشاهد بودیم که مرکز تقسیم کردند. و۱۲را بین ی پذیرشی وتمام نیروها کردندرخ داد را جمع 

نزد ما ۱۳۸۱تن، غیر از پذیرشی های قبلی که بود که ازسال ۴۰این بیش ازتحویل دادند. ششم( فرماندهی ) به مقّرمادرسنین جوانی قرارداشتند 

 بودند. 

نیزمسئله قاچاق انسان آمده است:تحقیقات دفاع ملی آمریکا انستیتو حتّی درگزارش  

 گزارش کامل انستیتو تحقیقات دفاع ملی آمریکا

دفاع آمریکا صورت گرفته است. تحقیق در انستیتوی تحقیقات دفاعی ملیتحقیق انجام شده در این گزارش برای دفتر وزیر  ...  (RAND) « که یک

نبرد  مرکز تحقیقات و برنامه ریزی است و از جانب دولت فدرال آمریکا تأمین مالی میشود و مورد حمایت دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی

س های دفاعی، و جامعه اطالعاتی دفاعی تحت قراردادمتحد، نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی ،آژان  W۷۴V۸H-۰۶-C-۰۰۰۲  می باشد

.انجام پذیرفته است  ... 

...عوامل متعددی نشان میدهند که بازگشت به ایران برای بدنه سازمان مجاهدین خلق مناسب است. اوال تعداد قابل مالحظه ای از بدنه 

 به عبارتی مسئله زن وخوشگذرانی که ازوعده وعیدهایی بود که به بعضی ازقربانیان داده بودند نیزدرگزارش فوق آمده است.



 

 شیوه گروگانگیری مافیایی رجوی

 انتقال غیرقانونی افراد  از اروپا به عراق؟

سازمان، ازآغاز ورود به عراق ارتنها به این افراد وچنین شیوه ایی خالصه نمی شد. ودرواقع اساس کجذب نیرو با شیوه تبهکارانه  نه  پدیده   

محاصره وحفاظت اشرف توسط امریکا وعدم خروج از قرارگاه اشرف وسپس با تهاجمات دولت اّما رجوی توانست با بهره گیر ازهمین بود. 

. درحالیکه هیچ کس داده و بپوشاند!مشروع دراشرف راتحت الشعاع قرارهمه عملکردهای نا راین سالیان ،جروح دادن دمالکی وکشته وم

سیا به درسازمان نیست که کیس معمولی برای ورود به عراق داشته باشد؟. همه افراد، حتّی کسانیکه پاسپورت اروپایی داشته واز اروپا ،امریکا وآ

یوه رجوی بود تا ُمهر نخورده است!. این شعراق عراق وسازمان آمده اند. بصورت غیر قانونی وارد عراق شده اند و ورودشان درفرودگاه 

سال رادرزندان سپری کند!. هیچ یک افراد، بدلیل اعتماد به سازمان  ۸، بدلیل ورود غیرقانونی به عراق، بخواهد جدا شود؛ باید طبق قانون هرکسی

به  ۷۵سازمان از سال ردچنین مسائلی درزمان صدام، باز نمی شد. همچنین ان چنین مسائلی نبود. واساساً سر، درجریوبی اطالعی ازقوانین عراق

عمال مافیایی چیزی جز ا ،بعد همه پاسپوت ها ویامدارک قانونی پناهندگی افراد را گرفتند. چنین تله ایی که سازمان سر راه هرکسی کارگذاشته بود

ق هیچگونه استاتوی نا م می بردند. ما درعرا «جماعت رجوی»درعراق کسی را به هویّت فردی نمی شناختند وبه اسم نیست. به همین خاطر

آغاز فکر همه جای آنرا کرده بود. چنین روحی ازتنظیم رابطه با  همانقانونی نداشتیم. زیرا رجوی چنین قراردادی را باصدام بسته بود. اواز

ی گذاشت!. بنا باقی نم وعملکردش رجوی برای مشروعیّتچیزی ، ی سازمان وقوانین بین المللی عاشقان و مردم وخلق قهرمان واصول وارزشها

سقوط کرده، خود بحث اینچنین به این ورطه سقوط کرده بود. اینکه برگردیم به عقب وببینیم اواز چه زمانی  !،براین اوپیش ازاینکه به عراق بیاید

دیگری است.ومقولهٔ   

 ستاد داخله

 ومتناسب با وضعیت فرد)بیکار، هرنحوه ممکن به ایران زنگ زده افراد این ستاد به ،جذب کنندکردند افراد رادرسازمان تالش می *ستاد داخله

ا برای آنها پاسپورت تهیه کرده وآنها گفتند به ترکیه بیایند تنوعی که مخالفتی با رژیم داشته باشند...( ابتدا به آنها میفقیر ودرمانده ویا به هر معتاد،

ق وکمپ اشرف بروید تا گفتند باید برای یک دوره چند ماهه به عراترکیه به آنها میزندگی کنند. سپس درمی توانند دریک کشوراروپایی کار و

به سیستم پذیرش منتقل می کردند. به همین دلیل است که وپا می بریم. وبدین شکل افراد رابتوانیم حل کنیم وازآنجا شما را به ارکیس شما را

 فجایع زیادی رخ داد!.ومقاومت افراد موردنظردرمقابل این عملکردها، بدلیل اعزام با فریب ودغل وواکنش ها  درپذیرش سازمان،

م زیر نویس: ستاد داخله*: ستاد داخله پیش ازسرنگونی صدام عنوان دروغی بود برای توجیه عملیات نظامی درداخل ایران. به عبارتی اعضای تی

ی عملیات با کمک استخبارات وارتش عراق درمرزها، بداخل ایران می های عملیاتی درپایگاه های مختلف سازمان درعراق آموزش می دیدند وبرا

د رفتند وپس ازانجام عملیات به عراق وپایگاه های سازمان بازمی گشتند. ما حتّی یک نفر عضو یا ... درداخل ایران نداشتیم چه رسد به ستا

 ر بود. داخله؟. ستاد عملیات داخل دراشرف وبغداد ودرپارسیان ویا درمقررجوی مستق

دن پس ازسرنگونی صدام، ستاد داخله دیگرموضوعیّتی نداشت. وازاین پس ستاد داخله بعنوان ارتباطات با ایران وخانواده ها و جذب نیرو وکشان

 افراد به سازمان وتشکیالت فعالیّت می کرد. 

شد . او کارت قرمز داشت ) یعنی اگر کسی را هم بکُ فردی بنام شیرزاد )اسم مستعار( بیکار روانی ومعتاد بود بود»می گوید: ۹۵سالدر ل -ل

ودرپاسخ خانه مزبورکه  «جوان ندارید؟ »مجرم نیست( اورا با تلفنی که توسط زن مسئولی درسازمان ازآلمان به ایران زده می شود ومی پرسد:

معرفی می کند. زن مسئول درسازمان درآلمان پشت  شماره تلفنش را داشتند، گفته ما جوان نداریم اّما درهمسایگی مان یک نفر هست وشیرزاد را

اومی آید ترکیه ودرآنجا می گویند باید بروی « ویزا بگیر بیا ترکیه ما از آنجا تورا میبریم اروپا و کار وپول میدهیم.» میگوید:تلفن 

ی فضاشد وبرای اّولین بارکه عراق وبه این شیوه اورا فریب میدهند. وبعد، ازعراق نمیتوانست بیرون برود، تا صدام سرنگون 

. او کماکان در اشرف هم دنبال تریاک بود، همیشه ازآرزویش، که بدست !داستان خودش را بازگو کرد شیرزادسرکوب دوران صدام شکست 

.«آوردن تریاک بود حرف می زد  

ل رده داده واچ) ویکبارهم بدلیل رابطه جنسی اش اورا تنزّ ُکرد بود وقد کوتاهی داشت که  فاطمه غالمی که ازفرماندهان پذیرش » اضافه کرد: او

 »:هم جذب سازمان می شوند!؟. ومن که از وضعیت ایران خبرداشتم گفتم«معتاد»ببین سازمان چکار کرده که  »هوادار( کرده بودند، به من گفت:

  «ت!.من نظرم برخالف شما اس قشر تحصیل کرده نمی آید؟. آوردن معتاد کاری ندارد!. چرا



ازسازمان  ۸۷وسال  ) فاطمه غالمی احتماالً همان زنی است که در پذیرش با رضا تابع هم رابطه... داشت. رضا تابع هم درسیستم پذیرش بود.

ده... جداشده ودریونان درخانه بدلیل بیماری فوت کرد وکسی هم خبردار نشده بود که فوت کرده است. همسایه ها از بوی جسد فهمیده بودند که مر

تن دیگر ازسازمان ۹رضا تابع پیش از رفتن از سازمان درمقرما بود. ودرمصاحبه با دولت عراق درخارج از اشرف، همراه با محمد خدابنده و 

(جدا شدند.  

 شاهرخ امیری

برای دیداربا درسازمان بود ازاعضای قدیمی که صمد توسط برادرش  ،اف یکم( شاهرخ امیری که درژاپن کارخوبی هم داشتدرمقرما)

سال است که آنجاست!. یوسف وامین تالوتی دوبرادری که با فریب به عراق کشیده شده اند نیزدرمقرما ۱۵شد. واکنون  تروزبه اشرف دعو۱۵او

 بودند. هم چنین افراد دیگر...

 

ازسازما ن جدا شد. ۹۵سمت چپ جمشید قلی زاده هم سال -شاهرخ امیری سمت راست  

 

 شاهرخ  امیری سمت چپ                                                               صمد امیری برادرشاهرخ امیری 

اوکه درژاپن « روزبیا اینجا وبعد برو۱۵»می گوید: شاهرخ امیری برادرش به او می گوید: درآلبانی ازسازمان جدا شده  ۹۵درتابستان  ش –ک 

ف می آید اّما دیگر نمی تواند برگردد. این تله سازمان برای کشاندن اوبه اشرف بود که توسط برادر شاهرخ به اجرا کار خوبی داشت به اشر

 درآمد.

ژاپن برای دیداربا برادرش به اشرف کشانده شد.سال پیش از  ۱۷شاهرخ امیری     

 



سال با او دریک مرکز ومقربودیم وباهم رابطه داشتیم. ۸درکنارپایگاه مفید درآلبانی ازشاهروخ امیری گرفته ام. بمدت ۹۵این عکس ها درسال 

سرت را » اومرادید خوشحال وشوکه شده بود که من درکنارپایگاه سازمان چکارمی کنم. ومن به زبان تُرکی با اوحال واحول کرده... وگفتم:

این عکس همان لحظه ایی است که با شاهروخ صحبت می کردم. عکس را ازفیلمی که « زپایین، وبه مسیرت ادامه بده، انگارمن راندیدی.بیندا

 درحین حرکت می گرفتم استخراج کرده ام. 

 محمود ظریف

اززندان آزاد شده بود به سازمان کشیده سال زندانی سیاسی( هم که یک فرد عادی بود. توسط برادرش که ۱۲محمود ظریف برادرحسن ظریف)

برادرم درگذشته برای من خدا بود. اّما وقتی مرا به سازمان کشید واشرف ومجاهدین را دیدم، ازبرادرم که چنین کاری با  »شد. محمود می گفت:

اشرف آورد.او پس از سرنگونی صدام از محمود ظریف دراوایل ورود یکبار به ایران رفت وچند نفرمعتاد رابرای سازمان به « من کرد متنفرم.

 سازمان جدا شد.

 مرتضی میر موسوی

مرتضی میر موسوی بدلیل قتل ازایران فرار کرده وبه عراق آمده بود. اواهل شمال وفردی روستایی وبسیار ساده وزحمتکشی بود.اّما وقتی 

عصبانی می شد دیگرقابل کنترل نبود.اگر کسی درسالن پایش به او می خورد درذهنش این بودکه:» به اوگفته اند )سازمان ومسئولین(  که به من 

بزند.« وهمین باعث ازکنترل خارج شدن او می شد. اودراین زمینه حساسیّ ت داشته و سرهمین مسئله تعادلش راازدست می داد. این اتّ فاق بندرت 

 پیش می آمد وهمه بّچه ها اورا دوست داشتند زیرا بسیار ساده ورو بود. احتماالّ درشرایط عدم تعادل مرتکب قتل شده است.

 

مرتضی درمقرما بود. درسال ۱۳۸۵ وقتی به  فرمانده پشتیبانی مقریکم بنام خانم فرانک اززنان شورای رهبری درمواجهه با چنین وضعیتی 

درمورد مرتضی می موسوی، به اوگفتم:»ازچه مسئله ایی  تا این حّد بهم ریخته است، نباید اورابه این شرایط کشاند.« فرانک گفت:» این دیوانه 

 است باید بگذاری بحال خودش باشد، وقتی درچنین وضعّیتی هست اصالً نباید نزد اوبروید.«

بگذارید تصریح کنم که مرتضی میرموسوی انسان بسیارزحمت کش وشریفی است. بیماری او نباید بعنوان جرم شناخته شود. من به این فردی که 

 دردونظام توتالیترمورد ظلم قرارگرفته است، احترام بسیاری قائل هستم.

 یوسف اسلوتی

ازدوبی با فریب سازمان  ۸۱من سال » گفت: ۹۶شهریور سال  ۱۵اهل سیستان وبلوچستان  که تازگی ازسازمان جدا شده ، دریوسف اسلوتی 

سال ازعمر من را دراشرف ولیبرتی تلف کرد. او توانسته بود پس ازجدا شدن ازسازمان!،  ۱۵بعنوان دادن شغل و... به عراق واشرف کشاند و

جراحی کند؟. حتی درآلبانی نیز مسائل پزشکی او توسط سازمان نیز حل نشده بود.مینسک پایش را توسط رمسای   



                                      

 عکس درآلبانی – برنامه گردش توسط اداره مهاجرت آلبانی)رمسا( درسال ۱۳۹۶                                     یوسف اسلوتی

چرا هرکس با تو می رود » اورا اخراج کرد تا به او پول وهزینه زندگی ندهد. سازمان به اوگفته بود:جدا می شود اوسازمان که ازقبل می دانست 

مسعود، رفیع  محمد و... افرادی مثل: یرون، بعدش ازسازمان جدا می شود؟ب  

رو سازمان وازآنجا می روی اروپا ودرآنجا من می خواستم برای کار به پاکستان بروم دوست بلوچی من گفت ب» گفت: ۹۶شهریور۲۷در الف -ل

هم درمواقع میتیگ ها یا کارسیاسی کمک شان می کنی. من هیچ شناختی ازسازمان نداشتم اسمش را هم نمی دانستم. ازسیاست هم هیچی سرم نمی 

دادند من ازسازمان دفاع می کردم.  شد. وقتی رفتم پس ازمدتی عاشق رجوی شدم وبرایشان کارمی کردم وحتی به کسانی که تن به تشکیالت نمی  

درمقابل رجوی درنشست باقرزاده سوگند می خوردیم. تمام نفراتی که درسری هشتم که  ۸۱ما سری هشتم پذیرش بودیم که درعید قربان سال

دام دراشرف ازسازمان جدا نفر پس ازسرنگونی ص ۱۰۱نفر،  ۱۰۸نفر بودیم با همین شیوه یعنی قاچاق انسان به اشرف کشانده بودند. ازاین ۱۰۸

نفربود.۱۰۸نفر درلیبرتی فرارکردند. جهاد وسرفرازوکامبیز ویک نفردیگر هم درآلبانی ازسازمان جدا شدند. این عاقبت آن  ۳شدند.   

 

خودش دربرگشت درسیستا ن بلوچستان دستگیر واعدام شد. ،آوردبه اشرف وشیروان و... رانمحسن هاشمی که علی ملک وا  

اورا می برند ومی زنند ومی گویند که نفوذی  .که برعلیه رهبری وتشکیالت است درپذیرش تهمت زدند که درکفش افراد کاغذی می گذارد به مجید

شوراندن جمع برعلیه  ینین چیزی ننوشته این اتهامات برامجید چ »:وزارت اطالعات است!. درحالیکه دوستش که با من هم محفل بود می گفت

بدلیل اینکه به من تهمت نفوذی زده اند یک روز هم اینجا نمی مانم ونقشه  »:مجید هم می گفت «ورا بترسانند ودرارتش بماند.مجید است تا ا

«فرارهم داشت.  

شیرینی پزی که ترک بود وبرای ارتش شیرینی درست می کرد)درارتش هم معروف بود که یکی ازبچه های پذیرش شیرینی پزاست وبرای همه 

آخه چرا پذیرفتم بیایم عراق وازاینجا بروم  »:هم درایران داشت به خودش می گفت آموزش شیرینی پزی گذاشته بود( وکارخوبی ارتش،مراکز

ومرتب به  «.پاسپورت بگیرم وازایران خارج شوم ،من چه خری بودم که باورکردم وحاال دراین دام افتادم. می توانستم با پولی که دارم .اروپا ؟

، آنها را وزارت اطالعاتخوش فحش می داد. بسیاری ازاین افراد نمی خواستند درسازمان بمانند وبا زندان وکتک واتهام زنی  نفوذی ومزدور

.«می کردند وماندن درتشکیالت واداربه سکوت  

یک سند تاریخی است  ۲۰۰۰دیدارحبوش ورجوی دراواخر سال   

 و

پشت صحنه و حقایق دیگری ...   



 

حاوی نکاتی است که بدون آگاهی به پشت صحنه آن) اشرف( بصورت یک سند تاریخی است. این سند  ۲۰۰۰دیدارحبوش ورجوی دراواخر سال 

واینکه چرا رجوی ناچار است برای اثبات داشتن پایگاه اجتماعی به صدام، به شیوه قاچاق انسان بصورت گسترده روی بیا  یک بعدی فهم می شود.

 ورد. برغم اینکه چنین نیروهایی معضالت بسیاری درتشکیالت ایجاد می کردند که تنها با تهدید وارعاب، سرکوب وزندان وشکنجه و...می توان

وک کوه یخی که ازحقایق درتشکیالت می دانیم ودرست به همین دلیل مانع ازآن می شدند. حقایقی که ازجدا شدگان درآلبانی ازپس آن برآمد. برغم ن

را ذیالً می آورم:«  ۲۰۰۰دیدارحبوش ورجوی دراواخر سال »شنیده ایم، خود زوایای بسیاری ازاین سند تاریخی را برمال می کند. قسمتی از  

 »... حبوش: من راجع به این موضوع میخواهم صحبت کنم چون به عملیاتی که میخواهیم پیرامون آن بحث و بررسی کنیم ارتباط دارد.
در حزب بعث ما تجربههایی داریم، به حکم تجربه عملیات مبارزه مخفی را همیشه عنصر معین و کمک کننده میدانستیم نه هدف اصلی جهت 

تغییر رژیم، من االن با شما برادر مسعود به عنوان میهمان و بازدید کننده صحبت نمیکنم و شما را به عنوان عضو فرماندهی حزب بعث عربی 
سوسیالیستی میدانم. از این رو هر چه دارم برای شما مطرح خواهم کرد، این دیدگاه من است نه آقای رئیس جمهور و نه رهبری حزب بعث، من 

اینجوری فکر میکنم، وقتی که میگوییم »ما« منظور مجاهدین است. حبوش رو به اطرافیان میکند و میگوید: لطفاً اگر اشتباه گفتم حرف مرا 
تصحیح کنید. ما خیلی روی عملیات تأکید داریم، به طوری که ظاهراً با آن زندگی کرده ایم، شما برادر مسعود اگر اشتباه کردم حرف مرا تصحیح 
کن، طوری به عملیات نگاه میکنیم که ظاهراً فقط این اقدام است که رژیم آخوندها را سرنگون میکند. آنچه من جهت تغییر دادن رژیم آخوندها و 

ملت مسلمان ایران که یک ملت برادر و دوست باشد، به آن امید بستهام و شما به عنوان مجاهدین خلق که فرماندهی حزب بعث و رهبری عراق به 
آن امید بستهاست، این است: هنگامی که شما حکومت را در دست بگیرید، مدت زمان طوالنی گذشته است و مجاهدین خلق پرچمدار چالش و جهاد 

حقیقی علیه رژیم بودهاست. وقتی وضعیت را بررسی اطالعاتی میکنیم و به خصوص از زمانی که ریاست سرویس را به عهده گرفتم، احساس 
میکنم که مجاهدین خلق خیلی روی عملیات تکیه میکنند، البته درست است که در زمینههای فرهنگی و عقیدتی و ایدئولوژی نیز کار میکنید و 
فعالیتهایی در صحنههای اروپا، پاریس و… دارید و من هم از راه مشاهده و خواندن گزارشهای شما با آن فعالیتها آشنا هستم. ولی احساس 

میکنم که محور کار شما عملیات است، خود جنابعالی گفتید که هفتم ژوئن روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و شما میخواهید روی 
عملیات تکیه کنید تا روند انتخابات را به نفع خودتان تغییر بدهید، آیا ما باید فقط از این روش استفاده کنیم و بر آن تکیه بزنیم؟ حتماً شیوههای متعدد 

دیگری هم بایستی باشد. این عملیات باید در خدمت آن خط سیاسی باشد نه این که یک عامل اضافی باشد، باید عامل تأکید کننده و تضمین بخش 
باشد، شما به عنوان یک مجاهد خلق در سازمان مجاهدین خلق و ما به عنوان سرویس اطالعاتی عراق نباید فقط در زمینه عملیات با هم همکاری 

کنیم. بلکه برای مثال باید با هم همکاری کنیم تا یک جریان جدیدی را بوجود آوریم و یا سازمان مجاهدین خلق فکر بکند که با چه جناحی از 
 جناحهای ملی ائتالف کند یا در مرحله تاکتیکی یا در مرحله استراتژیکی، و این دیگر به خود شما مربوط است.

... آن چیزی که من میخواهم بگویم این است که باید روی مردم تأثیر بگذاریم، ما چیزی را از شما پنهان نمیکنیم، برخی از عملیاتهایی که 
 وجود میآورد و شاید بعضیها از این عملیات پشتیانی و حمایت کنند.

آن چیزی که من میخواهم بگویم این است که بایستی از تمام اطراف و جنبهها فشار وارد بیاوریم و عملیات ]تنها[ یکی از عوامل فشار میباشد، 
 قبل از این که سراغ عملیات شهری برویم باید یک سری محاسبات را انجام بدهیم که آیا منافع و ضررهای آن را محاسبه کرده ایم یا خیر.

 آن چیزی، آن محاسباتی که برادر مسعود و فرماندهی حزب بعث باید در رابطه با این عملیات به عمل آورند به این شرح است:
برای چه مدتی در این شهر باقی خواهیم ماند؟ چه دستاوردهایی در سطح اجتماع خواهیم داشت؟ آیا تجربه عراق دراشغال شهرها را مد نظر قرار 
داده ایم؟ آیا وقتی آن شهر را اشغال میکنیم، تأسیسات حیاتی آن را تخریب میکنیم و سپس از آن خارج میشویم و در نتیجه یک حالت نارضایتی 
در مردم آن شهر به وجود میآوریم یا آن شهر را اشغال میکنیم و در آن مستقر میشویم؟ عملیات روی شهری که پایگاه مورد اطمینان مجاهدین 

خلق است، آیا تأثیری روی امنیت عراق نخواهد گذاشت؟ چرا که به هر حال امنیت عراق همان امنیت مجاهدین خلق است، آیا اشغال این شهر 
باعث خواهد شد تا یکسری از گروههای داخل این شهر، شهرهای دیگر را به اشغال خود درآورند و اشغال این شهر توسط مجاهدین باعث تشویق 

آنهاست یا این که وقتی وارد شهر میشویم باید شهید بدهیم و سپس از آن شهر خارج شویم؟ با توجه به این که در حال حاضر سالحهای پیشرفتهای 
 در اختیار ایران است و سالحهای جدیدی نیز خریداری کردهاست، آیا آخوندها اقدام به نابود کردن ستونی که وارد شهر شده نخواهند کرد؟

این سؤالهایی است که باید به آن پاسخ داده شود، تمام این جوانب را باید بررسی کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم، در این بحث این مطالب را مد 
نظر بگیرید و بدانید که من با شما هستم، شاید برادر مسعود بگوید این اقدام )که قبل از انتخابات باشد یا بعد از آن( فعالً مناسب نیست، آیا اشغال 
این شهر باعث تقویت بنیادگرایان )محافظه کاران( یا اصالح طلبان خواهد شد؟ شاید اشغال این شهر باعث تقویت و غلبه یک جناح علیه جناحی 

 دیگر در انتخابات شود شما قبالً به من گفته بودید هر کس که در انتخابات پیروز شود، در نهایت دشمن است، آیا این مسئله محاسبه شده است؟
 من جواب میخواهم، آیا اقدامات دیگری موازی این عملیات انجام داده اید؟

 آیا احزابی را که میتوان با آنها ائتالف کرد و قادرند روی انتخابات تأثیر بگذارند، شناسایی کرده اید؟
 آیا فقط میخواهید انتخابات را به هم بزنیم یا این که روی انتخابات تأثیر بگذاریم؟

گردیم به بحث عملیاتحبوش: بر می  
…. 

 
ا را مسعود رجوی: طبعاً آنچا شما گفتید کامالً منطقی است، ولی من بیشتر از این را از شما انتظار داشتم و اگر این نبود که مالحظه وقت شم

بواحمد را دادم. بنابراین ادادم و به سؤاالتی که ممکن بود آن را مطرح نکنید پاسخ میها برایتان با جزئیات توضیح میکنم، در این مورد ساعتمی
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مسئول کنید که همین ابهامات را رفع کند، در ضمن اگر چند دقیقه اجازه بدهید میگویم که ما استراتژی داریم که جامع جمیع وجوه سیاسی، 
 .اجتماعی، فرهنگی و…. است

حبوش: من میخواهم حرف شما را قطع کنم و بگویم که من میدانم که در سطح دانشجویان و بازرگانان و کسبه طبقه متوسط افرادی در داخل 
.کنندایران دارند فعالیت می  
....خواهیم بگوییم که آنها چه چیزهایی کم دارندمسعود رجوی: ما می  

حبوش: میخواهم بدانم نیروهایی که در داخل دارید، چقدر میتوانند بدون انجام عملیات روی انتخابات تأثیر بگذارند؟ این سؤال من است، عملیات 
را کنار بگذارید، ما میدانیم چه تأثیری دارد…. فعالً عملیات را کنار بگذارید ما میخواهیم بدانیم که مجاهدین چقدر میتوانند روی روند انتخابات 

 تأثیر بگذارند؟
....این مثل غذایی است که گوشت نداشته باشد، یعنی فقط ساالد داشته باشدمسعود رجوی:   

ً  این عملیات انجام شد، آیا نیروهایی که در داخل دارید فعال خواهند شد؟  حبوش: خیر، خیر اگر فرضا
.مسعود رجوی: طبیعی است  

….  
 حبوش:ما در گذشته یکسری عملیات انجام دادیم، مثالً عملیات سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و یا سال ۱۹۹۸، این عملیات چه تأثیراتی روی تشکیالت 

 شما در داخل گذاشت؟.
نیروهای ما را فعال کرد ؛ ( ۳تضادهای خودشان )رژیم( را تشدید کرد ؛ ( ۲بی ثباتی رژیم را برای تمام مردم بر مال کرد ؛ ( ۱مسعود رجوی: 

 ۴( مردم ایران را رادیکالیزهتر کرد، یعنی به میزان زیادی پروژه استعماری را برای این که آلترناتیو آمریکایی بیرون بیاید، سوزاند.
 حبوش: آیا پس از آن عملیات، عالئمی دال بر پیوستن مردم به مجاهدین مشاهده کرده اید؟.

 مسعود رجوی: قطعاً بیایید به ارتش آزادیبخش و ببینید برادران ابواحمد و…. میدانند تعدادشان زیاد شد.
 حبوش: درصد میخواهم، آیا یک جهش کیفی داشتید؟

 مسعود رجوی: آری
 حبوش: خوب است، من همین را میخواهم. )حبوش از ابواحمد سؤال میکند(، چند درصد افزایش نیرو داشتند؟

 ابواحمد: آمار داریم که تعدادی از نیروهایشان از داخل آمدند و در اینجا به سازمان پیوستند و ما مقایسه یا آمار راجع به افراد جدید نداریم.
حبوش: نخیر، من میخواهم یک مقایسه و آمار داشته باشیم که آیا وقتی عملیات انجام میشود تعداد نیروهای پیوستی زیاد میشود و وقتی عملیات 

 کم میشود به تبع آن پیوستن نیروها نیز کاهش مییابد.
برابر سال قبل است،  ۱۲نفر بودند فقط منطقه شمال، یعنی این  ۱۲۰مسعود رجوی: به شما عدد دادم، فقط از منطقه شمال دستگیر شدگان فقط 

پایان متن دیدارحبش ورجوی «....آن چیزی که من برایتان خواندن فقط حرف ما نبود  
 

همین جاست که سوال اصلی درموردجذب اینگونه افراد مطرح می شود. برغم شرایط ودالیلی که حاکی از این بود که عمالً راه سرنگونی بسته 

بود. علت نیازمندی سازمان به اینگونه نیروها چیست؟!. درواقع گفتگوی مسعود رجوی با حبوش ـ رئیس سرویس کل اطالعات رژیم صدام در 

پاییز سال ۱۳۷۹نیزدرهمین رابطه قابل فهم وبررسی است. مسعود رجوی تقاضای پیگیری و تحویل گیرفتن دونفر ازمجاهدین اشرف را، که توسط 

جالل طالبانی به گروگان گرفته شده اند را با حبوش مطرح می کند. اّما برای قدرت نمایی ونشان دادن پایگاه اجتماعی وابعاد باالی پیوستن نیروها 

ً  چنین آماری قابل تّدقیق وبررسی  به مجاهدین و ورودی ارتش آزادیبخش، آماری بسیار مبالغه آمیزی می دهد که خودش هم خوب می داند اساسا

 نیست ؟!.

کرد، عمالً برای ما خیلی با ارزش بود، حداقل اگر بین ما و دشمن ما بی اگر طالبانی فقط با ما دشمنی نمی...»گوید:  مسعود رجوی به حبوش می

نطقه تحت کنترل او از داخل خواستند از طریق منفر از کسانی )مجاهدین( را که می ۱۲۰شد. در تابستان گذشته، دست کم طرف بود، خوب می

 «.ایران به عراق بیایند دستگیر کرد

 برای فریب حبوش رجوی، کاراطالعاتی

با خواندن این قسمت از دیدار رجوی وحبوش، برایم خیلی عجیب بود که رجوی تا این حد به آنها دروغ بگوید. درواقع رجوی می خواهد بدین 
وسیله به حبوش و صدام القاءکند که تنها از طریق یک مرز کردستان عراق وآنهم از بخش تحت کنترل بسیار محدودجالل طالبانی، که دشمن 

سازمان است وبا رژیم آخوندی همکاری می کند. در سه ماه  تابستان،۱۲۰ تن را بهنگام پیوستن به رجوی وقرارگاه اشرف دستگیر شده اند!. تا 
بدین وسیله حبوش هم جواب سوالی که قبال درباره میزان جذب نیرو وپایگاه اجتماعی سازمان کرده بود را بگیرد!. درخت گردکان به این بزرگی ، 
درخت هندوانه هللا و اکبر...! .زیرا برای دریافت ۵۰میلیون هزینه ساالنه و... از صدام، نیازمند این آمار وارقام است. این بحث آنقدر عجیب است 

که حتّ ی رجوی در طی این سالیان هرگز ازچنین موضوعی با ما  درنشست های خودش صحبت نکرده بود. نه بدلیل اینکه مسئله امنیتی است! . 
بلکه بدلیل این حقیقت عریان که، همه ما می دانیم چنین آماری )۱۲۰نفر درعرض۳ماه تابستان فقط از سمت کردستان ومحدودهٔ  جالل طالبانی ( 

آنقدر مضحک است که رجوی می فهمد نباید چنین آماری از پیوستن نیروبه ما بدهد. ونمی توانست برای ما چنین الف و گزاف بیاید. راستش اگر 
باخودش بود و امکانش بود خیلی هم دلش می خواست که بگوید، حقیقت این است که ما آنقدرطی این سالیان درعراق نیروی جدید ندیده ایم که به 

افراد باسابقه حضور۱۰ سال درتشکیالت، هنوز می گوییم ،نیروهای جدید الورود؟!. اگراین سیل ورودی که ۱۲۰نفردرتابستان در یک منطقه 
کردستان عراق حقیقت داشت، دیگر نیازی نبود سازمان بدنبال شکار افراد معتاد – درمانده از فقر وبیکاری و لمپن و حتی عناصر 

زورگیرومحکومین فراری... باشد. کما اینکه درسالهای پس ازصدام هم هدف جذب نیرو، نه سرنگونی، بلکه ایجاد زنجیره وحلقه ایی انسانی 
درگرداگرد رجوی و برای حفاظت رهبری درشرایطی که حفاظت وکنترل اشرف به دست امریکایی ها افتاد. وازطرفی صرفاً نمایش پایگاه 

 اجتماعی سازمان برای زدوبند های سیاسی بود والغیر!.
 



 اگرچه موضوع بحث قاچاق انسان است، اّما درابتدای متن مذاکرات، حبوش روی کارسیاسی واجتماعی داخل ایران ومردم بعنوان استراتژی تأکید 
 می کند! وکارنظامی را اقدامی تاکتیکی می داند.

 حبوش تأکید برائتالف باسایرسازمانها وگروهها واحزاب می کند. ورجوی پس ازاین دیداربازطرح »جبه همبستگی ملی« را مجّدداً اعالم می کند.
این رانه رجوی، بلکه صدام وحبوش روی میزقرارمی دهند. وااّل برای ما دردرون تشکیالت محرزبود که ماهیچ اعتقادی به تشکیل جبهه 

همبستگی ملی نداریم. مگراینکه جبهه همبستگی ملی، مشابه شورای ملی مقاومت، مطلقاً درچهارچوب رجوی عمل کند!. رجوی ومسئولین به 
 طنزوتمسخرمی گفتند: کدام حزب وسازمان وگروه وشخصیت مبارز؟. هرکسی هم که مبارزباقی مانده درشورای ملی مقاومت است!. 

 
توسط رهبری عقیدتی عواقب فاجعه بار قاچاق انسان  

 
قاچاق انسان با فریب کارویا کیس پناهندگی عراق، اسرای ایران درسازمان، اسیران جنگی عملیات عواقب چنین عضو گیریهایی) اسیران جنگی 

به بحرانهای سازمان  (اروپا و...ازکشورهای هم مرزبا ایران، اعزام معتادین ومجرمان و کسانی که پرونده بیماریهای روانی وعصبی داشتند...

لیل وجود زندان وشکنجه وسرکوب وجه دیگری بخشید که روابط اخالقی ولمپنیسم ودزدی و... جزئی ازمشکالت تشکیالت گشت وبه همین د

چیز  وارعاب الزمه برخورد با این عناصربود. ما نمی توانستیم با ایدئولوژی یعنی با حرف وسخن ... ازپس چنین افرادی بربیاییم خاستگاه آنها

جدا ازتشکیالت درجریان دیگری بود ولو اینکه زیرضرب سرکوب صریح وعلنی چنین چیزی را برزبان نمی آوردند اما زیرپوست آنها چیزی 

.بود  

قاچاق انسان   جدای ازاین، زندگی وجوانی این افراد وخانواده وفرزندانشان نیز به تاراج داده رفت. تقریباً بالاستثنا من گزارش کسانی که بصورت

ان دهنده بود، مسئله بازی کردن با به عراق واشرف برده شده اند را خوانده ام. یکی ازدردناک ترین فجایعی که برای من تکوبا نیرنگ وفریب 

بسیاری بودند....واین شرح جداگانه ایی می خواهد.روحی وخانوادگی واقتصادی زندگی چنین انسانهای است که خود درگیرمشکالت   

سیامک نادری -۱۳۹۷تیرماه ۲۲-سایت حقیقت مانا   
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