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 سرسخن
 

در بیست و پنجمین سالگرد عملیات فروغ جاویدان کامنت کوتاهی بر روی صفحه فیسبوک دیدم. یک بااره   

باه   سر بلند کرده و گفتم: بیست و پنج سال؟ یعنی یک ربع قرن! دلم مای خواسات چیازی بنویسام. وقتای     

ان و پیامد هاای آن،  اویدجوضعیت امروز سازمان مجاهدین خلق نگاه می کنم، بر این باورم که عملیات فروغ 

رباط پیادا مای کناد.     عملیاات  های مختلف آن باه آن   "بند"بویژه "انقالب ایدئولوژیک" درونی مجاهدین و 

ر دورن مجاهدین نبوده اند، درک آن دبر این موضوع بنویسم، اما فکر کردم برای افرادی که  یخواستم تحلیل

گرفتم آنچه را کاه خاود تجرباه یاا مشااهده کاردم       باشد. تصمیم احتماال نافمهوم تحلیل می تواند سخت و 

 بنویسم. در آغاز قصد آنکه مطلب تا این حد طوالنی شده و چندین قسمت ادامه پیدا کند نداشتم. 

کارده و باه دور از احساساات     تشاری  وقتی شروع به نوشتن کردم برایم مهم بود که تا حد ممکان وقاایع را   

کسی، مطلب را بنویسم. برایم مهم بود که نوشته حتی المکان کوتاه باشد  جانبدارانه )له یا بر علیه( چیزی یا

و همچنین برایم مهم بود که نوشته طوری باشد که برای نسل کناونی یاا آینادگان کاه در درون مناسابات      

سازمان مجاهدین در عراق نبوده اند، موضوع قابل فهم باشد. اینکه در رعایت هر یک از ماوارد فاوق تاا کجاا     

 ق بوده ام را نمی دانم. امیدوارم  انصاف و عدالت را رعایت کرده باشم. موف

در این نوشاتار  باید توجه داشت که تجربه و مشاهدات من تنها بخش بسیار کوچکی از همه وقایعی است که 

به آن پرداخته ام. بدون شک زوایای بسیار دیگری بوده که من ندیاده و از آن بای اطاالع هساتم. امیادوارم      

چاه در رابطاه باا فاروغ      ،در ارتش آزادیبخش و سازمان مجاهدین خلق به این موضوعات من مرزمان سابقه

جاویدان یا دیگر مسائلی که تجربه کرده اند بپردازند. مردم ایران، نسل کنونی و نسل های آینده حاق دارناد   

 تا از حقیقت با خبر باشند.

خود هر نتیجه ای که می  ،را به کنار بگذارم تا خواننده نگاه تحلیلی امهشت قسمت اول من تالش کردم در 

 آورده ام.خودم را های ظر و نتیجه گیری قسمت نهم و پایانی اما نخواهد بگیرد. در 

 پیش از عملیاتقسمت اول: 

بودم. فرمانده تیاپ ماا    سالم بود و در تیپ مهندسی ۵1در این زمان من  عراق:-، قرارگاه اشرف1251مرداد 

که تقریبا یک ماه قبال   ،تمام تیر ماه مشغول جمع آوری و انتقال غنایم عملیات چلچراغ افتخاری بود.مهدی 

   جمعبندی های بعد از عملیات و تجدید سازماندهی بودیم.مشغول و یا انجام شده بود، 
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د روز بعاد،  و "سر کشیدن جام زهر" اعالم شد. چن ۲28اواخر تیرماه بود که خبر موافقت خمینی با قطعنامه 

روند عادی کارهای روزانه متوقف شد. بدون آنکه دقیقا گفته شود که قصد و برناماه دیگاری بارای عملیاات     

جدیدی مورد نظر است، آماده سازی های یک عملیات جدید در دستور کار قرار گرفته باود. مان باه هماراه     

وله های انبار مهمات فرستاده شدم. کار ما بسیاری دیگر از نیروهای دیگر که اغلب از ستادها آمده بودند به س

تحویل گیری مهمات و تسلیحاتی بود که ارتش عراق با کامیون و تریلی به این سوله ها مای آورد. باا کماک    

کارگران سودانی، سربازان عراقی و رزمندگان ارتش آزادیخش مهماات هاا را تخلیاه و در انبارهاا، انباار مای       

حات نیمه سنگین، بویژه انواع توپ های ضد هوائی دو یا چهار لول نیز برای ماا  کردیم. عالوه بر مهمات، تسلی

آورده می شد. پس از چند روز به دلیل زیاد بودن حجم مهمات و تسلیحات آورده شده، بخاش زیاادی از آن   

به ما  ها در اطراف سوله ها انبار شده یا همینطور روی هم قرار داده شده بودند. همزمان از تیپ های مختلف

 بردند.مراجعه کرده و مهمات و تسلیحات جدید را تحویل گرفته و می 

حرف زده می شد. با وجودی که "بچه هاا" هناوز   که در راه است بطور غیر رسمی همه جا از عملیات بعدی 

ر ساعت در روز یا بیشت 15درجه تا  42خستگی عملیات چلچراغ را از تن به در نکرده بودند، در گرمای باالی 

کار بدنی سخت و سنگین می کردیم. همه جای قرارگاه ولوله بود، همه جا نیروها در حال جابجائی بودند، در 

یک گوشه، در سایه ساختمان ها ده ها نفر درحال تمیز کردن و روغنکاری سالح و جعبه ی فشنگ ها بودند. 

با اسپری زده می شد. جای دیگار   "زادیبخش ملی ایرانآارتش "روی درب ماشین ها آرم  یک گوشه دیگر بر

بر روی وانت های تویوتای ژاپنی، یا خودوری نظامی آیفا دیوارهای زرهی جوشکاری مای شاد. تعادادی هام     

ساختکوش   ،پیوسته در حال پر کردن کلمن های آب و رساندن قالب های یخ به نیروهای رزمنده بودند. همه

می کردیم که در اولین آنتراک، در هر گوشه ای عاده   کار می کردند، کسی خستگی نمی شناخت، آنقدر کار

 ماشین ها به خواب می رفتیم.ی ای "درازکش" شده و زیر سایه 

چند روز بعد نشست های توجیهی بود و خبر عملیات بعادی و غریاو هاورای رزمنادگان و همادیگر را بغال       

ریاد زده می شد، تکرار می شاد:  کردن.... بطور خود جوش شعاری که در عملیات مهران )عملیات چلچراغ( ف

 "امروز مهران، فردا تهران". اما هنوز بطور رسمی حرفی از حمله به تهران نبود. 

من چند بار به تیپ های مختلف فرستاده شده و هر بار در کارهای مختلف نیروی کمکی بودم. آماده ساازی  

ای جدیدی در قرارگااه  دیاده مای    خودروها تحت عنوان زرهی سازی به شدت ادامه داشت. کم کم چهره ه

شدند. لباس فرم تازه و برق زده ی تازه واردان با پوتین های کامال تمیز که گاهی بزرگتر تر از پایشان به نظر 

می آمد و مهمتر از همه رنگ پوست تازه واردان خبر از آن می داد که آنها از اروپا و آمریکا می آیند. آنهاا را  

فروغ جاویدان همچنان  ی می کردیم. این موج ورود تازه واردان تا روز قبل از حملهاطالق  "بچه های خارج"

 ادامه داشت. 
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و پس از نشست های توجیهی، گاروه   در همان روزها

دیگری از تازه واردان به ماا ملحاق شادند: ساربازان     

ایرانی که توسط خود ماا در عملیاات باه اساارت در     

ه در اردوگااه هاای   آمده بودند و نیز اسیران ایرانی ک

عراقی اسیر بوده ولی با ارتباطاتی که سازمان با آنهاا  

برقرار کرده بود، اکنون مایل بوند تا به ارتاش آزادی  

 "رزمنادگان پیوساته  "بخش بیپوندند. به این دسته، 

 اطالق می شد.

چند روز قبل از حمله فروغ جاویدان بود که در سالن 

با حضور مسعود و مریم رجوی برگزار شد. سالن از هر وقات دیگاری    نشستی بزرگاشرف اجتماعات قرارگاه 

پرتر بود. هر چند قدم یک پنکه برقی سرپائی قرارداشت تا از گرمای طاقت فرسا کاسته شود. نزدیاک غاروب   

بود که جلسه شروع شد و مسعود طرح حمله برای فت  تهران را اعالم کرد. سالن یک باره با فریاد های شادی 

زدن های بچه ها منفجر شد. برای دقایق طوالنی این شور و اشتیاق که با بغال گارفتن هاا و اشاک     و دست 

شادی همراه شده بود ادامه داشت. مسعود توضی  داد که چرا این حمله باید انجام شود و چرا اگار ماا "االن   

ه عراق متهم خواهیم شاد. و  گام برنداشته و دو پا به میدان نپریم" به زائده جنگ تبدیل شده و به وابستگی ب

خرداد سال شصت اسات. بعاد از آنهام تیاپ     22اینکه این عملیات نیز یک عملیات عاشورائی دیگر، همچون 

 بندی ها  و ترتیب حرکت تیپ ها و فرماندهان تیپ ها معرفی شدند.

آن شب، در حاشیه نشست، فرصتی هم 

دست داد تا ما، همه افراد خاانواده یاک   

ر را ببینیم. از آن جماع  بار دیگر همدیگ

 هشاات نفااره باارادر کوچکترمااان امیاار 

و شهناز، همسار یکای دیگار از     ،اردالن

بااارادرانم، از عملیاااات فاااروغ زناااده   

 برنگشتند.

 

من و چناد نفار دیگار از تیاپ      ،روز بعد

مهندسی به تیپ مسلم فرستاده شادیم.  

بعد از کمی ماا را برگشات داده و آخاِر    
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ند. وقتی رسیدیم ما را به یکی از سالن ها که به عنوان آسایشگاه موقت استفاده شب ما را به تیپ آذر فرستاد

می شد فرستادند. بیرون درب پر از پوتین بود. وارد که شدیم همه روی زماین خوابیاده بودناد. باه ساختی      

 پایمان را وسط جاهای خالی بین دو نفر گذاشته و آنقدر اینطرف آنطارف رفتایم تاا بااالخره هارکس بارای      

خودش یک جای خواب پیدا کرد. این بی نظمی و شلوغی وضعیتی بود که هیچگاه قبال در مناسبات سازمان 

 ندیده بودم. معلوم بود با آمدن نیروهای تازه وارد همه جا پر شده است.

روز بعد، کمی قبل از ظهر، من و دو سه نفر دیگر را از آنجا هم باه تیاپ سوسان فرساتادند و بااالخره آنجاا       

زماندهی شده و ماندگار شدیم. شب همان روز "خواهر سوسن" )عذرا علوی طالقانی( تیپ بندی و حرکات  سا

تیپ ها را یک بار دیگر توضی  داد. تیپ ما، تیپ سوسن، به تیپ کرمانشااه معاروف باود. ساتون بنادی هاا       

ورد نظر خودش را تصرف اینگونه بود که هر تیپ راه را برای تیپ بعد از خود باز و صاف کرده، شهر و هدف م

تیپ های ی آزاد کردن آن و ایجاد تامین برای عبور بقیه   و آزاد می کرد. وظیفه تیپ ما تصرف کرمانشاه  و

 پشت سر بود.

باار در یگاان مخاابرات،     کچندین بار تغییر سازماندهی شدم. ی ،طی چند روز

ماندهی یک بار در قسمت پشتیبانی و یک بار هم در یاک دساته پدافناد سااز    

شدم. آخر سر اما من را به عنوان سر تیم، با یک رزمنده جوان دیگار کاه اگار    

سال داشت مسئول یاک قبضاه    ۵2یا  ۵۵اشتباه نکنم نامش آرش بود و شاید 

دوشکا کردند که بر روی قسمت بار یک وانت سفید تویوتا سوار شده بود. کمی 

هم به تیم ما اضاافه شاد.    بعد یک رزمنده تازه پیوسته )از اسیران ارتش رژیم(

دوشکا و قطار فشنگ ها و جعبه فشانگ هاا تنظیاف و  آمااده شاده باود. در       

قسمت بار دو جعبه بزرگ خالی مهمات قرار داده شده بود. داخال یکای پار از    

جعبه فشنگ های آماده بود. چندین جعبه فشنگ پر دیگر نیز کنار آنهاا روی  

دیگر یاک قبضاه    اخل جعبه مهماِتقسمت بار روی همدیگر چیده شده بود. د

آر پی جی هفت با چندین موشک آن قرار داشت. در کنار این دو جعبه هم ماسک های ضادگاز شایمیائی و   

کدام از ما جلیقه ای به تن داشت که تمام جیب های آن را از بساته   دو کلمن پر از آب گذاشته شده بود. هر

 کرده بودیم.پر  ،یج های آمادهش و گردو و یا ساندومهای پالستیکی خرما، کش

دوم مرداد به تدریج ماشین ها پس از سوختگیری نهائی ستون شده و آماده می شدیم تا روز بعد برای آزادی 

 کنیم. آخرین آماده سازی ها و ستون کردن خودروها تا پاسی از شب هم ادامه داشت.  "پرواز"میهن 

 ،عی نداشتم که بعدا از آن باخبر شدم: ایان روز و ایان شاب   موضوع دیگری هم بود که من آنزمان از آن اطال

آخرین فرصت برای پدران و مادران رزمنده بود تا از بچه هایشان خداحافظی کنند. زنان و مردان مبارزی که 
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خوب می دانستند در پی این رفتن شاید دیگر بازگشتی نباشد و شاید دیگر هرگز فرزند یاا فرزنادان خاود را    

 نبینند.

 

 قسمت دوم: حرکت، شروع عملیات

: شاید ساعت از هشت صب  گذشته بود که ستون خودرو های ما باه حرکات افتااد. روی شیشاه     سوم مرداد

جلوی همه خودروها عکس های بزرگی از مسعود و مریم نصب شده بود. دو طرف خودرو هاا هام باا پارچم     

ای جلو و بغل ماشین ها هام کاه آرم ارتاش    ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق نشان شده بود. روی درب ه

آزادیبخش نقش بسته بود. آرش راننده بود و من در کنارش نشسته و رزمنده ی پیوساته کاه اسامش یاادم     

نیست، ولی او را در این نوشته احمد می نامم، در عقب مقسمت بار خودرو پشت دوشکا قرار داشت. ستون به 

نفر رزمناده ارتاش آزادیابخش نشساته و      14ای جلوی ما حدود آرامی حرکت می کرد. در قسمت عقِب آیف

دست زنان، سرود و آواز و ترانه می خواندند. همانطور که من و آرش گرم صحبت بودیم، نرسیده به خروجای  

درب قرارگاه، یک دفعه دست راست ما، باالی قسمت باِر یک خودرو مسعود و ماریم را دیادم کاه ایساتاده و     

به طرف مرز می رفتند دست تکان می دادند. ما دو نفر حسابی غافلگیر و هیجان زده شده برای بچه هائی که 

 بودیم و هر کدام شعاری دادیم...

ستون طوالنی خودرو ها به کندی در حال حرکت بود. به ندرت سرعت حرکت به بااالی پنجااه کیلاومتر در    

جاده پر بود از مردمی که ساکت به ما ساعت می رسید. از شهر کوچک خالص که عبور می کردیم، دو طرف 

نگاه می کردند. این مشایعت ساکت مردم در تمام مسیر همه جا همراه ما بود. نزدیک ساعت دو یا ساه بعاد   

ازظهر، شاید هم دیرتر، در نزدیکی خانقین به زمین های باز کنار جاده هدایت شدیم. در اطراف یک قلعاه ی  

سوخت ارتش عراق پارک شده و خودروهای ما سوخت گیری کردناد.  بزرگ سنگی ارتش عراق، ماشین های 

همزمان "بچه های خودمان"، اغلب زنان رزمنده مجاهد، بسته های ساندویچ آماده را کیسه کیسه به ما داده 

یا پشت ماشین ها پرت می کردند. کمی آنطرف تر تانکرهای آب ارتش عراق بود که کلمن هایمان را از آن پر 

تن پر از قالب های یخ قرار داشت که هر خاودرو بارای نفارات     18یم و در کنارش کامیون های آب می کرد

 خودش یک یا چند قالب را از آنجا برداشته و به پشت ماشین می انداخت.

کمی بعد تر به مرز خسروی رسیدیم. خانه ها به دلیل جنگ داغان و مخروبه شده و روی دیوارها آثار گلوله و 

در همه جا دیده می شد. درخت های نخل نیمه سوخته یا کله بریده، همه جا به چشم می خورد. انفجار توپ 

سربازهای عراقی دو طرف جاده ایستاده بودند. در طول مسیر، طرفین جاده با نوارهای سفید عالمت گاذاری  

 شده بود که به معنی آن بود که آنجا مین زدائی شده است.



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

2 

 

می کردم "بوی ایران" می آید. این موضوعی بود کاه مان و آرش کلای در     از خسروی که رد شدیم، احساس

موردش حرف می زدیم. دستم را از پنجره بیرون برده و مشت مشت هوا را قاپیاده و مای بلعیادم. احماد از     

پشت ماشین گیج و ویژ من را نگاه می کرد. وقتی سرم را بطرفش بر می گرداندم لبخناد مای زد. در اولاین    

ستون ما ایستاد، سریع درب ماشین را باز کرده و به کمی آنطرف تر از شانه ی جاده پریدم و مشتی جائی که 

از خاک را برداشته و به ماشین برگشتم. خاک مشت زده را بوئیدم و بوسیدم و شروع کردم به خواندن سرود 

 آزادی:

 ای آزادی / در راه تو / بگذشتم از زندانها

 ها چونان گل در میدان پرپر کردم / قلب خود را /

 خون خود را / جاری کردم / چون رودی در سنگرها

 تا بشکوفد / گلبانگ تو / بر لبهای انسانها

 راهت راهم / نامت نامم / ای آزادی آزادی

 بی نام تو / از نای ما / کی برخیزد / فریادی

 بی تو دنیا / غرق ظلمت / زندان فت  و شادی

 د د رهر سو تابانای آزادی / تا نور تو / گرد

 تا نگذارم / جان بسپاری / در زنجیر دژخیمان

 بندم پیمان ها / با اشک و خون / با تو می در توفان

 ... ای آزادی / نور خود را / برگور ما بعد از ما می افشان

 

 با هم سرود خوانی را ادامه دادیم. آرش هم مشت من را بطرف صورتش کشید و خاک را بوسید و

. به نزدیکی سرپل ذهاب رسیدیم. به یاد سفرهایم به آنجا در سال هاای قبال از   شیرین را هم رد کردیمقصر 

انقالب افتادم که برای دیدن عمویم به آنجا آمده بودم و خاطراتی را هم برای آرش تعریف کردم. در خروجی 

دند که باا بیسایم مشاغول    سرپل ذهاب، دست راست جاده، تعدادی از فرمانده هان ارتش آزادی دیده می ش

 مکالمه بودند. تا اینجا هنوز اثری از جنگ و درگیری دیده نمی شد.

به کمرکش گردنه پاتاق که رسیدیم، اولین ماشین های رها شده ی ارتشی رژیم جلب توجه می کرد. کاامال  

انه ای از اجساد در معلوم بود که ماشین ها یک مرتبه متوقف شده ولی اثری از گلوله بر روی ماشین ها یا نش

اطراف خودرو ها دیده نمی شد. نیمی از گردنه را  رد کرده بودیم که ماشاین هاای ساوخته ارتشای رژیام و      

اجساد ی در کنار آن دیده می شد. کمی آنطرف تر سربازانی دیاده مای شادند کاه دسات هایشاان را روی       

ر حرکت بودناد. بعضای جاهاا چنادین     سرشان گذاشته و با زیر پیراهن سفید دسته دسته بطرف کرندغرب د

دسته از این سربازان دیده می شدند که در کنار جاده نشسته و وقتی از کنار آنها رد می شدیم مای گفتناد:   

 "ما پاسدار نیستیم، به خدا ما پاسدار نیستیم".
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م مای  حرکت ستون ما کند و کند تر می شد. بعضی جاها خودرو ها به هم خیلی نزدیک شده یا اصال باه ها  

چسبیدند. کم کم هوا تاریک می شد. تازه هوا تاریک شده بود که به کرند غرب رسیدیم. دو فروند بی ام پای  

ارتش آزادیبخش در ورودی شهر بود. "بچه های خودمان" با آستین های سافید اداماه مسایر حرکات را باه      

را باالی سر گرفته و فریااد مای    خودروها نشان می دادند. دسته هائی از مردم عکس هائی از مسعود  و مریم

زدند"مرگ بر خمینی". جاهائی نیز ستون هائی از ماشین های مردم دیده می شد که داشتند از شهر خاارج  

 می شدند و در مسیر ما قرار گرفته و سرعت حرکت ما را خیلی کند کرده بودند. 

که به اسالم آباد نزدیک تر می شادیم  خروجی کرند غرب را که رد کردیم، دیگر هوا کامال تاریک بود. هرچه 

،کمی دورتر، دست راست، شعله های بزرگ آتش زبانه می کشید. به نظر مای رساید باه دلیال آتشاباری و      

تیراندازی، مزارع گندم آتش گرفته است. برای یک لحظه صدای رگبار مسلسای از سامت راسات باه گاوش      

شدیم، اما خبری نبود. کمای بعاد باه دروازه هاای     خورد. ماشین های جلو متوقف شده و آماده عکس العمل 

اسالم آبادغرب )شاه آباد غرب( رسیدیم. از بولوار شهر عبور می کردیم. چراغ های خیابان ها و شهر خااموش  

و برق شهر کامال قطع بود. سر برخی فرعی ها یک ماشین یا نفراتی از افراد خودمان بودند که ادامه مسایر را   

به خروجی شهر اسالم آباد که رسیدیم با  ستون دراز و بی نظم و حساب ی از ماشین های نشان می دادند.  

مردم محلی روبرو شدیم، ماشین سواری، تراکتور، اتوبوس، کامیون ... مردم می خواستد از شهر خارج شاوند.  

 کنار آنها افرادی هم پیاده مسیر را طی می کردند؛ پیر و کودک و جوان، زن و مرد. 

حرکتمان خیلی خیلی کند شده و بعضی جاها متوقف می شدیم. افرادی از نیروهاای خودماان پیااده     سرعت

وسط ماشین ها راه رفته و از راننده های ماشین های معمولی می خواستند کامال به کنار کشایده و متوقاف   

کنارشان رد می  شده و ماشین را خاموش کنند. ولی کسی به این درخواست ها گوش نمی داد. مردمی که از

شدیم با لهجه محلی، که برای من آشنا بود به ما خسته نباشید می گفتند، ولی مرگ بر خمینی اصلی تارین  

شعارشان بود. در سایه روشن تاریکِی شب و نور چراغ ماشین ها می شاد تارس، غاافلگیری و اظطاراب را در     

ه بااهم پاایکوبی کارده و فریااد "مارگ بار       چهره مردم دید. اما بعضی جاه ها هم می شد عده ای را دیاد کا  

درود بر رجوی" سر می دادند. همانطور که از کنار مردم رد می شدیم از پنجره دستم را بیرون کرده  -خمینی

و با آنها دست می دادم. اشک چشمانم را پر کرده بود. یعنی ایران داره آزاد می شه، یعنی تمام شد؟ یعنی آن 

فریبی داره تمام میشه؟ یعنی واقعا می شه که بشه؟ به میادان آزادی فکار مای     همه جنایت و دروغ و مردم

کردم و به "رقص و شادی بزرگ روز آزادی". از اینکه ماهی ها دارند به دریای خلق می رسند حسابی هیجان 

ن، زده شده بودم. بعضی وقت ها بلند بلند به آرش می گفتم: اینها مردمند، می بینای، ماردم، ماردم خودماو    

 تصورش را می کردی؟ دیگه کار رژیم تمومه...
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همینطور که ستون ما یواش یواش جلو می رفت، دست چپ جاده چناد تاا از خاود روهاای خودماان بطاور       

عرضی نیمی از جاده را مسدود کرده بودند تا مردم و ستون ماشین های مردم نتوانند عبور کنند. بچاه هاای   

: والله نمیشه رد بشید، جنگه، درگیریه، خطر داره، نمیشه، واللاه نمای   خودمان محترمانه به مردم می گفتند

 شه...

ستون خودروهای ما از گردنه ای عبور می کرد که بعد فهمیدم "گردنه حسن آباد" اسات.  گردناه را کاه رد    

شته شب هم گذ 1۵یا  11کردیم افتادیم توی سرپائینی. همه جا کامال تاریک و ساکت بود. احتماال ساعت از 

بود. سرپائینی که تمام شد وارد منطقه ای صاف شدیم. کمی دورتر، نوِر آتش دهانه ی لوله را که به سمت ما 

شلیک می کرد می دیدم، ولی بنظر می رسید خیلی از ما دور است. کم کم به محل هائی کاه باه طارف ماا     

فاع به ما شلیک می شد. صدای تیراندازی می کردند نزدیک تر می شدیم. سمت راست جاده، از روی یک ارت

تیراندازی به طرف ما و تیراندازی متقابل نیروهای ما کامال واض  بود. ناوِر شالیک گلولاه هاا باه طارف ماا،        

بخصوص آنزمان که با گلوله رسام همراه می شد، زاویه و موقعیت شلیک دشمن را خوب به ما نشان می داد. 

می شد و نمی دانستیم دقیقا چیست. باه حرکتماان اداماه     گاهی هم چپ و راست ما صدای انفجاری شنیده

می دایم تا آنکه رگباری از گلوله به جلوی ماشین ما اثبات کرد و چند متار بعاد ماشاین از حرکات ایساتاد.      

گلوله ها به موتور ماشین و یکی از چرخ های جلو اثبات کرده بود. ماشین را تا آنجا که مای شاد باه سامت     

تا راه برای عبور بقیه خودروها باز باشد. احمد، سرباز پیوسته به تیم ما، خودش را جمع راست جاده کشیدیم 

کرده و هراسناک گوشه قسمت بار ماشین چمپاته زده بود. آرش پشت دوشکا قرار گرفت و به سمتی کاه باه   

یچ جاوابی  ما تیراندازی می کرد شلیک می کرد. به احمد گفتم جعبه فشنگ های بعدی را آماده کناد، او ها  

نمی داد. او حسابی خودش را جمع کرده و می لرزید. گاهی که زیر برق نور ماشین ها یا آتش شلیک دوشکا 

صورتش را می دیدم، دستش را روی گوشش گذاشته و  ترس در چشمانش فریاد می کرد. شاید نیم سااعت  

 ما می بارید خاموش شد.  یا کمی بیشتر از آتشباری متقابل ما گذشت و کم کم آتشی که از باال بر 

نمی دانستیم کجا هستیم، نسبت به موقعیت جغرافیائی منطقه هایچ  دشت چهارزبر:  – 1251چهارم مرداد 

مقابل و در چند صد متاری   توجیهی نشده بودیم. فردا که هوا روشن شد، تازه معلوم شد که کجائیم. دو تپه،

را هم می شد دید. جااده ای کاه ماا بار روی آن قارار       ما قرار داشت. پشت آن دو تپه، نوک دو تپه ی دیگر

داشتیم از وسط این چهار تپه می گذشت. بعدا فهمیدیم که اینجا "چهار زبر" است و دشتی که چهار زبار تاا   

 حسن آباد را به هم وصل می کرد نیز "دشت چهار" زبر نام دارد.
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هوا که روشن شاد تاازه فهمیادم در یاک موقعیات      

ریم. ما وسط یک دشت بودیم و دور کاسه ای قرار دا

تا دور ما ارتفاعات تپه ای کوتاه و بلند. دست راست 

ما دشت پهن تر می شد و ارتفاعات مشرف بر ما دور 

تر بود. تمام دشت را زمین های گندم یا خارزار کاه  

زرد شده بود پر کرده بود. در هر گوشاه، قسامتی از   

جاده این زمین های کشاورزی در آتش می سوخت. 

ای که ما روی آن قرا داشاتیم در ساط  بااالتری از    

زمیِن دشت درست شده بود. هر چند صد متار نیاز   

محل هائی برای عبور آب از زیر جاده درست شده بود. این ها پل هائی بودند که تقریبا به بلندی قد یک آدم 

جوی های نسبتا عمیقای قارار    متوسط ارتفاع داشت و عرض آن تا دو متر هم می رسید. کنار های جاده نیز

داشت. جلوی ما، سمت راست یک محوطه بود که دورتا دور آن را دیوار کشیده بودند. شااید تقویات کنناده    

 برق بود و برای دکل های برقی که از آنجا عبور می کرد در نظر گرفته شده بود. 

انه ورودی تنگه چهار زبار صادای   با روشنی هوا می شد دید که همه ماشین ها ی ما متوقف شده اند. در ده

تیراندازی به گوش رسیده و انفجار خمپاره دیده می شد. آفتاب هنوز کامال باال نیامده باود کاه هواپیماهاای    

جنگی رژیم به ما حمله کردند. اول فکر کردیم اینها هواپیماهای عراقی هستند که قرار باود از ماا پشاتیبانی    

ای عراقی کامال متفاوت است. آنها از سمت حسن آباد و در ارتفاع پائین پرواز کنند. اما قیافه فانتوم با میگ ه

کرده و ستون ماشین های ما را مورد حمله قرار می دادند. بسیاری از ماشین ها سوخته و با انفجااِر مهمااِت   

ا تاوپ باه   داخل ماشین ها، انفجار به ماشین های دیگر هم سرایت می کرد. از پشت تپه های چهار زبر نیز با 

طرف ما شلیک می شد که اغلب به دشت های اطراف اثبات می کرد و باعث آتش سوزی زمین هاای گنادم   

 می شد.

نیروهای ما در کناره های جاده و داخل جوی های آب موضع گرفته و با هر حمله هوائی عده ای نیز باه زیار   

سوخته یا در حال سوختن بود. گااه و بای    پله ها می رفتند. همه جا آتش و دود بود. جاده پر از ماشین های

گاه نیز یک یا چند ماشین یا نفر برهای زرهی چرخ دار از طرف حسن آباد با سرعت از کنار ما گذشاته و باه   

 طرف چهار زبر می رفتند. 
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سااازماندهی نیروهااا از هاام پاشاایده و   

بسیاری از نیرو ها نمی دانساتند چکاار   

مهاات   باید بکنند. تیم ما از داخل جعبه

در قسمت باِر ماشین یک قبضاه آر پای   

جی را برداشته و به طرف جلاو حرکات   

کااردیم. احمااد، ساارباز پیوسااته، کولااه  

پشتی گلوله های آر پی جی را به پشت 

داشت و چند تا از گلوله های آر پی جی 

را هاام در دساات گرفتااه بااود و نیااروی 

کمکی ما بود، ولی همچنان می ترسید. 

نیروهای دیگر در همانطور که پشت سر 

دقیقاه   1۲کنار جاده به طرف جلو می رفتیم هواپیما های رژیم به ما حمله کردند. حمله هاا شااید نزدیاک    

طول کشید. انفجار بمب ها، آتش سوزی زمین های کشاورزی، دود و خاکی که همه جا را پر کرده بود باعث 

ز این حمله از هم پاشید و من دیگر آرش و احمد شد تا نیروهای ما هر کدام به یک طرف رفتند. تیم ما بعد ا

را ندیدم. خودم را به یکی از پل ها رسانده و آنجا پناه گرفتم. شاید نزدیک صد نفر زیر پل جمع شده باودیم.  

کسی، کسی را نمی شناخت و معلوم نبود باید چکار کنیم. از حملاه هاوائی خباری نباود ولای گااه و بیگااه        

داشت. از زیر پل بیرون آمده و در داخل جوی های حاشیه ی جاده زمین گیار شاده    آتشباری توپخانه ادامه

ظهر گذشته بود. همه خسته و تشنه و گرسنه بودیم. درسات در چناین وضاعیتی     1۵بودیم. شاید ساعت از 

یک وانت از مردم محلی روی جاده و باالی سر ما توقف کرد و یکی از مردم محلی چند تا هندوانه بطرف ماا  

انداخت. هر چند نفر دور هم جمع شده و هندوانه را با سرنیزه بریده و تا مغز پوستش را خوردیم و دندان می 

 زدیم. خیلی به ما انرژی داد. هنوز هم که هنوز است مزه آن هندوانه آبدار را فراموش نمی کنم. 

. کمی آنطرف تر مهین رضائی هرکس از دیگری می پرسید از کدام تیپ و یگان است یا فرمانده تو کیست و..

)از فرماندهان ارتش آزادی بخش و از خانواده رضائی ها( را دیدم. او سعی می کرد تا نیروهای از هم پاشایده  

را جمع و سازماندهی کند. از افراد در مورد رده ی تشکیالتی شان سوال می کرد. و بر اساس رده افراد، سعی 

جدید را سازماندهی کند. آتش توپخانه و حمله هوائی باعث شاد کاه    کرد چند سر دسته را جدا و یگان های

 این تالش مهین رضائی هم به جائی نرسد و ما دوباره از هم پاشیدیم.

کمی که اوضاع آرام شد، چند نفر را دیدم که از یال اول دست راست پائین می آیند. یکی از آنهاا از افارادی   

بود که من از قدیم در کردستان می شناختم. گفت: بچه هاا در بااال ی تپاه هیچای ندارناد، آب و غاذا مای        
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روی جااده بودناد رفتاه و    خواهیم، همه خسته هستند. من به سراغ ماشین های سوخته و نیمه سوخته کاه  

توانستم دو کلمن آب پیدا کنم. جیب های جلیقه ام را هم پر از بسته های پالستیکی خرما و نخود کشامش  

و ... کردم. کنار ماشین ها یا قسمت عقب و بار ماشین ها پر بود از جساد زناان و ماردان رزمناده و یااران و       

از قمقه های اجساد یارانم پار کارده و باه طارف یاال اول      همرزمان ناشناخته. دو قمقمه ی آب خودم را هم 

دست راست حرکت کردم. به دلیل درد بیضه که از سال ها قبل در ماموریت های کردستان به آن دچار شده 

بودم، باال رفتن از تپه با آن بار برایم خیلی سخت بود. به نیمه های راه رسیده بودم کاه دوبااره هواپیماا هاا     

ز آنجا که نشسته بودم، دریای آتشی که با بمبارن ها در دشت چهار زبر ایجاد می شد را خیلی حمله کردند. ا

واض  می دیدم. کمی بعد صدای هلیکوپترهاا باه گاوش مای رساد. از آنجاا کاه باودم مای شاد باه خاوبی             

ن آبااد  هلیکوپترهای شنوک)هشت پر( را دید که در حال انتقال نیرو به تپه های اطراف بودند. )از سمت حس

 که نگاه کنید، تپه های سمت چپ دشت چهار زبر(.

نفر از نیروهای خودمان را  1۲باالخره خودم را به باالی تپه رساندم. زیر سایه درخت های بلوط وحشی حدود 

دیدم. بطرف آنها رفتم. همه خسته و درب و داغون به نظر می رسیدند. هیچ کسی را نمی شاناختم. یکای از   

درخت تکیه زده بود و خیلی بی حرکت به نظر می رسید. فرمانده آن دسته اشاره کرد که او، تا  بچه ها به تنه
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اول صب  مقاومت کرده بود، اما به دلیل شدت خونریزی تمام کرده. تمام لباسش خونی بود. گلوله به شکمش 

 خورده بود. اما چهره اش همچنان آرام بود.

ی دیگر از نیروهای ما سمِت دیگر)سمت راست تپاه( هساتند. یاک    فرمانده دسته توضی  داد که یک دسته  

کلمن آب و مقداری از بسته های غذائی را از من گرفت. با باقی مانده آب و ذخاایر غاذائی از روی تپاه و باه     

طرف راست حرکت کردم. کمتر از بیست دقیقه بعد به دسته دیگری از نیروهاای خاودی رسایدم. تعداشاان     

بیست نفر می شدند. فرمانده دسته از بچه های قدیمی بود که از زمان کردستان دیده بودم. بیشتر بود، شاید 

هر دو، چهره ی هم را می شناختیم، اما رابطه ای مستقیمی با هم نداشتیم. او را در اینجا کامبیز می نامم. از 

لمات که نامفهوم بود. گوشه ای در بین درختان صدای آه و ناله های وحشتناک به گوش می رسید و برخی ک

کامبیز توضی  داد که یک بسجی است که اسیر کرده اند، اما از ناحیه شکم زخمی است و هایچ کااری نمای    

صخره های کناری تپه برد و  -توانند برایش بکنند. کامبیز موقعیت مان را توضی  داد و من را به لبه ی سنگ

باال بیایند. ماموریت ما دفاع از این نقطه بود. او با اشااره باه    راهی را نشان داد که پاسداران می توانند از آنجا

تماس های بی سیمی اش توضی  داد که هر دو یاِل اوِل دست راست و چپ، دست نیروهای ما افتاده، اما یال 

های دوم که بلند تر هم هستند، هنوز دست رژیم است. از آنجا می شد یال دوم را هم خوب دید. من با چند 

صخره ها و درختچه های بلوط موضع گرفته بودیم. کم کم که هوا تاریاک مای شاد،     -دیگر وسط سنگنفر 

صدای آلله و اکبر پاسدارها و بسیجی ها شنیده می شد، اما ما نیروئی نمی دیدم. نیروهای ما خساته باوده و   

می گرفت. هرکدام  هر کدام از ما همینکه کمی بی حرکت مانده و با چشم به جائی خیره می شدیم چرتمان

با تکان دادن دیگری، نفر دیگر را از خواب بیدار می کرد. هوا دیگر تاریک شده بود. کامبیز سراغ مان آماد و   

گفت اینطور نمی شود، همه بچه ها خسته هستند و اصال جان ندارند. دو نفر از سربازان پیوسته را به من داد 

ذائی بیاوریم. در آن تاریکی، پائین رفتن از تپه و پیدا کردن مسیر و ماموریت داد تا پائین رفته و آب و جیره غ

ساده نبود. سعی کردم جهِت کلی را در نظر گرفته و به طرف پائین حرکت کردیم. تقریبا از تپه پائین آمده و 

از وارد دشت شده بودیم. همه جا تاریک بود و چیزی را نمی شد دید. زمینی که بر روی آن راه می رفتیم پر 

خارهای وحشی بود که با هر قدم، صدا کرده و بوی خاک و عطر وحشی خارها به مشاام مای زد. مسایری را    

متمایل به سمت راست در نظر گرفته و به آن جهت حرکت کردیم. یک مرتبه دو نقطه سفید که از روبرو می 

دادم: "ایسات، کیساتی"؟    آمد به چشمم خورد. ایستادم و دقیق تر شدم. همانطور که ایستاده باودم، ایسات  

طرف مقابل پرسید، شما کی هستید؟ چند نفر آدم بودند. از آنجا که این مسیر به جاده ی وساط دشات کاه    

نیروهای ما در آنجا بودند منتهی می شد،  و از آنجا که من خودم چند سااعت قبال آنجاا باودم و خباری از      

ند نفر می توانند نیروی رژیام باشاند. بادون آنکاه     نیروهای زمنیی رژیم نبود، اصال فکر نمی کردم که آن چ

زمین گیر شوم، اسمم را گفته و اضافه کردم: "از تیپ سوسن". بالفاصله به طرف ما شلیک شد. گلوله ای باه  
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زانوی من اثبات کرد و یک باره شکسته شده و به زمین افتادم. ما هم بطور متقابل آتش بااز کاردیم. مان باا     

م: بچه ها اینها پاسدار هستند، فقط چند نفرند، احمد شما از سمت چپ، صادق شما از صدای بلند داد می زد

سمت راست و... با این فضا سازی می خواستم نشان دهم که ما تنها نیستیم، بلکه یک دسته بزرگ هساتیم.  

هاائی کاه    به هرحال، به فاصله کوتاهی تیراندازی از طرف رژیم قطع شد. در سایه ی انفجار یکی از نارنجاک 

پرتاب کردیم یک بار دو نفر را دیدم که به سرعت در می رفتند. اینکه آنها واقعا چند نفر بودند و چه شدند را 

 نمی دانم.

با کمک دو نفری که همراهم بودند، بلند شده ولی نمی توانساتم راه باروم. درد خیلای شادیدی در قسامت      

با بی سیم به کاامبیز اطاالع دادم. شناالن شناالن و باا       زانوی چپ داشتم و نمی دانستم دقیقا چه شده است.

کمک دو نفرسرباز پیوسته مسیر را ادامه دادیم تا نزدیک دیوار همان محوطه ای رسیدیم که فکار مای کانم    

تقویت کننده برق داخل آن قرار داشت. دیگر خیالم راحت بود که درست آمده ایم و نزدیک جاده هستیم. به 

ه گفتم که آنها باید ماموریت را ادامه داده و بروند آب و جیره ی غذائی تهیه کنناد. اول  آن دو رزمنده پیوست

نمی خواستند بروند و می گفتند که می ترسیم. اطمینان دادم که اینجا هنوز دست نیروهای خودمان است و 

نیاد. آن دو نفار   گفتم داخل ماشین های سوخته و نیم سوخته را بگردید، حتما آب و مواد غذائی پیدا می ک

 رفتند ولی دیگر از آنها خبر یا نشانه ای ندیدم.

خسته بودم، درد شدید داشتم؛ گشنه و تشنه بودم و خیلی هم خوابم می آمد. در سکوت و تاریکی آن لحظه، 

کم کم دچار رخوت و بی حالی شده و سردم شده بود و می لرزیدم. کلتی را که به همراه داشتم بر شقیقه ام 

ه و منتظر بودم اگر خبری از نیروهای رژیم شد ماشه را بچکانم. دستم خسته می شد و همه اش پائین گذاشت

می آمد. آخر سر به پشت بر روی زمین افتادم، مزه تلِخ خاِک خارهای وحشی که داخل حلقام شاده باود را    

 بشود... هنوز به یاد دارم. کلت را بر روی سرم نشانه رفتم و گفتم: منتظر می مانم تا چه

 زمان گذشت...

صداهائی می شنیدم، اما هیچ چیز نمی دیدم. هوا هنوز تاریک بود، ولی از بوی هوا معلوم بود که سحر نزدیک 

می شود. گوش هایم را تیز کردم. صدا نزدیک تر می شد. فارسی حرف می زدند، صدا باز هم نزدیک تر مای  

به کار می برند فهمید که نیروهای خودمان هستند. وقتی شد و تا حدودی واض  بود و می شد از کلماتی که 

که مطمعن شدم ، همه ی نیرویم را جمع کردم و داد زدم: " کمک، بچه ها کمک". در نور شفق صابحگاهی  

چند نفر را با آستین های سفید می دیدم. خیالم راحت شد که بچه های خودمان هستند. فکر می کنم بعاد  

 از آن دیگر از حال رفتم.
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 قسمت سوم: تخلیه به پشت جبهه، عقب نشینی

وقتی به حال آمدم هوا روشن شده بود، ولی هنوز خورشید طلوع نکرده  دشت چهارزبر: –1251پنجم مرداد 

بود. گردنم را به سخی می توانستم ثابت نگه دارم و همه اش به اینطرف و آنطرف می افتاد. صدای کسی کاه  

با من حرف می زد برایم آشنا می نمود. کم کم چشمانم را باز کردم و به آن چهره دقت کردم. "مسعود" بود. 

کی از بچه هائی که از دوره ی کردستان می شناختم. ریز اندام و الغر. بچه ی شمال بود. من را به اسمی که ی

عراق و  -در منطقه)کردستان( داشتم، صدا می کرد. "غیور" چطوری، خوبی؟ ... با مسعود مدت ها در "ماوت"

عزیم" با هم کار کرده بودیم.  نمی  بعد در کوهای مرزی "بمو"، بین خانقین و سرپل ذهاب در بخش "اعزام و

دانم با مسعود حرف زدم یا نه، از این زمان به بعد هرچه که به یاد دارم بریده بریده است. زمانی بین خواب و 

 بیهوشی...

هار دو پاایم را گرفتاه بودناد.     هام  جشمم را باز کردم، آفتاب تازه باال آمده بود، دو نفر زیر بغلم و یاک نفار   

دم "لش" شدم و خیلی سنگین. نه کاله خود به سر داشتم و نه سالح ... مرا بطارف جااده در   احساس می کر

وسط دشت چهارزبر می بردند، همه جا پر بود از ماشین های سوخته... کمی بعد تر می خواستند مرا باه زور  
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کمای بعاد تار     سوار یک ماشین آیفا کنند. سنگین بودم و لنش، و خودم هیچ قدرتی نداشتم که کمک کنم...

یادم می آید که باالی گردنه حسن آباد کسی درب آیفا را باز کرد و دست من را کشید، با یک فریاد به پائین 

افتادم... کمی بعدتر زنی، که فکر می کنم "آنی آزبرت" فرانسوی باود را باه یااد دارم کاه پاای زخمای ام را       

م فرو کرد... هرچه فکر می کنم صدائی باه یاادم نمای    ورانداز می کرد و چند لحظه بعد آمپولی که بر شانه ا

 آید، فقط چند صحنه کوتاه...  

کمی بعد، که نمی دانم یعنی چقدر  و چند ساعت بعد، پشت یک آیفا به هوش آمدم. کِف قسمت بار با تشک 

ین جائی های مختلف پوشیده شده بود، معلوم بود از خانه اهالی محل است. همه چیز ساکت و آرام بود، ماش

پارک کرده بود که نسیم خنکی وارد آن می شد. یک ماشین "هینو" ی ژاپنی پشت به پشِت این آیفا پاارک  

کرده بود. سرم را که کمی بیشتر بلند کردم "دکتر جواد" از دکترهای درمانگاه اشرف را دیدم. با آن سیبیل و 

آن یکی ماشین، مجروح دیگری بود که با صدای  چهره آرام . اینکه چیزی گفت یا نه را به خاطر ندارم... پشت

بلند و با لهجه آبادانی داد و فریاد می زد: "آی دکتر ُمرُدم، مگه تو مسلمون نیستی، ُمردم، جگرم سوخت، آب 

بده، آب..." فرهنگ و لحن بیانش طوری بود که فکر می کنم شاید از سربازان پیوسته بود. کمی بعد صدایش 

 با دستانی خونین از آن ماشین به این ماشین می آمد... ساکت شد. دکتر جواد

دفعه بعد که چشمم را باز کردم هوا تاریک بود، همه جا ساکت. شاخه های درختی که باالی سر ماشینی که 

داخل آن دراز کش بودم تکان می خورد، صدای جیرجیرک ها را می شنیدم. آیفای ما چادر و برزنت نداشت. 

 د کردم دو نفر از بچه های خودمان را پشت آیفا دیدم که مشغول حرف زدن بودند.کمی که سرم را بلن

این بار وقتی چشم را باز کردم آسمان آبی را می دیدم. هنوز پشت قسمت  سرپل ذهاب: -1251ششم مرداد

و مارد  بار آیفا بودم. کمی خودم را به چپ و راست چرخاندم. دور و برم ُپر بود از هم رزمان نیماه جاان. زن   

همینطور روی هم افتاده بودیم. به چهره زنی که کنارمن افتاده بود دقت کردم، روسری نداشت، اماا کالهای   

که زنان رزمنده زیِر روسری بر سر می گذاشتند را هنوز به سر داشت. خوب که دقت کردم "خواهر هما" بود. 

زه از ایاران آماده را باه عهاده داشاتم.      در پایگاهی در سلیمانیه مسئولیت مصاحبه با بچه های تا1254سال 

بخصوص بچه های زندان. قصدمان این بود که جزئیات تشکیالت زندان را در آوریام. "خاواهر هماا" تاازه از     

زندان آزاد و توسط یکی از تیم های اعزام به عراق آورده شده بود. بعد از سلیمانیه، دیگر او را ندیده بودم، تاا  

به شانه هم افتاده بودیم. کمی سرم را بلند کردم؛ قسمتی از یک کاوه را مای دیادم.     این بار و اینجا که شانه

 فکر می کنم در سرپل ذهاب بودیم. چند سرباز عراقی در گوشه ای سیگار می کشیدند... 

این بار که چشمم را باز کردم در یک محوطه خاکی و دشت مانند بودیم، فکر می کنم همان نقطه ای بود که 

قبل، آخرین سوختگیری را آنجا کرده بودیم. سربازان عراقی درِب قسمت بار آیفا را باز کرده و ما را  چند روز

 به اتوبوس هائی که آنجا بود منتقل کردند... 



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

12 

 

این بار که چشم باز کردم، با عتاب یک سرباز عراقی روبرو بودم که داد می زد: "ِامشی، ِامشی". داد می زد تا 

م. بجز رنگ آبی اتوبوس  و محوطه ای که بنظر می رسید بیمارستان باشاد چیاز دیگاری    از اتوبوس پیدا شو

یادم نیست. چهار دست و پا از اتوبوس خودم را به بیرون پرتاب کردم. با عالمتی که سربازان عراقی هر چناد  

ز طی کردم. قدم به ما نشان می دادند، مسیری را چهار دست و پا )روی باسن(، و یک قسمت را هم سینه خی

درد شدید داشتم، نمی دانستم کجا هستیم، هیچ کدام از بچه های خودمان را نمی دیدم. تیکاه ی آخاِر راه،   

خودم را سینه خیز وارد یک ساختمان کردم که فکر می کنم قرار بود در آنجا به زخمم رسیدگی کنند... بعد 

 از آن دیگر چیزی یادم نیست...

: این بار که چشمم را باز کاردم در محیطای سااکت و    عراق -ستان نظامی بعقوبهبیمار -احتماال هفتم مرداد

ُخنک بودم. روی یک تخت دراز کشیده و پای چپم آویزان  شده بود. لباس تمیز آبی رنگ بیمارستان به تنم 

تخت که هماه از بچاه هاای خودماان      22بود. این طرف و آنطرف را که نگاه کردم آسایشگاهی بود با حدود 

 ودند.  ب

نمی دانم چه مدت در این بیمارستان بودم و چیزی دیگری هم از آنجا به یاد ندارم، اما یک روز چناد نفار از   

"خواهران"، زنان رزمنده مجاهد، وارد آسایشگاه شده و گفتند به اشرف می رویم. اینکه چطور تا اتوبوس رفتم 

ارتاش عاراق باه اشارف منتقال شادیم. چناد روزی در        را به یاد ندارم، اما با یکی از همان اتوبوس های آبی 

درمانگاه اشرف بودم و بعد به تیپ سوسن منتقل شدم. در آسایشگاهی که بودم، نیمی از تخت ها خالی بود و 

روی هر تخت یک شاخه ی ُگل گذاشته بودند. بهزاد، )بهزاد علیشاهی( را مسائول رسایدگی باه مان کارده      

 و حمام می برد و با کمال دقت و حساسیت مواظبم بود. بودند. مرا به دستشوئی و توالت

مدتی بعد، که نمی دانم چه مدت بعد می شود، مرا به همان تیپ مهندسی که از آنجا آمده بودم برگرداندند. 

 در یکی از ساختمان ها، تختی گذاشته و بطور جداگانه پرستاری می شدم. 

ت فروغ، یک جلسه بزرگ با حضور مساعود و ماریم در ساالن    مدتی بعد، شاید سه یا چهار هفته بعد از عملیا

اجتماعات قرارگاه برگزار شد. من با صندلی چرخدار و در ردیف آخر آخر بودم. سالنی کاه چناد هفتاه قبال     

"جای سوزن انداختن" نداشت، نیمه ُپر بود. بسیاری از افراد زخمی بودند و با پانسمان در نشست حاضر شده 

ای پر نشاط و غریو شادی در چند هفته ی قبل را ساکوت و غام ُپار کاره باود. آن جلاو،       بودند. جای آن فض

مسعود بر روی سن از این طرف به آن طرف می رفت و با بلند کردن فرماندهان از یگان های مختلف از آنهاا  

گزارش می گرفت. در همه ی گفته ها یک مضمون مشترک باه گاوش مای رساید: "خاواهران طاوری مای        

 د که یک تنه، گله های پنجاه و صد نفره پاسدارن را تار و مار کرده یا فراری می دادند... ".جنگیدن

و مسعود خطاب به حاضران می گفت: چیزهائی که من این بار از رشادت های شاما هاا شانیدم ، قابال و در     

 هیچ زمان دیگری در عمر سازمانی ام ندیده و نشنیده بودم.)نقل به مضمون(.
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 چهارم: نشست های جمعبندیقسمت 

در آسایشگاه جداگانه ای که برایم در نظار گرفتاه    من کامال زمین گیر شده و :1251احتماال اواسط  مرداد 

روی تخت دراز کش بودم. چند بار برای معاینه مرا به درمانگاه قرارگاه بردند. یک بار هم دکتر صال  شده بود 

چپم به شدت ورم کرده و کبود شده باود و خیلای کام تاا مای شاد.       رجوی جز معاینه کنندگان بود. زانوی 

خونریزی نداشتم، اما درد شدید داشتم. باالخره بعد از یکی از این معاینه ها قرار شد مرا به بغاداد بفرساتند.   

در یک بیمارستان بیهوش شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتم. دقیقا نمی دانم چکاار کردناد یاا     ،در بغداد

در تخصصی چه بود. بعدا در قرارگاه به من گفتند استخوان زانویم آسیب ندیده، تیر از یاک طارف   تشخیص 

اطارف زاناویم از داخال عفونات      ،ولی بخاطر یکسری تراشه ها ،وارد و از طرف دیگر خارج شده استزیر زانو 

 ولی مسئله جدی نیست. است، کرده 

رساانم.  تیپ بتا چوب زیر بغل، خودم را تا سالن غذاخوری  عمل جراحی می توانستم با دو کوتاه زمانی بعد از

آنقدر که به یاد دارم پنج ماه روی تخت دراز کش بودم و آخر سر حسابی  وزنم زیاد شده بود. من که تا قبل 

به قول "بچه ها" "ُتپل" شده و داشاتم مای ترکیادم. ایان "ُتپلای"،       ، حاال دیگراز آن تقریبا آدم الغری بودم

ست که هنوز هم با من مانده است. بعد از بهبودی نسبی هم تا دو سال نمی توانستم بادوم یاا حتای    رفیقی ا

 کارهای معمول که باید روی زانو خم شوم را هم نمی توانستم انجام دهم.

برگردم به نشست های جمعبندی؛ بعد از نشسِت مسعود در ساالن اجتماعاات در بااره ی جمعبنادی فاروغ،      

جمعبندی عملیات در هر ستاد و یگان برگزار می شد. بعضی وقات هاا ایان نشسات هاا      سلسله نشست های 

روزانه بود. بخشی از این نشست ها به قرائت گزارشات فرماندهی عملیات و شرح "رشاادت" هاا و "حماساه"    

 های رزمندگان می پرداخت.  بخش دیگری هم مربوط بود به قرائت اخبار روزانه مراسم یادبود کشته شدگان

رژیم در شهرهای مختلف کشور. در کنار این ها هم هر روز آمار جدیدی از تعداد کشته و زخمی هاای رژیام   

هزار نفره" دشمن، اعاالم نهاائی شاد. همچناین      ۲۲اعالم می شد که نهایتا نیز در آن زمان در قالب "تلفات 

م کشته شده های رژیم در عملیات مراسم خت های مربوط به آگهی، رژیمجرائد  -ۀتقریبا هر روز زیراکِس برید

 بر روی تابلوی اعالنات سالن غذاخوری چسبانده می شد. ،"مرصاد"

در این نشست ها در تیپ ما هر روز چند نفری از خاطرات خود صاحبت مای کردناد. افارادی کاه در زماان       

افاراد از ساوی    عملیات به یگان های مختلف رفته و حاال به تیپ خود برگشته بودند. در جلسات جمعبندی،

مسئول نشست صدا شده و همانجا که نشسته بودند بلند شده و به صورت کوتاه و مختصر صحنه هائی را که 

دیده بودند تعریف می کردند. اغلب این روایت ها مربوط  می شد به افراد "شهید" شده و اغلب شناخته شده 

سعود و مریم" را صدا می کردند. قسمت دیگاِر  و شرح "رشادت" آنها و اینکه چگونه آنها در آخرین لحظه "م
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شرح این "حماسه" ها، تمرکز خاص بر روی  "خواهران مجاهد" داشت. )البتاه ایان دو قسامت از هام جادا      

در هم تنیده شده بود و من تنها بخاطر تاکیدی که مسئولین نشست ها بر روی آن داشتند، آن ها  ،بلکهنبود

 را به این ترتیب تقسیم کردم(.

سرنوشت تعدای از رزمندگان ارتش آزادیبخش ، ر خالل نشست های جمعبندی هر یگان، موضوع مهم دیگرد

به کاوه زده و خاود را مخفای کارده بودناد و      در پایان عملیات فروغ جاویدان، بود که در زمان عقب نشینی 

ده ی مرزی خود را به اکنون از راه های مختلف، با عبور از مناطق تحت کنترل رژیم و مناطق مین گذاری ش

اولین پایگاه های مرزی ارتش عراق رسانده و در حال انتقال به قرارگاه اشرف بودند. تا آنجا کاه باه یااد دارم    

پنج گروه از این رزمندگان از مسیرهای مختلف خود را به اشرف رساندند. و باز تا آنجا که به یاد دارم یکی از 

 ه بود تا اینکه باالخره موفق شد خود را به عراق برساند.این گروه ها نزدیک به یک ماه در را

نشسات هاای جماع بنادی در ساالن       ،در همان ماه ها، مسعود یکی دو بار دیگر نیز به فاصله کوتاهی از هم

اجتماعات قرارگاه اشرف را ادامه داد. در این نشستها از فرماندهان تیپ تا فرمانده گردان گزارش مای دادناد.   

از ستاد و یگان خود را شفاها و کوتاه بیان کرده و بر همان "رشادت" ها که قبال شرح داده شد،  آنها گزارشی

تاکید می کردند. ِتم اصلی این "شهادت" ها و "گازارش" هاا ایان باود کاه رزمنادگان "شاهید"، بخصاوص         

 می کردند.  آخرین لحظه نام مسعود و مریم را فریاد "خواهران" مجاهد، تا آخرین گلوله جنگیده و در

در سوال و جواب های بین مسعود با این فرمانده هان کم کم از سوی مسعود این سوال مطرح می شاد، کاه:   

"راستی چطور شد که شما پشت تنگه گیر کردید، اما خواهر فالنی، یا برادر فالنی که شهید شاد تنگاه را رد   

 ی گیر کرده بودی؟" )نقل به مضمون(کرده بود. آن زمان تو کجا بودی؟ تو چکار می کردی؟ تو پشت چ

 نشست های "تنگه و توحید"

ماه بعد از نشست های جمعبندی بود  2فکر می کنم حدود  :1258/ اوائل بهار 1251احتماال اواخر زمستان 

پیدا کرده تیپ ما به "ستاد" تغییر  ،در تغییرات سازماندهی که در همین مدت انجام شده بود -که در ستاد ما

تشکیالتی" شروع شد. این نشست ها که ماا نوارهاای    -دور جدیدی از یک سری نشستهای "ایدئولوژیک -بود

ویدئوئی آن را می دیدیم مربوط به نشست های مسعود و مریم با  گروهی از فرماندهان ارتش آزادیبخش بود 

ای باال، مسائولین بلناد پایاه    و رده ی خاصی از اعضاء سازمان را در بر می گرفت. فرماندهان ارتش در رده ه

سازمان که در ستادهای غیر نظامی فعال بودند، از مهدی ابریشمچی)شریف( گرفته، تا عباس داوری)رحمان( 

و تقریبا تمام اعضاء دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سابق سازمان و نیز برخی از مسئولین که عمدتا در بغاداد،  

حمد سیدالمحدثین، یا ابولقاسم رضائی. در این سلسله نسشست ها کاه  اروپا یا آمریکا کار می کردند مانند: م

دیدن نوارهای آن هفته ها ادامه داشت تقریبا تمام این اشخاص بر این تاکید داشتند کاه در زماان عملیاات    

فروغ جاویدان ذهنشان به طور "تام و تمام" با مسعود و مریم نبوده است. در گفت و گوهاائی کاه باا لحنای     
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خااطرات  رد و بدل کاردن  دوستانه بین مسعود و حاضرین در نشست انجام می شد و گاها با شوخی و بسیار 

گذشته و زنداِن زمان شاه بین مسعود و یاران سابقش همراه بود، مسعود تالش می کرد تا جلوی "در رفاتن"   

ریم انجاام مای داد، او   نفر را گرفته و او را روی "اصل مطلب" بر گرداند. در صحبت های تکمیلی که بعادا ما  

سعی می کرد تا "اصل مطلب" را روشن تر کند. اصل مطلب عبارت بود از: "فدای تام تماام. چیازی بااالتر از    

شهادت. سپردن قلب و ذهن و ضمیر خود  به رهبری عقیدتی و تنها به او فکر کردن و به او عشق  ورزیدن." 

 )نقل به مضومن(.  

دن و اعتراف کردن های مسئولین سازمان، در این نشست هاا، مساعود باا لحان     در ادامه ی از خود انتقاد کر

شوخی مانندی این سوال را مطرح می کرد: "خوب! پس اونموقع، پشت تنگه )تنگه چهار زبار(، ذهنات کجاا    

بود؟ من ذهنت رو می خواهم. همه اش را هم می خواهم، حاضری اون رو بدی به من؟ اینطوری یعنی نبارد  

 حاضری که ذهنت رو بدی؟" )نقل به مضمون(  صد برابر،

در پایان نشستهای ویدیوئی "تنگه و توحید"، نشست هائی نیز با همین نام در هر یگان و ساتاد برگازار مای    

روانی نوارهای ویدئوئی، از خاود انتقااد    -شد. رزمندگان حاضر در جلسات، تاثیر گرفته از همان فضای روحی

کردن در پشت تنگه" معرفی می کردند. مضمون این نشست ها به طور خالصاه  کرده و خود را مسئول "گیر 

عملیاات فاروغ    ما در پشت تنگه )چهاار زبار( و علات عادم موفقیات ماا در       این بود: "علت اصلی گیر کردِن

جاویدان این بود که به اندازه کافی با رهبری عقیدتی خود به وحدت و یگانگی )توحید( نرسیده باودیم. ایان   

ان و تک تک اعضاء سازمان و رزمندگان ارتش آزادیبخش هستیم که آنطور که باید و شاید مایه گما رزمندما، 

نگذاشته و صد روی صد نجنگیده ایم. هرکدام از ما می توانستیم مثل خواهر فالنی یا برادر فالنای یاک تناه    

عدم توازان قوا بود، ناه! اگار ماا     صد نفر از پاسداران را حریف باشیم. آیا در این صورت باز هم مشکل، مشکل

هم صد روی صد برای مسعود و مریم و بخاطر آنها در جنگ می باودیم، حتماا کاه دشامن را شکسات مای       

که ما بازماندگان فروغ است  دادیم. در واقع، شکست عملیات فروغ ناشی از فردیت و خود خواهی های پنهاِن

بود کاه ذهان و    آنمسعود و مریم فکر می کردیم. اشکال به چیز یا کس دیگری بجز هنگام جنگ و نبرد  در

 نسپرده بودیم." -مریم مسعود و -وجود خودمان را تمام عیار به رهبری عقیدتی

، تغییراتی را با خود به دنبال داشت. سازماندهی یگان هاا کمای تغییار    ی تنگه و توحیدپایان سلسله نشستها

مهدی افتخاری، فرمانده ستاد مهندسی در نشساتی کاه باا مان     کرد. افراد مجددا رده بندی سازمانی شدند. 

چرا تو را خلاع رده  که داشت پس از صحبتی که حدودا نیم ساعت طول کشید به من گفت: من کاری ندارم 

ند و بعدا دوباره به تو کاندید عضویت ابالغ شد. هنوز نشست ماوت و صحبت های تو خوب یاادم هسات.   دکر

من در پایگاه سازمان در شهر کوچک و مارزی   1254وم به "رفع ابهام" در سال )در جریان نشست های موس

عراق بودم. پس از اعالم انقالب ایدئولوژیک و "پیوند انقالبی" مساعود و ماریم، نیروهاای ساازمان در      -ماوت
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عای  کردستان عراق در این پایگاه و پایگاه دیگری به نام منصوری، برای چند هفته تحت بازداشت دساته جم 

تا اطمینان حاصل شود که کسی رژیمی یا . و قرار گرفتند تا سابقه ی آنها تک به تک مورد بررسی قرار گیرد

نفوذی رژیم نمی باشد. در پایان این مرحله، نیروهای سازمان در جلسات بزرگی با حضور اعضاء دفترسیاسای  

د و سازمان حرف زده، هر یاک، یاک ناام    آنزمان از خود و انگیزه هایشان برای مبارزه و از عشقشان به مسعو

مستعار برای خود انتخاب می کرد. بعدا در یک نشست کوچک تر رده تشکیالتی هر فرد نیز به وی ابالغ می 

یک شست کاوچکتر،   شد. در آنزمان مسئول "رفع ابهام" من مهدی افتخاری بود. در پایان نشست بزرگتر، در

بالغ کرد. آن شب هرگز از یادم نمی رود که چطور باا تماام وجاود    مهدی افتخاری رده "عضویت" را به من ا

. حاال مثل فاز سیاسی و دوره ی ملیشائی که زیر لگد و مشت حزب اللهای  چه شرفی باالتر از این»فریاد زدم 

 «( زنده باد سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران. ها نشریه مجاهد را میفروختم با تمام وجود فریاد میزنم:

ر می گردم به همان نشست تنگه و توحید با مهدی افتخاری در اشرف و ستاد مهندسی؛ او بعد از آن تقریبا ب

زمان تاو بارای مان یاک     اون از "»نیم ساعت حرف زدن و یادآوری نشست رفع ابهام در ماوت، به من گفت: 

ی فرد و مسئولیت، خوب تو مجاهدی. تا اونجا که به حل مسئله شهادت بر می گرده و انظباط آهنین و یگانگ

شای سابز رنگای کاه مثال      بعد بلند شد و مرا بغل کرد و با آن چهره نیمه خندان و کااله کِ « را می شناسم.

 )نقل به مضمون( «" پاشو، پاشو برو دنبال کارنت.» پکی بر سر گذاشته بود، گفت:همیشه کمی چن

ی و ازدواج هاائی باود کاه یاک بااره در      دیگر در پایان نشسات هاای "تنگاه و توحیاد"، ماوج عروسا       تغییِر

زنان و مردان مجاهد در مراسمی که در جمع هاای   ،به راه افتاد. در این ازدواج های تشکیالتیاشرف قرارگاه

کوچک برگزار می شد به عقد و ازدواج هم در می آمدند. در نشستی که یکی از مسئولین، آنزمان با برخی از 

یادآور شد که "تعداد خواهران کم است" و همه بارادارن نمای توانناد ازدواج    "برادران" قدیمی تر داشت،  ،ما

کنند. سازمان باید "اولویت هائی" را در نظر بگیرد. "اولویت هائی" که البته او توضای  ناداد چیسات و هایچ     

 نیز در موردش سوالی مطرح نکردیم.حاضر در آن نشست کدام از ما "برادران قدیمی تر" 

 

 و  برنامه های تفریحی و دسته جمعی "ازدواج های تشکیالتی"قسمت پنجم: تشویق 

موج ازدواج های تشکیالتی چند هفته طول کشید. به تدریج روزهای پنجشنبه و جمعاه   :1258بهار تا پائیز 

تخات  یک سوم  تقریباخلوت تر می شد. آخر هفته ها در ستاد ما یک چهارم تا  "آسایشگاه برادران" خلوت و

 ها در "آسایشگاه برادران" خالی بود.



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

۵4 

 

رزمندگان متاهل در قراگاه اشارف دو دساته بودناد؛ یکدساته     

یا اگر هم همسرشان  ،که همسرشان در همان قرارگاه بود یآنان

در خارج از اشرف بود، برای دیدن خانواده و بچه ها به اشارف  

می آمدند. برای ایان دساته، چهاار مجموعاه ی مساکونی در      

هی الیه ضلع شرقی قرارگاه اشارف احاداش شاده باود کاه      منت

سکان" نام داشت که با حاروف انگلیسای "آ، ب، سای، دی"    "ِا

مشخص می شدند. اکثر افراد این مجموعه هاا متاهال بودناد.    

بدین ترتیب آخرهفته فرصتی بود برای آنکه والدین وقتی هام  

 برای فرزندانشان داشته باشند. 

افرادی بودند کاه بارای دیادن همسار     متاهلین،  دسته ی دوِم

خود به پایگاه هائی که در بغداد بود می رفتند. اکثر این افارد  

مجرد بودند. تعدادی اتوبوس جدید به تراباری قرارگااه اضاافه    

شده بود که هر پنجشنبه بعد از ظهر ایان دساته افاراد را باه     

 باز می گرداند. ظهریا شنبه صب  به قرارگاه اشرف  بغداد منتقل و جمعه بعد از

در این دوره از سوی رهبری سازمان و فرمانده هان ارتش آزادیبخش برای سرگرمی رزمندگان مجارد برناماه   

 های جمعی و تفریحی تشویق شده و گسترش یافتند: 

پنجشنبه شب ها در سالن غذا خوری هر تیپ یا ستاد فیلم سینمائی نمایش داده می شد. بعضی وقات هاا    -

حتی دو فیلم پشت سر هم پخش می شد. تخمه و ذرت بو داده نیز در تمام مدت برای پاذیرائی آمااده باود.    

قابال ترجماه روی آن   فیلم های سینمائی، سانسورشده و معموال توسط یک نفر بطور زنده ترجمه می شد یا 

گذاشه شده بود. برخی فیلم ها با دوبله حرفه ای همراه بود که از بازار تهیه شده بودند. ساالن غاذاخوری در   

زمان پخش فیلم معموال یک چهارم تا یک پنجم ظرفیت معمول ُپر بود. تعداد "خواهران مجاهد" که در ایان  

 قات تنها شامل چند نفر می شد.شب ها در سالن حاضر می شدند بسیار کم و برخی او

 تئاتر و آوازخوانی که قبال گاه به گاه برگزار می شد، تقویت شد. -

 مناسبت های مختلف ملی یا اعیاد مذهبی با جشن و آذین بندی همراه شد. -

در هر تیپ و ستاد یک یا چند تیم ورزشی تاسیس و آخر هفته ها نیز بین یگان های مختلف مسابقه برگزار  -

ی شد. در کنار زمین ورزشی افرادی از هر یگان با طبل و سنج تجمع کرده و با سردادن شعار، تیم خاود را  م

 تشویق می کردند. تیم های ورزشی هر یگان، نامی برای خود انتخاب کرده بودند؛ آذرخش، طوفان، البرز و...
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ی برگازار مای شاد. کیفیات و     هر چند هفته در سالن اجتماعات بزرگ قرارگاه اشرف یک شام دسته جمعا  -

کمیت غذای سرو شده افزایش پیدا کرده و حتی در کنار غذا نوشابه هم سرو می شد. شام دساته جمعای از   

شب ادامه داشته و در خالل آن نیز برنامه های هنری انتخاب شاده   ۵۵اوائل غروب شروع  و تا حدود ساعت 

شد. در اجرای این برنامه ها زناان مجاهاد شارکت     ی یگان های مختلف، همراه با رقص های محلی اجرا می

 نداشتند. 

خوانناده لبناانی    "ِفیروز"همزمان با شام جمعی در سالن اجتماعات، بر روی پرده ای بزرگ، آهنگ هائی از  -

همراه با تصویر او پخش می شد. در ستادها و یگان ها نیز قبل از شروع ناهار یا شام، آهنگ هائی از برخای از  

 خوانندگان از جمله سیمین غانم پخش می شد.

 

 ِفیروز، خواننده لبنانی 

http://www.youtube.com/watch?v=GFko7Pkgxpc&list=RD02GFko7Pkgxpc 

تورهای تفریحی و سیاحتی برقرار شده بود. ستاد ما تورهائی به مقصد کربال، نجف، سامرا، باِبل و یک پارک  -

تفریحی در بغداد را برنامه ریزی و اجرا کرد. معموال تورها با دو یا سه اتوبوس انجام می شد. اکثرا بدون لباس 

امه ی "بکوب و برقص" برقرار و مثال مساافرت   برن ،فرم و با لباس شخصی به بیرون می رفتیم. در طول سفر

 های خانوادگی در ایران با آواز خوانی و شوخی و بگو و بخند ... همراه بود.

قبل از صبحانه، ناهار و شام، فیلم های کارتون )تام و جری و ... ( پخش می شد. بعد از شام برگزیده هاائی   -

 ده بود پخش می شد.از مسابقات ورزشی که از تلویزیون عراق دستچین ش

 پیامد های فروغ جاویدان

 اعالم مسئول اولی مریم رجوی به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

و شاروع انقاالب    1254وی، ماریم رجاوی را کاه از ساال     جا ، مساعود ر 1258بیست و ششم مهر ماه ساال  

نقش می کرد، به عنوان مسائول اول   ایدئولژیک درونی سازمان به عنوان همردیف مسئول اول سازمان ایفای

سازمان مجاهدین خلاق معرفای )انتصااب( نماوده و ایان "انتخااب اصال " را نشاانه "اوج و کماال انقاالب           

ایدئولوژیکی درونی مجاهدین" اعالم نمود. در واقع از همین زماان اسات کاه اساتارت "مرحلاه دوم انقاالب       

http://www.youtube.com/watch?v=GFko7Pkgxpc&list=RD02GFko7Pkgxpc
http://www.youtube.com/watch?v=GFko7Pkgxpc&list=RD02GFko7Pkgxpc
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از سخنان مسعود انجام شد، مریم بار "رهباری عقیادتی    ایدئولوژیک" زده شد. در صحبت های مریم که بعد 

 خاص الخاص" مسعود اشاره کرده و بدین ترتیب بر جایگاه بی بدیل او تاکید نمود.

مسئول اولی مریم با موجی از تغییرات ساازماندهی هماراه شاد. "انقاالب اداری" شاامل تاسایس دانشاکده        

ان ارتش عراق حاصل این دوره است. کتااب هاای   )افسری( و گسترش کالس های آموزشی با کمک فرمانده

آموزشی که فرماندهان عراقی از آن استفاده می کردند ترجمه شده و محتوای کالس های آموزشی از ساوی  

 فرماندهان ارتش آزادی که این کالس ها را به اتمام رسانده بودند به سطوح پائین تر آموزش داده می شد.

پیاده تبدیل شد. تغییرات سازماندهی با   -ر و از نیروی پیاده به زرهی و سوارسازماندهی ارتش به تدریج تغیی

آموزش های فشرده و مانورهای مختلف همراه بود. به تدریج چهره قرارگاه تغییر کرده، تاسیساات بزرگای در   

هاا باه   کنار هر یگان برای تعمیر خودروها و نفربرهای زرهی ایجاد شد. کمرشکن های بزرگ برای حمل نفربر

ناوگان ترابری ارتش آزادی بخش افزوده شدند. سیستم مخابراتی نیز بار اسااس ضارورت تغییار پیادا کارد.       

هرتیپ باید به همه لحاظ مستقل می بود. هر چند تیپ، یک لشکر و هر چند لشکر یک محور را تشکیل داده 

 فاده می کردند.و با هم مانورهای سخت و فشرده نظامی انجام داده و از مهمات واقعی است

من نیز تغییر سازماندهی شده و به ستاد پشتیبانی قرارگاه اشرف منتقل شادم. مان کاه در آن     ،در این دوره

زمان رانندگی هم بلد نبودم، مدتی مسئول تعمیرگاه خودروهای سبک و نیمه سنگین باودم. مادت کوتااهی    

نفربار  مدتی مسئول قسامتی از تعمیرگااه   هم مسئول کل تعمیرگاه خودروهای بنزینی و دیزلی شدم. بعدها 

باد قاوی،   شدم. در آنجا و به هنگام سرویس رادیوتور یکی از بی ام پی ها با ضربه ی فشاِر "بی ام پیزرهی "

"موشه دایان"  -سنگ ریزه ای به چشم چپم اصابت کرد و مدتها با یک چشِم پانسمان شده به قول "بچه ها" 

 شدم.

شرف به لحاظ جغرافیائی بزرگتر شده و سیاج کشی های دور آن گساترش پیادا کارد.    در این دوره، قرارگاه ا

روزی در یکی از "نشستهای عمومی" مسعود با اشاره باه عرفاات و "تسالیم شادن" او در برابار فشاارها، باه        

 "طعنه" می گفت: منطقه تحت حاکمیت ما بزرگتر از آن چیزی است که به عرفات دادند.)نقل به مضمون(

اشرف پر بود از چادرهای آموزشی یا یگان های مختلف قرارگاه زش ها با پشتکار ادامه داشت و همه جای آمو

هار تیاپ دساته هاای شناساائی، مهندسای،        ،که در حال آموزِش رسته ی خاص خود بودند. در ایان زماان  

به"، حکم می کرد مخابرات، بهداری و گردان های رزمی مستقل خود را پیدا کرد. خِط  "رزمنده ی همه جان

 که هر رزمنده چندین تخصص داشته و بتواند به تنهائی خیلی از کار ها را انجام دهد.

یک یگان غواصی و  هوانیروز نیز به طور جداگانه در خارج از اشرف مشغول آموزش بود. یگان هائی نیز تحت 

آماوزش هاا توساط فرمانادهان     . تمام این ندبرای عملیات سخت و ویژه، آموزش خاص می دید، عنوان تکاور

 باالی ارتش عراق کنترل می شد.
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برای استقرار فرماندهان ارتش عراق با درجه سرهنگی یا سرگردی که شبانه روز در قرارگاه اشرف اساتراحت  

می کردند یک مجموعه ی بنگالی مدرن در ضلع شمالی احداش شده بود. مجموعه افسران جزء، درجه داران 

امکانات کم و کمتر در کنار آن قرار داشت. من برای مدت کوتااهی کاه در "بخاش رواباط"     و سربازان نیز با 

)جلوی درب ورودی اشرف( سازماندهی شده بودم مسئولیت رسیدگی به این مجموعه ها را با کمک کارگران 

 سودانی و عراقی عهده دار بودم.

شرکت در نشست هائی با مسعود و مریم به در این زمان هر چند وقت یکبار، رده ی خاصی از مسئولین برای 

مکان دیگری می رفتند. پس از مدتی نیز رزمندگان هر یگان، ویدئوی این نشست ها را می دیدند. دو نشست 

یکی نشست"حائل" بود که حرف اصلی در آن این بود که: فرد یا کس دیگری نبایاد باین    ،مهم از این دست

" درونی که ماانع او  ع باشد. هرکس باید به این فکر می کرد که "حائِلفرد با رهبر عقیدتی اش "حائل" و مان

 با رهبری شده چیست و کیست و در نشست های جمعی در این مورد حرف می زد. 

نشست دیگر، نشست "امام زمان" نام داشت و بطور غیر مستقیم بر جایگاه مسعود باه عناوان جانشاین اماام     

یم"حلقه ی وصل" به رهبری عناوان شاد و اینکاه الزماه رسایدن باه       زمان تاکید می شد. در این نشست مر

مسعود، "وصل به مریم" است. از این زمان مریم عبارت بود از تنها فردی که مسعود را درک می کند و باا او  

یگانه شده است. دیگر مجاهدین توان و لیاقت درک مسعود و رسایدن باه او را نداشاته و بارای رسایدن باه       

پیوسته جایگاه باال و باالتری یافت. شاخص اصلی  ،اول باید به مریم برسند. اینچنین شد که مریممسعود، تازه 

برای ارتقاء تشکیالتی هر عضو مجاهدین یا رزمنده ارتش آزادیبخش پذیرش این جایگاه مریم بود. در نشست 

کس بر این "خود سپاری به های مختلف، افراد تحوالِت درونی خود را به "خواهر مریم" مربوط می کردند. هر

 مریم" بیشتر تاکید می کرد "عنصر ایدئولوژیک تر" محسوب می شد.  

از این زمان رزمندگان بطور فشرده و پشت سر هم و از طریق ویدئوهای بسیار طوالنی نشست های مختلفای  

. هار مرحلاه یاا    را می دیدند که به نشست های "انقالب ایدئولوژیک" معروف بود و شامل مراحل مختلف بود

، زمانی که من از سازمان جدا شدم، بندهائی که من 1212"بند" موضوع خاصی را شامل می شد. تا آذر سال 

 شاهد آن بودم، تا آنجا که به یاد دارم، عبارت بودند از:

 بند الف: طالق ایدئولوژیک، بند ب: هژمونی "خواهران"،  بند ج: تنقاضات جنسی، بند د: اطاعت بای چاون و  

 خود را به رهبری سپردن، بند ش: شورای رهبری، بند ر: ریاست جمهوری مریم -چرا از رهبری

 بند الف: طالق ایدئولوژیک -

حرف اصلی در این بند این بود که: هر مجاهد، چه زن و چه مرد، چه متاهل یا مجرد، باید هار زن  و ماردی   

طور کامل جدا شود. این همان "حائل" ی است کاه  که در ذهن و زندگی خود دارد را "طالق" داده و از آن ب

مانع یگانگی با رهبری عقیدتی است. هیچ فرد دیگری نباید ذره ای از انرژی یک مجاهد خلق و رزمنده ارتش 
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آزادیبخش را که صد درصد متعلق به رهبری عقیدتی است به خود جلب یا جذب کند. "من" ی وجود ندارد. 

تیم. حتی "شهیدان و خون شهیدان" در مسعود و با مسعود است کاه معنای   "ما" همه متعلق به مسعود هس

دارد. او "صاحب" این همه خون ها و جان هاست. ما اجازه نداریم ذره ای از انرژی خود را، در فکر یا عمل، به 

کس یا چیز دیگری مشغول کنیم. این طور است که مثل آن "خواهران و برادران شهید در فروغ که یک تناه  

صد نفر پاسدار را حریف بودند"، ما نیز لیاقت ذوب شدن در رهبری را پیادا کارده و باا او یکای مای شاویم.       

 اینطور است که می شود پیروزی بر رژیم را تضمین کرد. این یعنی جنگ صدبرابر.

 رزمندگانی که به دنبال نشست های قبلی، بویژه نشست های تنگه و توحید، خود را مسئول شکست عملیات

فروغ قلمداد کرده و احساس "گناه" داشتند، اکنون "شانس"ی پیادا کارده بودناد تاا خاود و گناهنشاان را       

"شسته" و با دادن همه آنچه که در ذهن دارند و با طالق از همسر واقعی، یاا طاالق از زن و مارد رویاائی و     

وفادار" برای رهبری خود باشند. درونی خود، یک بار دیگر این فرصت را بدست بیاورند که "رزمنده ای پاک و 

همه این بحث ها نیز با مسئله ی جنگ با رژیم و سرنگونی پیوند زده شده و نتیجه گیری می شاد کاه: ایان    

"انقالب" الزمه و ضروری سرنگونی رژیم است. اگر کسی در مقابل ایان بناد مقاومات کناد بایاد "پاسادار و       

قابل این بند، یعنی آنطرف جبهه، جبهه ی رژیم را تقویات  خمینی" درون خود را جستجو کند. مقاومت در م

 کردن. 

در چنین فضائی هرکس باید با خود خلوت کرده و می دید آیا واقعا "ضد رژیم" است. اگر آری، بایاد انقاالب   

کند و "طالق" بدهد. اگرنه، یعنی یک جائی در درون خودش هنوز "یک پاسدار و خمینی" زنده است و دارد 

ند. و این بدان معنی بود که هر کسی که طالق نداده و انقالب نمی کرد با زخم زبان و نگاه هاای  عمل می ک

تند هم رزمان خود مواجه می شد و این سوال که: کدام طرفی هساتی؟ اگار واقعاا اهال جنگای و خواهاان       

 پس چرا معطل می کنی؟ باید مایه گذاری کنی و ... ،سرنگونی رژیم

دفعات تاکید می کرد: "امروز دیگر "سقف" مجاهد باودن و شارط عضاویت و مجاهاد      مریم رجوی بارها و به

شدن پذیرش "شهادت" نیست، بلکه فدای تام و تماام بارای رهباری عقیادتی اسات و قادم اول در ایان راه        

 "طالق" است." )نقل به مضمون(

بودند که نشسات هاای بناد ب    نشست های بند الف ماه ها به درازا کشید. هنوز همه از بند الف عبور نکرده 

شروع شد. در این نشست ها به هر کسی که بند الف را رد نکرده بود گفته می شد: "قطار دارد حرکات مای   

کند و منتظر تو نمی ماند. هرچقدر دیرتر بجنبی، عقب تر خواهی بود". افرادی که نمی توانستند پا باه پاای   

که به این "انقالب" تن در دهند، خلاع رده شاده و تغییار    "بند های انقالب" حرکت کنند، یا نمی خواستند 

های و جنباه ی"درس   یسازماندهی می شدند. این تغییرات طوری بود که باید چشامگیر باوده تاا نقاش تنب    

 عبرت" بودن آن برجسته تر باشد.
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 بند ب: "هژمونی خواهران"  -

ابریشمچی و ساپس تصامیم وی بارای    برای جدائی از مهدی 1252این بند با اشاره به تصمیم مریم در سال 

ازدواج با مسعود، بر نقش "رها کننده" انقالب ایدئولوژیک برای زنان اشاره می کرد. اینکه چگونه این انقاالب  

یک فرصت است تا زنان بر "نرینه" مردان بشورند. بر نقش ضد استثماری این "انقالب" تاکید شاده و اینکاه   

او از استثمار جنسیتی توسط مرد و اینکه زنان باید در صدر امور قرار گفته  پیام آن رهائی و آزادی زن، رهائی

نباید ده ها سال منتظر شد. ما، سازمان مجاهدین، به ، و قدرت را به دست بگیرند. برای محقق کردن این ایده

محقاق کارده   این موضوع را ، دنیا نشان می دهیم که می توانیم اولین جریان سیاسی باشیم که فراتر از شعار

 است. 

مردان مجاهد که در سطوح فرماندهی مسئولیت داشتند، باید مسئولیت های خود را به  ،بر اساس این تئوری

"خواهران" می دادند. به تدریج باید "خواهران" مسئولیت همه امور تا پائین ترین سطوح را به عهده گرفته و 

 گرفتند. مردان باید تحت مسولیت و زیر هژمونی زنان قرار می

موضوع اصلی نشستها این بود که مردان و زنان توضی  دهند برای پذیرش این هژمونی چه مشکلی داشاته و  

 با آن چگونه برخورد کرده و چگونه آنرا حل کرده اند. 

بر اساس آنچه رزمندگان در نشست های ویدئوئی از فرماندهان خود دیده بودند، جواب ها، چه در این بناد و  

د های بعدی، همه به "خواهر مریم" ختم می شد. اینکه از او، از مریم، انرژی می گیرند و...   از این چه در بن

 روست که در مناسبات درونی مجاهدین از این انقالب با عنوان "انقالب مریم" یاد می شود.

دیاد جنسای و   یک "نرینه مرد" وحشی بود کاه زن را تنهاا باا     ،هر مردی که بند ب انقالب را نمی پذیرفت

تملک جویانه نگاه می کند. اگر مردی حاضر نیست هژمونی یک زن را بپذیرد، یعنی به پایان استثمار جنسی 

اعتقاد ندارد. از آنجا که بیشترین سرکوب رژیم متوجه زنان است، پیام این انقاالب بارای زناان در ایاران آن     

ژیم بشورند و اگر در درون مجاهدین کسی با ایان  خواهد بود که مریم رجوی را الگوی خود کرده و بر علیه ر

بند همراهی نکند، یعنی با رهائی زن مشکل داشته و خواهان بندگی و سرکوب زن است. هر زن هام کاه باا    

 این بند "مشکل" داشت، "مادینه" ای بود که نمی خواهد از دنیای "مفعولی" جدا شود. 

اغلب این سوال مطرح می شد که موضوع "رهائی و پایان استمار جنسای" بجاای خاود، ولای      ،در نشست ها

بدون دخالت دادن عامل جنسیت، تکلیف "صالحیت و توانمندی تخصصی" چه می شود؟ پاسخ این بود کاه  

در این فقط یک دوره است، بعد از یک دوره، خواهران خوب یاد می گیرند چطور "پوست ار تن شما برداران" 

 بیاورند. نگران نباشید.) نقل به مضمون(

کار اصلی در قرارگاه اشرف نشست های مختلف کوچک و بزرگ  1252تا تابستان  1258در فاصله بین پائیز 

افرادی کاه" مسائله داشاته" و هناوز "انقاالب"       ،در رابطه با بند های انقالب بود. در نشست های کوچک تر

یا همرزمان "انقالب" کرده، زیر فشار روحی و روانی قرار مای گرفتناد.    نکرده بودند، توسط مسئولین نشست
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اغلب با چنین عبارتی:"چرا ِکشش میدی، شرم نمی کنی، خجالت نمی شکی، به خون شاهدا فکار کان، بارو     

گرد بین خمینی و پاسدار دورنی ات کجا النه کرده، مشکل یک چیز دیگه است بی خود در نرو و بای خاود   ِب

 یاور و..." بهانه در ن

تا این زمان، زنان و مردان متاهل که حتی بند الف، یعنی طالق را گذرانده بودند، هنوز بخاطر دیدن بچاه یاا   

بچه هایشان با هم گاه و بی گاه دیدار داشتند و یا اگر تنها به دیدن بچه ها به "اساکان"می رفتناد، از ساوی    

وال قرار می گرفتند. بدین ترتیب "بچه ها" به "ماانع"ی در  بچه ها در مورد علت نیامدن مامان یا بابا مورد س

 برابر "انقالب"، بویژه بند الف، یعنی طالق تبدیل شده بودند. 

 

 کودکان از پدر و مادر خود کردن جدا

، قرارگاه اشارف بایاد باه سارعت تخلیاه مای شاد.        1221/ 1252با شروع حمله آمریکا به عراق در تابستان 

در شامال شارقی شاهر کوچاک      "فاری کن"یبخش با تسلیحات و مهمات به بیابان هاای  رزمندگان ارتش آزاد

رفتند. محال جدیاد،    -در شمال قرارگاه اشرف و در مسر جاده اصلی اشرف به طرف کرکوک-"طوزخورماتو "

زمین های تپه ماهوری بود که قرارگاه "حنیف" نام گرفت. هر یگان در این زمین های وسیع پخش و زماین  

. تسلیحات سنگین مانند تانک و زرهی تا آنجا که امکان بود در دل تپه ها و سنگرهای بازرگ اساتار   گیر شد

شدند. خودرو های سنگین و نیمه سنگین در دل شیارها و دره ها پخش شدند. رزمندگان در دل سنگر های 

 مختلف در دل زمین مخفی شدند.

آمریکا به نیروهای عراقی تا انتقال از اشارف باه قرارگااه    تا آنجا که به یاد دارم در فاصله ی بین شروع حمله 

حنیف، مسعود و مریم در نشست های جداگانه ای با رزمندگانی که فرزند یا فرزندانی در اشرف یاا در عاراق   

داشتند آنها را قانع کردند که بخاطر سالمتی بچه ها، آنها باید از عراق به خاارج )اروپاا و آمریکاای شامالی(     

ند. قرار بر این بود که هر کسی که خانواده یا فامیل و دوست و آشنائی در این کشورها دارد، با آنها منتقل شو

تماس گرفته و موافقت آنها را برای سرپرستی موقت بچه ها برای مدت "چند ماه" به عهده بگیرند. قرار شاد  

ادار در خاارج، بارای بچاه هاا     اگر هم کسی فامیلی در خارج ندارد، سازمان، خود از باین خاانواده هاای هاو    

کودک(  122بچه ها ) تا انجا که اطالع دارم حدود  ،سرپرست جستجو کند. به این ترتیب در مدت چند هفته

از والدین خود در اشرف و دیگر قرارگاه ها و پایگاه ها در عراق جدا شده و به خاارج کشاور فرساتاده شادند.     

 و خانمان" یاد می کند. سازمان از این موضوع با عنوان "فدای جان 

بسیاری از زنان و مردان مجاهد با این جدائی مخالف بودند. برخی با امید کوتااه مادت باودن ایان جادائی و      

اینکه به آنها قول داده شده بود که بعد از پایان جنگ )حمله آمریکا به عراق(، بچه هاا دوبااره باه عاراق بااز      
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آنگونه که بعدا متوجه شدم، تعداد کمی از والادین هام باه ایان      خواهند گشت، با این جدائی موافقت کردند.

 جدائی رضایت نداده و با فرزند یا فرزندان خود عراق را ترک کردند.  

در نشست هائئ که بعد ها برگزار می شد، برخی از زنان و مردان مجاهد کودکانشان را"حائل" ی بین خود و 

آن را "فدا" ی رهبری خود می کردند. برخی نیز از آن به عنوان  رهبری عنوان کرده که با گذشت از آن، باید

"بهانه ای" یاد می کردند که "همسر سابق" )بعد از طالق ایدئولوژیک( سعی داشته از آن طریاق بارای زناده    

 کردن ارتباط سابق "نخ" بدهد. 

بعاد کاه از ساازمان جادا      به هر حال بچه ها از عراق رفتند و دیگر از بازگشت آنها خبری نشد. در سال های

شدم، در صحبت با برخی از این کودکان، که دیگر بزرگ شده بودند و نیز در صحبت با برخای از سرپرساتان   

این بچه ها، متوجه شدم که نامه های )بخشی یا تمامی نامه ها( این بچاه هاا و سرپرساتان آنهاا باه دسات       

ه ها از عراق تنها در موارد خاص و انگشت شمار با آنهاا  والدین بچه ها در عراق نرسیده بوده و پدر و مادر بچ

تماس تلفنی داشته یا نامه برای فرزند یا فرزندان خود ارسال کارده اناد. یاک ساوال بازرگ ایان کودکاان و        

سرپرستان آنها این بود که: چرا پس از پایان حمله عراق، بچه هابه عراق بازگردانده نشدند و اینکه چرا بچه ها 

 ستند تماس منظم تلفنی و پستی با پدر و مادر خود داشته باشند؟نمی توان

 

 عملیات مرواریدقسمت ششم: 

در پایان حمله زمینی و هوائی آمریکا به نیروهای عراقی در کویت تحرکات نظامی نیروهاای   1212فروردین 

یاه ک یاه تای( در     -اپوزسیون عراق، بویژه کردهای وابسته به جالل طالبانی)اتحادیه میهنی کردستان عاراق 

شروی هائی در مناطق مناطق مرزی ایران با عراق زیاد شده و آنها به عملیان رخنه و نفوذ اقدام کرده و به پی

سلیمانیه و کرکوک دست یافته و مناطقی را هم "آزاد" کرده بودند. بخشی از این نیروها از طرف کرکوک باه  

 دیگاری  بخش. داشت قرار ها نیرو این راه سر در اشرف قرارگاه. کردند می حرکت بغداد –طرف جاده بعقوبه 

ودند. قرارگاه ها و تاسیسات و نیروهاای ساازمان در ایان    ب حرکت در بعقوبه طرف به جلوال طرف از نیروها از

منطقه بطور گازانبری در مسیر حرکت نیروهای جالل طالبانی به طرف بغداد قرار می گرفت. ساازمان در آن  

زمان به ما، نیروها و رزمندگان ارتش آزادیبخش، اعالم کرد که ما قصد درگیری با نیروهای کرد را نداشاته و  

مختلف هم به آنها پیغام فرستاده ایم که ما قصد دخالت در امور داخلی عراق را ناداریم. باه ماا     از کانال های

گفته می شد مطابق اخبار و اطالعاتی که سازمان در اختیار دارد، نیروهای سپاه پاسداران با لباس کاردی در  

بعقوباه، قلاع و قماع    -بغاداد صفوف نیروهای کرد قرار داشته و هدف آنها قبل از رسیدن به جاده اساتراتژیک  

نیروهای سازمان و تصرف اشرف و دیگر قرارگاه هاست. در چنین شرایطی سازمان به نیروهایش که در حاال  

تخلیه قرارگاه حنیف و بازگشت به اشرف بود اعالم کرد: "ما با نیروهای کرد قصد جنگ نداریم، اما اگر ماورد  
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خواهیم کرد و در واکنش به یک گلوله که بطرف مجاهدین شلیک حمله قرار گرفتیم از خود با تمام قوا دفاع 

 شود آن را با آتش کامل سالح های سبک و نیمه سنگین جواب خواهیم داد." )نقل به مضمون( 

شاید آخرین روز تخلیه قرارگاه حنیف بود. نیروهای ارتش آزادیبخش که بعد از : 1252احتماال اواخر زمستان 

فری پراکنده بودند، اینک با احتمال حملاه  رای چنیدن ماه در تپه ماهور های دشت کنحمله آمریکا به عراق ب

زمینی نیروهای سپاه قدس جمهوری اسالمی مواجه بودند. نیروهای مستقر در قرارگاه حنیف بطور سراسیمه 

را و شتابزده در حال جمع آوری تجهیزات و مهمات بوده و قصد بازگشت از مسایر طوزخورمااطو باه اشارف     

داشتند. از شب قبل و از دوردست ها صدای آتشباری و شلیک خمپاره شنیده می شد. در آن روز)که فکر می 

کنم روز آخر استقرار نیروهای مجاهدین در قرارگاه حنیف یود( دیگر حتی صدای شلیک سالح های سبک از 

زدن مهاات باه یگاان دیگاری     همان اطراف نیز به گوش می رسید. من و تعداد دیگری از یگان ما بارای باار   

فرستاده شدیم، در آنجا، مهدی افتخاری را هم دیدم که ساکت در حال بار زدن مهمات بود. بعد از ُپر شادن  

یک خودرو، و تا بار زدن به خودروی بعدی را شروع کنیم، سراغش رفتم و سالم کردم. مثل همیشه خندید و 

وی زمین نشست تا کمی خستگی اش در برود. گفتم "برادر جواب سالمم را داد و سرش را انداخت پائین و ر

فت  الله" لطفا مواظب باشید، من اینجا هستم و الزم نیست شما بار سنگین بردارید. گفت: "تا باری کمرت را 

نشکسته، سنگین نیست. زیاد سخت نگیر". )نقل به مضمون( کامال مشخص بود که او "خلع رده" شده و یک 

ی گذراند. اما چرائی آن را نمی توانستم حدس بزنم یا بپرسم. بعد از آن روز، دیگر هرگاز او  دوره تنبیهی را م

 را ندیدم.

رضاا   بخشی از نیروهایی که به اشرف باز می گشاتند در مسایر خاود ماورد حملاه قارار گرفتناد.         ،در آنروز

باا ناام    )از کادرهای قدیمی سازمان و از زندانیان سیاسی زمان شاه کاه او را از زماان کردساتان    ،  کرمعلی، 

"کاک یعقوب" می شناختم( در این روز ماورد اصاابت گلولاه قارار گرفات و کشاته شاد. بعادا جساد او در          

روهاای  مزار"شهدا" در اشرف به خاک سپرده شد. این درگیری سرآغاز سلسله درگیری هاای بعادی باین نی   

شد. سازمان این نیروهای مهاجم را نیروهای سپاه قدس رژیم می خواند کاه باا    "نیروهای مهاجم"سازمان با 

 راهنمائی نیروهای یه ک یه تی )جالل طالبانی( قصد کشتار مجاهدین و تصرف اشرف را دارند.

ت "مرورایاد" در  باه عملیاا  1212این درگیری ها چندین هفته طول کشید که در اوج خاودش در فاروردین   

 منطقه جلوال ختم شد.  

 ُکرد کشی توسط مجاهدین؟

و با پایان عملیات مروارید، سازمان پیروزمندانه اعالم کرد که تغییر سازماندهی ارتش  1212اواخر فروردین  

آزادیبخش از نیروی پیاده به نیروی زرهی جواب خاودش را داد. مساعود بعادا در نشسات هاای عماومی از       

 عملیات مروارید با عنوان "دست گرمی" و مانور عملیات نهائی ارتش آزادیبخش یاد می کرد.
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رد کشی" مجاهدین در آن عملیات سخن گفته شده است. من تاا آنجاا   ل های اخیر بسیار در مورد "ُکدر سا

که در جریان این درگیری ها بوده ام نمی توانم این اتهام "کرد کشی" را تائید کنم. مان بطاور مساتقیم در    

ندین نوبت سهیال صادق درگیری های عملیات مروارید شرکت نداشتم، اما به عنوان محافظ و نفر همراه در چ

را در سرکشی به محورهای مختلف همراهی کردم. در آنزمان سهیال صادق از فرماندهان ترابری و پشاتیبانی  

قرارگاه اشرف بود و ارتباط مستقیم با مسعود و مریم داشت. در مناطقی که من دیدم، حدفاصل طوز خورماتو 

راق نباود و منطقاه بطاور کامال توساط نیروهاای ارتاش        تا نزدیکی خانقین، هیچ نشانی از نیروهای ارتش ع

آزادیبخش کنترل می شد. حتی بازرسی های ایسات کنتارل در نقااط ورودی و خروجای برخای شاهرهای       

، توسط نیروهای ارتش آزادیابخش انجاام مای شاد. مان در آن      ، مرکز استان دیالیکوچک و نیز شهر بعقوبه

 مردم محلی )چه ُکرد یا عرب( توسط نیروهای مجاهدین ندیدم. روزها و در تمام این مناطق اثری از کشتار

در مخالفت با مجاهدین باید انصاف را رعایت کرد و از طرح اتهامات دروغ خودداری نمود. بدترین حملاه باه   

مجاهدین طرح ادعاهای غلط و بی پایه و اساس است. )مثل اتهامات رژیم در اول انقالب که ادعا می کارد از  

وساائل ضادبارداری    -که حزب الهی ها به آنجا حمله کرده و تخریب می کردند-گاه های مجاهدین داخل پای

پیدا شده است.( از نظر من "ُکرد کشی" توسط مجاهدین یکی از این اتهامات غیر واقعی است. با ایان وجاود   

گفته هاایم تنهاا بار    به دلیل آنکه من در همه محور های درگیری در زمان عملیات مروارید حاضر نبوده ام، 

اساس دیده هایم در آن مقطع زمانی است. برایم بسیار غیر قابل باور است که نیروهای سازمان مجاهدینی که 

من در آنزمان می شناختم بخواهند به مردم عادی آسیب وارد کنند. اماا ایان احتماال را هام نبایاد منتفای       

ه ترکیبی از نیروهای رژیام و نیروهاای کارد مسال      دانست که در درگیریهای نظامی با نیروهای "مهاجم" ک

وابسته به جالل طالبانی بوده اند، تعداد زیادی از این نیروهای مسال  کارد کشاته شاده باشاند. در آنزماان       

استراتژی سازمان پرهیز از درگیری با نیروهاای محلای عاراق باود. حتای در زماانی کاه نیروهاای ساازمان          

ی مجاهد خلق" در کردستان عراق ساکن بودند نیز از هرگوناه درگیاری باا    مجاهدین با عنوان "پیشمرگه ها

نیروهای محلی خودداری می شد. چند نمونه را که شخصا در جریان هستم می توانم شرح دهم. بدین منظور 

 باید چند سالی به عقب برگردم:

ین یاک ماموریات، شاب    : دو تن از "پیشمرگه های مجاهد خلاق" در حا  1252احتماال اوائل تابستان سال  -

روبروی روستای مرزی چومان در منطقاه   -هنگام و در حالی که در حاشیه ی یکی از روستاهای مرزی عراق

در یک چادر کوچک استراحت می کردناد ماورد حملاه قارار گرفتناد. یکای از آنهاا کشاته و نفار دوم           -بانه

به آن محل اعازام شادیم. مسائولیت     )مصطفی( زخمی شد. همان شب من به همراه دو تیم دیگر از "ماوت"

تحقیق در مورد چگونگی این حمله با من بود. بعد از چند روز، گزارش مشروحی تهیاه کارده و آنارا تحویال     
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جزئیاات   به با اشاره  مسئول خود دادم . مسئولین آنزمان پایگاه ماوت بعد از مطالعه گزارش و تحقیقات من و

 ها به من می گفتند "ستوان کلمبو". شرح داده شده و نتیجه کار، تا مدت 

فکر می کنم آنزمان مسئول باالتری که این پرونده را دنبال می کرد مسعود عادل باود. منطقاه ای کاه ایان      

جنایت در آن رخ داد، منطقه نیروهای جالل طالبانی بود. چند نفر از پیشمرگه های جالل طالبانی در مادت  

ش داشتند که موضوع را یک حادثه جلاوه دهناد و انگیازه جنایات را     تحقیق مرا همراهی می کردند. آنها تال

سرقت اعالم می کردند. مطابق گزارش من اما، می شد با جزئیات )فاصله محل شلیک؛ زاویه شلیک، وساایل  

سرقت شده و...( به این نتیجه رسید که حمله از قبل طرح ریزی شده بوده است. من موفق شدم یاک قبضاه   

ته نیروهای سازمان که در بازار سیاه به فروش رفته بود را نیاز پیادا کانم کاه باا مطابقات       کلت به سرقت رف

شماره آن کلت، شکی باقی نمی ماند که این اسلحه مربوط به هماان نیروهاای پیشامرگه مجاهادخلق باوده      

جاالل   است. نتیجه نهائی تحقیقات من به فردی ختم می شدکه از "پیشمرگه های" یه ک یه تی )وابسته به

طالبانی( بود. آنزمان در سطوح دیپلماتیک، مسئله بین سازمان و نیروهای جالل طالبانی طوری حل و فصال  

شدکه انگیزه آن جنایت، انگیزه ای غیر سیاسی عنوان شد. در همان زمان سازمان می توانست این موضوع را 

 .به بهانه ای برای "کرد کشی" تبدیل کند. اما موضوع را "ِکش" نداد

من به همراه یک گروه از "پیشمرگه هاای مجاهاد خلاق" )در    1252احتماال اوائل پائیز سال  یک نم.نه دیگر؛

مجموع هشت یا نه نفر( به منطقه "دشت شیلر" اعزام شدیم. دشت شیلر پیشروی خااک عاراق در ایاران در    

اسات. دشات شایلر بسایار     منطقه مریوان است. این دشت بسیار سرسبز بوده و باکوه های بلند محصور شده 

باریک و پهنای آن در برخی نقاط از چند کیلومتر تجاوز نمی کند که به تدریج به هم می رسد. این دشت از 

"حائل" جنگی قلمداد می شد. ماموریت ما آن باود کاه بارآورد کنایم آیاا       "محرمه" و هقسکنه خالی و منط

)"اعزام"= فرساتادن و اعازام نیارو از ایاران باه مقصاد        امکان "اعزام و عزیم نیرو" از این منطقه وجود دارد؟

کردستان عراق برای وصل به سازمان، "عزیم"= فرستادن و عزیم کردن نیرو از عراق به مقصاد داخال ایاران    

روز طول کشید. در  4۲برای عملیات یا برقراری ارتباطات تشکیالتی(. ماموریت گروه ما در دشت شیلر حدودا 

مه چیز را خودمان تهیه می کردیم. نان را هم باید خودمان می پختیم. نیروهای حازب  شرایط سختی باید ه

روز حضور در آن منطقه، تحرکاات و رفات و آماد     4۲به ما کمک می کردند. بعد از ایران دمکرات کردستان 

ا را های ما به روستاهای مرزی در منطقه مریوان لو رفته و نیروهای رژیم قصد حملاه باه منطقاه اساکان ما     

داشتند. از طریق نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران به موقع از قصد حمله ی رژیم مطلع شده و قبال از  

 -داخل خاک عراق -حمله رژیم، با حالت شتاب و سراسیمه منطقه را به طرف پایگاه اصلی مان در شهر ماوت

برای بازگشت باید دشت شیلر ساعت یک ضرب حرکت کرده و حسابی خسته بودیم.  14ترک کردیم. تقریبا 

که الزمه آن عبور از زیِر  -را طی کرده، در روبروی روستای مرزی "ِبلکه" در منطقه بانه وارد خاک ایران شویم
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پس از آن با طی یک مسیر سخت باید خودمان را به "ساور   -پایگاه های رژیم و مناطق مین گذاری شده بود

 ز این کوه دوباره وارد خاک عراق می شدیم. کوه قرمز" می رساندیم. با عبور ا -کو

با تمام تالشی که کردیم، نتوانستیم تا قبل از روشن شدن هوا به "سور کو" برسیم. تازه هوا روشن شده باود  

که دره ی زیر کوه را باال کشیدیم. کمی بعد در حالی که هوا کامال روشن بود و همه ما خساته و تقریباا بای    

ه پایه رسیده بودیم. باال رفتن از این کوه از آن نقطه ای که ما در آنجا قرار داشتیم و با رمق شده بودیم، به کو

دقیقه زمان می خواست. نه تنها ما خسته و "درب و داغاان"   42آن حالی که ما داشتیم حدودا نیم ساعت یا 

اه را ادامه دهند. دو تن از شش نداشته و نمی توانستند رشده بودیم، بلکه دو راس از قاطر های ما نیز دیگر ِک

مردم محلی )قاطر چی( هم از چندین ساعت قبل که در یک روستا توقف کوتاه داشاتیم باه ماا کماک مای      

کردند. در آن روستا بار هایمان را از دو راس قاطر خودمان به قاطر های تازه نفس منتقل کرده بودیم. قااطر  

نارآو" در عراق همراهی کنند. قاطرچی ها با دیدن خستگی ما چی ها قرار بود ما را تا رسیدن به  روستای "ک

و قاطرها تاکید کردند بهتر است استراحت کنیم. ما در کوه پایه بودیم و اگر چه هوا روشن شده بود، فکر می 

کردیم دیگر خطری متوجه ما نیست و بعد از کمی استراحت می توانیم کوه را باال بکشیم. تقریبا ده دقیقه از 

طراق" و استراحت ما در آن نقطه می گذشت. افراد گروه از خستگی روی زمین "ولو" شاده بودناد. "اساد    "ُا

الله" به عنوان نفر "هوشیار" کمی دورتر نگهبانی می داد، من مشغول جمع کردن چوب و خار بودم تا آتاش  

گرفتیم. با شروع تیار  روشن کرده و چای درست کنم. در چنین وضعیتی یک مرتبه مورد تهاجم  شدید قرار 

اندازی به طرف ما دو قاطرچی محلی با قاطرهایشان به طارف دره سارازیر شاده و فارار کردناد. بارهاای ماا        

همینطور روی زمین مانده بود و "بچه ها" غافلگیر شده و نمی دانساتند چاه خبار اسات. در آن زماان مان       

گرفته و شروع به شلیک متقابل کارده و باه   "مسئول نظامی" گروه بودم. با اسدلله پشت تخته سنگی موضع 

بقیه گروه اشاره کردم به طرف باالی کوه حرکت کنند. نفرات گروه جا به جا، پشت سنگ هاای بازرگ پنااه    

گرفته و خودشان را به تدریج باال می کشیدند. آشتباری نیروی مهاجم به ما با شلیک آر پی جی هام هماراه   

 1۲فکر می کردیم نیروهای رژیم به ما حمله کرده اناد. بعاد از تقریباا     شد و ما نمی دانستیم که چی شده و

دقیقه آتشباری سنگیِن متقابل، صاحِب خانه باغی که نزدیک ما بود و در هماان اول ُاطاراق و  اساتراحت، از    

 آنجا برای درست کردن چای آب گرفته بودیم، بین ما و نیروهای شلیک کننده قرار گرفت و فریاد می زد که

شلیک نکنید. به ما می گفت اینها"بارزانی" ها هستند و با آنها می گفت اینها "مجاهدین" هستند. شلیک ها 

قطع شد. من و اسدالله بطرف آن مرِد صاحِب خانه باغ رفتیم. چند نفر هم از نیروهای باارزانی باه طارف ماا     

  دادند که چند وقت قبل یکای از  آمدند. وقتی متوجه شدند که ما کی هستیم، معذرت خواهی کردند. توضی

نیرو های آنها توسط نیروهای "خبات" کشته شده و چون بر سر نفر نگهبان ما )اسدلله(، چپیه ای دیده بودند 

که همچون نیروهای خبات بود، فکر کرده اند که ما "خبات"ی هستیم. اسدالله و روزبه )بهروز، از بچاه هاای   
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ردی شد( تنها نفراتی بودند که در گروه ما و در این ماموریت گاها چپیاه  کرد که بعدا گوینده رادیو مجاهد ک

 (بستند.به سر می 

حاصل این درگیری زخمی شدن "مقداد" معاون فرمانده گروه از ناحیه لگن بود. او بعدا همیشه در راه رفاتن  

 عادی نیز لنگ می زد.

ولین ساازمان دادیام. جاای ساوال باود کاه       پس از رسیدن به پایگاه "ماوت"، گزارش این درگیری را به مسئ

نیروهای بارزانی که در اساس در منطقه پیرانشهر مستقر هستند، در منطقه بانه چکاار مای کردناد. بااز هام      

مسئله این درگیری در سطوح دیپلماتیک بین سازمان با بارزانی  ها حال و فصال شاد. حتای موضاوع ایان       

 انه ای را تشدید نکند.درگیری علنی هم نشد تا هیچ فضای غیر دوست

ه نفره از مجاهدین در منطقه پشت آشاان  بودکه یک گروه ُن125۲فکر می کنم اوائل پائیز یک نمونه دیگر؛  -

واقع در کوهپایه ی کوه قندیل )مقابل منطقه پیرانشهر( از سوی نیروهای وابساته باه جاالل طالباانی ماورد      

سازمان بسیار خشمگینانه عکس العمل نشان داد. مسعود  حمله قرار گرفته و همگی کشته شدند. در آن زمان

رجوی اعالم کرد به دلیل آنکه نیروهای طالبانی"خون مجاهد خلق" را بر زمین ریخته اند، دیگر با آنها رابطه 

ای نخواهیم داشت. از این زمان رابطه با گروه اتحادیه میهنی کردستان عراق )یه ک یه تی( قطاع شاد. ایان    

 لیلی نشد تا مجاهدین "کرد کشی" به راه بیاندازند.واقعه نیز د

از سازمان و نیروهایش  1212بر گردم به زمان عملیات مروارید: خالصه آنکه بر اساس شناختی که من تا سال

دارم  و بر اساس مواردی که خود تجربه کرده یا در جریان جزئیات آن قرار داشته ام، نمی توانم تصاور کانم   

نیروهای مسل  کرد که مجاهادین را   که اتهام "کرد کشی" به معنی قتل و کشتار مردم کرد )و نه درگیری با

 مورد تهاجم قرار داده اند( واقعیت داشته باشد. 

در نشست های بعد از عملیات مرورارید، مسعود بارها تاکید می کرد: حاال دیگر "سید رئیس" )صدام حسین( 

ند بایاد اول  قدر و ارزش ارتش آزاددیبخش را تازه فهمیده  است. هر نیرویی بخواهد به طرف بغداد حرکت ک

از سد ارتش آزادیبخش بگذرد. عملیات مروارید درسی شد تا کسی دیگر  از این خیاال هاا باه سارش نزناد.      

مسعود حتی به طنز و با اشاره به آنها که ادعا می کردند مجاهدین وابسته به عراق هستند، می گفت: معلاوم  

 )نقل به مضمون(نیست که ما به سید رئیس وابسته هستیم، یا سید رئیس به ما! 

 از این تاریخ به بعد درجه همکاری عراق با سازمان بسیار باالتر رفت. 

با پایان عملیات مروارید و نشست های بعد از آن، سه موضوع در دستور کار قرار داشات: بازساازی و تجدیاد    

تادارکات بارای    سازماندهی تیپ ها و لشکر ها، ادامه نشست های انقالب ایدئولوژیک و بند های بعادی آن و 

 برگزاری رژه بزرگ ارتش آزادیبخش.



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

21 

 

 رژه بزرگ ارتش آزادیبخش

اوج دوره های آموزشی و تجدید سازماندهی بعد از عملیات مروارید، آمادگی برای برگزاری یاک   :1212مهر 

ز نیروها رژه بزرگ بود. جزئیات این رژه  و اینکه قرار است در چه ابعادی برگزار شده و اینکه مسعود و مریم ا

سان دیده و اعضاء شورای ملی مقاومت نیز حضور خواهند داشت و اینکه خبرنگااران هام خواهناد باود، باه      

رزمندگان گفته نشده بود. برای چند هفته هر یگان به طور جداگانه تمرینات خود را انجام مای داد. در یاک   

اه خودروی چرخدار و زرهی و توپ و تانک دوره ی فشرده دو یا سه هفته ای با کار شبانه روزی، هزاران دستگ

کامال شسته شده، بسیاری رنگ زده شده و بر روی همه آنها آرم ارتش آزادیبخش نشست. بارای رزمنادگان،   

 این دوره تداعی کننده دوره آمادگی برای عملیات فروغ جاویدان بود.

ابتدا باید به عنوان نفر هماراه در  روز قبل از رژه بزرگ ارتش آزادیبخش، من در دو قسمت سازماندهی شدم. 

خودوری جیپ فرماندهی یکی از یگان ها می نشستم و پس از عبور از جلوی جایگاه، باید به سرعت خاود را  

پاارک شاده بودناد،     522به همراه تعداد دیگری از رزمندگان به ستوِن خودروهای ساوخت کاه در خیاباان    

در جلوی یک تاانکر ساوخت مای نشسات. مان )و البتاه        ،همراه رسانده و در آنجا هر یک از ما به عنوان نفر

بسیاری دیگر از رزمندگان( برای بار دوم در رژه شرکت کرده و این بار نفر همراه در جلوی یک تاانکر "مااز"   

بودم. حرکت این ستون از مقابل جایگاه، تقریبا دو ساعت بعد از عبوِر ستون اولیاه ای کاه مان در آن باودم     

 شده بود. برنامه ریزی

رژه ارتش آزادیبخش، تصویر بسیار قدرتمندتری از آنچه که بود را به بیرون عرضه کرده و ابعااد و توانمنادی   

های آن را به نحو اغراق آمیزی بزرگتر از آنچه واقعا بود نشان می داد. اما از نظر مسعود این ارتش جدید باید 

 "بینه ای" می شد در تائید "انقالب مریم".

که فیلم رژه ارتش از سیمای آزادی پخش می شد از خودم می پرسیدم چند نفر دیگر از افرادی که در  بعدها

رژه شرکت دارند، مثل من دو بار در آن سازماندهی و شرکت داده شده اند؟ اعتمادم به "عنصار صاداقت" در   

ر صداقت و فادای خودماان را   سازمان ترک برداشته بود. از خود می پرسیدم، چرا ما، رزمندگان باید تمام عیا

نشان دهیم، ولی سازمان دارد اینطوری "نمایش" راه می اندازد؟  چیزهای دیگر هم از جلوی چشمم رد مای  

شد و روی آن مکث می کردم. مثال بعد از رژه ارتش که برای چند روز برخی اعضاء شورای ملای مقاومات از   

و یکی دیگر از رزمندگان این بود تا تانکر آب بزرگی را  تیپ و لشکرهای مختلف دیدار می کردند،  وظیفه من

در مقابل تصفیه خانه ی آب قرارگاه که توسط ارتش عراق اداره می شد، طوری پارک کنایم کاه باه هنگاام     

عبور مینی بوس و ماشین های حامل اعضاء شورا از آن محل، نقاشی بزرگ صدام حسین که در ورودی ایان  

یوار سیمانی نقش بسته بود، دیده نشود. به خود می گفتم، این کارها یعنی دروغ و تصفیه خانه بر روی یک د

عدم صداقت. مسعود می گوید "بر سردنر این سازمان نوشته شده فدا و صداقت". و باز از خود سوال می کردم: 
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مان می داند چرا و چه نیازی به این کار هاست؟ و به خودم جواب می دادم: اگر من نمی فهمم چرا، ولی ساز

 دارد چکار می کند. که 

 دو نمونه دیگر:

وقتی خانم مرضیه برای بازدید رزمندگان ارتش آزادیبخش به قرارگاه اشرف آمده بود، جادا   1212شهریور  -

از مراسمی که شب هنگام در محوطه ی فضای باز در سالن اجتماعات عمومی قرارگاه اشرف برگزار شد و جدا 

ن بر فراز تانک ها، در چند شب پیاپی ایشان را برای بازدید از یکان های مختلف مستقر در از آواز خوانی ایشا

اشرف، به مراکز محور یا لشکرهای مختلف می بردند. در دو شِب پیاپی، افراد ستاد ما )ستاد مستقر در جلوی 

آنجا برده بودند. شب اول،  درب قرارگاه اشرف( را نیز به سالن هائی می بردند که خانم مرضیه برای بازدید به

افراد ستاد ما ردیف های اولی صندلی ها را در سالن پر کردند. شب دوم به ما تاکید شد که کسی اجازه ندارد 

در ردیف های جلوئی بنشیند و ما را به یک سالن دیگر برده و این بار ردیف های آخر را پر کاردیم. هادف از   

 اد هر یکان بود، بی آنکه خانم مرضیه از حقیقت موضوع با اطالع باشد.این کارها زیاد نشان دادن تعداد افر

بود. در آنزمان من مسئول "امنیت و حفاظت" در قرارگاه"سردار" در نزدیکی کرکاوک   1254احتماال سال  -

رهبری انقالبی" برای بازدیاد و گفتگاو باه آنجاا     -بودم. قرار بود یک هئیت از "حزب دمکرات کردستان ایران

ید. در مجاورت قرارگاه "سردار" یک قلعه سنگی نظامی دیگر نیز قرار داشت که به آن "ساردار دو" گفتاه   بیا

می شد. یک قلعه به همان شکل و به همان بزرگی قرارگاه سردار. این قلعه ها در اصل متعلق به ارتش عاراق  

اشتیم در قلعه ی جدید که در اصل بود که در اختیار سازمان قرار داده شده بود. من و تعداد دیگری وظیفه د

متروکه بود و کسی در آن استقرار نداشت، چند اتاق را برای اساتراحت هیئات نماینادگی "حازب دمکارات      

رهبری انقالبی" آماده کنیم تا در طول مذاکراتی که قرار بود در طول روز برگازار شاود از آن   -کردستان ایران

ه شده بود، قرار این بود کاه ایان هئیات پاس از بازدیاد از قرارگااه       استفاده کنند. مطابق آنچه که به ما گفت

 -"سردار یک" برای انجام مذاکرات به قرارگاه "سردار دو" بیاید. به هیئت "حازب دمکارات کردساتان ایاران    

رهبری انقالبی" گفته شده بود که قرارگاه سردار یک، یک قرارگاه عملیاتی و قرارگاه سردار دو یاک قرارگااه   

شی برای نیروهای جدیدی است که تازه از ایران آمده اند. تعدادی خودرور در داخل محوطه پارک شدهو آموز

تعداد بیشتری در بیرون پارک شده بود. ما چند اتاق را کامال تمیز کرده بودیم. در طول انجام ماذاکرات کاه   

از طریق بلناد گاو  "پایج" مای     چند ساعت طول کشید، یک نفر به طور متناوب از اتاقی که آماده شده بود، 

برادر ... لطفا « » برادر ... لطفا با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید«  »لطفا برادر  ... به اتاق ... مراجعه کنند»کرد: 

و... همچنین در طول اجرای مذاکرات، دو دسته بزرگ از رزمندگان )آنزماان:  « با امداد پزشکی تماس بگیرید

ر حال انجام نرمش و دویدن بودند. و بخصوص به هنگام عبور از محل راهاروی  پیشمرگه های مجاهد خلق(د

درب ورودی قلعه با کوبدین پا بر زمین شعار می دادند. طنین صدا بخاطر موقعیت سیمانی راهرو بسیار قوی 
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را منعکس می شد. ما که در اتاق های باال و در همان راهروئی که مذاکرات انجام می شد نشساته باودیم، آنا   

بسیار قوی و با ابهت می شنیدیم. حقیقت این است که در سازماندهی آنزمان ما قرارگاه "سارادر دو" وجاود   

 خارجی نداشت.

یا سوال نکنم، در مواردی که در باال به آن اشاره شد اعتماد مطلق و چشم بسته به سازمان باعث می شد که 

 ولی نسبت به سازمان دچار شک نشوم.  یا اگر چیزی را زیر سوال می بردم، به خودم شک کنم،

 دئولوژیکیادامه نشست های انقالب ا

 جنسی بند ج( تناقضات

خالصه ی نشست های مربوط به این بند این بود که: هرچه "لوش و لجن" دارید به مریم بدهیاد. تناقضاات   

کند، آن را دست کم جنسی خودتان را بنویسید. حتی اگر فکر یا خیالی برای یک لحظه از ذهنتان عبور می 

نگیرید. "لحظه" را دستگیر و تناقضاتتان را بنویسید. فکر نکنید با طالق مسئله تماام شاده اسات. حواساتان     

باشد که باال و پائین شدن هایتان تازه شروع شده است. کار به جائی می رسد که در ذهنتان می روید ساراغ  

شده( و می خواهید همان را دوباره بخورید. کاار بجاائی مای    باال آورده" )زن یا مرد طالق داده  آن "استفراِغ

رسد که می روید داخل سطل آشغال ذهنتان می گردید تا بلکه تیکه عکس پااره شاده ای از آن گذشاته را    

زنده کنید. نباید آن خاطرات را پاره پاره کرد و دور ریخت، باید آن را سوزاند. حاال کاه طاالق را پشات سار     

و فکر و خیاالت و فانتزی هاست که سراغتان می آید. آن را هم خودتان به تنهاائی نمای    گذاشتید، خاطرات

این فکر و تناقضات بارهایی هستند کاه   توانید حل کنید. هر چه دارید را بنویسید و به "خواهر مریم" بدهید.

ا سبک کنید. فقط این بر دوشتان سنگینی می کند. بنویسید و بارتان را به "خواهر مریم" بسپارید وخودتان ر

چنین سبکبال است که می شود مراحل انقالب را گذراند. با زنجیری بر پا که بر آن گلوله های سنگین آهنی 

 بسته شده نمی شود پرواز کرد. )نقل به مضمون(

به این ترتیب "خواهر مریم" بسان فرشته ای بود که مجاهد خلِق غرِق در"لوش و لجن و تناقضات جنسی" را 

 ات می داد.نج

 مشکالت من با انقالب ایدئولوژیک، پروسه چندین ساله "مسئله دار" شدن تا درخواست جدائی 

هر چقدر از بندهای مختلف انقالب ایدئولوژیک می گذشت من بیشاتر دچاار ساوال مای شادم. اوائال ایان        

گفتم شاید موضاوع   احساس را داشتم که آدم بسیار پرتی هستم و اصال نمی دانم چه خبر است. به خود می

پیچیده است و این من هستم که نمی توانم پیچیدگی آن را بفهمم. به دلیل اعتماد باه ساازمان و مساعود و    

مریم، به خود شک داشتم و فکر می کردم اگر من انقالب نکرده یا نمای تاوانم درسات انقاالب کانم، حتماا       

ب کرده اند. احساس متاقضای داشاتم. از یاک    دلیلش این است که فهم و درکم کمتر از آنهائی است که انقال

طرف انبوهی سوال و "چرا" ئی در ذهنم بود که می خواستم پاسخ آن ها را بدانم. از طارف دیگار باه دلیال     
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اعتماد به مسعود و مریم، فکر می کردم من خیلی "کثیف" تار از آن هساتم کاه الیاق ساازمان باشام. ایان        

سال ها مرا درگیر خود کرد. حاصل آن، باال و پائین شدن های مستمر و زیگزاگی من باود.   ،وضعیت متناقض

یک روز ُپر از "شور و فطور " شده و با احسااس در جلساات "انقاالب" داد مای زدم و فکار مای کاردم کاه         

ت احساسی دور "انقالب" کرده ام، چند روز بعد عقل و منطقم مرا مورد سوال قرار می داد و دوباره از آن حال

ساعت یا بیشتر مرا در خود می پیچید نتیجه این باال و پائین شادن   48می شدم. سردردهای شدید که گاها 

ها بود. دیگر در من از آن روحیه پرنشاط و سرزنده خبری نبود. یا مریض بودم، یا حال و حوصاله شارکت در   

نشست های روزانه بطور فعال شرکت نمی کردم.  برنامه های جمعی را نداشتم. برای نماز بیدار نمی شدم. در

 گزارش نویسی روزانه را خیلی مختصر انجام می دادم یا اصال گزارش نمی نوشتم. و... 

بود که برای اولین بار این وضعیت در من آنقدر شادید شاده باود کاه حتای روز پاانزده       1212شهریور سال 

ن شرکت نکردم. ایان وضاع مان را حساابی باه هام       شهریور؛ در مراسم صبحگاه و بزرگداشت تاسیس سازما

ریخت. از خودم بدم می آمد. در گزارش تشکیالتی که در مورد خودم نوشه باودم فضاای یااس و افساردگی     

کامال به چشم می خورد. "کاک صال " آن زمان برای رسیدگی به وضعیت "موارد خاص" به ستاد ما می آمد. 

بروم. در بنگالی که برای او در نظر گرفته شده بود، نشسات داشاتیم.    روزی به من گفته شد که باید سراغ او

دوستانه و محترمانه با من صحبت کرد. از برخی خاطرات کردستان حرف زد و نهایتا گفت: زیاد سخت نگیار.  

انقالب کسی را تنها نمی گذارد. اگر تو خودت هم نخواهی انقالب کنی، انقالب تو را با خاودش خواهاد بارد.    

ها زیاد سخت نگیر و خودت را به "خواهر مریم" بسپار. )نقل به مضمون( من واقعا نمی فهمیدم"خودت را منت

به خواهر مریم بسپار" یعنی چه و همین باعث می شد که شنکم به خودم بیشتر شده و این سوال که: "نکناد  

 من واقعا "پرت" هستم".که 

اس داوری( نشست داشتم. در آن زمان ساتاد پشاتیبانی و   یک بار هم با "برادر رحمان" )عب1212اواخر سال 

ترابری و روابط، با هم در مجموعه بنگال های جلوی درب مساتقر بودناد. بعاد از نشسات باا "کااک صاال "        

)ابراهیم ذاکری( زیگزاگ های من که مدتی کم شده بود، دو باره باال گرفته بود. این بار من را ساراغ عبااس   

روابط بود فرستادند. اولین بار بود که با او نشسات دو نفاره داشاتم. واقعاا چیازی از       داوری که مسئول ستاد

 حرف هایش نفهمیدم و چیزی از آن صحبت ها به یادم نمانده است.

بود که من را به بنگال "برادر شریف" فرستادند. برادر شریف )مهدی ابریشمچی( در همان  1211اواخر سال 

ورودی اشرف بنگالی داشت که بنام او معروف بود. هر چند وقات کاه او باه     مجموعه بنگال های جلوی درب

اشرف می آمد در این بنگال کارهایش را انجام می داد. با مهدی ابریشمچی نیز برای بار اول بود کاه نشسات   

رد. دو نفره داشتم. او اول آرام به گزارشات من و سواالت زیادی که در گزارش هایم مطرح کرده بود اشاره کا 

تالش کرد که تا بطور منطقی برخی سواالت را جواب دهد. یک سوال من که دوباره در هماان نشسات آن را   
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باه چیازی   بلکه مطرح کردم این بود: برادر)مسعود( همیشه می گوید، به کسی که حرف می زند نگاه نکنید، 

من باشاد. بعاد   که می گوید گوش دهید و اگار حارفش درسات اسات، آن را قباول کنیاد، حتای اگار دشا         

به"خواهرانی" که مسئولیت به دست دارند اشاره کردم و گفتم، اینکه آنها "مکتبی تر" و  عنصر "ایدئولوژیک 

تر" هستند، جای خود، ولی کاری که می کنند اشکال دارد. اگر من انتقاد یا پیشنهادی مطرح می کنم برای 

س چرا با مان اینطاور رفتاار مای شاود؟ اگار انتقااد و        ارتقاء کار است. اگر "برادر" آن حرف ها را می زند، پ

بگوئید، ولی اگر درست است، حاال اینکه من انقالب کرده ام یا ناه چاه   ، به من پیشنهاد های من اشکال دارد

 اهمیتی دارد، چرا به این پیشنهاد ها توجهی نمی شود؟

ر کرد. او با صدای بلند و با لحنای کاه   بخوبی بیاد دارم که از این لحظه به بعد مهدی ابریشمچی یکباره تغیی

بیشتر، کلماتی با لحِن "لمپنی" در آن بود گفت: االن طوری میشورمت و میذارمت کنار که دیگه از این غلط 

های اضافه نکنی. یک بار ننه من غریبم بازی در میاری و قهر می کنی و در مراسم ها شرکت نمی کنی، یک 

نقالب را زیر سوال می بری. این انقاالب صااحب داره. تاو جوجاه تار از اون      بار هم زبان در میاری و صاحب ا

هستی که بخواهی با ادا و اطوار روشنفکری انقالب خواهر مریم رو ببری زیر سوال. به تو خیلی رو دادیم. و ... 

 )نقل به مضمومن(

زرگای انجاام داده ام.   هرچه بیشتر حرف می زد عصبانی تر می شد. من در آن زمان احساس می کردم گناه ب

برای من بعد از مسعود و موسی خیابانی، مهدی ابریشمچی هنوز هم نفر سوم سازمان بود. از خاودم خجالات   

می کشیدم که کاری کرده ام که او اینچنین عصبانی شده است. در آخر های صحبت به گریاه افتااده باودم.    

گذاشته و زانو زده و زار زار گریه کردم. همه اش عکس "خواهر مریم" را از روی میزش برداشته و روی زمین 

 می گفتم: "خواهر مریم من رو ببخشید."

از این نشست ساکت بودم. فکر می کردم ارزش زندگی کردن و زنده بودن را ندارم و به خودم  تا مدت ها بعد

قدر وقت بگاذارد."  می گفتم: "ببین چقدر وضعت خراب است که برادر شریف باید به اشرف بیاید و برایت این

از خودم خیلی بدم می آمد و واقعا به مرگ خود راضی بودم و احساس می کردم یک "لکاه نناگ" هساتم و    

 اصال الیق سازمان نیستم.

بعد از چند روز که در بنگال جداگانه ای بودم، خیلی آرام و ساکت به کار برگشتم. نمی توانستم سرم را بااال  

ه کنم. فکر می کردم همه در آن لحظه ی عصبانیت و داد و فریاد های مهادی  کرده و به چشم همرزمانم نگا

ولی تو هنوز داری انرژی می گیری. اصال  ،ابریشمچی آنجا بوده اند. به خودم می گفتم: "بقیه انقالب کرده اند

 به چه دردی می خوری؟"

می توانست جاواب هاای مهادی    بعد از چند هفته در خود بودن، دوباره سواالتم شروع شد. ذهنم و منطقم ن

من که حرف غیار   ؟ابریشمچی را بپذیرد. تازه چشمم باز شده و می گفتم چرا اصال او با من اینطور رفتار کرد
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صری  تر و چه  هربعد از آن منطقی نزده بودم. ... نتیجه ی دوِر جدید باال و پائین شدن های من این شد که 

را مطرح می کردم. در نشست های جمعی ستاد، تا سوالی از مسئول  ده و سواالتمزمستقیم تر حرف هایم را 

نشست مطرح می کردم، به من پاسخ داده می شد، "این خانه صاحب داره و اگر کسی راضی نیسات میتوناه   

بره، ولی نمیتواند از صاحب خانه بخواهد قانون خانه را تغییر بده." به من گفته می شد: "مشکل تو اینجاست 

بسپاری" و من دوباره سوال می به خواهر مریم عقلت همه چیز رو می بینی، نمی توانی خودت را  که فقط با

هر وقت می  ،؟" کار به جائی رسید که در نشست های جمعِی ستادهکردم، "مگر با عقل فکر کردن اشکال دار

تادی بلند شده و ماانع  خواستم حرف زده، یا نظرداده و یا سوالی مطرح کنم، چند نفر از یاران و همرزمان س

سوال کردن و حرف زدن من می شدند. مسئول نشست نیز "شجاعت" این افراد در پریادِن باه وساط حارف     

"غیرت" آنها نسبت به "رهبری" دانسته ی های من و اعتراض آنها به اینکه"چرا انقالب نکرده است"، را نشانه 

وت خودشان نسابت باه مان را باه معنای "بای       و طوری مسئله را "مدیریت" می کرد تا دیگر حاضرین، سک

 غیرتی" شان تلقی کنند.

نتیجه این وضع آن شد که در سالن غذا خوری ستاد کسی سر میزی که مای نشساتم، نمای نشسات. بارای      

مدتی دو صندلی اینطرف و دو نفر صندلی آنطرف من خالی بود. همرزمانم جواب سالم و علیک مان را نمای   

بودم تا "آدم" شوم. به دلیل سردردهای شدید به یک بنگال جادا رفتاه و اساتراحت    دادند.  من بایکوت شده 

می کردم. تصمیم گرفتم در اعتراض به رفتاری که با من می شد از خوردن غذا خودداری کنم. هماان موقاع   

د از گزارش مفصلی برای مسعود نوشته و از او خواستم بگذارد تا از سازمان بروم. توضی  دادم که چگوناه بعا  

صدای سخنرانی او پاس از آزادی از زنادان، "عاشاق صادایش"      (، برای اولین بار با شنیدن نواِر12۲1انقالب)

شده و نوشتم که سازمان برای من همه چیز بوده و همه چیز است. در عین حال نوشتم که دیگر خود را باه  

ولی تقاضاا   ،رزه ام با رژیم ادامه دهممعنی ایدئولوژیک "مجاهد" نمی دانم. تاکید کردم که می خواهم به مبا

کردم به اروپا فرستاده شوم. و نوشتم مایلم در اروپا ارتباط خودم را با سازمان حفظ کرده و همانجا به عناوان  

 با سازمان کار کنم. حرفه ای یک هوادار 

صفهانی، مسائول  من گذشته بود. "برادر صفر" ای : مدتی از اعتصاب غذای اعتراضی و اعالم نشده 1212آذر 

روابط جلوی درب اشرف، به سراغم آمد. گفت خیلی بی شرمی که از ایان باازی هاا در میااوری. ناماه ات را      

 بدست برادر رساندیم. لوس بازی را بذار کنار و برو سرکارت". )نقل به مضمون(

واهم کسای بارای   بعد از آن، از بایکوت خبری نبود. من در یگ گزارش نوشتم که نماز نمی خوانم و نمای خا  

من را بیدار کرده یا برای نماز جماعت همه اش به من گفته شود چرا نیامدی... نوشاتم کاه در نشسات     ،نماز

نوشتم از این باه بعاد    و های روزانه ی تیمی شرکت نمی کنم و گزارش نویسی روزانه را نیز انجام نمی دهم.

 من فقط یک "عنصر اجرائی"خواهم بود.
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 / خروج از سازمان مجاهدین خلق ایران و  خروج از عراقبند های انقالب ادامه قسمت هفتم:

که قرارگاه اشرف را ترک کردم، سه بناد دیگار انقاالب را     1212از بعد از رژه بزرگ ارتش آزادیبخش تا آذر 

 تجربه کردم. 

 بند د: اطاعت بی چون و چرا از رهبری/ خودسپاری به رهبری عقیدتی

بود: فروغ جاویدان نشان داد وقتی "عنصر موحد مجاهد خلق" باه رهباری عقیادتی اش    خالصه این بند این 

وصل نباشد و خودش را تام و تمام در اختیار او قرار ندهد، چگونه "سر بزنگاه" ها پشت تنگه گیر می کنایم.  

ش "یاک  بند های انقالب هم نشان دادند که چگونه در وجود هر مجاهد خلق و هر رزمنده ی ارتش آزادیبخ

خمینی، یک پاسدار، یک نرینه وحشی یا یک مادینه مفعول" مخفی شده و النه کرده است. بهای پاک شادن  

همه اش از جیب رهبری عقیدتی، مسعود و مریم، و بطور خاص از جیب مسعود است که  ،و سالم ماندن شما

به انقالب ایدئولوژیک خودتان پرداخت شده است. شما، اعضائ سازمان و رزمندگان ارتش آزادیبخش، با ورود 

را رها و آزاد کرده اید. در واقع شما نه چیزی از دست داده اید و نه چیزی را پرداخت کرده ایاد. درسات آن   

است که در این پروسه شما فقط "کسب" کننده بوده و این رهبری است که "پرداخت" بزرگ را کرده اسات.  

بار و "لوش و لجن های" خودتان را به رهبری داده اید و بجاای   تا آنجا که به شما بر می گردد شما سنگینی

آن آزاد و رها  شده اید. اینچنین است که تولد دیگری یافته اید. همه اینها را مدیون رهباری عقیادتی خاود    

 هستید. )نقل به مضمون(

وجود مردم ما  مریم رجوی در جلسات و نشست های انقالب می گفت: خمینی آمد تا انسان و انسانیت را در

بُکشد. هر آدمی را زنده بگور کرد. انقالب )ایدئولوژیک( به شما این قدرت را داد تاا خروارهاا خاروار خااک و     

تفکرات و تعلقات ارتجاعی و استثماری را به کناری زده و دوباره از درون قبری که خمینی برایتان کنده باود  

باید قدر رهبری عقیدتی را بفهمید. یک رهبر مثال خمینای   سربلند کرده و تولدی دیگر بیابید. اینجاست که 

 می تواند فرو بنرنده باشد، و یک رهبر مثل مسعود می تواند رها کننده.)نقل به مضمون(

مسعود هم بعد از صحبت های مریم می گفت: بدون مریم این انقالب هم در کار نبود. شما وجود خودتاان را  

ی" و بدون چنگ زدن و وصل شدن به او نمی توانستید به اینجا برسید. و باا  "رهائ از مریم دارید، بدون مریِم

اشاره به داستان سیمرغ تاکید می کرد: با او و در مریم است که می توانید بر فراز باالترین قلل پارواز کنیاد.   

ط و شاادابی  این چنین است که مریم با فدای خود "گنل باالبلند شاخسار" انقالبی شد که از آن زندگی و نشا

 می تراود. )نقل به مضمون(
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نتیجه آنکه: تضمین جنگ صدبرابر و عملیات نهائی و سرنگونی، سرسپاری بی چون و چرا به رهبری عقیدتی 

 عین رهائی است. ،"سرسپاری" اینو است. 

رسند در خالل این نشست ها نیز آهنگ های "عارفانه" با صدای شهرام ناظری )اندک اندک جمع مستان می 

   گفتم غم تاو دارم ، گفتا ؛ غمت سرآیاد ...( پخش می شد.) -زویا ثابت -...( یا با صدای احتماال 

هزار نفری آنچنان بود که بنظر می رسید پیروزی و عملیات سرنگونی  فضای ایجاد شده در این جلسات چند

ا هساتیم کاه اکناون بایاد باا      در چند قدمی ماست و همه چیز پشت انقالب کردن ما "گیر" کرده و  این ما 

 مریم خود را "روئین تن" کنیم تا عملیات سرنگونی به پیش برود.  "شیرجه زدن" به دریای انقالِب

 ،روانی حاکم برنشست های مسعود و مریم چنان بود که هرگونه مقاومت در مقابال "انقاالب"   -فضای روحی

. پیاام ایان بناد از انقاالب ایادئولوژیک ایان باود:        فرار از "پرداخت" برای رهائی مردم و میهن معنی می داد

سرنگونی رژیم و رهائی میهن و مردم در گرو سرسپاری به رهبری عقیدتی است و تنها اینگونه است که مای  

 توان سرنگونی را محقق کرد.

عت در نشست های "تعمیق انقالب" که بعدا در هر یگان و ستاد برگزار می شد، این سرسپاری با عبارت "اطا

عقیدتی" تعیین می کارد،   بی چون و چرا" تکمیل  شد. و از آنجا که سلسله مراتب سازمان و ارتش را "رهبر

چارا"   کس در موضع فرماندهی بود "انقالب" کرده تر، "سرسپرد تر" و "وصل"تر بود، بناابراین  "چاون و   هر

عقیدتی" محساوب مای شاد. )مجااز      کردن از "پائین به باال" معنی نداشت و به مثابه رودرو شدن با رهبری

 نبود(

چرا" برای چی؟ به یاد می آوردم زمانی که دوره ی آموزش ساربازی   از خود می پرسیدم "اطاعت بی چون و

در تهران می گذراندم. آنزمان به همراه یکی از هم دوره ای هایم بنام "حمید فتحی" از بچه  12۲2را درسال 

توسط رژیم کشته شد(، با یکای از انجمان هاای هاوادار ساازمان       1252های مشهد )که پس از  سی خرداد 

ارتباط برقرار کرده بودیم و پنجشنبه یا جمعه ها با آنجا رفته و در برگشت اعالمیه هاائی را کاه باا خاود باه      

مخفیانه پخش می کردیم. آن موقع "خط" سازمان مخالفت با سلسله مراتاب  و پادگان "سلطنت آباد" آورده 

اع از تشکیل شوراها در ارتش بود تا "پائین"، یعنی افسران جزء، درجه داران و سربازان بتوانناد باا   ارتش و دف

شرکت در تصمیم گیری ها، دسِت "باال"ئی ها، یعنی فرماندهان ارشاد را در تصامیم گیاری هاائی کاه مای       

د. در آنزمان من در پادگان توانست بر علیه منافع ملی باشد ببندند، و به این ترتیب بر آن نظارت داشته باشن

 ارتش چرا ندارد؟" چرامی نوشتم" بر در و دیوار "سلطنت آباد" هر جا که نگهبانی می دادم 

حااال و بعاد از ایان هماه ساال،       چارا اکنون و در برابر این بند از "انقالب ایدئولوژیک" از خود می پرسایدم،  

سازمان بر خالف آن شعار و آموزش ها به جائی رسیده که از ما می خواهد "بدون چون و چرا" اطاعت کنیم؟ 

 و پاسخی به سوال خودم نداشتم.
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 بند ش: شورای رهبری

" را نشان می "شورای رهبری" ادامه یا "تکامل" بند هژمونی "خواهران" بود. و اوج خودسپاری آنها به "مریم

سخن مای رفات و اینکاه     داد. در نشست های مربوط به این بند، باز از "رشادت خواهران" در فروغ جاویدان

آنهائی که "جاودانه" شدند، به "خواهر مریم" وصل تر بوده اند. همچناین از اشارف ربیعای و فادای او بارای      

را سمبل زنان زندانی معرفی می کردناد.   مسعود و حتی از منیره رجوی، خوهر مسعود سخن گفته شده و او

به هرحال هرکس به مسعود نزدیک تر، رها تر بود. بعد از اشرف، این مریم بود که دیگر بار جوهره ی رهاائی  

بخش مسعود را کشف کرده  و با "فدا"ی خود )تصمیم به طالق از مهدی ابریشمچی و ازدواج با مسعود( و با 

دش را فدای "رهبر عقدتی" اش کرده بود. آندسته از "خواهران" مجاهاد کاه   بجان خریدن هر نوع اتهام، خو

این "فدا" کاری مریم را بهتر درک کرده و از "چشمه زالل" او می نوشیدند، "صال " تر مای بودناد. شاورای    

 رهبری مجاهدین فقط زنان مجاهد را شامل می شود. 

ی دسته جمعی را مد نظر داشت و از دفتر سیاسای و  با اعالم این شورا، ساختار قبلی تشکیالت که یک رهبر

کمیته مرکزی تشکیل می شد ملغی گردید. از این زمان به بعاد معیاار صاالحیت در پاذیرش مسائولیت در      

تشکیالتی و توانمندی های تخصصی، بلکه میازاِن   -سطوح رهبری و فرماندهی، نه صالحیت های ایدئولوژیک

باه هماان میازان نیاز باه      او گردید. هر زن را که مریم تائید می کارد،   "سرسپاری و اطاعت" به مریم تعیین

مسعود نزدیک و "یگانه"تر می شد. از این تاریخ تقریبا در تمام موضوعات، فرماندهی و مسئولیت با "خواهران 

 مجاهد" شد و مردان می توانستند تنها در موضع معاون آنان مسئولیت به عهده بگیرند.

"صفی است که تا تهران" ادامه خواهد  ،معرفی زنان شورای رهبری قول می داد که این مریم در نشست های

 یافت. 

 تنبیه و تحقیر با هدف "آدم" شدن

از من گرفتاه شاد. در مادت کوتااهی در     به تدریج تمام مسئولیت هائی که داشتم 1212تا آذر  1252سال 

فاصله کوتاهی مجددا از جائی باه جاای دیگار    چندین بخش و قسمت مختلف سازماندهی شده که هر بار به 

ساتون   منتقل می شدم. در این مدت در بخش های ترابری، حفاظت و گشت های بیرون قرارگاه و حفاظاتِ 

 پیک های شهری، سوله های مهمات، روابط، تاسیسات و نهایتا در بخش شهرداری سازماندهی شدم.

یا به همراه کارگران سودانی و یا باید تنها انجام می دادم به من داده می شد طوری بود که اغلب  که کارهائی

و عراقی. احساس می کردم هدف از نوع سازماندهی و کارهائی که به من داده می شاد از یاک طارف ایزولاه     

کردن من و ممانعت از ارتباط من با دیگر رزمندگان است، از طرف دیگر اما، زیر فشار قرار دادن، تنبیه کردن 

ردن من نیز مورد نظر بود و اینکه "عبرتی" باشم برای دیگران. نوع رفتاری که با من می شد، مان  و تحقیر ک
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را به یاد حرف های "برادر شریف" )مهدی ابریشمچی( می انداخت که می گفت: "پوست از تنات در میاارم،   

 آدمت می کنم".

 برخی از کارهائی که در یکی دو سال آخر انجام می دادم:

ختان قرارگاه )خیابان های اصلی قرارگاه(. این کار را اکثرا به همراه یک کارگر عراقی کاه رانناده   آبیاری در -

 تانکر آب بود انجام می دادم. 

خارهای اطاراف جاوی    نظافت و پاکسازی داخل و اطراف جوی های آب خیابان های اصلی قرارگاه و کندِن -

درجه یا باالتر هام   42ن کار را حتی در هوای گرم تا حدفاصل جاده تا جوی های آب )ای های آب و خارهای

انجام می دادم و به خودم می گفتم: "وحدت فرد و مسولیت اینجا باید ثابت بشه" . هوای گرم و داس یا بیل 

زدن بر روی زمین سخت و خشک باعث تاول زدن دستانم می شد. هنگام بیل زدن که باید با پای چپ روی 

د زانویم که تیر خورده بود را موجب می شد. ادمه این کار باعث درد در ناحیاه بیضاه   در ،آن فشار می آوردم

که از زمان کردستان به آن مبتال شده بودم می شد. وقتی با مسئولم در این زمینه صحبت می کردم به مان  

کالت و گفته می شد: "فیلم بازی کردن رو بگذار کنار، بگو حرف اصلی ات چیه؟ راحت بگو مشکل "ج" )مشا 

 تناقضات جنسی( دارم. چرا بی خود موضوع را می پیچونی".

متاسفانه "مزار شهدا" و رسیدگی به "مزار" بود. این کار را در اساس با "حبیب ..." ) کار دیگرم کندِن قبر در -

در چناد ساال بعاد    او بود. تا آنجا که مای دانام    به یاد ندارم. کشتی گیر و بچه همدان اسم خانوادگی اش را

 ماموریتی که به داخل فرستاده شد کشته شد.( انجام می دادم .

قرارگاه بود. برای این کار به همراه یک کارگر عراقی یا سودانی که رانناده  زباله های کار دیگرم جمع کردن  -

بزرگ زباله در جلوی لشکرها و تیپ هاا و یگاان هاای مختلاف را جماع آوری مای       مخازن ماشین بود، تمام 

به دلیل گرمای شدید و زیاد بودن حجم زباله، مخزن های زباله اکثرا به شدت ِکارم زده باود و باوی     کردیم.

تعفن شدید می داد. کیسه های زباله موقع جابجائی پاره شده که باید زباله های ریختاه شاده جماع آوری و    

و قبال از انقاالب در    ۲1نظافت می شد. موقع این کار به یاد کتاب زیراکسی کوچکی می افتادم که در سال 

دانشگاه بوعلی سینای همدان به هنگام برنامه های سخنرانی بر روی یک میاز کتااب دیاده و خریاده باودم:      

"زندگینامه محمد حنیف نژاد و یارانش". آن کتاب کوچک زیراکسی با چاپ خیلای خاراب را بارهاا خواناده     

ف نوشته شده بود: روزی وقتی او به خانه تیمای  بودم. در جائی از کتاب و در معرفی ویژگی های محمد حنی

آمد، دید که افرد گروه مشغول کار مطالعاتی هستند، اما ظرف های غذا روی هم جمع شده و همه جا کثیف 

است. آستین باال زد و ظرف ها را شست و همه جا را تمیز کرد و بعد به بقیه یادآوری کرد که "تئوری بادون  

 )نقل به مضمون(    د.عمل" به جائی نخواهد رسی

 بود که هرکاری که به من داده می شد را با تمام وجود انجام می دادم.به خودم این رهنمود یادآوری با 
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 کار دیگرم بیرون بردن همین زباله ها به زباله دانی خارج قرارگاه و آتش زدن آنها بود. -

ار می شود، اما این وضع باعث ناراحتی من احساس می کردم در شرایطی چون اردوگاه کار اجباری با من رفت

نبود. من هر کاری را با تمام وجود انجام می دادم. با شور و عالقه کار مای کاردم و روحیاه منفعال نداشاته،      

آنچه مرا آزار می داد رفتار، نگاه ها و کلمات تحقیار  غرولند نکرده و یا اعتراضی هم به این نوع کارها نداشتم. 

 وستان و یاران و همرزمانی بود که در رزمندگی من شکی نداشتند. کننده، آنهم از د

از خود سوال می کردم: واقعا معیار مبارز بودن چیست؟ تا آنجا که به سازمان بر می گردد که بهتر از هرکسی 

 می داند که من چه ماموریت هائی داشته ام، می داند تا کجا و چند بار در معرض خطر وو  سابقه من را دارد

مرگ و کشته شدن قرار داشته ام، نسبت به صداقت من شکی ندارد و می داند کاه مان چیازی بارای خاود      

نخواسته و چشم داشتی به چیزی ندارم. گزارش های من را خوانده اند و می دانند که هار چاه نوشاته ام باا     

سند و... پس چرا، چرا باا  نیت و خواست ارتقاء کار و رزمندگی و ... است، توانمدی های من را هم که می شنا

"مجاهاد خلاق" باشام، و نمای خاواهم انقاالب        من اینطور رفتار می کنند؟ اصاال مان نمای خاواهم دیگار     

 ادامه دهم؟رژیم ایدئولوژیک" کنم، آیا می توانم مجاهد نبوده ولی به عنوان رزمنده آزادیبخش به مبارزه ام 

د نوشته و از او خواستم با خواست من موافقات شاود کاه    بعد از این فکر کردن ها دوباره نامه ای برای مسعو

رزمنده ارتش آزادیبخش مانده و به مبارزه ام با رژیم ادامه دهم و ... وگرنه بگذارد به خارج بروم تا از آنجا باه  

 ، سازمان را پشتیبانی کنم.حرفه ای عنوان هوادار

من بسیار ساکت شده بودم. مادتی باود کاه مان را تغییار ساازماندهی داده و در ساتادمان، در         :1212آذر 

تعمیرگاه جلوی درب ورودی اشرف سرویس ماشین های سبک را انجام می دادم. در این زمان با اسدالله کاه  

از دیگار  ر یکای  د ،ساالها بعاد از آن ماموریات شایلر    اسدالله با هم در ماموریت شیلر بودیم، کار می کردیم. 

ها روی مین رفته و پای چپش از ناحیه مچ قطع شده بود. همانطور که لنگان لنگان می آمد و مای   ماموریت

رفت، به آذری هم آواز می خواند. من هیچ ارتباط مستقیمی با دیگر رزمندگانی که به تعمیرگاه می آمدناد و  

 بودم.می رفتند نداشتم و فقط با ماشین و سرویس ماشین مشغول 

صب  "برادر صفر" اصفهانی، مسئول روابط به تعمیرگاه آمد. تعمیرگاه کامال خلوت  11یک روز، حدودا ساعت 

بود. مشغول باز کردن و تعویض لنت چرخ عقب یک ماشین تویوتا بودم. صفر به من گفت: "هرکاری دساتت  

شورای رهبری بود که چناد مااهی باود    یکی از زنان ، هست، بگذار زمین "خواهر سارا" باهات کار داره". سارا

بسیار کوچک و ریز اندام بود)متاسفانه اسم اصلی اش را نمای دانام(. صافر هام در      .مسئول ستاد ما شده بود

نشست شرکت داشت. سارا با اشاره به گزارش ها و نامه های من به مسعود پرسید: "این چرت و پرت ها چی 

ابتدا سعی کرد با لحن مالیم توضی  دهد که بااال و پاائین   «". بروم و...اجازه بدهید به اروپا »بوده که نوشی؟ 

شدن های اینطوری در دوره ی انقالب ایدئولوژیک طبیعی است و تاکید کرد: "مشکل تو همیشه این بود که 
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با  ،نفهمیدی عشق یعنی چی؟ و نتوانستی خودت را به رهبری بسپاری. بجای آنکه با قلبت خودت را بسپاری

ت همه چیز را می بینی." و سوال کرد: "آیا من هنوز بر پیشنهادم بارای رفاتن باه خاارج ایساتاده ام؟"      مغز

ت می دادیم. تاو داری  جواب داد بله.  با لحن بسیار "غضبناک:" به من گفت: "اگر به من و به ما بود باید ِجّر

می گذاری." به صافر نگااه کارد و    به رهبری پشت می کنی و ما را تنها می گذاری. پایت را روی خون شهدا 

کاه مجاددا    ،گفت: "این دسته گل از بی لیاقتی شما هاست." دو باره پرسید که سر حرفم ایساتاده ام یاا ناه   

 جواب دادم بله.

دفتر یاداشتش را باز کرد و گفت: "مسعود جوابات را داده". بعاد جملاه ای از مساعود را نقال      "خواهر" سارا 

سانید. بگوئید هرجا برود، آخر سر با سر دوباره به سازمان بر خواهاد گشات." )نقال    کرد:" به قهرمان سالم بر

 قول هنوز تقریبا بطور کامل یادم مانده است(

سکوت حاکم شد. اشکم در آمده بود. سارا به من نگاه کرد و گفت: "خجالت نمی کشی؟ واقعا خجالات نمای   

کشی؟ از خودت پرسیده ای اصال برای چی زنده ای؟ من اگر بجای تو بودم آب مای شادم مای رفاتم تاوی      

جاای تاو باودم    زمین." من ساکت بودم. گفت:"پس چرا الل شدی، هان. همین رو می خواستی. نه؟ من اگر ب

گفتم: خیلای ممناون،   بعد از کمی سکوت همین االن توبه می کردم. چرا الل شدی، چرا حرف نمی زنی...". 

دریدگی رو می بینای ...". مان بااز سااکت باودم و      می بینی؟ من کی می تونم بروم. سارا رو به صفر گفت: "

 باالخره سارا به صفر گفت: "این تحفه را برادر ببر".

رون رفتیم. حرفی نمی زد. با هم ساکت به طرف "آسایشگاه برادارن" رفتیم. گفات زود وساایلت رو   با صفر بی

تاا کسای   ت جمع کن. به "عباس" مسئول "آسایشگاه برادران" که منتظر ایستاده بود، گفت: "دم درب بایسا 

سااک کوچاک   باالی سر من ایساتاده و وساایلی را کاه در یاک     ، صفر وارد نشود." موقع جمع کردن وسایلم

پوشیدم. به عباس گفت که کمد مان رو   (شخصیشهر" )لباس لباس "دستی می گذاشتم چک می کرد. بعد 

د کاه رفاتن   جمع و جور کند. با صفر به طرف پارکینگ رفتیم. همه مشغول کار بودند و کسی در محوطه نبو

در قسامت باار بنشاینم. باه       اشاره کرد که عقاب و صفر . سوار ماشین وانت که خواستیم بشویم، من را ببیند

قسمت دیگری در قرارگاه رفتیم. در ساختمان دیگری وارد اتاق شدیم. "فرج "منتظرماان باود. بارای عکاس     

گرفتن من و فرج تنها بودیم. او را از زمان کردستان می شناختم. پرساید: "داری میاری ماموریات خاارج"؟     

خاودش را جماع و جاور    و بسارعت  ی پاسپورته..." گفتم نمی دانم، گفت "آخه بخاطر عکست می گم که برا

 کرده و گفت از من نشنیده بگیر.

با صفر به ستاد جلوی درب برگشتیم. من را به یکی از بنگال های کناری برد. "گفت اینجا می نشینی و برون 

ه بعد نمی آئی تا من بیام سراغت". حدود یک ساعت بعد برگشت. با هم به طرف درب اصلی رفتیم. چند دقیق
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رسید. صافر برگاه خاروج از     بس پیک قرارگاه که هر روز بطور منظم به طرف بغداد می رفت به دم درواتوب

 قرارگاه را بدستم داد و اشاره کرد سوار شوم. 

 نداشتم. را با هیچ کدام  در این زمان سه برادر دیگر من در همین ستاد بودند. اجازه خداحافظی

گاه ازهدی" در بغداد بودم. یکی از "برادران مسئول" مارا تحویال گرفتاه و باه     اعت بعد در "پایتقریبا یک س

برد. یک اتاق کوچک با چند تخت دو طبقه آنجا بود. گفت "اینجا می ماانی  ی ساختمان باالی باال-طبقه آخر

 اجازه نداشتم از آن طبقه به پائین بروم.  .یک دستشوئی هم بود هو بیرون نمی آئی." در همان طبق

مان فرد چند ساعت بعد برایم غذا آورد. یک بار دیگر سراغم آمد و گفت تمام وسایل داخل ساک دستی ام ه

را بیرون بریزم. خودش تمام وسایل را چک کرد. برچسب یکی دو تاا از لبااس هاای زیار کاه ماارک ارتاش        

ین رفتیم. در یکای از اتااق   آزادیبخش را داشت با قیچی پاره کرد. اواخر شب دوباره سراغم آمد و با هم به پائ

"خواهر سارا" رئیس ستادمان که همان روز قبل از ظهر با من صحبت کرده بود، منتظرم بود. یکی دیگار   ،ها

 از زنان شورای رهبری نیز در کنارش نشسته بود.

 سارا سوال کرد: "فکرهات رو کردی، حرفت و نظرت عوض نشده؟" گفتم. نه!

کاغذ و قلمی جلویم گذاشت و گفت بنویس: "اینجانب قهرمان حیدری، .... به دلیل آنکه توان ادامه مبارزه در 

چیازی  و حارفش را قطاع کارده    ارتش آزادیبخش ملی ایران بر علیه رژیم ضد بشری خمینای را نادارم... "   

؟ من هیچ وقت همچنین حرفای  «مرا نداربر علیه رژیم توان ادامه مبارزه »ننوشتم. گفتم: "کی گفته که من 

نزده ام. همه گزارشات من موجود است. انتقادات من چیز دیگری بوده. سازمان به خوبی من و سوابقم رو می 

 شناسه، این وصله به من نمی چسبه...". 

سارا گفت: "با من بگو مگو نکن. همین که گفتم. اگر ننویسی، از رفتن هم خبری نیست." چند لحظاه باه او   

ه موقع محاکمه در دادگاه پایش را روی زمین می لگالی»اشک در چشمانم جمع شده بود و گفتم: . اه کردمنگ

این است که از سازمان  ، اگر شرط بیرون رفتن من«ردی و می چرخیزد و می گفت: با همه این احوال تو ِگ

ه مشکلی نداشته و ندارم. اشکم این جمله را بنویسم، من هم همزمان با نوشتن این جمله می گم: من با مبارز

 کرد نوشتم و با قلبی شکسته اتاق را ترک کردم". «دیکته»در آمده بود. هرچه را 

به شدت عصبانی بودم، بعضی وقت ها گریه می کردم و بعضی وقت ها دلم مای خواسات    تا سحر خوابم نبرد

سازمان پر افتخار مجاهدین "ازمان من، باورم نمی شد که سازمان، س مشتم را بکوبم به دیوار. باورم نمی شد،

با من این رفتار را کرده است. هر چه گذشته بود را به حساب "خواهر سارا" می گذاشتم و نمای   "خلق ایران

 فقط "وظیفه" اش را انجام داده است.، تنها "مهره" ای است که خواستم باور کنم که او

 چند روز بعد ...
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صاد  هر کادام از ماا   م. به یدر آلمان بود ر دیگر از جداشدگان به نام حسینمن به همراه یک نف چند روز بعد

حارف نمای زد و ساوالی هام      ابود. با ما  ادالر داده شد. آقائی بنام "علی" از )احتماال( اعضاء سازمان، رابط م

نجاا  . ایه اسات را به یک خوابگاه "یوگند ِهر برگه" برد. گفت همه مسائل حل و فصل شد امطرح نمی کرد. م

به مان  کاری ندارد. مقرارت صبحانه و نهار و شام را توضی  داد و  شما، کسی هم با دبا کسی کاری نداریشما 

به ما  سر می زد. روز سوم اقرار است به سوئد بروی. علی هر روز یک بار به م .مانی گفت چند روز منتظر می

به سوئد منتفی شده، داریم تو گفت: "رفتن  که می رویم. در وسط راه، داخل ماشین به من یدگفت: آماده شو

ِولباخ" "ِشا  ." چند ساعت بعد، جلوی اردوگاه پناهندگییدرا معرفی می کن انمی رویم فرانکفورت. آنجا خودت

 یاد اول مای رو شاما  بودیم. گفتم قرار این بود که من در خارج به سازمان وصل شوم. گفت: "من خبر ندارم. 

، بقیه اش را بعدا باید دید که چه می شود". گفتم یعنی چی، کجا بروم چی درا معرفی می کنی اناینجا خودت

از عراق به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده  1254بگویم؟ با اشاره به ماموریت سازمانی که اواخر سال 

رفته... گفت: "حنیاف   بودم، گفت: "با اسم همون موقع خودت رو معرف می کنی. گفتم کدوم اسم، من یادم

سازمان مرا در تغییرات سازماندهی به آلمان فرستاده بود. در  1254اخر سال وحیدرنژاد". درست می گفت. ا

درخواست پناهندگی من در  ،آنزمان با نام "حنیف حیدرنژاد" خودم را معرفی کرده بودم. کمی بعد از یکسال

 شدم. آلمان رد شده بود و دوباره به عراق بازگردانده

بارای مراحال   نیز از آنجا فرستاده شدم و چند روز بعد  "کالرسروههشهر "فرانکفورت به در نزدیک ِولباخ از ِش

فرستاده شدم. در آنجا اسم اصلی خودم را اعالم  "دورتموند"شهر  دربعدی پناهندگی به اداره امور پناهندگی 

هستید ارائاه دهیاد، وگرناه در    « رمان حیدریقه»کردم، به من گفته شد: "اگر مدرک رسمی دارید که شما 

شناخته شده هستید. تا زمانی که یک مدرک معتبار رسامی   « حنیف حیدرنژاد»بایگانی ما شما با مشخصات 

 داده اید می شناسیم". 128۲هویتی ارائه ندهید، شما را با همان مشخصات اولیه که از سال 

 با آنها ندم. هوا سرد بود. با همان لباس و کفشی که از عراقچند هفته منتظر مصاحبه اداره امور پناهندگی ما

آمده بودم و اصال برای هوای سرد و زمستانی آن سال مناسب نبود، از این طرف به آنطرف می رفتم. هار روز  

رابط سازمان به من داده بود تماس می گرفتم. شماره تلفن مربوط باه یاک    -چندین بار با شماره ای که علی

بط شده بود تکرار مای شاد.   ضی سازمان بود. هر وقت که زنگ می زدم آخرین اخبار که روی نوار تلفن خبر

باورم نمی شد. به خودم می گفتم: سازمان می داند که میزان اطالعات من از سازمان چقدر است. چرا من را 

شسته اناد و اگار   نطور توی خیابان ول کردند. مگر سازمان نمی گفت "گرگ های هار رژیم" در کمین نیهم

کسی از سازمان بیرون برود یا به "فساد" کشیده می شود، یا به دام رژیم می افتد و به یک "تیر خالص زن" 

، پس چرا من را همینطوری ول کردند؟ من که بارای مساعود نوشاته    مثل سعید شاهسوندی تبدیل می شود
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ر ارتباط بوده و از آن پشتیبانی کنم، پس چرا بود، می خواهم در خارج به عنوان هوادار حرفه ای با سازمان د

  من را همینطوری ول کردند...

 نمی دانستم چه در انتظارم است. با هیج کس حرف نمی زدم. عصبانی بودم، غمزده بودم و ترسیده بودم. 

 

 دوره شوک اولیه و ناباوری و جدائی قطعی از سازمان مجاهدین خلق قسمت هشتم:

به دلیل تعطیالت سال نو میالدی کارهای رسیدگی به پرونده پناهندگی در اداره اماور  : 1224اواخر دسامبر 

پناهندگی تقریبا متوقف شده بود. من هر روز کیلومترها از "هایم" )کمپ پناه جویان( که بودم خاودم را باه   

بیرون باه ایان   مرکز شهر دورتموند می رساندم. یک باجه تلفن پیدا کرده بودم که شماره داشت و می شد از 

باجه زنگ زد. همانطور که از سرما می لرزیدم خودم را به این باجه تلفن می رسااندم. یاک شاماره از رواباط     

عمومی دفتر سازمان در ُکلن به دست آورده بودم. این شماره نیز مربوط به یک تلفن پیام گیر بود و فقط می 

بار که پیام می گذاشتم شماره آن باجاه تلفان را هام     شد پیام گذاشت و شماره داد تا آنها تماس بگیرند. هر

می دادم. همانطور در بیرون از باجه منتظر می شدم و امیدوار بودم که تلفن زنگ بخورد. بعضی وقت ها کاه  

آدم های دیگر وارد این باجه شده و تلفنشان طوالنی می شد پشت شیشه زده و اشااره مای کاردم کاه مان      

یک ماه این وضع ادامه پیدا کرد. عصبانی عصبانی شده بودم. همه اش باا خاودم   منتظر تلفن هستم. نزدیک 

فکر می کردم و دنبال توضیحی برای این رفتار سازمان بودم. باه خاودم مای گفاتم: داساتان خاروج مان از        

سازمان که معلوم است. چرا کسی با من تماس نمی گیرد، چرا به حال خودم ول شدم، هدف سازمان از ایان  

 ر چیست؟ و...رفتا

، پیام می گذاشتم. تلفنی باالخره کاسه صبرم لبریز شد. هربار که زنگ می زدم با لحن شدید تر روی پیام گیر

خودم را کامل معرفی می کردم، سمت ها و مسئولیت هایم را می گفتم، اسم فرماناده هاایم را مای گفاتم و     

ریده ام"، من جدا شده ام و "خاواهر"  م که من "نُبهربار جزئیات بیشتری را اضافه می کردم. و تاکید می کرد

فالنی و "خواهر" فالنی از شورای رهبری در جریان هستند و قرار بوده من در خارج به انجمن وصل شده و به 

 عنوان هوادر حرفه ای کار کنم و ...

ی توانستم تصاور  می دانستم که سازمان زبان "زور" را خوب می فهمد. من نمی خواستم "زور" بگویم، ولی م

کنم هر کسی که پیام های من را می شنود دچار سوال می شود که این بابا کیست و چرا سازمان باا او ایان   

 می توانست مسئولین سازمان را باالخره به عکس العمل مجبور کند. ،رفتار را دارد؟ این فشار از پائین

آمد. پرسید چرا من  در دورتموند گاه پناه جویان(به "هایم" من )خواب  ،یک روز، یکباره رابط سازمان "علی"

این پیام ها را می گذارم؟ توضی  دادم که قرار من با سازمان در عراق این بوده که من در خاارج باه انجمان    

وصل شده و به عنوان هوادار حرفه ای )تمام وقت( مبارزه ام را ادامه دهم. گفاتم مان نیاماده ام خاارج کاه      
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اشم و با عصبانیت گفتم: نمی فهمم چرا سازمان با من اینطور رفتار می کند و چرا ایان  زندگی عادی داشته ب

علی گفت او در ماموریت بوده و تاازه پیاام هاای مان را      ؟همه پیام گذاشته ام کسی به من جواب نمی دهد

د و شنیده و گفت باید کمی صبر کنم و همه چیز خوب خواهد شد. در آخر هم یک شماره دیگار باه مان دا   

تماس نگیرم و با شماره جدید تماس بگیرم و رفت. روز بعاد باا شاماره جدیاد     قبلی گفت دیگر با آن شماره 

بود و باز کسی به پیام های من جواب نمی داد. ایان باار   تلفنی تماس گرفتم. شماره جدید هم یک پیام گیر 

کردم و کسی به من جواب نمای داد،  نگذاشتم که کار به یک ماه بکشد. بعد از تقریبا یک هفته که تلفن می 

پیامی روی پیام گیر گذاشته و روز و ساعتی را اعالم کرده و گفتم در این روز و در این ساعت من با قطار باه  

ُکلن خواهم آمد. اگر فردی از سازمان منتظر من نبوده و جواب من را ندهد، سراغ خبرنگاران خواهم رفت و با 

 .م جدی بودآنها صحبت خواهم کرد. تصمیم

وقتی به ایستگاه مرکزی قطار در کلن رسیدم، گذاشتم جمعیتی که از قطار پیاده شده بود سکو را ترک کناد  

تا سکو کمی خلوت شود و منتظر بودم فردی از سازمان را ببینم. "جالل" از فرمانده هان گردان را دیدم کاه  

یم و قابال هایچ وقات باا هام رابطاه کااری        به طرف من می آمد. همدیگر را فقط به لحاظ چهره می شناخت

مستقیم و نزدیک نداشتیم. با من دست داد، اما به رسم معمول که "بچاه هاا" همادیگر را بغال مای کنناد،       

همدیگر را بغل نکردیم. با عصبانیت سوال کرد:" این کارها چیه می کنی؟" من هم با عصابانیت جاواب دادم:   

، چرا من رو ول کردید؟ میدونید اینکه من تنها، اونهم باا یاه دنیاا    "این کارها که سازمان می کنه یعنی چی

اطالعات اینطوری ول شده ام یعنی چی؟ تو اصال می دونی که من در کجاهای سازمان بودم و چه اطالعااتی  

بارادر )مساعود(    ،دارم؟ فکر می کنی اگر رژیم بفهمد من اینطوری ول هستم، چکار می کنه؟ از همه مهمتار 

ید کرده بگذارید قهرمان برود. قرار ما این بوده که من به انجمن وصل شاده و  اینجاا باه عناوان     خودش تاک

هوادار حرفه ای مبارزه ام را ادامه بدهم." و دوباره اسم "خواهران" شورای رهبری که در جریان کار من بوده 

ار می کردم. چاه روزی باود، واقعاا    اند را ردیف کرده و با عصبانیت، خیلی از جمالت و سواالتم را تکرار و تکر

 حسابی عصبانی عصبانی بودم. 

جالل گفت: "خیلی تند نرو، فکر کاردی ساازمان بیکااره و تنهاا مشاکلش تاو هساتی؟ االن مسائله اصالی          

خواهر)مریم( است. بیکار نیستیم که نیرو روی تو بگذاریم." )از چند ماه قبل و پس از اعالم مریم رجاوی باه   

، او به پاریس فرساتاده شاده و همزماان تعاداد زیاادی از کادرهاای       «هور منتخب مقاومترئیس جم»عنوان 

را جا بیاندازند. اشاره جالل به « خط مریم»سازمان نیز از عراق به اروپا آمده بودند تا با فعالیت های مختلف، 

 این موضوع بود.(

م بار بردارم. پس چرا همینطوری ول من جواب دادم: "خوب اتفاقا در همین زمان است که من بیشتر می تون

شدم؟" جالل شماره تلفنی را در شهر "بوخوم" داد و گفت آنجا یکی از شعبه های دفتر خواهر ماریم )دفتار   
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ریاست جمهوری برگزیده مقاومت( است. به آنجا زنگ بزن و با "خواهر بهشته" صحبت کن. او مسئول دفتار  

 است و در جریان است. 

ین دفتر وصل شدم. در تمام مدتی که در این دفتر بودم، "خواهر" بهشته هیچ وقت ارتبااط  چند روز بعد به ا

چشمی با من برقرار نکرد. برخوردش با من خیلی خیلی سرد بود. اگر زمانی کسی در دفتر نبود، برای ساعت 

م را باا نظافات   ها او یک کالم هم با من حرف نمی زد. اوائل هیچ کار و مسئولیتی به من نمی داد. من خاود 

دستشوئی یا آشپزخانه یا جارو کردن اتاق ها و پنجره ها و خریدهای بیرونی مشغول می کردم. پس از مدتی، 

 -خواندن اخبار روزانه برای تلفن خبری به من داده شد. مدتی بعد نیز با تیم های مختلف بارای کاار "ماالی   

به دفتر می آمدم  8یا  1شدم. صب  زود، ساعت اجتماعی" به شهرهای مختلف در همان منطقه فرستاده می 

و تا آخر شب آنجا می ماندم. بعادا در برگازاری جلساات نماایش کاسات هاای ویادئو ی سایمای آزادی یاا          

در دفتر یا پاتوق هوادارن در شاهر بوخاوم نیاز کماک مای       ،سخنرانی های مسعود و مریم در جمع هواداران

 کردم.

وقت" کار می کردم و خوشحال بودم که در همین حد هم دارم "قدمی" بار  عمال به عنوان یک "هوادار تمام 

علیه رژیم بر می دارم. اما در مورد آنچه که در مناسبات موجود در یکی از شعبه های "دفتر ریاست جمهوری 

 مقاومت" می دیدم نمی خواستم ساکت بوده و انتقاداتم را مطرح می کردم، مثال:

هوادارانی که به "دفتر رئیس جمهور منتخب مریم رجوی" مراجعه می کردند، طوری فضای ایجاد شده بین  -

بود که در بسیاری موارد زنان و مردان غیر مجاهِد هوادار، بطور علنی، بویژه اگر "خواهر" مسئول دفتر حضور 

 داشت، با هم دست نمی دادند یا "یواشکی" این کار را می کردند.

را زنان و مردان هواداِر غیر مجاهد یا از هم جدا یا با یکی دو صندلی فاصله از هم این فضا طوری بود که اکث -

 می نشستند.

از خودم می پرسیدم: مگر اینجا "دفتر ریاست جمهوری منتخب شاورای ملای مقاومات" نیسات، پاس چارا       

 ضوابط و روح ایدئولوژیکی قرارگاه های مجاهدین بر آن حاکم است؟

من باه   ،نامه ای که برای خانم مرضیه )خواننده( تدارک دیده می شد، از هفته ها قبلدر همان ایام برای بر -

اتفاق چند نفر دیگر به درب منازل ایرانیان مراجعه می کردیم. بطور واض  می دیدم که در اکثر موارد ماردم  

ر تیم تعداد مشخصی سرد برخورد کرده یا می گفتند "نه". اما بر اساس "خطی" که از "باال" آمده بود، باید ه

بلیط مراسم را بفروش می رساند. این گونه برخورد کردن با مردم برای من قابل قبول نبود و باه آن اعتاراض   

می کردم. در این برخوردها نشانه ای از احترام به "خلق قهرمان" دیده نمی شد. به ما گفته می شد که بایاد  

"فروش" بلایط مهام نباود،     ی نیم. در روزهای آخر، دیگر مسله"از موضع باال و طلبکارانه" با مردم برخورد ک
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بلکه بلیط ها با "تخفیف" یا حتی مجانی به افراد داده می شد، اما مردم عاادی باه روش هاای مختلاف زیار      

 "فشار وجدانی" یا "رو درباییستی" قرار می گرفتند که "حتما" در مراسم شرکت کنند.

 در خارج کشور تصور داشتم، "زمین تا آسمان" متفاوت بود.این نوع رفتار با آنچه من از کار 

خانم مرضیه، ما دیوراهای شهر در "بوخوم"، "دورتموند" ، "واتنشاید" و "گلزنکیرشن" ی برای تبلیغ برنامه  -

را )اکثرا به طور غیر مجاز( از عکس های بزرگ رنگی ُپر کرده بودیم. بعد از پایان مراسم خانم مرضیه، من در 

بازرگ   د نوبت میزان زیادی پالکارد و برشور و عکس های رنگی با کیفیات بااال را از "دفتار" باه مخاازنِ     چن

. هر چند وقت یکبار نیز همین کار در مورد نشریه هاای مختلفای کاه ساازمان     کردمکاغذهای باطله منتقل 

آید و چرا سازمان بدون چاپ می کرد انجام می شد. از خودم می پرسیدم، پول این همه تبلیغات از کجا می 

حساب و کتاب اینگونه تبلیغ می کند و اصال هم نگران این همه پول های به هدر رفته نیست. مگار مساعود   

نمی گفت: "هر کسی که به ما یک ریال هم کمک کند به آن نیاز داریم و از او سپاسگزار خواهیم بود." )نقل 

 ؟ا به زباله دانی ریخته می شودبه مضمون(، پس چرا در این حجم بزرگ، این پول ه

اجتماعی، من جمالتی را با خط فارسی نوشته و به آلمانی تلفظ می کردم. هر کدام از ما یک  -در کار مالی -

صحنه های اعادام در ایاران قارار داشات. پاس از آن، عکاس        عکِس ،آلبوم عکس به همراه داشت که در آن

اردوگاه هائی در مرز پاکستان در شرایط خاراب زنادگی مای     کودکانی در حال گریه و غمزده می آمد که در

کنند. ما به مردم عادی که از آنها در خواست پول می کردیم می گفتیم که این بچه ها، بچه های همان افراد 

اعدامی هستند که از ایران فرار کرده و در مرز پاکستان از طرف "ما"، انجمنی که دارد برای آنها پاول جماع   

کند، حمایت می شوند و این پول ها برای آنهاست. من "شاخ" در آورده بودم. کدام "اردوگاه"، کدام آوری می 

در مورد این روش برای "سرکیسه" اجتماعی"  -از مسئولین سازماندهی کار "مالی"انجمن خیریه"؟  و وقتی 

ردم آورده". من این روش کردن مردم سوال می کردم، به من جواب داده می شد: "رژیم بدتر از این ها سر م

را کالهبرداری و عدم صداقت می دانستم. یک بار یک زن پیری که به سختی راه می رفت به من، منی که دو 

مارک کمک کرد. اولین بار بود کاه رناگ    122کالم را هم نمی توانستم درست و حسابی آلمانی حرف بزنم، 

به من اعتماد کرد و چرا این پول را به من داد؟  یک بار هم صد مارکی را می دیدم.  ُبهتم زده بود، که او چرا 

رک دوچرخه اش نشانده بود، دخترش را از دوچرخه پیاده کرد  و مردی که دختر کوچولوی خودش را روی تن

مارک کمک کرد. آن مرد چناد سااعت بعاد دوبااره باا دختارش        ۲2بعد از "نوار" ی که من برایش خواندم، 

ر هم کمک کرد. وقتی به "دفتر" بر می گشتیم همه قلک ها را باز کرده و پول ها را مارک دیگ ۲2برگشت و 

روی میز می ریختیم و هرکس میزان کمک جمع آوری شده را تحویل می داد. اولین سوالی کاه از ماا، تایم    

شاد کاه   مارک به باال گفته می  1222اجتماعی پرسیده می شد این بود که: چرا "خط" نزده اید؟ ) از  -مالی

"خط" شکسته شده است.(  و یا از ما سوال می شد چرا فقط پول گفته ایم و "چاک" نگرفتاه ایام. )نفارات     



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

۲۲ 

 

تا کماک خاود را از    کننداز افرادی که کمک قابل توجهی می کردند، خواهش موظف بودند اجتماعی  -مالی

از این طریاق آدرس آن  ند و آنها اسم و آدرس خود را نیز در لیستی که داشتیم می نوشتطریق چک بدهند. 

افراد مشخص شده و بعدا یک تیم دیگر که به زبان آلمانی کامال مسلط بود به درب خانه آن فرد رفته تا ساِر  

وقت، او را به کمک مالی باالتر و مستمر تشویق کنند(. به ما گفته می شد که: "شما باید هر نفر را از دور که 

د که او "بیست مارکی است، یا پنجاه مارکی یا صد مارکی." از ایان گفتاه،   می آید ورانداز کرده و تعیین کنی

که آدم ها را "پول" می دید حالم بهم می خورد و نمی توانستم قبول کانم کاه واقعاا ایان چیزهاا در درون      

سازمان واقعیت دارد. وقتی من از صحنه هائی که می دیدم حرف زده و می گفتم نباید به مردم اینطور نگااه  

 کنیم، به من جواب داده می شد: "این ها که مردم ما نیستند."

هر روز که برای جمع آوری کمک مالی به خیابان می رفتیم، مسئولین دفتر چند ساتوِن اول لیسات هاای    - 

امضاء را با اسامی و ارقام غیر واقعی کمک پرداخت شده پر مای کردناد. باه ماا گفتاه مای شاد کاه "ماردم          

چند تا اسم و رقم کمک های داده شده می افتد و اعتماد کرده و کمک می کنند. برای چشمشان اول به این 

 خیلی ها هم سخت می شود که کمتر از مبلغی که ما آن باال نوشته ایم، بپردازند."

 اجتماعی نشدم.   -من به این روش ها اعتراض کرده و دیگر حاضر به ادامه کار مالی

مریم رجوی یک سخنرانی در سالن بزرگ "وستفالن هالن" در  ،خرداد 22ت قرار بود به مناسب :1214خرداد 

مرکاز رفات و    ،شهر دورتموند داشته باشد. دفتر ریاست جمهوری در شهر بوخوم که نزدیک دورتموند اسات 

ء اجتماعی به آنجا می آمدند. اکثر این افراد، اعضا -آمد و سازماندهی نیروهائی بود که برای کار تبلیغی و مالی

سازمان بودند که از عراق به اروپا آمده و در کشورهای مختلف، بویژه فرانسه مساتقر بودناد. بسایاری از ایان     

افراد مرا یا مستقیم یا از چهره می شناختند. آنها با من گرم می گرفتند و فکر می کردند من هم "ماموریتی" 

سرد شده و خودشان را عقب می سبت به من نهستم. بعد از تذکر "خواهر بهشته"، همرزمان دیروز یک دفعه 

کشیدند. یک بار، "اصغر"، از "بچه ها" ئی که از دوره کردستان همدیگر را می شناختیم به مان گفات: "مان    

اصال باورم نمی شه که تو از سازمان بیرون اومدی. ولی تو که هنوز سر موضع هستی، پاس داساتان چیاه؟"    

به او و دیگرانی که با او آمده بودند، گفته بود که مان "ُبریاده ام"، اماا    تصور من این بود که "خواهر بهشته" 

وضعیت و حاالت و رفتار و مواضع من با مشخصاتی که ساازمان در ماورد یاک "بریاده" مای داد همخاوانی       

 نداشت، به همین خاطر اصغر دچار سوال شده بود.

 -ن صحبت کرد و گفت: "تو باید برای کار مالی"خواهر" بهشته بام 1214چند روز بعد، در همان اوائل خرداد 

اجتماعی نمی کنم. در ضامن   -اجتماعی به جنوب آلمان بروی" گفتم: "من که اعالم کرده ام دیگر کار مالی

االن همه ی نیروها دارند از آلمان و کشورهای دیگر به بوخوم می آیند، چرا من باید به جنوب آلمان باروم؟"  

ا که کار تبلیغی بکنی. اونجا االن کمبود نیرو دارند."  گفتم: "من هر سه شنبه بایاد  "بهشته": "می روی اونج
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در هایم )کمپ پناه جویان( خودم را معرفی کنم و جیره غذائی بگیرم. اگر نباشم و امضاء ندهم، جیره غذائی 

 و پول نمی دهند". گفت: "زیاد طول نمی کشد."

سازمان چیست. به این نتیجه رسیدم که سازمان مرا "مزاحم"  شب خیلی فکر کردم که دلیل این تصمیمآن 

می داند و نمی خواهد نیروهائی که از منطقه )عراق( آمده و ممکن است مرا بشناسند، با مان روبارو شاده و    

 احیانا دچار سوال شوند. 

را با دفتر قطع مای  روز بعد به بهشته تلفن کرده و اعالم کردم: من به جنوب آلمان نمی روم و دیگر رابطه ام 

 کنم. 

تا پایان مراسم سخنرانی مریم رجوی )که البته خود او شخصا در مراسم حاضر نشاد(، کسای باا مان تمااس      

 نگرفت. 

"خواهر" بهشته و مسئولین بعد از او در دفتر بوخوم، چندین بار و از کانال های مختلاف   ،بعد از پایان مراسم

من نپذیرفتم و اعالم کاردم دیگار نمای خاواهم هایچ رابطاه ای باا         تالش کردند که با من تماس بگیرند که

با من تماس نگیرید و اسم من را هم از  لیست تلفن خودتان پاک کنید. و  :سازمان داشته باشم و تاکید کردم

اضافه کردم بعد از این هیچ کس حق ندارد به هیچ دلیل و بهانه ای با من تماس بگیرد. چه بخاطر تظاهرات، 

خاطر کشته شدن فرد یا افرادی از رزمندگان ارتش آزادیبخش در عراق یا بخاطر هر موضوع دیگری، نمی یا ب

 خواهم دیگر کسی با من تماس بگیرد.

به این ترتیب در غم و ناباوری، برای همیشه و بطور قطعی از "سازمان مجاهدین خلاق ایاران" جادا شاده و     

 رابطه ام را قطع کردم. 

 خودکشی، بحران هویتی روحی؛ فکر  دوره بحران شدید 

 12(: در شهر "بوخوم"، در یک خوابگاه دانشجوئی در یک اتاق 122۲-1221) 1215تا شهریور 1214خرداد 

متری از این طرف به آن طرف اتاق قدم می زدم. از خودم می پرسیدم: من اصال اینجاا چکاار مای کانم؟ در     

اصال چی شد که کار به اینجا آلمان، مرکز سرمایه داری در اروپا. آیا این آن چیزی بود که من دنبالش بودم؟ 

 رسید؟ 

سعی می کردم با کالس زبان آلمانی خودم را مشغول کنم، اما توان یادگیری ام خیلی پائین آمده بود. تمرکز 

نداشتم، خوب نمی خوابیدم. تنها بودم، با کسی )بجز چند نفر محدود از هواداران سازمان که در چند ماه قبل 

شتم. با ایرانیان عادی اگر حرف می زدم فکر می کردم من را نمی فهمند. فرهنگ شناخته بودم( رابطه ای ندا

 و ادبیاتی که بکار می بردم برای آنها ناشناخته بود. 

 روزها و هفته ها و ماه ها می گذشت...
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احساس خالء می کردم، نمی دانستم کی هستم، چی هستم، اینجا چکار می کنم. بعضی وقت ها خاودم باه   

فتم "خائن". به حرف های "خواهر" سارا در آخرین شب قبل از خروج از عراق فکر می کردم که خودم می گ

می گفت: با رفتنت داری به رهبری پشت می کنی، داری پا روی خون شهدا می گذاری... از خودم حالم بهم 

خودم حرف بزنم، می خورد و نمی دانستم که واقعا چکار باید بکنم. نمی خواستم با کسی در مورد گذشته ی 

احساس می کردم کسی که در درون مجاهدین نبوده من را نمی فهمد. با همان چند نفر هوادار هم که رابطه 

 گاه و بیگاهی داشتم وارد جزئیات نمی شدم.

 و باز روزها و هفته ها و ماه ها می گذشت...

ل را دوسات داری؟ مای گفاتم:    هم اتاقی هایم در خوابگاه دانشجوئی از من مای پرسایدند کادام تایم فوتباا     

"مونشن گالدباخ". با شنیدن آن، همه می خندیدند. مونشن گالدباخ اسم تیمی بود که من در سال های قبل 

از انقالب شنیده بودم و دیگر با شروع انقالب تحوالت فوتبال را دنبال نکرده بودم و خبری از تیم های فوتبال 

ه محبوب" می پرسایدند، مای گفاتم "اساتیو ماک کاوین" و دوبااره        آلمان نداشتم. از من در مورد "هنرپیش

حسابی خنده شان می گرفت. با کامپیوتر که تازه عمومی شده و برخی در اتاق داشتند کاامال بیگاناه باودم،    

آنزمان هنوز اینترنت به خانه ها راه نیافته بود یا عمومی نشده باود ولای در یاک ساالن در دانشاگاه، امکاان       

 اینترنت وجود داشت. اصال نمی دانستم اینترنت چیست یا چطور می شود استفاده کرد وووو استفاده از

سال گذشته یخ زده شده بودم و از دنیا کامال بی  12هر چه زمان می گذشت فکر می کردم که گوئی من در 

ورد خیلای از  اطالع هستم و گوئی که دوباره یخم آب شده و به این دنیا برگشته ام. احساس می کردم در ما 

 مسائل "بیغ، بیغ، بیغ" هستم.

بعضی وقت ها به شدت در خود فرو رفته و "حال و حوصله" هیچ کس و هیچ چیاز را نداشاتم. بارهاا اتفااق     

افتاد که برای چند روز درب اتاقم را بسته و بیرون نمی رفتم. یک بار شش هفته از ساختمان بیرون نارفتم و  

ه بودم و فقط با نان و ماست یا پس مانده ی غذائی که در آشپزخانه مشاترک  در اتاقم، خودم را محبوس کرد

طبقه ای که در آن زندگی می کردم خودم را سیر می کردم. گوشم را به درب اتاقم مای چساباندم و وقتای    

احساس می کردم کسی در راهرو نیست، برای رفتن به دستشوئی از اتاقم بیرون می رفتم و سری هم به پس 

غذای آشپزخانه می زدم. حال و حوصله چشم در چشم شدن با کسی را نداشتم. در این روزها احساس  مانده

پوچی و خالء می کردم و دیگر زندگی برایم معنی نداشت. احساس می کردم از سوی سازمان بازی خورده و 

بوخوم را تداعی می به اعتمادم خیانت شده است. خیلی از صحنه ها در کردستان، اشرف و چند ماه اخیر در 

کردم، باورم نمی شد که این همه دروغ و عدم صداقت در سازمان رواج داشته و من آن ها را نمی دیادم. باه   

حرف های مسعود فکر می کردم که می گفت: "بزرگترین خیانتی که خمینی نسابت باه ماردم ایاران کارد،      

سازمان اعتماد من رو به بازی گرفات؟ مگار    خیانت به اعتماد مردم بود." بعد از خودم می پرسیدم: پس چرا



                                                                   سال بعد                                                                 حنیف حیدرنژاد       ۵۲نگاهی به فروغ جاویدان، 

۲8 

 

آدم چند بار زندگی میکنه. چرا سازمان با من این کار رو کرد؟ در این روزها بارها به "خودکشای" فکار مای    

کردم. فکر می کردم زنده بودنم بی معنی است. همه اش خودم را ارزشگذاری منفی کرده و خودم را سرزنش 

 کرده یا محکوم می کردم.

سال در درون تشکیالت زندگی کرده و با روحیه زندگی تشکیالتی بزرگ شده باودم، حاال بایاد     12  من که

همه کارهایم را تنها انجام می دادم، تنها فکر کنم و تنها برنامه ریزی کنم. هیچ کس نباود کاه بخاواهم از او    

ی خاودم "گازارش" مای    کمک بگیرم یا با هم همفکری کنیم. به سیاق سالها زندگی تشکیالتی، خاودم بارا  

 نوشتم. یاداشت های آن زمان اینک برایم بسیار با ارزش هستند. 

 دوره بازیافتن و پیدا کردن خویش

نزدیک سه سال از ورودم به آلمان می گذشت. در خالل فکر کردن ها و فکار کاردن هاا، خاودم را ساوال و      

 جواب می کردم:

 ات چه بود؟ اصال برای چی وارد مبارزه شدی، انگیزه اولیه -

خوب معلومه! مسئله من عدالت اجتماعی بود، رفاه و آسایش برای مردمان و اینکه مردم بتوانناد در آزادی   -

 زندگی کرده و حرفشان را بزنند.

 سال بیش نداشتم، ایده ال ها و آرزوهایم همین بود. از خود می پرسیدم: 11یا  15آنزمان که من 

 ارد مبارزه شدی، یا برای سازمان؟آیا تو برای این خواسته ها و -

 برای این خواسته ها. -

 آیا این خواسته ها هنوز به قوت خودش باقی است؟ -

 معلومه. -

پس مبارزه برای این خواسته ها هم می تواند ادامه داشته باشاد. و مباارزه بارای آنهاا ربطای باه ساازمان         -

 مجاهدین نداره.

دم، نمی توانستم به "مسعود" نزدیک شوم. فکر می کردم هر اشکال و تا اینجا فقط از "سازمان" حرف می ز -

انتقادی هم که باشد، مسعود از آن مبرا است. در واقع از فکر کردن به نقش مسعود فرار می کردم و از اینکاه  

نتیجه ی فکر کردن این بشود که مسعود را مسئول همه اشکاالت و انتقادات و ضعف هاا در ساازمان بادانم،    

ر می کردم. نمی خواستم یک بار دیگر به "خیانت به اعتماد" از سوی کسی اعتراف کنم که زمانی "خدا و فرا

پیغمبر" و خانواده و عشق من بود. اما به تدریج چشمم را بر روی خودم و واقعیت، آنگونه که هست، باز مای  

مسعود بر نمی گردد. نقاش   یهاکردم. تردیدی نداشتم که اشکاالت و ضعف ها در سازمان به "دور و بر" ی 

بی بدیل مسعود در چهار دهه گذشته در رهبری و هدایت سازمان جائی برای تردید باقی نمی گاذارد کاه او   

مسئول اول همه سیاست ها و تصمیم گیری ها و رفتاری است که با اعضاء و هواردان شده است. باا رو در رو  
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، خالء درونی ام بیشتر می شد، اماا هام زماان تاالش مای      شدن با مسعود و پذیرش تلخ نقش و مسئولیت او

 کردم تا هویت خودم را، هویت انسانی خودم را مستقل از هر کس و هر چیزی تعریف کنم.  

پایان این دوره ی سوال و جواب و خلوت کردن با خود این شد که من دوباره خودم را "پیدا" کردم. اعتماد به 

 ی خودم را به رسمیت شناختم و یک هویت جدیدی از خودم را تعریف کردم.نفسم را بازیافتم، ارزش انسان

اینک، من خود را "انسانی" تعریف می کنم که به "انسانیت" اعتقاد دارد. یک "اومانیست". اعتقاد به انسانیت، 

ا" یاا  عشق به انسان ها، خدمت به انسان ها و احترام به انسان ها آنگونه که هستند مرام من اسات. باه "خاد   

مذهب اعتقادی ندارم. مذهب را امری شخصی می دانم. برای خودم به اندازه کافی دلیل دارم کاه ماذهب را   

نفی و انکار کنم، اما مایل نیستم بطور فعال وارد این وادی شوم. مایل نیستم با کسی بحث کنم و اجازه نمی 

 دهم کسی روی من کار مسیونری یا تبلیغی کند.

ندی به قول و قرار و احترام به اعتمادی که نثارم می شود معتقدم . ابزار کاردن انساانها و   به صداقت و پای ب

 ابزاری دیدن آنها و دروغ و رویا و فریب را رد می کنم. 

انسان بر انساان دیگار را  رد مای کانم. باه      یا  "قیومیت" به عقل و شعور انسان معتقدم و هر نوع  "والیت" 

اد او در تعیین راه و روش زندگی اش اعتقاد دارم و احترام می گذارم. نمای خاواهم   آزادی انسان و انتخاب آز

برای کسی تعیین تکلیف کرده و "خوب و بد" مشخص کنم. هر انسان بالغی حق دارد هر طاور کاه خاودش    

 دوست دارد زندگی کند.

ر نوع همکاری تشکیالتی هدر مورد خودم و با توجه به آنچه که پشت سر گذاشتم، انسانی سیاسی هستم، اما 

. با هر گروه و حزب و سازمان و تشکیالت سیاسی را رد می کنم. می خواهم یک فعال مستقل و منفرد باشام 

 .اگرچه امیدوارم هر انسانی تجربه خودش را بکند و قصد ندارم تجربه ی خودم را عمومیت دهم.

ا ایدئولوژیک را رد می کنم. تمرکز اصلی کار خود را یک "شهروند جهانی" می دانم. هر نوع تعصبگرائی ملی ی

و فعالیتم را در زمینه حقوق بشر قرار می دهم. تا آنجا که بتوانم سعی می کنم تمرکز کار خاودم را بار روی   

ایران و ایرانیان فراری از جهنم جمهوری اسالمی قرار دهم، اما می خواهم کاه حتماا در ارتبااط باا دفااع از      

دنیا نیز فعال باشم. حقوق بشر را خودی و غیر خودی نمی بینم. در ارتباط با ماردم   حقوق بشری دیگر مردم

 بر کار اطالع رسانی و روشنگری و آگاهی بخش تمرکز می کنم.

به عدالت و رفاه اجتماعی معتقدم و از مبارزه بر علیه ظلم و ستم و استثمار و هر ناوع تبعایض حمایات مای     

 کنم.

 معتقدم.در برابر وجدان و قانون اهل کینه و نفرت نیستم ولی به حسابرسی و "پاسخگوئی" 

از مورد قضاوت قرار دادن انسان ها پرهیز می کنم. پیشداوری و اتهام زنی بی پایه و اساس را قباول نادارم و   

 معتقدم باید با استدالل و منطق و بر پایه حاکمیت قانون عمل کرد.
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المی را ضد بشری و جنایت کار می دانم و خواهاان سارنگونی آن باوده و امیادوارم تماام      رژیم جمهوری اس

حاکمیت این رژیم در دادگاه های عادالنه با استانداردهای بین المللی سال های آمرین و عاملین جنایت های 

هر انسان مای   محاکمه و مجازات شوند. مبارزه مسلحانه به معنی جنگ مسلحانه را درست نمی دانم، اما حق

دانم که در برابر ظلم و ستم و خشونت دولتی، به روشی که خودش تشخیص می دهد از خود دفاع کند. اگار  

رژیم دفاع مسلحانه را بر مردم تحمیل می کند، دفاع متقابل مردم دیگر به خشونت ربطی نادارد. ایان رژیام    

خابات آزاد زیر نظر ساازمان ملال و انتقاال    است که باید از خشونت دست بردارد. آرزوی من برگزاری یک انت

قدرت به صورت مسالمت آمیز به مردم است. اگر چه این "آرزو" را بسیار نامحتمل می دانم. امیادوارم ماردم   

در فعالیت های صنفی خود و با مبارزه منفی به رژیم نه بگویند و برمطالبات صنفی خود پا فشرده تاا از ایان   

 طریق روزنه ای باز شود.

هام  به خودم می گفتم ایده آل ها و آرزوهای اولیه من به سازمان مجاهدین خلق ربطی نداشته و به سازمان 

بوده که من در آن مقطع زمانی فکر می کردم با آن بهتار و ماوثر تار مای      "ظرف"ربطی ندارد. سازمان یک 

 مده است. توانم این آیدال ها را محقق کنم. حاال که با سازمان نشد، دنیا به سر نیا

دوره ی بازشناسی و بازبینی  و "خود" سازی جدید من سالها بعد و تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است. جاائی  

برای پشیمانی گذشته خود نمی بینم، اما باور دارم که اشتباهات زیادی هم داشته ام. مهمتارین اشاتباه مان    

گیری ها بر من غلبه داشته و عمق آگااهی هاایم    این بوده که در بسیاری موارد شور و احساساتم در تصمیم

بسیار بسیار کم بوده است. تصمیم گیری هایم کمتر از منطق و خرد و آگاهی پیروی می کرده و بیشتر تحت 

ی که ایجاد می شده تصمیم می گرفته ام. دید مطلق گرانه در من بسیار قوی باوده  و هیجانات تاثیر فضا و جو

نی و ایدآلیستی" فکر می کردم، می خواستم همانگونه هم زندگی کنم. این طرز فکر است. همانگونه که "آرما

کامال با دنیای واقعی متناقض است. در زندگی "تعادل" را حفظ نکرده و با چشمان بساته اعتمااد کورکوراناه    

اسات و  داشته و دنیای پیرامون خودم را درست ندیدم. مسئولیت هر عمل من در درجه اول به خودم مربوط 

برای آنچه که بر من گذشته، نه سازمان مجاهدین و نه هیچ فرد خاصی را "مقصر" نمی دانم. اما بار نقاش و   

 "مسئولیت" و پاسخگو بودن آنها تاکید دارم.

 

 نتیجه گیری ها قسمت نهم:

باود کاه هشات    تشاری  موضاوع   توضی : مجموعه نوشته های حاضر شامل دو قسمت می شود: قسمت اول: 

 .ها تحلیل و نتیجه گیریقسمت قبلی به آن اختصاص داشت. قسمت دوم: 

من عمد داشتم این دو قسمت را از هم جدا کنم، تا خواننده بدون تاثیر پذیری از تحلیل من، خود هر نتیجه 

 گیری که می خواهد داشته باشد.
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در باره یک موضوع،   )تاکید می کنم: نسبتا درست(من برای ارائه یک تحلیل نسبتا درست و واقعبینانه  از نظر

 فراهم بودن شرایط زیر الزم و ضروری است: 

ساله تشکیالتی من با سازمان  12داشتن اطالعات درست و دستکاری نشده و خام و موثق )حضور و زندگی  -

 مجاهدین خلق.(

الش کردم که این شرط را رعایات  )تو عدم جانبداریپرهیز از دخالت دادن احساس فردی و رعایت انصاف  -

کنم و اگر جائی در هشت قسمت قبل این موضوع رعایت نشاده باشاد، خوشاحال مای شاوم باا ذکار ماورد         

 یادآوری شود.(

حکم قطعی و نسبی دیدن تحوالت و نتیجه گیری ها. )تالش کارده و مای    مطلق اندیشی و صدور پرهیز از -

 کار به آن پایبند باشم.( کنم در نوع فرموله کردن جمالت و در روش 

توان و تخصص تجزیه و تحلیل داده ها و داشتن نگاه تخصصی و کارشناسی )مجموعه ی داناش و تجاارب    -

پایه ی الزم در این مورد را تامین می کند. نوشته های دیگر مان در   شخصی، تشکیالتی و شغلی من حداقِل

 د هستند.(زمینه کار تخصصی ام، نمونه مناسبی در سنجش این مور

 باشد.  اقضتحلیل باید نهایتا از یک ساختار و انسجام برخوردار بوده و عاری از تن -

 

ابتادا مطالاب    کانم به آندسته از خوانندگان که خواندن مطالب از این قسمت را شروع کرده اند توصایه مای   

 .هشت قسمت قبل را مطالعه کنند

 

 نتیجه گیری ها 

 بود ایدئولوژیک نظامی و  -سیاسی ،شکست استراتژیکفروغ جاویدان، یک . عملیات 1

 

زیرا؛ باه هادف اعاالم شاده دسات نیافات. در جمعبنادی         عملیات فروغ جاویدان یک "شکست نظامی" بود

بسیاری از عملیات نظامی، مسعود رجوی خود این جمله را تکرار می کرد که: "موفقیت یک عملیات نظاامی  

اد "شهدا" سنجید، بلکه مهم این است که آیا هدف اعالم شده به دست آمد یا را نباید با کم یا زیاد بودن تعد

 نه؟" )نقل به مضمون( 

از قبل اعالم شده در رابطه باا عملیاات فاروغ     عملیات فروغ جاویدان را بسنجیم، هدِف ،اگر با همین شاخص

نیز فت  کرمانشاه بود که  جاویدان "فت  تهران" از طریق پیشروی سریع و ضربتی زمینی بود. هدف مرحله ای

قرار بود بعد از آن نیز از طریق رادیو، تشکیل "دولت جمهوری دمکراتیک اساالمی" اعاالم شاود. باا در نظار      
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داشت هدف نهائی و مرحله ای، واض  و روشن است که عملیات فروغ جاویدان هیچ یک از اهداف اعالم شده 

 امی بود.کامل نظ کسترا به دست نیاورد و از این رو یک ش

 

قابل پیش بینی  از پیش فروغ جاویدان نظامی، به دالیل دیگری شکست نظامی عملیاتی همچنین از زاویه 

 بود، از جمله به این دالیل:

قابل هماوردی و مقایسه با نیروی رژیم نبوده و به این لحاظ نیرو، نیروهای ارتش آزادیبخش به لحاظ تعداد  -

گاه تعداد نیروهای شرکت کننده در این عملیات را  ود نداشت. )سازمان هیچبه هیچ وجه کمترین تناسبی وج

. مان  هزار نفر تخمین می زنناد  1تا  ۲ ، نیروهای ارتش آزادیبخش را بیناعالم نکرد، اما بر آوردهای مختلف

حضاور  می دانم. سازمان مجاهدین تعداد نیروهای رژیم که از سراسر کشور برای نیز آن را به واقعیت نزدیک 

 هزار نفر اعالم کرده است(. 222تا  ۵22در این عملیات بسیج شده بودند را 

موجود در ارتش آزادیبخش نمی توانست پشتیبانی آتاش )هاوائی و توپخاناه( را در    و سازماندهی تجهیزات  -

آن خبری حد الزم و در همه جبهه ها تامین کند. پشتیبانی هوائی به ارتش عراق سپرده شده بود که عمال از 

 نشد. پشتیبانی غذائی و تامین آب و آذوقه نیز اصال عملی و امکان پذیر نبود.

روز  ۲2نیروهای رزمنده ارتش آزادیبخش به دلیل عملیات های قبلی، بویژه عملیات "چلچراغ" کاه تقریباا    -

د و به لحاظ جسامی  قبل انجام شده بود هنوز درگیر جمع آوری غنایم و انتقال آنها به قرارگاه های خود بودن

 رد بیشتر در عمق خاک کشور آمادگی الزم را نداشتند.هنوز تجدید قوا نکرده و برای یک عملیات جدید با ُب

از سوی رژیم جمهوری اسالمی، تا حرکت نیروهای ارتش 1251تیر  ۵2در  ۲28بین اعالم پذیرش قطعنامه  -

فصال   نج روز فاصله بود. آماده سازی هاا و حال و  تنها پ 1251در سوم مرداد آزادیبخش برای "فت  تهران" 

درجاه هماراه باود.     42تدارکات چنین عملیات سنگین و سرنوشت سازی با فشار بسیار باال در گرمای باالی 

خستگی و بی خوابی ناشی از این فشار تاثیرات منفی به لحاظ کاهش توان جسمی و کاهش میزان هوشیاری 

 اشته بود.نیروهای رزمنده از خود بجای گذ

تعداد قابل توجهی از نیروهای رزمنده ارتش آزادیبخش را سربازان و اسیران جنگی ایرانی تشکیل می دادند  -

که یا اسیر سازمان مجاهدین بودند، یا اسیر ارتش عراق. انگیزه جنگ و جنگندگی در باین ایان افاراد )بجاز     

با ساختار و روابط و مناسابات ساازمان مجاهادین و    تعداد معدودی( بسیار بسیار پائین بود. آنها هیچ آشنائی 

ارتش آزادیبخش نداشتند و رفتارشان بسیار "غریبانه" باود و بسایار "گایج و بهات زده" باه نظار رسایده و        

"چسب" الزم برای ارتباط ارگانیک در یک تیم و  واحد عملیاتی نظامی را نداشتند و نمی شد انتظاار داشات   

 رتباطی برقرار شود.که در ظرف چند روز چنین ا
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تعداد قابل توجه دیگری از نیروهای تازه نفس از کشورهای اروپائی آمده بودند. برخی از این نیروها از افاراد   -

ستادهای مختلف سازمان در خارج کشور بودند و تعاداد زیاادی نیاز نیروهاای هاوادار کاه در انجمان هاای         

آموزش نظامی ندیده بودند، یا آموزش نظامی آنهاا بسایار    دانشجوئی فعالیت می کردند. این دو دسته یا اصال

ابتدائی بود. با ساختار واحدهای عملیااتی ارتاش آزادیابخش آشانا نبودناد و نمای شاد باه ساادگی آنهاا را           

سازماندهی نمود. عالوه بر آن، به دلیل آنکه در گرمای شدید تابستان به عاراق وارد شاده بودناد، باه لحااظ      

با آب و هوا داشتند، اما همزمان باید با فشار باال آموزش پایه نظامی ببینند. باه لحااظ   جسمی مشکل انطباق 

باه  ورود این دسته اول در چند روز  در عراق، آنهم شرایط آب و هوائی موجودانطباق با جسمی کنار آمدن و 

سا یک دلیل اصلی در . چه ببسیار ضربه پذیر می کرددر حین عملیات بسیار بسیار سخت بود و آنها را عراق، 

کشته شدن بسیاری از این دسته افراد همین عدم آمادگی جسمی و عدم آشنائی آنان با فنون و آموزش های 

 نظامی بوده است.

سازماندهی عملیات با سرعت و با شتاب انجام شاد و نمای توانسات باا توجاه باه هماه دالیال فاوق یاک            -

 نهم متناسب با هدف اعالم شده را تضمین کند.سازماندهی مناسب با راندمان نظامی مناسب، آ

 ناد. نیروهای رزمنده نسبت به موقعیت جغرافیائی دشت چهار زبر و تنگه چهار زبر توجیه نظامی نشاده بود  -

که مسئولیت فت  کرمانشاه را عهده دار بود و در نوک حملاه   )تیپ سوسن(، در نشست های توجیهی تیپ ما

 داشت، چنین توجیهی انجام نشده بود. ارپیشروی در دشت چهار زبر قر ی

سازماندهی و پیشروی نظامی به دلیل آنکه باید "ضربتی" انجام می شد، به صورت ستونی بود. خودروهاای   -

نظامی با فاصله کم و گاها به صورت به هم چسبیده بر روی جاده حرکت می کردند. این آرایش نظامی، ضربه 

زبر از ماشاین   آباد تا تنگه چهارپذیری ستون ها را بسیار بسیار باال برد. تمام جاده ی حدفاصل گردنه حسن 

همین ستون های نظامی پوشیده شده بود. این موضوع آمار تلفات را باال برده و جاده و مسیر ی های سوخته 

های جغرافیائی دشت کناِر جاده، امکان حرکت خودروها از  حرکت را نیز مسدود کرده بود. به دلیل ناهمواری

 .ود و عمال حرکت و پیشروی بقیه ی نیروها متوقف شده بودخارج از جاده نیز تقریبا ناممکن ب
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آنگونه که فرماندهی ارتش آزادیبخش ادعا کرد، بیشترین آمار تلفات مربوط به سازمان مجاهادین و ارتاش    -

آزادیبخش به هنگام عقب نشینی داده شده است. ولی دلیل آن توضی  داده نشده است. اماا بهام ریختگای،    

نیروها، عدم آشنائی آنها با نبود برنامه برای عقب نشینی و عدم توجیه نیروها در باره چنین طرحی، خستگی 

وضعیت جغرافیائی منطقه )بویژه در مورد آندسته از نیروها که به هنگام عقب نشینی باه کاوه زده بودناد تاا     

 خود را به مرز عراق برسانند( و سرانجام ضعف فرماندهی را می توان دالیل عمده در این مورد برشمرد.

 

مسعود رجوی در ماورد ضارورت و چرائای انجاام      تراتژیک بود.عملیات فروغ جاویدان یک اشتباه محاسبه اس

عملیات فروغ جاویدان بر این تاکید داشت که: "اگر این کار را نکنیم به عناوان زائاده ی جناگ باه ماا نگااه       

چنین استداللی قابل قبوال نباوده و باا    خواهد شد و وابسته به عراق معرفی خواهیم شد." )نقل به مضمون( 

 ال اعالم شده سازمان در تناقض است، زیرا: سیاست های قب

اول: سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک نیروی ایرانی برخواسته از درون جامعاه و تااریخ ایاران باا موضاع      

گیری هائی که از شروع جنگ اعالم کرده بود )از حضور در جبهه های جناگ در آغااز جناگ تاا تاکیاد بار       

عراقی از خرمشهر و تا امضای قرارداد صل  باین مساعود رجاوی باا     پذیرش آتش بس پس از خروج نیروهای 

 طارق عزیز، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه عراق( نشان داده بود که خواهان پایان جنگ است.
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دوم: مسعود رجوی به کرات از خمینی می خواست که صل  کند و اعالم می کرد، "صال  طنااب دار" رژیام    

 است.

م می کرد، این عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران بوده که ضربه نهائی را باه رژیام   سوم: مسعود رجوی اعال

 زده و خمینی را ناچار به سرکشیدن جام زهر کرده است.

 

با درنظرداشت موارد فوق نیازی نبود که سازمان به عملیات نظامی فاروغ جاویادان دسات بزناد. بلکاه بایاد       

می ماند تا تضادهای اجتماعی پاس از پاذیرش آتاش باس در     همانطور که همیشه مسعود می گفت، منتظر 

داخل ایران سرباز کند. آنگونه که مسعود بارها تحلیل می کرد با پایان جناگ، ماردم کاه ساال هاا جناگ و       

ویرانی را تجربه کرده و صدها هزار نفر کشته داده و میلیون ها نفر از آنها آواره شده بودند، خمینای را ماورد   

عملیاات فاروغ   ؟ در واقاع  ه استداده که چرا این همه سال یک جنگ بی حاصل را ادامه داد بازخواست قرار

و  باه سیاسات جنگافروزاناه اش    برای خمینی و رژمیش ایجاد کرد تا از پاسخگوئی "ور راه در"جاویدان یک 

 . تشنج های اجتماعی که می توانست با خود به همراه بیاورد فرار کند

پس ازمان مجاهدین اگر می خواستند به تحلیل های قبلی خود وفادار باشند، باید مسعود رجوی و رهبری س

استراتژی جدیدی برای گسترش حضور  یک از آن استقبال کرده و ،از سوی خمینی ۲28پذیرش قطعنامه  از

 برنامه ریزی می کردند. را در داخل ایران 

 

های اساتراتژیک قبلای ساازمان در تنااقض باود.      تصمیم به عملیات فروغ جاویدان با موضع گیری و ارزیابی 

شکست در عملیات فروغ جاویدان به لحاظ استراتژیک باعث "قفل شدن" نیروها در عراق شد. تاثیر اجتماعی 

این عملیات در داخل ایران نیز بسیار زیان بار بود و بر خالف آنچه مسعود رجوی می خواسات کاه ماانع آن    

در بین مردم در داخل کشور شد که: سازمان مجاهادین وابساته باه صادام     نظر شود، اتفاقا باعث تقویت این 

 حسین است.  

 

  فروغ جاویدان یک شکست ایدئولوژیک بود.

وغ جاویدان در جمع چند هازار نفاره رزمنادگان ارتاش     رمسعود رجوی در نشست توجیهی قبل از عملیات ف

که تصمیم گیری در مورد عملیات فروغ جاویدان  ین خلق ایران اعالم کرددآزادیبخش و اعضاء سازمان مجاه

یک تصمیم گیری "عاشورا" ئی است. او این عملیات را  1252خرداد  22برای او همچون تصمیم گیری برای 

در حاین   :کاه  همیت سرعت حرکت نیروها گفتبا تاکید بر ا. مریم رجوی نیز عملیاتی بدون بازگشت دانست

وجود نخواهد داشت. نه زخمی ها انتظار داشته باشند که کسی به آنهاا   عملیات امکان رسیدگی به زخمی ها
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برسد و نه آنانی که از کنار زخمی ها می گذرند این انتظار را از خود داشته باشند که باه "بارادر یاا خاواهر"     

 . )نقل به مضمون(غرق در خون و  زخمی خود کمک کنند. چرا که اصل بر حداکثر سرعت است

را صادر کرد. اگر قارار باود وقتای رژیام      فرمان عقب نشینیدر روز سوم عملیات،  سعود رجویمبا این وجود 

و "تعاادل قاوای    مسدود مای شاود  ارتش آزادیبخش د و راه پیشروی "تمام" نیروی خود را به صحنه می آورن

 رجاوی مساعود  ، نیروهای ارتش آزادیبخش عقب نشینی کنند، پس چرا نظامی" به نفع رژیم برهم می خورد

گری ایادئولوژیک و  مدر تصامی  ؟عملیات را عملیاتی بی بازگشت نامید که باید "عاشورا"  گوناه وارد آن شاد  

دخالت داده شود. قبول برتری نظامی رژیم و تصامیم باه    "تعادل قوای نظامی"عاشورائی قرار نبود که عنصر 

و "فر صت طلبی" معنای دارد.  است  عقب نشینی در "دستگاه فکری و ایدئولوژیک عاشورائی"،  قبول "ذلت"

تصمیم به عقب نشینی گرفت؟ اگر او  ،چرا مسعود رجوی برخالف ارزش های ایدئولوژیکی که اعالم کرده بود

از قبل می دانست در صورت برقرار نبودن تعادل قوای نظامی، ناگزیر باید عقب نشینی کند، پاس چارا اصاال    

اند. و اگر هم از همان اول می دانست که تعادل قوای نظامی باا  تصمیم خود را "عاشورا"ئی و بی بازگشت خو

عقب نشینی نمود، پس اصال چرا تصامیم باه عملیاات     یدنیروهای رژیم وجود نداشته و در صورت ضرورت با

 ؟و آن را "عاشورا" گونه نامید فروغ جاویدان گرفت

 

شورا" ئی که مسعود رجوی اعالم کرده فرمان عقب نشینی عملیات در فروغ جاویدان با هدف و معیارهای "عا

که بود  در تضاد است. از این رو "تن دادن به عقب نشینی" در چهار چوب همان دستگاه فکری و ایدئولوژیک 

 یک شکست تلقی می شود.او ادعا می کرد، 

در شخصا از تصمیم عقب نشینی بسیار خوشحالم و در اینجا تنها قصادم آن باود تاا تناقضاات ایادئولوژیکی      

 .گفتار و عمل مسعود رجوی را روشن کنم

 

 کدام ها بودند؟ عوامل "مسئول" و  تاثیرگذار در تصمیم گیری برای "عملیات فروغ جاویدان". 5

 

 .این عوامل در اینجا تاکید بر "مسئولیت" است و نه "تقصیر" کار بودن یا نبودن

 

فروغ جاویدان و پیامد هاای آن دخیال باوده و     عوامل زیر در اتخاذ تصمیم برای عملیاتاز نظر من عناصر و 

 نقش داشته اند:
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هر یک از رزمندگان ارتش آزادیبخش و هماه آناانی کاه در ایان عملیاات       :اول: نقش فرد و مسئولیت فردی

هر فرد بالغی که به عملیات فروغ "آری" گفت، به لحاظ حقوقی مسئولیت عمال و تصامیم   . شرکت کرده اند

 عهده بگیرد.خود را نیز باید به 

با شور و حرارت از  به یاد دارم که در روزهای تدارکات قبل از عملیات، بسیاری از رزمندگان ارتش آزادیبخش

"عملیات سرنگونی" حرف زده و کسی از شادی در پوستش نمی گنجید. در نشست توجیهی قبل از عملیاات  

خاود از ایان طارف باه آنطارف مای رفاتم و        و تا قبل از آنکه مسعود و مریم وارد سالن اجتماعات شوند من 

دوستان قدیم را سخت در آغوش گرفته و از اینکه باالخره "عملیات نهائی" رساید خوشاحال باودیم و موقاع     

خداحافظی به هم می گفتیم: دیدار در "میدان آزادی". ما، ما رزمندگان ارتش آزادیبخش به هنگاام تصامیم   

به عنوان یک شخصیت حقیقی باید مسئولیت تصمیم و عمل خاود را   گیری کودک و نابالغ" نبودیم، بنابراین

به عهده بگیریم و قبل از آنکه هر کس دیگری را مسئول بدانیم، باید اول صادقانه مسئولیت تصمیم خود هم 

 ، یک صدا "بله" گفتیم. دوقتی مسعود از ما پرسید که آیا با عملیات موافق هستی ، خود به عهده بگیریم.را

. من اعتماد چشم بساته کارده   به عهده می گیرمخودم تباه کردم که آری گفتم و مسئولیت آن را هم من اش

 .بودم و این اصلی ترین انتقادی است که به خودم دارم

 

 کل نیروهای ارتش آزادیبخش ملی ایران  و فرماندهیعقیدتی سازمان مجاهدین دوم: نقش رهبری 

در سازمان مجاهدین خلق و فرمانده کل ارتاش آزادیابخش ملای ایاران     مسئول اول مسعود رجوی به عنوان 

وهای تحت امر خودش را در "تصمیم گیری" برای انجام عملیات شرکت نشست توجیهی قبل از عملیات، نیر

)سوال مسعود در جلسه توجیهی قبل از عملیات: "برای ثبت در ساینه تااریخ و شارکت در یاک چناین       داد.

عاری از احساسات، اگر چه انقالبی رو نمی شود از عواطفش جدا کرد، ولی باا   بنیادین،تصمیم گیری بزرگ و 

حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هرکس که می گوید که درست اسات کاه   

که تاخیر کنیم، و هر کس که می گوید هر نتیجه ای داشته باشد این عملیات، به هار   ستبرویم، و درست نی

ال کیفا بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی است، با آهستگی، هر کس که می گوید که باید برویم، از ح

بار تصامیم    -همه دست بلند مای کنناد  -ما بایسته و شایسته همین است که برویم، دست بلند کنید ببینم. 

 ثانیه( ۵542تا    25۲۵ز دقیقه خود استوارید؟ جمعیت: بله.... ا

http://www.youtube.com/watch?v=rGr5SOYnEKA 

 

از نیروهای تحت امر خود می خواهاد بادون دخالات دادن احساساات و باا       "فرمانده کل قوا"وقتی اما...، اما 

را از آنچاه کاه در انتظاار     دارد تا نیروهای تحت امر خاود  ه"حسابیگری نظامی محض" تصمیم بگیرند، وظیف

http://www.youtube.com/watch?v=rGr5SOYnEKA
http://www.youtube.com/watch?v=rGr5SOYnEKA
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دقیق مطلع کند. باید توجیه نظامی دقیق انجام می شد. باید ارزیابی درست نظاامی از تاوان   به طور آنهاست 

 رژیم و نیروهای خودی ارائه می شد و ...

تسلیحاتی  و نیز جزئیات نقشه عملیاات نظاامی باه     -باید جزئیات سازماندهی نیروئی، پشتیبانی و تجهیزاتی

 روها اطالع داده می شد.نی

یک رزمنده، تنها جنبه "فرمالیستی" داشاته و فاقاد ارزش محتاوائی اسات، و     ی "بله"  ،در فقدان موارد فوق

جزئیات "توافق" را نمای   ،حتی اگر مسئولیت آن را هم بپذیرد، به دلیل آنکه به عنوان یک شخصیت حقیقی

 .ل می رودادانسته است، آری و امضاء او نیز زیر سو

 

نظامی با رهبری عراق و ارتش آن کشور  -الزمه اتخاذ تصمیم برای عملیات فروغ جاویدان؛ هماهنگی سیاسی

بود. از روزها قبل نیز تدارکات و سازماندهی عملیات شروع شده بود. بنابراین تا آنجا کاه باه "تصامیمگیری"    

بر می گردد، تصمیم توسط مسعود رجوی گرفته شده بود. در یک رویکرد منطقی برای دخالت انجام عملیات 

دادن افراد در شراکت دادن آنها در یک تصمیم گیری "تاریخی" که در آن پای مرگ و زندگیشاان در میاان   

جوانب در مورد  از قبل، "فرمانده کل"است، روش درست آن است که رزمندگان قبل از تصمیم گیری توسط 

آگاه می شدند. عدم رعایت این ترتیب، شراکت دادن رزمندگان در "تصامیم  شان "سیاسی و نظامی" تصمیم

 . گیری" را فرمالیته و خالی از محتوا می کند

 

 روانی  -جمعی و شرایط روحیو هیجانات سوم: عامل آتمسفر 

تصامیم  بعاد  ا کنار بگذارناد و  احساسات خود ردر تصمیم گیری مسعود رجوی تاکید می کند که رزمندگان 

و پار از هیجاان   بگیرند. حال آنکه او ساعت ها قبل از بیان این یک جمله، یک فضای ایدئولوژیک و احساسی 

روانی در جمع ایجاد کرده بود که جمع تحت تاثیر آن قرار داشت. وساط ایان چناین فضاائی، طارح       -روحی

 نمی تواند به دور از تاثیر پذیری "احساسات" باشد.دقیقه طول می کشد  چندسوال و جوابی که کمتر از 

  

رزمندگان ارتش آزادیبخش اکثرا برای ساال هاای طاوالنی بادون      ،باید توجه داشت که در آن شرایط زمانی

مردم زندگی می کردند. آنها دسترسی بالواسطه به وسایل ارتباط جمعی نداشتند.  ارتباط مستقیم با جامعه و

گر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی یا مسائل استراتژیک و نظامی را یتبادل نظر با یکد آنها امکان گفتگو و

تشاکیالتی قارار داشاتند و جهاان      -نداشتند. آنها بطور مستمر و سیستماتیک زیر آموزش های ایادئولوژیک 

چشام  روی  که رهبری مجاهادین بار   می دیدندتنها با عینکی را بیرون از قرارگاه اشرف و سازمان مجاهدین 
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گذاشته بود. در چنین شرایطی اکثریت آنها با اعتماد کامل و چشم بسته، خاود را باه رهباری عقیادتی      آنها 

 شان سپرده و از او پیروی می کردند. 

 

خواستند هرچه زودتر باه دریاای    می رزمندگان ارتش آزادیبخش در عطش رهائی مردم و کشور خود بوده و

 مردم خود وصل بشوند.

تاثیرپاذیری از  عاری از ، آنچنان فضائی گیری" یک فرد در یل فوق نمی توان انتظار داشت که "تصمیمبه دال

نقش و وزن ایدئولوژیک رهبری، نداشاتن اطالعاات درسات از     ،عقیدتی )آتوریته رهبریعوامل بیرونی باشد. 

 دنیای خارج از تشکیالت(

مبتنای   یش،آزادیبخش ملی ایران در قبال نیروهاسیاست رایج در تشکیالت سازمان مجاهدین خلق و ارتش 

بوده اسات. در چناین مناساباتی هرگوناه "تصامیم      ذهن آنها بر"مانیپوالتسیون" ) دستکاری و تاثیرگذاری( 

 از پیش جهت داده می شود و نقش فرد و اراده ی آگاهانه و آزاداناه ی او در آن تصامیم گیاری   فرد گیری" 

 بسیار کم و ناچیز است.

 

 هسازمان سااخته و پرداختا  عقیدتی جمعی و شرایط روحی، توسط رهبر و هیجانات جا که عامل آتمسفر از آن

از ناه تنهاا    ،نقش "تاثیرگذار" فرد ،می شود، می توان نتیجه گرفت که در سه عاملی که فوقا به آن اشاره شد

ن دو عامال دیگار قارار    تحات تااثیر آ  و به نحوی سیساتماتیک   پیوستهاست، بلکه  دو عامل دیگر کمتر بوده

و  جهت دهی می شده است. به باور من در بین سه عامل فوق، نقش عامل "رهبری" مهم تر، تعیاین  داشته 

کننده تر و تاثیرگذار تر بوده است. از همین رو در بررسی چرائی تصمیم گیاری بارای انجاام عملیاات فاروغ      

عامل )رهبری و فرماندهی= مسعود رجاوی(،   جاویدان و شکست آن، "مسئولیت" در درجه اول متوجه همین

 بوده و اوست گه قبل از هرکس دیگری باید پاسخگو باشد.

  

پاس از مادتی حساسایت     ،طوالنی شدن زندگی تشکیالتی در محیط بساته همچنین باید در نظر داشت که 

ی که فوقاا ترسایم   کردن در چرخه ازندگی و  کمتر می کند در قبال عوامل تاثیر گذار بیرونی را کم و "فرد"

از آنجا کاه نیروهاای ساازمان مجاهادین خلاق       می کند.امری "طبیعی و بدیهی" تبدیل  شد را برای فرد به

اعتماد کامل به رهبری خود داشتند، نمی توانستند تصور کنند که رهبری ساازمان باا مکاانیزم هاای روانای      

وتصامیم   ری" ذهن و جهت دادن به رفتاار  بطور آگاهانه در حال "دستکاکه فوقا به آن اشاره شد، مشخصی 

 آنهاست.
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نیز قابل  رزمندگان ارتش آزادیبخش به عملیات فروغ جاویدانی "بله" میزان اعتبار  ،در چنین شرایط روحی

 ده و سوال برانگیز می شود.بو بحث

 

  

 فرار رهبری سازمان مجاهدین از پاسخگوئی فروغ جاویدان؛ پیامدهای شکست عملیات. 3

 

 "مسئولیت"، با خود "پاسخگوئی" را به همره می آورد. 

در زمان عملیات فروغ جاویدان مسعود رجوی همزمان چند مسئولیت را عهده دار بود: مسائول اول ساازمان   

مجاهدین خلق ایران، فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران، مسئول شورای ملی مقاومت ایاران. او حاضار   

 هائی که داشت، پاسخگو باشد. نشد متناسب با مسئولیت

 

 نشست های "تنگه و توحید"؛ فرار از پاسخگوئی رهبری

پس از عملیات فروغ جاویدان تا به امروز و با وجود گذشت یک ربع قرن، مسعود رجاوی در هایچ زمیناه ی    

اسات.  سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و یا اخالقی هیچ مسئولیتی در قبال شکست آن عملیات به عهده نگرفته 

او به سواالت و انتقادات در باره نقش خودش و سیستم رهبری تحات مسائولیتش پاساخی نمای دهاد. او از      

 پذیرش مسئولیت سرباز زده و از آن فرار می کند.

  

مسعود رجوی نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال شکست عملیات فروغ جاویدان و  از دست رفتن جان بایش از  

" رزمنادگاِن جاان   تنگه و توحید"نشست های دهی اش به عهده نگرفت، بلکه در نفر افراد تحت فرمان 1۵22

به در برده از آن عملیات را مسئول شکست عملیات معرفی کرد. او رزمندگان ارتش آزادیبخش را متهم کارد  

که به قدر کافی خودشان را به رهبر عقیدتی شان نسپرده بودند. او با شگردهای روانی و طای نشسات هاای    

النی، مباحث را طوری هدایت می کرد که به رزمندگان القاء شود که براستی مسائول شکسات عملیاات،    طو

خودشان بوده اند. مسعود رجوی بود که "فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران" بود، او باید بجای "حماسه 

که چرا عملیات به هدف سازی" و بزرگ کردن تعداد کشته شدگان و تلفات رژیم به این سوال پاسخ می داد 

خودش نرسید؟ نقش او در این شکست چه بوده و چرا بعد از این شکست همچنان اصرار دارد که بار مساند   

 قدرت بماند؟ 
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شکست عملیات فروغ به روشنی عدم صاالحیت مساعود رجاوی بارای مانادن در موضاوع رهباری ساازمان         

 مجاهدین را اثبات کرد.

 

 کردن اذهان با هدف تثبیت قدرت"؛ منحرف انقالب ایدئولوژیک"

پس از عملیات فروغ جاویدان نشست های "تنگه و توحید" زمینه ساز این مسائله باود کاه نقاش "رهباری      

عقیدتی" پررنگ تر شود. با اعالم مسئول اولی مریم رجوی، مسعود رجوی جایگاه "رهبار عقیادتی" را بارای    

به حذف دفتر سیاسی و کمیته مرکزی نمود و عماال پایاه    خود بالمنازعه کرد. با تعیین شورای رهبری، اقدام

های تصمیم گیری جمعی را ویران کرد و "اطاعت بی چون و چرا" را بر سلسله مراتب تشکیالتی حاکم نمود. 

هر فرد معترض یا منتقد را خلع رده کرده و مجبور به سکوت نمود. افراد مجیز گو و بی صالحیت را بر مسند 

ها قرار داد تا "نظام" قدرت او را حفظ کنند. آنانی که حاضر به ماندن در تشکیالت نبودند قدرت و مسئولیت 

روانی قرار داد. شأن و حرمت انسانی و حریم خصوصی و فردی اعضای سازمان مجاهدین  -را زیر فشار روحی

باور باه گازارش    ایادئولوژیک مج  -و رزمندگان ارتش آزادیبخش را نقض کرده و افراد را با شاگردهای روانای  

نویسی در مورد خود یا بر علیه دیگران نمود. همه این اقدامات برای آن بود تا از پاسخگوئی در مورد شکست 

 عملیات فروغ جاویدان فرار کرده و مسئولیتی نپذیرد. هدف این اقدامات "حفظ قدرت به هر قیمت" بود.

ادیبخش را طوری مشغول "درون خود" نمود که "انقالب ایدئولوژیک"، نیروهای سازمان مجاهدین و ارتش آز

موضوع و مسئله اصلی، یعنی شکست عملیات فروغ جاویدان و پاساخگوئی مساعود رجاوی در قباال آن، باه      

 فراموشی سپرده شد.

 

این یک روش شناخته از سوی مسعود رجوی است که برای فرار از پاسخگوئی در قبال یک موضوع،  با ایجاد 

ید و برجسته کردن عمدی آن، ذهن نیروهای خودی یاا بیرونای را از موضاوع اصالی     و طرح یک موضوع جد

نیز برای فرار از پاسخگوئی در مورد اینکاه چارا رژیام در عارض      1254و  1252منحرف می نماید. در سال 

شش ماه سقوط نکرد و چرا  استراتژی جنگ مسلحانه ی چریک شهری و چرا خِط "زدِن سرانگشتان" رژیام  

 داد، طالق و جدائی مریم رجوی و  موضوع رهبری عقیدتی را اعالم کرد. جواب ن

 

هر کس که مسعود رجوی را می شناسد می داند که او فاردی اساتراتژیک اسات و از پایش برناماه هاائی را       

، بارای   1258تنظیم و به تدریج اجرا می کند. قبل از به جریاان افتاادن انقاالب ایادئولوژیک دوم در ساال      

اه برنامه های تفریحی و ازدواج های تشکیالتی در قرارگاه های مجاهدین در عراق به راه افتاده بود. چندین م

سوال این است: اگر مسعود رجوی می دانست که چندین ماه بعد قرار است موضوع "طالق های ایدئولوژیک" 
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ی را به راه انداخته و مصرانه آن را در درون سازمان به جریان بیاندازد، پس اصال چرا این ازدواج های تشکیالت

را تشویق می نمود؟ اگر از پیش مشخص بود که قرار است "انقالب ایدئولوژیک" و پشت سر آن طاالق هاای   

ایدئولوژیک به راه بیافتد، چرا خط ازدواج های تشکیالتی تشویق شد؟ تناقض نهفته در این دو تصمیم گیری، 

 نجام شد چه توضیحی دارد؟که به فاصله نسبتا کوتاهی از یکدیگر ا

 

 ؛ کودکان مانع اجرای انقالب ایدئولوژیک بودندمادرشان جدا کردن کودکان از پدر و

از نظر من یکی از بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین تصمیم های مسعود رجوی، تصمیم جداکردن کودکان از 

زناان و ماردان مجاهاد )چاه متاهال یاا       پدر و مادرشان بوده است. طالق های ایدئولوژیک حکم می کرد که 

مجرد(، زن و مرِد زندگی خود را "طالق" داده و بجای آن عشق و عواطف و احساسات خود را به طاور تماام   

کاودک( در قارار گااه اشارف و      122عیار نثار رهبری عقیدتی )مسعود و مریم( کنند. حضور کودکان )حدود

ن می شد تا "طالق ایدئولوژیک" مورد نظار مساعود رجاوی باه     دیگر پایگاه های مجاهدین در عراق مانع از آ

طور کامل انجام شود. کودکان هم پدر خود را می خواستند و هم مادر خود را. تا زمانی که کودکان در عاراق  

بودند، وجود و حضور آنها دلیلی بود برای پدر و مادران تا کماکان با "همسر سابق" در ارتباط بمانند. به ایان  

، کودکان "مزاحم و مانع" انقالب ایادئولوژیک و طاالق هاای ایادئولوژیک بودناد و بایاد "از سار راه"        ترتیب

برداشته می شدند. حمله آمریکا به عراق فرصت بسیار مناسبی بود تا در پوشش "حفظ جان کودکان"، آنها را 

گفته شد و هام باه کودکاان و    از عراق خارج کنند. در رابطه با خارج کردن کودکان، هم به پدر مادرها دروغ 

هم به آنهائی که در کشورهای دیگر سرپرستی این کودکان را به عهده گرفته بودند. به آنها گفته شده بود که 

 پس از "چند ماه" بچه ها به نزد پدر و مادرشان بر خواهند گشت.

ضربات روحی شادید دریافات    بسیاری از پدر و مادران و کودکاِن آن روز و جوانان امروز، به دلیل این جدائی

کردند که هنوز هم از آن رنج می برند. این بسیار غیر انسانی و غیر مسئوالنه است که برای پیشبرد یک خط 

تشکیالتی با عواطف انسانی این کودکان و پدر و مادران آنها و نیز آنانی که به سازمان مجاهادین  -ایدئولوژیک

 به عهده گرفته بودند بازی کرده و فریبکارانه با آنها رفتار شود. اعتماد کرده و سرپرستی این کودکان را

 

 "جدا شدگان"برخورد با 

پس از عملیات فروغ جاویدان بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین و رزمندگان ارتاش آزادیابخش مایال باه     

ماندن در عراق نبودند. این تمایل پس از شروع انقالب ایدئولوژیک و اعالم "طالق هاای ایادئولوژیک" بسایار    

و دالیلای کاه خاود آن افاراد     سازمان مجاهدین تاکنون هیج رقمی در مورد تعداد افراد جدا شده بیشتر شد. 

تشکیالتی  -. روش های ایدئولوژکاعالم کرده بودند، انتشار نداده است. سرنوشت تک تک این افراد مهم است
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در درون سازمان مجاهدین به گونه ای است که فرد جدا شده مورد تنفر دیگران قرار بگیرد. رفتار و تصمیم او 

فرد القاء می شود که او الیق مرگ است. فرد جدا شده تحت فشاار  به عنوان "خیانت" ارزشگذاری شده و به 

روحی شدید، هم در نشست های کوچک و هم در نشست های بزرگ چند ده نفره، مورد تحقیر و توهین قرار 

گرفته و کرامت انسانی اش مورد تجاوز قرار می گیرد. شدت و عمق این تنبیه های تشکیالتی آنچناان اسات   

اشدگان پس از جدائی، توان سربلند کردن ندارند. بسیاری از آنها از "عذاب وجدان" رنج می که بسیاری از جد

برند، خود را سرزنش کرده یا حتی خود را مورد قضاوت منفای قارار مای دهناد. پیاماد چناین رفتاار هاائی         

از توانمنادی   گسترش گوشه گیری، بدبینی و افسرگی در بین این دسته از افراد است. با وجوی که این افراد

های مختلف فردی و سیاسی و تشکیالتی و اجتماعی برخوردارند، به انزوا کشیده شاده و عماال تاثیرگاذاری    

آنها بر روند تحوالت سیاسی اجتماعی کشور از بین رفته و از دور خارج می شوند. شدِت درخود فرو رفاتن و  

از خود، تجارب خود و آنچه بار آنهاا گذشاته    سکوت و گوشه گیری در این افراد تا آن حد است که به ندرت 

 است می گویند یا می نویسند. به این ترتیب نسل جوان ایران از دسترسی به تجارب آنها محروم شده است.

تشکیالتی" با جداشدگان از سازمان مجاهدین کاری مای کناد کاه     -تنبیه ها و بازخواست های "ایدئولوژیک

از این تشکیالت جدا شده و دائما خود را زنده بگور کرده و از ورود به عرصاه  اکثریت آنها "با تابوتی در مغز" 

 فعال "زندگی" و حیات اجتماعی فاصله می گیرند. آیا این به نفع رژیم جمهوری است یا به ضرر آن؟

 اگر فردی از جدا شدگان بخواهد دیدگاه های انتقادی خود را منتشر کند، دائما از این ترس دارد کاه ماورد   

توهین و اتهام قرار بگیرد. این افراد دائما در یک "خودسانسوری" مداوم زندگی می کنند و عمال حاق آزادی  

 بیان در درون آنها به گور سپرد شده است.

 

سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی از افراد خود، و در طول مدتی که آنها در تشکیالت فعاال هساتند   

روانی و بر بستر ی از  -یه می کند. این گزارش ها در یک شرایط خاص روحیگزارش و دست نوشته هائی ته

هیجانات جمعی نوشته شده اند. بخشی از این گزارش ها، انتقادهای فرد از خودش را شامل می شود. برخای  

از گزارش های انتقادی حتی به موارد کامال خصوصی و شخصای، از جملاه باه مساائل خاانوادگی و جنسای       

رد. بسیاری از افراد جدا شده از مجاهدین نگران آن هستند تا در صورت علنی کردن انتقاداتشان، اختصاص دا

مورد توهین و اتهام از سوی سازمان مجاهدین قرار گرفته یا گزارش و دست نوشته هایشان، بر علیه خود آنها 

ردن آنها به سکوت اسات.  امنیتی برای ترور شخصیت افراد و مجبور ک -منتشر شود. این یک شیوه ی پلیسی

سازمان مجاهدین خلق به انزوا راندن جداشدگان و مجبور کردن آنها به سکوت را "زندگی شرافتمندانه" مای  

نامد. اما همینکه کسی جرئت کند که بخواهد عقایدش را ابراز کرده و انتشار عمومی دهد، باید این نگرانی را 

 و اتهام قرار بگیرد.نیز به جان بخرد که ممکن است مورد توهین 
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من شخصا انتشار نوشته های افراد بر علیه خودشان از سوی سازمان مجاهدین خلق را عملی غیر اخالقی و از 

نظر حقوقی قابل پیگرد می دانم. در دنیای مدرن امروز وقتی فردی در یک روابط و مناسبات به طرف مقابال  

را با او در میان می گذارد، مثال در صاحبت باا پزشاک،    خود اعتماد کرده و مسائل خصوصی و محرمانه خود 

روانشناس، وکیل، مددکار اجتماعی، کشیش و ... آن طرف، بر اساس رعایت اصل "حفظ رازداری" موظف باه  

حفظ این اسرار شخصی بوده و نمی تواند این اطالعات را برعلیه خود آن فرد استفاده بکند و اگر چنین کاری 

 تبار و صالحیت خود را باطل کرده و البته عمل او به لحاظ حقوقی قابل پیگرد است.انجام دهد، عمال اع

 

با این وجود در مورد شخص خودم از سازمان مجاهدین خلاق ایاران درخواسات مای کانم تاا کلیاه اساناد،         

 نه فقط چند سطِر گزینشگزارشات و دست نوشته های مربوط به من را انتشار عمومی دهد. تاکید می کنم: 

. امیدوارم افراد دیگری از جدا شادگان از ساازمان   شده، بلکه همه ی چندصد یا چند هزار صفحه گزارشات را

مجاهدین خلق پیدا شده و چنین درخواستی مطرح کنند. مطمعنا چنین گزارش هائی ماواد خاام بسایار باا     

روانکااو، جامعاه شاناس،    ارزشی خواهند بود تا یک تیم از متخصصین شامل روانشناس، روانشناس اجتماعی، 

متخصص علوم سیاسی، متخصص تعلیم و تربیت)پداگوگیک( و متخصص حقوق بین الملل آن ها را بررسی و 

تجزیه و تحلیل کرده و نظر کارشناسانه خود در مورد روش ها و مکانیزم هاای مانیپوالتسایون )دساتکاری و    

ر درون سازمان مجاهدین خلق را اعالم کنند. از جهت دادن ذهن( و چگونگی رفتاِر رهبری سازمان با اعضاء د

این طریق می توان به لحاظ کارشناسی استدالل کرد که تا کجا کرامت انسانی و "حقوق بشر" افراد در درون 

تشکیالت نقض شده، پیامد های روحی و شخصیتی کوتاه مدت و بلند مدت آن چیست و اینکه این موضاوع  

 گرد قضائی می باشد.تا کجا به لحاظ حقوقی قابل پی

 

 نگاه به این موضوع در شرایط فعلی اهمیت. سخن پایانی؛ 4

 

 "یک ربع قرن کافی است تا در مورد هر موضوعی تعمق کرد." 

 این را دوستی دل شکسته به من گفت.

 

سال پیش نقطه شروع تغییرات و تحوالت مهمی در ساازمان مجاهادین شاد.     ۵۲عملیات فروغ جاویدان در  

به آن عملیات برای درک "چرائی و چگونگی" این تغییرات الزم و ضروری است. امیدوارم مطالب مان   نگاهی

 در روشن شدن این موضوع کمک کرده باشد.
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1۲ 

 

 

سیاست های سازمان مجاهدین هنوز بر روند تحوالت سیاسی جاری مربوط به ایران تا حادودی تااثیر گاذار    

 سازمان ندارد. است و جنبه داخلی و درون تشکیالتی در این

 

وضعیت و موقعیت کنونی سازمان مجاهدین خلق ریشه در تصمیم گیری هاای فاروغ جاویادان و بعاد از آن     

دارد. از نظر من این سازمان که روزی می توانست، تاکید می کنم: می توانست، در تحوالت دمکراتیک ایاران  

حاوالت تبادیل شاده اسات. از نظار مان ایان        نقش تعیین کننده داشته باشد، امروز به ترمزی در روند این ت

سازمان امروز از مردم ایران ُبریده و متکی به قدرت های جهانی است. با تحوالت اجتمااعی و خواساته هاا و    

مطالبات مردم بیگانه است. موضع او در مقابل مردم ایران )در داخل یا خارج کشور( بسیار "طلبکارانه"  و غیر 

ه با نیروهای خود یا مردم عادی، ناصادقانه و فریبکاراناه عمال مای کناد. زباان و      محترمانه است. چه در رابط

فرهنگ او برای مردم بیگانه و ناآشنا است. تالش دارد تا ارزش ها و معیارهای "ایدئولوژیک" درون تشکیالتی 

د. تالش خود را عمومی و همگانی کند. فرهنگ کیش شخصیت را رواج داده و با دگر اندیشی مخالفت می کن

دارد تا صدای منتقدین، دگراندیشان و مخالفین خود را خفه کرده و با اتهام زنی، به ترور شخصیت مخاالفین  

 اقدام می کند. این شیوه ها نقض آشکار حق آزادی بیان و اعالمیه جهانی حقوق بشر است. 

 

خود را آنچنان در خود فرو رهبری سازمان مجاهدین با شگردهای روانی، مخالفین و جداشدگان از تشکیالت 

می برد که جرئت و توان سربلند کردن نداشته باشند و از هر طریق تالش می کند تا عرصه ی سیاسی مبارزه 

با رژیم را "ملک طلق" خود معرفی کرده و معیارهای خود را برای مبارز بودن یا مبارز نبودن اصل قرار دهاد.  

لوه دادن سیاست های خود عنوان می کند. "مقاومت" را معیاار  "خون شهیدان" را وسیله ای برای مشروع ج

مشروعیت خود دانسته و در حالی که در دو دهه گذشته تماما در موضوع دفاعی قرار داشته اسات، افاراد یاا    

نیروهایی که هژمونی او را نپذیرند به همکاری با وزارت اطالعات متهم می کند و با این رفتار خود یک ُسنت 

نه اتهام زنی بی پایه و اساس و ترس از بیان عقیده را در جامعه گسترش داده اسات. در قبااِل جاان    بیمار گو

نیروهای خود که از این سازمان جدا می شوند غیر مسئوالنه رفتار می کند. با سیاست های غلط، جان هزاران 

 ه خطر می اندازد. و ...نفر از نیروهای خود که در عراق و در "زندان لیبرتی" گرفتار آمده اند را ب

 

به همه ی دالیل فوق، سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبری مسعود رجوی نه تنها نمی تواناد در تحاوالت   

دمکراتیک ایران نقش مثبتی بازی کند، بلکه مانع این تحوالت شده و بر سر راه این تحوالت ترمز ایجاد مای  

 کند.
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15 

 

 

از پاسخگوئی در باره رفتار و سیاست هاای خاود خاودداری مای      رهبری این سازمان با "قدیس" کردن خود،

کند. از این رو هرگونه روشنگری مستند، غیر جانبدارانه و غیر کینه توزاناه مای تواناد باه افکاار عماومی در       

شناخت سیاست های این سازمان کمک کند. طرح چنین موضوعاتی نه به دلیل "ضدیت" با این ساازمان یاا   

این دلیل ساده است که "آزادی بیان" چنین حقی را مجاز می شمارد. نوشته های من نیاز   رهبر آن، بلکه به

"بر ضدِ" کسی یا سازمانی نبوده، بلکه تالشی است برای شکستن دیوار ترس و وحشتی که این سازمان ایجاد 

اشاد، یاا   کرده است و تاکیدی است برای دفاع از اصل آزدی بیان. اینکه چنین موضوعی خوش آیند کسای ب 

 نباشد از حقی که من از آن برخوردارم چیزی کم نمی کند.

  

امیدوارم این نوشته ها به نسل جوان ایران که از سیاست سرخورده و گریزان شده اسات، کماک کناد تاا باا      

بخش های تاریکی از تاریخ معاصر سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شده و آشنائی با این سازمان را تنهاا از  

ه ای که رژیم جمهوری اسالمی تبلیغ و ترویج می کند نبیند. امیدوارم این آشنائی زمینه ای ایجاد کند تا زاوی

 نسل جوان از تجارب هر چند تلخ و دردناک گذشته بیاموزد و با آن نقادانه برخورد کند.

  

ملی ایران از خاود  همچنین امیدوارم همرزمان سابق من در سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش 

بیرون آمده و ناگفته هایشان را منتشر کنند و زمینه ای فراهم کنند تا نسل جدید ایران با تجارب آنها آشانا  

 شود.

 

امیدوارم انتشار این تجارب پلی برای ارتباط بین نسل جدید و مبارزان دهه شصت شمسی ایجاد کناد تاا باا    

در کشورمان را طوری رقم بزنند که فروپاشی نظاام جنایتکاار    اجتماعی -انتقال تجارب، تحوالت آتی سیاسی

 جمهوری اسالمی را سریع تر محقق کرده و انتقال حاکمیت به مردم را با خونریزی کمتر همراه کند.
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