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 ت اول :مقدمهقسمعلی زرکش یزدی 

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

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

 -حتوا و با تکیه بر آگاهی سیاسی به منزله اینکه کدام سازمان و حزب و گروه و شخص خاستگاههای سیاسیو بدون اینکه در م
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اقتصادی آنها را نمایندگی میکند و بدون اینکه این انتخاب را در صحنه عمل اجتماعی و صداقت  -اجتماعی یا حتی اجتماعی 

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

 کرد سواالتی را برانگیخته که شاید الزم باشد اشاره ای به آنها بکنیم. 
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  علی زرکش کی بود؟ 

 و چرا از ایران خارج شد؟کی  

 کجا ها مستقر بود؟ 

 چه کار و مسئولتی داشت؟ 

 نقش او در مبارزه مسلحانه و تاکتیکهای نظامی چه بود؟ 

 نقش او در انقالب ایدئولژیک چه بود؟  

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

 ود چرا دشمن شماره یک انقالب ایدئولژیک نامیده شد؟اگر خالق انقالب ایدئولژیک ب 

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

 به مبارزه مسلحانه انتقاد داشت؟ علی زرکشآیا  

 به مسئول اولی مریم رجوی انتقاد داشت؟ علی زرکشآیا  

 آیا علی زرکش مشکل موضع و رهبری طلبی داشت؟  

 را محاکمه کردند؟چرا او  

 محاکمه علی زرکش چه بود و متهم به چه شد؟ 

 به چه دلیل متهم به خیانت شد؟ 

 چرا موضوع علی زرکش علنی نمیشود؟ 

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

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

 مسعود رجوی چه کسی را مسئول شکست سازمان میدانست؟ 

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

 چه کسی برای شکستهای سازمان محاکمه و مجرم شناخته شده؟ 

 وده است؟آیا آنطور که رجوی مارک زد علی زرکش در فکر خالی کردن زیرپای رجوی ب 

 اگر حرف رجوی درست باشد به چه معناست؟  

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

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

 

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

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

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

 برد. 
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 کوتاه  زندگینامه

 علی زرکش کیست؟

 محل تولد: مشهد

 تحصیل: مهندس راه و ساختمان -شغل 

 39سن: 

 محل شهادت: کرمانشاه

 1367زمان شهادت: 

 1328تاریخ تولد: 

 محل تولد: مشهد

 تحصیالت: دانشجو ـ مهندسی راه و ساختمان

 سال19بارزاتی: سابقهٌ م

  سال در زمان شاه6زندانی سیاسی : 

 

توسط ساواک دستگیر شد و  1351او ابتدا توسط کاظم ذواالنوار از اعضای مرکزیت اولیه مجاهدین خلق، عضوگیری شد و در سال 

مان در همه بندهای مسئولیت رهبری کلیه اعضا و هواداران ساز 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  22دکتر حسین باقرزاده ــ با خانواده باقرزاده ها نیز نسبت فامیلی داشت. وی بعد از 

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

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

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

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

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

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

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

 و درکنار موسی خیابانی فعالیت میکرد.فرماندهی 

 

 انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور 

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

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

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

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

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

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

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

که روی اینگونه موارد کار شود. انجمن که فکر میکرد او عضو سازمان است با جان و دل اموری که خواسته بود را دنبال میکرد. از 
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داندی اسکاتلند در رشته الکترونیک تحصیل و تحقیق میکرد  این روی انجمن از طریق یکی از دانشجویان هواداری که در دانشگاه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مسافرتهایی که به مناطق مختلف انگلستان برای دنبال کردن امور محوله با هم داشتیم رابطه نزدیک ودوستانه و خوبی پیدا کرده 

میکردم با توجه به سن و سالش از اعضاء قدیمی بودیم. البته آن زمان من نمیدانستم که رابطه باقرزاده با سازمان چیست؟ و فکر 

 سازمان است. 

 

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

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

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

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

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

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

ن ضمن اینکه بطور طبیعی از هما 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

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

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

 بعنوان جانشین موسی و قائم مقام مسعود رجوی معرفی میشد.  
 

  خروج فرماندهان سازمان از صحنه( قسمت دوم)علی زرکش یزدی 

 

 
 مجاهد خلق علی زرکش در زندان شاه

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%DA%A9%D8%B412.jpg
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 هت خارج کردن سازمان از کشوراعزام به ترکـــیه ج

 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

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

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

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

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

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

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

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

درس پایگاه سازمان در محله بشیک تاش رفتم و من بعد از رسیدن به ترکیه در شهر استانبول به آ .تصمیم گیری آنرا مهر مینمود

 با یا و خبرنگاران 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 دمبو 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 س برگشت. پاری

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

 .مستقر بود قرار داشتممسئولیت عباس داوری که در پاریس 

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

 

 وضعیت مجاهدین بعد از شروع جنگ مسلحانه

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

 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 شتهک 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 بودند مجبور نیز بعضی شب و روز تمامی داشتند همراه پولی

همواره در این شهر به شهر دیگری  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 بودند افتاده تله در آمادگی و مقدمه هیچ بدون مسلحانه جنگ اعالم از بعد که بودند

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

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

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
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-5-%D9%85%D9%87%D8%B1-9.jpg
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به جدی بزند. بدتر اینکه با بسته دند برقرار شده بود توانسته بود به پایگاهها و تیمها ضرمیکر 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 

ه بسیاری حتی نفرات دیگر گروهها و احزاب نیز در این تورها بدام افتاده، دستگیر و اعدام و یا در هنگام فرار کشته شوند. در نتیج

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  براه افتادند. تعدادی بکمک خانواده هایشان تعدادی نیز بصورت فردی.

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

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

 .یاد میکردبعنوان عملیاتهای متحورانه تیم های نظامی مجاهد خلق 

 بیدار شدن هیوالی رژیم و قلع و قمع مبارزین

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

ی که باالترین مسئولین رده بود طورک غافلگیر را فرماندهی عمده بخشهای و سازمان بدنه تمامی که مسلحانه مبارزه آمادگی

سازمانی بعد از شنیدن خبر اعالم جنگ مسلحانه شوکه شده و نمیدانستند با توجه به شناخته شدگی خود و محل بکجا برند و 

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

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

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

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

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

درصد  90پایگاه سازمان که تقریبا  60رژیم به ان مزدوران 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  19اگر تا ضربه موسی و اشرف میشد خوش خیاالنه فکر کرد که کشف و از بین بردن پایگاههای فرماندهی سازمان در 

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

 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

د. که بیانگر عمق مسئله بود. استراتژیی که در ابتدا قرار از بین ببر 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

 .را بشکند ی کمر دشمنشامنیت و نظامی عمل در  داخلی جنگ میدان در خارجی جنگ با درگیربودن علیرغم

 عدم امکان ادامه هر فعالیتی بدون دستگیری و اعدام

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

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

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

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

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 

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

 تجدید پایگاه و عمل وجود دارد یا خیر؟ سازماندهی و

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

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



 

11 
 

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 راندمان این بود که شاهدیم. حاال که 

 .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 

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

ون آمده اند. یعنی آنچنان تورهای بازرسی تنگ بود که بار در ترددات از دهان رژیم بیر

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

نظامی سازمان به این نتیجه رسید که دستور داد کادرهایی که نظامی نیستند -جمعبندی امنیتی

 مورد بازرسی د چندین و چند بار در تورهای ترد تک هر در مرتب چون انی لو نروند. بدون سالح تردد کنند تا در بازرسیهای خیاب

 .مطلق تهاجم در نیروهایش و رژیم و بودیم مطلق تدافع در ما یعنی. میگرفتند قرار بازرسی

وقتی در تدافع  تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن بود که بطور مطلق امکان ماندن نیست. این نیز قانون چریک شهری است که

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 

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

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

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

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

 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

 تی پایگاههای سازمان شرایط امنی

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

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

 دارد؟

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

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

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

 آیا بعد از خروج مورد تعقیب قرار میگیرند؟

 خواهند شد؟ آیا در تورها دستگیر

 اگر از همه اینها بگذرند کجا بروند؟

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

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

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

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

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

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.png
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ز دستگیریها نه بدلیل داشتن وسایل مشکوک یا غیر عادی بود بلکه دشمن با توجه به دیدی که پیدا کرده بود افراد را بسیاری ا

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

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

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

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

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

 1361امنیتی سال -اهمیت درک شرایط نظامی 

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

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 و 

 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

بنابراین اجبارا خط تقویت کشورهای همسایه ایران جهت جمع و جورکردن تیمها و کادرهایی که بعد از از دست دادن استقرار خود 

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

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

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

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

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

 .شبیه است با عادیسازی بمانم

 سیستم خروج از کشور سازمان مجاهدین 

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

 .فرستاد

 

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

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

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

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

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

ده عزاداری که برای تحویل گیری خانوا قالب  در و بوس مینی یک کرایه

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

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

آخوندی و با بهانه اینکه  لباس و ریش با را ابریشمچی حسین یا. قرارنگیرند شک مورد تا میکردند پخش نیز را آهنگران نوارهای

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

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

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

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
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ردستان شمالی و منطقه سردشت و بانه از تیر رس رژیم خارج شده به روستاهای مرزی تحت کنترل حزب نیز از مسیرهای ک

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

 خروج اولین اکیپ از فرماندهان ارشد سازمان از کشور 

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

ها ویک خواهر مجاهد که نام او را فراموش  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  یز یعقوبی و هم شدند. هم آقای پرو

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

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

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

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

زمستان بسیار سختی داشته ایم و بسیاری نیز در این سرما در خیابانها و در بشکه های خالی  1360همچنین از اینکه در سال 

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

 سازمان در برایش  آمادگی 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 عریفت

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

  .وده سنت رهبری سازمان نه کاری که مسعود رجوی کردجرم بقیه کم شود. و این ب

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

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

 از کشورخروج علی زرکش یزدی و مهین رضایی 

 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 محمد همسرش، و نژاد حنیف احمد همسرش، و زرکش

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

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

 .شود

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

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

اه براعی )جواد آقا(، همسر جواد برایی و فرزندش، محسن سیاه کاله، حسن صادق )معروف به اوزون حسن از زندانیان زمان ش

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

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

 .ماعزا منتظر و بودند کردستان کالرش  روستای

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/A18-yaghoobi...-1.gif
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ارتباطات با داخل از طریق یک فرستنده موج کوتاهی بود که در روستای کالرش کردستان قرار داده شده بود و در ترکیه نیز با 

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

 .میگرفت صورت افراد محلی پیک با بکارگیری 

 خروج محمود عطایی  معاون علی زرکش از کشور

 شیرخواری طفل که ربیعی اشرف پسر رجوی مصطفی …بدنبال اکیپ علی زرکش، محمود عطایی و تیم حفاظتش جهانگیر و 

 یک همراه به نیز  بود محمود. شدند خارج مجاهد خانواده

دریاچه وان  لب در ای خانه یک  او محافظ جهانگیر و عطایی

مستقر بودند. و مرتب برای  یک در عمال شنا به دریاچه میرفتند. 

 11 بعداز ماهه شش دوره تمامی اردیبهشت

. شدند تخلیه شوند خارج کشور غرب  از میتوانستند  کسانیکه

 داده اختصاص کشور غرب مسئولین و فرماندهان به بود شده

 .سازمان

سازمان به ترکیه سازمان  فرماندهی با آمدن تمامی سیستم 

 افراد بقیه. رفت پاریس به زرکش علی. شد مستقر استانبول در که ترکیه مسئول شد عطایی محمود و  کار آنجا نیز تغییر کرد

 مسئله چقدر اینکه و کارکرد و نیاز و سازماندهی طبق میشدند وارد کسانیکه تمامی بعد به این از. بودند مستقر استانبول در سازمان

 .هستند سازماندهی میشدند دار

 تجمع کادرهای سازمان در ترکــِیه

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

. 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.

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

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

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

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

 .اهای دیگر ویزا میداداسپانیا راحت تر از ج

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

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

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

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

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

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

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

مهر ها را سازمان میزد. که رئیس مرز گفت زیادداده اید بیاورید  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

 

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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 جمع کردن تکه پاره های سازمان در پاکستان -: اعزام به پاکستان (قسمت سومعلی زرکش یزدی )

درصد از مسئولین و فرماندهان به ترکیه، و حساس شدن رژیم روی مسیرهای غرب 95با سبک شدن بار مرز غربی و  با آمدن 

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

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

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

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

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  1359سازمان در اوایل 

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

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

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

ه باشد به لندن آمد. و مجموعه ارزیابی از اثرات به اصطالح مخربی که نظرات رضا رئیسی طوسی و ... میتوانست روی انجمن داشت

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

ارج که رژیم در داخل حکم دستگیری مسعود رجوی و موسی خیابانی را نیز داده بود که همه دفتر سیاسی آن زمان و همراهان به خ

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

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

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

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

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

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

 وضعیت نیروهای قطع شده سازمان در پاکستان 

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

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

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

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

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

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

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

وری طع شده در وضعیت اسفباری بصورت ده دوازده نفره در یک اتاق بدون کمترین امکانات رفاهی زندگی میکردند طبچه های ق

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

 چند ماه بعد به ترکیه برگشت.

 با نیروهای قطع شده در پاکستان رابطه سازمان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شروع نیرو گیری از میان کادرها قطع در پاکستان

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

کرد. که بعد از گرفتن گزارش و مشخص شدن اینکه هیچ زندانیان و اعضای زمان شاه سازمان بود. که در میان پناهندگان زندگی می

مسئله ای روی خط و خطوط ندارد او بکارگرفته شد بعد اسداهلل اوسطی باز از زندانیان مجاهد زمان شاه بود که با همسر و دو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دستگیری محمد امام مسئول شاخه امارات در فرودگاه کراچی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و گفت بگذار اینجا. در کشو وی تنها یک مهر ویک سجاده بود!
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 نجات جان محمد امام از فرودگاه کراچی

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

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

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

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

 است. سازمان در هرکجا با اتکا به پول و هر وسیله ای که میتوانست امورش را پیش میبرده است. در حال حاضر نیز همین

 

 به آقای هدایت هللا متین دفتری مالقات با وزیر کشور پاکستان

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

نیت بوده کشف و ضبط کرده اند. بعد از عبور از فرودگاه کراچی مبلغ یک میلیون و خرده ای دالر او را که داخل یک کیف سامسو

گزارش آن به سازمان  قرار شد که مالقاتی داشته باشم با وزیر کشور پاکستان و از این طریق این پول را برای سازمان پس بگیرم. 

ادگی وزیر این مالقات در اساس توسط آقای هدایت اهلل متین دفتری از اعضای آن زمان شورای ملی مقاومت که از دوستان خانو

 کشور پاکستان بود تحت نام اعضای شورای ملی مقاومت برای من ترتیب داده شده بود. 

وزیر مربوطه و آقای متین دفتری در زمان تحصیل در انگلستان همکالسی بوده اند بعدها نیز بصورت خانوادگی با هم رفت و آمد 

دفتری را نیز میپرسید .... در همسر آقای متین  داشتند ضمن اینکه هنگام مالقات، وزیر حال 

حاج حسینی گرفته بودم را به وی منتقل نمودم  دیدار اولم با  وزیر مربوطه  ریز ماجرا را که از 

اطالع دهند. بعد از دو هفته ایشان تماسی  ایشان پرسو وجو کنند و نتیجه را  و قرار شد که

گفتند که نتوانسته اند ردی از در آن مالقات  گرفت و خواست که او را در خانه اش ببینم که 

متین دفتری خودش نیز برای مالقات بیایند  پول بگیرند. به دنبال آن قرار شد که آقای 

اتفاق به دیدار وزیر کشور رفتیم. محل مالقات  که همینطور هم شد و به کراچی آمدند. و به 

کلیفتون کراچی بود.  آمریکا اما در همان منطقه اینبار فرق کرد و در یک ویال روبروی سفارت 

زنده کنیم. که البته بسیار بسیار طبیعی بود.  اما در نهایت یک میلیون دالر را نتوانستیم که 

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

 ورا برساند. را به ش
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 عــراق مقصد نیروهای قطع در پاکستان

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

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

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

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

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

 صورت ادامه داشت و مرتب نیروهای موجود در پاکستان بمقصد عراق  تخلیه میشدند. 

 سیستمهای خارج کردن نیروهای سازمان از داخل از مرز پاکستان

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

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

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

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

د از از پاکستان عمدتا تیم های عملیاتی و فرماندهان عملیاتی بودند که خارج میشدند. مثال حسین ابریشمچی و نامزدش که بع

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

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

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

رایی سپس جهت انجام عملیات به داخل اعزام گردد. و بعد از انجام عملیات باز به پاکستان باز گردد.  بدین منظور مهدی کتی

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

 بودند. 

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

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

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

 حساس تر را به آنها میسپردیم. 

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

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

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

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

عبور از مرز و رسیدن به پایگاه مرزی طی میکردند که بعد از آن با خودرو به  متر( را برای1200فاصله جاده تا مرز بود )حدود 

 کویته پاکستان و کراچی آورده میشدند.  

 ضربه نظامی در خروج نفرات از کشور

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

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

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

 بازجویی داده بودند. 
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ایگاههای بسیاری در شهرهای کراچی،  کویته و مرز پاکستان راه اندازی شده بود. و خانواده ها و کادرهای بسیاری در در اینمدت پ

 پاکستان سازماندهی شدند. 

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

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

اشرف معروف به شکنجه گر سازمان شد( و همسرش مهری که در عملیات فروغ کشته شد بود. در آن زمان در ترکیه بساط 

مجید محسنی( اداره و عقد خوانده میشد من و علیرضا خوشنویس که در ازدواج ها براه بود. در همان جلسه عقد که توسط آقا )

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

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

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

 کردند.

 حساسیت رژیم روی فعالیت سازمان در کراچی و تعین جایزه برای...

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

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

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

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

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

 آخر قسمت  علی زرکش 

 

 در این قسمت:

  بازگشت به پاریس 

 م به عراقاعزا 

 نقش علی زرکش در سلیمانیه عراق 

 استقبال استخبارات عراق از نماینده رجوی در بغداد 

 طرح انتفادات از سوی پرویز یعقوبی 

 25 شمارۀ نظامي ـ سیاسي اطالعیۀ 

  برای نفوذ در سازمان استخبارات عراقتالش وزارت 

 شروع انقالب ایدئولژیک 

  خودشخانه نشین شدن همسر عباس داوری و افت 

 انتقال به بخش نشریه در پاریس از بغداد 

 عمل جراحی پالستیک مریم عضدانلو قبل از ازدواج با مسعود رجوی 

 ازدواج مهدی ابریشمچی با مینا خیابانی  

 انتقال علی زرکش به بغداد 

 جلسات محاکمه علی زرکش 

  نوار روز اول 

 وصیت نامه محمدرضا سعادتی 

 ش توسط مسعود رجوی و پاتک رجوی بکمک مریم عضدانلوقبول مسئولیت شکست سازمان و جنب 

 روز دوم نوار محاکمه علی زرکش 

  وارد کرده بودندعلی زرکش اتهاماتی که به: 
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 درد دلهای علی زرکش 

 (1367وم به فروغ جاویدان)تیرماه سنامه مخفیانه علی زرکش به مهین رضایی قبل از عملیات مو 

 ه بیگاری فرستادنم برای دو سالانتقاداتم به تشکیالت و خلع رده و ب 

  در مبارزه مسلحانه و تاکتیکهای نظامی چه بود؟ علی زرکشنقش 

  نقش علی زرکش در انقالب ایدئولژیک چه بود؟ 

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

 ی کدام است؟این تناقض را آقای رجوی چگونه جواب میدهد و جواب واقع 

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

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

  به مسئول اولی مریم رجوی انتقاد داشت؟ علی زرکشآیا 

 آیا علی زرکش مشکل موضع و رهبری طلبی داشت؟ 

  ی زرکش علنی نمیشود؟عل محاکمهچرا 

 

 بازگشت به پاریس 

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

ودگاه برای آوردن من و همسرم طناز حجتی امامی به فر (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 روشنسئولاجتماعی سازمان با م

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

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

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

 گذاشت جالل پاکستان برای همین ما نمیتوانیم عوضش کنیم. 

 . اود زمان شاه و از اعضای مرکزیت سازمان و مدتها مسئول بخش ضد اطالعات سازمان بودهادی روشن روان از زندانیان مجاه

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

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

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

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

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

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

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

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

، دره احزاب در جا نیز توسط پیک های خودی یا به روستای ماوتپشتیبانی که پیک میتوانست بدانجا تردد کند برده میشد. از آن

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

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

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

 االتر هم حسین ربوبی بود. فرمانده ارشد یا ب 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 نمیدانستم صبحگاه چیست با انبوهی سوال در ذهنم 

. 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 فرمانده صبحگاه انجام میدهد را برایم گفت. 

 . از آن به بعد صبحگاهها را اجرا میکردم. ستگی بمن یاد آوری نمودبه آهکه کنارم ایستاده بود 

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

کد توسط من راحی بعد ازطکمک آنها  که با 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 

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

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 بیسیم های موج کوتاه با پایگاههای داخل تماس برقرار کنند. ولی همه مکالمات از روی کد بود. 

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

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

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

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

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

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

 !!ید فکر نمیکرد که مجاهدین هستندمیشن

. اولین تردد در عید نوروز سال فرستادندهمراه تیمهای پیک بداخل  کشورای داخل به پایگاههو آشنایی برای سرکشی  نوبتدو مرا 

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

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

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

رو، و در برگشت آوردن کار این تیمها بردن نامه، بعضی نیازهای سبک، نیروز 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. جانداران بود

 یه عراقنقش علی زرکش در سلیمان

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 و سیستمهای پشتیبانی آن بعالوه سیستم 

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

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

 روهای آن بخش وجود داشت. پایگاههایی نیز در شهر سلیمانیه برای استقرار نی

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 

 مقاومت جدا شد. 
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پایگاه ود بردند. زمان در آنجا مستقر ب 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 سلیمانیهطبقه دوم مختص علی زرکش بود. که عمدتا خالی بود و هرزمان که علی زرکش از بغداد 

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

زمانیکه نشست داشت محمود عطایی ، مهدی افتخاری، مهدی کتیرایی، مسعود عدل و 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 ر پاریس با رجوی برگزارار نشست دهرماه نیز یکب

 برای آوردن همسرم به سلیمانیه به تنهایی به پاریس رفتم. 

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

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 -مذاکراتی که هنگام مالقات های رجوی با طارق عزیز در اور

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

د نیز در همین من داده بوبه  ترکیه را تحویلمسئولیت فرزاد )احمد افشار( که . 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 عراق بفهمد که او در داخل نیست. بنابراین عباس داوری بعنوان نماینده سازمان و باالترین مسئول دولت نیز نمیخواست که 

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

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

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

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

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

 میکرد. 

 از نماینده رجوی در بغداد استخبارات عراقاستقبال 

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

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

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

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

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 در این میهمانی از مجاهدین مستقر در عراق من، 

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

و خوشامدگوییهای عرف سیاسی و دیپلماتیک، و معرفی همه اعضاء هئیت مجاهدین و سابقه کاری و مبارزاتی و رجوی درعراق 

طبق خطوط کاری که و ... ی تحصیالت من در اروپا عطف به تحصیالت بقیه هئیت( کید عباس داوری روا)بطور خاص با تتحصیلی 

خواست . ابالغ نمودندرا به عباس داوری  در نظر گرفته بود تا انجام دهدسازمان صدام حسین برای توسط مربوطه گفته وزیر 

داخل ایران و انتقال و بروز کردن اطالعات صدام حول دو محور اساسی دور میزد، جمع آوری اطالعات از جبهه و وزارت اطالعات 
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اینکه به نارضایتی و بمباران شهرهای ایران توسط عراق روی محبوبیت رژیم و جنگ و  در این زمینه بطور خاص تاثیر  ،عراق

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

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

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

ه تردد نداشتند و توسط ایست و تردد کنند. بقیه نفرات اجاز 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. 

 میشد.  کنترل

 5تان پایگاه جدید در اواخر تابستا 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 

 با شروع جمعبندی سازمان ما تقریبا هر ماه دو هفته در بغداد و دو هفته در پاریس بودیم. شده. 

 طرح انتفادات از سوی پرویز یعقوبی

شروع کرده بود. وی ابتدا به اطالعیه سیاسی نظامی  60ی پرویز یعقوبی مخالفتهای خود را را شیوه های رجوی از همان سال آقا

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

 بدست و ... سازمان اعالم مبارزه مسلحانه بکند. صرفا بدلیل حمله چند اوباش و چماق

 

 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 ارتجاع مزدوران

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

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

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

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

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

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

 . دارد

 مرتجعین ذمّة بر هاتن 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 پایان به مجاهدین

 فی کیفر که هم موردی هر در تا میدارد محفوظ خود برای را حق این ایران خلق مجاهدین سازمان ضمناً. بود خواهند نقالبیا

 جزای به را مربوطه عامالن و آمران مضاعف، طور به و زودی به نباشد، میسّر ضدانقالبی 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
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نشستهای دفتر سیاسی بسیار طوالنی برگزار میشد و بعضا تا نیمه های شب ادامه پیدا میکرد. عباس داوری تعریف میکرد که هر 

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

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

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

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 

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

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

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

. و آقای پرویز یعقوبی "هروقت شروع میکردیم همین داستان بود"است. و جواب بسیار غیر مسئوالنه رجوی این بوده است که 

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

 توجیه دارد.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د که توسط رجوی به این مسئولیت رهای دسته چندم بودندسابقه 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

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

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

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

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

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

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

کس که در ایران در آن استان بود را به فرماندهی آن منصوب میکرد و میخواست که همان کاری که از نزدیک در استان نتوانسته 

رجوی را به اجرا بگذار. یک اند انجام دهند را از پاریس انجام دهند. و علی زرکش نیز مجبور بود که همه طرحهای پوشالی و ذهنی 

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

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

 از موفقیتهای چشم گیر این عملیات ها در بوق کرده طوری که گوش فلک و شوراییها را کر میکرد.  آن زمان
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تیمهای شنود سازمان در منطقه   توسطیا عباس داوری هر هفته یکبار اخبار و اطالعات جبهه را که و در اینمدت در بغداد من 

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

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

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

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

بحث های پوشال و  مکتوب تحویل میشد و روی آن صحبتهای تکمیلی که در بسیاری موارد نیز بدلیل نداشتن اطالعات دقیق

 توسط عباس داوری تحویل میشد.  دقیق اطالعاتجای تحلیلی ب

 برای نفوذ در سازمان استخبارات عراقتالش وزارت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نداشت.

  شروع انقالب ایدئولژیک

 طی اطالعیه ای همردیفی مریم رجوی اعالم شد.  1363در بهمن سال 

آماده شو فردا صبح باید بروی "و گفت  را صدا کردم که از پاریس برگشته بودیم ی تازه بهمراه عباس داور 1363در اسفند سال 

و اضافه  "نه تنها میروی"گفت  ؟با هم میرویمتنها یا  ،وقتی سوال کردمباهم تردد میکردیم. . تعجب کردم چون همواره "پاریس

  کرد که بچه های دیگر هم هستند.

جمع صد و چند نفره ما که مسئولین زیر مرکزیت بودیم همان روز به پاریس رسید و در پایگاهی در نزدیکی روستای مری سورواز 

مستقر شدیم. معلوم بود زمان طوالنی نخواهیم ماند چون هر اتاق ده نفری جا داده بودند.  یک نوار کاست از نشستی که قبل از ما 

ادند که گوش کنیم. اوال ما هیچ ذهنیتی نسبت به موضوع نداشتیم. در ثانی نوار بحث منظمی نبود و هر شده بود را به ما د رگزارب

کس حرفی میزد، کیفیت نوار کاست ضبط شده نیز بد بود. و مهمتر اینکه نحوه دادن و خواست از ما برای گوش کردن برایمان 

ست. چون میدانستیم که وقتی سازمان بخواهد چیزی را در گوش مشخص کرد که زیاد هم نمیخواهند که دقیق بدانیم چه خبر ا
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وت میرفتند صکسی بکند چگونه اینکار را میکند بنابراین توسط هیچ کس جدی گرفته نشد. و افراد بلند میشدند و از پای ضبط 

یهوده سازمان آسوده شویم بفرصتی بود که از کارهای توی حیاط و ... با توجه به خستگی سفر و اینکه مسافرت به پاریس خودش 

 همگی زود شام خورده و خوابیدیم.

صبح روز بعد بدنبال صرف صبحانه به اور سورواز مقر رجوی رفتیم. سالن نشست که اتاق نشیمن خانه صالح رجوی برادر مسعود 

نیز کنار دیوارها ایستاده  ال بود. با توجه به تعداد نفرات پر شده بود از صندلیهایی که کیپ هم چیده شده بودند تعدادی شکل

بچه ها طبق معمول هرکس حرفی میزند که احمد خواهران مجاهد نیز حضور داشتند. از در این جلسه یا نشست تعدادی بودند. 

اقف و محمود عطایی و علی زرکش و بدنبال آنها مهدی ابریشم چی با موهای ژولیده و قیافه ای خسته و داغان وارد شدند. بعداز 

 وارد اتاق شدند.    عضدانلویقه مسعود رجوی و مریم چند دق

ولی کماکان با جلسه با حرفهای رجوی شروع شد که مطرح میکرد که زن مهدی ابریشمچی را قاپ زده و میخواهد که از او بگیرد. 

دفتر سیاسی یکطرف بر همین اساس سازمان شقه شده است همه "همین ایرادی که دارد رهبر سازمان نیز هست. وی ادامه داد که 

دست آنهاست. بیشتر هم منظورش منطقه  همه چیزو من و مریم و احمد واقف نیز یکطرف هستیم، کل سازمان را آنها میبرند چون 

 گفت، مظمون و در تائید حرفهای رجوی . با بیان این مسئله مهدی ابریشم چی نیز نکاتی با همینبقیه دفتر سیاسی بودبود که دست 

 ع خود را روشن کنند که با کدام جناح هستند. رجوی سپس از همه خواست که موض هیچ حرفی نمیزد.ضدانلو عولی مریم 

خود، خیلی ها با قربانیانی از عزیزانشان، با زخمهایی از دوران شاه و شیخ برتن و مهمتر از همه با همه  هستیجلسه مجاهدینی که با 

ز شوک شکستهای نظامی و شهادت موسی و اشرف و همه فرماندهان و میلیشیاها و همه آمال و آرزوهایشان، باخود داشتند و هنوز ا

و تیرباران کمر راست نکرده بودند. حماسه های زندانها و محاکمات در حضور جالد اوین و قهرمانیهای میلیشیاها در پای چوبه دار 

ت ناشی از شوک مانند وی شکست. جلسه بعد از کمی سکو سونامی بود که کمر همه را م شوک عظیمی بود که قابل تصور نبوداین 

بمب منفجر شد. عده ای گریه میکردند عده ای فریاد میزدند، عده ای آنرا جوک میخوانند و عده ای باور نداشتند که مسعود اینکار 

بیان  ت که اینکار راه کرده است.اسرار داش رجویرا کرده باشد. بطور خاص خواهران تاکید داشتند که او اینکار را نکرده ولی هر بار 

فرد قادر نبود در وصف نمیگنجد که نیز همانگونه بود من تا شب ادامه داشت از آنجا که حال خود که حاالت مجاهدین در نشست 

. در جلسه محمود عطایی نماینده جناح مخالف رجوی دفتری و کاغذی داشت و برای جناح خودش که همه را بخاطر بسپارد

ی میکرد که فالنی بیا زودتر اینجا را امضا کن و با ما باش. در این جلسه افراد شاخص یکی اسماعیل آل اسحاق بود که بازارگرم

حسابی علیه رجوی و اینکه این یک خیانت به جنبش است موضع گرفت، از جمله رضا شیرمحمدی نیز علیه رجوی همین موضع را 

وی با همین موضع به بغداد برگشت و تا مدتها خلع رده بود. این وضعیت ترک میکند. گرفت و حتی گفت که سازمان و مبارزه را با 

 عده ای تالش میکردند ایندو جناح را آشتی بدهند ولی هر بار مطرح میشد که خیر حرفها را زده ایم جدایی قطعی است. 

از بدنه اش خون که روزانه کرد که جنبشی من نیز البته به جناح رجوی رای دادم و خود را وارد آن کردم، چون نمیشد باور 

و خواهران مجاهدش مورد شکنجه و تجاوز قرار باشند میجه گاههای دشمن در حال شکنجه  در شکننیروهایش میریزد، هر لحظه 

نیز از طرفی  ،ست دست به این کار زده باشد. از یکطرفو هرهبری آن که در جریان تک به تک این وقایع بوده  ، آنوقتمیگیرند

بدلیل مذهبی بودن باید آرمانها و  معطف به اینکه بعد از انتخاب مبارزه و ورود به سازمان بعنوان یکی از تشکیالتی که فکر میکرد

توسط همین تشکیالت به مسعود گرده زده شده بود. اما مهمتر اینکه بعنوان یک مجاهد و  مرا در آن دنبال کن مایده آل های خود

و ردم ایران را در دستان جالدان حاکم رها کرد و با این فضاحتی که بوجود آمده است دست از مبارزه کشید مبارز مگر میشود م

  پذیرفتم که در جناح رجوی باشم. دلیلهمین  به "؟خدایا چه باید کرد"شد.  منفعل

موضع گیری میکردند و میگفتند که کدام طرف هستند. این جلسه به این گذشت که تک تک افراد حاضر در این جلسه باید تمام 

وجود با این  لیهمین بین نیز تنها یک بحث وجود داشت، اصرار مسعود رجوی به اینکه مشکل دارد و اینکار را کرده است ودر 
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ه برای مثال به جزئیاتی بدون اینکآنر رد میکرد مخالف نیز جناح سازمان با اوست و کماکان از همه با صالحیت تر است. رهبری 

 ما جدا میشویم. میگفتند خیر فقط ند. زبپردا

سرنگونی رژیم ب در آمدن همه وعده های از تقریبا سه سال از شروع مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت در ایران و دروغ از آبعد 

راحی، برنامه ریزی و طسیاسی، رجوی چه از نوع کوتاه مدت چه بلند مدت، و بطور خاص طی نشستهای جمعبندی در دفتر توسط 

 :زیر بود فاهداا برجوی توسط مسعود معروف به اقرا جلسه  ایناجرا 

شکست استراتژی سازمان و نابود شدن جنبش و باالترین کادرهای سازمان و به آوارگی الپوشانی و تحت الشعاع قرار دادن  :الف

و تجاوز بودن بقیه که در زندانها بودند و تمامی خانواده هایی که بر اثر کشیده شدن بعضی زندگان مانند ما و زیر شکنجه و اعدام 

 گر گروهها. به نابودی کشانده شده بودند چه در سمت مردم ایران چه در سمت هواداران و اعضای مجاهدین و یا دیاین استراتژی 

 نابودی. این شکست و  یتالپوشانی مسئول ب:

فرد صفر کیلومتر و بدون ادعا قدرت و رهبری با وارد کردن مریم رجوی یک جلو گیری از خلع ید شدن از رجوی و حفظ  ج:

 ا علی زرکش را انتخاب کرده بود. اجبار)و قبل از جمعبندیها( بعنوان جانشین خودش که دو سال قبل 

 .اخراج بی سرو صدای پرویز یعقوبیتحت الشعاع قرار دادن  د:

 .امکان سرنگونیشجهت از ریشه در آوردن هرگونه  خلع ید از علی زرکش بدنبال انتقادات علی زرکش و تائید دفتر سیاسی : هـ

 ن احتمالی در دفتر سیاسی و یا مرکزیت. بستن دهان بقیه مدعیا   و:

 درون سازمان علیه سازمان. در یک کالم کودتایی بود در و 

 
مانیکه با ضدیت تماعیار کادرها و زصدها بار در نشست های دورنی پوشالی بودن این انقالب همین بس که خود آقای رجوی اندر 

با تمامی روشهای کودتایی او تحت نام انقالب ایدئولژیک مواجهه میشد جهت دست پیش  ردم و زن ازمسئولین و فرماندهان 

و آب از آب من بلدم همانطور که پهن کردم میتوانم جمع کنم  میخواهید جمع کنم این انقالب را: "میگفتو گران فروشی، گرفتن 

 و...نمیشود یدان میآمد که خیر متولد شده بود بمدر اینگونه موارد مریم که برای همین منظورها طراحی و البته  "تکان نمیخورد.

 همه میدانستند که او بقیمت نابودی تک تک مجاهدین و جنبش و هر آنچه بر سر راه او باشد اینکار را نمیکند.  البته

 

 و افت خودش یخانه نشین شدن همسر عباس داور

همسرش در  اتفاقات بسیاری گذشت، خیلی ها از همسرانشان کتک خوردند. مانند بیژن رحیمی که معروف به اقرار در این جلسه

ی هبنام راضیه کرمانشاالبته کسانی مانند همسر عباس داوری  را کتک بزند. بیژنوادارش کرد که  این جلسه حضور داشت رجوی 

و کال با مقوله مریم رجوی که  رد کرد را مایدئولژیک و انتخاب مری انقالب)اخیرا در آلبانی درگذشت( مبارز زمان شاه  از خواهران

فت رتقاء فرمایشی داده شده بود مخالاو خواسته با او ازدواج کند مطلقا هیچ سابقه مبارزاتی نداشت و صرفا بدلیل اینکه مسعود می

 .کرد بود
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نشین گردید. مدتی در پاریس در پایگاه حسینی خانه نشین بود. من و عباس خانه از همه مسئولیتهایش خلع شده  به همین دلیل

یکی بود ولی  در پاریس در روستای لیل آدام خانه خوابمان ی جابرزاده داوری و مهدی ابریشمچی و محمد عل

نمیتوانست بیاید. حتی بعد ها که او را به بغداد برده بودند  در این مدت همسر عباس داوری به خانه نیز 

من و عباس داوری در عباس داوری طالق گرفته بود.  خانه نشین بود و زیر فشار که بپذیرد. و حتی از 

شب دیدم که عباس داوری گفت راضیه امشب میآید  اینکه بعدها یک ا ت بغداد نیز هم خانه بودیم.

بود که با او برخورد شده و به او معلوم خانه.  قبوالنده اند.

نیز با همین محتوا و اینکه چگونه کسی که تا همین طالقانی  عذرا علویدر مورد دیگر خواهران مبارز زمان شاه مانند  همین امر

دیروز جزء پائین ترین رده های تشکیالت سازمان بوده و بطور خاص طالقانی، مریم عضدانلو را بخوبی از زمان شاه میشناخته که 

انلو او نیز در حد اینکه کسی است که برادرش هوادار سازمان مجاهدین بوده است شناخته فقط بدلیل فعالیت برادرش محمود عضد

شده بوده است. و کل تاریخچه مبارزاتی مریم عضدانلو به همین امر ختم میشده است و بس. معترض بودند البته خواهران دیگری 

با بیان اینکه شما ها همگی ی همه آنها را خودش در نشست هم که سابقه مبارزاتی زمان شاه را داشتند نیز معترض بودند ولی رجو

 بنوده است از آنها باالتر بوده است.  دارای خصلتهای آخوندی و ضد زن هستید و با اینکه آنزمان مریم حتی مذهبی هم 

ولی اگر من او را آن  درست است که او را نمیشناختیم"حتی رجوی برای اینکه برای مریم عضدانلو بازار گرمی کند مطرح کرد که 

و با این حساب اوال خودش را  "که او را ببینم. زمان میشناختم میرفتم سر راهش میایستادم 

این مباحث در  را مجبور به سکوت نمود.خوهران  همه شیفته مریم عضدانلو نشان داد ضمنا 

مسعود خانم طالقانی نیز در آن حضور داشت و  که  1367نشستهای انقالب ایدئولژیک سال 

میشد. نشست در مقر رجوی در همان ساختمان  رجوی نشستهای ما را برگزار میکرد مطرح 

علیرغم اینکه فهیمه اروانی بعنوان جانشین مریم  برگزار میشد. بعد ها نیز  49معروف به 

کار به خلع ید و دانده شد رجوی انتخاب شده بود بر سر اینکه مریم رجوی عمال صالحیتهای الزم را ندارد از پاریس به بغداد برگر

 از فهیمه اروانی کشید و زیر ضرب رفت و از موضع مسئول اولی و ... خلع گردید. 

 

 مسعود از وی خواست که  و حرفی نمیزد سکوت معنی داری داشتدر جلسه  تقریبااین جلسه گذشت و در انتها علی زرکش که 

و نشاندهنده تمامی نکاتی است که مسعود از قبل برای آن بود از مسعود تمام  اطالعیه تعریف بخواند. او اطالعیه مرکزیت را 

 بخشهایی از اطالعیه در زیر آمده است. طراحی کرده بود یعنی قبضه قدرت در مقابل اصالح  مسیر و شاید کناره گیری. 

 
 "معرفی رهبری نوین سازمان و انقالب دموکراتیک نوین خلق قهرمان ایران" 

 بعنوان رهبر سازمان )واژه رهبری فقط برای بستن دهان دیگران است واال مریم سپری برای اوست(جا انداختن خودش 
ک جهش ی"رهائی و اعاده ی حقوق زن, شرط ضروری رهائی مرد" و " نقطه عزیمت 

 ایدولوژیک در درون مجاهدین".

دئولژیک جهش در دیدگاه نسبت به زن، روی دیگر سپر یعنی همان سپر و یا تهاجم به دیگران با ابزار ایبه بهانه اعاده حقوق زنان. 

 مریم. 

"این انقالب ایدئولوژیک ظرفیت و توان انقالبی مجاهدین را صد چندان نمود و صفوف پوالدین ما 

 را هرچه پاکیزه تر و یگانه تر می سازد".

. نیازی به توضیح بیشتر ندارد آشنا هستنددروغ و قلم فرسایی کاذب بیمارگونه و ال عالج رجوی که همگان طی این سالها با آن 

بستن دهان شورائیها و مخاطبین بین اللملی... و انگار نه انگار که در مدت کوتاهی علی زرکش از افزایش قدرت و توان به خیانت و 

 کنک باد شده میترکد.  د... متهم شده ... یا تمامی رده های داده شده پس گرفته میشود و این با
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دانلو با برادر مجاهد مسعود ضی ازدواج خواهر مریم ع"تصمیم فرخنده ی انقالبی و توحیدی برا

رجوی" و بعد آیه ای آمده بود با این ترجمه : "آنانکه رسالت ها و پیام های خدائی را می رسانند 

و از خدا خشیه و پروا دارند و جز خدا از هیچ کس ترس و بیمی به دل راه نمی دهند و بس است 

 خدا به حسابرسی و کارسازی".

امه بازی با کلمات و به مراتب رسالت و امامت و ... رساندن در ادسخگوست و بس. فقط به خدا پاآقای رجوی از این به بعد یعنی 

 خودش. 
 و عقیدتی رهبری و ایدئولوژی مرهون چیز هر از قبل را تاریخی رفیع  "مجاهدین این جایگاه

را داشته و فی دی اش شاگر افتخار حقأ ما ی همه که بزرگی معلم. هستند رجوی مسعود سیاسی

 ای مختلف کسب کرده ایم". الواقع در مکتب او در زمینه ه

از هر زاویه ای جا انداختن خودش بطور خاص ایدئولژیک و بستن راه سرنگون شدنش. این روش جاری رجوی است. فکر نکنید که 

مستقیم گفته اینرا برای من بنویسید. سبک کارش در طی چهل سال گذشته این بوده که اطالعیه را نه خطاب به خودش بلکه با 

من گران فروشی هم میکند که: اینکه این اطالعیه هرقدر قوی تر نوشته شود جایگاه سازمان قویتر میشود و متاسفانه  زمینه چینی

برای که مریم رجوی با کمک البته کار نویسندگان و یا تائید کنندگان نیز میشود. طلبباید این القاب را تحمل کنم. تازه )رجوی( 

 طراحی و معرفی شده است. همین کارها و امور 
"تحت رهبری مسعود رجوی، سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با سایر نیروها و بویژه  

ن سیاسی اش هیچگاه دچار تنگ نظری گروهی نشد و هم او بود که با بلند نظری متحدی

خود او بود، در  ایر نیروها را که حقأ در عهده یدموکراتیک و انقالبی، روابط سازمان ما با س

چارچوب مصالح کلی تمام خلق و انقالب تنظیم نمود. و براستی حافِظ اساسی ترین و مهمترین 

  نیروهای جبهه ای خلق در داخل سازمان مجاهدین خلق ایران بود". حقوق تمام مردم و

 واقعی دمکراسی و ُرشد و یگانگی ضامن مشهودترین و ترین واقعی خود مسعود خاصِ  رهبری "

 و رهبری دستجمعی در درون سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است."

ش یپشایشته مگر آنکه خود پ"مسعود رجوی هیچ صعوبت و سختی را در حِق دیگران روا ندا 

طعم آن را نچشیده باشد و یا خود پیشتازانه نخستین داوطلب عمل کردن و بر دوش کشیدنش 

  نباشد."

 به جلو ها را مشاهده میکنید. فرار 

 همواره از صحنه فرار کرده است، رجویتوجه کنید که این نکته بطور مطلق کذب و نعل وارونه زدن است. 

  فرمان بدنبال محکوم شد محمدرضا سعادتی به جرم جاسوسی در ارتباط با شوری، وقتی رژیم  1359 سال آباندر

 . فرار کرد آمد اروپا. کردصادر  را دستگیری رهبران مجاهدین

  بقیه درست روزیکه محمد رضا سعادتی توسط دژخیمان مبارزه مسلحانه و به کشتن دادن  بعد از اعالم 1360در سال

 به فرانسه فرار کرد.  ! با برنامه از قبل طراحی شده، و باز با طلبکاری از بقیه اجبارا جویر اوین اعدام شد

  از امی سالحهای سبک و سنگین ابتدا فرمان حرکت کل مجاهدین با تمهنگام اشغال عراق توسط آمریکا،  2003در سال

زیر بمباران دادن همه مجاهدین در با به کشتن و غرب و خودش بسمت  ردایران را صا)شرق( تانک و توپ به سمت 

تان به به این سوال پاسخ دهند که چگونه وقتی خودکنید که آیا رجوی ها نباید وجه ت .ر را بر قرار ترجیح دادفراعراق 

البته که به کام مرگ میفرستید. . ، و ..پشتیبانیغرب فرار میکنید، کل مجاهدین را بدون فرماندهی، بدون لجستیک، بدون 

دوم از رده پبا بمباران ستون مربوطه نگذاشت به قتلگاه بروند.  وردند این بود که آمریکابزرگترین شانسی که مجاهدین آ

 گذارند. سریال فروغ جاویدان را به اجرا ب

  .حاال نیز که نوبت پاسخگویی است غیبت اختیار نموده است 

 

تنها هیچگاه  مسعود نهاین نکته نیز قابل توجه است ِت انقالبی ، یکتاپرس رهبری این فضائل در "

نکرده، بلکه خطاها و اشتباهات ات وارده به شخص خود، دریغ داقی انتاز پذیرش پیشتازانه 

سازمان را در زمینه های مختلف نیز ولو اینکه مستقیمأ هیچ نقشی در انجام آن نداشته، پیوسته 

 به تمام و کمال به گردن گرفته است".



 

30 
 

تازه در لفافه مسئولیت شکست نظامی را   ،یعنی بدون پذیرش انتقاد به خاک و خون کشیدن کشور و نابودی سازمان و جنبش

البته اشاره به نکته ای دارد که بعدا در جریان نشستهای محاکمه علی زرکش  و .و سپس علی زرکش جلوه میدهدابانی موسی خی

 بدان خواهم پرداخت. 
 که هستیم دیگری عظیم تشکیالتیِ  و ایدئولوژیک جهش ی آستانه در  "در پرتو رهبری مسعود, 

ترده ی استراتژیکی و اجتماعی و سیاسی آن به موقِع خود به وحله ی ظهور خواهد گس آثار

 رسید".

 

یاسی و مرکزیت آن شده است. و توسط مریم به دفتر س یکتههمانطور که در فوق کامال مشهود است اطالعیه توسط خود مسعود د

انداختن او بعنوان زمان ارائه شده است. که از یکطرف حاوی الپوشانی نقاط ضعف مسعود و همه حفره های اوست. از طرفی نیز جا 

سازمان و حتی باالتر. تالش و انقالب دموکراتیک نوین خلق قهرمان ایران یعنی از مسئول اولی سازمان به رهبر  رهبری سازمان 

 خودش. برای غیر قابل دسترس کردن 

اوج در هم پاشی سازمان است.  1363توجه داشته باشید که این خیمه شب بازی زمانی در حال اتفاق افتادن است که سال 

ه اند. بنی صدر از شورا نشستهای جمعبندی به شکست انجامیده، از اندک نیروهای باقی مانده بسیاری سازمان را رها کرده و رفت

رفته است. حزب دمکرات و بسیاری دیگر همچنین. در تشکیالت نتوانسته ایم حتی یکنفر را بدرون دفتر سیاسی وارد کنیم. هیچ 

رژیم در سراسر ایران ما را جارو کرده است. حتی در کردستان نیز که همواره از دژهای مقاومت چشم اندازی از آینده نیست. 

مه های بی مایه بودن این زمزه است براحتی همه را پاکسازی نموده و به عراق رانده است. در سطح بین اللملی نیز مردمی بود

 آپوزیسیون حتی برای فشار گذاشتن به رژیم به گوش میرسد. 

آماده شده اند. یها جمعبندبرای دفتر سیاسی صورت میگیرد. یعنی همه  1363همچنین باید توجه اکید نمود که این اقدام در اسفند 

یا همه نکات و محورها و فکرها و نتیجه گیریها روی جمعبندی سال که اینبار سه ساله نیز بود در آمده تا در نشست مطرح شود. و 

 ین شده یا در اذهان وجود دارد. یدر جمعبندی نیز خطا ها و مسئولین هر خطا و شکست و ... نیز یا تع

منطقه نیز با کم و بیش همین مضمون اروپا و  درس، همه ما برگشتیم به منطقه و انقالب برای نفرات بدنبال اتمام انقالب در پاری

  . را ندارمدر اینجا قصد ورود به تفصیل به امر انقالب انجام شد. 

راضیه  شدر رابطه با رد انقالب ایدئولژیک پیش آمده بود خودش وهمسر شبا توجه به مشکالتی که برای عباس داوری و همسر

رفته بودند، که راضیه هنوز به بغداد نیامده بود و در پاریس خانه نشین بود و ریل جدایی را میرفت و خود زیر ضرب ی رمانشاهک

نند محمد عباس داوری نیز زیر تیغ بود به همین دلیل در رتبه بندی دفتر سیاسی حتی رفته بود زیر افراد دفتر سیاسی جدید ما

 علی جابرزاده. 

 انتقال به بخش نشریه در پاریس از بغداد

این نشستها از جمله در  زرکش اداره میکرد. بغداد علی انقالب ایدئولژیک را در شستهای ن

آنجائیکه مسعود آمده بود و به همه از . حاق بوداس ابراهیم آل کسانیکه حسابی زیر تیغ بودند 

در ا مجبور کنند که به گناهان خود اقرار کنند. بقیه ر که ای شده بود رار کرده بود وسیله گناهان اق

از اینکه به اصطالح بعد تیغ بریده بود. صورتش را با  ل اسحاق رفته بود و ابراهیم آهمین رابطه 

در اواسط نشستها عباس داوری مرا صدا کرد و  انقالب من نیز توسط علی زرکش گره خورد. 

میروی به پاریس و دفتر محمد علی جابرزاده خواهی  تغییر سازماندهی مرا اعالم نمود و گفت که  

ین وسیله خواست که ارشد دفتر سیاسی است و بد ضمنا به من گفت که او االن از اعضای بود. 

. که من هم با این تغییر سازماندهی به بود و مسئول نشریهمحمد علی جابرزاده عضو دفتر سیاسی فکر نکنم که کار او اهمیتی ندارد. 

من برای پاریس به پایگاه نشریه منتقل شدم. خانه زندگی ما در پاریس با محمد علی جابرزاده و همسرش سهیال صادق یکجا بود. 
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آن زمان را خریدم. که بتوانیم ترددات را در فرانک فرانسه  55000یمت به ق 504علی جابرزاده از پاریس یک خودرو پژو  محمد

سعود مجوز معضدانلو، اری دفتر سیاسی به یمن ازدواج مسعود رجوی و مریم بعد از تولید شدن تعداد بسیکال پاریس انجام دهم. 

را صادر کرده بود تا خرید خودرو شخصی برای تعدادی از دفاتر سیاسی جدید از جمله محمدحیاتی، و محمدعلی جابرزاده و ... 

علت از فقط تا آن زمان عناصر دفتر سیاسی خودرو شخصی داشتند. چون گر نبود حداقل شکل برقرار شده باشد. توا ابدینوسیله مح

 ه این میزان افت رده داده شد. بچرا که و نحوه مخالفت عباس داوری با انقالب خبری ندارم. اصلی 

 عمل جراحی پالستیک مریم عضدانلو قبل از ازدواج با مسعود رجوی

ک لسه های در اینمدت وحید )علیرضا باباخانی محافظ مسعود رجوی( بمدت دو هفته با مریم رجوی برای عمل جراحی پالستی

 پرسیدیم که کجا بودید مطرح کرد که رفته بودیم خانم را عمل یمریم رجوی به سوئیس رفتند. هنگامی که وحید برگشته بود وقت

 بود.  1364بکنیم. این عمل جراحی قبل از مراسم ازدواج مریم عضدانلو با مسعود رجوی در سی خرداد  پالستیک جراحی

میگذشت. البته نشست بسیار نشستها عمده وقت ما در ی در اور سور واز مقر رجوی شروع شد. نشستهای جمعبند 1364در بهار  

بسیار سرحال بود و زرکش ولی علی زرکش کماکان در همان پایگاه سابقش مستقر بود. طی نشستها علی متراکم برگزار میشد. 

هر بار که در آنتراکتها وارد محل نشست ر زنده میدیدم. خستگی ناپذیر مینمود. همواره با وجود نشستهای طوالنی او را بشاش و س

ولی نشستها بسیار پر تنش بود. هر وقت نیز قیافه رجوی را میدیدی حسابی میشدم شروع میکرد به حال واحوال و شوخی کردن. 

دم، مسئولیت برگزاری بو محمد علی جابرزداهبهم ریخته بود. و مشخص بود که فشارهای زیادی هست. من با توجه به اینکه دفتر 

نشستهای دفتر سیاسی با من و رضا درودی دفتر  علی زرکش بود. عطف به اینکه نشستها چندین روز طول میکشید و ساعات بسیار 

طوالنی بود شیفتی آنرا اداره میکردیم. نهار و شام و ... در همان محل نشست خورده میشد و بر همین اساس در تماس مستمر با 

رار میگرفتی.  نکته مهم این بود که علیرغم اینکه بعد از به اصطالح انقالب ایدئولژیک دفتر سیاسی اعالم شده بود علی زرکش ق

برای نشستهای دفتر سیاسی دعوت نمیشدند و عمده نفرات دفتر سیاسی همان نفراتی بودند که از قبل در اعضای اعالم شده همه 

محمد حیاتی، مهدی افتخاری، ، مهدی ابریشمچی، محمد علی جابرزاده، محمود عطایید. مانند علی زرکش، راس امور قرار داشتن

 . ، عباس داوریابراهیم ذاکریمریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی برایی، 

و به عراق منتقل شدیم. در صورت میگرفت موضوع خروج سازمان از فرانسه پیش آمد.  1364بعد از جمعبندی ها که در سال 

 و دیگر علی زرکش را نمیدیدم.  . حیاتی بودم که جایگزین عباس داوری در عراق شده بودعراق من اینبار دفتر محمد 

 ازدواج مهدی ابریشمچی با مینا خیابانی

 تازهبه یکروز که در اور سورواز بودیم گفتند که بچه ها بروید اتاق مسعود رجوی، که در آن زمان همان اتاق رو به حیاطی بود که 

لوله تغییر داده بودند. آن زمان مسعود رجوی در اتاق کارش کنار میز کارش یک تخت داشت و ضد گشیشه گی شیشه آنرا به 

روی آن میخوابید. البته زمانهای که با فیروزه بنی صدر زندگی میکرد در خانه کناری مستقر میشدند. ولی مدتی بود که در حالت 

تیم به اتاق رجوی، وقتی همه جمع شدند مسعود گفت بچه ها عطف متارکه بودند. در هر حال همه کسانیکه در محوطه اور بودیم رف

مهدی زنش را داده است به من، من هم یک همسری برای او انتخاب کرده ام که امروز عقدشان است. و قرار است که با به اینکه 

ئید و تبریک گفت. من هم که به مینا خیابانی خواهر موسی خیابانی ازدواج بکند. نظرتان چیست؟ که هرکس حرفی زد و به نوعی تا

دیوار تکیه داده بودم طبق عادت سازمان و بصورت کتابی و قالبی تبریک گفتم که مسعود رجوی گفت مثل اینکه دارد اطالعیه 

میخواند. که شیرنی آوردند و همگی خوردیم. در این زمان مهدی ابریشمچی و یا مینا در اتاق نبودند. الزم به ذکر است که این 

زدواج تحمیلی سرمنشع یکی از بزرگترین مشکالت تشکیالتی سازمان شد. من که بعد ها در عراق دفتر مهدی ابریشمچی بودم و ا

به مناسبات درونی وخصوصی آنها بدلیل کارم دسترسی داشتم شاهد یکی از ناهنجارترین فشارها روی مینا خیابانی بودم. حتی وقت 

و فصل مشکالت مربوط یه ایندو میشد. اتاق خوابشان در عراق باالی اتاق خواب مسعود  بسیاری از خود مسعود رجوی صرف حل

رجوی در ساختمان سیفی بود. اتاق مسئولین  و نفرات نزدیک را در اطراف اتاق رجویها چیده بودند که به نوعی تضمین داشته 
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ابریشمچی مرتب از رابطه اش با مینا خیابانی شکایت  باشد. اتاق مادر مریم رجوی نیز در کنار اتاق مهدی ابریشمچی بود. مهدی

مهدی ابریشمچی چشمش دنبال مریم  میکرد. مینا خیابانی معتقد بود که هنوز 

و اساسا نیز از رابطه با مسئله دار بود.  رجوی است. و از همین رو بسیار بسیار 

ن را انقالب هم نشده بود و خط سازما همسر اجباریش راضی نبود. وی حتی وارد 

نمیخواند. طوری که بعد از آمدن رجوی  1367به عراق و قبل از طالقهای سال 

بودند و کسی حق نداشت همسرش را  همه ما ها را از همسرانمان جدا کرده 

سیفی زندگی پایگاه خیابانی در همان  ببیند. مهدی ابریشمچی کماکان با مینا 

ی وارد انقالب نمیشد. که نیز مینا خیابان  1367مشترک داشت. حتی بعد از سال 

  .نهایتا وقتی او را زیر دست آذر )محبوبه جمشیدی( قرار دادند بعد از سالیان توانستند طالق را به او تحمیل کنند

 انتقال علی زرکش به بغداد

از فرانسه دارند  )تاریخ دقیق یادم نیست( من و عباس داوری به فرودگاه رفتیم. به من گفت که تعدادی از بچه ها 1365در سال  

رسیدن و نشستن پرواز گذشته بود به همین دلیل عباس داوری گفت من دم  میآیند برویم فرودگاه. ما تاخیر داشتیم و از زمان

را پیدا کن و پارک کن. بعد از پیاده شدن عباس داوری بالفاصله یک جا خالی پیدا شده و من هم  یورودی پیاده شوم بروم تو جای

ا چند دقیقه تاخیر رفتم. که در مسیر راهرو فرودگاه صدام بغداد یکباره با یک اکیپ از بچه های خودمان و علی زرکش بدنبال او ب

روبرو شدم. ولی اینبار نه از آن علی زرکش خبری بود و نه از تیم حفاظت و ... و مشخص بود که وضعیت بکلی تغییر کرده است. 

و عباس داوری گفت چرا آمدی گفتم مگر قرار بود نیایم؟ که حرفی نزد. به من نیز نگفته بود ظاهرا نباید این صحنه را من میدیدم. 

که چه کار کنم. در هرحال علی زرکش را سوار یک خودرو کردند و بردند و من و عباس داوری نیز برگشتیم به بغداد. روز بعد مرا 

ن علی زرکش به بغداد باشی ولی از آنجا که نا خواسته متوجه صدا کردند و توضیح دادند که قرار نبوده است تو درجریان آمد

شدی برای اینکه اطالعات حضورش در بغداد گسترش نیابد تو مسئول امور او میشوی. حتی گفتند که قرار بوده یکی از بچه های 

در هرحال ول امور او شود. قرار بوده است که مسئ ودبکه همسرش نیز آشپز رجوی )نامش را فراموش کرده ام( زمان شاه سازمان 

 مرا نسبت به اینکه او محاکمه و محکوم به اعدام شده است توجیه کردند و اطالعیه ای را دادند که خواندم. 

من از این قضیه سخت برآشفتم و حسابی بهم ریخته بودم. یعنی تمامی دستگاه فکریم بهم ریخته بود. که چطور میشود که تا همین 

   فرماندهی کل داخل و ... بود حاال چرا.  دیروز او جانشین و

 در نامه ام نوشتم که شما بعد از شهادت موسی خیابانی در وصف علی زرکش اینگونه نوشتید. 

 
"برادر مجاهد قهرمان علی زرکش که در سلسله مراتب تشکیالتی سازمان در مواضع جانشینی سردار شهید 

نی زندان آریامهری و چه قبل و یا بعد از آن، مدارج و موسی خیابانی قرار داشت، چه در سالهای طوال

مراحل خطیر انقالبی را در چارچوب سازمان مجاهدین خلق ایران، یک به یک طی نموده و به عنوان یکی 

ترین رهبران مجاهدین خلق از خالل تمام این آزمایشات، موفق و سرفراز بیرون آمده است. او قائم  ارزنده زا

ح سازمان مجاهدین خلق طچه در س -یتهای سیاسی، نظامی، تشکیالتی اینجانب در داخل کشورمقام کلیه مسئول

اجرایی ایران و چه در رابطه با شورای ملی مقاومت میباشد. علیهذا ضرورت توجه به رهنمودهای سیاسی و 

اهدین خلق، فرامین نظامی ایشان را به کلیه شوراها و واحدهای مقاومت در سراسر کشور و به تمامی مج

 میلشیای مردمی و پرسنل نظامی مجاهد خلق در نیروهای مسلح، تاکید میکنم.

 رود خروشان خون شهدا ضامن پیروزی محتوم خلق ماست....مسعود رجوی"

 

 الب ایدئولژیک نوشتی و گفتی که :بعد هم در جریان انق
ازدواج با مریم عضدانلو( راه نبرده پیشنهاد را علی زرکش فرستاده بود و عقل خودم !! به این پیشنهاد ) ..."

بود....... بعدها شنیدم که علی زرکش در رابطه با همین پیشنهادی که خودش فرستاده بود ملتهب و مریض هم 
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شده بود و......بعد نوشته محمود عطایی رسید .... بله این دو کوه مرد، این دو شیرآهن کوه مرد با مریم و 

 "...مهدی عزم ما را جزم کردند

چگونه است که این مجاهدی یکشبه تبدیل به رجس شود. کدام را باور کنم. از این به بعد به کدام کس میتوان اعتماد کرد. حتی به 

 تماد کنیم... و حتی به حرف شما. نفرات باالتر خودمان مگر میتوانیم اع

فرازهائی از این  1364ـ تیرماه  253ـ شماره  از نشریه مجاهد)بعالوه همین امری که خالق آن علی زرکش است مگر ننوشته ای 

 (64خرداد  30سخنان مسعود رجوی در مراسم عقد و ازدواج . 1364خرداد  30نان مسعود رجوی در سخ

 
 قبال معاندان و مغرضان مي گویند ...کهمجاهدین در سكوي پرتاب براي یك انقالب عظیم ایدئولوژیك است. "

 و .ارتجاعي است كه این چنین آنها را برانگیخته. مي گویند كه خصلت رهایي بخش دارد این خَرِق یك عادت

 "خیلی مطالبی که در اطالعیه بود.

 

من بعنوان شاخص  ؟!الزم به ذکر است که در این مرحله از دوران تشکیالتی مرا از نوابغ ایدئولژیک سازمان بحساب میآوردند

یادم هست که فردی بسیار تیز هوش و خوش ذهن و طراح و سیستم ساز... میشمردند. پاریس  1363انقالب کرده های اسفند 

آمده بود سراغم و از و سرما خوده و بستری بودم پاریس برگشته بودم از  63نشست اسفند افسانه )حمیده شاهرخی( وقتی از 

یا  همین را میگفت.اند و ... و ش تعریف کردهتبریک میگفت در صورتیکه او در نشست نبود و معلوم بود برایانقالبم میپرسید و 

زهرا رجبی )که در استانبول توسط دژخیمان رژیم کشته شد( بوضوح همین مسئله را به من میگفت که تو باالترین سرعت را در امر 

ای مسئولین محمود احمدی میگفت که من همواره تو را برعود تشکیالتی داشته ای خود عباس داوری همین را همواره میگفت. ص

از انجمن مثال میزدم که باید تو را الگو قرار دهند )البته بعد ها فهمیدم منظورش در گوسفند وار به رجوی اعتماد کردن بوده است(، 

در مالقات طرفی نیز همواره مورد نظر رجوی نیز بودم. که اساسا دیگر مایل به اظهار آن نیستم و حتی شرم دارم از بیان آن. 

شاید الزم  ی با یاسر عرفات در بغداد حضور داشتم، در مالقات مریم رجوی با یاسر عرفات در لندن حضور داشتم. عباس داور

 خواستم روشن کنم.  بیان نکاتی که در این راستا باشد به یک مورد که هم تاریخ سازمان است و هم

صبح رسیدیم به اور سورواز، با علیرضا  10یا  9اعت از بغداد سوار هواپیما شدیم و صبح حدود س محمد حیاتیبا 1364در سال "

کردیم که گفتند فالنی امروز یک مالقات  صحبت میکه تازه از تردد با مسعود رجوی برگشته بودند  بقیه تیم حفاظتباباخانی و 

بچه ها شوکه شدند که از خیلی مهم داشتیم. بدون هیچ اشاره ای به آن. من هم گفتم حتما برادر رفته بوده مالقات ملک حسین. که 

کجا فهمیدم. و این امر گزارش شده بود و در نشست دفتر سیاسی مطرح شده بود. فکر میکنم که قبل از هرچیز مشکل امنیتی بود 

که چگونه من میدانستم و... که محمد حیاتی از نشست دفتر سیاسی بیرون آمد و مرا صدا کرد. پرسید فالنی از کجا فهمیدی که 

رادر با ملک حسین مالقات داشته است. گفتم ساده است. اگر یادتان باشد هنگامیکه مسعود و مریم ازدواج کردند ملک امروز ب

حسین برای برادر یک دسته گل فرستاده بود. امروز هم که در هواپیما میآمدیم در روزنامه فایننشال تایمز خواندم که ملک حسین 

قات مهم برای سازمان میتواند این باشد. که دیگر این مسئله شده بود نقل مجلس دفتر آمده است پاریس. خوب بنابراین یک مال

مسعود با ملک حسین داشته است هاشم عکاس رجوی تمام فیلم ها را اول سیاسی و....البته الزم به یاد آوری است که در مالقات 

ن و ضمن گزارش مسئله خواسته بودند که برای عکس خراب کرده بود بنابراین تماس گرفته بودند با هتل محل اقامت ملک حسی

که یک مالقات صبحانه  داشته باشند و عکس بگیرند و که قبول کرده بود تا عکس بگیرند گرفتن دوباره بروند و او را ببینند 

 . مالقات دوباره صورت گرفته بود

و حفاظت چسبیده و نزدیک نیز آزادانه تردد میکردم در مناسبات رهبری قرار داشتم، حتی به محل استراحت مریم رجوی  زمانیکه 

محل دفتر ما درست زیر اتاق رجوی بود. بودم حتی هنگامیکه دفتر مهدی ابریشمچی بودم محل کارمان در ساختمان سیفی بود که 

د و مریم را هر روز هم که رجوی با ابریشمچی کار داشت زنگ میزد و تماس میگرفت در ترددات بودیم حتی من فرزندان مسعو

نگهمیداشتم. به خانه مادر مریم رجوی که او بچه ها را رسیدگی میکرد. )البته بعد از محاکمه علی زرکش چون قبل از محاکمه او 
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از طرفی نیز  بچه ها نزد علی زرکش و مهین رضایی نگهداری میشدند(. که در فرصت های بعدی به این امور نیز خواهم پرداخت. 

ی زرکش رابطه نزدیکی با من داشت و مرا جزء نفرات بالنده سازمان میدید و خالصه هوای مرا داشت. البته من میدانستند که عل

هم چه برای او و چه برای کسانیکه فکر میکردم که صادقانه پای در مبارزه دارند احترامی بینهایت قائل بودم و در واقع باید بگویم 

. جان و دل نشان میدادساعته و با  24دش را در اطاعت مطلق، انرژی گذاری و تالش که در حد خدا آنها را میپرستیدم که خو

تمامی مجاهدینی که در جریان انقالب منکر انبوه اشکاالتم نبوده و نیستم.  و بطور خاص خودم، البته مانند هر انسان دیگری 

فکر نمیکردند کسی در اینکه لوص خودشان بود و از آن عبور کردند بدلیل خ 1363ایدئولژیک و بطور خاص نشست اقرار اسفند 

 اینرا نیز اضافه کنماین مسیر چنین مسائلی داشته باشد و یا آنگونه که بعد ها روشن شد طرح و برنامه هایی را بخواهد اجرا کند. 

ود. یعنی از زمان تحویل در حد مرکزیت ب اکه در این زمان من معاون مرکزیت بودم. اما از روز اول مسئولیتهایی که داشتم تمام

مسئولیت انجمن دانشجویان مسلمان در خارج و رفتن به ترکیه و سپس پاکستان و سپس در منطقه تماما در این موضع کار 

از زاویه تشکیالتی صرفا عضویت فرایندی پنج ساله میکردم. بطور صد در صد در همه زمینه هایی که مسئولیت داشتم موفق بودم. 

مراتب تشکیالتی به این ترتیب بود، عضو ساده، عضو شورایی، عضو مرکزیت نهاد، عضو مسئول نهاد، معاون  داشت. و سلسله

اسی. در این زمان من مسئول پرسنلی ستاد مرکزی و دفتر مهدی ابریشمچی مسئول آن زمان ستاد مرکزیت، مرکزیت  و دفتر سی

 له علی زرکش همه چیز برای من دگر گون شد. ولی با مواجهه شدن با مقومرکزی سازمان در بغداد بودم. 

مطالب فوق را جهت تعریف نگفتم که با بیان آن احساس تحقیر شدن داشتم ولی برای بیان حقایقی در مورد سازمان بسیاری از ما 

 مانند ما پیش برده است. باید این بها را بپردازیم. چون رجوی از اعتماد همه ما سوء استفاده کرده و بسیار از کارها را توسط افرادی 

دو سه روز کارهایت را تحویل بده و برو نزد فرهاد  ند کهو گفت ندصدایم کرد  بعد از تحویل نامه انتقادیم در مورد علی زرکش،

می الفت )منوچهر(. من هم رفتم نزد او که در همان ساختمان سیفی مستقر بود. فرهاد الفت از زندانیان زمان شاه و از مجاهدین قدی

و گفت قرار شده بنشینی و این ویدئوها را ببینی. من ویدئو داد دستم سری سازمان بود که مسئول بخش آموزش سازمان بود. یک 

  ک نگاه کردم. وتغییر داد را در کمال شو مسیر مبارزاتی مرا هم نشستم و یکی از ویدئوهایی که زندگی 

 محاکمه علی زرکش جلسات

و با زرکش  یمیدیدم، نوار مربوط بود به دو روز متفاوت از جلسه محاکمه، روز اول بدون حضور عل حدود سه روزی داشتم نوار

و تعداد بیشتری حتی نفرات غیر مرکزیت حضور  و روز دوم با حضور علی زرکشحضور تعداد محدودی از افراد تشکیل شده بود 

مانند خواهران و بردارانی که در نگهداری محمد پسر  .رکش داشتندداشتند که عمدتا کسانی بودند که رابطه بسیار نزدیکی با علی ز

در هر دو رئیس جلسه به اصطالح  اشرف ربیعی به علی زرکش و مهین رضایی کمک میکردند، و یا تیم حفاظت علی زرکش بودند.

 مریم رجوی بود که مسعود رجوی در کنارش نشسته بود. 

. او را در جلساتی با ترکیب دفتر سیاسی و احتماال بعضی از نفرات نزدیک مرکزیت و در حقیقت محاکمه علی زرکش انجام شده بود

میدادند و نه کسی اطالع داشت. یعنی محاکمه در خفای کامل در حد ممکن که این نوار را به هر کسی نشان ننه همه آنها. همانطور 

انی در فرودگاه صدام بغداد را ندیده بودم لزوما در جریان مانند یک زندعلی زرکش صورت گرفته بود. اگر من انتقال تحقیر آمیز 

اجرا کرده بود، با تجربه گیری از آن بطور کامل در مورد  1363سناریویی که رجوی با آقای پرویز یعقوبی در سال قرار نمیگرفتم. 

 شده بود.  پیاده علی زرکش 

 نوار روز اول: 

ل شده بود و هیچگاه فراموش یحضور علی زرکش و برای تعدادی افراد محدود تشک نکات بسیار مهمی که از نوارهای روز اول بدون

 نمیکنم توضیحات مسعود رجوی و سپس اقدامات مریم رجوی بود. 

 

 :مسعود رجوی توضیح داد که



 

35 
 

علی زرکش دفتر سیاسی را طی بحث های طوالنی که با حضور خود مسعودرجوی "در طی جمعبندیهای انجام شده 

است. علی زرکش در زمینه سیاسی به شکست کامل سازمان مسعود رجوی مسئول ست متقاعد نمود بود که نیز بوده ا

اشاره و آنرا بر رهبری انقالب و اسالم و ... سر برجسته کردن امر رهبری انقالب و تضاد کار کردن با خمینی بر 

کار آن و دست آویز دادن به قتل و حاکمیت و جناح جنایتتحریک خالف منافع جنبش در کل و سازمان بطور خاص 

کشتار با تحریک عواطف نیروهای خودشان اشاره کرده و اضافه نموده بود که شاخص آن نیز موضع گیری علنی 

خمینی بعد از میتینگ امجدیه بوده است که آش جنگ رهبری آنقدر شور بوده که علنا خمینی گفت "پسره )با اشاره به 

مشخص بوده است که این امر مورد توجه مشاورین خمینی بوده و سر دادن شعار بدون رجوی( میگوید رهبر است" و 

همچنین مثال بحث های تبین در آنرا به اوج خود رسانده بود. ربط "خلق جهان بداند مسعود معلم ماست" در امجدیه 

از جمله موارد این جنگ  دانشگاه صنعتی شریف و در نتیجه کشاندن خمینی به بحث تلویزیونی تفسیر قرآن در مقابل

علی زرکش در همین راستا و به همین دلیل ایراد و انتقاد کرده بود که این رهبری طلبی بین ایندو مطرح کرده بود. 

بود بنام عدم توان تنظیم یک رابطه درست با خمینی بعنوان  ای رهبری طلبی رجوی خود دلیل و ریشه مسئله جدی

یک روز امام یک اما در ماه میدیدند وچپ و راست زدن های سازمان در این رابطه.  کسی که توده مردم او را به غلط

بنابراین جناح جنایتکار حاکمیت براحتی روز رهبر کبیر انقالب ... و از سازمان در نظر خمینی یک یاغی ساخته بود. 

د تا حفاظت خمینی را بر عهده توانست علیرغم اعتماد اولیه ای که خمینی به مجاهدین داشت و از پاریس خواسته بو

و یا اعتماد حاکمیت به رجویها به کشتار کار کنند.  زدن دستآماده کردن او به روی خمینی و  بگیرند را نابود نموده و

 و برگزیدن برادر رجوی بعنوان سفیر ایران در مقر اروپایی بنقل از مسعود رجوی در لینک زیر را میتوان دید.

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=55146 

عهده داشت چند بار پیام فرستاد و خواستار دیدار بود. ما برادرمان،  دکتر سنجابی که ریاست جبهه ملی را بهرجوی: "

  .شهید قهرمان علی زرکش )جانشین مسئول اول سازمان پس از به شهادت رسیدن موسی( را به دیدار ایشان فرستادیم

شاگرد قدیمی خودش در  1330نجابی وزیر خارجه بازرگان بود و او بود که برادرم کاظم را که در دهه دکتر س

 معرفی خمینی و بازرگان به و انتخاب متحدملل اروپایی مقر در ایران سفارت برای بود، تهران دانشگاهدانشکده حقوق

از انتخابات خبرگان، در فردای راهپیمایی ی قبل حت که بود ملی نامدار شخصیت و وزیر نخستین سنجابی. کرد

 همکاری از دست اعتراض عنوان، به1358یکصدهزار نفری مجاهدین برای مجاهد اسیر محمدرضا سعادتی در اوایل 

 از ما حمایت به نسبت او و بودم کرده دیدار تهران شمال در اشخانه در سنجابی با بعدا   من. کشید بازرگان دولت با

 که بود خواسته کالشینکف تفنگ خود حفاظت برای هم آن از قبل. داشت اطمینان دموکراتیک، و ایانهگرملی مواضع

  ".کردیم تأمین

 

ه این اقدام حاکمیت )خمینی( چه باز همانگونه که رجوی خودش صدها کهمانگونه که در دنیای سیاست بسیار بسیار آشکار است 

جمهوری برای رجوی بیانگر آن است، چراغ سبزهایی بوده که به سازمان مجاهدین بار گفته حرف رفسنجانی به گرفتن نقش رئیس 

برای ورود به حاکمیت و در دست گرفتن تحوالت کشور چشم را کور میکند. ولی رجوی تمامیت خواه حاضر به چیزی جز رهبری 

 انقالب نبود.

چند جنبش مردم ایران رهبری طلبی رجوی باعث شد که  غیر ممکن است خمینی بتواند مانند شاه کشتار کند. و با این تحلیل که

جانبه و در ابعادی گسترده از این زاویه ضربه بخورد. یعنی وقتی شما فرض دارید که خمینی نمیتواند کشتاری که شاه کرد بکند، 

در صورتیکه بها میدهی، ...  بنابراین بسیار بازتر و بی پرواتر و چپ روانه تر پیش میروی، گاردت بیشتر باز است، به تهدیدات کم

البته اضافه کرده بود که از طرف دیگر ما که میتوانستیم بعنوان یک کاتالیزور بین خمینی و نیروهای چپ عمل کنیم و علی زرکش 

 حتی جلو کشتار آنها را بگیریم خودمان باعث تشویق و دامن زدن بدان شدیم. 

ه های سازمان از واژه هایی مانند مرتجع و واپسگرا، عقب مانده و ... خواندن حاکمیت در ابعاد تبلیغی نیز اشاره به مملو بودن نشری

خمینی و منکوب و تحقیر آمیز برخورد کردن با آن و نه تالش برای شناخت و هدایت و تغییر بسمت بهتر و مترقی تر.  یبا رهبر

مد که ما را مرتجع میخواند. و بنابراین فاصله سازمان با صدای خمینی بر سر این رفتار رجوی و سیاستهایش در آ ردیگرطوری که با

شرایط و با توده ها دقیقا به فاصله مرتجع خواندن ما و در ماه دیدن مردم بود. و این دقیقا شاخص سکتاریسم ما بوده است که 

به مالیخولیای رهبری طلبی ذهنیات توده ها هیچ کاری نداشتیم.  طوریکه آقای رجوی کماکان در همان توهم )که در حال حاضر 

 تبدیل شده است( هنر خود را از ماه به چاه کشیدن خمینی میداند. 
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در همین راستا علی زرکش اشاره کرده بود به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی به مسعود رجوی برای رئیس جمهور شدن که بعد ها نیز 

آقای رجوی چرا تا "تکرار میکرد که گفته بود  لسات عمومیچه در نشستهای خصوصی و چه در جخود رجوی با آه و حسرت بسیار 

 بودند.  ی خارجه نشینکه منظورش طیف معروف به لیبرالها  "شما هستید ما باید برای رئیس جمهور برویم سراغ دیگران

از توده ها که و خطای عصبی و جدای شروع مبارزه مسلحانه و اینکه یک اقدام  محور عمده بعدی انتقاد علی زرکش به موضوع 

دانسته بود. و عمال جنگی نا برابر را خواست توده ها واقعیات جامعه و دقیقا در راستای همان عدم توان تنظیم سیاستهای سازمان با 

به کل جنبش و نه تنها سازمان مجاهدین تحمیل نموده بود. باالترین شاخص غلط و چپ روانه بودن و سکتاریسم سازمان، توان 

سرکوب مطلق عیلرغم غافلگیر شدن نظامی و دست در آتش جنگ داشتن بود. که قطعا با تکیه به توده و پایه رژیم برای 

آقای پرویز یعقوبی قبل از سی خرداد در اجتماعیش توانست کل جنبش مردم ایران را نابود کند. حتی علی زرکش به انتقاد و ایراد 

کرده بوده. که او در زندان جدی محمد رضا سعادتی در همین رابطه اشاره و  سازمان 25رابطه با اطالعیه سیاسی نظامی شماره 

در زیر توانسته بود در فرصتی که پیدا کرده بود تا بتوان مسائل را خارج از هیاهوی موجود بررسی کند بجد بدان اشاره کرده بود. 

های عصبی و چپ روانه و رهبری طلبی و غیر وصیت نامه محمدرضا سعادتی را بخوانید که تماما و در جای جای آن به حرکت

 مسئوالنه ... رجوی اشاره دارد. 

 

 های شهید نامه اینجانب سیدمحمدرضا سعادتی به مادر مجاهد، مادر رضایی متن وصیت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نک سُلْطَانًا نَّصِیرًارَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُ
 

خواهد به خواهران  اش را از طریق تو می های درونی مادر واالی مجاهد! فرزند مجاهد تو در آخرین لحظات حیاتش حرف

کنم که با این عمل در پیشگاه خدا و خلق سرافکنده نباشم. روی سخن من به سوی  و برادران مجاهدش برساند، آرزو می

های واالی توحیدی آرزوهای پر شکوهی را دارند، بخصوص روی سخن  اهدی است که با آرمانخواهران و برادران مج

من اند. برادران!  کشند و در مرکزیت آن نشسته من با کسانی است که اکنون مسئولیت رهبری سازمان را بر دوش می

 و نسبت به آن اقناع نشدم، در شرایطی به سوی مرگ گام برمی دارم که نتوانستم مواضع جدید سازمان را درک کنم

من شاید از پیش چنین خطری را احساس کرده بودم ولی اکنون در این آخرین لحظات خطر را بسیار جدی و ملموس 

من به هیچ وجه نتوانستم خود را قانع کنم که چنین خطری را ناگفته گذارم و از این نظر خود را مسئول احساس بینم.  می

ها  ، هر چند که در زندان و به دور از تمامی بحثدانم خودم را در اتخاذ مواضع جدید مسئول میکنم. برادران! من هم  می

توانست  ها بودم، لیکن من به عنوان یک عضو که قدرت درک و تشخیص سیاسی، استراتژیک داشت و می گیری و تصمیم

 .حداقل اظهار نظر کند در رابطه با سازمان حضور و وجود داشتم

استراتژیک خودمان را با تمایالت بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه از یک  -با مواضع جدید مرزهای سیاسی برادران! ما

همان مرزهایی که ضامن حفظ و بقای سازمانی     ایم، طرف و مواضع اپورتونیسم چپ از طرف دیگر کامالً مخدوش کرده

دم و از کم و کیف مسائل جامعه اطالعی ندارم، این درست گویید که من در زندان بو اش بود، حتماً می در ابعاد توحیدی

 .ام است ولی قبول کنید که مسائل جامعه آن قدر پوشیده نیست و من هم آنقدر بیگانه نبوده

 

ترین تأثرات عاطفی  ها در رابطه با مواضع جدید سازمان گریستم و هم اینک هم در وضع شدید ها و بار برادران! من بار

ایم؟ چه شد که آن همه  ای گذاشته ایم و قدم در چه صحنه ای را گشوده برادران! ما چه جبههنویسم.  می این مطالب را

داد.  تحمل و شکیبایی انقالبی خود را از دست دادیم، همان شکیبایی که با آن ویژگی خاص توحیدی را در این مرحله می

ایم که در آن  ای گذاشته د گرفتار شدیم، ما گام در صحنهها برایمان چیده بودن برادران! ما در دامی که امپریالیست



 

37 
 

ها  ها و مزدوران داخلی آن بلکه امپریالیست صحنه تقابل هیچ کدام از طرفین دعوا از آن پیروز بیرون نخواهند آمد،

نداختن حمام با به راه ا کشند تا فرود آیند و کنند و انتظار روزی را می وار بر باالی صحنه پرواز می هستند که کرکس

 .خون )از نوع اندونزی( دیکتاتوری وحشتناکی را حاکم گردانند و هزاران نفر را از طرفین به جوخه اعدام بسپارند

کند مسئولیم، شاید  های روانی تحقق چنین کودتایی را فراهم می برادران! ما به سهم خود در گشودن این صحنه که زمینه

ن صحنه را گشودیم بلکه بر ما تحمیل گشت. ولی برادران ما هم به عنوان یک طرف مطرح کنید که این ما نبودیم که ای

گاه الزم است  توانستیم از زیر بار این تحمیل خارج شویم کما اینکه تاکنون چنین بود، برادران عزیز!  توانیم و می دعوا می

  25لی)ع( شیر میدان جنگ از حق خود . عنمودکه حتی از حقوق اساسی خود در رابطه با منافع تمامی خلق صرفنظر 

داد  طلبانه سر می آمد و فریاد حق دانست که اگر بیرون می سال صرف نظر نمود و شمشیر نکشید، با توجه به اینکه می

کنید که از درون  میزدند. برادران! حتماً عنوان  ها و هزاران جوان سلحشور و جنگجوی عرب به دور او حلقه می صد

ها در آینده نزدیک بیرون خواهند آمد ولی چه دلیلی دارد که امروز ما در مقابل ناصر  االخره امثال ساداتسیستم حاکم ب

برادران! ما دفاع که ناصر را تقویت نمود؟  کند  گیری کنیم، آیا وظیفه انقالبی حکم نمی موضع

یم، من هر چه که نهایت در این دام افتاد    و باالخره در  ها را در عمل مطلق کردیم از لیبرال

آن عمق طبقاتی نیافتم، برای آن نتوانستم  بندی را جستجو کردم و برای  این جبهه و قطب

برادران! در ویتنام، در کامبوج، در  مرز بین خلق و امپریالیسم را ترسیم کنم. 

ر داشتند و الجزایر، در کوبا و... در نیکاراگوئه نیروهای انقالبی با اتکاء به تمامی خلق در یک طرف قرا

. ولی داران وابسته، فئودالیسم و اشراف، مزدوران داخلی در طرف دیگر واقع شده بودند ها، سرمایه امپریالیست

بندی را در روبروی خود داریم؟ و با چه منطقی خود را راضی کنیم؟ من هر چه فکر  برادران! ما در این صحنه چه قطب

دهد. من در عمق صحنه  ین صحنه نبرد بین خلق و امپریالیسم را نشان میکردم نتوانستم خودم را راضی کنم که عمق ا

بهمن  22بینیم که از آغاز پیروزی انقالب کبیر  ها را می افروز جهانخواران و مزدوران داخلی آن های پلید و آتش دست

 .ها به ویژه سازمان مجاهدین با حاکمیت بود سعی در رودررو قرار دادن نیرو

 

من هیچ آرزو ندارم که مرگم عاملی جهت رشد   کنم، م! من شما را به فکر و اندیشه کامل توصیه میبرادران عزیز

مرگم   گونه نقش داشته است، آمیز و محبت ها گردد، بلکه در این آرزویم که حال که حیاتم در ایجاد فضایی صلح خشونت

ها سخت از آن  حی که دشمنان ما یعنی امپریالیستهمان رو    بتواند روح وحدت و صلح را در جامعه گسترش دهد، یعنی

ایم؟ مطمئن باشید که کارگران و  برادران! ما به حساب کدام نیروی اجتماعی پا بدین صحنه گذاشتهوحشت دارند. 

دهقانان به هیچ وجه از هیچ کدام از طرفین دعوا حمایت فعال مادی و معنوی نخواهند کرد و اساساً از صحنه سیاسی 

برادران! شما از دیکتاتوری  ها در انتظار آنند. همان چیزی را که الشخور     دور شده موضع منفعل خواهند گرفت،جامعه 

باید بر بنیادهای فئودالی استوار باشد که در ایران  و خفقان وحشت دارید، کدام دیکتاتوری؟ برادران! دیکتاتوری یا می

پرادوری که این هم موجودیتی در سیستم حاکم ندارد، حتماً دیکتاتوری از چنین نهادهایی وجود ندارد و یا بر اقتصاد کم

 .برید داری دولتی مانند مصر و عراق و... را نام می نوع سرمایه

 

ها باشیم، گو اینکه در این مسأله که نظام اقتصادی  داری دولتی بر علیه امپریالیست توانیم در کنار سرمایه برادران! ما می

رود هنوز حرف است. برادران! فراموش نشود که ایران همواره در یک صد سال  داری دولتی می رمایهحاکم به سوی س

اخیر کانون تحوالت انقالبی در منطقه خاورمیانه بوده، ایران مهد تشیع سرخ است و از یک فرهنگ انقالبی قوی 

گیری چنان استبدادی را که عمدتاً  اجازه شکلالمللی  برخوردار است. از طرف دیگر برادران! شرایط و اوضاع و احوال بین

کنم که ما هنوز اسیر چنگ  زند نخواهد داد. من فکر می کند و ترس و وحشت از آن را دامن می بورژوازی آن را تبلیغ می
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ها و  مسائلی هستیم که در زندان با آن روبرو بودیم و از سر گذراندیم، ما به طور خود به خودی به رشد خصومت

بندی پیش بردیم، در صورتی که  نهایت حتی تا مرز یک قطب   های شکل گرفته در داخل زندان کمک کردیم و در  کینه

شرایط کنونی مبین شرایط بعد از انقالب، بنیاداً با شرایط زندان تفاوت داشت. برادران! بورژوازی از یک طرف و 

ند که ما را به دنبال خودشان کشاندند، به طوری که اپورتونیسم چپ از طرف دیگر چنان جو تبلیغاتی را فراهم کرد

نیستیم و « گیر ماهی»دفاع کنیم که ما  مجبور شدیم که از خود در مقابل اپورتونیسم چپ 

اپورتونیسم چپ نگرفتیم، ما در قبال  هستیم، ما موضع قاطعی در قبال « انقالبی»

کنم که خط اصولی و صحیح دفاع  یمن فکر م ها پاسخ قاطع ندادیم. برادران!  های آن ماجراجویی

مقابله و تضعیف آن در این مواضع اپورتونیسم  و تقویت مواضع ضد امپریالیستی رژیم حاکم است و 

کردیم که  ها را دعوت می کردیم و نیرو می چپ است. ما از ابتدا چنین اصولی را تبلیغ 

م حاکم را تقویت کنند و حتی در گنبد توصیه روی و ماجراجویی بردارند و مواضع ضد امپریالیستی رژی دست از چپ

تر خود را تعطیل کنند. ولی خودمان به طور خود به خودی و تحت تأثیر جو فشار تبلیغاتی حاصل  کنیم که تمامی دفا می

 .از بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه از یک طرف و اپورتونیسم چپ از طرف دیگر این اصول را نادیده گرفتیم

 

کردیم از آن جناح لیبرال ما نبود، چرا که خود بهتر  خصائل ضد امپریالیستی را که ما برای رژیم ترسیم میبرادران! 

ها هیچ توان درک امپریالیسم و خطر آن را ندارند، این خصائل را ما در جناح دیگر جستجو  دانستیم که لیبرال می

. بینم کنم و آن را به شدت قابل تقویت می مشاهده می کردیم. برادران! خیلی صریح بگویم من این خصائل را هنوز می

برادران عزیزم! ما احتیاج به یک تجدیدنظر اساسی در خط مشیمان داریم، ما با نیرویی که در سطح جامعه در 

توانیم با چرخشی اصولی و تاریخی فضای تیره و دشمن شاد کن میهنمان را دگرگون کنیم و آن را  اختیار داریم می

 .طی سرشار از تالش، سازندگی و محبت تبدیل نماییمبه محی

 

ها را بر دوش  برادران! تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد مبادا که فردای تاریخ سهمی از مسئولیت شکست

ن هما    ایم. مبادا که دوباره دچار ایم و نتیجه تلخ آن را نیز چشیده ، عزیزان! ما یک بار دچار غرور سازمانی شدهبکشیم

کنم که این غرور فعالً وجود دارد. برادران! فکر کنیم به سرنوشت خلق، به  غرور سازمانی شده باشیم، من فکر می

است. برادران من! از قبول  سرنوشت انقالب و به سرنوشت مکتبمان اسالم، مبادا که این غرور ما را به دام خود کشانده

دران به جای اینکه به منافع کوتاه مدت سیاسی اندیشید، باید تاریخی شکست و پذیرش خطا و اشتباه نباید هراسید، برا

مان شکست و  های سیاسی اندیشید و یا بهتر بگویم باید تفکری توحیدی داشت. هیچ مهم نیست که ما در حرکت

کنم  فکر میها غرور هیچ معنی و مفهومی ندارد، باید خلوص داشت. برادران! من  نشینی را بپذیریم در مقابل توده عقب

ایم، حمایتی که قبل از اینکه عمق انقالبی و  های صوری و لفظی قشری از جامعه را خورده که ما فریب این حمایت

برادران! مرا است.  العمل عاطفی ناشی از گرایشات غیرانقالبی و طبقاتی قشر حمایت کننده توحیدی داشته باشد عکس

ممکن است که این  باالخره با این وصیتش به ما ضربه زد، « سید»گویید که گویم شاید ب پروا می بخشید که چنین بی می

بینی  وصیت باعث شود تا از نظر سیاسی شما حداقل مورد سئوال واقع شوید. ولی من با ایمان و اعتقاد و به حقانیت جهان

م نیست که در ظاهر این ام، و از نظر من هیچ مه توحیدی و پیروزی نهایی آن حساب تمامی این مسائل را هم کرده

دانم و آرزو دارم که برادران عزیزم را  نامه به سازمان ضربه سیاسی بزند. ولی من این ضربه را هشدار دهنده می وصیت

 .اند به فکر وا دارد به ویژه برادرانی که در مرکزیت سازمان قرار گرفته

 

ولی ن نقطه نظراتم به طور رسمی خود را از مرگ برهانم توانستم قبل از صدور حکم اعدام با عنوان کرد برادران! من می
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آلود ترس از مرگ است. من مرگ  من مرگ را انتخاب کردم تا مبادا فکر شود که این نقطه نظرات برای تمایالت شرک

ها  های امپریالیست را با اشتیاق پذیرفتم و شاید چند ساعتی به آْن نمانده است که من خودم را شهید در مسیر توطئه

ها  مزدوران داخلی آنخون من جز از جهانخواران و دانم و انتقام  دانم و من هیچ فردی را در این مورد مسئول نمی می

کنم به هیچ وجه آرزو ندارم که مرگ من عاملی در جهت رشد و گسترش  پس گرفتنی نیست. باز در اینجا تکرار می

ها را به سوی وحدت و الفت بگشاید. برادران  این مرگ دریچهها گردد، بلکه آرزوی قلبی من این است که  خشونت

صریح و روشن در مورد امام را خیلی  عزیزم! در پایان این وصیت مجبورم نظرم 

در شرایط کنونی تاریخ میهن عزیزمان  مطرح کنم. برادران! امام خمینی خمینی 

نایات ها و ج منطقه علیه غارتگری های محروم ایران و حتی  مظهر خشم توده

را تقویت نکنیم و چهره خندان امام خمینی  جهانخواران است. برادرانم! چرا این خشم 

ها و مزدوران داخلی  برادران! امپریالیست ها طلب نکنیم،  را برای خود و برای توده

بورژوازی در داخل و سایر   دارند. ها به شدت از این خشم انقالبی وحشت  آن

کنند تا این مظهر را از بین ببرند و یا ضعیف کنند. برادران!  کنند تالش می سفره پهن می نیروهایی که برای امپریالیست

همان     ها برخورد کنیم، فرق است بین یک سازمان انقالبی و مردمی با نیروهای لیبرال، نباید دچار ما نباید بمانند لیبرال

م! من در این آخرین لحظات  کند. برادران مجاهد غ میغرور و عواطفی بشویم که تمایالت لیبرالی در داخل جامعه تبلی

کنم به فکری عمیق، تاریخی و توحیدی، صبری عمیق تاریخی و توحیدی. سالم علیکم بما  شما را به فکر و صبر توصیه می

 .صبرتم فنعم عقبی الدار. با درود به تمامی شهدای به خون خفته خلق و با درود به خلق قهرمانمان

 ها الم، مرگ بر امپریالیستزنده باد اس

 ، سیدمحمدرضا سعادتی(((1360مرداد  4بعد از ظهر یکشنبه،  6:10زندان اوین، ساعت 

 

و به پاریس رفت در زندان  رارکردفدر همان روزی که مسعود رجوی از ایران  1360سرانجام محمد رضا سعادتی در ششم مرداد 

 دژخیم اوین اعدام شد. اوین بدست دژخیمان رژیم و با توطئه الجوردی سر

 قبول مسئولیت شکست سازمان و جنبش توسط مسعود رجوی و پاتک رجوی بکمک مریم عضدانلو

در اینجا بحث بقدری محکم و بدون شکاف بوده است که نه تنها همه دفتر سیاسی مجبور به قبول آن میشوند که خود رجوی اضافه 

 کرد:
 بیا و سکان را بدست بگیر."  ا این حساب شما" به علی زرکش گفتم که حق با توست خوب ب

این عین گفته رجوی است در نوار ویدئویی جلسه روز اول محاکمه که از نشست جمعبندی سازمان نقل میکرد. اما این مسئله و 

که عمال  پذیرش مسئولیت نابودی سازمان و جنبش و قبول عدم صالحیت نقطه مسئول اولی و ... در حضور بقیه دفتر سیاسی بوده

هیچ جای اما و اگر چه بدلیل استداللهای درست و چه بدلیل نتایج حاصله از کارکردهای مسعود رجوی در موضع رهبری سازمان 

علی زرکش این بوده است که بدلیل منافع سازمان در سطح داخلی و بین اللملی شاید بهتر باشد که ما مسعود را به زیر اما نظر. بوده

خواست و . بلکه قبول شکست و خطای ما و تبرئه رژیم ضد بشری میشودمستلزم بیان دالیل آن و در نتیجه  نکشیم که این خود

کماکان سخنگوی سازمان باقی بماند ولی نقش کلیدی مانند گذشته نداشته باشد. و پیشنهاد علی زرکش این بوده که مسعود رجوی 

 یارات او کامال گرفته شود. تصمیمات از این به بعد جمعی گرفته شود. در واقع اخت

افراد نیز به نوبه خود هر انتقادی به دیگری ویا  ،سنت جمعبندی و انتقاد در سازمان اینگونه بود که بعد ازجمعبندی و انتقادات خطی

 به خود  داشتند را مطرح میکردند. 
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مریم به علی زرکش انتقاد میکند "ده که در این قسمت از جمعبندی طبق آنچه مسعود در گزارشش از جمعبندی مطرح کرد این بو

بعد نیز مطرح میکنند که تو  "که تو چرا ایران را ترک کردی و آن  بدون اجازه مسعود بوده است. بنابراین از صحنه فرار کرده ای.

ر را بدست بگیری. قصد داشتی این فرار خودت را با مسئول جلوه دادن رجوی بپوشانی و او را در مواضع پوشالی قرار داده خود امو

همین امر را مسعود رجوی نیز پشتیبانی کرده و صحنه را بر میگردانند. که تو باید حتی اگر قرار بود که همگی شهید شوید در 

ابراین خیانت اول تو این بوده است. خیانت بعدی علی زرکش این بوده که بدلیل آمدن مریم بنهمانجا میماندی و خارج نمیشدی. 

انشینی مسئول اولی سازمان علی زرکش در ضدیت با عنصر زن میخواسته که زیر پای مسعود را خالی کند. و او را به به جایگاه ج

 مواضع پوشالی بکشاند و خودش قدرت را قبضه کند. 

با نابودی و بیان میکند که علی زرکش درمقابل اتهامات وارده مطرح میکند که امکان ماندن نبود و موضوع ترس را نیز رد میکند 

و رژیم به پیروزیهای بیشتری شده ضربه روحی روانی منفی  بطور مضاعف دچارکل جنبش )علی زرکش( فرمانده جانشین دوم 

مواضع کار  که تو که ترسیده بودی چرا تا بحال نگفتی چرا در این میکند. با این آتو مسعود دیگر ول کن نبوده و مطرح دست میبابد

استدالل مسعود و مریم این بود که موسی نیز میدانست که امکان دارد میاندازند.  علی زرکشا را به گردن هکردی ... و همه تقصیر

یعنی اینگونه وانمود شد که علی زرکش میدانسته ترسیده مطرح نکرده ولی مسعود که جنبش را به نابودی شهید شود ولی ماند. 

 کشیده تازه حاال فهمیده است پس بی گناه است؟؟!!

قعیت این استکه شرایط تصمیم گیری به ماندن موسی و شرایطی که علی زرکش در آن قرار داشتند در فوق بخوبی توضیح داده وا

قرارداشت و در صورتیکه در زمان علی زرکش رژیم بطور تدافع مطلق و زیر ضرب  دررژیم  یعنی در زمان موسی خیابانیشد. 

لشکر حتی به کردستان و یا پاکستان هم در ادامه تمامی کشور را تحت کنترل داشت،  تهاجم بود، پایگاهها را زده بود، مطلق در

 . طوری که تمامی پایگاههای سازمان و جنبش را در کردستان و پاکستان جارو کرد. کشی کرد

و با حضور روز دوم که علی زرکش هم حضور داشت مرتب قسم آیه میخورد که چگونه ممکن است که ادر مورد مریم رجوی نیز، 

مریم رجوی تضاد داشته باشد و یادم هست که حتی قسم نیز خورد. ولی رجوی مطلقا ولکن نبود چون او که برای رهبری در جنگ 

 باخمینی همه جنبش و هزاران هزار نفر را قربانی کرده بود قطعا از علی زرکش نمیگذشت. 

سعود پاک و پاکیزه همه انتقادات را پذیرفته و حتی خواستار کنار با این مقدمه چینی و توضیحات و جا انداختن این مطلب که م

. مهمتر اینکه به جمع نشست روز اول رفتن بوده است ولی علی زرکش که ترسیده بوده پنهان کرده است و خیانتکار و ... است

رو شدید نباید برخورد بد بکنید و بعد هم از جمع خواست که وقتی با او روب گزارش کردند که او خودش پذیرفته خیانت کار است. 

ذاری بچه ها موضعشان رابگیرند باید بگاو حق تو را خورده است در اوج دجالگری به اصطالح از او دفاع میکرد که مریم میگفت نه 

 و بازار گرمی میکرد. و حسابی علیه علی زرکش جو ساخته شده بود.

و در غیاب او اگر فاکتی هست بگویند و که علیه علی زرکش موضع بگیرند.  همه کسانیکه در نشست بودند میخواستند در ادامه از

که افرادی مانند محسن عباسی که محافظ علی در واقع برای اتهاماتی که به او زده اند از جمع شهادت و استشهاد  میخواست، 

خودش بوده است، و مرا که در تیم  علی زرکش خیلی حواسش به "اینکه، داخل بود شروع کرد به بیانفاز نظامی در زرکش در 

مسئولیت که پس  این حرف را بهانه قرارداده و گفتمریم رجوی  "حفاظت موسی خیابانی بودم را آورد به تیم حفاظت خودش.

جدی علیه علی زرکش که  القه مجاهدین به موسی و اشرف جویو عطف به ع استشهادت موسی خیابانی به گردن علی زرکش 

. دیگران نیز هر کس نکته ای میگفت یکی هم گفت که یکبار که به پایگاه حمله شده بود ویا مشکوک به ساختت حضور هم نداش

البته هر دو تاکید کنند گفت احساس کردم که ترسیده است؟!  جابجاشناسای پایگاه بوده اند و میخواسته اند علی زرکش را 

میگفت مطمئن ریم رجوی بود که مهر تائید بر هر فاکتی میگذاشت و مسعود میکردند که نمیدانیم شاید اینطور باشد. و هر بار م

  ؟هستید
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راستش من خودم که در آن زمان توان تجزیه و تحلیل چندانی نداشتم بر اثر جو سازی که در دو نشست شده بود، طی گزارشی به 

ر مقابل تهاجمات مریم رجوی از علی زرکش آمدی و قبول کردی که کنار بروی بعد هم د کهتو خدایی "مسعود رجوی نوشتم که

 "دفاع میکردی...

 روز دوم نوار محاکمه علی زرکش

مدافع و مریم رجوی از موضع مهاجم به علی زرکش بیان شد علی به اصطالح روز دوم نوار بعد از مقدمه ای که مسعود از موضع 

 زرکش را وارد سالن کردند. 

نقش پیامبر گونه را بازی کرد که کسی حرف زشتی نزند و ... و مریم عضدانلو که به  طبق معمولقبل از ورود به جلسه مسعود 

مجاهدین ... دور قاب چین بتازید. اینها  ایکه تو نمیگذاری بچه ها موضع خودشان را بگیرند. این حرف یعنی  معترض شدمسعود 

ود که اولین قربانیان آن پرویز یعقوبی و علی زرکش بودند. تماما روشهایی بود که بعد ها بطور روزانه در تمامی نشستها باب شده ب

د بود شاید اینطور برخورد ناگر همان مجاهدین میدانستند که با اینکار چاهی کنده میشود که خود قربانیان سقوط در آن خواه

وم شده است. که حضار کف بدلیل خیانتهایی که کرده به اعدام محک علی زرکش در این لحظه اعالم کرد که  مسعود نمیکردند. 

زدند. در همین موقع علی زرکش را وارد سالن کردند او که فکر میکرد بخاطر ورود او به سالن کف زده اند با ناراحتی گفت کف 

انگشتش را هم نزنید. علی زرکشی که میدیدی مانند این بود که وی را از زیر خروارها خاک بیرون کشیده اند. حسابی داغان بود. 

ده بود. بدلیل اینکه نسبت به اتهاماتی که به او زده بودند معترض بوده. ضمن اینکه نسبت به موضوع ترس که تنها بهانه ای بود بری

 تا او را بزیر بکشند اعتراض کرده باشد. 

از نفراتی که با  را بگویند. قضیه آنقدر شور شده بود که یکیبعدازاین قضیه مسعود از کسانیکه حضور داشتند خواست که فاکتهای 

رجوی پسر اشرف و مسعود رجوی بودند بلند شد و شروع  مصطفیهمسرش کمک کار علی زرکش و مهین رضایی برای نگهداری 

یکی میگفت که رادیو از نهار خوشش نیامد و نهار نخورد و فاکتهایی از این قرار. )پسر رجوی(  مصطفیکرد به گفتن اینکه فالن روز 

رضا درودی هم میگفت که طبق ضوابط اگر خانه ای مورد ده، و نی گفت روزنامه های حزب توده را میخواگوش میکرده است یک

هرجا هم که فاکتها  جلو گیری کرده است. پایگاهش مواردی علی زرکش از تخلیه اشت باید سریع تخلیه میشد ولی درمشکوک د

ودش به میدان آمده تکرارمیکرد که چرا بدون اجازه من کشور رجوی خ دادن داشت، پاسخ قصد علی زرکش یا و بسیار آبکی بود 

فاکتهای متناقض که البته برای رجویها فرقی نمیکرد مهم  ترک کردی و باز علی جواب میداد امکان ماندن نبود.  1361را در سال 

زی مسعود رجوی، شاخ و شانه این بود که در نشستهای قبلی علی زرکش را کمر شکن کرده بودند و این شو بیشتر به پیامبر با

ود محددر جمع محاکمه علی زرکش  موضوعکشیدن مریم عضدانلو و جاانداختن اینکه این مریم بود که از رجوی دفاع کرد و طرح 

علی اجازه نمیدادند که  ا. در صورتیکه مطلقبرگزار میشد هیچ کس مخالف نبوده است بمنظور صحنه سازی جهت اعالم اینکه

 اصلی را مطرح کند.  مباحث  زرکش

 

 :وارد کرده بودندعلی زرکش ی که به اتهامات

 ار دفتر سیاسی ایجاد میکرده است.الل جدی در پیشترفت کاخمانع پیشرفت خطوط بوده و آنرا بصورت  ـ1

 ه او و بدست گرفتن رهبری سازمان.ابمنظور خالی کردن زیر پای مسعود و فرمایشی کردن جایگـ تالش 2

 .ه استرجس زمانه کشف و خنثی شدپاک رهایی، که با وارد شدن مریم  هبودایدئولژیک د انقالب ضوی  ـ 3

در دفتر های طوالنی آنچه مسلم است بحثهای جمعبندی و نتیجه گیریهای شکست و نابودی جنبش و... که طی شاید چند ماه بحث 

ران ساعت بحث که نتیجه اش قبول عدم صالحیت رجوی به سیاسی، متکی به هزاران صفحه گزارش و اطالعات بدست آمده و هزا

که ما در جریان آن از زبان خود رجوی طی چند ساعت آنهم با رعایت همه جوانب انجامید در مقایسه با گزارشی تصدیق خودش 
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علیه علی زرکش  با جو سازیزورکی که مسعود از کسانیکه در کنار علی زرکش بودند  بعالوه چند فاکت قضیه قرار گرفته بودیم

 کرد.درست یا اساسا قضاوتی در محکومیت علی زرکش تا بشود قضاوتی  ،کجا بود گرفته

بعد از این نوار تمامی سیستم من بهم ریخته بود. و احساس سرخوردگی عجیبی میکردم. من با علی زرکش نزدیک بودم و هر زمان 

ت بود که به این فالکت او را کشانده بودند. که آمدند و گفتند که تو که مرا میدید رابطه نزدیکی برقرار میکرد برایم خیلی سخ

 میشوی مسئول امور علی زرکش. 

علی زرکش بعد از ورود به بغداد در یک خانه یک طبقه در نزدیکی تئاتر شهر بغداد مستقر شده بود. حقیقت این است که هیچ 

برایش غذا میبردم و اگر نیازی داشت برایش تهیه میکردم و گزارشاتش را محافظ و ... نیز نداشت. من روزانه به نزد او میرفتم و 

 و از این به بعد زمانهای بیشتری در کنار او بودم. میگرفتم. تلفن مرا هم داشت هر وقت کاری داشت زنگ میزد. 

را همان رجس و خیانتکار میدیدم  و اوهرگاه که همدیگر را میدیدیم سوال میکرد چه خبر من ابتدا زیاد راه نمیدادم که حرفی بزند 

ود. اوایل حتی مجاهد خلقی که همواره دیده بودم نبولی واقعیت این بود که هر چه با او بیشتر میبودم هیچ نشانی غیر از همان 

چگونه  کم کم سر حرفها باز شد. او برایم تعریف کرد کهمیترسیدم که با او صحبت کنم. ترسی که ناشی از اتوریته تشکیالت بود. 

 را برایش گفته اند.  او منکوب و محاکمه و حکم اعدامهمسرش مهین رضایی را علیه او تحریک کرده اند. و یکطرفه 

کشانده اند که خواستار طالق از علی زرکش شده است. بعد طبق سناریوی همیشگی رجوی  آنجارا به  مهین رضاییطوری که 

ر واردشده و به مهین گفته بود که دستور است که با او زندگی کنی. علی زرکش )اینکار روش جاری اوست( باز در موضع پیامب

 رجوی از انجا که علی زرکش داماد مادر رضایی ها بودمیگفت این باالترین توهین و تحقیری است که میتوان به کسی روا داشت.  

یار آشفته بود. همین مسئله باعث شده بود که روابط بسیار با دقت با این موضوع برخورد میکرد. من روزانه مهین را میدیدم که بس

باید  که کسیحرف رجویها در مورد علی زرکش درست بود، بین علی و مهین رضایی بشدت دچار بحران شود. در صورتیکه اگر 

 . جواب مهین را میداد مسعود رجوی بود که او را به عقد علی زرکش در آورده بود. همینطور جواب مادر رضای ها را

مواردی هم بود که وقتی احساس میکردم حالش خیلی بد است چون تاکتیکی که مسعود بکار میبرد این بود که اوال روی مهین 

رضایی همسرش با تخریب علی زرکش و خائن، ضد انقالب، رجس ... خواندن او کار میکردند. طوری که گزارشات مهین حاکی از 

خ و مالل آور شده است. مسعود رجوی نیز در گزارش روز اول نوار محاکمه علی زرکش این بود که زندگی برای مهین بسیار تل

بدان اشاره کرده بود. مرتب نیز گزارش مینوشت و میداد و من میبردم. اگر علی و مهین را در این روزها میدیدی مانند زندانیان 

و فقط میباید در کنار علی زرکش باشد، میتوانست از محل زیر شکنجه بودند. مهین رضایی که همه مسئولیتهای او را گرفته بودند 

بازداشت علی زرکش خارج شود و بیاید به سیفی و جالل زاده و... ولی علی زرکش ترددی به خارج نباید میکرد. غیر از من نیز هیچ 

عمال آنقدر بهم ریخته و آشفته  طبقه اول زیر طبقه استقرار مسعود و مریم رجوی،در. مهین وقتی میآمد به سیفی ارتباطی نداشتند

ای مختلفی داشت که هر واحد دو هبود که هیچ کاری نمیتوانست بکند. هر طبقه پایگاه سیفی )محل استقرار مسعود رجوی( واحد

اتاق و یک هال ویک آشپزخانه کوچک داشتند. مهین میرفت توی یکی از اتاقها و روی زمین دراز میکشید. من چندین بار که وارد 

که معموال روسریش را نیز برمیداشت دیده بودم. محل بازداشت علی زرکش کف اتاق  اق شده بودم او را در حال استراحت ات

ساختمانی بسیار کهنه یک طبقه )همکف و طبقه اول( تنها یک تلویزیون داشت که آنهم برنامه های عربی عراق را پخش میکرد و 

بسیار دشوار بود. و این بعالوه گرمای شدید بغداد ن دلیل برای مهین نیز تحمل این شرایط هیچ کار نبود که بتوانند بکنند. به همی

 شرایط او معرفی کرده بودند. همان چیزی بود که مسعود رجوی میخواست. چون علی زرکش را مسئول 

 درد دلهای علی زرکش

او نیم نگاهی به من کرد و  ه که با آن مخالفت کردی؟چیمبارزه مسلحانه  مشکل بعدها که نزدیکتر شده بودیم توانستم سوال کنم،

ود( در نامه اش از اوال من اولین کسی نبوده ام که این حرف را زده ام. قبل از من سیکو )منظورش محمد رضا سعادتی ب"گفت 

. من بعد از به چشم آوردندکه اون بال را سرش  نددقیقا همین حرف و ایراد را وارد کرده بودپرویز یعقوبی  چنینهم. زندان زده بود
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دیدن همه شکستها و تجربه تلخ و شهادت هزاران تن و بن بستهای سریالی این حرف را زده ام. کسانیکه قبل از من این حرف را 

و بعد شروع کرد یکی یکی خطوط نظامی  "زده اند نیز مسئولین و از کادرهای اولیه سازمان بوده اند بطور خاص پرویز یعقوبی.

خودمان ولی کامال  انکه همه حرکات سازمان با تکیه به هوادار برشمردنشده و شکستهایی که نصیب سازمان کرده بود مطرح 

با رهبری انقالب  مسعودتنظیم غلط موضع مناسب و انتخاذ عدم توان عمده مشکل را و جدای از توده مردم بوده است. سکتاریستی 

غیر ممکن  آرزوها که اینیک مشکل بیش نداشت و آن نشستن جای خمینی  مسعود"و بطور خاص خمینی میدانست. میگفت 

وقتی "که باز خنده تلخی کرد و گفت ت رد کرده بودی، چرا؟ هم پرویز یعقوبی را در اطالعیه اوقتی سوال کردم ولی خودت   "بود.

نفر نیز در میان است و همه چیز باید مخفی  ای که البته جان هزاران و خود را درگیر جنگ خونینی کردهیک سازمان نظامی هستی 

بسیاری چیزها متفاوت میشوند. اطالعیه را مسعود خودش نوشته بود مانند باشد و هیچ کس حق ندارد در مورد مسائل سوال کند 

  "خیلی چیز های دیگر.

 که ناراحت شد ود را دادم. یک روز سوال کردم علی درست است که میخواستی زیر پای مسعود را خالی کنی و توضیحات مسعو

تازه  .محاکمه هم میشدی ،که هیچ کنار میرفتیای و قبول هم داری اوال باید  ازمان وجنبش را به نابودی کشاندهوقتی شما س"گفت: 

ولی گفته که من بدلیل حفظ منافع جنبش و سازمان نخواستم که این مسئله رو شود و خواستم سخنگو باقی بماند ن مگر مسعود

تمام نشود رسیدگی ضد بشری به این امر جاییکه به نفع دشمن بعد تا بعد ها که انقالب پیروز شد تیارات قبلی را نداشته باشد، اخ

شود. مهمتر اینکه باعث سرخوردگی بیشتر نیروها نشود، باعث انشعاب نشود تماما با این محتوا بوده. نه اینکه میخواسته ام موضع او 

  "فرمالیستی باشد.

 ن هم گفتم مورد سوم هم که عمال نمیشود چون خودت پیشنهاد دهنده انقالب بودی. که خنده معنی داری کرد و حرفی نزد. م

بعضی هاشان همین مواضع اصولی را قبول دارند ولی بعضی ها شون سوال کردم چرا بقیه دخالت نمیکنند، که باز با آهی گفت،  وقتی

سر حرفها که باز شده  نمیتوانند جلو رجوی حرفی بزنند.دشان ریششان نزد رجوی گرو است. نان به نرخ روز خورند. چون خو هم 

با نجات  مهدی " و گفت علی به مهدی ابریشمچی اشاره کرد بود من نیز در مورد تک تک بچه های دفتر سیاسی برایش میگفتم. 

 "تمام عیاراست حرف میزد. بورژوای و اینکه او یک در خارجه به همه چیز تن میدهداز ایران نش جا

بدون اطالع به تشکیالت علی را میبردم بیرون و گشتی در کنار دجله میزدیم و بستنی  باگذشت مدتی و نزدیک شدن دوباره مان 

 میخورد و برمیگرداندم. 

ون در ابتدای مدتی که در بغداد مسئول امنیت پایگاههای سازمان بودم به همه کوچه و پس کوچه های بغداد آشنا بودم. چ

عراق بود و به همین دلیل سازمان از من خواسته مورد بررسی قرار میداد کودتا در ورودمان به عراق یکی از تهدیداتی که سازمان

امنیتی برای چنین مواقعی بریزم. در آن زمان انتخاب پایگاه در نزدیکی سفارت فرانسه یکی از راه کارهای  -بود که طرح حفاظتی

را به سفارت فرانسه برسانیم. و همه ورودیها و خروجیها و  خودمانر صورت بروز مشکلی در حاکمیت عراق سریع آن بود که د

طرح را بطور کامل به علی نحوه غلبه برآنها و... بررسی شده بود.  ان،نگهبان تعداد ،شیوه نگهبانی ،مسیرهای منتهی به این سفارت

دش میبردمش مسیر را و سفارت را نشانش میدادم ولی او هیچگاه نخواست که استفاده زرکش گفته بودم و حتی هر بار که برای گر

  !کند

اما آنچه در فوق آمد مشتی از خروار حقایقی بود که من خودم در جریان مستقیم آنها قرار گرفته بودم. اما با توجه به تمامی نکات 

 . را میتوان یافتدر فوق آمد جواب به بسیاری از سواالت مطرح شده توسط خود رجوی، علی زرکش و بقیه حقایقی که بعضا 

اما مخالفتها و تالشهای مجاهدین برای جلو گیری از نابودی جنبش و سازمانشان بدست مسعود رجوی به علی زرکش ختم نمیشود. 

وق نقل قول کردم چه در زمینه رهبری طلبی رجوی و چه در زمینه مبارزه مسلحانه و همانگونه که از علی زرکش نیز در ف

 محمدرضا سعادتی، پرویز یعقوبی در این زمینه پیشتاز بودند. 
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  (1367نامه مخفیانه علی زرکش به مهین رضایی قبل از عملیات موصوم به فروغ جاویدان)تیرماه 

زلزل رژیم وبریدگی مسعود  وبدنبال  آن مرکزیت تصمیم به عملیات نهایی ) فروغ ( گرفته اند به این دلیل که به دلیل مت ))

صحبت از حرکت بهمن وار توده ها بود که این برخالف گفته های مسعود درنشست  _نیروهایش مانع عمده ای بر سرراه نیست

است که درعملیات روی پارامتر مردم جایی باز نکرد  ومی خواهد بایک ضربه تنه رژیم را واژگون کرده ومردم را بصورت تماشاچی 

درمقابل یک سئوال مبنی بر عدم حمایت مردم  گفت :  رد  آنجا که مسعود پشت رینگ نگاه دا

تابع قدرت هستند وپس از اینکه کفه قدرت به سمت ما  اگر مردم بامانباشند  برماهم نیستند ومردم 

عملیات فروغ (  جدا از توده ها  یعنی اراده گرایی  واین  این حرکت ) . چربید آنها هم خواهند آمد

جمهوری ( ویاد آور آرزوها ست واین بار چندم است که  هفت تیر ) انفجار دفتر حزب شرایط عینا 

یک اشتباه استراتژیک دیگر تن درمی دهد ......  زمانی   سازمان از همان سوراخ گزیده می شود  وبه 

ابریشمچی ( داشتیم   مهدی) محمود عطایی (  وشریف ) وحمید )رجوی( من طی بحث هایی  با مسعود 

نباشند  بایک بند وبست و یا یک تغییر فاز  رژیم با بن  ا گفتم حرکتی که پشتوانه  آن مردم باره

بست مواجه خواهد شد  ومن بهمین دلیل مخالف آمدن به عراق بودم  وبه خاطر همین نظرم متهم به خیانت شدم  ودر پی اش 

دند  آنهم با اتهاماتی که خود می دانی بمن نمی چسبد. با حکم اعدام  که البته کاش رفته بودم واین چنین مراتصفیه وله نمی کر

اطمینان به عدم موفقیت عملیات ) فروغ ( از حاال پیش بینی می کنم  تمام گناهان وتقصیرها درتاکتیک واستراتژی وبه قول معروف 

ه شکلی  ؟  ممکن است تو سئو.ال کاسه کوزه ها سر کسی غیر از مسعود خرد خواهد شد منتهی نمی دانم این بار با چه انگی وبه چ

شاید توسل به راهی برای  رفع  _کنی  که تو با این ذهنیت چرا درعملیات شرکت می کنی ؟ نمی دانم شاید تحمیل شرایط باشد 

 درهرصورت دالیلی که تاکنون باوجود شرایط ویژه ای که برایم فراهم آورده اند مانده ام ودربحث ها شرکت کرده  ام _ابهامات 

 ((. وهنوز این رامنتفی نمی دانم  ومعتقد به اصالح از درون هستم حتی اگر همه چیز خودرا برسر ان بگذارم

همانگونه که خود علی زرکش در آخرین نامه اش به همسرش مهین رضایی نوشته رویکرد او علیرغم کاری که با او کردند اعتقاد 

نیز جانش را گذاشت. همانگونه که محمد رضا سعادتی نیز حاضر به نفی به تصحیح از دورن داشته است. و پای این اعتقاد 

سازمانش نشد و اعدام گردید. همانطور که مهدی افتخاری با پذیرش زندگی شکنجه وارش تا لحظه مرگ حاضر نشد که علنی علیه 

بود و همه کسانیکه مهدی را در زندگی سازمان موضع بگیرد. البته تمامی زندگی او بعد از انقالب ایدئولژیک زبان گویای اعتراض 

خفتباری که برایش چیده بودند طوری که اگر کسی او را میدید با کارگران معادن نمیتوانست تمیز دهد. فرمانده ای با لقب فرمانده 

ی بنام انقالب رخفت و خوافتح اهلل، عضو دفتر سیاسی که افتخار بقیه فرماندهان بود چنین سرنوشتی را رجوی برایش رقم زد. چون 

 براه انداخته بود را قبول نکرد.  انایدئولژیک را که حربه رجوی برای سربریدن همه مخالف

 انتقاداتم به تشکیالت و خلع رده و به بیگاری فرستادنم برای دو سال 

ر مهدی ابریشمچی بعد از صحبتهایی که با علی زرکش داشتم، چشمم به بسیاری مسائل باز شده بود. در زمانیکه مسئول دفت

)مسئول ستاد مرکزی سازمان مستقر در بغداد( بعالوه مسئول پرسنلی ستاد مرکزی سازمان بودم. بطور مستمر برای اموری که 

وجود داشت در ارتباط تنگاتنگی با مهدی ابریشمچی داشتم. قبل از آن مهدی ابریشمچی در پاریس مستقر بود و من عمدتا در 

ستهای دفتر سیاسی و یا اور سور واز او را میدیدم. اما بعد از انتقال رجوی به بغداد او شد فرمانده مستقیم منطقه و فقط در طی نش

من و بطور مستمر با هم کار میکردیم. حتی برای دیدن فرمانده استخبارات منطقه کرکوک عراق به اتفاق رفتیم که ضمن دیدار 

یب داده بودند.  طرف عراقی که لباس ارتشی نیز بتن داشت انگلیسی بلد بود و مراسم نهاری نیز برای من و مهدی ابریشمچی ترت

مهدی با کمک من مالقات را بزبان انگلیسی انجام میداد و فرمانده اطالعات و استخبارات ارتش عراق در منطقه کرکوک نیز به 

انتخاب و  ازجمله جهتتردد میکردیم. اد مستمرا بیشتر در بغد ای انگلیسی تسلط داشت. و یا برای اجاره ساختمانهای چندین طبقه

بعد ها بنام اشرف شناخته شد با  کیلومتری بغداد و یا پادگانیکه300هایی که در جنوب شهر کوت حویل گیری و باز دید از پادگانیت
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ن آموزشی ارتش عراق مهدی ابریشمچی، محمود عطایی، احمد واقف و مهدی کتیرایی رفتیم. در آن زمان این پادگان بعنوان پادگا

مورد استفاده قرار میگرفت. و ابتدا قسمتی از آنرا که در ضلغ جنوبی قرار داشت بما دادند. که شامل یک ساختمان بنام قلعه که 

معروف شد و یک سوله نشستها و یک مجموعه آشچزخانه. درب ورودی عراقیها  49قبال زندان بود، و ساختمانی که بعد ها بنام 

ورودی بود که بعد ها اشرف استفاده میکرد و در ضلع غربی قرار داشت ولی در ابتدا ورودی سازمان از ضلع جنوبی همان درب 

یکبار که برای بازدید از آماده شدن پایگاهی که بعد ها مقر رجوی بنام بدیع زادگان شد رفته بودیم و همگی لباسهای خیلی بود. 

ن دور و اطراف داشتند بتن داشتیم و بسیار باز بود که این افراد از اروپا آماده اند و شیک که تفاوت بسیار زیادی با کسانیکه آ

ارتش عراق در حال کار و آسفالت کردن بودند مهدی ابریشمچی از سرلشکر عراقی مسئول کار خواست که کنار خیابانهای آسفالت 

که مهدی تا بناگوش سرخ شد  "نظامی شود و نه شانزه لیزه استاد اینجا قرار است پادگان"درختکاری نیز بکنند که در جواب گفت 

 و حرفی نزد. 

همانطور که قبال نیز اشاره کردم محل کار ما درست زیر واحدمحل استقرار مسعود رجوی ومریم رجوی بود. طی مدتی که با مهدی 

م و در آن ویژه گیهای غیر مجاهدی و محور نسبت به مهدی ابریشمچی نوشته و به مسعود رجوی داد 20بودم انتقاداتی را حول 

بوژوایی که با لردهای انگلیس مقایسه کرده بودم دادم. مسعود رجوی روی انتقادات من با خط قرمز شانزده مورد از آنها را قبول 

ندیدی که  کرده بود و چهار مورد را رد. ولی بدنبال آن مهدی ابریشمچی طی صحبتی با من گفت تو انتقادات مرا دیدی ولی اینرا

تو عنصر ضد تشکیالت هستی و گفت سالحت را بده. که من هم سالح و کارت عدم تعرض و پولهایی من زنم را به مسعود دادم. 

که خودم در گرفتن آن از و برای بیگاری به قرارگاه جدید بنام بدیع زادگان  همه رده های مرا گرفتندکه نزدم بود را تحویل دادم. 

دستگاه  40تا با توجه به رشته تخصصی ام ابریشمچی رفته بودم گماردند. که دوسالی این بیگاری طول کشید ارتش عراق بهمراه 

با اینکار ارتباطم نیز با علی زرکش قطع شد. بدنبال آن علی زرکش را که احتمال داده بودند که تحت واحد مسکونی در آن ساختم. 

ام از را به طبقه آخر پایگاه بقایی یا ازهدی منتقل کردند. تمامی پشت بام این  تاثیر او بوده که من نیز علیه تشکیالت شوریده

ساختمان را به ارتفاع دو متر دیوار از چینکو پالستیکی کشیده بودند تا علی رزکش نتواند از آنجا جایی را ببیند. چون ساختمان 

ان مرکزی و بقیه ساختمانها که تماما بتدریج در اختیار ازهدی به کوچه ای که ساختمان سیفی )استقرار رجوی( جالل زاده ساختم

 سازمان قرار گرفته بود مشرف بود. 

حقایقی بود که من خودم در جریان مستقیم آنها قرار گرفته بودم. اما با توجه به تمامی نکات مشتی از خروار اما آنچه در فوق آمد 

عضا در فوق آمد جواب به بسیاری از سواالت را میتوان بدین گونه مطرح شده توسط خود رجوی، علی زرکش و بقیه حقایقی که ب

 داد. 

 

صرفا جهت خالی نبودن عریضه بوده. چون تمامی موسی خیابانی جانشین انتخاب علی زرکش بعنوان فرمانده نظامی در داخله یعنی 

جانشین مطرح کرد و نظامی بودند همه بشهادت رسیده بودند. و رجوی با وجود افراد دیگری مانند محمود کسانیکه میشد بعنوان 

عطایی و ... که نظامی بودند جهت قدرت نمایی و پر کردن جای خالی فرماندهی نابود شده علیرغم همه صالحیتهایی است که علی 

د او را که فکر میکرده است فردی تو دست است و میتواند براحتی زرکش بعنوان یک مجاهد خلق داشت و میتوانست داشته باش

به جرئت کنترلش کند انتخاب کرده است. همه میدانیم که علی زرکش همواره مسئول نشریه و امور تبلیغی سازمان بوده است. و 

، زیت و ... تمامی تاکتیکهای نظامیکمیتوانم بگویم که خودم در طی سالهایی که در اور بودم و در جریان نشستهای دفتر سیاسی و مر

بقیه فقط مجری بودند. یعنی علی زرکش و یا محمود عطایی و مهدی کتیرایی وابالغ  طراحی و توسط مسعود رجویاز پرچم و ... 

. هیچ نقشی در اتخاذ تاکتیکهای نظامی نداشتند. همانگونه که در نامه علی زرکش به مهین رضایی همسرش نیز بوضوح آمده است

ضمن اینکه بالفاصله بعد از او تروریسم و تاکتیکهایی مانند زدن دفتر حزب و... را جدای از توده ها یعنی تروریسم بیان کرده است. 

 اعالم جانشینی علی زرکش وی از ایران خارج و به پاریس آمده بود. 
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 ز فضای مخفیکاری و امنیتی توسط رجوی در مراسم ازدواجش با مریم عضدانلو بیان کرده است.اگر طبق آنچه با سوء استفاده ا

بسیاری از پرده ها برای سازمان و  کنارزدن)چون علی زرکش نمیتوانست حرفی بزند و قرار بود در داخل باشد و حرف زدن معادل 

د که این انقالب سرمنشاء همه دارایی ها و معادل ناو هواپیمابر و اینکه سالیان است رجوی و بقیه باند او مطرح میکنن جنبش بود(

علی زرکش بعالوه، بفکر رجوی نرسیده بوده.  لی)نقل از رجوی!!!( و.... که همگان با گنده گوییهای آنها آشنا هستند بوده است و

ضمون فرمان انتصاب علی زرکش کسی است که در کوره گذازان انقالب همه مدارج صالحیت را طی نموده است ... )نقل به م

 بعنوان جانیشن موسی خیابانی در داخل(. 

. یعنی باز طبق گفته بوده استمسعود رجوی  ازتر باال بسیاربلحاظ ایدئولژیک پیشنهاد دهنده آن باشد، علی زرکش اگر بنابراین 

اصر استثماری تهی بوده باشد. چون حامل کسی که این پیشنهاد را داده باید از همه عنهای هزاران بار تکرار شده خود رجوی 

پیامیست بسیار بسیار ضد استثماری. از طرفی نیز باز طبق سنت سازمان وارزش گذاری آن باالترین ارزش همان ارزش ایدئولژیک 

در  است. و توان اجرایی و مدیریت هیچگاه در سازمان مالک ومعیاری برای سنجش توانایی و مجاهدت افراد نبوده است. بلکه

 مواردی نیز این توان و ظرفیت منفی ارزیابی میشود. برای مثال همواره تقی شهرام از همین زاویه مورد نقد و رد قرار میگرفت. 

اگر این درست است بنابراین همه انتقادات علی زرکش به مسعود رجوی بر سر رهبری طلبی و مقابله با خمینی بر سر آن، به 

مقابله مسعود رجوی  و پیامد عالم مبارزه مسلحانه )بمبگذاری دفتر حزب، ریاست جمهوری، و.... ( ادامهنابودی کشاندن سازمان با ا

خود در  رجوی نیز آنرا ، و همانگونه که ، و سپس به عراق رفتن و ... تماما درست و صحیح بوده استو دارو دسته اش  با خمینی

بنابراین چگونه است که این مجاهد بااین میزان از خلوص ایدئولژیک ترسو،   ت.پذیرفته اس نوار روز اول محاکمه فرمایشی گفته بود

 خیانت کار، رجس از آب در میآید. آیا این یک تناقض آشکارنیست؟

 

اینکه باید از رجوی خلع ید شود اتهام ضد ( 1364نشستهای جمعبندی سال  )درالبته تناقض بسیار جدیتر آن استکه بعد از اثبات 

 خوب آیا این مسئله باز هم بیشتر نشان از توطئه ای نیست؟علی زرکش زده شد. به انقالب ایدئولژیک بودن نیز 

 

ه شق فوق یعنی توطئه علیه علی زرکش را بخواهیم اجالتا کنار بگذاریم، عطف به نکته ای که علی واقعیت این است که در صورتیک

زرکش در رابطه با اطالعیه اش علیه پرویز یعقوبی که به اصطالح از داخل کشور صادر شده بود ولی توسط رجوی نوشته شده بود، 

 باید اینگونه گفت که، 

دیده بود، مجبور میشود که وارد این بازی کثیف بشود که باید سر او و بقیه 1364-1363ی رجوی که سرنگونیش را در جمعبندیها

دفتر سیاسی را )عطف به سکوت دفتر سیاسی دراز دست دادن نقش رهبری توسط رجوی( به زیر بکشد. او تصمیم میگیرد که 

خلع ید بکند. به همین دلیل مریم رجوی وارد سناریو فاصله اش با دیگران را زیاد و جانشینی را از علی زرکش گرفته بقیه را نیز 

النی در طراحی های بلند مدت دارد مریم را جانشین معرفی میکند که فردی بی آزار و مطلقا در میگردد. از آنجاییکه رجوی ید طو

های خیالی اینکه هم تراز دست بوده است. اما حتی تحمل این را نیز نداشته است که همسر مهدی ابریشمچی باشد. و براحتی داستان

یعنی  ،رهبری باید هیچ تعلق دیگری نداشته باشد در غیر اینصورت استثمار صورت میگیرد و باید با مسعود رجوی ازدواج کند

رابطه ای خانوادگی با مهدی ابریشمچی را نیز بر نمیتابید و میخواسته که مریم جانشین خودش بطور مطلق در دستان خودش باشد. 

 ین برنامه انقالب ایدئولژیک براه میافتد. بنابرا

،  256نشریه مجاهد شماره به این گفته مهدی ابریشمچی که میدانیم جهت بیان نظرات رجوی به صحنه فرستاده میشود و در 

  منعکس شده است توجه کنید. 8.9.16صفحات 
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ی سازمان را مـعرفی کنیم...باید مسئله رهبری مشخص ما به این نتیجه رسیدیم که در این مقطع باید قاطعانه رهبری ایدئولوژیک"

می شد و درجایگاه خودش قرار می گرفت... باید مشخص باشد که سکان این سازمان به دست کیست... در سازمان مجاهدین 

 المللی بین و یداخـل مسـئله هـزار ،اگر حـجت نـداشـته بـاشیداندیشه مسعود است که به  لحاظ ایدئولوژیک راهگشایی می کند... 

وقتی که مسئله ایدئولوژیک و رهبری ایدئولوژیک بطور قاطع حل شده  ...کند می تکه تکه را شما و سازمان داخل در ریزد می

بی در درون سـازمان بـاز میشود وتوده بازی وجناح بندی ایدئولوژیک متوقف می شود و راه بر دمکراسی انـقال باند وقت آن ،باشد

باندهای مختلف در مرکزیت و دفترسیاسی نمی شوند و ازخودشان و از مبارزه بیگانه نمی شوند. با حل  سیله دستهای سازمانی و

وقوف می شود و کسی نمی تمسئله رهبری ایدئولوژیک است که اعمال نفوذ هر نوع جریان و نیروی خارجی در درون سازمان مطلقام

 "8.9.16، صفحات  256نشریه مجاهد شماره  .ـگذاری سیاسی کندروی جناح بندی های درونی سازمان سرمایه.تواند 

قبل از جنگ آنچه از زبان مهدی ابریشمچی گفته شد دقیقا تمامی مشکل رجوی در رهبری طلبی در تضاد کار کردن با خمینی 

 . او بوده است به گل نشستن استراتژیو ترس از از دست دادن آن بعد از شکست همه خط وخطوط  و مسلحانه 

 از طرفی نیز:

... که قرار بود افراد وفرماندهان داخل باشند. آنها را پیشنهاد دهنده انقالب علی زرکش و محمود عطایی واوال: برای بستن دست 

 ایدئولژیک معرفی میکند. 

ای خارج کشوری و را جهت خرج کردن در مقابل نیروه ثانیا:  با اینکار برای خودش اعتبار پشتیبانی فرماندهان نیروهای داخلی

 ان میخرد. ادارهو

تحت باالترین فشارهای به اصطالح درگیر نبردی خونین و یا در شکنجه گاههای رژیم  که داخل پراکنده  نیروهای نظردر ثانیا: 

روها نیسریال اقدامات منجز به تضعیف روحیه  عطف بهبطور خاص  و با اینکاررجوی در هم فرو ریخته بودند بودند وروحی روانی 

فرار از ایران، ازدواج با خانم بنی صدر تنها چند ماه بعد از شهادت اشرف و موسی و حاال نیز طالق و ازدواج با همسر کادر مانند 

 اعتباری کسب کند. ، دفتر سیاسی

 

وی و عدم صالحیت او در مسئول اولی سازمان، و اینکه مریم را بدون قطعا جواب به این سوال با توجه به وضعیت خود مسعود رج

کوچکترین تجربه و صالحیت چه اجرایی، چه سیاسی، چه نظامی و چه ایدئولژیک  صرفا بعنوان در دست بودن مطلق و چه بسا حتی 

آن باشد. البته رجوی کودتای خود را  رابطه های شخصی که اساسا دور از واقعیت نیست به این موضع کشانده بود نمیتوانسته موافق

تحت نام رهایی زن و با این تاکتیک تهاجمی وارد صحنه کرده بود تا هر کس بدان خرده گرفت مرتجع و عقب افتاده و ضد زن 

معرفی کند. ضمن اینکه در صورت نبود رجوی در موضع قبلی اساسا جایگزنی او با مریم رجوی باالترین خیانت به جبش محسوب 

 یشد. چرا که در حال حاضر نیز مریم فقط و فقط مجری امور است و بس.م

  

جواب به این سوال البته بسیار از آنچه در جریانات فوق چه توسط رجوی توضیح داده شد، و چه آنجا که علی زرکش حتی نخواسته 

بدنبال برنامه  و طبق اتهام وارده توسط رجویها با طرحند و چه آنجا که اگر علی زرکش است که رجوی را علنا از کار برکنار بک

نباید برای رهبری بود و طرح و برنامه پیاده میکرد که رجوی را کنار بزند آیا نباید از این طرح وبرنامه خیانتکارانه دفاع میکرد. 

میایستاد؟ کسی که در این موضع است اگر به این مکان رسیده باشد که  خود باند میساخت، نباید در مقابل مارکهایی که به او زدند

بخواهد عمال کودتا کند آیا به این ترتیب تسلیم شرایط میشد؟ آیا براحتی  از فرانسه به بغداد میآمد؟ آیا در فروغ شرکت میکرد؟ 

ی رو سیاه کردن رجوی و باندش و برای ثبت در آیا در مقابل سرنوشتی که برایش ساختند اقدامی جدی تری نمیکرد؟ او اتفاقا برا

سینه تاریخ با فرایندی که منجر به کشته شدنش شد که خالی از ابهام نیست، به همگان و کسانیکه بخواهند ببینید بوضوح نشان داد 

 که اتهامات رجوی بی اساس بوده و کودتاگر نه علی زرکش که رجوی بوده است. 
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در همین راستاست که این سوال بجد مطرح میشود که چرا محاکمه و اتهامات علی زرکش علنی نمیشود. شما که اتهام را به او 

زدید. محاکمه کرده و به اعدام محکوم نمودید، زندانی کردید و در نهایت کشته شدن او را رقم زدید. و او را مقصر شکست 

مداد کردید، اتفاقا برای اثبات حرفها و اتهامات و رفع ابهام از خودتان چرا محاکمه او علنی نمیشود. استراتژی سازمان در پیروزی قل

آنچه مسلم است برای آبروی علی زرکش و جنبش نیست. چرا محاکمه او در دفتر سیاسی که به اعدام محکوم شد علنی نمیشود. 

جنبش نیز  و ، علی خیانتکار، رجس زمانه، ضد انقالب ایدئولژیک ...از طرف شما گفته شده یروشنبچون همه چیز در مورد ایندو 

 سرنوشتش بعداز بیش از سه دهه روشن است. پس دیگر چه مالحظه ایست؟ آیا غیر از رو سیاهی و خیانت رجویها و باندشان؟

شن است ولی قضاوت نهایی در این مورد از نظر بنده مسئله با توجه به شناختم از رجوی و سالیان کار از نزدیک با او و دستگاه او رو

با شماست. چون دوستان و عزیزان دیگری نیز همین وقایع را از زوایای خودشان و آن میزان که درجریان قرارگرفته بودند نوشته 

 اند. 

ان سرنوشت بعنوآنچه بوضوح در این سرنوشت کسی که از رهبران جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران شاهد آن بودیم و آنچه که 

دیگر گروههای مبارز میهنمان در سه ده گذشته شاهد بوده ایم وحتی با در نظر گرفتن جنبش موسوم به سبز بیانگر این واقعیت تلخ 

است که دمکراسی خواهی و آزادی طلبی مردم ایران با مشکل جدی رهبری ذیصالح با اعتقادات عمیق دمکراتیک مواجه است. چه 

 و چه آنجا که دچار اندیشه های دیکتاتوری هستند.  آنچا که بی بوته اند

 

راتیک، اعتقاد ما بعد از نزدیک به چهار دهه شرکت در مبارزه، این میباشد که تنها راه ساختن رهبران واقعی فرایند مبارزه دمک

فساد و اعمال که محصول مبارزه مسلحانه است، که تحت پوش آن رهبران زمینه انحراف و امری شفاف، بدون سپر مخفی 

 میباشد.  ،دیکتاتوری، عدم امکان رسیدگی، و عدم پاسخگو بودن به دیگران و جمع را بدنبال دارد

 مبارزه مسلحانه از این زاویه نیز رد و مترود است و دمکراسی نمیآورده بلکه دیکتاتور ساز است.

 

 با همیاری انجمن نه به تروریسم و فرقه ها 

 دنویسنده: داود باقروندارش

 2015پاریس، ژوئن 


