
فرمانده و طراح پروازبنی صدرورجوی به پاریس( راکشتند -مهدی افتخاری) فرمانه فتح ا هلل  

 

«محارب ومنافق »خمینی وخامنه ای جنایتکاراعضای مجاهدین را می کشتند ومی گویند:  

وامامان واولیا(صدیق هم مرتبه با پیامبران «)مجاهدی شهید صدیق» رجوی ومریم بعضی ازاعضای خودرامی کشند ومی گویند:  

 همچنانکه درآغازکالم کتاب حقیقت مانا نوشته ام:

ه درآسمان ما، دو خروس دریک کنام، یکی برماه ودیگری برخورشید چنبره زد. برآیند هردو، سیاهچاله ای، وما زخم هامان را لیسیدیم. بی آنک

.مان! «ماه »و «خورشید » به ،رهبران فقاهتی وعقیدتی فرصتی دهند  

رجوی و مریم « تا گوشتهای آلودهٔ تن تان بریزد. ،باید آنقدرزجربکشید ،شما آلوده به رجوی هستید» والجوردی درزندان به ما می گفتند:خمینی 

، که معجره می کند، درونتان را « جمع»درونتان دارید. وباید با تیغ و تیرو تپانچه وتبر، وقدرت تیغشما ازجنس خمینی در« دراشرف می گفتند:

رهبران والیتی و فقاهتی هردوازیک ابزارو روش « ال بیاورید )استفراغ کنید(خود را سیه رو کنید، تا تغییر کنید  وسپید سپید ومریمی شوید.با

ه نداند ده های ایدئولوژیک به بردگی کشاندند. کیست کتنها گناهمان عشقمان بود. اّما عشق رابا قاّل  ،وتذکار استفاده می کردند. ما نسل فدا بودیم

تنها سمفونی قلب هر برده، چیزی نیست جزآزادی، وسمفونی قلب ما نیزُچنین. برخالف رهبران فقاهتی وعقیدتی، ما می فهمیدیم که جوهرهٔ آزادی، 

 چیزی است که برده پروری نمی خواهد!.

 همنشین بهار با یک عکس تاریخی درهمین ماه به غبارزدایی ازتاریخ پرداخت:



 

سالروزمرگ مهدی، حقیقت را پنهان  ۹۷خرداد  ۲۵چنان برقلب من کوفت ودق الباب کرد، که دیگر صبر بسرآمد. ونمی توان تا اما این عکس 

سازم ازچشم مردمان. مقدم بهاراست و خانه تکانی وگرد روبی عید ازخانه ها، بگذارمن هم چنین غبارزدایی وپرده برداری کنم ازیک جنایت 

 پست.

ساله، ازشرم وبی کسی ازهمه کس پنهان می کرد...، ۲۲ونحیف ولرزانش  وچشمانی که چه دردناک ...دریک تنهاایی طوالنی وقتی قامت خمیده  

را بنام مهدی افتخاری ننامم.۹۷دیگرنمی توانم این عید نوروز  

 

می پزشک هم مرگ را ناشی نفرشاهد هستند!، اسم چنین عملی، جنایت وقتل است!، اگرچه بطور رس ۴۰۰۰طبق آنچیزی که می خوانید و

همیشه حقایق دیگری دارد. ازسرطان بنامد!. که درواقع تشخیص درستی است. اما پشت پرده،  

اگرچنین نگویم، دروغ گفته ام!. همه چیزرا دقیق بخوانید، آنوقت شما هم تیترقوی «. مهدی را کشتند!» به همین دلیل بی ترس وبیم، تیترمی زنم 

«این بسا بسا کثیف ترازیک جنایت است» نید:تری درحنجره تان می ز  

 :مربّی افسانه ای بسکتبال می گویدریک پیتینو  

  «.اما حقیقت و راستگوئی مشکل را بخشی از گذشته می کند ،بخشی ازآینده شود ،بب می شود که مشکل موجوددروغ گفتن س» 

م پیش رویمان را، واضح وروشن ببینیم ودستانی وراهی بیابیم، راهی برای رهایی من وما می باید دروغ ها برنتابیم. عیان وآشکارکنیم. تا بتوانی

 ازحاکمیّت این جانیان والیت فقیه برمیهنمان.

 بخش هفدهم ازکتاب حقیقت مانا، که تنها به مهدی اقتخاری اختصاص داده ام را، ذیالً می آورم:



 

 
 

۱۳۹۶سیامک نادری   

 

 

فصل   دوم: تشکیالتی

 بخش هفدهم:   مهدی افتخاری)فتح هللا(

که سراسرزندگی ومرگشان درمبارزه برعلیه دودیکتاتوری شاه وشیخ آمیخته، هریک درنوع خود داستانیست پرکشاکش و سعب.  افرادیسرنوشت 

، درشکلی ناشناخته وپنهان تکیه نزدهاّما گاه مبارزه تنها به دو دیکتاتورختم نمی شود، بلکه دیکتاتورنوظهورسّوم که هنوزبراریکه حاکمیّت 

شاه وخمینی درنهایت می توانستند ساقه ها وبرگها را دیکتاتورهای حاکم امثال ویرانگری دارد. بس ن ریشه ها افتاده، آثارسربرون آورده وبه جا

ّما درجان قلع وقمع کنند! اّما ریشه ها همیشه پابرجا باقی می ماندند، کما اینکه ماندند. داستان نسلی که تمام عیاردربرابرخمینی قد برافراشت ا

روح اپورتونیست وخود شیفته مطلق النه کرد. دیکتاتورهای پیشین) شاه وشیخ( تعریف شده وبسیار ساده قابل شناخت هستند!، مشکل رهبرش یک 

تمام سرمایه و حیثیت وشرافت یک نسل رابنام خود مصادره کرده وقربانی  مطامع وخودکامگی بی مانندش می  ،دیکتاتوریست که دردرون جنبش

شین برای هرعنصر آزاده وانقالبی، باعث درکشاکش با سه دیکتاتوری، با این تفاوت که دو دیکتاتورپی ازاین نسل خاموش،سازد. معرفی مردی 

رجوی یکی  ، و زد.می زند ، مقاومت واعضاانگیزش ودینامیزم مبارزاتی می شود، اّما دیکتاتورسّوم، همهٔ سرمایه مردم ومقاومت را ازجیب مردم

مردی همیشه خاموش، تنهاکسی است که درزمان حیات لقب مهدی افتخاری، ست ومهدی افتخاری یکی ازآن گلوهای زرد. ااز آن داسهای سرخ 

. کسی که همه اورا با نام احترام گذاشتند درکف اش« سر طعمه خمینی وپفیوز»لقب  ، اینبارگرفت وسپس دودهه بعد درزمان حیاتش« قهرمان»

هرگز  .نهادنددرکیسه اش  وجود داشت، دراین جهان گستردهً قدرت... هرآنچه از تهمت وافتراآنک می کردند.  خطابش« فرمانده فتح هللا » انگیز



سال ۲۲وهرگزهیچ کس ندانست، مردی که چنین مورد کین ولعن ونفرین رهبری قرارگرفته، تا درس عبرتی برای سایرین باشد، در طی این 

هایی را، درتنهایی محزون باخود میکشید.دراشرف ، چگونه استخوانها وقفس این تن وتن  

 دوروی یک سّکٔه سیاه

چهر یاس های سپید داسهای سیاه خمینی بر  

       داسهای سرخ رجوی برگلوی یاس های زرد

را « مسعود»ساله ایی بنام  ۲۲-۲۳درزندان گوهردشت بودم. بّچه ها ازپنجره طبقه سّوم اتاق جوان رعنا ودوست داشتنی ۶درفرعی ۶۷دربهارسال 

آنها  .گوهردشت خیلی به اونگاه کردم ۶ازپنجره فرعی بند آنروزاست. « مهدی افتخاری»برادرکوچک :درحیاط بند قدم می زد نشانم داده وگفتند

جان  ۶۷ها ی  درقتل عام افتخاری نیز می توانستم با اوحرف بزنم. مسعودو ازنزدیک ببینمش، چقدر دلم می خواست .برای هواخوری آمده بوند

.باخت  

درمحوطه سالن نشست اشرف روی جدول باغچه ها نشسته وبا مهدی افتخاری که فرمانده ستاداطالعا ت ارتش بود ازجریا ن اعدام های  ۶۸سال  

درحیاط زندان گوهردشت صحبت کردم. متأسفانه من هیچ چیزی « مسعود»ودیدن برادرش  ،چهر یاس های سپید داسهای سیاه خمینی بر و۶۷

 جزهمین یک نگاه وقدوقامت رعنای برادرش چیزی نداشتم به او بگویم.

نی راخمی«افتخاری مسعود»بنشیند. ،داسهای سرخ رجوی برگلوی یاس های زرد هرگز باورنمی کردم روزی درخانه وخانواده خودمان)مجاهدین(،

، تاکنون ی پس ازمرگشنداد وحتّ بمناسبت مرگ اوهیچ پیامی  ،اّما خود ؛را رجوی کشت« افتخاری مهدی»ذاشت. شهید نگا اسمش را امّ  ؛کشت

مریم رجوی به صحنه آمد وهمان شب  ،بجای خودش کین رجوی، نه تنها خودش، بلکه نامش راهم تحّمل نمی کرد. .نراندیکبارهم نام اورابرزبان 

که بقول رجوی درنشست ها، صدیقین باالترین مرتبت و  .نام برد؟« شهید صدیق»بعنوان مهدی افتخاری واز ازسیمای آزادی پخش شد شپیام

دارند!. قراردرردهٔ پیامران وائمه اطهار   

نفر اورا متهم  ۴۰۰۰درمیان ۸۰چون درسال  .بمناسبت درگذشت اوبدهد؟مزّورانه چنین  ما باورمان نمی شد که مریم رجوی بتواند پیامی آنشب

کردند به: چرک و چروک نشسته، بریدگی، ترس ازجنگ وشها دت، وادادگی وبریدگی درفروغ جاویدان، پنهان کردن موادغذایی درزیرخاک برای 

فرارویا شرایط جنگی ومحاصره وترس ازگرسنگی، بازی کردن نقش دشمن درمناسبات، سرطعمهٔ خمینی، گرازشخم زن مناسبات ، نامردی که 

ازپشت خنجر می زند، لقمه حرام، آزار جنسی همسر ،خائن ، نابرادرو بدترازیک پاسدار، اعمال کثیف جنسی نا متعارف... باهمسرش ، دربیابانها 

آویخت. ازآن ش را برگردن« پفیوزی» دنبال سگ ها افتادن... ودرپایان محاکمه رجوی کلمه پفیوزی را ازحرفهای مهدی افتخاری وام گرفت ومدال

هیچکاره بود « پرواز بزرگ»پس، دیگرهمه اورابا نام ناصر صدا زدند. مهدی افتخاری تمام شد. فرمانده فتح هللا هم بنا به قول رجوی، درعملیات 

سگها... ) برای امور جنسی(.  رود دنبال وخودش عملیات را فرماندهی کرده بود. ومریم هم اورامتهم می کرد به اینکه در بیابان بعدازظهرها می

که مقر ما بود صورت گرفت. جلیل فقیه دزفولی را درسالگرد پروازآوردند واوادعا کرد  مدراف ام یک ۸۹درسال نیآخرین باراین سلایر لجن مال ک

او می آمد  اریس() بنی صدرورجوی ازتهران به پسالگرد پروازبزرگ مرداد ۵هرسال درازاین پس و «.من همه کاره پرواز بودم »که:

ناخته وازعملیات آنروزو خاطراتش، درمقرهای مختلف نقل می کرد، تا بدین شکل تاریخ را درذهن همه ماکه پرواز بزرگ با نام فرمانده فتح هللا ش

ای آزادی پخش می شد.درحالیکه هرگزتا پیش ازآن، ولویکبارهم چنین برنامه هایی درمقرها اجرانمی شد وتنها برنامه سیم د.نمی شد پاکسازی کن  

 

 جلیل فقیه دزفولی 

مهدی افتخاریبیو گرافی   

، قبل از انقالب دانشجوی دانشگاه تهران وهوادارسازمان مجاهدین بودکه به زندان می افتاد.. قبل از انقالب گروهی ۱۳۲۹مهدی افتخاری متولد 
 به سازمان مجاهدین پیوسته و ازکادرهای ارزنده سازمان شدند. مهدی افتخاری درارتباط با ۱۳۵۰بود به نام حزب هللا، بسیاری بعد ازشهریور 



قامت گروه حزب هللا به زندان می افتد ، و درابتدا به اعدام وسپس به حبس ابد محکوم شد ودرزندان اوین بند دو بود. مهدی در بازجویی ها است
زندان هم مسئولیت امنیت سازمان را بعهده وبنا بر ویژگی هایش  درمقاومت خوبی داشت،  همخوبی کرده و صالحیت نشان داده بود و درزندان 
 گرفت،واز عاشق ترین ها به مسعود رجوی بود.

 انعکاس زندانی و شکنجه شدنش در روزنامه های انقالب ضد سلطنتی:

 ۱۳۵۷دی ماه ۲۴   روزنامه کیهان

 نامه ای ازپدریک زندانی سیاسی)حسین علی اکبریان آذر(به کانون وکال:

 «!آذر(بگذرمهزارتومان دادتاازخون پسرم)سماعیل اکبریان ۱۰ساواک به من »

 گزارش سازمان عفو بین الملل:

شکنجه زندانیان سیاسی ایران هنوزادامه دارد.سازمان عفوبین الملل گزارش های زیادی ازناپدیدشدن ومرگ درزیرشکنجه دریافت کرده »
 «.لت ایستاده اعالم شده استاست.نوع شکنجه ها،شالق زدن باکابل،مشت ولگد،سوزاندن نقاط حساس،استفاده ازَگزنه وبی خوابی کشیدن به حا

 «.جان این مجاهددرخطراست»خانواده مهدی افتخاری:

اکنون درزندان به سرمی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمی درمعرض خطرقراردارد. مهدی ۵۱مهدی افتخاری،که ازسال»
ی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی به محکوم به حبس سال داشت.وی دانشجو۲۵افتخاری، عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،

 «ابداست.

 

پس ازپیروزی انقالب ، مهدی افتخاری وارد بخش های سیاسی وعلنی سازمان نشد، ازهمان پیروزی انقالب دربخش های اطالعات ومخفی 
واطالعات سازمان را برعهده داشت، عضوگیری هایی که دردرون سازمان کار کرد. بعد ازانقالب با تعداد دیگری ازافراد مسئولیت بخش ارتش 

.ارتش یا نیروهای غیر علنی صورت می گرفت تحت نظراو بود، بخش ارتش قسمتی ازبخش اطالعات بود. اسم تشکیالتی اوفرمانده فتح هللا بود  

  

مسعود رجوی -علی محمد بیاتی کمیتکی )داود( -ازراست: مهدی افتخاری   

درمرکزیت سازمان بود دفتر سیاسی شامل: مسعود رجوی ، موسی خیابانی ، علی زرکش ، مهدی ابریشمچی وعباس داوری و ۱۳۶۰درتیر ماه 
یک مدارپایین تراعضای مرکزیت سازمان که مهدی افتحاری یکی ازآنهاست. درنامه ای که مهدی افتخاری دردّومین سالگرد این عملیات خطاب 

بود که توسط برادرمان مسعود احضار شدم، چند  ۶۰اواسط تیر ماه  »ارتبلیغاتی می نویسد، اولین پاراگرافش این است:به مسعود ومریم به عنوان ک



روزی بود که دفتر سیاسی سازمان نشست های متوالی داشت وتصمیمات مهمی اتخاذ کرده بود. شب که من به پایگاه مسعود رفتم، برادرمان علی 
د توضیح داد که طی بحث های مفصلی که دردفتر سیاسی صورت گرفته است درجهت شکل دادن آلترناتیو زرکش نیز حضور داشت ، مسعو

سیاسی درمقابل رژیم قراراست من وآقای بنی صدر به پاریس برویم. یعنی خالصه طرح پروازدراین جمله است که به عنوان آلترناتیو سیاسی 
درمقابل رژیم به پاریس می رویم ، یعنی ما مبارزه کردیم ، میوه اش را کسان دیگری چیدند، این بارمی خواهیم مبارزه کنیم و میوه سیاسی اش را 

خودمان بچینیم. وقراراست که من، فتح هللا ، درجهت عملی کردن طرح، یعنی طرح پرواز زیر نظر مستقیم خود او، رجوی، کار کنم. من از 
اسخ استراتژیک این طرح را مثبت می بینید. رجوی ، درپاسخ من گفت بایستی ابتدا فضا و مسعود سؤال کردم آیا درشرایط کنونی امکان عملی وپ

خرداد نقطه عطفی درتاریخ نوین انقالب ایران بود وحضورآقای بنی  ۳۰اجتماعی را به درستی شناخت ، تظاهرات گسترده  -شرایط جدید سیاسی 
اتیو سیاسی ایجاد کرده. آلترناتیوبه معنی جانشین است و می رویم جنبشی را که قرار ک آلترنصدردرپایگاه مجاهدین یک اهمیت سیاسی دارد که ی

«است به پیروزی برسد در سطح جهانی معرفی و مطرح کنیم... و به قول مهدی افتخاری آخرین دیده بوسی را او با مسعود رجوی می کند.  

 

عباس داوری مهدی افتخاری نفرسمت چپ  

۵۷ودولت بین رجوی وخمینی پیش ازپیروزی انقالب  جنگ بدست گرفتن قدرت  

اگر پیروز بشویم ودریک انتخابات آزاد »ویا « هدف ما کسب قدرت نیست»همین جا تآکید کنم که برخالف ادعاهای رجوی که بارها هم گفته است:
وبسیاری ازسخنان دیگر... که چیزی جزتنزه طلبی صرف نبود ونیست! متن سخنان مهدی افتخاری « اگر مردم به ما رای ندادند ما کنار می رویم.

انده فتح هللا درنشریه مجاهد نشانگر نیّات رجوی رانشان می دهد. مهدی افتخاری درباره پرواز بنی صدرورجوی ازتهران به پاریس نوشته فرم
 است: 

 به عنوان آلترناتیو سیاسی درمقابل رژیم به پاریس می رویم ، یعنی ما مبارزه کردیم ، میوه اش را کسان دیگری چیدند، این بارمی خواهیم »
« مبارزه کنیم و میوه سیاسی اش را خودمان بچینیم.  

ازهمان آغاز هدف کسب قدرت بود والغیر!. « دو خروس دریک کنام»بنابراین بحث چیدن میوه است. همچنانکه درفصل تشکیالتی نوشته بودم   

 پیام رجوی به خمینی:

«شما کابینه انتخاب نکنید، ما کابینه ی آماده داریم!.»   

درپایگاه علوی درآلبانی  »ی زندانی سیاسی ویکی ازاعضای قدیمی سازمان به من گفت:-اطالعات جدیدی کسب کردم. ظ ۶۹سال مرداد ۱۸در

رافاش کند  مسئول نشست حاضرنشد نام« ی-ظ»سازمان) باالی دریک نشست با تعدادی محدودکه الیه های قدیمی سازمان بودند. یکی ازمسئولین

ازهمان داخل زندان به خمینی پیام  ۵۷برادر) رجوی( سال » ص می شد که این اطالعات ازجانب اواست.( گفت:زیرا نشست محدود بود ومشخ

این  «.خمینی رهبری انقالب رادزدید! »: اینکه رجوی می گوید:ادامه دادو « شما کابینه انتخاب نکنید، ما کابینه ی آماده داریم!.» فرستاده بود:

رهبرانقالب بود ومردم هم  دنبالش آمدند  ۵۷یانت به اعتماد مردم وارتجاعی بودن وهرجنایتی که کرد. درسال دروغ محض است. خمینی برغم خ

«اگرچه بسیاری نیز آگاه نبودند.  



 «ی-ظ» اطالعاتهنگامی که چند مصاحبه ازدهباشی را میدیدم، مصاحبه با تاج زاده هم برای من مهم آمد ودرهمین مصاحبه  ۹۶دراول شهریور

 ۲۰هم  همین موضوع مطرح می شود. تاج زاداه دردقیقه ۹۵بهمن  ۳مصاحبه حسین دهباشی با تاج زاده درخشت خام در» د:با ومفهوم می یامعن

انحصارطلبی درمورد ما واقعیت داشت واین یک بیماری بود که درون ما وجود داشت. اما درمورد خاص مجاهدین این »:» این مصاحبه می گوید:

ت. نه اینکه ما تالش نکردیم آنها بداخل حکومت نیایند، بلکه آنها کل حکومت رامی خواستند. ازهمان پاریس اتفاق افتاد.  من حرف درست نیس

 اخیراُ در مقاله ای که نوشته ام، آورده ام  که وقتی عباس داوری ازطرف رجوی به پاریس می رود وبا آیت هللا خمینی صحبت می کند، ایشون

شما دردولت آینده باشید. میاد گزارش به رجوی میده، رجوی می گه:، نه ما یک تشکیالت انقالبی هستیم، وآشنا هستیم به جهان دعوت می کنه که 

با مخالفت شدید  امروز ومشکالتش ومسائلش، اجازه بدهید ما دولت رو کامل دراختیاربگیریم. ووقتی)عباس داوری( دوباره می ره مالقات می کنه،

مواجه میشه، بعد که برمی گرده، رجوی می گه: دیگه ما با اینها کاری نداریم. همان زمان هم وقتی قرارمیشه امام به ایران بیاد ایشون)خمینی( 

بودند  رحتی قراربود پدرناصر صادق هم سخنرانی بکنه. اما بعضی ازبزرگان ودررأس آنها مطهری مخالف اینکا اینها توگروه استقبال امام باشند

  .که: حتماً نباید چنین اتفاقی بیفته ومی گویند

ماهیّت آنها صحبت نکردند. تا به هیچوجه  (۵۷) پیام ودیدارباخمینی قبل ازانقالب نکته مهم : نه رجوی ونه سازمان، هرگز ازچنین مسئله ای
ب نیز همین را نشان میداد که به ت وکسب قدرت بود. زیرا سخنرانی های رجوی پس ازانقالازآغازبرسرحاکمیّ  ،که دعوا ،مخدوش نشودمشخص و

ما خواهان سهمی درقدرت نیستیم. همینقدرکه بتوانیم درکوچه وخیابان نشریه وکتاب بفروشیم برای ما کافی  »کرات برای ایزگم کنی می گفت:
«است.  

عملیات چلچراغ  ۶۷سال  

عملیات چلچراغ که مسعود رجوی ضعف نیروها درهنگام درعملیات چلچراغ فرماندۀ تیپ مهندسی رزمی بود. بعدازآن درنشست جمع بندی  

شکافتن خط دفاعی اّول راعنوان می کرد که درمراحل اّول با سرعت عمل نکرده اند، مهدی با شهامت وهمچنان با لبخند برخاست و به رجوی 

بدون هیچ گونه پشتیبانی با بولدوزر زیرباران گلوله نیروهای ما هیچ چیزی کم نگذاشتند و با شهامت تمام جلو رفتند وما کسانی راداشتیم که  »گفت:

مهدی افتخاری «و موشک به سمت خاکریزها رژیم رفته وبولدوزرهای ضد گلولۀ آنها با شیشه هایی به قطرده سانتیمتر منهدم شده و کشته شدند...

رجوی بودرا بیان می کرد. رجوی در  به درستی انگشت برضعفهای سیستماتیک وطراحی وعدم امکانات که مسئولیت اش با فرماندهی

یز برابرسخنان مهدی افتخاری کامالً سکوت کرده وزیرچشمی سالن را نگاه می کردتا آثاراین حرف را درجمعیت ببیند درعملیات  فروغ جاویدان ن

 فرماندهی سه تیپ را برعهده داشت.

 

 
، مخالفت با انقالب ایدئولوژیک۶۸سال   

 



 

 

 

درردیف اول فرماندهان درنشست رجوی رئیس ستاد اطالعات ارتش آزادیبخش ومجاهدین مهدی افتخاری  

آغازاختالف مهدی افتخاری ورجوی   

هیچ موضع تشكیالتي نداشت. چند وقت بعد او  ۱۳۶۸اختالفات مهدي افتخاري اززمان انقالب ایدئولوژیك شروع شد. اوپس ازجریان انقالب سال 

هنگامی که مي  هم گفت:نفرات یکی از از قضا برای حمل وجابجایی مهمات؟. درپراكندگي درمنطقه نوژول دیدمرا درجریان جنگ كویت وقتي 

. مهدي خواستیم از منطقه كردها خارج شویم، رفتیم مهمات هاي مخفی شده درشیارها ودره ها را سوارآیفا ها كنیم كه به خارج ازمنطقه منتقل شوند

.كه براي حمل مهمات آورده بودند. اوبلحاظ جسمی براي حمل مهمات سنگین توپ و تانك بسیارضعیف وتکیده بودافتخاري هم یكي ازنفراتي بود  

مهدی کالش بدوش با شلوارنظامی گترنکرده درمیان دره ها دیدم که برای حمل مهمات آمده بود تعّجب کردم که »یکی دیگر ازنفرات می گفت:

ین کاری آورده اند؛ ومهدی سپس رفت درازکشید وبا یکی مشغول صحبت شد. به ما فهماند که رده اش را فرمانده سطح باالیی مثل اورا برای چن

«گرفته اند.  

دا اورادرستاد تخصصي دیدم. اینبار بسیارضعیف ومچاله شده بود. طوري كه ناي راه رفتن نداشت. درگوشه اي ازستاد سبزي می کاشت وهیچ مجدّ 

 رابطه ایی هم با كسي نداشت.



او را درکنار امداد قرارگاه اشرف درحالی دیدم، دقیقاً شبیه معتادان، بسیارالغرودرهم شکسته وغمگین  ۷۰درسال  مّدتی پس از جنگ کویت،

ت درفکرفرو می برد که چرا وی با آنهمه مشغول کشاورزی روی یک تکه زمین کوچک چند متری برای کشت سبزی بود؟ این مسئله همه را بشدّ 

ی و نظامی وتشکیالتی وبا آن مواضع باال، اکنون تک و تنها دریک بنگال زندگی می کند ومشغول سبزی کاشتن است؟!. چون درآن سابقۀ سیاس

نداشت وبه عنوان کارحاشیه ایی انجام می شد. مدّتی گذشت وفهمیدیم که او وارد )کاشتن سبزی(هیچ کس چنین مسئولیتی  درزمان صدام، سالها

ولوژیک مریم و طالق های ایدئولوژیک و دریک کالم پذیرش این داستان نشده است. بحثهای انقالب ایدئ  

همیشه مهدی افتخاری را با اندامی تنومند و چهره ای سرزنده دیده بودیم  مهدی افتخاری تنها کسی است که درزمان »یکی ازدوستان دیگرمی گفت:

در  ۷۰درسال  پس دیگرهیچ اثری ازآن مهدی نبود شرایط دردناکی داشت مثل جذامی ها. زنده بودنش لقب قهرمان درسازما ن گرفته بود اّما ازاین

«ستاد اشرف به همه ابالغ شد كه از گفتن فرمانده فتح هللا به ناصر افتخاري خودداري كنند.   

د كه بارها این آموزش ها را دیده در ستاد اشرف وي را در كارهاي پوچ و بدون محتوا مي گذاشتند مثل آموزش دادن كالشینكف به نفرات ستا

بودند درثانی درجایی که آموزش زرهی بود مربیان کالش ازپایین ترین افراد بودندوهمه مي دانستند كه این كالسها براي سرگرم كردن مهدی 

ر اجازه نداشت حتّي با نفرات ودیگران است اّما وقتي فهمیدند مهدی افتخاري با نفرات رابطه مي زند به ستاد تخصصي منتقل كردند آنجا دیگ

صحبت بكند وبه افراد ستاد هم گفته بودند هركس بااو رابطه زده و یا صحبت بكند معلوم است كه خودش هم مشكل دارد! وبه این صورت هم 

  نفرات را ترسانده وهم مهدی را ایزوله وبایكوت کردند.

می دیدم  ) مزارمجاهدین شیهد در وادی السالم(درکربال ۱۳۶۹اّولین باروضعیت غیرعادی مهدی افتخاری را درسال  می گفت:نفرات یکی از

اوحالت غیرعادی داشت. انگارکه با تناقض درکناررجوی قرارگرفته. بعد ها شاهد آن بودم که تمامی موضع های کاری و مسئولیت او را می 

 گرفتند.

دیدم که با یک کیسه گونی وبیل دردستش مثل آدمهای فقیر وبی چیزدرجاده  ۱۳۷۱وضعیت نابهنجاراورا درسال » می گوید:یکی دیگرازنفرات 

 ابواشرف ایستاده بود. همه می دانستند هرکس که وارد انقالب ایدئولوژیک نشود، چنین سرنوشتی نصیبش می شود، اوخلع مسئولیت شده  ۱۰۰

ریک باغچه تکی برای خودش کارمی کرد هرکس اورا می دید، سرووضعش به یک فرد معتاد کنارخیابان می ودستوررجوی اود آگاهی واشراف

خورد. به این شکل برای جذامی کردن مهدی افتخاری هرکس که با او ارتباط برقرار می کرد، مشخص بود که مورد حساب رسی قرارمی گیرد 

«وازترس هیچ کس نزدیک مهدی افتخاری نمی شد.  

او به ستاد تبلیغات منتقل شد، آنجا اّولین باراورا دیدم. خیلی بهم ریخته بود طوري كه  ۱۳۷۱اوایل سال  »می گفت:اعضا یکی دیگرازین همچن
وضع روحی اش به لحاظ جسمي هم روي او تاثیر گذاشته بودوسیگار پشت سیگار روشن می کرد. زخم معده داشت، مكررخون استفراغ مي كرد. 

را دیدم بشدت دلم برایش سوخت به یكي ازمسئوالن تبلیغات)احسان امین الرعایا( مراجعه كرده وگفتم وضع مهدي خیلي خراب وقتي وضعیتش 
تنها كارش این بود كه بعضي وقتها به اتاق تایپ مي آمد و مقداري خبر تایپ مي كرد. اووقتي به «. مهم نیست»است چرا دکتر نمی برید، گفت: 

ي اوقات تا یك ساعت طول مي كشید. ودردستشویي با خودش حرف مي زد بطوري كه صداي حرف زدنش شنیده مي شد. دستشویي مي رفت برخ
همیشه درفکر فرومی رفت. هیچ وقت سرش را باال نمی گرفت به هیچ کس نگاه نمی کرد می دانستم که روبروشدن با دیگران با این وضعیت 

«بودن وازطرفی دیگراعتراض وعدم تمکین اش راازرجوی نشان می داد. برایش سخت است. به این صورت ازیکسو جذامی  

خیلی  ندرنشست های رجوی، همیشه احمدطباء فرمانده حفاظت اشرف نفرهمراه ودرنقش بادیگارد اوبود برای م ۷۴به بعد تا  ۷۰درسالهای 
نفر ۴۰۰۰ترکیب دونفره بدون تماس وارتباط با هیچ کسی از ه این دوتنها درمحوطه سالن نشست درعجیب بود چون هیچ جا ازاو جدا نمی شد.البتّ 

حاضر پیش ازشروع نشست وحتّی بدون اینکه این دو نفرباهم حرف بزنند قدم می زدند. برای همه مشخص بود که کسی نباید با او تماس بگیرد 
ء اکنون درآلبانی است.احمد طبا قراردارد. وبرخوردوتحت نظر  



   

   تصویراحمدطباء پشت سررجوی

۱۳۷۴سرفصل علنی شدن موضع مهدی افتخاری درنشست حوض سال   

و نسق کشی وزهرچشم گرفتن تحت عنوان پروژه رفع ابهام ۱۳۷۳به بعد آغاز سالهای سرکوب عریان بود بعد ازبگیروببند های سال  ۷۳ازسال 

خیلی ها شکنجه شدند وتعدادی زیر شکنجه کشته شدند. .نفر به زندان بردند۷۰۰که حدودا   

 نشست فردیت

پس ازآن نشست های موسوم به بند ف )به نشست دیگ معروف است( که فضای سرکوب و توهین وتحقیر افراد درشکل پروسه خوانی ازدوران  

زیهای خودرا چه درذهن وچه درعمل با خمینی داشته است نوجوانی تا اکنون را به اجرا گذاشت هرفرد باید بهنگا م سوژه شدن درجمع باید بی مر

. را بیان کند هیچ کس هم مستثنی نیست هرکس که خود را افشا ولجن مال نمی کند به معنی آن است که تا خرخره درلجن خمینی وجنسیّت گیر است

این نشست های دیگ ازاین پس دیگرهرگز تعطیل  !.ردهرکس باید اعتراف کند که با خمینی ورژیم همکاری داشته وازجنس خمینی دروجودش دا

بردارنشد وبصورت دوره ایی مثل خروس رقصان، افراد را داخل نشست وجمع، سوژه می کردند وبا سنگسار کالمی وفحاشی وتهمت، اورا 

اتهام سیاسی اخالقی وبریدگی  ند تا هرچه دروجودش داشته اعتراف کند)باال بیاورد(تا درجمع تطهیر شود. دراین نشست ها هرنوعدوادارمی کر

البته منظور مسائل جنسی بود تا دستگاه نظری جنسیّت(و... تحت عناوینی چون پاسدارخمینی، تفاله رژیم، لمپن بی سروپا غرق دردستگاه جنسیّت)

که مشخص شود چه فحش ها چون وقتی می خواهم بنویسم برایم سخت است  البتّه من محترمانه ترین آنها را انتخاب کرده ام! .رامی زدند

د ها هم نشد وتحقیرهایی دیده ایم وسطح ما این بود. زیرا برای مردم عادی قابل فهم نیست. باور کنید برای ماهم دراّول قابل فهم نبود کما اینکه بع

به معنای نشست ها ی  توسط فرد لفتیاّما مگر راه دیگری وجود داشت تا بتوانیم روند این سرکوب کشنده روح وروان را مانع بشویم؟!.هرگونه مخا

اّما نمی دانست که اّولین کسی که  ردکرده بود.جمع برعلیه خودش بود. این همان چرخه ایی بود که رجوی مارا درآن خُ بیشتربیشتروبکارگیری 

یم اّما به چنین کارهای کثیفی نمی دراین چرخه نابود می شود خودش است. کاش چنین اتفاقی نیفتاده بود. کاش همه ما می مردیم و نابود می شد

نیم، آنهم افتادیم. چون سوال اینجاست که ما برای چی با خمینی مبارزه می کردیم؟!. اگر قرار است خود ما هم ازهمان شیوه ها ومکانیسم استفاده بک

: چه ارمغانی برای مردم می بریم؟. اگر رجوی را منسوال ک ممی توان .دراین راه گذاشته اند برعلیه نیروهایی که عاشقانه وبراساس اعتماد مطلق پا

 ۷۴به تهران ببریم می خواهیم همان اشرف را در ایران تکثیرکنیم؟!. راستی آقای رجوی اگراشرف و ارتش آزادی ارمغان ما بود پس چراسال 

ی است که دراشرف هم داشتیم وبجای جواب یمنحل اش کردید؟ آیا می توانید صحبت های آنروز را روی یوتیوپ بگذاریم؟!.اینها همان سوال ها

آیا ما می توانیم یکی ازنشست های دیگ را که شما می گویید ازرجس  گرفتن و تصحیح اشتباه سرکوب شدیم به شدیدترین وضع روحی وروانی!.

رنت، بگذارید خلق قهرمان ما را ببینند. ونجاست خمینی  نجات می یابید و پاک ورها می شوید. این معجزه را با اشاره چند کلیک بگذارید روی اینت

پس مشکل ما چیست که ازاین نشست های معجزه کننده )بقول خود شما(استفاده « ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم!.» مگر مریم نمی گفت:

روهای انقالبی موحد و یکتاپرست خوب نبود این برای نی« قانون اساسی.» زندان اوین بودیم آنجا هم به کابل می گفتند: ۶۰نمی کنیم؟!. ما درسال 

اش بشود بله اعتماد « اعتماد واعتماد برادرانه»که قانون اساسی تشکیالتش تبدیل شود به سرکوب وشکنجه وبویژه ارعاب واختناق وسانسور،

سیستمی برای خرد کردن نفرات دریک نداریم اعتماد کسب کردنیست؟.انتقاد وانتقاد ازخود تبدیل شود به عملیات جاری با تضمین جمعی، یعنی 

 چرخه ایی تحت نام جمع، درحالیکه هربارنوبت سرکوب یکی ازهمان افرادجمع می رسد. به این شکل ما خود شکنجه گرشدیم. 

ا به ابتدا درخارج ) فرانسه ( توسط نسرین)مهوش سپهری( برگزارشد این نشست ه ۷۳ت ( بعد ازپروژه رفع ابهام سال نشست های ف )فردیّ 

ت( عبارتی همان پروژه رفع ابهام بود اّما درخارجه بدلیل اینکه امکان زندانی کردن مثل قرارگاه اشرف وجود نداشت تحت عنوان نشست ف )فردیّ 



 حتّی درالیه های پایین وکسانیکه دراردوگاه عراق اسیر در اشرف درهمه سطوح برگزارشد. ۷۴همان اهداف را دنبال می کردند وسپس درسال 

وقتی درنشست ف من سوژه بودم خواستم شروع کنم ویکی دوکلمه بیشتر نگفته بودم مهری حاجی »می گفت:«  مضان خیر آبادیر»جنگی بودند. 

چون در چنین نشست هایی معموال نمی گذارند سوژه از «نقالب!.اخفه شو کثافت ضد »نژاد مسئول نشست ما بود اصالً فرصتی نداد، داد زد:

کند تا سیاه روشود بلکه درجا تهاجم می کنند تا تعادل اش بهم بخورد.مهم انتقاد از خودنبود بکله تودل خالی کردن نفروبه حضیض و خودش انتقاد 

بود. این نوع فحاشی وتوهین وتحقیردرکثیف ترین شکل اش هرچه شّدت می یافت می گفتند شعله های دیگ باالتر رفته  اصلخواری انداختن فرد

درتهران هستم درزمان شاه هم چنین فحش هایی و مهرآباد جنوبی نشست های یک خواهرشورای رهبری بود. من بّچه سه راه آذری واین امتیاز 

 درنشست ها نشنیده بودم می دانستم که این فحش ها متعلق به نسل پیش ازما بود افرادیکه متعلق به دو نسل پیش ازما بودند. معلوم بود که اینها قبالً 

باال با خود رجوی که متعلق به همان نسل هستند)دهه چهل( استفاده می کنند چون فرهنگ بسیار پایینی بود. درواقع تاپیش از این بحث ی سطوح 

عمال هژمونی مطلق، هویّت ااصلی جنگ با دستگاه جنسیّت بود اّما اینک صورت مسئله جنگ با فردیّت تغییر کرده بود رجوی نیاز داشت برای 

اد رادرهم بشکند تا هیچ فردی نتواند قد علم کرده وجرأت ابراز وجود داشته باشد.وشخصیت افر  

ا از این نقطه صورت مسئله تغییر بود. امّ  اصلی ترین موضوع نشست ها بود درذهن وعمل ، ودرهم شکستن آن تبحث جنسیّ  ،«ف»تا پیش از بند 

ۀ خود، شخصیت آدمها را بکلی درهم بشکند تا دیگرکسی نتواند دربرابرشخصیت می کرد و رجوی نیاز داشت برای تثبیت هرچه بیشتر قدرت مطلق

وخود  براوقد علم نماید. اینبارنیزبردستگاهی سوار بود که به نظردارای جاذبه بود. رسیدن به نقطه ای که شخص زالل و بی رنگ شود وازک  

 ب...؟.با فحش وتوهین وارعاا چگونه؟به سوی فروتنی جهش نماید. امّ خواهی 

 نشست حوض

که توسط خود مسعود رجوی دراواخر پاییر « حوض»هم جواب نداشت ودرنهایت منجر به نشست های معروف به )ف= فردیّت(این نشست ها 

درچهارنوبت وستاد ها را به صورت جداگانه  ۱۲و  ۱۱و  ۱۰مرکز  ۳دربغداد ودرسالن نشست بهارستان به اصطالح شورا که ۱۳۷۴وزمستان 

حوض را :»جوی می گفت آنجا بردند وبه قول خودشان بعد از صفر صفرافراد به اشرف برمی گرداندند ، ر ت یک ماه طول می کشیدبمدّ  وهرکدام

)به این شکل به آن « از حضرت علی گرفته ایم حضرت علی هم برای یارانش حوض تشکیل می داد وآنها رادر شستشو می داد و تمیز می کرد.

(.داد ست میمشروعیت و جنبه قدا   

سال پیش همه کامالً راهها را برای جدا شدن افراد بسته بود. هدف ازبرگزاری این نشست ها  ۲شرایطی برگزار شد که رجوی از دراین نشست ها 

می دانست که  رجوی نه بصورت فرد به فرد، بلکه ایجاد وتحمیل ساختاری که بتوان سیستماتیک سرکوب را نهادینه کند. زیرااساساً سرکوب افراد 

خودش  نفرات عموماً حرف های سازمان ومناسبات تشکیالت را قبول ندارند و به قول معروف خط رجوی و انقالب ایدئولوژیک پیش نمی روند.

«خواهران ومسئولین نمی توانند کا رها را باشما پیش ببرند!.» هم اذعان کردکه:   

ازطرفی نیروها ناچارند هرچه رجوی بگوید بپذیرند، به همین خاطررجوی به هرحربه ای متوّسل می شد تا حرف های خودش را به کرسی بنشاند 

بگیرد. درواقع  را بود« جمع» مهلک و قانون « عملیات جاری»، نتیجه وهدفی که دنبال می کرد را درنهایت ازهمین نشست ها که همانا تحمیل 

جاری آنجا پایه گذاری شد وازهمه تعهد عملیات جاری وتن دادن به جمع را گرفت. چون اگرصورت مسئله انتقاد وانتقاد ازخود بود که نیاز  عملیات

به این همه سرکوب وبگیرو ببند نبود. درگذشته نیزانتقاد ازخود همیشه وجود داشت. به همین دلیل رجوی می گفت:»از سال ۶۶، تأسیس ارتش تا 

سال ۶۷ پذیرش آتش بس ما بطورمتوسط هرپنج روزیک عملیات داشتیم، حاال باید با عملیات جاری بعالوه تضمین جمعی کار کنیم«. به این شکل 

اهرم جمع را برعلیه فرد بکار گرفت)درواقع همان جمع را برعلیه خودش بکارمی گرفت(. واین بدعتی بود که می خواست هرعمل نامشروعی را 

درنشست های جمعی با اسم جمع اّما با رسم خودش توجیه کند وخودش را کنار بکشد. چون هرتصمیمی را جمع می گرفت البته جمعی که تک به 

تک زیرسلطه وهژمونی خودش هستند واگر افرادی ار همان جمع ونشست همکاری نکنند معلوم است که اولین سوژه نشست ها هستند! این همان 

 تله ایی بود که برای ما درتشکیالت چیده بود. 



   

نفر درهردوره نشست که یکماه طول می کشید، حضورداشتند. قسمتی که جلو سن  ۱۰۰۰تا۸۰۰نشست حوض درسالن بهارستان انجام می شد. بین 

انش را درچنین حوض را ازامام علی گرفته ایم. اویار»فرش انداخته شده است، محّل به اصطالح حوض بود. اما هیچ فرشی نبود. رجوی می گفت:

حوضی شستشو می داد. افراد می بایست می آمدند ودرحوض روی زمین می نشستند. گاها افرادی بودند که بیش ازیک هفته درهمان حالت نشسته 

 مثل« فعال همینجا باش تاخیس بخوری »بودند. تا نوبت صحبت شان شود. وکسانی که تازه وارد حوض شده بودند، رجوی به آنها می گفت:

اصطالح خیس خوردن لباس، تاموقع شستن، بهتروراحترچرکشان بیرون بیاید. صحبت ازپالودگی بود. اّما درعمل گفته میشد، هرکس نمی خواهد 

سال ابوغریب و...؟.  ۸سال زندان و۲درمجاهدین بماند بفرماید   

بخوریم وچرکمان بهتردربیاید. کیسه کشی شروع شد وهرچه اینجا حوض ایدئولوژیک است همه نشسته بودیم زیرپای رهبری عقیدتی، تا خیس 

. بیشتر کیسه می کشیدند فقط چرک وتعفن خمینی وفردیت وجنسیّت کبره بسته ایی که نه تنها سالیان ، بلکه بصورت تاریخی برتن ما نشسته بود

خمینی برسر این نسل  هن با همه شکنجه ها وجنایاتی کچرک تمامی نداشت. سخنان رهبری هم چیزی جزاین نبود. مانده بودیم که درطی این سالیا

بری  آورد، چراما اینهمه چرک وتعفن ازاو به ارث برده ایم؟. ما که نسل فدا بودیم ما... گوهران بی بدیل هم شدیم! اما هیچ وقت ازکیسه وچرک

 نشدیم؟. چه رازی است که ما همیشه باید بیش ازپیش درچرک خمینی کیسه کشی شویم؟.

ل آلوده بودیم به شاه وخمینی و...، اینک باید چنین حوض کثیفی هرچه  آلودگی ازخمینی وجود داشت غرق مان کردند تا بدانیم که همه ما ازاوّ در

تا بتوانیم جزئی از تن رهبری باشیم ولباس شرف را بپوشیم واز بی شرفی ونجاست بدرآییم. وهرکه  .تصمیم بگیریم که می خواهیم پاک شویم!

ابوغریب بشارتش دادند که بعد فهمیدیم حوض ابوغریب همان فاضالب است که سفارشی ها وامانتی هایی زندان به حوضی در ،این حوض نیستدر

خودش را داشت. اشرف پاک ترین شهر جهان بود.  «پاکسازی»را درآن می انداختند. صدام هم شیوه  )مجاهدین زندانی درابوغریب( رجوی

 «هرکسی اینجا وارد شود، انسان دیگری ازاینجا خارج می شود!.) می چالنیم( »:وزارت اطالعات ( عراق هم نوشته بودنددراستخبارات) سروبر

می  چالندن ایدئولوژیک و چالندن فیزیکی، تذکاروچوب دوسرطالیی بودند که دردستان رجوی وصدام بود. ما آلوده نبودیم!. دستان آلوده به قدرت

جان شیفیه ی رهبری عقیدتی خودش... نجاست ند به خودش! بهخواست که آلوده مان ک  

این چه گوهر بی بدیلی است که بیش «. بی بدیل » وآنهم نوع« گوهر» :می گوییددرتوصیف اعضای خود شما یکربع قرن است که 
ودروغ وقاچاق انسان که حکم آدم  نفر به شیوه با فریب۱۰۰۰نفرشان ازسازمان جداشده اند؟. این چه گوهر بی بدیلی است که بیش از۱۵۰۰از

نفر رازندانی وشکنجه وازآنها  ۷۰۰درپروژه به اصطالح رفع ابهام ۷۳ربایی را داردبه اشرف کشانده اید؟. این چه گوهر بی بدیلی است که سال 
شان را برای بقا وحیات توبدهند ویا اعتراف می گرفتید که مزدور ونفوذی رژیم هستند. گوهر بی بدیل یک جا برای شما معنای واقعی دارد. یا جان

دررقص رهایی با تو!. درآلبانی کسانی جدا می شوند که شاخص ها ودسته گل های تشکیالتی شما ومریم بودند! چرا پس ازچهل سال درسازمان 
د آلبانی نمی خورد. پس پرده بودن درآلبانی فرارکردند؟. آیا ازترس موشک باران درآلبانی است؟. تهمت ها وتوجیه شما دراشرف ولیبرتی بدر

 گوهر بی بدیل را بنمایید تا ببینیم چه برسر یک نسل ویک مقاومت آوردید. 

بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم         حافظ    در خرقه از این بیش منافق نتوان بود  
 

 سیم خاردارهای حلقوی سه رشته ایی دور سیاج اشرف

. پیش از آن نیز اضافه شد با افزودن یک دستک فلزی) نبشی( سیاج اشرفباالی دیگربه حلقوی بود که سه حلقه سیم خاردار ۷۵درتابستان سال 

ما خودمان شیوه کارنصب سیم خاردارها را توجیه شدیم برای خودم  سه حلقه سیم خاردار حلقوی از داخل قرارگاه به پایین سیاج نصب شده بود!.

وفضای بدی را ایجاد مطرح کردم که برای ما خوب نیست به مسئولین سیم خاردارازسمت داخل اشرف زده شود واینرا حلقه سخت بود که سه هم 

 اگربرای جلو گیری ازنفوذ دشمن است باید ازبیرون بزنیم. اّما گفته شد که چون نمی توانیم برویم بیرون سیاج، ازداخل می زنیم ؟.می کند 

هرروز نفربرهای زرهی و تانکها دربیرون اشرف تمرین رانندگی کرده یا آموزش تاکتیک یا مانوریگان داشتیم وبرای ترّددافراد نیاز به درحالیکه 

رژیم نیازی به نفوذ به اشرف نداشت با خمپاره یا کاتیوشا و... میزد بنابراین چنین توجیهی برای ما هم که درجریان  هماهنگی با عراقی ها نبود!.

)باید توجه داشت که آنزمان ما هیچ اطالعاتی ازدرون خودمان نداشتیم هیچ کس جرات نمی کرد با کس دیگری ازاین حرفها بودیم  قابل فهم نبود. 

 خیلی زندان بودم وازشکنجه درحدّ  ۷۳-۷۴بزند محفل شعبه سپاه پاسداران بودو....وما نمی دانستیم چرا اینقدر روی محفل حساسند. با اینکه من در 

درآلبانی فهمیدم که چرا محفل شعبه سپاه پاسداران است؟!. زیرا رجوی با این ۹۴کمی خبر داشتم. اّما ازگستردگی وعمق مسائل بی خبر بودم. سال 



ه ت نکرأجر من یکبار هم»شیوه می توانست جلوتبادل اطالعات وافشاءکثافت کاریها یش را بگیرد.هرکس به آلبانی آمده بود بال استثنا می گفت: 

حتّی با مسئولین سازمان صحبت کنم چه رسد با بّچه ها! یکی می گفت بعد از بیست سال بخدا قسم این اّولین باراست که  ۷۳دم در باره زندان ا

درآلبانی هم ترس و وحشت ازسازمان حتّی  «ی با بّچه های دیگرهم دراین باره حرف نزده ام)درآلبانی(.حرف می زنم حتّ  ۷۳دارم درباره زندان 

د نیز وجود دارد)بویژه اکنون که همه ازسازمان پول می گیرند و کمیساریا پرداخت پول را قطع کرده(. این حتّی درمورد نفراتی که دراروپا هستن

صدق می کند چون از سازمان می ترسند سازمان لجن مال می کند بقول رجوی رژیم مالی اش می کنند.  

 

 

 

الزم به یادآوری است که همه افراد عالوه براین که درداخل قرارگاه محصور بودند، اطراف قرارگاه هم توسط نیروهای عراقی کامالً حفاظت می 

 شدند ، در داخل نیز فرماندهان به ویژه شب ها پست می دادند که کسی فرار نکند. واین سه رشته سیم خاردار حلقوی نیز برای همین بود. 

زندانهای اشرف دریک اتاق بودیم. هر درباهم   ۷۴تا  ۷۳ت چهارماه درسال شهید شد(بمدّ  ۸۸مرداد سال۷-۶من ومهرداد نیک سیر )دریادم می آید 

ا دراین نشست این نشست ها برای ما نیست! بلکه برای افرادیست که درپروژه رفع ابهام نبوده اند! وازاین نظر خوشحال بودیم .امّ :» می گفتیم  دو

وژه ام کرده بود ودست از سرمن برنمی داشت من باید اعتراف می کردم که درزندان بریده بودم داستان عجیبی سبتول رجایی تا سه روز ها هم، 

و تواب بودند خیلی راحتر بودند درزندان طبعاً کسانی که  بود من واقعاً نمی فهمیدم چرا سازمان اینقدر به ما فشار می آورد تا چنین اعترافی بکنیم.

بوده و میدان دار نشست ها و تهاجم می شدند. درنهایت من تن  ان سازمانبه سادگی آب خوردن به آن اعتراف می کردند واتفاقاً همین افراد مقّرب

د اّما ندادم چون من ایستادم وقبول نکردم ومجبور شدند بعد یک هفته بتول رجایی را عوض کنند وبجای او فروغ زرکش را بیاورند اوهم صدایم کر

ازآنچه فهمید که تن نخواهم داد وبدلیل پروژه رفع ابهام فعالً دست ازسرم برداشتند. این نشست ها درهمه سطوح برگذارشد. به همین دلیل هیچ کس 

برمهدی افتخاری گذشت خبرندارد هیچ کس نمی داند که چه بالهایی برسرمهدی می آوردند چون اوسوژه شماره یک اشرف بود. بنظرمن 

 داشتیم  گسارکالمی ولجن پراکنی درنشست های دیگ ودیگچه وعملیات جاری، بساسخت ترازسنگسار است. همیشه قبل ازنشست ها لحظاتیسن

هیچ کس حرفی نمی زد همه درخود فرومی رفتند. خداخدامی کردیم این نشست ها که شکنجه روانی بود تمام  .مثل پشت درب اتاق بازجویی نشستن



ساعت ما صرف همین نشست ها وگزارش نویسی می شد. طبعاً بسیاری برای خوش خدمتی ویا صرفاًبدلیل دربردن خودشان از  ۲۴شود چون تمام 

فعال درنشست خیس بخورتا نوبتت برسد) اصطالح خیس » این نشست ها، هرچه می توانستند به سوژه تهاجم می کردند. بتول رجایی که می گفت:

اّما رجوی وتشکیالت سرکوبگری که جنس اش امنیتی شده ازهمه این ارعاب ونسق کشی جواب مورد (.«  آن کردن لباس درتشت قبل ازشستن 

نظررانمی گرفت چون دوره ایی بود وافرادپس ازیک مّدت چوب باالی سرشان نبود ترس شان می ریخت، مهم این بود که افراد همیشه درحالت 

به همین دلیل رجوی تصمیم گرفت سرکوب وارعاب کالسه شده وبدون شکاف ایجاد کند. نشست  ترس وحشت باشند وبه خواسته های آنها تن دهند

این نشست وسناریو، حوض ارعاب ولجن  حوض همان سرفصلی بود که رجوی اینبار به سردمداری خودش اعالم کرد ارتش را منحل می کند!

کرده بود. مال شدن برای پذیرش شرایط مرگ آوری که رجوی درون تشکیالت ترسیم  

گروهی که ما در آن بودم، مجموعه سیستم های پشتیبانی وستادی بودند. مهدی افتخاری نیز دراین »می گفت:نفرات درباره نشست حوض یکی از

زندانبان اصلی ویکی ازشکنجه گران « کاک عادل»دوره قرار داشت. حدود یک ماه از نشست گذشته بود. آن روزمحمد سادات دربندی به نام 

شرف، تمام روز درکنار مهدی افتخاری نشسته بود و مدام او را تحت فشار می گذاشت که برود پشت میکروفون و حرف بزند تا اینکه رجوی می ا

خواست نمایشی از قدرت وحسن ختام رابه اجرا بگذارد و ازهمه خواست تا ایستاده و سوگند بخورند. در این موقع بود که مهدی افتخاری پشت 

به این ترتیب فضاي سنگیني كه رجوي ایجاد كرده بود وهمه  «!.؟می توانم بعنوان مهمان اینجا بمانم من یک سئوال دارم!»ن رفت وگفت:میکروفو

مسعود رجوی بشدت عصبانی شد و شروع کرد به داد و فریاد که این خروس بی محل برنامه ما را خراب درخود فرورفته بودند درهم شكست. 

د ساعت اجازه داد، تا جمع حاضرهرچی به دهنشان می آمد، به مهدی افتحاری بگویند.ت چنکرد وبه مدّ   

۷۴نشست حوض سال   

 سناریوی انحالل ارتش، سرفصل سرکوب همه جانبه وتحمیل توتالیتاریسم  

نیروهای حفاظتی اش همه به صورت یک صّف به طبقۀ پایین رفتیم وتک تک با رجوی دریک اتاق تحت کنترل شدید درساختمان بهارستان  

اینجا راحت باشید وبه مسائل »روبوسی کردیم. پس ازروبوسی همه به طور فشرده روی زمین نشستند و مسعود طی سخنان کوتاهی گفت:

و ایدئولوژیکی فکرنکنید ، چون من می خواهم فقط در مورد مسائل استراتژیک با شما صحبت کنم!. فرداصبح، به سالن شورا)بهارستان( رفتیم 

 کسی مجاز به تغییر صندلی یا خروج از سالن را نداشت.
رجوی ابتداگزارشی ازچند فردبریده را خواندکه درمورد مسائل جنسی وهمجنس بازی آنان بود واینکه آنها قصد داشتند درعملیات به خواهران 

مجاهد تجاوز کنند. سپس گفت» می خواهم ارتش را منحل کنم ازفردا هرکس برود خانه خود!. آقاجان ما مبارزه نخواستیم! یک برگ اعالمیه می 

دهیم بعد هم می گوئیم نتوانستیم! ازاین پس ماارتش را منحل کردیم. شما خلع لباس شدید! اّما چون نمی توانستنم لباس شخصی برای خواهران تهیه 

شما راهم فعالً با همین لباس آوردیم... اگر لباس داشتیم همه شما کنیم و خوب هم نبود که ازمقربیرونشان کنیم تا درخیابانهای بغداد شب را بگذرانند 

دّوم ارتش آزادیبخش  مؤسسانشما خود باید باید با لباس شخصی اینجا می آمدید چون ارتش قبل رامنحل کردیم. ما آن ارتش قبلی را نمی خواهیم! 

باشید وهرکس می خواهد درمؤسسان دّوم ارتش آزادی ثبت نام کند باید ضوابط وچارچوبها ی آنرا بپذیرد ...عده ایی به گریه زاری پرداخته وگفتند 

 ما ازشنیدن چنین چیزی شرم کردیم!.

 «کسانی که می گویند شرم می کنیم شرم یک احساس انقالبی است بایستی آنقدرشرم بکنید تا تغییر کنید.»رجوی گفت:  
وادامه داد:» یا »همه« انقالب مي کنید یا من ارتش آزادیبخش ملی رامنحل می کنم وهمه را دنبال کارشان می فرستم.هرکس مي خواهد انقالب کند 

بیاید جلوي سن، دراین حوض بنشیند تا تطهیر شود این حوض کوثراست. حضرت علی هم برای یارانش حوض داشت وآنان را پاکیزه وتطهیرمی 

 کرد.«

رجوی درتفسیری از آیات۱۱۲ تا۱۱۵ سوره مائده مربوط به عیسی مسیح وسفره آسمانی گفت:» وقتی که خدا به درخواست عیسی عمل کرد واز 

آسمان سفره ای با غذاهای فراوان برای آنها فرستاد ولی آنها ایمان نیاوردند ….خدا آنها را به سختی مجازات نمود و آنها را به شکل خوک 

 وخنزیر درآورد ودرشهر چرخاند.«

از ۸۰۰-۷۰۰نفرمرکز۱۱ حدود ۲۰-۳۰نفر رفتندنشستند کف زمین و شروع به التماس و گریه و زاری و ... خواستند تا ارتش را منحل نکند و 

تعهدمی دادند که انقالب خواهند کرد. رجوی از بقیه پرسید که چرا آنها نمي آیند؟ تعدادي با حرف رجوي ودیگر مسئولین، داخل حوض شدند. بقیه 

 راهم زنان شورای رهبری توسط یادداشتی به مردان پیام می دادند و نفرات رابلند مي کردند مي برند داخل حوض.

سوال: منحل کردن ارتش با روبوسی اّولیه رجوی نمی خواند؟ وتا بحال سابقه روبوسی با رجوی را نداشتیم!. رجوی ازچه چیزی می ترسد که 

تأکید می کند »فقط بحث های استراتژیک می کنم؟« نکند چون بغداد است واگر افراد بو ببرند که چه بحثی است امکان فرار یا...وجود دارد. کما 

 اینکه به هرسری می گفت که ازاین نشست باکسی صحبت نکنید!.



آیا این سوال به ذهن نمی زند کسی که می خواهد ارتش را منحل کند! چرا ازخروج داوطلبانه  ولویک نفراز سازمان وارتش هراس و واهمه 

دارد؟. حتّی حاضر است قیمت سنگین نشست جمعی ومحاکمه و زندان اشرف وابوغریب وسپس تحویل دادن به رژیم خمینی را بپذیرد؟. بی سابقه 

ترین سرکوب تشکیالتی وتوتالیتاریسم تاریخ را دراشرف بوجود بیاورد، تا خروجی نداشته باشد!. همان شرطی که برای جمع گذاشت که دیگر با 

اتکا به این جمع »خروجی« نداریم وجمع باید تضمین بدهد. کسی نمی پرسد حتّی امام حسین هم اگربود کسی نمی توانست درآن جمع تضمین کند 

 که کسی از اردوی امام حسین خارج نشود!. پس ما چطور می توانستیم تضمین بدهیم که از این پس بریده نداریم وکسی نباید اشرف را ترک کند؟.

آقای رجوی تو که کتاب امام حسین می نویسی!آیا باید ما به تو این دو دوتا چهارتا را بگوییم؟. پس اگرمی دانی! این فشارو تحمیل باجگیریها برای 

چیست؟ بگذارهرکسی نمی خواهد مبارزه کند، برود. ازماچیزی کم نمی شود بلکه اضافه می شود!. اّما درست بدلیل وجود عراق وصدام این حرف 

اصولی ومنطقی به مذاق رجوی خوش نمی آید. زیرا ارتشی که خروجی دارد اّما ورودی ندارد درنظر صدام پایین می آید ودیگرازپول وامکانات 

بیدریغ خبری نیست. کما اینکه بعد ها مجبور شد به هر شیوه ممکن که شده نیرو ی تازه بیاورد با هرشیوهٔ  ممکن!. وازاین پس افتادیم به انواع شیوه 

 های قاچاق انسان وفریب تحتانی ترین اقشار جامعه، صرفا برای باال بردن آمار نفرات درنزد صاحبخانه.

 آقای رجوی!ابتدایی ترین سوالی که به ذهن خطور می کند اینست که:

 همهوا ازاشرف افراد داوطلبانه ازخروج چرا کند رامنحل ارتش خواست می که کسی بزند افراد ذهن به که نیست منطقی سوال این آیا
 شود؟! خارج عراق در سازمان از نفر یک نیست حاضر زیرا برد می بکار هرترفندی آن تحقّق برای دارد؟

 محورهای بحث رجوی درحوض

رجوی  بحث راحول مسائل سیاسی واستراتژیک وموقعیت سازمان درعرصۀ جهانی وبند» ر«) ریاست جمهوری مریم(شروع کرداّما اصل حرف 

 مواردی است که ذیالً می آید: 

 ۱- کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. 

مجاهدین بدون پول وبدون حمایت ابرقدرت باید بر روی توان خود و مردمشان متّکی هستند. ما مجاهدین بدلیل مستقل بودنمان با توجّ ه به تنها 

بودنمان وعدم وابستگی دراین جهان، هیچ کسی به ما کمکی نمی کند. »کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من«) با انگشت پشت خود را می 

خاراند(... یا باید ارتش خود را منحل کنیم ویا اینکه تمام عیار بدون اینکه تزلزلی داشته باشیم ومناسباتشان را دچار تنش و تالشی کنیم،  قیام کنیم 

 وبه مسئولیتهای خود بپردازیم. 

 جدا شده به خارج نمی فرستیم -۲

 

هیم جداشده هایی که به خارج فرستادیم تبدیل به طعمه ای برای رژیم شده و علیه ما فعالیت می کنند، ازاین به بعد هرگزکسی را به خارج نخوا

خروجی ارتش می رود و سپس به استخبارات عراق  فرستاد وهرکسی می خواهد جدا شودابتدا برای اینکه اطالعات او بسوزد به مّدت دو سال به

سال در زندانی می شوند، و پس از آن اگر تبادلی بین ایران و عراق باشد، ۸تحویل می دهیم طبق قانون عراق به دلیل ورود غیرقانونی به عراق ، 

درخارج شروع کرده ایم وهمه جدا شده ها وبریده را هم « جاروی شغاالن»از این پس خطی بنام  با رژیم تبادل می شوند.« اسیر جنگی»بعنوان 

 «ها را جاروکرده ودهانشان را سرویس خواهیم کرد.

 

» ، یکباره یک زنان شورای رهبری بلندشد وگفت:۱۰: :درروزپایانی نشست حوض سری مرکز۹۶آذر گفت ۴گ در -غ

رجوی با «. من می خواهم سازمان بروم »برادر)رجوی( مایک مشکلی داریم جوادزائریان رانام برد. جواد به رجوی گفت:

توبا اینکارت پاگذاشتی روی خون اشرف وانگارکه به ناموس من تجاوزکرده ایی!. )اشرف ربیعی همسر اّول » براشفتگی و..:

پرسیدم: به ناموس من تجاوزکرده ایی!. منظورش چی بود؟. «ونشست تا زمانیکه جواد حرفش راپس بگیرد ادامه داشت.« رجوی( 

 من تجاوزکردی، چون مریم زنده است!.« زن»منظورش اشرف بود زن اّولش بود، نمی توانست بگوید که به » گ گفت:-غ

 

  از این پس می خواهیم با مشت آهنین وارد شویم -۳

 از این پس می خواهیم با مشت آهنین وارد شویم...جدا شده به خارج نمی فرستیم و برای اینکار با استخبارات عراق هم هماهنگ کرده ایم...

آنها)عراق( هم بعنوان جاسوس رژیم  وهرکسی که قصد جداشدن داشته باشد را به مّدت ده سال در خروجی اشرف و وزندان ابوغریب خواهد بود.

را هم به رژیم می دهند. به همین دلیل آنها هم یک حاکمیّت  )عراق(ن افرادی برخورد می کنند زیرا عالوه براطالعات ما اطالعات آنهابا چنی



 هستند وروش ها خودشان را دارند و شکنجه می کنند. وسپس به رژیم مسترد شده وهرگز پای جدا شده ایی به اروپا نخواهد رسید. عملیات جاری

 « وباید همه تعهد وتضمین بدهند که همه را به انقالب بیاورند.و نمی توانیم داشته باشیم. برای همین است که جدا شده ایی نداریم وجمع هم 

 
رجوی می دانست شکاف داشتن افراد درذهن خودشان برای جدا شده یا بریده ) واژه تشکیالتی( به معنی سوراخ شدن دستگاه مجاهدین است!  

بنابرین ذهن همه را آببندی می کند که بریده نداریم پس باید درها را بست وازهمه تعهد می گیرد وبه این شکل »خروج ممنوع« را اعالم 

ومسئولیتش را روی دوش جمع می اندازد. رجوی درماده های قوانین به ثبت رسانده می گوید:»مجاهد اقساطی و مدّ ت دار یا تاریخ مصرف گذشته 

« بمیر وبدم!.»از سازمان نداریم. وبرای ُمهرکردن ماندن درسازمان عدم پذیرش هیچ بهانه ایی توسط افراد...می گفت:یعنی خروج « .نداریم

  وداستان این مثل را شرح می دهد.

۴- رجوی گفت:»عمر خلیفه دّوم خیلی معایب داشت اما ُحسنش این بود که همه ازاوحساب می بردند، خلیفه سوّ م عثمان اینطورنبود.«، او تندی 

وخشونت عمر را کاردرستی می دانست. زیرا با چنین خصوصیات وصفاتی، هیچ امامی از شیعیان  یافت نشد تا رجوی به آن امام اقتدا کند! تنها 

خلیفه دّوم را برای توجیه اعمال خود می یابد؟. اگر خشونت وتندی نقطه مثبت و ُحسن یک فردمحسوب می شود. رجوی که همیشه علی مقتدای 

تاریخیش بود اینک خلیفه دوّ م » عمر« به کام اوست. درحالیکه خدا تأکید کرده به »ُرَحَماُء بَْینَُهمْ «. این حاج داود رئیس زندان قزل حصار بود که 

ّداُء عَلَى بَْینَهُْم! وباعث خنده ومضحکه زندانیان می شد. آقای رجوی! ویژگی محمد نه تندخویی وخشونت بل  آیه را به اشتباه می خواند:» أَش 

 نرمخویی ومهربانیش بود و همین خصیصه اصیل درقرآن درتوصیف صفات پیامبر هم آمده است:

« ً شدند پس از آنان درگذرو از پیرامون تو پراكنده مى  پس به ]بركت[ رحمت الهى با آنان نرمخو ]و پرمهر[ شدى واگر تندخو وسختدل بودى قطعا

آیه « كنندگان را دوست مى دارد.كار]ها[ با آنان مشورت كن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن زیرا خداوند توكلبرایشان آمرزش بخواه ودر

 سوره آل عمران ۱۵۹

 آقای رجوی! این هم از صفات وکارکرد های خدا:

َ أَلََّف بَْینَُهْم إ  َوأَلََّف بَْینَ »  نَّ َّللاَّ ْم َو لک  ْم لَْو أَْنفَقَْت ما ف ي اْْلَْرض  َجمیعاً ما أَلَّفَْت بَْیَن قُلُوب ه   «.نَّهُ عَزیٌز َحکیمٌ  قُلُوب ه 

لیکن خدا تألیف قلوب آنها  و الفت داد دلهای مؤمنان را ، دلهایی که اگر تو با تمام ثروت روی زمین می خواستی میان آنها الفت دهی نتوانستی ،»

 ۶۳سوره انفال آیه  .«کرد که او مقتدر و داناست

ْنفَان   فَإ نَُّهمْ »  ا ص  ّین   ف ی لَکَ  أَخٌ  إ مَّ ا وَ  الد  یرٌ  إ مَّ  «.اْلَخلْق   ف ی لَکَ  نَظ 
 غنیمت را آنان خوردن که باشی شکاری حیوان همچون هرگز مبادا باش، مهربان و دوست همه با و ده، قرار خود دل پوشش را مردم با مهربانی»

 ۵۳ نامه از  فرازی «کند.می اشاره باشند(می آفرینش در تو همانند دیگر ی دسته و تو دینی برادر ای دسته اند،دسته دو مردم زیرا دانی،
  البالغهنهج
 

بقول همین عُمری که  با علی درکارها مشورت می کرد!  است(آقای رجوی! عُمر با همهٔ عُمر بودنش ! ) البتّه آنچه شیعه آخوندی ساخته وپرداخته 
لوال علی لهلك  »از خود انتقاد می کرد! بارها گفته بود: ،عُمرهمین  «!ا ُحسنش این بود که همه ازاوحساب می بردندخیلی معایب داشت امّ  »شما:
بینید!. آخه عُمر واقعی! آیا یکباراز خودت انتقاد کرده ایی؟. به  آیا صداقت وفروتنی را می آقای رجوی! .!اگر علی نبود عمر هالك می شد« عمر.

 شدی!.نشد اّما توهالک عُمرهمین دلیل 

همچنانکه پیش ازاین گفتم درسراسر قرآن وآیات آن هرکجا حکمی آمده، هیچ حکمی مطلق نبوده است درکنارش پرانتزی هم باز کرده است.حتّی 
ه نازل شده عطف به ماسبق نمی شود! این است حرمت انسان!. کما اینکه درقبال حکم عُمر مبنی برسنگسار کسی که با مادر خود ازدواج کرده آی

سال شیر دهد! پس ازآن نیز باید کودک را سرپرستی  ۲نمی توان سنگسار کرد! باید کودکش را بدنیا بیا ورد. وپس ازآن نیز علی می گوید:یک زن،
 ر سالها گذشته است ودیگر این زن همان زن قبلی نیست تغییر کرده است! نمی شود حکم برسنگسارنمود!.وبزرگ کنند وقتی هم بزرگ کرد دیگ

م  آقای رجوی! قرآن و نهج البالغه خواندن اپورتونیسم نیست! اپورتونیست این بود که مانع شدی تا بخوانند! زیرا مشخص می شد که اپورتونیس 
سال نهج البالغه وقرآن را درسلولهای انفرادی می خواندم وحفظ می ۳شخص شما هستید، نه خوانده قرآن ونهج البالغه ونه چیز دیگری!. من 

آمد و قرآن ونهج البالغه را سلول های ازانفرادی گوهردشت جمع کرد، اسدهللا الجوردی بود!.آنشب تا صبح  ۶۲م. کسی که درتابستان سالکرد
خواندم. می دانستم کینه توزی الجوردی چیست!. صبح پاسدار آمد و قرآن ۱۲بند  ۳۴نخوابیدم و یکباردیگر بطور فشرده نهج البالغه را سلول 

الغه را جمع کرد وبرد. نه تنها قرآن ونهج البالغ را، بلکه حتّی یک کیسه نایلون کوچک سطل آشغال سلول را!، تا هیچ چیز نداشته باشیم ونهج الب
ماه اّول انفرادی قاشق هم نداشتیم ومن یک تکه استخوان بجا مانده از آبگوشت، بجای ۴هیچ چیز! آنروزها ما هیچ چیز نداشتیم هیچ چیز! حتّی در

نسل ما  قاشق برای خورن آش ولوبیا و عدس و... استفاده می کردم. اّما چقدر خوشحال بودم چقدر!. زندگی یعنی مبارزه ومقاومت، نه من، همهٔ 
چون ما . اینچنین عاشقانه زیستند وبهترین دوران زندگیشان همان زندان بود!. کاش ُمرده بودیم وچنین روزگاری که شما ایجاد کردید را نمی دیدیم!

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=63


... یک لحظه به خودم گفتم: سیامک ننویس، این حرفها تورا با خود می برد... و از جریان ومتن اصلی چیزی نداشتیم جز آرمان ها ورٔویا هامان
 ویسم :دور می شوی...خیلی دلم گرفته برای آن روزها ... نمی دانم چرا این شعر بیادم آمد بهتر است بنویسم بگذار هر چه درذهن می آید بن

……………………………………………………………………………………………………………… 

۱۸/۵/۱۳۹۱«            بر من ببار»  

 

 عشق را بگو :

از وحدت  گلین  خویشم                         

محرومم مساز                 

بر من ببار                    

 

 عشق را بگو :

 سیامک 

ات را « سالم » همیشه   

 می خواست 

خیلی زیاد ...!                

 

سیامک نادری« برای لبخندی که برلبانم بنشیند» ازکتاب:  

...............................................................................................................................................  

 ۱۹/۱/۱۳۹۱ « سالم»یادش بخیر     

 

 چه تشنه ام 

 چو شباهت آینه های وفا

 به دیده رؤیا

  

 دوستی

 و نرمه دستی 

-از قفایم  -    

 مرحمی بر شانه ام 

«سالم » آهای ....!     

 

 در آینه گوهردشت ها 

 با چشمبند 

 چه سالمی  می دادیم 

 یادش بخیر!



 سالمی 

«نیاز» سالم    

 بی آنکه بپرسیم 

 تو کیستی !

 

 حس ها نوشتنی اند 

یکی از پشت پنجره   –مثل اآلن   

سالم   سالم   سالم   –صدایم زد    

 من دویدم سر راه ...

 کیست به من گفت سالم !؟...

 

 سیامک نادری« من آبی سرا و، سراب؟!» ازکتاب: 

 

عملیات جاری با تضمین جمع -۵  

به خاطرهمین هرکس که عملیات جاری نکند یعنی نفر نشست های عملیات جاری جهت آب بندی وبستن شکاف ها دربرابر نفوذی دشمن است. »
این جهاد نفس وجهاد اکبر هرمجاهد است این باالتر از شهادت است به این معنی که باید گناهان وخطاهای خودرا  وزارت اطالعات ونفوذی است.

بسته!،  مخالفتچطورراه را برهرگونه رجوی ینید می ب «درحضورجمع طرح کند ... وانتظار این راهم داشته باشد که جمع هر برخوردی بااوبکند.
وسیل  ردهچون ما درعمل دیدیم که هرحرف ونظرکوچکی درمخالفت با یک کارساده روزانه هم باعث می شود برای ما نشست جمعی برگزارک

گندیده  «تفردیّ »وعملکرد من ناشی ازاتهام وفحاشی را روانه مان کنند  النهایه مجبورشویم درهمان جمع ونزدخواهران اعتراف کنیم که حرفهای 
دارد بوده وحرف جمع را می پذیرم ازجمع ممنون وسپاسگزارهستم که مرا هدایت کرد وبه انقالب مریم  «جنسی»وکثیف و...که ریشه درمسائل 

  .تمرگیدن سرجای خود!سپس را درآوردن....و  )سازمان(خانه هٔ وصل کرد و ادای بچّ 

درشرایط خاص عراق که جزتن داده به اجبارواکراه هیچ راه برون رفتی  ،انحالل ارتش وبکارگیری چنین ترفندی ی)به این ترتیب با سناریو 
تشکیالت وفضای  که حلقهٔ  هاییانبوهی ازضوابط و چهارچوب بلکه با ،نه تنها عملیات جاری با تضمین جمع ،داشته باشدوجود برای افراد دیگری

به معنی نشست جمعی و زندان مجاهدین و ابوغریب والنهایه تحویل  چنین قوانینیعدم پذیرش  انست تحمیل کند.کرد تو افراد را بسته و تنگ می
دانستیم که عملیا ت جاری وبویژه تضمین جمعی! معنی و  شدیم زیرا می رد میبود. ما با این شیوه ها دردرونمان خُ  ضد بشری دادن به رژیم

شود وآن فردهیچ راه  ن نشست به او تهاجم مییدرهمابتدا دراین جمع فعال نشود  فردیوهر ه جانمان است،مفهومش انداختن نفرات با دست باز ب
یعنی دریدن کالمی وبعضاً فیریکی، درحالیکه ما داشتیم عاشقانه کار  !که رجوی چنین مسئولیتی به او داده ،گریزی ندارد تا به کسوت جمعی درآید

 کشیدم ومی خودمان نمی دانستیم همیشه وقتی چنین نشست هایی بودمن زجر میوشأن نظیم رابطه را درسطح کردیم عاشق خودش بودیم این ت می
چون  . وااّل سطح ما چنین نشست وضوابط توهین آمیزی نیست،!برای همه نیست بلکه برای افراد بریده یا ضعیف است سخنان وقوانینگفتم این 

ما  تناقضدانستم این اصلی ترین  پرستیدیم. اورا سمبل ومظهر خون شهیدانمان می اورامطلق می شد. درحالیکه ما مثل مجرم باما تنظیم می
درسازمان بود. رجوی ضوابط راآنگونه که می خواست درجهت منافع تشکیالتی خودش بهره برداری می کرد، وقتی که نفر می دیداگرعملیات 

و ازروی ترس به اجباردرعملیات  خورد و بااین بهانه هربالیی به سرش می آورند، جاری رابه صورت فرمالیستی انجام ندهد، مارک نفوذی می
این همان نقطه دوگانگی با سازمان ورهبری بود. به عبارتی رهبری را دوست داشت اّما فاصله ایی که با چهارچوب های  جاری شرکت می کرد.

رجوی نیستند به این ماهیّت فهم اینکه این چهارچوب ها و ضوابط چیز جدایی از برای ما کرد. شد زاویه پیدا می تشکیالتی که هرروزتحمیلی ترمی
اورا به اندازه ائمه دوست داشتیم بدلیل تاریخچه سازمان وشهدا وهمه مبارزه و شکنجه هایی که درزندانهای رژیم  ،سادگی قابل فهم وپذیرش نبود

بود،این نقطه را بخوبی می شناخت، ما «نقطه ضعف»که درواقع  ،ما را «تنقطه قوّ »ی ورجو مانمی توانستیم خارج ازاین باشیم. پلید خمینی بود.
ما نمی توانستیم اززیرچتری که  ممکن بود. رجوی نا فهم ودرک اپورتونیسم خودشیفته منحرف وتوتالیتاریست با چنین نقطه ضعفی دروجودمان،

به سادگی بتوانیم این  ،وبویژه جنایت های یک رژیم قرون وسطایی ندانیان وهمبندانزسابقه فرهنگی ومذهبی وسیاسی وتشکیالتی با انبوه شهیدان و
همین عشق چشم مارا  دانستیم، دیدیم بکله اورا معصوم )به صفت بی گناه وپاک( می کنیم مامطلقا ً هیچ اشکالی به رجوی نمی درکمسائل را 

 اّما، .بلحاظ روانی درفشار ومنگنه واسترس شبانه روزی هستیم ،شویم کوب میدیدیم که با همین رهنمود ها وظوابط ومعیارهایش سر می بست.
گفتیم بخاطرمردم  بستیم می دیدیم چشممان را می کند. وقتی هم نوری می سیاه ترین چتری است که هیچ نوری از آن عبور نمی ،چترایدئولوژیک

مگر راه دیگری هم بود.  ،دهیم و مبارزه برعلیه رژیم والیت فقیه، به هرچه که هست تن می  



با انقالب ایدئولوژیک یک دهه خودمان را  ۶۴با شعار اسالم چپ مارکسیسم برای یک دهه سازمان را بیمه کردیم، سپس درسال  ۵۴درسال » -۶
شما باید تغییر جنس داده و مجاهد واقعی شویدبا وصل به رهبری از جنس « عملیات جاری و تضمین جمعی»با  ۷۴بیمه کردیم، وحاال از سال 

 «مریم! .تا کمربندها را سفت کنیم وبرای ده سال آینده خودمان راآببندی کنیم.
است وتاکنون هیچ محفلی نبوده که از آن  محفل شعبه سپاه پاسداران است... محفل یک شعبه از سپاه پاسداران دردرون مناسبات مجاهدین» -۷

 «مسائل جنسی یا روابط جنسی بیرون نیامده باشد.
اخبار واطالعات بیرون به درون سازمانبود تبادل و، طرح محفل ازجانب رجوی بدلیل جلوگیری ازدرزاطالعات اززندان وشکنجه وبگیرو ببند  

موفقی بود که بعد ازآن هم  تمام نشد بلکه تجربهٔ  ۷۴ی پروژه رفع ابهام پس ازسال زیرا آن زمان ما اطالعی نداشتیم که زندان وشکنجه ها
ه دهد. درسازمان تا سرنگونی صدام ادامه یافت. البتّه این جبر ناگزیری بود که رجوی چه بخواهد وچه نخواهد ناچار بود حتّی با شدت بیشتر ادام

یط عراق هم این امکان را مهیا کرده بود. این همان نقطه گرهی انتخاب سیاست واستراتژی زیرا بنیان کاررابر توتالیتاریسم مطلق گذاشته وشرا
روآوردن به ارعاب وسرکوب ودیکتاتوری واختناق  ،استراتژیک وچه دردرون سازمان -چه دربیرون ازسازمان بلحاظ سیاسی و خطی رجوی،

 مطلق بود. 
 

وسازمان … وشکنجه و...( درست باشد، من اجازه نمی دهم که خون شهدای ما هدر روداگراین حرف هایی که اضداد ما می زنند)زندان » -۸

 «و گرنه من باید کشته شوم.… لجن مال شود 

سرکوب وزندانها را سفید سازی می کرد درحالیکه خودش مسئول مستقیم تصمیم گیری برای بگیروببند وزندان و  ،رجوی اینچنین با ایزگم کنی

 هیچ کس بدون اجازه رجوی آب هم نمی خورد بویژه درچنین زمینه هایی. .دشکنجه درتشکیالت بو

 مسائل جنسی نقطه مشکالت همه چیز -۹

در دوران شاه هم مشکل تمامی  وضعیت مناسبات بشدت خراب شده وخواهران مسئول نمی توانند با برادران خود کارها را به پیش ببرند.»

قراربود تناقضات رادرخودتان نگه ندارید،  « کسررهایی»رگیرمسائل جنسی می شد، شمادرهنگام امضای افرادازنقطه ای آغازمی شد که ذهنشان د

سرازمطرح  ،چنین تناقضات دوران) مسائل جنسی( شما به این پایبند نبودید وبه مرورهمین تناقضات شما راازمریم وانقالب اش دورترکرده ونتیجهٔ 

ژیک است که پوشی برای پنهان کردن غرق بودن درمسائل جنسی است وفردبه جای مطرح کردن کردن تناقضات تشکیالتی وسیاسی واسترات

 «مشکل اصلی که همانا دوران)جنسی( است ، سازمان واستراتژی رابهانه کرده وزیرسوال می برد!.

تیب هیچ کس به ذهنش نمی زند به این تر «هرکسی بحث خطی استراتژیک می کند یعنی مشکل دوران) جنسی(دارد. »:رجوی بصراحت می گوید

 که ابهام سیاسی یا استراتژیک مطرح کند.

 

» رجوی درادامه همین سخنان ازتمامی خواهران مجاهد خواست سالن را ترک نمایند وسپس خطاب به مردان حاضردرسالن نشست گفت: -۱۰ 

مردهستید وحرف مراخوب )باطعنه وتمسخر(  «ماشاهللا»ما اکنون دیگرمجلس خودمانی است ومن می توانم حرفهای خودم رابه شما بزنم...همه ش

برادری که به خواهر مسئول محل  .مشکلش چیست؟ !برادری که پرخاشگری می کند .برادری که گوشه گیری می کند مشکلش چیست؟ !یدممی فه

برادران! الس  ؟!.زند ولفت ولیس می کند...ه می خواهد! برادری که با خواهر مسئولش زیاد حرف می جزجلب توجّ  .چی می خواهد؟ !نمی گذارد

چنین نفراتی  ) زن می خواهم(زدن نداریم! چشم چرانی نداریم... برادری که می گوید من نمی توانم مشکالت انقالب راحل کنم چه می خواد؟...

وی هم جمع می شود ودیگررابطه شما با ابتدا تناقضات جنسی از خواهران به ذهنشان می زند وبعد که آنرا بیان نمی کنند، همین تناقضات ر

خواهرمسئول یک رابطه ایدئولوژیک نیست ورابطۀ آنها با خواهران مسئول شان ازشکل ایدئولوژیکی و تشکیالتی خارج شده واز آن پس یک 

است. یا درحالتهای  «زن»با یک  ،برادر مجاهد نمی تواند با خواهرمسئول خود رابطۀهژمونی پذیری داشته باشد ویا رابطه یک مرد عادی

دریک دستگاه  !همین است «برادرجماعت»شدیدترتبدل به پرخاشگری ولنگ ولگدانداختن به خواهرمسئول می گردد یا زیرآب اورا می زند. 

است. چنین دستگاهی درطول تاریخ همه را بند کشیده، « عنصرمادینۀ مطرود ومهرطلب»و زن« عنصرنرینۀ وحشی ومتجاوز»جنسیّت، مرد

هستند. وتمامی زنان هم، چیزی «زنان»که مدام درپی هژمونی وتجاوزبه حقوق دیگران وبه طورخاص ،فاعل، دچیزی نیست جزنرینه وحشی مر

استثمارجنسی وسنگ قبر جنسیّت رابرداشته،  و دفن شده در گورجنسیّت. حاالمریم با انقالبش آمد اینمفعول،  ،نیستندجزمادینه های مطرود اجتماع

 «انقالب مریم که برای ما بمعنای ضرورت سرنگونی است. ،ه بیشتر نداریمما یک را

 

  
تید تیز بگویم! شما دوست ندارید خواهرانتان درموضع مسئول کار کنند وهژمونی دست آنها باشد، بلکه آنها را فقط برای این می خواهید که بیف»

، قرار بود تناقضات خود را «دوران»زن می خواهید؟ مشکل همه شما چیزی نیست جزبحث  ؟روی آنها!. شما برادران شاشتان کف کرده!. چیه

بنویسید وبدهید اّما این کار را نکردید وهمین تناقضات به مرور شما را درتشکیالت به این روزانداخته ودچارانفعال ودرخود بودن مریم برای 

«.وبریدگی کرده است  

باباشما فکر می »مان شاه دربرابرکسانی که دنبال زن وزندگی درسازمان بودند وچنین حرفهایی می زدند گفت: ممد آقا)محمد حنیف نژاد( هم درز»

کنید ما تُ ...نداریم؟ من خوب می فهمم که مشکل همه شما کجاست... ؛ شما که انقالب نمی کنید معنی اش اینکه شاشتان کف کرده و دنبال »زن« 



هستید و به همین خاطررژیم هم تا حاال سرپا مانده وسرنگون نشده، برای سرنگون کردن رژیم! یا تک به تک شما باید انقالب کنید وبرای علی 

الّدوام زن وزندگی وخانواده را طالق بدهید یا اینکه مجبورهستیم برویم با بّچهٔ شاه ومیانه بازها ویک مشت عالف خارجه نشین یا ملی مذهبی های 

داخله که نقش سوپاپ اطمینان برای رژیم رابازی می کنند و…ائتالف کنیم تا ابرقدرت هم به ما پول وسالح بدهند. دو راه وجود دارد یاحفظ 

استقالل و روی پای خود بودن یا وابستگی و گرفتن پول و سالح وناو جنگی. باورکنیدهرمجاهد انقالب کند برابربا یک ناوجنگی است!من چنین 

 مجاهدی می خواهم.« 

ای برادران سرتان را به سنگ می کوبم! گزارشهای به من » رهم دروسط نشست ناگهان چراغ سالن نشست را خاموش کرد وگفت:رجوی یکبا 

«ها مرزهای جنسی را زیر پا می گذارند!... هیچ برادرمجاهدی نباید چنین چیزی را تحمل کند.«برادر»رسیده که   

حلقه ضعیف نداریم ونمی توانیم داشته باشیم -۱۱   

 ازاین به بعد هیچ حلقۀ ضعیفی را تحمل نخواهیم کرد وباید خودتان دریگان ها به صورت جمعی حلقه های ضعیف را به انقالب کردن بکشانید. »

 نمی دانم چرااین خواهران شما رخت چرکهای خود را برای ما می آورند وخودشان موظف هستند درمراکزوستادها این افراد را درجمع همان یگان

« فصل کنند.حل و  

کدخدا راببین و ده روبچاپ -۱۲  

 نامه نوشتن به من )رجوی( تمام شد! دیگرهیچ کس حق ندارد به من نامه نوشته ومن راواسطه قراردهد. کدخدا راببین وده رو بچاپ ) با حالت»

ازاین پس هرفرد ازمؤسسان دّوم باید  هستیدمؤسسان دّوم شما خود تمسخر( من خودم را کنارمی کشم و دیگردرچنین کارهایی دخالتی نمی کنم...

«درصورت تخطی ازتعهد داده شده مسئول تعیین تکلیف اودریگان مربوطه است.هریک ازشما  خودش را به جمع بسپارد و جمع ناظربروضعیت  

ین بودکه ازاین پس تمام مسائل زمینه چنین کاری ازهمان بدوتأسیس شورای رهبری زنان توسط رجوی چیده شد. اّولین سوالی که درذهن من زد ا

ما با این زنان حل وفصل میشود ودیگر راهی به رهبری) رجوی( نداریم. بسیاری مواقع صورت مسئله برخوردهای خود مسئولین بود واینک 

بعنوان شورای رهبری، ما باید تابع وسرسپارهمین نوع رهبری باشیم. رجوی به این شکل ازسال ۷۲درعمل خودراازهرنوع دخالتی کنارکشید. وبه 

همین دلیل هم می گفت:» رخت چرک هایتان را پیش من نیاورید خودتان شورای رهبری دارید!« رجوی هرمسئله ایی که ازجانب کسی مطرح 

بشود پیشاپیش اورا با صفت رخت چرک می نامید، وعاقبت این رخت چرک دردست شورای رهبری ومرکزتحت مسئولیتش ناگفته پیدا بود که چه 

سرنوشت شومی درصورت ایستادن برپای حرف خودش درانتظاراوست. مشکل اینجا بود که ما رجوی را درحد پرستش دوست داشتیم اعتماد 

مطلق به اوداشتیم تابی نهایت!. وبه همین دلیل نمی توانستیم بفهیم که همزمان با چند کارت بازی می کند وهمیشه ازهمین سوراخ گزیده می شدیم. 

اوهم روح وروان عاشقانش را می شناخت وسعی می کرد همان فضای سال ۵۸ومیلیشیای را حفظ کنند وهرگزبزرگ نشوند آگاه نشوند 

دربرابرعملکردهای متنا قض با شعارها واصولی که داشتیم سوال نکنند ویا خواستارپاسخگویی نباشند. سازما یک سازمان یکطرفه است، همیشه 

ازباالمی آید وجاری می شود. این نیست که ازپایین مسائل به باال برود وجمع بندی شده وبعد به پایین منتقل شود. چیزی که ازپایین به باال می رود 

فقط نقاط ضعف ورخت چرکها ما است ونه نظرات ما!. ما اصالتی نداشتیم جز رخت چرک هایمان. به همین دلیل مسئولین بصراحت می گفتند:» 

ما ازشما نظرنخواستیم! فقط هرکاری که می گوییم انجام دهید« این حرف نه درپاسخ به یک مشکل ویا برخورد بین طرفین درعمل وکارمشخص، 

بلکه بعنوان بحث نظری بود درحکم قانون!. همچنانکه مریم می گفت:» سازمان ازشما نظرنمی خواهد! اگرمی خواهید بفهمید، با آنچه مسئولین می 

 گویندعمل کند، »کلید فهم،اثبات است!.« به همین دلیل هیچ گردشی درسازمان وجود نداشت ااّل اینکه همه باید حرف مسئول رااثبات کند.

به « هر فرد مستقیم به رهبری وصل است!. رابطه هر فرد با رهبری عقیدتی یک رابطه مستقیم وبالواسطه است»البته رجوی همیشه می گفت:

است. اّما جایی که فرد بخواهد حرفهایش مستقیم به رهبری بزند نمی تواند مستقیم ارتباط داشته  عبارتی هرفرد مستقیم با رهبری عقیدتی وصل

می باشد؟. معلوم نیست این رابطه مستقیم درعالم واقعیّت چرا تحقق صورت نمی گیرد؟ ونمی توان به او نامه نوشت؟. البته مسئولین می گویند 

افراد تشکیالتی این است که  مثبتا اورابطه بزنید واز قضا افراد راهم تشویق می کنند ویکی ازصفات توانید به رهبری) رجوی( نامه بنویسید! وب

رابطه شان با رهبری همیشه برقراراست و به برادر)رجوی( نامه می نویسند یا هدیه می فرستند. اّما غیراز ابرازاحساسات واظهار ارادت 

رابطه رهبری عقیدتی است)خود شیفتگی(. ،ته نمی شود!. این جنس  هیچ چیز دیگری پذیرف ...به رهبری،سرسپاریو  

.با الگوی نشست جمعی وتضمین جمع دیگر نیازی به مسئولین هم نیستز-۱۳  

افراد پایان یافته وازاین پس هرکس دچارمشکلی شود باید  رای حل وفصل مسائل مسئولین بادوران گفتگوی خصوصی ونشست تک نفره ب» 

«درحضور جمع مطرح شود وفرد درمقابل جمع پاسخ گو باشد وهمانجا دریگان یا مرکز مربوطه درنشست جمعی تعیین تکلیف شود.  

یچ کس اجازه نداشت جز به مسئول پس ازحوض، رجوی ابالغیه تشکیالتی داد که از این پس ه ۱۳۷۴البته این موضوع بعدها شدید ترشد درسال 

به کس دیگری گزارش یا نامه بنویسد! زیرا تا پیش ازاین هرفرد می توانست برای رده های باالتر تا خود رهبری به طور مستقیم نامه  ،خود

امه می نوشتند. با این بهانه که پایه بنویسد اما بسیاری ازنیروها وقتی که می خواستند از سازمان جدا شوند مستقیم به خود رجوی یا مسئولین باال ن



نیرو حذف شده است. ازاین رو مستقیم فرمانده وسلسله مراتب وهای تشکیالت سست شده وافراد به فرمانده مستقیم خودشان گزارش نمی نویسند و 

ی شد. ومسائل فرد با فرمانده مستقیم خود بسته وبا این شیوه دست افراد بسته م گزارشی را تنها می باید به فرمانده مستقیم خود بنویسند!. افراد هر

 می شد.  

 
انقالب کند مگر اینکه رژیمی باشد!می تواندهرکسی  -۱۴  

 برای شناخت دوست از دشمن تنها راه تن دادن به انقالب مریم است. هرکسی می تواند انقالب کند مگر اینکه نفوذی رژیم باشد!. درنتیجه به»

شستها یک نفر مورد برخورد غلطی هم ازسوی جمع قرار گیرد بایستی انقالب کند درغیر اینصورت به دامان رژیم هرشکل ممکن ولو اینکه درن

«خواهد افتاد. تنها کسی انقالب نمی کند که نفوذی رژیم است.  

ارشد مجاهدین که آنها نفوذی رژیم است؟ یا سایرفرزندان مسئولین آیا که انقالب نکرد  رجوی آقای رجوی نمی گوید که پسر خودش محمد

خطاب می کردند؟.« میلیشیا»  

به صراحت وارعاب تمام، ماندن درسازمان وانقالب کردن را اجباری وهرفردی که وارد انقالب نشود بعنوان نفوذی رژیم  بدین صورت رجوی 

 شمرده می شود. واین یکی ازموضوعات حساس نشست های جمعی ودرهم شکستن افرادبود.

۱۵- »تمام دارائیهای ما ازطریق گدائی همین خواهران وبرادرانتان واعضا وهوادارانان دراروپا امریکا تامین می شود!« البته سال۹۴ به بعد 

  درفیلم ها واسنادی که که در یوتیوب موجود است دیدیم ماهیانه از صدام پول دریافت می کرد همچنین برای فروش نفت عراق دردروان تحریم.

۱۶- »این دستورازمن به شما، اگر شکست خوردیم تمامی خائنین وبریدگان را درهرکجای اروپا امریکا که بودند با چاقو ویا دست خالی هم که 

شده آنها را بکشید، زندان های آنها) اروپایی ها( هتل۵ستاره است، بعد هم بروید خودتان را تسلیم کنید و بگویید بله ما کشتیم! دردادگاه هم 

ازخودتان دفاع کنید، تا ما به اروپایی ها وآمریکایی ها نشان دهیم که چقدر جنتلمن هستیم.« و اینکه:»درصورتی که شکست بخوریم پول وسالح و 

«پاسپورت ازمن وچكاندن ماشه و كشتن از شما.  

مرعوب شوند! وسپس با چنین حربه  نه جدا شده ها و...، بلکه درگام اّول افرادحاضر درنشست هستند تا هدف رجوی ازاین سخنان وحکم قتل دادن،

 ایی برای هواداران خارج از کشور مرز می کشد ومی ترساند.

به قلم محمد علی جابرزاده نوشته شده است: ۵۹۹همچنانکه درنشریه شماره  

 

 

 هستند، آمده است:« اپورتونیسم صادق»که بقول رجوی   نهى از كشتار خوارج ،درنهج البالغه علی  

 هجرى، پس از پایان جنگ نهروان، نسبت به آینده خوارج فرمود(۳۸)در سال ۶۱ترجمه خطبه 

 «بعد ازمن با خوارج نبرد نكنید، زیرا كسى كه درجستجوى حق بوده و خطا كرد مانند كسى نیست كه طالب باطل بوده وآن را یافته است.»

آقای رجوی! علی گروه خوارج را که یاران ونیروی جنگی پیشین خودش بودند تا زمانیکه قیام مسلحانه نکرده اند از بیت المال حقوقشان 
 راپرداخت می کرد!. برغم اینکه داستان حکمیّت را همان خوارج بر علی تحمیل کردند!.ما اسالم خمینی را دیدیم، سرتا پا جنایت و شقاوت و



لبی. شما چه اسالمی را در عمل نوبر آورده اید که دستور کشتن منتقد و مخالف وجدا شده را صادرمی کنید؟.این ماهیت اسالم است یا انحصار ط
ماهیت وجنون خودشیفتگی رهبری خود مطلق بین؟.آنکه علی بود حتّی هنگامیکه برادرش محمد ابن حنفیه بدلیل مسائل مالی به سمت معاویه 

ماه زندان د اشرف ۴درپروژه رفع ابهام درنشستی که بعد از  ۷۴دام اورانداد!. سوسن )عذرا علوی طالقانی (درسا ل رفت،علی حکم اع
اگر از این مسئله )زندان( جایی حرفی بزنید می نفر دیگراز بچه ها که زندانی بودند درحضور شما که نقش قاضی را داشتید گفت:۱۸بهمراه

زی نگفتید.چون حرف خودتان است. به چه دلیل گفتن اینکه زندان بودیم جرمش، کشتن ما است؟!. شماکه در کشیمتان!، وشما هم شنیدید وچی
 توتالیتاریسم روی دست استالین بلند شده بودید.

 

افراد درمناسبات مجاهدین برای فرارازبحث انقالب ایدئولوژیک یک شبه الئیک می شوند تا اززیر باراین بحثهای ایدئولوژی »  -۱۷ 
فرار کنند. دیگر الئیک ومارکسیت شدن پذیرفته نیست! ازاین به بعد باعملیات جاری وتضمین جمعی این بازی ها را جمع می کنید!. 

ن به بحث های نشست حوض به معنی  زیر سئوال بردن انقالب است انقالب سرخ رگ مجاهدین است ونفی آن زیرسوال بردن وتن نداد
ین  » نفی تمامیّت مجاهدین است... چه کسی گفته شما می توانید انتخاب خود را تغییر دهید آیه  برای شما ها نیست! همه « ال إ ْكراهَ ف ي الّد 

یمان بسته اید، دیگرنمی توانید آن راتغییر داده وپیمان رابشکنید! تغییر دادن این انتخاب یعنی شما یکبارانتخاب خودرا کرده اید وپ
 «خیانت.

بله زندان داریم اگرالزم باشد یک روزهمه چیزراهم خواهیم گفت. این حق همه انقالبیون است که زندان داشته باشند واگر ندارند » -۲۱
 «تند ازبین رفتند وشکست خوردند ودیگر آثاری ازآنها نیست.ضعف آنهاست. همه آنهایی که زندان نداش

 رجوی دهان زندانیان پروژه رفع ابهام را می بندد وافراد دیگرحاضر درنشست رانیزمرعوب می کند. ،با این حرف

ن دیگربه عهده هرکس یک گرم مجاهدی را داشته باشد وارد انقالب می شود ومی توان اورا پای انقالب ومسئولیتش آورد. وای» -۲۲
ً یک گرمه را داشته وشما باید این یک گرمه  جمع است که اورا تبدیل به یک مجاهد تمام عیار تبدیل کند. کسی که تا اینجا آمده حتما

 «مجاهدی اورا استخراج کنید.

شتن یک گرمه بدین شکل هرفردی با ضوابط وچهارجوب های تشکیالتی که هرروزبسته ترمی شود مخالف باشد با همین بحث دا
 مجاهدی، اورا وادار می کنند تا به همه چیز تن دهد. 

نشست حوض سرفصلی بود که دیگرتشکیالت به ماقبل آن بازنگشت ازاین پس یک اهرم سرکوبی که معجزه می کرد کشف شده بود، وهرچند ماه 

 یکبار »بند«ی به بندهای انقالب اضافه می شد وما درسلسله ایی ازبند ها وزنجیرهای تشکیالتی وایدئولوژک دست وپا می زدیم.

 ۲۳- ثبت نام برای مؤسسان دوّ م

روزهای پایانی نشست صرف نام نویسی روی تابلو رجوی بود که خودش نام تک تک افراد را روی تابلو می نوشت وجمع باید اوکی می کرد 

حتّی نفراتی که سال گذشته سوگند معاون مرکزیت راانجام داده بودند باید تک به تک برخاسته و سه بار نعره می کشیدند»حاضر حاضر حاضر« 

بدین وسیله تجدید عهد می کردند گاه چندین بارازیک نفر می خواست با تمام وجود نعره بکشند درغیر اینصورت نمی پذیرفتند. واز شهرزاد 

برای زنان هم نشست مشابهی برگزارکنند تا آنان نیز  صدرحاج سید جوادی مسئول اّول سازمان وسوسن )عذری علوی طالقانی( خواست تا

 پاسخگو باشند.

 آیین نامه حقارت آمیز

هرریسکی برای پیوستن به  آمیزی مواجه شدیم. برای افرادی که خودشان بطورداوطلبانه وبا پذیرش حقارتاّولین باربا آئین نامه  برای
خطرناک می شد بغایت مشمئز جرائم مجاهدین به عراق آمده اند چنین آیین نامه ای که سراسرآن بندها وضوابطی که مشمول محکومین 

 کننده وتحقیرآمیز بود:

تخطی ازآن درنشست ودرصورت  ازضوابط عملیات جاری وتضمین جمعی هستند وبه آن سرمی سپارند. مؤسسان دّوم موظف به پیروی -۱
 جمعی یگان مربوطه تعیین تکلیف می شود.

 مؤسسان دّوم ارتش آزادیبخش فرمانپذیر مطلق هستند. هرمجاهد خلق یعنی عنصر خالق رزمنده وفعال. -۲

 پذیرش مریم بعنوان سرخ رگ و ناموس ایدئولوژیگ هرمجاهد و دفاع فعال ازآن -۳



 نمی تواند با تضمین جمعی جداشده تولید کند.ارتش آزادی بخش دیگر جدا شده ندارد و -۴

 گوش کردن رادیو به مثابه تماس با وزارت اطالعات رژیم است. -۵

 هرگونه محفل به معنای شعبه وزارت اطالعات دردرون ارتش است که ضد اطالعات ارتش آزادی بخش با آن برخورد خواهد کرد. -۶

 باشد. نفرات بعهده جمع میکردن انقالب  ،وکردنمسئولیت پذیری تک تک نفرات برای انقالب   -۷

 اگر کسی مسئله اخالقی )رابطه جنسی( داشته باشد. حکمش اعدام است. -۸ 

ماه زندان محکوم می شود. عده ای به رجوی ۶سال واگر بدون سالح فرار کند به  ۲اگرکسی با سالح فرار کند درصورت دستگیری -۹
من ازهمه شما بیشتر مشتاق اعدام چنین نفراتی هستم اّما من »ید اعدام کنیم . رجوی در پاسخ گفت:گفتند: برادراین مجازات کم است با

 «پایم روی شما سفت نیست اگر من مطمئن باشم که همین شما فردا مسئله دارنمی شوید، من اصالً دراین رابطه مشکلی ندارم.

 دزدی نداریم زیرا همه وسایل برای شما تهیه می شود. -۱۰

علت خرابی باحضور « شورای تحقیق»درصورت بروزهرگونه ضایعات درتاسیسات وامکانات صنعتی وتجهیزات ارتش، با تشکیل  -۱۱
خرابی مثل شکستن مته دریل یا پیچ ومهره با  هازاین پس هرگون «.فرد بررسی وصورتجلسه می شود.) بحث خرابکاری نفوذی دشمن(

مسئله ایی هراس داشتند. همچنانکه ضابط شده بود هیچ کس حق ندارد درمکانی بصورت  صورتجلسه همراه بود. همه افراد ازچنین
 تکی کار کند وباید نفرهمراه داشته باشد.

ودهها بند وتبصره دیگرکه بیشتربه آیین نامه های زندان جنایی ومجرمین خطرناک شباهت داشت تایک تشکیالت سیاسی ایدئولوژیک 
ه ها برادرهای مسئول! این آئین نامه ها را بین بچّ »دیست. فردای آن روز رجوی درشروع نشست گفت:که دنبال جامعه بی طبقه توحی

وماده های آن رامی خواند وافراد با صدای بلند جمله به جمله   رجوی تمام بند ها «.توزیع کنید تا آن را کامال بخوانند وامضاء کنند
 خوانده شده راتکرارمی کردند.

درمناسبات وعملیات جاری » بیان طنزمی گفت:با به همه مسئولین وفرماندهان یگانها برای تلطیف فضا ورجوی درنشست حوض 
این تکه کالم ) «وحسابرسی ازافراد، هرکاری که دوست دارید انجام دهید وفقط یک تکه ازگوش او را برایم بیاورید کافی است... 

ید فقط یک تکه ازگوش آنها برای من باقی بگذارید کافی است.(اگرچه بیان رجوی درباره برادران است که  همواره به زنان می گو
 طنز بود اّما همین هم اجرا می شد.

مخاطب اصلی سخنان رجوی « از فرمانده سپاه بگذرم ازافراد بریده مزدورو خائن نمی گذرم. اگرمن» شست عنوان کردنرجوی در
 ن دلیل همه چیز را بانام رژیم مصادره می کند.حاضرین درنشست هستند که باید مرعوب شوند. به همی

شاید این افراد را ببخشم و اگرشکست خوردیم با یک تیزی هم که شده ، فرمان من، به  اگردرجنگ با رژیم پیروزشدیم،» وی ادامه داد:
های اروپا که شبیه هتل است  قتل رساندن این افراد می باشد وبایستی آنها را حتّی اگردراروپا هم که شده بکشید وبعد هم درزندان

 «دوران حبس راسپری خواهید کرد وبعدازچند سال هم آزاد خواهید شد.

 هدف اصلی نشست حوض، بستر سازی سرکوب 



 

بنشست حوض سرفصلی برای سرکوب ومشت آهنین تشکیالت بود. به گونه ایی که برخی درنشست بلند می شدند وبه رجوی می گفتند ازاین پس 

درمقابل هرکسی که با انقالب نیاید با مشت آهنین جوابشان را می دهیم. اگر انقالب ایدئولوژیک مینیمم اصالت ومشروعیت را داشت نباید دست به 

انحالل ارتش می زد و شیوه سرکوب عریان رادرپیش می گرفت. چنین امری نشانگرشکست آن همه نشست های شبانه روزی انقالب مریم و 

 سیاست های تشکیالتی رجوی بود. 

درنشست مرگ آور حوض، هرکس می خواست زودتراز حوض بیرون بیاید یا نشست تمام شود به همین دلیل بلند گومثل ماهی لغزنده دست بدست 

می گشت وقتی فضای شوریدگی جمعی حاکم است مثل مراسم نوحه خوانی وعزاداری ویا مشابه گریه وزاری مردم کره شمالی برای رهبری، امر 

عجیب وغریبی نیست. درچنین فضایی، عجیب آن است که درآن بین کسی گریه نکند و چنین کاری کامالً توچشم می خورد وهمه متوجّ ه آن فرد 

 می شوند بویژه مسئولین سازمان که واکنش همه افراد را درنشست ها زیر نظر گرفته اند. وافراد هم مطابق فضا، برنگ جماعت درمی آمدند. 

ازیکطرف با افرادی که واقعاً درحضیض بودند وعواطف نشان می دادند وبعضاً اعتقادی هم داشتند مواجه می شدیم. ویژگی ما این بود که بدلیل 

عواطف وعشقمان به مردم و خون شهدا وآرمانمان، هرچه که رهبری بگوید دربست بپذیریم. هیچ جایی برای فکر کردن وجود نداشت واین به 

معنی دوگانگی دروجودمان نبود، بلکه ما یگانه ترین افراد نسبت به نظرات رهبری بودیم اّما نمی دانستیم که او چه طرح وبرنامه ایی برای ما 

وجنبش دارد. رهبری، همه چیز دروجود خودش خالصه شده وبس!. اّما بدلیل پیوند با خون شهدا وآرمانمان وآزادی مردم فهم این مسئله هرگز به 

 مخیلهٔ ما راه پیدانمی کرد. به همین دلیل ناگزیر بودیم چنین فضایی را تحمل کنیم.

نشست حوض بیانگر شکست سیاست های رجوی درتمام زمینه های سیاسی تشکیالتی واستراتژیک بود. تا جاییکه حتّی خود مریم وریاست 

جمهوری او که ازطرف رجوی به شلیک »موشک استراتژیک« تعبیروتفسیر شده بود درتماس تلفنی که درسال ۷۴ با رجوی درسالن نشست 

حوض داشت وهمه می شنیدیم می گفت:»اینجا)خارجه( یخبندان است ما با آدمهای یخزده مواجه هستیم. اینجا )خارجه( مردم گوششان به این حرف 

خط وخطوط )خطوط انقالب ایدئولوژیگ( به سختی پیش می رود. مردم غرق دردستگاه ارزشی بورژوازی که سمبل آن  .ار نیستکها بده

 پرورش جنّست هستند..« 

نترس، همیشه » درجواب گفت:البته مریم خارج ازنُت صحبت کرد معلوم بود که درجریان بحث امروز)نشست حوض( نبود. رجوی  
اّول هرکار سخت است کافی است که آن دیوارهای ضخیم ترک بردارد. میلیونها سال پیش یک درخت هم درکره زمین وجود نداشت 

 «ولی اّولین سبزینه نشانه حیات بود که امروز بنی بشر هرچه که دارد از آن سبزینه اّولیه است.

این وضعیت خارجه بود که رجوی درنشست حوض آنرا روی سرش می گذاشت وتمام سیاست هایش را روی این مسئله چیده بود. وضعیت درون 

ارتش هم بدلیل اینکه مریم با انبوهی از کادرها و مسئولین به خارجه رفته وثقل اصلی مبارزه هم کار سیاسی وبین المللی شده بود ونه ارتش 

آزادیبخش!، باعث یک بهم ریختگی وفضای پاسیو وسرگردانی نیروهای گشته وبه همین دلیل رجوی ازسال ۷۳ تعارف را کنار گذاشته و شمشیر 

 را از رو بست. زیرا هیچ راهی برای مناسبات تشکیالتی پیشین باقی نمانده بود.



رجوی با انحالل ارتش توپ رابه زمین اعضا انداخت واینکه:» ازفردا هرفردی برود خانه خودش و پی کارش!.« سپس با طرح باز تاسیس ارتش 

توسط مؤسسان دّوم! عنوان کرد: »هرکس خواهان تشکیل مجدّ د ارتش آزادی است بایستی خودش امضا بدهد و خود را مؤسس بداند و روی تابلو 

 سالن درجلوی دوربین ها وجمع، خود را ثبت نام کند تامن اسمش را روی تابلو بنویسم.

 زنگهای توتالیتاریسم مطلق بصدا درآمد

درواقع رجوی باچنین سناریو وترفندی میز را مطلقاً بسود خود چید. یعنی از این پس من هستم که طلبکار شما هستم! من منحل کردم وشما 

مؤسسان دّوم بودید که مجدداً ارتش راتأسیس کردید. هم ضوابط و قوانین توتالیتاریستی را تحمیل کرد هم سوال می کند:چراسرنگون نمی کنید؟ 

مگر قول نداده بودید می بریمش به تهران!. وازاین پس همه چیزعکس شد، رجوی طلبکارومؤسسان دّوم بدهکار!، و باید پاسخگو می شدند که چرا 

نتوانسته اند رژیم راسرنگون کنند، وباید اشکال را دراین جستجو می کردند که همه مسائل به مشکالت درونی خودشان و مسائل دوران )جنسی( 

برمی گردد. خط واستراتژی درست است، این کادرها هستند که باید پیروزی را محقق کنند. تضاد اصلی دوران هم جنسیّ ت است!. هروقت زن را 

 حتّی درذهن طالق داده وریشه کن کرده وانقالب کردید آنوقت پیروزی محقق می شود.

 

دراین نشست تک به تک بایستی موضع می گرفتند. درفضایی که مقابل سن وجایگاه رجوی بود ایستاده وبعد ازافشای خود واعتراف به خیانت به 

 رهبری درخواست والتماس برای ثبت نام می کردند.

 روزها و شب ها سپری شد و این سیکل وسناریوی روانی درشرایط خسته کننده ادامه داشت برخی سوژه ها سخت زیر ضرب می رفتند. 

 مهدی افتخاری درحوض لجن مال شدن

 

درنشست حوض ابتدا فتح هللا درصف فرماندهان درآن ردیف جلو نشسته بود اّما رجوی هیچ »می گفت: ۹۵ازجدا شدگان ازسازمان درمهرماه  یکی

روز طول ۱۰وقت ازاونظرنمی پرسید مثالً ازمهدی براعی نظرش رادرباره یک فرد می پرسید ویا دیگر فرماندهان حاضر. نشست حوض فتح هللا 

بریده به خارج نمی فرستیم. فتح هللا  ۷۶تا دوسال دیگریعنی تا سال »روزآخروقتی رجوی می خواست نشست را تمام کند گفته بود:کشید زیرا در

من نمی خواهم اینجا باشم من چهارسال پیش این را گفتم دوسال پیش هم بازهمین را می خواستم اّما مانع شدید. من نمی خواهم درسازمان » گفت:

که فتح هللا این حرف را گفت، نفرات راریختند سرفتح هللا، واسدهلل مثنی ومحمد تسلیمی وعباس داوری و... هرچه می خواستند با  همین« بمانم.

مسئله چیست.  اومی گفتند ودرروزهای بعد هم به عمد نفرات پایین تری را آوردند تا فتح هللا را ُخرد کنند. آنجا بود که ما برای اولّین بار فهمیدیم

رنشست افرادی مثل سعید تقدیری، اینطوری سعید تقدیری شدند)صاحب رده ومقام ( زیرا به فتح هللا تهاجم می کردند. حتّی پایین ترین نفرات هم د

می  به فتح هللا تهاجم می کردند وهرتهمتی می زدند  فکرمی کنی چرا مریم، مریم رجوی شد؟ چون اّولین کسی بود که درجریان پرویزیعقوبی گریه

 کرد وبه پرویز فحاشی وازرجوی دفاع می کرد. به همین دلیل نقل قولهایی که درباره فتح هللا درنشست حوض می شود متفاوت است زیرا ده روز

 طول کشید ونفرات بسیاری را به نشست آوردند.

    

هرکس در مجاهدین است باید »ی بود. رجوی گفت:سیستم های پشتیبانی و ستاددرچهارمین سلسله نشست های حوض در سالن بهارستان در بغداد 

دربخش  سال درزندان ابوغریب(۸سال دراشرف و۲) با دل و جان به مسئولیتهای خود بپردازد ودرغیراینصورت اخراج شده باید طی دهسال

.خروجی و زندان ابوغریب زندانی وبعد هم با اسیران عراقی تبادل می شوند  

رئیس زندان ها و یکی ازشکنجه گران سازمان تمام روزدرکنار مهدی افتخاری نشسته بود واورا تحت «کاک عادل»آن روز محمد سادات دربندی

ی فشار قرارمی داد تا پشت میکروفون رفته وحرف بزند... تا اینکه رجوی ازهمه خواست افراد ایستاده وسوگند بخورند. درچنین شرایطی که رجو



با گفتن این سخنان یکباره «… آیا من می توانم به عنوان یک میهمان در اینجا بمانم؟»:ها را بسته بود مهدی پشت میکروفون رفت وگفتهمه راه

را  فضای سنگینی درسالن حاکم شد... تعدادی از مسئولین همچون ابریشمچی و محمود عطایی و... بلند شده وبا داد وبیداد هوچیگری وتوهین مهدی

ت چند ساعت مورد حمله و هجوم وانواع فحاشی ها قرارمی دادند. پس ازآن همه توهین وتحقیروفحاشی وُخرد ودرهم شکستن شخصیت به مدّ 

ما بدالیل سیاسی واستراتژیک نمی توانیم درارتش خود میهمان داشته باشیم وهرکس متناسب با سابقۀ   مهمان نداریم !...» رجوی گفت:مهدی، 

«موظف است مسئولیت بپذیرد وتوهم به دلیل سابقۀ خود درسطح معاون ستاد بایستی مسئولیت بپذیریورده ایی که دارد   

( چند نفر را صدا زدندتا ازمسائل اخالقی شان) روابط ۱۱چون دراین نشست ها به هرکس مارکی می زدند. حتّی درنشست قسمت خود ما)مرکز 

هم چنین بود وآن افراد تا سالها نمی توانستند  ۱۲و ۱۰کنند!. درسایر نشست های مراکز  جنسی( بگویند وبی آبرو بشوند تا آبروی مریمی کسب

کثیفی  سربلند کنند. من اسم آن افراد را نمی آورم زیرا چنین کاری اشاعه همان هدف وشیوه های کثیف بکار گرفته شده است. اینها همان شیوه های

می کرد ودرشهر قم اطالعیه می داد که درمقرها وپایگاهای آ نها شورت وسینه بند زنانه وقرص با سازمان  ۵۸بود که رژیم خمینی دراوایل سال 

دراسالم  ضد بارداری پیدا شده...، یادم می آید شیخ علی تهرانی یکی ازشاگردان خمینی که درمقابل خمینی ایستاده بود درهمین رابطه گفته بود که:

درباره افراد.. محکوم است وسازمان سخنان وی رادرنشریه مجاهد چاپ کرده بود. اینک رجوی درمورد  استفاده ازچنین شیوه هایی ازپرده دریها

آنهم درمقابل خودش )رهبری عقیدتی( وحضورخواهرانی که فرماندهان همان افراد هستند. مهدی افتخاری درچنین  ،خودمان چنین می کرد

اّما سازمان دربخش تبلیغات خود)درنشریه مجاهد یا سیمای مقاومت وسایت ها و...(درب  وضعیتی بسر می برد. رجوی می گوید ما میهمان نداریم

حسین مدنی مصاحبه کرده بود درنشریه مجاهد هم دریک صفحه بزرگ چاپ شده است اودراین مصاحبه   ۸۴باغ  سبزرا نشان می دهد. )درسال 

که رجوی هم گفته که هزینه سفر آنها را به کربال را بعهده ما است. وهرکس که نه تنها ما خانواده ها را به اشرف راه می دهیم بل» می گوید:

نقل به مضمون(. خواسته مهدی « ازستم آخوندی فرارکرده باشد ما اورا به عنوان مهمان دراشرف می پذیریم و تما م هزینه اش را می دهیم.

راربگیرد. این اوج مظلومیّت قاره مورد توهین وتحقیر وجوی نباشد تا همافتخاری ازمیهمان بودن این بود که درتشکیالت کشنده روح وروان ر

 اوبود.

به او  اصطالح ستادی معاونت ستاد تأسیسات اشرف، تحت مسئولیت یکی اززنان بود وبه ظاهریک نقش بهدر پس ازاین نشست، مهدی افتخاری

نقالب مریم تن نداد و وارد این بحثها نمی شد به همین خاطر همیشه لجن مال دادند تا این مسئله زیاد درچشم دیگران به چشم نخورد. اّما او به ا

 کردن اورا ادامه می دادند. 

ورود مریم به اشرف پس از بازگشت از پاریس ۷۵سال   

مریم از دروارد درسالن نشست ما ازبازگشت اوبه اشرف بی خبربودیم، یکباره دیدیم  ۷۵بهنگام بازگشت مریم ازپاریس به اشرف درشهریور سال 

ا سالن نشست شد. آن روزاّولین باری بود که مهدی افتخاری درردیف اّول صندلی های سالن که همیشه جای فرماندهان ارشد بود نشسته بود. امّ 

ورود مریم، من شادی  ب کردم ؟!. بهنگاماینبار ترکیب ردیف جلوهمه ازفرماندهان نبودند. ازاینکه چطور شده فتح هللا را برده اند ردیف اّول تعجّ 

 تغییری فتح هللا را هم دیدم که همپای دیگران می خندید ودست می زد. سعی کرده بودند برای او فضا بسازند شاید که با آمدن مریم و ... فتح هللا

 کند ولی چنین نشد.

 

 مهدی افتخاری درشورا

برای ظاهرسازی بود، تا خارج ازتشکیالت سازمان کسی متوّجه این مهدی افتخاری درجلسات شورای ملی مقاومت دربغداد شرکت میکرد. این 

ک امرنشده ومسئله بیرونی نشود، زیرا بدلیل شناخته شدگی، رجوی نمی توانست او را ازصحنه شورا حذف کند. به همین دلیل مهدی افتخاری با ی

می نشست. کت شلورقهوه ای رنگ درنشست های شورا درانتهای سالن درردیف تعیین شدهٔ آخر  



 

 مهدی افتخاری باال ردیف آخرازسمت راست نفرسّوم  

«طعمه ایی دردردستان رجوی، چهار هزارنفر» ۸۰نشست طعمه درسال   

حسین مدنی پای میکرفون به او گفت این حرفی را که من می زنم تکرارکن بعد هم  نرجوی با فرا خواند ۱۳۸۰اّولین روز نشست طعمه درسال 
درباره خاتمی هرچه گفتم دیگر تمام شد وتا  »:پس ازآن بصورت خیلی کوتاه گفت« کشک گفتم , کشک گفتید , کشک گفتند» بقیه با ما تکرار کنند:

ل های اشتباه که منجر به کشته های بسیاری درعملیات داخله گشت عبور کرد تا بدین شکل رجوی ازروی تحلی  «.صبرمی کنیم۱۳۸۴ تابستان سال
تا کسی پس ازاین جرأت ابرازوجود نداشته باشد. ،بتوانددرتصفیه حساب بی سابقه درسازمان ازهمه افراد زهرچشم گرفته  

 

 از کابوسی به کابوسی دیگر

پیش ازنشست ۴۰۰۰ نفری با رجوی، برای همه افراد درقسمت خودشان نشست های دیگ گذاشته بودند، ازجمله برای مهدی نشستهای خاصی با 
حضورتعدادی ازقدیمی ترین مسئولین، بشّدت مورد هجوم واقع شده وبه او گفتند: توهیچ ارزشی نداری وهیچ نبوده ای وتنهابه یمن رجوی به این 

نقطه رسیده ای...درچنین روزهای دهشتناک وغیرقابل باوری که تمام شدنی هم نبودوهرروزبیش ازپیش غیرقابل تحمل ترمی شد. فقط آرزو داشتیم 
مان.وحرمت  ، یعنی قتل عام روح روانها بمیریم یا بیدار نباشیم وشب برسد بخوابیم وچنین روزهای کشنده ای را شاهد نباشیم. روز  

وقتی اسم برادر)رجوی( می آمد یا درتلویزیون می  ۸۰ال من تاس»به من گفت: ۹۶مردادسال۱۶یکی ازکادرهای قدیمی سازمان که جدا شده در

بود. ازآن پس دیگر  ۸۰دیدم، بی اختیارگریه ام می گرفت. نقطه ایی که من چرخیدم ودیگررجوی درقلب من نبود، نشست های طعمه درسال 

د ومهوش سپهری می پرسید: می خواهی بروی درسالن میله ایی، شاهد رفتارهای آنها بودم. نفررامی آوردن۸۰رجوی درقلب من جا نداشد. سال 

یانه؟ واگرکسی برگه اخراج را امضا می کرد حمله می کردند بطرفش وفحش می دادند...وتف می انداختنند برسر و روی او، تمام صورت وبدن 



ترین مسئولین سازمان پس ازمسعود فرد پرازتف بود. صحنه وحشتناکی بود، باورم نمی شد که درسازمان چنین کارهایی می کنند مخصوصا که باال

 مریم درنشست های سالن میله ایی شرکت داشتند.

یک اشتباه کرد زیرا فکرنمی کرد صدام سرنگون شود! وااّل هرگزنشست طعمه را نمی گذاشت. چون با آن نشست همه را نسبت به خودکینه رجوی 
«ودم.ایی کرد. من دوماه درنشست طعمه حفاظت درب ورود به باقرزاده ب  

وبریده بود ومن که وضع اورا شنیدم اورا ازصحنه  بزدل است و درفروغ جاویدان جا زده و را متهم کرد که دیوانه وترسو مهدی افتخاریرجوی 
 )شریف رابا دست نشان می دهد(. واین شریف) مهدی ابریشم چی( بوده که بفرمان من جای او را درصحنه جنگ پرکرده است عقب کشیدم

ازتهران او فرماندهی پرواز به پاریس را بعهده نداشته است بلکه خودش)رجوی( شخصا فرماندهی پرواز از پایگاه شکاری « پروازبزرگ»ودر
تحلیل می کند آمریکا به عراق حمله خواهد کرد و ازترس این حمله می رود سالن غذا خوری، ازغذاهای باقی مانده او یکم را بعهده داشت. واینکه

. با اینکه عضو شورا من نمی دانم دیوانه شده یا خودش را به دیوانگی می زند! اشته ودرباغچه دفن می کند و مثل یک آدم بیمارودیوانه  است.برد
ه ب است اّما متناسب با رده تشکیالتی اش مسئولیت قبول نمی کند. سربار تشکیالت است وبخاطر این کارهایش ما مجبور شدیم درقرارگاه پارسیان

 او مسئولیت باغچه بدهیم تا برای خود سبزی بکارد... 

مهدى ابریشم چى، محمد محدثین، جابرزاده ومحمود عطایی... پشت میکروفن رفته وشروع به تهاجم فهیمه اروانی، سپس مسئولین سازمان 
 ،اعدام ،اعدام»وشعار  «طعمه برو گمشو» دادندباید شعار می وفحاشی وتهمت وتحقیر اوپرداختند آنچنان فضایی ساختند که سالن نشست یک صدا 

خیلی دلم می خواهد مریم رجوی نوارآن نشت راعلنی پخش کند. درسالن می پیچید...« اعدام  

ساله رجوی درباره مهدی افتخاری درفروغ جاویدان۲۷دروغهای  

 

افتخاری را برمال می کند. می دانم که درآینده حقایق بیشتری اطالعاتی که درآلبانی بدست آوردم، دروغهای بیست هشت ساله رجوی درباره مهدی 

 روخواهد شد. همین نوشتارکمکی به این حقایق است.

خاطره ای را می گفت، که من گفتم] صبرکن!. یکباردیگرازاّول ودقیق بگو!)نمی  ۹۶مرداد ۲۰در« ی -چ»درحضورمن و دوست دیگر« غ -ی»

قیق باشد چون روزوتاریخ اش وحتی صبح وعصر وساعت به ساعت عملیات فروغ، برای ثبت یک حقیقت خواستم آنها بفهمند که من می خواهم د

مهم بودند. او گفت:»  روز سوّ م عملیات فروغ جاویدان حدود ۱۳۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشترآنها زخمی بودن درشیاری پناه گرفته بودیم.  سازمان 

اکثرافراد زخمی بودند، بعضی ها می توانستند راه  .  من هم دستم خورده بود ومجروح بودم.فرمان عقب نشینی  داده بود که برگردیم به اشرف

تی بروند، اما بعضی دیگر مجروحیتاشان شدید بود وخون بسیاری ازآنها رفته بود ونمی توانستند ازجایشان تکان بخورند. خواهرانی بودند که ح

تند. همه آنها نارنجک دردست گرفته تا درصورت تهاجم رژیم، بتوانند نارنجک راکشیده سالم بودند ولی ازفرط خستگی دیگرتوان حرکت نداش

بّچه ها، رژیم دردوسمت ما کمین گذاشته وما برای اینکه بتوانیم مجروحین را به » وخودکشی کنند. همان روزعصر فرمانده فتح هللا آمد وگفت:

انیم مجروحین را منتقل کنیم. هرکسی که سالم است ومی تواند)نای راه رفتن دارد( بیاید تا کمین عقب منتقل کنیم باید این کمین را بزنیم وااّل نمی تو

مل رژیم را بزنیم. وابتدا قرارشد ازیک شیار که زیر آتش رژیم بود، تعدادی  تک به تک عبور کرده تا بتوانیم خودروآیفا را بیاوریم برای ح

، رگبارنیروهای رژیم شروع می شد وافراد زیرچنین آتشی به سمت خودرورفتند...، ازآن تعداد تنها مجروحین. با حرکت اولین نفر به سمت خودرو

م عملیات فروغ مهدی افتخاری بریده بود روزدوّ » نفرتوانستند عقب نشینی کنند وما بقی افراد همانجا کشته شدند. ) حرفهای رجوی که می گوید:۳۰

بار این مسئله را بازگو کرده بود. وقتی من خاطره را می شنیدم ۲عقب بیاورند. دروغ محض بود. رجوی  ومن فرمان دادم خودروبفرستند واورا به

حتی روی اینکه روزسوم صبح بود یا ظهر ویا بعداظهرپرسیدم تا هیچگونه اشتباهی نشود. ازقضا برای خودم مهم بود زیرا حرفهای رجوی یادم 

افتخاری هم تحقیق کنم.( مانده بود ومی خواستم درباره وضعیت مهدی  



 

برای من هم مهم بود تا صحبت رابرای تحقیق کردن، کانالیزه کنم روی مهدی افتخاری، زیرا فکرمی کردم اواطالعات بیشتری ازمهدی دارد 
 هدی افتخارییک خاطره ازم«غ -ی»پس ازصحبت های  هم درادامه« ی -چ»ووازقبل هم می خواستم با اودیداری داشته باشم، اماچنین نبود. 

توهمان کاراته کاره نیستی؟. من با مهربانی » ود. یکروزمن رادید وگفت:باشرف « ف»فتح هللا در ۸۲پس ازسرنگونی صدام درسال » گفت:
جودو بعد کمی با من « مان شاه جودو کارمی کردم.زمن در» است. فتح هللا گفت:....واحترام گفتم: خواهش می کنم!...وبه اوگفتم من رشته ام 

) تاکید روی بدنش که کارکرد ولی بدنش آنقدرنحیف بود که نمی توانست روی من فن اجرا کند فقط نمایش می داد ونیم ساعت با هم بودیم.
آنقدرنحیف بود، یک مسئله احساسی وعاطفی پس ازمرگ اونبود!، بلکه مهدی بدلیل شکنجه های روانی وایزوله ومطرود بودن درتشکیالت رجوی 

ین سالها، نیروی جسمی اش بغایت تحلیل رفته بود.(درطی ا  

» حشمت تیفتکچی خواهری بود که به  سالم افراد جواب نمی داد. روزمن به اوسالم دادم ومحل نگذاشت ورفت. من گفتم:همچنین گفت: « ی -چ»
روزبعد به من گفتند به دفتر واتاق مهدی افتخاری  خودش یا یکی ازبّچه ها حرف مرا شنید. یکی دو« ؟ه چه افاده ایی میادرز نگاهش کن مادرفوالد

ته بود ویک کیسه سبروم!. من ترسیدم. من کجا وفرمانده فتح هللا  کجا؟ فقط اسم او وعملیات پروازبزرگ را شنیده بودم. وقتی به اتاقش رفتم نش
!. گفتم ؟ه به خواهرحشمت گفته ایی: مادرفوالد زرهتوهمانی هستی ک» به همان آرامی همیشگی. سپس به من گفت: ،سک انداختالچای به داخل ف

خب، بعضی ها فکرمی کنند آسمان دهان بازکرده وآنها افتاده اند زمین!.اما سعی کن رعایت کنی، » بله وداستان را به اوگفتم. اوبرگشت وگفت:
ید.ازرفتاروسخنانش خیلی خوشم آمد که موضوع راخوب می فهم« بهرحال اینها خواهران توهستند.  

با مهدی افتخاریرجوی ومریم  تصفیه حساب بی رحمانه   

صدای پچ پچ افراد همهمه  !مریم رجوی پشت میکروفن گفت: راستی ناصر کجاست؟ فتح هللا را می گویمدراوسط نشست های طعمه، یکباره 
عجیبی فضای سالن را پر کرد در جلوی سن  ابریشمچی و احمد واقف و عباس داوری... به تحرک افتادند و همه سرها به طرف انتهای سالن 

 .چرخید

ن کرد. این دویدن ناشی مهدی درته سالن بود وقتی شنید با آن پیکرتکیده وخمیده، مردی اینچنین پیرانه سر، شروع به دویدن به سمت میکرفو
یکباردرسالن ۷۷نشسته بود.)اوهم درسال « عبدهللا قدمیاری»ازهراس ووحشت درونش وفضای حاکم نشست را بازتاب می داد. درکنارمن

االن »ظی گفت:راین بالها راهرروزسرمن دربیاورید خودکشی خواهم کرد.( با دویدن فرمانده فتح هللا، عبدهللا با لحن غلیغذاخوری داد زده بود اگ
یک بحث سطح باالی تئوریک بین آنها)رجوی وفتح هللا( انجام می شود!. هنگامی که تهاجم سنگین مسئولین ارشد شورای رهبری ومردان دیگر 

یش برای ُخردکردن تمامیّت شخصیت اوراشروع کردند، فهمیدیم بحث ُخرد کردن شخصیت نیست بلکه اینبار تصفیه ونابود کردن تمامیّت اودرپ
 است. درسکوت مطلق حتّی صدای هیچ نفسی هم نمی آمد گویی درسالن نشست، هوایی برای نفس کشیدن نمانده بود.

 سالیان سال بودهمیشه تک وتنها بود سالیا ن سال بود هیچ کس به مهدی سالم نمی داد سالیان سال بود هیچ کس با او حرف نمی زد. چون معنی
درمناسبات داشت. هیچ کس به سمت اونگاه نمی کرد وهیچ کس هم درباره او صحبت نمی کرد یا حتّی درسمتی که  برای هرفردی وتاوان بدی

اوحضوردارد به آن سمت نگاه نمی کرد چون نگاه کردن هم معنی توّجه کردن به او، واینکه مسئله ای درذهن فرد هست را تداعی می کرد، این 
 دی برای همه وجود داشتحالت ترس ازفضای تشکیالت درباره مه

 ابریشمچی و بهنام)سیدالمحدثین( فتح هللا را به جلو سن پشت میکرفون هدایت می بردند.
 رجوی پرسید: خواهر مریم این را برای چه اینجا آورده ای؟ 

 !مریم با خنده گفت: صدا کرده ایم شاید خود شما بتوانید یک تکونی بهش بدید

مهدی پشت میکرفون ایستاده بود یکی ازنفرات که عمق اهداف رجوی را درک نمی کرد رفت پشت میکرفون وخیلی خارج از نُت نواخت وساده 
سازانه گفت: برادر )رجوی( من هر وقت برادر فتح هللا رامی بینم یک احترام وارزش خاصی درذهنم نسبت به اوبوجود می آید. فرمانده فتح هلل آن 

عملیات پرواز بزرگ از تهران را فرماندهی کرده، همیشه دوست دارم مثل قبل او را فرمانده فتح هللا خطابش کنم هرچند او دیگرفرمانده 
 نیست.یکی ازمسئولین میکرفون را ازدست اوگرفت  

مریم عصبانی شد وبالفاصله با لحن تحقیرکننده ایی گفت:«نه خیر، ناصردرآن پروازبزرگ نقش فرمانده نداشته!، فرماندهی با خود مسعود و نقش 
 او)فرمانده فتح هلل ( دراین عملیات درحدّ  کارهای یک تدارکاتچی بود.« 

 رقیه عباسی: بچّ ه ها حرفهای حاشیه ایی رابگذارید کنارتا برادر)رجوی( بحث هایش را پیش ببرد.
 رجوی به عذرا علوی طالقانی) سوسن( گفت: مثل اینکه شما حرفی داشتید؟

 چنین تواند نمی پاسدار یک حتی زند، می شخم را گرازمناسبات مثل ( هللا فتح )فرمانده آدم این برادرمسعود طالقانی)سوسن(گفت: علوی عذرا سپس
 گرفت شدت ازاینجا زند.صحنه می شخم مارا پاک مناسبات «نابرادر» این که باشد داشته سازمان در تخریبی

 
 کنیم تحّمل را عوضی مردک این نبودیم حاضر نبود شما برادراگرسفارشات گفت: کند می صحبت مردها لحن با همیشه که محمدی ملک معصومه



 خوهران ما زند. می خنجر پشت از نامرد این اّما جنگد ومی آید می می ازروبرو بازدشمن کند. می بازی را اصلی دشمن نقش او واقع به
 کرد!. تکلیف تعیین باید رو عوضی آدم این همینجا کنیم می وخواهش داریم بدی  واحساس لحظات هرانخوا به ازنگاهش

فرشید نفردفتر رجوی که اکنون محافظ مریم درپارس است پشت میکرفون رفت وگفت: آخه مرتیکه پفیوز، آشغال، کثافت، بی همه چیز ...از 
یشمچی بلندگو را گرفت  و دیگران مهلت نمی دادند...رجوی همه را ساکت کرد و از نفراتی ابر ،انقالب چی می خواهی؟ خونخوار، دژخیم و ...

 که پشت میکرفون وجلو سن ایستاده بودند پرسید: خواهر فائزه شما چه حرفی داری؟
 .واکنش جمعیت بلند شدفائزه محبت کار گفت: برادرمن هربار که این آدم را می بینم یاد ابن ملجم می افتم! صدای قهقه رجوی و همهمه 

کنم وحق  فائزه گفت: بخدا خواهر مریم! هر بار که این آدم را در خیابون می بینم لحظهٔ انقالبی ام بهم میگه که با ماشین این آدم آشغال رو زیر
بخند رجوی ومریم بلند انقالب خواهر مریم رو از حلقومش بیرون بکشم. هنوز حرفش کامل نشده بود که صدای کف زدن و صوت زدن جمعیت و ل

 !شد. رجوی با ساکت کردن حاضرین درنشست گفت: امشب باید بحث پفیوزی درانقالب را برایتان باز کنم

فائزه محبت کاردرآنزمان مسئول مهدی افتخاری بودآن چنان به مهدی تهاجم وآورا ُخرد می کرد تا حاضرین درنشست را تحت تأثیر قرار دهد 
 ازجمله درهمین نشست اشاره می کرد به رجوی ومی گفت: چند بار به ذهنم زد آن را بکشم.

 یک زن دیگرشورای رهبری روبه رجوی گفت:برادرما حرفمان را زدیم شما این حرام لقمه )فرمانده فتح هللا( تعیین تکلیف کنید.
 

رجوی برهمه آن حرفها صحه گذاشت وبا ژستی طلبکارانه گفت:»یعنی رخت چرک های نشست خود تان راپیش من آورده اید!؟ چشم ما روشن!، 
 چه مسئولینی؟.«) گویی خودش این سناریو را برای مهدی ترتیب نداده است.(

 
ً  دیوانه  یکی ازمردان بازشروع کرد: ما مانده ایم که چه اسمی روی او وکارهایش بگذاریم. نمی دانیم ازروی عمد چنین کارهایی می کند یا واقعا
است ازسطل آشغال دنبال غذا وگوشتهای دورریزمی گردد تا ازآنها بخورد؟. صدای همهمه وفریاد بلند شد چندین نفردیگرهم بلند شدند دست بلند 

 می کردند تا حرف بزنند.

مریم رجوی گفت: »تو۱۰سال است که دیگرهیچ اطالعاتی نداری وبهتره که به ایران برگردی ومثل کسانی که فرستادیم به ایران، تو را هم می 
فرستیم. )بحث آنروزها این بود که باکسی تعارف نداریم اگر جمع انقالب شما راتائید نکند شما رامی بریم می گذاریم لب مرز... آن وقت قدر بودن 
دراشرف را می دانید!. بدین شکل به همه می گفتند:» طعمه برو گمشو!«  همه اعضا وکادرهای سازمان بایدابتدادرجمع گزارش می خواندند وثابت 

می کردند که طعمه رژیم ووزارت اطالعات هستند وجمع هم باید اوکی می کرد که فرد توانسته بحث را اثبات کند وخود را روسیاه کند ولی 
درجمع کسی پیدا نمی شد که اوکی کند چون خودش زیرتیغ بود وفردا نوبت خودش بود که سوژه نشست شود.(. مهدی افتخاری درپاسخ مریم 
گفت:»من بروم ایران صد درصد شکنجه واعدام می کنند. دراینجا مسعود رجوی وارد شد وگفت:»پس می خواهی تورا به خارجه بفرستیم! که 

 بشوی طعمه وزارت اطالعات رژیم، آنهم سرطعمه آنها؟!.«

 وارد را دزفولی فقیه جلیل کند. رامصادره مانده باقی افراد درذهن وهمچنین هللا فتح فرمانده برای که ای ههووج سرمایه تنها تا خواست هم رجوی

 و گذاشته منّت پروازرا که شد هم طلبکار بلکه نیست! بدهکار هلل فتح به تنها ونه بوده، رجوی خود عملیات فرمانده که شود ثبت همیشه برای کردتا

 خودش وگفت گرفت رضایی ازاحمد راهم حسین راه کتاب نداشت. ومرّوتی رحم اش ُمرده به نه اش زنده به نه رجوی است. کرده اوثبت بنام

 نبود فعال هم درپاریس که بود مشخص نبود پیدایش درتشکیالت سالی چند خودش که دزفولی فقیه جلیل است. کرده چاپ احمد م بنا وآنزمان نوشته

 تنها نه یکباره، باید وحاال برگشته تشکیالت فعال صحنه زیربهناگ بوده، طعمه هم خودش که فرد این ها نشست این شروع با دیدیم نمی اورا ما و

 می مطرح اینچنین افراد رجوی ومطامع نیازها به بنا باشد. تشکیالت دارونفربرجسته ومیدان کرده پیدا هاحضور صحنه درتمام بلکه صحنه، دراین

 شدند.

 

 سررجوی پشت نفر دزفولی فقیه جلیل

 دراین رسیده. من به تو رفتار درباره ازخواهران وگزارشاتی )جنسی(داشتی جیم مسائل هم وآنجا گذاشتیم مداددرا مدّتی تورا ما »گفت: رجوی

 داردالپوشانی هللا( فتح ناصر) درباره کند مطرح خواهد نمی مسعود نیست! اینطور داستان نه»گفت: وعصبانیّت ناراحتی وبا شد وارد مریم لحظه

 ما »وگفت: آمد میکرفون پشت مهری بزند. را وحرفهایش میکرفون پشت بیاید که زد راصدا امداد پرسنل زا ومهری نشود مشخص که کند می



 تعرض )بلحاظ ازاو ما دربیمارستان( امداد کار اتاقآید) می ما اتاق به وقتی کنیم نمی امنیّت اواحساس وبا نداریم خوبی احساس ناصر با دررابطه

 هوارفت. به جمعیّت وصدای شد غلغله یکپارچه سالن هک بود اینجا «ترسیم!. جنسی(می

دراین سالیان جلوی مریم ایستاده بودی وتالش می کردی که این را اثبات کنی که بدون انقالب مریم هم می توان توبا کارهای خود »رجوی گفت:

سرطعمه »درمناسبات بنامیم، تویک « طعمۀ رژیم»امبارزه کرد. اگر تمام کسانی که درمجاهدین سستی نموده وبه انقالب مریم متّکی نبودند ر

بدین شکل رجوی تمامی افراد سالن راتهییج کرد تا برخاسته و شعاراعدام اعدام  « هستی وتا به این حد به مناسبات ضربه واردآورده ای!.« رژیم

ه درآمده بود.برعلیه فتح هللا سرداده واوراخائن بخوانند وازطنین اعدام اعدام فضای سالن نشست به لرز  

ه ساعتهای متمادی فتح هللا موردهجوم صدها نفر قرارگرفت ویکبارهم با تف دهان وشعارهای طعمه برو گم شووبا مشت لگد به طرف فتح هللا حمل
بطورکامل نبود وآنجا کردند که نفرات تعیین شده مانع ازانجام چنین کاری درحضوررجوی شدند. چون همه ازجا بلند شده بودند امکان دیدن صحنه 

 شلوغ شد وهمه راعقب کشیدندتادرنشست ودرحضوررجوی کتک کاری صورت نگیرد. 

صداو همهمه افراد درسالن « دراین لحظه انقالب خواهر مریم پیروز شد.» فتح هللا گفت: «ن چه می گویی؟.خودت اآل »رجوی ازفتح هللا پرسید:

 قطع شد.

رجوی روی سن قدم می زد دراین حین سیگاری روشن کرد حالتی که گویی چیزی کشف کرده، چند برگ کاغذ را دردستانش این دست وآن دست 
کرد وبه آنها نگاه می انداخت وبا حالت مغرورومتفکرانه برای تحقیر فرمانده فتح هللا گفت:» فتح هللا این ها را همسرت نوشته است ) کاغذ هارا به 

فتح هللا نشان می داد(این نامه را که دست من است ودقایقی بعد می خوانم.) باکمی مکث، سپس مسعود فاتحانه روبه افراد حاضردرنشست کرد 
وگفت:» ما به خاطراینکه می دانستیم مجاهد واقعی به انقالب مریم لبیک خواهند گفت روی فتح هللا هم کار کردیم و من شخصاً یک پروسه سه- 
چهارساله را با مسئولیت خودم روی فتح هللا تست کردم یعنی قبول کردم درکنار انقالب مریم، فتح هللا با خانواده اش )همسرش (زندگی کند ولی 

متاسفانه من اشتباه کردم.« وسپس برگ جدیدی روکرد مبنی براینکه همسر قبلی اش نامه ای به رجوی نوشته بود! وازمناسبات ورفتارجنسی ناصر 
 شکایت داشته و... چراکه ناصرخواهان رابطه جنسی هست که نرمال نیست وسپس گفت:» نامه را می خوانم همسرت نوشته:

   
 

»اگرچه این یک دستورتشکیالتی است امّ ا من نمی خواهم با اوزندگی کنم، چراکه ناصرهمیشه تمایل دارد درروابط زناشوئی مرا به شیوه شنیع 
آزارجنسی قرار می دهد.« )سپس رجوی درتوضیح این قسمت ازنامه گفت:»منظورهمسر فتح هللا این بود که فتح هللا می خواهد مثل یک حیوان با 
او » رابطه جنسی« رفتار کند.«( همین یک جمله کافی بود برای ازرده خارج کردن فتح هللا و وارد کردن ضربه ُخرد کننده، دست پر داشته باشد. 

صدای یکباره نفس کشیدن جمعیت که شوکه شده بود درسالن می پیچد وجمعیت سالن یکباره ازجا بلند شدند. ضربه ای که اینباررجوی زد تمام 
تعادل فرمانده فتح هللا را بهم زد انگاردررینگ بوکس، رقیب اوُمهلک ترین ضربه خود را درلحظهٔ  استثنایی وارد کرده وآب ازدهان وبینی 

وصورت او بیرون می جهد. سکوت سنگینی درسالن حاکم بود. چون تمام زنان مجاهد هم آنجا بودند. هیچ چیزی برای فتح هللا باقی نگذاشتند. 
فضای سالن مثل صحنه قتل عام روانی وُمثله ُمثله کردن تارو پود آدمی بود روح و روان آدمی تکه تکه می شد.  تنهاصدا ی نفس های جمعیت 
شنیده می شد. درمقاطع حساس، ازشوک هایی که براثر ضرب شست رجوی به فتح هللا وارد می شد یکباره صدای برآمدن نفس ازدرون سینه 

۴۰۰۰ نفربا هم درسالن می پیچید. رجوی با طرح این مسا ئل وپرده دریهای شنیع )  روابط جنسی...( انتقامش را می گرفت وزهر۱۲ساله اش را 
یکباره به جان فتح هللا می ریخت. آن لحظه من ازصندلی بلندشدم وحالت ووضعیّ ت فتح هللا را نگاه می کردم.گویی فتح هللا نمی نمی توانست وزن 

خود را تحمل کند درهم شکسته وافتاده بود. یاد لحظه قتل عام سال۶۷ درگوهردشت افتادم بّچه ها را معصوم وبی گناه برای حلق آویزبه سمت سالن 
نشست گوهردشت می بردند. با خودم می گفتم خوب شد بّچه ها اعدام شدند وشاهد چنین روزها وصحنه هایی نبودند جرم هیچ کدام ازما 

درزندانهای خمینی ناپاکی وآلودگی ومسائل جنسی نبود ؟!.  یادم می آید که حتّی حاج داود رئیس زندان قزل حصارکه هر تهمتی می زد اوهم می 
گفت:» شما ها آدمهای پاکی هستید!« اینک ازمهدی افتخاری، تنهاچنین عنصر»فاسد«ی... بنمایش گذاشته اند که درمقابل »انقالب مریم« ایستاده و 
زن... می خواست!. با چنین رذایل... واخالق جنسی اش. رجوی با چنین ضربتی افراد را درسالن نشست شوراند تا خواهان اعدام اوبشوند درچنین 

شرایط و فضایی اگرازیک نقطه ایی شعار مرگ بر خائن می آمد همه سالن بناگزیرواتوماتیک ازجا بلند می شدند واینبارنیز یکصدااوراخائن 
نامیدندوبه اعدام محکوم کردند. این شیوه رجوی بود که همه کارها را با تائید جمع می کشاند. ترکیب نشستن افراد درسالن براساس یگانهای ارتش 
بود همه دردید ونظارت چند الیه  فرماندهان خودشان قرارداشتند زیرا کاراصلی آنها و تشکیالت زیرنظرداشتن واکنش ها وحاالتشان درنشست ها 
بود. وحتّی درداخل نشست هم فرماندهان گزارش ساعت به ساعت ازنفرات به مسئولین باال می دادند. وبعد ازپایان نشست ها فرماندهان مستقیم 



ندهان گزارش می دادند.نیروها گزارش لحظات درونی وحالت وواکنش های افراد را شفاهی یا کتبی به فرما  
 

رجوی با خنده وتمسخرادامه داد:»دیدی چیزهایی که درذهن می پروراندی همه وهمه غلط ازآب درآمد ) منظوررجوی ازاین حرف را فقط فتح هللا 
درآن جمع فهمید ( تعدادی پشت تریبون صف کشیده بودند که همه ازمسئولین باال بودند مثل عباس داوری، حسین ابریشمچی، افشین فرجی ، بهنام) 

 سید المحدثین( و... تا برعلیه فتح هللا حرف بزنند.

مهدی ابریشمچی بدلیل نشست ها ی سالن میله ایی که ریاست دادگاه درمحاکمات بامهوش سپهری)نسرین( بود براثرفریاد ها ونعره کشیدن های 
می توانست بصورت بسیار خفه ایی وبسیارکوتاه درحّد یکی دوکلمه حرف بزند روی  مستمر، صداش کامالً ازبین رفته بود وپس ازچندین روزتنها

اّما وقتی صحنه شلوغ می شد وارد می شدتا درگیری  صندلی نشسته بود. به همین دلیل نمی توانست میداندارنعره کشی ها درنشست اصلی شود.
نفررا وادار می نمودند تا به او خائن گفته وبه اعدام محکوم کنند.۴۰۰۰نشست کسانی مانند فهیمه اروانی، سوسن ومهدی ابریشمچی در پیش نیاید.  

بخدا قسم »هستید امام موسی کاظم همان که شما نام فرزندش را برخود گذاشته بودید)غالمرضا(* می گوید: انقالبی شما مدعی تشیع آقای رجوی!

«.!هتک حرمت مومن باالتر ازهتک کعبه است  

شامل سازمان هم میشود:«اعالمیه جهانی حقوق بشر»به  آقای رجوی! آیا شما  

بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله ]و مزاحمت[ خودسرانه قرار گیرد. هیچ احدی نمی» -۱۲ مادهٔ 

به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ

«.مداخالت و تعرضاتی است    

پیام ازطریق کال کنفرانس داد ونام  ۱۳۸۷لین باردرسال * زیرنویس: پس از سرنگونی صدام رجوی غیبت داشت تااینکه برای اوّ 
 خودش را غالمرضا عنوان می کرد.

 

 مهدی افتخاری با لباس نظامی وعینک مشکی  پشت سر رجوی

 تعزیه گردانی جنسی همسرمهدی توسط رجوی    

گویا همسر فتح هللا درعملیات فروغ کشته شده ودرسال ۶۸یکی اززنان به همسری او درآمده بود و بعد ازانقالب ایدئولوژیک آن زن ازاو جدا شد 
ورجوی پس ازآن برای تحقیر فتح هللا که مشکل او را مسئله  جنسی و زن قلمداد کند یک زن دیگر را به او می دهند واین همان زنی است که 
درنشست طعمه رجوی اورا تحریک کرده بود تا به میان جمع آمده وفتح هللا را سّکهٔ  یک پول کند. این راه اثبات انقالب زنان ورسیدن به مدارج 



شورای رهبری ...بود. دراین دستگاهی که رجوی چیده بود، همه افراد طعمه ایی بودند دردستان رهبری عقیدتی. باور کنید درهمین لحظه 
درویرایش کتاب، می فهمم که رجوی به عمد چنین زنی را به همسری او برگزیده زیرا آن زن دردستان رجوی وتشکیالت بود وبرای چنین 

روزهایی بکارببرد. مثل داستان سلطان وشبان. سلطان)شبان( می گوید: تو ماه بانوی سلطانی یا ماه بانوی وزیر؟. چون هیچ زنی خصوصی ترین 
مسائل وروابط زناشویی را دروسط جمع ۴۰۰۰ نفری، بویژه آنکه یک زن شرقی باشد وبویژه مجاهد! به تشت رسوایی نمی ریزد. ما همه 

درشوک بودیم. نشست چهار ماهه طعمه از اسمش مشخص است که رجوی همه ما را طعمه رژیم می داند وهمه ما باید اثبات کنیم که طعمه رژیم 
 بودیم! و پس از اینکه جمع اوکی کرد ما خوب اثبات کرده ایم که طعمه بوده ایم پذیرفته می شویم که به قرارگاه برگردیم.

اینبارهمسرفرماندفتح هللا خودش با فضای هیستریک و تحریک شده به صحنه آمد ودرکنار فتح هللا ایستاد وبدون اینکه هیچ حریم حرمتی را نگه 
ً  تحّمل کردنش شکنجه است! اوبامن درروابط جنسی هیچ چیزی را رعایت نمی کرد مثل یک حیوان کثیف  دارد، داد می زد: این مرتیکهٔ! واقعا

خودش را ارضا می کرد. سپس با جیغ وفریاد کشیدن وشیون وزاری هرفحشی بود به این لکه ننگ )فتح هللا ( نثار می کرد. هیچ کس جرأت نمی 
 کرد به کنار دستی اش نگاه کند. چون معنی اش این بود که 

ببین چه کثافت کاریهایی دارد انجام می شود!. همه می فهمیدند که اگرهم همه حرفها درست است با هیچ اصول وچارچوبی نمی خواند انسانی 
 راچنین به صالبه کشیده ودرحضور۴۰۰۰نفرلجن مال کنند؟. به همین دلیل هرکس نگاه خود را می دزدید. 

نفرُخرد گشته وسری به زیرافتاده، قامتی تکیده ورنجورایستاده، مردی بی  ۴۰۰۰ساعتها بود که مهدی افتخاری دربرابررجوی ومریم ودرمیان 
ازپیش طراحی شده، شنیع تروجنایتکارانه ترازهمه، نوبت تحریک همسرقبلی فتح  یهیچ فرصتی به لیسدن زخمهای روحش. اینک دراین سناریو

توهین و  تعزیه گردانی بود. اینجا، همه قربانی اند. وخدایان قدرت ازخون قربانیانش ارتزاق می کنند. آن زن دربرابرجمع حاضر، بدترین هللا برای
نمی  «آزادیبخش را ازتنش درمی آوردم! واین رذل رو با مسلسل به رگبارمی بستم!. اگردست من بود لباس مقدّس ارتش»فحاشی را کرده وگفت: 

نفره بر زبان بیاورد. دریک  ۴۰۰۰نمی فهمم چطوراین زن می توانست و می تواند چنین حرفهایی )  مسائل جنسی... ( را درحضور جمعدانم و
تی دستگاه ایدئولوژیک همه چیز برخالف خواست فرد وازروی جبرو انقیاد دیکته می شود. اّما این دستگاه درون سازمان وتشکیالت هیچ مرزونهای

هنوز هیچ کس قدرت واقعی مارا نمی داند! وآن وحدت »درقرارگاه العماره برزبان آورد: ۷۸حرف را بنوعی مهدی ابریشمچی درسال  ندارد .)این
اینگونه با رکیک ترین فحاشیهای ناموسی وتوهینهای چاله میدانی...و انگ ها وننگ ها وتف وتحقیر را نثار افراد تشکیالت « درونی ماست!

به بعد ۶۸وچرای رهبری عقیدتی رجوی است. آنچه برسرفتح هللا آمد قابل وصف وبیان نیست. این ساختاری است که ازسال  کردن، قدرت بی چون
، بی منطق وبا سلسله ایی ازقوانین وبندها وتابوها ،ازتک نمود به یک جریان عام درتشکیالت تبدیل شد وتارو پود سازمان را با آن سرشتند

دیگرنه انقالب ایدئولوژیک، توتالیتاریسم زنجیر ها وتابو هاست ، انقالب ت، ی را به زنجیر کشیدند. هرچه می گذشتشکیالت وروح و روان آدم
وبه بندگی کشاندن. قدرت، همیشه این چنین زنجیر باف تابو هاست.  ،دربندگی  
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 " فقیه هراس "                            
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 فقیه هراسای 

 از چه می ترسی ؟ ! 

 ؟چه بوالعجب 

 خود ترسی !  تو مترسک  

سیامک نادری« نه کین! -قرارمان عشق بود» ازکتاب:  



 

 اسناد جمع کردن فتح هللا برای آینده

رجوی هنوزدست بردار نبود. رو به فتح هللا نامه هایی را نشان داد که  اوبه خودش)رجوی( یا به مسئولین نوشته بود. رجوی حالت و ژست 
بازجویی وسیاسی کردن مسئله وازطرح وبرنامه ضد انقالبی که فتح هللا درسرداشت، پرسید:»چرا همیشه نامه ها را دردو نسخه می نوشتی؟ ویک 
نسخه دیگررا نزد خودت درکمد نگه داشته و بایگانی می کردی؟! با این نسخه دّوم نامه ها، درآینده می خواستی چکار بکنی؟. هدفت چه بود چه 
برنامه ایی داشتی با این نامه ها؟!.« با این اتهام، مشخص بود که او دشمن است که سند ومدرک جمع می کند ازپروسه ایی که سازمان با اوداشته 

 است.فتح هللا مثل همیشه سکوت کرده بود. 

 رجوی: فتح هللا ازمرگ می ترسد

رجوی با لحن تمسخرمی گفت: فتح هللا ازمرحله پرت است تحلیل می کند که امریکا به عراق حمله می کند!)جنگ و حمله زمینی وسرنگونی 
صدام( وبه همین دلیل می رود ازانبار صنفی ومواد خوراکی برمی دارد!)یادم نمی آید که کلمه دزدی را گفت یا نه؟ اّما این گونه برداشتن اجناس 
حکم دزدی درتشکیالت را دارد وعبارت ولحن وتوی سرزدن توسط رجوی هم برای همین مسئله بود.( وبرای روزمبادا وگرسنه ماندن درزیر 

 خاک مخفی می کند.

  ً درادامه رجوی گفت:» فتح هللا شنیدم تو مقداری کنسرو وخوراکی وغذای بسته بندی شده را بردی وپشت مقر خودتان زیرخاک قایم کردی واقعا
فکر کردی قحطی درراه است؟)با خنده وتمسخر(جنگی پیش می آید؟ یابرای فرارکردن )از اشرف( ذخیره می کردی؟!. ازاین پس کاردیگربه 

 مضحکه کشیدن فتح هللا رسیده بود ورجوی سعی داشت همه به او بخندند. 

وتوشه راه جمع مي  اّول اینکه کسی قصد فرارازاشرف داشته باشد» سربزیرانداخته وسکوت کرده بود. رجوی علت اش راتحلیل می کرد:فتح هللا 
ه و دّوم اینکه بخاطر وارد نشدن به انقالب ایدئولوژیک، دچار ترس وذلّت شده باشد تنها ازجان خود بترسد! فکر نمی کنم مهدی افتخاری نقش كند

( اطالع می دهیم و عراق فرارازاشرف را کشیده باشد چون کسی براحتی نمی تواند ازاشرف فرار کند و ماسریع به دوستان عارفی) استخبارات
فراری درهرکجا که باشد سریعا دستگیر می شود، حدس می زنم مهدی ازشّدت ترس وحفظ جان به چنین کاری دست زده!، واینکه جنگی بشود فرد 

و فتح هللا به او نگاه کرد  «آیا همین بوده است؟»یا بمبارانی وما دچار کمبود مواد غذایی شویم واوگرسنه بماند. بعد رو به فتح هللا کرد وپرسید:
فت. گفت: بله. )مهدی می دانست که باید هرچه رجوی می گوید برای رهایی ازچنین وضعیت هولناک وکُشنده ایی باید آنرا تأیید کرد تا خالصی یاو

همواره آخرین حرف راهمان اّول می زد. چون می دانست کوچکترین واکنش منفی ویا عدم پذیرش یاسکوت، تهاجم بسابیشتری بدنبال دارد این 
ایی بود که بسیاری بعدها یادگرفته بودند زیراعواقب عدم پذیرش بسیارسنگین بود.(   شیوه  

فتح هللا دربرابر تمام اتهام هایی را که می گفتند درپایان فقط با بیان یک کلمه می پذیرفت )این قانون نشست جمعی است که هرچیزی که جمع می 
گوید درست است! و سوژه باید نه تنها آنها را تائید کند بلکه حاال باید دست رو کند وچیزهایی که جمع نگفته و نمی داند را، دهها فاکت ونمونه 
دیگربیاورد ودرون آلوده وضدانقالبی وضد مریمی را بیرون بریزد.( اّما یک جا بود که کمراین مرد شکست و حتّی با یک کلمه هم آنرا تائید 

نکرد. آنهم عمل جنسی غیر نرمال باهمسرش... ویا اتهامی که مریم زد ...دنبال سگ ها رفتن...! برای پایان یافتن این شکنجه های درهم کوبنده 
روح  وروان انسانی، اگرشرم وحیای این مرد اجازه می داد، کاش این را هم با یک بله تمام می کرد!. تا هرچه زودتر این معرکه گردانی جنسی 
... را تمام کنند. بعدازاین نه تنها او، بلکه ماهم وقتی چشممان به او می افتاد خجالت می کشیدیم و نگا همان را برمی داشتیم تا از ما خجالت نکشد 
وهر لحظه درهم نشکند ...)مرامی بخشید االن گریه امانم نمی دهد همیشه مجبورم چنین مسائلی رابنویسم. نسل ما جرمش فساد نبود! بلکه ُجرمش 

پاکی، مقاومت وایمانش بود. این حرف زندانبانان ما دراوین وقزل حصار وگوهردشت بود. اینک چه بگویم... مابین شکست حقیقت و شکست 
 خودم ،برشکست حقیقت گریستم.(

 مریم رجوی زهرش را به فتح هللا ریخت:

                                            رابطه جنسی فتح هللا باسگ های بیابان...    

مریم رجوی مست ولبریزازغرورازلجن مال شدن دشمن انقالب اش و دشمن رهبری رجوی باحالتی پیروزوبا نیشخندزدن پرسید:»ناصر) از این 
به بعد همه اورامثل مریم، ناصر صدا می زدند(به ما گزارش می کنند که فتح هلل همیشه به بیابانها ی اشرف می رود. می گو یند تک و تنها راه می 

افتد به سمت بیابان و دنبال سگها می رود...!.) مریم می خندد وابروهایش را باال برده، ولبش را به گوشه ایی جمع می کندیعنی... («  ما باور 



نمی کردیم مریم رجوی چنین حرفهایی درنشست عمومی ودرحضور همه سطوح که درنشست بودند بزند. باورکردن اش، نه مشکل، آنسان زجر 
آوربود که روح وروانمان را تکه تکه می کرد. کشتن آدم معمول است  اّما ُمثله کردن روح وروان اش، درحضوراعضا وکادرها وبقول خودش 
»گوهران بی بدیل«،»نوامیس ایدئولوژیکی«، »جگرگوشه هایش«، »مادرایدئولوژیک وعقیدتی« و...، دریدن مرزهای جنایت است. ببین کارما 

 به کجا رسیده ...؟! مریم ول کن نبود بازازفتح هللا پرسید:»برای چی دنبال سگها می رفتی ... ؟!.

من نمی دانم برفتح هللا چه می گذشت ولی من آرزو می کردم کاش بمیرد تا راحت شود.از خدا خواستم خدایا! فتح هللا را بکش! راحتش کن!..نگذار 
 اینقدر زجر بکشد. معلونیست چطور می تواندسرش رابلند کند ...

 من هم یاد حرفهای عبدهللا قدمیاری افتادم که ازبحث های سطح باالی تئوریک صحبت می کرد؟!. حاال بحث راکشیده اند به رابطه جنسی با سگها 
 ...؟! ازاین پس فتح هللا به مضکه گرفته شد.

 تهاجم اعضای ارشد باند تبهکاررجوی به فتح هللا

 
تعدادی که همه ازمسئولین باال بودند مثل ابریشمچی ،صمد سیاه کال، ساسان، بهنام )سیّدالمحدثین(و...که فشار می آوردند که می خواهند صحبت 

 کنند.
عباس داوری)رحمان( گفت: شرم دارم که بگویم این ) فتح هللا ( برادر ماست. ما می دانیم که دراصل این نکرده مااست، قبل ازاینکه به این نقطه 
برسد باید تعیین تکلیف اش می کردیم . حق دارید بگویید رخت چرک هایتان را پیش شما آورده ایم من هم نظرم مثل همه بّچه هاست باید تعیین 

 تکلیف شود.

  

 
معصومه ملک محمدی: برادر)رجوی(اگر ترس ازشما نبود! من بعضی وقتها به ذهنم می زد که اورابکشم!. )همه خنده شان گرفت( اینک آنچه 

درآغازتراژدی می نمود می خواستند کُمیک اش کنند یک کمدی مضحک! تا مشخص شود هرکسی که درمقابل انقالب مریم بأیستد به چه 
 لجنزاری... درمی غلتد.

 پس از ساعتها رجوی رو به فتح هللا گفت:»ازخودت چیزی داری بگویی؟! اسم این کارها را چی بگذاریم؟)رجوی مکث کرد( خودت چه اسمی 
 روی این کارها می گذاری؟.«

 فتح هللا دریک کلمه جواب داد:» پفیوزی.« 

رای اینگونه باالترین سوژه رجوی دررینگ سنگسارکالمی ولجن پراکنی ُخردکردن انسان وانسانیّت، فرمانده فتح هللا را مجبور کرده بود نامی ب
منشی روح روان، خود، نامش را پفیوز  خود وشخصیت اش انتخاب کند. فتح هللا، که سالها پیشانی سفید ش کرده بودند ، برای خالصی ازچنین ددّ 

گذاشت. برای رها شدن ازچنین شب تیره گستری، نامها را ما انتخاب نمی کنیم یک رهبر، یک دیکتاتورعقیدتی، یک فاشیزم مغزی خود شیفته 
رد،همانطور که خمینی، خدارا والبته مقدس مآب!، پاک ترین ارزشها واصول را، ابزاری برای رذیالنه ترین مطامع ومنیّت اش به خدمت می گی

 ومذهب را.

را بدینسان درتاریخ سازمان مجاهدین بدعتی پایه گذاری شد. رهبری عقیدتی، دوستان را نه تنها ازپشت سر، بلکه رو در رو، وچشم درچشم، خنجر
 برقلبشان فرومی کند. اینگونه ارزشها درهم شکست. رجوی فتح هللا را لجن مال نکرد! بلکه خودرا!. 

سوژه کینه جویی رجوی بودم خوب می دانم  سال ۱۷آنچه نوشته شده ومی شود، تنها آن چیز هایست که درمقابل دیده ها انجام شده. من چون خودم
چه ها که برسر مهدی افتخاری نیامده، وتنها خودش می دانست وهرگزنمی توانست آنچه براوگذشته برزبان بیاورد.ازروی همین نوشته ها و 

توان فهمید درآنسوی دیگر که درپس پرده ها پنهان است چه بالهایی سرآدمها می آید. به همین دلیل بودکه  نفر شاهدش بودند می ۴۰۰۰که حقایقی 
ه تشکیل دیگرمقوله ایی بنام روی میزبودن وانتقاد داشتن وکش دادن این مسئله توسط افراد، بکلی درسازمان وتشکیالت برچیده شد. زیرا افراد را ب

ازخودشان  نشست جمعی یا نشست خاص اوتهدید می کردند یا با نشست های عملیات جاری روزانه که همیشه ازهمان جمع حاضربرعلیه یکی
 استفاده می کردند. آنچنان نسقی ازهمه کشیده بودند که هرشب آروز می کردیم نشست تمام شود. اینسان ما تبدیل شده بودیم به ابزار سرکوب

رجوی برای هرمتهم چهار نفر خرج بازجویی وشکنجه وپشتیبانی می کرد. درنشست  ۷۳دررفع ابهام  ساختاری وگریز ناپذیر.همدیگر بصورت 
چهارهزارنفر قرارمی داد. ما درپسرفتها ، پیشرفتهای جهش آسایی می کردیم. هیوالیی درتشکیالت تولید شده بود بنام   طعمه هرنفر را درمقابل

« جمع معجزه می کند»همان جمع رامثله می کرد ومی خورد. وحرمت هیچ کسی درامان نبود. رجوی درست می گفت: افراد که خود،« جمع»
. دررفع ابهام یک به چهار نیرو می گذاشت. اینک از همان زندانیان برای بازجویی وشکنجه وتهمت وتحقیر وریختن همه حرمتها استفاده می کند



ّولین سوژه واّولین مجرم تبدیل می شود. هیچ انتخابی وجود ندارد یا مطلق رجوی یا مطلق خمینی هستی! هرکس داوطلب سرکوب نشود خود به ا
 وجمع  معجزه گرهر فرد راتعیین تکلیف می کند ونتیجه همیشه یکی بود:البته رجوی!.

 و  شده گرفته بکار اطالعات وزارت سطتو بفرستیم خارج به را یهرکس »در نشست های قرارگاه بدیع واضع می گفت: ۱۳۷۸زیرا رجوی درسال
 بماند مناسبات در خواهد نمی که هرکس . است اطالعات وزارت طعمه لآبالم برود خارج به ،بد چه ،خوب چه کس هر کنند.می علم خودمان علیه
 میشود منتقل ایران مرزهای لب به مسلح تیم یک توسط ،بریدگی برگه وامضاء ویگان، جمع توسط او تکلیف وتعیین جمعی نشستدر ازشرکت پس

 زندان »گفت: می سهولت نیزبه این از پیش رجوی «.میشوید اعدام ایران به رفتن محض به !دارید بندی مرز رژیم با خیلی .اگرایران داخل تابرود
   بود. رانای مرزوداخل به فرستادن هم طعمه نشست داستان تمام «رژیم. سرنگونی تا ببرید تشریف

 

از مریم ومسعود رجوی می خواهم فیلم این نشست را پخش کند مگردرهمان نشست طعمه  نمی گفتید:»همین نشست هارا در»خاوران« و نازی 

آباد می گذاریم!.« آقای رجوی این حرفها واستدالالت عصر پیش ازارتبا طات است؟!. این چه حرفهایی است که تحویل ما می دهید؟عصراینترنت 

است اگرهمین نشست ها را ازاینترنت پخش کنید هزاران با بیشتر ازنازی آباد بیننده دارد. بگذارید مردم ببینند این نشست های طعمه چه بوده وچه 

فجایعی دراشرف گذشت؟!..شما که همه پیامها ونشست های انتخاب شده خود ومریم را پخش می کنید وحتّی پخش مستقم دارید، لطفاًهمین نوار 

نشست های طعمه را بگذارید؟! چرا وعده سرخرمن خاوران ونازی آباد را می دهید؟ سرکه نقد به ازحلوای نسیه! مردم به این حرفها واستدالالت 

می خندند.آیا شما نمی دانید اینترنت چیست؟!. پیشنهاد می کنم برای اینکه بهانه تنگی وقت وزمان برنامه های سیمای مقاومت نیاورید وهم برنامه 

های سیمای »خودتان«! اشغال نشود می توانید روی یوتیوپ بگذارید؟. برای اینکه دست شما را دردروغگویی ببندم باید به مردم بگویم که این فیلم 

ها وآرشیو تبلیغات درزمان جنگ امریکا وعراق ازبین نرفته! بلکه آرشیوسازمان موجود است وهمچنین یک نسخه کامل آرشیوهم نزد مریم رجوی 

 درپاریس موجود است.

  نشست مریم پس ازنشست طعمه

 

نشستی برگزار کرد. وموضوع بحث تفاوت جنسیّت  درهمان باقرزاده «ام قدیم»و « ام او»یکماه پس ازنشست های طعمه، مریم رجوی با الیه 
نفردرنوبت  ۵و ۴وغریزه جنسی بود. یکباره مهدی افتخاری برای اّولین باربا فروتنی ولبخند رفت پشت میکرفون تا با مریم رجوی صحبت کند. 

نشست طعمه قرارداشت بیرون بیاید. چون بصورت پس ازکه  من احساس کردم می خواهد با مریم رابطه بزند، تا ازآن فضای وحشتناکی بودند.
این نشست الیه های مسئولین سازمان بودند. اّما لحظه ایی بعد مسئولین قدیمی مثل عباس داوری، درفجیعی مورد لعن و نفرت و...قرارگفته بود. 

سرعت ازصندلی  درهمین سطح ازمسئولین سازمان بهابریشمچی، احمد واقف )مهدی براعی( و... هشت تا ده نفرحسین سیاوش )محمد حیاتی( 
خود برخاسته ورفتند دورواطراف مهدی را گرفته واو را محاصره کردند ومانع بودند که به طرف میکرفون برود. این صحنه آنقدربارزبود که 

اس داوری ومهدی براعی اّولین نفراتی این صحنه را دنبال می کردند.عب هدیگرکسی به حرف های نفری که پشت میکرفون بود گوش نمی کرد هم
د وخجالت می بودند که سریع اقدام کردند. آنقدرحلقه راتنگ کرده با نگاههای غیض آلود به او فهماندند که برود بنشیند. بیچاره فتح هللا گیج شده بو

چیزی نمی گفت و به فتح هللا  اّمآ وه می کرد نظارکشیدازحاضرین نشست. چون واکنش بغایت کینه توزانه بود. مریم رجوی صحنه یجادرا شده را
دقیقه فتح هللا دید که نمی  ۱۵،۱۰از پسجایی برای فتح هللا باقی نگذاشت، صحنه مغلوبه بود و ،محل نمی گذاشت. نگاه های آکنده ازتنفرو کین

ومریم و...( داستان این  جویزنظر سازمان )رآمد ونشست سر جایش. ا جانکاهی گذارند به سمت میکرفون برود سرش را پایین انداخت و با رنج
 بود که چنین عنصر کثیف و پلیدی نباید بعدازاینکه درنشست عمومی نزد رجوی لجن مال شده، فرصتی بیابد برای یک رابطه و نزدیکی با آنها،

. را به او زدند تا درس عبرتی باشد برای .خالقی، خائن وپفیوزو.است طعمه ازخود. واینچنین ُمهر ابدی فسادشآثارنوزدودن برای ازبین بردن 
منافع اش این بود که دیگرهرگز پای مهدی به میکرفون  همه!. رجوی که آرزویش بود مهدی یکبارهم شده پای میکرفون بیاید! پس ازنشست طعمه،

د. ونشست طعمه تابلوی تمام نمایی از مهدی افتخاری ماندگار شود. وش ورابطه زدن با خودش ومریم نرسد  

 



 

وعکس مهدی افتخاری برباالی سرش، درحالیکه هیچ مراسم وعکسی درمراکز  ۱۳۹۰تصویرمریم رجوی دراجالس میاندوره ایی شورا درسال 
ومقرهای اشرف برای او برگذار نشد. نصب عکس برای شورایی های ازهمه جا وهمه چیز بی خبر است تا همچنان چشم وگوش بسته بمانند، 

نتخاب کرده اند.وخود نیز چنین ا  

مهدی برای برقراری رابطه با رجویمجّدد تالش   

آمدند درصندلیهای ردیف جلوسالن نشستند. بجای رفتن روی سن، ، اینبارمسعود ومریم رجوی دوسه روزپس ازپایان نشست های چهارماهه  طعمه
محاکمه وتصفیه حسابها نشست طعمه، تاثیر کینه توزانه ای بود. تابدینوسیله آن فضا سنگین وپایان نشست ها وبیشتر فضای رابطه زدن وجشن 

ه ورفت درمقابل مسعود ومریم باحالتی تازجا برخاس ازرجوی را بنمایش نگذارد. مهدی افتخاری پس ازنشست طعمه دیگرنمی توانست سربلند کند.
ردوسه قدمی آنها ایستاد وسالمی همراه با تعظیم داد د ،که دست هایش را روی هم گذاشته، بحالت احترام آمیز، با لبخندی فروتنانه وتواضع

اوین را تعریف کند. اّما سریعاً مهدی ابریشمچی،  ۲وخواست با رجوی رابطه برقرار کند. اوشروع کردتا خاطره ایی ازرجوی درزندان بند 
منوچهر )فرها د الفت(وفرهاد) محمد سیاوش)محمد حیاتی (، عباس داوری، علی داعی السالم،  عباس قادری، صمد) محسن سیاه کاله(، 

زندان اوین مسئول ۲من دربند »رضامنّانی( و... ریختند آنجا وبا چشم غره دور اورا گرفتند. مهدی افتخاری شروع کرد به نقل خاطره ایی:
ئول اطالعات بند نبود من نه برادر)رجوی( او مس »اطالعات بودم و ... سریعاً سیاوش)محمد حیاتی ( وسط حرف مهدی افتخاری پرید و گفت:

مهدی افتخاری جا خورد!. رابطه زدن بدل به کینه کشی ازاو شد! یعنی او)مهدی(دروغ می گوید!. سیاوش حرف را « مسئول اطالعا ت بودم؟!.
فتضاحی شده رها نکرد. دیگران هم به کمک اوآمدند وحرف سیاوش را تصدیق کردند؟ ومهدی افتخاری را فرصت ندادند تاحرف بزند. صحنه ا

ه بود یکباردیگرلجن مال کردن اورا می دیدیم . مریم رجوی فاتحانه می خندید ورجوی هم براریکه پادشاهی نشسته بود. رجوی هیچ چیزی نگفت ک
 مهدی راست می گوید یا دروغ! درحالیکه رجوی همه چیز را می دانست. مهدی کسی نبود که خاطره خود با رجوی را درحضور خودش و تمام

دروغ بگوید؟ صحنه فقط همین را نشان می داد. من فقط می توانم بنویسم و ای کاش می توانستم بتواند هم بندی های قبلی که اینک درکنارش بودند 
ا این بسیارمشکل است. رجوی می خواست پس ازاین مهدی افتخاری رادرهمان وضعیت نشست همانطور که بود همه چیز را به نوشتار بیاورم امّ 

ناک دان شده سیاسی تشکیالتی ایدئولوژیک وانسانی برای همیشه!. مهدی سرافکنده وُخردشده برگشت وسرجایش نشست!.   عمه ببیند.ط  

همچنانکه استالین درمبارزه با مخالفان خود كوچكترین مالحظه و ظرفیتي نداشت و در مبارزه با كساني كه انها را براي قدرت خود مزاحم مي دید 
با اشد مجازات برخورد مي نمود تا درس عبرت براي دیگران باشد! در حزب كمونیست آنروز هیجكس به اندازه زینوویف در به قدرت رسید 

استالین موثر نبود اما هنگامي كه استالین تصمیم به بركناري و بعدها اعدام او گرفت گذ شته ها را بكلي ازیاد برده بود.باژانف دبیر حزب كه خود 
شاهد گفتگوي انها بود نقل كرده است كه زینوویف در یكي از جلسات كه سوابق خود را به یاد استالین مي آورد پرسید :"آیا رفیق استالین معني قدر 

 شناسي را مي داند؟" استالین با لحن نیش  داري گفت :" آري خوب مي دانم بیماري است كه  عموما سگها به آن مبتال مي شوند.

و باشدهر که سلطان مرید ا  
 گر همه بد کند، نکو باشد
 وآنکه را پادشه بیندازد

 کسش از خیل خانه ننوازد
 کسی به دیده انکار گر نگاه کند

 نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی
 و گر به چشم ارادت نگه کنی در دیو

سعدی                      فرشته ایت نماید به چشم کروبی  
 



کارش درسوله های مهمات می رفت وشب تنهایی   اورا می دیدیم، همیشه با یک فالسک چای، تنهایی به محلّ  ،از نشست طعمه پس ازبازگشت

رجوی راست می گفت زیرا ترّدد تکی در اشرف نقض ضابطه بود.  برمی گشت. اوتنها کسی بود که اجازه داشت تنهایی دراشرف ترّدد کند.

 اوقصد فرارنداشت.

  ۸۱عاشورای سال 

، ما اّولین مقّری بودیم که به محوطه سالن اشرف ومراسم آمدیم.آنجا یکباره با مهدی افتخاری روبرو شدم با ۸۱قبل ازشروع مراسم عاشورای سال 

ه، موها ی قرار دارد اّما هیچگاه درچنین وضعیتی اورا ندیده بودم، با لباس کثیف، دستانی که از کارسیاه شددردناکی  شرایطاینکه می دانستم درچه 

بدون هیچ نگاهی به ما، مهدی  پیداست، شبیه معتادها . درقسمت شکم آن هم آشفته ودرهم، یک پولیورنظامی کثیف که جای سوراخ آتش سیگارهم 

ل محوطه را تمیزمی کرد. وضعیت اش خیلی دردناک بود. اودرمراسم عاشورا شرکت نداشت. عاشورای آن ساازصبح زود ازآنجا رفت. احتماالً 

هیئت های عزاداری شبیه کارناوال بود نمایش عزاداری ازشیوه های بومی ازهرقوم وشهری. بعضی هیئت ها دردست سنگ داشتند  بجای سینه 

زنی)رشت ومازندران( سنگ ها را بهم می زدند، بعضی ها چوب های دردست را بهم می زدند. انواع مدل های سینه زنی. فکر می کنم عامداً 

ی را گذاشته بودند آنجا، تا همه او را ببینند درچه خفت وخواری بعد ازنشست های طعمه درحال کارکردن است. درجایی که مریم و مهدی افتخار

آنها صاحب عزا چنین نمایشی به این معنی بود که باالیک سن بزرگ ساخته شده، حضوریافتند. ودرواقع ارتفاع بسیارمسعود درجایگاهی که در

؟. هستند  

 

پس ازنشست های طعمه ۸۰رجوی ومسعود رجوی درعاشورای سال مریم  

«ان ال آ» پاره کردن عکس مهدی ازمجله ارتش آزادیبخش  

را که برای ارتش آزادی وغنائم چلچراغ « ان ال آ» ، مجلّه رنگی۶پس ازسرنگونی صدام، یادبود عملیات فروغ جاویدان درمرکز ۸۲درسال 

داده بودند. یکباره آذر رضایی ازخانواده رضایی ها که فرمانده یگان بود رفت مجلّه را برداشت وعکس  چاپ شده بود روی میز قرار۶۷درسال 

ه را مجّدداً گذاشت روی میز!. مهدی افتخاری راتا بدین حد منفورش مهدی افتخاری را که درآن چاپ شده بود آن قسمت ازعکس را پاره کرد ومجلّ 

شبیه دوران استالین که نفرات تصفیه شده و... را ازعکس محو می کردند: از بین برده می شد. وجود داشتاو کردند، هراسمی، عکسی و فیلمی از  

 



 

۸۳سال -ادامه تنفر ازمهدی پس از تعیین استاتو توسط امریکا  

زیادی جدا شده وازسازمان رفتند، معلوم بود کسانی که هستند حاضرنبودند  ، که عدهٔ ۸۳ازتعیین استاتو توسط امریکایی ها درتیرماه سال  پس

اشرف را ترک کنند. این جشن و پیروزی بود. مراکزطبق زمانبندی برای نشست به سالن اشرف می آمدند. محوطه هنوز خلوت بود. مهدی 

 جدا نمیازسازمان نهایی که دراشرف هستند ماندنی هستند وآدکه افتخاری مثل همیشه تنها آمد اّما اینبار خیلی شاد وسرحال بود! مشخص شده بو

سیاوش با نگاه کینه  بطرف سیاوش رفت.مشتاقانه شوند. او سیاوش )محمد حیاتی (را دید وبا لبخند وخوشحالی سرش را به عالمت سالم تکان داد و

و اشتیاق اورا که به سمت اش می رفت پس زد. مهدی  رفت و جواب سالممسیر راتغییر داد وصورتش را برگرداند و بی محلّیتوزانه و

)  شاد وخندان آمده بود برای اّولین بارمن وچند نفر دیگرکه آنجا بودیم درهم شکستن اش را دیدیم، او که اینبار .انتظارچنین برخوردی را نداشت

، مثل همیشه تنها ی تنها قدم می زد وسیگار می نتهاییکنار دیوار ا محوطهپرت رفت گوشهٔ  اگر می خواست می توانست جداشود وبه تیف برود(

 کشد. )حتّی توبه هم دردیدگاه رجوی، این خدای خود شیفته، پشیزی ارزش ندارد! چون تنها وجودخودش ارزش داردوبس!.(

درنشست عمومي سراغ فتح هللا  برونداز دوستان جدا شده درآلبانی شنیدم چندنفر که می خواستند از سازمان جدا شده وبه تیف تحت حفاظت امریکا 

داده بود: من اینجا یك سري كارهایی دارم باید بمانم، شما  جوابرفته اند وگفته اند ما مي خواهیم برویم آیا تو حاضری با ما بیایي برویم؟، فتح هللا 

..بروید.  

 میهمانی مریم برای آلخوویدال کوادراس همسر ودخترکوچک اش

درسال۸۹ همه به سالن امجدیه فرا خوانده شدیم مریم برای جذب آلخوویدال کوادرس نایب رئیس پارلمان اروپا واستفاده ازاو، یک میهمانی برای 

آلخوویدال وهمسر ودخترکوچک اش ترتیب داده بود. بصورت کال کنفرانس همه ما حضور داشتیم. وظیفه همه کف ودف زدن برای آلخو بود 

ایی بطور گروه موزیک یک ترانه بزبان اسپانیایی برای اوساخته واجرا کرد وبرنامه های مختلفی گذاشته بودند تاالخوویدال تحت تأثیرچنین کاره

ه ویژه برای سازمان کار کند. یکی ازدختران درحال اجرای برنامه بود مریم پس از پایان برنامه اش برای برانگیختن احساسات وعواطف آلخو ب

 کیلو وزن بدنت را ازدست ۱۵-۲۰برنامه بسیار خوبی اجرا کردی می دانم که براثرمحاصره غذایی اشرف توسط دولت عراق تو»آن دختر گفت:

ساله بعکس ۱۷-۱۸اّما با این شرایط سخت وتوانفرسا بازکارهای زیبایی ارائه می دهی. ) همه ما که درسالن بودیم می دیدیم که آن دختردادی...، 

وزن خیلی اضافه وزن داشت...! گفتیم شانس آوردیم که آلخو این دختررا ندید!(  درحیص وبیص حرفهای مریم درباره سختی هایی که باعث کمبود 

لش لبریز وازصندلی بلند شد ورفت بیرون!. همه می دانستیم که او بدلیل همان لحظه مهدی افتخاری با شنیدن سخنان مریم تحمّ شدید شما ها شده، 

 کسی نبود جز مهدیکیلو وزن ازدست داده ۱۰-۱۵همین دروغهای مریم سالن را ترک کرد. تنها کسی که درارتش آزادیبخش تکیده والغرشده و 

که درسالن ۲۰۱۰تصاویرهمان برنامه درنوامبرخیلی به چشم خورد.  ،. بالفاصله ازجا برخاستن وسریع وبا حالت دافعه خارج شدنافتخاری 

امجدیه اشرف برگزارشد عکسهای بزرگ آلخو وتراکت های آبی رنگ درحمایت ازاودردستان اعضای مجاهدین  وپرچم اسپانیا برروی سن برنامه 

ص است را ذیالً می آورم: های هنری مشخ  

 



 

  

 

  دریوتیوپ ویدئویی تحت عنوان:»... Music by Ashraf Orchestra played for « ترانه های اسپانیایی گروه اشرف را می توان دید.

دژبان کیوسک در ورودی مقر ورابط کتابخانه، کاری که درمقرما به یک فردی داده بودند که ازاسرای اردوگاه درهمین سالها به فتح هللا مسئولیت 

  عراق به سازمان پیوسته بودند.  

« ام قدیم»و« ام  او»ما بود و می آمد درنشست الیه  ام نشست الیه ایی می گذاشت ومهدی افتخاری هم دراف ۸۷مرضیه حسینی درسالهای 

نفره(. درآن روزها مهدی با  ۱۵۰ای سالن می نشست. مسئولیت او درآن مرکزچیزی نبود جزدژبان کیوسک! ) ورود وخروج از یک مقردرانته

هیچ کس سالم وعلیک نمی کرد. سرش پایین بود عامدانه نمی خواست با کسی چشم درچشم شود. درونش بوضوح مشخص بود که که چه رنجی 

  می کشد.

۸۸سال درتابستان  بستری شدن درامداد  

تا روزآخردربیمارستان اشرف بود. یکباراورا دیدم که با محسن نیکنامی )کمال(که برای عیادت آمده بود اتفّاقی با هم روبرو  ۸۸ازابتدای تابستان 

) این فاصله کمال را می کرد.شدند کمال به اوسالم داد وحالش راپرسید وکوتاه صحبت کردند، اّما درامداد اشرف همیشه تنها بود وتکی رفت وآمد 

  با برخوردهای مسئولین سازمان را نشان می دهد.(

 و دراشرف )دقیقاً یادم نیست( مهدی افتخاری را با لباس بیمارستان ۸۸مهریا مسابقه فوتبال بین دوتیم منتخب فوتبال سال ۲۶درمسابقه فوتبال جام 

ازپشت سکوها به سمت نشستن بّچه ها می آمد که درآنسو حسین ابریشمچی و مهدی د. م بدست به استادیوم امجدیه آوردنانژیوکت و قوطی سرُ 

جهانگیر)پرویزکریمیان( ونقی ارانی و رسول )محمد مرادی نسب( از فرماندهان ارشد باهم صحبت می کردند چشمشان به مهدی خورد که 

های معنی دارشان ه ی ظاهرسازی هم که شده نیامدند تا کمک اش کنند بلکه نگاازاوتنهاپوست واستخوان مانده بود. اّما هیچ کدام ازآنها نه تنها برا



ید که همیشگی بود معنا ومفهوم بایکوت شدن وموردنفرت بودن را به همه نشان می داد. وقتی مهدی از پله های سکو باال می آمد کمی باد می وز

که پایش به من خورد. وضعیتش را درهمین یک لحظه می شد فهمید که حتّی او تعادل نداشت ازکنار من که روی پله ها نشسته بودم می گذشت 

ت درچنین باد خفیفی هم نمی تواند تعادلش را حفظ کند. عجیب بود برخالف معمول هیچ نفرهمراهی بامهدی بعنوان بیماروجود نداشت. تنهایی رف

بودم ، هیچ کس سالمی به او نداد! هیچ کس با او حرفی نزد!. گویی سوژه وهمیشه تحت نظروکنترل درسازمان  باالی سکو آنجا نشست. من خودم

حرکت  رشبهی است که می آید و می رود وکسی اورا نمی بیند!. نگاه کردن به او، یعنی حساسیّت نسبت به او و وضعیتش!، درمجاهدین ه

است خودش نبود!. چون جذامی وایزوله بودن وتحّمل وواکنشی تعریف شده است، یک نگاه معنی خودش رادارد. حدس می زنم که آمدنش به درخو

به غیر تو، خیلی سخت است. من خودم سالها سوژه کینه جویی رجوی  نگاهها وتنها رفتن وآمدن درمیان جمعیتی که باهم دیگر صحبت می کنند،

ستم باید تک تنها با نگاههای همه که به سمت بودم می توانستم بفهمم چه می کشد. زیراخودم هرگزحاضرنبودم به محیط های جمعی بروم. می دان

ومن هم، نمی توانستم هیچ حقیقتی را برای دیگران بیان کنم، آدم دوخته می شود وهمه کارهای کثیفی که بامن کرده بودند ومعکوس جلوه می دادند 

بنظرمی رسد مهدی را   تا به قسمت خودمان بیایم.چنین مکانهایی بعنوان شکنجه روانی بود وهمیشه منتظر تمام شدن نشست یا مراسم جمعی بودم 

رون به مسابقه آورده بودند تا همه اورا ببینند تا بدانند که هنوززنده است!. زیرا ممکن است خبر توسط کسانی که سازمان جدا می شوند به بی

ودست سازمان  بازتاب پیداکند.دربیرون او رگ م شُبههه درنشست طعمه براوگذشت وهمه شاهد بودند چدرزکرده وبدلیل شناخته شدگی مهدی وآن

وااّل درطی این سالیان یکبارهم مهدی را بسته می شد برای اهدافی که داشت. به همین جهت سازمان می خواست زنده بودن اورا به نمایش بگذارد. 

 درهیچ برنامه جمعی به غیرازنشست های رسمی ندیده ایم!.

ووضعیت مهدی در امداد اشرف نداشت. هیچ کس به مالقات او نمی رفت. به همین دلیل هیچ خبری درطی این  هیچ کس هیچ خبری از بیماری

 یکسال بستری بودن در امداد دردست نیست. 

درسیمای آزادی بودپیام مریم رجوی مهدی ،  خبرمرگشنیدن شوکه کننده تراز  

ازسیمای مقاومت شنیدم شوکه ۲۵/۳/۱۳۹۰را دراخبار شب  ن دربیمارستان بغدادبراثرابتال به بیماری سرطاهنگامیکه خبرشهادت مهدی افتخاری 
 شدیم!. چطور شد یکباره درگذشت؟ سالن سکوت مطلق بود. 

. باورنمی کردیم که مریم رجوی درمقابل ما بتواند چنین !پیام مریم رجوی بمناسبت شهادت مهدی افتخاری مهدی بود، شوکه کننده ترازخبرمرگ
درپیامش ازمهدی افتخاری سخن بگوید. ودرادامه برنامه سوگندنامه های اورا درسیمای مقاومت خواندند. باورکردن چنین نمایشی همه مزّورانه 

همان برگهٔ کلیشه ایی است که ازطریق فرماندهان توذیع می شود تا  رامتحیّر کرده بود. چون همه ما می دانیم که این سوگند نامه ها وعهدو پیمانها،
 دستخط خودمان مطابق همان نوشته های چاپی سازمان را بنویسیم وامضا کنیم. چنین متنی را یک نسخه هم زیراکس کرده وبه همه دادند وافراد با

گر آن تعهد را باید نزد خودشان نگه می داشتند تا خاطرشان باشد که چنین تعهدی سپرده اند!. سالیان است که متن های دیکته شده می دهند وا
خواهند این مسئله را امری خیلی عادی جلوه دهند)چون درطی یک سال چند تعهد نامه به بهانه های مختلف می گیرند(  بعضاً مواردی که ب

 تعهد راد والزاماًباید درتعهد بنویسیم را تعیین کرده تا نوشته ها به یک شکل نباشد. درصورتیکه خارج ازموارد دیکته شده بنویسی، پذیرفته نمی شو
برگردانده وباید مجدداً بنویسم.) البته اینکارترفندی برای مشخص شدن وضعیت فرد هم صورت می گیرد تا چک کنند خودش چه چیزی می نویسد! 

چیزی جز یک دستورواجبار تشکیالتی نبوده وهرکسی ننویسد مورد  ها وسپس براساس همان نوشته با او برخورد می کنند.( بنابراین این نوشته
.قرارگرفته یا تحویل پلیس عراق می دادندترین تهمت ها ونشست های جمعی وتهدید وارعاب شدید   

!زالوهای حقیقی خون شهیدان و مرگ مهدی؟  

:پی برد. دراخبار سیمای مقاومت آمده بود« زالوهای حقیقی خون شهیدان»می توان به از زبان و پیام مریم  

 مجاهد قهرمان مهدی افتخاری )فرمانده فتحهللا( 

قهرمان مجاهد خلق مهدی افتخاری )فرمانده فتح هللا(، عضوشورای ملی مقاومت ایران و زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زمان شاه، پس ازبا 

 دو دیکتاتوری و پس از نبردی طوالنی با بیماری سرطان در بیمارستان بغداد درگذشت. مجاهد صدیق مهدی افتخاری بههنگام فوت ۵۹سال داشت.

خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، درگذشت این مجاهد صدیق را به خانواده افتخاری و خانواده بزرگ مقاومت ایران تسلیت 

 گفت و تأکید کرد: 

»مجاهد قهرمان مهدی افتخاری )فرمانده فتحهللا( ۴دهه زندگی مبارزاتی و پرافتخار خود برگ زرینی دارد که در تاریخ مبارزات مردم ایران 
 همواره خواهد درخشید.

این برگ زرین فرماندهی عملیات پرواز بزرگ و خطیر مسعود از تهران به پاریس برای معرفی آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران است که 
 سرفصل و فرازی مهم در مسیر رشد و ارتقا و ماندگاری مقاومت سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری ننگین والیتفقیه است.



عملیات بزرگی که امروز برکات آن را در حضور عظیم و قدرتمند مقاومت ایران و برپایی کانون استراتژیک نبرد علیه رژیم آخوندی یعنیاشرف 
 پایدار بهروشنی میبینیم

در زندگی انقالبی مجاهد صدیق مهدی افتخاری فرازهای درخشان و متعدد دیگری نیز هست از جمله نقش برجسته او در عملیات کبیر فروغ 
 جاویدان بهعنوان فرمانده یکی از محورها فراموش نشدنی است.

 اما آخرین فراز زندگی او نبرد با بیماری سرطان بود که بهمدت بیش از یک سال ادامه داشت.

مهدی به رغم دردهای جانکاه در این مدت که بر اثرکارشکنیهای کمیته سرکوب درامر معالجات، فشاری مضاعف بر جسم او میآورد، همواره از 
 روحیه یی باال برخوردار بود و دمی از رویارویی با درد و بیماری خودداری نمیکرد.

در روز چهلم شهیدان فروغ اشرف، درحالیکه قادربهحرکت و راه رفتن نبود و بهرغم توصیه پزشک، برسر مزارشهیدان رفت وبرخاک تک تک 
 آنها نشست و زیارت کرد.

او به یکی ازمسئوالن گفته بود: شأن و مقام شهدای فروغ اشرف چیزدیگری است واز نظرنقشی که درحفاظت ازاشرف وادامه مسیرآزادی ایران 
 دارند، ازهمه شهیدان متمایز هستند.

 درود براو روزی کهزاده شد، روزی که پای در مبارزه برای آزادی مردم گذاشت و روزی که پای در راه به دیدار رفیق اعلی پرکشید.«

هنگام شام وپخش اخبار، شب فراموش نشدنی برای همه بود. فهمیدم امشب جشن مسعود ومریم است. بالخره درروزهای پایانی اشرف، ازشّر فتح 
هللا راحت شدند ودیگر سند زنده ایی وجود ندارد. اّما عجیب ترین قسمت اخبار، پیام مریم جوی بود. هرگز باور نمی کردیم می توان تابدین حد 

رذیالنه آدم را لجن مال کرد وکشت وبعد به عزایش نشست وگریست. جمالت سطورفوق ازمریم در پیامش درمرگ ناصر همه را مبهوت کرده بود 
. بازهم هیچ کس جرأت نمی کرد برگردد به کناردستی اش نگاه کند چون معنا ومفهومش اینست که مریم تا چه حد وقیحانه این حرفها رامی زند!. 
صحنه خیلی دردناک وکشنده ای بود همه می دانستیم همان تصویری که دراخبارو سیمای مقاومت درپیام مریم رجوی ازمهدی افتخاری نشان می 
دهند همان صحنه ایست که مهدی خندان رفت درمقابل رجوی تعظیم کرد وایستاد و خاطره زندان رانگفته همه دوستان قبلی زندان دوره اش کردند 

وسیاوش )محمد حیاتی( عمالً گفت: مهدی دروغ می گوید من مسئول اطالعات بودم ...!. درطول این سالیان این تنها لحظه ایست که مهدی را 
درحال خنده دیده ایم همه می دانستند این تصویر متعلق به چه لحظه ایست!. به همین دلیل دراین تصویردورچهره مهدی افتخاری را با هاله ایی 

سبز رنگ محو کرده بودند تا نگاه های خصمانهٔ اطرافیان برعلیه اودرسیمای مقاومت مشخص نشود. من دریوتیوپ خیلی گشتم تا این ویدئو را پیدا 
 کنم اّما حذف شده است؟. 

پس ازاخبار به سرکارم درتبلیغات برگشتم. اّما برخالف هرشب محّل کار بسیارخلوت بود. نیم ساعت بعد خبرآمد درسالن فیلم سینمایی گذاشته اند؟ 
باورنکردم! دیدم  بقیه سرکار نیامده اند، گفتم امروزچهارشنبه است سابقه ندارد فیلم سینمایی بگذارند. تعجّ ب کردم چون عجیب وغیرمترقّ به بود 
چوه هیچ چهارشنبه ایی درطی این سالیان فیلم سینمایی پخش نمی کنند. بعالوه امشب پیام مریم برای شهادت مهدی افتخاری بود همچنین سالگرد 
شهادت رضارضایی هم بود وهمیشه ویژه برنامه وزندگینامه رضا رضایی را پخش می کردند نه فیلم سینمایی؟!. اّما خبر درست بود، رفتم سالن 

چک کردم، دیدم یک فیلم سینمایی سیاه سفید ازموضوع جنگ جهانی دّوم درحال پخش است وتخمه هم سرو کرده اند. آنجا نماندم برگشتم سر کار. 
حقیقت این بود که مرگ مهدی وپیام مریم، درذهن همه مسائلی ایجاد می کرد ونفرات را بهم می ریخت ! زیرا همه شاهد لجن مال کردن ... توسط 

مریم ومسعود بودیم و اینهمه تعریف وتمجید وسخن سردادن از مرتبت مهدی پس ازمرگش، چیزی نبود جز الپوشانی حقیقتی که رهبری ازآن 
هراس داشت؟! . به همین دلیل فیلم سینمایی گذاشتند تا وقت بّچه هارا تا دیروقت پر کنند و تاوقتی به آسایشگاه می روند ازفرط خستگی سریع 

 بخوابند وفرصتی برای فکرکردن در این باره پیدا نکنند.

 تأثیر بالفصل مرگ مهدی روی کار ومسئولیت من

 بالفاصله فردای آنروز که درتبلیغات کارمی کردم برای من نامه ایی)ایمیل( آمد.

وضعیت من تابعی ازشریط سیاسی بود. بعنوان مثال من ازسال ۸۲ به بعد مسئولیتی نداشتم. اّما همینکه قرار شد درسال۸۶ امریکا با رژیم 
درعراق مذاکره کند، همان روز حکیمه سعادت فرمانده مقر مرا صدا زد وگفت:» مسئولیت افسر آموزش را به تو داده ایم. اّمآ چون به نفر قبلی 
هنوز ابالغ نکرده ایم فعالً به کسی نگو.« ازیکطرف می خواستند سریع به من مسئولیت بدهند وبقول رجوی ازشرایط پیشی بگیرند واز طرفی 
نمی خواستند سایرافراد مقر متوجّ ه این موضوع شوند، چون وضعیت من درمقر مشخص بود که مسئولین چه کینه کشی هایی با من انجام می 

دادند! ونمی خواستند مذاکره رژیم با امریکا بعنوان نقطه ضعف سازمان برمال شود. همچنین فکر می کردند که مذاکره سر نمی گیرد یا ادامه نمی 
یابد. به همین دلیل نمی خواستند درمقر بگویند که من افسرآموزش هستم!. وقتی قرار شد دوردیگری هم مذاکره کنند) سه دوره مذاکره انجام شد.( 

 سپس ده روزبعد نفرقبلی مسئولیتش را به من تحویل داد!. درحالیکه دراین ۱۰ روزمن کارها رادنبال می کردم؟.



 پس ازابالغ مسئولیت توسط حکیمه آنها اصرار داشتند برای مراسم همبستگی دراشرف طرحی بدهم برای نوعی بادبزن که هم کار تبلیغی باشد و 
هم مردم برای هوای گرم سالن امجدیه  بادبزن داشته باشند. زیرا نتوانسته ایم از خارج بادبزن وارد کنیم وخیلی دیربدستمان می رسد. درواقع 

یکباره من شدم نفریک، از طراحی تا تولید. برای پروژه همبستگی باید نزدیک ۳هزار باد بزن تولید می کردیم وبرای تمام مقرها درارتش، سهمیه 
 ساختن بادبزن وتوجیه کارتوسط من مشخص شدو...

درمرگ مهدی افتخاری هم، سازمان فکر می کرد این خبر بیرونی بشود بازتاب دارد! وازترس افشاگری وبرمال شدن حقیقت، من که بعنوان 
سوژه، پس از مهدی افتخاری سالها مورد کینه کشی رجوی بودم به همین دلیل فردا صبح ایمیلی برای من آمد که ازاین پس نوشتن وتنظیم برنامه 

»درگیومه« که بعد ها  تحت عنوان» گفتهها و ناگفتهها از میان روزنامههای حکومتی«برای سیمای مقاومت وسایت مجاهدین استفاده می شد بعهده 
من است. ) تا پیش از این مانیتورکردن روزنامه رژیم بعهده من بود هر روز صبح ۱۴تا۱۰ روزنامه رژیم را تا ساعت ۱۰صبح مانیتورکرده 

وخبر هایش را ارسال می کردم وپس از ساعت ۱۰ بخش بعدی کارم شروع می شد.( همان روز خبر را تنظیم وارسال کردم. و گفتند بسیارعالی 
بود فکر نمی کردیم به این خوبی باشد. روز بعد هم ادامه دادم. امّ ا ازروزسّوم دیدم گزارش خبری تنظیم شده توسط من چک نمی شود و ومثل قبل 
تنها از اخباری که فرستادم خودشان متنی نوشته وارائه می دهند. ازچنین واکنشی فهمیدم که درخارج روی موضوع مهدی افتخاری افشاگری نشده 
وپیام مریم ضربت گیربود. وپس ازپنج روزوقتی دیدم درباره تنظیم گزارش توسط من حرفی نمی زنند. گفتم من دیگر گزارش تنظیم شده نمی دهم 
ومثل سابق تنها اخبار را تحویل شما می دهم. زیرا یک کار اضافی روز دوش من افتاده بود که مصرف هم نمی کردند. ازطرفی وقتی به پوشه 

ایمیل مراجعه کردم دیدم هرسه ایمیل ارسالی در این باره که توسط رضا هفت برادران ارسال شده بود از پوشه من حذف شده، تا هیچ سندی درباره 
این »موضوع«باقی نماند!. درحالیکه ایمیل نمی بایست توسط رضا هفت برادارن به من داده می شد! چنین کاری را باید حسین ادیب )علی خدایی 
صفت(انجام می داد که مسئول تبلیغات بود. آنها می دانستند که اگردرخارج  افشاگری نشود می توانند مسئله  ایمیل را ماستمالی کنند زیرا ازطرف 

 حسین ادیب گفته نشده! کما اینکه نمی خواستند من هم متوجّ ه چنین موضوعی بشوم.

یکبارهم وقتی خواهرم توسط یک پارلمانتر که به اشرف آمده بود نامه ایی برای من داده بود تا بدستم برسد. دراین مورد هم دوروز بعد به من گفته 
شدکه ازاین پس به او »سایت« هم می دهیم وقرارشد درشروع کار دوسایت را بدهند. وقتی درنشست این خبرتوسط هوشنگ دودکانی داده شد. 

یکی ازنفرات تبلیغات )الف- ف( ازشّدت عصبانیّت روی صندلی جابجا می شد زیرا هرگز فکرنمی کردبه من سایت هم بدهند.)بدلیل وضعیّتی که 
داشتم وکماکان مورد کینه کشی بودم اّما دستشان بسته بود!. والف- ف یکی ازکسانی بود که مسئولین سازمان توسط او دراتاق کاراطالعات روزانه 
من را می گرفتند. ( اینها عالئمی بود ازحقایق پشت پرده مهدی افتخاری، تاجائیکه تنها به شخص من ارتباط پیدا می کرد!. درآینده حقایق بیشتر 

 آشکار خواهد شد. به همین دلیل است ک رجوی نمی خواهد از اشرف ولیبرتی خارج شود.

 ۶سال پس ازمرگ مهدی افتخاری، هنوزهیچ حرف دیگری غیر ازهمان پیام اّولیّه!، نه مسعود رجوی، نه مریم، نه سازمان و نه هیچ کس دیگری، 
نه اسمی ازمهدی برده اند نه یادی کرده اند؟ ونه مثل سایرین که درگذشتند، شعری و خاطره ایی ازاودرسایت مجاهدی درج کرده اند!. بدالیلی که 
درفوق بدان اشارت رفت برخالف شهادت هایی که قبل وبعد مهدی افتخاری داشتیم، که ویدئو ها برروی یوتیوپ موجود است ویدئو اخباروپیام 

 مریم بمناسبت شهادت مهدی برروی سایت مجاهدین ویوتیوپ نیست! 

به همین دلیل! صورت مسئله درباره مهدی افتخاری، وپرداختن به آن، نه برای مطرح کردن رذالت های رجوی ومریم!، ونه یک مسئله سیاسی 
 ونه بیان یک نکته اخالقی، نبوده ونیست! به هیچوجه! بحث اساساً اینها نیست. طرح موضوع وسوال من یک سوال جنایی است والغیر!.

 رجوی و مریم باید پاسخ دهند:

شما از قبل مثل داستان مهدی فتحی آنرا رسانه  ویا کما کان زنده هستند، با همان بیماریها شهید شدند ،چرا بیمارانی که قبل ازمرگ مهدی افتخاری
اسری و چند ماهه با سخنرانی وطرح آن درپارلمانهای اروپا و امریکا و...وراه اندازی تظاهرات درکشورهای اروپایی ایی کردید ودریک بسیج سر

ا و...، با آکسیونهای مختلف ونامه نگاری به سازمان های بین المللی وحقوق بشری و حتّی مراسم گرامیداشت آنها توسط مردم عراق درشهره
.ا به مهدی افتخاری که رسید سکوت مطلق بی سیمی برقرارشد؟!امّ  !م عیاری راه انداختیدبسیج تما ،خودشان وروستا های  

چرا بازهم برخالف بیماری ومرگ مهدی افتخاری که درسکوت کامل و بدون نامه نگاری با مجامع ذیربط بین المللی ...صورت گرفت بازهم 
درجهت علنی کردن  فرد بیمارسرطانی و...اقدام کردید . اّما درمورد مهدی جهانی همان بسیج  افتخاری، درمورد های بعدی پس ازمرگ مهدی

پرونده اش را بستید؟! بدون  بدینسانهایش سخن گفته و ومزورانه برای الپوشانی حقیقت از قهرمانی !افتخاری، یکباره خبر مرگ اورا اعالم کرده
 هیچ نامه افشاگرانه دراین مورد؟!.

صدایش رادر نیاورد؟ چه قبل وچه بعد  ،پیام دهنده! چه عاملی باعث شد تا این ماشین عظیم جنگ تبلیغاتی سازمانآقای رجوی! خانم برگزیده 
 مرگ؟!.

ت ماه پس ازمرگ مهدی افتخاری بازهم مسئله  بیماران درفعالیت سازمان درصدر اخبار بود. بعنوان نمونه قسمتی از نامه اکبر شفقت را درسای ۹
( درآلبانی است.۹۳مچناکه فیلم های ویدئویی اودریوتیوپ نیز موجود است!او اکنون) سالمجاهدین می آورم. ه  

 حتّی درسال ۹۳ درلیبرتی هم اسم هادی تعالی و حسین مرادی به دلیل بیماری سرطان به کمیساریا و عفو بین الملل و ...داده شده بود.



چرا همه بیماران درامداد اشرف و یا لیبرتی درگذشتند یا در کلینیک عراقی لیبرتی! اّما مهدی افتخاری دربیمارستان بغداد درگذشت؟. با بردن او به 
بغداد می خواستید چه چیزی را عادیسازی کنید؟!. تا بعد ها نگویند که درامداد اشرف کشته شد!. می خواستید دستتان برای آینده پُ رشود. ما 

 درتشکیالت ازچنین کارهایی همیشه می فهمیم که با یک مورد غیرعادی روبرو هستیم. درتشکیالت هرچیزی نشانه های خاص خودش رادارد.

ید آقای رجوی! اگر ماشین جنگ تبلیغاتی سازمان درسراسر جهان درلحظه مرگ مهدی افتخاری از خراب شده بود! چرا به خانواده آنها اطالع نداد
بیماری جسمی  اوراانعکاس داده بود! ونه بیماری روبه  روزنامه کیهان۱۳۵۷ماهدی ۲۴تا آنها اطالع رسانی کنند. همین خانواده افتخاری در

 مرگ؟. سوال اینست چه عاملی باعث خفقان گرفتن ماشین جنگ تبلیغاتی سازمان شد؟. 

  ۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان:

 «.جان این مجاهددرخطراست»خانواده مهدی افتخاری:

درزندان به سرمی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمی درمعرض خطرقراردارد. مهدی اکنون ۵۱مهدی افتخاری،که ازسال»
سال داشت.وی دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی به محکوم به حبس ۲۵افتخاری، عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،

 «.ابداست

آقای رجوی! یکبار پیام مریم ورئیس جمهور برگزیده خودتان  را بخوانید:      

 اشرف - اخبار

 درگذشت یک قهرمان پرافتخار PM 1:32:05 1390/3/26 تاریخ:

 

 مجاهد خلق مهدی ناصر افتخاری

ایران، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زمان شاه قهرمان مجاهد خلق مهدی ناصر افتخاری )فرمانده فتح هللا(، عضو شورای ملی مقاومت 
  دهه مبارزه با دو دیکتاتوری بر اثر ابتال به بیماری سرطان در بیمارستان بغداد درگذشت. ۴پس از 

 
اش، به انوادهجمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، با درود به روح پرفتوح این مجاهد صدیق اشرفی، درگذشت دریغ انگیز او را به خرئیس

  ویژه به مجاهدان اشرف و راهبر مقاومت، تسلیت گفت و افزود:همرزمان شورایی ومجاهدش و به
کبیر مقاومت ملی و میهنی، قلوب همه عید  خرداد۳۰ امین سالگردپرکشیدن برادرمجاهدم مهدی، در آستانه میالد فرخنده موالی متقیان و سی»

به همرزمانش را پر اندوه کرد. خوشا به سعادتش که در این ایام غرور آفرین پیام سرفرازی مجاهدین و اشرف پایدار را برای جاودانه فروغها 
  برد.همراه می

 
ق تا رزمندگی پیگیر در رژیم غاصب آخوندی، از نقش از استواری در زندانهای دیکتاتوری ساب -کارنامه چهاردهه مجاهدت این قهرمان سرفراز

تا فرماندهی یک  ۱۳۶۰قهرمانانه و فراموش ناشدنیش در عملیات بزرگ پرواز رهبر مقاومت از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران در مردادماه 
رغم بیماری جانکاه و شرایط محاصره و فشارهای هانگیزش در دوران پرافتخار پایداری اشرف، بمحور عملیاتی فروغ جاویدان و استقامت ستایش

  امان تا برکندن بنیاد ستم و دجالیت و دیکتاتوری از خاک پاک ایران!فزاینده دشمن، یک پیام روشن به همراه دارد: پیام رزمندگی و مجاهدت بی
 

البأساء والّضّراء وحین البأس أولـئک الّذین الّصابرین فیعهدهم إذا عاهدوا وآری، زندگی و مجاهدت او مصداق این آیه قرانی است: والموفون به
  صدقوا وأولـئک هم المتّقون

 
آورد، آنانند صدق گاه که سختیهای شدیدتر روی میبندند و پایداری کنندگان در سختیها و شدائدآنگاه که عهد و پیمان میو وفاکنندگان به عهد، آن

  تند.ورزان و همانا که آنها تقوا پیشگان هس
 

“ کس نخارد”را الزام مشی “ جنگ صد برابر”یی بود از تقوای رهاییبخش انقالبی و تواضع و فروتنی که همواره نبرد و به راستی که او نمونه
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کنون کرد و تردیدی نیست که ادانست. وی همیشه افتخار شهادت در مسیر سرنگونی رژیم پلید آخوندی و استقرار آزادی در میهن را آرزو میمی
در جوار قرب خداوند با همرزمان جاودانه فروغهای اشرف محشور است و به آروزی خود رسیده است. سالم بر او روزی که پای در میدان 

  «دیدار رفیق اعلی پرکشید و در جوار شهیدان فروغ اشرف فرود آمدمجاهدت در راه خدا وخلق گذاشت و روزی که پای در راه و سرفراز به
 

  مجاهدت چهاردهه
 خلق مجاهدین بود، در ارتباط با سازمان تهران دانشگاه سال بیشتر نداشت و دانشجوی دانشکده فنی۲۰در حالی که  ۱۳۵۱مهدی در سال 

  دستگیر و روانه زندان شد. بیدادگاه نظامی دیکتاتوری سلطنتی او را به حبس ابد محکوم کرد. ایران
 

  کرد.زندانهای مختلف منتقل میعنوان یک کادر برجسته فعال بود و از جمله کسانی بود که آخرین آموزشها و تجربیات را بهدر تشکیالت زندان به
 

عنوان یک مسؤل مجاهد خلق در مبارزه ضدارتجاعی در فاز سیاسی و همراه با آخرین دسته زندانیان سیاسی آزاد شد و به، ۱۳۵۷دیماه ۳۰در 
  خرداد با فاشیسم مذهبی دلیرانه جنگید.۳۰درمقامت انقالبی پس از

 
یی در ، خود در مقاله۱۳۶۰به پاریس در مرداد در مورد پیشبرد طرح عملیاتی پرواز مهم و تاریخساز رهبر مقاومت از تهران« فرمانده فتح هللا»

هللا چنین سالروز شهادت مجاهد قهرمان رضا رضایی، درست در روزی مثل همین امروز( با امضای فتح) ۱۳۶۲خرداد۲۵نشریه مجاهد در روز 
  نوشته است:

و تاریخساز را به او اعالم نمودم. فرمانده « بزرگ پرواز»برای « فرماندهی عملیات ویژه»دوشنبه مجدداً نزد برادر مسعود رفتم و آمادگی … 
عنوان فرمانده بخش خوب به»عالی سازمان ضمن ابراز تعجب و تقدیر از بخش ما که به این سرعت توانسته بود اعالم آمادگی کند، از من پرسید: 

  «اجرا کنیم یا خیر؟ عنوان عضو مرکزیت سازمان هم نظرت را بگو که آیا طرح رااعالم آمادگی کردی، حاال به
 

داد بر گذشت و عواطفم گواهی میچه را در ضمیرم میتوانستم با قاطعیت آناحساس کردم که جواب دادن برایم خیلی سنگین است. کاش می… 
مدافع آن بود، زیر پا  خاطر عالقه تشکیالتی و عاطفی، مصالح عالیتر را که مسعودزبان آورده و بگویم: نه! اما در یک لحظه فکر کردم مبادا به

پذیرم، اما از نظر سیاسی عنوان فرمانده عملیات ویژه و از نظر عملیاتی صرف، مسئولیت اجرایی طرح را میاگر چه به»بگذارم و بنابراین گفتم: 
  …عنوان عضو مرکزیت، صبر کن تا بیشتر فکر کنم و نظرم را در نشست کمیته مرکزی بگویمو ایدئولوژیک، به

 
ی است، نه تنها در تاریخ سازمان، بلکه در تاریخ نوین میهن ما که بایستی یکی از سرفصلهای سرنوشت در « شب قدر»کردم خودم فکر میپیش 

خورد، چه تأثیری بر ای نبود. آینده انقالب و خلقمان نیز مطرح بود. به راستی اگر طرح شکست مینهایت توسط خود مسعود رقم بخورد. کار ساده
  …کردیم وبایستی میشد و آن موقع چه میگذاشت؟ فرجام رژیم خمینی چه میقالب نوین ما میکل ان

 
انقالب و تکامل هرگز بدون » خالصه شب سنگینی بود، دست آخر مسعود بلند شد و در اتاق به قدم زدن پرداخت و سپس با عزمی جزم گفت: 

صبح موقع خداحافظی وقتی آخرین روبوسی را با مسعود «. یرم، فردا خواهیم رفتپذرود، من مسئولیتهایش را میجسارت و ریسک پیش نمی
 «.هللا حتماً موفق خواهیم شدفتح»کردم، گفت: 

 
  برابر صد جنگ

بازی در این مجاهد صدیق راه خدا وخلق در مقاطع مختلف، همواره و در هر فرصتی، اشتیاق خودش را برای حضور در خط مقدم نبرد و جان
از خداوند متعال خواستارم که »نوشت:  ۱۳۷۸کرد. از جمله در گزارشی در اردیبهشت زادی و برقراری حاکمیت مردم در میهنمان ابراز میراه آ

و آل مرا در مقابل تعهداتم نسبت به خواهر مریم رو سفید نماید و به مصداق الهم اجعل محیای، محیای محمد و آل محمد، وجعل مماتی ممات محمد 
  «.، صالحیت شهادت در مسیر سرنگونی رژیم پلید آخوندی و استقرارمهر تابان آزادی را به من بدهدمحمد

 
  شد.رو میها روبهیی گشاده با فشارها و توطئهساله پایداری پرشکوه در اشرف نیز همواره با چهره۸در دوران 

 
  «.قوا استالسالم( رمز نجات از تعادلرهللا )حسین ابن علی علیهصبر یعقوب و یوسف، با اتکاء به ثا»نوشته بود:  ۱۳۸۴در اردیبهشت 

 
انداز الزاماتی دیکته در چنین شرایطی اگر اشرف به شبه اوین هم تبدیل شود باز فتح مبین است، و این چشم»نیز نوشت:  ۱۳۸۸در شهریور 

  «.شومکند که به آن متعهد میمی
 

  شدت چنگ در چنگ بود:، در حالی که با بیماری سرطان به۱۳۸۹صدیق و استوار اشرفی، در بهمن  و این هم دستنوشته دیگری از این مجاهد
طور منطقی ودیالکتیکی در ادامه همین همه پیروزیها محصول کس نخارد ومحصول عزم حد اکثر و جنگ صد برابر است، سرنگونی هم به»

خواهم بگیرم این است که همه دستاوردهای ما درجنگ ای که میست. نتیجهجریان جنگ در اشرف وکارزارهای یومیه وصد برابر کردن آن
 «.است

در نشست طعمه راباور کنیم یا پیام مریم بعد ازمرگش؟! ۸۰! ما کدام حرفهای شماراباور کنیم ؟. حرفهای سال پیام دهندهخانم  آقای رجوی!  

http://www.mojahedin.org/news/124306
http://www.mojahedin.org/pages/aboutus.aspx
http://www.mojahedin.org/pages/aboutus.aspx


؟!. ونام پفیوزرا برایش انتخاب کردی؟!چطورمریم بعد مرگش پیام می دهد مگرتو) رجوی( نمی گفتی او سرطعمه رژیم ووزارت اطالعات است 
ومی گوید:مجاهد صدیق )مرتبت پیامبران و اولیا...( مجاهد قهرمان مهدی افتخاری )فرمانده فتحهللا( ۴دهه زندگی مبارزاتی و پرافتخار خود برگ 

 زرینی دارد که در تاریخ مبارزات مردم ایران همواره خواهد درخشید.

 مریم رجوی مگرتوسال ۸۰ نمی گفتی: فرماندهی پرواز بزرگ با خود مسعود بوده و ناصر درحد یک تدارکات چی بود و...!

 چطور بعد مرگش می گویی:»این برگ زرین فرماندهی عملیات پرواز بزرگ و خطیر مسعود از تهران به پاریس برای معرفی آلترناتیو شورای 
ملی مقاومت ایران است که سرفصل و فرازی مهم در مسیر رشد و ارتقا و ماندگاری مقاومت سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری ننگین 

والیتفقیه است. عملیات بزرگی که امروزبرکات آن را درحضورعظیم و قدرتمند مقاومت ایران و برپایی کانون استراتژیک نبرد علیه رژیم 
 آخوندی یعنیاشرف پایدار بهروشنی میبینیم.«

 

اودرصحنه فروغ جاویدان ترسیده وهمانجابریده بود من خودم شخصا فرمان دادم که اواز صحنه » نمی گفتی:۸۰آقای رجوی! مگرتوسال 
  «بکشانندش عقب؟!.

پس از فروغ به چاپ رسید و... « ان ال آ »اگراوبریده بود چرا عکس ومصاحبه اورا درنشریه    

   

برسرهمان مسسولیّت قبلی برسرکارستاد اطالعات بود؟۶۹یعنی تا ابتدای سال  پس چرا بیش از یکسال دیگر،  

 

پس چرامریم رجوی بعد مرگش می گوید: »درزندگی انقالبی مجاهد صدیق مهدی افتخاری فرازهای درخشان و متعدد دیگری نیزهست از جمله 
 نقش برجسته اودرعملیات کبیر فروغ جاویدان بهعنوان فرمانده یکی ازمحورها فراموش نشدنی است.«

خانم مریم رجوی! چرا ازیکسال پیشتر که ازبیماریش خبر داشتید برخالف نفرات بیماری که قبل وبعد ازمرگ مهدی افتخاری رخ دادهمه را رسانه 
ایی کردید بسیج جهانی با تظاهرات و اکسیونها وپارلمانها و ....بر پا کردید اّما بیماری مهدی افتخاری تنها بعداز مرگش علنی شد؟!)فعالیت ها را 

 در ضمیمه آوردم( .ودر پیام اشک تمساح می ریزی ؟! و می گویی:

»اما آخرین فراز زندگی او نبرد با بیماری سرطان بود که بهمدّ ت بیش ازیک سال ادامه داشت.« و »مهدی بهرغم دردهای جانکاه دراین مّدت که 
براثرکارشکنیهای کمیته سرکوب درامر معالجات، فشاری مضاعف بر جسم او میآورد، همواره از روحیهیی باال برخوردار بود و دمی از 

 رویارویی با درد و بیماری خودداری نمیکرد.«



خانم مریم رجوی! ما کارشکنیهای کمیته سرکوب را می دانیم و جنایاتش را. اّما توبگو، تو چکار کردی؟. چرا این »یکسال بیشتر« صدایش را 
 درنیاوردید؟!. چرا بیماریش را علنی نکردید؟ ما با این حرفهای متناقض و۱۸۰ درجه متفاوت با هم چکاربکنیم؟! .

خانم رجوی! مهر تابان، مادرعقیدتی وایدئولوژیک؟، کوکب شرق و...؟! ویژگی زنان شرق، شرم و حیای  آنهاست!. مگر تو به مهدی افتخاری 
دراتهامات جنسی نمی گفتی که:»می روی دنبال سگ ها در بیابان...«. کدام مادری آنهم مادرایدئولوژیک اینهمه بی حیایی پیشه می کند وبا طعنه 
ونیشخند به فرزندش که بیش از۵۰ سال سن دارد، نزد۴۰۰۰ نفردرچنین تهمت ها جنسی آنهم با سگان می زند؟.) مگر اینکه ازجنس همان زنی 

 بنام مادر اسالمی باشد که خمینی اوراسال ۶۰ به تلویزیون آورد و ضمن خواستاراعدام فرزندش و... شد.(

  حاال چی شده که در پیام بعد مرگش از او چنین یاد می کنی:

»درروزچهلم شهیدان فروغ اشرف، درحالیکه قادر بهحرکت و راه رفتن نبود و بهرغم توصیه پزشک، بر سر مزار شهیدان رفت و برخاک تک 
 تک آنها نشست و زیارت کرد.«

خانم مهر تابان! اگر این مرد تا بدین حدّ باشرف بود پس آن بی شرافتی ها که با اوکردید چه بود؟ خانم مهر تابان؟ چرا قادر به راه رفتن نبود اورا 
 مثل مهدی فتحی با ویلچرنبردید سر مزا شهدا؟. چرا...؟! باید به تمام این چرا ها پاسخ بدهید؟

او به یکی از مسئوالن گفته بود: شأن و مقام شهدای فروغ اشرف چیز دیگری است و از نظرنقشی که در حفاظت ازاشرف وادامه مسیر آزادی 
 ایران دارند، ازهمه شهیدان متمایز هستند.

خانم رجوی! اگر مهدی چنین سخنانی گفته! پس چرا درهیچیک از این صحنه های ۷و۶ مرداد۸۸ شرکت نداشت؟ چرا ایزوله شده بود؟. چرا از 
جیب مهدی افتخاری برای »توجیه کانون استراتژیک« نبردخرج می کنید؟. شما از همه افراد مصاحبه داشتید دراین موارد، چرا یک نمونه از 

 مهدی ارائه نمی دهید؟ آقای رجوی مگر نگفتید که او پفیوز است؟.

 »درود بر او روزی کهزاده شد، روزی که پای در مبارزه برای آزادی مردم گذاشت و روزی که پای در راه به دیدار رفیق اعلی پرکشید.«

آقای رجوی وبانو! درود براین دجالیّت و دروغگویی شمایان. ۴۰۰۰ نفر شاهد این سخنان بوده اند! می بینید!ما چه می کشیدیم؟ واکنون چه می 
 کشیم؟.

مطامع قدرت وخود شیفتگی واپورتونیسم شما اورا گرفت! چرا بیماری اورا مانند    آقا وخانم رجوی! اوخودش پرنکشیدبه سوی رفیق اعلی! پَر 
دیگران علنی نکردید؟ دروغها وتناقض بسیاری دراین اطالعیه و عملکرتان است من چند نمونه رابیان کردم. طبق ماده ۱۹۵قانون آیین دادرسی، 

 باید مواظب اظهارات خود باشد!.

 

آقا رجوی! خانم رجوی! یکبارخودتان را جای ما اعضا وکادرها دراشرف بگذارید وقتی با چنین پیامی درباره مهدی افتخاری ازرهبری عقیدتی 
مواجه می شوید با هرآنچه لوش ولجن وتهمت وافترا... درنشست های طعمه نثار او کردید. لطفا بگویید احساس تان چیست؟ وچه نامی به این پیام 

 وبرروی این عمل می گذارید؟ اپورتونیست که شاخ ودم ندارد! اپورتونیست خلص، همین عملکردهاست.

 ا در عراق. ۳۸۶بسته به مسائل ورویدادها ی سیاسی بود مثل برگزاری مالقا ت ایران و امریکا در سال ،آقای رجوی! تنظیم رابطه سازمان بامن
افتخاری به من باج بدهید؟ زیرا من شاهد باج دادن شما ویامثل خبر مرگ مهدی افتخاری...، سوال اینست که چرا می خواستید پس از مرگ مهدی 

 درمقاطع دیگر که درخطر بودید هستم. نه تنها من! دیگران هم هستند! 

  آقا وخانم رجوی! راهبران کبیر عقیدتی! مگر بعد ازمرگش)مهدی( درستادها جشن نگرفتید؟!. فکر نمی کنید که خبرش می آید و ما می 
بّچه ها شنیدیم.( فهمیم؟!.)در آلبانی از  

خانم رجوی! مگر نمی گویی رهبری پاکبار؟! حاال پاکی و صداقت رانشان بده ! ازرجوی می خواهم فیلم نشست طعمه مهدی افتخاری را علنی  
یغا ت دست نخورده باقی کنند تا ما نوع رهبری و پاکبازی اورا شاهد باشیم. نمی توانند ادعاکنند که فیلمها در بمباران از بین رفته! زیراآرشیو تبل

سال پس ازسرنگونی صدام تاکنون ازآرشیو تبلیغات استفاده می شد. کسی که رجوی ۱۳مانده و همه اینرا می دانند بعالوه اینکه تاکنون درطی این 
همه آرشیو هم از بین برود! رابشناسد خوب می داند که او آرشیو این فیلم را نگه داشته! اوچنین اسنادی را جزء سرمایه های رهبریش می داند. 

 رجوی این اسناد را نگه می دارد. به آقای رجوی می گویم: این شما واین اینترنت، بفرما حقیقت رو پخش کن ،معطل چی هستی؟!.



زالو می  به چه دلیل به جدا شدگان که دهی ؟.به چه دلیل شکنجه می کنی ؟.به چه دلیل تهمت می زنی ولب می بندی؟ به چه دلیل حکم مرگ می
نامیدشان! هزینه ماهیانه می دهی؟ چرا مجبور هستی باج بدهی؟!. آن روی سّکه باجگیری دراشرف ولیبرتی! حضیض باج دهی به جداشدگان 

 است!.

سال که می خواهی،  ظاهرمی شوی! سخنرانی  ۱۲سوال اینجاست که چطوراینجاکه می رسد سکوت می کنی؟ غیب می شوی؟  اّما هرباردراین  
) من فهیمدم طرف حساب ت کرده وعربده می کشی و حکم قتل صادرمی کنی ...اتمام حجّ ۹۳آبان ۱۲کنی! تهدید می کنی! و بارآخرهم در  می

هنگامی که ازلیبرتی بسوی آلبانی می رفتیم دوبار پیام شما ازقسمت مرگ های  ۹۳آبان  ۲۷اصلی تو دراین پیام کیست!. پیام دریافت شد!. در
؟ ومن فکر می کردم آغاز پیام شما درسیمای مقاومت ازهمین نقطه است! وقتی به آلبانی رفتم چک کردم شروع پیام شما با مرگ مشکوک پخش شد

های مشکوک نیست!. من آنجا متوّجه شدم که چرا عمد داشتند پیام را ازقسمت مرگهای مشکوک برای ما پخش کنند! ما صبح درسالن بزرگ غذا 
بار پشت سرهم همین قسمت با صدای کرکننده ای پخش شد. حتّی هنگامی که فرشته یگانه برای توجیه ۲ساعت  ۳عرض خوری لیبرتی بودیم در

نی نفرات ریل کارخروج وبازرسی ومسیر وپرواز...را برای نفرات انجام می داد همه نفرات گفتند صدای بلند گو نمی گذارد بشنویم وفرشته یک ز
کم کنند یا به هنگام توجیه قطع کنند اّما نشد وباز خودش رفت اّما به حرف اوهم وقعی ننهادند؟ هیچ کس توجیه را  را فرستاد تا صدای بلند گو را

را متوجه نشد؟ زیرا مهم همان پیام تهدید از بلندگوی سالن با صدای کرکننده است والغیر! از چه چیزی می ترسی؟ چه کسی را تهدید می کنی؟.چ
بگو امام حسین کی چنین کارهایی کرد؟!او  آقای رجوی! غیب می شود!. یی که باید جواب پس بدهی!سکوت می کنی؟.اّما جاعربده می کشی؟( 

چراغ خاموش را برای کشته نشدن آنها می داد نه اینکه جدا شدگان را به مرگ محکوم کند؟. امام حسین کی نفراتش را یا جداشدگانش شکنجه 
ل می کرد وحقوقشان را از بیت المال می داد!. چرا وقتی هر بود خوارج را تامرز قیام مسلحانه تحمّ « لیع»وزندانی کرد؟. آقای رجوی! آنکه 

ربده بحثی ازعملکرد تو می شود آنها را به رژیم آخوندی و توطئه برای شناسایی و ترور خودت متهم می کنی؟!. اّما هرجا که نیاز به تهدید و ع
شخص مع خودت سنگ تمام می گذاری؟. برخالف خودت که متهم می کنی تهدید می کنی وعلت هم کامال کشی باشد ظاهر می شوی وبرای مناف

ن هم می گویم برخالف توکه تهدید می و به همین دلیل به چنین ورطه ایی افتاده ایی. من تورا به مرگ تهدید نمی کنم .اآل است از چه می ترسی!
وبه همین دلیل درحالیکه دراوج  رگز برای تو چنین سرنوشتی نمی خواهم، این تفاوت من باتواست!.کردی به تحویل دادن به رژیم آخوندی!، من ه

امک آسمان تورا پرسش می کردیم اکنون تابدین حد درذهن وعین ما به حضیضی ذلت وخواری غلتیده ایی، کاش چنین نمی شد. اّما این نتیجه اتودین
نه هیچ کس دیگر، نمی تواند ازاین قانون گریز ناپذیر تخطی کند. چنین حقارتی که نمی توانی ظاهر  ،نه تو ،اپورتونیسم و خودشیفتگی ست. نه من

همین سرسوزن ابدلیل تشکیال ت بسته، ما سرسوزنی از حقایق را می دانیم امّ اگرچه دانی وبس!  بیان عملکردهایی است که خودت می شوی،
 سرکالف رابازمی کند. 

۹۰سال مزار مهدی در  

مهدی افتخاری همراه با دو نفر دیگر را در بدو  درمکانی جدید انتهای جاده خبرنگاری به سمت درب اصلی است.۹۰سالفروردین ۱۹مزارشهدای 
، مکان مناسبی نبود خیلی غریب بود فروردین ۱۹سمت راست دفن کرده اند. جایی با فاصله از شهدای  که از پله ها پایین می آیی،ورود به مزار

اردیبهشت رفتیم تقریباً اکثرنفرات جرأت نکردند بروند سر  ۱۹می آید. وقتی سرمزارشهدای وذهن ازعمد چنین کرده اند، اینگونه به چشم  گویی
ر ( هم رفتیم مزار جدید، اینبا۹۰اسفند۲۷قبرمهدی افتخاری! ویا سرمزاراو فاتحه نخوانده رد می شدند ومی رفتند!. باردّوم قبل ازآمدن به لیبرتی)

گوشه ایی نشسته بودم تا ببینم عکس العمل بّچه ها چیست؟ دیدم یک خواهر رفت وبرای مهدی افتخاری هم فاتحه خواند خیلی خوشحال شد. قبل 
ازهرچیز برای احساس و قلب همان خواهر، که به این فضای تشکیالتی حتّی پس ازمرگ مهدی وجود داشت، تن نداد وبرای مهدی هم فاتحه 

ها زیباترین صحنه ایی است که درآن روزدرخاطر من مانده است. درحالیکه نباید خواهری می رفت سر قبرکسی که با همسر خود چنین خواند. این
...کارهایی می کرد مردی که دنبال سگ ها می رفت برای حل مسئله جنسی! مردی که ...، ولو یک نفرهم که برسرقبرمهدی می رفت معنی 

 شکست رجوی را می داد!.



 

قبرمهدی افتخاری درهمان ورودی پله ها به مزار جدید درسمت راست است ومشایعت کنندگان باید مسیر را بر روی فرش قرمز طی کنند تا به 
فروردین برسند. رجوی عامداً مهدی افتخاری را دراین نقطه دفن کرده تا نشان دهد اوهیچ شأن ومقامی ندارد. ۱۹مزار شهدای   

 مردی برای دو فصل

فصل  مهدی افتخاری، فرمانده فتح هللا، ناصر، مردی با نام های بسیار و نشانگانی دردوسویی کامال متفاوت ومتغایرازهم، مردی برای دوفصل: در
انقالب مریم رهایی با نشانگانی تمام سیاه ونگاتیوی از: چرک و چروک نشسته، بریدگی، ترس ازجنگ وشها دت، وادادگی درفروغ جاویدان، 
پنهان کردن موادغذایی غذا درزیر خاک برای فرار یا ترس ازشرایط جنگی وگرسنگی، بازی کردن نقش دشمن اصلی درمناسبات سازمان، 

سرطعمه خمینی، گراز شخم زن مناسبات ، نامردی که از پشت خنجر می زند، لقمه حرام، آزار جنسی همسرواعمال کثیف جنسی با همسرش و... 
مثل حیوان، خائن، نابرادر واز یک پاسدار بدتر، افتادن در بیابانها دنبال سگ ها ...جهت ارضای جنسی و... که النهایه رجوی کلمه پفیوزی را 

فصلی که باعث شد تا فصل اّول « ازحرفهای خودمهدی افتخاری به شیوه تفتیش قرون وسطایی وام گرفت و مدال پفیوزی برپیشانی او حک کرد.
فصلی است که حقایق روشن شود.  شود. اّما فصل سّوم،مبارزاتیش هم نیست ونابود   

 تا زنده بماند!برای رجوی  تنها خبر مرگ او مهم بود وبه همین دلیل تنها به همین خبر اکتفا کرد نیازی نبود که بیماریش علنی وتبلیغاتی شود.
مثل مرگ های دیگر، باید سرنخ ها را باز هم رد. اید می مُ بواعزام به خارج زیرنظر کمیساریا وقرار گرفتن مردی که قبل ازآمدن به لیبرتی و

 کورکرد. 

جهانی رجوی برای بیماران وسکوت خبری درمورد بیماری مهدی افتخاری؟تبلیغات وبسیج   

افتخاری یکی ازاصلی ترین ابهام وسوال برای مرگ مهدی است. دراین جا نمونه هایی از بیماران قبل از بیماری مهدی رسانی فاکتهای عدم اطالع 
...(که سازمان درسطح جهانی، نام بیماران را علنی کرده وبا تظاهرات  مهدی فتحی -۳ پورالهام فردی-۲، اکبر شفقت -۱وبعد از مهدی را می آورم)

اگر چه صورت مسئله بیماران نبوده اند!. بلکه وسیله ایی ومیتینگ ودر مجالس اروپا ونهاد های حقوق بشری... خواهان نجات جان آنان شده است؟. 

نها حرفهای من نیست، مسئولین سازمان بصراحت همین حرفهارا می زدند، ومی بودند براین پیشبرد اهداف رجوی که همانا ماندن درعراق بود. ای

مالکی  باید ازبیمارانمان هم درجنگ برعلیه خامنه ایی ومالکی استفاده کنیم تا نتوانند ما را ازاشرف اخراج کنند. بیماران درصف مقدم نبرد با»گفتند:

ری مهدی افتخاری علنی نشد؟. وباچنین اطالعیه ایی از هرجنایتی پرده پوشی شود آقا وخانم قراردارند) چو اشرف نباشد، تن من مباد(. اّما بیما

 رجوی یکبار اطالعیه خودتان را بخوانید:
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 گفت قهرمان مجاهد خلق مهدی افتخاری بدرود حیات

 

قهرمان مجاهد خلق مهدی افتخاری )فرمانده فتح هللا(، عضوشورای ملی مقاومت ایران و زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زمان شاه، پس ازبا 
 دو دیکتاتوری و پس از نبردی طوالنی با بیماری سرطان در بیمارستان بغداد درگذشت. مجاهد صدیق مهدی افتخاری بههنگام فوت 59سال داشت.

خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، درگذشت این مجاهد صدیق را به خانواده افتخاری و خانواده بزرگ مقاومت ایران تسلیت 
گفت و تأکید کرد: مجاهد قهرمان مهدی افتخاری )فرمانده فتحهللا( در 4دهه زندگی مبارزاتی و پرافتخار خود برگ زرینی دارد که در تاریخ 

مبارزات مردم ایران همواره خواهد درخشید. این برگ زرین فرماندهی عملیات پرواز بزرگ و خطیر مسعود از تهران به پاریس برای معرفی 
آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران است که سرفصل و فرازی مهم در مسیر رشد و ارتقا و ماندگاری مقاومت سراسری مردم ایران علیه 

دیکتاتوری ننگین والیتفقیه است. عملیات بزرگی که امروز برکات آن را در حضور عظیم و قدرتمند مقاومت ایران و برپایی کانون استراتژیک 
  نبرد علیه رژیم آخوندی یعنیاشرف پایدار بهروشنی میبینیم.

 
خانم رجوی افزود: در زندگی انقالبی مجاهد صدیق مهدی افتخاری فرازهای درخشان و متعدد دیگری نیز هست از جمله نقش برجسته او در 
عملیات کبیر فروغ جاویدان بهعنوان فرمانده یکی از محورها فراموش نشدنی است، اما آخرین فراز زندگی او نبرد با بیماری سرطان بود که 

بهمدت بیش از یک سال ادامه داشت. مهدی بهرغم دردهای جانکاه در این مدت که بر اثر کارشکنیهای کمیته سرکوب در امر معالجات، فشاری 
مضاعف بر جسم او میآورد، همواره از روحیهیی باال برخوردار بود و دمی از رویارویی با درد و بیماری خودداری نمیکرد. در روز چهلم 

شهیدان فروغ اشرف، درحالیکه قادر بهحرکت و راه رفتن نبود و بهرغم توصیه پزشک، بر سر مزار شهیدان رفت و برخاک تکتک آنها نشست 
و زیارت کرد. او بهیکی از مسئوالن گفته بود: شأن و مقام شهدای فروغ اشرف چیز دیگری است و از نظر نقشی که در حفاظت از اشرف و ادامه 

  مسیر آزادی ایران دارند، از همه شهیدان متمایز هستند.
 

  درود بر او روزی کهزاده شد، روزی که پای در مبارزه برای آزادی مردم گذاشت و روزی که پای در راه به دیدار رفیق اعلی پرکشید.
 

بود، در ارتباط با  مجاهد قهرمان مهدی افتخاری در سال ۱۳۵۱ در حالی که 20سال بیشتر نداشت و دانشجوی دانشکده فنیدانشگاه تهران
دستگیر و روانه زندان شد. بیدادگاه نظامی دیکتاتوری سلطنتی او را به حبس ابد محکوم کرد. مهدی در تشکیالت  مجاهدین خلق ایران سازمان
زندان بهعنوان یک کادر برجسته فعال بود و از جمله کسانی بود که آخرین آموزشها و تجربیات را به زندانهای مختلف منتقل میکرد. او در 
30دیماه ۱۳۵۷، همراه با آخرین دسته زندانیان سیاسی آزاد شد. در دوران مبارزات سیاسی و افشاگرانه علیه ارتجاع در افشای چماقداران و 

  سازماندهندگان آنها نقش داشت.
 

مهدی در مورد پیشبرد طرح عملیاتی پرواز مهم و تاریخساز رهبر مقاومت از تهران به پاریس در مرداد۱۳۶۰، خود در مقالهیی در نشریه مجاهد 
  در روز 25خرداد۱۳۶۲ )سالروز شهادت مجاهد قهرمان رضا رضایی، درست در روزی مثل همین امروز( با امضای فتحهللا چنین نوشته است:

 
»دوشنبه مجدداً نزد برادر مسعود رفتم و آمادگی »فرماندهی عملیات ویژه« برای »پرواز بزرگ« و تاریخساز را به او اعالم نمودم. فرمانده  …
عالی سازمان ضمن ابراز تعجب و تقدیر از بخش ما که به این سرعت توانسته بود اعالم آمادگی کند، از من پرسید: »خوب بهعنوان فرمانده بخش 

  «اعالم آمادگی کردی، حاال بهعنوان عضو مرکزیت سازمان هم نظرت را بگو که آیا طرح را اجرا کنیم یا خیر؟
 

احساس کردم که جواب دادن برایم خیلی سنگین است. کاش میتوانستم با قاطعیت آنچه را در ضمیرم میگذشت و عواطفم گواهی میداد بر  …
زبان آورده و بگویم: نه! اما در یک لحظه فکر کردم مبادا بهخاطر عالقه تشکیالتی و عاطفی، مصالح عالیتر را که مسعود مدافع آن بود، زیر پا 

بگذارم و بنابراین گفتم: »اگر چه بهعنوان فرمانده عملیات ویژه و از نظر عملیاتی صرف، مسئولیت اجرایی طرح را میپذیرم، اما از نظر سیاسی 
  …و ایدئولوژیک، بهعنوان عضو مرکزیت، صبر کن تا بیشتر فکر کنم و نظرم را در نشست کمیته مرکزی بگویم

 
پیش خودم فکر میکردم »شب قدر« ی است، نه تنها در تاریخ سازمان، بلکه در تاریخ نوین میهن ما که بایستی یکی از سرفصلهای سرنوشت در 
نهایت توسط خود مسعود رقم بخورد. کار سادهای نبود. آینده انقالب و خلقمان نیز مطرح بود. به راستی اگر طرح شکست میخورد، چه تأثیری بر 
کل انقالب نوین ما میگذاشت؟ فرجام رژیم خمینی چه میشد و آن موقع چه میبایستی میکردیم و خالصه شب سنگینی بود، دست آخر مسعود بلند 
شد و در اتاق به قدم زدن پرداخت و سپس با عزمی جزم گفت: » انقالب و تکامل هرگز بدون جسارت و ریسک پیش نمیرود، من مسئولیتهایش 
  …را میپذیرم، فردا خواهیم رفت«. صبح موقع خداحافظی وقتی آخرین روبوسی را با مسعود کردم، گفت: »فتحهللا حتماً موفق خواهیم شد.«

 

http://www.mojahedin.org/news/124306
http://www.mojahedin.org/news/124306
http://www.mojahedin.org/pages/aboutus.aspx


 
مجاهد صدیق مهدی افتخاری همواره و در هر فرصتی اشتیاق خودش را برای حضور در خط مقدم نبرد و جانبازی در راه آزادی و برقراری 

  حاکمیت مردمی در میهنمان ابراز میکرد. از جمله در گزارشی در اردیبهشت ۱۳۷۸ نوشت:
»از خداوند متعال خواستارم که مرا در مقابل تعهداتم نسبت به خواهر مریم رو سفید نماید و به مصداق الهم اجعل محیای، محیای محمد و آل 

  محمد، وجعل مماتی ممات محمد و آل محمد، صالحیت شهادت در مسیر سرنگونی رژیم پلید آخوندی و استقرار مهر تابان آزادی را به من بدهد.«
 

مجاهد قهرمان مهدی افتخاری، در دوران 8ساله پایداری پرشکوه در اشرف نیز همواره با چهرهیی گشاده با فشارها و توطئهها روبهرو میشد. او 
  در اردیبهشت ۱۳۸۴ در گزارشی نوشته بود:

  «صبر یعقوب و یوسف، با اتکاء به ثارهللا )حسین ابن علی علیهالسالم( رمز نجات از تعادلقوا است که به آن تعهد میدهم»
 

 مهدی در شهریور ۱۳۸۸ نیز نوشت :
»میخواستم التزام خودم را در شرایط کنونی که استارت سرنگونی رژیم والیتفقیه حاکم بر ایران یعنی رژیم خامنهای از طریق قیام خورده است 
اعالم بدارم، بدیهی است که در چنین شرایطی اگر اشرف به شبه اوین هم تبدیل شود باز فتح مبین است، و این چشمانداز الزاماتی دیکته میکند که 

  به آن متعهد میشوم.«
 

  در بهمن ۱۳۸۹ در حالی که با بیماری سرطان بهشدت چنگ در چنگ بود، نوشت:
»همه پیروزیها محصول کس نخارد و محصول عزم حداکثر و جنگ صد برابر است، سرنگونی هم بهطور منطقی و دیالکتیکی در ادامه همین 
جریان جنگ در اشرف و کارزارهای یومیه و صد برابر کردن آنست. نتیجهای که میخواهم بگیرم این است که همه دستاوردهای ما درجنگ 

 است.«

سیامک نادری ۱۳۹۶اسفند ۲۵سایت حقیقت مانا   
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