
خودکشی و قتل درمجاهدین ۱۰۰فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از  

 

سیامک نادری   مریم رجوی                                

   تن که درسازمان مجاهدین خودکشی کرده ویا به قتل رسیده اند. ۶۱۰اسامی 

آنها شده است. تن ازاعضای مجاهدین که دست به خودکشی زده ومنجربه مرگ ۷۰اسامی بیش از  

وان مجاهد شهید خودکشی کرده اند را بعندرآلبانی نام سمانه بزرگانفر ورضا ستوده مرام که دچاربیماری روانی شده وومجاهدین مریم رجوی 

  صدیق نام گذاشتند) صفت صدیق بنابرگفته رجوی درقرآن شأن پیامبران وائمه وامامان بکاربرده می شود(.

سال تا اعضایی درسنین باال رادربرمی گیرد. ۱۶یرخودکشی ازکودک)دختر( ز  

برابر خودکشی دررژیم جنایتکارآخوندی است؟. ۱۰تا۵، های مختلف بسته به سالآمارخودکشی درتشکیالت مجاهدین   

سه بارخودکشی « خواهرزاده مریم رجوی»همچنانکه فرید لدنی*  .برابرآمارفوق است ۵تا   ۴ ،آمارخودکشی هایی که منجربه مرگ نشده است

 کرده بود.

مجاهدین است.ایدئولوژیک توتالیتاریسم چنین پدیده ایی دروهمچنین هولناکترین یکی ازدردناکترین  ،یدن خودخودکشی بوسیله به آتش کش  

یکی ازجنایات توتالیتاریسم رجوی است. ،اعضانفت ریختن وتهدید به آتش زدن درحضورجمع وفیلمبرداری ازصحنه برای ارعاب   

 دوتن اززندانیان سیاسی زمان شاه دربین این خودکشی وقتل ها هستند.

اززندانیان سیاسی رژیم جنایتکارخمینی بودند. بسیاری ازاعضایی که خودکشی کرده ویا به قتل رسیده اند،  

پروژه رفع ابهام دراشرف هستند. وتعدادی زیرشکنجه کشته شده اند.۷۳ال اززندانیان س بسیاری ازافرادی که دراین لیست قراردارند،  

قربانیان قاچاق انسان که با فریب و وعده کاروشغل وکسب درآمد، تهیه کیس پناهندگی اروپا، زن ویا حتی آموزش خلبانی به عراق و اشرف 

درمیان خودکشی کنندگان هستند. کشانده شده اند،  



برای درمان به خارج ازعراق می رفتند، اما بدلیل اینکه شاهد زندان وشکنجه وقتل و...بوده واطالعاتی ه می بایست دراین لیست بیمارانی ک

ازاین دست داشته اند وبه همین دلیل اعزام نشده اند ویا با تأخیر عمدی ودرلحظات بازگشت ناپذیرسالمتی وغیرقابل درمان  به پزشک ویا 

مرگ آنها شده، نیامده است. نمونه هایی چون کاظم طهماسبی وعلی ساالری و... بیمارستان منتقل شده ومنجربه  

می رفتند و ازپیش مشخص بود که دشمن کمین گذاشته ویا عملیات لورفته ...، و با سانی که به عملیات بازگشت ناپذیردراین لیست ک

درصد آنها را دولت واستخبارات)  ۵۰ی که ، عملیات...اصرارفرماندهین ومشخصاً تماس وتلفن شخص رجوی برای عملیات به هرقیمت 

منظورنشده است.« خاص»برای منافع ومطامع مالی انجام می شد، جزیک مورد اطالعات( عراق مشخص می کرد.   

ی آموزش خلبانی دراین لیست افرادی که بوسیله قاچاق انسان که با فریب و وعده کاروشغل وکسب درآمد، تهیه کیس پناهندگی اروپا، زن ویا حت

با فرمان رجوی این شیوه جذب نیرو، بدلیل نشان دادن پایگاه اجتماعی به صدام به بعد  ۷۶به عراق و اشرف کشانده شده اند، ومشخصاً ازسال 

نیامده است. آنها دردست نیست زنده ماندن بعنوان مزدورنفوذی به دولت عراق تحویل داده شدند وهیچ اطالعی ازوبسیاری ازآنها  گرفت،اوج 

ی این افراد تماماً با نام جعلی)مستعار( درسازمان حضور داشتند، تا بدینوسیله هیچ مشکل حقوقی وسیاسی برای سازمان نداشته باشد وهیچ رد  

داستان این افراد  هم برجا نماند. وبسیاری ازاین افراد که درپذیرش سازمان بودند نیست ونابود شده اند. وبه ایران نیزفرستاده نشده اند.واثری 

 شرح جداگانه ایی می خواهد.

تعداد کسانی که خودکشی کرده ویا به قتل رسیده اند، محدود به این لیست نیست. کمااینکه درحال حاضراسامی دیگری دردست است که ازایران 

که عکس دوران کودکی تاجوانی اش را ...انیمصطفی عبدلی اشتی و اروپا توسط دوستان ویا آشنایان این افراد درتماس بامن هستند...، ازجمله

متأسفانه نتوانستم این عکس را درفیسبوکم پیدا کنم. وهمچنان درحال تحقیق دراین موارد هستم. این یک پرونده  .برای من ارسال کرده اند

درج حقایق می شود. انتشاراین لیست فضای ارعاب را می شکند بیان ومانع از بازاست. زیرا بدلیل سیستم توتالیتاریسم وایجاد هراس ووحشت،

کما اینکه توسط دوستان جدید رسید. ازفساد وجنایت بدست می رسد. بازهم اطالعات وحقایق بیشتری ،ماه۶این وبنا به تجربه   

ا هم بکشد. اما بدلیل هراس ووحشت همچنانکه دوستان جداشده ایی هستند که درمحافل خصوصی اذعان کرده اند که سازمان می خواست من ر

اینک می خواهند ازاین فضای دهشتناک آسوده باشند. سکوت پیشه کرده اند وپس ازسالها زندگی درتوتالیتاریسم، ازاقدامات رجوی،  

کاراین است که درصد اسامی این لیست، شاهدینی دارند ومی توان دریک تحقیق به آنچه که حقیقت است دست یافت. اصولی ترین  ۹۰بیش از

مریم رجوی خود پیشقدم تحقیق دراین زمینه شود. دراین صورت می توان تمام اطالعات واسناد وشاهدین، فیلم ونوارهای صوتی و... را برای 

 مجامع بین المللی وهردادگاهی ارائه داد. هرگونه تحقیق جامعی می بایست تمامت لیست خودکشی ها وقتل ها را دربربگیرد.

برای مخدوش کردن حقایق وقتل ها و...، وتوطئه  یکی ازشیوه های کاراطالعات وضد اطالعات رجوی،روشنگری درباره  این گزارش، درانتهای

ا یغمایی و...به اجرا گذاشت را روشنگری می کنم. ایی که برعلیه آقای اسماعیل وف  

نه  ،به دادگاه بکشاند. این حق مسلم آنهاست. وپیشاپیش ازچنین دادگاهیمن این حق رابه خانم مریم رجوی میدهم که بتواند شکایت کرده و مرا 

اگرچه باالترین دادگاه، همانا مردم ووجدان عمومی است.« بفرمایید داد گاه!» با قدرت تمام می گویم:تنها استقبال می کنم. بلکه   

 به خانم قزللو با من را ازسایت رادیومانی ویوتیوپ بردارد،همچنانکه دوماه پیش سازمان مجاهدین رادیو مانی را تهدید کرد که فیلم مصاح

ن مطلقاً ازدادگاه وعلنی شد بدلیل جرم وجنایت وفساد، درغیراینصورت به دادگاه شکایت خواهندکرد. درمصاحبه بعدی با رادیومانی تاکید کردم،

شده کورش شریف زاده که توسط سازمان  بس. ونوارضبط و گاهی حققیت استهراس دارند. وبرنده هرداد وکشاندن آن به رسانه های جهانی

توسط خواهرم انتشار داده شد. وکورش شریف زاده اززندان وشکنجه  درباره هما بشردوست را بکلی تکذیب کند،ش تا سخنان بکارگرفته شد،

ین سندی برهمین قتل ها وخودکشی ها است.ا وقتل وکشتن وسربه نیست کردن و توتالیتارییسم وسرکوب غیرقابل باور دراشرف سخن می گفت.  

روشنگری وبیان چنین حقایقی دررسانه ها راه بازکرد تا به اطالعات بیشتری دست بیابیم. همچنانکه کورش شریف زاده آتش گرفتن هما 

وپس  صحنه حضورداشت وخود اونیز دراین شجاعانه اطالعات بیشتری ازاین صحنه داد بشردوست را تکذیب کرد. یکی ازدوستان جدا شده،

موضوع یک  از ازیکربع قرن مشخص شد که یکی ازمسئولین سرکوب سازمان مانع کمک برای خاموش کردن هما بشردوست شده بود. واین

به طبع انتشارحقایق، حقایق بیشتری را دراین زمینه روشن می سازد. قتل شده است. یک جنایت وارتکاب موضوع حادثه بدل به   

هنده اززبان کوروش شریف زاده سندی قابل ارائه به هردادگاه ومحکمه ایی است:حقایق تکان د  

ذیالً می آید: ۹۵لینک ویدئویی اظهارات کوروش شریف زاده درتابستان   

https://www.youtube.com/watch?v=Wus3ZZPN8fQ  

«شکنجه و قتل توسط دستگاه رجوی از زبان کوروش شریف زاده و سیامک نادریحقایق زندان، »  

https://www.youtube.com/watch?v=Wus3ZZPN8fQ


  

 

   :وسربه نیست کردن وشکنجه وقتل صادقی( یکی ازاصلی ترین زندانبانان تقدیم شیرینی توسط مریم رجوی به مختار)بهرام جنت

  

. مختار درآلبانی ۹۷شیرینی ازدست مریم رجوی درعید نوروزسال ان وشکنجه گران درحال برادشتن زندانبانمختار)بهرام جنت صادقی( یکی از

یکربع قرن درسازمان مسئولیت زندان وشکنجه را بعهده داشت. وی یکی ازکسانی است که تمام زندانیان سازمان اورامی شناسند. افرادی مثل 

رنامه ازقبل تعیین شده درصف اول نشست قرارنمی بمن دردرون سازمان هستیم واطالعات پشت صحنه را داریم. می فهمیم که هیچکس بدون 

 گیرد تا ازدست مریم رجوی شیرینی بردارد. این برای روحیه دادن به مختاراست تا ازجنایاتی که کرده است ترس وواهمه ایی نداشته باشد.

کرده ویا به قتل رسیدند تن اعضای مجاهدین خلق که درتشکیالت مجاهدین دراشرف وآلبانی خودکشی  ۱۰۵عکس واسامی تعدادی از  

 



 

 



همراه با گزارش قتل ها « خطاب به رجوی -گزارشی به سه نسل -حقیقت مانا»ازکتاب چاپ نشده  -بخشی هجدهم ازفصل دوم: تشکیالتی 

 وسایراطالعاتی که جدیداً بدستم رسیده راذیال می آورم:

 بخش هجدهم :    پدیده خودکشی درسازمان

درایدئولوژی توحیدی؟ وتشکیالت رهبری عقیدتی؟پدیده خودکشی ومرگ   

 کنم باور کجا ،را از او مرگ ،در این ایام من»...

 نیست برگ یک صحبت از پژمردن

 فریدون مشیری«    نیست... مرگ ،هم قفس قناری در مرگ فرض کن

باید شاهد خودکشی باشیم و اسالم دمکراتیک وبردبار! موّحد وانقالبی چرا دریک سازمان مدعی  ،سوال اساسی ازآقای رجوی ومریم اینجاست! که

؟!. سوال این است که چرا باید آمارخودکشی دردرون تشکیالت مجاهدین، به نسبت آمارخودکشی درایران تحت حاکمیّت رژیم جنایت کاروالیت 

به اخبار خودکشی دررژیم آخوندی توجه کنید:فقیه بیشتر باشد؟!.   

ای جانکاهای، خاطرهمرگ لحظهخودکشی؛   

 نیکی محجوب

  بیبیسی

1395تیر  14 - 2016ژوئیه   

زنند. هزار ایرانی است که در سال دست به خودکشی می ۱۰۰این روایت علی از خودکشی همسرش است. همسرعلی جزء شش نفر درهر »...
 .هر چند ایران در زمره کشورهایی که خودکشی در آن شیوع دارد، قرار نمی گیرد

سال برآورد شده و استانهای ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان بیشترین آمار خودکشی در ایران  ۲۵تا  ۱۵در ایران شایع ترین سن خودکشی بین 

«اند. در آمار ایران بین خودکشی منجر به مرگ و خودکشی که به مرگ منتهی نمی شود، تفکیکی قائل نمی شوند.را به خود اختصاص داده  

. ؟شاهد خودکشی درون تشکیالت نبودیم حضور داشت،«ایران»که سازمان وتشکیالت در شرایطیچرابیش ازسه سال نیم درفاز سیاسی ونظامی در

رژیم خمینی که ازاعضای جدید وقدیمی گرفته تازندانیان سیاسی از بند رسته  کرده بودیدحاکم « عراق »اشرف وشرایطی درفضا وچه 

 درتشکیالت خودکشی می کردند؟. 

رزه وتحقق آرمان آزادی مردم ایران، داوطلبانه به سازمان مجاهدین درعراق پیوسته اند. با توجه به یک سازمان انقالبی که اعضای آن جهت مبا

هرکس به عراق واشرف آمده مرگ  شهادت را پذیرفته »ریسک های مشخص آن، که رجوی هم و...بارها به این مسئله اذعان کرده و می گوید: 

دست به خوکشی می زنند. صحبت برسریک یا دومورد خودکشی نیست!. اعضا که  حاکم کرده اید وفشارهولناکی  چه شرایطی« است.  

آقای رجوی! چه برسراعضا خود وروح روان آنها می آورید که بنا گزیردست به خود کشی های دردناکی می زنند؟!. آقای رجوی! کسی که 

جدا می شود!. شما نمی توانید به آنها مارک بریده یا...بزنید؟!. ازمبارزه بریده، خودکشی نمی کند؟! بلکه برای نیل به زندگی شخصی ازسازمان 

شما تنها سازمان ورهبری هستید که چنین حرفی زده است.  هرشخصی ازشما جدا شود، جدایی اوبمنزلهٔ بریدن ازمبارزه وپیوستن به رژیم است؟،

مری عادی ومشروع است!. کلمه بریده برای پوشاندن عملکرد ا ،ازیک سازمان وحزب وگروه به هرعلت، درهرنقطه ای ازجهان نوااّل جدا شد

قرارداشته باشد!.وخائن نامشروع وخشونت باری است که دراشرف حاکم کرده اید، تا پیشاپیش طرف مقابل شما، درجایگاه متهم   

ی)مادر کبیری(کاندیدای سازمان درزندانهای رژیم خمینی افراد بدلیل شکنجه های طاقت فرسا دست به خود کشی می زدند. معصومه شادمان

با شکستن شیشه عینک وزدن رگ دستانش درتوالت اوین خودکشی کرده بود وبازجوها رسیدند و...، وانبوه ۶۰، درسال ۵۹درانتخابات مجلس سال

دوران زندان خمینی چرا خودکشی های  نمونه های دیگر. سوال اینست که چرا همان اعضااینک دردرون تشکیالت سازمان خودکشی می کنند ؟!.

اپورتونیسم و جسد متعفن و...؟.و... مقاومت دربرابردشمن ومشروع بود، اّما خودکشی درسازمان با همان شرایط، نامش را می گذارید:  

ای دستگیر بسیاری بر۶۰می نامیدید. درسال« متعفنجسد والشه » وآنان را« خودکشی باالترین گناه کبیره است.»شما درون تشکیالت می گویید: 
درحمله امریکا به عراق، شما ومژگان پارسایی به همه شورای رهبری و... فرمان داده بودید که ۸۲نشدن سیانورخورده و کشته شدند...، درسال 

که احتمال حمله ایی  درصورت دستگیری سیانور بخورند. نزهت ارزبیگی ومرضیه احمدی عجوالنه درصحنه ایی که تعیین وتکلیف نشده بود
 ۹۲شهریور۱۰جنایتکارانه  درحالیکه احمد وشاق که خود در کشتار چنین کاری کردند... درغیر اینصورت اکنون زنده بودند!. وجود دارد یا نه

دراشرف بدست نیروهای مالکی ورژیم کشته شد. اذعان می کرد که خیلی زود قرص های سیانور را شکستند. خودکشی این زنان پیش ازفرمان 
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تکلیف نسرین) مهوش سپهری( ومژگان پارسایی بود که هیچ زن شورای رهبری بدلیل اطالعات خاصی ) رهبری( که دارد نباید زنده  همان تعیین
 دستگیرشود.

 

نزهت ارزبیگی                            ۶۴نزهت ارزبیگی نفرجلودرپایگاه سازمان درکردستان عراق سال  

 ۸۳یی که منجر به مرگ می شود حالل ومشروع می شود وعمل حماسه ایی!. وخودتان درپیام سال برای آزادی مریم رجوی خودسوزی ها 
شما درقبال این خودسوزیها وفداکاریها می !«دولت فرانسه تنهابخاطرهمین خود سوزی ها کوتاه آمد!،چون فکر اینجایش را نکرده بود... » گفتید:
برای آزادی مریم قجر هرکاری که بتواند می کند و هر تعداد الزم باشد » ک پیام درونی  گفتید:شما همچنین در ی «.این کمترین کاراست» گفتید:

اگر چه دربیرون ازتشکیالت گفته می شود که این خودسوزیها دستور یا با اطالع تشکیالت وسازمان نبوده است،  «بایستی جان خود را فدا کنند.

همه ما »شهرزاد صدرسید جوادی رئیس دفتر مریم رجوی درمصاحبه با خبرنگاران  گفت:اّما حتّی مستقل از بحث های درون تشکیالت، 
  «خودسوزی می کنیم تا  خانم مریم رجوی آزاد شود.

آقای رجوی! سازمان منضبطی که درصحنه جنگ برغم بمباران ها وهمه کشته ها ومجروحین... حتّي یک نفرآن، یک تیربرعلیه امریکا شلیک 
یشه روی چنین مسئله ایی مباهات و... می کنید، چگونه نافرمانی کرده ودست به خودسوزی می زنند؟. نمی توان ونباید به شعور نکرد. وشما هم

 مردم توهین کرد. 

 اّما هرفردی دراعتراض به توتالیتاریسم ولجن مال شدن توسط شما درتشکیالت، ازسرناچاری وبعنوان آخرین راه حل حفظ حرمت وهویّت انسانیش
ود دست به اعتراض وخود کشی بزند گناه کبیره است؟!. وشما آن را یأس ازرحمت خدا دانسته وکثیف ترین الفاظ تشکیالتی را نثار اومی کنید. خ

ه کشی درسازمان مجاهدین وتشکیالت خفقان آورآن، نه گناه کبیره ویأس ازرحمت خدا، بلکه یأس ونا امیدی ازرهبری عقیدتی است که صریحاً گفت
به من نامه ننویسید! وهّمه چیزدرجمع وبدست جمع تعیین وتکلیف می شود!. نامه خود من به شما دراعتراض به این سرکوب ونشست های فحاشی 

ودرواقع بهتر است بگویم نامه را بسوی من پرتاب  چهار باربه توهین آمیزترین شکل به خود من بازگرداندند!، ۷۷ولجن مال کردن رادرسال 
ون رهبری تصمیم گرفته بود پشت تشکیالت وجمع مخفی شود وسرکوبش را بدین شکل اعمال کند. آقای رجوی! ازاصالت مطلق دادن به کردند. چ

ورهبریتان، از شما نمونه بی بدیلی یک خودشیفته منحط وتوتالیتاریستی بی رحم وشقی ساخت!. آقای رجوی درعرض یک ماه  خود
ج( از افراد قدیمی سازمان درسالن غذاخوری فریاد زدند: اگراین  -ق ،ع -نفر)ع ۲ت زنی بنام رٔویا احمدیتحت مسئولی۱۰دراف ام۷۷درپاییزسال

درلیبرتی شرکت کرد. تنها ۹۲ق کسی است که بعد ها دراعتصاب غذای شهریور -فشارها رابخواهید روی من ادامه دهید خودکشی می کنم! . ع
یکرفون آمدند وازخودکشی خودبدلیل فشارهای تشکیالتی درحضور شما سخن گفتند. نفراّول من ، چهارنفر پشت م۸۰درنشست های طعمه درسال 

نفردیگرهم آمدند وازخودکشی خودشان گفتند...، وقتی پس ازصحبت باشما درنشست  ۳بودم. وقتی من خودکشی را درنشست گفتم روزهای بعد
ماندهان آنها راطبق لیست مشخص پشت میکرفون می آوردند من خود با تصمیم طعمه ازپشت میکرفون کنار رفتم، برخالف سوژهای قبلی، که فر

خودم آمدم وبرخالف شعارهای فحاشی ها وتهمت هایی که توسط جمع تحریک شده توسط شما به سوژه ها داده می شد ازجمله مهدی افتخاری 
هر تهمت وفحشی ...به او می دادند، هیچ کس به من چیزی وصدای اعدام اعدام ... و هادی روشن روان مرکزیت سازمان و.. که فرماندهان 

شتم نگفت. من تنها باشما صحبت کردم وقتی گفتم خود کشی کردم بدلیل برخوردهایی که با من شد وادامه داشت...ومن این برخوردها راراقبول ندا
ی ضرب وشتم...( با شنیدن کلمه خودکشی، صدای )نشست های لجن مال کردن وتهمت پاسدارزدن و کتک وتهدید به زدن وفرستان افراد برا

فیلمبرداراصلی صحنه درجلوسن)سیمای مقاومت(، مجتبی فوالدوند برآمدن نفس افرادحاضردرنشست سکوتی ایجادکرد. پس ازپایان صحبت باشما، 
من را درآغوش گرفت ومی بوسید جلیل )مهدی مددی(می شناخت . همانجا کناردوربین ودرمقابل شما  ۴۹من را درلشگر ۶۸که ازقبل درسال 

مک، سیامک، سیامک...، وصحنه بکلی معکوس شده بود.تأثر...تکرار می کرد سیااندوه وومرتب اسمم را با  

 



الف وسط راه درسالن نشست صدایم زد وسپس ازصندلی بلند شدآمد روبوسی -وقتی بطرف محّل صند لی های یگان خودمان می رفتم، شهاب 
.همه موهایت یکباره سفید شد...و نی گفت: سیامک حاال فهمیدم که چرا دراین سالها ساکت بودی وحرف نمی زدی،کرده...وبا مهربا  

 

الف -شهاب  

 آقای رجوی! یادتان هست شما با لحن وحالتی که می خواستید مسئله خود کشی را به ضعف من برگردانید گفتید: سیامک دوبارخودکشی کرده!، ما 
واین را به  ایم! تعجب کردم که چرا دروغ می گویید! من یکبارخود کشی کردم.اّما شما بدینوسیله می خواستید من راخراب کنیدجانش رانجات داده 

هرگز نگفتید که دراین سه سال چه بالهایی برسرمن آوردید!. قبل ازنشستن ۱۳۸۰درنشست طعمه درسال !. اّما شما من بگذاریدضعف حساب 
درزندان » که اسم من را بردید ودرباره من صحبت می کنید یک لحظه برگشتم بطرف سن سالن، دیدم شما می گویید:برروی صندلی، بازشنیدم 

دید هم)سیامک( اینجوری بوده)با حالتی خمیده ودوال دوال با دستان آویزان وچهره مفلوک راه می رفتید و به اصطالح حالت وادای مرا درمی آور
... تا بدین حضیضی باورنمی کردم با دروغ واجرای چنین نمایش یک لحظه ازصحنه ایی که ازشما دیدم باورم نشد!.«  که درزندان اینطور بودم(.

. حّد نیازمند لجن مال کردن من باشید!. لحظات دردناکی داشتم. شما همان سمبل ورهبری عقیدتی من بودید. حال چنین چیزی درمقابلم می بینم
گوهرشت وبّچه ها بیادم می آمد... هیچ فرصتی برای لیسیدن زخم هایم نبود!. شما کمربند را محکم کرده بودید نشستم روی صندلی، وخاطرات 

ه برای سرکوب... ! من برغم همه شرایط هولناک وغیر قابل تصوری که درتشکیالت برایم ایجاد کرده بودید، بازهم بدلیل آرمان وخون شهدا وهم
ها ومبارزه با رژیم پلید خمینی وآخوندی حاکم، برایم مهم نبود.همه بالهایی که برسرمن آورده بودید ازروی آنها دوستانم، که هیچ چیزدیگری جزآن

الف( را نوشتم وتأکید کردم من ازبرخورد بّچه ها  -ف(و) شهاب  -گذشتم. همان شب یک گزارش نوشتم وبرخوردآن دونفردرسالن ...فیلمبردار)ج
ینکه به فکر من باشند؟ باید به فکررهبری باشند!.... به همین دلیل فردای آنروز شما که گزارش من وهمچنین انعکاس ب کردم! بّچه ها بجای اتعجّ 

وسپس گفتید درماده های این « خود کشی هم یکی ازمواردطعمه رژیم است؟!.» برخورد بّچه ها را شنیده وخوانده بودید درنشست طعمه گفتید:
فه می شود!. عجیب است ویژگی اصلی طعمه این بود که خارجه گرا است!. کسی که ازدست فشارهای سرسام بحث ، خود کشی هم به آن اضا

آوروشکنجه های روانی وفیزیکی شما دست به خودکشی می زند. هدفش خارجه رفتن نبود ونیست. او مرگ را انتخاب کرد تا شما درتشکیالت 
اکمیّت صدام درعراق، که هیچ راه گریزی از نشست ها ی لجن مال کردن وا ذیّت وآزار ودرحصار بسته اشرف، که با سوءاستفاده ازشرایط ح

ه شبانه روزی درتشکیالت رانداشت، حرمت ا ش راحفظ کند. آقای رجوی! شما که چنین بالهایی سر افراد می آورید، چطور خودتان یک انتقاد ساد
شاندن چنین جنایت وشقاوتی دراشرف، بهترین حربه برای شما، تهمت زدن به هرمنتقد راهم نمی پذیرید؟!. ودرست به همین دلیل است که برای پو

دراشرف ولیبرتی وآلبانی، درتشکیالت بودم. من ۹۳وجدا شده ومنتسب کردن او به رژیم ووزارت اطالعات است!. آقای رجوی! من تابهمن سال 
رد!. شما با انواع شیوه ها مانع می شدید. چون هدفتان کشتن من بود. من بدلیل داروی را نه شما، بلکه کمیساریا بعنوان بیمار اورژانس به آلبانی آو

وسپس مجبور شدید بدلیل تا توطئه وچنین اقدامی برمال نشود روز دکتر نمی بردید...  ۳۳تاریخ مصرف گذشته و...سکته مغزی کردم، بعد ازسکته 
ب دکتر ببرید...؟، زمانیکه من با تلفن به خواهردرکانادا گفتم که سکته کرده ام ش ۱۰مسائل سیاسی، بطورغیر مترقبه وفوری، جمعه؟ ساعت

عی ومسئله بیرونی شد. اّما شما بازهم می خواستید آن عمل ناموفق را، به سرانجام برسانید و من رابه قتل برسانید، تا چنین عملکردهای فجی
افشاء خواهم کرد. همه حقایق را خواهم گفت. دراشرف ولیبرتی افشا نشود. آقای رجوی! من همه جزئیات را  

۱۳۶۰درسال کشتن اعضا در سازمان پیکارای از نمونه  

. اسدهللا رنجبر درراه آزادی طبقه کارگرکشتن افراد تنها به شما وسازمان مجاهدین برنمی گردد! درسازمانهای دیگرهم بود. ازجمله سازمان پیکار
توسط بتول  ۲درنشست دیگ موسوم به نشست ف )فردیّت(درمحور۷۴ود وسپس به مجاهدین پیوست. سال اهل الهیجان که قبالً درگروه پیکار ب

درایران من درسازمان پیکار بودم درفازنظامی ما درجنگل بودیم. یک روزسازمان به من یک  »رجائی برگزارمی شد، درحضورهمه گفت:
ا بماند، اورابا خودت ببرواعدامش کن. من اورا درجنگل با خودم کشیدم وبردم به ساله را تحویل داد وگفت: اوبریده، ونمی خواهد پیش م۱۷دختر

اِه، خاک برسرت)فقط کلمه خاک، شنیده شد ولی منظورش  بتول رجائی گفت: «نقطه ایی ، وبا اسلحه ایی که داشتم به اوشکیک کردم وکشتم!.
ردشد وغیرازاین هیچ چیزدیگری هم نگفت؟!. اسدهللا بنا به درخواست من  همین بود.( این را هم بخاطرحضورما گفت وبعد خیلی ساده ازرویش

آن دختر درراه به من التماس می کرد که من را نکش!،اّما درحالیکه روی زمین نشسته بود  »یکبارهم همین جریان را به خودم شرح دادوگفته بود:
تن دیگرازمجاهدین کشته شدند. ۴همراه با ۷۶۱۳زی اسدّللّا رنجبر درعملیات راهگشایی درنوار مر «شلیک کردم وکشتم.  



  

ساله پیکاری را ۱۷وبا فرمان تشکیالتی یک دختر اسدهللا درگذشته عضو سازمان پیکاربود -به هنگام تعهد دادن به مریم رجوی اسدهللا رنجبر
 درجنگل به قتل رسانده بود. 

شدند بلکه سازمان ومسئولین هم درنقطه ایی که ازسرخم نکردن فرد مطمئن می شدند نه تنها افراد بدلیل فشارهای هولناک مجبوربه خود کشی می 
، رٔویا احمدی پس از ۱۰درمحور ۷۷خودشان آنها با توهین وتحقیر، تحریک به خودکشی می کردند تا ازشّرآنها راحت شوند. نمونه آن درپاییزسال

یک داد می زد: بروخودت رابکش!... ، وپشت سرهم همین یک جمله را ده پانزده رفتن نفرات ازنشست، که من تنها بودم با فحاشی وتهمت وتحر
هاست. باربااشاره دست تکرارمی کرد!. من تعّجب کردم این اّولین بار بود که با چنین چیزی مواجه شدم. فهمیدم که دیگرخودکشی، اینک خواسته آن

روزدرفرهنگی کارم کمک به او بود وبه ۲۰ابر فخیم زاده که هم سطح من بود ودرمصاحبه با امریکایی ها هم این مسئله تکرارشد. ج ۸۲درسال
روزقبل مصاحبه با امریکایی ها، من را کنارکشید وبا لحن تهدید و تحکم ۲ملیحه مقدم هم گفته بود از سیامک خیلی راضی هستم و...، یکباره 

من می دانستم که اورا  «یا باید تغییر کنی! یاباید بروی خودکشی کنی!.دیگر نمی شود اینجوری ادامه بدهی!دوراه جلو خودت داری!  «گفت:
اینکه فرستاده اند که چنین چیزی بگوید واینبارپس از سرنگونی صدام درحضورامریکای ها نمی توانند خودشان مستقیم بگویند. به همین دلیل برای 

د همان جمله ایی که سازمان ومسئولین گفته ودقیق حفظ کرده را،تکرارکند!( به جابرگفتم یکبار دیگر جمله ات رابگو!)چو مجبور بو ،مشخص شود
تو وقتی عبارت راتکرارکرد برغم اینکه چنین حرفی را هیچ کس خود سرانه به کسی نمی گوید... با اینحال اورا تست کردم(، وسپس به او گفتم: 

ال یکباره برعکس آنها می گویی؟!. این حرفی که می زنی بروم خودکشی کنم خیلی ازمن تعریف کردی!...، چی شده حامقدم که نزد خواهر ملیحه 
حرف وخواسته  تواست یا حرف وخواسته رهبری!) جا خورده بود( ! اگراین حرف تو است؟! که این حرفها دراندازه تونیست!اگرکسی ازمسئولین 

زند تا من بدانم این حرف رهبری است که می خواهد من خودم بگو خودش بیاید این حرف را ب به توگفته بروبه سیامک این حرف رابزن،
عملیات جاری سکوت کرده بود ومسئول نشست )یک زن فرمانده(هم اصالً جرأت نگاه کردن به سمت من  یروز درنشست ها۳رابکشم!. جابر تا 

انتقاد  ۴-۵روز بعد، جابر ۳من باعث شد تا  ترس داشتند که من درنشست موضوع را مطرح کم. اّما سکوتهمه کُپ کرده بودند!. رانداشت . 
ند با ازمن بکند درحالیکه دراین چند روز همدیگر را ندیده بودیم؟. جابروسازمان به این شکل، بعد ازعقب نشینی دراین سه روز، بازهم می خواست

موضوع درلیبرتی توسط یوسف)علی اکبر انباز( اجرا همین  ، تا بازهم بتوانند به فشارهای روانی ادامه دهند.تهاجم به من موضوع راباالنس کنند
میزی شد. اّما چون اینجا اشرف نیست ولیبرتی است وکمیساریا بیخ گوشمان!، و نمی تواند واژه خود کشی را بگوید یوسف با حالت زننده وتوهین آ

ثی میان ما باشد می گفت: تو ازشهادت می ترسی تواهل تحریک می کرد و چون تهدید ها و...نتیجه نداد اینک یکباره وبی مقدمه و بدون اینکه بح
ربزه شهادت نداری..!)درحالیکه چند روزقبل درجلوبنگال که بعنوان آسایشگاه من است دوفرمانده یگان محوطه راکنترل می کردند شهادت نیستی جُ 

ر روی تخت افتاده ا م کثیف ترین بازجویی ها وتهدید ماه ب۹ویوسف همراه بانفر دیگر ازمن که سکته مغزی کرده ام ومهره کمرم هم خرد شده و
انی وپروند سازی... می کنند(. به همین دلیل اشراف وآگاهی من نسبت به این شیوه های بکارگرفته شده توسط سازمان بیشتراز دیگران است. سازم

آلبانی بیا یم وهنوزرفتنم به آلبانی رامطلع نبودم، به یکی  که رجوی ریزترین برخوردهایش را تعیین می کند!. به همین دلیل یکماه قبل ازاینکه به
 ازدوستانم سپردم که اگر من به هردلیلی زنده نماندم تمام جریان من را به خواهرم بگوید، تا هیچ چیز پنهان نماند.

 وحشت رجوی ازافشاء جنایت وخودکشی ها

سخنان  رجوی در ۱۱ آبان ۱۳۹۳ همین  ترس وحشت و سراسیمگی وعدم تعادل رابازتاب می دهد. درحالیکه سخنان رجوی مربوط به ۱۱آبان 
است، ۲۶آبان که ازتوجیه کمیساریا در ساعت ۸شب به مقر وسالن غذا خوری برگشتم وقراربود فردا صبح به آلبانی پروازکنیم. یکباره دیدم 

اخبارسیمای مقاومت پخش شد وسخنان رجوی درباره کسانی بود که موضوع مرگ های مشکوک درمجاهدین را علم می کنند و...، من جا خوردم 
زیرا یکی ازاین موارد خود من بودم) بطورجداگانه آنرا طرح کرده ام(. رجوی پخش این سخنان را با ۱۵روزتأخیر درسیمای مقاومت پخش کرد 
وهدف آن کسی نبود جزمن. تاجاییکه فردا از۴صبح که برای رفتن به آلبانی درسالن بزرگ غذاخوری همه برای رفتن جمع شده بودند نوارهمین 

نشست تنها ازهمین قسمت مرگ های مشکوک آغاز می شد  واین نواردوبارمتوالی با صدای کرکننده بلندگوها بازپخش شد. چند نفرهم به مسئولین 
گفتند که صدا خیلی بلند است اذیّت مان می کند، آنرا کم کنند، و افراد فکرمی کردند مسئول پخش صوت ونوار، اطالعی ازکرکننده بودن صدا 

درسالن ندارد؟. من سکته مغزی کرده بودم وگوشی درگوشم قرارداده بودم اّما برغم این صدابصورت کرکننده شنیده می شد. تاجاییکه فرشته یگانه 
) مسئول ستاد جنگ سیاسی( که برای توجیه نفرات ازچگونگی نقشه مسیر خروج وبازرسی ها و... حرف می زد چندین با رگفتیم صدانمی آید!. 

برغم اهمیّت ندادن، فرشته بعد نا چارشد یک خواهر ی بفرستد تا صدای بلند گورا کم کند. اّما بازکم نکردند! یکبار هم خودش رفت، اّما بازهم 
صدای بلندگوراکم نکردند. درحالیکه اصلی ترین مسئله برای خروج همین توجیه بود. من که درردیف دّوم نشته بودم صدارانمی شنیدم چه رسد به 

 نفرات پشت سرمن!. زیرا فقط یک چیز مهم بود وآن شنیدن تهدید وارعاب رجوی بصورت کرکننده، که سوژه موردنظرکسی نبود جزمن.



حدوداً شش ماه بعد وقتی سخنان رجوی که ازسیمای مقاومت پخش شده را دریوتیوپ دیدم بسیار تعّجب کردم. زیرا دراین نوار برخالف لیبرتی 
آغازسخنان رجوی با مرگ های مشکوک شروع نمی شود؟ درحالیکه دراخبارسالن غذاخوری مقر بهنگام شام سخنان رجوی ازقسمت مرگ های 

مشکوک وتهدید وارعاب اوشروع می شد وفردانیز بهنگام اعزام به آلبانی درسالن بزرگ لیبرتی ازهمین قسمت دوبار بصورت متوالی پخش شد؟. 
ومن فکر می کردم که این اّول نوار است! زیرا جزء همان مسائلی بود که می خواستم پشت صحنه این سخنان واین نوار را افشا کنم که حقایق 

چیست. یعنی رجوی نیازداشت که فرد موردنظراین تهدید وارعاب شنیده باشد وبه همین دلیل سخنان رجوی از۱۱آبان ۹۳ یکروزقبل ازاعزام به 
 آلبانی پخش شد. اگر اعزام این سری به هردلیل منتفی یا عقب می افتاد آنرا پخش نمی کرد، همانطور که رجوی با ۱۵ روزتأخیرآنرا پخش کرد؟.

کسانی که پشت صحنه این مسائل را درلیبرتی نمی دانند ازسخنان رجوی که غیر متعارف وتوأم با سراسیمگی وتهدید و... است. تحلیل های 
دیگری می کردند. این اّولین بارنبودکه رجوی غیرمستقیم )به درمی گوید که دیواربشنود(من راتهدید می کرد. پیش ازاین نیز درسال۹۲ دریک 

قسمتی ازسخنانش بی آنکه ازمن اسم ببرد یکباره بی ربط موضوعی را مطرح کرد که هیچ کس نمی دانست طرف موضوع کیست. اّما من 
واو)رجوی( ومسئولینی که درجریان بودند می دانستیم که مخاطب من هستم. دراینجا چون هنوز بحث اعزام به آلبانی نبود تهدید همراه با تطمیع 

 بود.

  کاش رجوی چنین کاری نکرده بود. رژیم آخوندی دمارازروزگارمردم درآورده است ودیگرجایی ندارد که رجوی نیزچنین کند. ما با سالیان زخم 
 وزندان وعشقی که تا حد پرستش رجوی بود وبا او ومریم روزانه نفس می کشیدیم نباید چنین کاری می کرد، شایسته ما نبود.

 چه گوارا:»همیشه این قابلیت را درخود حفظ کن که نسبت به هر گونه بی عدالتی برهرکس و درهر گوشه ای ازعالم، حساس باشی.«

اگر چه بدلیل شرایط حاکم  خودکشی درسازمان موجود است وبرخی ازآنها صحت ندارد.اسامی مختلفی دراین سالیان دراینترنت مبنی بر 
ازهمدیگردراین زمینه وجود نداشته وتبعات بسیارسنگینی متوّجه فرد می شود. با  «رازهای مگو»برتشکیالت دراشرف که امکان هیچگونه پرسش

صحنه ووقایع، گزارش داده اند، اّما بعضی ازاخباروموارد جای تردید دارند اشته اند وبسته به حضورواشراف آنها به داینحال شاهدینی وجود 
ویاخبر صحیح نیست وفرد براثرعملکرد سازمان، هرموردی را خودکشی یا کشتن افراد قلمداد کرده است. بنظرمن درست واصولی آن است که 

چیزی باید بترسیم!. اّما حقیقت اساسی اینجاست که من بشخصه ترس  خود سازمان دراین زمینه گزارش دهد. اگرواقعاً دستمان پاک است دیگرازچه
احمد واقف )مهدی برائی نماینده قانونی ساکنا ن اشرف ولیبرتی(  ۹۳وحشت آنها را درباره موضوع خودم، خیلی واضح وروشن دیده ام. درسال

ست یک ساعت ونیمه ، وقتی گفتم چرا به من قرص تاریخ بهمراه علی اکبر انباز)یوسف( وبهزاد صفاری بعداز فشارها وتوطئه ها دریک نش
روز سکته کردم دکتر نمی بردید؟ احمد واقف دستانش می لرزید. وشدیداًجا خورده بود والل شده بود ۳۳مصرف گذشته و... داده اید؟. چرا 

ودکترنبردن چیست؟!. بهزاد صفاری چیزی  بهزاد صفاری گیج شده بود وپرسید داستان قرص تاریخ مصرف گذشته وتوانستم اتاق را ترک کنم!
ماه فهمید من سکته کرده ام وبه  ۷آنها خوب می دانند که من یک نمونه ایی هستم که اززیردستشان دررفت...! وکمیساریا بعد از  نمی دانست.

ت شنید درجا گفت ما دراین مدّ  تشخیص دکترعراقی کمرم دروضعیت بسیار خطرناکی قراردارد وممکن است نخاع قطع شود...،وکمیساریا وقتی
هیچ خبری ازوضعیت شما نداشتیم کسی)سازمان( هم به ما نگفته بود؟! وتأکیدکردند که من نفراوورژانس برای اعزام به خارج هستم!. موضوع 

مان کشیده شد. آنها باید هم ومسئله به خارج از حیطه ساز ماه هنگامی که خواهرم با فشار توانست اجازه تماس بگیرد به اوگفتم۷سکته را پس از
سال کینه کشی وحشیانه رجوی ۱۷بترسند، ترس احمد واقف فراترازجنایتی است که درمورد من کرده اند. حاال یکی ازهمان ها زنده مانده وپس از 

اریستی جهان ربوده بودیم!. که گوی سبقت را ازهمه سیستم های توتالیتازمن ، اینک شاهدی هستم براین عملکردهای اپورتونیستی وجنایت باری
را هم داشت دیگرچیزی از پیامبری او باقی نمی ماند و سازمان دراشرف  ازمیلیاردها عملکردنامشروع  حتّی اگرمحمد پیامبرخدا هم یک مورد

همان حقیقت اساسی است چنین پیامبری را باید به زیر کشید. اگرمسیح هم یک مورد ازچنین اپورتونیسمی را دچار می شد دیگر می سوخت!. این 
این همان فاجعه ایست که باعث شد رجوی پنهان شود. چون یک نمونه کافیست تا  که تناقض آن مانع خروج سازمان ازاشرف ولیبرتی است!.
 هرآنچه که هست بسوزاندو تمامیّت فرد را به باد فنا دهد. 

 اسامی افرادی که درتشکیالت خودکشی آنهامنجربه مرگ آنهاشد

رابتدا جاییکه توانسته ام سعی کرده ام گزارش کوتاهی ارائه دهم. هدف نه انتقام کشی، بلکه شناخت فاجعه ایست که درآن قرارگرفته ایم. من هم دتا 
ع دارم این تصویر را نداشتم. اّما می دانم هرکجا که تحقیق شود می توان رّد پای این جنایت سیستماتیک وابعا د آن را دید. تا جاییکه من اطال

ساله ای درسازمان را شنیدم وسازمان تاکنون سکوت کرده است. همچنین دربهمن سال ۲۳آخرین نمونه آن درآلبانی است خبر مرگ دختر 
. ازنفراتی که جدیداًدرآلبانی جداشده اند شنیدم که فرهاد درودیان گفته است اگر بخواهید این فشارها را روی من بیاورید خودکشی می کنم!۹۴
زیرا این سیستم تنها با اتکا به روشهای  سال قبل درآلبانی جداشده بود. این داستانی است که بوده وهست وادامه خواهد داشت!.۲رفرهاد درودیان پس

دیگران ت خود راحفط وحراست کند وااّل حلقهٔ زنجیرها تشکیالتی گسسته می شود. تا جاییکه خودم می دانستم وازتوتالیتاریستی می تواند موجودیّ 
اید شنیده بودم ویا ازاینترنت خوانده وتحقیق کرده ام سعی براین بوده که نمایی کلی ازجریان خودکشی درسازمان مجاهدین را به تصویربکشم. ش

ق این اّولین گزارش سرجمع شده دراین زمینه است که ابعاد فاجعه دریک سیستم بسته را نشان می دهد ودرآینده الزم است درهرمورد تحقی
این گزارش هنوز درحال تحقیق بودم. ودرمتن این گزارش آمده است.  ۹۷اردیبهشت  ۹۲کما اینکه تا همین دیروزوبررسی بیشتری صورت گیرد. 

شامل خودکشی هایی است که منجر به مرگ افرادشده وآمارخودکشی درتشکیالت رجوی بسا فراترازاین این آمار است. بیشترین خودکشی ها 
ی که مهوش سپهری )نسرین( دررأس تشکیالت بود صورت گرفت واین دوران مخوف با مژگان پارسایی ادامه یافت. تنها ویژگی دردوران سیاه

 هردواین بودکه بقول خودشان، هیچ چیزی ازخودشان ندارند وهمه چیزرا ازرهبری می گیرند.

 خودکشی فرید لدنی خواهرزاده مریم رجوی



 

. فرید لدنی تحت فشار...بود وجمعاً سه باراقدام به خود کشی ی یکی ازجوانانی بود که ازاروپا به اشرف کشانده شدنوید لدنی خواهرزاده مریم رجو
مریم  رجوی دارد وبارمنفی جدایی ازسازمان وحضوراودرآلبانی ودرمیان جدا شدگان ازسازمان داشت، مکرد وبدلیل نسبت خانوادگی که با مری

اما کماکان درپایگاه سازمان بود.  اورا بطور ویژه ازآلبانی بصورت قاچاق به آلمان منتقل کرد. اوتنها کسی بودکه جدا شده بود، ۹۴رجوی درسال 
آلمان برد.  وسازمان خودش اورا با قاچاقچیان به  

من به مسائل فردی افراد کاری ندارم وهرگزهم به این مسائل نخواهم پرداخت. اما این  فرید لدنی با فرمانده مقرمرکزخودشان رابطه جنسی داشت.
مقرکه یکی  فرمانده این مسئله تا جایی بود که مسئول سنگر) آسایشکاه(مسئله ایی است که سازمان ومریم مسعود رجوی هم ازآن مطلع بود. 

با فرید لدنی بود. درحالیکه درهیچیک ازسنگرها که محل استراحت وآسایشگاه بود ودیگرکسی دربنگال ها  اززنان ارشد شورای رهبری بود،
ین حجم اطالعاتی که یکی ازدوستان درا استراحت نمی کرد. فرید ساعاتی ازروزرا به رسیدگی به سنگر) خوابگاه( فرمانده مقراختصاص میداد.

شنا بود باره داد وحتی تبادل نامه ها درکامپیوتر بین فرمانده مقرزن شواری ارشد رهبری و فرید لدنی میداد واین دوستم به سیستم های کامپیوترآ
یکباربه این  ریزترین مسائل... واقعاً برای من غیرقابل باوروشوکه کننده بود. حتیوهمه نامه ها را خوانده ومحتوای نامه را برای من می گفت...

بود وهنوزاین ۹۴زیرا دی ماه سال« مکانیسم ها راشرح نده ویا حرفهایی که درباره ...نوشته شده را بازگونکن»دوست جدا شده ازسازمان گفتم:
هانه به این کسانی که تلقی جنسی ازسخنان من دارند ویا خود آگا حجم ازاطالعات درباره مسائل جنسی درسطوح باالی سازمان را نشنیده بودم.

را بیابند که هدف طرح مسائل جنسی نیست، هدف بیان فسادی است که  تا اصل مطلب را پنهان سازند، باید این درکموضوع دامن می زنند، 
اعضای آن حق ازدواج ویا هم صحبت  ت سال اس ۳۰بصورت همه جانبه تاروپود رهبری وساختارتوتالیتاریسم ایدئولوژیکی است که نزدیک به 

اگرمسائل جنسی یا زن ویا مرد به ذهنشان بزند باید گزارش نوشته ودرحضورجمع  (ن با یک زن را ندارند. وبرای یک لحظه )یک دهم ثانیهشد
. واگرکسی خطای ایدئولوژیک کرد ومرزسرخ ردکرد، وکارش به خود ارضایی کشید باید درجمع بخواند که من به این دلیل که مرزسرخ بخوانند

انقالب خواهرمریم خیانت کردم، کارم به خود ارضایی کشید . خود ارضایی درسازمان مجاهدین توسط مهدی براعی )احمد واقف(  رد کردم وبه
واکنون درآلبانی نشست غسل هفتگی به نشست درصحنه « خودکشی ایدئولوژیک است» همچنانکه خود رجوی به آنها آموزش داد است، معنی اش

ت.  اگردر خیابان زنی را دیدند، باید به کناردستی بگویندکه من لحظه جنسی نسبت به این خانم داشتم. آیا این غسل وغسل خیابانی تبدیل شده اس
به  خیابانی به مقاومت ومردم وانقالب کمک کرد ومی کند، یا اقدام دختران انقالب، که بی روسری ولچک تمامت والیت فقیه وحاکمیّت آخوندی را

ام حرف این است که این دستگاه ایدئولوژیک نه تنها با انقالب و پاکی )مستقل ازاینکه تعریف پاکی چیست(راه نیافت، بلکه چالش کشانده اند؟. تم 
 بیمارانی تولید کرد که یک نمونه آن درخیابان دست به آزارجنسی دختران آلبانی می زند. 

گزارشی درسایت حقیقت مانا انتشار دادم: ۹۶اسفند  ۲۶همچنانکه در  

 مریم رجوی و ُدم خروس کانون شورشی، کانون آزارجنسی دختران آلبانی

خانواده های اعضای مجاهدین زندانی درآلبانی -هم میهنان  

 

 
هک مریم رجوی ویدئو آزارجنسی یکی ازاعضای تشکیالت مجاهدین بنام محمد...درپایگاه رشید واقع تیرانا را ازروی یوتیوپ وتمامی سایت ها ...

ها را پنهان سازد.« کانون جنسی شورشی»پشت پردهٔ کرد. تا   
 

آلبانی -گزارش نشریه ایمیکت   



 
 خلق مجاهدین سازمان از عضوی رانایت خیابانهای در شده رها جنسی مریض نفر یک کهنشریه ایمیکت درتیرانا افشا می کند  ۲۰۱۶اکتبر  ۲۷در

 ودختران زنها همه به ترّدد حین ودرخیابان اند. شده آورده آلبانی به راما ادی آلبانی وزیر نخست کمک با و ها امریکایی توسط که باشد می ایران
 یکبار کند می کاری چنین بدفعات که شده فردی متوّجه که وهنگامی گرفته ها آلبانیایی از یکی را فیلم این کند... می ارضا را وخود کشد می دست

 اند: رسانده بچاپ مورد دراین نیزمطالبی آلبانی ومطبوعات اشتهگذ ودریوتیوپ اوگرفته از فیلمبرداری به تصمیم
 «)ویدئو( خیابان در ها بچه به زدن دست با تیرانا در خلق مجاهدین عضو ارضائی خود»
 
 

( که نشریه ۲۰۱۶ اکتبر ۲۷هنگامی که درآلبانی بودم، چندین بار این ویدئو رانگاه کردم، تا فرد مزبور را تشخیص دهم.  اّما تا این تاریخ مشخص)
م ازنیم ایمیک این خبر وویدئو را علنی کرده است، تمام کسانی که درآلبانی ازسازمان جدا شده بودند، هیچ کدام شبیه چهره ای که ازپشت ویکبار ه 

د، بسیار کم بودند، وهمه این افراد رخ اورا دراین ویدئو نشان میدهد،  نبودند. زیرا تعداد افرادی که جدا شده وبه اروپا نرفته ودرآلبانی مانده بودن
از جدا  هم با همدیگر ارتباط نزدیک داشتیم. این مسئله همینطور درابهام  باقی ماند. اّما یک چیز مشخص بود!. کسی که چنین کاری می کند، نباید

رند وبصورت مستقل زندگی می کنند شده ها ازسازمان باشد. زیرا آنها جدای از سازمان وتشکیالت درحصاروزندان هستند. ودرشهرخانه دا
 ونیازی ندارند به این شیوه، ودرحین تردّد درخیابان وپیاه روها، با آزار جنسی درچنین سطحی خود راارضا کنند؟!.

 شنا سایی مجاهد مریم رجوی درویدئو آزارجنسی 

تاریخ) ویدئوی آزارجنسی( از سازمان جدا شده  به من رسید. اوکه پس از این« د -ل»( اطالعاتی  توسط ۲۰۱۷می  ۱۴)۹۶اردیبهشت  ۲۴در

لی است، ازمن قول گرفت که به هیچ کسی نگویم این خبراطالعات را ازاو گرفته ام، زیرا سازمان هزینه زندگی من راقطع میکند ومن پشتوانه ما

 ندارم... سپس به من  گفت:

با لمس زنان ان راه می رود ودست بر بدن زنان ودختران می کشد و درخیاب که دریوتیوپ گذاشته شد، که فردیآزار جنسی همان فیلمی  »

من دیدم که این فرد چنین کاری می کند ابتدا فکر کردم سهوی است یا یک مورد  »ارتزاق می کرد. فیلم توسط یک آلبانیایی گرفته شده وگفته بود

ا دیدم ادامه می دهد وفیلمش را گرفتم. نامش  ،فیلم اورا گرفته اند ده رو دختران وزنان را آزارجنسی می دهذ ووپیا فردی که درخیابان «است ام 

، درپایگاه رشید درقسمت نانوایی سازمان محمد...  درتشکیالت مجاهدین است. محمد... است ودرپایگاه رشید درآلبانی ) متعلق به سازمان(

«کارمی کند.  

درکامپیوتر ثبت کردم. برای اینکه مستند باشد، خواستم عکس وفیلم ولینک آنرا نیز شب به خانه  آمدم وطبق معمول خبر هایی را که گرفته بودم 

بانی بیاورم. اّما درکمال تعّجب، دریوتیوپ وهرسایت دیگری... که چک کردم...، این فیلم غیر قابل دسترس وبلوک شده بود؟. بین اینکه دولت آل

که با مریم  خانم ایلونا جبریا تن این افتضاح ازمردم وبویژه توسط معاون وزیرکشور آلبانیاین فیلم را بلوک کرده باشد؟،) بدلیل پنهان نگاه داش

ازبلوک رابطه نزدیکی دارد...( یا سازمان مجاهدین؟. بیشتربه سازمان مجاهدین می خورد که چنین کاری کرده اند!. زیرا این اولین تجربه ونمونه 

آن مواجه بودم. بدلیل اینکه این فرد)محمد...( هنوز دردرتشکیالت سازمان مجاهدین درآلبانی است، کردن توسط مجاهدین  نبود که دراینترنت با 

اگر این فرد)محمد...( از سازمان جدا شود، این فیلم نیز از بلوک خارج می شود!. وهرتهمتی که  این فیلم توسط مریم رجوی بلوک شده است،

د دارد به محمد... می زنند. تهمت هایی که  این فیلم پیش، آن هیچ است. ومدعی میشوند که این فرد دراین جهان کثیف قدرت وامیال پست آنها وجو

ادیم...این با گریه والتماس به ما پناه آورد وما صرفاً برای حفاظت ازآبروی او وخانواده اش...، چنین قیمتی را ازجیب رهبری پاکباز ورزمند گان د

اخذ کرده اند. « راسو »سازمان ورهبری عقیدتی ازحیوانی بنامهمان هنر وسیستم دفاعی است که   

  https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y 
 

 

https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y


قالّده ای نام این فرد را من خودم عامداً تغییر دادم زیرا نمی خواستم بدلیل حفظ حرمت ها شناخته شود. چون ازکسانی است که اسیر توتالیتاریسم و

 ایدئولوژیک رجوی است. 

د. )ازدوستان من درآلبانی بود.( نفرجلوترازآنها آقای خلیل فریاد رس است که ازسازمان جدا شده واینک درهلند هستن»دوستم تماس گرفت وگفت:

دراشرف اسیر شد  ۸۸گروگانیست که بدست مالکی درسال  ۳۶وهمچنین نفر دوم که درکنارخلیل فریاد رس حرکت می کند، علی تولمی یکی از

روزاعتصاب غذا کرده بودند. علی تولمی نیز درهمین دو ماه پیش ازسازمان جدا شد، و... ۷۰وبمدت  

آزارجنسی با مسئولین تشکیالت درآلبانیپشت پردٔه این   

و انعکاس کلیپ ویدئویی مزبور یوتیوپ  ...، مسئولین سازمان  در نشریه ایمیکت درتیرانا ۲۰۱۶اکتبر  ۲۷آزارجنسی در پس ازافشای این 

محمد....نبود؟ )نام اصلی  اون مگرشما کجا بودین ویا چکارمی کردین که حواستون به» ازدونفرفوق) خلیل فریاد رس وعلی تولمی(  می پرسند:

 محمد نزد من محفوظ است ودرصورتی که نیازباشد می توانم دراختیارمجامع بین المللی ویا...بگذارم.(  

ما هرکاری میکردیم اوهمراه باما ودرکنارما نمی آمد وازما عقب می ماند وتکی می آمد ودیگر » آنها)خلیل فریاد رس وعلی تولمی( جواب میدهند:
رترکیب حواسمان با  او نبود) درسازمان همه افراد باید همدیگررا کنترل کنند واگرموردی بود شب باید گزارش بنویسند.... درآلبانی نیز افراد دما 
نفره به شهر می روند. وهیچ کس مجازبه خروج ازپایگاه بصورت تک نفره نیست.(۳یا ۲  

 

 

 

. فریدلدنی نیزمانند محمد رجوی پسر مسعود رجوی، سوگند عضویت نخورد وبه ۱۳۸۹درسال فرید لدنی درحال سوگند خوردن درمقابل رجوی 
 گزینه سه ایی معروف بودند) گزینه ایی که ازعضو بودن دست کشیده وهوادارمی شدند. مثل سایرهواداران خارج ازکشور(

ه اشرا با سازمان حفظ کرده وبلحاظ مالی وغیره...به اومی نوید لدنی درآلمان ودرتشکیالت مجاهدین است. رابط»گفت: ۹۶آبان سال ۱۳غ در -غ
 رسند.

 رضا ستوده مرام -۱

رژیم خمینی بود. الزم به ذکر است که رضا ستوده مرام هم  سال زندانی سیاسی ۶بیش از۶۰ پس ازسال ۰ارومیه،اهل  رضا ستوده مرام 
.احتماالً خواهرش هم دستگیر شده بود - درپروژه رفع ابهام دستگیر وزندانی شده بود. ۷۳درسال  

 
رضا راکتک زدند، درآن دوره جهانگیر)پرویزکریمیان( واقعاً یک سرکوبگر تمام  ۷۴واقعیت اینست که درنشست های دیگ بند ف درسال 

از شب تا صبح  ۱۱رضا دیگرنمی خواست درسازمان بماند. به همین دلیل جهانگیر درمرکز ۷۴عیاربود. پس ازآن درنشست های حوض پاییز
برای اونشست جمعی گذاشتند وبشدت اوراکتک زدند. سروصورت ودهانش خونین شده بود. براثرلگدی که یکی ازافراد همان جمع به اوزدند 

 بیهوش شد وهمین مسئله منجر به پایان نشست شد. پس ازاین رضا تعادل زیادی نداشت. خیلی ها شاهد بودند که می رفت وبر سروروی خود خاک
 می ریخت. یابا خاک بازی می کرد. ویا تا مّدت ها باکسی صحبت نمی کرد.ازاین پس اودیگربه حالت ثبات برنگشت.  

اّما نمی داند که ماراه خارجه رابسته ایم!. وبهیچوجه کسی  رضا بااین کارها می خواهد کاری کند که اورا بفرستیم خارج کشور.»گفت: سازمان می
  «سرکوبی که شما راه انداخته اید درزندانها نیز با ما اینکار رانمی کردند.»توده مرام می گفت: رضا س«. را نمی فرستیم



فحش  »:باالی صندلی می رفت و بلند داد می زد که  ،رضا ستوده مرام موقع شام که همه درسالن غذا خوری مرکز پنج حضورداشتیم۷۵درسال  
اورا می گرفتند وبه بیرون ازسالن می بردند وهمان کنار کتک اش می  «ها غیر انسانی است.درنشست  تهدید وکتک کاری افراد، توهین ،دادن

 همین شرایط بود که بیماری اورا تشدید کرد.  .زدند. چند روز هم بنگالی)زندانی( می شد

. احمد ازوضعیت رضا به من می گفت: سابقه تشکیالتی رضا ازاحمد مسچیان بیشتر بود .یک نفر ویژه به احمدمسچیان سپرده بودندعنوان اورا ب
کارهای عجیب غریبی انجام می دهد... من همیشه باید مواظب اوباشم. گزارش های ویژهای ازمسائل جنسی می نویسد...  .وضعیت خوبی ندارد»

 «گزارش هارا بگیرم وبه آنها بدهم. نمی خواهد در اشرف بماند.: به من گفته اندمسئولین 

ال تا شده، که ۱۰درامداد اشرف بستری بود. یکبارازمن)نگارنده( کاغذ خواست برای نوشتن گزارش. بعد دیدم یک کاغذ درهمان روزهایی که 
ین دورش نخ سفید زیادی پیچیده به من داد) مثل نخ بادبادک که درکودکی روی کاغذ می پیچیدیم( وگفت: این گزارش بده به مسئولین. تابحال چن

م به مقر وقرارشد بروم گزارش را بدهم. درمقرخانم اکرم دامغانی که فرمانده یگان ما بود، وسط راه من رادید. با چیزی ندیده بودم. زنگ زد
ساعته باید کناررضا می ماندم( گفتم آمده ام گزارش را بدهم وبروم. گفت بده به من، من گفتم،  ۲۴تعجب پرسید: اینجا چکارمیکنی؟ ) چون 

مددی(، گفت بده به من، من می دهم به او. گزارش را داده وسریع برگشتم امداداشرف. دفعه بعد که به مقر رفتم دیدم  قرارشده بدهم به جلیل)مهدی
ه زهره شفایی فرمانده مرکز، برای اّولین بارنگاهی باغیض به من انداخت که معنای بسیار بدی داشت!. فهمیدم هرچه هست سر همان نامه رضا ک

سانتی متر(. اینبار نامه را بازکردم ۳×۳فعه بعدرضا بازگزارش نوشت ونخ پیچید وداد)کاغذی چند ال تاشده، درابعاد دورش نخ پیچیده است!. د
ببینم مسئله چه بوده که، چنین رویکردی نسبت به من ازطرف زهره بوده. گزارش چیزی نبود جزمسائل جنسی کسی که تعادل روانی خودش 

یره کشیده بود. تازه متوجه شدم که موضوع چیست! به مقرزنگ زدم وگفتم رضا گزارش داده، اّما دفعه قبل راازدست داده:  یک آلت مرد ویک دا
ه بودم اکرم دامغانی چنان حرفی زدومن به اودادم. اّما باید به خود جلیل ) مهدی مددی( بدهم. زهره شفایی فهمید که، من گزارش اّول را نخواند

 انی ازمن گرفت.واشتباهی شده بود که اکرم دامغ

 
 

 

 رفع ابهام بودند ۷۳هرسه آنها اززندانیان سال  ۰لیبرتیکمپ مالک کلبی وصفدر در–ازسمت راست رضا ستوده مرام 

برادر)رجوی( » محمد علی توحیدی)فرید( ازمسئولین ارشد سازمان رفت پشت میکرفون وگفت: ۷۷یا ۷۸یکبار درنشست رهبری )رجوی( سال 

دراین مسئولیتم فقط برضد انقالب خواهرخواهرمریم کارکردم وکارمن  .من انقالب نکرده بودم تا کنون خیانت به شما بوده...،من سرتاپای زندگیم 

بریدگی وخیانت چیز دیگری نبوده، ازاین پس درحضور جمع به شما به جمع تعهد می دهم که پابپای انقالب خواهرمریم بیایم  جز خرابکاری،

وبعد از هربحثی ابتدا مسئولین ارشد بلند می شدند و همین حرفها را تکرار می  چنین کاری همیشه تکرار می شد«)ب کنم.وارزشهای شما را کس

ب می کنم که برادرفرید می آید ومی گوید برادر من تعجّ »کردند.( اّما بعد از محمد علی توحیدی)فرید(، رضا ستوده مرام رفت پشت بلندگووگفت:

قبل هم گفت من  هما وانقالب خیانت کرده ام؟. هر بار فرید درنشست های شما می آید وهمین حرفها را تکرار می کند؟!. دفعمن خائن هستم وبه ش

این چه خیانتی است که  بازهم برادرفرید می آید چنین حرفهایی می زند؟ ،وتعهد داد که دیگر خیانت نکند؟. دفعه دیگر ،خیانت کرده ام به شما

؟. وقتی رضا ستوده مرام چنین حرفی را زد. برای  وخوش وخندان هستی بعد هم خیلی راحت میروی می نشینی سر جایت ،نیهربار تکرارمی ک

با  ،رجوی وفرید ودستگاه سازمان خیلی سنگین بود. چون جایگاه فرید کجا؟ ورضا ستوده مرام کجا؟. رجوی که دستگاهش بهم ریخته بود



بّچه ها می دونید این رضا روانش شاده!)با انگشت اشاره کرد به مغزش، یعنی که تعادل ندارد » قیرگفت:برگشت با حالت تمسخروتحعصبانیّت 

. چون تنها یک دیوانه می تواند بیاید چنین حرفی را درحضور رجوی بگوید! وبه همین دلیل هم !وروانی ودیوانه است!(. رجوی درست گفته بود

درنشست ها کثیف ترین اتهاماتی که ی دانستیم. چه نیازی بود ما هرباررضا خیلی ساده بود. همه هم م رجوی درجا لجن مالش کرد!. چون استدالل

ما خونخوار شده ایم، ما پا می گذاریم روی خون شهدا، مامثل گرازوحشی افتاده این به »وجود دارد به خودمان بزنیم. ما همیشه باید می گفتیم که:

پاک سازمان را شخم می زنیم، ما گردیأس ومرگ خمینی را درمناسبات می پراکنیم، ضربه ایی که ما به  جان سازمان وتشکیالت، ومنا سبات

، ما ازخون شهدا ارتزاق می کنیم، ما جزخیانت به رهبری !تشکیالت ومناسبات می زنیم پاسدارخمینی ونفوذی وزرات اطالعات هم نمی تواند بزند

وسپس راه بازمی شد برای افراد  ،م می شدند وبه خود انتقاد می کردندزمینه ابتدا مسئولین ارشد پیش قدهیچ کاردیگری نکرده ایم! و...، دراین 

 پایین تر. از این پس همه بُزاخفش* را کلیشه می کردند.این روال تمامی نشست های این سالیان بود.

کند.ها بدون هیچ تفکری با جنباندن سر خود گفتار طرف مقابل را تأیید میاست که در بحثکنایه از کسی زاخفشبُ زیرنویس:   

فکر کنند این حرفها توهین به شعورانسانهاست. وازاینکه ما این حرفها را می نویسیم  ،ممکن است کسانیکه این استدالالت تشکیالتی را می خوانند

چیزی مضحک درسطح بسیجیهای ، وقتی درکسوت سیاسی مطرح می شود ،وکودکانه ترین استدالالتی که درواقع ،بودهفاقد این اندازه فهم وشعور ن

ها بطور موج گرفته وعقب مانده را بنمایش می گذاریم. اّما حقیقت دارد!. واقعیت این است که پل پوت ها دردهه هفتاد وجود داشتند!. اگر پل پوت 

ی وجبرو جنایت وتحمیل...کارشان را پیش بردند. رجوی با هدف تسخیر روح وروان دریک ساختار امنیتی فیزیکی با کشتاروحذف فیزیک

 تشکیالتی دریک شرایط بسته وُمحاط مثل عراق، همه چیزرا به نابودی کشاند. کاش ُمرده بودیم وچنین روزهایی را نمی دیدیم. حتی اکنون که

می ُمردم . چون رجوی چیزی باقی ۶۷بازبیش از پیش اعتقاد دارم کاش درقتل عام زندانها درسال ،سمدرآلبانی هستم وهمین اینک که دارم می نوی

بود، برای کسانیکه با مند که کشتار پل پُوت بهتروراحترآن وقت می فه ،نگذاشت. روزی که همگان بفهمند که چه مسائلی را پشت سر گذرانده ایم

این مسیر گذاشته بودند. زیرا یکباره ُمردن بود. ما که هیچ آرزوهای فردی برای زندگی شخصی پاکی وصداقت، به امید آزادی مردم پا در 

 خودنداشتیم!. 

ساعته برای اینکار انتخاب ۲۴بدلیل بیماری روانی درامداد اشرف بستری شد. چهارنفر بصورت شیفت  ۵رضا ستوده مرام درمرکز ۱۳۷۶درسال 

ست یکباریک سیلی به گوش رضا ستوده یش شاخص اوارمضان پایکار ومن( حتّی رمضان پایکار که صبورحمید امامقلی،  شدند) هادی جاهدنیا،

چون قابل کنترل نبود. پس ازچند روزمن گفتم مسئولیت اورا می پذیرم. من درزندان با چنین افرادی دراوین و قزلحضار وگوهردشت  .زده بود

ازآن پس نزدیک به یکماه نفرهمراه ثابت بیمار بودم. به رضا ستوده آمپولی  تا زودتربهبود بیاید . ش کنمبودم، آشنایی دارم، می توانم کمک زندانی

رضا درمحوطه باغچه امداد با هروسیله ایی که پیدا می کرد مثل کودکان خردسال  خوابش می برد. ،تزریق می کردند که تا شش شماره می شمرد

مرز وپاسگاه عراقی ومواضع نگهبانی ومیدان مین درست درمحوطه باغچه های امداد، هم چندی باری می کنند، سرگرم می شد. که با خا ک باز

هادی دید درحمام دارم تشک ولباس زیررضا را می  می کرد. دراین مدّت یکبارهادی جاهدنیا موقّت آمد جای من تا من برای کاری به مقربروم.

گویا بیماری عفونتی هم  .ومثل یک بّچه کوچک هر روزلباسهایش را کامل خراب می کرد( حالش بهم خورد )اوکنترلی برروی خود نداشت ،شویم

وشستن تشک دوساعت کارمی برد.  خیلی زمان می برد. ،داشت. گفتم هرروزلباس های اورا با دست می شویم وتمیزکردنش خیلی مشکل است

بیماری می آورد. راستش  ،کات چند تالباس زیربیارند. تو هم اینکار رانکنهادی گفت: من ازاین کارها نمی کنم. حالم بهم می خورد، بگوازتدار

تازه فهمیدم که دیگران چگونه کاررا پیش می برند. من هنوز همان سبک زندان را اجرا می کردم. برای من کسرشأن بود که بگویم چنین کاری 

می دادم. باهمان عشق وانگیزه دوران زندان انجام . چنین کاری را، یا لباس جدید درخواست بدهم برای رضا ستودهنمی کنم  

» می آمد ومی گفت: ۷دراتاق دو بند دواوین هم همین کار رامی کردم. حسن هیتلرنگبهان بند همراه حمید ترکه بازجوی شعبه۶۰درمهرماه سال  

رجوی زندانی هستم. دراین اتاق کوچک  دعوو من عشق می کردم که دراتاق مس« اینجا اتاق مسعود رجوی است. رجوی همیشه آنجا می نشست.

خرداد بود ودرآتشنشانی کار می کرد. براثر شکنجه ۴و درانجمن  تهران نفربودیم. یکی ازبّچه ها بنام بیژن که خانه شان درخیابان جیهون۴۵تا۴۰

دقیقه زمان  ۲۰توانستم درنوبت ها، کنترلی روی خود نداشت ولباسهایش را خراب می کرد. درمحیط دربسته اتاق فقط روزی یکبار می 

هم بعدازظهر، درتوالت زندان لباسها وپتو رابشویم. بیژن خیلی خجالت می کشید. شبها من کنارش می خوابیدم جاتنگ بود، مثل قوطی کنسرو کنار

کاری کرده اند. حاالبا این نین چیده شده می خوابیدیم. به بیژن گفتم: تو چراخجالت می کشی؟. بازجو وشکنجه گر باید خجالت بکشند که با توچ

بلحاظ روانی هم دارندتورا شکنجه می کنند!. خجالت کشیدن وعذاب روحی تو، یعنی همان خواست بازجویان!. بنابراین سرت را باال  وضعیت،

می خوابیم. می دانم که کناردستی وبه آنها تن نداده ای! وچنین بالیی سرت آمده. بله من وتو شبها توی گُه  ،بگیر! افتخارکن که مقاومت کرده ایی

پتورا جمعی می انداختیم روی  ،چون جا کم بود وپتو هم کم داشتیم ،هم که می فهمند، برایت دردآوراست ... ! ) هیچ کس پتوی تکی نمی انداخت

. بیژن !درموردتو به این شکل استمقاومت  ،قیمت مقاومت همین است ،خودمان( اّما بدان این گُه، برای من از بوی هزارعطرهم بهتروباالتراست

ست آرام شد. گفتم من ناراحت نیستم که پیش تومی خوابم، بعکس، خیلی خوشحالم. این گُه نیست، عطر است. گُه سرتاپای بازجوها وشکنجه گران ا

، وتورا به چنین روزی انداخته اند.که به چنین کثافتی افتاده اند  

تا یک سینک ظرفشویی  کشویی برروی خودروآیفای  ،هفته چهارم اورا برای کارتأسیساتی بردم. ی شدروزبروزبهترم ستوده پس ازسه هفته رضا

تن به اتاق عملیات فرماندهی نصب کنم. رضا را کنترل می کردم تا حادثه ایی پیش نیاید. این بهترین کار برای بهبود رضا وآماده شده برای برگش

 .چینم از بیماری او میتأسیساتی، چون متعادل نیست. گفتم من درکار ،می گفت تهدید دارد ،لف بودمقر بود وخودش را بازمی یافت. دکتر مخا



والنهایه پس ، هدف بهبود بیمار است وپذیرفته شد. رضا هم هرروزدرکارتعادلش را بازمی یافت وضعیت اش بهتر می شد ،هدف کار نیست

 ازیکماه بهبود یافت وبرگشتیم مقر.

شک کردم  ،که به سرعت راه می رفت. سپس یکی دو ماه بعد عکسی ازشهدای محاصره اشرف دیدم ،اورا درخیابان دیدم چند ماه قبل درلیبرتی

فرمانده فتح هللا( هم بین زیرا همیشه عکس شهدای محاصره پزشکی اشرف را بدلیل اینکه عکس مهدی افتخاری) .زیرا شبیه رضا ستوده مرام بود

ازیک شهید روی  ،هم جلسهٔ مریم رجوی درپاریس ازتلویزیون پخش می شد ویک عکس تکیمحو شده نشان می دادند!. یکبار رتبصو ،آنها بود

عکس از شک کردم. چون وقتی دوربین روی اّما ب بود. تشخیص دادم ک شبیه رضا ستوده است!.۴۰×۳۰دیوارنصب شده بود. این عکس حدوداً 

. چون اکثرافراد وضعیت رضا را می دانستند. ) این شیوه سانسوردرسازمان وتبلیغات است(شکوک بود!. همین امر متصویررا محو کرد ،رفت

درلیست شهدای جدید چنین عکسی  ،درسایت مجاهدین هم جستجو کردم که عکس رضا ستوده را باالی سرخودش بزند!. وبرای مریم کسر شان بود

با  دم با خبری که ذیالً می آید، همراهپس ازمدتی سایت مجاهدین را چک کردم یکباره مواجه ش ،دمازلیبرتی به آلبانی آم۹۳آبان ۲۷تااینکه در نبود!.

 عکس رضا ستودم مرام: 

 مقاومت - اخبار 
 PM 4:37:25 1392/8/29 تاریخ:

 درگذشت مجاهد خلق رضا ستوده مرام در آلبانی

 مجاهد خلق رضا ستوده مرام فرزند، مردم دالور ارومیه، پس از سه دهه پیکار انقالبی دربرابر ارتجاع ودیکتاتوری آخوندی بعدازظهر دیروز
  آبان دربیمارستانی در آلبانی درگذشت.28دوشنبه 

 
رغم رنج بردن از بیماریهای متعددی د بود، بهسال زندانی سیاسی و تحت شکنجه درسیاهچالهای خمینی جال6این مجاهد صدیق اشرفی که بیش از 

رغم مواجه بودن با شرایط محاصره ضدانسانی در اشرف و لیبرتی، تا آخرین لحظه زندگی به عهد و پیمانش با خدا وخلق و به که داشت و به
  مجاهدت برای آزادی میهنش وفا کرد و با سرفرازی به یاران و همزمان صدیق و شهیدش پیوست.

 
با خواندن دفاعیات و زندگینامه وشهادت گل سرخ انقالب ایران مجاهد شهید مهدی رضایی، پا در طریق مجاهدت نهاد، پیوسته  58ه در سال او ک

  فشرد.و در هر سرفصلی بر تجدیدعهد انقالبی و بر ایمان و عزم و خود برای جنگ صد برابر درهرزمان و هرمکان با دشمن ضدبشر پای می
یادم »نویسد: که با خواندن کتابهای مجاهدین شکل گرفت، می 58اش در تابستان سال ضا ستوده مرام درباره انتخاب و شروع مبارزهمجاهد خلق ر

یی شده بود که کردو مثل پرندهخواندم انگار روحم به دنیای دیگری پرواز میهست اولین کتاب دفاعیات مهدی رضایی بود. وقتی این کتابها را می
ها تأثیرش را درمن گذاشت... احساس کردم راه اینها درست است و خالصه کم کم کردم. خالصه آن دفاعیات و زندگینامهآنها پرواز میدنبال 

ن اشتیاق عجیبی پیداکردم که... به انجمن هواداران سازمان در شهر راه پیدا کنم که آن موقع معروف بود به انجمن جوانان موحد. از آن زما
کرد. هرچه بیشتر با مسیر دیگری طی کرد و من هم مثل هزاران میلیشیا وارد دنیایی شدم که با دنیای قبلی زمین تا آسمان فرق میام زندگی

  «شدمشناختم بیشتر جذب میشدم و آرمانهایش را میسازمان اشنا می
 

حمالت وحشیانه و جنایت علیه بشریت و محاصره ضدانسانی  مناسبت شب قدر و در پاسخ بهاین مجاهد اشرفی به 1390سه دهه بعد نیز در مرداد 
دهم که با جنگ صد برابر و عزم حداکثر در برابر هرشرایطی که پیش بیاید دراین شب قدرتعهد می»برای درهم شکستتن پایداری اشرفیها نوشت: 

فقیه ارتجاع و یل خواهیم کرد )تا( خلقمان را از دست ولیبا منطق کس نخارد و با تکیه به رهبری پاکبازمان آن را به پیروزی برای خلقمان تبد
  «.اش نجات بدهیم و برابری و آزادی و دموکراسی را برای خلق به ارمغان بیاوریمتمام دار و دسته

 
همرزمان  جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به مجاهد صدیق رضا ستوده مرام، درگذشت او را به بستگان و به همهرئیس
از دل زندانهای خمینی تا محاصره ضدانسانی در اشرف و  -ترین شرایطاش تسلیت گفت و تأکید کرد: پایداری و استقامت او در سختاشرفی
ویژه برای مردم و جوانان غیور زادگاهش ارومیه مثابه الگوی درس آموزی، بهنمونه دیگری از صدق و فدای نسل مسعود است که به -لیبرتی 

 چنان زنده و جاری و راهگشای آزادی است.و آذربایجان، هم

ماه پیش است. اّما درسایت مجاهدین درلیبرتی ۱۱با خواهرم تماس گرفتم وگفتم: عجیب است این اطالعیه متعلق به  درکمپ بابرودرتیراناهمان روز
اّما  واطالعیه اش را می خواندند!. ،درگذشت شهدا را اعالم می کردند ،وهمیشه دربرنامه سیمای مقاومت واخبار شب ،؟!نبوددرسایت  چنین خبری

مریم رجوی وجلسات  درمراسمرا  ستوده مرام ازروی عکس محوشده رضامن یکباردرلیبرتی ما از درگذشت رضا ستوده مرام بی خبر بودیم. 
 پنهان می کردند؟. خواهرم گفت:چهره اورا محو وا چر راستی اورا شناختم.درپاریس روی دیوار دیدم ، اما صورت محو شده اش را هم 

من بدلیل شوک  ) خواهرم بدلیل هوش ودقّت باال ونکته سنجی درکارها، کمک بزرگی به من بود.(!.؟علت مرگش را هم ننوشته اند دراطالعیه،
!. من ؟علت مرگ وبیماری را می گفتندمیشه زیرا ه ،بیشترشک کردمازیادآوری خواهرم، متوجه این امر نشدم. وبعد ناشی ازاین خبر، اّولیه 

ن تصویر نمی توانم چیز دیگری بگویم. اّما خبرنداشتن ما درلیبرتی ازدرگذشت او، محو کرد ،ت بیشتری ندارمدرهمین حّد می دانم. وچون اطالعا
یلی دلم می خواهد همان جلسهٔ مریم و که فقط همین صحنه محو شد، نشانگر این است که چیزی پنهان می شود!. خ،تکی اودرجلسهٔ مریم رجوی

 ت روی محو کردن این صحنه است.محو کردن فیلم را داشته باشم. تا مشخص شود که چقدردقّ 

https://www.mojahedin.org/list/resistance


رضا راکتک زدند، درآن دوره جهانگیر)پرویزکریمیان( واقعاً یک سرکوبگر تمام  ۷۴واقعیت اینست که درنشست های دیگ بند ف درسال 
از شب تا صبح  ۱۱رضا دیگرنمی خواست درسازمان بماند. به همین دلیل جهانگیر درمرکز ۷۴های حوض پاییزعیاربود. پس ازآن درنشست 

برای اونشست جمعی گذاشتند وبشدت اوراکتک زدند. سروصورت ودهانش خونین شده بود. براثرلگدی که یکی ازافراد همان جمع به اوزدند 
پس ازاین رضا تعادل زیادی نداشت. خیلی ها شاهد بودند که می رفت وبر سروروی خود خاک بیهوش شد وهمین مسئله منجر به پایان نشست شد. 

  می ریخت. یابا خاک بازی می کرد. ویا تا مّدت ها باکسی صحبت نمی کرد.ازاین پس اودیگربه حالت ثبات برنگشت. 

اّما نمی داند که ماراه خارجه رابسته ایم!. وبهیچوجه کسی  کشور.رضا بااین کارها می خواهد کاری کند که اورا بفرستیم خارج »گفت: سازمان می
  «سرکوبی که شما راه انداخته اید درزندانها نیز با ما اینکار رانمی کردند.»رضا ستوده مرام می گفت: «. را نمی فرستیم

فحش  »:صندلی می رفت و بلند داد می زد که باالی  ،رضا ستوده مرام موقع شام که همه درسالن غذا خوری مرکز پنج حضورداشتیم۷۵درسال  
اورا می گرفتند وبه بیرون ازسالن می بردند وهمان کنار کتک اش می  «درنشست ها غیر انسانی است. تهدید وکتک کاری افراد، توهین ،دادن

 همین شرایط بود که بیماری اورا تشدید کرد.  .زدند. چند روز هم بنگالی)زندانی( می شد

سابقه تشکیالتی رضا ازاحمد مسچیان بیشتر بود. احمد ازوضعیت رضا به من می گفت:  .یک نفر ویژه به احمدمسچیان سپرده بودند عنواناورا ب
کارهای عجیب غریبی انجام می دهد... من همیشه باید مواظب اوباشم. گزارش های ویژهای ازمسائل جنسی می نویسد...  .وضعیت خوبی ندارد»

 «گزارش هارا بگیرم وبه آنها بدهم. نمی خواهد در اشرف بماند.: اند به من گفتهمسئولین 

که تا شده،  ال۱۰کاغذ خواست برای نوشتن گزارش. بعد دیدم یک کاغذ  )نگارنده(ازمنه درامداد اشرف بستری بود. یکباردرهمان روزهایی ک
این گزارش بده به مسئولین. تابحال چنین  :گفتوغذ می پیچیدیم( ه درکودکی روی کایده به من داد) مثل نخ بادبادک کدورش نخ سفید زیادی پیچ

وسط راه من رادید. با  ،چیزی ندیده بودم. زنگ زدم به مقر وقرارشد بروم گزارش را بدهم. درمقرخانم اکرم دامغانی که فرمانده یگان ما بود
 تم آمده ام گزارش را بدهم وبروم. گفت بده به من، من گفتم،گفساعته باید کناررضا می ماندم(  ۲۴) چون  ؟اینجا چکارمیکنی :تعجب پرسید

. دفعه بعد که به مقر رفتم دیدم اشرفقرارشده بدهم به جلیل)مهدی مددی(، گفت بده به من، من می دهم به او. گزارش را داده وسریع برگشتم امداد
. فهمیدم هرچه هست سر همان نامه رضا که !معنای بسیار بدی داشت زهره شفایی فرمانده مرکز، برای اّولین بارنگاهی باغیض به من انداخت که

سانتی متر(. اینبار نامه را بازکردم ۳×۳ال تاشده، درابعاد  ددورش نخ پیچیده است!. دفعه بعدرضا بازگزارش نوشت ونخ پیچید وداد)کاغذی چن
رش چیزی نبود جزمسائل جنسی کسی که تعادل روانی خودش بوده. گزا ازطرف زهره چنین رویکردی نسبت به من ،ببینم مسئله چه بوده که

زدم وگفتم رضا گزارش داده، اّما دفعه قبل  ازه متوجه شدم که موضوع چیست! به مقرزنگتراازدست داده:  یک آلت مرد ویک دایره کشیده بود. 
من گزارش اّول را نخوانده بودم  ،. زهره شفایی فهمید کهاکرم دامغانی چنان حرفی زدومن به اودادم. اّما باید به خود جلیل ) مهدی مددی( بدهم

 ازمن گرفت.دامغانی واشتباهی شده بود که اکرم 

همان متن  اینک یکبار دیگر برگردید واطالعیه سازمان درباره رضا ستوده مرام رابخوانید. بسیاری ازنامه هایی که ازشهدا دراطالعیه ها آمده، 
ستهای رجوی داده می شد وهمه افراد باید با دستخط خود همانها را می نوشتیم. ابتدا نمی دانستیم که چنین های چاپی سازمان است که درنش

 ۹۰د دارد. نامه ایی که رضا سال افرابا وضعیت  مثل همیشه درعمل فهمیدیم این دستنوشته ها استفاده های گوناگون متنا سب کارکردی دارد.
 بود.  «مجاهدین» سازمان وضعیت ایم. این نوشته، همه ما همین متن را نوشته 

 درپروژه رفع ابهام دستگیر وزندانی شده بود. ۷۳الزم به ذکر است که رضا ستوده مرام هم درسال

 اطالعات جدیدی بدستم رسید:

 !رضا ستوده مرام درآلبانی خودکشی کرده بود

سال بعد خبردقیق واطالعات خودکشی رضا ستودم مرام توسط فردی که خودش درپایگاه سازمان درآلبانی بود راشنیدم. وآدرس ۳نزدیک به 
 قبرستان راه هم ازاوگرفتم. 

  

 



 

رضا ستوده مرام بیمار بود وخودکشی کرد. یک  »ی به من گفت: –درآلبانی اطالعات جدیدی از رضا ستوده مرام کسب کردم. ظ ۹۶مرداد  ۱۸در
رضا ستوده هم به رحمت ایزدی پیوست. اتفاقاُ یک روز قبل ازمرگ نامه شورانگیزی » روز زهرا مریخی درآلبانی برای ما نشست گذاشت وگفت:

دم به مرگ رضا ستوده!. چون رضا من ازهمین جا شک کر» گفت:ی  –ظ « برای من نوشته  وازرابطه اش با خواهرمریم بسیارسخن گفته بود.
قطه ازقبل بیماری داشت و همان شب قبل ازمرگش من اورا دراتاق دیده بودم واوحتّی نمی توانست بفهمد که کسی دراتاق هست یا نه. فقط به یک ن

شی کرد. سازمان به ما گفت نگاه می کرد. حتّی اگرمادرش هم می آمدم نمی توانست اورا بشناسد!. رضار قرص های زیادی خورده بود وخودک
و...  ۷۳ ی بودن رضا درسالوزندانکنارش بودم  ۸۶که داشت ویکماه درسال سکته کرده است.) من بخشی از اطالعاتی که درباره رضا وبیماری 

 را به او گفتم واینکه دراطالعیه سازمان هم علت مرگ نوشته نشده است.(

درکمپ بابرو نکاتی را گفت! که جای تأمل داشت. همیشه چنین بوده، هیچ گاه هیچ رّدی را نمی خواهرم سه سال پیش ازروی اطالعیه سازمان، 
 «.حقیقت مانا است»توان پاک کرد. 

 

 

 درآلبانیدروغهای زهرا مریخی 

 برای پوشاندن خودکشی رضا ستوده مرام

رضا ستوده مرام بیمار بود وخودکشی کرد. یک  »من گفت:ی به –درآلبانی اطالعات جدیدی از رضا ستوده مرام کسب کردم. ظ ۹۶مرداد  ۱۸در 
رضا ستوده هم به رحمت ایزدی پیوست. اتفاقاُ یک روز قبل ازمرگ نامه شورانگیزی » روز زهرا مریخی درآلبانی برای ما نشست گذاشت وگفت:

 «برای من نوشته  وازرابطه اش با خواهرمریم بسیارسخن گفته بود.

 

 ازچپ نفردّوم  -مسئول اّول سازمان شد                               زهرامریخی صف اّول ۹۶زهرا مریخی درشهریور

من ازهمین جا شک کردم به مرگ رضا ستوده!. چون رضا ازقبل بیماری داشت و همان شب قبل ازمرگش من اورا دراتاق دیده » گفت:ی –ظ  
نه. فقط به یک نقطه نگاه می کرد. حتّی اگرمادرش هم می آمدم نمی توانست اورا  بودم واوحتّی نمی توانست بفهمد که کسی دراتاق هست یا

بشناسد!. رضار قرص های زیادی خورده بود وخودکشی کرد. سازمان به ما گفت سکته کرده است.) من بخشی از اطالعاتی که درباره رضا 
 علت مرگ نوشته نشده است.(و... را به او گفتم واینکه دراطالعیه سازمان هم  ۷۳وبیماری وزندان 



 

.خواهرزاده های رضا ستوده مرام هستند. این دوخانم جوان این عکس راهم درفیسبوک دیدم  

مجتبی اوحدی -۲  

هفتم که می خواستند ازاشرف به لیبرتی بیایند وسازمان  درسری۱۳۹۱درردهٔ تشکیالتی  ام او، معاون اف جی)معاون فرمانده یگان( در سال  

روزه دولت عراق برای تخلیه اشرف هم داده شده بود، بازدن رگ دست اش خود کشی  ۱۰۰هنوزدرلیست تروریستی قرارداشت وبحث اولتیماتوم 

م هم می گفت: دراف ام چهار یک نفررگ دستانش رادراتاقک  -می کند و می میرد. سازمان هیچ اطالعی ازاین خودکشی به بیرون نمی دهد. م

م هم شنیده ام. -ع ن و -این درزمان سری هفتم انتقال ازاشرف به لیبرتی بود. این خبررا ازی دکشی کرد و ُمرد.ژنراتورزد وخو  

سمانه بزرگان فر -۳  

 

 

ساله ایی ازسازمان مجاهدین درآلبانی رسید. آقای فلوری کارمند وزارت کشورآلبانی هم این خبررا به یکی افراد ۲۳خبرمرگ دختر  ۹۴درمرداد  

او جدا شده داده بود. اّما سازمان هیچ خبرواطالعیه ای درباره مرگ سمانه بزرگانفر درسازمان نداده است؟ حتّی درآلبانی هیچ مراسمی برای 

برگذارنکردند ودرسایت مجاهدین هم برخالف نمونه های دیگرمبنی برمرگ بر اثر بیماری، خبری درج نشد، وازاین مرگ، بی سرو صدا گذشتند. 

سمانه بزرگان فر، دخترایرج بزرگانفراست که پس ازسرنگونی صدام به اشرف آمدند. ایرج دراشرف هرگزوارد مناسبات تشکیالتی)حرفه ایی( 

برای اّولین باراورا دردرموزه شهدا دراشرف دیدم تعّجب کردم که چرا تاکنون اورا ندیده ام؟. اورا ازچهره اش  ۹۰. من درسال سازمان نشد

با هم همبند ودوست  ۱۷درسالن  ۶۳سال انفرادی، درسال۲شناختم که ازخانواده بزرگانفراست. برادرش غالم رضا بزرگان فردرگوهردشت بعد از 

شهید شد. ویژگی این خانواده فروتنی وتواضع وخاکی بودن آنها است. این درچهرهٔ تمامی آنها موج می زند، ازجمله ۶۷ام سالبودیم.اودرقتل ع

ینم!. ایرج بزرگان فر. با ایرج درباره قتل عام وغالمرضا صحبت کردم آنجا فهمیدم که درتشکیالت نیست اوهم گفت اّولین بار است که تو را می ب



ده اوچندنفردرتشکیالت مجاهدین هستند ازجمله علی بزرگان فر وبرادر بزرگتراو. پس ازاینکه فرید فالحی ازسازمان جدا شد به ازاعضای خانوا

من گفت: ایرج وارد تشکیالت سازمان نشد... ودرخارج از مناسبات تشکیالتی زندگی می کرد. دخترش سمانه هم درتشکیالت نبود ومخالف ماندن 

ر جدایی ازسازمان بود. درتشکیالت وخواستا  

توسط خانواده اش به سازمان آورده شد ) پس که سمانه بزرگانفر دخترنوجوانی بود »گفت:ی -اطالعات جدیدی کسب کردم. ظ ۹۶مرداد ۱۸در

مریم مسئول آنها نبودند اّما همان لباسهای ارتش را می پوشیدند ویک خواهری بنام  سازمان ازسرنگونی صدام( سمانه وچند دختردیگر درتشکیالت

رد. بود. آنها دریک مجموعه )آسایشگاه( جدا ازتشکیالت بودند. سمانه بیماری عصبی گرفته بود وحتی مادرش رامی زد!. سمانه را هم گفتند که مُ 

خاک کردند. آدرس قبرستان را به اودادم و...( واوگفت: خودکشی بوده و اورا درقبرستان درنیم ساعتی پایگاه مفید  ی که ازسمانه داشتم)من اطالعات

وبا تاکسی به آنجا رفتم. آنروزعصرافراد تشکیالت سازمان درخیابان منتهی به قبرستان درحال ورزش ودویدن بودند. وبدلیل حضور آنها  را گرفتم

قایق را افشا کنم!. دوباره نتوانستم عکس وفیلم خوبی بگیرم. زیرانمی خواستم سازمان متوّجه کارمن شود!( تازمان مشخص آن که بخواهم همه ح

 یک روزقبل ازاینکه ازآلبانی خارج شوم، به قبرستان رفتم وعکس وفیلم ازقبرستان  گرفتم.

   

درقبرستان آلبانی گرفته شده است. ۹۶عکسها درشهریورسال   

 ؟هیچ مراسمی برای او برگذارنکردند ،حتّی درآلبانی است و هیچ خبرواطالعیه ای درباره مرگ سمانه بزرگانفر ندادههمچنانکه گفتم سازمان 

ومریم رجوی نیزدراین  نداشته است؟. یابرنامه ویدئوی خبری یا... ودرسایت مجاهدین هم برخالف نمونه های دیگرمبنی برمرگ بر اثر بیماری،

سیاه نامه ای تحت عنوان پیام منتشرکردند، اما  یک اطالعیه کلیشه ایی نیزخودداری کرد!. اگرچه برای میرزاآقا یکوموردخاص خفقان گرفته 

  .؟، بی سرو صدا گذشتوخودکشی ازاین مرگ

 آقا وخانم رجوی!

ساله، دربهشت روی زمین شما که مدعی هستید اشرف است ! دچاربیماری های عصبی وروانی می  ۲۳درتشکیالت شما چه می گذرد که دختر

خودکشی زده است؟. چرا برغم اینکه هیچ خبر واطالعیه ومراسم ترحیم ونوارویدئویی ازمراسم  شود؟. چه برسر این دخترآورده اید که دست به

 وزندگینامه او منتشرنشده ودرسکوت مطلق، ازاین مرگ گذشتید؟. 

 آقا وخانم رجوی!

جوی! شما که همه را بدلیل شرم آورنیست پس ازچنین مرگی وچنین سکوت وخفقان گرفتنی!، برسنگ مزار اوچنین آیه ایی نوشته اید؟. آقای ر

سنگ قرآن خواندن اپورتونیسم می دانستید واین حق انحصار شما بود که سه روز اّول نشست ها قرآن بخوانید وتفسیر کنید!، معنی آیه ایی که بر



آرم سازمان برسنگ مزار کسی قبرسمانه بزرگانفرنوشته شده است را نمی دانید ونمی فهمید؟. اپورتونیسم که شاخ دم ندارد؟. همین است!. ونقش 

 که ازفشارهای تشکیالت تحت رهبری شما خودکشی کرده، نیز اپورتونیسم است!.

 

 

احمد رازانی-۴  

کارگر نانوایی، فردی بسیار مذهبی، نجیب اهل لرستان، احمد دراشرف خود را باطناب دارزد. ۱۳۸۹آبان ۲۷درسال  احمد رازانی

آنها را مجدداً به اشرف  ۷۶به خارج فرستاده شده ودرسال  ۶۹شهید شد. دختروپسرخرسالش را سال همسرش درعملیات فروغ ومردمدار،

...، آورند.احمد به من می گفت: دخترهمین ژیال دیهیم)فرمانده قرارگاه همایون درالعماره( درخارج گفته است: مادرم من را به این روز انداخت

بّچه های من)ازنظر اجتماعی(  سالم وخوب  :اند!. اومی گفت هی خودشان را بیاورند بّچه های من راآوردادامه داد: آنها نتوانستند بّچه هااحمد و

هستند. سازمان دراین موردهم هیچ خبرواطالعیه ایی نداد!.چون موضوع خودکشی بود. این موضوع راهمه درتشکیالت می دانند وقتی چنین 

هم اتاق ۲۰۰بعنوان نفوذی دستگیرشد. درآن چهارماه زندان با اودرقلعه ۷۳ژه رفع ابهام درسالواکنشی هست یعنی مورد عادی نیست!.احمد درپرو

احمد رازانی، امیر رحیمی، حسین برزمهری و...به یک نشست کوچکی با  ۷۴-۷۳سال  »می گفت:م  -مبودیم او مسئول تقسیم غذای اتاق ما بود. 

گویا سازمان اعالم  «رجوی می برند آنجا درحضور رجوی باید دست روی قرآن می گذاشتند وسوگند می خوردند که تا آخرش با مجاهدین هستند.

بلندگوهای که توسط رژیم آخوندی دربیرون اشرف برعلیه مجاهدین پخش  کرده بود احمد رازانی بخاطر فشارهای روحی بوده که ازبابت صدای

صدای بلند گوی ۳۰۰می شود. اّما همه می دانیم که این صدا دراکثرنقاط اشرف کامل بگوش نمی رسید. اتفاقاً سازمان برای جلو گیری ازشنیدن

های بلند و خودروهای جیپ های سیّارو نصب کرده ومستمر بلند گو درمراکز ونقاط مختلف اشرف برروی دکل۱۰۰۰خارج از اشرف، بیش از 

سرودهای سازمان را پخش می کرد. یکی از مشکالت بّچه ها همین صدای سرسام آور بلندگوهای خودمان بود که بعنوان پازازیت برروی صدای 

رجوی با زنان... پخش شد، طرح نصب بیرون اشرف پخش می شد. ازهمان دوره اییکه صدای بتول سلطانی درباره رقص رهایی وهمخوابی 

بلندگوهای مختلف درنقاط اصلی تمرکز نیروها درمقر بمیان آمد. اصلی ترین موضوع درنشست های فرزانه میدانشاهی همین بود که هیچ گونه 

ید هرآنچه از بلندگوهای خارج . وحتّی پس ازاین بحثی آمد بنام غسل صوت، وافراد باواین مرز سرخ سیستم مخابرات بود صدایی نباید شنیده شود

.ازاشرف می شنیدند را درعملیات جاری می خواندند و برعلیه خود تیغ می کشیدند  

من وقتی خبر خودکشی احمد رازانی را درآلبانی شنیدم که مرگ اومصادف بود با همین دوران صدای بتول سلطانی، می دانستم که برای احمد 

بود. احمد نمی خواست فرزندانش را به عراق واشرف بیاورند. ازطرفی احمد درآنروزها مسئولیت اش شنیدن این حرفها خیلی خردکننده 

اورادرکیوسک دیدم وباهم صحبت کردیم. صدای بلند گوهای از پشت سیاج اشرف که به ۸۸درکیوسک دژبانی جلو درب ستاد تبلیغات بود. سال 

د.آنجا نزدیک بود بهترمی آمد. واحمد می توانست بشنو  

 

 احمد رازانی در سحرگاه پنج شنبه 2010/11/18 

 

نفرازهمان محور والیه خودمان ۶۰، تحت مسئولیت رٔویا احمدی، سازمان توسط ۱۰روزمن رادرانبارمخابرات محور۲وقتی  ۷۷درسال 

ک( پس ازشکنجه های وحشیانه من  -زیرشدیدترین کتک کاری وحشیانه ...وتهمت ولجن مالی کردن تکه پاره می کردند. یکی ازبّچه ها)ر

: اگرمن جای توبودم وسازمان یک هزارم چنین کارهایی با من می کرد، من پدرشان را درمی آوردم!، احمد رازانی دربیرون انبار مخابرات گفت



 درحالیکه سروضعم کبود وخونین بود بعد ازپایان آن دوروز، همانجا دربیرون انبار به نزدمن آمد وبا احترام وبابغض ولرزش صداگفت: سیامک

توکّل کن به خدا!، این بی ناموس ها به هیچ چیزپایبند نیستند واعتقاد ندارند!. آنقدردرآن دوروزمن را زده بودند که  !اعتقادت را به خدا ازدست نده!

ت هیچ جای سالمی دربدنم نداشتم. من دراوین، وقزلحصار وگوهردشت هم خیلی خورده بودم اّما...، به همین دلیل احمد فکر می کرد بدلیل شقاو

من حتّی دیگراعتقادم به خدا راهم ازدست می دهم. چون هیچ کس اینطور به جان عاشقانش نمی افتد که سازمان چنین روز، ۲وبی رحمی این 

مان بدعتی رابنا کرد. احمدبسیار مذهبی بود وصادق. به همین دلیل خودکشی برای احمد به این سادگی نبود بویژه اینکه دو پسرودخترش هم درساز

اووچندنفردیگرازنفرات یگان تبلیغات رفتیم سر خاک احمد  ش ما بود ودوسال دریک اتاق کارمی کردیم. ویکبارهمراه بابودند وپسرش درتبلیغات پی

 رازانی. آنروزها من هنوز نمی دانستم احمد خودکشی کرده است!.

رید اشرف: عکس اختصاصی  که بشکل مخفیانه ازلیبرتی خارج شده است...ازهمان روز وافراد مرکز یکم درمزار مروا   

 

 

می آنها تشکیالتی به اینجا آمده اند و دستور توضیح عکس: همچنانکه می بینید هیچ ُحزن واندوهی بین افراد نیست، خندان هم هستند... زیرا با 

دریگان وسیستم تبلیغات ) دانند که احمد رازانی خود کشی کرده است. چنین مراسمی تنها به این علت برگذارشد که بهرام رازانی پسر احمد رازانی 

کس نمی سیمای آزادی( بود، تا بدینوسیله بتوانند، اورا درتشکیالت حفظ کنند. من هم آنروزدرکنارهمین جمع بودم، اّما بصورت آگاهانه هیچ وقت ع

مگراینکه موردی باشد که استثنا  گرفتم ویا اجازه نمی دادم ازمن عکس بگیرند. زیرامی دانستم که بعدها ازاین عکسها سوء استفاده می کنند...،

به همین دلیل همواره بطور مخفیانه درمراسم ها  دوبارعکس گرفتم برای ارسال به خانواده. ۹۳وسال ۸۴بخواهم به خانواده ام ارسال کنم. سال 

د که این شهید صدیق چه روزهای  شاد وبویژه جشن ها ازمن عکس می گرفتند. تادرآینده اگراتفاقی افتاد!، عکسها را بنمایش بگذارند تا نشان دهن



وخوشی درتشکیالت ومناسبات پاک مجاهدین داشته است. ومن به همین دلیل ازعکس گرفتن سربازمی زدم ویا تذکرمی دادم عکس نگیرند ویا 

درستاد آموزش کارمی کرد.و ازمن بود احمد نام دارد.مکانم را تغییر میدادم. فردی که درتشکیالت دردفعات متعدد، مستمرمسئول عکس گرفتن   

 

جا داردبپرسم، خانم رجوی! خانم اسالم دمکراتیک وبردبار؟!، شما درتشکیالت چه بر سرافراد می آورید که افرادمذهبی،همچون احمدرازانی، 

سال مبارزه ۳۵ت پس ازکارگر نانوایی، کسی که همه افراد اشرف به پاکی وصداقت اواذعان داشتند دست به خود کشی می زند؟. چرا من می بایس

شما می با خمینی بیایم چنین حرفهای را بزنم؟. مگرآخوندهای حاکم دست ازسرمردم برداشته اند که باید این چنین بیفتیم به جان اعضای سازمان!. 

شنویم چه زجری می کشیم!. را ازشما درپشت تریبون وسخنرانی ها می «اسالم دمکراتیک وبردبار»دانید که ما هروقت عبارت دروغ ومزورانهٔ 

باتلفن احمد رازانی یکی ازمصادیق اسالم دمکراتیک وبردبار بود!. خانم اسالم دموکراتیک وبردبار؟ من ازهمان لیبرتی گفتم که می خواهم مستقیم 

گفتم که می خواهم با خود خواهر مریم بله حق داری!. اّما هیچ وقت این حق را نداشتم ونداشتیم!.من  باشما صحبت کنم گفتم حق دارم یانه؟! گفتند:

ه وبگویم که ما داریم اینجا قتل انجام می دهیم! آیا شما می دانید یانه؟ اگر نمی دانید من می گویم تا بدانید!. ومسئولیت اش اّول ازهم صحبت کنم

ا شنیدید وبازتوطئه قتل وتهدید وارعاب وشانتاژ را درخارجه به شما برمی گردد. نگویید که من نگفتم!خانم اسالم دمکراتیک وبردبار! شماصدای مر

دانستم که پیاده کردید. من به شما گفتم که قتل دیگرته خط هم نیست چون چیزی از سازمان باقی نمی گذارد!. آن موقع نشنیدید حاال بشنوید!. من می 

له طرف حساب خواهرمن شده بود!. به همین دلیل هم گفتم با خود شما پشت این جریان هستید، کما اینکه سیدالمحدثین برای رفع ورجوع این مسئ

شما می خواهم صحبت کنم!، وقتی شما جواب نمی دهید! آنهم موضوع به این مهمی را! معلوم است که طرف حساب اصلی خود شما هستید!. ومن 

 می خواستم همین را برسانم.

و به کرده آنها سواربر یك خودروي نظامي  ،یك طراحي احمقانهدروده است ولي همسرم تا روزآخر زنده ب :احمد پس ازعملیات فروغ گفته بود

فرستند. او مقصراصلي نمی این تعداد را كه اغلب آنها نیززن بوده اند بصورت كامال بي دفاع به دهان دشمن  فردیدشمن مي فرستند. هیچ  سمت

رجوي مي دانست. او مي گفت: بجاي اینكه برادر ما باشد دشمن جان  ،ه زده مرگ همسرش ویتیم شدن فرزندانش را كه دست به این عملیات احمقان

را مجدداً به تشكیالت بازگردانده بودند.  بود که آنها ، دختر و پسرشمسئلهتا همه ما را به كشتن ندهند دست بردار نیستند. اصلي ترین  ماست،

مي توانم بّچه  رچكار مي توانم بكنم، ازبخت بد من، بّچه هایم را آورده اند اینجا مگاحمدبا حالتي كه اندوه فراواني درچهره اش نهفته بود گفت من 

اهم هایم را ول كنم و بروم؟ سرنوشت آنها چه مي شود؟ اصالً خانواده ومردم چه مي گویند؟ نمي گویند چرا زنت را به كشتن دادي وبّچه هایت ر

ببینم حداقل ازآنها نظرخواهي كنم شاید آنها هم راضي به ماندن نباشد.ول كردي وآمدي؟ او مي گفت نمي گذارند بّچه ها را   

که یک هفته است ازسازمان درآلبانی جدا شده  گفت: من ازخودکشی احمد رازانی درهمان اشرف خبردارشدم. نفرات  س -ق ۹۵مرداد ۲۱در

روز قبل ازخودکشی پدرم برای دیدن ما ۲-۳»هرام گفته بود:میلیشیا همه اطالعات را می دادند. بهرام رازانی از خودکشی پدرش خبر داشت. ب

«مالقات گرفته بود. من از وضعیتی که داشت فهمیدم تصمیمی گرفته است. و این آخرین دیدار است.  

  

 بهرام رازانی  وشهناز رازانی فرزندان احمد رازانی هم اینک درتشکیالت آلبانی قرار دارند. 

  شمس هللا گل محمدی -۵



 

دراشرف۱۳۸۸درنشست مسعود رجوی سال شمس ّللّا گل محمدی   

 ۱۳۷۱-۲، بعد انقالب هوادارسازمان مجاهدین شد وچندسال را به همین جرم درزندان گذراند. درسالاهل اسالم ابادغرب شمس هللا گل محمدی

من  »ریخته بود گفتم مشکل با توچیست؟شمس هللا گفت:تحت مسئولیت بتول رجایی ومریم باغبان بود. یکروز که خیلی بهم  ۲شمس هللا درمحور

دیسک کمر باعث شده بود تا همیشه دیسک کمر دارم نمی توانم کارهای سنگین بکنم یا بارهای سنگین بردارم به من می گویند تو کار نمی کنی؟.)

التی داشته باشد!(هرچه می گویم قبول نمی کنند...به به یک طرف خمیده باشد وازقسمت سینه هم خمیده بود، آدم سالم نمی تواند همیشه چنین ح

زی زندان من هم پیله کرده اند ومی گویند بیا بگو که درزندان بریده بودی و...، من هم چنین حرفهایی نمی زنم و دروغ نمی گویم هرروزیک چی

ه سازمان ، چطورمی توانم تمارض می کنم به بیماری ؟، بهانه می کنند ودست ازسرمن برنمی دارند. من زندانی سیاسی بودم خودم آمدم وپیوستم ب

ماه دستگیر ۵درپروژه رفع ابهام بمدت  ۷۳-۴شمس هللا گل محمدی درسال «همین مسائل آزارم می دهد وهرروزمسئولین پا پیچم می شوند.

 وزندانی وشکنجه شده بود. 

درلیبرتی ازمحمد علی آگهی شنیدم. اّما شاهدین ۹۳دکشی اورا درسالخود کشی کرد. من خبر خو ۹۰ل اعزام به لیبرتی درسال قبل ازسری اوّ 

دراینترنت سخن از کشتن اومی گویند. اینها همان مسائلی است که سازمان ورجوی بهتر است بیا یند وروشنگری کنند! شاهدین حادثه اگر چه 

شته اند اّما این ازحقیقت مسئله نمی کاهد.متأسفانه بدلیل همین عملکردهای جنایت بار ومزورانه، مرزخود را بارژیم بردا  

  

 محمد علی آگهی سمت راست

 ۹۱هوادارسازمان بود. براثرفشارهایی که سازمان وتشکیالت وجود دارد دچاربیماری های عصبی است. تابستان سال۵۸)محمد علی آگهی ازسال 

اینها، می خواهم خودکشی کنم و...پیش دکتر)ابراهیم جدی ( هم  دیگراعصابم نمی کشد ازدست» وقتی من پست نگهبانی شب بودم. به من گفت: 

«.رفته ام،کلی قرص می دهد اما تأثیری ندارد به اوهم گفته ام که می خواهم خودکشی کنم...  

جه استفاده نکن!. همانجا به اوصحبت کردم وگفتم چنین کاری نکن!، این دوره هم تمام میشود...، ومهمتراینکه داروهایی که دکتر   می دهد بهیچو

را به او می سپارند. « خاص»روانی شده بود. شیفت امداد اشرف بود. بیماران  ۵درمرکز۷۶!اودکتری است که وقتی رضا ستوده مرام درسال

 -آگهی گفته امو....) قبل وبعد ازتحریربه خودم گفتم: سیامک ننویس!. اّما باید همه حقایق راگفت ومن تنها نوک سوزنی ازاین مسائل ومحمد علی 

  (۱۳۹۶آذر۳آلمان 

سال هم زندانی خمینی بود ۶یعقوب کرکه  احمد هم که درآشپزخانه بود درهمانجا خودکشی کرد.»  اومی گفت:ی گفت: -ظ ۹۶مرداد ۱۸در

  .هللا گل محمدی هم درحمام خودکشی کردشمس خودکشی کرد. 



 

 شمس ّللا  گل محمدی قبل ازآمدن به لیبرتی بدلیل ادامه همین اذیّ ت وآزارها تشکیالتی خودکشی کرد.

ل-چ که با او دریک مقربود در۲۴مهرماه ۹۵ گفت:» گفتند دراتاق سایت خودکشی کرده ودرب راازپشت قفل کرده.ازیکماه قبل خودش مسئول اتاق 

سایت بود. احد بوداغچی فرماند مقر وازمحافظین همیشگی رجوی دراشرف گفت: درب راشکسیتم... درحالیکه پس ازحادثه درسالم بود؟!. ل-چ 

ادامه داد: دوساعت قبل ازآماده باش ساختگی که همه را به خیابان کشیدند. درحالیکه آماده باش ها همیشه از قبل اطالع داده می شد به من، که 

افسر امنیّت بودم! اینبار مستقیم آماده باش دادند؟ وآنروز فرماندهان نیز نمی دانستند آماده باش است ودربین خودشان صحبت می کردند که برای چه 

آماده باش داده اند؟) زیرا دربرنامه نبود( حتی نیروهای عراقی مستقر درخیابان ۱۰۰ سوال می کردند اتفاقی افتاده وشما چیزی دیده اید؟.)این آماده 

باش ها همیشه جهت چک سرعت عمل نیروها بود.( بّچه های کُرد کرمانشاهی  که دراف ام بودند به غ-ی گفتند:» شمس هللا درسرشام باما مثل 

همیشه شوخی های کُردی ومحلّی می کرد وعالئمی از خود کشی نداشت ما هم مشکوک هستیم. پس ازبرگشتن ازمانور،هیچ کس را نگذاشتند به 

اتاق سایت برویم این مشکوک بود!. مسئول مربوطه گفته بود: شمس هللا گفته بود من دراتاق سایت کار دارم و نمی آیم؟. درحالیکه درآماده باش 

 فرصت چنین هماهنگی نیست و همه باید بروند.«

 ق- س نیزدرسال ۹۵گفت:» شمس هللا گل محمدی درحمام رگ دستانش را زده بود«.

 چ- ی در۱۷مرداد۹۶ گفت:» شمس هللا گل محمدی دراتاق کامپیوترخود کشی کرد.«

  احمد رضاپور-۶
درقرارگاه انزلی درشهرجلوالدراعتراض به اذیّت وآزاروتهمت هایی که درباره بیماری دیسک کمر به اومی زنند  ۷۷تابستان سال  احمد رضاپور

رضا پوردونفره من آن شب با احمد  با شلیک گلوله درپست نگهبانی خود کشی می کند. جابرمقدم که ازسازما ن جدا شددرکمپ تیف گفته بود:
 نگهبان بودیم که خودکشی کرد....

 ۷- امرهللا) ازنام فامیل اطالعی دردست نیست( خودکشی اعالم شده توسط سازمان

  کریم پدرام -۸

 شلیک ناخواسته بوده است!.درضلع غربی اشرف اقدام به خودکشی کرد وگفته شد:۷۷کریم پدرام اهل کرمان درسال 

 خدامعلی گل محمدی -۹

دراسفند ماه بود )ترک زبان واحتماالً اهل آذربایجان( ازاسرای عملیات سازمان درنوارمرزی،  ۴۰با ما درلشگر  ۶۸خدامعلی گل محمدی درسال 

. جسد خدام دراشرف شب پشت سالن ورزشی فرماندهی هفتم خودش رابه آتش کشید. گفتند خودسوزی ناخواسته بوده است ۹:30ساعت  ۸۱سال 

درمجموعه نشست های طعمه ۱۳۸۰خدام نیز درسال ت ؟!احتماالً در گورستانی دربغداد دفن شده باشد چون هرگزازاو نامی برده نشد. دفن نشده اس

نشست  بارها وبارها به عنوان سوژه قرار گرفت و مورد بدترین مارک ها و تیغ و تیغ کشی از جمله مزدور رژیم ، خائن نثار او کردند، که بعد از

 ی کرد. آخرخودسوز

 حج ت عزیزی -۱۰

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

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

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

ح من 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 سال

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

، 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؟  درسالن غذاخوری باحالت ناراحت ودرهم نشسته بود کنارمن، حّجت

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

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



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

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

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 ت حّجت دیروز درگشت کشته شده!. من جاخوردم وشنیدی؟ من گفتم چی رو ؟ گف

دردستگیریها رفع ابهام بازجو بود ازمن پرسید تودرباره حّجت دیشب چی شنیدی؟ من گفتم: اوازاینکه ۷۳حسن رودباری که فرمانده بود ودرسال 

ا فایده ای نداشت و به اوگفته شد که بازهم درزمان فیلم سینمایی مثل هفته قبل باید می رفت گشت دوره ایی،ناراحت بود به مسئولش هم گفت امّ 

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

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

این پیام حرف حسن به من بود. فردای آنروز شهریارشاخص آمد وبه من گفت: ما فکرکردیم تو باحّجت صحبت کرده ایی واو اینکار کرده است) 

ح زود شهریار آمد واین خودکشی( ولی وقتی صبح با توصحبت کردم ازواکنش تو فهمیدم که توهیچ چیزی نمی دانستی!. من تازه فهمیدم که چراصب

ت را . آنها به من هم شک کرده بودند، شاید تحت تأثیرمن خودکشی کرده است. این مورد هم شلیک ناخواسته عنوان شد. وحجّ !سوال راازمن کرد

 دراشرف دفن کردند. 

  

نوح مجدمی -۱۱  

یکی از"فرزندان غیورعشایرعرب" دریک درگیری مسلحانه با مأمورین  نوح مجدمی ، اطالعیه سازمان درسیمای مقاومت تحت عنوان کشته شدن 

شود.  اّما نوح قصد جدایی ازسازمان را وزارت اطالعات به شهادت رسید. نوح پس ازشناسایی توسط مأموران وزارت اطالعات درگیر وکشته می

 داشت...!.

 ۱۲- فائزه اکبری

وبراثرفشارهای  از اروپا به عراق واشرف آمد۷۶همراه با کودکان دیگراز اشرف خارج وسال ۶۹فائزه اکبری با نام مستعار مرجان، سال 

 تشکیالتی خود کشی کرد.

 

معصومه غیبی پور -۱۳  

 



سال سابقه عضویت درتشکیالت مجاهدین اوغیرمذهبی بود، ازفضای عمومی وروسری اش  ۵ساله و با ۳۵اهل گرگان،  معصومه غیبی پور 

آ،  -اورا بهمراه پسرش می دیدم که ف ۶۸اعتقادی به مذهب و...ندارد. یک پسر خردسال بنام ماکان داشت. درشام های جمعی سالمشخص بود که 

خودکشی کرد. این مسئله را همه می دانستند ، معصومه همیشه لبخندی معصوم   ۷۲همیشه همراه پسرش بود وبا او بازی می کرد. اودرسال 

ویی از جان، به آدمی نگاه می کند. حتّی عکس مزارش دراشرف نیز همین نفوذ رادروجودما داشت. سازمان می گفت باچشمانی سیاه وعمیق، گ

در حالي كه  ۷۴درهنگام ورزش تنگی نفس گرفته وفوت کرد. یا خودکشی یا خفه کردن با روسری باعث مرگ اوشد. رجوي درنشست حوض سال

صومه بود بازخواست مي كرد و بطورسربسته كه كسي متوجه نشود به او گفت: ما بخاطر آن (فرمانده مع۷۲از محمدرضا كه آن زمان )سال

 افتضاحي كه تو به بارآوردي مي داني چه بهایي پرداختیم؟

درروزمرگ یا خودکشی معصومه،  تمام افراد مرکز آنها به جزچند تن که درمقرمانده بودند وشیفت اتاق عملیات بودند جهت مانور نظامی به 

اطراف اشرف رفته بودند؟. درمرگ شمس هللا گل محمدی و تصادف ۳تن درسال ۷۶...و موارد دیگر نیز از چنین شیوه ایی استفاده می شد. من 

خودم به شخصه با چنین شیوه هایی آشنایی دارم. سال ۹۲ پس از سکته مغزی با همین شیوه می خواستند من را درمخفی کاری به امداد ببرند تا 

 عمل ناموفق کشتن را، به موفقیّت برسانند ومن بهیچوجه حاضرنشدم بروم زیرا لیبرتی مثل اشرف نبود ونمی توانستند به زور ببرند. 

فرمان شفابین -۱۴  
ساله ۱۶ساله وصبریه۱۳خودش را درسالن ورزش به آتش کشید. دوخواهرش بنامهای شکریه  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.

جواددهقان -۵  

آشنا شدم دریک قسمت ۴۰درتاسیسات لشگر۶۹ساله با سری طاس.اورا با اسم جبارصدامی زدند. با اوسال ۴۰شیراز واستوارارتش،جواددهقان اهل 
ودرگیرخودش بود وزود عصبانی می شد. می دانستم که مشکل خانواده دارد و انقالب نمی کند. سازمان به من کار می کردیم. اوهمیشه ناراحت 

دستش درارتش رژیم قطع شده بود. جبار ازارتش سالح و مهمات برای مجاهدین ذخیره کرده وبدلیل  تحت تعقیب بودن،به مجاهدین پیوسته  :گفت
 ۶۸وپس از انقالب ایدئولوژیک سال فقط تمام ذهنش همسر و بّچه اش بود که درایران بودند ،نه نبودبود. برخالف حرفهای سازمان جبار دیوا

بودیم یک  ۴۰درشروع جنگ کویت به منطقه کفری رفتیم با هم درتاسیسات لشگر۶۹سال  دیگرانتقال همسروفرزند اوبه اشرف منتفی شده بود!.
رنج دررمادی با نداشتن پریک سال  جواد زده است.دررمادی خودش را دار ا ندیدم وشنیدم که هفته بعد من به اشرف برگشتم وبعد ازآن دیگراور

. دست فروشی می کردامرارمعاش  به سختی جهتیک دست درکنارخیابان   

نبود که چرا  برای من قابل فهم ۷۱درسال  بود ونه دراشرف.رمادی زیرا این خود کشی در ،بعد ها رجوی خود کشی اورا هم درنشست گفته بود 
رجوی خودکشی اورا درنشست عمومی می گوید! غافل از اینکه رهبری می داند که چه چیزی را بگوید وچه چیزهایی را نگوید وسرانجام خروج 

 ازسازمان را!.

« جواد دهقانی  خود را درهتل رمادی دارزد. »ک گفت: –آقای الف ۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸در  

یاسراکبری نسب  -۱۶  



 

ام قدیم( درسالن اشرف، مژگان پارسایی  ،در نشست با الیه های قدیمی سازمان) ام او  ۱۳۸۵مرداد یا شهریورماه سال -یاسراکبری نسب 
ما بایک اقدام اپورتونیستی ومنحرف مواجه شده ایم. یاسراکبری نژاد دراعتراض به زندانی » خودسوزی یاسر اکبری نژاد را اعالم کرد وگفت:

هدین توسط امریکایی هادراشرف وقرارداشتن نام سازمان درلیست تروریستی، دست به خودسوزی زد. هیچ کس از این ماجرا کردن مجا
خبرنداشت درزمان ورزش دریک گودالی درپشت خاکریزهای سالن غذاخوری خودش را به آتش کشید. وهیچ کس آنجا نبود، وجان سپرد. 

یم نوشته بود: دراعتراض به زندانی کردن ما دراشرف توسط امریکایی ها دست به خودسوزی می زند. یاسردریادداشتی که درکمد خودش پیدا کرد
ا می اّما درنامه اش ادعاهای دیگری هم داشته که اینها نشاندهنده وجود اپورتونیسم دردرون تشکیالت است. مژگان پارسایی قسمتی ازنامه یاسرر

ه ام دردست بگیرد وبدنبال من بیاید...، هرکس پرچمی را که من برافراشته ام بدست نگیرد ووبدنبال هرکس باید پرچمی که من برافراشت»خواند: 
این اپورتونیست است که یاسرهمه را فرا می خواندکه بدنبال او راه  این عبارات ازسخنان مسیح است( ومژگان ادامه داد:«)من نیاید ازمن نیست...

کرده است!، این حرف ها نشانگر انحراف واپورتونیسم یاسر اکبری است. ما درتشکیالت چنین «رهبری »ادعای بیفتند وخود را به آتش بکشند. او 
 پارسایی درادامه گفت:« ادعاهایی نداشتیم. ما به امریکایی ها گفته ایم که اودراعتراض به زندانی ساختن ساکنان اشرف خودرابه آتش کشید.

ک از نفراتی بود که درتشکیالت خیلی جلو وفعال بود... ، اّما اپورتونیسم چنین کاری می کند...، این عمل نزد یاسردرزمینه تشکیالتی وایدئولوژی»
است اگر به خاطرشرایط وموضع سیاسی سازمان  «اپورتونیست»یاسر اکبری نسب  امریکایی ها هم به ما ضربه زده ومسائلی بوجود آورده است.

پس از یک ساعت ونیم دوساعت صحبت های مژگان پارسایی دیگرمسئوالن ارشد سازمان هم آمدند «  دیم...نبود اورا درمزاراشرف دفن نمی کر
ودرباره اپورتونیسم بودن یاسر اکبری صحبت کردند. عصرهمان روز، قبل ازنشست عملیات جاری مسئول نشست )اسم آن زن را بنا به دلیلی نمی 

نشست رفته ایی باید دراین رابطه گزارش بنویسی! من  زگزارش نوشته ایی؟، قاطع گفتم نه!، گفت:توانم ببرم( ازمن پرسید: درباره نشست امرو
گفتم: چه ربطی به من دارد!،یکی یک کاری کرده است، ربطی به من ندارد.اّمااوبطورخاص می خواست ازمن که سوژه کینه کشی سازمان دراین 

مادر یاسردرعملیات "جاویدان" شهید شد. پدرش آقای مرتضی اکبری نسب قبالًیک طلبه بوده که به  سالها بودم دراین زمینه گزارش بگیرد.
از پدرشان جدا و به آلمان فرستاده  ۱۳۶۹سازمان پیوسته ، اوانسانی بسیارشریف، فروتن ومهربان است... یاسر به همراه برادر وخواهرش سال 

دركوچكترش موسي، آنها را برای آمدن به عراق فریب داده وسرانجام آنها را به عراق آوردند و علیرغم مخالفت یاسر و برا ۱۳۷۷شدند. درسال 
به نفراتي اطالق مي شد كه پدر یا ۷۷سپس دریگانهاي رزمي درمركز نوزده  سازماندهي مي كردند. )عنوان میلیشیا درسازمان پس از سال 

كفش را به خوبي اجرا مي كرد وبه سایر نفرات نیز این رقص را آموزش می داد  مادرشان درون تشكیالت بود(. یاسر رقص)اسپانیایی( با
.ودربرنامه هاي جمعي ازجمله سیمای مقاومت اجرا مي كردند. یاسر همیشه چهره ای خندان و بشاش و پرجوش داشت  

  



  

ن زمان خودکشی کرد.(ماه بعد یاسرپس ازای ۵-۴)  ۸۵فروردین  ۱۴دوشنبه  - ۷۹۴عکس ازنشریه مجاهد شماره    

یاسر را بدلیل سیاسی)امریکایی ها( درمزار اشرف بخاک سپردند. اّما اورا بافاصله ازدیگران درانتهای یک مسیردریک مکان جدا دفن کردند 
م ودیگرامكان خروج وهیچ کس سرقبر او نمی رفت. چون درتشکیالت لعن ونفرین شده بود. یاسر هم مي گفت اآلن كه آمده ایم اینجا گیر افتاده ای

نداریم. موسی که تا آن زمان اساساً باتشکیالت همخوان نبود وهرگز هم مطرح نمی شد دراین جریان ضربه خورده بود. اّما سازمان بعد 
یفاتی بود موسی در برنامه هنری نفراصلی وجلودار  گارد تشر۱۳۸۷ازخودکشی یاسر، درهر برنامه ایی به او میدان می داد. دریکی ازمراسم سال

تصحیح می کرد وتوجه بسیاری به موسی داشتند!. همه می دانستیم این کارها وفهیمه اروانی چند بارحرکات این گارد رابرای فیلمبرداری چک 
ین برای چیست. برای ما امری عادی بود چون تمام کارهای سازمان همین است. سازمان یک باجگیر مطلق است اّما اگرالزم باشد به پایین تر

 نیروها هم باج می دهد.

  معصومه غیبی پور

 

یاسر اکبری نسب رجوی را یک آدم شیاد و جنایتکار ودروغگو می دانست  که باید اورا افشا کرد »به نقل از حمید عاشورزاده*می گفت:« ل -ل»

 و به همین دلیل خود سوزی کرد تا رجوی را افشا کند. قبل ازخود سوزی یک نامه نوشته بود ودرکمد برادرش گذاشته بود وهمین حرفها رادرآن



 . این نامه بدست سازمان افتاده بود )معلوم نیست که نامه را قبالً برادرش خوانده یا نه!، وبه خاطر همین نامه، مژگان پارسایی درنشستنوشته بود

« خود سوزی یاسراکبری نسب تابدان حّد از یاسر نفرت وکینه داشتند و اورا لجن مال کردند.  

نیرو)تحت مسئول( داده بودند واین ام جدید هایی که نیرو داشتند به نشست های خاص می بردند زیرنویس*:حمید عاشورزاده که ام جدید بود و به او

ه و به آنها اطالعات بیشتری نسبت به دیگر ام جدید ها می دادند. وقتی علی مرادی اسم اصلی اش حامد بود را که تحت مسئول حمید عاشور زاد

د ودیگر با تشکیالت نبود چون با علی مرادی خیلی چفت بود. علی مرادی خیلی باهوش بود و بود ازاوگرفتند حمید عاشورزاده همانجا تمام کر

به کمیساریا رفت و دیگر برنگشت. ۹۱کامپیوتر کارمی کرد. حمید عاشور زاده سال   

« سازمان»خواهرمریم را بلکه  ندا حسنی نه» فرشته یگانه مسئول نشست بّچه های میلیشیا بود وبه آنها می گفت:» گفت: ۹۵درمهر ماه سال :چ-ل

یشیاها بود(. را نجات داد. ما اینجا هم مثل نداحسنی نیاز داریم. البته اینجا ما ندا حسنی زیاد داریم!) فرشته هدفش ایجاد چنین انگیزه هایی درمیل

شته باشیم؟.) دختران وپسران میلیشیا پیش ازآمدن درهمین نشست دختران میلیشیا بودند وگفته بودند:چرا ما نمی توانیم با برادران میلیشیا رابطه دا

به عراق واشرف درخارج باهم درارتباط بودند وفضای خارج ازکشوربکلی با فضای بسته اشرف بطور مطلق با هم ارتباط نداشتند متفاوت بود.( 

به همین دلیل یاسردست به چنین عملی زده بود. ل-چ که افسر امنیّت مقربود اّولین نفری بود که  شعله های آتش رادید وفریاد زد من بودم. مژگان 

زمانی، نادر رشیدی ویک اف جی را فرستادند جلو تا برود سمت شعل آتش، به من گفتند:»برای اینکه شلوغ نشه تونیا، که اینجا شلوغ نشه، من 

 گفتم به تو ربطی نداره بروکنار«.

 

فرشته یگانه   

نشست های خودشان با فرشته یگانه را به من می گفت. من حتّی گزارش کردم که این  -پست نگهبانی موسی اکبری نسب درسر چ می گوید:-ل

و یاسر  بحث ها ممکن است آثار خوبی برای آنها نداشته باشد که بخواهند مثل ندا حسنی بشوند ودست به کاری بزنند!، اّما به این نکته توّجه نشد

به این عمل زد.براثر فضایی که فرشته ساخته بود دست   

  

موسی اکبری نسب   



 

 رجوی و پدریاسر اکبری نسب

حسین بلوجانی -۱۷  

درهمان کانادا خودکشی کرد. بعد خود را به کانادا رساند و  او به تیف رفت ...و -حسین بلوجانی   

  

درباره حسین بلوجانی به تفصیل نوشته است.« روایت درد های من» آقای رضا گوران درکتاب   

فردین مقصودی)  با نام مستعارصادق( -۱۸  

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 موقعیّت 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... 

«یاشار»ار با نام مستعار تسهیل خ -۱۹  

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!.

  

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

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

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

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

به بعدهمه داستان شان همینطوربود. ۸۰و ۷۹  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



یدم کار تمام شده بود ودوسه بصورتیکه آنها متوّجه شوند گفتم: متأسفانه من نمی توانم گواهی بدهم که خود کشی کرده است چون موقعی که من رس

 نفر باالی سرش بودند.

  

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

م شده بود! پس گلوله ایی درسالح نبوده) موقع براثر شلیک مغزش بیرون آمده بود. نکته مشکوک دیگراین است که تنظیف سالح تما» گفت: چ-ل

ه تنظیف سالح همه بفرمان فرمانده به صف شده وبا فرمان، خلع فشنگ می کنند(. وقتی ازاسدهللا مثنی پرسیدم که چطور پس ازتنظیف سالح گلول

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

  احسان شاکری -۲۰

 بعد از خروج ازتیف درجنگلی دراستکهلم سوئد خودش را حلق آویز کرده بود.  -احسان شاکری 

 محمد افتخاری -۲۱

باطالق همسرش مخالف بود وبدلیل واکنش گوشه گیری وانفعالش به اوتذکر  ۷۰محمد افتخاری ازاعضای شورای مرکزی سازمان درسال  

برای سرکوب او تهمت می زندکه بایک زنی بنام نرگس  ۱۳۷۳درتابستان سال  واخطارتشکیالتی می دادند که محیط اش را آلوده می کند سازمان

هم یعقوبی رابطه مشکوک دارد برای او نشست های جمعی توهین وتحقیر وتهدید...راه می اندازند. محمد تنهاسکوت میکند ودرانتها نرگس یعقوبی 

اگر یک جوغیرت داشته باشی، می روی خودت را می  هماهنگ شده می آورند تا دادو بیداد راه انداخته وتف به صورت او بیندازد...ومی گوید:

تنها چند ساعتی پس ازآن نشست رعب آور وتهمت وافترا صدای فریاد وآه وناله می شنوم و دیدم دود از اتاق  یکی ازشاهدین می گوید:کشی!. 

د زیاد، قابل تشخیص نبود که ناله ازکجاست. پارکینگ زرهی بیرون می آید... درحین خاموش کردن آتش، صدای ناله ای می آمد، ولی به دلیل دو

اتاق با فروکش کردن آتش ودود، با بدن سوخته ای که دربرخورد اّول قابل شناسایی نبود روبرو شدیم. وقتی او رااز میان شعله و دود به بیرون 

خودش را به آتش کشیده بود. بالفاصله او را به  آوردیم، دیدم محمد افتخاری است. او با استفاده ازنفت وبنزین وقفل کردن درب اتاق از داخل،

ه و درمانگاه قرارگاه اشرف بردیم. درمسیراز محمد سئوال کردم، چرا این کار راکردی؟! اوبه زحمت وبا کلمات بریده بریده گفت، نامه ای نوشت

مله ثریا شهری)طاهره( نیزآنجا حضور داشتند. من روی میز کارش قرار داده است! وقتی به بهداری رسیدیم، تعدادی از فرماندهان سازمان از ج

در به همراه اطبای سازمان چون دکتر نفیسه، وحید و اکبر، محمد را به اتاق اورژانس بردیم. بالفاصله طاهره، دکترنفیسه را صدا زد و چیزی 



است سئواالتی ازمحمد بکند، ولی محمد فقط گوشش پچ پچ کرد. دکتر نفیسه، بعدازچند دقیقه با یک ضبط صوت برگشت و ازروی نوشته ای، خو

 ناله می کرد وهذیان می گفت. اما دکتر نفیسه برای این که بتواند سواالتش را جواب بگیرد، به صورت سوخته محمد که پوستش کنده شده بود،

د تمام کرده بود! ثریا شهری، به خاطر این که سیلی می زد! در این حین، من حالم به هم خورد و به بیرون آمدم. اما تالش آنها ناموفق ماند و محم

. پس از پزشک قانونی کشورعراق، برگه مرگ محمد را دراثر سانحه گرفته باشد، دستور داد جسد را به بغداد منتقل کنند که این کاررا نیز کردند

را سانحه و بی احتیاتی ازجانب وی اعالم ازچند روز، جسد را برای دفن به قرارگاه اشرف آورده، درجمع همرزمان محمد، علت مرگ محمد 

 کردند. روی سنگ قبرش نیز نوشتند، مجاهد شهید، محمد افتخاری...!. 

 درمرکزما هم یک نفرخودش را درانبار تی ان) تعمرات زرهی( خودش را آتش زد.» درآلبانی درباره خودکشی گفت: ۹۶تیرماه ۴خ در –ی 

  علي نقي حدادي )كمال( -۲۲

 
 

فرمانده کمال ازمسئولین قدیمی سازمان وزنداني سیاسی رژیم شاه بود، مسئول شاخه استان سمنان درسازمان علي نقي حدادي )كمال( اهل سمنان، 

به عنوان عضو  ۱۳۶۴مسئول نظامی استان سمنان بود. نام وی درلیست شورای مرکزی سازمان درسال ۶۰مجاهدین. همچنین درفازنظامی سال

به عنوان عضوهیئت اجرایی آمده است. کمال بدلیل رابطه با یک زن دربنگال... دراشرف دستگیر وزندانی می  ۱۳۷۰چنین درسال مرکزیت وهم

می کند. رجوی گفته بود با خودکشی می خواست ضربه دیگری به مابزند وبه دستوررجوی، همان بنگال بازدن رگ دست خودکشی شود وهمانجا 

برده وبا تانک ازروی آن عبورکردند وبنگال زیرشنی های تانک له شد. همسروی زهره اخیانی اینک مسئول اّول  مزبوررا به میدان تیراشرف

دربرابرمرگ او سازمان هیچ موضعگیری نکرده بود. ۲۶در جریان جنگ كویت فرمانده لشكر  ۷۰و ۶۹كمال سالهاي سازمان مجاهدین است. 

 ت.است.از گوراو هیچ اطالعات مشخصی دردست نیس
  



 

 مادرعلی نقی حدادی کماکان درانتظاردیدن فرزندش می باشد وازمرگ وخودکشی او خبری ندارد.

  ن( -مجتبی میرمیران)م -۲۳ 

 خودش، او کتاب قبیله سبزپوشان رابرشته تحریردرآورد ۱۳۶۴ن( شاعر وازاعضای شورای مرکزی سازمان درساال -مجتبی میرمیران)م

 حلق آویزکرد. مجتبی درگوری بی نشان دفن شد. ۶۷رادرسال

مرضیه پروانه -۲۴  

  مرضیه پروانه - خودکشی در اشرف بعد از انقالب ایدئولوژیک وقبل از خود کشی مجتبی میر میران.

مهدی خزعل -۲۵  

خودش را به آتش کشید .  ۱۳شب در قرارگاه  ۷ساعت  ۱۳۷۸ساله. در بهمن سال  ۲۸مهدی خزعل   

کریم پدرام -۲۶  

خودکشی کرد .گفتند که شلیک ناخواسته بوده است.  ۴۲سال سابقه تشکیالتی درفرماندهی هفتم ومرکز ۱۰ساله با  ۳۲کریم پدرام   

قدیر خشت زر -۲۷  

شد. قدیرفردی درمنطقه مریوان درحالی که سرباز بود توسط نیروهای عراقی دستگیر وسپس به مجاهدین تحویل داده  ۶۸درسال  -قدیر خشت زر 

 ۲درمحور ۷۲کامالً عادی و درپی زندگی شخصی خودش بود و اساساً با تشکیالت وانقالب ایدئولوژیک وطالق مادام العمر سنخیّتی نداشت. سال

انتقاد داشتم و قراربود من برای اهداء خون برای بیماران به بغداد بروم ، قدیرهم برای بیماری خودش می رفت، برغم اینکه من به تشکیالت  بود،

رود یکسال فاصله گرفته بودم مریم باغبان قدیر را به من سپرد وتوجیه کرد مواظبش باشم  که آنجا کارغیرمعمول نکند...وجایی نرود وهرجا می 

ا کنیم، )وقتی مانع خشاب کالش پُر را براذیّت کردن ما مخفی کرده باید بگردیم وپید۲-۳تو هم همراه او باشی!. یکبارهم بعد ازآن گفتند قدیر 

ین خروجش از سازمان می شدند او فردی عادی بود ودست به چنین کارهایی می زد تا اخراجش کنند زیرا اهل ماندن نبود( تقریبا چند نفر بسیج ا

پس من دیگرهیچ خبری ازاین قدیر درزندانهای سازمان بر اثرشکنجه های بسیار روانی شد وخودکشی هم کرده بود.  کار بودیم وخشابها پیدا شد.

تا جایی که دیگر قابل کنترل نبود درچنین وضعیت نا متعادلی  نداشتم. دراینترنت خواندم که یکباردرعراق واشرف خودکشی می کند۹۴ازاوتاسال 

بدو اده می شود ازوازانجا به ترکیه وسپس توسط کمیساریا به سوئد فرست او را درکمال نا مردی به اردوگاه های عراق در رمادی می فرستند 

ورود تحت درمان قرار می گیرد ولی بنا به تشخیص پزشکان به دلیل ضربات روحی سنگین که به او وارد شده بود غیرقابل درمان وبرگشت به 

یادی تا اینکه با خوردن مقداری زحالت عادی تشخیص داده می شود. درسوئد نیزچند باردست به خودکشی می زند ولی هربارنجاتش می دهند 

.قرص از پا درمی آید وجسدش آنقدر درخانه می ماند تا بو می گیرد  

برادرمن یک سوال دارم؟، چرا به ما اجبارمی کنند حتماً باید برگه سینه »قدیرخشت زرفرد عادی بود ویکباردرنشست عمومی به رجوی گفت:

این فرم ارتش آزادیبخش است همه »م نظامی است؟. رجوی به اوگفت:داشته باشیم، درحالیکه شما هیچ وقت برگه سینه نمی زنید؟ لباس فرم شما ه

ازنظرمن سوال قدیرموردی نداشت!. اوفرمانده کل ارتش آزادیبخش است. اّما آنجا که « باید برگه سینه داشته باشند ولباس متحدالشکل و...

ط نداشت!. درهیچ موقع اززمانبندی روز یا حتی جمعه ها کسی نمی درتابستان هم اجازه نمی دادند آستین را باال بزنیم این دیگر ربطی به انضبا

توانست آستین راباال بزند!. سریع تذکرمی دادند که آستین را بیاورپایین!. حتی درنشست های مراکز درروزهای جمعه همین مسئله و...جزء 

ن می کردند!. درتابستان هم پوشیدن جوراب با کفش تابستانی یارآوری های مسئولین سازمان بود وآنرا بعنوان حفظ مناسبات خواهروبرادری عنوا



بعد کله ارتش وافراد تشکیالت لباس شخص شخصی پوشیدیم، بازهمان به  ۸۷الزامی بود و... همه به همان دلیل فوق. حتّی پس ازاینکه ازسال 

ن تحت عنوان لیبرالیسم) ولنگاری( مساعد نشود.قوانین سابق حاکم بود والبته اینباربیشترتذکرمی دادند تا فضا برای غیرنظامی بود  

   
«.حرمت مسجد به متّولی آن است»آستین باال زدن به این شکلی که رجوی زده، ممنوع است، البته   

    

 درجلوال. باسالح خودکشی رضاپور احمد - -۲۸

 داود احمدی -۲۹

 
، دردرگیری با عوامل حكومت شاه كشته شد. ۱۳۵۶تیرماه سال ۲۳سالگی ودرتاریخ ۲۲، اّولین برادرداود یعنی عباس، درسن  داود احمدی

توسط رژیم خمینی اعدام شد. داود درسازمان دارای مسئولیت های حساسی چون فرماندهی گردان،  ۱۳۶۱شهریورسال۳برادرش رضا، تاریخ 
ظ شخص مسعود رجوی بود. مادرش ربابه شاهرخی)مادر رضوان( یکی ازفعال ترین مادران درفازنظامی مسئولیت تعمیرگاه ومدتی هم محاف

؟ وجابجایی نفرات...بود. یک روز داود درجواب ما درش که پرسیده بود: پسرم! بگو ببینم مگر سازمان زندان دارد؟ داود جواب داد، چطور مگر
نها زمانی كه من در ایران وقطع با سازمان بودم، به من شك بردند و با زندانی كردنم و با تحقیقاتی (و آ۶۴آره سازمان زندان دارد )رفع ابهام سال

ستم چون آن كه ازایران دررابطه با من به عمل آوردند، دانستند كه من مورد امنیتی نداشته وسفید هستم ...،اّما من اززندانی شدنم اصالَ ناراحت نی
زا گفتن و این كه من مزدور جمهوری اسالمی هستم، بسیاررنجم می داد وهنوز خاطرم ناراحت است. درتابستان چك امنیتی الزم بود، اما ناس

ازدواج ۱۳۶۷داود به اصرارسازمان وبعنوان پذیرش یک دستوردوباره درسال  .، همسراّول داود درعملیات فروغ جاویدان شهید شد۱۳۶۷سال
  د واوهم همسرش درفروغ شهید شده بود .كرد ودرحالی كه همسر دّوم داود، آبستن بو

 
 
 

پروانه خواهر داود که خود ازاعضای سازمان بود می گفت: من به عنوان خواهر کوچکتر داود عاشق او بودم، نه فقط به عنوان برادرم بلکه 
دورویی وحقه بازی را نمی بعنوان یک انسان واقعی، یک معلم عالی، یک سنگ صبورویک مبارزواقعی که تحت هیچ شرایطی ظلم وستم و

 پذیرفت و با آن مبارزه می کرد. 
 

 



( شدم، برادرم داود یکی ازمسئولین تشکیالتی سازمان بود و کامالً مورد اطمینان ۱۳۶۴زمانیکه من وارد تشکیالت مجاهدین درعراق )اردیبهشت 
ار کند، البته نه به صورت شستشوی مغزی، بلکه افراد مسئله آنها، طوری که بعضی از افراد مسئله دار را به وی می سپردند که روی آنها ک

 خبر آوردند كه داود احمدی، خودكشی كرده است.۱۳۶۸یكی ازروزها ، درسال دارعملکرد ورفتاراو را ببینند و به سازمان امیدوار شوند و...، 
 

 

  
شرح داستان: داود احمدی در سال ۶۸، مسئول تعمیرگاه بود، یک شب رفت تعمیرگاه و خودش را دار زد، صبح مسئولش رفته بود تا تعمیرگاه را 

باز کند، دیده بود که داود از سقف آویزان است. به فرمانده لشکر اطالع داد که چنین اتفاقی افتاده است. آنها نمی گذاشتند هیچ کس نزدیک تعمیرگاه 

شود. سریع آمدند او را با آمبوالنس بردند و دیگرهیچ کس هم از موضوع خبردارنشد.کسی که تحت مسئول داود احمدی بود، رفیق من بود، فردای 

همان روز آمد و برای من چگونگی خودکشی داوود احمدی را تعریف کرد. من باورم نمی شد که چنین فردی با چنین سابقه ای خودکشی کند، ولی 

این را سال ۸۰اززبان مسعود رجوی شنیدم که داود احمدی خودش را دار زده وخودکشی کرده است. داوود سابقه اش درسازمان زیاد بود. خانواده 

 .اش به اصطالح خانواده شهید بودند ومادرش آنجا بود. بعد ازاین داستان مادروخواهرش از سازمان جدا شدند وبه خارج رفتند. 

دررودخانه خفه شد. قبل از فروغتوسط سازمان به اعدام محکوم شد و ۱۳۶۶، درسال ازاعضای قدیمی سازمان حمدیحسن م  -۳۰  

دراستخر شنای قرارگاه بدیع زادگان ُمرده پیدا شد.  فردی به نام بهرام  -۳۱  

مسأله دار شده و به منظقه کردستان اعزام شد و مّدت ها خبری از وی دردست نبود، بعدها اعالم  ۱۳۶۵ -۱۳۶۴درسالهای  -جلیل احمدی  -۳۲

 شد که کشته شده است. 

جعفر به همراه علی شیرازو جالل منتظمی)کاک جعفر( و حمید ارباب برای انجام ماموریت به  ۷۱درسال   -جعفر کهزاد منش -۳۳

ا توسط شلیک ناخواسته کشته شده است. سپس یک مراسم کوچکی برای او گرفتند و یک سال مرز درشهر بدره رفتند وگفته شد درآنج

 بعدازاین موضوع اعالم کردند که جعفر نفوذی وزارت اطالعات ایران بود.

بود وی همسر هزینه جانی کالهی بود که در حال حاضر احتماال  ۶۹فرهاد نامی که خود را در سرویسگاه ترابری دار زد که فکر کنم سال  -۳۴

 در نروژ است

و صورتی تقریبا سرخ رنگ و کمی کک  ۱۸۵اسم مستعار است، اهل آذربایجان واحتماالً ارومیه بود. قدی به تقریب  ناصر کیومرثیان -۳۵

فریب داده و به عراق وداخل مناسبات کشانده بودند. ناصر مسئله مکی و موی بور. دانشجوی درحال تحصیل درکشورهلند بوده که سازمان او را 

دار بود، اورادردسته زرهی های چرخدار کاسکاول سازماندهی وراننده یکی از کاسکاولها به فرماندهی اکبر مجرد که اونیز آذری بود، کرده 

دست سازمان، فرمانده اش اکبرمجرد به او شلیک کرده ومی کشد. بودند.ناصر به هنگام عبور از پل جلوال ازکاسکاول بیرون آمده وبهنگام فراراز

وقتی عده ایی به قرارگاه آمدند سازمان گفته بود ناصر به مأموریت به اشرف رفته، اّما پس ازسرنگونی صدام درمحفل ها گفته شد که اورا 

   اکبربهنگام حرکت از جلوال به خانقین با تیر زده است.



 

۸۷میکرفون درنشست مسعود رجوی دراشرف سال اکبرمجّرد پشت   

همراه  ۱۳۷۰اهل ایل قلخانی ازتوابع استان کرمانشاه. شاهدی می گوید: داریوش دراسارتگاه رمادی متولد شده ودرسالداریوش مهرابی  -۳۶

ش بخاطر بیکاری وفقر شدید مالی ناچار خانواده اش بخاطر جنگ خلیج فارس وبمباران وحمله اّول آمریکابه عراق به ایران برگشته بودند. داریو

بعد « راه گشایی»درپذیرش بود. دردوران  ۱۳۷۶شده بود مجّددا به عراق برگردد ودرنهایت سرازتشکیالت مجاهدین درآورده بود. درابتدای سال 

ی ازایست بازرسی های بین راه شناسائی تی مسئولین او را برای جذب نیرو به داخله اعزام کرد ند.ازمرز قصرشیرین وارد ایران شده ودریکازمدّ 

ودستگیرمی شود. مامورین داریوش را به وزارت اطالعات کرمانشاه منتقل ومّدتها تحت شدید ترین شکنجه های جسمی وروحی روانی قرارگرفته 

 بود.

دنش دیده می شد( برای اینکه اززیر داریوش می گفت: نیروهای اطالعاتی رژیم مرا خیلی شکنجه کردند)آن زمان هنوز آثار شکنجه ها روی ب 

مامورین اطالعاتی لباس شخصی را   شکنجه نجات پیدا کنم به بازجویان وشکنجه گران گفتم: با شما همکاری می کنم، مدتی درخیابانهای کرمانشاه

یع استفاده کردم وازدستشان گریختم شکنجه گران اطالعاتی بودم. روزی فرصتی پیش آمد سر سرکارگذاشتم وچرخاندم. به دنبال راه فراری ازدست

یک شب   ومجّدداً به عراق وبه سازمان رسیدم. هرآنچه که درایران برایم پیش آمده بود دقیق مو به مو نوشته وبه مسئولین گفتم وگزارش کردم.

وررژیم هستی وازطرف وزارت اطالعات خواب بودم فرمانده مرا بیدارکرد وگفت: باتو کاردارند. مرا به زندان بردند وگفتند: تواطالعاتی ومزد

رژیم برای جاسوسی ونفوذ بین مجاهدین گسیل داده شده ای و... داریوش نگونبخت این بار توسط اداره اطالعات و امنیت سازمان دستگیرو 

می گفت: به علی قسم سال درزندان انفرادی وزیروحشتناکترین شکنجه های جسمی وروحی روانی شکنجه گران رجوی بود. بارها  ۲بازداشت و

 زندان وشکنجه اینها مثل زندان رژیم وشکنجه گران وزارت اطالعات رژیم بی رحم ووحشی هستند.

بود. داریوش گفت: با هزارامید وآرزو به اینجا آمدم اّما بجزشکنجه ودروغ وخیانت ازاینها ندیدم واصالً نمی خواهم  ۱۳۸۲روز سیزده بدرسال

برادران وخواهران کوچکم تنگ تنگ شده، طوری که می خواهم بال وپردرآرم وپرواز کنم و کنار آنها برزمین بنشینم و  دیگه اینجا باشم دلم برای

تک تک آنها را درآغوش بگیرم وببوسم بخصوص خواهر کوچکم و... سپس اضافه کرد وگفت: دراینجا گرفتار شدیم وهیچ راهی نداریم ولی 

هیچوقت برق نگاهش را فراموش نخواهم کرد. ازصحبت های که کرد، فهمیدم تصمیم خودش را گرفته و باالخره یک روزی من فرار می کنم. 

مصمم است به هر قیمت ازفرصتی که برایش درپراکندگی وآن شراط وخیم و نا متعیّن پیش آمده بود برای رهائی ازچنگال باند رجوی نهایت 

 استفاده را بکند و خودش را نجات بدهد.

روزبعد ازسیزده بدر نیمه های شب سالح تاشو فرمانده اش بنام بهمن را می رباید وبه طرف ایران فرارمی کند. مسئولین واطرافیان متوجه چند  

نده ناپدید شدن داریوش شده و حکیمه سعادت نژاد سریع به استخبارات واداره امنیت منطقه جلوال و خانقین و ارتش عراق که درتمام منطقه پراک

ند گزارش داده بود. از طرف خود نیزچند اکیپ گشت سیاراز نفرات و نیروهای سازمان را بسیج کرده و به فرماندهی افشین ابراهیمی وعباس بود

یک تک تیراندازارتش عراق هدف قرارگرفته به پشت سرداریوش  به دنبال او روانه کرده بودند. عصر روز فراردرنزدیکی خانقین توسط ترابی

یک کرده که گلوله از پیشانیش خارج شده بود. عراقی ها با هماهنگی مسئولین سازمان جنازه داریوش مهرابی را درقبرستان خانقین دفن مهرابی شل

 کرده بودند.

سا ل هم درزندان ایران بسر برده بود ودرعین  ۴نسرین وضع روحی خراب ودرهم شکسته ای داشت به گفته خودش  -نسرین احمدی  -۳۷

حال ازتحت برخورد قرارگرفتن درسازمان خیلی می ترسید وتصمیم به خروج از سازمان داشت.اوراننده نفربربی ام پی وان بود. مهوش سپهری 

عده ای ازفرماندهان ازجمله خلیل رمضانی نصب را به دفترخوداحضاروافراد مذکوررابرای منصرف کردن نسرین ازتصمیمش برای خروج 



ازسازمان به مّدت یکساعت توجیه کرد و به آنها گفت که نسرین قصد دارد ازاینجا برود وما باید هرطورشده اورا راضی کنیم تا نسبت به سازمان 

واهداف آن وفادار باشد ودرتصمیم خود برای خروج ازقرارگاه تجدیدنظرکند زیرا اگرپای اوبه اروپا برسد بیم آن می رود که برعلیه سازمان 

موضعگیری کرده ودست به افشاگری بزند. سپس مهوش سپهری دستورداد نسرین احمدی را به محل نشست ما آوردند وبا دیدن او، مهوش 

ودیگرفرماندهان حاضردرجلسه سعی کردند به نوعی نسرین را ازتصمیم خود منصرف سازند اّما نسرین بسیار مصّمم بود وازابتدای شروع جلسه 

ساعت یک بعد ازظهرتا ساعت هشت شب ادامه داشت همچنان درتصمیم خود پایدار ماند وبعد ازبحث وجدل های فراوان نسرین گفت: که به 

هیچوجه تمایل قلبی وذهنی برای ماندن درتشکیالت ندارد ومی خواهد سازمان هر چه زودتر زمینه خروج اورا ازقرارگاه اشرف فراهم کند. 

درحوالی ساعت هشت شب بود که ناگهان مهوش سپهری بسیارعصبانی شد وبا میله آهنی که از قبل آماده کرده بود به نسرین حمله ورشد 

وآنقدر میله آهنی را برسراو زد که نسرین روی زمین افتاد و به حالت اغماء فرورفت. یکی ازفرماندهان با دیدن این صحنه به مهوش سپهری 

ا مهوش درکمال خونسردی گفت: نسرین خود رابه موش ُمردگی زده است ولحظاتی بعد مشاهده کردیم که  گفت تا اورا به بیمارستان منتقل کنند ام 

 نسرین قلبش ازکارافتاد.

 

 مهوش سپهری ) نسرین( درسال ۱۳۷۲ به زنان شواری رهبری انتخاب شده بود. این زن قاتل  درسال۱۳۸۰ به همردیفی رهبری عقیدتی رسید.

 من) خلیل رمضانی نصب( که خود ناظر این جریان وحشتناک بودم بسیاروحشت زده شدم ومات ومبهوت به جسد بی جان نسرین که دقایقی قبل 

زنده و سرحال بود خیره شده بودم که بالفاصله مهوش به چند تن ازفرماندهان حاضردراتاق دستور داد تا جسد نسرین را ازآنجا ببرند. دوساعت 

بعد دوباره مهوش سپهری حاضران در جلسه رابه دفترخود احضار کرد وگفت نسرین احمدی به علت سابقه بیماری سکته مغزی کرده وبه ما 

 هشدارداد تا دراین مورد با کسی سخن نگوئیم وهنگام بدرقه ما از دفترش گفت: شتر دیدید، نه دیدید!!. پیکراو درمزار اشرف بخاک سپرده نشد.

بعد ازدستگیر شدن همسرش درعملیات ومصاحبه با تلویزیون ازاعضاي تیم ترورصیاد شیرازي، همسرمرجان ملك،  - کمال حیدری -۳۸

پس ازانجام این عملیات سریعاّ به رده عضویت دست یافت. كمال كم كم با سازمان به مخالفت پرداخت. الجزیره دیگر کمال خیلی مسئله دار بود. 
كمال درقرارگاه سّوم به فرماندهي رقیه عباسي برگزار كردند.  نشست عمومي براي ۱۳۸۰تیم كارمي كرد. درسال بعنوان فرمانده یك ۱۹اودرمركز

اورا زیرشدیدترین فشارها گذاشتند. كمال درخواست خروج ازسازمان را كرده بود ودرآن نشست نیزبرخواسته خود پافشاري كرد. فشارزیادي به 
ولي كمال كوتاه نیامد. آن نشست  ردن با تحقیركردنش نزدهمه افراد قرارگاه اورا ازخواسته اش منصرف كنندوي آوردند ناسزا به اوگفتند سعي ك

بعدازآن نشست، كمال ناپدید شد ودیگرهرگزكسي كمال را ندید تا پس از پایان جنگ تصویراو  سرانجام بعدازساعتها به پایان رسید ولي پس ازمّدتي
، ۸۲کسی نفهمید چطور، ولی گفتند که در بمباران ها کشته شده )درهمان پراکندگی سال دگان درجنگ اعالم شد.در نشریه مجاهد بعنوان كشته ش

 سازمان گفت: بوسیله کردها کشته شده است و بیژن محیطی فرمانده آنها هم بدلیل نجات دادن جان آنها کشته شد. ( 
 

نفر پذیرشی ثبت نشده به او سپرده ۱۵ -بیژن محیطی»یبرتی به آلبانی آمده گفت:ل: درحالیکه یکی از جداشدگان که ازآخرین سری که از ل -ف
نفر درعلفزارها خوابیده بودند که به آنها تهاجم شد. بعد بیژن رفت که دونفر از آنها را که جا مانده بود بیاوردکه دیدم یک جیپ آمد ۱۵بودند وآن 

 ه بودند. )به عبارتی کمال حیدری جزء این کشته ها نبود.(وجسد بیژن ویک نفر دیگر پشتش بود.کردها بیژن راکشت



 

۳۹- علی خوشحال - علی اهل طالش ومتولد ۱۳۴۶، درسالهای ۶۶- ۱۳۶۵ به جرم فعالیت به نفع مجاهدین دوسال را درزندان های رژیم 
سپری کرد. دراوایل سال ۱۳۷۲، خود را نزد مجاهدین خلق درعراق رساند. او جوانی شاداب و خوش سیما و بسیار شوخ طبع بود. واز آن چنان 

انگیزه وانرژی باالیی برخورداربود که هیچ گونه سختی نمی توانست او را بشکند. اهل گله و شکوه از سختیها نبود ودرهنگام کار ونشستهای 
طوالنی، خسته و تکیده نمی شد. دائماَ سرزنده و درحال خندیدن بود. جوانی مستعد ومسلّط به چندین زبان. اّما موضوع انقالب ایدئولوژیک را 

جدی نگرفت. علی درپذیرش سازمان ازعدم درک انقالب ایدئولوژیک، دچارمشکل و مسئله شد و قادربه ذوب شدن درآن نبود! متقابالَ، سازمان به 
علی فشارآورد تا ازتقابل با سازمان وانقالب ایدئولوژیک، دست بکشد. علی ازجانب سازمان، مستمر تحت فشاروبرخورد بود درسال ۱۳۷۳ اعالم 
جدایی کرد. دربهمن ماه سال ۱۳۷۳ به جرم نفوذِی وزارت اطالعات رژیم، دستگیر وبه زندان مرکزی سازمان منتقل شد. درزندان و بازجویی ها 

او چندین بارزیرشکنجه های بازجویان ازحال رفت وبیهوش شد. او می گفت: یک بارکه دراثر شکنجه بیهوش شده و بعداَ به هوش آمده بودم، 
باالی سرم بازجویی به نام محمود قائم شهر)محمود مهدوی( را دیدم که با پوتین سربازی به پیشانی ام می کوبید. علی به یکی ازدوستانش گفته بود: 

اگرجنسیّت طالق دادنی و جداکردنی از تن وجان انسان بود، پس چرا خداوند این نعمت را به ما ارزانی ما کرد! درمراحل بازجویی، زندان و 
شکنجه ، اورا زیر ضربات مشت و لگد، آش والش کرده بودند. او پس ازدادگاه رجوی گفته بود: تسلیم شدنش به خواسِت رهبری سازمان، مشروط 

و مصلحتی بوده و اگرسازمان تن به خواستهای آنان ندهد، چاره دیگری خواهند کرد. و ادامه داده بود: من یک ماه به سازمان فرصت می دهم، 
اگر مشکلم حل شد که هیچ، وگرنه یا خودم را می کشم و یا یکی از اینها را! آخرین باری که علی خوشحال درمناسبات سازمان دیده شد، دراّول 

خردادماه سال ۱۳۷۴هنگام تشییع جنازه فرشته اسفندیاری ازمسئولین ارشد و عفت حداد ازمسئولین پشتیبانی سازمان، بود که این دو در تاریخ 
۲۷اردیبهشت سال ۱۳۷۴در بغداد ترور شده بودند. آخرین بار، علی راپس ازخودکشی در بیمارستان بغداد دیده اند، اودست به خودکشی زده بود و 

بعید به نظرمی رسید که زنده بماند. بعد ازآن تاریخ، یعنی اوایل تیرماه سال ۱۳۷۴، دیگر کسی ازعلی خوشحال خبری نداشت. به هرحال علی 
تصمیم خود را گرفت وخودکشی را، به دیگرکشی ترجیح داد! و با شلیک اسلحه، به حیات سخت ونومیدانه اش، پایان داد. سازمان اعالم کرد که 

دراثرشلیک گلوله و به طرز ناخواسته کشته شده است، او خودکشی کرده بود از وی تشییع جنازه به عمل نیامد و گوری هم از او به یادگار نمانده 
 است.

اما او  .مهدی از ناحیه سر زخمی بود و قبولی سازمان ملل داشت .ویز کردآرا حلق  شهر رمادی خودش ۱۳۷۱سال  مهدی شریفی -۴۰

سال ۲بلند قد ، بمّدت  ونسبتا  مهدی درجوانی به سازمان پیوست، الغر  د.به خارج بیاورن درا برای اعزام به خارج نمی خواستن

  بود.درشهررمادی 

با نام مستعار مرضیه، زمانی که بقیهٔ افراد برای صرف شام به غذاخوری رفته بودند، به هنگام مراجعت  یا رجبیان نژاد صدیقه رجبی  -۴۱

به آسایشگاه متوجه می شوند که جسد صدیقه به حالت درازکش روی تخت افتاده و صورتش کبوده شده است. بعداً شایعه کردن که وی سکته کرده 
 است.

  محمدرضا هللا وردی -۴۲
 عبدالقادرجیرانی  -۴۳
 مریم آزاد منجیریهمسر نوروزی محمد -۴۴

نزدیکی بیمارستان اشرف درمحوطه  جلو سایر افراد با  ۱۸از مرکز  که ازاهالی شهر ری تهران  بابا خانلو علیرضا(محمد رضا ) -۱-۴۵

 وبعد درگذشت. خود را به آتش کشیدنفت 



 
 
درجلوی زمین صبحگاه با ماستیک ۱۳۷۸به عنوان اعزام به آلمان به عراق آورده بودند، سال  ۱۳۷۶اهل شهرری را درسال  باباخانلو -۲-۴۵

کارمی کردیم که محمد رضا بنزین رابطورکامل روی خودش ریخت وخود را آتش زد. حدود دوماه دربیمارستان الکندی بغداد بسرمی برد. اورا 
پزشکان عراقی ازبیمارستان خارج کرده وبه قرارگاه اشرف برده ومخفی کردند تا باالخره درگذشت. معلوم نشد که  درهمان شرایط علیرغم مخالفت

 درکجا دفن شد.
 بدلیل تشابه اسمی، چون همه کسانی را که با شیوه فریب وقاچاق به اشرف آورده بودند نام مستعارداشتند. باید تحقیق شود هردونفریکی هستند یانه؟.

 

ازنفرات جدیدالورودهای پذیرشی فردین فتحی با نام مستعارصادق -۴۶  

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

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

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

 مزبورنیزبا نگرانی صد چندان به کرمانشاه بازگشتند.

کرکوك از طبقه اول ساختمان پایگاه شفایي به پایین پرت مي شود و در جا کشته شده و علت مرگ او را در شهر خانمي به نام ناهید -۴۷

نامبرده در خارج از دید  ،اري رواني داشت و چون مربي کوتاهي کردهخودکشي اعالم مي کنند ، بنا به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران وي بیم

.آنها دست به خودکشي مي زند  

«ناهید دچار چنین مسئله ایی شد. ما نفرات رفع ابهام آن زمان را می شناختیم.۶۳-۴پس ازجریان رفع ابهام سال  »گفت: ۹۵آبان۱۵درسال چ -ل  

۴۸- احمد رضاپور که ناراحتی کمر داشت وازبیماریهای مختلفی رنج می برد را آنقدرتحت فشار های روحی وجسمی قراردادند که درسال ۷۸ 
درهنگام پست نگهبانی حدود ساعت یک نصف شب، درقرارگاه جلوال تفنگ زیرچانه خودش گذاشت وشلیک کرد وخودش را درجا کشت. سازمان 
گفت که شلیک ناخواسته بود. بعد مژگان پارسایی تقصیررا به گردن طاهرسلجوقی فرمانده او انداخت و درنشست ها او را مقصر قلمداد می کرد. 
درحالیکه عامل اصلی خودکشی احمد خودش بود که اورا مورد توهین وتحقیرقرارمی داد. مژگان پارسائی ومهوش سپهری به همراه مهدی برائی 

از شاهدین را تهدیدم کرده بودند که اگردرمورد احمد رضا با کسی حرف بزند نیست و نابودش می  )احمد واقف( وچند نفرازمسئولین سازمان یکی
 کنند!.

بار  ۱۰اومی گفت: آن شب احمد رضا خیلی گرفته وناراحت بود وسرپست نگهبانی گریه و ناله می کرد ومدام می گفت اینها می خداهند مراهرروز
بارزجرکش شدن است که یکدفعه سالح راگذاشت زیرچانه اش وخودش را ۱۰د که یک بارمرگ بهتر ازآخرین کلمه احمد رضا این بو…. بکشند و

 تمام کرد.

خود کشی کردعلی فتحی  - ۴۹  

  آالن محمدی -۵۰

 

شلیک گلوله ، دخترنصرهللا محمدی اززندانیان سیاسی زمان شاه درپست نگهبانی با ساله ای که ازاسپانیا آمده بود ۱۷دخترجوان آالن محمدی 

درابالغیه ای درونی، اعالم کردند که آالن براثربی احتیاطی خودش کشته شده است. بر سنگ مزارش هم نوشتند: شهادت حین  خوکشی کرد.

لمان ساله بودکه به آ۷هنوز۶۹همین نام رابراوگذاشتند. درسال ۶۲وبدلیل جنک آالن درمهرماه سال  ماموریت!.اودرمنطقه آالن کردستان بدنیا آمد

  اورابه عراق واشرف بازگرداندند.۱۳۷۸برده شد ودرسال



 

 
نسرین مسیح فرمانده یگان آالن درپست نگهبانی  با گلوله به زندگی خودش پایان داده بود.    A1 ۱۳۷۹درهنگام نگهبانی درپست  آالن در سال 

ازمعاونین مسئول اول  ۹۶همرا ه او بود.  نسرین مسیح ازآن دسته زنانی است که درسیستم سرکوب رجوی حل شده اند. وی درشهریورسال

 سازمان مجاهدین خلق گشت؟.

 

 ۹۶درسال ازمعاونین مسئول اول سازمان مجاهدین نسرین مسیحعکس 

چی شده که چنین چیزهایی زیاد شده) » پس ازمرگ آالن نسرین ) مهوش سپهری ( برای حل وفصل آن برای الیه ام جدیدنشست گذاشت و گفت: 

( که می گذاریم برای خودتان است. می خواهیم که شما فشار وسرکوبازآالن وخودکشی حرفی نمی زند( ما این نشست هایی) نشست های جمعی 

  را ارتقا دهیم.

 

   

بهار، سرمایه ایی برای خودکشی درسازمان پرافتخارمجاهدین ۱۶با « ۲۶/۳/۸۰شهادت:  ۲۴/۴/۶۴» همچنانکه برسنگ قبرنوشته شده است.تولد:

 قفس اش را می سازد. خلق ایران. نفروسط درعکس نصرت نظری درفرانسه ازچنگ سازمان گریخت. توتالیتاریسم اروپا و فرانسه نمی شناسد،



 

هنوزدرمدرسه بودم که صحبت از کشته شدن پدر و مادر خیلی از بچه ها در جنگ با حکومت ایران علی رضا نقاش می گوید:  -مادرزهیر -۵۱

 پیش می آمد.

شهید شده.  زهیرهم مادرشیکی یکی اسامی را می گفتیم تا اینکه یکی گفت   

خودشوکشت.ترکیه سارا که ازما بزرگ تر بود گفت نه اون که شهید نشده تو   

 یکی دیگراز بچه ها سئوال کرد چرا؟

فقط گوش می دادم و بحث ادامه داشت:  من  

«...مادرزهیر فقط بچه هایش را می خواست ودخترش که در ایران مانده بود»  

با این جواب روبرو کسی دراین رابطه چیزی نمی دانست، فقط اینکه خودش را کشت، سارا دیگر در این باره برای ما چیزی نگفت واصرارما هم 
”.گاف دادم که گفتم“: شد  

تحت فرماندهی زنی به نام مهناز قرار داشت. خیلی ها  ۹، تازه وارد بود، ودرمحور  اهل شمالعلی)نام فامیل مشخص نیست(   -۵۳

ُخرد فکرمی کردند که بریده، شاید هم اخراج شده بود. همه می دانستند که علی نمی خواهد درسازمان بماند. هرچه هم مهناز اورا درحضوردیگران 
کشته بود الی سیم های خاردار پیدا کردند. کسی چه  می کرد بازهم او این سازمان را نمی خواست. اورارا درحالی که خودش را درضلع شرقی

داند، شاید هم که کشته شده است. می  

)درتشکیالت بسیاری ازاین مرگها را درمانوروتمرین نظامی، وشلیک ناخواسته، قبراوهم مشخص نشد. ۷۱زمستان سال  ناصر محمدی -۵۴

 شلیک ناخواسته عنوان می کردند(

 یکی ازدوستانی که بیش ازسه دهه درتشکیالت سازمان مجاهدین بود، پس ازانتشارلیست اولیه، دربار خودکشی ناصرمحمدی اطالعاتی داد که ذیالً 
 می آورم: 

ه به ناصر با شلیک دو گلول د.اتفاق افتا ۷۰ و احتماال  سال ۳۷ناصر محمدی در پارکینگ زرهی لشگر  »گفت: ۹۷اردیبهشت  ۳۱الف در -ل 
«.قلبش خود کشی کرد و در راه بیمارستان بعغوبه جان سپرد  

درتوالت قرارگاه باقرزاده درهنگام نشست رجوی، گلویش را بریده واّما زنده مانده  -زندانی سیاسی )نام فامیل مشخص نیست(  محمد -۵۵

 بود.

درکردستان عراق دراتاقی زندانی بود. کاک حسین و کاک حسام با ۱۳۶۴اهل مازندران درزمستان سال )نام فامیل مشخص نیست(   سعید  -۵۶

 شهروز به سمت اتاق وی رفتند. یک ماشین آمبوالنس هم آن طرف دیوار پارک شده است که آمده بود جسدی در پارچه سفید را باخود ببرد.

پدرومادرنداشتند وما با هم همبازی بودیم.عموی آنها راننده ماشین رضا وعباس دو پسرعموبودند که  -)نام فامیل مشخص نیست(  جواد   -۵۷

پیک سازمان بود. بازهم آمبوالنس و بازهم جسدی دیگر، این بارعموی عباس و رضا بود که درون آمبوالنس گذاشته می شد. به نقل ازعلیرضا 
 نقاش

 ۹۵۴۰۰انی، روزی ازپایگاه خارج می شود، درمنطقه اهل شیرازدراوج جو  ()مرضیه، پمرضیه با نام مستعارژالهزنده یاد  -۵۸

س خودکشی می کند.اودرشمال پاریس دراستان اولدوازخود را مابین ریل دوقطار می خواباند که براثر فشار باد رگ های بدن او پاره می شودوسپ
  جان می سپارد.

)رسول( اهل ملکان تبریزاوایل انقالب به سازمان پیوست ودرمنطقه کردستان براثرانفجارمین هردوچشمش  محمد علی ملک اندی -۵۹

 به بعد خود را به آتش کشید. ۷۲سال . راازدست داد

نشست  جمعی واذیّت وآزار تهمت وتوهین وتحقیر... درقرارگاه علوی که برای ۱۳۸۰بود. درسال  قدیم امدررده تشکیالتی  -یعقوب کر -۶۰

 لیزخورد پایش دستشویی به رفتن درحین یعقوب گفت: سازماناوترتیب داده بودند پس ازهمین نشست درهنگام نگهبانی خودش را با گلوله کشت. 
 صحبت مسئولین، بویژه کسی، اوهیچ درباره درتشکیالت فردی ازمرگ پس وقتی کرد.) تاصاب مغزش وبه شد شلیک وتیراتفاقی افتاد زمین به

 کنیم. سوال توانستیم نمی زیرا زدیم می حدس عالئمی چنین ازروی وهمیشه فهمیدیم مرورزمان به ما دارد. خاصی معنی کند ازاونمی ویادی
 یم.شد نمی مسائلی چنین وارد  سازمان به اعتمادمان بدلیل ازطرفی

 
 رسید: بدستم کر یعقوب دانشگاهی هم ازدوستان ازیکی جدیدی اطالعات (۲۰۱۸ مارس ۲۰و فوریه ۱۸) ۹۶سال واسفندماه دربهمن



 پلی مسلمان دانشجویان انجمن عضو یعقوب شنیدم. دراشرف را ام دانشجویی دوران ازدوستان یکی «کر یعقوب » خبرخودکشی پیش سال چند »
 وتحقیرشدن خوردن ازکتک پس وی وشنیدم خواندم خودم که آنچه طبق آمد. منطقه به ۶۵ وسال .۶۴تا ۶۰ ازسال اسیسی وزندانی بود تکینک
 مشهد اهل لقمانی ازهادی میتوانم شناسند، می ازنزدیک را وی که ازکسانی بازد. می وجان کند می کشی خود به اقدام جمعی ازنشستها دریکی

 ی ازاعضا یعقوب بود. تسنن اهل ودراصل ترکمن کر یعقوب ببرم. نام الرعایا امین واحسان است درآلبانی فعالً  که تکنیک پلی سابق ودانشجوی
 ندارم، عکسی ازوی وزحمتکش...متآسفانه وبسیارخاکی پرکار فردی شدم. آشنا کاردرانجمن درجریان وی با بود. مسلمان دانشجویان انجمن اّولیه

 «بپرسم. بود کالسهم وی با که ازدوستی توانم می اما
 آورم: می ذیالً  را خودم وپاسخ پیام متن مردم وآگاهی اطالع جهت

 
را  ما نمی توانیم ونباید نسبت به مسائل ودوستان بی تفاوت باشیم. همین که شما چنین تماسی می گیرید قابل تقدیر است. نگذاریم انسانیتمان »

االن وقتی اتفاقی به یک مورد برمی خورم شرمنده میشوم. اما واقعا نمی رسم.  ، کهبکشند. نگذاریم. حجم مکالمات نیمه تمام من آنقدر زیاد است
 .عید است اما نمی رسم برای نهار وشام... اینترنت ضعیف ومحدود کمپ ضریب می زند. پس همدیگر دنبال می کنیم. موفق باشید

ً  من بنویس. را، اوگفت درباره توان می دانی، می که هرچه رسم. نمی که است آنقدرشلوغ صحنه وپشت هستم درگیرکارها من بنویس. برایم  اساسا
 مهم این بفرستد، برایم اش خانواده ویا بفرست برایم ازاوداری هم اگرعکسی شد... خواهد رو حقایق تمامی که میدانم دهم، می را هاولی اطالعات

 «است. خوب عکس اما کنم، نقاشی را اش چهره توانم می من است.
 

 گذارم؟. می را فوق متن چرا
 وبا آرام همچنین گفت، اش همکالسی دوست که توصیفاتی همان با دیدم. ۴۰درلشکر اورا که روزی است. چشمانم درمقابل کُر یعقوب هنوزچهره

 دراین که ازدوستانی بسیاری چهره باید ،کنم نقاشی هم را کر یعقوب چهره اگربخواهم کردیم. صحبت رژیم ی ها زندان درباره هم با وعمیق!. وقار
 پرداخته وقتل وشکنجه اززندانها گزارشی مانا حقیقت درسایت وقتی همچنانکه د...،بو مجالی کاشکنم...، نقاشی را اند بوده ها وقتل خودکشی

 ازطریق بسیاری اطالعات تا شد باعث .دادم اختصاص رجوی توسط ابهام رفع وپروژه ۷۳سال های زندان به را دوبرنامه تی میهن ودرتلویزیون
  برسد. بدستم واروپا درایران ودوستانشان وخویشاوندن ها خانواده وحتی دوستان
 ومردم ومیهن وخانواده خود به توانم نمی داشتیم. وآرمانی ومیهن خانواده وما من، .رفت می ازبین حقایق حجم این ،بودند کشته نیز را اگرمن
  شد. آشکارخواهد بیشتری حقایق وتحقیقات، گزارش این با که دانم می کنم. سکوت ویا دهکر خیانت مان وآرمان

 

دیگر توان دوری از خانواده ام را :» دو سال تمام بود که التماس می کرد، گریه می کرد و فریاد می زد که «فرخ » مسعود مسعودی  -۶۱

سخن گفته بود. خیلی از دوستان « خودکشی » مسعود مسعودی بارها از!« . ادامه بدهم ندارم . دیگر نمی خواهم به این مبارزه ی بی سرانجام 
مسعود ازسر همدردی با او و برای پیشگیری ازوقوع فاجعه، موضوع خودکشی را به اطالع فرماندهان خویش رسانده بودند. نشستی با حضورچند 

سعود برگزار شده بود. او مّدت ها بود که بر خواسته جدایی از مجاهدین تأکید تن ازفرماندهان وجمعی بیش ازبیست نفربرای بررسی مسئله ی م
وتکرار می نمود. تمام افراد حاضر درآن نشست ها باید موضع گیری می کردند و درراستای خواست فرماندهان )خواست سازمان ( با  جمع  هم 

ه صراحت موضع گیری نمی کرد وبا جمع هم صدا وهم رنگ نمی شد رنگ و هم نوا شده وبه  سوژه  ) مسعود( یورش می بردند. اگرکسی ب
فوری فضای جلسه و حمالت جمع ازسوژه اصلی تغییر جهت داده و به فرد منفعل یا ممتنع می چرخید. چیزی به نام نظر ممتنع یا سکوت وجود 

ر را تیرباران کنیم. دیگری می گفت: بگذارید این بریده نداشت. یکی خطاب به فرمانده و مسئول جلسه می گفت: برادر! بگذار همین جا این مزدو
ز مزدوررا با دندان هایم تکه پاره کنم!... از فرخ می خواستند ؛ جواب  جمع را بدهد !. مسعود بارها در نزد برخی ازدوستان صمیمی خویش ا

لر نیستم » هانت ها به اوج رسید ، مسعودی فریاد زد : خودکشی به عنوان آخرین راه کار سخن گفته بود. در آن روز نکبتی هم وقتی فشارهاو ا
جمع چنان تحریک شده بودند که دیگرازحال طبیعی شان هم خارج شده بودند. مسئول جلسه اعالم  آنتراکتنمود تا جمع « اگر خودم را نکشم ! 

آنتراکت ...ناگهان دیدم صدای نفرات بلند شد. فکر  استراحت کرده وپس از تجدید قوا حمالت وحشیانه شان را به مسعودی ازسر بگیرند. درهمین
ر کردم کسی با فرخ درگیر شده، به طرف آن ها دویدم، دیدم چند نفر فرخ را روی شانه ها یشان گرفته و به طرف دستشویی ها می برند. فرخ کا

کردم فرخ را به بیمارستان ببرید! کسی اهمیّت نمی خودش را کرده بود . بیش از پنجاه قرص را یک جا خورده بود. هرچه قدرفریاد زدم وتقاضا 
خ را داد. فرماندهان ازافراد خواستند همگی به سرکارهای تشکیالتی شان برگردند و آن جا راخلوت کنند. فکرمی کردم حتماً مسئوالن تشکیالت فر

ند ودرحالی که لحظات پایانی عمرش را سپری می کرد به بیمارستان برده و او راازمرگ نجات می دهند. اّما آن ها فرخ را ازآنجا تکان نداد
قلبی مسئولین تشکیالت درنهایت بی رحمی جان دادن او را تماشا می کردند! خبر خیلی ساده و کوتاه بود: مسعود مسعودی ) فرخ( به دلیل بیماری 

قت را فریاد بزنیم اّما در محفل های دو نفره و سه درگذشت! نه من و نه دیگر افرادی که از قرص خوردن فرخ اطالع داشتیم جرأت نکردیم حقی
نفره خبر خود کشی فرخ به گوش خیلی ها رسیده بود ... یکی ازفرماندهان مجاهدین پس از مرگ مسعوددر یکی ازنشست های تشکیالتی راجع به 

 تا ارزش تیغ کشیدن همرزمانش را درک کند!. مرگ مسعودی با وقاحت تمام این گونه گفت که: مسعودی ) فرخ( قبل ازمرگ این افتخار را داشت
 

به عنوان کارگر ساده آشپزخانه پایگاه سعادتي به بیگاري گماشته شده بود ۶۵۱۳که پس ازخلع رده تشكیالتي درسال خانمي به نام زهرا -۲۶

 پس از مدتي جسد او را در پخچال فریزر مي یابند.

زندان دبس دفن  ۲۰۰زندان دبس شبانه حلق آویز مي شود ، سازمان جسد نامبرده را پشت بند  ۲۰۰در بند آقایي به نام محمد گموش  -۳۶

 مي کند. 

عضو سازمان مجاهدین خلق به طریق مشكوکي در دررودخانه زاب نوارمرزي ایران وعراق* غرق مي شود ، نامبرده حسن محمدي  -۴۶

ان مجاهدین خلق ایران مستقردرخاك عراق محكوم به اعدام مي شود.دردادگاه هاي درون تشكیالتي سازم ۶۵۱۳درسال   



وي پس ازتحمل دوران سخت زندان درمنطقه آردستان عراق به زندان مصباح درشهر سلیمانیه منتقل مي شود وپس ازتحمل زندان موفّق به  

سازمان وهمچنین با رهبري سازمان مجاهدین خلق تماس فراراززندان مي شود وخود رابه شهربغداد مي رساند تا شاید با مسئوالن رده باالي 

  حاصل کند که به چه جرمي محكوم به اعدام و زنداني شده است.

 براي باردّوم درپایگاه سعادتي شهربغداد براي نامبرده جلسه تشكیل مي دهند وآقاي عباس داوري وآقاي محمد حیاتي یك بار دیگر حكم اعدام

وبا یك درجه تخفیف بنا به دستورآقاي مسعود رجوي اورادرانبارباربري به عنوان کارگر ساده مي گمارند و روز و  وزنداني اوراابالغ مي کنند

 شب حق خروج از انبار را نداشت.

طي این مّدت دوبار توسط چماق داران سازمان مجاهدین مورد ضرب وشتم واقع وسخت مجروح مي شود، اسامي دوتن ازعاملین این جنایت  .

شرح مي باشد ، حسن طهماسبي و ماشاءهللا از تهران. بدین  

نامبرده پس ازپایان دوران زندان با اعمال شاقه به بخش نظامي سازمان مجاهدین خلق ایران منتقل مي شود و طي یك صحنه سازي شبانه 

یان زمان شاه بود برادر حسن از مسئوالن دررودخانه غرق مي شود ، آقاي حسن محمدي از اعضاي قدیمي سازمان مجاهدین خلق ایران واززندان

ازسازمان جدا شد.  ۷۵۱۳باالي سازمان مجاهدین بود که بعد ازآزادي از زندان درسال   

نوارمرزي آشور ایران و عراق منطقه کردستان. ۶۶۱۳سال   *  

  حسین صامحی -۵۶

 

       

ساله اهل حق و ازهواداران گروه عیاران در کرج، تاجاییکه من من یاد دارم با تشکیالت مخالف بود او تنها کسی بود که موتور داشت؟!،  ۵۰

در تصادف با یک موتور  ۷۷درحالیکه به کسی موتورنمی دادند بویژه اینکه مسئولیت او چنین امکانی را نیاز نداشت. )که بعدهااحتماالًدرسال

قرارگاه اشرف کشته شد.( ۱۰۰لت در خیابان سیک  

 
حسین صامحی درتصادف ماشین کشته شد. دراینترنت درباره او شاهدی وجود دارد که ساختگی بودن سانحه تصادف را دیده وشرح داده است. 

مانی موسی خیابانی نیست که این سازمان همان ساز»دریکی ازنشست ها حسین به ژیال دیهیم گفت:» می گفت: یکی ازجدا شدگان  ۹۵مهر۲۴در
موسی وهمه کادرها تحت مسئول بردار)رجوی( بودند »اسدهللا مثنی درجواب اوگفت:«. دکتر رشیدی به ما گفت ازاین پس ما مرید موسی هستیم

شت ودکترهم گفته بود واگرهم موسی آمده، بفرمان برادر آمده است. یک هفته پس ازاین نشست کشته شد. اوازچند ماه قبل بدلیل بیماری که دا
ماه پیش از حادثه موتورسوار نمی شد. آدم صادق و روراست و ُرکی بود. حسین صامحی یک ازحاضرین ومحافظین همان نشست  ۶حداقل از

درکرج  ۶۲دستگیرودراواخر بهار سال  ۶۰دکترغالمحسین رشیدی اهل حق ازیاران صفی قلی اشرفی اواخر سال « موسی با دکتر رشیدی بود.
 اعدام شد.

 

 



 عکس ونوشته ازسایت های سازمان مجاهدین ازدکترغالمحسین رشیدی

 

 عکس دکترغالمحسین رشیدی برباالی جانباختگان گروه عیاران  

ورژیم سقوط می  شروع می شودچند روز دیگر عملیات سرنگونی اینکه حسین صامحی قبل ازعملیات فروغ جاویدان، درترکیه با وعده و وعید 
به عراق کشیدند. حسین صامحی را بدلیل اینکه ازگروه عیاران بود وبا افراد این گروه درزندان قزل حصار و  کند و... سقوط می ورژیمکند 

گوهردشت آشنا بودم می شناختم. الزم نبود که باحسین صحبت کنی تا مشخص شودکه مخالف با سازمان ومسئولین است. درچهره ورفتارش بدبینی 
ی زد وآشکار انعکاس می داد که مخالف بودن دراشرف است بااینکه آن زمان من پایبند به سازمان ورهبری بودم ولی می دانستم آن ونفرت موج م

واقع چیزی که همین گروه درگوهردشت درباره مریم می گفتند اینجا دیدن مناسبات سازمان برای آنها شوکه کننده است ونمی توانند درک کنند!. در
که من بودم که درک وفهم نمی کردم و اوهم خوب وهم زودترازمن فهمیده ودرک کرده بود. من نمی خواستم کلمه نفرت را بنویسم شاید  باید بگویم

نفرت(حساسیّت کلمه دیگری پیدا نکردم ولی هر چه فکر می کنم می بینم فقط همین کلمه است ومن بدلیل اینکه دردرون خودم نسبت به این کلمه)
واینجا هیچ نشانی ازآنچه درگروه عیاران نسبت به  خواهم بکارببرم. شاید بهتر است بگویم حسین جایی آمده بود که دیده بود اشتباه آمده،دارم نمی 

 آن می گفتند وجود ندارد. همان روزی که خبرتصادف ومرگ اوراشنیدم باورم نشد وبه ذهنم زد که اورا با صحنه سازی کشته اند.  

  

نسبت به  ۶۴همچنانکه درسنگ مزاراو نیز نوشته شده است که رزمنده ارتش آزادیبخش است ونه  مجاهد خلق!. درحالیکه گروه عیاران درسال 

نظرحمایت آمیزی بسیارقوی داشتند. وما درزندان قزل حصاروگوهردشت با افراد این گروه ونظراتشان نسبت به  ۶۴انقالب ایدئولوژیک سال 

بودیم. حسین صامحی را دراشرف دیدم وبا او ازگروه عیاران و... صحبت کردم ، او بغایت سرخورده بود ازاینکه سازمان چنین سازمان آشنا

مناسباتی دراشرف حاکم کرده است. اگرچه درآن سالها هیچ کس جرأت نمی کرد با دیگران درباره سازمان حرف بزند. اّما رفتار او تماماً 

ا ازتشکیالت مجاهدین نشان میداد. فاصله بین آنچه درتبلیغات بیرونی گفته میشود، تا آنچه درسازمان شاهدش بود، سرخوردگی وبی زاری اور

موتوراورا که درکنارجدول وسط خیابان افتاده بود را دیده بودم.  ۱۰۰نسبت معکوس باهم دارند. وهمین اورا چنین درهم شکسته بود. من درجاده 



دف کرده حسین صامحی بود. صحنه به تصادف نمی خورد. که منجر به مرگ شود. این نظرمن درهمان سال بود. زیرا وبعد گفته شد که فرد تصا

 شواهد این را نشان نمی داد.

 

 درگزارشی در اینترنت می خوانیم:

ر آشپزخانه قرارگاه کار می به سازمان رجوی پیوست و به قرارگاه اشرف انتقال داده شد. مجید د ۷۳روحی اهل تهران است و در سال مجید» 

مدتی نیز به قرارگاه موزرمی که محل استقرار من بود ، فرستاده شد. من و مجید از دوستان صمیمی بودیم و چند ماهی  ۷۶و۷۵کرد و در سال 

رتشریح یکی از جنایت نیز در یک یگان بسر برده ایم. در کمپ آمریکا هم او و من و خلیل رمضانی نصب مدتی در یک چادر بسر بردیم. مجید د

د می کرد موتورسیکلتی را مشاهده در خیابان مزار قرارگاه اشرف تردّ ۷۷های مسئولین سازمان در قرارگاه اشرف به من گفت هنگامی که در سال 

رده بود بر روی نسال که مُ می کند که به زمین افتاده ولی اثری از شکستگی آینه ها و بدنه آن مشاهده نمی کند در حالیکه در کنار موتور فردی میا

ر زمین افتاده بود. مجید می گفت مسئولین سازمان به عمد این صحنه تصادف ساختگی را درست کرده بودند تا به افراد بگویند که فرد مذکور د

ه با فرد مذکور در یک حین تصادف موتورسیکلت کشته شده است. اما یکی از دوستان مجید که فرد کشته شده را می شناخت به مجید گفته بود ک

قرارگاه سازماندهی شده بود و پس از اینکه او)فرد کشته شده( نسبت به مواضع سازمان مسئله دار شد سازمان به او مشکوک شده و تحویل 

سپس تحویل  بازجوهای استخبارات عراق می دهد که وی در اثر شکنجه به وسیله بازجویان اطالعاتی رژیم صدام جان خود را از دست می دهد و

سازمان شده و مسئولین قرارگاه اشرف برای اینکه موضوع را الپوشانی کنند صحنه تصادف ساختگی را برایش درست کردند. در هنگام توضیح 

«بود. این ماجرا از سوی مجید روحی آقای خلیل رمضانی نصب نیز حضور داشت و شاهدی بر سخنان مجید در این زمینه  
 

 ن صامحی:آخرین اصالعات ازحسی
 

درپروژه رفع ابهام زندانی بود درتماسی که درآلمان با هم داشتیم  ۷۳ض یکی ازاعضای سازمان مجاهدین که خود نیزدرزندانهای سال  -گواهی چ
 ذیالً می آورم:

 دستگیری: روزاول ما رازدند.ولت وپارکردندو با چشم بند بودیم.
بردند قلعه) محمود قائمشهر(. اتاق ما یک حالت دوتایی داشت . بعد آمدند ما را  

عبدالحمید امامی. -کاظم طهماسبی -پریزرنجبر -حسن یزدی -سید رحیم موسوی -هم اتاقی ها : بردیا امیرمستوفی  

 عبدالحمید را بدجوری درب وداغون کرده بودند. هرشب می بردندوصبح درب وداغون می آوردند.

نسرین ) مهوش سپهری( سوسن)  -صدیقه شاهرخی -ژیال دیهیم -فهیمه اروانی–سیدالمحدثین( بهنام)  –دردادگاه رجوی بتول رجایی جابرزاده  

ابراهیم ذاکری ...بودند. -فرزانه میدان شاهی –عذرا علوی طالقانی(   

مجید  -نریمان -عادل -ابراهیم ذاکری -علی اکبرانباز) یوسف( جهانگیر) پرویزکریمیان( -مرتضی اسماعیلی -شکنجه گران: حسن نظام الملکی

مختار. -اسدهللا مثنی -بتول رجایی -عالمیان  

نیامده بود که درسازمان باشد اوبا دوستانش برای گردش به ترکیه آمده بودند. نمی  ۶۹حسین صامحی: با حسین درپایگاه ترکیه با هم بودیم.  سال  

ردیم.  اوازدوستانش جدا شد وآمد پایگاه سازمان. آنا محمد که خواست به سازمان وصل شود. من با تیمی بودم که ازطرف سازمان با اوصحبت ک

با تک تیرقناسه اورا زدند وکشته شد. وحسین ترکه ) فامیلش یادم رفته( واکبربیگلری هم درترکیه بودیم. ۷۰درعملیات مروارید درسال   

تن صوتی(.. موتوری که حسین صامحی تصادف کرده بود را رفتم ونگاه کردم. مشکوک بود موتورش.) م  

V-B( قرمزرنگ. روبروی دپو که ازجاده می آمدی بیرون بی ) -موتور اوترمزنداشت، مشخصات موتوریادمه: یاماها مدل  وی   

 جلوترابری یک پارچه کشیده بودند روش. قبل ازمحسن حمزه لوئیان یک نفرمسئول ترابری بود که االن اسمش یادم نیست.

راوهم بعنوان مجاهد ننوشتند. من با او ازترکیه آشنا بودم وبا هم محفل می زدیم. می گفت: انقالب ایدئولوژیک را وارد دستگاه مجاهدین نشد درمزا 

تو این دنیا سالح برتره که حرف می زنه!. با انقالب ایدئولوژیک کاری پیش نمی ره . یا با »قبول ندارم کشک است وخیلی واضح می گفت:

سازمان مزار اورا هم « انقالب کیلویی چنده؟»نگون کرد. نیروی هوایی رژیم همه رومی زنه. مثالً می گفت:چهارتا تانگ قراضه نمی شود سر

«ازروی ناچاری گذاشت.  



پیدا میشود. سال حبس در زندان ابوغریب عراق، بعد ازآزادي از زندان عراق جنازه او در بیابان ۷بعد از  - میرحسین یگانه -۶۶  

 (۶۵هم مدتی پیش در ترکیه خودکشی کرد)نقل ازکمال رفعت صفایی درسال ابراهیم ذاکریهمسر برادر  -۶۷

دوچشم خود را از دست داده بود وی  ۶۱بود كه در طی یك عملیات در كردستان و سال  رحیم قاسمی نژاد با نام مستعار رسول -۶۸

وجسدش درنقطه  ستاد فرماندهی اشرف خود را به آتش کشیدصبح درمحوطه پارکینگ ۷۳درسال. خواهان جدایی از سازمان بود۶۷درسال 
 .نامعلومی دفن گردید

درپذیرش خودکشی کرد. وی در شهر خالص به دام سازما ن ا فتاده یود  اورا بي نام  ۷۷یا ۸۸درسال عرب و اهل خوزستان -مهدي  -۶۹

 و نشان در گورستان بعقوبه دفن كردند.

۷۰-  کامران بیاتی ۳۲ ساله درزمستان ۷۸، برای اونشست دیگ گذاشته بودند. اودراتاقکی که درپارکینگ زرهی محل بشکه های گریس 

 وروغن با قرص سیانور خودکشی کرد.

:۱۳۶۸درسال ۵۱شورا شماره ماهنامه گالیندوپل در آقای به زندانی سیاسی نامه کامران بیاتی  

 

 

قربانعلی ترابی -۷۱  



 اهل شمال ) درروزهای اوّ ل قربانعلی ترابی که همراه همسرش و دو خواهرش و دامادشان دستگیر شده بودند همان هفته اوّ ل زیر وحشیانه ترین 
شکنجه قرارگرفت. وخواهر دیگرش مریم ترابی روانی شد.)یک پسر هم داشت که بعد ها مشابه همه فرزندان دیگر موسوم به میلیشیا ها به ارتش 

نیز به نام مریم ترابی پس از اینکه موضوع کشته شدن برادرش را فهمید روانی شد(آمد. و یکی از خواهرانش   
 

 درآلبانی: ۹۵گفتگو بایکی ازشاهدین شکنجه وکشته شدن قربانعل ترابی درمرداد وشهریور سال 

 بایکی ازشاهدین شکنجه وکشته شدن قربانعل ترابی صحبت کردم. اّولین کسی بودکه خبرازکشته شدن زیرشکنجه میداد. 

می بردند وحشتناک شکنجه اش می کردند وساعت پنج وپنج ونیم صبح آش  ۱۱قربانعلی ترابی را هر شب ساعت »گفت: ۹۵مرداد  ۲۱س در  -ق
بودیم محل شکنجه خارج از زندان بود. شب ها اورا می بردند بطرف خاکریزمیدان تیر، ساختمانی « سرا زندان مهمان»والش می آوردند. ما در

 که پیست تمرین شلیک تیرونشانه گیری تانکها ) هزازه(بود برای شکنجه استفاده می شد. او یکبار رفت حمام ودررا ازپشت بست وخودش را دار
 بود. باشکستن دررفتیم ودیدم خودش را باطناب دار زده. زد. ما به درمی کوبیدیم اما درب رابسته 

دونفر از همشهری  -( پرویز نوروزی علیرضا محمد زادهمراد ) -محمد رزاقی –نادر نادری  –کسانی که دراتاق کوروش بودند: حسن عکاس 
 «.های شهاب اختیاری و اسماعیل که ترک زبان وشوخ بود

 

 
صبح می آوردند بار آخر تمام بدنش کبود وخون آلود بود ۵۳۰شب می بردند و۱۱۳۰بود که اورا ساعت سه شب »گفت: ۹۵مرداد  ۲۳س در -ق

یک جای سالم درتمام بدن او وجود نداشت. صبح رفت حمام وخیلی طول داد ما نگران شدیم هادی تعالی درب زد، جواب نداد.  دررا به زور 

وفریدون سلیمی آمدند واورا کشیدند  مختار)بهرام جنت صادقی( و ) حسن عزتی(ه. نریمانبازکردیم )شکستیم( دیدیم خودش را با طناب دار زد

 «بردند.

روز آخر آش والش اورا آوردند تمام بدنش کبود و خونی بود یک جای » س مجّدداً درباره قربانعلی پرسیدم او گفت: -شهریوراز ق ۱۷چهار شنبه 

هادی تعالی و بّچه ها نگران شدند هادی دررازد اّما او جواب نداد وبعد درب راشکستیم  ۷وساعت  رفت حمام ۶سالم دربدن او نمانده بود. ساعت 

با لباسی های خودش. گفتم صبح چه زمانی بود گفت با چی طناب ساخته بود چون با پتو نمی شد!. گفت: ودیدیم خودش را حلق آویز کرده. پرسیدم:

هادی نگران شد چون صدایی از حمام نمی آمد. هادی در زد اّما جوابی نداد ما  ۷یدید: گفت: ساعت رفت حمام. پرسیدم: کی شما فهم ۶: ساعت 

وفریدون سلیمی آمدند اورا کشیدند بردند. او گفت بردند وتیر بارانش   مختار)بهرام جنت صادقی( دررا شکستیم. دیدیم خود کشی کرده. و نریمان و

صبح همانروز سید سادات دربندی)عادل(  ۱۱عد گفت لحظه آخر که ما چک کردیم دیگه مرده بود. ساعت کردند. گفتم صدای تیر آمد گفت: نه. ب

س کیه؟ گفتم منم. اوچند سیلی محکم به من زد و...ومی خواست دیگران را بترساند که  -عادل گفت: قآمد ما را صدا زد دروراهرو بخط کردند،

 «چنین کارهایی نکنیم!.

 



 

 درآلبانی ۹۷جنت صادقی( یکی اززندانبانیان وشکنجه گران درحال برادشتن شیرینی ازدست مریم رجوی درعید نوروزسال مختار)بهرام 

، رضا حمدهللا رحمانی ما ده نفردرسلول بودیم: قربانعلی ترابی، فرامرز رحیمی )وحشیانه اورا زده بودند.(» به من گفت: ۹۵در شهریور« س  -ق

ساله بود و...، قربانعلی ترابی  ۴۰که آن موقع  ۱۲اب اختیاری، شریعتی که درعملیات داخله شهیدشد، اسماعیل مرکز جاللی، حسین ترابری، شه

« زندان مهمان سرا»می بردند وحشتناک شکنجه اش می کردند وساعت پنج وپنج ونیم صبح آش والش می آوردند. ما در ۱۱را هر شب ساعت 

 .بودیم محل شکنجه خارج از زندان بود

مام فرامرز رحیمی وقتی از بازجویی می آمد تمام لباس هایش پاره بود پیراهنش هیچ دگمه ای نداشت همه پاره شده بودند. طوری زده بودند که ت

پوست کف پایش براثر ضربات کابل کنده شده بود. بدنش از سرتا پا کبود بود وخونی،  

 رجوی دراین دادگاه به شکنجه وقتل اعتراف می کند

ق- س «:» دردادگاه ما هم ۱۸نفر بودیم رجوی نشسته بود ماوارد شدیم واوگفت: »درسازمان نفوذی وجود داشت برای کشتن من ومریم وما 

مثل همه دادگاه ها بود.اّما چون دراین سری شاهد شکنجه بودند رجوی گفته  «.دستگیری ، زندان وشکنجه( بکنیممجبور شدیم چنین کارهایی )

«ور شدیم چنین کارهایی بکنیم.ما مجب» بود:  

  

رجوی در دادگاه گفت:»قربانعلی ترابی قصد داشت من ومریم را ترور کند. آنها سالح ونارنجک واردقرارگاه کرده بودند. ما محل سالحها 

 ونارنجک های آنها را کشف کردیم. هدف آنها) چند نفر( این بود که درسالن نشست که ما هستیم ابتدا نارنجک دود زا بیندازند وسپس شلیک کنند.

نگارنده: توضیح اینکه تمام کسانی که با قربانعلی ترابی به سازمان آمده بودند، دستگیر شده بودند. اّما رجوی نمی گوید: چرا همانهایی که می 
گویی هدفشان ترورتوبود. پس ازاین ماجرا بعنوان برادر وخواهر مجاهد درمناسبات بودند ومسئولیت هم داشتند، وتا امروزهم درآلبانی همراه 

سازمان هستند؟. واقعیت این بود که رجوی طرح وسناریویی که چیده بود برای زمان صدام بود، که هیچ کس نمی توانست با فرد دیگری صحبت 
کند، بویژه درچنین مواردی. اّما تناقضات حرفهای رجوی یکی دوتا نیست. منهای وجود شاهدین، این سناریو چینی فقط بدرد همان فضای بسته 

 اشرف می خورد. استدالل ها بسیار کودکانه وتوهین به شعور آدمی ست.
 

تن کشته شدند وتاکنون شاهدین از زیرشکنجه کشته شدن خبرداده اند!. وبسیاری دیگر بعد ها به شکل های مختلف کشته شدند!. ۷دراین پروژه   
د، اما رجوی نتواند یک نفوذی دربین آنهابیابد. چطورمی شود اینهمه دستگیر، شکنجه و کشته شون  

 
 

پرویز احمدی -۷۲   

  پس ازقربانعلی شب های بعد پرویز احمدی کشته شد. 
 



 شاهدین جدید قتل پرویزاحمدی
 

دربهمن ماه سال۹۶ دو تن ازاعضای سازمان که درآلبانی ازسازمان جدا شده اند، با من تماس گرفته وگفتند که ازشاهدین قتل درسال ۷۳ هستند. 
ویکباردیگر، آنچه درباره قتل پرویز احمدی بود، مشروحش را بدست آوردم. تمام آنچیزی که پیش ازاین دراینترنت بچاپ رسیده بود، موثق است. 

این دوست که درزندانهای سال ۷۳ بود، به من تأکید کرد. ازبردن نام اوخودداری کنم، اّما می توانم نام اورا بعنوان شاهد قتل به مجامع حقوق 
بشری) عفو بین الملل وکمیساریا و...( ارائه دهم. همچنین شاهد دیگرقتل پرویزاحمدی نیزهمین مسئله را یادآوری کرده است. ودرمصاحبه با میهن 

 تی وی بخشی ازسخنان آنان را بازگوکرده ام.

  

ه درمورد پرویز احمدی درگذشته شاهدینی وجود دارد. اگرچه متأسفانه این فرد بدلیل همین شکنجه های رجوی مرزبندی اش را با رژیم حفظ نکرد
 است. اّما گزارشی که دراینترنت ارائه داده اند، درست است:

 پرویز احمدی توسط شکنجه گران رجویچگونگی دستگیری وقتل »

 متاسفانه دراین سلول من و نفرات فوق شاهد قتل مظلومانه پرویز احمدی بودیم. پرویز در آخرین لحظات روی دستهای من جان داد.

توسط اسدهللا گشت وهنوز لباس )عادی سازی (غیرنظامی بر تن داشت جلو درب ورودی قرارگاه  پرویزروزی که از قرارپزشکی بغداد برمی
شود وتوسط مجید عالمیان تفهیم اتهام  سابق برده می۱۲شود ومانند بقیه به مرکز  مثنی به بهانه رفتن به پیش بتول رجایی سوار بر خودرو جیپ می

 شود. نفوذ به ارتش ودستبند زده وبه زندان کنار)سوله سوخته ( آورده می

همان لباس شهر به سلول آوردند و نوبت اول همان شب به بازجویی رفت واواخر شب او را با پرویز را برعکس بقیه که لباس زندان داشتند با 
ز چشم کبود شده ولباس پاره به سلول برگرداندندو قبل از ورود به سلول توی راهرو توسط نریمان ومختار مورد شکنجه مجدد قرار گرفت و ما ا

 نیدیم.ش داخل سلول صدای ضربات و فحاشی آنها را کامال می

رفتیم وفشار روحی  همه نفرات کم وبیش بازجویی دردوران انفرادی را تجربه کرده بودیم وبعد از بازجویی وکتک کاری به کنج انفرادی می
 دید که تا چند روز قبل مسئول وفرمانده گشت وخود را در بین افرادی می زیادی نداشت اما اینبار یکی از بازجویی با سر وصورت خونین برمی

دیدند کامال از دست رفت وتا سحر در گوشه ای  این برای همه تجربه جدیدی بود وپرویز با دیدن بقیه نفرات که او را به اینصورت می؛ آنها بود
 کرد وبا هیچکس حرف نزد وهیچ کدام هم تا سحربه پرویز نزدیک هم نشدیم؛ بعد از سحر یکی از هم یگانی های پرویز فضا نشسته بود وگریه می

 اورفتیم. را شکست وبه اونزدیک شد وبقیه هم به طرف

ا این اتفاق مناسبات جدیدی را بوجود آورد و تعداد کمی که سیگار داد امّ  توی سلول همه سیگار نداشتند وتا آن لحظه هم کسی سیگار به بقیه نمی
گشت با سیگار از وی استقبال  که هر کس از بازجویی برمیداشتند همه سیگارها را جلوی پرویز گذاشتند ؛ واین یک فرهنگ شد برای دفعات بعد 

 شد. می

زد وکسی جرات سوال کردن نداشت اما با  هنوز کسی حرف نمی کشید. معلوم بود پرویز سیگاری نیست چون بلد نبود سیگار بکشد اما ناشیانه می
ز هم شروع به سوال از بقیه که چرا شما را اینجا آوردند وما برپا شدن سفره سحری یخ همه آب شد وپچ پچ کنان سوال از پرویز شروع شد وپروی

 هم به تناسب جواب دادیم به همان دلیل که تورا آوردند.

گویند مزدور  خواهند وبا تو چکار کردند با بغض گفت به من می کم کم فضای خنده و شوخی باز شد و بعد از سحر از پرویز پرسیدیم چی می
 حیان تو را فرستاده برای ترور رهبری...رژیم وگفتند بنویس که فال

کردند که سازمان برای چک عملیاتی همه نفرات را اینجا آورده واین بازجویی وکتک کاری برای تربیت نفرات است  خیلی ها هنوز فکرمی
بل از سحرروز بعد ما متوجه باز شود ویا چک ایدئولوژیک است و... روز بعد قبل از افطار دوباره پرویز را بردند و یکساعت ق بزودی تمام می

شدن درب سلول شدیم. ما در یک سلول بزرگ دو اتاقه ال مانند بودیم که درب ورودی در وسط دو اطاق قرار داشت هنگامی که درب سلول باز 
 شد. رفتیم وجلو درب خالی می شد همه به داخل اطاقها می می



بغل یکنفر را گرفته بودند واو را انداختند داخل و درب را بستند؛ درب که بسته شد همه  زیر  مختار)بهرام جنت صادقی(درب باز شد ونریمان و 
صورت او غیر قابل شناسایی بود صورت بطرز وحشتناکی سیاه وکبود  هجوم بردیم به طرف وسط ... ما از روی لباس او فهمیدیم پرویز است؛

ه بود و از درون ورم کرده بود مجرای بینی بسته بود ؛ از گردن به باال کامال سیاه شده شده بود گوشها کامال ورم کرده وشکسته بودند؛ بینی شکست
شدند . همه وحشت کرده بودیم انگشتان دست شکسته شده بودند وتا باالی آرنج سیاه شده بود. شلوار لی تا باالی زانو پاره شده  بود چشمها باز نمی

 استخوانها سیاه شده بودند.بود وپاها ورم کرده وخون مرده شده بودند و

چهار نفری پرویز را به داخل اتاق آوردیم وقتی او را بلند کردیم  .همه کپ کرده بودیم اکثر نفرات با دیدن این صحنه دور پرویز را خالی کردند
کرد  فکر کردم خون توی  می کشید وخر خر یکبار ناله کرد اما توان نداشت ؛ بدن ورم کرده او هیچ شباهتی به پرویز نداشت. خوب نفس نمی

از بچه ها گفتم یک لیوان اب گرم از زندانبان بگیر؛ رفت  به یکی گلوش لخته شده سعی کردم دهانش را باز کنم اما دندانهای خونینش قفل کرده بود
نیست این مزدورخودشو به موش خواهیم مختار خیلی خونسرد جواب داد نیاز  در زد ومختار آمد همه گفتند خون تو گلوش گیر گرده آب گرم می

 مردگی زده و دریچه را بست و رفت.

 پرویز به تشنج افتاد و من تازه فهمیدم ضربه مغزی شده وخر خر هم ناشی از خونریزی مغزی بوده؛ تعدادی از شوک این صحنه هق هق می
من سر پرویز را بلند کردم او را نیم خیز کردم تا شاید  .کردیم کردند پرویز در حال مرگ بود واز دست هیچکس کاری ساخته نبود و فقط گریه می

ا دوباره تشنج کرد وبعد از تشنج دیگه حرکتی نداشت رگ گردنش نبض کشید امّ  کمی بهتر نفس می ،با بلند کردنش فشار خون احتمالی کمتر بشه
هیچ دم وباز دمی علیرغم ماساژ قلبی نداشت وحشت کردم داد  اقفل دهان باز شده بود امّ  ،نداشت چند بار ماساژ قلبی دادم اما هیچ واکنشی نداشت

کشه مختار داخل آمد واو هم ماساژ قلبی داد ولی  همه داد زدیم نفس نمی ،دوباره بچه ها در زدند ومختار آمد ،کشه زدم در بزنید بگو نفس نمی
ان به بیرون سلول برد اونو تو راهرو گذاشت درب سلول را پاهای پرویز را گرفت و کشان کش   مختار)بهرام جنت صادقی(نتیجه نداشت. بعد 

به غیر ازچند  .گرده حالش خوب شده بست وما دیگه پرویز را ندیدیم. موقع سحر مختار دریچه را باز کرد وگفت سهم پرویز را نگه دارید برمی
 را جدی نگرفت...ای کاش راست می   ت صادقی(مختار)بهرام جنکردند این یک ریل چک ایدئولوژیک است کسی حرف  نفری که هنوز فکرمی

 «گفت. قتل پرویز یک نمونه علنی بود وهنوز آمار دقیقی از افراد ناراضی کشته شده توسط رجوی وجود ندارد.

 گزارش دوم نیز در اینترنت موجود است  اگرچه این فرد مرزهایش را با رژیم برداشته، اما این درشرح ماجرا تا ثیری ندارد :

 

   در مورد قربانیان و مفقودین در سازمان مجاهدین

 

پرویز احمدی، در سال ۱۳۳۷ در قصر شیرین و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد...دیپلم متوسطه درس خواند و به شغل معلمي مشغول شد. او 

شش سال به شغل معلمي مشغول بود. سپس در اثر ظن سیاسي و لو رفتن، به دو سال زندان در زندان صالح آباد محکوم شد و سرانجام در سال 

۱۳۶۵ از زندان آزاد شد. ... در سال ۱۳۶۷ از مرز ایران خارج شد و به کشور ترکیه وسپس به عراق رفت .و بعدها فرمانده دسته نظامي بود تا 

 سال ۱۳۷۳، و با انقالب ایدئولوژیك مسئله دار شده و خواست كه سازمان را ترك كند.

 

علي قشقاوي، كه در سال ۱۳۷۳، همرزم و همبند پرویز احمدي بود، در باب شرح حال و مقاومت قهرمانانه پرویز در مقابل زندانبانان مجاهد، 

توضیح مي دهد، اوایل ماه رمضان بود. پرویز را كه جواني ۳۶ساله بود، ابتدا به سلول ما آوردند و پس از گذشت یك روز، پرویز به بازجویي 

رفت. بازجویي به مدت دو ساعت به درازا كشید و پس از بازجویي دیدم كه دماغ پرویز شكسته است. فرداشب دوباره نوبت بازجویي او فرا رسید. 

وقتي درب سلول را براي بیرون بردن پرویز باز كردند، از همان دم درب، صداي شیون و ضجه بلند شد. پس از گذشت دو ساعت از بازجویي 

مجدد پرویز، زندانبانان او را به داخل سلول انداختند. وضعیت این باِر پرویز با دفعه قبل، فرق اساسي مي كرد. این بار، پرویز تنها قادر بود نفس 

بكشد. تمام بدنش شكسته بود. پایش در سه نقطه و دستش در دو نقطه شكسته بود. چند نقطه سرش و لگن خاصره اش شكسته بود. انگشتان دستش 

بر اثر ضربات تماماَ سیاه و كبود و له شده بودند. گوشتهاي صورتش كنده شده و آویزان بودند. از چند نقطه بدنش خون جاري بود. در آن حین، 

وقتي همرزمان و همبندانش پرویز را كف سلول خواباندند، امیدي به زنده ماندنش نداشتند. زندانیان چند بار زندانبانان را صدا زده و درخواست 

كمك كردند، ولي هیچ كمكي نرسید. داد و بیداد زندانیان بلند شد و تقاضاي آب گرم كردند تا خونابه هایي كه راه تنفس پرویز را بند آورده بود، باز 

كنند. ولي مامورین زندان با رندي و تحقیر همیشگي شان جواب دادند، به خودتون زحمت ندهید او خودش را به موش مردگي زده است! پرویز از 

تنگي تنفس خر خر مي كرد و در حال تمام كردن بود. فضاي زندان سرد و غمگین بود. در آن حال و هوا بود كه بچه هاي زنداني و آنان كه هنوز 

  .در مقابل سازمان مردد بودند، به ماهیت خطرناك مجاهدین پي بردند

 



سرانجام پرویز تمام كرد. دنده هایش شكسته بود و احتماالَ خونریزي داخلي هم داشت. بچه هاي زندان، جملگي باالي سر پرویز آمده و فاتحه 

خواندند. جرم اول و آخر پرویز این بود كه انقالب ضد جنسي مجاهدین خلق را قبول نداشت. وقتي پرویز تمام كرد و سر و صداي بچه ها بلند شد، 

مامورین زندان باخبر شده و آمدند و جسد پرویز را از زندان به بیرون منتقل كردند. پس از نیم ساعت از آن واقعه، مامورین زندان براي دلجویي 

و فریب زندانیان، آمده و گفتند كه پرویز زنده است و دوباره به زندان باز خواهد گشت! ولي پرویز هرگز به زندان بازنگشت و هیچ كس او را 

  ندید.

 

سالها از مرگ پر درد و شكنج پرویز گذشت. تا این كه در اسفندماه سال ۱۳۷۶ به دنبال تغییر فضاي سیاسي در ایران، سازمان فهمید كه مي تواند 

از پرویز شهید بسازد و مرگش را به وزارت اطالعات رژیم جمهوري اسالمي نسبت دهد و خودش را بري از گناه و صاحب خون پرویز جا بزند! 

این چنین بود كه سازمان در آن سال، در اولین صفحه نشریه مجاهد، شماره ۳۸۰، پرویز احمدي را به عنوان یكي از شهداي گرانقدر مجاهدین كه 

 !به دست نفوذیهاي وزارت اطالعات شهید شده، آورده است.

 

علي قشقاوی كه از دوستان و همبند پرویز بود، از مرگ دوستش آن چنان متاثر و ناراحت شده بود كه مدتها در زندان غذا نمي خورد. یكي از 

همان روزها كه علي درخود و گرفته بود، یكي از همبندانش به نام علي اشرفي، به او نزدیك شد و با تعجب زیر گوشش گفت، علي مگر اولین بار 

است این چیزها را در زندان مي بیني؟ علي با سر اشاره كرد و آهسته گفت كه آره او اولین بار چنین حادثه دلخراشي را دیده است. دوستش دوباره 

ادامه داد، ولي من تا كنون چند مورد چنین مرگهاي فجیعي را شاهد بودم، مثالَ مورد دیگر، پس از گذشت چند روز از مرگ پرویز اتفاق افتاد، آن 

  روز هم فرد دیگري به نام قربان ترابي را كه اهل بندر گز بود، به زیر ضربات مشت و لگد به همین نحو كشته اند.«

 

به چاپ «دریچه زرد» وسایت« پژواک ایران»م آخوندی حاکم برمیهن مرزبندی دارد. درگزارشی که درهمچنین آقای امیر صیاحی که با رژی 

جا حضور داشتم.های او درنشستی که من شخصاً درآناما حاال بشنوید از فیلم بازی کردن مسعود رجوی و دروغپردازی» رسیده می نویسد:  
جا مسعود رجوی بعد از توضیح در مورد ن در بغداد و محل نشست اجالس شورا بودیم. در آنسازمان در تاالر بهارستاام ما درنشست معرفی الیه 

ضرورت مسئولیت پذیری و هوشیاری حداکثر به این نقطه اشاره کرد که پرویز احمدی قربانی خیانت بریده مزدوران شد. اگر ما هوشیار بودیم 

جلوه داد که گویا پرویز احمدی در درگیری با رژیم به شهادت رسیده است. حتی در لیست شهدای ای را به گونه افتاد. او صحنهقطعاً این اتفاق نمی

جریان داشت اعالم کردند« رفع ابهام»ی یعنی همان موقع که پروسه ۱۹۹۵محل شهادت او را کرمانشاه و تاریخ آن را  ۶۱۱مجاهدین ردیف   

کشید که های رژیم را هم پیش میگفت که توسط رژیم کشته شده و پای نفوذیه ما میآقای معصومی پرویز احمدی را زیر شکنجه کشته بودند ب

ی رژیم جا هم که امکان تحقیق و بررسی و چند و چون کردن حتی به اندازهرا برای فشارهای بعدی بیشتر روی ناراضیان ایجاد کند. آن زمینه

 توانست صدایش در بیاید.نبود. کسی هم نمی

آقای معصومی هرگاه کسی در درگیری با نیروهای رژیم کشته میشد موضوع با آب و تاب در مناسبات مجاهدین اعالم میشد اما قتل پرویز 

 احمدی هیچگاه به طور رسمی توسط مجاهدین اعالم نشد.«

 ۷۳- محمد رضا صداقت

 



شهروند ناپدید شده بدست رجوییک و ،۵یک خلبان اف امریکا پیگیر   

 

سوال میکردند؟!  صداقتامریکایی ها درآلبانی درباره محمد رضا   
تن اعضای مجاهدین  که داده بود، با اعضای سازمان مجاهدین  ۱۰۰امریکا طبق وعده ایی درراستای پذیرش سهمیه پناهندگی ۱۳۹۳درسال 

آلبانی منتقل کرد. وتاکنون  -ا درهمان سال به تیرانادرلیبرتی مصاحبه میکرد. بدلیل ناامنی درعراق، این هیأت کارمصاحبه برای پناهندگی ر
تن را پس ازپذیرش پناهندگی، به امریکا انتقال داده اند. این هیأت هرچهارماه یکبارجهت مصاحبه با اعضای سازمان) چه کسانی که ۳۱نزدیک به 

آلبانی مستقرمی شوند  -روزدرمقرکمیساریا درتیرانا  ۱۰مّدت ازسازمان جدا شده اند وچه کسانی که درتشکیالت سازمان هستند( به آلبانی می آید وب
آلبانی مستقرشده بود. این هیأت ترکیبی ازاداره امنیّت داخلی  -هیأت مصاحبه کننده امریکایی که درمقرکمیساریا درتیرانا  ۹۵درابتدای آبانماه سال

شهروند امریکا   صداقتاست؛ ازیکی دونفر ازاعضای جدا شده سازمان درمصاحبه، درباره فردی بنام محمد رضا  امریکا ووزارت خارجه و...
دردست  این فردازسرنوشت  هم اطالعی امریکایی هاحتّی  به عبارتی) «.؟...آیا اطاعاتی از محمد رضا صداقت دارید»وجو می کردند: پرس

(رون وبیرون تشکیالت سازمان را، نهادهای اطالعاتی امریکا دارند!.درحالیکه بیشترین حجم اطالعات د ندارند.  
شهروند وسیتی زن امریکا است، هیأت مصاحبه کننده ، وضعیّت وموقعیّت شهروند خودرا دنبال می کند. صداقتازآنجا که محمدرضا   

 
رونمایی یک بریده مزدور نو رسیده در » دراطالعیه ایی تحت عنوان ۹۶آذر ۲۰در كمیسیون امنیت و ضد تروریسم شوراي ملي مقاومت ایران

«سایتهاي تابعه اطالعات آخوندي با دعاوی ابلهانه و مضحك براي مقابله با جنبش دادخواهي و موقعیت مجاهدین در آلباني  
مدعی است: و برعلیه من صادرکرده  

در عراق، تمامی ساکنان  7831ده در اشرف و لیبرتي نیست. چرا كه بعداز سال بنابراین صورت مسأله، یاوه هاي صدبار و هزار بار رله ش» 
آژانس اطالعاتی و مصاحبه خصوصی با وزارت  71اشرف و از جمله مزدور نامبرده، از دهها اسکرین توسط نیروهای ائتالف و امریکایی و 

حضور هیچ نماینده ای از مجاهدین، عبور کرده اند که در هیچکدام از  خارجه امریکا، نمایندگان دولت مالکی و کمیساریای عالی پناهندگی، بدون
و  آنها چنین ادعایی مطرح نشده است. سالها بعد مقامات امریکایی اعتراف کردند كه چنان بساطی اساساً برای درهم پاشاندن تشکیالت مجاهدین

  .فروپاشی نرم آنها طراحی شده بود
اما فقط یك مشكل كوچك وجود دارد كه از اساس سكتة مغزي » خود سازمان باعث سکته مغزی من بود!!! « بریده مزدور نورسیده مدعي است 

«...در كار نبوده است ! 
 

انتشاردادم. وآقا وخانم رجوی پس ازحقایق، خفقان گرفته است. اینک « خاص» همچنانکه اسناد پزشکی سکته مغزی را بعنوان یک موضوع وفرد
را انتشارمی دهم. پیشا پیش گفته بودم که این مسائل تنها به من خالصه نمی شود وعام بود. « عام» نیزهمین اسناد وشواهد  

 
درامریکا باشد. وبدلیل اینکه فرد شناخته شده سازمان مجاهدین درامریکا  صداقتتا پیش ازتحقیقات هیأت امریکا، حدس می زدم شاید محمد رضا 

دراشرف و قرارگاه انزلی)شهرجلوال (برای اوپیش آمد، اینک ۷۱بود، وازطرف دیگر شهروند وسیتی زن امریکا بود. وپس ازمسائلی که درسال
با دیگران به زندگی شخصی خود پرداخته است!. ازاینکه محمد رضا صداقت سرخورده شده ودریک نقطه ایی ازامریکا بدون تماس فعال 

  امریکایی ها که بیشترین اطالعات را دارند، اّما هیچ سرنخی ازاوندارند!، به احتمال قریب به یقین اورا سربه نیست کرده اند.
هیچ سرنخی از اوندارد.  ،به بعد هیچ کس۰۷ازسال   

 
 

 نفرمصاحبه کننده سواالتی می کنند،وهرسه  دیگو که مصاحبه کننده اصلی بودن هیأت وآقای با همی ۱۳۹۴درمرداد سال  )سیامک نادری(من 
 ۹۴شرکت داشتم. درهمین مصاحبه موضوع اقدام به قتل خودم را شرح دادم. واززندان وشکنجه های سازمان پرده برداشتم. اگرچه درمرداد سال

بود، برای آنها شرح دادم. همچنین دوستان دیگرجدا شده نیز به همین هیأت مشاهدات  اندکبسیار۷۳اطالعات وآگاهی ام نسبت به زندانهای سال 
 «را بگویید. صداقتنترسید، بروید ودرمصاحبه با هیأت امریکایی، »را بازگویی کرده اند. من به دوستانم می گفتم: ۷۳خود اززندانهای سال 

که به جرم نفوذی رژیم دستگیر شده بودند؟، ممکن است نقطهً منفی برای  ۷۳های سال بسیاری ازدوستان جدا شده فکرمی کردند که بازگویی زندان
حجم اطالعاتی که امریکایی ها ازسازمان دارند، به نسبت حجم اطالعاتی که ما داریم یک » مصاحبه وپذیرش آنها برای امریکا باشد. به آنها گفتم:

ای دیگو وهیأت امریکایی تا چه میزان به درون سازمان وتشکیالت آن اطالعات دارد. واین درهزارم نیست. بروید مصاحبه، آنوقت می فهمید که آق
اّولین  وقتی دوستان ازمصاحبه با هیأت امریکا بازمی گشتند،« باعث می شود که همه شما ازاین میزان اطالعاتی که امریکا دارد، شوکه شوید!.

من با « چیزرا می دانند و آنقدر ریزودرجزئیات اطالعات دارند که باعث شوکه شدن ما می شد. امریکایی ها همه» چیزی که می گفتند، این بودکه:
 چندین تن ازاعضایی که برای مصاحبه رفته بودند، صحبت کرده بودم ومسائل طرح شده درمصاحبه های آنها  را می دانستم.

 



همراه با خانمی که تایپ می کند واونیز نفرچهارم همین هیأت است، آقای دیگو مصاحبه  کننده اصلی هیأت) هیأت سه نفره مصاحبه کننده، 
. درواقع ترکیب امریکایی -ودربسیاری موارد خود اوهم ازمصاحبه شوندگان سوال هایی را مطرح می کند، بهمراه یک مترجم فارسی زبان ایرانی

(این هیأت چهارنفره است، ازچهاروزارتخانه ونهاد های امنیتی امریکا  
بی سروصدا  ممکن استوجود داشت واینکه  صداقتهیأت امریکایی، درواقع تنها احتمال ضعیفی که مبنی برزنده بودن محمد رضا  حقیقتاتبا ت 

سربه نیست کرده اند. را هم جزکسانی دانست که درسازمانرفته ودرامریکا زندگی می کند، منتفی شده وباید اوازسازمان   

 
کیست؟ صداقتمحمد رضا    
 

امریکا دولت مسئول وقت با جیمزبیکر صداقتمالقات محمد رضا   
 

رامریکا دتشکیالت سازمان رای چهارنفرشوو، اویکی ازسه بود امریکا در درروابط خارجه مجاهدین محمد رضا صداقت ازکادرهای سازمان
محمد رضا سازمان مجاهدین  حضورداشت، «امریکاشورای تشکیالت »نیزدر. حتّی درآن هنگام که حسین مدنی قرارداشتوهمسطح حسین مدنی 

اوسپس به ارتش آزادیبخش مستقردرعراق منتقل شد. امریکا فرستاده بودند. دردولت مالقات با جمیز بیکر مسئول وقت جهتصداقت را   
 

. محمد رضا با هم بودیم به فرماندهی مهوش سپهری) نسرین( ۴۰درلشگر ۶۸درسال  دوماهه ایی یک مّدت کوتاه صداقتمحمد رضا من با  
به درعراق  ی ومسئولیتی که درگذشته دارا بود،به همین دلیل به نسبت سابقه وسطح وسطوح اختالف داشت.ومسئولین سازمان با تشکیالت  صداقت

محفل داشت وبه خط  «چ–پ » فردی بنام ید درجلوال بارمرواعملیات پس از  ۷۰بود. سال ساده یک عضو تیم  نمی دادند ودرحدّ ومسئولیت اوکار
رجوی سازمان را تبدیل کرده به ملک شخصی خودش. به همین  »:انتقادداشت که ،وخطوط ومناسباتی که رجوی باانقالب ایدئولوژیک راه انداخته

«.محاکمه کرد( درقرارگاه انزلی )شهرجلوالدلیل سازمان اورا   
 

صداقتدادگاه حسن نظام الملکی برای محمد رضا    
 

 (۷۳ویکی ازکثیف ترین شکنجه گران سازمان مجاهدین درسال  ۷۰)  فرمانده محور قرارگاه انزلی درسال که توسط حسن نظام الملکیدردادگاهی 
محمد  دراین دادگاه می زدند.  ی ازقبیل: جاسوسی، محفل) صحبت های سیاسی با دیگراعضا(، عنصرمرموز ناشناخته...او اتهامات هب ،برگزارشد

وتوهین وتهمت های  «.درسطح تونیست که چنین حرفهایی به من بزنی »ومی گفت: هبرد ن نظام را زیر سوالحسدادگاه،  رئیسرضا ازاساس 
، واورا برسمیّت نمی شناخت.برای اوقائل نبود وارزشی حسن نظام را پاسخ می داد وهیچ اهمیّتی  

 
!آقای محدثین اسم اصلی من را صدا بزنیدمحمد رضا دردادگاه:   

 

 
محمد سیدآلمحدثین پشت سر مریم رجوی    
 

شد وازموضع دوستی وسخنان بحث دراین دادگاه سیّدالمحدثین ) بهنام( یکی دوبار وارد  »شاهدی که دردادگاه حضور داشت می گوید: «چ–پ » 
من تورا  !،رهای قدیمی ما هستیتو از کاد درامریکا(محمد رضا صداقت جعفر)نام مستعار» گفت:صداقت نرم وبا تعریف وتمجید به محمد رضا 

درنقش  -اسم اصلی من را صدا بزنید) ازاین راهها واردنشو !آقای محدثین »قاطع جواب داد: و محمد رضا خیلی جدی ازامریکا می شناسم و...،
«( وسیّدالمحدثین را پس زد.پلیس وبازجوی خوب  

 
 ازاعضای سازمان تن ۰۲حدودکوتاه نیامد. پس ازآن یکباردرنشستی که ازحرفها و مواضع اش اّما محمد رضا  .یکی دوبار برای اودادگاه گذاشتند 

 »:وگفتهایش پرداخت  جرمو به معرفی او دراین نشست ، حسن نظام درغیاب محمد رضا صداقت ،هم بودم ) سیامک نادری(حضورداشتند ومن
اعمال  .برعلیه سازمان می پرداخت «جاسوسی»به  ،دارد سالهادراین « سابقه مشکوک»عنصرمشکوکی است و وشخصی که «مزدور»این 

درگذشته هم که روابط مشکوکی ، وحرفهای اودرتشکیالت چیزی جز مزدوری که به خدمت رژیم وامریکا درآمده نیست. ماچنین جاسوس کثیف را
 «هم با اومحفل داشت. «چ–پ » ازسازمان اخراج کردیم و ،...) دقیقاً یادم نیست اسرائیل را هم گفت یا نه( داشتکشورهای دیگربا امریکایی ها و

تن درنشست توجیهی حسن نظام شرکت کرده بودیم که ۲۰درحالی ما  ونشست تمام شد. ندحرفی نزد یک ازاعضای سازمان دراین نشست  هیچ
تن اعضا حضورداشتند. اّما همه را برای نشست نیاوردند. ۲۰۰درهمان قرارگاه انزلی) جلوال( بیش از  



 
 دربرزخی چنین...مبهم و آلوده

 
من می ، واعتقاد داشتم. اّماخیلی عجیب بودمطلق اد اعتم ،زنداندوران و درایران آنزمان من مطلق به رهبری وسازمان مثل دوران فازسیاسی

مطرح نشد. من نمی خواستم یک نیزسندی از اتهامات یا سخنان اومدرک ودانستم که موضوع محمد رضا واتهامات حسن نظام ساختگی است وهیچ 
آقای هزاخانی را وسی چهل کتاب دراین  «دردادگاه تاریخ»کار سازمان به چنین شیوه هایی بکشد. کتاب  ،استسازمان فردی اگر هم مخالف 

دلم می خواست این مسئله به خوبی وخوشی تمام شود، واتهامات  زمینه را خوانده بودم واکنون خودم باچنان شیوه هایی درسازمان مواجه شدم.
بود،  صداقتوهم پرونده  محمد رضا از قبل اورا می شناختم که  «چ–پ » درباره  کناری برود وسازمان واعضای آن به تفاهم برسند. زیرا

 من وما صدای درهم شکستن روحآنروز. ؟بودمحض پوشال  نه تنها صحت نداشت، ازجانب سازمان، وع کامالً فرق می کرد وچنین حرفهاییموض
درسازمان، آنهم جاسوس  از بین برود. زیرا جاسوس خواندن افراد آلوده ایی کاش مسئله حل شود وچنین فضایدم مان را می شنیدیم. آرزومی کر

ستاد مقررژیم و امریکا و...درذهن وقلبمان قابل هضم نبود. ازطرفی به رهبری وسازمان اعتماد وایمان مطلق داشتیم. اگر چه یکبار هم داخل 
شت، که جلو اورا خیزبردا «چ–پ » . من درراهرو ستاد بودم وامیرکاظمی) کیانوش( برای کتک زدن را کتک بزنند «چ–پ » جلوال ریختند که 

مسئولین سازمان  واو کاله کشی مشکی اش را با عصبانیت ازسربرداشته وبه زمین کوبید. حقیقت آن بود که مانع اوشدند که کتک بزند.گرفتند و
را بگیرند.قها می توانستند مورد سوءاستفاده چنان فضای هیستریکی ایجاد کردند که بعضی   

 
 «چ–پ »  »:گفته بودحادثه آن گذشت چند سال ازو دراشرف هم پس از .درآلبانی از سازمان جدا شد ۹۲درسال  خود نیز امیرکاظمی ) کیانوش(

 دریکی ازچنین صحنه های دیگر وبعدها جزء نفراتی بود که «.) یعنی صورت مسئله او بریدگی نیست(تا کنون ازسازمان رفته بود ،اگررفتنی بود
حمایت می کرد.   «چ–پ »  از  

 
 آخرین باری که محمد رضا دراشرف دیده شده

 
یکروزدرساختمانهای اسکان کنارسوله اردنانس اشرف از  «چ–پ » تااینکه درجلوال هیچکس ازمحمد رضا صداقت خبرنداشت.   ۷۰پس ازسال 

ه می شوند که محمدرضا متوجّ برایش دست تکان می دهد. تازه محمد رضا پشت میله های پنجره محمد رضا صداقت را می بیند که زندانی است و
.!بلکه زندانی است ،از سازمان خارج نشده  

 
یکبارهم من محمد رضا »گفت: درآلبانی به خانه من آمده بود، ۹۵آبان سال۱۱در ،ماهی است ازسازمان جدا شده۳-۴هم که  «س -ع»  دیگر شاهد

«محمد رضا صداقت وحمزه رحیمی را کشت. ،و سازمان بعد صداقت را درپشت میله ها ی زندان دیدم  
 

 اشکها وترس همسر محمد رضا 
 

یکباره اشکش سرازیر می شود ونمی تواند جلو  ،را می بیند «چ–پ » وقتی  ) نام اوفراموش شده است(صداقتهمسرمحمدرضا ۱۳۷۲سال 
اگر بگویم برایت بد می  .هیچی نیست ،هیچی!»او می گوید: همسر« .موضوع چیست؟ »:می پرسدازهمسر او  «چ–پ » . خودش رابگیرد

ه تازه متوجّ  ،شنیدازیکی از جدا شدگان درباره مرگ و قتل محمد رضا درآلبانی  وقتیمنظور اورا نفهمیده بود.  «چ–پ »  «شود)خطرناک است(.
نمی توانست بیان کند.بدلیل ترس ازسازمان، ولی  ...،موضوع را می دانستهمسرش شد که همسرمحمد رضا منظورش چیست. احتماالً   

 
 نمونه ای ازعمل کثیف و رذالت رجوی

 
 اززبان محمد رضا صداقت

 
به اشرف وقتی  «(به  قرارگاه اشرف برود برواشرف ) از جلوال »:به من گفتندمسئولین یک روز  »:می گفت ۷۰محمد رضا صداقت درسال 

سخت بود که رجوی بامن اینکار را بکند!) یعنی مشکل تو جنسی است وهمسرت را آوردیم با تو  خیلی برایم .دیدم همسرم دراتاق است ،رفتم
برایم خرد  .چنین کاری می کند )همسرم(خیلی ناراحت شدم که رجوی با من واو ،باشید( من یکباره ازدیدن همسرم دراتاق ...دریک اتاق...که باهم

چرا مسئله من را به مسئله وخواست جنسی تبدیل » :را هم به سازمان گفتم که ونظرم عضهمین مو !.کننده بود ونمی توانستم به همسرم نگاه کنم
«کرده اید!.  
موضوع طالق ازهمسران درسازمان به اجرا درآمد. ومحمد رضا صداقت نیزمثل همه اعضا همسرش را طالق داده بود ومسعود  ۶۸) درسال 

 .برشما حرام هستند. ) اززنان بنام عفریته و... وازمردان بنام نرینه وحشی متجاوز و... یاد می شد( ازاین پس زنان تان»ومریم رجوی گفته بودند:
 » 

 
به همین دلیل امریکایی  ندارد. صداقتمحمد رضا سرنخی از اطالع وهیچ کس هیچ  که، تاکنون دو شاهد اورا درزندان دیده اند، به بعد۷۱ازسال 

 هم پیگیر سرنوشت شهروند خود هستند.

 هیأت امریکایی نیزتمام اطالعات فوق را دارد وچه بسا بیشترازموارد فوق.

 



    
 

بدلیل اینکه دریک مقر بودیم واورا می شناختم، چهره ۹۶. درآلبانی پیش ازاینکه به آلمان بیایم درشهریورماه صداقتچهره نگاری ازمحمدرضا 
دارند، آنرا به اشتراک بگذارند.  صداقتنگاری کردم. ازهموطنان ودوستانی که درامریکا هستند خواهشمندم اگرعکس ویا عکسهایی ازمحمد رضا 

 ویا به فیسبوک من ارسال کنند.
 

حمزه رحیمی -۷۴  
 
  ۵محرزشدن قتل وسربه نیست کردن حمزه رحیمی خلبان اف  
 

 

   ۵خلبان اف   حمزه رحیمی 
 

خلبان » درباره سرنوشت واطالعاتی ازحمزه رحیمی نیزمی پرسد ومی گوید: ۹۵در آبانماه سالهمین مصاحبه کننده های امریکایی، آقای دیگو 
ویک سری سواالتی درباره حمزه ازیکی ازجدا شدگان درمصاحبه داشت. بدلیل اینکه نوع سواالت مشخص کننده فرد مصاحبه کننده « بود!. ۵اف

سپتامبروحمله تروریستی ۱۱یی هوایی امریکایی بود وازطرفی موضوع هواپیمای شناسا ۵است ازدرج آن خودداری کردم. احتماالً بدلیل اینکه اف 
. چرا که افراد دیگری هم نوشت حمزه رحیمی برای آنها حائزاهمیت استبه برجهای دوقلو و... تهدیدی برای امریکا وجود داشت، پیگیری سر

ها، اینچنین بطور ویژه پیگیری نکرده است؟.وحمزه رحیمی را دارند، اّما درباره آن صداقتهستند که وضعیّت مشابه محمد رضا   
 

سبزه رو، با قدی  ساله،۲۳حدوداً ( بود . ۲تا قبل ازدستگیری بمّدت دوسال درمحورما)محور .به عراق آمده بود ۱۳۶۸درسال حمزه رحیمی 

 ۷۴پی وان روسی بود. بعد ازسال موهای جلو پیشانی اش کمی ریخته بود. تعمیرکار موتوری نفربرزرهی بی ام  سانتیمتر،۷۴۱تا۱۷۲حدوداً 

اسم اورا جزء کسانیکه زیر شکنجه  ۹۴حرفی ازاوبمیان نیاورد!. درسال سالی که درسازمان بودم، ۲۰درطی ازاونیافتیم، وهیچ کس هم  دیگراثری

به او گفته می شداحساس  ین چیزاّما می فهمیدم باخصوصیاتی که حمزه رحیمی داشت واگر کوچکتری .خواندم. باورم نمی شد، کشته شدند آمده بود

بی احترامی می کرد. چون خیلی به شخصیت خودش ارزش قائل بود، نمی گذاشت کسی وارد این حیطه شود. به همین دلیل اوبرای چنین شرایطی 

 نظامی درهرشرایطی همیشه تمیزترین ومنظم ترین واطوشده ترین لباس .که اتهام نفوذی بزنند ودستگیروشکنجه شود برایش قابل تحمل نبود!

خورد. حتّی به هنگام تعمیرات زرهی که با روغن و گازوئیل  دیسیپلین نظامیش درگتر پوتین هم کامالً به چشم می ، متعلق به اوبود.درمقّر ما

او همیشه تمیزومنظم لباس می پوشید. وگردوخاک ...سروکارداری،  

 

 دستگیری حمزه رحیمی

دانم به چه دلیل بوده؟ برای عادیسازی ویا اینکه  عنوان نفردستگیرکننده افراد هم استفاده کرده اند)علت را نمیازاوحتّی یکبار ب۷۳درجریان سال  

، تا بتوانند بدینوسیله واکنش اّولیه اورا یا... .بکار گرفته اند ،اوراخودی ودرونی معرفی کنند که در نقش کمک کار تشکیالتی یا امنیتی ... بوده

(، اّما خودش هم بعد دستگیر وبازجویی وشدیداً شکنجه شده بود ودربازجویی های بعدی دیگرهیچ خبری ازاونشد. این را سازمان بیشترچک کنند...

.چون ازسرنوشت بعضی ها واقعاًهیچ خبری دردست نیست! و توضیح بدهد!. و مشخصاً خودرجوی می تواند بیاید  



( اززندانهای عراق پس از خروج ا زایران با هم آشنا  شده بودند. به همین دلیل علیرضا غالمرضا ِشکریحمزه رحیمی با علیرضا باقرزاده ) 

 ۹۵به او چنین پوئن داده بودند واو هم انطباق کار می کرد و درشهریور ازاولین اف آهای)فرمانده( ام جدیدی بود که به اونیرو وصل کرده بودند.

 درآلبانی از سازمان جداشد.

«کشتند. ۷۳حمزه را همان سال  »س گفت: -کی ازجدا شدگان دیگر بنام عی ۹۵آبان سال ۱۰در  

 

بود، واطالعات بسیاری دراین  ۷۳سال سابقه تشکیالتی که خود اززندانیان سال ۲۸سید حسین رضایی با »چ گفت: -به نقل از ل ۹۵مهرماه  ۲۳در

توسط یکی ۱۳۷۳حمزه درسال » ود. سید حسین رضایی می گفت:ازلیبرتی فرارکرد( شاهد شکنجه شدن حمزه رحیمی ب ۹۴مورد دارد) سال 

«مسئولین سازمان)ایکس( مورد ضرب وشتم قرار می گرفت.  

 

 

سید حسین رضایی      

چ می گوید: سید حسین رضایی مسئول ورزش اف ام)مقر( بود و بّچه هارا به ورزش می برد، )درلیبرتی ومقری که سید رحیم موسوی فرمانده -ل

 ۷۳من درسال » است(وقد بلندی داشت، کُرد یا کرمانشاهی بود. وی می گفت: ۷۳بود که خود سید رحیم رضایی هم زندانی وشکنجه شده  مقر آنها

زندانی بودم. آن مسئول سازمان) ایکس(  یکی از شکنجه گران بود که، با هروسیله ایی ) مشت ولگد، پوتین، چوب وکابل( می زد. ومن شاهدش 

رحیمی را که خلبان اف پنج بوده را بشدت می زد.بودم او حمزه   

وسید حسن رضایی تنها شاهدی ست که حمزه را دیده است. «. عیسی آزاده حمزه رحیمی را می زد»سید حسین رضایی کسی بود که گفته بود:

اره خود حمزه رحیمی هم وجود داشت. مشابه این داستان درب« من خود زندانی پروژه رفع ابهام بودم.»ازطرفی دیگرعیسی آزاده خود میگوید:

دانم به چه دلیل  علت را نمی.کننده افراد هم استفاده کرده اندازاوحتّی یکبار بعنوان نفردستگیر۷۳درجریان سال همچنانکه درسطور فوق نوشتم)

، تا بتوانند یا... .بکار گرفته اند ،... بوده بوده؟ برای عادیسازی ویا اینکه اوراخودی ودرونی معرفی کنند که در نقش کمک کار تشکیالتی یا امنیتی

(بدینوسیله واکنش اّولیه اورا بیشترچک کنند...  

به  افسرآموزش بودم. وبرای گرفتن مدرک وکارت قبولی نفراتی که درمرکزیک آموزش فنی وجوشکاری... می دیدند، ۸۸تا  ۱۳۸۶من ازسال 

وصدورکارتها وتحویل آنها به من بود. درطی این مراجعات ودربرخوردهایی که با عیسی ستاد آموزش می رفتم وعیسی آزاده مسئول پیگیری 

می توانستم بفهمم که اوبرخالف آنچه تشکیالت نسبت به من ایجاد کرده بود، نظرورفتارش  آزاده داشتم، همواره با من با احترام برخورد می کرد،

ای تشکیالتی ازباال نسب به خودم ازطرف او را ندیدم، بلکه بعکس، نه تنها احترام آمیز ومن نه تنها هیچ مورد اعمال سیاست ه متفاوت است،

 برخورد می کرد بلکه احساس می کردم با من هم همدردی می کند. درگزارشی که اّولیه ایی که من داده بودم، همان مشاهده ونقل قول سید حسن

 رضایی را درباره حمزه رحیمی آورده بودم.

آورده بودم، اسمی ازعیسی آزاده نیست. چون ازنظرمن اوشکنجه گرنبوده  ۷۳نفره شکنجه گران سال  ۸۱یل تاآنجایی که درلیست به همین دل

اما  ونیست. اگرچنین بود درلیست می آوردم. کما اینکه درپروژه رفع ابهام بسیاری ازمسئولین سازمان یا اعضای قدیمی درگیر این موضوع بودند،

آنرا نمی دانستند، وبعنوان یک کارتشکیالتی وامنیتی برعلیه رژیم آخوندی حول مسئولیت خودشان کارمی کردند، بی آنکه اززندان  بهیچوجه ابعاد

ر وبازجویی وشکنجه و قتل با خبرباشند. کما اینکه همه ما بسیاری ازحقایق را پس ازاینکه ازسازمان جدا شدیم، توانستیم با صحبت با همدیگ

آگاه شویم. ازعمق مسائل   



می خواهم بدست بیاورم، وانتشارخواهم داد. آنها که درجریان سختی اینکاربودند  ۷۳زندانی سال  ۲۰۰وقتی به دوسه نفرازدوستان گفتم: لیست 

زندانی رفع  ۴۰۰وقتی لیست بیش از« این یک شاهکاره!» بالفاصله می گفتند: واینکه افراد جدا شده حاضرنیستید براحتی اسم بدهند ومی ترسند،

 حقیقت هرچه باشد روشن خواهد شد...،» را انتشار دادم. دوستانی که درپروژه رفع ابهام بودند باورشان نمی شد. به همین دلیل می گویم: ۷۳ابهام 

شدگان و...  اکنون سازمان درشرایط عراق دوران صدام نیست. وحقایق درز خواهد کرد. من ایمان دارم که این فضای ارعاب ووحشت بین جدا

 خواهد شکست. به نسبتی که اطالعات واخبارمنتشرمی کنیم این دیوارهراس ترک برمی دارد.  

 

 

ازحمزه رحیمی هیچ عکسی نتوانستنم بدست بیاورم. بدلیل اینکه حمزه چهارسال درمرکز ما بود وبا هم رابطه دوستی داشتیم. چند روزپیش 

چهره نگاری را انجام دادم. ازخانواده ودوستان وآشنایان او خواهشمندم اگرعکسی دارند به اشتراک ( این ۹۶ازخروج ازآلبانی )اواخرشهریور

 بگذارند.

 
   امروزاّولین اطالعات درباره حمزه رحیمی، که درمرکزما بود را شنیدم، زیرا پس ازرفع ابهام دیگرهیچ اثری ازاونبود:

دستگیر کردند. یک هفته سرپا نگه داشته بودند دستبند زده بودند و دستانم سر شده بود من را هم  ۷۳سال :»گفت۱۳۹۵آذر  ۲۰شنبه  س –ع 
وحسی نداشت آن موقع ها تا چند سال آثارش روی دستهایم واضح مانده بود. )وقتی دستهایش را به من نشان داد هنوز آثاردستبندهای تنگ 

غات سیمای مقاومت( که یکی ازبازجویان کثیف وبی رحمی بود گفتم یک شونده برروی ساعد هردودستش مشخص بود.( به مسعود) نفرتبلی
سیگار به من بدهید بعد یک هفته بکشم. سیگار گه گذاشتند برروی لبانم، من آتش سیگار را بردم روی دستانم وسوزاندم، گفتند: چکار می 

زده اید!. من با پیشانی سرم را کوبیدم به دیوار تا آنها رهایم  کنی؟ گفتم: ببینید دستانم عصب هایش کار نمی کنند چرا به من یک هفته دستبند
 «کنند ودست ازشکنجه بردارند.

  
: ما رابردند دادگاه پیش مسعود رجوی. زنهای شورای رهبری برعلیه ما دردادگاه حرف می زدند. تنها کسی که بلند ادامه داد س –ع 

بود؟ درارتش خودم هوابرد بودم، وخودم پیوستم! می توانستم نیایم وبروم خارج، آدم کجای من نفوذی » شدرواعتراض کرد، من بودم، گفتم:
خانواده داری بودم ومسئله مالی مان هم حل بود می خواستم بروم خارج و خلبان بشوم. چرا من را هفت روز سرپا نگه داشته اید و از بی 

ر زخم دستبندها را نشانشان دادم( چرا محمود قائمشهر با پوتین مستمرآً می زد خوابی تعادلم بهم خورده بود! جای دستبندها راببینید!. )آثا
مأموریت شناسایی تکی رفته بودم می  ۷۰روی ساق پای من که دست بسته بودم. اگر من می خواستم ازسازمان بروم که یکبار هم درسال 

 «.توانستم بروم وبرنگردم؟. رجوی من را درهمان دادگاه صدا کرد نزد خودش
 

نگارنده( گفت چشم هایت را ببند می بریمت یک جایی.  -: یکبار دیگر درهمانجا پس ازآن یکی از مسئولین) نامش یادم رفتگفت س –ع 
 گفتم : پس هنوز هم اعتماد ندارید!. گفت: نه اینطور نیست. گفتم: من که چشم هایم راببندم که فرقی نمی کنند شما یک چشم بند بدهید. او

داد وبستم وراه افتادم. وقتی به یک اتاق بزرگ رسیدیم دیدم رجوی آنجاست. وبا من سالم وعلیک وروبوسی کرد. به او گفتم که چه چشم بند 
  بالهایی سرمن آورده اند. رجوی گفت اینها را ولش کن، سرمن هم بال آورده اند) آنجا دلم برای رجوی سوخت(.

 
 

اضافه کرد:حمزه رحیمی با من فامیل نبود دوست همدیگر بودیم واز ارتش و زندان عراق همدیگر را می شناختیم او با محمد رضا  س –ع 
به ارتش آمد ومحمد رضا که گروهبان بود پس از مسئول اّولی مریم درسازمان گفت: رجوی دیگر اورا آورد ورفت خودش باالتر  ۶۸سال 

درزندان بامن  ۷۳ا ما رفتار دیگری خواهدکرد! وپس ازآن همان جاازسازمان جدا شد. حمزه رحیمی را درسال نشست او دیگربعد از این ب
روبرو کردند ومی پرسیدند از کجا همدیگر را می شناسید؟ . من گفتم از ارتش واینکه درزندان عراق باهم بودیم ومی خواستیم بیاییم 



از سرنگونی صدام خانواده حمزه با اشرف آمده بودند و سازمان به خانواده اش گفته بود که حمزه راخیلی زده بودند. پس سازمان و...، 
 «.حمزه درعملیات شهید شده! وشماره قبرحمزه درکربال را به خانواده اش داده بودند

 

جلیل بزرگمهر  -۷۵  

رابط سازمان آنها  ۷۱دستی به ترکیه رفته وپس از سال جلیل بزرگمهر اهل کرمانشاه، جلیل برادربزرگ طوبی وخلیل بامرگ پدرومادرودرفقروتنگ

سربه نیست شد ۷۴رافریب داده وبه عراق می کشانند. جلیل که درسال   
 وحشتناکی طرز به آنها»است: گفته دیده اشرف قرارگاه بیمارستان در که ۷۴ سال دراردیبهشت یکی ازافراد، جلیل بزرگمهر وعلی امامی را

 وزارت نفوذی مارک آنها دستگیروبه نفررا ۵۰۰از بیش »بود: گفته آنها به دربیمارستان جلیل بود. کرده باد صورت تمام جلیل بودند. شده شکنجه
 به و گرفته قرار شکنجه مورد و هبود آنها جزء هم امامی وعلی او و هستند زندانی قائمشهر( محمود )قلعهسابق ۲ درمحور واکنون زده اطالعات

 «اند. شده آورده بیمارستان
 را کسی هیچ تاریخ این از قبل تا زیرا بودند برده اشرف بیمارستان به را آنها دلیل همین وبه بود ابهام رفع های زندان پایان۷۴سال ماه اردیبهشت

 بردند. نمی بیمارستان به

 
 یکی قبل هفته یک» بهیچوجه نام او رابه کسی نگویند. اوگفت:»:گفته است که چ -لاطالعاتی درباره جلیل بدستم رسید  ۱۳۹۵دی  ۲۹چهارشنبه 

 والش وآش بودند کرده شکنجه خیلی پروسه دراین اورا اگرچه نشد. کشته ۷۳ درسال بزرگمهر جلیل»گفت: من به درآلبانی شده جدا های ازبّچه
 سربه مقر( ام) دراف بعد، ماه ودوسه آمد ام اف به ابهام رفع ازپایان پس جلیل نگفت. چیزی رجوی به شدن شکنجه ربارهد دردادگاه، اّما بود شده

 بود افتاده مال وخونین اند زده نفر چند را بزرگمهر جلیل دیدم رفتم من آمد می وبیداد داد صدای صبح روز یک نداشتیم. اوخبر دیگراز و شد نیست
  «و... داد می فشار محکم را وگلویم گرفته را ومن شد ودرگیر من، اتاق آمد جلیل»بود: گفته من به ونایی فریده وبعد  زمین، روی درکتابخانه

 فرم امضاء برای ۸۱ سال زمستان بود!. چه منظورش  سال۸۱ درزمستان ونایی فریده که فهمیدم تازه شنیدم را چیزی چنین وقتی »گوید: می چ -ل
 ،...ونایی فریده پیش بروم خواست می وازقصد کاردارم کنم امضا توانم نمی من  )ونایی( فریده پیش برو گفت: دیهیم ژیال شبانه تیامنیّ  گزارش

 او ،میز آنطرف رفتم ورمیزمی ازاین ومن کرد می من ودنبال ،من اتاق بود آمده روز یک نفری یک»وگفت: وفریده رفتم بود دیروقت شب آخر
 »:گفت ومی ...، برای کند باز بامن را هرا خاطره این بانقل خواست می و کرد می مطرح راجنسی مسئله فریده بگیردو...، را من خواست می

 که ازآنجا کرد فکرمی  بود. «بزرگمهر جلیل» گفت: می فریده که فردی آن فهمیدم امروز تازه من ،«و... کنی! نمی گویم می من هرکاری توکه
ً  ،دارم زیادی اطالعات نم  نداشتم. دست من او( کشتن بزرگمهر) جلیل درمسئله که بگوید خواست می فریده میدانم. هم را جلیل کشتن داستان حتما

 وفریده نبوده، جنسی جلیل با ۷۴ سال مسئله که فهمیدم داد شاهد این که اطالعاتی با کرد!. می مطرح جنسی مسئله  ٔزاویه از من برای را ودرگیری
 ونایی فریده وقتی »گفت: می شاهد آن  کند. ورجوع رفع خواست می دارم. اطالعات جلیل( شده باره)کشته دراین هم من کرد می فکر اینکه بدلیل

 بسته سیستم بدلیل زیادی اطالعات که ازآنجا شاهد ) «اند. کشته اورا بود جلیل شدن کشته شاهد اینکه بدلیل را فریده گفتم من درگذشت، درآلبانی
 هستند، شاهد که ها خیلی باید باشد روالی برچنین بنا اگر زیرا نیست درست واین باشند کشته را ندایی فریده که زند می حدس ندارد، تشکیالت

  بزنیم.( حرفی وچنین باشیم داشته وشاهد ومدرک سند اینکه مگر بزند. اقدامی چنین به دست که نیست سازمان درتوان عمالً  که شوند کشته
 

 

توضیح عکس: درشهریوماه ۹۶به قبرستانی که اعضای سازمان بخاک سپرده میشوند رفتم. فریده ونایی را درآنجا بخاک سپرده بودند. فریده ونایی 

 یکی اززندانبانان سال۷۳بود.

خواهروبرادرجلیل نیزشکنجه شده بودند. دربارطوبی بزرگمهردرسطورفوق دردادگاه رجوی اشارتی کرده ام. همچنین درسایرفصل های کتاب، 

بدلیل اینکه اعترافات سنگینی ازآنها گرفته بودند وبه شیوه قاچاق انسان به اشرف کشانده اند، یکی ازسوژه های همیشگی تشکیالت هستند. این 



خانواده سرنوشت بسیاردردناکی دارند....پدرشان فوت کرده بود ومادرشان نیزخود را به آتش کشیده بود...، پرداختن به آن دراین فرصت نمی 

 گنجد.

همچنانکه درگذشته عکسهای اختصاصی را انتشار داده ام ودراین گزارش هم چند نمونه ازعکسهای احمد رازانی وجود دارد.  یکی دیگر 

 ازعکسهایی که بطور مخفیانه وبا جاسازی بهمراه خود ازلیبرتی به آلبانی آورده ام:

  

 

  خلیل بزرگمهر

 

 خلیل بزرگمهر نفرسمت راست ایستاده درباال ، پیراهن طوسی رنگ – در»پارک مریم« درلیبرتی درحضورافراد مرکزیک 

 



للز بلل    جلیل 

درلیبرتی  ۹۲طوبا بزرگمهراعتصاب غذای سال      طوبی بزرگمهر                               خلیل بزرگمهر، اوچندین سال درمقرما بود    
 

                                          
   

الیاس کرمی -۷۶  
 

قصد جدایی داشت. هیچ رّدی ازاو دردست نیست. سال ۱۳۷۱به سازمان پیوست.از سال  ۱۳۶۸سال  - ۱۳۴۱د متولّ  –اهل ایالم  الیاس کرمی  
 

  سخن گفته بود: ۷۷از زندانی بودن او درسال  ،نوشته های آقای رضا گوران را خواندم درقسمت چهاردهم روایت درد های من  ۹۵سال

   کشف رازهای نهفته؛ درون سلول:» 

و یک تکه ... گوشه راست دیوار کنار درب سلول برخوردم و بعد از کلی کاوش و تفحص متوجه شدم که آن لکه های سیاه خون خشک شده است 
بسیار کوچک پوست خشک شده و پالسیده همراه مو که به نظر می رسید از پوست و موی سر بوده باشد در خون سیاه و خشک شده در نبش 

ه مرور جستجو را ادامه و گسترش دادم و در گوشه باالی چهار چوب درب سمت راست سوراخ کوچکی پیدا شد که نوک یک دیوارکشف و یافتم ب
ه شده را مشاهد کردم با تالش زیاد و با نوک انگشتان به آرامی کاغذ را به بیرون کشیدم و آرام آرام آن را باز کردم هر آنچه در آن نوشت کاغذ لوله

ا خواندم و خواندم و حیرت کردم؛ شوکه شدم و گریستم، احساس می کردم گنج غنی و بسیار با ارزشی بدست آوردم چرا که شده بودم را باره
مرا به خواندن همان چند سطر مشغول کرد و در اینجا آنچه در آن برگ  مطالب و اطالعات ذیقیمت و دست نیافتنی بود و بارها و بارها حاوی 

ن کاغذ کوچک با خودکار مشکی نوشته شده بود با شما عزیزان در میان می گذارم باشد تا شاید صاحب نوشته مزبور اگر چنانچه زنده باشد و ای
ا بخواند بفهمد و او هم رنج هایش را بنویسد ، تا سیه رو شود هر آن کس در او باشد غش :خاطرات ر  

مرگ را دوست دارم؛ مرگ را دوست دارم تا رازی را که در بین بشر خاکی و بشر باقی وجود دارد کشف کنم؛ زندگی من بی شباهت به پرده »
به سرعت برق می گذرد و اثری مبهم و مضطرب و التهاب آور از خود بجای می سینمائی که کج و معوج و ناقص از برابر چشمان تماشاچی 

...«من بی شباهت ........... مرگ را دوست دارم که تا رازی را که  گذارد نیست، مرگ   

خاطر فریادهای در گلو بغض در گلو و در کویر تفتییده وجودم ترکیده و تنم را اضطراب و التهابی فراگرفت و می گریم به » جمله و سطر بعدی: 
«مانده.  

خبر آزادی را به  ) سیّد محمد سادات دربندی(روز در این سلول انفرادی به سر بردم و امروز عادل ۷ماه و  ۴سال و  ۷الیاس کرمی هستم که »
ای کسی که به این جا  .ه کارم کنند؟!ولی می ترسم و می ترسم و نمی دانم آیا مرا آزاد می کنند و یا می خواهند چ .من ابالغ کرد و گفت آزاد هستم

تاریخ نوشته شده را به یاد نمی آورم فقط می دانم یکی دو روز قبل از   ...«با خیال راحت این دوران را سپری کن. الیاس کرمی تاریخ  .می آئید
« زمانی بوده که مرا تازه به آن سلول منتقل کرده بودند.  

 آخرین اطالعات ازالیاس کرمی

دررابطه با الیاس کرمی من اطالعات الزم را دارم ودقیقاً درجریان خودکشی او »( گفت:۲۰۱۸فوریه  ۱۸)۹۶دراواخربهمن ماه « ض –چ »آقای 
زمان ساعت ورزش بود، همه رفته بودند ورزش، من کارتأسیساتی انجام می دادم وباید  ۸۶بود، لشکر۷۲بودم. الیاس کرمی فکرمی کنم بهارسال 

بود. وقتی به آسایشگاه رسیدم درسرویس  ۵۵می کردم وبه ورزش نرسیدم. تاجایی که یادم هست الیاس آن زمان توپچی تانک تی آن کاررا تمام 
ت. بهداشتی دیدم سروصدا هست، رفتم داخل سرویس، دیدم جنازه الیاس کرمی را ازحمام بیرون می آورند. نفرات چه کسانی بودند دقیقأ یادم نیس

بود. الیاس کرمی رگ خودش را زده بود، حمام پرازخون بود جنازه اوراپشت خودروجیپ انداختند، تا ورزش تمام شود. حمام سید رحیم) موسوی( 



به کسی چیزی نگو، تا ورزش تمام شود. بعد هم به من گفتند الیاس تو امداد هست شب هم به من گفتند: الیاس را برده »را شستند، بعد به من گفتند:
« کلی نیست.اند بغداد ومش  

فرهاد طهماسبی  -۷۷  

موقع  اوسازمان اعالم کرد  ۱۳۷۵درسال ۳۸۰ شمارهپیوسته بود ودر نشریه مجاهدین اهل تهران که از اردوگاه حله به سازمان فرهاد طهماسبی 

درزیر شکنجه بقتل رسیده و  ۱۳۷۳سال  حالیکه درپروژه رفع ابهام دردر  رفتن به عملیات در منطقه مرزی توسط یک نفوذی کشته شده است.

وهیچ نامی ازاو بمیان  بعنوان اینکه بدست یک نفوذی کشته شده هرگز مطرح نشد را تشکیالت هرگز اسم فرهاد طهماسبیدر.) توضیح اینکه است

؟!(نیامده ویادی از او نمی شود. این موارد عالئم تشکیالتی است برای ما قابل فهم و بسیاربامعناست  

دیگر هرگز برنگشت و خبری  ۷۳« رفع ابهام»ی بعد از پروژه اوهمیشه با مسئولین درگیر و مسئله داربود. ،اهل ایوان غربعلی مروتی  -۷

 از او نشد. 

 

براساس اطالعات بدست آمده، افراد فوق یا زیرشکنجه کشته شده ویا پس اززندان وشکنجه و...سربه نیست شده اند. هیچیک ازافراد فوق، غیر 

سربه  ۷۴درقراگاه اشرف دیده نشده اند. جلیل بزرگمهر پس ازآزادی اززندان، درسال  ۷۳وپروژه رفع ابهام  ۷۳ازجلیل بزرگمهر، پس ازسال 

. نیست شد  

 

مرتضی هودی -۷۸  

باشد به درون شط فرستاده بودند تا بداخل خاک ایران  بدون اینکه به شنا مسلطّ  در یکی از عملیات های سازمان در آبادان کشته شدمرتضی هودی  

.اوغرق شده بود و برود  

درپروژه رفع ابهام  ۷۳فرد دیگری هم بنام حسن درقرارگاه بصره به همین شیوه غرق شد. ازآنجا که بطور دقیق مطمئن نیستم، آیا اوهم درسال 

 زندانی بوده است، فعالً تازمان کسب اطالعات دقیق، نام اورا دراین فهرست نیاورده ام.

 

مالک کلبی  -۷۹  

دردر اشرف سکته قلبی کرده و  ۱۳۷۹یا  ۱۳۷۸که در اثر شدت شکنجه ها بیماری قلبی گرفت و در سال  ()برادر سیف هللا کلبیمالک کلبی   

.گذشت  

 

بودند. نفرات دیگرزندانیان نیز ۷۳ازچپ سیف هللا کلبی وهادی تعالی ونفرپشت سر سیف هللا کلبی، رضا دانا پور هرسه اززندانیان رفع ابهام 

علیرضا مالیجردی وفرید فالحی–محمد زمانی عکس پایین است:درصف های پشتی هستند اما وضوح   



   

 سیف هللا کلبی درلیبرتی

حاتمیانملکه  -۸۰  

دراشرف بزرگ ۱۳۷۶بودند. ملکه حاتمیان درتصادف سال ۷۳موسی جزء زندانیان و)اشرف( همراه با خواهر وبرادرش فرح  ملکه حاتمیان

 عادی بودمن  تا این نقطه این تصادف برای دیگر کشته شدند. ) مونا نوروزی و مریم طریقت نژاد(همراه با دو زن ،براثر چپ کردن خودرو جیپ

نداشت!.  ۷۳وربطی با سال   

 

بود درصحبت با من نام مریم طریقت را هم جزء ۷۳اوکه خود اززندانیان سال درآلبانی صحبت می کردیم. ل -ل با ۹۵دراردیبهشت سال 

که خبر کشته  (۷۶)سالهمان روزها وبعد. !من نا م اورا جستجو کردم ونامش درتصادف جیپ همراه ملکه حاتمیان آمده بود .نام برد۷۳زندانیان

جیپ  خودرو نچپ کرداز طرفی دیگر، دراین باره بود.سازمان سکوت ، چیزی که آن زمان هم عجیب بود .آمدشدن آنها رادراشرف شنیدم یادم 

النهایه باید  ند،خودرو جیپ های ما زره دار بودند واگر چپ می شدهمچنین . ، غیر عادی است!بودوهمواراف بیابان ص یکدراشرف بزرگ که 

. کما اینکه خود سازمان هم بارها گفته بود که وجود زره خودروها درتصادفات جان )مونا نوروزی(کشته می شد! بودپشت سالح تیرباری که نفر

بدلیل وجود زره یک  که درداخل کابین خودرو بودند، اتمیان راننده خودروومریم طریقت نژاد فرمانده خود روواشرف حآدمها را نجات داده و... ! 

) چون درسازمان بحث بود که زره جیپ ها را بردارند زیرا به بدلیل سنگینی زره ، به سانتیمتری دراطراف وپشت جیپ ، باید سالم می ماندند؟!.

اّما بدلیل حفاظت در ترّددات و همچنین درچپ کردن خوردو باعث زنده ماندن نفرات کابین می شد. تصیم براین  موتور خودرو خیلی فشار می آید.

 شد که خودروهای حفاظت،  زره دار باشند.(



 

 نمونه خودرو جیپ زده دار) این خودرو ها اگرچپ شوند، کابین راننده سالم می ماند(

 وهیچ ؟ظوابط ترّدد صورت نگرفتبریف و انتقال آن بصورت از این حادثه هیچ جمعبندی وتجربه ایی  ،برخالف نمونه های قبلیازطرف دیگر   

، !عجیب است، واین برای ما که درجریان روند مسائل در تشکیالت هستیم ؟پخش نشدازمحّل حادثه و خودرو چپ شده  فیلمی هم عکس و

که تنها خسارت  ،هم چنین هرتصادف دیگریا سوختن یک مهتابی یا استارت مهتابی!.  .دریل را هم می دادند؟! درحالیکه تجربه شکستن یک متهٔ 

نفراز زنان کشته شدند در تشکیالت داده نشد؟!، کسانیکه در اشرف بودند معنی ۳ا هیچ جمعبندی از تجربه تصادف که امّ  داشت!. ونه جانی مادی

، حتّی درباره سوختن فیتله دادند امکاناتی وتاسیساتی...بریف تجارب می چون برسرهرموضوعی حتّي ضایعات حرف من را بهتر می فهمند.

  ؟!.تن از زنان ۳عشتار! چه رسد به چپ کردن خودرو جیپ وکشته شدن 

نمی توانستم دراین باره   منتوضیح اینکه  )بود!.۷۳برد که اوهم در زندان سال اسم نام مونا نوروزی از ل -لاردیبهشت هم ۱۸سه روزبعد در

صحبت کنم زیرا اگر می فهمید که تحقیق می کنم دیگر حرفی نمی زد به همین دلیل مجبور بودم به یک نحوی سر صحبت را بازکنم  ل -کامل با ل

م مریم طریقت را آنقدراین حرفها ووقایع سنگین وعجیب است که نا ،بودمبا اوسرگرم صحبت  تا اومشکوک نشود و یکی دوجمله بگوید( چون

 اززناننفر۳بود. یکباره یادم آمد نام نفرسّوم تصادف ۹۵اردیبهشت ۲۰شب  . چون هرروز مشغول نوشتن همین کتاب بودم.فراموش کرده بودم

مین را وتمام شواهد وقرائن ه زندانی بودند!. ۷۳، دیدم هر سه نفری که درتصادف کشته شده اند، سال !شک کرده بودم !چک کنم ازاینترنترا

آخرین بار اورا  .زندانی وسالها دنبال خروج از سازمان بود۷۳اوهم درسال  .پس ازمرگ دخترش درهم شکسته بود )پرویز(پدرمونانشان می دهد. 

.را آبیاری می کرد اشرف۱۰۰خیابان که بلوار  دیدم۸۳-۲۸درسال  

ز شهادت ملکه حاتمیان به مرکز آنها رفتم. قاسم بهرامی مسئول ترابری من پس ا» یکی ازجدا شدگان را درآلبانی دیدم او گفت:۹۵درمهر ماه سال 

این خودرو اصالً عملیاتی نبود!. توضیحات فنی داد که من یادم نمانده، ودراین مورد بود که فرمان خودرو، به چرخها وصل » آنها به من گفت:

من از اینجا مشکوک شدم. زیرا قاسم بهرامی هم این موضوع را فقط به « تعمیربود. یکباره آمدند وخودرو را بردند.نبود و... وخودرو در دست 

من گفته بود. از طرفی برای مراسم خاکسپاری برای اولیّن بار گفته بودند حتّی فرماندهان عراقی حفاظت دور اشرف را هم حضور خواهند 

بود( ۷۳کرده ایم!.)قاسم بهرامی هم خودش زندانی سال  داشت!. به عبارتی می خواستند عادی سازی کنند، که نفرات بیرونی را هم صدا  

سنگ مزار ملکه حاتمیان برخالف سایر سنگ مزارها که روز وماه وسال شهادت رادارند تنها سال شهادت نوشته شده است؟. وقتی » او ادامه داد:

نگ مزارمونا ومریم هم تنها سال نوشته شده یا روزوماه هم اشتباه شده وروز وماه را ننوشته اند. ) نمی دانم س» پرسیده شده، درجواب گفته اند:

«آمده است؟  

بدلیل همین تصادفات، سازمان راننده های اُکی شده را برای جیب ها »ل از سازمان جدا شد ودرباره تصادف  گفت: -د ۹۵درآبانماه سال 

برادران نشست » ما گفته شد که: یکباره ازطرف مسئولین به ومأموریت های تعیین کرده بودند. آنروز) روزچپ کردن جیپ سه تن ازخواهران(

این قانون «) مانوراست وما راننده اُوکی شده هستیم. کسی نمی تواند بغیراز ما درمأموریت رانندگی کند!.» ما گفتیم:« دارند وباید بروند.

شما باید بروید نشست، » می کردند( خواهر فرمانده گفت:ومرزسرح هایی بود که رجوی گذاشته بود. اّما خودشان درصورت نیاز، اینچنین نقض 

آنروز هیچ برادری درمرکز نبود وتنها خواهران بودند. وقتی حادثه رخ داده بود بّچه ها که برگشته وشنیده « خود خواهران مسئله را حل می کنند!.

«ین کاری صورت گرفت.بودند سه تن از خواهران کشته شده اند بشّدت به گریه افتاده بودند که چرا چن  

حجم اطالعاتی که دراین سی وهفت سال وجود داشت، امکانی برای تمرکز روی یک مسئله وموضوع، به من نمی داد. زیرا سرهرموضوعی باز 

بودیم و واز می شد، انبوهی اطالعات دیگری بدستمان می رسید که برای ما نه شوکه کننده، بل کشنده بود. هرگز فکر نمی کردیم درچنین گندابی 

 اعماق آن خبر نداشتیم. بله محفل، شعبه سپاه پاسداران است! درست به این دلیل وکارکرد که مانع گفتگوی دونفره ودرز اطالعات بین اعضای

 سازمان  شوند.



 

برای اولیّن بارمن » اوگفت:با با یکی ازجدا شدگان درباره رقص رهایی وروابط رجوی و بطورعام زنان ...صحبت می کردیم. ۹۵آذرماه  ۸در

اگر شما هم مثل برادران، عطش نداشته » مریم رجوی به ما گفته:» چندماه پیش ازشهادتش گفت: ۱۳۷۶ملکه درسال  این حرف را از ملکه شنیدم.

فروریخت. وبعد گزارش نوشته همانجا بود که همه چیزدرمن «ملکه گفت:« کنید. شک ایدئولوژی تان باشد که مسعود را بغل کنید وببوسید، بایدبه

)هرکسی دراشرف باشد می داند معنی این سخنان که خطاب به بُت اعظم )آقای رجوی( باشد، چیزی  «بودم که پس تفاوت ما با خمینی چیست.

 جزمرگ درانتظاراو نیست. بویژه آنکه چنین سخنی را یک زن و شورای رهبری زنان، برزبان رانده وگزارش نوشته باشد.(

مونا نوروزی -۸۱  

پیش از حادثه، مادرمونا دراروپا درحال اقدام برای خروج مونا از اشرف بود!. اگر  درتصادف با جیپ در اشرف بزرگ کشته شد.مونا نوروزی  
ممنوع  به آمار خروجی های اشرف به زندان ابوغریب هم توّجه شود، هیچ زنی دربین آنها وجود ندارد. چون خروج زنان حتّی به ابوغریب هم

بود!. خروج زنان از تشکیالت واشرف بمثابه خیانت به رجوی وناموس ایدئولوژیکی ومجازات مرگ بود. این قانون شورای رهبری شدن وناموس 
مثل  همچون خودش)مریم( بود. بگذار درآینده زنان دراین باره سخن بگویند. زیرا این زنان تعهد داده بودند که همچون خودش) یعنی -ایدئولوژیکی

 مریم که همه چیزش رافدای مسعود کرد بشوند( این یک اصطالح تشکیالتی بود که زنان بکارمی بردند.

ازآنجا که هدف تحقیقات است. می بایست همه اطالعات را جمع کرد. همیشه یک نکته یا مورد درنوشته ها وجود دارد که بخشی ازحفره های 
سال بودن درتشکیالت، در ۲۴ازعبدالکریم ابراهیمی خواندم اوکه درلیبرتی درمقرکناری ما بود وپس از مقاله ایی ۹۶اطالعاتی را پرمیکند. درسال 

۲۴شهریور۹۱ازلیبرتی فرارکرد. درتشکیالت فراراورابنام »افتضاح مسئله عبدالکریم« درمقر۲یا۹نام می بردند. جدای ازاینکه این فرد به رژیم 
تحت حاکمیّت آخوندی رفت وبا سایت ایران اینترلینک ورژیم همکاری می کند، این نافی حقایق نیست. این فرد رّدی ازمونا نوروزی داده است!. 

 اگرچه نامی ازمونا نبرده، اّما نشانی ها تماماً دال براین است که فردمزبور»مونا نوروزی« است.

تنها اشکالی که درنقل خاطره است، این است که خاطره به سال۷۷ برمی گردد. درحالیکه مونا همراه با دوتن اززنان دیگردرسال ۷۶کشته شده 
اند. وباید درتاریخ این تصادف یا ... بیشترتحقیق ودقّت کرد. همین نوشتارهم می تواند گره کوچکی ازاین قتل بگشاید. برغم اینکه مقاله طوالنی 
است، اّما بدلیل محتوای آن که حائزاهمیّت است، وبخشی ازمناسبات پشت پردهٔ مسئولین سازمان رادراین باره کنارمی زند، بیشترقسمت مقاله را 
آورده ام. بویژه ازطراحی وسناریو سازی برای ایجاد رابطه جنسی دوتن ازافرادی که نمی خواهند درسازمان باشند، توسط مسئولین کانالیزه می 

شوند، تا با همدیگررابطه جنسی برقرارکنند وسازمان بتواند برعلیه هردو آنها پرونده سازی کند. چنین پرونده سازیهایی برعلیه اعضا، برگی است 
که رجوی ازآنها استفاده میکند. هم بعنوان صدا خفه کن، وهم بعنوان آببندی کردن اعضا برای ممانعت ازخروج ازسازمان. ما نمونه هایی ازاین 

 دست را درفصل فاش گویی یک فاجعه، درکتاب حقیقت مانا آورده ام. مقاله عبدالکریم ابراهیمی:

 اى از زندگى در تشکیالت رجوى خاطره

 نامگذارى کردند.“  ۷۷آ “ پروژه آماده سازى براى سرنگونى  رجوی ومریم... ۱۳۷۷در سال 

 که خود یک مطلب جداگانه میطلبد و فعال قصدم از نوشتن یک خاطره است که براى خودم در این دوره اتفاق افتاد...

فحاشى و پرده درى اوباش و چماق به دستان رجوى  عملیات جارى همین تناقض را در یک فاکت خواندم که با واکنش تند و یک روز در نشست 
همراه بود، بصورتى که این نشست عملیات جارى به نشست دیگ براى من تبدیل شد و تقریبا چهار ساعت ادامه پیدا کرد و تمام  حاضر در نشست 

ت آمده بودند و بر سر من نعره و داد و فریاد میکشیدند. حرفشان این بود که من نباید در این مرحله حساس که رهبرى مسئولین مرکز به این نشس
 ایجاد میکنم و خائن در درون تشکیالت هستم. چنین تناقضى بیرون بدهم و استدالل آنها این بود که من مانع در این مسیر  اعالم کرده “ ۷۷آ „فاز 

و از این حرف مسئول نشست به سیم آخر زدم و گفتم اگر به خاطر یک تناقض واقعى مطرح  ظلم و فشار و ریا و دروغ  این همه من هم واقعا از 
ید من کردن متهم میشوم که کار دشمن در درون تشکیالت میکنم و خائن هستم من هم دیگر نمیخواهم اینجا بمانم و هر کارى میخواهید به سرم بیاور

دیگر من ماندنى نیستم. این حرف من آتشى روى خرمن بود و یکباره فریادها باال رفت و ضربه ها بود که روى بدن خود احساس  حاضر هستم اما
و من میکردم و از فشارى که داشتم تحمل میکردم مرگم را از خدا میخواستم. در نهایت که نتوانستند مقاومت من را بشکنند نشست را تمام کردند 

بردند و در را از پشت رویم قفل کردند، نصف شب بود که در باز شد و یکى از مسئولین خواهر گفت خواهر زهره باهات کار دارد را به بنگالى 
 االن بلند شو آنجا برویم.

حتمال زیاد سربه حدس زدم و برایم روشن بود که زهره میخواهد مرا تطمیع کند لذا تصمیم گرفتم که مطلق از خواسته ام کوتاه نیایم حتى با وجود ا
از روى صندلى بلند شد و با خنده به من تعارف  نیست شدنم ولى از این جهنم خالص شوم. وقتى وارد اتاق زهره شدم تنها پشت میز نشسته بود 



ک و ناى جواب کرد که روى صندلى نزدیک خودش بنشینم، انگار که اتفاق خاصى نیفتاده بود اما من چنان زیر فشار بودم که لب هایم کامال خش
ت دادن نداشتم و روى صندلى جلوى خودش نشستم بالفاصله در باز شد و دفتر دارش با یک سینى که دو تا استکان چاى و هر کدام دو دانه شکوال

 کنار آنها بود داخل شد و ابتدا جلوى من گذاشت، شکوالتى که این همه مدت در تشکیالت به چشم ندیده بودم.

ه چاى بخورم تا سرد نشود اما من اصال تمایلم در خوردن چاى نبود تا چندین بار اصرار اول بدون شکوالت کمى چاى زهره تعارف میکرد ک
. نوشیدم اما باز گفت شکوالت را با چاى بخور و با اصرار مجبور شدم ... زهره هم لبخندى زد و گفت ان یکى رو هم بخور میدانم خوشمزه است

ن و اینکه تو بچه خواهر مریم هستى کسى جرأت حرف اینچنینى به شما را ندارد من یقه نرگس را گرفته ام) سپس شروع کرد به نصیحت کرد
 نرکس فرمانده یگان مهندسى مرکز بود که من بهش وصل بودم( که چرا گذاشته است در نشست افراد هر چى از دهنشان بیرون آمده گفته اند، من

 نمیخواهم اینجا بمانم. هم روى حرفم اصرار داشتم که من دیگر

این  از او مخ خورى از من رد کردن، تا اینکه بهم گفت ببین عبدالکریم از نظر من تو یکى از بهترین نفرات خواهر مریم هستى و هیچ اغراقى در 
رم بده که وقتى میام میخوانم و بده، اگر من نبودم به دفت نمیکنم بنابراین شما از این پس گزارش هایت را مستقیم براى خودم بنویس و به خودم 

کم کم ان مقاومت أولیه در من شکسته میشد و روى حرف خودم دیگه اصرار نداشتم به من پیشنهاد کرد که چند  سریعا جواب میدهم. با این گفته 
ید کار دیگرى در برنامه شما به ماشین آالت خودتان رسیدگى کن تا ان وقت  اونجا خودم هستم،  روز دیگر میخواهم تو را به بصره بفرستم 

 نمیگذارند.

... 

 یک روز عصر روى بولدوزر در پارکینگ مهندسى مشغول کار بودم که خواهرى آمد و گفت بیا زود اتاق خواهر زهره کارت دارد.

اکیپ مرکز ده به فرماندهى  که آماده شو فردا صبح زود با من هم بالفاصله لباس کار عوض کرده و به اتاق زهره رفتم و سالم کردم سر پا گفت 
 خواهر رؤیا به بصره میروید. من هم فردا صبح با اکیپ یاد شده به بصره رفتم. آنجا مسئولیت پخت غذاى کل نفرات به من سپرده شد امکانات

بار به خاطر خیس شدن  هوا هم بسیار گرم بود در طول روز چند بسیار کم و در یک اتاق معمولى پخت غذا براى تقریبا پنجاه نفر مشکل بود 
داده بودند که او از من متناقض تر بود و از فشارى که  براى آماده سازى و کمک آشپزى یکى از خواهران عضو  لباس باید تعویض لباس میداشتم 

ک روز خیلى فشار روى من بود بینهایت ناراحت میشد أما میترسید که با من رک سر این موضوع صحبت کند و به قول مجاهدین محفل بزند. ی
چون عالوه بر پخت روزانه، غذاى ضیافتى هم پختم. آنروز استاندار بصره دعوت شده بود  بود أز صبح زود یکسره تا شب روى پخت غذا بودم 

میرسیدند براى همه  براى نهار و بیاد دارم که چطور زنهایى که به آنجا آورده بودند با حقارت جلوى مهمانان کلفتى کرده اما به برادران مجاهد که
 شیر میشدند.

و فشار رو به افرایش بود یک روز صبح که زود براى پخت اقدام کردم و همه جز نگهبانها خواب بودند از سر  این تناقضات و فشارها ته نداشت  
رند من بهش گفتم برو من تنها و صداى ظروف آن خواهر که کمک من بود از خواب بیدار شده و با ترس آمد و گفت خدا کنه که یقه ام را نگی

نده مقر میتوانم بعد از بیدارباش عمومى بیا اما قبول نکرد. در حین پخت غذا به من گفت میدانى دیروز زهره و سهیال شعبانى) سهیال شعبانى فرما
 بود و زهره قائمى فرمانده عملیاتى واحدها( به من چى گفتند؟ من هم گفتم بگو!

کردند که خیلى آدم سخت کوش هستى و به من گفتند هیچ محدودیتى ندارى در کمک کردن به او، بعد  از شما تعریف گفت که مرا صدا زدند و 
نداشته باشم، سر اینکه  ادامه داد خیلى میترسم گفتم چرا!؟ جواب داد در اشرف زیاد به من سخت میگرفتند و گیر میدادند که با برادران سالم علیک 

داشتم به من تهمت زدن که با او ارتباط نامشروع دارى و برایم دیگ گذاشتند و خیلى اذیتم کردند و خیلى محدودیت برایم  با فالنى صحبت کوتاهى
فکر کنم گذاشتند به صورتى که اصال نمیگذارند حتى پدرم را ببینم میترسم بالیى سرم بیاورند. االن هم که سهیال و زهره این حرف را به من زدند 

با شما گرم بگیرم و مجدداً تهمت و افترا شروع کنند و سپس تعهد و سرسپارى و ذلیل شدن جلوى دستشان. به من گفت مواظب میخواهند من 
خودت باش توى تله اینها گیر نیفتى. در ادامه از وضعیت خودش گفت که با تشکیالت سر سازگارى ندارم و چندین بار نشستهاى سنگینى 

زده اند من میخواهم از سازمان بروم بیرون اما میترسم به خودشان بگویم سربه نیست میکنند راه  ى ناروا به من ترتیب داده و تهمت ها برایم 
 فرار هم بلد نیستم به من پیش نهاد فرار داد اما من بهش گفتم این حرف را پیش من زدى به کس دیگرى نگوئى چون با جان خودت بازى میکنى.

اره اى بودم و نمیدانستم چکار کنم او از من کمک میخواست. در ادامه گفت این شش ماه است نذاشتن با پدرم حرف در واقع من خودم دنبال راه چ
 بزنم و زد زیر گریه!

ى نمیدانم چه بویى برده بودند که دو روز بعد همین خواهر را به اشرف برگرداندند و یک هفته نگذشته بود که خبر مرگش شنیدم. صحنه اى برا
ت کرده بودند که به گشتنش منجر شود. جریان این بود که براى حفاظت زمینهاى اطراف قرارگاه اشرف یک اکیپ سه نفره خواهران این درس

بى بهمراه دو اکیپ خودرو از حفاظت اشرف به منطقه حمرین و فرودگاه میفرستند تأمین جاده قره تپه و منصوریه، این خانم را راننده یک جیب 
ند در صورتى که دست فرمان این خانم اصال خوب نبود و براى چنین مأمویتهایى معموال بهترین راننده ها را انتخاب میکردند کى سى دار میکن

اکیپ از سمت قره تپه به سمت منصوریه در حرکت بودند و آخرین خودرو بوده، نرسیده به فرودگاه چپ میکند و هر سه خواهر کشته میشوند و 
 پایان گزارش عبدالکریم ابراهیمی «را پوشاند... رجوى روى این جنایتش

همیشه زیرفشارواذیّت وآزاربود زیرا با تشکیالت مبارزه منفی می کرد وپس ازسرنگونی ۸۲زندانی بود وتا سال  ۷۳پدرمونا نوروزی هم درسال 
 یش ما بود ودریک یگان بودیم.پ ۱۰درمرکز۷۷صدام به تیف رفت. آنها ازکشورپرتقال به سازمان پیوسته بودند. پرویز ازسا ل 

  مریم طریقت -۸۲ 



مریم نیز اززندانیان سال  در اشرف بزرگ کشته شد. همراه با ملکه ومونا درتصادف با جیپبود.   مریم طریقت نژاد زندانی سیاسی رژیم خمینی

 درپروژه رفع ابهام بود. ۷۳

محمد صنعتکار -۸۳  
  

از پاکستان به سازمان  اولیایینعمت وبه اتفاق دونفر دیگر بنامهای سعیدشعبانی  ۶۸محمد صنعتکار اهل تهران درسال  »درگزارشی آمده است:
ای آمده بود. درپایان گویا به رجوی رسانده بودند که چند نفرنمی خواهند دیداراجباری کنند وبرای خود تعهد وسند سازی نمایند این حرکت بر

نوان می کردند رجوی قابل تحمل نبود وخود شخصا ازدست حفاظت دررفت وبه طبقه مورد نظررفت طبق اظهارات بعدی که دوستان مسئله دارع
ت اوهستم حاضر به دیدارم نیستید. عده ای ازهمراهان رجوی رجوی دراولین برحورد گفته بود شما لعنت شدگان خدا هستید چون با من که حجّ 

یک ماه طول  منجمله محمود مهدوی،علیرضا باباخانی ،وحید و...بر سرآنها ریخته وشدیدا کتک کاری نموده بودند. دادگاه جمعی شروع شد وحدوداً 
کشید تا نوبت به محمد رسید اوحاضر به شرکت درمحاکمه نشد شورای رهبری برای تسلیم اودست به هر کاری زد تا اینکه با تهمت اخالقی 

لین حرف به رجوی گفت فکرنمی کردم در سازمان زندان باشد ولی خودم وضدیت وخیانت به سود رژیم او را وادار به دفاع کردند. محمد دراوّ 
رجوی با صدای بلند خندید وگفت مشکل تو فقط زندان است اگر زندان نباشد وحشی های حاضردرمبارزه را  اززندان اشرف به جلسه شما آمدم،

ی برسد خود ضرورت مجازات وتنبیه خائنین به مقاومت را مشخص وبه ما درداشتن یچه جوری کنترل کنیم! رجوی ادامه داد هرمجاهد بایستی بجا
تی حکم اعدام حق بدهند! سپس به محمد گفت توبایستی بروی درآب نمک فعال بخوابی هر وقت آدم شدی وکتبا نوشتی آزاد می شوی زندان وح

بردند. ناگفته نماند درحضور رجوی بطور بی سابقه ای ۱۰۰جاسوسان دریک اقدام سریع اورا ازمحل دور کردند وبه زندان اشرف واقع درخیابان 
فحش وناسزا ومارک وتهمت غیرواقعی قرار دادند وهرعضو ارشد فرقه برای خوش رقصی جلو رجوی با دو دستی توی سر محمد را زیررگبار 

محمد می زد ومی گفتند بی شرف خائن به رهبری. محمد مدت چند سال درزیر شکنجه وفشار درانفرادی درحبس بود اوازکمترین امکانات 
درحضوررجوی یک ۷۸وی درسال  نفری بود که محکوم به نفوذی بودند. ۶۰۰دربین  ۷۳ال برخوردار بود درضمن اوازجمله زندانیان س

ل وقت فرقه سپرده شد تا تعین تکلیف شود از آن تاریخ کسی او را در مناسبات باردیگردرقرارگاه باقرزاده محاکمه وبه مهوش سپهری مسئول اوّ 
«ندید.  

وپل همراه ما)نگارنده کتاب( بعنوان زندانی سیاسی به مّدت دوهفته به اروپا رفت وهمان زمان درجریان گالیند ۶۸توضیح اینکه نعمت اولیایی سال 
هم یک ازهمان نفرات محمد صنعتکارنفربعنوان کوهنوردی ازطریق کوههای ترکیه از ایران خارج وبه سازمان وصل شدند. ۳به من گفت: با 

درلیبرتی به فرماندهی یگان رسید.۹۳دان مشغول به کار بود. وبدلیل همین امردرسال است. نعمت اولیایی درسالهای بعد خود درهمان سیستم زن  

با شلیک گلوله خودکشی کرد. ۷۴سالعلی خوشحال  -۸۴  

 ۸۵- بردیا امیر مستوفیان
 

دنائت وپستی مسئولین سازمان، از شنیدن خبرمرگ بردیا امیرمستوفیان درمسیراشرف به لیبرتی    

رجوی به خون اعضایش، وپهن کردن سفره پست سیاسی درخارج کشورنیازهای مسعود ومریم   

با اتوبوس ها ازاشرف به لیبرتی اعزام می شدیم.  ،۹۰اسفند سال ۲۹توضیح اینکه مرکزما ) مرکزیک( ومن هم درهمان گروه سّوم بودیم که در
 وبردیا امیرمستوفیان نیز درهمین گروه بود.

غ- گ یکی ازجدا شدگان ازسازمان درشهریورسال ۹۵که سالها با اودریک مقر بودیم گفت:»وقتی بردیا امیر مستوفیان درسری سّوم اعزام 
ودرجا اسفند براثرفشارکارفوت کرد. خبر به رسول) محمد مرادی نسب( ازفرماندهین ارشد سازمان رسید، خوشحال شد ۲۹ازاشرف به لیبرتی در

سریع یک اطالعیه بدهید که براثرمحاصره پزشکی و... » وسپس گفت:« خواسته مان رسیدیم(یعنی خوب شدبه الحمدهللا!)» با خوشحالی گفت:
چون فرماندهان درجمع خودشان همیشه راحت ازاین گونه حرفها می  رسول فکر نمی کرد که من هم آنجا باشم واین حرف را بشنوم.« درگذشت.

مثالً وقتی یک فردی مسئله اخالقی اش رو می شد یا . و...هم آنجا بودندزدند و چنین حرفهایی درجمع خودشان عادی بود. سعید مهدویه 
اشتباهی می کرد سازمان خوشحال می شد زیرا یک گافی ازاو گرفته ودستش ازاو پُرمی شد ومی توانست برعلیه او استفاده کند و گرو کشی 

مستمر کارمی کرد وحتماً می بایست ظهر ها به استراحت می پرداخت.  کند. بردیا امیرمستوفیان بدلیل بیماری قلبی بنا به دستوردکتر نمی بایست
ا مسئولین ازروز قبل که بارگیری وسایل بود، اورا هم برای چنین  این مسئله را سازمان ومسئولین ونفرات مقر خودشان هم می دانستند. ام 

بارکانتینر ها بزند؟ بردیا نه ظهر بلکه شب قبل هم نخوابیده بود.  کاری برده بودند که اموال عمومی) وسایل تأسیساتی واستقراری سنگین...( را
«و بدلیل بی خوابیها وفشارکار سنگ کوب کرد!. پزشک عراقی علت مرگ را ایست قلبی ناشی از خستگی تشخیص داد.  

 بله وقتی بردیا جان داد مسئول سازمان »رسول« با خوشحالی واینکه به مقصود رسیده است گفت: الحمدهللا!. نه تنها اطالعیه صادر شد، بلکه 
برروی یوتیوپ هم برنامه تبلیغی دیگری از سفره مستمرهم درتبلیغات سازمان بکار گرفته شد. ما سفره تبلیغاتمان را با خون رنگین می کردیم. 

 همیشه خونین سازمان وآقا وخانم رجوی را می توانید ببینید:
  »شهادت اولین مجاهد زندان آزادي بردیا امیر مستوفیان«

م بودم وخبر را شنیدم. هیچ کس نمی دانست که بردیا مهندس است پس ازمرگش فهمیدیم زیرا  من ) نگارنده کتاب( هم درهمان سری سو 
دراشرف همیشه درکارها ومسئولیت های سطح پایین بود ومد تی هم درقسمت تی ان) تعمیرات زرهی( کارمی کرد. بردیا از کسانی بود که 
درزندان سال۷۳ رفع ابهام شکنجه شده بود واینک من به مریم ومسعود رجوی می گویم:»الحمدهللا!« شاهدینش درالبانی هستند!. هیچ 

 چیزپنهان نخواهد ماند.



 

 بساط وسفره های سیاسی کارزارهای رجوی وسازمان مجاهدین درچهارراه های اروپا درباره مرگ بردیا امیر مستوفی.
 
 

    نام سعید مهدویه و رسول) محمد مرادی نسب( درلیست بازجو ها و شکنجه گران و زندانبانان سال ۷۳ درردیف ۲۱ و۲۸ آمده است: 

 

 سعید مهدویه ۲۱

 

 شورای ملی مقاومت عضوو  ستاد روابط وبازجو وشکنجه گر

 (رسول) محمد رضا مرادی نسب ۲۸

 

 شورای ملی مقاومت عضوبازجو وشکنجه گر و  -فرمانده مقر

 
 

: حسن) نام فامیلی را بیاد نمی آورد( که دررودخانه بصره غرق گفت۱۳۹۵آذر  ۲۰شنبه  س –ع  حسن که دررودخانه بصره غرق شد. -۱۹
گرفت او لبانش راگاز «. اینطور کشته شده؟! ۷۳شد درزندان پیش ما بود) به او گفتم میدانی او اولیّن نفری نیست که اززندانیان سال 

وصورتش را برگرداند ویک طوری به نقطه ایی خیره شد، یعنی اینکه تو هیچ چیزی نمی دانی وخبر نداری! وصحبت قطع شد.) 
 اواخبارواطاعات زیادی دارد، اّما نمی توانستم بیش ازاین ادامه دهم زیراممکن بود حساس شود که من دارم دراین باره تحقیق می کنم(.

 عملیات بدون بازگشت

 

حمید تقدیری -۸۵  
 
 

ن بی بگذاید برشی بزنیم وعملیاتی که درآن سالها ابهام زیادی درباره آنها داشتیم، عملیاتی که ضربات سهمگین درپی داشت، وما ازپشت پردهٔ آ

 خبربودیم ورجوی تماماً به ما دروغ می گفت. این نوع عملیات توسط افرد سازمان! بنام عملیات بی بازگشت نامیده شد.



درواحد  ۷۲سال » که جدیداً از سازمان جداشده است صحبت می کردم. او می گفت:س( -)ل( بایکی ازنفراتی ۹۵شهریور سال۱۵امروز)

به مهری  راهگشایی بودم. قرار بود واحد عملیاتی  و غالم چیت ساز برای عملیات به داخل بروند و واحد بهروز مجدآبادی هم پشتیبان بود. ما قبالً 

مانفرستند او وضعیت خوبی ندارد! اّما گوش نکردند. حتّی روزعملیات هم باز مطرح کردیم شوهانی را  اد گفته بودیم که شوهانی را بحاجی نژا

نشان از این توجهی نکردند. شوهانی آنقدرترسیده بود که غالم چیت ساز سالح اورا مسلح کرد وتحویل اوداد! ) باز هم اّما ... ! باما نفرستند

روحی اوداشت که می دانست چه نقشه ایی درسر دارد(. هردوتیم عملیاتی به داخل می روند و واحد پشتیبان) بهروز مجدآبادی، علی  اضطراب

دقیقه نگذشته بود که صدای  ۱۵روی لوله های نفتی مرزی رژیم کار بگذارند. هنوز برفتحی، اصغر محمدی و...( قراربود بروند وچند بمب 

بر دادند که برگردیم وخبر دارشدیم که شوهانی به بهروز مجدآبادی شلیک کرده واوراکشته است. شوهانی به بقیه هم شلیک شلیک آمد. به ما خ

  «کرده بود وآنها شانس آورده بودند که مورد اصابت گلوله قرارنگرفته اند.

 حمله را به نیروها می داد تا تأثیربیشتری بگذارد.همه واحد های عملیاتی می دانند که درچنین مواقعی خود رجوی پشت خط می آمد وفرمان 

 

لمات علّت اینکه واحد عملیاتی برغم اطالع از کمین رژیم باز هم به عملیات فرستاده شده، آنزمان قابل درک نبود. اّما اینک پس از افشای مکا

استخبارات عراق( عیان وآشکار است که این عملیات درخواستی رژیم صدام بود وبه هرترتیب ممکن باید انجام می شد. ولو رجوی با حبوش)

ه کشته بدهیم ارج وقرب سازمان ورجوی نزد صدام باال خواهد رفت ومنابع مالی هم قابل چک وچانه زدن است. بسیار ازاین عملیات چنین اینک

 بودند اّما فرمان به انجام عملیات بود!. 

د. به این معنی که برغم آگاهی ازلورفتن گفته میشو« عملیات بدون بازگشت»اگرچه این مبحث جداگانه ایی است اما به عملیاتی اشاره کنم که به آن 

وژه عملیات توسط رژیم ، یا حتمیّت  کشته شدن افراد درعملیات بدالیل گوناگون ازجمله اینکه امکان وراه بازگشت به عقب وجود ندارد،  ویا س

مالی وامکانات...( ورابطه رجوی با صدام  های وعملیاتی که صدام واستخبارات عراق درخواست داده بود واجرای این عملیات برای منافع )منابع

وی واستخبارات اهمیّت داشت، رجوی برغم آگاهی ازکشته شدن افراد، فرمان انجام عملیات را می داد!.) همچنانکه درمتن ونوارویدئویی دیداررج

 با حبوش واستخبارات عراق درباره این نوع عملیات صحبت شده است:



 

ازآن جهت حائز اهمیت است که با اطالعاتی که درآلبانی بدست می آوردیم، می توانستیم پشت پرده عملیات های این نوارویدئویی  نکته مهم: 

به  دوره ها ی مختلف وهمچنین اصراروتأکید مسئولین سازمان برانجانم عملیات به هرقیمت ممکن!، رابفهمیم. من با دوستم که تازه جدا شده بود

ذاکرات را که خوانده بودم ودرخیابانهای دورس وقتی دوستم جریان عملیات بهرزمجدآبادی را گفت، من هم متن شهرساحلی دورس رفتیم من متن م

مذاکرات را شرح دادم. واقعیت اینست که این متن هنوزبصورت حرفه ایی و بطور ریز بازنشده، وباید اطالعات پشت صحنه درعراق واشرف 

 «.وان مبارزه بارژیم آخوندی مشخص شودبرمال شود، تا ابعاد فساد وجنایت تحت عن

 ازجمله عملیاتی که حمید تقدیری درآن کشته شد!.

 

 ۵درمرکز ۵۵حمید تقدیری  سمت راست فرمانده دسته تانک درحال سمبه زدن به تانک تی 

 «.سازمان بود 

ماه ۶نشست های بند ف،  ۷۴بود. سال مرضیه زارع  یا نوری   ۸۷حمید تقدیری را که فرمانده دسته لشگر »گفت: ۹۵ح درزمستان  -د

 «.دستگیروزندانی کردند. و بعدها این را محمد کشمیری گفت که اورا بردند به خروجی. رضا بساکی هم همین را به من گفت

( به ۴۷-۵ها )بود. پدرحمید تقدیری یکبار درهمین سال ۷۳برادران او حسن وسعید تقدیری هم درسازمان هستند. حسن تقدیری ازشکنجه گران سال 

 .برایش مهمانی دادند. ومن هم درآنجا حضور داشتم ۵عراق واشرف آمد ودرمرکز



 آمده است: ۷۴نام حسن تقدیری درردیف  ۷۳درلیست شکنجه گران سال

 حسن تقدیری ۷۴

  

 شکنجه گر -معاون مقر

درحالیکه رجوی ومریم ونسرین )مهوش سپهری( همردیف حمید تقدیری به همین دلیل زندانی بود وسپس اورا به این نوع عملیات فرستادند. 

ما همیشه ایدئولوژیک ترین وتشکیالتی ترین برادان را پیوند هایشان با انقالب مریم محکم است وآزمایش پس » رهبری ودیگرمسئولین می گفتند:

بین جداشدگان انداخته، هنوزنیازمند اطالعات ونمونه اگرچه این بخش مهم است، اما بدلیل هراسی که رجوی در«. داده اند به عملیات می فرستیم؟

ها ی بیشتر است ومی دانم با نوشتن وافشاء چنین مواردی راه بازمی شود برای فهم وشناخت اپورتونیسم ونقض اصولی که هیچ چیز ازرهبری 

 وسازمانش باقی نگذاشت.

زهراکوه نشین تجاوز کرده بودند. برای داریوش وحمید نشست گذاشته  حمید تقدیری و داریوش سیفی درتانک به فاطمه یا»گفت: ۹۵چ درآذر-ل

 بودند.

مورد  داریوش مگر توقبالً » انسیه گلدوست  اززنان ارشد شورای رهبری حتّی بعد ها نیزدریکی از نشست ها الیه ایی یا نشست دیگ هم  گفت:

 «.بلهاخالقی نداشتی؟. داریوش گفت: 

 درسازمان بودند. ۷۳ن معدومی واکرم چزانی هرچهارتن اززندانیان رفع ابهام سال فاطمه وزهرا کوه نشین، شیری

 علیرضا طاهرلو  -۸۶

 علیرضا طاهرلو، ازچاله خمینی تا سیاهچاله رجوی 

 

 علیرضا طاهرلو

 ازچاله خمینی بیرون آمد

و...سوختن درآتش کشته شدجویی ها و شکنجه ودر سیاهچاله رجوی وباز  

هست وخاطراتی که ۷۳ل گفتم اسم توهم دراینترنت درداستان زندانهای سال  -غ به خانه من آمدند. من به د-ل وغ -یک روز د ۱۳۹۴درآبانماه 

ازهمه می خواست که اعتراف کنند نفوذی هستند با  ازعلیرضا طاهرلوکه زیرشدیدترین شکنجه های وحشیانه قرارگرفته وپس ازدرهم شکستن،

ل باشنیدن  -صحنه اکثرافراداتاق دچار ترس وحشت شدند. گفتم اسم تورا هم آورده اند که برگه اعتراف به نفوذی بودن را امضا کردی. ددیدن این 

کینه اش را ازشکستن حرمت غیض و، ...نوشته اند که اعتراف کردهدراینترنت اسم علیرضا طاهرلوابتدا جا خورد اّما وقتی شنید که اسم اوراهم 

سالگی به سازمان پیوسته بود. دوبرادرش که از چهره های شناخته ۱۷در ۶۵-۶۴ل درسال  -، درچشمها وچهره اش بروز داد. د۷۳رسالخودش د

توسط رژیم اعدام شده بودند. تمام داستان علیرضا طاهرلو توسط چندین شاهد دراینترنت گذاشته شده  ،شده وافرادی امین ومردمدار... ارومیه بودند



من فقط برای همین ازسازمان بیرون آمده ام. بیست سال صبرکردم وتمام این جنایت ها وخیانت ها را افشاء خواهم کرد. هنگام » ل گفت: -است. د

که خود ازبازجویان مسئول فعلی جدا شدگان درآلبانی،  جدا شدن، همه این حرفها را هم به جواد خراسان گفتم که همه چیزرا افشاء خواهم کرد.)

را به جواد خراسان بهنگام اعالم جدا شدنم می گفتم سرش پایین بود وباال نمی  ۷۳وقتی جنایات سال  »اومی گفت: بود(۷۳گران سال  وشکنجه

و شکنجه ها ۷۳فقط به همین خاطر)زندان »گرفت وفقط حرفها ی من را می نوشت. وبعد با سرافکندگی طوری که به من حق می داد گفت:

«جواد مثل یک موش شده بود. چون خودش هم یکی ازهمان شکنجه گران بود!. «وحق داری جدا بشوی!.واعتراف گیری ها ...(ت  

سپس من فشرده ایی ازآنچه برسرعلیرضاطاهرلو آمده را به د- ل وغ-غ گفتم. ازاینکه براثرشکنجه هانیمه جان شده بود وخودش ازشکنجه ها 
تعریف می کرد واینکه:» چطور رگ دستانش را زده بود، عادل رئیس زندان ونریمان که شکنجه گر بود به اوگفته بود:» اگرنفوذی نیستی بیا با 

این کاتررگ دستت را بزن« وعلیرضا ۱۰-۱۵ بار زده وخون فوران کرده وازحال رفته بود، تا اینکه بعداً  دیده داخل یک سلول است با دست باند 
پیچی شده. یکی دوهفته بعد بازاین داستان تکرار شده وبا فحاشی...گفته اند:» خودت را به موش ُمردگی نزن مزدور کثیف اگرراست می گویی باز 
بااین کاتررگ دستت را بزن.« علیرضا دست دیگرش را با کاترمی زند، وقتی به هوش می آید، جواد خراسان واسدّللاّ  مثنی باالی سرش بودند وبه 

او گفته اند:»اگراعتراض کنی می بریم آتشت می زنیم.« پرسیده من کجا هستم ؟ گفتند:» بیمارستا ن بغداد« ویک ماه آنجا بستری بوده، وبازاورا 
 به زندان آوردند. بعد به دادگاه رجوی برده اند.«

  
 

 اسدهللا مثنی شکنجه گرعلیرضا طاهرلو نفروسط بین مریم رجوی وجان مک کین درسال ۹۶ درآلبانی.

اسدهللا مثنی یکی ازکثیف ترین بازجو وشکنجه گران رجوی است. وهمچنین دربیشترسربه نیست کردن افراد دست داشته است. ودرسالهای ۸۸ به 

ً  برای سفید سازی، مصاحبه هایی را هم  برای سیمای  بعد درستاد تبلیغات مسئول امنیت ستاد مسئول کنترل امنیتی افرادتشکیالت بود. وبعضا

 مقاومت با او انجام می دادند.

علیرضا درپایان صحبت هایش با یکی ازبّچه ها آهی کشید و گفت:»این هم سرنوشت من یا »پاداش من« درمقابل۱۰ سال زندان رژیم به خاطر 

هواداری ازاین سازمان ورهبریش…، حاال هم هیچ راهی ندارم. باید بمانم و با این همه تناقض زندگی کنم، نمی شود کاری کرد، به هرحال خیلی 

دیرماهیّت سازمان برایم مشخص شد.« می گفت:» ده سال درزندان های رژیم خمینی بودم. اآلن هم درزندان مجاهدین. دیگر به چه کسی اعتماد 

کنم!...« علیرضا راچون خیلی شکنجه شده بودسلول به سلول می چرخاندند تا همه را بترسانند وزهرچشم بگیرند. خودش می گفت:» بیشتر از۱۰ 

سلول مرا برده اند ازاینکه بعدازشکنجه های بسیار بالخره درهم می شکند و شروع به کوبیدن درب سلول میکند وفریاد میزند: من مزدورخمینی 

کنم درب را باز کنید... می خواهم هستم.... من نفوذی وزارت اطالعات هستم... می خواهم اعتراف کنم که من مزدور خمینی ... خواهش می

به کند که ...مزدور وعامل نفوذی رژیم...است. ازآن دهند و اواعتراف میکوبید. و به او کاغذ وقلم میاعتراف کنم. مستمر به درمی

بعدبطورمستمروضعیّ ت افرادی که درسلول بودند را به بازجویان گزارش میداد دراتاق هم به همه می گفت:» باید اعتراف نامه بنویسید تا شکنجه 

نشوید!، واآلّ  همه مارا به شکل وحشیانه خواهند کشت!، به دروغ هم که شده اعتراف کنید چون بازجوها هدفشان این است که از ما اعتراف 

بگیرندنفوذی هستیم وبرای تروررهبری به اشرف آمده ایم!« علیرضا به صراحت می گفت:» من نفرارشد بند هستم.« و با همه تکی صحبت و 

و پروژه رفع ابهام وکشف نفوذی ؟، کجا  به نفوذی بودننوشتن اعتراف سناریو سازی وبرنامه رجوی برای ویق به اعتراف نوشتن می کرد.) تش

 رژیم کجا؟( 

چیزی  .دراینترنت هست وکسانیکه زیرشکنجه کشته شدند.اآلن عصر اینترنت است!زندانی بودند  ۷۳درسال گفتم: اسم خیلی ها کهغ -ل وغ -دبه 

صنایع نظامی فکر اینجایش را نکرده بود!.)این تکه کالم رجوی بود که  فکرش را نکرده بود!.ازهمین جا باید به رجوی گفت:۷۳که رجوی درسال 

 می گفت صنایع نظامی فکر اینجایش را کرده بود.(

 علیرضا درنشست حوض

. کما شکل بقول خودش با دوگانگی زجرآوری با سازمان ورهبری انطباق کارکند داستان علیرضا طاهرلو به اینجا ختم نشد، او مجبور بود به همین

های رجوی، به یکباره فریاد کشیدکه طنین اش درتمام سالن پیچید ، و سالن علیرضا دراثنای صحبت ۷۴های حوض درسال اینکه درنشست

را اذیّت )رجوی( بس است. دیگر بس است. برادر»زد: می درسکوت مطلق فرو رفت. رجوی هم جا خورد اّماسکوت کرد. سپس علیرضا فریاد

لبخند رضایت رجوی بر لبانش نشست.« خواهید؟نکنید. چی از جون برادر می  



 برهم خوردن تعادل ذهن ناشی ازشکنجه ها 

زشهای مجاهدین سخن دراشرف بود، رجوی طبق معمول می گفت: شما به انقالب پایبند نیستید وازار اعضای قدیمی سازماننشست  یکباردر

می گویند که میمونها وقتی آتش سوزی می شود بّچه یشان را بلند می کنند  علیرضا رفت پشت میکرفون، ودردفاع ازبحث رجوی گفت: .سرمی داد

یمون بّچه را می م ومی گذارند روی سرشان تا بّچه یشان آسیب نبیند اّما وقتی حرارت زیاد می شود وشعلهٔ آتش پاهای میمون را می سوزاند،

 گذارد زیرپایش وخودش می رود روی بّچه اش، تا پاهایش نسوزد!، ماهم که درسازمان هستیم با ارزشها ی سازمان وانقالب مریم چنین کاری می

 »می گفتند:کنیم!، دراین حین صدای جمعیت حاضردرسالن ازچنین مثال وتشبیه توهین آمیزی...بلند شد که با لحنی که تو سرعلیرضا می زدند 

سال باخته بود که معنی ۷۳بشین، بشین سرجا ت.آدم..،علیرضا رفته بود که انطباق کارکند اّما آنقدرگیج شده وخودش را دراین سالهای پس از

هایی  چیست!.علیرضا همیشه همینطورماند. من دورا دوراورا می دیدم اّما جزیکی دوبارمحدود آنهم درحضورسایربّچه ،حرفهایش را نمی دانست

 ۷۳که زندانی رژیم بودیم، نتوانستم با اوصحبت کنم، خود اوهم فاصله اش رابا من حفظ می کرد ومن نمی دانستم موضوع اش به شکنجه های سال 

 برمی گردد.

جواد خراسان شکنجه گرعلی طاهرلو درردیف جلو «  ۲۸رمضان درمرزبندی » درنوارویدئویی نشست مسعود رجوی دریوتیوپ تحت عنوان:

جلو نشسته بود. دراین ویدئو بخوبی مشخص است که همه به وایداسکرین درمقابل خود نگاه می کنند، اّما علی طاهرلو بدلیل اینکه جواد خراسان 

ر،سرش را بطرف راست برمی گرداند. زیرا سمت چپ اونشسته است با بهم ریختگی ناشی ازتحت فشاربودن ناشی ازهمان شکنجه ها وشکنجه گ

ین ازجواد خراسان نفرت دارد. این تنفرنه دریک ویدئو درتمام ویدئوهایی که ازاین نشست وعلیرضا نشان میدهد همین صحنه قابل مشاهده است. ا

است: ۱۵:۰صحنه درویدئوکلیپ دردقیقه  

«part2-28» 89مرداد 19مسعود رجوي-رمضان در مرزبندي  
 

 

ازراست نفراول جواد خراسان شکنجه گرعلیرضا طاهرلو- علیرضا درصف دوم چهره اش را ازجواد برگردانده تا شکنجه گرش وروزهای سیاه 

بازجوی اش آزارش ندهد. حتّی برخالف معمول همه که باید روی سن وواید اسکرین رانگاه کند؟، درتمام این نشست صورتش رابرگردانده است. 

درتمام قسمت ها ی مختلف نوارویدئویی این نشست ها چنین وضعیّتی وجود دارد. وقتی چنین صحنه ایی را درویدئو دیدم برای خودم هم 

 باورکردنی نبود. عکس های مختلف ازلینک های مختلف نوارویدئویی:



 

 نوارویدئویی قسمت: ۱۲-۲۸

 

  نوارویدئویی قسمت: ۳۲-۱۲

 



 

 

 نوارویدئویی قسمت:۱۲-۴۶

 

 

 همچنین درویدئوکلیپ دیگری دردقیقه ۱:۱۰می توان این تنفررا مشاهده کرد:
«part2-32» 89مرداد 19مسعود رجوي-رمضان در مرزبندي  

 همچنین درویدئوکلیپ دیگردردقیقه۰:۱۷

   حت ی بهنگام برخاستن اعضا ازصندلی ها  وشعاردادن برای رجوی، علیرضا بازهم به سمت دیگری نگاه می کند. لینک را ضمیمه کرده ام:
«part2-50» 89مرداد 19مسعود رجوي-رمضان در مرزبندي  

 وهمچنین درپارت ۴۶ درهمان ثانیه اول ویدئو نیز چنین است.

  بگذارید فریاد بزنم:

 خانم رجوی!

 مهر تابان؟

 مادرایدئولوژیک ؟

 کوکب شرق؟

 سیدة نساء العالمین  

کدام مادری است که بچّ ه اش را وبقول خودت را شکنجه کنه؟. جزمادر»اسالمی « ها، که دربیعت با والیت فقیه خمینی، خواستاراعدام فرزندش 

 بود؟.



 درز یک خبر وخاطره دراینترنت

دراینترنت خواند بودم که در۱۹فروردین که :»یک واقعه تکان دهنده هم اتفاق افتاد. علیرضا طاهرلو که در داخل یک خودرو در کنار فرمانده اش 

کیانوش صالح پور نشسته بود به صحنه آمد. خود رو ایستاد و علیرضا که در تمام مسیر به حرفهای فرمانده اش گوش میداد از خودرو پیاده شد و 

خود را در مقابل نیروهای عراقی به آتش کشید و در گذشت. مشخص شد که او را از قبل به لحاظ ذهنی نسبت به این کار کامال آماده کرده بودند و 

فرمانده ای که او را به صحنه می آورد همچنان در طول مسیر به انجام کار روانی بر روی وی مشغول بود.« اگرچه فرد مزبور به ایران تحت 

حاکمیّت رژیم رفته است. ولی خبر به آتش کشیده شدن علیرضا طاهر لو وچنین عملی توّجهم را جلب ودرذهنم مانده بود. زیرا ما خبری مبنی بر 

 اینکه یکی ازافراد درآتش سوخته باشد نداشتیم وهمه براثر شلیک گلوله کشته شده بودند!.

 درج یک مقاله درایران افشاگر

 

  تا اینکه مقاله ایی درایران افشاگر- سایت وابسته به سازمان مجاهدین »یاد یاران- علیرضا مالیجردی« در۱۸ اسفند ۱۳۹۵ بچاپ رسیده بود.

  
 وقتی مقاله راخواندم، دیدم علیرضا مالیجردی نیز همین را می گوید:»... وقتی هوا روشن شد، ما رودرروی هم قرارگرفته بودیم، مردان و زنانی 

بیسالح فریاد میزدند:» هللااکبر « و »مرگ برا اصل والیت فقیه « واز جای خود تکان نمیخوردند. مزدوران مسلح ابتدا جا خوردند. آنها 
انتظار داشتند وقتی هوا روشن شود با نفراتی روبرو شوند که دارند فرار میکنند، حاال با انسانهای مقاومی روبرو شده بودند که مرگ را به 

 سخره میگرفتند.
بیرحمانه شلیک کردند. مستقیم سر و سینه ما را نشانه رفتند. عدهای به خاک افتادند، عدهای به اسارت درآمدند و بدنهای عدهای با گلولههای 

مزدوران از هم دریده شد اما ما بازهم حتی یکقدم عقب نیامده بودیم. این بار با شدت بیشتری رگبار باز کردند و با خودروهای زرهی هاموی از 
روی بدنهای نفرات ما رد شدند. در آن درگیرهای خونین، مجاهدان خلق حسن اوانی و علیرضا طاهرلو در کنار من به خاک افتادند. وقتی گلوله 

به سر حسن اثبات کرد، او آرام کف خودرو آیفا افتاد، خون از کنار گوش راستش جاری شد و خط قرمزی تا چانهاش کشیده شد. چشمانش در 
لحظه نیمه بسته شدند و آن فرمانده دلیر برای همیشه بخواب رفت. آرام و متین. با چهرهای زیبا و مصمم. علیرضا در شعلههای آتش سوخت و دو 

روز بعد در بیمارستان جان باخت. مجاهدی که ده سال در زندان اوین شکنجهشده بود سبکبال پرواز کرد و به عهد خود وفا کرد. چند روز قبل از 
آن درحالیکه سرش را روی شانه من تکیه داده بود باهم عکس گرفته بودیم و من هرگز فکر نمیکردم که به این زودی از هم جدا شویم. آنها 

 آنچنان سبکبال رفتند که گویی میدانستند خونشان تضمین آزادی مردمشان خواهد شد...«

تحت نظربتول رجایی وقتی پشت میکرفون رفت وخواست خودش را « بند ف»علیرضا مالیجردی )که خود اززندانیان رفع ابهام است ودرنشست 
ی چسبانی؟. بالخره روشنفکر هستی یا این چه کلمه ایی است که به خودت م» من یه روشنفکر روستایی هستم. بتول با تمسخرگفت:» نقد کند گفت:

وسپس شروع « من دهاتی ایی هستم که هیچ چیزنمی فهمم، اّما ادای روشنفکری درمی آورم.»علیرضا گفت:« دهاتی؟. نمی شه هردو آن باشی!.
کرد به روسیاه کرد خودش... تا له ولورده شود...(.! علیرضا مالیجردی صحنه گلوله خوردن سر حسن اوانی را خیلی ریز ومو به مو گزارش می 

کند؛ اّما هنگامی که به علیرضا طاهرلو می رسد، می گوید:» علیرضا درشعلههای آتش سوخت و دو روز بعد در بیمارستان جان باخت.« وتمام. 
درحالیکه می بایست سوختن علیرضا درآتش که تکاندهنده تر وهولناکتر ورنج اورتر بود را بیشترشرح وبیان دهد؟. به هردلیل این قسمت سانسور 
شده است. چرا؟، این برمی گردد به همان مسئله ایی که با علیرضا طاهرلو وجود داشت. افرادی مثل علیرضامالیجردی را کنترل شده به صحنه 

می آوردند تا خاطره بازگویی کنند.) چنین کارهایی با مسئولیت  ستاد اطالعات وضد اطالعات سازمان است. واحتماالً  کسانی که درسال ۹۵ 
ازسازمان جدا شده اند اطالعاتی ازاین صحنه دارند وسازمان پیش دستی کرده و چنین مصاحبه ایی با علیرضا مالیجردی ترتیب داده تا بقول 

رجوی ازدیگران پیشی بگیرد(  وسازمان هم تا کنون ازسوختن ونحوه مرگ او چیزی نگفته است!. همانطور که همهٔ  زنانی که در۱۹ فروردین 
کشته شدند، درضلع دیگری درقرارگاه اشرف بودند وبا شروع درگیری ازضلع دیگر آنها را به صحنه درگیری منتقل کردند. فعالً  تا این نقطه 

 اطالعات علیرضا را داریم، ولی می دانم که حقایق افشاء خواهد شد. 

 نکاتی دیگردرباره موارد خالف گویی علیرضا مالجردی ازحادثه



اگرچه دراین مبحث نیازی نیست به نکات دیگرازمقاله علیرضا مالیجردی بپردازیم؛ اّما نوشته او درموارد دیگرنیز واقعی نبود!. اودرادامه می 
نویسد:» ما زیرآتش مسلسلهای مزدوران سپاه قدس، آرامآرام با جنگ وگریز خود را به خیابان۱۰۰ در مرکز اشرف رساندیم. اینجا دیگر خط 

سرخ ما بود، عبور مزدوران از آن خط قابلتحمل نبود. خواهران مستقردرمیدان الله شیرآسا مقاومت میکردند. هدف دشمن حمله به مقر فرماندهی 
ارتش آزادیبخش بود. دهها تن در آن منطقه با تیر مستقیم مزدوران به خاک افتادند. ولی تا ظهر۱۹فروردین دشمن اجازه پیدا نکرد که حتی یکسانت 

از خیابان ۱۰۰ عبور کند. تا اینکه بعد از جان باختن دهها زن و مرد مجاهد و زخمی شدن نزدیک به ۱۰۰۰نفر متوجه شدند بدون قتلعام همه 
مجاهدین عبور ممکن نیست و درنتیجه موضع ثابت گرفتند. آن روز خونین به اثبات رسید که مجاهدین اهل کوتاه آمدن در مقابل رژیم آخوندی 

 نبوده، نیستند و نخواهند بود حتی اگر همه باهم عاشورا گونه به شهادت برسند.«
درحالیکه عصر همانروز ما)نگارنده( آنجا بودیم ومرتضی- اهل جنوب و زندانی سیاسی رژیم خمینی... با ما درمقریک بود، دریگانی بود که 

صبح به »میدان الله« رفته بود به من می گفت:»عراقی ها پس از خیابان ۱۰۰ بسمت همین خیابان ) خیابان منتهی به دانشگاه فروغ( پیشروی 
کردند واز جاده خیابان دانشگاه هم گذشتند وآثار برجا مانده سنگ وسپروچوب ولباس وآقا بانوکه به هنگام عقب نشینی اعضای سازمان برکف 

خیابان را نشان می داد ومی گفت:» مارا تا پشت خیابان دانشگاه عقب راندند و پس ازعقب راندن،  ارتش عراق خودشان برگشتند به خیابان ۱۰۰ 
 وآنجا موضع گرفتند.« به عبارتی حتی تا مقراف ام چهارم پرپشت دانشگاه عقب نشینی صورت گرفته بود.

 من  بوسیله مرتضی درجریان وقایع امروزصبح میدان الله قرار گرفتم. زیرا عصر ما را از میدان آزادی که ابتدا احتمال حمله را از آنجا به سمت 
فرماندهی اشرف) ف – اشرف( می دادند مستقر کرده بودند. درحالیکه ارتش عراق به سمت میدان الله ومحل ژنراتور ها حمله کرد تا ایستگاه 

برق را هم دراختیار خود داشته باشد. عصرمارابه خیابان منتهی به دانشگاه )کنار پناهگاه زیرزمینی رجوی( منتقل کردند ما با فرمان فرزانه 
میدانشاهی فرمانده مقر، قدم به قدم صندلی ها را جلو می بردیم وباز روی آن می نشستیم تا عراقی ها متوّجه نشوند که ما جلو می آییم! تا به خیابان 

 ۱۰۰ نزدیک شویم. یکی دوبارسربازان عراقی جلو مارا گرفتند...، عراقی ها با جرثقیل ۴تیوال آوردند وخیابان ورودی جاده۱۰۰ را بستند.

 
 عکس ۴ تیوال که مانع ورود به خیابان۱۰۰ چیده شد

 
اینکه علیرضا می گوید:» ولی تا ظهر ۱۹فروردین دشمن اجازه پیدا نکرد که حتی یک سانت از خیابان ۱۰۰ عبور کند.« همه ۳مرکزی ازجمله 

 مقر ما که مرکزیکم بودیم، شاهد سخنان غیر واقعی او هستند. 

این تصاویرهمان خیابان منتهی به دانشگاه وهمانروزاست وهر سه نفر درمقرما )مرکز یک( بودند) مصطفی عطار – سعید نوروزی ومجید اهل 

 تبریز( که درصحنه مصاحبه می کردند. خود من هم درهمین صحنه وشاهد مصاحبه آنها صحنه بودم.

 



 
 

 مصطفی عطار ازمرکز یکم درحین مصاحبه درخیابان دانشگاه

 

 مجید اهل تبریز ازمرکزیکم درحین مصاحبه درخیابان دانشگاه



 

 سعید نوروزی ازمرکزیکم درحین مصاحبه درخیابان دانشگاه

همه کسانی که دراشرف بودند میدانند که این خیابان منتهی به دانشگاه اشرف است. آیا فیلم های ویدئویی سازمان مجاهدین هم دروغ می گویند، یا 

 علیرضا مالیجردی وستاد ابله جنگ سیاسی؟.

 

 کشف حقیقت مانا

 پیکرسوخته علی طاهرلو

درشهریورسال۹۶ درآلبانی، درجستجو دریوتیوپ فیلمی را پیدا کردم که جسد سوخته علی طاهرلو را نشان می دهد. این ویدئو بزبان عربی است 

 وهیچ کس درتشکیالت نمی تواند به اینترنت دسترسی داشته باشد. ودرسایت های سازمان مجاهدین چنین فیلمی نیست:

 دراین ویدئو دردقیقه  ۰:۲۴  پیکرسوخته علیرضا طاهرلو دیده می شود.

  لینک ویدئو:
 شهداء الهجوم اإلجرامي لقوات المالكي على مخیم أشرف

 



   
 

 آثارسوختگی درسروگردن ، پشت بازوی چپ و پهلوی چپ تا جاییکه زوایه عکس ودوربین نشان میدهد قابل تشخیص است.

 

 



 

 

ازدوستان کسب کرده ام. درهرمورد بال استثنا، اگریک سرنخ کوچکی بوده، بنا به تجربه وبویژه دراین سه سالی که ازسازمان جدا شده واطالعاتی 

ای وحتی یک اسم یا نشانی ویا محل تولّد و... منجربه این شده است که درپیگیری به اطالعات بیشتر دست بیابم. هرموردی که کوچکترین نشانه 

که من نسبت به روش کارسازمان اشراف وآگاهی دارم، وبیشترازاین  ازمخفی کاری وعدم درز اطالعات ازطرف سازمان بوده، ویا عالئم دیگر

ی توضیح نمی دهم تا سازمان نتواند پس ازاین،  رد این جنایات راکورکند، باعث شده تا روی همین موارد تحقیق کرده وشواهد واسناد جمع آور

 کنم.



» رضا طاهرلو، توضیح دهد. علیرضا مالیجردی می گوید: ازرجوی وسازمان مجاهدین می خواهم تا درباره علت سوختن ونوع مرگ علی

درصحنه ایی که تمام اعضا بودند، شعله های آتشی وجود نداشت. نارنجک صوتی هم داشتیم، اّما باعث آتش سوزی «. درشعله های آتش سوخت؟

آتش سوزی نبوده است؟. چرا علیرضا اثرکشته شدند، بر ۹۰و ۸۸وسوختن افراد درآتش نمی گشت؟. هیچکدام ازاعضایی که دردرگیریهای سال

 طاهرلو درآتش سوخت؟.    

؟ درسفره رنگین تبلیغات مریم رجوی طاهرلو علیرضا  

 

درزندان رفع ابهام اورا می نواختند. اینک پسا کشتن، کامیارایزدپناه هم آهنگش را می نوازد؟ چه دردناک است، پیش ازآنکه صدای موزیک را 

بشنویم، نت های شکنجه خرمردرندی وکالشی سیاسی رهبری ازروح وروانمان وجسممان عبورکرده باشند. چنین شهید سازیهای اپورتونیسم است. 

این را ما درسال ۵۸ ازمسعودرجوی درباره سازمان پیکارآموختیم. واینک خود، شاهدین اپورتونیسم درسازمان ودررأس آن مسعود ومریم هستیم. 

  

 آقای رجوی!

 نمی شود خمینی دشمنانش را زندان ، شکنجه واعدام کند وتو عاشقانت را!.

ت را به ُمردن می زنی!، مهم نیست!. تونیستی؟. خانم مریم رجوی حّی حال هربازی وترفندی که درمی آوری!، درغیبت بسرمی بری!، خود

 وحاضراست!. بفرمایید پاسخ این جنایات را بدهد.

خانم اسالم دمکراتیک وبردبار!، کوکب شرق، مادرعقیدتی )ایدئولوژیک( مجاهدین، مهرتابان، جوهربهار، کوثرفزایندگی وبالندگی ،سرچشمه  

(.  !)والقاب بیشمارت ازالقاب فاطمه زهرا وزینب کبری افزونتردارایی های مجاهدین و...   

 بیا دردادگاه وبویژه دردادگاه مردم، دردادگاه سه نسلی که، به قربانگاه خمینی وسیاهچالهٔ خودشیفگی شما رفتند.

هستم. « حقیقت مانا»هرکجا که باشی، زنده یا مرده ، درغیبت آگاهانه وهوشیارانه! ویا علن وآشکار) باپیامهای صوتی ومتنی ...(، من بدنبال 

ن همین اشتباه را کردیم وخمینی حاکم شد. چهاردهه ، مردم وسه نسل بها وتاوا ۵۷مبارزه برای بیان حقیقت، بخشی ازمبارزه برای آزدیست. سال 

تا حقیقت این رژیم را می پردازند. اینک نه می خواهیم ونه می توانیم اجازه دهیم که همان بلیّه برسرمردم ومیهنمان بیاید. روشنگری خواهیم کرد 

 وچشم اندازپیش رویمان روشن وآشکارباشد. 



 

آلمان –۱۲آذر۹۶ ویدیو علی طاهرلو. بدلیل اینکه لینک ویدئو فوق را درکامپیوترثبت نکرده بودم؛ مجبورشدم درآلمان ۲ روزوقت بگذارم تا بتوانم 

 ویدئو را پیدا کنم. )بدلیل خروج غیرقانونی ازآلبانی به آلمان، موهای سرم را رنگ کرده بودم(.

 آقا وخانم رجوی! 

جسد علیرضا مانده روی دست من. حقایق را چکارکنیم؟، به مردم بگوییم یا نگوییم؟. عباس عمانی بقول شما اولین شهید سازمان درسال۵۸ بود. 

 اومی گفت:» حقیقت را همیشه باید ترویج کرد.«

 من وعلیرضا طاهرلو درقتل عام ۶۷ درزندان بودیم.

درسازمان پس ازشکنجه های علیرضا ، اورا دربرنامه های مختلف زندان وشکنجه های رژیم خمینی وقتل عام سال۶۷ درسیمای آزادی به نمایش 

می گذاشتید. درموزه شهدا دراشرف سال۹۰ ، بهنگام مصاحبه علیرضا را دیدم، مثل همیشه: تنهای تنها، گیج وگنگ ومات، فرورفته دردرون 

خود، ازدودنیای بغایت متناقض، درحالیکه خود بدست شکنجه گران شما شکنجه شده و...، واینک باید ازشکنجه وقتل عام سال۶۷ سخن بگوید؟. و 

شب هنگام، وقتی چراغ آسایشگاه خاموش میشود. وهمه بخواب می روند، او بیدارمی ماند وشکنجه های رژیم پلید خمینی وقتل عام ۶۷ وچهره 

های تکیده اّما تابان عزیزترین دوستان وهم نسالنش بدست رهبری فقاهتی درمقابل چشمانش به تصویردرمی آیند، اوج لحظه های شور واحساس 

و،عواطف وعشق دراوزنده میشود ودرادامه آن، یکباره نکبت تصاویرسیاه شکنجه وشکنجه گران سازمان مجاهدین، ازجواد خراسان واسدهللا مثنی 

و حسن عزتی) نریمان( ومحمد سیّد سادات دربندی وبهرام جنت صادقی گرفته تا رجوی، رئیس دادگاه ورهبری عقیدتی که بفرمان اوچنین حکمی 

براو رفته است، خواب را ازچشمانش می رباید. صبح همه بیدارمی شوند وعلیرضا هم با چشمان پُف کرده، وزخمهای عمیق روح برای آغاز 

روزدیگر ازاین زندگی سراسرنکبت آماده کارونشست ها می شود....، به همین دلیل علیرضا هیچوقت نمی خندید. به همین دلیل همیشه درخود فرو 

رفته وگیج وگنج ومات به اطراف نگاه می کرد. علیرضا هیچوقت دراشرف نزیست!. تنها جسمش را آنجا می کشید وبهمراه زخمهای روح 

 وروانش را با خود همراه می کرد.



  
 

تنیده  آنقدردرخود وخیال... با حالت مظلومیت دردناکنگاهش   

، روی سکوی تماشاگران ایستاده وبه رژه تیم های ورزشکار نگاه می کرد، اّما نگاهش آنقدردرخود ۱۳۸۳یا  ۸۴مهرسال۲۶حتّی درجشن های

 ،می دانستم درد می کشد تربه اوچشم دوختم. چند ردیف آنطرفبرگشته وپشت سرم  یبرای مّدت که، با حالت مظلومیت دردناکی فرورفتهوخیال... 

 اّما نمی دانستم که چنین بالهای درزندان برسراوآورده اند!..

  

 علیرضا درموزه شارف سال۹۰ کنارمجسمه های زندانیان که با چشم بند دریک صف حرکت می کنند. به چشمان علیرضا خوب نگاه کنید.

 
۶۷علیرضا درهنگام توضیح  قتل عام   



 

 شرح عکس:

به نمایش بگذارد. هم شکنجه مان  ۶۷دراشرف برگذارکرد؟. ما را بعنوان بازماندگان  ۶۷برای اّولین بار درمراسمی که سازمان بمناسبت قتل عام  
وازراست علی رضا  –سال زندان  ۷سال زندان و سیامک نادری  بیش از۸می کردند وهم گلسرخ برسینه مان نصب کردند.ازچپ علی طاهری 

رفع ابهام بودیم. بقیه افراد را نمی دانم که زندانی بودند یا نه؟.  درآینده خواهم گفت که  ۷۳سال زندان، همه اززندانیان سال  ۱۰فردوم طاهرلو ن
دست روی  برگزارکرد!. دست روی هرچیزبگذاری همین است. من نمی دانم چه چیزرا بگویم وبنویسم...، ۸۶چرا سازمان این مراسم را در سال 

روزشمارنکبت اشرف ولیبرتی را بنویسم. تاحقایق  مکاش می شد ومی توانست ی بگذاری باید درهمان مورد فساد وجنایت را هم بنویسی؟.هرچیز
این نسل واین میهن  با هم به تصویرکشیده شوند. همه چیز به بازی کثیف قدرت وکسب قدرت خالصه شد. سزاواروارتباط سلسله وار و درپیوند 

حتّی هم اکنون نیزخواب را ازچشمان ما ربوده اید!.بهمن است.  ۲۲دقیقه صبح  ۴:۱۸نین خیانتی نبود. ساعت چ ،واین مردم  

:تأکید کنمبهمن  ۲۲بمناسبت بگذارید درپایان    

ری ، که خمینی به قدرت رسید. محصولش چنین اپورتونیسم وانحراف وخیانتی درسازمان مجاهدین ورهب۵۷اگربرآیند انقالب ضد سلطنتی 

توتالیتاریست رجوی از آب درآمد. این انقالب! اساساً زیر سوال وامری اشتباه بود. زیرا ما ومقاومت مردم ایران، زیر فشاردو نیروی هم جنس، 

 وهمریشه والیت فقاهتی ورهبرعقیدتی، یکی برای حفظ قدرت ویکی برای کسب قدرت، پرس شدیم.

همچنانکه خامنه ایی و معاون فرماند سپاه و وزارت اطالعات وآخوند طائب ازمسئولین امنیتی رژیم ورئیس قرارگاه عمار، خروش وتظاهرات  

 ، تا برای سرکوب مشروعیّت بسازد. رجوی وسازمان مجاهدین نیز همه ما؟ورجوی منتسب می کند نبه سازمان مجاهدیرا  ۹۶مردم ایران دی ماه 

و آتش بفرمان های رهبری عقیدتی   ،کیالت به منتسب کردن به رژیم و طعمه وزارت اطالعات بودن وشعبه سپاه پاسداران شدن و...را درتش

. کاردکرد همه این منتسب کردن ها به ؟را به رژیم آخوندی منتسب می کنند  نسبت به سازمان ورجوی افکارعمومینظرات دراروپا نیز، منتقدین و

وردارد. یکی برای حفظ قدرت ودیگری برای کسب قدرت است. دشمن، یک آبشخ  

اّما حرف اصلی ودقیق ومتقن اینست که: اگررجوی به چنین اپورتونیسم وخیانتی نمی افتاد، کمرمقاومت را نمی شکست. چنین برآیندی را 

می برد، درنقطه مقابلش می بایست مقاومت شاهدنبودیم. ودرقبال نیروی ارتجاعی و جنایتکاروارتجاع تاریخی، که درحضیض واضمحالل بسر

می کنیم. باید ۵۷ومجاهدین دراوج شکوفایی باشند، نه هم شأن رژیم آخوندی وروبه حضیض و ذاللت واضمحالل. وقتی صحبت ازنکبت انقالب 

 ۶۰تا  ۵۸ی باالیی هم درسال بعنوان سازمانیافته ترین نیرویی که ازپایگاه اجتماعزیرا بدانیم که چنین نکبتی محصول خیانت رجوی است. 

سهم خودشان رادارند. ،سایرگروهها نیزبه تناسب اشتباهات وانحرافاتالبته برخورداربود. و  

  وقتی مردم شعد شعارمی دهند:

 «چه اشتباه کردیم که انقالب کردیم» این همان برایند انقالب ۵۷ وخیانت رجوی بود. اگرچنین نبود اکنون شاهد این وضعیّت نکبت بارنبودیم.

 



 

 

  سعید کیانی  -۸۷ 

 آقای ع – س که درسال ۹۵ ازلیبرتی به آلبانی آمده بود، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵می گفت:» سعید کیانی در رودخانه اروند رود غرق کردند. 
)اواطالعات زیادی دراین باره داشت(. وقتی ازکسی که درسال ۷۳زندانی بود وسپس اورا به بهانه بردن به عملیات ، اعالم کردند که دررودخانه 

غرق شده است ازع- س پرسیدم؟، اوگفت:» دررودخانه غرقش کردند« وبه طرف دگری خیره شد) یعنی فعالً نپرس وخیلی مسائل است که من 
 ازآن با خبرهستم....(.«

 

 ۸۸- کیومرث امینی بارفروش
 
 

 
ترکیبی که برای شناسایی رفته شده است درهر دو مورد سعید کیانی و کیومرث امینی)سال۷۰ درجلوال( یکی است؟ وهمیشه نفری که کشته می 

شود، غیرهمین ترکیب تشکیالتی افراد سازمان است!. این شیوه اگریک مورد باشد قابل اغماض است؛ اما همیشه چنین ترکیبی بوده وسازمان فکر 
نمی کرد که روزی صدام سرنگون می شود. وبه همین دلیل همیشه ازاین شیوه برای سربه نیست کردن افراد استفاده می کرد. حتّی حساب این را 
نمی کند که روزی ممکن است همه این سربه نیست کردن ها را کنار هم بگذارند! مشخص می شود که یک جای کار اشکال دارد. ومسئله لو می 

رود. وجود صدام باعث می شد تا رجوی شیوه تکراری را درسربه نیست کردن بکاربگیرد، زیرا به هیچکس وهیچرکجا جواب گونبود. اگررجوی 



یک درصد احتمال سرنگونی صدام را می داد، تا بدین حد در سرکوب وزندان وشکنجه و کشتن افراد پیش نمی رفت. ازاین می توان نتیجه گرفت. 
هرکجا که اطالع رسانی نمی شود ویک سیستم توتالیتروجود دارد. وجود قتل و زندان وشکنجه امری معمول است. کسی که با توتالیتاریسم نفس 

می کشد باید پذیرفت زیر چترسیاه این نوع معامله با انسان، دست به شکنجه وقتل هم می زند ولو اینکه هنوز یک سازمان ویا یک اپوزیسیون 
 باشد. 

 
اگرچه یکی ازافراد اطالعاتی درباره کیومرث امینی بارفروش به من داده که اومی خواست درسال۷۱ازسازمان خارج شود، ) توضیح اینکه 

کیومرث درمرکز۴۰ بود وپس ازحمله عراق به کویت وجنگ خلیج درسال ۶۹ ما ازاشرف خارج شده وسال۷۰ به جلوال رفتیم. کیومرث یکباره 
ازفرمانده دسته به فرمانده یگانی رسید وکلتی به کمر می بست وهمراه با سایر فرماندهان ازجمله رضا شیرمحمدی و...تردّد می کرد. درواقع 

کیومرث یکباره برجسته شد یا برجسته اش کردند. پشت صحنه این برجسته سازی را من نمی دانم، ولی آنچه ظاهرکیومرث نشان میداد، همیشه 
فردی فروتن، مهربان ولبخند برلب ونسبت به همه و افراد یگان خودش، صمیمی وخاکی بود. تازمانیکه اطالعات وشاهد مشخصی نباشد، من 
هرگزاین را بعنوان یک قتل محسوب نمی کنم!. زیرا تهدید این است که بنا به موارد قبلی، که شباهت هایی بین هم وجود دارد، بخواهیم بدون 

شواهد سخن ازیک قتل دیگر، درون سازمان بگوییم. اّما می دانم همین حد ازخبر واطالعات اندک، خودش راه خود رابازمی کند. واگرکسی شاهد 
باشد یا خبرش شنیده باشد، النهایه دست ها روخواهد شد!. اّما ازاینکه درباره کیومرث هم سازمان هیچ اطالعاتی نداد، جزاینکه دریک جمله گفته 
شد:» رژیم شناسایی کرده بوددرهنگام شناسایی)عملیات شناسایی( با تک تیرانداز سراوهدف قراردادند!.«۷  وسازمان ضربه راجمعبندی نکرد؟، 

بریفی نیامد؟. الزم به توضیح است که کیومرث زمانی کشته شد که عملیات مروارید تمام شده بود وهیچ نشانی ازدرگیری نداشتیم وما درحالت 
 است استقراری بودیم.

 

 ۸۹- ناصر جوانشیر 
وزنه ) میله وزنه برداری(برروی سرش دچارسانجه ومرگ شد.در جلوالی عراق گفته شد ناصر بدلیل افتادن  ۷۰درسال  -ناصرجوانشیر  

 
ازقول تقی صوفی می گفت: نا صرجوانشیر وسه چهار نفردیگر درمقابل مسئولین ایستادند وگفتند که برخوردتان با موسی اشتباه  چ-ل 

کنیم. یک هفته بعد که همه پای فیلم سینمایی  بود)درجریان برگزاری نشست جمعی برای موسی حاتمیان ( مگر اینجا مثل رژیم است که چماقداری
زنی ازمسئولین سازمان که خوش برخورد بودموقع فیلم سینمایی مارا صدا کرد  -وزنه ها قفل نبود  نچو ،بودند گفتند وزنه ها افتاده روی سرش

ورا پیدا نکردیم ما به ذهنمان نمی رسید که آن وقت ناصردرسالن نیست بروید ناصررا پیدا کنید!. ما همه جا را گشتیم اّما ا »برای نشست وگفت:
شب به سالن ورزش برود. زن یا مسئول مربوطه گفت خب بروید سالن ورزش را چک کنید. رفتیم سالن دیدیم ناصر افتاده زمین، صحنه واقعی 

 نبود که کشته شود.
روش رفتیم از ناصر جوانشیرکه تسیحات بود سالح گرفتیم تا صبح من وکیومرث امینی بارف۱۰ساعت  »گفت: ۹۶تیرماه ۴خ در -شاهد دیگر، ی

، برای گشت برویم. دوساعت بعد که برگشتیم تا سالح راتحویل بدهیم گفتند که ناصربراثریک سانحه کشته شده. وزنه نمی تواند بیفتد روی سرش
«.چون مثل این بود که یکی با میله زده توسرش  

 
بندی هایی که می گویند وجود دارد. باید همین اطالعات را نوشت تا حقیقت روشن شود. زیرا تا جاییکه من تفاوت درنقل قول ها ی فوق درزمان

می دانم وهمان زمان درجلوال بودم ناصر با من صحبت کرده بود وحتّی خاطرات دوران فازسیاسی ومیلیشیایی را با اشتیاق درونش  تعریف می 
ند!. به هیچوجه نمی خواهم این هم قتل بنظر بیاید! کاش خالف این باشد.کرد. ولی می دانم حقیقت پنهان نمی ما  

 
من)نگارنده( با ناصرجوانشیر بزبان ترکی حرف می زدیم، فردی بسیار گرم وصمیمی ومهربانی بود. چشمهایش مشکل داشت وشب نمی دید. 

صحبت می کرد. من هیچگونه ضدیّتی ازاودرباره سازمان ورجوی  وفعالیّت های سیاسی فازسیاسی ومیلیشیاها با اشتیاق وعالقه ۵۸اودرباره سال
ندیدم. اگرچه ما دوست همیشگی نبودیم، وگهگاه صحبت می کردیم. اّما اطالعاتی که درمرگ ناصر وجود دارد وبرخوردی که سازمان با این 

 نسبت با این مرگ نشان داد، تفاوت هایی وجود دارد.مرگ انجام داد وشاهدینی که وجود دارند، سخنان شان با توضیحاتی وواکنشی که سازمان 
 

 زن باردار -۹۰ 
 
خواهری باردار شده بود و اورا سه چهارهفته انداختند داخل یک بنگال وخیلی فشار روی او آوردند تا » گفت:۱۳۹۵درسالیکی ازجداشدگان ح  -د

خودکشی کرد. بّچه ها می گفتند اورا کشتند و سازمان گفت که: خودکشی کرده بگوید با چه کسی رابطه داشته و او هم اسم اورانمی گفت. تا اینکه 
  «.است

 
   

 در تصادف خودرو حامل وی با یک تریلرعراقی به همراه سه نفر دیگر از اعضای سازمان کشته می شود ۱۳۷۹در سال  احمد گماری ۹۱

 زهرا فیض بخش -۹۲



 

 .بود تشکیالت داری سررشته و اداری بخش در که رهبری شورای  زنان از بعد به۷۶ سال از بخش فیض )زهرا( سیمین
 از شبانه وبالفاصله عمومی اطالع بدون و رسید نفرات از بعضی به  ناگهانی و مخفیانه بصورت او فوت خبر یکباره به

 کرد. خودکشی به اقدام بودند آورده وی به که فشارهایی اثر در وی .بردند اشرف به پارسیان مقر
 

 می پنهان ازهمه را فوتش ها مدت تا …است آورده رهایی و آزادی  زنان برای کرد می ادعا که شد رجوی تشکیالت  خیانت از دیگری سند هم او
 صحبت بین در  زنان  حتی و نشد وی از یادی و نام دیگرهیچ . بود کرده فدا  رجوی درتشکیالت را خود زندگی سال ۲۰ از بیش که کسی کردند.

 کرد می رجوی به اعتراضی کوچکترین که کسی هر برای شک بدون که بود سرنوشتی این نداشتند. هم  را بردنش نام جرات خود خصوصی های
 ….بود شده زده رقم

 .ندبود فرستاده خارجی کشورهای به ۱۳۷۰ سال رااو فرزند زیرا نداشت اطالعی فرزندش از ها سال که بود دختر یک درما )زهرا( سیمین 
 

زهرا فیض بخش درسیتسم آموزش) تخصصی ( بود. زهرا بدلیل دفاع از تحت مسئولش محمد رضا بختیاری که  »:گفت ۹۵چ درآذرماه سال  -ل

رفع ابهام وهمیشه زیر فشار تشکیالت بود ومحمد رضا فرد مظلومی بود که تنها، فشارهای سازمان را تحمل می کرد  ۷۳از زندانیان سال 

به تخصصی منتقل کرده بودند. زهرا  یدریک کیس بودند به همین دلیل اورا با حمید فالحت یتوصدایش درنمی آمد درضمن اوهمیشه با حمید فالح

عذرا علوی طالقانی( دردفاع از محمدرضا ایستاد بنگالی) زندانی( کردند. وفاطمه علیزاده برای او را به خاطر همین برخورد که درمقابل سوسن)

اشرف زنده ماند وبه ۹۲شهریور ۱۰برد. محمد اکبری) برادرمریم اکبری تنها زنی بود که در دربنگالی که پشت آسایشگاه خواهران بود غذا می

اند.  لیبرتی آمد.( به موسی حاتمیان) هر دو لُر بودند وبه همین دلیل محمد اکبری راحت با موسی حرف می زد( گفته بود که زهرا رابنگالی کرده

بکشند! وکسی هم خبردار نشود. اینجا مراکز نیست جای بسته ایی است که افراد سطح باالی اینجا) درستاد تخصصی( می توانند راحت آدم را 

.!تشکیالتی هستند مواظب خودت باش  

دیدم مراسم است خواستم بدانم چه کسی فوت کرده؟ تعداد افراد خیلی کم بودند. وقتی خواستم وارد . روزی رفتم به مزار »:چ درادامه گفت -ل

نفر نفوذی سازمان دررژیم خمینی( جلو من را گرفت وگفت: نمی توانی وارد بشوی!. گفتم چرا؟ می خواهم بروم مزار. دیری)مزار بشوم جواد ق

بروم. همین عالئم برای من  ...جواد گفت: نه! فیلمبرداری می کنند باید لباس مرتب باشد!) درحالیکه مزار بزرگ است ومن می خواستم سرخاک 

ی است که نگذاشتند وارد بشوم. بعد فهمیدم که زهرا فیض بخش فوت کرده، درحالیکه اورا دیده بودم ومشکلی نداشت که مشکوک بود که چه چیز

«نشان دهد بیمار است.  



من قبالً دراینترنت درباره مرگ زهرا فیض بخش خوانده بودم. تا اینکه این اطالعات بدستم رسید. به تجربه درتشکیالت می دانیم که رجوی 

 درچنین مواردی چه روش و سازوکاری برای پوشاندن حقایق انجام می دهد وهمین نقطه شک افراد می شود.

 نغمه حکمی -۹۳

 

 رضانباتی -۹۴

ازطرف سازمان گفته شد سکته قلبی کرد. رضا نباتی درمرکزما بود وفوتبال بازی میکرد. باسازمان رابطه نزدیکی نداشت، فقط کارمیکرد.  -

من درعملیات وقتی دشمن شلیک می کرد، جسدیکی ازبّچه ها راکشیدم جلو خودم، تاتیرنخورم. نگاه بتول »ف، به بتول رجایی گفت:درنشست بند 

 پخش نشد(.م ونوارویدئویی ومراسمی ازخاکسپاری اورجایی تغییر کرد.... پس ازاین نشست، خبردارشدیم رضا براثرسکته قلبی فوت کرد.)فلی

  
 ازجمندیجلیل  -۹۵

 محمد درخشان -۹۷

 نادر اوجانی  -۹۸

 .اهل ارومیه که سازمان به عراقیها تحویل داد و آنها او را اعدام کردند

 . داریوش دهقان یکی ازهواپیماربایان درفرانسه بود.رفتن روی میدان مین –اهل شیراز  – داریوش دهقان -۹۹

 

 مسرت معین   -۹۷

 صدیقه رجبیان -۹۸

 درپایگاه حضورش اّما بود. بلوچستان( درسیستان عراق به نیرو اعزام کانال پیک) او دانم( نمی را او اصلی )نام بلوچستان اهالی از احمد -۹۹

 دررود بلوچ احمد که آمد خبر ازمّدتی پس بود. نگرانی اش ودرچهره آمده بنظر غیرعادی  ،سلیمانیه( عراق)کرکوک کردی درمنطقه سازمان های
 است. شده غرق زاب خانه
  بود. ۱۳۶۵ سال

 مهدی افتخاری) فرمانده فتح هللا( -۱۰۰



 لینک مهدی افتخاری:

 D%مهدی افتخاری) فرمانه فتح ا هلل- فرما

  

 ضمیمه مهدی افتخاری

  

 

مینو فتحعلی  -۱۰۱  

 

 مینو فتحعلی         

و بعد از خلع سالح توسط نیروهای آمریکایی پیامی صادر کرد، که درکانی ماسی برای همه خوانده شد: ۱۳۸۲رجوی در سال   

مرضیه علی  سالم بر روانهای پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران ، خواهران مجاهد معصومه پوراشراق،» 
اطالعیه رجوی به )  «سه تن از آنان در جریان بمبارانها جان باختند. و محبوبه سوفاف )عضو شورا ( که نزهت ارزبیگی شهین حاتمی ،  ،احمدی
(۸۲فروردین  ۳۰تاریخ   

 

 

 مهری موسوی

تحعلی  ومهری موسوی( را نامی ازمینوفتحعلی ومهری موسوی نیست!. وسازمان پس ازآن، نام این دو نفر را)مینوف اطالعیه مسعود رجویدر
.!جزء کشته شدگان جنگ گذاشت  

http://haghighatemana.com/wp-content/uploads/2018/03/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7D.pdf
http://haghighatemana.com/wp-content/uploads/2018/03/%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf


 

نفرهم این پیام برای آنها خوانده شد. ۴۰۰۰است. جدای ازاطالعیه، پیام رجوی برای بیش از ۸۲ /۲۳/۱تاریخ شهادت مینو فتحعلی درسنگ قبر در  

همچنانکه مرضیه علی احمدی و نزهت ارزبیگی براثر خوردن قرص سیانوربهنگام مواجه با کردهای عراق کشته شدند. ستون خودروهای   
 مجاهدین با یک پست کردهای عراقی مواجه شد وآنها هم براثرتوجیهی که شده بودند زودرس اقدام به شکستن قرص سیانورکرده وکشته شدند.

ورشته کارازدست شان  بودخود « بود ونبود»رجوی وسازمان آنچنان درگیر  مباران ومذاکرات آتش بس وخلع سالح،زیرا درحیص وبیص ب 
نتوانستند نام این نبود... و وسناریو سازی دروغین برای علت مرگ مینو فتحعلی ومهری موسوی ، وامکان هماهنگی های ازقبل تعیین شدهدررفته

بیرون می زند. می توان چنین  همیشه درچنین جاهایی دم خروستا آن موقع زنده بودند.  زیراان عراق جا بزنند!. های بمبار دورا نیزدرمیان کشته
 رّد هایی را گرفت وبه حقیقت رسید.

جزء شورای رهبری زنان  قرارگرفت.  ۷۷درشورای مرکزی سازمان قرار داشت و درسال  ۷۲سال زندان خمینی، درسال ۵مینو پس از  

ازمینویک خاطره   

 که هم رده« ن -غ»کاردفتری وپرسنلی انجام می داد. قرارشد بنا به درخواست  ۵من فرمانده دسته بودم، مینوفتحعلی هم درستاد اف ام  ۷۶سال 

و تحت مسئول من بود. بدلیل اینکه ازدستهٔ من می رفت، یک نشست خدا حافظی برای اوبگذاریم. مینو فتحعلی به من گفت: به من گفته شده  من

دراین نشست خداحافظی من با شماباشم. مینودرآغازنشست به سختی جدایی ازتن واحد ها و دسته ویگان برای افراد صحبت کرد. باآرزوی اینکه 

همیشه مناسبات خوبی بادیگران داشته باشید.)اآلن یادم آمد که هیچ صحبتی ازمریم رجوی، که ترجیح بند همیشگی حرف ها  ،دید همدرجای ج

من یک انتقادی به سیامک دارم می  :هم مثبت حرف زد اّما یکباره درپایان گفت« ن -غ»ونشست های تشکیالت بود، برزبان نیاورد!( دراین میان 

ه ها بگویم. مینو جا خورد وبا مهربانی گفت: اآلن نشست انتقادی نگذاشتیم، برای خداحافظی و...است، اواصرارکرد... پیش بچّ  خواهم همینجا

...، من به مینو گفتم: خواهش می برای خدا حافظی فقطتو گفته بودی ومینوناراحت شدوگفت: این درست نیست چون ما برای انتقاد نشست نگذاشتیم 

ازهمین ینورا گفته وحرف دلش را بزند. هرچی که درذهنش مانده ...اینطوری خیلی بهتراست...، ازاینکه او سماجت داشت م انتقادشکنم بگذارید 

اّما مینو روی اصرا او،  ناراحت شد. به هرحال اوانتقادش را کرد. اگرچه درپایان انتقادش گفت من سیامک راقبول دارم وبا اوراحت بودم.

ازاو نمی پذیرفت!. درهمان یک نشست وبرایش قابل هضم نبود  زیرا چنین رویکردی زخمی شده بود. که چند لحظه قبل بود!.دیگرهمانی نبود 

فهمیدم خیلی آدم محتوایی وبلحاظ انسانی قوی وپایبند به ارزشها وصمیمیّت میان انسانهاست. نمی دانم شاید  ،کوتاه ، تصویری که ازمینو پیدا کردم

دردمند، معصوم  همیشه نگاهچهره وسال زندانی رژیم بود وهمین ویژگی در۵-۴میدان ندهد... می دانستم مینو« غ -ن»ته بودند که به هم به مینو گف

اّما تا بحال درونش راازنزدیک تا این حّد حس نکرده بودم.  .وپرعطوفتش بخوبی دیده می شد  

 فرارمینو فتحعلی ودستگری او



من درپارسیان رفت وآمد داشتم، محمد زرافشان »چ یکی ازجدا شدگان گفت: -دی ازمینو فتحعلی بدستم رسید. لاطالعات جدی۹۵آبان سال  ۱۳در

ت )حفاظت وترّددات(  -رضا محمدی که در ح »همان روزی که رضا محمدی ومینوفتحعلی ازپارسیان فرارکردند. موضوع را به من گفت:

شه امکان دسترسی به سالح ) کلت وکالش و نارنجک ... وآرپی جی(وخودرو را داشت. زیرا مقرپارسیان) مقر رجوی( بود. وبه همین دلیل همی

را کارت عدم تعرض داشتند ومی توانستند درشهربدون مانع ازایستگاه های پلیس و... بگذرند. مینو فتحعلی با رضا محمدی رابطه داشت وهمدیگر 

وضوع خاصی که مینودرباره رقص رهایی به رضا محمدی گفته بود را نمی دانستند. دوست داشتند، فرارکرده اند ) این نظر آنهاست زیرا م

وفرارمشترک را به حساب دوست داشتن همدیگر گذاشته شده است.( سازمان سریع به استخبارات عراق اطالع داد. وهمزمان سه اکیپ گشت 

ن) رده ام قدیم( را بدلیل اینکه زبان عربی را از ایران می دانست، همراه نظامی سازمان هم به تعقیب آنها پرداختند. دریکی ازاکیپها محمد زرافشا

 کردند. درجاده ایی که به مرز اردن می رود واآلن نقطه اش یادم نیست چون من هم درگذشته این مسیر را درتردّدات رفته ام. مینو ورضا را

 دستگیرمی کنند.

 تیم اسکورت حفاظتی که مینو فتحعلی را دستگیر کرد

   

 محمد زرافشان 

 

 به ما گفتند: چرا همانجا آنها را نکشتید؟!

چرا همانجا آنها را نکشتید؟! گفتیم ما نمی » به ما گفتند:وقتی که مینو ورضا را دستگیر کردیم وبه پارسیان آوردیم. » محمد زرافشان گفت: 

پس ازآن مینو ورضا راهمانجا  «گ نیست؟ باید همانجا می کشتید!.مگرکسی که فرارمی کندحکمش مر دانستیم. گفتند باید همانجا می کشتید!.

«انداختند زیر کتک افرادی که بودند وبه ما گفته شد: شما اینجا نأیستید وبروید!. ما می دیدیم که مینو ورضا را می زنند وازآنجارفتیم.  

ه، چنین حکمی وسخنی درمیان نبوده، که باید اورا می کشتید!. بلکه ) نگارنده کتاب: نکته مهم اینست که  تاکنون هرکسی که فرارکرده ودستگیر شد

 -مهوش سپهریبا زنده دستگیرکردن اومی خواستند، اطالعات اورا هم بدست آورند. تنها موردی که پس ازدستگیری، درسطح باالی سازمان)

ط بدلیل دو جرم اساسی ومرز سرخ رجوی، یکی زن بودن) نسرین( چنین سوالی کرده که چرا نکشتید؟ مربوط به مینوفتحعلی است!. فقط به فق

یعنی در ملک وطلق رهبری بودن( ودّوم ومهمتراز آن، افشای مسئله رقص رهایی که برای رجوی، تمام حیثیّت شخصی  –نوامیس ایدئولوژیک 

ت می شد که مینو زنده دستگیر شده!. وسازمان فکر اش به آن بسته است!. به همین دلیل ُمردهٔ مینو فتحعلی، بنفع رجوی بود تازنده اش!. زیرا ثب

می کرد اطالعات رقص رهایی را هم مینو به به رضا محمدی داده است ودیگر سربه نیست کردن آنها، باید بدست سازمان صورت گیرد. برخالف 

د. تا مجبورنباشد بعد آنها رازندانی ودراشرف سایر سوژه ها، درباره این دو فرد، منافع سازمان این بود که درجا درهمان صحنه فرار کشته شون

قرار ودردزندانها بقتل برساند، وپرونده به فراروکشته شدن آنها خاتمه داده شود. وهم زهر چشمی برای سایرشورای رهبری که درجریان بودند یا 

 می گرفتند باشد.

د که درجریان تعقیب ودستگیری مینو فتحعلی بودند(. درقرارگاه باقرزاده، آذر) محبوبه جمشیدی(  و زهره شفایی و... هم بودن   

 



 

 محبوبه جمشیدی سمت راست مریم رجوی مسئول ستاد حفاظت رهبری درپارسیان

 محبوبه جمشیدی هم اکنون حفاظت مریم رجوی و حفاظت نزدیک مریم درمراسم های مختلف درپاریس است.

                                      

یی نفر سمت راست درکنار مریم ومسعود رجوی                                               محمد زرافشان درلیبرتیزهره شفا  

مینوهم » پس از سرنگونی صدام وقتی برای زیارت به مزار رفتیم. وسر قبرمینوفتحعلی رسیدیم من به دوستم گفتم:» همان فرد جدا شده می گفت:

«.بله اورا کشتند!» دوستم هم گفت:«. ان امریکا کشته نشد اوراهم کشتند!مثل مهر موسوی دربمبار  



 

.) درفیلم مستندی که مایکل ویرخبرنگارامریکایی از سازمان مجاهدین ساخته است. مینو فتحعلی را جزء کشته شدگان حمله امریکا  نام می برند

 دردقیقه ۲۴:۵۲این فیلم تصاویرمزارمینو نشان داده می شود این فیلم روی یوتیوپ است:» فیلم مستند راجع به سازمان مجاهدین خلق«

 آقای رجوی! می توانم سوال کنم: آنچه برمینو فتحعلی و... گذشت!، چه تفاوتی با ماجرای زهراکاظمی وریحانه جباری دارد؟.

 

زهراکاظمی   

 

 ریحانه جباری

وآشنایی وهیچ کسی را نداشت!. وهیچ کمپینی هم برای او ایجاد نشد. درسیستم توتالیتاریسم تنها تفاوت این بود که مینو فتحعی مادری، خانواده ایی 

 ما با حقایق دردناکی مواجه هستیم.



 

مادر ریحانه برمزار دخترش                                      عکس تشییع زهرا کاظمی               

  

 

مارس چاپ می شود:  ۸آقای رجوی! حت ی درسایت های شما نیز پیام شما و عکسهای ریحانه در  

آزادی ای خجسته آزادی    –ایران   

   شنبهسه, ۱۱اسفند  ۱۳۹۴

»آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران،درپیامی که بعد از اعدام ریحانه جباری در تاریخ 11 آبان 93 از سیمای آزادی پخش شد گفتند:دختری 
کرده است،یعنی دردفاع از خودش به مقابله پرداخته با نرینه وحشی اطالعاتی مهاجم ،پس آفرین بر او و  معروف قیام که به معنای واقعی کلمه به
کسی که دژخیم و مامور کشتاپوی دینی را بکشد،البته که قهرمان است و باید عمل قهرمانانه او را تا نیست و نابود کردن آخرین مهره  درود بر او
ارتجاع دست ازمبارزه و مقاومت  والیت فقیه اطالعاتی ادامه داد....بله مردم ایران تا سرنگونی تمامیت این رژیم جهل و جنایت و نابودی اندیشه
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران  مریم رجوی برنمیدارند و بی شک بزودی این آخوندها را به زباله دان تاریخ می افکنند،همانطور که خانم

گفتند:آخوندها ازجایی سرنگون میشوند و ضربه نهایی را خواهند خورد که اصال آنرا بحساب نمیآوردند،یعنی نیروی تغییر در ایران یعنی 
 «.....زنان

 

مارس روزجهانی زن8عکس ریحانه جباری در مراسم   

 

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1401:2016-02-27-20-11-03&catid=9&Itemid=536
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رجوی ومریم دراشرف ولیبرتی، ما را نرینه وحشی توصیف میکردند. مهاجم اطالعاتی رژیم آخوندی به ریحانه جباری را نیز نرینه وحشی 

ا سوال این است که آنک س که خطاب میکند. مابا شنیدن چنین پیامی، همیشه شرم داشتیم، ازچنین توصیفاتی که پس ازاین پیام بازادامه داشت. ام 

نامش وصفت اش چیست؟.  مینو فتحعلی همخوابگی) تجاوز( کند، ست با زن مجاهد خلق وزندانی سیاسی ازبند رسته رژیم خمینی،می خوا  

من بعنوان رئیس » به مسعود بگویید:«. اینکارتجاوزاست» خانم مریم رجوی! رئیس جمهوربرگزیده رهبری عقیدتی!. به  مسعود بگویید:

« ژیک زنان مجاهد!،... ومینو فتعلی، چنین وظایفی برعهده دارم...جمهوربرگزیده، مادرایدئولو  

مهری موسوی - ۱۰۲  

 

  

مهری موسوی   

 مهری موسوی متولد ۱۳۴۰ در ستاد سیاسی کار می کرد و مسلط به زبان انگلیسی بود.

برغم  اعالن بیرونی در مورد مرگ مرضیه علی احمدی و نزهت ارزبیگی در نشریه ۳۹ سال ۸۴نوشته می شد که این دو به دست اکراد کشته 
  شدند.

 
  درنشریه مجاهد آمده است:

 
»سِرازتن جدا شده وخون چكان مجاهد شهید جاوید حسیني، بدن مجروح و غرق در خون مجاهد خلق رسول آبافت، پیكرهاي خونین خواهران  

شهیدم نزهت ارزبیگي و مرضیه علي احمدي كه توسط همپالگیهاي شما در وزارت اطالعات و همدستي مزدوران محلیشان و با لباس كردي در 
منطقه جلوال به شهادت رسیدند، فراموش نميشود. براي ما روشن است كه دلیل این یاوهگوییهاي وافر شما، دستان آلوده تا مرفق شماست كه به 

 هیچ طریقي پاك نخواهد شد.«
 مهری موسوی وبرادرش احسان سوژه های نشست طعمه

برادرمهری بود. مسئولین سازمان اورا به این شکل احسان موسوی، از سوژه ها که پشت میکرفون آوردند،  ، یکی۸۰درنشست های طعمه سال 

نه باکسی حرفی می زند ونه با کسی رابطه ایی دارد ودرانبارمخابرات برای  ،کرده گوژشبیه یک معتاد تریاکی است. آدمی »معرفی کردندکه: 

رجوی ونسرین)مهوش سپهری( هم با او حرف می زدند. اوهیچ . «گَرد مرگ وپاسیویته می پراکنددرمناسبات خودش یک گوشه ایی کارمی کند. او

نکند. می گفتند که اوازقصد چنین کاری می کند. خیلی  فشار  گوژ و که  صاف بأیستد مجبور می کردندراهیچ حرفی نمی زد. او ،واکنشی نداشت

او گوژخراب ترشد. ما فهمیدیم که  ،داشت گوژخود را صاف کند. النهایه وقتی مجبور شد چنین کاری بکند. حالتش ازاّولی که  گوژکه  آوردند

بااینکه خواهرش ازستادسیاسی بود. اّما  ،برای من عجیب بودچیزی که . مادرزادی است. درهمین نشست خواهراورا)مهری موسوی(.  صدا زدند

اّما مهری سرد ترازآن بود که  رجوی مهری را صدا زده بود که به برادرش تیغ بکشد تا اوتکانی بخورد!. حالت نزاروگرفته ودرخودی داشت!.

پهری( گفتند که او انقالب کرد!. ویک لحظه درچشمان بگوید!. پس ازساعت ها بالخره با فشارنسرین )مهوش سبردارش جزچند کلمه بی روح به 

منهای اینکه حرفی بزند کافی بود  . همین یک لحظه،دچهره اورانشان دا انقالب کردن او برق انقالب را دیدند؟!. وایداسکرین چند باراین لحظهٔ 

کردند!. پس ازنشست های طعمه نیز، مسئولیت بسیار یاد  «بعنوان شاخص انقالب مریم درنشست های طعمه»ازاوسپس برای اثبات انقالب او؟. 

 گوژمی دیدیم که به اف ما) یکم( هم می آمد. اّما همان  ۸۸می رفت. اورا تا سال  )مراکز(باالیی به او دادند. وازطرف مخابرات به همهٔ اف ام ها

، همین لحظه ممکن ردومی سائید. طوری که احساس می کردیاینبار زانوانش درحین راه رفتن به هم برخورد می ک را داشت وبراثر ترّدد بسیار،

هرروز کاراوسرکشی به مخابرات  ،چند مّدت دیگر زانوانش ناکارمی شود!. اّما برغم اینکه درچنین وضعیتی بودمعلوم بود که  است زمین بخورد.

. وبرای اثبات این !چنین توانایی هایی دارد !،ی انقالب کندبود. من می دانستم که سازمان می خواهد مطرح کند که هرکسبا پای پیاده مقرهای دیگر

ازطرفی من آنموقع وضعیت مهری موسوی را به این  ، که به اومسئولیت باالتری داده اند.تا همه ببینند امربه این شکل اورا درمقر ها می چرخاند

درحالیکه ما نمی  .!خودش یک مشکلی دارد !.برادرش چیزی نگفتفقط همین قدر قابل فهم بود که وقتی درمقابل رجوی به  شکل نمی دانستم.

دانم نفرات دیگری هم درآینده چیزهای بیشتری خواهد گفت. ما هرگز نمی  می دانستیم که سوژه اصلی، خود مهری موسوی بود، نه احسان!.

قوی رجوی با برجسته کردن برادر اودرتشکیالت، می  به احتمال توانستیم دراشرف باکسی حرف بزنیم به همین دلیل اطالعات ما همیشه کوراست.

 خواستند برروی مسئله مهری، سرپوش بگذارند ودرآینده بتوانند از برادرش استفاده کنند.



درقرارگاه باقرزاده، مهری موسوی را بجرم خیانت به مسعود رجوی که اورا متهم می کردند مسائل و رابطه  ۱۳۸۰درنشست های طعمه درسال 

..و ناگفته هایی دارد، به زیرمشت ولگد انداختند. اینکه خودکشی کرده ویا اینکه اورا خودکشی کرداند، باید تحقیق شود.جنسی .  

 آخرین اطالعات ازمهری موسوی

بود و همانجا)درنشست طعمه( احسان با من محفل داشت ومسائل را به من گفته » یکی از بّچه ها که درآلبانی جدا شده گفت: ۹۵آذرسال۱۳در

احسان را بدلیل خواهرش درنشست سوژه کردند، تا برعلیه خواهرش استفاده کنند. زیرا مهری می خواست از سازمان جدا شود. مهری را 

وقتی مهری موسوی را هم درنشست طعمه آوردند تا برعلیه احسان حرف »وی ادامه داد:« کتک زده اند، وزیر ضرب سازمان است. درنشست ها

هم مهری چیزی نگفت!. مهری موسوی و مینوفتحعلی یک پرونده بودند، که پس از بمباران کشته شدند. اّما گفته شد که دربمباران  بزند. همانجا

«امریکا کشته شده اند.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمال شمس الدین -۱۰۳

 تهدید بوسیله آتش زدن افراد

 

 ۷۴تا۷۶زسال ین دوسال اجمال شمس الدّ  «گفت:با کوروش شریف زاده که درخانه من بود،   ۹۵درتماس تلفنی سال یکی از جداشدگانتقی صالح 

گفته بودند درکتک  ،به او که مسئوالن اطالعات بود ۷۳بهترین آدمهایی بود که دیده بودم. درپروژه دستگیری های سال مسئول من بود. یکی از

من چطورمی توانم دوستان وهمرزمان خودم را کتک بزنم)شکنجه کنم( من »می گفت: .زدن افراد شرکت کند. اوچنین کاری راقبول نکرده بود

دربغدادهم دراتاقی رفت ودرراقفل کرد  ۷۴چنین کاری نمی کنم. به همین دلیل مّدتها تحت فشارسازمان قرارگرفته بود. درنشست های حوض سال 

یکروز من را هم صدا  ،بودیم ۶درمرکز دوسال بعد مسئله خیلی کینه بدل گرفتند.وبرای دیدار وروبوسی با رجوی نیامد. مسئولین سازمان از این 

باید بگویی که با آن فرد رابطه جنسی داشتی!.  .با پیت روی جمال نفت ریختند وگفتند آتشت می زنیم! .نفرکه من هم آنجا بودم ۳۰حدود ، کردند



، صحنه بشّدت شوکه کننده بود، ما همه ترسیده بودیم. دروبین فیلمبرداری هم ..جمال می گفت من چنین چیزی نمی گویم وچنین کاری نکرده ام.

 آورده بودند. تا اعترافات اورا بگیرند.

یکروز فرارکرد  جمال را بعدها به قرارگاه حبیب دربصره بردند. البته آنجا همان مسئولیت قبلی اش را به او دادند. تا اینکه برغم مخالفت با رژیم،

ا ان. برایش خیلی تحقیر کننده بود که برود ایران. اّما بناچارچنین کاری کرد. اّما درآنجا با رژیم همکاری نکرد، وهیچ اطالعاتی به آنهورفت ایر

من هیچ اطالعاتی ازمجاهدین »اّما آنجا با رژیم همکاری نکرد، وگفت:جمال هم رفت ایران، » نداد. حتّی رجوی دریکی از نشست ها گفت:

تماس تلفنی با تقی  صالح( ۹۵شهریورسال  ۳۰«  )نم نمی دهم من فقط آمده ام اینجا زندگی کنم.ودوستا  

 آبان براثر بیماری سرطان درنروژفوت کرد. روحش شاد.۱۳۹۶متأسفانه دوست عزیزآقای تقی صالح در 

ن وفیلمبرداری ازآن صحنه وسوژه دراشرف،  وتهدید به آتش زدن او بعنوان خائ تجربه نشت جمعی درمحوطه ونفت ریختن روی سوژه نشست،

 اولین بارنبود که ازتقی صالح شنیده باشم.

وکنار اتاق  ۱۰روزاعتصاب غذا کردم. من را ازآسایشگاه خارج وبه اتاقکی درته راهرو امداد مقرمرکز۴پس ازاینکه  ۱۰درمرکز ۷۷درسال 

اشتم. بیش ازده روز هم آنجا بودم، وشهریارشاخص برایم غذا می آورد. من ویزیت دکترخسرو بردند. یک تشک روی زمین بدون موکت دراتاق د

ی درطی روزبه توالت نمی رفتم زیرا باید وارد راهرو میشدم که محل مراجعین بود. به هیچوجه هم نمی خواستم کسی مرا ببیند. یکروزغروب وقت

مان فرماده دسته ارش بود وبعد فرمانده یگان شد. وسپس یکی ازگویندگان گوشه پنجره اتاق را بازکردم تا سیگاربکشم. منصورامیرپناهی که آنز

متری پشت پنجره اتاق تعریف  ۴-۵برنامه سیمای مقاومت )تلویزیون مجاهدین( گشت. با صدای بلند وبا شوروحرارت برای شهریار شاخص در

ی کرد وفکرمی کردمی تواند درمقابل ما بأیستد وتا همین امروزیکی که خیلی مقاومت م» می کرد، بنحوی که من هم بشنوم، ومی گفت:

آماده امروزکوتاه نیامده بود، آوردیم وسط محوطه ونشست گذاشتیم. ازقبل دوربین فیلمبرداری هم آماده کرده بودیم. رویش نفت ریختیم وفندک هم 

 ن داد. بود. تا دوربین فیلمبرداری را دید، ترسید وفهیمد که مسئله جدی است و درهم شکست وت

  

  



ودور دوم انتخاب خاتمی دریک صحبت که درسالن غذا خوری درباره فردی شد که درکارروزانه  ۸۰مسعود امیرپناهی درقرارگاه العماره درسال 

« میاریم. شب می آوریم عملیات جاری وحسابی حالشو جا»ومن هم همانجابودم، بعنوان فرمانده یگان این فرد گفت: مشکل ومسئله ایی داشته،

درواقع عملیات جاری همانطور که ازاسمش پیداست. چیزی نبود جزعملیات سرکوب وارعاب. تمام ساختارتشکیالت بدل به سیستم امنیتی 

وسرکوب شده بود. باالترین نوع سرکوب، ارعاب است!. هرکسی اینرا نمی فهمد، هیچ چیزی ازسرکوب وتوتالیتاریسم وبطور اخص توتالیتاریسم 

 ۱۳۷۷لوژیک نمی داند. وباالترین ارعاب این بود که می بریم لب مرزایران وولت می کنیم بروی به سمت رژیم. ) درسالهای پس ازایدئو

ن دیگرصحبت اززندان عراق وابوغریب نبود، گویی مستقیم هم می توانند بدون اطالع دولت عراق به لب مرزایران وعراق برده ودرمعبرها ومیادی

 مین رها کنند.

قاتلی بدون نام مقتول -۱۰۴  

خبرازقتلی شنیدم که توسط عبدالوهاب فرجی نژاد ) افشین( صورت گرفته است. افشین محافظ شخصی مسعود رجوی بود. دراین باره  ۹۶مرداد۲۳

 درآینده گزارش خواهم کرد.

 

 

افشین دربزرگداشت علی صارمی   فرجی نژاد )افشین(عبدالوهاب افشین حفاظت نزدیک مریم رجوی دربازدید مریم ازمانور نظامی             

 

  ۱۳۹۶پشست سر مریم رجوی درآلبانی سال  عبدالوهاب فرجی نژاد )افشین(



 

مردادماه۲۹ومریم اکبری درومحمود عضدانلو عبدالوهاب فرجی نژاد) افشین(ازسمت راست : علی اکبرانباز)یوسف( پرویزکریمیان) جهانگیر(   

هما بشردوست -۱۰۵  
 

تابوها سوخت زنی درآتش  

   إ

ا هیچ مردی ،درآتش می سوختدرمقابل چشمان دیگران هما بشردوست  به کمک او نشتافت. ومجاهدی ام   

درسایت های اینترنت آمده که هما بشر دوست کشته شده یا خودکشی کرده است. تا این نقطه ، که من اطالع دارم، این صحت ندارد. وبراثرموارد 
وست هما بشرد  چنین حرفی زده است. باسازمان غیرمسئوالنه درضدیت کور ،... چنین برداشتی شده، یا فردقتل ها و دیگر خود کشی

کما اینکه همسرش دستگیرودراتاق ما بود. ،دستگیر می شد ۷۳اوهم درسال  ،هما زنده بوداگر ما بودودرمقر۲درمحور  

   
همسر هما بشردوست   



انی برای من تعریف کرد ثجعفر ۸۹ش گرفت وسوخت. سال وآت  )لباس بارانی وبادگیر ارتش(کاوربود من شنیدم که درتنظیف سالح با 
برای  ،داخل نیم بشکه دروضعیت دپو بودند. بدلیل درست کردن آتش وگرم گردن گازوئیلو هما برای تنظیف سالح هایی که گریسی«وگفت:

 ورشدنباعث شعله  ،که به گازوئیل وبنزین آغشته بودی استفاده کرده بود. آتش به کاور ازلباس پالستیکی سبزرنگ ارتش) کاور( تنظیف سالح ها،
کامل سوخت. بطورودرآتش ...کاورمی شود. اواینطرف وآنطرف می دود وهول شده بود   

ا بوعمیقی ازسینه خارج کرد ونفس تند جعفر  «.احاطه اش کنی؟ و... پتوبا بگیری و ببری خاک رویش بریزی یا اورا چرا نرفتی  »:گفتمجعفربه 
، چه برسد به اینکه بروی !نمی شد به سمت خواهرها بروی !،فضای آن سالها را نمی دانی که چطور بودمگرتو»گفت: ،ب ازحرف منحالت تعجّ 

؟!. هیچ کس جرأت چکار می توانستیم بکنیم »:گفت. «می سوخت وشما نگاه می کردید!یعنی همانطور »با حیرت پرسیدم:.«ش کنی وببری؟!بغل
آتش واورا گرفت برد تا  ،این چه حرفی است که نمی شود دست زد ،اودرآتش می سوخت! باورم نمی شود!، »:گفتم. «نداشت برود اینکار را بکند!

.«ی ترسیدیم!م که به ما می زنند )تهمتی(می توانستیم اورا نجات دهیم. ازمارکی ،ما چنین ذهنی نداشتیماگر »جعفر گفت:. «؟را خاموش کرد  

رین من هرگزنمی توانم چنین استداللی را بپذیرم!. ولو اینکه کثیف ترین تهمت را هم می زدند، باعث نمی شد تا شاهد سوختن هما باشم. کثیف ت
برای سوختن هما  کاراین بود که ازترس تهمت به کمک هما نرویم.  نمی دانم چرا دارم اینها را می نویسم...، باورم نمیشود...، چنین استداللی

رجوی چه ترس درجان همه انداخته بود!. این هم با ورم نمیشود!. همچنانکه تا همین لحظه هم نمی توانم هضم کنم. بیاورند.  

ما می توانستیم بگیریم » نفرات دیگرهم که درصحنه بودند گفتند:» بود گفت:۲که درهمان محور  ۹۵س( درسال  -یکی ازنفرات دیگرهم) ق
«. کنیم. اّما می ترسیدیم چنین کاری کنیموخاموشش   

ی وقتی حرفهای اوراشنیدم، تا مّدتی مکث سنگینی مرا با خود برد. همه شاهد سوختن بودند...، اّما مردی، مجاهدی!، ومردانی ومجاهدانی برا 
 خاموش کردن شعله هایی که می توانستند، ازتن هما خاموش سازند، ازترس تابو های رجوی، شاهد سوختن وجزقاله شدن درونشان شدند.

نمی داند، چه ترس ووحشتی درمیان اعضای سازمان وجود دارد. رجوی روی این ترس، سالها طرح وبرنامه ریخت. هنوزهیچ کس   

 سته ها،البته این حادثه جای موشکافی دارد. ومن هنوزنتوانسته ام اطالعاتی دراین زمینه بدست بیاورم. اّما میدانم با نوشتن همین میزان ازدان
ا د. شنیده ام که هما کودکی درایران داشت وعواطف بسیاری به او، وازطرفی خود شاهد بودم که هما، بهیچوجه بدرآینده سرنخی بدست می آی

 تفکیک جنسیّت حاکم برمناسبات سازمان، سازگاری نداشت.

 

 بالهای هما درآتش

  

وستی، به ارتش ومجاهدین پیوسته بود، درآتش که بالهای همایی که بدلیل بشرد چنین بود ، ساخته از روابط زن ومردفضایی که رجوی وسازمان 
چنین بودند. آنجا حضور داشتند،آنروز من نمی گویم همه تحت تأثیرچنین فضایی بودند!. اّما متأسفانه کسانی که بسوزد، اّما کسی خاموشش نسازد.  

دین حد وقیحانه، لجن مال میکردند؟. میدانم اگریک آیا مفهوم است که چرا رجوی ومریم، تمام زندانیان سیاسی که به سازمان پیوسته بودند، تاب
 زندانی سیاسی درآن صحنه بود!، هما را ازآتش نجات میداد!. رجوی به همین دلیل خصم زندانیان سیاسی بود.

می آیا بخاطر می آورید درخودسوزی های دستگیری مریم رجوی، بسیاری ازهمان خارجیان، فردآتش گرفته را کمک می کردند وخاموش  
وقتی این مسئله را درکنار رقص «. شعله های انسانی!» ساختند. همانها که رجوی با افتخار به چنین شیوه ایی که درفرانسه بکاربرد، می گوید:

چنین  و که باعث دست بستگی ،بلکه ذهن بسته مردان ،نه تنها دست بستگی زنان ،دست بستگی زنان را می بینمآنگاه رهایی می گذارم. 
همه کسانی که شاهد سوخت هما بودند!. توجیه شان، مطلقاً پذیرفته نیست!. اّما چه باید کرد؟. ترس آنها را هم دجنایت آمیزی می شود. عملکر

 سوزانده وجزقاله کرده است.

یک حرف  یک مخالفت و ، بدلیل۱۳۸۷درسال در خارج اشرف کندگی دوران صیاد شیرازیپرااین همان رجوی وسازمان بود که حسین مدنی در
روی فردا فاکت های جنسی ات را می نویسی ومی آوری  می»بود. به او گفت:ویک فرد تشکیالتی کوچک علیرضا حاتمی که فرمانده دسته 

نسق کشی  اواز«. ...ود که من چنین حرفی زدم واعتراف کرد که بدلیل مسائل جنسی ب ،درنشست عملیات جاری می خوانی!. واو فردا فاکت خواند
برادرش هم توسط واینک نیزدرسازمان مجاهدین ودرتشکیالت است.  .!درپروژه رفع ابهام درزندان هم شکنجه شده بود ۷۳کردند. علیرضا درسال 

رت را با ور کنید من هرموقع می شیندم، گوهران بی بدیل، چه زجری می کشیدم. هزار بال سرما می آورند واین عبا رژیم خمینی اعدام شده بود.
 نه عطف به ما، بلکه برای مصرف بیرونی وتبلیغاتی ومهمترازآن تنها عطف به خودشان، بکارمی برند!.

 

شاشتان کف کرده .چیه؟!  »برای الیه های قدیم وفرماندهان تانک ودسته نشست خاصی گذاشت و گفت: ،۷۴سال  رجوی درحاشیه نشست حوض

ت را ریشه کن کنید دیگر این آلت می شود مثل یک جنسیّ فرمانده تان چنین تنظیمی می کنید! ...چرا با خواهران  .؟!هنجول جول می ک«چیزتان»

  «...، مثل یک تکه گوشتمثل یک موش کور ،تکه زائد ازبدن

این بحث ها ونشست های سرسام آور وروانی تمام شود. کاش رجوی وسازمان چنین چیزی می تا این اتهامات و، بودم اخته شوم من حاضر

دگی شخصی خودمان ارزش ما که جانمان برای زن کاش همان شیوه حسن صباح را رفت بود. اّما روحمان را به بند وزنجیرنمیکشید!. خواست.

سرتا  ،ه موردی که به ما می گفت!، بلکه همه چیز او کف کرده بودنچیزی که کف کرده، خود رجوی بود!  چیزی فرق نمی کرد. آندیگر ،نداشت

م چنین دهانش!، که چنین بی شرم ووقیح ودرنده به عاشقان خودش می تاخت!. خود شیفتگی درحدّاعالی خودش اینچنین کف می کند. وه ،پا ی او

جنبش وانقالبی !. من گفته بودم که هر؟چنین ،خودش ورقص رهایی دست افشان!. در زندان وپای جوخه های اعدام که رقص رهایی سربدارانش

نرینهٔ وحشی متجاوز کیست؟.آیا مفهوم است مصداق راستی من معنی حرفهایم را می فهمم. بود. « رهبریش»ه انقالب ما تفاله دارد. اّما تفال  

دام دگری پابستی  هر لحظه به        شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی»  

 خیام«      نمایی هستی؟که می آیا تو چنان          چه گویی هستم  آن گفتا شیخا، هر



 اطالعات جدید ازهما بشردوست

 

 چرا هما درآتش سوخت؟

من »سال درتشیکالت سازمان دراشرف وآلبانی بود، گفت: ۲۵که بمّدت « ه –ض » بل اطالعات جدید ازهما بشردوست بدستم رسید. آقایقدوماه 

وهما بشردوست هم یگانی بودیم او زنی عصیانگر بود. یک بار بتول رجایی) اززنان ارشد شورای رهبری ومسئول تشکیالت مجاهدین وزندان 

ص یگان پیاده مکانیزه که تحت فرماندهی سمیرا شمس بود وبطور خا ۸های سازمان( درهمان دوره ایی که تازه بدوران رسیده بود، درمحور

«بعضی ها عادت کرده اند نقش اپوزیسیون را بازی کنند.»گفت:  

درصحنه آتش سوزی هما بشردوست من هم بودم. احمد رهبان که بعداً درعملیات های راهگشایی سربه نیست شد، خواست برود »ه افزود: -ض

استه که برادر ارشد دریگان بود، نگذاشت.هما را نجات بدهد. ولی حمید آر  

احتماال بی ام پی وان روسی(. تقریباً نفرات آن واحد هرکدام بنحوی سربه  -احمد رهبان وهما بشردوست تن واحد بودند) خدمه یک نفربرزرهی 

د حاج قاسم راننده وهما بشردوست توپچی نیست شدند. احم رهبان وهما بشردوست هردو دریک نفربربودند،  فرحناز فرمانده آن نفربر بود و مجی

فرارکرد. اوبهمراه فائزه زاهد فرار کرد.  فرحنازحیدری  ۸۳نفربر. همچنین نفرسوم فرحنازحیدری که ازاشرف بزرگ  فرار کرد. فکرکنم سال 

« ازدواج کرده است.هم اکنون درآلمان با آقای مجید حاج قاسم   

ناجی  واسدهللا مثنی » ویا تلویزیون میهن تی وی گفته ام، یکی از جداشدگان می گفت: ۷۳ابهام سال ) همچنانکه درگزارش های زندان های رفع

زیرمشت ولگد اندخته بودند و اورا ازلباسهایش می کشیدند، فحاشی می کردند ودرکتک کاری نه تنها لباسها، بلکه لباس  اهدزائزه ف (امید برومند)

تی ( ومختار جنت صادقی وعذرا تخشید، خواهر وبرادر فائزه را مورد رکیک ترین فحاشی ها قرار داده زیرهم پاره شده بود. نریمان)حسن عز

یا هر چیزی که ما می خواهیم را می گویی... یا همینجا خواهرانت را می » ودرراهرو سلول شکنجه می کردند. به برادرش با تهدید می گفتند:

«سپارم که ... خودت می دانی!.  

 

نورهللا  زاهد برادرفائزه زاهدآقای   

با خودروتانکرآب از اشرف به مقر تیف امریکایی ها فرار می  ۸۴به همین دلیل بود که فائزه بهمراه یک زن دیگربنام حاجیه از میلشیاها، درسال 

 کند.

دن که دروغ محض بود به زندان انداخته در نشست دادگاه رجوی گفتم: من را به جرم نفوذی بو» فائزه درباره زندان ودادگاه رجوی گفته بود:

پس از فرار از اشرف، اگرچه گفته بود درآینده ماهیّت رجوی را افشاء خواهم کرد ولی تاکنون « واذیّت وآزرم دادید من فراموش نخواهم کرد.

درباره اش حرف بزند. سکوت کرده است واکنون دراروپا به دوستانش گفته است: از سیاست و چنین مسائلی متنفر است ونمی خواهد  



د درخارج بدلیل همین مسائل حاضرنیست درباره مجاهدین واشرف وسیاست صحبت کند. وبرادرش نیزهم اکنون باسازمان کارمی فائزه زاهخانم 

«کند وهواداری می کند بنا به علل مختلف....  

سرین) مهوش سپهری( بود. هما چهارچوب های تحت فرماندهی ن ۴۰ک نادری( درمرکزبا من)سیام ۶۸نگارنده:هما بشردوست درسال 

وبا  ایدئولوژیک وازجمله روسری راقبول نداشت. همواره برای خواندن بولتن خبری درآن سالها درکنارمردان می ایستاد وتمام بولتن را می خواند

واهمیتی به آن نمی داد، مسئولین من ودیگرمردان هم درمساسل سیاسی صحبت می کرد. به هما بشردوست برسر روسری اش که عقب می رفت 

ن وآخرین زنی تذکرداده بودند. یکبارکه به او تذکرداده بودند، به عمد روسریش را تا باالی ابرو پایین کشیده ودیگر پیشانیش هم پیدا نبود. هما اولی

دیگرزنان نداشتند. زیرا اندام را نشان میداد. ویا بود که دیده بودم پولیورنظامی را برروی لباس فرم زنانه ارتش پوشیده بود. این بدعتی بود که 

سیار حالت مردانه ای داشت. تنها مردان می توانستند پولیور را برروی لباس فرم بپوشند. رفتاروخصوصیات او بازنان مجاهد ایدئولوژیک تفاوت ب

 داشت واورا متمایزمی کرد.

 

  عکس حمید آراسته 

گیری را بعهده داشت. درسیستم دگان بهنگام اعتراف یستم ستاد ضد اطالعات است. اوفیلمبرداری ازجدا شحمید آراسته یکی ازعناصرسرکوب درس

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

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

است. « افشاگر  

 آتش زدن افرادنفت ریختن تهدید بوسیله 

 ۷۴تا۷۶زسال دوسال ا ینجمال شمس الدّ  «گفت:با کوروش شریف زاده که درخانه من بود،   ۹۵درتماس تلفنی سال یکی از جداشدگانتقی صالح 

گفته بودند درکتک  ،به او که مسئوالن اطالعات بود ۷۳بهترین آدمهایی بود که دیده بودم. درپروژه دستگیری های سال مسئول من بود. یکی از

کنجه کنم( من من چطورمی توانم دوستان وهمرزمان خودم را کتک بزنم)ش»می گفت: .زدن افراد شرکت کند. اوچنین کاری راقبول نکرده بود

دربغدادهم دراتاقی رفت ودرراقفل کرد  ۷۴چنین کاری نمی کنم. به همین دلیل مّدتها تحت فشارسازمان قرارگرفته بود. درنشست های حوض سال 

ن را هم صدا یکروز م ،بودیم ۶درمرکز دوسال بعد وبرای دیدار وروبوسی با رجوی نیامد. مسئولین سازمان از این مسئله خیلی کینه بدل گرفتند.

باید بگویی که با آن فرد رابطه جنسی داشتی!.  .با پیت روی جمال نفت ریختند وگفتند آتشت می زنیم! .نفرکه من هم آنجا بودم ۳۰حدود ، کردند

یلمبرداری هم ، صحنه بشّدت شوکه کننده بود، ما همه ترسیده بودیم. دروبین فجمال می گفت من چنین چیزی نمی گویم وچنین کاری نکرده ام...

 آورده بودند. تا اعترافات اورا بگیرند.

یکروز فرارکرد  جمال را بعدها به قرارگاه حبیب دربصره بردند. البته آنجا همان مسئولیت قبلی اش را به او دادند. تا اینکه برغم مخالفت با رژیم،

ن کاری کرد. اّما درآنجا با رژیم همکاری نکرد، وهیچ اطالعاتی به آنها ورفت ایران. برایش خیلی تحقیر کننده بود که برود ایران. اّما بناچارچنی

من هیچ اطالعاتی ازمجاهدین »اّما آنجا با رژیم همکاری نکرد، وگفت:جمال هم رفت ایران، » نداد. حتّی رجوی دریکی از نشست ها گفت:

تماس تلفنی با تقی  صالح( ۵۹شهریورسال  ۳۰«  )ودوستانم نمی دهم من فقط آمده ام اینجا زندگی کنم.  

 آبان براثر بیماری سرطان درنروژفوت کرد. روحش شاد.۱۳۹۶متأسفانه دوست عزیزآقای تقی صالح در 

 ارعاب رجوی ایجاد آتش زدن شگرد نفت ریختن وتهدید به 

وفیلمبرداری ازآن صحنه وسوژه دراشرف،  وتهدید به آتش زدن او بعنوان خائن  تجربه نشت جمعی درمحوطه ونفت ریختن روی سوژه نشست،

 اولین بارنبود که ازتقی صالح شنیده باشم.



وکنار اتاق  ۱۰روزاعتصاب غذا کردم. من را ازآسایشگاه خارج وبه اتاقکی درته راهرو امداد مقرمرکز۴پس ازاینکه  ۱۰درمرکز ۷۷درسال 

داشتم. بیش ازده روز هم آنجا بودم، وشهریارشاخص برایم غذا می آورد. من ویزیت دکترخسرو بردند. یک تشک روی زمین بدون موکت دراتاق 

ی درطی روزبه توالت نمی رفتم زیرا باید وارد راهرو میشدم که محل مراجعین بود. به هیچوجه هم نمی خواستم کسی مرا ببیند. یکروزغروب وقت

ن فرمانده دسته تانک ارتش وبعد فرمانده یگان شد؛ وسپس یکی ازگویندگان گوشه پنجره اتاق را بازکردم تا سیگاربکشم. منصورامیرپناهی آنزما

برنامه سیمای مقاومت )تلویزیون مجاهدین( گشت. با صدای بلند وبا شوروحرارت برای شهریار شاخص کسی که رابط من با تشکیالت بود و 

همین امروزیکی » ، تا من هم بنحوی آنرا بشنوم، ومی گفت:متری پشت پنجره اتاق موضوعی را تعریف می کرد ۴-۵برای من غذا می آورد، در

یم، اورا که خیلی مقاومت می کرد وتا امروزکوتاه نیامده بود، وفکرمی کرد می تواند درمقابل ما بأیستد وما هیچ کاری نمی توانیم با او انجام ده

شست جمعی گذاشتیم. ازقبل دوربین فیلمبرداری هم آماده کرده آوردیم وسط محوطه وبّچه ها را هم جمع کردیم و درهمان وسط محوطه  برایش ن

نیم وبه بودیم. وقتی بازکوتاه نیامد، رویش نفت ریختیم وفندک هم آماده بود. با اوگفتیم همین جا آتشت می زنیم وبا دوربین هم فیلمبرداری می ک

وکه تابحال مقاومت می کرد، تا نفت ریختن و دوربین فیلمبرداری را مردم هم بعداً نشان می دهیم که خائن بودی وآتش ات زدیم. دراین وضعیت ا

 د.دید، فیلم خواهیم گرفت، ترسید وفهیمد که مسئله جدی است و درهم شکست وتن داد. اینها فکرمی کنند که می توانند درمقابل سازمان بأیستن

 

 مسعود امیرپناهی

ودور دوم انتخاب خاتمی دریک صحبت که درسالن غذا  ۸۰و درقرارگاه العماره درسال  سال درزندانهای خمینی زندانی بود۶مسعود امیرپناهی 

صبرکنید! »ومن هم همانجابودم، بعنوان فرمانده یگان درباره این فرد گفت: خوری درباره فردی شد که درکارروزانه مشکل ومسئله ایی داشته،

اقع عملیات جاری همانطور که ازاسمش پیداست. چیزی نبود جزعملیات سرکوب درو« شب می آوریم عملیات جاری وحسابی حالشو جا میاریم.

 وارعاب. تمام ساختارتشکیالت بدل به سیستم امنیتی وسرکوب شده بود. باالترین نوع سرکوب، ارعاب است!. هرکسی اینرا نمی فهمد، هیچ چیزی

. وباالترین ارعاب این بود که می بریم لب مرزایران وولت می کنیم بروی ازسرکوب وتوتالیتاریسم وبطوراخص توتالیتاریسم ایدئولوژیک نمی داند

دیگرصحبت اززندان عراق وابوغریب نبود، گویی مستقیم هم می توانند بدون اطالع دولت عراق به لب  ۱۳۷۷به سمت رژیم. ) درسالهای پس از

 ند.مرزایران وعراق برده ودرمعبرها ومیادین مین به سمت رژیم ایران رها کن

 فرهاد )نام فامیل را ندارم( -۱۰۶

 .بود وی همسر هزینه جانی کالهی بود که در حال حاضر احتماال در نروژ است ۶۹خود را در سرویسگاه ترابری دار زد که فکر کنم سال  



خودرا  ۶۹کرده بود وحوالی سالفرهاد درترابری یکی ازیگان های نزدیک امداد اشرف کارمی کرد وبا خانم هزینه جانی کالهی ازدواج تشکیالتی 

ازطریق حلق آویزکردن خود، درسرویسگاه ترابری خودکشی کرد. هزینه جانی کالهی ) جانی کاله اسم محلی درمازندران است( ازجمله زنانی 

ازکشورهای  ( کشته شده بود. وی پس ازجدا شدن ازسازمان مجاهدین به یکی۶۷بود که همسرسابقش درعملیات فروغ جاویدان) مرداد سال

 اسکاندیناوی ) احتماال نروژ( رفت وپناهندگی گرفت.

 

 
زندانی بود وپاهای  ۷۳م یکی ازکسانی بود که درسال  -س»یکی از افرای که یکماه قبل از سازمان جدا شده است به من گفت: ۹۵ ل درابان ماه سا

«.تا پشت آیفا بیندازد( می کشید ومی برد ۷۳های سال یکی ازکسانی که کشته شده بود) درزندان   
 این داستا ن سردراز دارد اّما ترانه ها همیشه همینطور بوده »گنجیشکک اشی مشی، لب بوم ما نشین...«

 
 

۱۷/۴/۱۳۹۲            " کجا بَرم ترانه ای "  

 

 ا ر های های و اشک فغانِ کجا بَرم 

 کجا بَرم راز دل شکسته را 

 کجا چنین زمانه ایست ....؟

 

 کجا بَرم ترانه ای 

 زبوم آشنا دهم 

 طنین   صدا                 

 بگو کجا پرنده هست و سنگ نیست 

 بگو کجا گلوی سر بریده نیست 

 بگو 

 کجا 

 کجا 

 پرنده بی وطن نبود 

 

 کجا بَرم پرنده را 

 ترانه ای ".... برای یک "

 سیامک نادری« قرارمان عشق بود، نه کین» ازکتاب:

 ی توتالیتاریستی،درسیستم ها 

 خودکشی پدیده ناشناخته ایی نیست ازجمله دردوران استالین: 



دسامبر  ۲۸بود. یسنین در  قرن بیستم ترین شاعران روسیه درروس و یکی از محبوب شاعر (۱۹۲۵-۱۸۹۵)  سرگئی آلکساندروویچ یسنین
خود را زد، آخرین سطور شعرش را با خون خود نوشت و خود را حلق  مچ دست بود رگ هابولشویک در حالی که به شدت مورد دشمنی ۱۹۲۵

 آویز کرد.

بیمارستان  رایج است، شاعر در حالت افسردگی )یک هفته پس از پایان درمان در یک بنابر قولی که در حال حاضر در میان محققان دانشگاهی
 .تن خود( کرده است(خودکشی )با به دار آویخروانی

 

 بدرود دوست من

             ها را بفشاریم و حرفی بزنیمبی آن که دست

 غمگین مباش

 خم به ابرو نیاور

 دراین زندگی، مردن چندان تازگی ندارد

 و زیستن نیز دیگر چیز تازه ایی نیست

   والدیمیر مایاکوفسکی

این شاعر فوتوریست انقالبِی روسی از ۱۴سالگی به عضویت حزب بلشویک درآمد و از سالهای قبل از انقالب، فعالیت هنری و سیاسی خود را 
  آغاز کرد.

از خاک شوروی خودکشی کرد. وی پیش از مرگ الخروج بودن بستی عاطفی و نیز ممنوعدر پی بن گلولهبه ضرب ۱۹۳۰مایاکوفسکی در سال 
میرمبرای همه... می»ای نگاشت: بر برگه  

 «قدمم
 در خیابان
 مسافت را

کندلگدمال می  
 جهنم درونم را

 اما
«چاره چیست؟  

  

 گریگوری کنستانتینوویچ اُرُژنیکیدزه

عضو دفتر سیاسی وبعد از لنین نفردوم شورای کمیسرهای خلق وبعنوان نماینده لنین دررشت با میرزا کوچک خان مذاکره ودرطی  اُرُژنیکیدزه
 یک عهد نامه، مواضع میرزا کوچک خان را قبول ومورد تأیید قرارداد.

اینکه از نزدیکان با وجود  استالین بود ولی او هم از    اعالم کرد:  روزنامه پرودا ۱۹۳۷های استالین در امان نماند. در فوریه سال  تصفیه   

واحتمال خودکشی مطرح شده بود. موضوع خود  اُرُژنیکیدزه بعلت سکته قلبی درگذشته است. اما درحقیقت مرگ او بعلت اصابت گلوله به سر بوده
ه حزب کمونیست توسط خرشچف درگزارش محرمانه خود ذکرکرده است. دربیست ودومین  کنگر ۱۹۵۶کشی اوبرای اّولین بار درسال

اوخود کشی »شوروی،خرشچف از اوتجلیل بعمل آورد، واورا همکار لنین، بلشویکی قدیمی وویکی ازپایه گذاران حزب کمونیست نامید. وگفت:
«کرد.چون دیگر نمی توانست رژیم استالین را تحمل کند.  
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 بخش ضداطالعات سازمان مجاهدین

ومرگ های درون سازمانی سناریوسازی برای جهت مخدوش کردن خودکشی  

رجوی جهت مخدوش کردن حقایق خودکشی ها ومرگ ها وسربه نیست کردن اعضا وکادرهای سازمان، همه افشاگریها را با منتسب کردن رژیم 

 والیت فقیه و عناصررژیم ومزدوران اطالعاتی رژیم خواندن آنان، اززیر پاسخگویی به این جنایت ها می گریزد. 

ای رجوی، نام بردن ازهمان افراد جدا شده ازسازمان هستند که اینک به خدمت رژیم آخوندی درآمده اند.بهترین حربه بر  

درشورای ملی « کمیسیون امنیّت وضدتروریسم» ازطرف دیگر، بخش ضداطالعات سازمان ومهمترین عنصرآن ) حسن نظام الملکی(، همراه با 

با مسئولیت فرشته یگانه، وبخدمت گرفتن تمام « ستاد جنگ سیاسی»دمت اهداف رجوی( ومقاومت) درواقع نهادی ازتشکیالت مجاهدین ودرخ

سیستم های سازمان درخارج کشور، با درزآگاهانه اطالعات واخبار وشایعات...کانالیزه شده، هدایت جنگ روانی برای منحرف کردن اذهان 

 وافکارعمومی را بعهده می گیرند.   

دونمونه ازکاراطالعاتی وضداطالعاتی    

 طراحی وسناریو سازی برای آقای اسماعیل وفا یغمایی

یکی ازوظایف « مرگ های مشکوک» توطئه سازمان برای مخدوش کردن خودکشی ها ، مرگ هاو سربه نیست کرده اعضا وکادرها تحت عنوان 

، طراحی وسناریو سازی برای آقای اسماعیل وفا یغمایی بود.بخش ضداطالعات سازمان مجاهدین است . یکی ازهمین نمونه کارها  

مبارزاتی ونقشی که درسروده ها ی  چنین کاری بخوبی وبدقّت صورت گرفته بود. آقای اسماعیل یغمایی بدلیل سابقه انتخاب سوژه برای پیشبرد

عمل بود. ازطرف آقای اسماعیل وفا یغمایی بهیچوجه فکرنمی ، وابرازمخالفت با خطوط رهبری عقیدتی، مناسبرترین کاندید برای و...سازمان دارد

کردکه درتوراطالعاتی رجوی قرارگرفته، وبا سیگنالهایی که رجوی توسط شاخک هایش  ارسال می کند، موضوع زنده بودن یا مرگ همسرش را 

 عنوان کرد:

۱آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟    

 اسماعیل وفا یغمایی



 

امیر در خیابان با دو تن از هواداران مجاهدین که مشغول کار مالی اجتماعی   نتم ماه می دو هزار و سیزده پسر مبیست و هفچند روز قبل روز 

هستند بر خورد میکند. آنها پس از شناختن او درگذشت مادرش را به او تسلیت میگویند! این دومین بار است که این خبر را ظرف چهار ماه 

.را جدی نمیگیرد و من با صحبتی تلفنی از مساله با خبر میشومامیر قضیه   میشنویم  

».... 

!. چرا که آقای وفا یغمایی بسادگی دراین دام افتاد. ودستمایه ، رجوی ازپیش پیروزمیدان بود«جنگ اطالعاتی»درطراحی وسناریوسازی 
 عیه ایی توسط رجوی صادرگشت:ایی برای پوشاندن ومخدوش کردن قتل ها وخودکشی ها شد. همچنانکه بالفاصله اطال

 
  :اطالعیه مجاهدین 

  در درون مجاهدین، ادعاي خلص اطالعات بدنام آخوندهاست« مرگهاي مشكوك »  
 

آیا خانم اكرم » : اسماعیل یغمایي یك عضو نادم پیشین مجاهدین بر اساس یك خبر موهوم و ساخته و پرداخته اطالعات آخوندي نوشته است

 «.است یا مرده است، یا خودكشي كرده، یا به مرگي مشكوك مثل خیلي از مرگ هاي مشكوك درگذشته است؟حبیب خاني زنده 
 

در درون مجاهدین براي خوشامد رژیم منفور والیت فقیه در بحران مرگباري كه در آن دست « مرگهاي مشكوك»لجن پراكني رذیالنه دربارة 

منشأ این ادعا، چه بسا برادر . دعاي تكراري و خلّص از سوي اطالعات بدنام آخوندهاستو پا مي زند، یك خودفروشي آشكار سیاسي و یك ا

  .وي در انجمن نجاست اطالعات آخوندهاست كه نامه نگاري ها و سوابق طوالني در جذب نامبرده دارد
همین دعاوي را دربارة بسیاري از بلندگو در اطراف اشرف مشابه  300  روز با 677مأموران اطالعات و انجمن هاي نجاست، به مدت 

ژوئن كه سرانجام ُمهر یاوه و ابطال خورد، مملو از شهادت هاي دروغین  17پرونده قطور . مجاهدین تكرار كرده اند و همگان از آن مطلعند

و هواداران سابق و همچنین لجن پراكني در همین خصوص از جانب مزدوراني مانند خدابنده و سینگلتون و سبحاني تحت عنوان اعضاء 

 .مجاهدین است
از این پیشتر، روانشاد استاد بهرام عالیوندي، عضو شوراي ملي مقاومت در خاطرات خود كه از سیماي آزادي پخش شده است فاش كرد كه  

 .ماموران اطالعات نیمه شب خبر قتل فرزندان مجاهدش در اشرف را به او دادند
 

  كمیسیون امنیت و ضد تروریسم



 ملي مقاومت ایرانشوراي 
 1392  خرداد 11

 

م کاراطالعاتی که هنوزبثمرنرسیده   نمونه دو 

نمی دانم چی شدکه یکباره گفتند زهرانوری » مطرح شد: دریکی ازویدئوها  م خبرمرگ زهراخاتون نوری بود که که توسط بتول سلطانینمونه دوّ 
مربوط به خبرمگ زهرا نوری است: ۳۶:۵۹عکس ویدئورا ذیالً آورده ام. دردقیقه «. هم ُمرد  

  

ن دراین مّدت، درموردخبرفوق)مرگ زهراخاتون نوری( هم تحقیق کرده ام. سازمان هنوزدراین باره به افشاگری وتبلیغات نپرداخته است!.) وهمی
ترکریم قصیم ومحمدرضا روحانی زنده بود ونام اودرلیست امضا کنندگان برعلیه آقایان دک ۹۲خرداد۲۰زیرا زهرانوری تا  جای ابهام بود(.

 قراردارد:

 اطالعیه جلسه میاندوره یي شوراي ملي مقاومت ایران

1392خرداد  20دوشنبه,    

 
 

جلسة فوق العاده میاندوره یي شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 17خرداد با شركت اعضاي در دسترس شورا براي رسیدگي به استعفاي غیر 
 مترقبه آقایان روحاني و قصیم برگزارشد.

حسن نظام الملكي-مهین نظري - بهزاد نظیري- علي نفیسي- پریچهر نكوگویان- علي نواب صفوي- دولت نوروزي - زهرا خاتون نوري- مرضیه 
 نوري - انسیه نوید- عباس نوین روزگار...«.

ازسازمان جدا ۹۵درسال جدیداً  ت حضورداشت وسال درتشکیال ۳۰ازاعضای قدیمی سازمان، زندانی سیاسی رژیم خمینی بودکه بمدت ازفردی 
 شده ودرباره زهرا نوری اطالع کسب کردم.

«دیده ام.درپایگاه مفید درتیرانا واقع درمنطقه کشاراورا  ۹۵وسال  ،زهرا خاتون نوری زنده است »:گفتدرآلمان ۹۶شهریور۲۷گ در -غ   



است.  اسیاست ها صورت می گیرد. درواقع بتول سلطانی هم یکی ازاین سوژهپیشبرد آن برای رهبری وجنگ اطالعاتی بنا به اهمیّت موضوع 
ن بدلیل افشاگریهای که انجام داد، یکی ازرازهای رجوی را برمال کرد، وبه همین دلیل اوهم درمعرض همین جنگ اطالعاتی قراردارد. اگرسازما

؛ یک مورد هم روی بتول سلطانی به اجرا درآورد. می تواند زیرآب حرفهای که درباره آقای اسماعیل وفا یغمایی انجام داده بتواند ، مشابه آنچ
(. وازشاخک هایی که برای رساندن پیام استفاده می کند بتول سلطانی را بزند) درآنچه که به محیط ومالء هواداران خود برمی گردد  

ی دامن بزند. وهنگامی که براثرسکوت سازمان، خبرمرگ چه بسا سازمان می خواهد با سکوت دراین زمینه، بیشتربه مرگ زهرا خاتون نور
له را علنی کرده زهرانوری برجسته شد؛ یا درشرایط خاص سیاسی، سازمان برای مخدوش کردن خودکشی ومرگ های اعضا و...، همین مسئ

  واطالعیه دهد.

 نکته مهم :

تی سخن گفته ام. این سخنان درست بهنگامی که اّولین سری درلیبر ۹۳آبان سال۱۲پیش ازاین ازعربده کشی رجوی درنشست اتمام حّجت  
به آلبانی می رفتند ، با پانزده روزتأخیرازسیمای آزادی پخش شد؟. بدلیل اینکه سوژه اصلی که من بودم ۹۳آبان ۲۷نفری که در۲۴۰نفری از۱۲۰

کشی درباره ادعای مرگهای  مشکوک... شروع شد. قرارداشتم و همین نوار، دقیقاً ازهمین قسمت عربده ازاعزام به آلبانی دراین سری 
خوب دستش  )سیامک نادری(برای ما درسالن پخش شد. تا طرف مقابلدرتمام مدت چند ساعتی که منتظر بودیم ودوبارهمین نواربا صدای کرکننده 

 بیاید که لجن مال می کنیم!. 

واینهمه روی آن وقت گذاشت؟. دراین رابطه بطورجداگانه ومفصل توضیح راستی ترس ووحشت رجوی چه بود که یکباره این بحث راعلنی کرد؟. 
داده ام. بقول خود رجوی!، ازقضا هرکسی که همانجا گیرمی کند ومی ایستد!، همانجا مشکل اصلی وفساد اوست. من هرگزفکرنمی کردم رجوی 

ین عربده کشی هایی ناشی ازمسائل پشت پرده بسیاری است ازهمین اینقدررو وعلن وآشکاربیاید وسط؟!، اّما ناگزیر است!. نه اینکه نمی داند چن
جنس) مرگ ها وخودکشی ها وسربه نیست کردن ها... وشکنجه ها ...( ونشان ازترس ووحشتی که سراپایش را فرا گرفته!. اّما هنرکالشی او 

ریزازاین جنایت هاست!.دراین است که هربار بیشتر ازپیش دست به تهاجم می زند. واین تنها حربهٔ اوبرای گ  

 به آقا وخانم رجوی می گویم!:

آنوقت هرچقدرمی خواهی دردادگاه ونزد قاضی،  دراختیار دادگاه بگذارم.ازسطح رسانه ها وسایت ها بگذریم! بفرماییددادگاه!. تا اسناد ومدارک را 

.نمایی دیگر ازحقایق ارائه شده وبازتاب جرم وجنایت استتهدید کن وبه فحاشی وارعاب بپرداز. چنین عملی دردادگاه، خود  عربده کشی کن!.  

 شیوه های جنگ اطالعات وضداطالعاتی برای مخدوش کردن قتل ها توسط رجوی
 

عربده می کشید؟۹۳آبان ۱۱چرا رجوی در  
 

ازسیمای مقاومت  ۹۳ماه  آبان ۲۷روزتأخیر؟ در ۱۵که با « قسمت مربوط به مرگهای مشکوک»و رجوی ۹۳آبان سال۱۱آیا مفهوم است  چرا پیام 
تن برای خروج از لیبرتی جمع شده  ۱۲۰پخش بهنگام اعزام به آلبانی پخش شد؟. و دوبار هم بصورت کرکننده درسالنی بزرگ غذا خوری که 

کشد؟. من خود  بودیم تا به آلبانی برویم، پخش شد ... چرا رجوی تابدین حد هیستریک ازکوره درمی رود ودربا ره مرگ ها ی مشکوک عربده می
 ۱۲زیرا برخالف پیام اا و ابانماه دم افزون می کرد. ۲۷سوژه قتل بودم، اّما عملیات آنها موفق نبود وهمین مسئله نگرانی ووحشت رجوی را در

سری نفر ۱۲۰آبان که همان زمان ازسیمای آزادی پخش شد. رجوی قسمت مرگهای مشکوک را پخش نکرد!. ونگه داشت تا مطمئن شود که اگر
ازلیبرتی خارج می شوند، آنوقت پخش کند!. زیرا من هم درهمین سری ازلیبرتی به البانی می رفتم ورجوی ازترس همین  ۹۳آبان ۲۷اول در

 مسئله، موضوع مرگهای مشکوک را هم دراین نشست پیش دستی کرد ودرسخنرانی اش گنجاند. درحالیکه موضوعیتی نداشت.
 

ت درآلبانی نیز افراد ازمرگ حمزه رحیمی سخن می گویند. حمزه رحیمی درمرکزما بود. چطور می توانم شاهد باشم غیرازآنچه دراینترنت آمده اس
که درسازمان مجاهدین شکنجه وقتل صورت می گیرد وسکوت کنم وخود را مجاهد بنامم؟. وقتی می گویم رجوی بکارت اعتماد ما را درید می 

ی گویند دهه شصتی ها نسل سوخته هستند رجوی نسل ما را جزقاله کرد!. ما ونسل ما که عاشق رجوی فهمم چه می گویم. وقتی می گویم اگرم
. باید به بودیم، پرستش می کردیم. همه آنهایی که می گویید اگر حقایق را بگوییم باعث سوء استفاده رژیم می شود! یا به نفع رژیم تمام می شود!

نه اینکه به ما بگویید  به رجوی بگویید جنایت نکند!، »وخواسته های اورا بازتاب می دهند، باید گفت: رجوی وکسانی که خواسته وناخواسته حرف
آیا می «. نه بیان این اپورتونیسم سکوت کن!. این جنایت وقتل وفساد است برعلیه اعضای سازمان است  که بسود رژیم آخوندی عمل می کند،

گویید سکوت کنیم؟ پنهان کنیم؟. بجای اینکه ما سکوت کنیم،  شما یی که مسلمان هستید! مگر درقرآن نگفته:»هرکس نفسی را بدون حق و یا 
بیآنکه فساد و فتنهای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته«؟. اینکه اگر حقایق را بگوییم رژیم سوء استفاده کرده وبهره اش 

را می برد؟. این همان حربهٔ رجوی است که رله می کند وآنروی سکه همان عربده کشی در۱۱ آبان۹۳ درباره مرگ ها ی مشکوک است؟. 
رجوی باالتری سوء استفاده را ازهمین مصادره کردن جنایات رژیم ومبارزه با آن راکرده است. اگر قراراست با رژیم آخوندی مبارزه کنیم، نباید 

خودمان متوسل به  همان ابزارهای رژیم خمینی وخامنه ایی درقتل وشکنجه و...بشویم. بگذرید تأکید کنم گفتن حقایق بنفع رژیم تمام نمی شود. بلکه 
آن چیزی که بنفع رژیم است که ما خود نیز زندان راه بیندازیم حتی درهمین آلبانی!، وشکنجه کنیم سربه نیست کنیم و...، آیا سکوت کنیم وهمین 
شیوه ها وتذکارهای رجوی ادامه داشته باشد؟. کسانی که می گویند سکوت کنیم، معنی ومفهوم حرفشان درعمل چیزی جزادامه زندان وشکنجه 



وقتل وخودکشی ها نیست!. درحالیکه عصراینترنت است وشما درجامعه آزاد بسرمی برید، می توانید همین حقایق راازکسانی که ازسازمان جدا 
 شده اند، بپرسید وآگاه شوید. 

  

 هم میهنان ودوستان وآشنایان عزیز

درفیسبوک درقسمت پیام ها، برای من ارسال ردگان فوق یا افراد دیگری دارید، به اشتراک بگذارید. ویا درصورتی که عکس ویا اطالعاتی ازنامب
کشی ها  کنید. تا بتوان حقایق را آنچنان که شایسته وبایسته است، با اطالعات مکفی ومستند ارائه داد. همچنانکه درآینده، درباره قتل ها وخود 

بطورمجزا وفریب افراد وکشاندن آنها به عراق واشرف، زندانیان ابوغریب وبکارگیری کودکان درارتش حتی پس ازسرنگونی صدام و... وقاچاق 
بتوانند بازگوکنند. وبتوانیم  ایی ازمسائل بوده اند، ومورد به مورد گزارش نوشته وارائه خواهم داد. تا بدین وسیله بتوان، ازکسانی که شاهد گوشه

ه اطالعات را کنارهم بگذاریم، تا حقیقت آنطورکه هست به مردم ارائه بدهیم. همیشه اینطور بوده که کوچکترین سرنخی ولو اینکه حتّی بی هم
 جنایت، جنایت است. چه رجوی انجام دهد وچه رژیم کثیف آخوندی. ارتباط با قتل بوده، به کشف حقایق ویافتن ردّی ازجنایت کمک می کند.

تاکنون  انسور واختناق مطلق درسازمان مجاهدین، وبدلیل هراسی که جدا شدگان دارند ورجوی نیزهمین ترس ووحشت را اشاعه می دهد،بدلیل س 
همین دلیل هراطالعاتی، ولوهرچند کوچک به کشف حقایق کمک می کند.  حقایق بسیاری پنهان مانده، ویا گوشهٔ ناچیزومبهمی را شاهد هستم. به

 نوشتار نیزبه این امرکمک خواهد کرد. میدانم همین 

 پیشاپیش ازهمکاری شما سپاسگذارم 

 ۱۳۹۷خرداد ۱سیامک نادری  –سایت حقیقت مانا 
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