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 :مقدمه

بعد از پیروزی انقالب بدلیل ارزشی که مردم ایران برای آزادیخواهان و کوشندگان راه آزادی و دمکراسی قائل بودند بویژه تحت 

خسرو گلسرخی و دانشیار و مهدی رضایی که تاثیر چشمگیری به این ارزش گذاری داشت،  بطور سطحی تاثیر پخش علنی دفاعیات 

 -و بدون اینکه در محتوا و با تکیه بر آگاهی سیاسی به منزله اینکه کدام سازمان و حزب و گروه و شخص خاستگاههای سیاسی

بدون اینکه این انتخاب را در صحنه عمل اجتماعی و صداقت اقتصادی آنها را نمایندگی میکند و  -اجتماعی یا حتی اجتماعی 

مدعیانش قابل به چالش کشیدن باشد آنها را مورد حمایت خود قرار داده و به سمتی متمایل شدند. البته همه اینها تحت تاثیر 

بود اتفاق میافتاد. در این میان  فضای بسیار پر هیجان بعد از سقوط رژیم شاه که تقریبا تمامی جهان را با سرنگونیش غافلگیر کرده

سازمان مجاهدین و سازمان فدائیان با باالترین اقبال در بین جوانان روبرو شدند و جامعه بصورت جدی قطب بندی شد. اما این 

میهن بکار سازمانها نه تنها نتوانستند این اقبال بسیار بسیار پر ارزش را جهت ارتقاء محتوایی جنبش آزادیخواهی و دمکراسی طلبی 

بگیرند که بسرعت صحنه سیاسی ایران را به میدان رهبری طلبی خود با تکیه بر این حمایت سطحی و احساسی تبدیل نموند. در 

این بین رژیم حاکم که او نیز تحت همین شرایط مورد استقبال قرارگرفته بود ولی امتیاز در حاکمیت بودن را نیز با مرد کهنسالی در 

پیغامبر و تکیه بر جهل و اقشاری که هرچند در ابتدا سطحی ولی در ادامه با چشم انداز کسب قدرت و منافع مادی رهبری با لباس 

بعنوان پایگاه وخواستگاه خودشان  به سمت آن رفته بودند را نیز داشت، به مقابله با جریانات مبارز پرداخت. نتیجه اینکه صحنه 

از پائین که صحنه دعوای رهبران قدرت طلب با تکیه به هواداران سطحی خود گردید. از سیاسی ایران نه صحنه انتخابهای سیاسی 

این زاویه جنبش مردم ایران در خالء رهبری ذیصالح و هیجانات بی محتوا از جمله دست به اشغال سفارت آمریکا زد، جالب اینکه 

حاشیه رانده شده بودند، همه از مرتجعین سوپر راست تا غیر از سیاسیون پخته و ملی از جمله مهندس بازرگان و...که همگی به 

مرتجعین سوپر چپ در دنباله روی از این اقدام بسیار غلط و ضد ملی از هم گوی سبقت ربودند. و در نتیجه جنگ خارجی به میهن 

نسل و دار وندار مردم توسط عراق و جنگ داخلی نیز توسط سازمان مجاهدین به میهن تحمیل گردید. در این میان تمامی حرص و 

ایران از بین رفت و در ادامه اعالم جنگ مسلحانه سازمان و البته گروهها در تنور جنگ و اعدامهای تحت آن سوختند. به همین 

دلیل واکاوی اینکه چرا به این مسیر رفتیم بسیار مهم است. از آنجا که فاجعه ملی ما از سر منشاء نقش رهبری است در این نوشته 

ش خواهد شد با تکیه بر مشاهدات عینی و نه حدس و گمان از دریچه سازمان مجاهدین و در این رابطه از دریچه مسئله ای بنام تال

 علی زرکش یکی از سه تن رهبران سازمان مجاهدین بررسی شود. 

زرکش در سازمان طی قبل از پرداختن به موضوع مجاهد خلق علی زرکش، با توجه به پروسه ای که زندگی و مبارزه علی  

 کرد سواالتی را برانگیخته که شاید الزم باشد اشاره ای به آنها بکنیم. 
 

o بود؟ کی زرکش علی  

o شد؟ خارج ایران از چرا و کی 

o بود؟ مستقر ها کجا 

o داشت؟ مسئولتی و کار چه 

o بود؟ چه نظامی تاکتیکهای و مسلحانه مبارزه در او نقش 

o د؟بو چه ایدئولژیک انقالب در او نقش  

o معناست؟ چه به حرف این بود؟ ایدئولژیک انقالب دهند پیشنهاد الواقع فی او آیا 

o شد؟ نامیده ایدئولژیک انقالب یک شماره دشمن چرا بود ایدئولژیک انقالب خالق اگر 

o است؟ کدام واقعی جواب و میدهد جواب چگونه رجوی آقای را تناقض این 

o اشت؟د انتقاد مسلحانه مبارزه به زرکش علی آیا 
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o داشت؟ انتقاد رجوی مریم اولی مسئول به زرکش علی آیا 

o داشت؟ طلبی رهبری و موضع مشکل زرکش علی آیا  

o کردند؟ محاکمه را او چرا 

o شد؟ چه به متهم و بود چه زرکش علی محاکمه 

o شد؟ خیانت به متهم دلیل چه به 

o نمیشود؟ علنی زرکش علی موضوع چرا 

o دارد؟ وجود زرکش علی کردن خارج دور از و محاکمه و ایدئولژیک انقالب بین ای رابطه آیا 

o میدانست؟ آن نابودی و سازمان شکست مسئول را کسی چه زرکش علی  

o میدانست؟ سازمان شکست مسئول را کسی چه رجوی مسعود 

o رجوی؟ مریم یا زرکش علی میشد؟ او جانشین کسی چه میبود شکستها مسئول رجوی مسعود صورتیکه در 

o شده؟ شناخته مجرم و محاکمه سازمان کستهایش برای کسی چه 

o است؟ بوده رجوی زیرپای کردن خالی فکر در زرکش علی زد مارک رجوی که آنطور آیا 

o معناست؟ چه به باشد درست رجوی حرف اگر  

o میکرد؟ استدالل چگونه میشد زده باو که مارکهایی مقابل در و خودش از دفاع در زرکش علی  

o ترجمه چگونه طلبی رهبری مارک با رابطه در او اینکار معنی داد؟ تن سرنوشتی چنین به زرکش علی چرا 

 میشود؟

 

 

همانگونه که ازمحدود سواالتی که توانستیم در فوق لیست کنیم و بسیاری سواالت که میتواند در اذهان شما عالقه مندان به 

سرنوشت علی زرکش و نقش مهم آن در سرنوشت موضوع وجود داشته باشد که در درسترس مانیست میتوان به اهمیت موضوع 

سازمان مجاهدین و طبعا رابطه اش با مبازره برای دمکراسی و آزادی مردم میهنمان و مسیری که بعد از آن سازمان طی نمود پی 

 برد. 

 کوتاه  زندگینامه

 علی زرکش کیست؟

 محل تولد: مشهد

 تحصیل: مهندس راه و ساختمان -شغل 

 39سن: 

 کرمانشاه محل شهادت:

 1367زمان شهادت: 

 1328تاریخ تولد: 

 محل تولد: مشهد

 تحصیالت: دانشجو ـ مهندسی راه و ساختمان

 سال19سابقهٌ مبارزاتی: 

  سال در زمان شاه6زندانی سیاسی : 
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ستگیر شد و توسط ساواک د 1351او ابتدا توسط کاظم ذواالنوار از اعضای مرکزیت اولیه مجاهدین خلق، عضوگیری شد و در سال 

مسئولیت رهبری کلیه اعضا و هواداران سازمان در همه بندهای  1354از اول اردیبهشت سال  .در زندان به سر برد 1357تا سال 

سیاسی زندان قصر)مرکب از هشت بند( به عهده علی زرکش قرار گرفت.  علی زرکش از طریق خواهرش فتحیه زرکش ــ همسر 

رضایی "با مهین رضایی خواهر  1357بهمن  22نواده باقرزاده ها نیز نسبت فامیلی داشت. وی بعد از دکتر حسین باقرزاده ــ با خا

ازدواج کرد. همین ازداج که در سازمان تماما توسط مسعود رجوی دیکته و تائید میشد نشان میدهد که علی زرکش در سلسله  "ها

وسی قرار داشته است. چرا که مسعود برای موسی یک دختر حاج مراتب تشکیالتی موضع باال داشته است و بعد از مسعود و م

خلیل رضایی آذر رضایی که بهمراه طفلی که در شکم داشت بهمراه موسی به شهادت رسید و برای علی زرکش دختر دیگرشان 

دن رابطه خانوادگی با رضائی مهین رضایی را به زنی انتخاب کرد. وی با اینکار با یک تیر دو نشان را میزد. یکی اینکه با برقرار کر

ها از جدا شدن آنها از سازمان و موضعگیری علیه سازمان جلوگیری میکرد ضمن اینکه همه اعتبار خانواده رضایی ها بخصوص 

احمد، رضا و مهدی رضایی را برای خود حفظ میکرد. علی زرکش در فاز سیاسی مسئول نشریه و تبلیغات سازمان بود وی از 

مخفی سازمان بود و کمتر شناخته میشد. در فاز نظامی با محدود و تعطیل شدن نشریه و کار تبلیغی در ستاد کادرهای بخش 

 فرماندهی و درکنار موسی خیابانی فعالیت میکرد.

 

 انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور 

یی که سازمان در داخل بصورت دست ساز بدستور سازمان در این زمان روی تایمرهای الکترونیکی کار میشد که بشود روی بمبها

درست میکند کار گذاشت.  این زمانی بود که گزارش میشد که بخش نظامی سازمان در داخل بمبهایی بنام فانوس ساخته که با 

استفاده از شیشه فانوس های معمولی درست میشود بدین صورت که شیشه فانوس را گرفته و مواد را داخل آن ریخته بودند که 

یمهای عملیاتی با پرتاب آن بسمت هدف و شکستن شیشه فانوس بمب مربوطه منفجر میشد. در بسیاری موارد گزارش شده بود ت

که این بمب ها هنگام پرتاب از داخل خودرو بسمت خودرو پاسداران به چارچوب پنجره خودرو خودی خورده و داخل خودرو 

ت ... در نتیجه صدمات زیادی به تیمها رسانده بود. از این رو سازمان بدنبال منفجر میشده  و یا در هنگان حمل و نقل می شکس

شیوه دیگری بود که وقتی وحید )علیرضا باباخانی محافظ شخصی مسعود رجوی( برای بازدید از پاریس به لندن آمده بود خواست 

ن و دل اموری که خواسته بود را دنبال میکرد. از که روی اینگونه موارد کار شود. انجمن که فکر میکرد او عضو سازمان است با جا

این روی انجمن از طریق یکی از دانشجویان هواداری که در دانشگاه داندی اسکاتلند در رشته الکترونیک تحصیل و تحقیق میکرد 

اده بود که تست شده و دقت خواست که اینکار را انجام دهد. او نیز تعدادی از این تایمرها را برای نمونه طراحی، ساخته  و تحویل د

آنها بررسی گردد. هرکدام از این تایمر ها نیز بصورت پیشفرض روی زمانبندیهای مشخصی طراحی شده بود بعضی روی ده ثانیه 

کاشانی )بابا( از کادرهای اولیه سازمان از پاریس بدنبال تهیه فرستنده  بعضی سه شانیه و... همچنین انجمن با مسئولیت محمد سیدی

رادیویی برای کردستان بود که من بدلیل کمی سن و اینکه شرکت های بزرگ در تماس با آنها اوال جدی نمیگرفتند در ثانی 

مشکوک بودند که این جوان بیست و چهار ساله فرستنده رادیویی را برای چه میخواهد که بدین منظور پیشنهاد کردم که در این 

و کارگزاران بنام ایران( و برادر بزرگتر قاسم باقرزاده از فرماندهان بخش اجتماعی سازمان که امر از کمک کاظم باقرزاده )از تجار 

سال سن بهتر میتوان به شرکتهایی مانند مارکونی ... نزدیک شد استفاده کنم. که  60-50آن زمان به لندن آمده بود با حدود 

برای مجاهدین افغان بدنبال خرید فرستنده هستیم اینکار را دنبال پذیرفته شد و من در پوش مترجم و ایشان بعنوان یک تاجر که 

میکردیم. آقای کاظم باقر زاده که در عملیات فروغ کشته شد از بدو ورودش به لندن با من در تماس قرار گرفت و در جریان 

نزدیک ودوستانه و خوبی پیدا کرده مسافرتهایی که به مناطق مختلف انگلستان برای دنبال کردن امور محوله با هم داشتیم رابطه 
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بودیم. البته آن زمان من نمیدانستم که رابطه باقرزاده با سازمان چیست؟ و فکر میکردم با توجه به سن و سالش از اعضاء قدیمی 

 سازمان است. 

 

 و تماس با همسایه های موسی و اشرف 1360بهمن سال 19

و گفت با این مجموعه شماره تلفن که بهت میدهم با تهران تماس بگیر و وحید از پاریس تماس گرفت  1360بهمن  19در روز 

سوال کن که چه حوادثی در حال اتفاق افتادن است. البته وحید به من نگفت که موضوع چیست. من نیز همینکار را کردم و آنچه 

یها کشته شده اند. ولی قبل از شهادت همسایه ها گفتند را برایش گزارش کردم که بعد معلوم شد موسی و اشرف در جریان درگیر

توانسته بودند به پاریس و تلفنهایی که داشته اند زنگ بزنند. به همین دلیل ازپاریس از من خواسته شد که موضوع را از لندن که 

 رژیم روی تماسهایش به تهران کمتر حساس است دنبال کنم. از این به بعد همه چیز تحت الشعاع این حادثه بود.   

ضمن اینکه بطور طبیعی از همان  1361فروردین  30و شهادت موسی خیابانی در تاریخ  1360بهمن 19علی زرکش بعد از ضربه 

جز افراد معدودی در  لحظه شهادت موسی جانشین موسی خیابانی شد و امور را بدست گرفت. ولی از آنجا که عمال برای هیچ کس

ال جهت پر کردن جای خالی فرماندهی داخلی مجاهدین از زاویه اجتماعی و بین اللملی و داخل تشکیالت اساسا شناخته شده نبود او

در ثانی از زاویه نیروهای سازمان که هنوز در صحنه بودند ولی علی زرکش را نمیشناختند اجبارا باید نقش و جایگاه و حضور او 

 بعنوان جانشین موسی و قائم مقام مسعود رجوی معرفی میشد.  
 

  خروج فرماندهان سازمان از صحنه

 

 
 مجاهد خلق علی زرکش در زندان شاه

 اعزام به ترکـــیه جهت خارج کردن سازمان از کشور

 را مسئولیتهایم که خواست من از و گرفت تماس( رجوی مسعود شخصی محافظ باباخانی علیرضا) وحید  1361 در فروردین سال 

 با گفت کنیم چکار را دارد تست حال در انجمن که تایمرهایی که کردم سوال وقتی وم. بر پاریس به داده تحویل لندن در

 علی محمد تحویل آنجا در و . بردم پاریس به و سامسونیت کیف یک داخل گذاشتم را همه و کردم کار همین نیز من. بیاور  خود

 .شد تشید

اه در نزدیکی شهرک مری سورواز پاریس بهمراه محمد علی تشید، مجید معینی طی چند روزیکه در پاریس بودم در یک پایگ

)معروف به آقا( و وحید مستقر بودم. هر روز صبح با محمد علی تشید برای دویدن میرفتیم. او تیپ بیسار انرژتیکی بود. در طی 

ترکیه توسط عباس داوری که در آن  اینمدت جهت تحویل گیری کشور 

ود توجیه شدم. زمان در پاریس ب درحضور یکبار هم با مسعود رجوی 

. کردم مالقات جابرزاده علی محمد از قبل مرا میخواست اساسا رجوی

. باشد دیده ماموریت محل به رفتن کاری زمانیکه همواره او که بود اینکاری

و بدین شکل پای  میداد انجام فرد اب مالقاتی اعزام از قبل شخصا خود بود حساس و شود انجام که میکرد تصویب را مسئولیتی و

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1.jpg
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من بعد از رسیدن به ترکیه در شهر استانبول به آدرس پایگاه سازمان در محله بشیک تاش رفتم و  .تصمیم گیری آنرا مهر مینمود

 با یا و رانخبرنگا با دیدارهای در رجوی مسعود زبان عربی مترجم که مشهد اهل شاه زمان زندانیان از( فرزاد) افشار آنجا با احمد

 وقتی 1359 سال در سپس و بودم دیده ستاد در مات عراقی بود دیدار کردم. فرزاد را اولین بار در تهران بعد از پیروزی انقالب مقا

 فرزاد روز دو طی. بودم وصل او به تهران در میکردم اداره را انجمن که هم مدتی تمام در بودم دیده بود آمده لندن به که

ات سازماندهی و پایگاهها درشهرهای مختلف ترکیه و ماموریتها را به من منتقل نمود و خودش به جزئی همه با را کشور مسئولیت

 من به ترکیه تحویل از بعد و بود شده گرفته نظر در عراق مسئولیت برای عربی زبان به تسلطش به توجه با فرزاد پاریس برگشت. 

پاکستان رفتم از آنجا با او در تماس بودم. در این کار من تحت  به من وقتی ها دبع که  .گردید مستقر آنجا و رفت عراق به

 .مسئولیت عباس داوری که در پاریس مستقر بود قرار داشتم

 1360بهمن سال  19در آن زمان خط سازمان با توجه به ضربات نظامی داخل کشور بطور خاص بعد از ضربه 

 

 نهوضعیت مجاهدین بعد از شروع جنگ مسلحا

و ضرباتی که تیمهای نظامی بطور روزانه میخوردند و طرحهایی که رژیم پیاده میکرد مانند اطالع از اجاره هر خانه به رژیم توسط 

 داشتیم بسیاری گزارشات که بود نموده تنگ مانده باقی نیروهای بر را عرصه چنان …و” مالک و مستاجر“بنگاهها تحت نام طرح 

 بدلیل مرتب شده قطع نفرات که خانه به رفتن در اجبار و جا نداشتن

 بالفاصله …واده و دوستان خان یا اقوام کشته دستگیری حین در یا و دستگیر

 تمامی بودن سرخ بدلیل یا و اند شده در بودند مجبور افراد ردهای

. برسانند صبح به را ها شب ها جوی  پل زیر در یا شهرها اطراف بیابانهای

 زمانیکه تا که ندبود مجبور نیز بعضی شب و روز تمامی داشتند همراه پولی

این شهر به شهر دیگری همواره در  با خرید بلیط اتوبوس بین شهری از  را

( مجاهد غیر چه و مجاهد چه) نفراتی  و کادرها نیز طرفی از تردد باشند. 

 داخل در … سیاسی و نظامی کارکرد هیچ و ودندب افتاده تله در آمادگی و مقدمه هیچ بدون مسلحانه جنگ اعالم از بعد که بودند

رتب در حال دستگیری و اعدام بودند. به همه اینگونه موارد فشار نظامی رژیم نیز بود که با فعال کردن تیمهای م و نداشتند

 به شده مصادره  روشناسایی و عبداهلل پیام و ایست و بازرسی هایی که بدنبال راه افتادن تیمهای ترور سازمان که سوار بر یک خود

دند برقرار شده بود توانسته بود به پایگاهها و تیمها ضربه جدی بزند. بدتر اینکه با بسته میکر آتش میرسیدند خیابان در هدفی هر

شدن جو امنیتی و شدت گرفتن ایست و بازرسی ها در سطح شهرها و حتی جاده ها دیگر کادرهای سازمان که نظامی نیز نبودند و 

رات دیگر گروهها و احزاب نیز در این تورها بدام افتاده، دستگیر و اعدام و یا در هنگام فرار کشته شوند. در نتیجه بسیاری حتی نف

از تیمها و کاردهای قطع شده سازمان بطور خودجوش و تحت اجبار شرایط نظامی و امنیتی به سمت مرزها برای خروج از کشور 

 1360ر زمستان سرد و پر برف سال د که داشتیم تیمهایی  ده هایشان تعدادی نیز بصورت فردی.براه افتادند. تعدادی بکمک خانوا

هنگام خروج از کشور در تبریز مورد سوء ظن قرار گرفته و بعد از مدتها تعقیب و گریز در تپه های برفی اطراف تبریز طی درگیری 

یه انجمن دانشجویان مسلمان خارج کشور خود از این درگیریها مسلحانه با نیروهای رژیم بشهادت رسیدند. که سازمان در نشر

 .بعنوان عملیاتهای متحورانه تیم های نظامی مجاهد خلق یاد میکرد

 بیدار شدن هیوالی رژیم و قلع و قمع مبارزین

 بدون و عجوالنه ماعال از بعد ولی از فاز سیاسی و قبل از سی خرداد بخشهایی از فرماندهی سازمان مخفیانه زندگی میکردند. 

رده بود طوری که باالترین مسئولین ک غافلگیر را فرماندهی عمده بخشهای و سازمان بدنه تمامی که مسلحانه مبارزه آمادگی
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سازمانی بعد از شنیدن خبر اعالم جنگ مسلحانه شوکه شده و نمیدانستند با توجه به شناخته شدگی خود و محل بکجا برند و 

یریها و اعدامهای روزانه توسط رژیم ددمنش حاکم که جهان شاهد آن بود، موج ریزش در سازمان نیز شروع بدنبال آن موج دستگ

شد. بسیاری اجبارا قطع شدند. چون ارتباطات آنها یا دستگیر و یا در درگیری کشته شده بودند. بسیاری بدلیل شناخته شدگی باید 

دستگیر شدند. اما بخش عمده ریزش در پایه سازمان بود که با این خط در  محل خود را ترک میکردند و قطع شدند. بسیاری خود

تضاد بودند. این ریزش بصورت موج مخالفت با خط و خطوط سازمان در باال خودش را نشان داد. و سازمان بخوبی از این امر آگاه 

هی کل داخله بود به اوج جدیدی رسید و که مقر فرماند 1360بود. این موج ریزش بطور اخص با شهادت اشرف و موسی در بهمن 

درصد  90پایگاه سازمان که تقریبا  60ان مزدوران رژیم به همزم که سازمان اجتماعی بخش به 1361 سال اردیبهشت 11 ضربه  با

 .پایگاههای سازمان بود حمله کرد دامنه بسیار گسترده تری بخود گرفت و کامل شد

 60بهمن  19خیاالنه فکر کرد که کشف و از بین بردن پایگاههای فرماندهی سازمان در اگر تا ضربه موسی و اشرف میشد خوش 

 …که باالترین حفاظت و رعایت های امنیتی را داشت تصادفی بوده است، با این حمله گسترده و همزمان به بخش اجتماعی و 

 بسیار مدت طی در است توانسته بخوبی بلکه نداده دست از را تعادلش و نشده گیج ضربات این با تنها نه رژیم که شد مشخص

از بین ببرد. که بیانگر عمق مسئله بود. استراتژیی که در ابتدا قرار  و شناسایی را سازمان پایگاههای همه ای گسترده بطور کوتاهی

 بود توانسته رژیم بلکه  ،باشد نیز رژیم تعادل زننده  بود سه ماهه سرنگون کند نه تنها جواب نداده بود، حتی نتوانسته بود برهم

 .ی کمر دشمنش را بشکندامنیت و نظامی عمل در  داخلی جنگ میدان در خارجی جنگ با درگیربودن علیرغم

 عدم امکان ادامه هر فعالیتی بدون دستگیری و اعدام

توجه به اینکه پایگاهها خوب برای فرماندهی داخل و طبعا علی زرکش و آنها که هنوز ضربه نخورده بودند سوال این بود که با 

ساعته نگهبان مخفی دارد تا همه تحرکات بیرون آنرا زیر نظر داشته باشد، بعالوه گشت بیروی ولی علیرغم این نتوانسته  24همگی 

ه تحت نظر و کنترل بودن به این گستردگی را متوجه شود، چه زمان نوبت ضربه به پایگاهها و کادرهای باقی مانده است؟ آیا با توج

به همه اقداماتی که رژیم علیه استقرار و جابجایی پایگاههای سازمان بکار بسته بود که شدیدترین آنها طرح مالک و مستاجر بود و 

کشف تمامی شیوه های کاری سازمان بعد از این مدت، امکان جابجا شدن بقیه و دوام آوردن هست یا خیر. و اگر هم دوام آورد آیا 

از بین رفتن تیمها و بسته شدن جامعه و پهن شدن تورها در سراسر کشور عمال امکان موفق ماندن و تجدید با گستردگی ضربات و 

 سازماندهی و تجدید پایگاه و عمل وجود دارد یا خیر؟

ه همه جواب بسیار بسیار روشن بود. زمانیکه سازمان میتوانست با خیال راحت پایگاه تهیه و مستقر شود، وقتی میتوانست با تکیه ب

نیروهای خود از جمله پایگاه اجتماعیش در فاصله قبل از اعالم و بعد از اعالم مبارزه مسلحانه، بسیج نیرو کند، تردد کند، سالح و 

مهمات جابجا کند بعالوه اینکه رژیم نیز در عدم آمادگی مطلق قرارداشت و بسیجی هم نکرده بود و کنترلی هم بر اوضاع نداشت 

 از را بشری ضد دشمن هوشیاری و آمادگی عدم و غافلگیری به معروف برتریهای همه ما که شاهدیم. حاال که  راندمان این بود

 .ست نتیجه چه خواهد بودا مطلق بسیج و تهاجم در نیز رژیم و ایم داده دست

احمد حنیف نژاد، محسن سیاه کاله، حسین ابریشمچی، محسن عباسی و تمامی کسانیکه بنده 

کردن آنها با آنها صحبت کرده و گزارش گرفته ام بدون استثناء میگفتند که  هنگام خارج

چندین بار در ترددات از دهان رژیم بیرون آمده اند. یعنی آنچنان تورهای بازرسی تنگ بود 

که دستگیری و از بین رفتن با زنده از بارزسی گذشتن به تار مویی بسته بود. طوری شد که 

می سازمان به این نتیجه رسید که دستور داد کادرهایی که نظامی نظا-در جمعبندی امنیتی

د چندین و چند بار در ترد تک هر در مرتب چون نیستند بدون سالح تردد کنند تا در بازرسیهای خیابانی لو نروند. 

 .مطلق اجمته در نیروهایش و رژیم و بودیم مطلق تدافع در ما یعنی. میگرفتند قرار بازرسی مورد بازرسی تورهای 
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تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن بود که بطور مطلق امکان ماندن نیست. این نیز قانون چریک شهری است که وقتی در تدافع 

مطلق هستی محکوم هستی به کشف و دستگیری و کشته شدن و موضوع فقط زمان است. که کی، کجا و چه زمان دشمن وقت کند 

د توجه داشت که عمده پایگاهها لزوما نه بدلیل تحرکات نظامی ساکنین کشف میشدند. خیر، عمده و به شما بپردازد. بطور خاص بای

پایگاهها بطور خاص پایگاههای فرماندهی عادیسازی بسیار باالیی داشتند و اساسا تحرکات بسیار محدود و عادی و ترکیب هم بسیار 

ر خاص در مورد زنان رعایت میشد. ولی با این وجود کشف میگردیدند عادی و نه مجاهدی بلکه با ظاهرهایی بسیار باال شهری بطو

 که است این حرف این نتیجه که مشخصا کار تعقیب و مراقبت و سیستم جدید معروف به عبداهلل پیام بود که رژیم بکار بسته بود. 

 که بود دشمن قوت بلکه میخورد ضربه که نبود سازمان دفاعی سیستمهای ضعف از ناشی لزومات …و ها خانه کشف و ها شکست

 .است حقایق بیان صرفا نیست دشمن کردن بزرگ قصدمان اینجا در. میزد ضربه

 شرایط امنیتی پایگاههای سازمان 

 .در همین رابطه به این مسئله توجه باید کرد که وضعیت پایگاهها و کادرها تا چه اندازه شکننده بود

ک در خارج آن مجبور هستید تخلیه کنید آیا امکان پیشبرد امری برای ساکنین آن وجود پایگاهی را که با مشاهده یک تردد مشکو

 دارد؟

 تازه بعد از تخلیه کجا بروند؟ مجبور است در خیابان ها پرسه بزند؟

 آیا سالحها و اثاثیه را که با هزاران خطر و زحمت و هزینه تهیه کرده اند با خود ببرند؟

 تهیه شده را جا بگذارند؟ یا آنها را رها کنند؟ اگر نه وسایل و الزاماتی که

 آیا بعد از خروج مورد تعقیب قرار میگیرند؟

 آیا در تورها دستگیر خواهند شد؟

 اگر از همه اینها بگذرند کجا بروند؟

 ؟…نمیکنند به یک پایگاه دیگر؟ آیا آنجا را هم آلوده 

اینکه فرصت جابجا کردن وسایل پایگاه را داشته باشند، یا با خود ببرند  آنقدر کادرهای مستقر در پایگاهها جابجا شده بودند بدون

 .که دیگر پولی در بساط نداشتند که بتواند از پس کرایه و یا تهیه امکانات برآیند

توجه باید داشت که حتی در صورت امکان کمک گیری از دیگر پایگاهها در صورت وصل بودن هر تردد برای پول رساندن خودش 

 .دل چندین عملیات بود و باید پی دستگیری را که هم مبدا و هم مقصد سرخ و باید تخلیه میشد را بتن بمالیمعا

بسیاری از دستگیریها نه بدلیل داشتن وسایل مشکوک یا غیر عادی بود بلکه دشمن با توجه به دیدی که پیدا کرده بود افراد را 

 میکرد دستگیر نیز  …دستگیر میکرد. یعنی راندم متناسب با سن و سال و تیپ و  دستگیر میکرد و میبرد خیلی زمانها نیز اشتباه

 … و میشد شناسایی اشنایان و اقوام و محله طریق از یا. میکردند شناسایی یودند زندان در که دیگران و میبرد

ان فرزند بعنوان ساکنین اصلی و علنی ترکیب پایگاهها معموال دو زن و شوهر با یک یا دو کودک عاریه گرفته شده از دیگران بعنو

معرفی شده به صاحب خانه بود. بعالوه تعدادی عضو معرفی نشده به صاحب خانه که مخفیانه تردد مینمودند. طوری بودکه بعد از 

 .ترک پایگاه مجبور میشدند به تردد بین شهری تا مجبور نباشند در شهر پرسه بزنند. و یا راهی خارج کشور شوند

 1361امنیتی سال -ت درک شرایط نظامیاهمی 

من در این نوشته با  .میباشد کننده تعین و  در مورد بررسی ماجرای علی زرکش این امر و درک شرایط داخل کشور بسیار مهم

و  اتکا به ذهن و آنچه از تک تک فرماندهان طی سالیان بگوش خودم شنیده ام و یا در تمامی گزارشاتی که ازتک تک آنها گرفته

 وضعیت برای پاریس آماده و ارسال کرده ام و عطف به اینکه سه دهه از آن میگذرد شاید یک از هزار محدودیتها و خطرات و 

 .کنم منعکس باشم توانسته را شرایط آن در  … و نظامی عمل و فعالیت و کار اسفبار
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مها و کادرهایی که بعد از از دست دادن استقرار خود بنابراین اجبارا خط تقویت کشورهای همسایه ایران جهت جمع و جورکردن تی

در آوارگی در سطح کشور پراکنده میشدند و در نهایت مجبور میگردیدند که بصورت پراکنده از کشور خارج شوند، ایجاد شد. مرا 

به شهرهای مختلف و دیدار با نیز با همین مضمون به ترکیه و تحویلگیری امور ترکیه اعزام کرده بودند. من بعد از استقرار و تردد 

 به توجه با من. شدم مستقر کادرها جهت تسلط برامور بالفصله به شهر مرزی وان رفتم و در پایگاه کوچکی که سه اتاق داشت 

را بان ترکیه ای را یادبگیرم و حرف بزنم و روزنامه ها ز میتوانستم بسرعت میدانستم هم را انگلیسی زبان و هستم زبان آذری اینکه

بخوانم. همین امر کمک میکرد که بتوانم در شهر کوچکی مانند وان با لباسهای محلی و بزبان محلی که کمی بیشتر به آذری ما 

 .شبیه است با عادیسازی بمانم

 سیستم خروج از کشور سازمان مجاهدین 

 پاریس به عراق –ا از طریق کردستان و مریم عضدانلو ر چی ابریشم مهدی  سازمان یک سیستم خروج از کشور داشت برای نمونه

 .فرستاد

 

سیستم خروج افراد از داخل کشور بدین صورت بود که نفراتی که بدالیلی باید به خارج از ایران فرستاده میشدند، ابتدا توسط 

نفرات به بخش مربوطه در داخل و توسط فرماندهی داخل پیشنهاد میشد و سپس توسط پاریس مورد تائید قرار میگرفت. سپس 

آن بخش شهرستان بود که تعدادی پایگاه  بخش خروج سازمان از کشور که نام 

میشد. بعد از برنامه ریزی برای نحوه  در تهران و شهرستانها داشت وصل 

 اعزامی نفرات ترکیب به عطف  خروج با که بود مواردی. میشد ریخته طرحی

ای تحویل گیری شهید عزاداری که بر ده خانوا قالب در و بوس مینی یک کرایه

لباس سیاه میپوشیدند و مینی بوس را نیز  جنگ به شهرهای مرزی میروند همگی 

با عکسهایی که قرار بود مربوط به  نوارهای مینمودند، تزئین …شهید باشد و

نه اینکه میخواهند آخوندی و با بها لباس و ریش با را ابریشمچی حسین یا. قرارنگیرند شک مورد تا میکردند پخش نیز را آهنگران

حاج آقا را برای ازدواج به زاهدان ببرند به آنجا آوردند و سپس از مرز خارج کردند. و بدین طریق با عبور از پست های بازرسی 

متعددی که وجود داشت به شهرهای مرزی میآمدند. شهرهایی مانند ارومیه و سلماس و سپس به روستای حسنی و کالرش در 

اده میشدند که از آن پس با اسب و پیاده از مرز گذشته و به ترکیه در شهر وان میرسیدند. تعدادی نیز از کردستان انتقال د

مسیرهای کردستان شمالی و منطقه سردشت و بانه از تیر رس رژیم خارج شده به روستاهای مرزی تحت کنترل حزب دمکرات 

 .بودند شده مستقر …دولتو، جانداران،  کردستان ایران میآمدند. که نفرات سازمان نیز در روستاهای

 خروج اولین اکیپ از فرماندهان ارشد سازمان از کشور 

در مدت حضور من در ترکیه اولین اکیپی که از ایران خارج شدند ترکیب آقای پرویز یعقوبی، مادر رضایی ها، همسر محسن رضایی 

نام او را فراموش ها ویک خواهر مجاهد که  و احمد رضایی برادر کوچکتر رضایی 

مادر رضایی ها در هتلی در شهر وان مستقر  کرده ام بود. آقای پرویز یعقوبی و 

مادر رضایی ها آشکارا از وضعیت اسفبار  شدند. هم آقای پرویز یعقوبی و هم 

مادران یا در حال دستگیری و اعدام روزانه  سازمان در داخل و اینکه خواهران و 

درهمین رابطه بود که  .شکوه و شکایت میکردند ت میباشند هستند و یا آواره کوه و دش

رضایی ها و مذاکره با آقای پرویز یعقوبی  عباس داوری برای دلداری مادر 

 .برگشت پاریس به و بود وان در روزی چند و بسرعت به ترکیه و به شهر وان آمد. 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/A18-yaghoobi...-1.gif
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ی نیز در این سرما در خیابانها و در بشکه های خالی زمستان بسیار سختی داشته ایم و بسیار 1360همچنین از اینکه در سال 

ساختمانهای در حال احداث را شب را به صبح میرساندند، حرف میزدند. آقای پرویز یعقوبی در همان زمان نیز از کارکردهای آقای 

 سازمان در برایش  مادگیآ هیچ مطلقا که کرده امری وارد را سازمان اینکه از خاص بطور  مسعود رجوی بسیار انتقاد میکردند.

 کل دادن تیغ دم به و یکشبه مسلحانه مبارزه اعالم . ایشان ضمن رد اعالم مبارزه مسلحانه در آن مقطع مطرح میکرد که با نبوده

 و مخفی را فرماندهی دستگاه محدود و خودش تنها و بودند شده شناخته و علنی قبل روز تا که کشور سرتاسر در که تشکیالتی

 او تمامی تشکیالت در زیر چکمه های رژیم جالد کاری نبود که رسم سازمان باشد.  گذاشتن جا و خارجه به کردن فرار  سپس

 البته و میشود تشکیل زندان در که مرکزیتی نشست اولین در( سازمان بنیانگذار) آقا محمد دستگیری زمان در که میکرد تعریف

ا را به گردن محمد آقا بیندازند. تا بدینوسیله فشار و ه تقصیر تمامی مرکزیت بقیه که دمیده دستور آقا محمد ها، بازجویی از قبل

  .جرم بقیه کم شود. و این بوده سنت رهبری سازمان نه کاری که مسعود رجوی کرد

پاریس بعضا به  در این دوره اکیپهای سازمان یکی بعد از دیگری از داخل اعزام و از کشور خارج میشدند. این اکیپ ها با دستور

 .فرانسه یا اسپانیا و یا در همان استانبول اسکان داده میشدند

 خروج علی زرکش یزدی و مهین رضایی از کشور

 علی محافظ عباسی محسن رضایی، مهین همسرش و زرکش علی  1361یکی از اکیپ های اصلی اعزامی در ماه رمضان سال 

 و چیان گیوه گیتی  امشاسبند، ابوالفضل ، همسرش، و توحیدی علی دمحم همسرش، و نژاد حنیف احمد همسرش، و زرکش

 یک در که …ر آن زمان این افراد بجز احمد حنیف و همسرش و محسن عباسی و همسرش، مهدی فتح اهلل نژاد د.… همسرش

 داده استانبول به آنها زاماع ترتیب تا شدند داده اسکان موقتا ترکیه وان شهر در پایگاهی در بقیه شدند مستقر وان شهر در هتل

 .شود

در پایگاه سازمان در وان علی زرکش بصورت مخفی بود یعنی از اطاق خارج نمیشد. و هرگاه که میخواست برای کارهای فردی 

خارج شود بقیه باید به داخل اطاق هایشان میرفتند. در اینمدت یکبار نیز برای سرکشی به داخل تردد نمودم که در برگشت جواد 

راعی )جواد آقا(، همسر جواد برایی و فرزندش، محسن سیاه کاله، حسن صادق )معروف به اوزون حسن از زندانیان زمان شاه ب

اشرف 2013سازمان( و همسرش و فرزندش و یک خواهری بنام زینب )همسر اول احمد وشقاق که خودش در کشتار سپتامبر 

آوردم. آن زمان محمود عطایی و محمود عضدانلو برادر مریم عضدانلو در  کشته شد( که در عملیات فروغ کشته شد را با خودم

 .اعزام منتظر و بودند کردستان کالرش  روستای

ارتباطات با داخل از طریق یک فرستنده موج کوتاهی بود که در روستای کالرش کردستان قرار داده شده بود و در ترکیه نیز با 

ال که از آلمان تهیه شده بود بطور یکطرفه برقرار بود. ارتباطات از ترکیه به داخل نیز از طریق استفاده از یک رادیو گراندیک دیجیت

 .میگرفت صورت پیک با بکارگیری افراد محلی 

 خروج محمود عطایی  معاون علی زرکش از کشور

بدنبال اکیپ علی زرکش، محمود عطایی و تیم حفاظتش جهانگیر و 

 به نیز  بود شیرخواری طفل که یربیع اشرف پسر رجوی مصطفی …

 جهانگیر و عطایی محمود. شدند خارج مجاهد خانواده یک همراه

دریاچه وان مستقر بودند. و مرتب برای  لب در ای خانه یک او محافظ

 11 بعداز ماهه شش دوره یک در عمال شنا به دریاچه میرفتند. 

 شوند خارج کشور غرب از میتوانستند  کسانیکه تمامی اردیبهشت

 و فرماندهان به بود شده داده اختصاص کشور غرب. شدند تخلیه

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C1.jpg
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 .سازمان مسئولین

 در که ترکیه مسئول شد عطایی محمود و  با آمدن تمامی سیستم فرماندهی سازمان به ترکیه سازمان کار آنجا نیز تغییر کرد

 وارد کسانیکه تمامی بعد به این از. بودند مستقر نبولاستا در سازمان افراد بقیه. رفت پاریس به زرکش علی. شد مستقر استانبول

 .هستند سازماندهی میشدند دار مسئله چقدر اینکه و کارکرد و نیاز و سازماندهی طبق میشدند

 تجمع کادرهای سازمان در ترکــِیه

ع او نسبت به مبارزه در آن زمان هیچ کس را از ترکیه به فرانسه اعزام نمیکردند مگر اینکه پروسه روشن شدن وضعیت موض

. نوشتند می گزارش خود از باید همه مدت این در بنابراین  مسلحانه و موضوع بنی صدر و کل خط و خطوط سازمان به پایان برسد.

ود یز یعقوبی تنها کسی نبود که انتقاد و ایراد داشت، همه و همه این وضع را داشتند تفاوت آقای پرویز یعقوبی با بقیه این بپرو آقای

که او این شهامت را داشت که علنی آنرا مطرح کند و بهای سنگینی هم برای آن پرداخت. احمد حنیف نژاد و همسرش و محسن 

قدر آشکارا مسئله دار بودند که مرتب تیکه پرانی میکردند. و کارهای سازمان را به سخره آن …عباسی و ابولفضل امشاسبند و 

تعدای زیر ضرب رفتند. تعدادی که مسئله دار بودند را سازمان میفرستاد به اسپانیا. آن زمان میگرفتند. و وضعیت اسفباری بود. 

 .اسپانیا راحت تر از جاهای دیگر ویزا میداد

در اینمدت در ترکیه سیستم جعل اسناد نیز راه افتاده بود و برای همه پاسپورت می ساختند. از جمله مهر ورود و خروج مرزهای 

ده بود. که مهر ها را دستی میساختند. یعنی با استفاده از پاکن مهر ها ساخته میشد. که عمدتا محسن سیاه کاله ترکیه ساخته ش

اینکار را میکرد. برای افزایش اعتبار پاسپورتها و مهرهایی که سازمان خودش به آنها زده بود تیمهایی را بصورت اکیپ از ترکیه 

ه با خروج از آن مرز و بازگشت به ترکیه مهر ورود و خروج واقعی بخورند. عطف به اینکه بصورت زمینی به بلغارستان میفرستاد ک

در این زمان من عضو هیئت رئیسه یک شرکت ساختمانی در لندن نیز بودم و برای کارهای شرکت به آمریکا نیز تردد میکردم 

همراه اکیپی به بلغارستان فرستادند. که همگی در مرز پاسپورت معتبر با ویزای مولتیپل آمریکا داشتم. که در یک تردد مرا هم 

بود که چه مقدار پول داده  این بر اصرار بازجویی جریان در دستگیر شدیم. و ماموران مرزی جعلی بودن پاسپورتها را متوجه شدند 

ه رئیس مرز گفت زیادداده اید بیاورید مهر ها را سازمان میزد. ک اید که این مهر ها را برایتان بزنند که ما نیز عددی را گفتیم. چون

 .نمود بلغارستان راهی را ما و گفت ترکیه لیر1000  من با کمتر برایتان مهر ها را میزنم. از هر کدام

 

 جمع کردن تکه پاره های سازمان در پاکستان -اعزام به پاکستان

رصد از مسئولین و فرماندهان به ترکیه، و حساس شدن رژیم روی مسیرهای غرب د95با سبک شدن بار مرز غربی و  با آمدن 

به 1361کشور، بعد از بازگشت من از بلغارستان سازمان مرا به همراه محمود احمدی عضو مرکزیت آن زمان در اواسط سال 

در لندن دیده بودم. آن زمان من  1359ل پاکستان فرستاد تا آنجا را نیز راه اندازی کنیم. من اولین بار محمود احمدی را در سا

مسلمان بودم که سه تن از اعضای سازمان  مسئول انجمن های دانشجویان 

اول اساسا آنها به سازمان وصل بودند و خط و  سازمان که در خارج بودند و از روز 

عامل اجرایی اجرا میکردم بر سر خط غلط  خطوط را میگرفتند و من بعنوان 

منشعب شدند. که طی فرایندی که در این بحث  از آن  1359 سازمان در اوایل

فنود   حسین رفیعیپرداخت رضا رئیسی و محمد  نمیگنجد و جدا گانه به آن خواهم 

بازگشت از تهران و اعالم رسمی انشعابشان از  بعد از  حمید نوحی )محسن( و 

دن خط و خطوط جدید و سازمان در یک جلسه رسمی انجمن را تحویل من دادند. محمود احمدی برای بررسی وضعیت انجمن و دا

http://melimazhabi.com/ahzab/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88/
http://melimazhabi.com/ahzab/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88/
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ارزیابی از اثرات به اصطالح مخربی که نظرات رضا رئیسی طوسی و ... میتوانست روی انجمن داشته باشد به لندن آمد. و مجموعه 

نشستهایی چه فردی با من چه با بقیه افراد انجمن بصورت جمعی جهت اعالم مواضع و توجیه و... برگزار نمود. این همان زمان بود 

ژیم در داخل حکم دستگیری مسعود رجوی و موسی خیابانی را نیز داده بود که همه دفتر سیاسی آن زمان و همراهان به خارج که ر

آمده بودند. احمد افشار )فرزاد( را نیز که یکی از نفراتی بودکه انجمن ها او را میشناختند با خود آورده بودند. برادر محمود احمدی 

ی جراح کلیه که در حال حاضر در لیبرتی است زمانیکه یکی از میلیشیاهایی که در جریان درگیریهای )رضوان( دکتر احمد احمد

میلشیا با فاالنژها چشمش آسیب دیده بود را جهت معالجه بهمراه پدرش به لندن آورده بود دیده بودم و در تهران نیز به خانه 

بودم با هم کوه میرفتیم. و یا در بیمارستان سینا تهران که کار میکرد شان در نزدیکی میدان تجریش رفته بودم. زمانیکه تهران 

در جلسه امتحان تخصصی دستگیر و بعد از ده سال زندان آزاد و به عراق آمد. محمود احمدی بعد  60دیدار میکردیم. وی در سال 

 بسیار مورد تحقیر قرار گرفت. از انقالب ایدئولژیک با رد آن تحت برخورد قرارگرفت. و مواضعش از او گرفته شد. و

 وضعیت نیروهای قطع شده سازمان در پاکستان 

وضعیت سازمان در پاکستان صفر بود. فقط دو نفر دانشجوی هوادار در پاکستان بودند که یکی بنام مسعود خدابنده و دیگری بنام 

و علیرضا که فامیلش را فراموش کرده ام و  در بخش ارتش فعال است  علیرضا. مسعود خدابنده در حال حاضر در لیبرتی است و

د، و در دانمارک زندگی میکند. بنابراین مجبور شدیم از وبعد ها در اشرف در حفاظت رجوی بود که توانست از سازمان خارج ش

و خروج از  صفر شروع کنیم. ابتدا در هتل مستقر بودیم. و بتدریج محلی تهیه کردم و ارتباطات برقرار گردید. به میزانی قطعی

کشور زیاد بود که من بدنبال نفرات تیمها و کادرها و نفرات جدا شده در هتلهای کراچی و خانه های جمعی ایرانیان می گشتم. آنها 

که خود جوش و خارج از کادر سازمان خود را به کراچی رسانده بودند بصورت جمعی و در آپارتمانهایی که تهیه کرده بودند و 

نشگاه کراچی بود زندگی میکردند. عطف به اینکه در پاکستان نیز هیچ سیستم کمک به پناهندگان وجود نداشت عمدتا نزدیک دا

وری بچه های قطع شده در وضعیت اسفباری بصورت ده دوازده نفره در یک اتاق بدون کمترین امکانات رفاهی زندگی میکردند ط

ی و انواع بیماریهای پوستی در بین بچه ها بیداد میکرد. محمود احمدی و رطوبت فوق طاقت کراچ که روی زمین میخوابیدن. گرما

 چند ماه بعد به ترکیه برگشت.

 رابطه سازمان با نیروهای قطع شده در پاکستان 

با تجربه ای که سازمان از مسئله دار بودن نفرات در ترکیه بدست آورده بود هیچ کس را دوباره وصل نمیکرد. و میگذاشت در 

عیت اسف بار کراچی باشند تا کمی عقل به سرشان بیاید و دست از انتقادات به سازمان بردارند. بعد میخواست که همان وض

گزارش بنویسند. همه نیز میدانستند که اگر در نوشتن خطایی بکنند در همان جا میمانند. و  خبری از کمک سازمان و خروج از 

که طبق محورهایی که به آنها میدادم که سازمان از پاریس دیکته میکرد اوال تمامی جهنم کراچی نیست. تمامی نفرات مجبور بودند 

کروکی سازمانی که در آن در داخل کشور قرار داشتند را بکشند. سپس باید تمامی عملیات و ماموریتهایی که در آن شرکت 

مبارزه مسلحانه و بنی صدر )هیچ تمایلی به بنی  داشتند را نیز ریز به ریز مینوشتند. دست آخر نیز باید مواضع خود را نسبت به

صدر نداشته باشند( و مسائل سیاسی آن روز را گزارش میکردند. تمامی این نوشته ها در کاغذ های پوستی صورت میگرفت و بعد 

خیر. عمده نفرات  از جمعبندی به پاریس ارسال میشد. سپس بعد از چند ماه اوکی میشدند که آیا وارد مناسبات پاکستان بشوند یا

 اوال روی مبارزه مسلحانه و چپ روانه بودن آن و تمایلی که به آقای بنی صدر داشتند مسئله دار بودند. حتی نفرات قدیمی سازمان. 

 شروع نیرو گیری از میان کادرها قطع در پاکستان

عضو گیری شد هادی پویان مهر کاسه چی  از جهت سازماندهی کار شروع کردیم به عضو گیری از میان این افراد و اولین کسی که 

زندانیان و اعضای زمان شاه سازمان بود. که در میان پناهندگان زندگی میکرد. که بعد از گرفتن گزارش و مشخص شدن اینکه هیچ 
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ا همسر و دو مسئله ای روی خط و خطوط ندارد او بکارگرفته شد بعد اسداهلل اوسطی باز از زندانیان مجاهد زمان شاه بود که ب

دخترش در کراچی در میان پناهندگان زندگی میکرد که او نیز عضو گیری شد. با آمدن اسداهلل اوسطی وهمسرو فرزندانش و هادی 

برای هر کدام یک پایگاه در منطقه کلیفتن کراچی کرایه کردیم که بعنوان پایگاههای اصلی ما محسوب میشد. هادی و اسداهلل 

 رار و تدارکات یک پایگاه را  با اتفاق همسرش برعهده گرفتند. هرکدام مسئولیت استق

با ورود نفرات جدید به پاکستان و طی فرایندی که گفته شد سازمان در پاکستان نیز گسترش یافت. خط سازمان در پاکستان 

د و به فرانسه ارسال میگردید. از نیرویی بود یعنی نیروها باید ابتدا چک سیاسی و امنیتی میشدند یعنی از همه گزارشات گرفته میش

این طریق مدتی نیز در مناسبات پاکستان در ارتباط با ما حضور داشتند تا اینکه چک میشدند. د رهمین حین سازمان در عراق نیز 

ن تکلیف فعال شده بود  و فرزاد )احمد افشار(که ترکیه را تحویل من داده بود در بغداد مستقر گردیده بود. نیروها بعد از تعی

متناسب با درخواست پاریس به کشورهای دیگر از آمریکا گرفته تا اروپا اعزام میشدند. در همین مدت کشور امارات نیز فعال شده 

 بود و محمد امام از اعضای قدیمی زمان شاه سازمان مسئول آنجا بود. ولی عمده نیرو به عراق اعزام میشدند. 

 رات در فرودگاه کراچیدستگیری محمد امام مسئول شاخه اما

در یکی از ترددات محمد امام به کراچی جهت تمدید ویزایش و آوردن پول برای پاکستان که معموال داخل یک کیف سامسونیت 

در جداره هایش جاسازی میشد در فرودگاه کراچی بدلیل پایان اعتبار پاسپورتش دستگیر شد. تامین مالی هر کشور به همین صورت 

د وقت یکبار به همین طریق دالرهای جا سازی شده بدستمان میرسید.  قانون کشور پاکستان این بود که وقتی فردی بود که هر چن

مشکل مدارک سفری دارد بطور خاص پاسپورت، او را به مبدا سفرش برنمیگردانند بلکه به کشوری که مدارکش به آن تعلق دارد 

یان زمان شاه بود و رژیم هم او را میشناخت در خطر جدی قرار داشت. او را در پس میدهند. و عطف به اینکه محمد نیز از زندان

قسمت ترانزیت فرودگاه نگهداشته بودند تا در اولین پرواز به تهران بفرستند. محمد هرچه تالش کرده بود نتوانسته بود مشکل را 

همین دلیل قرار شد من بروم و برایش قرص سیانور ببرم حل کند بنابراین با پاریس تماس گرفته  و موضوع را اطالع داده بود. به 

تا اگر در نهایت نتوانستیم حل کنیم از قرص استفاده کند. من ضمن بردن قرص برای محمد و دیدار او  مالقاتی گرفتم با رئیس 

روپیه بدهد برود تهران و ساله ای بود و با او صحبت کردم. به او پیشنهاد کردم بجای اینکه محمد سه هزار  60فرودگاه که مرد 

پاسپورت را تمدید کند برگردد، این پول را شما بگیرید اجازه بدهید برود در کنسولگری ایران در کراچی تمدید کند. در نهایت 

رد هزار روپیه بگذارد که محمد وارد کراچی شود. او البته پول را از من نگرفت بلکه  کشو میزش را باز ک 3قبول کرد که با دریافت 

 و گفت بگذار اینجا. در کشو وی تنها یک مهر ویک سجاده بود!

 نجات جان محمد امام از فرودگاه کراچی

البته این مورد زیاد خاطره انگیز نبوده بلکه رئیس پلیس کراچ که با دریافت ده هزار روپیه از کنسولگری آمریکا در کراچی ویزا 

نش از چندین ایست و بارزسی باید عبور میکردی، مدارک شناسایی تحویل میدادی آمریکا میگرفت قابل توجه بود. او که برای دید

متر یعنی تمامی طبقه وسعت  200برگه عبور میگرفتی و در ساختمان اصلی اداره پلیس در طبقه آخر در اتاقش که نزدیک به 

 د. داشت میرفتی، پاسپورت را از من میگرفت و با ویزای آمریکا ده روز بعد تحویل میدا

 سازمان در هرکجا با اتکا به پول و هر وسیله ای که میتوانست امورش را پیش میبرده است. در حال حاضر نیز همین است.
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 آقای هدایت هللا متین دفتری مراهبه مالقات با وزیر کشور پاکستان

ه بود گزارش کرد که در هنگام یکی از بازاریان هوادار سازمان بنام حاج حسین حسینی که بدنبال قطع و آوارگی به کراچی آمد

دالر او را که داخل یک کیف  عبور از فرودگاه کراچی مبلغ یک میلیون و خرده ای 

آن به سازمان  قرار شد که مالقاتی  سامسونیت بوده کشف و ضبط کرده اند. بعد از گزارش 

این رم. پول را برای سازمان پس بگی داشته باشم با وزیر کشور پاکستان و از این طریق این 

از اعضای آن زمان شورای ملی  مالقات در اساس توسط آقای هدایت اهلل متین دفتری 

بود تحت نام اعضای شورای ملی  مقاومت که از دوستان خانوادگی وزیر کشور پاکستان 

 مقاومت برای من ترتیب داده شده بود. 

ی بوده اند بعدها نیز انگلستان همکالس وزیر مربوطه و آقای متین دفتری در زمان تحصیل در 

بصورت خانوادگی با هم رفت و آمد داشتند ضمن اینکه هنگام مالقات، وزیر حال همسر آقای متین دفتری را نیز میپرسید .... در 

د دیدار اولم با  وزیر مربوطه  ریز ماجرا را که از حاج حسینی گرفته بودم را به وی منتقل نمودم و قرار شد که ایشان پرسو وجو کنن

و نتیجه را اطالع دهند. بعد از دو هفته ایشان تماسی گرفت و خواست که او را در خانه اش ببینم که در آن مالقات گفتند که 

نتوانسته اند ردی از پول بگیرند. به دنبال آن قرار شد که آقای متین دفتری خودش نیز برای مالقات بیایند که همینطور هم شد و 

تفاق به دیدار وزیر کشور رفتیم. محل مالقات اینبار فرق کرد و در یک ویال روبروی سفارت آمریکا اما در به کراچی آمدند. و به ا

همان منطقه کلیفتون کراچی بود. اما در نهایت یک میلیون دالر را نتوانستیم که زنده کنیم. که البته بسیار بسیار طبیعی بود. نکته 

به وضعیت سازمان آشنا بود و اوضاع ایران و سازمان و جریاناتی که میگذشت را دنبال بسیار مهم این بود که وزیر کامال نسبت 

میکرد. از من نیز ریز سوال میکرد که من نیز همه اطالعاتی که در نشریه بعنوان گزارش میدانستم و جنایات رژیم و موضوع 

ار سمپاتیک بود و خواست خودش را برای پیروز شدن آزادیها و... منتقل میکردم. اما او در بحثهایی که میکرد ضمن اینکه بسی

ساله و با احترام میگفت که غیر ممکن است شما بتوانید با  60-50شورای ملی مقاومت  ابراز میکرد با همان وقار یک سیاستمدار 

مان کاری است که او این شیوه بجایی برسید.  شما اشتباه بزرگی که کرده اید این است که در دام رژیم افتاده اید. و این ه

میخواست تا شما را برای همیشه از صحنه حذف کند و توانست اینکار را بکند. با وجود اینکه سیستم سیاسی آنها بسیار نو پاست 

ولی توانست شما را وادار به این اقدام نسنجیده بکند. تا چند وقت دیگر این جنگ تمام میشود )جنگ ایران و عراق( و یا سیاستها 

ر میکند، و چون کارایی دیگری برای سیاست بین اللملی ندارید از صحنه سیاسی که االن درش مطرح هستید حذف میشوید. او تغیی

ر تاکید داشت در دنیا با دولتها کار میکنند و نه با مخالفین. نباید کار را به اینجا میکشاندید. مخالفین توسط دولتها بعنوان اهرم فشا

کدیگر مورد سوء استفاده قرار میگیرند.  و بنظر میرسید که میخواست از این مالقات ها استفاده کند و پیامی جهت امتیاز گیری از ی

 را به شورا برساند. 

 عــراق مقصد نیروهای قطع در پاکستان

ا عکس شیوه کار نیرویی در پاکستان بدین صورت بود که نفرات مشخص شده برای اعزام در یک پایگاه جمع میشدند، از آنه

پرسنلی گرفته میشد و به کنسولگری عراق در کراچی تحویل داده میشد تا به عراق ارسال شود. سپس  فرزاد از بغداد پاسپورت 

ایرانی متناسب با تعداد نفرات آماده اعزام تهیه و از طریق کنسولگری عراق در کراچی بدست سازمان در پاکستان میرساند. 

روی یک برگه سفید منگنه شده به پاسپورت بدست ما میرسید. برای نفرات بلیط تهیه میشد و از  پاسپورتها با مهر ویزای عراق

طریق فرودگاه کراچی به بغداد پایگاه اکبری  و سپس به منطقه کردستان عراق )دره احزاب( اعزام میشدند. این ریل به همین 

 تخلیه میشدند.   صورت ادامه داشت و مرتب نیروهای موجود در پاکستان بمقصد عراق
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 سیستمهای خارج کردن نیروهای سازمان از داخل از مرز پاکستان

سیستم دیگری که سازمان داشت رو بداخل کشور بود، تا نیروهای پراکنده و قطع شده را جمع کرده و از کشور خارج کند. در این 

نفرات بدهیم را رله میکرد. در این سیستم سازمان از سه رابطه رادیو مجاهد نقش مهمی ایفا میکرد و پیامیهای را که میخواستیم به 

طریق اقدام مینمود الف: نفرات راه بلد بلوچ که پول میگرفتند، ب: بلوچهای هواداری که آنها نیز پول میگرفتند ولی کمتر، و 

 ج:توسط تیمهای خودی اعزامی بداخل تا بتواند نفراتی که در کشور پراکنده بودند را خارج کند. 

ز پاکستان عمدتا تیم های عملیاتی و فرماندهان عملیاتی بودند که خارج میشدند. مثال حسین ابریشمچی و نامزدش که بعد از ا

رسیدن به کراچی ازدواج آنها را ترتیب دادیم، زهره اخیانی و همسرش کمال )که در اشرف با سیانور کشته شد( و سپس نفرات 

 بسیاری دیگر  خارج شدند. تیمهای عملیاتی و و غیر عملیاتی و 

خط سازمان بر این شد که حاال که نمیشود تیم های عملیاتی را در داخل اداره نمود آنها را از  1362درمقطعی در تابستان سال 

کراچی هدایت کند. بدین صورت که تیم حتی بیاید و در کراچی مستقر باشد همه طراحی عملیاتی و آماده سازی در آنجا انجام شود 

پس جهت انجام عملیات به داخل اعزام گردد. و بعد از انجام عملیات باز به پاکستان باز گردد.  بدین منظور مهدی کتیرایی س

)ساسان فرمانده عملیات تهران( از پاریس به کراچی آمد و با حسین ابریشمچی که از تهران به کراچی آمده بود بدنبال این خط 

 بودند. 

روج نفرات از داخل کشور به چند صورت بود. یکی اینکه توسط راه بلد معمولی که پول میگرفت و میرفت همانگونه که گفته شد، خ

و ردی در تهران به او داده میشد که البته یک محل عمومی بود،  بعد به تیم داخل هم گفته میشد که کجا برود و بعد از تماسهای 

بعدی توسط راه بلد های هوادار بودند که آنها نیز پول میگرفتند ولی نفرات اولیه و چک سالمتی راه بلد بهم وصل میشدند. شیوه 

 حساس تر را به آنها میسپردیم. 

شیوه دیگر فرستادن تیم بود که توانسته بودیم یک پایگاهی در ارتفاعات مرزی مشترک ایران و افغانستان و پاکستان دایر کنیم.  و 

ند نزدیک شده بودیم و تحت حمایت آنها بودیم. بدون اینکه ماهیت سیاسی ما را بدانند. با یکی از عشایری که در انجا مستقر بود

تیم از کراچی به مرز سه گانه و از آنجا به لب جاده و از آنجا به تهران یا هر جایی که بود تردد میکرد، اکیپ اعزامی را به زاهدان 

قطه سه گانه مرزی پیاده میشدند. و پای پیاده این فاصله که کمترین میآورد و هنگام عبور اتوبوس یا مینی بوس در مقابل این ن

متر( را برای عبور از مرز و رسیدن به پایگاه مرزی طی میکردند که بعد از آن با خودرو به 1200فاصله جاده تا مرز بود )حدود 

 کویته پاکستان و کراچی آورده میشدند.  

 ضربه نظامی در خروج نفرات از کشور

اعزام نفرات با راه بلد ها هیچگاه ضربه ای نخوردیم. اما در دو تردد تیمهای اعزامی خودی بداخل در تورهای بازرسی ما در 

دستگیری صورت گرفت.  و رژیم روی کراچی حساس شد. با توجه به اخباری که از طریق هوادارهای در میان راه بلدها داشتیم  

من در کراچی جایزه گذاشته است. چون نفرات دستگیر شده نام )مستعار( مرا در زیر بدستمان میرسید متوجه شدیم که رژیم روی 

 بازجویی داده بودند. 

در اینمدت پایگاههای بسیاری در شهرهای کراچی،  کویته و مرز پاکستان راه اندازی شده بود. و خانواده ها و کادرهای بسیاری در 

 پاکستان سازماندهی شدند. 

جهت ازدواج به  1361تان بودم بدلیل اینکه کادرها و مادران و خواهران بسیاری زیر دستم بودند در آذر در اینمدت که پاکس

ترکیه فرستاده شدم  و در آنجا ازدواج کردم و برگشتم به پاکستان. مسئول ازدواج ما محمد سادات دربندی )عادل که بعد ها در 

که در عملیات فروغ کشته شد بود. در آن زمان در ترکیه بساط  اشرف معروف به شکنجه گر سازمان شد( و همسرش مهری
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ازدواج ها براه بود. در همان جلسه عقد که توسط آقا )مجید محسنی( اداره و عقد خوانده میشد من و علیرضا خوشنویس که در 

 زار شد. کشته شد با هم مراسم عقدمان برگ 2013جریان حمله به اشرف توسط جنایتکاران مالکی در سپتامبر 

در همین زمان رژیم ضمن پاکسازی شهرها رو به کردستان نهاد و آنجا که تحت حمایت حزب دمکرات نیروهای زیادی گرد آمده 

بودند را نیز با حمالت نظامی و توپ باران پاکسازی نمود که همه احزاب به کردستان عراق و دره معروف احزاب عقب نشینی 

 کردند.

 ت سازمان در کراچی و تعین جایزه برای...حساسیت رژیم روی فعالی

با توجه به حساس شدن رژیم روی من در کراچی مدتی امور را از داخل پایگاه اداره میکردم و کمتر تردد مینمودم،  که در نهایت 

ه گرفت. تا خط مرا به پاریس فراخواند. بعدا ابراهیم ذاکری )کاک صالح( مسئولیت پاکستان را برعهد 1362سازمان در آبان سال 

ادامه عملیات از کراچی را پیش ببرد که  طولی نکشید که همه پایگاههای سازمان در چند شهر پاکستان که ما حضور داشتیم با 

آرپی جی مورد حمله همزمان عناصر سپاه قرار گرفتند. عمال این خط با شکست کامل مواجه شد و تمامی پایگاهها تخلیه شدند. 

 یروهای مخالف را تحمل نکرده بود.کردستان نیز حضور ن ضمن اینکه رژیم در

  بازگشت به پاریس 

ی راه از کسانیکه بعدها به شکنجه گر رجوی در زندانها)مجید عالمیان و رسیدن به فرانسه 1362بعد از خروج از پاکستان در آبان 

برای آوردن من و همسرم طناز حجتی امامی به فرودگاه  (ف شدواندازی شده در اشرف برای زندانیان مجاهدین معترض، معر

)در اصغر شریفی ، مجید عالمیان، محمد علی تشید، )در فروغ کشته شد( ابوالفضل امشاسبند با یدر پایگاهآمده بود. ارولی پاریس 

حدود یک ماه در فرانسه گزاشاتی از اموری که در پاکستان گذشته بود را به ستاد باالترم، بخش  م.یمستقر شد شت(ذآلبانی درگ

نشستهایی نیز داشتیم به منظور گسترش کار در پاکستان و جمعبندی از دادم. روان  یت هادی روشناجتماعی سازمان با مسئول

ل پاکستان صدا میکنند. وقتی از هادی روشن روان سوال کردم در پاریس که بودم متوجه شدم که مرا به جالشرایط پاکستان و... 

پاکستان بودی یکی هم در پاریس بود مسئول موضوع جالل پاکستان چیست گفت، در ستاد دو جالل داشتیم یکی تو بودی که در 

ت قائل شویم اسم تو را )حسن محصل(، رجوی برای اینکه در نشستها مرتب بین اینکه راجع به کدام یک از شما حرف میزنیم تفاو

 گذاشت جالل پاکستان برای همین ما نمیتوانیم عوضش کنیم. 

 . اوهادی روشن روان از زندانیان مجاهد زمان شاه و از اعضای مرکزیت سازمان و مدتها مسئول بخش ضد اطالعات سازمان بود

از طریق تماس تلفنی با ارگانهای رژیم و با  راورعمدتا در آلمان مستقر بود. هادی روشن روان اساسا کار کسب خبر از داخل کش

. او بعد از انقالب ایدئولژیک با رد کامل آن دنبال مینمودوانمود کردن به اینکه از یک وزارت خانه یا ارگان دیگر رژیم زنگ میزند 

میدیدم. وضعیت بسیار بد تشکیالتی  از پاکستان اعزام کرده بودم را در فرانسه بسیاری از کسانیکه چه از ترکیه و یاخانه نشین شد. 

به فرانسه  شکوه و شکایت میکردند. انبوهی نفرات و کادرهاپستر شده بود، وجود داشت و کماکان از اینکه اینقدر زود عکس موسی 

فی بسیاری آمده بودند و در بخشهای پوشالی سازماندهی شده بودند. تنها کارشان خرید در فروشگاههای پاریس بود. پوچی و بالتکلی

 و در چهره همه یک عالمت سوال بزرگ دیده میشد. دیده میشد. 

منتظر بایدردند. و برا به پایگاه پشتیبانی اکبری می شخصبه بغداد اعزام شدم. در بدو ورود به بغداد ابتدا  1362من در اواخر سال 

ه آنجا منتقل شود. در سلیمانیه نیز ابتدا به پایگاه میماند تا طبق زمانبندی پیک بغداد به سلیمانیه توسط یک لندکروز یا جمس ب

، دره احزاب در پشتیبانی که پیک میتوانست بدانجا تردد کند برده میشد. از آنجا نیز توسط پیک های خودی یا به روستای ماوت

 که متعلق بدان بودید برده میشد.  کردستان عراق و یا به یک پایگاه در سلیمانه 

آنجا بخش نظامی ا یک لندکروز پیک مستقیم به دره احزاب بردند. هوا تاریک شده بود که به یکی از چادرهای مرا از سلیمانیه ب

دو بخش فعال بودند، بخش نظامی و بخش  دره احزاب دیگری بروم. در  بخشمنتقل شدم. صبح مشخص شد که من باید به 
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 آنهاآشنا بودم و  واحسین ربوبی )کاک جواد( بود. من با هر  ارتباطات. مسئول بخش نظامی مسعود عدل و مسئول بخش ارتباطات

 فرمانده ارشد یا باالتر هم حسین ربوبی بود.  از مسیر ترکیه خارج کرده بودم. را

 تا آن روزصبح روز بعد کاک جواد مرا صدا کرد و گفت برو نزد مسعود عدل توجیه شوی که صبحگاه قرارگاه را اجرا کنی. من که 

اجرا به  که در آن مطالب مربوطبه من داد ای  . او برگهرفتم مسعود عدلنزد صبحگاه چیست با انبوهی سوال در ذهنم  نمیدانستم

. وی ترتیب کارهاییکه ؟نوشته شده بود. گفت جالل صبحگاه را باید اجرا کنی. گفتم یعنی چه؟ چکار باید بکنمفرماندهی صبحگاه و 

که مسعود عدل در صف فرماندهان روز هنگام اجرا مطلب را فراموش کردم در اولین یم گفت. فرمانده صبحگاه انجام میدهد را برا

 . از آن به بعد صبحگاهها را اجرا میکردم. به آهستگی بمن یاد آوری نمودکه کنارم ایستاده بود 

ی بیسیمی برای تماس با داخل و مسئولیت من در اینجا گذشته از اینکه همه بیکار بودند و کار نبود که انجام دهند. تهیه کدها

کد توسط من راحی بعد ازطکه با کمک آنها  ندنیز تحت مسئولیت من بود مجاهد تن از خواهرانپایگاههای داخل کشور بود. شش 

این کدها عمر مشخصی داشتند و از هرکدام برای مدت معینی استفاده میشد و کنار . و تکثیر میگردید هشدآنها دست نویس بوسیله 

ذاشته میشد. بنابراین مستمرا کد تولید و توسط تیمهای خودی که از دره احزاب به داخل اعزام میشدند برده شده و بین گ

تقسیم میشد. همه پایگاههای سازمان در عراق نیز آنرا متناسب با نیازشان داشتند و میتوانستند با  ی سازمان در کردستانپایگاهها

فرکانسها نیز تخصیص داده شده های داخل تماس برقرار کنند. ولی همه مکالمات از روی کد بود. بیسیم های موج کوتاه با پایگاه

بود و با هماهنگی با دیگر احزاب تقسیم شده بود. بعضا بدلیل تداخل فرکانسهای سازمان با احزاب دیگر جهت هماهنگی به مقرهای 

در این قرارگاه سازمان از جمله سیستم های  ین شیوه ها استفاده میکردند.آنها که در نزدیکی ما بودند تردد میکردم. آنها نیز از هم

شنود بیسیمی برقرار کرده بود و تمامی ارتباطات رژیم را شنود میکرد و از اخبار جبهه ها باخبر میشد. البته ارتباطات رژیم قرار بود 

بعالوه اینکه کدهایشان را نیز بان آنها را بخوبی میشد فهمید کد شده باشد ولی با شنود مستمر هم با اپراتورها آشنا میشدیم و هم ز

سازمان باز میکرد. و عمال کدها بصورت استعاره بود بازقابل باز شدن بود. اتفاقا سازمان برای لو نرفتن تماسهای بیسیم خودش و 

رژیم آنرا  سیستم شنودکه اگر فریب شنودهای رژیم به همه اپراتورهای خودش فرهنگ تماس گیری رژیم را آموزش داده بود 

 !!ید فکر نمیکرد که مجاهدین هستندمیشن

. اولین تردد در عید نوروز سال فرستادندهمراه تیمهای پیک بداخل  کشوربه پایگاههای داخل و آشنایی برای سرکشی  نوبتدو مرا 

نگام تردد سال نو تحویل شد. ما با رادیوهای جاده سردشت پیرانشهر ه مجاورمام کاوه  -بود که در نزدیکی روستای داوداوه  1363

موج کوتاهی که داشتیم میتوانستیم به رادیو گوش کنیم. البته هر تیم تردد یک ست کامل بیسیم موج کوتاه، باتری، آنتن و کد ... 

رقرار کند. هر تردد همراه داشت و میتوانست هرگاه با خطری مواجهه شد یا به هر دلیل با فرماندهی یا پایگاههای داخل تماس ب

کار این تیمها بردن نامه، بعضی نیازهای سبک، نیرو، و در برگشت آوردن روز طول میکشید.  15بداخل از دره احزاب حدود 

و در روستای جانداران مستقر بودند، که دکتر فرشید فرمانده  نیروهای تازه وارد به کردستان، و ... بود و اساسا کار ارتباطی میکردند

 . و در روستای دلتو مستقر بودند مستقل بودند ،تیمهای نظامی تحت امر مسعود عدل. اران بودجاند

 نقش علی زرکش در سلیمانیه عراق

در سلیمانیه اساسا ستاد فرماندهی نظامی سازمان روزی که در دره احزاب بودم به سلیمانیه منتقل شدم.  45بعد از حدود دو ماه یا 

مستقر بود. فرستنده رادیو قبال در کردستان عراق در  صدای مجاهدرادیو فنی و پشتیبانی بعالوه سیستم  و سیستمهای پشتیبانی آن

کردستان و پاکسازی آن منطقه و عقب نشینی گروهها به  آالن   منطقه تحت کنترل حزب دمکرات مستقر بود، با حمله رژیم به

ه عراق آمده بود و در یک ارتفاع مجاور شهر سلیمانیه مستقر بود. ب اکردستان عراق و دره احزاب در آنجا رادیو نیز اجبار

 پایگاههایی نیز در شهر سلیمانیه برای استقرار نیروهای آن بخش وجود داشت. 
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در این زمان بنی صدر بدنبال مذاکرات سازمان با عراق و بطور خاص طارق عزیز و قصد سازمان برای رفتن به عراق از شورای ملی 

 ا شد. مقاومت جد

پایگاه زمان در آنجا مستقر بود بردند.  آنمرا به پایگاه معرف به مصباح که مقر فرماندهی نظامی سازمان بود و محمود عطایی در

 ودر طبقه همکف محمود عطایی مستقر بود مصباح یک ویالی دو طبقه بتونی بود که بر باالی یک تپه در سلیمانیه ساخته شده بود. 

 برای نشستهای دوره ای به سلیمانیهی زرکش بود. که عمدتا خالی بود و هرزمان که علی زرکش از بغداد طبقه دوم مختص عل

میآمد در طبقه اول مستقر میشد. این طبقه از قسمت راهرو ورودی با پرده پوشانده شده بود تا هنگامیکه علی زرکش بین اتاقها 

داشت محمود عطایی ، مهدی افتخاری، مهدی کتیرایی، مسعود عدل و زمانیکه نشست تردد میکند از طبقه همکف دیده نشود. 

 حسین ربوبی شرکت میکردند. 

میشد که من و محمود عطایی و علی زرکش و رضا درودی میرفتیم. من یکبار نیز ار نشست در پاریس با رجوی برگزارهرماه نیز یکب

 برای آوردن همسرم به سلیمانیه به تنهایی به پاریس رفتم. 

عباس داوری . را صدا کرد و گفت که بغداد میرویکه محمود عطایی ماز سلیمانیه به بغداد منتقل شدم.  1363سال  بهار اواخر در

عباس داوری از آنجا که در از پاریس به بغداد فرستاده شده بود و به همین دلیل مرا نیز برای کار با او به بغداد فرستادند. 

مسئولین سازمان شناخته یکی از حضور داشت و بعنوان  واز  -سور -ی رجوی با طارق عزیز در اورمذاکراتی که هنگام مالقات ها

دفتر مسئول غداد که عباس داوری در آن مستقر بود رفتم. من در ب یپایگاهبه ابتدای ورود به بغداد شده بود به عراق آمده بود. 

د نیز در همین من داده بوبه  ترکیه را تحویلمسئولیت )احمد افشار( که فرزاد . بودمنیت پایگاههای بغداد عباس داوری و مسئول ام

 مستقر بود. که دفتر مرکزی سازمان در بغداد بود پایگاه

فرمانده در عراق بود ولی بدلیل اینکه قرار بود در داخل باشد و سازمان باالترین سازماندهی عراق بدین شکل بود که علی زرکش 

معرفی راق بفهمد که او در داخل نیست. بنابراین عباس داوری بعنوان نماینده سازمان و باالترین مسئول عدولت نیز نمیخواست که 

علی زرکش بصورت مخفی در یک پایگاه )خانه یک طبقه معمولی ( با تیم حفاظتش مستقر بود. او شده بود. به همین دلیل نیز

در پاریس نیز ه سلیمانیه و پاریس بود که برای نشستهای دوره ای میرفت. هیچگاه به پایگاههای دیگر تردد نمیکرد. تنها تردد او ب

عباس داوری . بوداز آنجا که علی زرکش مخفی بود در اور سورواز مستقر نمیشد. و در یک پایگاه مستقل با تیم حفاظتیش مستقر 

قیما توسط رجوی هدایت و کنترل میشد. در عراق مستقیم به رجوی در پاریس وصل بود. یعنی بخش دیپلماسی عربی یا عراق مست

علی زرکش نیز امور کردستان و بخش نظامی که نیروهای سازمان بودند را کنترل میکرد که او نیز مستقیم به رجوی گزارش 

 میکرد. 

 از نماینده رجوی در بغداد استخبارات عراقاستقبال 

وزارت اطالعات عراق یک میهمانی به  . به همین مناسبتبغداددر بدو وردم به بغداد که همزمان بود با ورود عباس داوری به 

در عراق در هتل  ایران!و آنطور که رجوی میخواست مطرح شود سفیر مناسبت ورود عباس داوری مسئول و نماینده مجاهدین 

ولتی و بین اللملی در هتل رشید بغداد که مجلل ترین هتل عراق است و همه مالقات ها و کنفرانسهای د . رشید بغداد ترتیب داد

آن برگزار میشد حتی صدام جشنهای خودش را در آنجا برگزار میکرد. در طبقه همکف هتل رشید سالنهای دارد که به همین  

بمنظور برگزاری کنفرانسها و جلسات مذاکره نمایندگان طراحی شده است. در کنار این سالنهای کنفرانس سالنهای پذیرایی قرار 

 دارد. 

و رضا شیرمحمدی به این  فرزاد )احمد افشار( بعنوان مترجمعباس داوری و میهمانی از مجاهدین مستقر در عراق من،  در این

میهمانی رفتیم. در این میهمانی که وزیر اطالعات وقت عراق و معاونینش شرکت داشتند ضمن پذیرش عباس داوری بعنوان سفیر 

دیپلماتیک، و معرفی همه اعضاء هئیت مجاهدین و سابقه کاری و مبارزاتی و و خوشامدگوییهای عرف سیاسی و رجوی درعراق 
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طبق خطوط کاری که و ... کید عباس داوری روی تحصیالت من در اروپا عطف به تحصیالت بقیه هئیت( ا)بطور خاص با تتحصیلی 

خواست . ابالغ نمودنده عباس داوری را ب در نظر گرفته بود تا انجام دهدسازمان صدام حسین برای توسط مربوطه گفته وزیر 

صدام حول دو محور اساسی دور میزد، جمع آوری اطالعات از جبهه و داخل ایران و انتقال و بروز کردن اطالعات وزارت اطالعات 

ه اینکه بنارضایتی و بمباران شهرهای ایران توسط عراق روی محبوبیت رژیم و جنگ و  در این زمینه بطور خاص تاثیر  ،عراق

ایران و چه در مرزها بود. شهرهای اعتراضات اجتماعی علیه رژیم منجر میشود یا خیر و دیگری ضربه زدن نظامی چه در داخل 

 نیز پول، سالح، پایگاه، لجستیک و... بود.    سازمانخواست 

 در سطح بغداد و عراق کارت عدم تعرض تهیه شد که مختص مسئولین سازمان بود که حق داشتند بعد از این مالقات برای ما

تردد کنند. بقیه نفرات اجازه تردد نداشتند و توسط ایست و  بدون اینکه توسط نیروهای امنیتی عراق مشکلی برایمان پیش بیاید

چون عراق در تمامی جاده های اصلی ایست و بازرسی مستقر کرده بود و کارت شناسایی افراد بازرسی های عراق دستگیر میشدند. 

 یشد. م کنترل

 5در اواخر تابستان پایگاه جدید تا آمدن عباس داوری به عراق در بغداد تعداد پایگاههای ما بسیار محدود بود. اما بعد از مدتی 

راه افتاد و تحویل سازمان نزدیک سفارت فرانسه طبقه ای در مرکز بغداد بین میدان چهل دزد و میدان فردوس بنام جالل زاده 

 دی سازمان ما تقریبا هر ماه دو هفته در بغداد و دو هفته در پاریس بودیم. با شروع جمعبنشده. 

 طرح انتفادات از سوی پرویز یعقوبی

شروع کرده بود. وی ابتدا به اطالعیه سیاسی  60رجوی از همان سال  و سیاستهای شیوه هابه را آقای پرویز یعقوبی مخالفتهای خود 

ال حمله اوباش رژیم به خانه پدری ابریشمچی اعتراض نموده و گفته بود که خرداد بدنب 28سازمان در تاریخ  25نظامی شماره 

 نمیشود صرفا بدلیل حمله چند اوباش و چماقبدست و ... سازمان اعالم مبارزه مسلحانه بکند. 

 

 سازمان  25 شمارۀ نظامي ـ سیاسي اطالعیۀ

 القهار الواحد اهلل بسم

 ایران قهرمان مردم

 تهران مبارز مردم

 برادر پدری خانة به چماقدار، و مسلّح اوباش متعدّد های دسته حمایت با جاری، ماه خرداد 26 شب شنبه سه عارتجا مزدوران

 . بردند غارت به را خانه در موجود کتب و اموال از بخشی آن، ساکنان شتم و ضرب از پس و برده یورش ابریشمچی مهدی مجاهد

 دستگیر افراد اسامی و خبر حتّی بعضاً که هستیم؛ جمهوری ریاست دفتر اعضای یغیرقانون دستگیریهای شاهد ایّام همین در همچنین

 دست در کشور انحصارطلب ضد و ترقّیخواه شخصیتهای کلیة دستگیری برای وسیعی های نقشه اینکه کما. نمیشود اعالم نیز شده

 از وسیله بدین قانون، و شرع خالف و قالبیضدان اقدامات قبیل این به اعتراض ضمن ایران، خلق مجاهدین سازمان. است آمادگی

 مرکزی اعضای ویژه به خود، اعضای جان حفظ قبال در ـ خدا یاری به ـ پس این از تا میکند اجازه کسب ایران قهرمان خلق

 مولمع طریق هر از را انقالبی مقاومت قاطعترین میشوند، محسوب انقالب و خلق تمامی مرکزیت از بخشی حقیقت در که سازمان

 . دارد

 مرتجعین ذمّة بر تنها و تنها شود، واقع انقالبی مقاومت حین که هرآنچه مسئولیت پس این از حاضر، اعالمیة برابر است بدیهی

 قمع و قلع در را او منفور ساواک و خائن شاه نرسیدۀ پایان به نقشة تا اند کرده آن قصد که آنهاست چماقدار اوباش و انحصارطلب

 مجازات و کیفر سختترین شایستة دقیقاً لباسی هر در و باشند که هر نامبردگان که برآنیم حیث این از. رسانند ایانپ به مجاهدین

 فی کیفر که هم موردی هر در تا میدارد محفوظ خود برای را حق این ایران خلق مجاهدین سازمان ضمناً. بود خواهند انقالبی
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 جزای به را مربوطه عامالن و آمران مضاعف، طور به و زودی به نباشد، میسّر نقالبیضدا جرم انجام حین در جنایتکاران المجلس

 (.باشد می خدا جانب از تنها پیروزی و یاری) اهلل عند من اال النصر ما و. برسانند خود

 1360/خرداد/28 ـ ایران خلق مجاهدین

 

شب ادامه پیدا میکرد. عباس داوری تعریف میکرد که هر  نشستهای دفتر سیاسی بسیار طوالنی برگزار میشد و بعضا تا نیمه های

کاری کرده ایم که حتی یکنفر را بتوانیم ارتقاء داده و وارد دفتر سیاسی کنیم نتوانستیم و هیچ کس واجد شرایط نبوده است. این امر 

تنها سرنگونی حاصل نشده است بلکه  الی که از شروع مبارزه مسلحانه میگذاشت، نهبا توجه به این مسئله بود که سازمان در سه س

از دست دادن باالترین و کیفی ترین نیروها و کادرهایش بعالو بسیاری نیروها و تیم ها و حتی هوارداران چه بصورت شهادت، 

مسعود رجوی را تحت فشار گذاشته است که این شکست را با یک قدرت نمایی کاذب پر کند.  دستگیری، قطع شده، جدا شده 

پرویز یعقوبی انتقادات بسیاری به کارکردهای خود سرانه و بدون مشورت مسعود رجوی در سازمان داشته است. از جمله آقای 

اعالم جنگ مسلحانه بغلط و بصورت چپ نمایانه که البته از موضع راست، مشخص بود که حتی عباس داوری نیز روی این حرف و 

و رسمیترین مخالفتهای انجام شده با سیاستهای رجوی بود. عباس داوری تعریف انتقادات وارده موضع مثبت داشت. این اولین 

میکرد که پرویز یعقوبی انتقاد داشته است که اینکار سازمان غلط بوده و باعث از بین رفتن کادرها و کشت و کشتار در ایران شده 

. و آقای پرویز یعقوبی "دیم همین داستان بودهروقت شروع میکر"است. و جواب بسیار غیر مسئوالنه رجوی این بوده است که 

انتقاد میکرده که نباید شروع میکردیم و اینکار مشروع نبوده است. به صرف سرکوب تظاهرات نمیتوان گفت که جنگ مسلحانه 

 توجیه دارد.  

له کند و تمامی تماسهای او را مسعود رجوی از زمان شروع انتقادات پرویز یعقوبی همه تالش خود را نمود که او را از سازمان ایزو

قطع کند که مبادا سونامی یعقوبی به بقیه کادرهای سازمان نیز سرایط کند. به همین دلیل با درخواست رسمی پرویز یعقوبی برای 

توجه  تشکیل کنگره اجبارا در نشستی که او مطرح کرده بود موافقت ولی عمال آنرا از ترس گسترش اعتراضات بین بقیه کادرها و با

به نتایج فاجعه بار ناشی از دست زدن به مبارزه مسلحانه، اجرا نکردند. رجوی میدانست که نقش پرویز یعقوبی با توجه به سابقه 

حضورش در سازمان و اینکه از کادرهای اولیه سازمان و ارشد تر از همه بوده است بسیار مهم و تعین کننده است بنابراین نخواهد 

ره به انتقادات و تک رویهای او که منجر به کشتارهای جاری شده بود پاسخ داده و آنرا تحمل کند. از طرفی توانست در یک کنگ

نیز همه تالشهای مسعود رجوی برای تهدید و تطمیع پرویز یعقوبی برای سکوت راه بجایی نبرده بود و در نتیجه غیابا در یک 

 اخراج نمود.  1363ر اقدامات بعدیش در تیرماه بعنوان پیش در آمدی ب حرکت کودتایی او را یکطرفه

ه و تائید کرده نیزهمین انتقادات را بخوبی دیدو بقیه دفتر سیاسی علی زرکش و در ادامه آن با انتقادات از جانب پرویز یعقوبی 

ز یعقوبی از کادرهای با چون فقط پروی ای درون دفتر سیاسی بنفع مسعود رجوی بوده،کفه ترازوی تعادل قو. ولی در آن زمان بودند

رهای دسته چندم بودند که توسط رجوی به این مسئولیت دسابقه زمان بنیانگذاران باقی مانده بود و بقیه اعضای دفتر سیاسی کا

اینرا علی زرکش بعدها که از تن دادن به توبیخ و برکناری از مسئولیت فرار کند.  منصوب شده بودند. به همین دلیل رجوی توانست

بفکر  شده بودرجوی که با خطر برکناری و از دست دادن قدرت تشکیالتی و رهبری مواجه اعدام محکوم شده بود بیان کرد.  به

و از  او بایستد میفتد.و قدرت پرستی طلبی  رهبریکردن هرآنکس که فکر میکرد میتواند در مقابل خارج یک کودتا برای از دور 

انه امری نبود که بتوان از سر گذراند و هر زمانی میتوانست از جانب هر کسی مطرح شود انجا که تصمیم به شروع مبارزه مسلح

با شکست  1363رجوی باید فکر اساسی برای جلوگیری از طرح آن در آینده نیز مینمود. با این روال نشستهای جمعبندی سال 

بعد از این در هر نوبت رویز یعقوبی از سرگذشت. برای رجوی در محتوای رهبری او  ویک پیروزی تاکتیکی از دور خارج کردن پ

رجوی یک طرح من درآوردی اختراع میکرد و به خورد فرماندهان میداد. یکروز کشور را به استانهای مختلف تقسیم میکرد و هر 

استان نتوانسته کس که در ایران در آن استان بود را به فرماندهی آن منصوب میکرد و میخواست که همان کاری که از نزدیک در 
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اند انجام دهند را از پاریس انجام دهند. و علی زرکش نیز مجبور بود که همه طرحهای پوشالی و ذهنی رجوی را به اجرا بگذار. یک 

روز میخواست با چسب ضد قطره ای به سرنگونی رژیم برود. که فرمان میداد که در محل قفل خودروهای مزدوران رژیم چسب 

یک روز میگفت با زدن خمپاره های حاوی عالمیه به مرزها اینکار را بکنید. و گزارشات مبسوطی نیز در نشریات قطره ای بریزید. 

 آن زمان از موفقیتهای چشم گیر این عملیات ها در بوق کرده طوری که گوش فلک و شوراییها را کر میکرد. 

تیمهای شنود سازمان در منطقه   توسطیا عات جبهه را که عباس داوری هر هفته یکبار اخبار و اطالو در اینمدت در بغداد من 

و یا توسط سیستم معروف به اخباری که از آلمان هدایت میشد و اطالعات را از طریق تماس تلفنی با  جمع آوری میشدکردستان 

مدتا با معاونین او تحویل را به وزارت اطالعات عراق میبردیم و طی مالقاتی بعضا با وزیر ولی ع ارگانهای رژیم بدست میآورد 

میدادیم. در بدو ورود به وزارت اطالعات عراق بعداز پارک خودرو در محوطه یک پذیرایی در سالن پذیرایی اولیه انجام میشد. و 

سپس به ساختمان مرکزی که در قسمت داخلی قرار داشت میرفتیم. و مالقات در آنجا صورت میگرفت. معموال اطالعات بصورت 

بحث های پوشال و  حویل میشد و روی آن صحبتهای تکمیلی که در بسیاری موارد نیز بدلیل نداشتن اطالعات دقیقمکتوب ت

 توسط عباس داوری تحویل میشد.  دقیق اطالعاتتحلیلی بجای 

 برای نفوذ در سازمان استخبارات عراقتالش وزارت 

داده بودند  عباس داوریکه به  رانمدل کیکبار که خورو تویوتای  وزارت اطالعات عراق روی خود سازمان نیز کار اطالعاتی میکرد.

را در محوطه پارک کرده و به جلسه رفته بودیم هنگامیکه برای آوردن یک سند در خودرو من خارج از روال از جلسه بیرون آمدم 

 45ار روی داشبرد و بیسیم اف ام و به خودرو مراجعه کردم دیدم که نفرات امنیتی عراق درب خودرو ما را باز کرده در حال ک

سیستم اطالعات عراق برای بکارگرفتن سران سازمان دست به هر کاری میزد. که با دیدن من همه شوکه شدند.  واتی ما هستند.

و  محمد حیاتی در زمانیکه با او کار میکردم میگفت که روی او برای برقراری رابطه بین او بایک زن جوان معلم کار کرده بودند.

رسما از او خواسته بودند که با او رابطه برقرار کند که از این طریق در سیستم فرماندهی سازمان نفوذ کنند. یک مورد هم که 

بعد بود که در زمان بمبارانهای بغداد توسط موشکهای اسکاد رژیم مجبور شدیم مسعود رجوی را بعد از اثابت موشک به  دوسال

بسرعت جابجا کنیم. در اینگونه موارد که تمامی ترددات ما با همراهی عناصر اطالعاتی عراق صورت  اومحل اقامت پایگاه  نزدیکی

طراحی شده ومیگرفت ما را به یک پایگاه جدید بردند که ویالی بسیار شیکی بود در کنار دجله. از قرار اطالع برنامه از قبل تعین 

زیر زمین ویال مستقر کردیم بقیه تیم حفاظت که در طبقه فوقانی مستقر را در  مسعود و مریم رجویای داشتند طوری که وقتی 

و در واقع تالشی بود برای این واقعه در دفعات متعددی اتفاق میافتد میشدند با زنی روبرو شدیم که بسیار غیر عادی جلوه میکرد. 

ن مطلب را با مقامات اطالعاتی عراق طی آلوده کردن عناصر حفاظت رجوی، این مطلب گزارش شد که بعد مهدی ابریشم چی همی

از مترجم قصد نداشت  به همین دلیل ،نشود پخشوی میخواست این مطلب در بین بقیه مجاهدین  بیاد دارمنشستی مطرح نمود. 

از آمده بود و کلمات انگلیسی موضوع را به طرف عراقی بگوید، عربی استفاده کند وقصد داشت به زبان انگلیسی مطلب را خودش 

من سوال میکرد. که نام قسمتهای مختلف لباس زیر زنانه بود. بعد از من سوال کرد حتما فکر میکنی چرا دارم این سواالت را از تو 

 اطالعور داشتم ولی او یکه من خودم در همان صحنه حضدر صورت نیز وانمود کردم که سوالی برایم مطرح نشده است.میکنم. من 

 نداشت.
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