
«ملی؟» ارتش آزادیبخشبعنوان اعضای  توسط رجوی پدیده استخدام مزدور  

 

«دتواند قسمت های بولد شده را بخوانید. می یدرجریان قراربگیر، د خالصه ودرحد یک خبریمی خواه درصورتی که » نکته:  

چرا که صدام ودولت عراق  .نبود یکار چنیناجتماعی درعراق بود. زیرا درزمان صدام نیازی به ازسرنگونی صدام، سازمان بدنبال کار پس

تجهیزات، ادوات، تدارکات، ویک رابطه ارگانیک بین آنها درزمینه های مالی، پشتیبانی لجستیکی) ،مستقیم به تمام نیازهای سازمان پاسخ داده

مواردی مشاهده می واگر .ت بودیک حاکمیّزیرا  .می شدآموزش...( وعملیات نظامی وجود داشت. واز طرفی صدام مانع ارتباط سازمان با مردم 

درکارسیاسی وکسب  ۷۰کما اینکه یک مورد اشتباه من، درسال  میز رجوی می گذاشتند. کرد، ازطریق مهدی ابریشمچی مسئله را روی

( مستقیم رفته بود روی اخبارواطالعات،  به خارج ازمنطقه تعیین شده رفته بودم،  فردای همان روز ازطرف استخبارات عراق ) وزارت اطالعات

 .پایی درعراق می گشت سرنگونی صدام، سازمان بدنبال جاا پس ازامّ  افسراطالعات جلوال(.« بیژن» میزمسعود رجوی) به نقل ازخسرورحیمی

خصیت های سیاسی تا با افراد وش ،عباس داوری بهمراه تعدادی دیگربمّدت یکماه به بغداد رفتند ،۸۲به همین دلیل بصورت گسترده درهمان سال 

بود. «روابط اجتماعی»شکل گیری  ایی برای وطایفی وسنی عراقی دیدار کنند. این پایه  

 

 استخدام نیروی عراقی 

«کارمند سازمان»، « یک  »اختصاری کُدبا   

نام می بردند «  کَی»اختصارینها با عنوان آ. ازشدهم شروع « کارمند سازمان»همراه با جذب طیف سنی عراقی، استخدام افراد عراقی بعنوان

و خط سازمان  ،کشاندن آنها به اشرف وامضا گیریها ازمردم عراقبرای جذب افراد و ،راقدرواقع سازمان بخشی ازکارش را با این کارمندان درع

بدلیل فقر  کرد. ب میبرای خودش نیروی کی) کارمند سازمان( جذمرکز(  ۱۶)مرکزی مقر و هر .پیش می بردرا مبنی برماندن درعراق واشرف 

حتّی لباس این افراد نیز توسط سازمان تهیه می شد. درمواقع بیکاری  وبیکاری وعدم امنیّت درعراق، اینکارهم برای جوانان عراقی مناسب بود.

ی آنها تهیه شد. ابتدا لباس فرم واحدی که لباسس شخصی) غیرنظامی( بود براآنها را به باغچه های گل درمقر...می آوردند تا کارکنند.   

من افسر آموزش مرکزیک بودم به همین دلیل فرمهای پرسنلی کی شامل مشخصات واطالعات افراد بطورریزدرآموزش وهمچنین فرم ۱۳۸۶دسال

وجود داشت. پس ازتحویل حفاظت اشرف به دولت عراق، تمامی این فرمها وهرآثاروعالئمی که وجود  استخدام کی برای نمونه زیراکس کردن

اشت پاکسازی شد. د  

تن نیزازسازمان جدا شدند. وبسیاری  ۸۰۰ما سازمانی بودیم که نه تنها جذب نیرو نداشت، بلکه پس ازسرنگونی صدام درهمان گام نخست

د. وحتّی شدن زهمین نیروها هم ازسازمان جدانیزا ۹۶ازنیروهای جوان نیزبوسیله قاچاق انسان به عراق واشرف کشانده شده بودند. کما اینکه تاسال 

جذب شده اند درتشکیالت وجود دارند.ازهمین افرادی که بوسیله قاچاق انسان  هم اکنون نیز درتشکیالت آلبانی،  

پدیده چماقداری  -پدیده خودکشی -همچنانکه ما درسازمان با پدیده ها ی جدیدی مواجه شدیم) پدیده فرارازمجاهدین ازاشرف، لیبرتی، آلبانی تا اروپا

بود.« ملی؟»مواجه شدیم وآن استخدام نیروی عراقی درارتش آزادیبخش ۸۶قاچاق انسان به اشرف. با پدیده جدیدتری درسال  وپدیده  

وتدارکاتیاستخدام نیرو برای کارهای پشتیبانی    

 «کانال». افراد عراقی بعنوان نمود پس ازسرنگونی صدام، ابتداسازمان ازنیروهای عراقی برای پیشبرد نیازهای تدارکاتی خود استفاده می

کانال) نفرعراقی( داشت، که ازبازاراجناس خاص مورد نیاز را می خرید وبداخل قرارگاه اشرف  ،معروف بودند وهرمقرومرکزی برای خودش



بته این درزمانی بود که ال می آورد، وپولش را تحویل می گرفت. تا نفراتی که بعنوان کارگرعراقی درکارهای ساختمانی وتأسیساتی کارمی کردند.

نیروهایی دیگرما سالحی نداشتیم وبدلیل خلع سالح، تشکیالت دیگرآن چفت وبست دوران صدام را ازدست داده بود وافراد کارنمی کردند) معضل 

  که با قاچاق انسان جذب سازمان شده بودند وتمام انرژی مسئولین صرف آنها می شد تا آنها را دراشرف حفظ کنند(.

عدم خروج ازعراق، استخدام نیروهای عراقی) پایی درعراق وحفظ قرارگاه اشرف وی ابرای ساختن ج با شروع امضا گیری ازعراقیان ۸۵الازس

جوانان روستایی که نیازمند پول بودند( یکباره دردستورکارسازمان قرارگرفت. جمع آوری امضا توسط این نیروها صورت می گرفت. بسیاری 

تدقیق این امضا ها . بیشتری دریافت کنند ت آوردن پول بیشتر، امضا های تقلبی جمع می کردند تا به نسبت امضا جمع شده، پولازآنها برای بدس

استفاده می شد.برای امضا گیری کما اینکه دراین میان ازشیوخ قبیله ویا مختار) کدخدای روستا( هم کاربسیارسختی بود.   

س ازصدام اساس سازماندهی تشکیالت مجاهدین پ  

و حقوق دریافتی  کی ها   

سازمان تمام عراق را به مناطق مختلف تقسیم کرده بود وهرمنطقه را، طبق نقشه وشهرها وروستاهای عراق، به فرماندهی ها مختلف سپرده 

لباس یکدستی که پیراهن  عراقی حتی برای این افرادمرکزخواهران در ارتش آزادیبخش(. ۴مرکزمردان و ۱۲گانه، شامل  ۱۶ومراکز بود)مقرها 

دین نخودی رنگ و شلوارطوسی آبی تهیه کرده، تا بتواند برای این افراد چنین القا کند که  بمثابه یک استخدام رسمی بخدمت گرفته شده اند وب

» تند. ازاین افراد بعنوانتن ازاین افراد وجود داش ۴۰تا ۳۰. درهرمقری بین ندآنها را نظم وسازمان می داد هم ترس آنها می ریخت وهم ترتیب

خود برای سازمان نیروی  )میخ ها(وهریک ازآنها ) میخ یعنی کسی که درآن شهر یا منطقه وروستا می شود به او اتکا کرد(  شد نام برده می«میخ

هزاردیناربود.  ۱۷تا۱۵حقوق این افراد بین  جدید جذب می کردند.  

وعالوه د استخدام کرده بود وآنها افراد عراقی را ازروستاها سوارمی کردند وبه اشرف می آوردند. سازمان تعدادی ازافراد عراقی که ماشین داشتن

به این رانندگاه پراخت میشد. بنزین كه هر بیست لیتري دوهزار دیناربود هزینه ددادن انها هفته اي دواز ده هزار دینار مي که بهبر این  

دینار دریافت  ۵۰۰۰داده بودند که نیروی جدید بیاورند و ما به ازاء نفر جدیدی که  مي اوردند،  مبلغ   صافراد عراقی را اختصاهمچنین یك تعداد 

دیناربه آنها اختصاص داده می شد. ۱۵۰۰۰می نمودند وعالوه برآنکه حقوق ثابت هفته اي   

حامل  اتوبوسکه درانفجار شدند. خالد اسم یکی ازعراقیان بوده می برد «مقرخالد»این افراد ابتدا درمقرها بودند وسپس شب ها برای استراحت به 

توسط ایادی رژیم صورت گرفته بود. ۸۵مجروح برجای گذاشت، در خردادماه سال ۱۵که کشته و۱۱کارگران عراقی به اشرف   

با گسترش کار... سازمان تصمیم گرفت، هرمقرومرکزی داد.  نفر باآن اختصاص می۲مقرخالد را توسط کادرهای سازمان اداره می شد وهرمرکز 

را به مقرها ومراکزفرستادند. درمقرما که « کی»اختصاص دهد. به همین منظورنیروهای « کی»می بایست خودش مکانی برای نیروهای 

تصاص دادند. این افراد درهفته، روزهای مرکزیکم نام داشت، ساختمانی که قبالً درزمان صدام مجموعه وآسایشگاه خواهران بود، به این نیروها اخ

دینار پول می گرفتند. ۱۷۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰می گشتند. آنها بصورت هفتگی بین بازپنج شنبه وجمعه به خانه شان می رفتند و روزشنبه به اشرف   

ها« کی » برنامه روزانه  

گانه تشکیالت را ۷آنها شامل کار وکالس های سیاسی وآموزش تشکیالتی بود ومشابه اعضای جدید سازمان ، به آنها هم اصول  هبرنامه روزان

 آموزش میدادند.

هفت اصل برایم جدید وخوب  »اوگفته بود: «چه چیزی برای تو جدید بود؟. »:سازمان ازیکی ازهمین عراقی ها پرسیده بودیکبار یکی ازاعضای 

بسیاری ازافراد عراقی چنین کاری راخیانت به دوست نام می دادند ویا  «.ولي یك چیز برایم سخت است انهم اصل انتقاد وانتقاد از خودبودبود 

 حاضرنبودند اگرمورد خالفی ازهمدیگردیده اند گزارش کرده، بنویسند ودرنشست بخوانند وانتقادکنند.

د. نشست عملیات كردن مي وانتقاد ازخود وبه هم  دیگر وانتقاد هرشب عملیات جاری داشتند ،اعضای سازمان مشابه روابط تشکیالتافراد عراقی 

ارند، تا مسائل جاری آنها هیچ تفاوتی باهم نداشت وگاه به مشاجره واختالف می کشید، سعی براین بود که عشیره های مختلف رادریک نشست نگذ

وخورد پیش می آمد. ازجمله  اختالف وزد ،. بسیارمواقع بود که دربین عشایر مخالفرگیری نگرددودواختالفات طایفگی منجربه کنتاکت 

فرزانه میدانشاهی(.  -درمرکزخودمان)مرکزیکم  

بودم. یک جوان   ها «کی»نگبهان بنگال بیرون مجموعه  ،بصورت دونفره با علی کوه نشینبار که من برای دومین  ۸۶دریکی ازنمونه ها درسال

ازخالل حرفهایش فهمیدم که به  ، درحیاط مجموعه خودشان سروصدا واعتراض می کرد. وقتی رفتم وبه حرفهایش گوش کردم،اله عراقیس۱۵

ن به من که اجون من عربی را براساس قرآن می فهمیدم، آ« الشرقیه دروغ می گوید» کانال تلویزیون الشرقیه اعتراض می کند ومی گوید:



. وشاخ وشانه می !اینجا ما رانگه داشته اند وهیچ کاری نداریم مگرما زندانی هستیم »:اعتراض می کرد ،وهایم سفید بودبرابراوسن داشتم وم۳

درحالیکه علی کوه نشین خودش « ) اینها پول می گیرند وروی آنها زیاد شده»وترجمه می کرد. وگفت: علی کوه نشین عربی می دانست،« کشید.

این » (. به علی گفتم:زد ، اما ازدیدگاه تشکیالتی سازمان حرف میدوخواهرش زندانی پروژه رفع ابهام بودندو خود  ۷۳آدم خوبی بود و سال

وجلو ما بأیستد. او حرف غلطی نمی زند. میگوید کانال الشرقیه دروغ می گوید وتلویزون را  طبیعی است که دراین سن وسال خودی نشان دهد

نمی شود تحمیل  ،مردم آزادندبگذارید برویم روستایمان.  ،می گوید اگرباما کاری نداریدروی این کانال گذاشته اند ونمی خواند این کانال را ببیند. 

جوان معترض  «هدین گوش کنند، اینها اختالفات عشیرتی دارند، این مسائل برای خودشان خیلی مهم است.موافق مجاکرد به یک کانال تلویزیونی 

احترام قائل هستم. مثل نوجوانی های خودمان بود...، ولی ازحالت معترض بیرون نیامد.  خواستم بلحاظ فردی آرام کنم و بگویم که برای او را

به قواره  ین افراد رال فردی بنام عالء اهل حمرین، که بسیارمؤدب ومحجوب...، سازمان می خواست ادرقبال چنین فردی، افرادی هم بودند مث

که به قواره تشکیالت مورد نظردربیایند. گاهی اوقات مسئولین سازمان  تشکیالتی خودش دربیاورد. درطی این سالیان حتی یک مورد هم یافت نشد

وانقالب ایدئولوژیک وطالق مادام العمر  مریم رجوی دستگاهانقالب کنیم) گفته اند که ما می خواهیم به ما« کی»بعضی ازاین نیروها»می گفتند:

علت این بود که نیروهای عراقی فهمیده بودند چنین حرفهایی  اگرهم چنین مواردی بود، (...،ووقف مبارزه برای آرمانهای خواهرمریم زن وزندگی

  است ومورد توّجه بیشتری قرارمی گیرند.برای مسئولین تشکیالتی خیلی جذاب 

شما قدررهبری عقیدتی را نمی دانید، چون درون سازمان هستید. مردم اروپا »همچنانکه مریم رجوی درتشکیالت ودرنشست ها به ما می گفت:

اینست که بحث رهبری  داشتم،وفرصت ن تشنه بحث رهبری عقیدتی هستند، چون چنین چیزی ندارند، یکی ازکارهایی که من دراروپا نکرده ام

بحث های انقالب ایدئولوژیک االن دریک ازدانشگاه های امریکا بعنوان یک ترم تحصیلی »عقیدتی را برای آنها بازکنم. ویکبارهم گفته بود:

اورنمی کرد. زیرا با هیچ قسمت رهبری عقیدتی وتشنگی مردم اروپا به این کمبود را مطلقاً بفقط وما باورمی کردیم ومن « آموزش داده میشود.

  .عقب برگرددگام چندصد ساله تاریخی به با استداللی توجیه پذیرنبود که اروپا بخواهد یکباره 

کرد. کاراینها جمع اوری  دینارپرداخت می۳۰۰۰۰هفته ایی  ،معروف بودند، برای نگه داشتن آنها«میخ»که به  تعدادی ازهمین نیروها سازمان 

) ازمرزهای ایران وعراق ویا آوردن نیروازداخل *جمع آوری اطالعاترفتن به میادین مین وشناسایی و ازقبیل ،کارهای بسیاردشوارامضا بود ویا 

بود)  خانواده های خاصی که باسازمان رابطه داشتند وازطریق سازمان به قرارگاه اشرف آمده بودند. یکی اززندانیانی که با من درقزلحصار همبند

خانواده من بهمراه چند خانواده دیگرتوسط کانال سازمان به »یتی نمی توانم نام ببرم( وبامن رابطه خوب ومحفلی داشت به من گفت:بدلیل امن

چرا بعضی ازافراد را شما با کانال سازمان به قرارگاه »به همین دلیل من بدون اسم بردن ازاو به مسئولین سازمان گفتم:« قرارگاه اشرف آمده اند.

ی رف می آورید، اما به من گفته اندکه ممنوع النامه هستم ویا اجازه تلفن زدن ندارم؟. شما فکرمی کنید این خبرها به من نمی رسد؟ ومن نماش

لفن با اینطوردست مسئولین را می بستم تا نتوانند دروغ بگویند وعلت اینکه نامه وتلفن را قطع کرده اند به من بگویند وراهی بازکنم برای ت« دانم.

چون تنها راه من درمقابله  کنند.بیشتری روی من اعمال خانواده ام. چراکه اگرتلفن برای همیشه قطع میشد، می توانستد با دست بازتری فشار

ریکا درضمن اطالعات معابرورژیم وموقعیت نیروهای رژیم را هم ازهمین کانال ها گرفته وبه ارتش ام سازمان، وصل بودن به خانواده ام بود!.

ومعبرهای ومیادین پاکسازی شده را می شناخت.  می دادند. یکی ازمنابع اطالعاتی ارتش امریکا، سازمان مجاهدین بود که تمام مرزها  

عراقی بعنوان رزمنده ارتش آزادیبخشجوانان استخدام   

بلکه مثل خود ما  ؛که ما می خواهیم نیروهای عراقی را وارد ارتش کنیم وآنها دیگرکارمند نیستند ،سازمان بحثی را به میان کشید ۸۶درسال 

بدهیم ودرمناسبات شما  (نظامی)لباس ارتش آزادیبخش به آنها هستند. ما می خواهیم آنها را درشما ادغام کنیم و «رزمنده ارتش آزادیبخش»

می هستند و  )مجاهدین(چشم عراقی یا روستایی و... نگاه کنید. بلکه مثل خود ما ه. نباید به آنها بکنند() انطباق پیدا تا آداپته شوند ،قرار بگیرند

وشبانه روزبا ما هستند. آیند درمناسبات وآسایشگاه های خودمان، ومثل ما درسالن غذاخوری مقرها شرکت می کنند  

همچنانکه درتمامی مقرها  نوان رزمنده ارتش به سالن غذا خوری ما آوردند.ساله( که روستایی بع۲۳-۲۴ا تا ۷یکی دوروزبعد چند چند جوان) 

ی ازما ئواز این پس جز ،می گیریموصمیمی گرم روابط با اینها مثل خودمان  »برغم سفارشی که شده بود ومراکزهم چنین کاری صورت گرفت.

که فرهنگ  ناچسب، وصله ایی بوداین  .فضایی را بوجود بیاورندنمی توانستند چنین اعضای سازمان اّما نه عراقی ها ونه  «هستند...

به همین  . کما اینکه آنها هم گیج ومات ومبهوت شده بودند ونمی توانستند درچنین فضایی حل شوند.نمی خوانداعضای سازمان ومناسباتشان با 

بصورت سرجمع مستقر  ای، دریک مقرجداگانه ، ووبردند هکردجمع ازمقر مارا نیروهای عراقی قابل ادامه دادن نبود، دیگر، پس ازدوروزدلیل 

؛ زیرا این ادغام با شکست مواجه شد.کردند  

 تمرکزرزمندگان عراقی ارتش آزادیبخش

دریک مقر مستقل « کی»با عنوان اختصاری   

درمقری که به همین نام اختصاص . کردندبه مکان دانشکده افسری منتقل « ارتش آزادیبخش ملی ایران؟رزمندگان عراقی »مام نیروهای کی ت 

نظامی وتحت آموزش  یافت، رزمندگان عراقی براساس سلسله مراتب ارتش، سازماندهی شدند و فرماندهانی ازاعضای مجاهدین  تعیین



تدارکات وپشتیبانی مقر   وغالمرضا دیبایی مسئولمقرکی مثل تمامی مراکز، از سیستم های پشتیبانی وتدارکاتی مستقل برخوداربود.  قرارگرفتند.

تعیین شد.« کی»     

 تا قبل از تحویل حفاظت اشرف از امریکا به دولت عراق ) اول ژانویه ۲۰۰۹(، رزمنده های عراقی دراشرف مستقربودند. اّما دولت عراق پس 

درهمان این نیروهای عراقی البته بسیاری ازد. دنورود افرادعراقی به قرارگاه اشرف را ممنوع کرازبعهده گرفتن حفاظت اشرف ازامریکا یی ها، 

.به اشرف بازنگشتندودیگر هدوره فرارکرد  

سازمان رابطهٔ قوی ساله از روستای حمرین که بسیارساده ومحجوب بود ویکی ازکسانی که بقول سازمان خیلی با  ۱۸یک جوان  ءفردی بنام عال 

های « َکی»ما بعداً ازطریق  .به ما خیانت کرد وفرارکرد ،ونیم که با ما بودل یکسا اوپس از»ین که مسئول او بود گفت:علی کوه نش .چسب داشتو

پول  ) ارتش آزادیبخش(فقط آمده بود اینجا »علی ادامه داد:« د.دیگر نیامد ومی خواهد ازدواج کنو !،دیگرمان فهمیدیم نامزد داشت رفت روستایشان

« جمع کند برای عروسی!.  

سرکوب ارتش مالکی؟درصفوف « کی»رزمنده   

درضلع شرق مقر ما درآنجا مستقر بود.  ۸۸مرداد سال ۶-۷تا اینکه درتهاجم دولت عراق به اشرف در ،گذشت ) رزمندگان عراقی(این داستان  

اعضا ی سازمان از یکیعلی کوه نشین عراقی مهاجم شرکت داشت.  بود دربین نیروهای)اف ام یکم(هایی که قبالً درمقرما « َکی»همان از یکی

بود. به او گفتم من به تو پول نیروهای عراقی وارتش عراق جزء حمله کنند گان  )حقوق ماهانه(،که من به او پول می دادم« َکی»همان »می گفت:

«می زد!. که دردست داشت ما را توجهی نمی کرد وبا چوب بلند« َکی»اّما آن  ؟،می دادم یادت می آید  

ی: جذب نیروآرزوی دست نیافتنی رجو  

بسیج تشکیالتی برای جذب نیرو ازمیان  ۸۳وسرنگونی صدام، سازمان درسال ۸۲پس ازقاچاق انسان وکشاندن افراد به عراق واشرف قبل ازسال

 .به اجرا درآورد. زیرا به هرقیمت می خواست درعراق بماندرتش آزادیبخش راوسپس کارمندان عراقی و بعد رزمندگان عراقی ا خانواده ها،

کند. اما  ازسازمان درمقابل رژیم استفاده می ،روی امریکایی ها هم خیلی حساب بازکرده بود. می دانست که امریکا بعنوان یک کارترجوی 

زیرا وضعیت ما  .ی درعراق کسب کندتا میدان مانوربیشتر ،تبدیل کند «حالت بالقوه به حالت بالفعل»رجوی خیل تالش کرد تا این کارت را از

نبود. ورجوی درتحوالت منطقه وعراق ، این بود که سوارماشینی هستیم که فرمانش دردست سازمان  

 امریکا بازهم رجوی را فروخت

ازحفاظت امریکایی ها ودوربین های مداربسته وتغییر سیاست امریکا نسبت  یی که دراشرف برگذارمی کرد،آنروزهمواره درنشست ها رجوی تا 

یم آخوندی وتحمیل ارتش آزادیبخش بعنوان یک راه حل برای حل بحران خاورمیانه وسرنگونی رژیم صحبت می کرد. این موضوع با تحویل به رژ

رجوی صفحه را عوض کرد هم اینبارطبق معمول، حفاظت اشرف توسط امریکا به دولت عراق وممنوعیّت ورود عراقیان به اشرف خاتمه یافت. و

کس نخارد پشت ما  »ودوربیندازید.« دندان امریکا را بکشید!» وحاال باید !،شما به امریکا طمعه داشته ودل بسته بودید» هوما را متهم کرد ک

البته ما دوست داریم » این اّولین وآخرین بارنبود که رجوی حرفهایش را عوض می کرد. پیش ازانتخاب اوباما می گفت:«. جزناخن انگشت ما!

اّما وقتی اوباما دردوراّول ریاست جمهوری انتخاب شد، رجوی طبق معمول «. بیایند، اوباما انتخاب شود به نفع ما نیستجمهوری خواهان سرکار

هم وقتی همین دمکراتها  ۵۷ماکه نمی خواستیم اوباما انتخاب شود، اّما ازاینکه اوانتخاب شد، اتفاقاً به نفع ما شد!...اصالً درسال » گفت:

«.  ازتحوالت دمکراتیک استقبال می کنندو...انقالب صورت گرفت، آنها)حزب دمکرات  (، وکارترسرکار بود  

 پشت پرده استخدام رزمندگان عراقی ارتش آزادیبخش

درلیبرتی، ازمذاکره با مقامات امریکا)ارتش وپنتاگون ( برای سرنگونی رژیم پرده ۹۲سال باررجوی برای اّولین 

 برداشت

همچنانکه درفصل پیش گفتم سال ۹۲درلیبرتی رجوی برای اّولین بارخودش ازرابطه با امریکا، ومذاکرات با مقامات نظامی وزارت دفاع وارتش 

برای سرنگونی رژیم اعتراف کرد وقسمتی ازمسائل پشت پرده طرح کرد. رجوی گفت:»امریکایی ها به ما گفتند:» شما چه طرح وبرنامه ایی 

برای سرنگونی رژیم ایران دارید؟ وازما خواستند که طرح عملیاتی خودمان رابرای سرنگونی رژیم را به آنها بدهیم وما هم طرحی که داشتیم را 

به آنها دادیم. یکبارهم جزئیات طرح را خواستندودراین باره با آنها مذاکره کردیم ودرنشست ها طرح را جزءبه جزء بامقامات وزارت دفاع) 

پنتاگون( وارتش امریکا ارائه دادیم. ژنرال دیوید پترائوس موافق رابطه با ما برای سرنگونی رژیم بودند. ما طرحمان را به پترائوس دادیم. 

ژنرال پترائوس وپنتاگون ازما حمایت می کردند. وازطرح عملیاتی برای سرنگونی که برای آنها آماده کرده وتحویل داده بودیم استقبال کردند 

وخواستارهمکاری باما برای سرنگونی رژیم بودند. اّما پس ازچند ماه این طرح ازطرف دولت امریکا و وزارت خارجه که جناح دیگر دردولت 

بودند رد شد؛ زیرا دولت امریکا موافق حمله نظامی وسرنگونی رژیم نبودند«.رجوی که ازجواب داده شده توسط دولت امریکا واینکه تمام 



رشته هایش دراین باره پنبه شده بود با ناراحتی وطلبکاری گفت:» فعالً درهمین حّد می گویم که شما درجریان باشید. اگرالزم باشد من روزی 

 اینها را افشا خواهم کرد تا همه بدانند!.«

به همین دلیل نیروهای کی) رزمندگان عراقی ارتش آزادیبخش ملی ایران( استخدام شدند، تا درکنارما برای سرنگونی رژیم بجنگند. این دوره 

 مصادف بود با همان مذاکرات با پترائوس وطرح سرنگونی رژیم.

رجوی چندماه پیش ازسال۱۳۹۲ که طرح سرنگونی را به ما گفت. در۵دی ماه سال  ۱۳۹۱، سربسته آنچه راکه برپترائوس وطرح عملیاتی گذشت 

 را گفته بود. اما هیچ ردی نداد که منظور طرح سرنگونی ارائه شده توسط خودش بوده است.

 

:١۳۹١دي  ٥-قسمت هایي از سخنان مسعود رجوي در نشست دروني با مجاهدان اشرفي   

 رجوی: 

 اما امریكا به دنبال تسلیحات كشتار جمعي موهوم در عراق رفت و عمال عراق را در سیني طالیي به رژیم تحویل داد و بیرون كشید. مجاهدین» 

دایره ریختند. فقره روشنگري دیگر همه چیز را درباره تسلیحات كشتار جمعي اتمي و موشكي و شیمیایي رژیم روي  ١۰۰در طول این سالها در 

نمایندگي ولي فقیه برمال كردند. اما گوش شنوایي  ٥۰۰هزار ماموران نیروي قدس سپاه پاسداران را هم در عراق همراه با بیش از  ۳۲اسامي 

عي بود كه یافت نشد. ژنرال پترائوس یك بار در عراق براي سرنگون كردن رژیم ایران خیز برداشت. چون واقعا دید چاره دیگري نیست.این موق

به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند تا  ١۳۸۷یل سال راو ۳۲جسد یا سر بریده پیدا میشد. اما وقتي در  ١۰۰در بغداد روزانه در خیابانها 

«....دیگر از این ناپرهیزیها نكند و او دست خالي برگشت  

نمایندگی والیت فقیه می گوید، اما در حسرت ۵۰۰روی قدس و هزارمامورنی۳۲رجوی ازهمه افشاگری های اتمی وموشکی وشیمیایی واسامی 

یعنی مخاطب امریکا بودوبس!. « گوش شنوایی یافت نشد؟» حضیض اعتراف می کند:  

به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند  ١۳۸۷یل سال راو ۳۲ا وقتي در امّ واینکه پترائوس یکباربرای سرنگونی کردن رژیم خیز برداشت... 

...؛ رجوی این قسمت را سانسورکرده بود. زیرا اقدام پترائوس عطف به طرح عملیات ز این ناپرهیزیها نكند و او دست خالي برگشتدیگر ا

سال ازاعضا وکاردها ۶سرنگونی بود که درمذاکره رجوی با پترائوس به او ودولت امریکا ارائه شده بود. و چنین مسئله ایی را بمدّت بیش از

، برای اّولین بار ازاین موضوع پرده برداشت.۹۲رسال پنهان کرده، ود  

 

 احمد واقف) مهدی براعی( می گفت: »قرار است امریکایی ها به ما سالح بدهند«.

 درواقع رجوی اصل داستان را با ۷سال تأخیردر سال ۹۲ درلیبرتی به ما گفت. اگرچه درهمان سال های ۱۳۸۵احمد واقف) مهدی براعی( 

همچنین بسیارازفرماندهان مقر مثل فرمانده  «بدهند.سالح به ما امریکایی ها قرار است »گفت: به الیه تشکیالتی ام جدیدها اشرفدرسالن نشست 

به ما امریکا یی ها » می گفت:با لبخند وتأکید  ،که داشتیم یعراققدیمی به تانکها وسالحهای طعنه آمیزهم با اشاره جهانگیر)پرویز کریمیان( مقرما 

«.!پیشرفته می دهند نو و حسال  

ست که سالح اآلن بحث این ا»به ریاست جمهوری رسید. گفته بود: ۱۳۸۴فراموش کرده بود که وقتی احمد نژاد درسال جهانگیر)پرویز کریمیان(

می  ،که خودش شاهد بودام قدیم( ازاعضای جالب اینجا بود که مظفر سجادی)«!.یکای ها سالحهایمان را برگردانندامرو هایمان را پس بگیریم 

نارنجک به داخل لوله های توپ تانکها و ....وداخل برجک ها انداخته وهمه سالح های ارتش آزادیبخش را ازکار  ۸۳امریکایی ها درسال »گفت:

 بود که دروغ وفریب ذاتی سازمان وفرماندهان شده بود.واقعیت این «. چون سالح شرقی را نمی خواهند... انداختند!.

 

، پایانی بر خط موازی با امریکا برای سرنگونیعراقرژیم در مذاکرات امریکا با  

. خبر رادیو فردا:امریکا باررژیم درعراق تمام بساط رجوی را بهم ریختدوراول مذاکرات   

 رادیو فردا

۱۷/ ۱۳۸۶اسفند/  
 «مذاکره ايران با آمريکا هرگز برنامه ريزی نشده بود»



  به گزارش خبرگزاری

آسوشیتدپرس، فیلیپ ریکر، سخنگوی سفارت امریکا در بغداد گفت که مذاکراتی که قرار بود، چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر 

 مسائل امنیتی عراق باشد، »هرگز برای روز پنجشنبه برنامه ریزی نشده بود«.

آغاز شد. دور دوم و سوم این مذاکرات در روزهای  ۸۶فتم خرداد ماه سال مذاکرات سه جانبه ایران، عراق و آمریکا برسر مسایل امنیتی عراق، ه
و  . درواّولمرداد ماه انجام شد اما پس از آن با باالگرفتن تنش در روابط ایران و امریکا، دور چهارم مذاکرات تاکنون تعویق افتاده است ۱۵دوم و 

سفير آمريکا در عراق برگزار شد. اما دور سوم تنها در سطح « رايان کروکر»سفير ايران در عراق و « حسن کاظمی قمی»دوم اين مذاکرات بين 

  دور اول .»کارشناسان« انجام شد.

اکره با امریکا وتبعاتش درتشکیالت مذ خالصه ای ازپشت پرده ارتباط و  

 

درلیبرتی وموضوع مذاکره با امریکا برای سرنگونی رژیم بود. اّما بجای  ۹۲اگرچه شروع بحث با پرده برداشتن رجوی برای اّولین باردرسال

شروع می کردم وپیش زمینه ۸۵باید ازابتدای سال درحالیکه سال به سال به عقب برمی گشتم. گام به گام وم. اینکه شرح حوادث را روبه جلو برو

تحلیل اخبار را توانستم  تنها مینداشتم، ازمذاکرات هیچ اطالعی  مثل همه، مذاکره درتشکیالت را بیان می کردم. اّما ازآنجا که خود من هم های

وبفهمم. کنم   

ی ریزمسائل را به این شکل خواننده هم با ما وشرایط وفضایی که داشتیم آشنا شده وهمراه شود. ازآنجا که من دست سازمان را می خواندم وخیل

انستم دنبال می کردم، برغم اینک تنهای تنها بودم وبا هیچ کسی رابطهٔ محفلی نداشتم، اّما بدلیل آشنایی با ترفند ها وسیاست های رجوی می تو

ه بود، بویژه برای مسائل رابفهمم. اّما برای تحلیل درست، نیازمند اخبارواطالعات موثق هستیم. وسازمان هم، همه راهها را برای کسب خبربست

 من، که ارتباطم را با همه قطع می کرد.

درتشکیالت سمبه پرزور رابطه با امریکا برای رجوی  

رئیس ستاد مژگان پارسایی،  صفایی وبازجویی وفشاربمدت دوروز)شبانه روز(، زیرنظر پروینودستگیری وزندان  ۸۵کمااینکه درهمان سال 

می فهمیدم که حتماً با امریکا کنارآمده اند که می توانند بازهم دررا برهمان پاشنه بتول رجائی، عباس داوری، و محمد مرادی نسب)رسول(

نمی توانستند بساط ۳۷نمی رسید ) مشابه سال  صدام اگرچه هرگزبه کیفیّت آن دوران بچرخانند.سازی...وتهدید وارعاب  وزنداندوران صدام 

ودست بازی رادرسرکوب وارعاب داشت، اّما نمایی ازهمان فضا  شکنجه راه بیندازند ولی روی فشارها وشکنجه های روانی کارمی کردند(.

  .، ازجمله به منانی القا می کردنددوهمین را به اعضا وزن

  

      عباس داوری درکناررجوی ومریم                     بتول رجائی درکنارزهره اخیانی                  محمد مرادی نسب     پروین صفایی 

 

، مربوط به همین دستگیری وبازجویی وشکنجه های روانی وتهدید وارعاب است:۹۶برعلیه من درآذرماه سال  اطالعیه سازمان  

«۱۳۸ ۵تیر ۷-امر حكم اخراج بخاطر بریدگي مفرط و ایفاي نقش طعمه رژیم آخوندي در اشرف نگاهي به سوابق»  



می باشد!. ۹۷آذر۲۷اما هیچ سندی بعنوان حکم اخراج ازسازمان که امضای من پای آن باشد درکارنیست؟. ویک سند سازی جعلی در

جوی مورد استفاده قرارخواهد گرفت، تا پشت پرده دستگیری همچنانکه قبالً روشنگری کردم، این سندی است که دردادگاه برعلیه ر

 وبازجویی وشکنجه روانی برمال شود. طبعاً هرسند وپرونده سازی رجوی، چیزی نیست جز روشدن دستان آلوده به فساد وجنایت.

  

سی وجمعبندی وتحلیل کرد. وااّل پیش ازآن وقتی رجوی پرده ازمذاکره با امریکا برداشت...، ازاین پس می توان تمام حوادث سالهای پیش را برر

تقن!. مذاکره رجوی با امریکا توانست بعنوان هرچه تحلیل می کردی یا می نوشتی، النهایه یک نظر ویک تحلیل محسوب میشد، نه حقایق م  

ت مناسب کنار هم قرار می قطعه ها به صور تمامو مهمترین قطعه پازل، پشت پرده بحث خطی استراتژیک این چندسال را بنمایش بگذارد.

  این چندساله مشخص  می شود.تصویر خاص  ،گیرند

 درُحسن ختام این بخش باید گفت:

برای پیشی گرفتن برراه  ،انجام عملیات فروغ جاویدان ادعای واهی رجوی بر ضرورت برخالف داعیه ها ی ضد امپریالیستی پیشین و هم چنین 

اینک باید گفت:؟، حل استعماری وبورژوا رفرمیست ها  

 کیک وکلت وکتاب انجیل امریکا  وداستان مزدوران ایران کنترا،  برای خمینی افتضاح!

مذاکره وخواب خوش تحویل سالح وتانکهای نو واستخدام مزدورعراقی برای ارتش آزادیبخش» ملی؟« برای رجوی، فضل »هللا« است، 

 ومفتاح؟.

ازآنجا که هرایرانی درمسابقات ورزشی تیم ملی ایران را درخارج ازکشورتشویق کند، رجوی اورا ایادی ومزدور رژیم آخوندی می نامد. درتیرماه 

درمسابقه فوتبال جام جهانی بین ایران وامریکا، درلیون فرانسه، سازمان برای کار سیاسی بسیج داد به استادیوم رفته وشعار سیاسی  ۱۳۷۷سال 

و هنگامی که گل زده می شد می « بّچه ها ما گل می خوایم!»از قضا شعارهایی درحمایت از تیم ملی فوتبال می دادند و یا می گفتند: بدهند. 

و...، اّما این اّولین وآخرین باری بود که چنین کاری صورت گرفت. وباز هم تمامی تیم های ملی که به خارج می رفتند « بّچه ها متشکریم» گفتند:

های رژیم آخوندی نام گرفته وبایکوت می شدند. دراین زمینه هم شاخص فقط رهبری عقیدتی ) رجوی( است!. اگر او تصمیم بگیرد به مسابقه  تیم

رفتن وحمایت کردن اصولی، ومردمی است!، اّما اگر خودش فرمان بدهد نروید،  فوتبال رفته واز تیم ملی هم با شعارها حمایت کند، این مشروع،

ا دنبال کردن اخبار تیم ملی و... بی مرزی با رژیم محسوب می شود؟. معنی مرزبندی تنها با شاخص خودش)رجوی( بیان می شود. خود را وی

اّما عدم حضورشان، باعث نامشروع  مطلق می داند که اگر دراستادیوم حضور پیدا کرد، تشویق تیم ملی وهمراه با شعار سیاسی اصولی است،

هم یکی ازکارکردهای رجوی  «سیاسی» توحید درزمینه  د. درواقع حضور ومشروعیّت سیاسی درتیول رهبری عقیدتی است.شدن آن می شو

 است.

همچنانکه طبق میثاق ملی هرفرد، جریان وگروهی با رژیم آخوندی به هرنحوی مراوده ومذاکره ونامه نگاری را، خط قرمزمقاومت شرف ملی می 

نامید، وقتی رجوی درسال۸۸ به خامنه ایی ورفسنجانی و سپس به مجلس خبرگان رهبری ودرواقع به خرمهره های نظام نامه می نویسد وبا عرض 

 سالم ...خود را پیش امثال گیالنی واحمد خاتمی ووقاتلین مجاهدین دردهه ۶۹ وقتل عام ۶۷... »حقیر«می نامد. 

 »هرچه آن خسروکند، شیرین بود«

خیلی ها فکرمی کنند رجوی اشتباه کرد!، نه هرگز اشتباهی نکرد!. کما اینکه به رضا پهلوی هم نوشت!. درحالیکه پیش وپس ازآن نامه ودرحین 

ِه ی شاه ) باکسر ب وچ( خطاب میکرد ومی  همان نامه نگاری به رضا پهلوی، به اوفحاشی می کرد واورا نیم پهلوی و ک ره ب ز وطوله شاه و بِِچّ

گفت:» شماها چقدرغافل هستید، من دارم کارسیاسی میکنم...«. بله رجوی اشتباه نمی کرد!، ازکوزه رهبری عقیدتی همان برون تراود که 

فساد کسب قدرت النه کرده درجان رهبری خودشیفته، باعث شد تا چنین موجود دگردیس شده ایی روبروشویم که هم ارزشهای سازمان  دراوست.

 واصول رازیرپا می گذارد. 

زیرا اصالت، اصالت رهبری عقیدتی است وبه قدرت رسیدن او. به همین جهت، نه تنها گروه های سیاسی وشخصیت ها، بلکه همان مردمی که 

ازآغازتمام این مبارزات ومقاومت ها بنام او وبرای او ورهائیش ازچنگال حاکمیّت والیت فقیه آخوندی بوده وهست ؛ مورد کین همین رجوی 

وهمردیف رهبری عقیدتی، یعنی مهوش سپهری )نسرین( قرارمی گیرد. ونسرین درحضورمریم ورجوی و۴۰۰۰ اعضای مجاهدین با تمسخر 

 وکین می گوید: :»این مردم بی غیرت، بلند نمی شوند انقالب کنند؟!. اینها لیاقت این رهبری)رجوی(را ندارند«



وقتی می گویم ما با یک هیوالی همه چیزخوارمواجه هستیم، هنوزکسی نمی داند که معنا ومفهوم رهبری عقیدتی بسا فراترازآنچیزی است که 

خمینی گفته بود. وخامنه ایی ساختاراً علیل ترازآن است که بتواند آنرا حتی درحوزه علمیه قم نیزبقبوالند. اما دریک سیستم توتالیتاریستی بلحاظ 

 سیاسی ویک فرقه بلحاظ ایدئولوژیک وتشکیالتی، صدها مدارباالتروسیاه ترازوالیت فقیه، درسازمان »بیت رهبری عقیدتی« جریان دارد.

 زیرنویس: جمع آوری اطالعات*:

درآنجا  ۲درشهرجلوال، محور۷۰درسازمان مورد استفاده قرارمی گرفت. درسال نیزتوضیح اینکه استفاده ازشاخک های اطالعاتی ازقبل 

ماه برای کارهای سیاسی واجتماعی واطالعاتی مسئولیت داشتم به شهرها وروستاهای اطراف بروم وبا شیوخ ویا مختار) ۱۱مستقربود. من بمدت 

بود. یکبار که با حسین  کسب اخبار واطالعاتکنم. اما اصل کارمن  کدخدا( ومردم مسائل سیاسی واجتماعی حضورخودمان درجلوال را حل وفصل

رسولی ) افسراطالعات ستاد( به شهر جلوال رفتیم. رسول با یک فرد ایرانی که کردی هم می دانست قرارداشت. وبا اوصحبت می کرد که برود 

حسین  اطالعات بیاورد. هنگامی که صحبت برسرپول شد،و... ایران وعراق  ی مرزیمعبرها از دومورد یوازدرون زندان کرمانشاه ویک

وآن نفربرسرپول چانه میزد که من جانم را می گذارم توی این راه وممکن است دستگیرهم بشوم. « آنوقت پول میدهم... ،وقتی رفتی آوردی»گفت:

من به هیچوجه « ی اطالعات را جمع کنی وبیاوری...اگرمی توانی کاری کن که دستگیربشوی وبرای مدتی زندان باشی تا بتوان» حتی حسین گفت:

که هرگزازمردم چنین استفاده هایی نمی کنیم...، به همین دلیل  ،را داشتم ۶۰تا ۵۸باورم نشد که سازمان چنین کاری می کند، یعنی همان ذهن سال 

طالعات جمع کند ودراختیارسازمان بگذارد. وبا به  حسین رسولی مشکوک شدم که او ازطرف خودش می خواهد با چنین شیوه های نامشروعی ا

، بالفاصله گزارش مأموریت را نوشتم واینکه حسین  یمتبرگشبه قرارگاه جلوال وقتی آنروزگذارد. ه هایی ارزشهای سازمان رازیرپا می چنین شیو

کردی ازاومی خواست  –یک فرد ایرانی  پول به... معامله می کرد وبا دادن با کانال وشاخکی که دارد رسولی خارج ازچهارچوب های سازمان،

اورا دستگیروشکنجه خواهد کرد ودرهمان زیرشکنجه کشته  که اطالعات جمع کند. درحالیکه اگررژیم بفهمد که این فرد چنین کاری می کند،

مردم که جانشان رابخاطر پول خواهدشد...، نسبت به کارخود سرانه حسین رسولی که اصالت را به کسب اطالعات ازطریق نامشروع وتوسط 

انتقاد کردم که  ،شکنجه و... است ،رژیم با چنین مسائلی ورویکرد حسین عضو سازمان است ... بیندازند وممکن است موضوع را ندانند ربخط

تومان پول داشت،  ۴۰۰۰۰حریم وحرمت وارزشهای سازمان پاک مجاهدین را زیرپا گذاشته است. ما سازمانی هستیم که مهدی رضایی با اینکه 

کردیم واین افتخاروپاکی مجاهدین بود وهست. خواستم  اما درهمیشه دراتاقش درسرما وگرسنگی زندگی می کرد. ما خودمان را فدای مردم می

ت ماند بازهم دیدم حسین رسولی افسراطالعا پس ازآن کند. اّما بدینوسیله مطلع کنم که حسین رسولی خارج کادر سازمان وتشکیالت عمل می

ومسلح به سالح  نفره با دوخوردو شخصی ولباس عادیسازی) شهر(۶، اومسئول اکیپ وشهربلدروزو...  ودرمأمورین های بعدی به شهرخانقین

است. آنجا بود که برای اّولین بارفهمیدم سازمان کارهای جاسوسی وضد جاسوسی با استفاده ازهرابزاری انجام  کلت وکالش وآرپی جی وخمپاره

گاه جلوال باالی یک ارتفاع ویال بلند، ساختمانی بود که ازآنجا بعنوان استراق سمع وشنود مکالمات ردهد. چون درماههای بعد هم درهمان قرامی 

باربرای آموزش وشنود وضبط مکالمات برروی ضبط صوت به آنجا رفتم...ومشغول بکارشدم، تا  ۳سپاه وارتش رژیم استفاده میشد ومن هم برای 

بگیرم. اّما بیشتربدلیل اعتمادی که سازمان به من داشت وتسلطی که برمواضع ودیدگاههای سازمان داشتم) بعضی ها درتشکیالت مواضع یاد 

کارایی ندارد  ،رومی شوند، دیگرآنچه حفظ کرده اندروبوقتی با مردم واجتماع وشخصیت های مختلف  اما ؛سازمان را می دانند ویا حفظ هستند

براساس مواضع ودیدگاهها ونیازهای سازمان، درصحنه مشخص وارد دیالوگ بشوی وکاررا پیش ببری، این نیازبه قدرتی داشت که نی وباید بتوا

باید ازمحتوای ایدئولوژی وتشکیالت سازمان کسب کرده ایی ودربرخورد با افراد وجریانهای مختلف تصمیم بگیری و بخواهی متناسب با شرایط 

چراهمیشه سیامک » رف مقابل مسائل را حل وفصل کنی(. به همین دلیل خسرو رحیمی) بیژن( به یکی ازافرادی که پرسید:ومواضع وخاستگاه ط

سیامک می تواند اما فرقی میان سیامک وشما نیست.  »:پاسخ داد« دانم وانگلیسی هم آشناهستم رامی فرستید؟، من حتی زبان عربی وکردی هم می

میم بگیرد وانجام دهد. ما که همراه سیامک نیستیم، اوخودش باید تصمیم بگیرد، وبه همین دلیل اورا گذاشته ایم مواضع سازمان رادرصحنه تص

ویا مصاحبه مطبوعاتی است زیرا همه چیز ازقبل تعیین پاسخ با مسائل اجتماعی ومردم بسیاردشوارترازموضع سیاسی  زیرا« سرچنین مسئولیتی.

سازمان لطف کرده ویک »یک روزبطرف روستایی که نام مختارآن احمد بود، رفتیم؛ مردم حلقه زدند وگفتند:»ل:. مثامی شود که چه بگویید....

زیرا درزمستان، ماشین ما دراین  جاده سبیسی) شنی( تا نیمه راه کشیده است. ازآقای رجوی خواهش می کنیم این جاده را تا روستای ما بکشد،

ی خواسته های راهرگونه پاسخ مثبت معنی اش مخارج هنگفت برای سازمان است وزمینه ایی ب« کند.قسمت ازجاده درگل والی گیرمی 

 وپاسخ منفی معنی اش ازدست دادن همین مردمی که دورتاوهمچنین خشم دولت عراق رابرانگیختن که واردحیطه آنها می شویم. دیگرروستاها، 

 سریع به ما اطالع می ،به منطقه بیاید ) رژیم ویا مزدوران آن(زیرا اگرنیروی غریبه .تنددور قرارگاه ما هستند وخبرمی آورند وچترحفاظتی هس

به همین دلیل پاسخ درست این بود که با لبخند ومهربانانه ومؤدبانه به آنها  درحالیکه ما نمی توانستیم مزدور را ازاهالی شناسایی کنیم!. دادند.

می زیرا ن )شرم آوراست(یعنی ازمهمان خودتان که نباید چنین خواسته هایی داشته باشد.« می بخشید، ما اینجا مهمان شما هستیم!:»بگوییم که 

ولت شود. تابنوعی باعث رنجش د «برو به صدام بگو.» :توانستیم بگوییم  

شکایت کرد که تانکهای شما می آیند ودرزمین های ما حرکت وتمرین نظامی می کنند، فردی که درخانه اش برای دیدار رفته بودیم  مورد دیگر

زقبل هم به من اطالع میدهم وا» هم موافق نیست!. من گفتم:)مجاهدین(وزمین ماراشخم می زنند، درحالیکه ما بذرکاشته ایم. بنظرمی آمد که با ما 

اطالع داده بودند، ولی گاهی اوقات زمین  اعضا همه فرماندهان گفته شده که نباید اززمین های کشاورزی اهالی عبورکنید) چنین موردی را به همه

است وقابل  شد، ویا نادانسته وارد زمین کشاروزی می شدند ونمی دانستند که بذربه شیوه کشت دیم کاشته شده برای مانورنبود واین نقض می

تشخص نبود. وااّل خود افراد واعضا هم رعایت می کردند. ولی موردی که این فردمی گفت، چیزی نبود جزنقض ضابطه ، زیرا مشخص بود که 



 (، نفری دیگری که کت وشلوارپوشیده بود!رد شنی های تانک را درزمین آنها دیده بودمبه خانه این فرد، زمین کشاورزی است، وهنگام آمدن 

تا  باشه ما به شما اجازه می دهیم که اینجا حضورداشته باشید وتانکهایتان هم بیاید درمنطقه ما.» ولحن نیشداروازموضع باال ومنّت گذاری گفت:

سرو)رحیمی( اینکه تانکهای ما ازمزارع شما رفته اند اشتباه بوده معذرت می خواهم وبه آقای خ »درجواب گفتم:« شما هم بتوانید اینجا زندگی کنید

) چون درمهمانی که دعوت کرده بودیم خسرو رحیمی بعنوان فرمانده قرارگاه جلوال برای اهالی معرفی شده بود واورا طرف حساب اطالع میدهم. 

امنیّت شما شما محصولی برداشت نخواهید کرد. حضورتانکهای ما، اما شما هم بدانید اگرتانکهای ما درزمینهای شما راشخم نزنند، می شناختند(

همیشه درمعرض  ،۷۰پس ازسال منطقه کردی وعربی بود که عرب ها ) جلوالما ازاینجا برویم شما غارت خواهیدشد. .!درقبال ک ردهاست

ا من، نه تنه بله میدانم که شما نباشید اینجا امن نیست ودرضمن من که کاره ای نیستم، اگرصدام بخواهد،»تهاجمات ک ردها بودند( اوخندید وگفت:

«تا شیخ را هم می کند درداخل یک گونی!۷۰ بلکه   

 

م، یدیده وآموخته وعاشقش بود ۶۰تا ۵۸درواقع نقطه قوت من ونسل ما، یعنی همان پایبندی با اصول وارزشهای پاک مجاهدین که درسالهای

ان وهمبندی هایی که هرکدام سنبلی برای من وما زندانین بسته به آن بود، با تمام ودرطول زندان که تمام آن ارزشها را که هویّت وماهیّت وجانما

محک خورده بود. اینک درمواجه با این نقض اصول وارزشها، نقطه قّوت من، تبدیل با اساسی ترین نقطهٔ ۶۷تا طوقیان سربدار ۶۰بودند ازسال 

زافراد ومسئولین می دیدم ونه از عدم اصالت ضعف من بدل گشته بود. رجوی برای من حکم امام حسین راداشت ومقّدس بود. وهراشکالی راا

که همانا عشقمان به رهبری ومردم بود، درچنگ گرفته بود. این همان مداری است که رهبری آن!. رجوی نقطهٔ گرهی ما، تشکیالت مجاهدین و

 اقای اسماعیل وفایغمایی، درمصاحبه با آقای همنشین بهار ازآن بعنوان »مدارجاذبه «سخن گفته است.

 سایت حقیقت مانا - ۷ فروردین ۱۳۹۷
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