
 

 
 

 

ایدئولوژی:   فصل اّول  
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، وبرغم اینکه هنوزویراستاری نهایی وصفحه بندی و...انجام نشده است. تصمیم گرفتم جلد  بدلیل عدم امکان چاپ چهارجلد کتاب درشرایط کنونی

ل والبته اّول و حقایق واطالعات نهفته درآن را... بصورت دیجیتالی دراختیار عموم بگذارم. به این امید که بتوان هرچهارجلد کتاب را به همین شک

قراردهم.  هم میهنان ومردم آزاده وشریفیاردرآینده بصورت چهارجلد کتاب چاپ شده دراخت  

 با درود وسپاس 

۱۳۹۷خرداد ۲۹سیامک نادری   

 

  آغازکالم

 نسل آبی سرا و، با لهای همیشه ارغوان.

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

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

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

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

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

کیست که نداند ن بود. اّما عشق رابا قاّلده های ایدئولوژیک به بردگی کشاندند. وتذکار استفاده می کردند. ما نسل فدا بودیم، تنها گناهمان عشقما

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

 چیزی است که برده پروری نمی خواهد!.



تواند خود را دردستان كسي قرار دهد كه عشقش چونان عظیم باشد كه نتیجه آن تسلیم، آزادي یك انسان زمیني مي»جبران: جبران خلیل بقول 

«.باشد  

تونیسم ورجوی با سوءاستفاده ازچنین گوهروسرمایه ایی، درجبرشرایط عراق با ایجاد یک توتالیتاریسم ایدئولوژیک همه را به بند کشید. چنین اپور

ین نسل، تنها به اعضا وتشکیالت خالصه نگشت وفرای ما، به مردم، گروهها وشخصیت های خارج از سازمان نیز بسط داده شد. سزاوراوعقوبتی 

 این مردم وتاریخ یکصدساله، ازستارخان تا میرزاکوچک خان، مصدق وحنیف و پویان ها ونسل نو با سهراب ها ، ریحانه ها، ستار ها نبود، که

به ورطه خودشیفتگی ونقص اصول واپورتونیسم بکشاند. هنوزازچاه عمیق خمینی ورژیم والیت فقیه بیرون نیامده، سیاهچاله  چنین همه چیزرا

 رهبری عقیدتی، تمام نفس این نسل ومردم را بگیرد!. 

کریزها وسیاج ها وچهاردیواری حقیقت تاریخی آنکه، ما ظرفیّت آمدن به عراق را نداشتیم. جوارخاک میهن )عراق(؟، زمین حاصلخیزی برای خا

اختیاری و توتالیتاریسم رجوی بود، تا حصار رهبری عقیدتی اش را درذهن وروح وروان اعضا وتشکیالت بُتونیزه کند. دراشرف، زمان متوقف 

م زندانی بودیم وهم زندانبان، شده بود وما بی هیچ تفاوتی ما بین امروز وفردامان، برای نابودی تمامی ارزش هامان به پیش می رفتیم. همه ما، ه

به سازمان زد، درقبال ضربه ای که رجوی به تمامیّت اعتماد واصول وارزشهای  ۵۴هم برده هم برده دار. ضربه ای که تقی شهرام درسال 

ورت وجود هرگونه تشکل، سیاسی تشکیالتی ایدئولوژیکمان زد هیچ است. وفراتر ازآن،  ضربه ایی که درآینده به باور واعتماد مردم نسبت به ضر

 حزب وسازمان و...درامرمبارزه سازمانیافته است، بسیارسهمگین خواهد بود. 

ما زیر شکنجه های خمینی والجوردی، قصاب روح و جسم رشد کردیم، اّما رجوی، بکارت اعتماد وایمانمان رادرید. ما زیرشکنجه های وضربات 

باور نمی کنیم که به این نقطه رسیده ایم، وفرجام ما به صفت سیاسی اجتماعی ومبارزاتی چنین هولناک روحی وروانی او، هنوز که هنوز است، 

درزندانها، جسم مان را قتل عا م کرد، ورجوی پس از  ۶۷است، ما هنوزدرشوک بسرمیبریم!. خمینی درسال  ازفساد وجنایت وگندآبی محصول

 ، روح مان را. ۶۷سال 

درماندن درارتش باشد!. نباید با غل وزنجیر نگه داشت، وبا ارعاب وتهدید به « اجبار»نباید مابه ازایش ! «داوطلب»ارتش آزادیبخش!، ارتش

 زندان اشرف و ابوغریب وتهدید به تجاوز و اقدام به تجاوز... درسازمان مجاهدین خلق مواجه گشت.

اطالعات صدها تن ازافراد جداشده ازسازمان وگفتگوبا سال حضور درسازمان مجاهدین وسه سال تحقیق، بررسی وکسب  ۳۶این کتاب ماحصل

درآلبانی،  آنها درآلبانی و اروپا است. انبوه اطالعات واخباری که درهرزمینه ایی جمع آوری شده، تا بدین حّد است که وقتی هرکدام ازماجدا شده ها

دلیل توتالیتاریسم درتشکیالت امکان هیچگونه گفتگو وتبادل اطالعات ولو تنها یک مورد آنرا می شنیدیم! با ورنمی کردیم وشوکه کننده بود. زیرا ب

دراشرف وجود نداشت. برغم ترس ووحشتی که رجوی ایجاد کرده ومانع ازافشای حقایق شده است، این میزان ازاطالعات، همه فساد وجنایت  

که ما می بینیم، تمامیّت رجوی وسازمان را زیرسوال می برد. اپورتونیسم ونقض اصول...را برمال می کند. این اطالعات تنها نوک کوه یخی است  

این کتاب پاسخ به این است که:   

چرا بجای دیالوگ منالوگ دارد؟، چرا بیش ازیک ربع قرن هنوزنمی تواند ، ( چرا رجوی نمی تواند شفاف باشد؟، چرا نمی تواند پاسخگو باشد؟۱

هرمنتقدی مارک وتهمت رژیم بودن می زند، چرا نمی تواند حتّی درآلبانی ازغارذی بودن و با خبرنگاران، مصاحبه داشته باشد، چرا به 

ب بیاید؟ توتالیتاریسم دست بکشد؟ چرا زندان وشکنجه و قتل وتجاوز...، والنهایه چرانمی تواند علنی باشد وباید اورا مرده بپنداریم! ومرده بحسا

مض وپاسخ های غامض تر رجوی نیست.و... سوال های ما چیزی جزهمان عملکردهای غا  

 
(  هیچیک ازسوال ها قابل پاسخ دادن نیستند!. پاسخگویی بمعنی پذیرش خطاها واپورتونیسم ونقض اصول و خیانت درتمامی پهنه های سیاسی ۲

 ایدئولوژیک تشکیالتی و استراتژیک است. این تمام داستان است.

وتالیتاریستی حاکم دراشرف ولیبرتی، نمی توان همه مسائل را یکجا وبصورت خبر واطالعات بدلیل حجم اطالعات ازاپورتونیسم وتشکیالت ت

یی بازگو کرد. اگرچنین بود، بسیار ساده بود. دراین کتاب هدف اینست بصورت محوربندی و کالسه شده، موضوعات رابشکافیم وبا ارائه نمونه ها

نه ها سیاسی، تشکیالتی، ایدئولوژیک وخطی استراتژیک رابه تصویر بکشیم.  این کتاب ازفساد واپورتونیسم منحط رجوی، درتمامی ابعاد وپه

ن برای شناخت فاجعه ایی است که تاروپود رهبری، وسازمانی که قوی ترین پایگاه اجتماعی بین گروههای سیاسی را داشت را، فراگرفته است. ای

 ت. کتاب نه پایان، بل آغازیست... رودروی اپورتونیسم وخیان

( همچنانکه رجوی منشاء همه مسائل است، وهمه چیزازرجوی چیده می شود، حتّی استراتژی سازمان وبه تبعه آن خطوط سیاسی و...حتّی بحث ۳
های ایدئولوژیک یا نقطه بلوغ وسرفصِل سرفصل های مجاهدین که هستی تشکیالتی به آن گره خورده، تابعی ازهمین مقوله است. یعنی همه چیز 

رجوی هیچوقت ازخدا حرف وتشکیالت باید برای رهبری عقیدتی ذوب شود. تنها چیزی که درتشکیالت رنگ و بویی ندارد، خدا ومردم است. فرد 
به عبارتی اگرخدایی هم وجود داشته و  جزهمین رهبری عقیدتی. ،خدایی نیست، که انگار د،ازرهبری عقیدتی حرف میزن آنگونهاما  د،نمی زن

 وصل است وبا اوارتباط دارد، والغیر!.  دارد! به رجوی



سازمان رهبری عقیدتی است!. یک خدایی) « سازمان»مجاهدینی به صفت یک ارگان وجود ندارد. این « سازمان»دردرون سازمان وتشکیالت، 
هرمیزان بارو وزنی که برای خداچه( ای هست، ومابقی اجرایی)بنده(، وبنده گان، مطیع وسرسپار. دراین مدارهرفرد به هرعلت وعللی، وبه 

ّویات منافع، مطامع ومنویّات رهبری دارد به کیفروپاداش می رسد. اّولین وآخرین گناه کبیره دراین دستگاه، هرنوع وهرمیزان فاصله داشتن ازمن
مام تشکیالت رازیرپای را داد وسپس ت« همه چیزش»رهبری بوده وهست. تنها شاخص و ویژگی مریم رجوی برای این انتخاب، این است که او

ریاست جمهوری راهم، « یک روزبعنوان سربازدربرابرمسعود رژه برود!.»رجوی قربانی کرد. اوتمام آرزویش را در یک جمله خالصه می کند: 
ن نیز؟، خود از کالم ؟ ومیزان ودرجه اعتقاد به آ«جمهوری»تنها با اتکا به همین نوع رابطه و پیوندش با او)رهبری عقیدتی( پذیرفت. معنای واژه 

مریم رجوی، که ریاست جمهوری برگزیده مقاومت؟ را بعهده گرفته، پیداست؟!. ریاست جمهوری برگزیده مقاومت یا ریاست جمهوری برگزیده 
جوی القاب رجوی وبرای منویّات رهبری عقیدتی؟. این سوالی است که این خانم باید پاسخش را بدهد. وچه بحق)بدلیل خدمات مریم به خودش( ر

بله رجوی راست می گفت: مریم، جوهربهاررجوی بود، «. جوهربهار»، و«سرچشمه زایندگی وفزایندگی»، «مهرتابان»مختلفی به او بخشید: 
درخودشیفتگی وداشتن رهبری ازجنس والیت فقیه خمینی که آرزوی رجوی بود، ومریم قابله انقالب ایدئولویک ورهبری عقیدتی بود. اگرچه 

را دربیرون تشکیالت برای فاطمه دخترپیامبر بکارمی برد. اّما نقطه آغازآن، بکارگیری این عبارت، برای مریم بود. « سیدة نساء العالمین»عبارت
هرگونه تقدس سازی رهبری، محتوم به تقدس درفساد  برای مریم رجوی تداعی می شود، ومی کنند.« سیدة نساء العالمین»ودرتشکیالت نیز
درجایی که درهیچ کجای قرآن، ونهج البالغه آیه وخطبه ایی دال برمعصومیّت محمد وعلی وامامان شیعه... نداریم، بلکه معکوس  وجنایت است.

 آن، چنین امری نفی شده وتأکید شده است، پیامبرهم مثل سایرانسانهاست. 
آخوندهای شیعه درطول تاریخ است. هرگونه تقدس زائی، تالشی ما سیاستمدارمعصوم نداریم!. ونمی توانیم داشته باشیم. معصوم، ساخته وپرداخته 

 برای ساختن قبایی ازقداست برای خود وفردیّت ومنیّت آلوده است، ونان خوردن ازقِبَِل آن. 
 
دم، استقالل ( به نیرو وجریانی می توان انتقاد نمود که به اصول وارزشهای انقالبی ودمکراتیک پایبند وپاسخگو بوده و هدف شان آزادی مر۴

رد، وحاکمیّت مردم است. نیرویی که هرانتقاد وانتقاد کننده و نصیحتی را به رژیم آخوندی منتسب می نماید، ازقضا یک مشکل اساسی دردرونش دا

ی نمی توان راه انتقاد که نمی توان ونباید به نقد وپاسخگویی آنها پرداخته شود. وااّل نیرویی که شفاف است را چه باک از انتقاد؟.  با چنین جریان

ز صورت درپیش گرفت. بلکه می بایست آنها را افشاء وحقایق را دربرابر مردم و پیش چشم آنها گذاشت. النهایه داورنهایی مردم هستند. از آغاز نی

به شانه ارتجاع سائیده، وبنوعی پایبند نیستند، شانه دمکر اسی را  آزادی و کسانیکه مسئله مردم ومبارزه برای کسب آزادی وحاکیّمت مردمی بود.

توسط مریم رجوی، اّولین گام ضروریش این است که خود، « اسالم دمکراتیک وبردبار» . معرفی وبکاربردن عنوان خمینی اند همان مسیره ادام

شند، اّما زهی خیال باطل.زیرا: شفافیت داشته ودربرابرحقایق وعملکرد های خود پاسخگو بوده، وبه افکارعمومی وسخنان وانتقادات آنان بردباربا

 ازکوزه همان تراود که دراوست.  

وی دراین پروسه غدر وخیانت، رجوی کار را به جایی رساند که بحث دیگر نه انتقاد به او وسازمان تابع او...، بلکه بحث افشاء وطرد است. رج

سم رفته ایم. این جرم دیگری است که رجوی درطی این سالیان درباره مردم مرحله انتقاد را سوزاند. ما ازمرحله انتقاد به مدارافشا وطرد اپورتونی

ومقاومت وهمه نصایح وانتقادات دوستان وهمرزمان کرده است. وبجای پرداختن به دشمن اصلی، استخوان الی زخم این مردم ومقاومت شده است. 

ه طبع، باید دانست که مبارزه برای بیان حقیقت، ونفی اپورتونیست، این همان اپورتونیسمی است که به مقاومت وسه نسل تحمیل کرده است. وب

 بخشی ازمبارزه برای آزدای است.

 الکس تان« شاید چشم های ما نیازداشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند، تا باردیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم.» 

زیکی درتشکیالت مجاهدین دراشرف ولیبرتی، هزاران بار آرزو داشتم کاش چنین نمی شد، برغم سالها رنج وشکنجه های روحی وروانی وفی

 کاش!. اّما چه بگویم:

 مابین شکست خودم 

 وشکست حقیقت 

 برشکست حقیقت گریستم

سازمان وشورا دررسانه های (  رجوی وسازمان برای پنهان نگه داشتن حقایق، آگاهانه این نظر را تبلیغ می کند که نوشته های مخالفین ومنتقدین ۶

رجوی رژیم استفاده می شود و چنین کاری بنفع رژیم  تمام می شود؟!. تا با این توجیه سخیف ازبرمال شدن حقایق جلوگیری کنند. باید گفت: مگر 

رژیم بکارنمی گیرد؟. آیا می وسازمان سخنان، گفته ها و نوشته های عناصرو مسئوالن رژیم آخوندی را درسایت ها ورسانه ها ی خودشان برعلیه 

ون توان استدالل کرد وگفت: مقامات رژیم با سازمان همسو وهم جبهه و مزدور رجوی هستند؟!. آیا جنتی و احمد خاتمی و شریعتمداری ...نقش ست

ن همه آن فجایعی ست که رجوی پنجم دشمن رژیم )رجوی( را بازی می کنند؟!. این استداللهای ساده سازانه و خرمردرندیها رذیالنه، جهت پوشاند

 مسبّب آن بوده است.

صورت مسئله، اساساً مرزبندی بارژیم نیست!. اگربحث چنین است، باید درمحتوای عملکردها ی سیاسی، تشکیالتی، خطی و ایدئولوژیک به آن  

ه همان فجایع و ایزگم کنی که تابحال توسط رجوی انجام پایبند باشیم وشانه به شانه ارتجاع نسائیم، وااّل چنین توجیه وتفسیری تبدیل میشود به ادام

شده است. پوشاندن وماستمالی کردن خیانت ها، بزرگترین ضربه ای است که به مبارزه و مردم زده است. راستی چه چیزی برای پنهان کردن 

است که رجوی توسط بسیاری ازافراد)  ازمردم داریم؟. پنهان کردن والپوشانی حقایق تحت عنوان سوءاستفاده رژیم، همان خط وخطوطی

وبیان ولوافرادصادق وناآگاه، ویا افرادی که این استدالل را برای توجیه سکوت خود پیشه کرده اند!(اشاعه می دهد. زیرا هرگونه زبان بازکردن 



میشود. روشی که تاکنون بوده، هست  حقایق، بالفاصله با تهمت وسیل لجن پاکنی واتهامات ازسوی رجوی وآتش به اختیارپیروان رهبری مواجه

ت وخواهد بود!. زیرا اصلی ترین حربهٔ رجوی برای گریزازپاسخ به چنین جنایاتی، اینست که همه را به رژیم منسوب کند، کما اینکه درتشکیال

جوی توانسته تاکنون استفاده کند، این قوی ترین صدا خفه کنی است که، ر« رژیم مالی تان می کنیم!.» صریحاً برای ارعاب اعضا می گویند که:

 وموفق هم بوده است!.

محصول ودست پخت توتالیتاریسم سازمان ورجوی است. تا جایی که یک پنجم نیروهای سازمان ورجوی پس « انجمن نجات»( چیزی بنام ۷

ه های وحشیانه واعدامها درزندان دراوج سرکوب وشکنج ۶۰ازسرنگونی صدام سرازرژیم آخوندی حاکم برایران درآوردند. درحالیکه درسال 

بهشت »شاهد نبوده ایم!. چرا می باید دراشرف وبقول رجوی: ،اوین وقزل حصارو...هرگز چنین درصدی که بخدمت رژیم درآمده باشند را

شاهد تولید چنین افرادی باشیم که، خوراک رژیم می شوند. رجوی بیشترین خدمت را به رژیم، برای سرکوب کرد.« شهرهای جهان  

مجاهدین ورهبری توتالیتاریست رجوی ، که خمینی به قدرت رسید. محصولش چنین اپورتونیسمی درسازمان ۵۷(  اگربرآیند انقالب ضد سلطنتی۸

از آب درآمد. این انقالب! اساساً زیر سوال وامری اشتباه بود. زیرا ما ومقاومت مردم ایران، زیردونیروی هم جنس، وهمریشه والیت فقاهتی 

 ورهبرعقیدتی، یکی برای حفظ قدرت ویکی برای کسب قدرت، پرس شدیم.  

ونه تاجی برسرمن بود. میدانم اگر این حقایق تلخوارهٔ نحس راننویسم، ازسکوت من، و جبر واقعیتی که تارپود  (  نوشتن چنین مسائلی، نه افتخار،۹

ی درامان انسانی مراخورد، و دهانم رابست، نسل آینده لعنت ام خواهند کرد. اّما من برای هیچ کدام از اینها نمی نویسم، اگر چنین کنم، تنها برا

می نویسم، گزارشی به سه نسل، « حقیقت مانا »خواهد بود. مبارزه برای بیان حقیقت، مبارزه برای آزدی است، برای بودن از لعنت آیندگان 

م وزیبا خطاب به رجوی. بگذارمردم امین ما باشند وما امین مردم. بگذاربتوانیم به چشمان مردم نگاه کنیم وبازچشمانمان بدرخشد. بگذارزیبا باشی

 ردم ومردمان زیبایی داریم.بمانیم، همانطورکه م

ن، (  دشمن اصلی مردم ایران، همانا رژیم والیت فقیه با تمام جناح بندی های درونی آن، واپورتونیسم وتهدید درون جنبش ومقاومت مردم ایرا۱۰

دی می تواند رفرم کند، رجوی ومجاهدین خلق هستند. کاش چنین نبود و یک سرسوزنی، جای اصالح وانتقاد وجود داشت. اّما اگر رژیم آخون

چه رجوی نیز!. معنی اصالح را پیش وبیش ازهمه رجوی وخامنه ایی می دانند، واصالح یعنی نابودی آنها ودستگاه والیت فقیه والیت عقیدتی وآن

 سراپا فسا وجنایت درآن گذشت ومی گذرد. 

ک( به موضوع رهبری عقیدتی و خاستگاه قدرت وخودشیفتگی ها فصل تدوین شده است. ابتدا درفصل اّول) ایدئولوی ۵کتاب حقیقت مانا... در

 وکینه کشی ورقص رهایی وسوء استفاده از قرآن وجعل ودروغ و...وتقدیس جهل سازمانیافته با ابزارانقالب ایدئولوژیک پرداخته شده است. 

سانسور، سرکوب و زندان وشکنجه وپدیده  ا، ارعاب،درفصل دّوم )تشکیالت( به اختاپوس توتالیتاریسم درتمامی ابعاد آن: نقض اصول وارزشه

های غیر متعارفی چون پدیده تولید چماقدار،پدیده فرارازسازمان، پدیده خودکشی، پدیده استخدام مزدور وپدیده قاچاق انسان وتنفس دروغ 

ررسی می کنیم. درتشکیالت وترفند های تشکیالتی و...، تا شورای رهبری زنان  وسپس نوع شورای مرکزی آن را ب  

درفصل سّوم )سیاسی( به رمانتیسم انقالبی، کاسبکاری وخرمردندی های سیاسی و رنگین کردن سفره سیاسی با خون وجان اعضا را ازنظر می 

 گذرانیم.

کست دیگر، با درفصل چهارم ) خطی استراتژیک( ازآغازمبارزه مسلحانه وعراق واشرف ولیبرتی تا آلبانی وآواری بجا مانده ازشکستی به ش 

 هدف باقی ماندن درعراق!، و بمنظورحفظ اطالعات رهبری، وفجایعی که دراشرف صورت گرفته، ودمیدن شیپور پیروزی برشکستها می رسیم.

محیط »درشهری که بقول رجوی: « روابط جنسی -فاش گویی یک فاجعه سمفونی :» درفصل پنجم آنچه تا کنون ناپیدا وتابو بوده، تحت عنوان  

را، پیش روی مردم می گذاریم. « سترلیزه، پاک ترین شهرجهان که روی آسمانش نوشته است: هللا هللا هللاا  

 بی تردید، پاشنه آشیل سیستم های توتالیتاریسم، اطالع رسانی است. وبقول مارتین لوترکینک جونیور:

« زمانی می رسد که سکوت، عین خیانت است.»، «سکوت کنمزندگی ما روزی به پایان می رسد که درباره موضوعاتی که اهمیت دارند، »  

 واین زمان برای من فرارسیده است.    

  

چنان نماند و چنین نیزهم نخواهد ماند         نخواهد ماند  سید مژده که ایام غمر   

نخواهد ماند چنین محترم  رقیب نیز          در نظر یار خاکسار شدم  من ارچه   



حافظ            نخواهد ماند حرم   حریم کسی مقیم       زند همه را دار به شمشیر میچوپرده   
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   مقدمه

 فصل اّول:    ایدئولوژی

 مفاهیم ومصادیق رهبری عقیدتی

که اهمیّت اساسی درشناخت رجوی وسازمان مجاهدین دارد. وبدون شناخت  مقدمه : بدون مطالعه این فصل برغم سنگینی آغازین درابتدای مطلب،

می توان شناخت وفهم عمیق سخنان وعملکرد اودرصحنه وپشت پرده، وبویژه هرسالی که می گذشت وتحوالت شتاب می گرفت. به هیچوجه ن

ایدئولوژیک بدست آورد. –درستی ازمواضع سازمان ورجوی درتمام زمینه های سیاسی وخطی وتشکیالتی   

همچنانکه رجوی منشاء همه مسائل است، وهمه چیزازرجوی چیده وبنا می شود، حتّی استراتژی سازمان!، وبه تبعه آن خطوط سیاسی و...حتّی 
بحث های ایدئولوژیک یا نقطه بلوغ وسرفصِل سرفصل های مجاهدین که هستی تشکیالتی به آن گره خورده، تابعی ازهمین مقوله است. یعنی همه 

و تشکیالت و مردم، باید ذوب شود برای رهبری عقیدتی، وبه حاکمیّت رسیدن اودرایران. تنها چیزی که درتشکیالت رنگ و بویی ندارد، چیز فرد 
جزهمین رهبری  ،خدایی نیست، که انگار د،ازرهبری عقیدتی حرف میزن آنگونهاما  د،رجوی هیچوقت ازخدا حرف نمی زنخدا ومردم است. 

 اگرخدایی هم وجود داشته و دارد؛ به رجوی وصل است وبا اوارتباط دارد، والغیر!. به عبارتی  عقیدتی.



سازمان رهبری عقیدتی است!. یک خدایی) « سازمان»مجاهدینی، به صفت یک ارگان وجود ندارد. این « سازمان»دردرون سازمان وتشکیالت، 
دراین مدارهرفرد به هرعلت وعللی، وبه هرمیزان بارو وزنی که برای  خداچه( ای هست، ومابقی اجرایی)بنده(، وبنده گان، مطیع وسرسپار.

 همه چیزالنهایه ازخود رجوی چیده می شود. منافع، مطامع ومنویّات رهبری دارد، به کیفروپاداش می رسد.
یچ کس به چنین عملکردهای هز . هنوچند الیه طراحی وسناریو سازی کرده وبه اجرا درمی آوردو ،منافع اش را حس می کند ،غریزیبصورت او

. دقیقاً همین !می کند «چند کارته بازی»دربزنگاه ها که چگونه ، وشناخت تا رجوی را خوب دید ،آشنا نشده، باید دردرون مناسبات بود ،رجوی

نام می « مدارجاذبه» همان چیزی که آقای اسماعیل وفا یغمایی ازآن بعنوان مسائل است که باعث می شد رجوی را بشناسیم وازاو فاصله بگیریم.

درسازمان وتشکیالت را، با بکارگیری ازشیوه های میکانیکالیستی « مدارجاذبه»برد. رجوی باالترین بهره را درپیشبرد وجا انداختن ومونیزم این 

ی تنها به سازمان وتشکیالت محدود نگشته وتمام مناسبات سازمان با احزاب برای ایجاد یک توتالیتاریم ایدئولوژیک بکارگرفت. چنین فساد

 وگروهها و افراد وشخصت ها والنهایه مردم را دربرگرفت. 

ه است. توتالیتاریسم استالین درحیطهٔ اجتماعی ودرسطح جامعه بود. اّما توتالیتاریسم ایدئولویک، تسلّط مطلق برروح وروان انسان را نشانه رفت 

خالف استالین، توتالیتاریسم رجوی، نه دریک جامعه وشهر وشرایط امکانات بالنسبه باز وخاص آن...، بلکه دریک حصاربسته وقرنطینه بر

 صورت می گرفت. 

رچه شّدت وحّدت این توتالیتاریسم بی سابقه وجنون آمیزبرروح وروان اعضا، وتا گسترهٔ مسائل شخصی جنسی وحتّی نفوذبه خواب دیدن اعضا وه

بند ۱۱که ولو دریک لحظه کوتاه به ذهنشان متبادرمی گشت، کشیده می شد. این روند هرساله با بند بند زنجیرهای انقالب ایدئولوژیک مریم) 

 انقالب( ودورتسلسل بحث های تکراری ودرحکم خروس رقصان، بند ازبند روح وروان اعضا می گسست. 

، وحمایت ۵۷الت گردیس شده ایی مواجه شدیم، که برغم پایگاه وسیع اجتماعی پس ازانقالب به همین جهت ما بایک رهبری وسازمان وتشکی

اقشارونیروهای مترقی ودمکراتیک ازآن بمثابه یک نیروی پیشتاز، ازکسوت سازمانی خارج، و رجوی ماهیّت خودرا درفقاهت ووالیت رهبری 

دامه خشت خشت چنین فقاهتی، مارا ازبیت رهبری نیزخارج نموده وبه یک سکت یافت و  سازمان به هیبت بیت رهبری عقیدتی تنزل داد. ودرا

ه وفرقه بدل نمود. فرقه ایی که رهبری، شأن خدایی دارد. ازاین پس همه اعضا، ازصدرتا ذیل تنها به این دلیل خدا راشاکروسپاسگذارهستند ک

تگاه حتّی اصالت نه با خدا، بل با شاخص مادی و وجود عینی برروی زمین نعمت راه یافتگی به درگاه رهبری عقیدتی را یافته اند!. دراین دس

این است، که بار و وزن وشأن خدایی را تجّسم می بخشد.  به عبارتی خدا تنها ، واسطه، وسیله وابزاری است که اعضای سازمان توانسته اند به 

اری ازفردیّت واندیشه جنسیّتی واندیشه وعملکرد جنسی است، دست یابند. وجود مطهر وپاکباز، ویگانه انسان وعنصرضد استثماری درجهان، که ع

آنچه درعمل ومصادیق شاهد وناظرآن هستیم، معکوس این « رهبری، کانال وصل خدا است.» برخالف آنکه درتئوری ومفاهیم عنوان میشود:

 است. « رهبری»کانال وصل « خدا»تئوری است، و 

، ازمنظرساختارسیاسی سرکوب واختناق بی بدیل آن معنا می دهد، اما وقتی توتالیتاریسم ازجنس ایدئولوژیک سایه اطالق توتالیتاریسم به سازمان 

سیاهش را روی سرتشکیالت واعضا می گستراند، توتالیتاریسم ایدئولوژیک ، دریک محیط بسته، قرنطینه وایزوله، وقطع ازجهان خارج، صرف 

ت داده وبه یک فرقه بدل می شود. هولناک ترین وجه این فرقه، روابط ومناسباتی است که  بین اعضای این فرقه معنا ومفهوم توتالیتاریسم را ازدس

اسداران حاکم است. تا جاییکه دونفرباهم حرف بزنند ویا خاطره تعریف کنند، ویا دوبارسرمیزغذا کنارهم بنشینند، ازآن بعنوان محفل) شعبه سپاه پ

دی، به عبارتی هولناکترین اتهام وجرم ممکن ( نام می برند. چنین ارعابی، سنگ بنای فرقه ای است که رهبری ووزات اطالعات رژیم آخون

 عقیدتی برطاق آن چنبره زده ، و با ابزار واهرم ُرعب، که بغایت هراس انگیزتروقوی ترازسرکوب عمل می کند. هژمونی و قدرتش را میّسر می

بری تمامی اهرمهای خدا را، درجهان مادی درچنگ خود گرفته است...، ازجمله اهرم جهنم!. درواقع با سازد. درساختارچنین فرقه ایی، ره

استخراج جهنم از روز معاد، وکشاندن آن به عرصه تشکیالت و روزگار سیاه آن دریک تشکیالت بسته وکنسروی شکل، خود را صاحب بهشت 

ومصلحت خود، هرعضو وغیرعضو را، به کیفروپاداش می رساند. رهبری عقیدتی قادرمطلق  وجهنم می داند. به همین دلیل بنا به مطامع ومنافع

برروی زمین است. تنها یک آسمان خیالی وماوراء طبیعه غیرملموس، آزآن خدایی است که، ملعبه دست رهبری ودستمایه او برای چنین کالّشی 

 وشارالتانیسم بزرگی بخدمت گرفته شده است. 

 

عقیدتی رهبری= توحیدبخش یکم:       

 ازنظر رجوی توحید مساوی است با رهبری عقیدتی

 

یکتا پرستی، یگانه انگاری ومونیسم فلسفی، مستمسک راهبردی رجوی، به مقوله رهبری عقیدتی بود. دردیدگاه رجوی، همه پدیده ها ی جهان 

هم،  ازدل « گوهران بی بدیل»ین دلیل است که اعضای خودشهستی، ازیک جوهره سرشته ونمودهایی ازیک جوهرواحد ویگانه اند. درست به هم

منتج می شود؛ ونمودی ازجوهرهٔ رهبری عقیدتی اند. اصالت اعضا، نه به خود، بل به رهبری عقیدتی « یگانه گوهرانگاری»همین مونیسم فلسفی و

رجوی اینگونه درسازمان وتشکیالت، خدائاًخدایی است. یکتا پرستی فلسفی می بایست درجهان ماّدی، شاخص وحّجت خودش راداشته باشد؛ و 

گشت، نه خدایی، بل شارالتانی، درپوستین وارانه دین!، خدای بالمنازع خودپرستی وکیش شخصیّت، که نه تنها همه چیزسازمان واعضا وخط 



بگردند. زیرا اصالت جهان و هستی ، قائم حول مدار ومونیزم یکتایی اوتشکیالتی، استراتژیک، بلکه مردم وخلق قهرمان نیزباید  -وخطوط سیاسی

 به وجود رهبریست. 

« فرداصالت ندارد، بلکه رابطه فرد بابیرون ازخودش)رهبری( ووصل به رهبری اصالت دارد. »به همین دلیل است که مریم رجوی می گوید:  

 آقای رجوی!

آن کس که همه بود ونبود شیطان هم چنین ادعایی نکرده بود!. اولیّن مشرک است. همانا  ،متبلورمی بیند خود« وجود » کسی که توحید را تنها در

لغزشها وخطاها ی و انگناهبارکش تمام  ،گیرد بکارمی«عقیدتی هیگانه آفرید»تبلیغ وتبیین همین  جهترا اعضا... یک جنبش ومقاومت وسازمان و

سیاسی- تشکیالت واستراتژیک یک جنبش وتک تک اعضا ونیروها می باشد. نیازبه حفراعماق رهبری نداریم، سخنان اوآیینه تمام نمای یک فساد 

 النه کرده درتمامیّت جان رهبری است.

به شما وصل نباشد ازخدا قطع است!. شما  فردی، هرعبارت وبرداشتزیرچتراین  گویید: رهبری کانال وصل خدا ست. آقای رجوی! شما می

.حکم می رانیدبعنوان توحید مجّسم ویگانگی جامعه وهستی، نسبت به فرد، ، آندادن به واصالت مطلق  ،ازرهبری  

رهبری عقیدتی فکر می کند درنقطه صفرزنجیره . استقطورترازستون های تخت جمشید بسیار قوی وشخص رجوی،  اسفا! پایه های توهم در

رهبری عقیدتی هم ازچنین « کون ومکان را برای اوآفرید.» همچنانکه رجوی درباره پیامبرمی گوید: او آغازی برای زمزمه هستی است. ،هستی

 چه تفاوتی است بین ولی امرمسلمین، وولی امر سازمان مجاهدین؟. جایگاه ومقامی برخورداراست. دراین نظرگاه، 

درحالیکه درقرآن، ونهج البالغه و... نه تنها اساساً چنین آیه ویا مضمون ومحتوایی که خداوند:» کون ومکان را برای اوآفرید.« نیامده است!. بلکه 

بعکس، پیامبرهم یکی ازهمین بندگان است وتفاوتی باآنها ندارد! مگراینکه به اورسالت داده شده: بشارت وبیم دهنده باشد، فقط همین، نه بیش؟!. 

بررسی براساس قرآن ونحج البالغه وسنّت ها ازآن حیث اهمیّ ت دارد که رجوی خود را حامل اسالم راستین وانقالبی معرفی کرده وازاین آبشخور 

 سواستفاده می کند.

  ۲۳آیه  –۳۵ فاطر .    سورهاى ]بیش[ نیستى تو جز هشداردهنده« سوره  إِْن أَْنَت إاِلا نَِذیر  » 

 درتحریف قرآن و نهج البالغه وسنّت پیامبر « خدائاً خدایی»رجوی 

درروز قیامت نمی پرسند چی » رجوی! شما درطی این سالیان بارها وبارها درنشست های اشرف درباره معاد وقیامت تصریح کرده اید:آقای ( ۱

بودی وچکارکردی؟ بلکه می پرسند: رهبرت کی بوده ؟!. اگربگویی حزب توده، می گویند بفرما، یکراست برو به جهنم!، واگربگویی مجاهد 

 «ما بهشت!.)رجوی( می گویند بفر

 آقای رجوی! شما بارها گفته اید:» من فقط مسئول روز قیامت شما هستم.«

این اساس، مبنا و جوهره وتمام شالودهٔ ایست که رهبری عقیدتی خودرا برآن بنا نهاده اید وبراین اساس، خود راصاحب خون، ونفس وآخرت 

اعضا ومردم می دانید. این طالع فاسد وکشف شیوه ارتزاق ازخدا وقران و... خاص الخاص تاباندن رهبری عقیدتی درغاراشرف، لیبرتی 

وعضویت بازگشت ناپذیر درآلبانی است. نشستن برجایگاه خدا وهمان قوانینی که برای خدا ودین اواسالم حاکم است ) آنچنان که بازگشتی 

  ازاسالم نیست وآنان زندقه محسوب می شوند(.

العید ؟! مگر شما نهج البالغه و تاریخ اسالم را نخوانده اید که اینچنین حکم رانده وآشکارا دست به جعل ! مگرشما ازقرآن بی اطآقای رجوی

 وتحریف می زنید؟!. جواب تمام تحریفات شما را، با استناد به قرآن و نهج البالغه وسنت پیامبروائمه ایی که شما مدعی پیروان مکتبی آن 

زیرا این اصلی ترین حربه ایی است که شما سوارخردجال شده اید:هستید را دراختیارشما می گذارم!،   

 مگرپس ازجنگ جمل، امام »علی« برکشتگان هردو طرف جنگ )سپاه خود وسپاه دشمن (نماز نخواند؟!. وهنگامیکه یارانش ازاو پرسیدند: آیا 

کسانیکه درصفوف مقابل ما)بعنوان دشمن درجنگ جمل( جنگیدند و کشته شدند به بهشت می روند؟. امام علی پاسخ داد: بله، چون آنها نیّت 

« علی»درجه رودرروی هم قراردارند. مالک امام ۱۸۰« علی». چرا سخنان شما با سخنان اما م شان دفاع ازاسالم وکمک به دین محمد بود!

می نامید؟.« حقیقت»است که شما آنرا مظهر« علی»قلب و نیّت آنها بوده، نه رهبری وامامت خودش!. او  

هی ندارد، وچنین خدایی باید برود پی کارش وبهشت بنظرمن دراستدالل شما واین دستگاه تئوریک رهبری عقیدتی، حتّی خداهم، دیگرنقش وجایگا 

چون شما. چیزی که دردستگاه رهبری عقیدی منحط وخودشیفته شما گُم وناپیدا ومحو شده «خدائاً خدایی»را هم بسپارد به یگانه آلترناتیو آن، به 

بریست. واصالت جهان مادی وهستی را تنها به دردستگاه شما اصالت نه با انسان، بلکه بطورمطلق اصالت با رهاست، کسی نیست جزخدا!. 

 وجود خود قائم ومتکی می دانید!. این بدعتی دردین اسالم وتمامی ادیان توحیدیست.



مسعود » مریم رجوی نیز می گوید:« آقای رجوی! حتّی شما می گویید گناهانتان را بدهید به من!. من مسئولیت گناهانتان را به گردن می گیرم.

که گناهان آنها را بدوش بکشد. ما نمی توانیم  هانتان را بدهید به او، هیچ رهبری تا کنون چنین کاری با نیروها وپیروانش نکرده،می گوید گنا

 « مسعود را بفهمیم ، او خارج ازتوان ودرک ما است.

درجهت توجیه رهبری عقیدتی شما  الخاص، ، نص صریح آیات قرآن نافی سخنان وتفاسیرخاص«علی»جدای ازبیان صریح امام آقای رجوی! 

 است:

  ۳۸  آیه سورة المدثر  قرآن: (هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است)  بِمَا َكسَبَت َرِهینَة   نَفس   ُكل  

 ۲سوره۱۹آیه « ما تو را که سزاوار هستی، به رسالت فرستادیم، تا مژده دهی و بیم دهی تومسئول دوزخیان نیستی.»

دارد و اگر گرانبارى ]دیگرى را به یارى[ به سوى بارش فرا خواند چیزى از آن برداشته اى بار ]گناه[ دیگرى را برنمىوهیچ باربردارنده»

گى دهى و هر كس پاكیزدارند هشدار مىبرپا مى و نمازترسند شود هر چند خویشاوند باشد ]تو[ تنها كسانى را كه از پروردگارشان در نهان مىنمى

 سوره: فاطر۱۸آیه  قرآن :«  جوید و فرجام ]كارها[ به سوى خداست.جوید تنها براى خود پاكیزگى مى

اى بارگناه دیگرى را بر وهیچ بردارندههركس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده وهركس بیراهه رفته تنها به زیان خود بیراهه رفته است »

 ۴سوره۱۷آیه «پردازیم.وما تا پیامبرى برنینگیزیم به عذاب نمى داردنمى

»یا به کسانی که خود را پاک میشمرند، ننگریستهای؟ این خداست که هر کس را بخواهد پاک میگرداند و به اندازۀ نخ هستۀ خرمایی ستم 

 نمیبینید. ببین چگونه بر خدا دروغ میبندند. همین به تنهایی یک گناه آشکار است. « نساء/۴۹-۵۰

گویند راه ما را پیروى كنید و گناهانتان به گردن ما و]لى[ چیزى از گناهانشان را به اند مىاند به كسانى كه ایمان آوردهوكسانى كه كافر شده»

 ۲۸سوره ۲۹آیه « گردن نخواهند گرفت قطعا آنان دروغگویانند.

 .«ذا من عند هللا لیشتروا به ثمنـا قلیال فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبونفویل للذین یکتبون الکتـب بایدیهم ثم یقولون هـ»

تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر « این، از طرف خداست.»گویند: نویسند، سپس میای با دست خود میپس وای بر آنها که نوشته»

 ۷۹. بقره آیه !«آورنداز آنچه از این راه به دست میآنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان 

 «من اظلم ممن افتری علی هللا الکذب؛ چه کسی ستمگرتر است از آن که به خدا دروغ می بندد»الصف آیه ۷

وى از آن دم كه  آمرزش استورزند پروردگارت ]نسبت به آنها[ فراخبزرگ و زشتكاریها جز لغزشهاى كوچك خوددارى مى آنان كه ازگناهان»

گاه كه درشكمهاى مادرانتان ]در زهدان[ نهفته بودید به ]حال[ شما داناتر است پس خودتان را پاك مشمارید او به شما را از زمین پدید آورد وازهمان

 ۱۰سوره ۵۳آیه « ]حال[ كسى كه پرهیزگارى نموده داناتر است.

 ۱۷سوره ۷آیه « ایمان آوردند قطعا پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود.شدند آنگاه توبه كردند و وكسانى كه مرتكب گناهان»

را  وچه كسى جز خدا گناهانخواهند آورند وبرای گناهانشان آمرزش مىوآنان كه چون كارزشتى كنند یا برخود ستم روا دارند خدا را به یاد مى»

 ۱۵سوره۳آیه «كنند.]كه گناه است[ پافشارى نمى داننداند با آنكه مىوبرآنچه مرتكب شدهآمرزد مى

 ۷۹آیه  ۲سوره « .گویند: از طرف خدا است تا به بهای کمی آن را بفروشندنویسند سپس میوای بر آنها که مطالبی با دست خود می»

درنهج البالغه هم با اشاره به همین مضامین ومحتوای آیات،درمورد» توحید «شرح وبسط داده شده است.همچانکه علی می گوید: »کمال توحید 

 خالص نمودن عمل است «  خطبه یک نهج البالغه

چنین آقای رجوی! درفرهنگ پارسی، این مسئله تاآنجا رسوخ کرده وریشه دوانده که ازکنایه حافظ، که قرآن را به چهارده روایت مسلّط بود نیز، 

 آمده است:  

«که گناه دگران برتونخواهند نوشت     عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت »  

 اّما مشکل را باید درجای دیگری جستجو کرد:

 فقیه شهر به رفع حجاب  مایل  نیست            چراکه هرچه کند حیله درحجاب کند
 چونیست ظاهرقرآن به وفق خواهش او          رود به  باطن و تفسیر ناصواب کند      ایرج میرزا



رجوی همیشه مدعی بود خدایی هست! ولی طوری رفتارمی کرد که جز»خودش«، خدای دیگری رانمی دیدی. موجزازخدا می گفت، طوری که 
 وجود خودش، بصورت کّشاف ازبحث »خدا«، به نمادی ازخدا تبدیل می شد.

او یکطرفه ازآن باال) سن( سخن می گفت. سخن گفتن ازآن باالخیلی راحت است. زیرا پایین ودرمیان مردم واعضا نیست که دیده شده وبه آزمایش 

کشیده شود. به همین دلیل یکبارهم نشد که درطی این سالیان دراشرف، به مراکز ومقرها بیاید ودرجمع حاضر باشد. او می دانست که باید همیشه 

 درآن باال قراربگیرد وسخن بگوید، واگر پایین بیاید!، می شود مثل یکی ازما.

شارل دو مونتسکیو  «.برای اینکه واقعا بزرگ باشی، باید در کنار مردم قرار بگیری، نه باالتر از آن ها»   

 
 رهبری عقیدتی ونفی صالحیت و دمکراسی

( که هنوزمقوله رهبری عقیدتی، نهال تازه ای بود! وهنوز به رشد چنین شجرهٔ خبیثهٔ سیاه کنونی نرسیده بود، مهدی ۶۴سه دهه قبل )سال  

 ابریشمچی می گوید:

ً  (رجوی)رهبری»  دموکراسی مرز ...کند نتقادا خود از باالتر عنصر به تواندنمی پائین عنصر ...بپذیرد تواندنمی را پائین سمت به تَعَیُنی هیچ مطلقا

 ما نباشد، موافق مسعود ولی باشد، استراتژی موافق مرکزیت و سیاسی دفتر تمام اگر ناآل …دموکراسی! یعنی گیریتصمیم توان است. صالحیت

 مخالف دیگران و موافق او تنها اگر حتی آوریم،درنمی اجرا مرحله به نکند، تصویب او تا را استراتژی خط هیچ ما کنیم.نمی اجرا را طرح

 هستند مشروط همه ایدئولوژیک رهبری و اول مسئول از ترپائین در نیست... مسئول کسهیچ مقابل در او و هستند مشروط رجوی به همه ...باشند

 جز مسئولی ان،کمئولوژیاید او، انقالب. به فقط است؟ مشروط کی به باال در مسعود اامّ  هستند، مشروط خودشان باالتر مسئول به همه از قبل و

 ابریشمچی مهدی ازسخنرانی ۲۳ صفحه – ۲۵۵ شماره -مجاهد نشریه «.ندارد خدا

آنسان که با جباران سخن  »:گوید می که بردید می بکار را ۲۰۷ درخطبه علی امام سخنان ابریشمچی مهدی درجواب باید شما رجوی! آقای

دارند. نیزبه چاپلوسى و تملق با من وازمن پنهان مدارید آنچه را ازمردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان مى !با من سخن مگویید گویند،مى

 «.آید. و نخواهم که مرا بزرگ انگاریدآمیزش مکنید. ومپندارید که گفتن حق بر من گران مى

 باز هم آمده است: ۲۰۷درقسمت دّوم خطبه 

فضیلت بار باشد، فوق این نیست كه در اداي حقّي كه خدا،  ي منزلتي بزرگ و در دینداري پیشینه ايهیچ شخصي، گرچه درپیشگاه حق، دارا»

ازاین نیست كه حاكم را، دراین راه  كمك شود! وهیچ كس، گرچه نزد دیگران خوار باشد ودرنگاهها، حقیر آید، كمتر بر دوش او نهاده است،

 «د.یاري دهد یا خود بر آن یاري شو

 

هم شده به این نوع تملق وچاپلوسی وترویج مرام ومسلک دیکتاتوری، پاسخ ابریشمچی وهمقطارانش را که، همه آنها را هم خود شما  چرایکبار

همان  مجیزگویی قطارمی کنید رانگرفته اید؟ اّما باکوچکترین انتقادی به شما از جانب هرکس که باشد، با عربده کشی های شما مواجهیم. از کوزه

 دراوست. تراود که

ا یَْفعَُل َوهُْم یُْسأَلُوَن:   »اَل یُْسأَُل عَما

 خدادر آنچه میکند بازخواست نمیشود، و ایشان )انسانها( بازخواست میشوند« انبیأ، آیه ۲۳

ِ َحقٌّ َو اْستَغْفِْر ِلذَْنبَِك َو َسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك بِالْعَِشيِّ َو اْلِ  ۵۵سوره غافر آیه «  ْبكاِر فَاْصبِْر إِنا َوْعَد َّللاا » 

»پس صبر و شكیبایى پیشه كن كه وعدههاى خداوند حّق است و براى گناهت استغفار كن و شامگاهان و بامدادان، سپاسگزارانه پروردگارت را 
«تسبیح كن.  

 آقای رجوی! صریحاً خطاب به پیامبرمی گوید: 

کن(َو اْستَغْفِْر ِلذَْنبَِك ) برای گناهت استغفار   

آیا شما برجای خدا نشسته اید که مصون از بازخواست هستید؟. انسان »جایزالخطا«) بقول قرآن( که شما هم مدعی اش هستید، ناگزیرنقدپذیری 
است! وچه رسد به انسانی که به نسبت اختیا راتش)رهبری عقیدتی- شورای ملی مقاومت- فرماندهی کل( باید هزران بارپاسخگوتربوده 

 وبازخواست شود.  

اگرقراربود، خداوند اجازه خودخواهي بـه کسي دهد، این رخصت را بـه پیامبران مخصوص خـویش مي داد؛ اّما »می گوید:امام اّول شیعیان علی 

 «براي پیامبران ممنوع و فروتني و تواضع را براي آنان انتخاب نمود.تکبرخودرأیي و 

 وجنتی یزدی ومصباح (خمینی!دموکراسی یعنی گیریتصمیم توان .است صالحیت دموکراسی مرز) بخوانید! را ها دیگرحرف یکبار رجوی! آقای

 ندارد. معنایی او به وانتقاد  بررهبری نظارت که زنند می را حرفها همین و...



مخالفت با  یش معصومین،فقیه را تبیین نكرده ایم كه طبق فرماآن گونه كه باید مسأله والیت »: گفت ۱۳۹۲فروردین  ۱۸آیت هللا مصباح یزدی در  

 بود دمکراسی فوق فقیه والیت زیرا «کنم. اگرهمه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می »فت:گ می خمینی «.فقیه در حد شرك باهلل استوالیت

 صالحیت. مبنای وخود

 حافظ«   که صد بت باشدش در آستینی        خدا زان خرقه بیزارست صدبار» 

 

 )منهای( رهبری عقیدتی= صفر               –همه افرادجهان 

 می قرار نفر یک دستاندر مجاهدین( اعضای وچه ایرانی میلیون ۸۰ به نزدیک چه ها) انسان سرنوشت وعقیدتی فقاهتی والیت درهردوسیستم

 تنه یک وفقاهتی عقیدتی رهبری ساده بزبان شود. می محسوب وفهمیده بالغ و«کبیر» تن یک تنها و «صغیر» ها انسان همه قانون این طبق گیرد.

 اجرایی نیروی یک تنها عقیدتی، رهبری دربرابر سازمان کادرهای باالترین وقتی داند. ترمی برترواُولی جهان جمعیّت میلیارد برهفت خودرا

 آیا است. معلوم خالیق حساب ،«رترهستند.وب باالتر جهان، این افراد همه به نسبت سازمان نفرات ترین پایین »رجوی: دیگربقول وازطرف هستند

 ؟.«صفر» بایک باشد مساوی عقیدتی، رهبری درمقابل جهان، افراد همه که نیست، مردم به توهین این آیا نیست؟. میلیارد هفت شعور به توهین این

 دیگرافراد ازتمام است، اهدینمج داخل اینکه بدلیل مجاهدین، تشکیالت داخل به آمده روزاست یک که کسی »گوید: می بصراحت رجوی

 نیست. خودش جزوجود وچیزی کسی دادن، مطلق برتری دراین رجوی وسنجهٔ  مبنای «باالتراست.

 است. شده حک عقیدتی والیت و فقیه والیت نظریهٔ  برپیشانی حقیقی صفر وسط، ازقرون پس درحالیکه

 تغییر تا کنید( روسیاه درجمع را کنید)خود آنقدرشرم »کرد: می تأکید صلهوبالفا «انقالبی است حسی شرم»گفت: می مارکس ازقول بارها رجوی

 بیایند باید اعضا وهمین زنند. می اعضا به ها درنشست که است هایی وبرچسب ها ومارک ها تهمت همان کردن، ازروسیاه منظوررجوی «کنید.

 رامی شهیدان وخون بودم وزالوصفت طلبکارازرهبری بریده، پذیر، فعل مادینهٔ  ویا وحشی، نرینه اپورتونیست، خائن، من بله بنویسندکه: وگزارش

 تهمتی وصدها کردم می بازی درتشکیالت را وپاسدار رژیم مزدور نقش نیستم، جنگ اهل من بودم، جنسی( مسائل جیم) و فساد غرق من مکیدم،

 با نیزدرآلبانی، اینک هم درحالیکه «.است؟ هنوزدرسازمان دهه۳از پس فردی چنین چرا »پرسید: باید باشد؟، وواقعی درست ازآنها اگریکی که

 کنند. می اداره را واعضا تشکیالت ها وتهمت ها نشست همین وبا سبک همین

 اعضای به پاسداران وسپاه اطالعات وزارت آنرا درهزارم یک کنید، می تان اعضای به شما که هایی پراکنی ولجن اتهامات رجوی!، وخانم آقا

 وجود دردنیا تهمتی آیا بگذارید، هم درکنار آورید. می شما هم را ها بحث همه که تشکیالتی های درنشست اتهامات یکبار اند؟. نکرده سازمان

 که، کنند ثابت ودرنشست ودرحضورجمع خود، درباره را ها تهمت این همهٔ  که، باشید نخواسته وازآنها باشید؟. نزده خود اعضای به شما که داشته،

 معرفی من به خلق مجاهد یک زد؟. می جنسی سازی پرونده به دست یارانش، برای حسین پیامبروامام آیا اند. داشته خود درون در را کثافاتی نچنی

   رجوی!. جزمریم مجاهد، یک فقط اید؟. نساخته جنسی اوپرونده برای درتشکیالت که کنید،

 رجوی بارها می گفت:»شرم حسی است انقالبی«، اّما خودش هیچگاه شرم را تجربه نکرده است. زیرا خودرا دربرتمامی عالم آدم مُ حق می داند!. 

کلید فهم، اثبات »ازنظر اوشرم برای کسانی است که جایگاه رهبری عقیدتی اورا فهم ودرک نمی کنند!. خنده دارترکه مریم رجوی می گوید:

به عبارتی اگر کسچه ی می خواهد درک وفهم بیابد! باید این تئوری، و رهبری عقیدتی رجوی وهرچه که این خانم وآقا می گویند را اثبات « است.

ند د؟. درطول این سالیان درمقابل هرسخنی که زوج رهبری می گویند، همه اعضای سازمان باید بیایند وسخنان اورا اثبات کنند. وسپس تشریح کنکن

 حق که تا چه اندازه پیش از سخنان آنها، درگمراهی وآلودگی وخیانت وفساد بوده اند!. این سرنوشت سیاه اعضای سازمانی است که درجامعه آزاد

، داشتند انتخاب کنند وبه سازمان مورد دلخواه خود بپیوندند. اینک حق انتخاب، تبدیل گشت به اجبارانتخاب بحث های زوج رهبری، وبدترازآن

نسبت دادن هرفساد وآلودگی نسبت به خود. رجوی قوانینی وضع کرده است که هرکسی تنها می تواند خائن بودن خود را اثبات کند؛ واین رجوی 

که آنها راازخیانت بیرون می کشد ودرچنین صورتی است که بخشوده می شوند. است  

 انتقاد ازپیامبران وامامان آری، از رجوی نه 

من »می گفت:  از اوانتقاد کنند تا می خواست ازمردم «.ازمن انتقاد کنید هم درآشکارا و هم درخفا» بارها گفته است: امام علی رجوی! آقای

 ، وخودپیشقدم انتقاد می شد نه میان کادرها وسپاهیانش، بلکه نزد توده های مردم وعوام!. «مصون ازخطا نیستم

 می بیان را خودشان انتقاد بودند نبرده سالح به دست جاییکه تا بخوانید. را البالغه نهج حتّی درمورد خوارج، امام علی چنین ادعا هایی ندارد!

 با تا فرستاد رامی عباس ابن پرداخت. می آنها به را المال بیت سهمیه هستند. معاویه کن تیز وکارد مزدور که زد نمی مارک آنها به یعل کردند.

 نکنید: جنگ آنها با من ازمرگ پس کند می تأکید وحتّی کند. ومباحثه مذاکره آنها

 «ب الباطل فأدرکه. وال تقاتلوا الخوارج بعدى، فلیس من طلب الحّق فأخطأه کمن طل»



« .طالب باطل بوده و آن را یافته است ،مانند کسى نیست که ،وجوى حق بوده و خطا کردبعد ازمن با خوارج نبرد نکنید؛ زیرا کسى که در جست» 

 ۶۰نهج البالغه فیض السالم خطبه 

دانید بیان كنید( زیرا من برتر نیستم از  ازحق گویى یا مشورت بعدل خوددارى ننمائید )با من بى پروا حّق را گفته آنچه را درست و بد مى ،پس» 

 نهج «.باشم مگر آنكه خدا از نفس من كفایت كند آنرا كه او بآن از من مالكتر و تواناتر است اینكه خطاء كنم و از آن در كار خویش ایمن نمى

 ۱۵ فراز ۲۰۷ خطبه السالم فیض البالغه

 رجوی! آقای
: این علی گفتبرای بازپس گرفتن زره با آن مسیحی نزد قاضی رفتند.  گم شد. آن را نزد مردی مسیحی یافتند. علی اوزره  درزمان حکومت علی 

که برای زره متعلق به من است. نه آن را فروخته ام و نه به کسی هدیه داده ام و حاال آنرا پیش این مرد پیدا کرده ام. قاضی گفت: شما ناچارید 
کرد. آن  قاضی به نفع آن مرد مسیحی حکم صادر : شما درست می گویید، اما من شاهدی ندارم.گفتلبخندی زد و علیادعای خود شاهدی بیاورید. 

است. پس از آن، ایمان آورد و مسلمان شد. او به جمع یاران حضرت  گفت: این زره متعلق به علیوپس از مّدتی تحت تأثیر قرار گرفت ، مسیحی 
 «             .پیوست و در جنگ نهروان نیز در رکاب ایشان جنگید

 یعنی علی( امام رهبری )گیریتصمیم توان»گویید: می شما آنچناکه !، لیآقای رجوی! آن مرد حتّی به علی دروغ می بندد، ولی دردمکراسی ع
 وبس!. اند مردم داورنهایی گویم، می نوشتار دراین من همچنانکه میدهد. قاضی حکم به وتن نیست!. ومعیار مالک «دموکراسی

 

بنابراین شالودهٔ آنچه شما ومهدی  خودرا چنین نمی داند؟!.شما چطور خود رامطلق می انگارید، حال آنکه امام علی) وبقول شما مراد مجاهدین( 

ابریشمچی می گویید جعل وتحریف نص صریح آیات قرآن ونهج البالغه است. مگرشما هم مثل همه نمی گویید: علی قرآن ناطق است؟. پس چرا 

دنیا) دمکراسی( رادرخود مجّسم می بینید.  بهشت( وایندرحرف وعمل رو در روی حرف وشیوه عملکرد علی ایستا ده اید. شما آن دنیا )

 دردرون زیرا است؛ تشکیالت از خارج برای ها بحث این البته «.!دموکراسی یعنی عقیدتی( رهبری )گیریتصمیم توان»وبصراحه می گویید: 

 آید. درمی اجرا به این ودهشتناکتراز تر سیاه بسا وضعیت ها، وعملکرد درتئوری تشکیالت،

پیرمرد نابینا وژنده پوشی وارد شد که با هنگامی که درمیهمانی اشراف قریش،  تّی محمد پیامبرخدا هم بری ازانتقاد وخطا نبود.حآقای رجوی! 

محّمد صحبت کند پیامبرچهره درهم کشید وروی را بطرف اشراف برگرداند ودردل گفت: االن سران قریش فکر می کنند هواداران من همه فقیران 

...« ۲أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى ۱ َعبََس َوتََولَّى» مبراست وبردگان هستند.  وسوره عبس درهمین رابطه انتقاد وخطاب به پیا  

َم  »یوسف پیامبر هم خود را در جایگاه پیامبری از خطا و گناه مبّرا ندانست و گفت:  اَرةٌ بِّالسُّوءِّ إِّالَّ َما َرحِّ ی إِّنَّ النَّْفَس ْلَمَّ ىُء نَْفسِّ َوَما أُبَّرِّ

سوره یوسف ۵۳آیه  «...َربِّّیَ   

«کند مگر کسى را که خدا رحم کندخودرا از گناه بری نمی دانم چرا که نفس قطعا به بدى امر مىمن نفس »  

 

 دجالگری رجوی درتوجیه وتفسیرآیات

وید!آقای رجوی! ازآن باال باالها، کمی بیایید پایین، تا بتوانید حرفهای خدا وپیامبرانش وائمه ای که سنگ اش را به سینه می زنید را، بشن  

البته شاید هم محمد می خواست بدین شیوه به  »ورفتار پیامبر که به او انتقاد شد می گفتید: عبس رجوی! شما دراشرف درباره همین سورهآقای 

« مردم بفهماند که چنین کاری ناپسند ومضموم است تا سطح عرب آن موقع را باال بکشد. وبه این دلیل ازخودش مثال آورد.  

این آیات از طرف خدا نازل »ان را می فهمید؟. اگر چنین حرفی که شما می زنید، درست است، دیگر نمی توان گفت: اقای رجوی!، معنی حرفت 

( ؟. آ یا معنی حرفتان را فهمیدید؟. معنی این حرف این است که پیامبراین آیات را ازخودش ... ۲أَْن َجاَءهُ اْْلَْعَمى ۱ عَبََس َوتََولَّى شده است )

نید. چون ساخته است!. اگرچه شما می خواستید این را القاء کنید که، انتقاد به عملکرد پیامبر یا رهبری عقیدتی نداریم، واین مسئله را آببندی ک

از انتقاد رامی زد!.  همین آیه زیرآب مصون ماندن رهبری عقیدتی  

روبه باال « نهی ازمنکر»آقای رجوی!، رهبری عقیدتی، فقیه اعظم مجاهدین!،  چطورنمی دانی؟ ویا میدانی وبه روی مبارک نمی آوریدکه 

یای حاکمان )مسئولین وحاکمیّت است(، نه روبه پایین )مردم(. این حق مردم ووافکارعمومی ومنتقدین است، که فساد وجنایت و کژی دیوارثر

 فاسد وآلوده را نهی ازمنکرکنند!. 

 آقای رجوی!. متن خبر وتفسیرخودتان را درسایت مجاهدین بخوانید. ببیند درباره امربه معروف ونهی ازمنکرچه نوشته اید:
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 قانونی کردن تروریسم دولتی -مجلس ارتجاع 

اصطالح آمران به معروف وناهیان از منکر را به پایان رساند وظاهراً این آذر، مجلس ارتجاع کار تدوین طرح حمایت از به18روز پنجشنبه 
ت طرح برای اجرا به جریان انداخته خواهد شد. قبل از پرداختن به این طرح، بعضی مواد آن وهدف رژیم از تنظیم آن، توجه به این نکته ضرور

خصوص زنان و فروش حاکم، آن را مترادف با سرکوب وتحقیر مردم وبهکه اکنون آخوندهای پلید ودین امربه معروف و نهی ازمنکرکه  دارد
که مردم حق یانگر حق مردم است نسبت به حاکمیت، یعنی اینیک مفهوم مقدس و بسیار واالست، و باند، و چاقوزنی، نموده اسیدپاشی دختران و

که این یعنی مبارزه سیاسی که  که مجازند( اگر شاهد کجی و انحراف و فسادی در حاکمیت و زمامداران هستند، نخست انتقاد کننددارند )و نه این

زه سیاسی مؤثر و مفید نبود، قیام کنند و در صورت متضمن وجود آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تشکل و تحزب است و اگر مبار
ضرورت و اگر مبارزه سیاسی مقدور نبود، دست به سالح ببرند. حتی دراغلب کتابهای فقهی که نزد همین آخوندهای دینفروش، معتبر محسوب 

ت دیگر، امر به معروف ونهی از منکر، حقی به عبارشود. بندی محسوب میشود، باب امربه معروف ونهی ازمنکر، ازبابهای کتاب جهاد طبقهمی
چرا که حکومت  معنی است،به معروف و نهی ازمنکراز جانب حکومت بی است از پایین به باال، یعنی از مردم نسبت به حاکمیت، چرا که امر

و نیازی به امر به معروف و نهی از  همه ابزار اعمال اراده خود را از قانون و مقررات تا ارگانهای مختلف اجرایی وقضایی، در اختیار دارد
 «.منکر ندارد

برتولت برشت «است. آن که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند و آن را پنهان می کند جنایتکار)تبهکار(»   

 

اثر جرج « مزرعه حیوانات»یکبار دیگر کتاب آقای رجوی! شما می خواهید رهبری عقیدتی را تحمیل کنید. درحالیکه  ایرانیان نیازی ندارند، 

ادهٔ قهارشما اورول رابخوانند، تا شما راتجربه کنند. هرروزدرخیابان، شاهد توتالیتاریسم هستند. آیا شما نوبری جدیدی آورده اید. حجم اختیارات وار

رجامعه پیاده کند. اّما شما به یُمن تشکیالت درحصاراشرف بسیار بیشتر ازوالیت فقیه است!. خمینی نتوانست والیت فقیه را آنچنان که بود، د ،

 وحاکمیّت صدام، به روح و روان ونفس کشیدن ودم وبازم و خواب های اعضا هم، رخنه کردید.

 ازیک والیت فقیه به والیت فقیهی دیگر

ازآن برخوردار است هراس داشته باشیم. مکانیزمی مانباید دربکارگیری الگو ودستگاه حوزه وآنچه که خمینی » بی دلیل نبود که شما می گفتید:

که یک مرجع تقلید بدون بکار گیری هیچ اهرم فشاری می تواند پیروانش رامکلف نماید تا بدون هیچ چون وچرایی خودجوش اوامرش را 

م ارتجاعی و جنایت های خمینی، ما به اجرا بگذارند. بدلیل اسال«  رساله»درجزئی ترین مسائل زندگی روزمره شان را تنها با مراجعه به یک 

این  واهمه داریم که به آن نزدیک شده وچنین الگویی را بکاربگیریم بدلیل تبعات منفی که درجامعه ومردم دارد. ما نباید خمینی گزیده بشویم.

«بهترین دستگاهی است که همه را به تبعیت ازآن وامی دارد.  

 آقای رجوی!

هرسه اهرم رهبری سیاسی، رهبری انقالب ورهبرمذهبی رایکجا دراختیار دارد. واین عالی » خوردیدکه او: شما همیشه حسرت خمینی را می 

ترین سطح رهبری است.« دررژیم والیت فقیه تفکیک قوا معنا ندارد زیرا عمال همه چیز دردست ولی فقیه است. درسازمان نیز) رهبری عقیدتی 

 و فرماهی کل ارتش آزادیبخش ومسئول شورای ملی مقاومت( چنین است. 

وت ( رژیم آخوندی هم می گوید: خامنه ایی کانال دستیابی ووصل به خداست!.) دقیقاً عین عبارتی که درروزنامه های رژیم بکاررفته است(. تفا۲

!.دستگاه نظری شما مبتنی بر رهبری عقیدتی، با دستگاه رژیم آخوندی وارتجاع حاکم، متکی براصل والیت فقیه چیست؟  

چیست؟! آیا دیگ به دیگ می تواند بگوید: رویت سیاه؟. پس شما « رهبری عقیدتی»، پس این «مرگ بر اصل والیت فقیه» اگر شما می گویید: 

؟. این شعار که برعلیه رهبری عقیدتی است؟.«مرگ بر اصل والیت فقیه» برچه اساسی می گویید.   

«منکراّول، والیت فقیه است»: رجوی می گوید  
 

منکراّول درسازمان مجاهدین نیز، رهبری عقیدتی : باید تأکید کنم که. بقول رجوی اگرمنکر اّول والیت فقیه است، که درست هم می گوید!

 است.



 

یا دُم خروس را؟. نمی دانیم قسم حضرت عباس را باورکنیم،« اصل والیت فقیه، رسم یزید دوران؟» عکس مراسم نوحه خوانی درلیبرتی وشعار  

 دیدگاه عریان رجوی درباره انسان ورهبری 

 انسان میمون اصالح کرده 

دردادگاه اعضای سازمان در پروژه زندان های رفع ابهام، خطاب به  ۷۴رجوی درسال  »رفتم اومی گفت:« د -ل»نزد دوستم ۱۳۹۶در اسفند سال

وموضوع شکنجه ها درسازمان مجاهدین ، که برروی اعضای  ما که درسمت راست رجوی نشسته بودیم، نظریه ودستگاه رهبری عقیدتی و انسان

 سازمان اعمال شد را اینچنین توضیح داد:

«سوریه ولیبی هم شکنجه داره.) سوریه ولیبی* هم دارند، شما چی میگین؟. بدون شکنجه کارپیش نمی ره، همه دارند... همه جا هست»   

 

د، حکمش چیست.وسپس رجوی همه نوشته ها را خواند:فالنی اعدام . اعدام . اعدام وهمه را به همه گفت بنویسید که ثابت شد که شما نفوذی هستی

همه می توانند با انقالب مریم بیایند مگر اینکه نفوذی نباشند.»خواند. وبه این شکل حکم همه را ازخودشان می گرفت. وسپس آمد وگفت:  

وتروتمیزنشسته اید، مثل میمونی که اصالح کرده باشد، اینجا نشسته است، ولی میمونه!. رجوی دردادگاه می گفت:شمایانی که اینجا با لباس مرتب   

همانطورکه میمون یک مدارتکاملی ازانسان عقب تراست. شما هم نیازمند رهبری برای تکامل خودتان هستید. بنابراین باید سربسپارید وهرچه »

« گفتیم انجام بدهید.  

من چوپان هستم، شما گوسفند. رجوی هم میگه شما حیوان هستید.» ید:دوستم اضافه کرد: خمینی می گو  

واقع ۱۰یا  ۸چندماه قبل ازحمله امریکا به عراق درنشست الیه ام جدید درمقرخودمان اف ام) فرماندهی( ۱۳۸۲مهدی براعی ) احمد واقف( درسال 

قلعه سمت چپ نماد چوبی فروشگاه چلچراغ می گفت: -درجنوب شرقی قرارگاه  

 درمارکسیسم مالکیّت نفی میشه، ولی وجه اثباتی نداره. بنابراین شکست می خوره. دراسالم آن چیزی برتوحالله، که بتونی ازش بگذری. یعنی» 

 به. است حرام نفست و جانت بگذری مردم و خدا راه در جانت از نتوانی اگر که ترتیبی همان بهچیزی که نتونی ازش بگذری برتوحرامه. به 

وچون شما تمایالت استثماری دارید، همه چیزتون حرامه، وهیچ  شما چون و است حرام تو بر بگذری نتوانی مالت از وقتی هم ترتیب همین

چیزمال خودتان نیست. هیچ کس مال خودش نیست، نه شما، کّل بشر!. پس دراسالم اینچنین ...مالکیّت ندارید. چون وجه اثباتی هست ورهبری 

ستثماری داره، همه اینها با اون تعلق داره.عقیدتی، عنصرضدا  

 زیرنویس 

براي جبهه پایداري*:   این جبهه متشکل از: لیبي، الجزایر، سوریه، عراق، یمن جنوبي و سازمان آزادیبخش فلسطین را در خود جاي داده بود كه 

پس از  ۶۰كردند. درسال عنوان كشورهاي خط مقدم مبارزه با اسرائیل، نشستهاي پیاپي برگزار ميرسیدن به اهداف استراتژیك جهان عرب و به

رجوی ممکن است به لیبی وسوریه هم برود  »رفتن مسعود رجوی وآقای بنی صدر ازایران به فرانسه، درتشکیالت یک بریف دادند که می گفت:

وبا سرهنگ قذافی و حافظ اسد دیدارکند. زیرا آنها آن موقع جزء کشورهای به اصطالح پیشرو وانقالبی محسوب می شدند. به همین دلیل رجوی 

گاه ازاین کشورها نام می برد تاشکنجه را توجیه کند. هم درداد  

 مریم آیینهٔ سازمان)همه چیز فدای رهبری(



ما با رهایی زن آغازمی « هدف»دقیقاً آن سرطیف دستگاه ارتجاعی وخمینی، » ( اگر ویژگی رژیم آخوندی، زن ستیزی است وشما می گویید:۳

 ۱۳۶۳سال ازآغاز انقالب ایدئولوژیک درسال  ۳۲سخنان خودتان ومریم رجوی را طی اینبی هیچ نیازبه توضیح واضحات، می توان « شود!.

من ابزاروچاقویی دردست رهبری هستم!.من آمده ام تا رهبری »که به کرات بدان تأکید کرده اید، می توان اشارت کرد. مریم می گوید:  ۱۳۹۵تا

خب ، « هم اینست که بعنوان سربازارتش آزادیبخش در مقابل شما رژه برود!. عقیدتی و خاص الخاص مسعود را برجسته کنم .ونهایت آرزویش

« همچون خودش»وقتی این تنها آرزوی کسی است که همردیف شما دررهبری است؟!. تکلیف بقیه زنان که النهایه می بایست جا پای اوبگذارند و

سئله زن، بعنوان چاشنی و سُسی برای کسب جایگاه رهبری عقیدتی استفاده بشوند هم واضح و روشن است؟!. دقیقاً به همین دلیل است که شما، ازم

 کردید.

 

، وبه تبع ۶۸درقدم اّول نه تنها مریم، بلکه تمام ساختاری که زیرمجموعه مریم است ) ازاعالم مریم بعنوان مسئول اّول سازمان مجاهدین درسال 

وبعد اعالم شورای رهبری درفضای بسته اشرف و درحصار حاکمیّت صدام، تا  آن طالق ها وسپردن هژمونی درتشکیالت مجاهدین به زنان

وبستن شکافهای تأسیس شورای مرکزی ازهزارزن مجاهد درلیبرتی( بطور مستمردریک بافت وزنجیرهای بهم پیوسته جبرهای توتالیتاریسم 

م بحث ونشستهای سازمان تنها تنها از شما ورهبری تان شروع رهبری، بکار گرفته اید. سه دهه است که تمابرای مطلق العنان کردن  تشکیالتی

 می شود وبه شما ورهبری عقیدتی شما ختم می شود. 

 نمایش مهوع رهبری عقیدتی، ویک حقیقت دیگر)دروغ(

  

غبار روبی حرم با شال وسپس انداختن شال برشانه های رهبری عقیدتی، یگانه حامل همان مکتب وامامان شیعه.  -حرم کاظمین۸۰فروردین سال 

 ۶۳اما درپس این سوءاستفاده ونمایش مهوع، حقیقت دیگری نیزدراین عکس وفیلمی که برروی یوتیوپ گذاشته شده، وجود دارد. رجوی درسال 

را به همردیف رهبری عقیدتی انتخاب کرد. حتی دراین همردیفی درشعارها ونامه ها ونوشته ها درنشریه مجاهد وسیمای آزادی مریم رجوی 

دراین نمایش مریم غبارروبی می  تلویزیون مجاهدین نیزهمواره وجود داشته ودارد. اما برغم انتخاب مریم رجوی به همردیفی وهم شأنی با رجوی،

ردن رهبری عقیدتی می اندازد. رجوی هیچ ارزشی برای انتخاب مریم رجوی بعنوان همردیف خودش قائل نیست، ودراینجا مریم کند وشال را برگ

؛ اما جایی که خودش مطرح «حرمت مسجد با متّولی آن است»مثل یک کنیزغبارروبی کرده وشال را بگردن اومی اندازد.  رجوی می داند که 

مهوع است. زیرا رجوی تنها خودرا مطبوع می داند. ازقضا کسی که خودرا چنین می انگارد ومی نمایاند، خود باشد، حرمت مسجد هم برای او

 نامطبوع ترین انسانهاست. 

حقیقت این است که مریم رجوی بعنوان برند رجوی)رهبری عقیدتی( نقش بیرونی اهداف رجوی) اسالم دمکراتیک وبردبار( را بازی می کند. 

زیرا بعنوان یک رئیس  ازتمام مسئولیت های خود ازسازمان مجاهدین استعفا می دهد،» با اعالم ریاست جمهورگفت:۷۲ال مریم رجوی درس

نمی توانست عضوسازمان مجاهدین نیزباشد. اما این همان دروغ وفریب هایی است که رجوی با این سناریوسازی ها، به هم شورا «جمهور»و

نمایی ازیک هیوالی همه چیزخواری است که دروغ ودغل را مسخرخود ساخته است. واین ویدئوکلیپ، ومردم واعضا می خندید. این عکس  



درداخل تشکیالت را پیش می  یک خانم دیگر ازاین دست، بعنوان همردیف دیگررهبری عقیدتی ، مهوش سپهری) نسرین( نقش اهداف رجوی 

شی، برای سرکوب زنان ومردان مجاهد، نقش بریا را شوروی سابق را درکسوت برد. مهوش سپهری زنی با فرهنگ لمپنیرم وخشونت ونسق ک

رجوی همردیف رهبری عقیدتی بازی می کند. زنانی که اینچنین ملعبه دست رجوی گشته اند، توانسته اند با کثیف ترین شیوه های ممکن نیّات پلید 

 را پیش ببرند.

 

 

ایدئولوژی واستراتژی شما است مریم همیشه برای شما اسپند دود می کند وشما هم برای مریم) چراکه مریم  این تصاویرآیینهٔ تمام نمایی از تمامت 

 هم، فقط به فقط، شما را تبلیغ وتبیین می کند( این تمام داستان سه دهه حضور درعراق است.

 زوج رهبری عقیدتی

وبعدلیبرتی( باعث بودن شما دراشرف)» هم دراشرف وهم درلیبرتی گفته بود:برای رجوی تنها مریم وحفظ جان اومهم بود) یعنی آیینهٔ خودش(. 
تن  ۳۳۰۰یعنی به شما موشک بزند، ونه به مقرمریم!(. می بینید!. درکف ترازوی شما) از «) میشه که، رژیم تمرکزش را از روی مریم بردارد.

مریم موشک نخورد!. کاش امام حسین زنده بود واین حرفها مدعی  اعضای سازمان( هیچ نیست، بلکه، خوشا که به شما موشک بزنند، تا به
 پیرو ومقتدای عقیدتی اش را می شنید.  

 
این هم دروغ بود. رجوی همیشه دوبله « مریم به فرانسه رفته تا چتر حفاظتی شما باشد!.» گفته بود:۸۲رجوی فراموش کرده بود که درسال  

رفی دیگر، تا پیش از دستگیری مریم درفرانسه، حضور اواساساً علنی نشده بود وبا دستگیری فهمیدیم دروغ می گوید!.عطف به سخنان فوق، وازط
که اودرفرانسه است. وهیچ فعالیّت علنی قبل ازدستگیری وپس از بمباران قرارگاه ها و ستونهای زرهی وافراد دراشرف نداشت. چون هدف فقط 

وی درگیجی پس ازسرنگونی صدام، سخنانی می گفت که فراموش می کرد، قبالً خالف آنرا گفته رج حفاظت جان او بود. برخالف دوران صدام،
است. شرایط وسرعت تحوالت مانع می شد که رجوی بتواند، روی حرفهایش تمرکز کند. زیرا نشست ها درونی بودند ودرسیمای آزادی پخش نمی 

 شد. 
 

 رجوی پس از ۶-۷ مردادسال۸۸ و۱۹ فروردین سال۹۰، وکشته وزخمی شدن بسیاری ازافراد، هم دراشرف وهم درلیبرتی می گفت:» اگرهمه 
 هم برن)کشته شوند( وتنها مریم بمونه، برای من بسه!.«

    

راشرف بیشتر می شد من ازاشرف اگر من دراشرف می ماندم،  فشارب »رجوی درلیبرتی درباره عدم حضورش پس ازسرنگونی صدام گفت:»
؟) وقتی می گویم همیشه دوبله دروغ می گوید، به هیچوجه قصد «رفتم) خودرا فدای شما کردم( تا فشار از روی اشرف وشما برداشته شود.

 پررنگ کردن دروغ گویی او درکارنیست. بلکه این تذکار وسیاق ثابت رجوی است(.
 بیشتر باور می کردند!.«  شاید»ازتشکیالت میزد، عجیب است کاش این حرف را به بیرون 



نفر را ۱۰،۰۰۰که سازمان بسیج داده بود برای ارتباط با خانواده ها، با این هدف که باید ۸۳مهناز شهنازی اززنان  شورا ارشد رهبری درسال  
 هدف حفظ جان رهبری بود!. یعنی« یک نفر هم بیاوریم به ارتش ،این تضمین جان رهبریست!.»جذب سازمان کنیم، می گفت:

، زنده ماندن مسئله برای مامهمترین  »این حرف رجوی بهیچوجه درست نبود!  مریم رجوی حتّی پیش از سرنگونی صدام دراشرف گفته بود:
سیس أدر هرکجای دنیا ت ،را یاو می تواند سازمانی دیگر .کافی است ،اگر همه کشته شوند و فقط مسعود زنده بماند… مسعود رجوی است 

 «.کند
 

 من حفاظت پای »تن ازاعضا وشکنجه وکشته شدن تعدای زیر شکنجه ها رجوی گفته بود: ۷۰۰درجریان پروژه رفع ابهام ودستگیری ۷۳سال 

  «.عقیدتی رهبری زوج«داشت: اهمیّت کس دو و چیز یک حفاظت درواقع «.است بوده میان در

 برادر) تارموی یک فدای نیست، مهم بشوند کشته جریان دراین اگرهزارنفرهم»بود: گفته ها دادگاه درهمان هم رهبری شورای اززنان یکی

 رجوی(.

 درباره عقیدتی رهبران خود وقتی اّما گفتند. می آنها جان هرباردرباره پایین تا باال از سازمان، مسئولین تمام که است سخنانی منهای فوق، سخنان

  نیست. سازمان مسئولین سخنان بیان به دیگرنیازی گویند، می خنس صریح اینچنین خود

 برای ایی مسئله صدام، ازسرنگونی پس دربحبوحه رجوی خواستم نمی هیچوجه به بود، آورده برسرم که بالهایی همه برغم هم من اینکه توضیح

 ازهوشنگ ۸۳ سال در هم وقتی بود. ام ذهنی دغدغه باشد، دیوهرزدوبن رژیم دسترس دوراز که کند، پیدا امنی محلّ  ازاینکه و بیاید. پیش او

 رفت. پاریس وبه پروازکرد، ۶۰ درسال ازایران که ایی دروه همان مثل بودم. وخوشحال شد راحت خیالم است، امن جایش که، شنیدم دودکانی

 ما وهمه بود. ما ضعف نقطهٔ  بلکه شد!، نمی محسوب ما قّوت نقطه این رجوی، درباره کرد، می عمل چنین ما، نسل دروجود عاطفی های )عُلقه

 خوردیم(. آسیب نقطه ازهمین

 شرک دمکراتیسم=

. از نظر مسعود رجوی، از آنجایی کردسازمان را منحل  (دفترسیاسی )پایه های شرک  ،به مدار رهبری عقیدتی رسیدنبا  ۶۳درسال رجوی ( ۴

، جایی برای دیگران باقی خدا بعنوان کانال وصل او تحلیل وتفسیر ،تصمیمبنا براین !، است برترین بندۀ شایستۀ خدا در زمینرهبری عقیدتی که 

چیزی  «دفتر سیاسی»ازاین پس  تصمیم گیری، همانا شریک شدن بارهبری عقیدتی متصل به خدا بود.دردر نتیجه هرگونه مشارکتی نمی گذارد و

 ازنظر رجوی توحید مساوی است با رهبری عقیدتی، همچنانکه درآغازگفتیم، منحل می گشت. باید نیست، وجز یک ارگان شرک ورزی نبوده و

) زیرا سازمان با پدیده های  نطفهٔ اصلی شرک درسازمان در همین نقطه بسته شد. درسازمان شرک به رهبری جرم بود، اّما شرک به خدا، نه.

 مادی روی زمین کارداشت، یعنی رهبری عقیدتی.(

باایجاد  ۷۲بود.  کما اینکه درسال  «اجرایی»رهبر با نیروی یک فاصله   رجوی با دیگر مسئوالن سازمان، ٔفاصله ،حالل دفتر سیاسیپس از ان

کشید؛ وتمام مردان مجاهد زیر « رهبری عقیدتی»متشکل اززنان، یک الیه ودرواقع باید گفت هالهٔ ایدئولوژیک  پیرامون « شورای رهبری»

. درسازمان هیچ مردی نبود که باالی سرش بدون استثنا یک زن نباشد. این امر پیش از اینکه رهایی زن را درنظر قرارگرفتند انهژمونی همین زن

آن نره خره از سازمان می » می گفت:  ۷۰درسال  نگهداشتن مردان توسط زنان بود. همان زنانی که رجوی بصراحتوبند داشته باشد. درقید 

بدینوسیله رجوی با یک تیر دونشان زد!. با هژمونی « ه سازمان آمده بودند.برا هم می گیرد ومی برد. آنها برای من  خواهد برود، دست زنش

که تاریخاً زیرسلطه بودند( وبقول مریم رجوی خدایشان همسرانشان بود. با بکارگیری هژمونی زنان بر مردان،  انزنان بر مردان مجاهد )زن

« تضاد دوران»تحت عنوان مبارزه باوشده، داده ایدئولوژیک که به آن بار  یجاهد( را برای همیشه دریک ساختارهردوطرف مقابل) زن ومرد م

 به کشید ومی کرد می نازل را بحث ودرعمل است. جنسیّت دوران تضاد بود معتقد رجوی ) .بکشد خود سلطه زیر همیشه برای«جنسیّت»و غول 

 بسرکردگی امپریالیسم ۵۸سال در دروان تضاد رود؟. نمی پیش رژیم امرسرنگونی جنسی، مسائل بدالیل که بودند متهم وهمه افراد، جنسی مسائل

 به را زنان بود!، خدا عشق او بقول که پیامبرش که هرگزنگفت رجوی مجاهدین؟. جنسی مسائل وعراق، دراشرف دوران وتضاد بود. امریکا

 اّما است، جنسیّت دروان تضاد »گفت: می رجوی کرد. رافتح کناریش ومرزهای عربستان تمام ّماا تا...، چند نه دوتا، نه یکی، نه برد، بسترمی

 اش. دوبله ودروغهای عقیدتی...، رهبری توان این به بنازم برد...، می وسرویسگاه رقص به را همه چندتا...، نه دوتا، نه یکی، نهخودش،

در پشت این فرهنگ ومناسبات زن ساالر و مرد ستیز،  .درآورد توتالیتاریست سراز سی(دفترسیا وحذف ازسازمان زدایی شرک توحیدی) چنین

 درآمد: اجرا به رجوی توسط شده، چیده ازقبل سناریو یک طبق وبرنامه طرح این تمام کند.این رجوی بود که احساس امنیت می

دیفی وآوردن یک  زن در رأس رهبری بلحاظ ایدئولوژیک پیچ ایدئولوژیکی حل مسئله زنان ومسئل همر»همچنانکه مهدی ابریشمچی گفت:

 ۹صفحه  ۲۵۶مجاهد شماره « محصول خود مسعود بوده است. داستان ازدواج وطالق داستانی بود که بعداً دفتر سیاسی آن را دنبال کرد

، چرا که مشروط بودن مسعود به همسر پس این راه دقیقاًبه ازدواج مریم ومسعود منتهی می شد. اگرمسعو د زن داشت، مریم مجرد می ماند»

 ۲۳صفحه  ۲۵۵مجاهد شماره «سابقش یک الزام دیگر انقالب بود

اگر بحث مبارزه با دستگاه جنسیّت و رهایی زنان « .د می مانداگرمسعود زن داشت، مریم مجرّ »کاش ابریشمچی معنای حرفهایش را می فهمید!. 

 شته باشد؟. اگر مریم همسر داشت، چرا مسعود مجّرد نماند؟.است! چه فرقی می بایست بین مرد وزن وجود دا



 دم خروس مبارزه با جنسیّت درسراپای مدعیان نفی استثمار از زنان و... را می بینید؟. 

رابطه دراین دستگاه، عمق دیدگاه مطلقاً جنسی ابریشمچی پیداست!، کما اینکه مریم نیزچنین است!. آنها رابطه زن وشوهر را، بطورمطلق یک 

 ونه چیزدیگری!. جنسی میدیدند،
وامروزبی تردید همه زنان ودختران مجاهد یک مریم هستند: اینطورنیست مریم؟) وخطاب به جمعیت( آیا »رجوی نیز چنین سُسی به آن می زد:

۴۶صفحه   ۲۵۳مجاهد شماره « اینطور نیست)تأیید حضار بویژه خواهران مجاهد(  

زوج رهبری عقیدتی درواقع فرم وپوشالی بیش نبود، آنچه درمحتوا پیش رفت، مریم آیینه ای بود برای سازمان واعضا وتشکیالت)همه چیز فدای 

 رهبری(.

دمکراسی= شرک نامیده می شود. اما رئیس جمهوربرگزیده مقاومت) رجوی( بالانقطاع از» اسالم دمکراتیک وبردبار« سخن می راند؟. من واقعاً 

ایمان دارم که شرم حسی است انسانی، وبقول مارکس انقالبی، اما شرم حلقه مفقوده سیاست ووالیت...وغاراشرف...تا آلبانی ووالیت خامنه ایی 

 است.

  

صائب تبریزی    «نیرزد آینه بودن به آن همه تشویش       كه هر كه جلوه فروشد، تو رنگ گردانی»   

 

 اصول دین حقیقی سازمان، روی رهبری عقیدتی سوار شده 

یعنی رهبری شد. زان پس همه چیز «! همه چیز»درسازمان قبله عوض شد. قبله نه مّکه، نه خدا، ونه اسالم و نه مردم، بل یگانه شاخص 

اء َعلَى الكُفَّارِّ  گشت.  دَّ رنگ تعلق به رهبری گرفت و همه چیز را در قاب رهبری دیدن. وهرگونه کفر ازاین »قبله گاه رهبری«؟!، مستوجب أَشِّ

و قدرت « نیروی واکنش سریع»یش روی ما یک آسمان سیاه و یک زمین باتالقی وتیغ سرکوب گریز ناپذیر نشست عملیات جاری، درحکم درپ

 ضربت جمع، سفره گشود.

اّما سی سال « است!.« دستگاه جنسیّت»افرادشروع نمی شود، بحث ما «جنسی»بحث ما از مسائل» ( آقای رجوی! سی سال است می گویید:۵ 

» خطی استراتژیک وایدئولوژیک، بطورمطلق بدون هیچ شکاف وابهامی ناشی ازمسائل -ست که ما شاهدیم که تمام موضوعات سیاسی تشکیالتی ا

افراد واعضای سازمان چه مرد وچه زن )وبقول خودتان: بخارات برادران نرینه وحشی ومتجاوز، واشعه دادن مادینه های مهرطلب و... « جنسی

این جنگ تا زمانیکه » د. واین داستان بی پایان همچنان تا همین امروز ادامه دارد. اینها حرفهای من نیست، بلکه خودتان می گفتید:(ربط می دهی

اعضای با سابقه وقدیمی( که «) ام او»اجتثاث دررده تشکیالتی»همچنانکه محمد اقبال هم که درنشست خاص تحت عنوان « زنده هستید ادامه دارد.

اسفا که رجوی این واژه عربی راکه به معنی ریشه کنی است، ونوری مالکی نخست «) لم این نشست برای دیگرالیه ها پخش نشد!. حتّی فی

وزیرعراق برای ریشه کنی اعضای حزب بعث بکارمی گرفت، برای ریشه کنی افراد مخالف درون تشکیالت نیزازهمین واژه استفاده می کند. 

توانایی »سالگی هنوز۱۰۰پدرش تا سن »درحضور شما گفت:  ۱۳۸۹ان اعضا بود والغیر(دراسفند سال هدف رجوی ایجاد رعب درمی

داشته وهدف اش سوژه های مشخصی دراین نشست بودند...، می بخشید ما بدلیل احترام به آن مرحوم ودیگران از گفتن سخنان اومی «جنسی...

ائل)مسائل جنسی( یکی دوساله تمام می شود ودیگرآثاری ازآن باقی نمی ماند. گذرم. ) برخالف سالهای اّول که می گفتید که این مس

آلت جنسی تبدیل »سال موسوم به حوض برگزارشد تاکید کردیدکه: ۱۳۷۴ومشخصاًدرنشست خاص رده مسئوالن نیروها که درحاشیه نشست های 

 می شود به موش کوری که دیگر بعنوان یک عضو زائد دراندام انسان است(. 

به غسل روزانه ۱۳۹۴گربحث مقولهٔ جنسیّت است؟!، پس اینهمه تهدید وارعاب ولجن مال کردن افراد وتأکید شما برغسل هفتگی، که درسال ا

نفردرانتهای اتوبوس هستند، یکی ازآنها دو ۲ودرآلبانی به غسل درصحنه تبدیل شده چیست ؟!) درآلبانی نفرات سازمان سواراتوبوس می شوند،

انگشتش را، آنگاه جواد خراسان ۴به جواد خراسان که ازمسئولین سازمان است ودرجلو اتوبوس سر پا ایستاده نشان می دهند، ودیگری انگشتش را 

وارد درنشستی در پایگاه سازمان، همین فتح الفتوح رابرای دیگران نقل می کند که، بّچه ها آنقدرپیشرفت کرده اند که درجا درصحنه فاکت ها وم

را حتّی بصورت ایستاده دراتوبوس هم گزارش می کنند.) شرم آورنیست که مجاهدین سواراتوبوس شوند ودراتوبوس چند زن را ببینند  جنسی شان

ضای و هرکدام به تعداد دفعاتی که مسائل جنسی به ذهنشان زده، درجا وهمانجا به مسئولشان با انگشتشان، نشان بدهند وگزارش کنند. همچنین اع

لبانی باید فاکت های جنسی خودشان را بهنگام تردّد در خیابان ها و... بصورت درجا به نفر کنار دستی شان بگویند. یکی ازاعضای سازمان درآ



من االن یک » ی به خیابان رفته بودیم او هریکی دودقیقه، به من می گفت: -من با س» ازسازمان جدا شد، گفت:۹۵قدیمی سازمان که درسال 

ع هم  -بس کن این کثافت بازیها را، حالمو داری بهم میزنی...، چند ماه بعد س» جنسی داشتم. من ازدستش خسته شدم، وبه اوگفتم:فاکت یا دوفاکت 

 ازسازمان جدا شد.( چون این بحث جنسی تنها به ابزارسرکوب شما وتشکیالت تبدیل شده وهیچ کارکرد دیگری ندارد!. شما خوب می فهمید چه می

این مسائل روی سرافراد آوارمی کنید!، وهرمسئله ای را به آن ربط می داده، وفرد را درهم می شکنید. همه افراد می دانند که  گویم!. وچگونه

اگرحرفی بزنند، باچنین تهمت وسرکوبی مواجه می شوند. وراستی کیست که تاکنون با چنین بی حرمتی کثیف ودرهم شکننده ایی درتشکیالت 

یک نفر، ولوتنها یک نفررا نام ببرید!.مواجه نشده باشد؟!،   

درنشست های طعمه همه باید می رفتند، گزارش می نوشتند ودرجمع می خواندند واثبات می کردند که طعمه وزارت اطالعات رژیم  ۸۰( سال ۶

ی خودشان را لب مرز رژیم آخوندی همه ناچاراً باید بلحاظ ذهن،«طعمه برو گمشو!» آخوندی هستند؟!. بحث اصلی این بود که به همه می گفتید:

وعراق می گذاشتند تاآنوقت قدربودن دراشرف را بدانند؟!. به عبارتی، برای پذیرش خط وخطوط شما و تشکیالتی که بدست شما بطورمطلق 

ف کنند وبنو یسند ودرجمع سرکوبگر شده، جایشان لب مرز ورفتن وتحویل رژیم دادن است، مگر اینکه شرایط یا دیکته های شما را بپذیرند واعترا

بی بخوانند وجمع هم آنرا اوکی کند!. خودتان با چنین سناریویی ازقبل مشخص شده ایی ازتهمت وتهدید، فضای اختناق وسرکوب راحاکم کرده وچه 

م رجوی هم ازاین هدیه برایتان دارم، ومری« هدیه»آمدید وگفتید یک حرمتی هایی که انجام ندادید. دراواخرهمین نشست های چهارماهه طعمه 

از ناپاکی « غسل»وبعد فهمیدیم این هدیه شما، «  مثل همیشه مسعود قیمت را ازخودش داده وبه شما پرداخت کرده است!.»بزرگ می گفت: 

دیه، اجباری رجوی واژه قرآن را برای اثبات نظرات خودش اخذ می کند(. اسمش هدیه بود اّما این ه -ورجس دوران است. ) رجس: پلیدی ناپاکی

به چنین هدیه ای ؟! آنقدر ضوابط ومرزسرخ برای اجرای آن گذاشتید که فضای بازداشتی و زندان را ایجاد می کرد.  بود!. ودرسالهای بعد،

د. صریحاً ضابطه خوانده می شد، که اگرکسی به هردلیل کاری، یا بیماری وبستری شدن و...به نشست غسل نرود. اجازه خروج ازمقررا ندار

اگرچه خروج از مقرهم اختیاری نیست. بلکه با ویزای فرمانده وبرای کارهای مشخص طبق دستور روزانه است، نه بصورت خروج آزاد 

ودلخواه. واساساً درب و مانع میله ایی وکیوسک دژبانی وبرگه ویزای خروج درهرمقربرای همین امربود. بلکه عدم اجازه خروج حتّي برای 

وتشکیالتی است. واگر فرد کارومسئولیتش بدلیل عدم خروج، انجام نشود، باید دوضرب پاسخ مسئول وجمع را درعملیات جاری کارهای سازمانی 

 را بدهد. به این صورت جمع ابزار سرکوب می شد.

بود، وداروی تاریخ مصرف روزبعد ازآن مرا به دکترنمی بردید. چون هدفتان کشتن من ۳۳آقای رجوی! آیا شما نمی دانید پس ازسکته مغزی که  

شب به دکتر بردید )شرحش را جداگانه داده ام(وقتی ساعت یازده  ۱۰گذشته وتوصیه های برخالف نسخه پزشک و...داده بودید، روز جمعه ساعت 

سل را اجرا کنم، چون شب آمدم مقر، فرمانده مقرعلی اکبر انباز)یوسف( نشست داشت، ومن باید باآن وضعیت بیماریم منتظر می ماندم تا نشست غ

شب رفتم نشست غسل. چون غسل باید انجام شود!.این معنی هدیه ۱۱۴۵روز رفته بودم دکتر؟!. النهایه ساعت  ۳۳درزمانبندی نشست غسل، پس از

ط های متقاطع شما است. شما حتّی ازآدمی که سکته مغزی کرده وبدلیل خرد شده مهره کمر بستری است، ودرسه نقطه زانوها ومچ پا پارگی ربا

ومینیسک ورباط دارد، وبا عصا هم به زحمت تردّدمی کند، نمی گذرید. سی وسه روز بیرحمانه دکتر نمی برید تا مشخص نشود که چه بالیی می 

همان کارکرد خواستید سر او بیاورید. اّما باید آخرشب هم شده، بیاید وشما نشست غسل را انجام دهید؟ ، شما غسل را مرز سرخ کرده بودید.این 

 مرز سرخ است) سرکوب(!. آدمی راکه هدفتان کشتن اوست را هم، به نشست غسل می برید؟!. مفهوم است کارکرد غسل برای چیست!. 

نشست غسل هفتگی، طبق یک سناریو ازپیش ساخته شده تبدیل به نشست غسل روزانه شد.) تمامی اعضای سازمان، غیرازآقا ۱۳۹۴( درسال ۷

می بایست آنچه درذهنشان ازمسائل جنسی درطی روز ایجاد می شود، دردفترچه کوچک جیبی که همه اعضا نزدخودشان دارند، وخانم رجوی، 

درنشست جمعی یگان یا ترکیب جمع خودشان، گزارش هفتگی جنسی خودرا می  همان موقع، ثبت می کنند ودرپایان هفته، پنج شنبه وجمعه ها،

یا مادرش روزچهارشنبه دراشرف یا لیبرتی بمیرد!، همان فرد باید روزبعدش پنج شنبه یا جمعه ها، بیاید وفاکت های  خوانند. فی المثل اگرکسی پدر

 جنسی اش رابخواند!، این یک امرعادی درسازمان است... ومرزسرخ اعالم شده وباید هرفرد درپنج شنبه وجمعه گزارش را بخواند!(

مرحله طالق هاوجنگ با دستگاه به اصطالح جنسیّت...؟! باید این مسئله کمترو خفیف ترمی گشت، آقای رجوی! بعدازیک ربع قرن ازشروع  

درلیبرتی پیام دادید، به شکل روزانه ۹۴انقالب ایدئولوژیک باید چنین محصولی می داد، نه اینکه نشست غسل بدلیل همان فسادی که شما درسال

درمورد مقوله جنسی می گفتید: محو  ۷۴ی پیام شما می رساند! خوب می دانید چه می گویم. سال اجراشود؟! این که پیشرفت نیست!. این را محتوا

می شود وازبین می رود...چراهرچه بیشترمی گذرد، نه تنها حل نمی شود، بلکه با ضوابط و سرکوب سخت تر وحاد ترش می کنید؟!. راستی باچه 

کردید؟!. من وقتی ازافرادی که جدیداً جدا شده اند، موضوع را شنیدم؛ ازشیوه ایی که بکار بردید سناریویی اینبار غسل هفتگی را، به روزانه تبدیل 

اصالً تعّجب نکردم وعجیب اینکه نفری که تازه جدا شده بود، هنوزدرچنگال حرفهای شما وسناریوی ساخته وپرداخته تان، قدرت فکروفهم این 

هنوزدرفضای تهمت وتهدید وسرکوب شما نفس می کشید. اینبارهم شما خودتان مستقیماً وارد  ترفند سناریو سازی همیشگی تان رانداشت. چون

نفررا ۳می دیده، آنراضبط وبه همدیگر می دادند. وگفته بودید ما « سی ان ان»تعدادی ازافراد برنامه » شدید وپیام دادید، با این سناریوسازی که: 

«اخراج کردیم. وازاین پس غسل هفتگی روزانه می شود!.که دراین رابطه باند تشکیل داده بودند را  

 اّول اینکه بدلیل یک بی نمازدرمسجد رانمی بندند!

 دّوم اینکه چه ربطی به نشست غسل هفتگی وتبدیل آن به نشست روزانه وتعمیم آن به همه افراد دارد.



است وبا تاخیر پخش می شود وهمه صحنه های آن حذف می گردد. سّوم اینکه برنامه سی ان ان از پیش ضبط شده واز سانسور وفیلترعبورکرده 

شما ازکدام برنامه ...حرف می زنید؟!. حتّی همین سی ان ان وبی بی سی کنترل شده و پخش تکراری، درمواقع خاص کالً قطع می شود)مثل سفر 

ه افراد منتقل نشود.وزیران دولت امریکا به عراق یا بان کیمون و...( تا هرخبر وبحثی درباره لیبرتی ب  

بدهد. چهارم اینکه کسی آنجا توان ضبط ندارد. هیچ کس به کنار دستی اش اعتماد ندارد، چه رسد که نوار وبرنامه آنچنانی ضبط کرده وبه دیگران 

 وطبق ضابطه کامپیوترها دراتاق جمعی ومانیتورها تماماً دردید همه قرار دارند. 

سرور نیزبه اتاق خواهرفرمانده همان مقرمنتقل شده و امکان هیچ گونه ۱۳۹۳شده ودریک اتاق است ودراواخرپنجم اینکه همه کامپیوترها جمع 

 ارسال ازیک کامپیوتر به کامپیوتردیگروجود ندارد وهرگونه ارتباط عرضی، جز یک کانال مشخص)فرمانده( مسدود شده است؟!.

ریا ویونامی وپرسش آنها دراین رابطه که چرا شما با دنیای بیرون قطع هستید تنها برای ششم اینکه برنامه سی ان ان فیلتر شده بدلیل حضورکمیسا

 سفید سازی پخش می شود. سازمان کجا وسی ان ان و...کجا؟ ، هیچ گربه ایی، مخصوصاًرهبری عقیدتی فی سبیل هللا موش نمی گرد.

گی به غسل روزانه است. آیا واقعاً شما کاردیگری بغیرازکنترل چنین آقای رجوی شما خوب می دانید که این سناریویی برای تبدیل غسل هفت

نفراخراجی راهم اعالم کنید!. آقای رجوی می خواهید من اسامی افرادی را بدهم که مسائل اخالقی... ۳برنامه و مسائلی ندارید؟!.  راستی اسم آن 

د واتفاقأ بعکس، مسئولیت بیشتری هم گرفته اند؟!. زیرا مجبورهستند تماماً به داشتند. اّما همچنان درتشکیالت هستند وشما با آنها مشکلی نداشتن

ی امیال شما تن بدهند!. مشکل شما چیست که نمی توانید صادق باشید وازاین شیوه های کثیف استفاده می کنید؟!.این هما سوال اصلی است که س

ان ریخته اید. سال است به همین خاطر، همه چیز را به چاه ویل خود شیفتگی ت  

 اصول دین شما، غیرازرهبری عقیدتی ودستگاه جنسیّت) والبته درعمل مسائل جنسی افراد( چیزدیگری است؟.    

 ( درسازمان مجاهدین همه اعضا بنابه حکم رهبر، همسرانشان راطالق دادند، ااّل زوج رهبری عقیدتی؟. درحالیکه خود باید الگوی چنین کاری۸

 می شدند.

  

اتاق خواب و رختخواب من »وسرنگونی صدام، دراّولین پیامش گفت: ۸۲حتّی رجوی با زرنگی خاص خودش پس ازبمباران وتهاجم امریکا درسال

مریم ومریم هم براثربمباران ازبین رفت. بدین وسیله می گوید: من ومریم هم زیربمباران بودیم!، مریم دراشرف است!، وبی اطالعی اعضا ازرفتن 

ریس را ضربت گیری می کند وعلنی نمی کند.به پا  

 

درسازمان مجاهدین، همه اعضا باید یک دفترچه کوچک داشته باشند. وموارد روزانه فاکت های جنسی خود راکه به ذهن وعین ویادرخواب مواجه 

نام آ ن خواهرراهم نوشته وبه گزارش می شوند نوشته ودرنشست غسل جمعی بخوانند. واگر فاکت جنسی عطف به خواهری درتشکیالت بوده، باید 

والنهایه  الصاق کنند. اگر این فاکت ها با خواهرمشخصی تداوم داشته باشد. باید گزارش ویژه بنویسد که آن فرد به این خواهر پیله کرده است و...،

لحظه جنسی) صدای خواهری راشنیدم لحظه جیم یا اویا آن خواهر طبق این گزارشات به مقر دیگری منتقل می شوند. بنا براین هرنشانه وعالئم و

جیم  )جنسی( داشتم. خواهری را دیدم لحظه جیم داشتم. خواهری می آمد تمایل داشتم به سمت اونگاه کنم که جیم بود. با دیدن لبخندخواهری لحظه



خشک شده)همسروطالق آن( مرزسرخ رد کردم و با داشتم. یاد عفریته قبلی )همسرم( افتادم، لحظه کثیف وحرام عاطفی داشتم، که با این استفراغ 

رشان یاد آوری امضاء محرمیّت با رهبری پس زدم. و...( همه باید چنین فاکت هایی را درجمع بخوانند. من می دانستم برای کسانی که درباره همس

چنین فاکتهایی رامی شنیدم!. اّما به مروراین مسائل درحضور جمع فاکت می خوانند درابتداسخت بود. کما اینکه برای من که ازابتدا مجّرد بودم و 

را برای همه جا انداختند...، همه مثل آدمهای بی روح می نشستیم وفاکت می خواندیم وسپس بریف هفتگی تجارب و جمعبندی ورهنمودهای نشست 

همه اعضاوحتّی بیماران درحالت وخیم باید  غسل که توسط احمد واقف)مهدی براعی( تدوین وارائه می شود خوانده شده ونشست تمام می شد.

ن درنشست غسل شرکت می کردند! وچنین گزارشاتی راازیک لحظه ...میدان دادن به جیم)مسائل جنسی( را می خواندند، همه از باال تاپایین چه ز

 وچه مرد باید می خواندند. ااّل رهبری عقیدتی!. 

 

 »زنان«، قلمرو رهبری 

اید یک فاکت ناگفته با هرزنی یا همسر قبلی اش چه درخواب وچه بیداری داشته، اّما بتواند با رهبری یگانه باشد. آقای هیچ کس نمی تواند ونب

معلوم است که رهبری با خواهرمریم همبستر می شود.این مسائل » رجوی! شرم آور است که یکی اززنان اعضای ارشد شورای رهبری بگوید:

«برای ما حل شده است.  

ایرج میرزا«   داران درمصاف و بیضه داران درلحاف      هردو در رزمند اّما این کجا وآن کجا نیزه»   

نشست غسل هدیه ایی بود، که بقول مریم رجوی، رهبری به تمام اعضایش داد ومثل همیشه کالن پرداخت همیشه ازسوی رهبری بوده  ۸۰سال 

هدیه ایی  وی زنان شورای رهبری را درنشست رقص رهایی وسپس همبسترشدن با رجوی،برای مجاهد و مبارز و پاک ماندن ما!. اّما مریم رج

 بود که به رهبری عقیدتی می داد؟.  معکوس هدیه ایی که رجوی به ما داده بود خودش اینچنین هدیه ایی از مریم می گیرد. 

شما برادران همه شاش تان کف :» ۷۴درنشست حوض سال  اّما با اینحال بازهم همه اعضای سازمان غرق مسائل جنسی هستند!، وبقول رجوی

همه مجاهدین چنین هستند، ااّل رهبری عقیدتی؟. با چنین فرافکنی ضد توحیدی، ضدمردمی، ضدانسانی و ضدانقالبی! چه بایدکرد؟« می کند!.  

سال که درسازمان مجاهدین ۳۶است. پس از ۱۳۹۵مرداد ۷دقیقه صبح ۲:۵۶من تنها درفازفوق متناقض می توانم این مسائل را بازگو کنم!. ساعت 

سال درسلولهای انفرادی وتاریک خانه های گوهردشت، که زیباترین وپرانرژی ترین وسرخوش ترین... ۳سال زندان وشکنجه ...و۷بودم وبیش از

نبوده! هرگز!. ما داریم زخمهای کاری  دوران زندگی ام بوده، اکنون باید خنج برچهر وقلب خونین بکشم. نوشتن سطورفوق برای من هرگز افتخار

ه گری برپیکرمان را نشان می دهیم. که یک مقاومتی را اینچنین به لجن یک رهبری منحط کشیدند. آیا باید حقیقت را بگوییم؟، بی آنکه ذهن محاسب

ین خلق وهمین آب وخاک هستیم، باید که با برای سود زیان خودداشته باشیم؟. یا سکوت کنیم!. اگرحقیقت این است، وما فرزندان همین مردم وهم

سوءاستفاده می کند؟. وبه جیب آنها مردم وخلقمان محرم ویگانه باشیم. آیا با روشنگری وبیان حقیقت، رژیم جنایتکار آخوندی حاکم بر میهن، 

ست!، پس چرا انجامش می دهی؟ نکردن اینکار ریخته؟. وباعث تقویت آنها می شود؟. اّول ازهمه باید گفت: اگر می گویی گفتن این مسائل خوب نی

تقویت  مهم است!. آقای رجوی! انجام چنین کارهایی، نامشروع است، نه بیان کردن چنین حقایقی!. دّوم اینکه این رژیم مشروعیتی ندارد که بخواهد

وعدم افشاء حقایق، رهبری عقیدتی سرسوزنی یکبار دیگرنیز همین را اثبات کرد. آیا با سکوت ما ۹۶، ودی ماه۸۸بشود!. قیام آخرین درسال

ازاپورتونیسم وزندان وشکنجه وسرکوب وسانسور قطع رابطه اعضا وتشکیالت با جهان خارج وتوتالیتاریسم مطلق  برای ادامه همین حیات خفیف 

آن ادامه داد. آیا باید براختاپوس اپورتونیسمی  خائنانه کوتاه آمد؟. یا بلکه بعکس، بیش ازپیش با ترفندهای روزبروز افزایش یابنده بیشتر وبیشتربه

م که تمامت سازمان را دربرگرفته، چشم ولب فروبست ؟. ما برای آزادی مردم آمده بودیم، یا برای ایجاد توتالیتاریسم مطلق درسازمان ؟. حج

که تمام شیشه های  پنجره های آنرا با کاغذ سفید  طبقه۸دروغ وفریب سازمان را پوکاند. اینجا آلبانیا است. همه اعضای سازمان دریک ساختمان 

دولت وابسته به رژیم والیت فقیه مالکی مانع »پوشانده اند. تا اعضا چشمشان به زنان نیفتد. اینجا که عراق ودولت مالکی نیست که اطالعیه بدهند: 

فیانه تلفن بخرند!. سازمان تأکید کرده تلفن همراه واینترنت اینجا به اعضا پول نمی دهند! تامبادا مخ« خرید تلفن همراه برای اعضا می شود!.

پُرشده ممنوع است. تماس با خانواده ممنوع است، وبیرون رفتن بدون ویزا وخروج ازپایگاه ! ممنوع است و...، حتّی برای انتقال کیسه زباله های 

باید دونفره ترّدد کرده و اسم خود را دردفتر نگهبانی مستقردرجلو  به منبع زباله درخیابان که دربیست متری خانه اعضای سازمان قرار دارد، 

درخروج را بنویسند!. این روح وجوهره توتالیتاریسم موجود درسازمان ورهبری عقیدتی است!. توحید تبدیل به مضحکه ایی شده است دردست 

متری  ۲۰مسخره می کنند که دو نفره برای انتقال کیسه زباله به منبع دررهبری عقیدتی. اینجا آلبانیا است، حتّی همسایه های آلبانیایی، مجاهدین را 

سال ۳۰پایگاه تردّد می کنند و...؟، شما پس ازسی سال ازغاراشرف بیرون آمدید واینک مضحکه مردم عادی آلبانی شده اید که خود 

 درغارانورخوجه بوده اند؟.



  ۱۹۸۴ی نوبل ادبیات در سال جایزه  ٔبرنده «یاروسالو سایفرت«. »گفته استی حقیقت سکوت اختیار کند، دروغ هرآن که درباره»
 
 

 «رهبری عقیدتی» چهار فصل مجاهدین ویک روضه ایدئولوژیک و تکراری

( آقای رجوی! سی سال است که هرروزهمین بحث از صبح تاشب، حتّی به هنگام خورد وخوراک تا استراحت وخواب افراد، فقط به این مسئله ۹

درلیبرتی بودم میزسرو نهار را ۹۳رداخته وبسط داده می شود. شما جزء به جزءاین برنامه ها را می دانید. آخرین باری که درعید قربان پ

درصد افراد غذا خورده ورفته بودند. اّما هنوز ترانه هایی که برای وجود ۹۵درمحوطه بیرون چیده بودند. آن روزعامداً دیررفتم . بیش از

کباب ، سه تکه مرغ ، دوتکه گوشت بزرگ با دو نوشابه ومخلفات دیگر. با اینکه  ۲ی شما اجراشده، پخش می شد.غذا چلوکباب بود، با خاطررهبر

ه، پخش اکثرافراد رفته بودند، اّما تنها درمّدت زمانیکه من سرمیزناهار بودم پنج ترانه پشت سرهم ازترانه هایی که مختص شماسروده وخوانده شد

عنی همه باید بدانیم، صاحب غذا کیست!. غیرازاین مورد قبل وبعد ازنماز صبح عیدفطر، باید شعارها حول نام شما باشد. درپایان نمازعید شد. ی

دقیقه دعای جمعی می خوانیم، ابتدا دعا برای مریم وسپس متن یا نواردعای مریم که بیشتر این دعاها،  ۳۰قربان یا عید فطرهرسال، طبق معمول،

ای رهبری عقیدتی اختصاص دارد. البته یک دعا هم برای خودمان می خوانیم و تنها برای این است که ما برای رهایی ازچنگ آلودگیها بر

ریک وناپاکیها وگناهانمان...لیاقت فهم رهبری ونعمت راهیافتگی را دریابیم!. بعد از نماز، صبحانه وشیرینی وطبق معمول عید های مذهبی، نوا

ته زیارت رهبری درمکه را که را برای شست وهشتمین بار)بصورت پخش تشکیالتی! وجدا از پخش برنامه سیمای مقاومت که سالی ونیم ساع

ری دوبار پخش می شود ویابمناسبت های دیگر( دیدیم. البته دراین دوسه سال آخر کوتاهش کرده اند. چون فهمیده اند که برای نفرات خیلی تکرا

.، اّما دیدن فیلم زیارت شما هم جزء سنّت های عیدفطر وعید قربان واسالم شده است. آیا شما این مسائل رانمی دانید؟. بعد وخسته کننده شده..

درصد دعاها فقط سخنان مریم ودعاهای او برای رهبری عقیدتی، یا دعاهای شما برای انقالب مریم وخودمریم  ۸۰تا  ۷۰ازنمازجماعت شب ، 

قران، نهج البالغه و صحیفه سجادیه است که درهمین دستگاه رهبری عقیدتی مصادره شده است. بیچاره خدا!، که چه حسادتی است؟!. چند تا هم از 

یی به شما می کند. حتّی بیشتر از اسماء خودش ، دردعاها، از صفات شما نام برده شده!. در دستگاه ایدئولوژیک شما ومریم، یک نفر اصالً جا

است!. حتّی درشروع دعاها یک بسمه هللا وبنام خدای خشک وخالی ...هم نیست. چون اکثردعاها همان متن سخنرانیهای مریم ندارد وآن مظلوم، خد

 درنشست ها وسخنرانی های او است، که تبدیل شده به دعاهای ما. این وضعیت یک روز تعطیل عید ما است!.

ته اکنون روزانه شده، هم درلیبرتی وهم آلبانی...! نشست های الیه ایی با اف یا بدون نشست ها روزانه نشست عملیات جاری، نشست غسل که الب

اف مقر یا باالتر و نشست روزانه کمیته ها، نشست صفر صفر، نشست کاری ونشست موضوعی و نشست سرویس تشکیالتی ونشست...های بی 

سخت تروبسته تروگریزناپذیرتر...شده است. شما که معنی نشست را  ساله، که هرماه یا هرسال این زنجیره درکمیّت وکیفیّت۳۰پایان بحث های 

بمّدت بیست روزازصبح تا نیم ساعت قبل ازافطار، مستمرویکطرفه حرف می زدید، بدون ۱۳۹۲می دانید چیست؟. تنها درماه رمضان سال 

فرین ولجن مال کردن وتهمت زدن به آنها بود.)خوب آنتراکت؟!.نصف این نشست درباره اقای دکتر کریم قصیم وآقای محمد رضا روحانی ولعن ون

است که زبان روزه داشتید!( وبازهم پس از افطار نیز، درنشست شبانه، یکباردیگر، بحث صبح تا عصر شما از روی متن چاپ شده مرورمی 

ساعت برای نمازجماعت وافطاروشام ونشست عملیات جاری و ومروربحث ها... وقت داشتیم.۳شد!. تنها   

، با ولی، یعنی «علی»درشب شهادت امام علی هم باز سنّت شد وسنّت اش کردید!، تا بازهم هرسال در شب قدربه دیدارموالعلی برویم؟! اّما بجای  

وبه  عولی فقیه مجاهدین، و با شما وبرای شما، تجدید عهد وپیمان بکنیم وبنویسیم!، وقدرمان ونقشه مسیرمان را رقم بزنیم!. همه چیزازشما شرو

جدای شما ختم می شود!. هنوزهیچ کس درخارج ازسازمان نمی داند که ما چند باردرسال مجبوریم با شما تجدید عهد کنیم!. این تجدید عهد وپیمان 

 ازآن تجدید عهدهایی است که شما در شرایط سیاسی مشخص نشست می گذارید، ودستورنوشتن تجدید عهد می دهید. بامتن ازپیش مشخص شده ایی

بنویسند. تا بعد قابل استفاده)سوء استفاده(باشد. با کاربرد دوگانه، هم « با دستخط خودشان»که خودتان نوشته اید! وهمه باید همان متن دیکته شده را 

 برای شهدا وهم برای جداشدگان.

و بارها خودرانظرکرده ائمه معرفی می کرد. اّما آنچه جریان « میهن -شاه  -خدا» آقای رجوی! شما چه چیزی را ارائه می دهید؟. شاه می گفت:

 داشت ومی دیدیم تنها دعا وثنا وستایش واظهار چاکری، چاپلوسی و نوکر منشی به اعلیحضرت همایونی بود. 

بهمن(، وبعد والیت فقیه راجایگزین کرد با سلطنت. و والیت فقیه  ۱۲روزنامه اطالعات «) قوق بشر است.سلطنت خالف ح »خمینی آمد و گفت: 

 -خدا»و...امرکرده بود. « اسالم»وحّجت « هللا»هم جبّاری بود که، تنها به والیت آنها بعنوان آیت  فقیهرا هم آببندی کرد به والیت مطلقه، خدای 

والیت فقیه ونهادهای زیردست آن ازجمله سپاه که بزرگترین کارتل اقتصادی وسرکوب « . سپاه -والیت فقیه  –دا خ» تبدیل شده به« میهن –شاه 

 وصدورتروریسم بود به همین  دلیل غیرقابل نظارت وحسابرسی وپاسخگویی شد. 



 

آیا جا داشت ودارد که یک رهبری مطلقه عقیدتی دیگری راسوارتاریخ وجامعه «والیت فقیه یک حاکمیّت ضدبشری است. »شما آمدید وگفتید:  

سم وروح وروان انسانها ومردم ایران کنیم، آنچنانکه سه دهه برای تشکیالت واعضای خودتان یک هیوالی ایدئولوژیک تمام عیاردرغارتوتالیتاری

وویران شهراشرف، ارائه دادید؟. عراق  

 

 ۰۰/۶/۱۳۹۲ «             انشاء دیکتاتوری »

 

 من بدم می آمد 

 و نمی فهمیدم 

 انشاء بنویسم -که چرا 

 «از ماست که بر ماست  »                         

 

 عجبا ! 

 همین را می خواست !  «شاه » 

 من نمی فهمیدم 

 آنچه از دیکتاتوری بر سر ما می آید 

 جملگی 

 !  «خواست خداست »        

 

 ال ! فغا

 همین را می خواست «شیخ » 



 نمی فهمیدم  

 که چرا این تزویر 

 خواست خود ، خواست خدا میداند 

 و بسا بیشتر از آن ...!

 

 بوالعجبا ! 

 که در این آمد و شد 

 هر که آمد ! 

 را می خواست ...!  «همین  »

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

خویشخودشیفتگی رهبری عقیدتی درهزارتوی   

چیزی بیش  ،رده خواریواال چنین امری جزمُ ، ومن می گویم انسان دربودنش جاودانه باشد ،دردستگاه رجوی انسانها پسین مرگ جاودانه می شوند

کبابش را باد می زند. ایدئولوژی رجوی چیزی ازجنس مرگ است. ازنظر او مرگ  ،ردگان آیینی است که رجوی چنیننیست. استفاده ازگوشت مُ 

خودش هرگز با چنین احساسی  ،اما نه برای خویش. ظرافت بیان او ازمرگ ورقص باالی دارآنقدرقهرمانانه واحساسی است که ،چیز خوبی است

 خو نگرفت وهماره ازآن فراری بود.

 می خواست.سربدارنانکه درمسائل خطی وسیاسی با خون سفره تبلیغات را رنگین می کرد. رجوی برای شکوه نامش، شکوفه های خونین همچ

  «پس ازمرگتان هم من صاحب خون شما هستم.»ومی گفت:

، چقدرفهم وادراکت باال رشد کردی!چقدر !هه بْ بْ » ورجوی می گفت: .همه همان چیزهایی را می گفتند که رجوی می خواست بشنود، درنشست ها

که نمی توانست به هیچ کس اعتماد کند. رجوی می دانست که آنها حقایق را نمی  ،ازرجوی چنین جانورتنهایی ساخته بود ،قدرت« وباالتررفته

که هیچوقت هم چنین امکانی وجود ندارد، وضعیت ازاین که هست پست ترخواهد گشت. ،گویند. ازطرفی هم می دانست که اگر حقایق رابگویند  

والیت فقیهدر را دررهبری عقیدتی یافت. همانطور که خمینی «ماهیتش»رجوی   

تشکیالت هم، . درخارج از بشنود او انتخاب کرد هیچ کسی با اوحرفهایش رانزند. بلکه همان چیزهایی را بشنود که خودش می گوید ومی خواهد 

و روزگار  که امکان حرف زدن ونقد و مخالفت وجود دارد، انگ ولجن پراکندن را سازوکاردفاعی خویش قرارداد. زیرسایه رهبری عقیدتی، روز

هیچگاه ما اما هربارهمان نگاتیو، بیش ازپیش سیاه ترمی نمود. گویی  ،م تا اوظاهرشوددیروشنی نداشتیم. ما باید مدتها به حالت انتظارمی مان

دیدن مهاجرت پرندگان درآسمانی که هیچ مرزوحصاری چشم دوختن به آسمان ونخواهیم دید. درچنین روزهایی،  پیش رو تصویر روشنی ازجهان

 ،همه امور ومسائل ما درهم ،غمگنانه ازپرده ی ذهن می گذشت. زیرا جهانی که ما درآن قرار داشتیم که، رؤیای دردناکی بود ندارد،

رزنجیر شده بود.   زنجیرد  

 

 ۰۰/۰۰/۱۳۹۲ «           کوچ »

 

 نگاه کن 

 کوچ پرندگان 

 چه زیبائی غمناکی دارد 

 غم و تنهائی ها -کاش 

 به زیبائی کوچها بودند 

 غم وتنهائی من -کاش 

 همسفر آنها میگشت                          



  

 آه ای پرندگان مهاجر 

 -می شنوید !  -     

 پری از بالهاتان را 

 می خواهم                        

 تا غمناکی فصولم را 

 پرواز دهم                         

 آه ای پرندگان مهاجر 

 پری از بالهاتان ...

سیامک نادری«عشق خواهرمن است»ازکتاب:  

 

 توحید یعنی رهبری عقیدتی

 دریک کالم یعنی: هرچه آن خسرو کنَد شیرین بَُود؟

 توحید درزمینه » سیاسی«

( سازمان ورجوی هماره می گفتند: تیم های ملی ورزشی، نمایندگان رژیم والیت فقیه است. وبه همین دلیل هرگز هیچ خبری ازآنها پخش نمی ۱۰

حمایت به استادیوم نمی رفتند وآن تیم ها مارک رژیمی می خوردند. کرد. ویا اگر درخارج از کشور مسابقه داشتند برخالف ایرانیان برای تماشا یا 

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

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

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

مینه هم شاخص فقط رهبری عقیدتی ) رجوی( است!. اگراوتصمیم بگیرد به مسابقه تیم های رژیم آخوندی نام گرفته وبایکوت می شدند. دراین ز

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

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

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

هم یکی ازکارکردهای رجوی « سیاسی» توحید درزمینه  ت.شدن آن می شود. درواقع حضور ومشروعیّت سیاسی درتیول رهبری عقیدتی اس

 است.

 

 

 



 

 عکسهای آقا وخانم رجوی درمسابقه فوتبال ایران وامریکا درلیون فرانسه

 پیام تبریک مریم رجوی به مردم وتیم ملی فوتبال عراق؟

ملی را، تیم رژیم آخوندی می دانند!. برای پیروزی تیم فوتبال جالب اینجاست که مسعود رجوی ومریم رجوی تیم ملی فوتبال ایران وهمه تیم های 

 عراق، به مردم عراق وتیم ملی این کشور تبریک میگوید:



 

گویی این تیم ملی فوتبال عراق، تحت حاکمیت دولت مالکی وبقول رجوی تحت امر رژیم آخوندی درایران نیست؟. وچندین سال این دولت را به 

 سبت نمی دادند؟. وکاربه چاپ عکس درنشریه وتبریک کمیته ورزش شهراشرف نیز کشیده می شود: ولی فقیه وخامنه ایی ن



 

 

همچنانکه طبق بیانیه ملی سال ۷۷ هرگونه تماس ومراوده وحمایت ازرژیم، فارغ ازجناح بندیهای درونی این مرزسرخ اعالم شده بود!. اما طبق 

معمول: »هرچه آن خسرو کنَد شیرین بَُود؟« نامه به خامنه ایی ورفسنجانی و همچنین به مجلس خبرگان رهبری، ازاین دست شیرینکاریهای رجوی 

 است.

  شیفتگی بخش دّوم:     خود

 مردی برای یک فصل، فصل خود شیفتگی 



 

 » زمان، داناترین است، زیرا همه چیز را کشف میکند.«   تالس، فیلسوف یونانی 
 

را درآب « خودش»به پایین پرتاب کرد تا همه اعضای سازمان، تنها تصویر۶۴را ازآبشار انقالب ایدئولوژیک سالرجوی تمام افراد سازمان 

 وآیینه خود انگاشته های جان شیفته و نام وبام وجاه بی همتایش راببینند.

لنج ایدئولوژیک را گرفت. اگر این یل این قُ همه را ازآبشارنیاگارا به پایین پرتاب کرد. اما خودش هرگز شیرجه نزد. به همین دل۶۴رجوی سال 

؛ . نه ازکسی که آنها را پرتاب میکند؟وسنجید آن باید دید علّه  شیرجه اصالت داشت، خود اّولین شیرجه زننده بود. اصالت امری را ازعمل صاحب

 اّما خود نوک انگشت پایش نیز خیس نمی شود؟

رجوی به همه مارک می زد که مسئله دارند، اّما خودش مسئله دارترین فرد سازمان بود،»خودشیفتگی!«. رجوی هم مثل مظفرالدین شاه، حالت 

«خودمان ازخودمان خوشمان آمد.» :درهر امری چنین بودداد و شاهی بهش دست می  

 داس خود شیفتگی همه ارزشهای سازمان را درو کرد

. آیا مرز ونهایتی ؟!ادامه خواهد یافتتا کجا  ال این است که این خودشیفتگیآقای رجوی ! خودشیفتگی شما هیچ حّدومرزی باقی نگذاشت. اّما سو

همین خواهد داشت؟!. مسیری را که شما پیموده اید، هیچ راه دیگری باقی نمانده، وهیچ راه برگشتی هم برای شما متصّورنبوده ونیست!. جزادامه 

موضوع اشراف دارد، خود شما هستید. زیرا کوچک ترین عالئمی ازتصحیح  راه والنهایه نابودی هرچه که هست!. بیشترین کسی که به این

انحراف واپورتونیسم این چند دهه، ابتدا به ساکن، دردرون تشکیالت خود را بارز می کند، به عبارتی اگر یک سرسوزن هیبت رهبری عقیدتی 

ورت ابتدا می بایست پاسخ نیروهای خود را بدهید، که تنها با شما خش بردارد، کلیّت ساختارتشکیالتی ترک می خورد وفرومی پاشید. درآن ص

ی بی فریب ودغل، تهدید وارعاب و سانسور وبا اتکا به قطع ارتباط با جهان خارج و خانواده ودوستان و...تشکیالت راحفظ کرده اید. این دومینو

ازشما باقی نمی گذارد!. اگررژیم خمینی وخامنه ایی می توانند پایان بیش از یک ربع قرن سرکوب، وپنهان وپوشیده نگاه داشتن مسائل، چیزی 

 ۸۸ت سرسوزنی رفرم کرده و فضا را بازکنند، شما هم می توانید فضای مناسبات سازمان را بازکنید!. رژیم آخوندی تنها برسرشکافی که درانتخابا

روی موسوی وکروبی گذشتند وخود جریان قیام را رهبری کردند.  داشت، مردم ازاین شکاف استفاده کرده وبه خیابان آمدند وچه هنرمندانه از

 بعضی ها هنوزفکرمی کنند که می توانند باانتقاد ونصیحت، شما را به راه درست هدایت کنند؟!. اّما آنها هرگزشناخت درستی) اطالعات درست

انه است. به عبارتی به درمی گویند که دیوار بشنود!. ومکفی( ازشما وعملکردهایتان درعراق واشرف ندارند. وشاید هم کار سیاسی افشاگر

سال اخیر، عملکردهای شما را ازنزدیک نه تنها با پوست ۱۸-۱۷ومنظوراصلی شان افشاء شما است. خوشبختانه یا باید گفت متأسفانه، من در این 

شناختم، بیشترمتحیّرمی گشتم، نه قابل باور بود، نه  وگوشت، بلکه تا مغز استخون حس کرده ام. کاش چنین چیزی نبود. هرچه بیشتر شما را می

ه به قابل هضم. من آنقدرعاشق شما بودم که هزارباردیدن و فهمیدن عملکرد شما، به معنای هزار بارُمردن و زنده شدن وبازُمردن بود. من یکبار

ید وقتی کسی عاشق کسی است وبه دستوراوشکنجه اش می اینجا نرسیدم!. فهمیدن چنین مسائلی وتحمل آن بسیار زجرآورو کشنده بود!. نمی دان

نوشت کنند، چقدردردآوراست. شما حتّی ممکن است باورنکنید، من با اینکه هزاران بال درتشکیالت به  سرم آمده بود واتفاقاً درهمان روزهای سر

متری سنگربا اصابت موشک توسط هواپیما  ۱۵-۱۰، وقتی چند لحظه قبل ازبمباران هوایی که زرهی ما در فاصله ۱۳۸۲سازپراکندگی درسال 

ارج از منهدم شد، خبرسقوط صدام را ازفرشید ربیعی شنیدم.  بازاّولین لحظه بیاد شما افتاده، که دچار سختی نشوید و بغض داشتم واشک... واین خ

بنویسم. وای کاش صورت مسئله تنها من بودم، مسئله  سا ل هم نمی توانم۱۷سال اخیربامن کرده اید را، طی ۱۷اختیارم بود؟!. کارهایی که دراین 

 خیلی ساده بود!. خودشیفتگی شما جایی برای کسی یا چیزدیگری باقی نمی گذارد؛ هچنانکه نگذاشته است!.

 ،نصیحت او وبه همین دلیل بی حیا ووقیح شده است. ،هیچوقت نخواهید که رجوی وهمسلکانش را نصیحت کنید. او چیزی برای ازدست دادن ندارد

 ،افشای همان مسائلی است که درپشت پرده قراردارد وبه همین دلیل اورا چنین وقیح ساخته است. به همین دلیل هرگز ازجلو به یک گاومعنای 

شان کنی. تا نصیحت، نزدیک نشو رهبری عقیدتیبه یک االغ و ازهیچ سمتی به  تازپشازپهلوی یک سگ وحشی، وو  



 

بلکه می خواست خلق عراق را هم نجات دهد وخاورمیانه  ،. رجوی می خواست نه تنها خود را ازاین بن بست رها کندعراق خود دربن بست بود

خواست را هم ازتروریسم عاری سازد. این توهمات اونبود. او اینقدراحمق نبود که نفهمد مشکل بزرگتر ازقواره او است. مشکل او این بود که نمی 

، وبدان واقف است. به همین دلیل رهبری عقیدتی می داندخیلی پیشتر وبیشتر  ،را خودش؟؛ این مسئله چرااینکه کند.  عراق را ترک تونمی توانس

وهن شعارها، شعور « شیرهمیشه بیدار.» باشد. به همان دلیلی که نمی تواند حاضرباشد!. و بجای آن شعروشعاررا می پراکند:« شفاف»نمی تواند

 را به سُخره می گیرد.

« رزندگی هرکس خط هایی هست که وقتی ازشون عبورمی کنید، هیچ وقت نمی تونی برگردی وآدم قبل بشی؛ که بهش میگن خط بی بازگشت!.د»

 ال پاچینو

  درونمایه رهبری چیزی نبود جزخودشیفتگی ولجن مال کردن همه

راجهت آشنایی با درونمایه منحِط خود شیفته تان یادآوری می د؟!. تنها چند نمونه را نگه داشته ایوچه چیزی حرمت چه کسی آقای رجوی ! شما 

 کنم:

مجاهد شهید رضا برادرش نزد شما برعلیه  رزمندگان ارتش آزادیبخش، رضایی( درحضورهمه ابوالقاسم حبیب) ،درنشست عمومی ۸۰سال(  ۱

« .تن دهد!به آن واعتراف کرده واذعان  رهبری شمابه حاضرنشد رضا » :کشد که تیغ می، بالحن توهین آمیزی اورا زیرسوال می برد ورضایی

راستی « .کرده ایدرضایی چاپ  احمدا به اسم امّ  ،شما نوشته ایدهم کتاب راه حسین را» :این موضوع را علنی کرد وگفتن بارهمانجا هم برای اولیّ 

چنین بزرگترین بی لطفی آنست که »باید دانسته باشید که اگر شما درحق احمد رضایی لطف کرده بودید، چه نیازی بود که این حرفها زده شود؟!.

 احمدنام اگردانستید  میدرآن زمان شما البته . «، چه رسد به چنین برخوردهای سخیف ومشمئز کننده ایی ازمنّت نهادن وخود نماییصدقه کنی

، وهمین هم کاردرستی برروی کتاب بیایدنام شما اینکه تا  ،داردوجاذبه رد بیشتربُ  شهادتش،آن نوع  وبادرآن شرایط  ،رضایی روی این کتاب بیاید

 راهم خراب می )اگر صادقانه بوده؟!(وکارها ی خوب گذشته تان، ا چرا خود شیفتگی تان را افسارنمی زنیدامّ  )البته اگر صداقتی درکار باشد(.!بود

سال بعد ازشروع عملیات جاری، خود یکبار به آن تن ندادید، تا ۲۱آقای رجوی! عملیات جاری که به ما می گویید، همین هاست. چرا دراین  د.یکن

 ما هم از شما آموزش بگیریم. سرکوب جای آموزش را نمی گیرد.

اری( شما برغم سخنان قبلی خود واطالعیه ها ی سازمان ونشریه مجاهد، درباره پروازبزرگ ازتهران هم که به نام فرمانده فتح هللا ) مهدی افتخ

مهدی درپروازبزرگ ازتهران هیچ کاره بود، من فرمانده » درنشست طعمه ضمن محاکمه ولجن مال کردن او گفتید: ۸۰رسال ثبت شده، د

 حتّی بدلیل کینه ورزی، پس ازمرگش هم پیامی ندادید، وهیچگاه حتّی یکبارهم نام اورا برزنان نراندید!. «.پروازبودم

 خیابانینمونه جاه طلبی وکینه کشی رجوی برعلیه موسی 

وقتی برای نیروهای تشکیالتی و هواداران درباره  ۵۸، بگذارید درهمینجا به گذشته برگردیم. درسال درونمایه رهبری  برای ریشه یابی مسئله 

توسط مسئولین صحبت واین به پایین)نیروهای تشکیالتی وهواداران( هم منتقل می شد، گفته شده بود که:  ۵۴جریان اپورتونیستی سال 

، حتّی موسی) خیابانی( هم به راست افتاده بود ومسعود اورا ازاپورتونیسم بیرون کشید. طبعاً درز دادن ۵۴درجریانت ضربه اپورتونیستی سال

درتبریز، برخالف این  ۵۸این مسائل، تنها برای یّکه سازی وبی بدیل بودن رجوی را، هدفگذاری کرده بود. درحالیکه سخنرانی رجوی درسال 

.) زیرا این مسئله هم یکی ازمحورهای تحقیقات من بود، که رجوی ازچه نقطه ایی بود که، موسی را ستون ولنگر تشکیالت معرفی می کردادعا 

 به چنین فسادی افتاد. وازبسیاری افراد نظرخواهی می کردم.(

مشخصاً و به تأکید حتّی  ،صحبت ازشورایی ها شد، وقتی ۷۰( شما درمورد بهترین متّحد خود آقای منوچهرهزارخانی هم درنشست عمومی دهه ۲

وهللا ما قیمت اینها)شوراییها( را هم داریم ازجیب » گفتید: با حالت تأسف ومظلومانهنام آقای هزارخانی را بردید ودست درجیب تان کردید و

هر دو دست آستر جیب شلوارتان را بیرون کشیدید وبا « دهیم. میمان حتی برای همین آقای هزارخانی هم ما داریم از جیب  دازیم.رپ خودمان می

 و طعنه آمیز نشان دادید!. 

شما که قرآن خوانده اید!.آقای رهبر عقیدتی!،   

 

 « َوالَ تَْمنُن تَْستَْکثِرُ »به هنگام انفاق منّت مگذار و آن را بزرگ مشمر) و فزونى مطلب( سوره مدثر آیه ۶     

ال تبطلوا صدقاتکم بالمن و االذی...«   اى كسانى كه ایمان آوردهاید، صدقه هاى خود را با منّت و آزار، باطل مكنید، مانند كسى كه مالش را براى 
( ، خاكى )نشستهكند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس َمثَل او همچون َمثَل سنگ خارایى است كه بر روى آن، انفاق مىخودنمایى به مردم

برند؛ اى نمىاند، بهره( نیز از آنچه به دست آورده. آنان )ریاكاران( را سخت و صاف بر جاى نهاده استگبارى به آن رسیده و آن )سنگ، و راست
 » و خداوند، گروه كافران را هدایت نمىكند. )بقره، ۲۶۴(

 « ُ  «  َغنِيٌّ َحِلیم  قَْول  َمْعُروف  َوَمغْفَِرة  َخیْر  ِمْن َصَدقَة  یَتْبَعَُها أَذًى َوَّللاا



نیاز بردبار ( بهتر ازصدقه اى است كه آزارى به دنبال آن باشد، وخداوند بى( وگذشت )ازاصرار وتندِى آنانگفتارى پسندیده )دربرابر نیازمندان»
 ۲۶۳آیه  ۲سوره .« است

کاک صالح )ابراهیم ذاکری (نفرا ت  .اشرف آمده بودند شوراییها وآقای هزارخانی به ۱۳۷۰قبل از حمله ائتالف بین المللی به عراق درسال 
باید رویش کار  ،او بریده وازاین حمله نگران است ،خواهیم روحیه آقای هزارخانی را باال ببریم می»را توجیه کرد که: ۴۰لشکر حاضردرسالن

 «؟!...می خواهیم آنها را اینجا شارژکنیم وبفرستیم بروند )خارج(.کنید وبه اوروحیه بدهید...

 اورا وکسی نبود، چیزی هیچ سیاست اودردنیای نبودیم ما اگر »درجای دیگری بازدرباره هزارخانی با توهین وتحقیر وتوی سراوزدن گفته بودید:
 «رساندیم. نقطه این به را او که بودیم ما گرفت. نمی تحویل

با قطع کردن چاپ نشریه شورا )ایران زمین(با مسئولیت آقای هزارخانی، درچهارچوب طرح همبستگی ملی، می گفتید:»همه کارهای این نشریه  
وپرسنل وهزینه های آن با مجاهدین است، اّما این نشریه با خط وخطوط ما پیش نمی رود وکار خودشان رامی کنند. ومجاهدین نمی توانند 

 نظراتشان را چاپ کنند. نبودنش بهتراز بودنش است!.« 

 

 
 محمد دکتر یادگار و نوه که یدکرد می وتمجید تعریف دفتری متین آقای از همیشه شد می پخش مقاومت ازسیمای که شورا های نشست در (۳

 راه ،۵۸درسال درمزاردکترمحمدمصدق حتّی .یددانست می مقاومت ملّیشورا برای وافتخاری کبیر مصدق مبارزات عصاره را ایشانو است مصدق
 «رفت انتظارنمی جزاین وازایشان هستند، مصدق نوهٔ  ایشان که الحق »گفتید: شما وسخنرانی...، مراسم انداری
 خونهای و سازمان بخاطر شناخت. نمی را اینها هم وکسی نبودند کسی اصالً  خواهش خود زن با خرفت مردک این »:گفتید می ایشان جدایی از پس

 دختری نوه مردک این اصالً  ...است خبری که کنند فکر حاال .بگیرند پناهندگی اند توانسته درخارجه رو و چشم بی زالوهای این که است مجاهدین
 می بابا این »گفتید: می دیگری درجای«.کردیم بزرگ را اورا ما و ،نبود بابا این رگهای در او خون و ،نداشت مصدق به ربطی هیچ و بود مصدق

 می آنها تمسخر وبا ،«نبودند مبارزه اهل آنها آمد. می آفتاب حمام برای هم زنش بخورد. که گرفتیم می مشروب برایش باید وما اینجا)عراق( آمد
 این «.و... کنید!. خاموشش کند، می اذیت را پرژکتورچشمم نور »گفت می بود، روشن درمحوطه که بخاطرپرژوکتورهایی دفتری متین »گفتید:
 «.مبارزه به رسد چه نداشت، راهم نورپرژکتور تحمل حتّی آقا
 

 

 
 رجوی وآقای متین دفتری وخانم مریم متین دفتری درجلسه شورا

 



یک »پس از اینکه ازشورا جدا شد. شما با تمسخردرنشست اشرف از او بعنوان: را شاعر وعضوشورای ملی مقاومت  -اصفهانی  ( محمد علی ۴
آقای رجوی! سوال اینجاست که چراشما یک دیوانه را به شورا راه دادید!. چرا  نام بردید.«دارد« عدم تعادل»، که بیمار روانییک و  !دیوانه

ا شعرهای یک دیوانه را برای کنسرت های سازمان با صدای خانم مرضیه)مثل جنگل( استفاده می کردید؟. آیا شما متوجه اظهارات خود هستید؟ آی
 خنان درونی  را بیرونی کنید؟می توانید س

 

 می ،با یک زنی ازدواج کند قصد داشتاسماعیل وفا یغمایی بدلیل اینکه » درباره اسماعیل وفا یغمایی گفتید:درنشست اتمام حّجت،  ۹۳سال ( ۵

بعد  بتواند راحت با آن زن باشد.تا  وبال گردن ما ساخت. ، واین بّچه رااورا ازسرش باز کرد .آسوده شود ،پسرش که مزاحم بود خواست از شرّ 

تواند دروغ  مسائل بیرونی سازمان نمیرجوی درباره گفت ما براساس اینکه  هر چه رجوی میواقعیت اینست که «) رید ورفت.هم پسرش بُ 

حتّی خود من هم باورکرده بودم(. اگرچه این اّولین وآخرین بارنبود که درباره اسماعیل وفا یغمایی لجن  کردیم. باورمی ،همه حرفها رابگوید

برای اّولین پراکنی می کردید، ویا سایر افراد. موارد دیگرآنقدرکثیف است که باید ازآقای یغمایی اجازه بگیرم تا بتوانم آنرا بنویسم. اگرچه رجوی 

هرکسی که قبالً درسازمان بوده وهرچه سوابق ولوایق » تهدیدکرد: ازاسماعیل وفایغمایی نام ببرد، به با خشم وعصبانیت،بدون اینکه ۸۷باردرسال 

ن داشته، یا برای سازمان کاری کرده وشعروسروده ایی داشته، هرکسی می خواهد باشد!، بخواهد به هرشکلی درمقابل سازمان بأیستد، ما اورالج

نقل به مضمون(. ازآدرسهایی که رجوی داد، فهمیدم این فرد کسی نیست جزاسماعیل وفا یغمایی، « ) چ چیزی هم ابا نداریم!ازهی مالش می کنیم،

 وتا این زمان، هیچ چیزی ازجدایی اسماَعیل وفا یغمایی ومخالفتش با سازمان چیزی نمی دانستم. 

 

کریم ازجمله دکتر . شود داده می که بعنوان هزینه ماهانه به شوراییها ،ول هایی بودهانتشار اسناد پ ی شمایکی ازکثیف ترین کارها( آقای رجوی! ۶

با وشخص شما سازمان  ومناسباتابط وروح مافیایی درر ناپاکی و این بیشتر نشاندهنده، محمد رضا روحانی واسماعیل وفا یغمایی...، آقای قصیم

درازمدت منافع  درکبا آن هوشیاری سیاسی و شماکردم  باورنمی هرگز .ز دیگر!را بازتاب می دهد و نه چیشخصیت های بیرون ازسازمان 

زیرا این اشخاص تنها درازای کار حرفه ایی برای سازمان وشورا وآنهم بدرخواست واصرارشما چنین  .؟!دیبزن پستیکارچنین دست به تان، خود

به همین . بسیار خراب تر ازاینهاست، وچه بیرونتشکیالت سازمان چه دردرون ا واقعیت اینست که وضعیت امّ هزینه ایی را پذیرفته اند والغیر!. 

که باورمان از می گویید، نقیضی ضدو سخنانآشکارو سالهای اخیردروغ هایتان خارج شده. بویژه درازدست ها دربسیاری موارددلیل سررشته کار

وطبعاً هم نمی توانید  ،دیندارضربه خورده اید وتعادل درتند پیچ حوادث بعد ازسرنگونی صدام  شما اینچنین نبود. شما پیشین شیاریوشخصیت و ه

اخبار وفضای بیرون  همچنین منعصرف حفظ تشکیالت و درز نکردن اطالعات درون تشکیالت به بیرون ووانرژی شما  نیرو!. داشته باشید



، چنین کاری به ضررشما شود اسناد پول هایی که به شوراییهاداده میانید که انتشارمی شود. شما می د ازسازمان به درون سازمان و تشکیالت

استعفای تمام می شود!، اّما ناچاراً دست به چنین کارهایی می زنید. تا افتضاحات مسائل پیش رو را پس بزنید. زیرا خوب می دانید که اگرداستان 

تبعات دیگری برایتان دارد. هراس وحشت شما وبسیج برعلیه این دو نیزازاین سرچشمه آب آقای قصیم واقای روحانی، به یک جریان تبدیل شود، 

سال دراشرف ۲۸می خورد!. زیرا شما خوب می دانید، دراشرف چه گذشت! ویک مسئله برای شما حیاتی است وآن عدم افشاءحقایقی که دراین 

 وعراق درجریان بود.

 

این سوال اینک ازخود شما «.چی ,چند, چگونه؟ چه گرفتی؟خود به چند و چگونه فروختی؟ بگو »:آقای رجوی! شما که به همه تهمت می زنید

ه است: پس چرا خود چنین پول هایی را می دادید ومی دهید؟. اگر چنین پول وهزینه هایی طبق مصوبات شورا ویا قرارداد فی مابین برای مبارز

خود شما وسازمان هستید!، ونیّت شما پاک بوده!، تنها چیزی که محلّی ازاعراب ندارد، هزینه  حرفه ایی پرداخت شده است، وپیشنهاد دهنده اش هم

این پولها کارفعالیت مالی اجتماعی؟ هواداران  اگربرفرض محال،«. شما این پول ها را ازکجا می آوردید؟» مالی است!.  لطف بفرمایید بگویید:

ازهمین پولها صرف خود می کنید!. اینها که پول شخصی شما نیست.  ایی مبارزه می کنید، واعضای سازمان است!. پس خودشما هم که حرفه

 شما هم با همین پول خون شهدا زندگی می کنید!. «. این پول خون شهدااست؟» مگرنمی گویید:

چی ,چند, چگونه؟ چه گرفتی؟خود به چند  »بنا براین وبه طریق اولی می توانید به این سوال پاسخ دهیدکه، درظریبی بس باال دررابطه باصدام:

را به نمایش می گذارد. «.چی ,چند, چگونه؟ چه گرفتی؟خود به چند و چگونه فروختی؟ :»فیلم ها ی موجود دریوتیوپ « .وچگونه فروختی؟

 «. عراق»بویژه رطب « رطب خورده ، منع رطب چون کند؟» درضمن 

وتهمت دزدی  کشیدی؟ یفکثواتهام یات به مادّ تا بدین حّد شخصیت اش را  اباستان سیر ر ایآق۱۳۹۳آبان۱۲شما در نشست  چرا( آقای رجوی! ۷

برای بیان استعفای این دو  ددوساعت تمام زمینه چینی کردی ،وچون نبودد. کردی رو می داگر داشتی. !ددرحالیکه ازاوهیچ برگی نداشتیزدید. 

معکوس تمام بایک سناریوچینی،  دراین زمینه چینی، (.، ورجوی اسم نفردّوم را نگفتده بودندنفر)باستان سیر و نفر دیگری که از شورا استعفا دا

که  صفحه ایی ۱۲اطالعاتی  دریک بریف اینبار دادیم، نشان می پوشال را رژیم آخوندی را درتمامی عرصه ها نمایی که قدرت ،سالیان پیش

 .درسوریه توانسته بود تما م سران و گروه ها و شیوخ آنرا بخرد ،شده بود که یقدرقدرتآنچنان  رژیم دوساعت خواندن آن توسط شما طول کشید.

رژیم با وتأکید می کردید که . ؟!کاسب ها ودست فروشهای خیابانی رامغازه ها وبا پول تمام ، وحتّی ه تمام افراد و جریانها را خریده بوددریک محلّ 

ً  ،؟شود خوانده می یبریف ازاینکه چنین ب کردممن خیلی تعجّ  کند!. پول همه کاری می کاربقول اینو. !به نفع رژیم و قدرتمندی اوست چون تماما

خواهیم این بریف برآورد  می یدبعد هم گفت !.چون یک امربی سابقه بود، شود تشکیالت میواعضای باعث تضعیف روحیه افراد  شما ومسئولین

! تا این بریف ازدرجه وثوق باالیی برخوردار است)منظور این است که ه دوستان سوری بدهیم!.ب ،اطالعا ت را که ازدرون رژیم بدست آورده ایم

.بعد ازدوساعت گیج  بتوان حرف بعدی اش را به این بریف ربط داده ومشخص نشود که یک سناریو برای بیان استعفای باستان سیر و...است(

ریدند باستان دونفرهم ازشورا بُ » :یدگفتبالفاصله ویکباره خرد،  که همه راباپول می ه،درسوری قدرت وتوانایی های رژیم آخوندی شنیدنکننده از

یورو ۵۰۰۰ماهیانه ،یورو ۲۵۰۰واو گفته بود باید به من بجای . رید!باستان سیر بخاطر پول بُ »: ادامه دادیدو« (. را نگفتسیر و...)نام دیگر 

که فهمیدم پشت این بریف قدرقدرتی رژیم آخوندی؟! زمینه سازی همین استعفا بود وبدین شکل مسئله اینجا بود «. .یم و ب رید!دما قبول نکر بدهید!.

 باستان سیر را با نیروی اطالعاتی رژیم آخوندی بُورمی زند!.

شکیالت درزمین ت همچنینمیخ یک قانون وتئوری دیگری را درذهن افراد وبعد ازطرح موضوع باستان سیر، سپس اصل حرفتان را زدید وو

وصل با رژیم است  ،هرفصل با شورا پیوستن به رژیم است. هرجدایی ازسازمان وشورا،»: یدوگفتوساختارروز به روز امنیتی شونده آن کوبیدید 

» . 

ب کردم ن بسیار تعجّ م. «کامپیوتر شورا را برداشته برده ؟! آن کامپیوتر را بردار وبیار! »: یدگفت ، با صدای بلند وطلبکارانهبعد رو به باستان سیر

 ۵۸آقای باستان سیر درسال  د ؟!.یکشان به یک کامپیوتر میتا این حّد نازل کرده وبحث را  ،که دیآور پایین می را تا بدین حدّ تان خود شماکه چرا 

همکاری کرده بود. شما به عراقیانی که بسیاری ازآنها، نه تنها درهیچ سطح سیاسی نبودند، بلکه مردم عادی هم « میلیشیا»برای ساختن سرود 

 «.را دزدیده وبرده؟ بودند، هدایا می دادید. به خیلی ها کامپیوتر هدیه دادید!. چرا باستان سیر را پیوند می زنید که کامپیوترشورا
 

  



 مریم رجوی واعضای شورا وآقای شاهپور باستان سیر درسمت چپ        ازراست:  زنده یاد آقای آندرانیک، آقای باستان سیر، واقای شمس

 

 آقای باستان سیر سمت چپ رجوی                                            باستان سیر درکنسرت خانم مرضیه

خطاب نمی  «سوسول»با واژه  ۹۲بکّرات درنشست بیست روزه ماه رمضان سال قصیم اورا آقای کریممگربعد ازاستعفای دکترآقای رجوی!  (۸
ساعته با مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده ۲شما اجازه دادید یک مصاحبه مطبوعاتی ۱۳۷۲سال  ،کردید!.این چه سوسولی بود که

به او نامه نوشته واین چه سوسولی بود که  ؟.این چه سوسولی بود که شما اورا مسئول یکی ازکمسیونهای شورا کردید مقاومت داشته باشد!.
این سوال ها  .، تمام وقت درشورا باشد؟خواستید سوسول تمام وقت را برای چه کاری می .؟!درخواست کردید تمام وقت به شورا بپیونددوازاو

در اشرف ما همه برای غیراز پخش دربرنامه سیمای مقاومت، چرامصاحبه اش با مریم را ترکریم قصیم!. راشما باید پاسخ دهید ونه دک
هم را ما  ،وآن بخش نظراتیکه بنفع سازمان بود ومصاحبه های آنها چرا با استناد به حرفها پخش کردید؟.باردرتشکیالت  ۲جداگانه و ویژه بطور

 زنند را می معنای حرفهایی که می ،آنها نفرات سیاسی هستند »:گفتید میو هزار خانی و روحانی...( قصیم وکریم کردید ) ملزم به شنیدنش می
و مثل عناصر  !ن شما نیست که به این وادی بیفتیدأدرش ،است «سوسول»اگرهم  !عقیدتی آقای رهبری «.!زدند؟  چنین حرفهایی را نمیواالّ  !فهمند

 ،ها ساخته اید درعرشبعنوان رهبری عقیدتی خودتان شخص لطفا به همان صفاتی که برای  !.الابالی ادای افراد و شخصیت ها را در بیاورید
هرگزازاصول وپرنسیب های سازمان مجاهدین و انقالبیون  ،نمایی کردن سیاه لجن مال کردن، بی آبروکردن، لحظه ایی هم بیندیشید!.

این چه فرهنگ . را به نمایش می گذاردسطح پایینی ازمناسبات فرد قبیح، وعمل بسیار زشت ونیزی درافواه عامه بلکه حتّ ، ...نبودهمصلحینوو
 کثیف لمپنی است که رهبری عقیدتی شما ارمغان آورده است؟.

  

درنشست های داخلی بارها وبارها  وآقای روحانی قصیمدکتردرباره آقای رجوی! شما درس حقوق خوانده اید. اصل بربرائت است!. درحالیکه شما 

رژیم  زمان استعفا و... را به اختیارآنها گذاشته اند تا ) «توسط رژیم آخوندی برعلیه سازمان .آتش به اختیاربوده، نه آتش به فرمان!آنها »:یدگفت

  ؟درلحظه مناسب خودشان اقدام کنند.(

یک میلیون ودویست   »:سال درلیبرتی، با اشاره به کمیسون محیط زیست وقصیم گفتید۹۲رمضان  روزه ماه ۲۰شما درنشست  !رجویآقای 

که همه  یدعادی گفتخیلی  وما فکرمی کردیم که قصیم پول ها رادزدیده است. چون آنقدرصریح و« هزارپول شورانزد اوست) پول را باالکشیده(.

روزه نگفته  ۲۰یمای آزادی، تمام این سخنان حذف شده بود وحتی سخنانی که درنشست درحالیکه درپخش بیرونی سخنان شما ازس باورکردیم.

بودید،  سخنان جدیدی دریک نواردیگر ضبط کرده وبه عنوان سخنان شما درنشست مجاهدین درلیبرتی، ازسیمای آزادی پخش شد؟. درحالیکه 

درسایت ها خواندم، وتمام سخنانی نامه های آقای قصیم را ،دن ازسازمانپس ازجدا شروزه، وجود نداشت!. کما اینکه  ۲۰چنین سخنانی درنشست 

، وبعکس حق با آقای قصیم بود. اسناد ومدارکی که آقای قصیم ارائه داده اند، بسیار گویا وشفاف است. آفرین مطلقاً دروغ استکه گفته بودید، 

 برآقای کریم قصیم.

 



ودنبال ارث ومیراث خانواده وزمین هایی که درشمال دارد، می خواهد ازطریق برادرش که ا »درباره آقای محمد رضا روحانی نیزمی گفت:

د رضا درحاکمیّت رژیم است، آنها را بچنگ آورد. به همین دلیل ازشورا استعفا داد، تا به رژیم عالئم بدهد که من کاری با شما ندارم!...، محم

وخت...!.روحانی درحضیض یک قطعه زمین، خودش را به رژیم فر  

 

سانی درحالیکه این رجوی بود که هرکسی ازاعضا پدرش می ُمرد!، آنوقت دنبال برقراری رابطه با خانواده آن را مطرح می کرد!. البته نه شامل ک

ست که، نامه که درفقربسرمی بردند، اگرچه ازآنها هم نمی گذشت!، بلکه اعضایی که خانواده متمّولی داشتند. رجوی ازاعضای پدرُمرده می خوا

ه ایی بنویسند به خانواده وسهمیه خود ازارث پدری را بگیرند. موارد بسیارند...؛  وصول ارث پدری اعضا توسط رهبری عقیدتی، برای خودش ون

یم نه تنها غیر شرعی وحرام!، بلکه چراغ سبزنشان دادن به رژ برای اعضا؟، شرعی و حالل!، وچنین امری برای آقای محمدرضا روحانی،

پولی به  همیشه درمعرض این بوده است که ازخانواده اش،آخوندی ووزارت اطالعات است؟. غیر ازچنین اخاذی هایی، باورکند هرعضو سازمان،

مقصود کالنتری اهل ابهر  »چنگ آورده وبعنوان کارمالی، تقدیم رهبری عقیدتی، وفعالیّت های مریم درخارج کند. اینک به یک طنزتوجه کنید:

» گفتند با خانواده تماس بگیر وپولی هم ازآنها درخواست کن. به پدرم گفتم: ۸۳پس ازسرنگونی صدا، سال  »زاعضای قدیمی سازمان می گفت:ا

.) همه چیز دارید وآنطور که می گویند ومی بینیم ،هیچ کمبودی نیست! من فیلم های شما را درتلویزیون دیده ام،»اوگفت:«. من نیاز به پول دارم

شما وسازمان آنقدرپول دارید  »پدرش می گوید:«. یک کمک مالی چند میلیونی به سازمان هدیه کن»دست پسرش را می خواند(. مقصود می گوید:

ون لیکه چنین مراسم وسخنرانی هایی راه می اندازید که هزینه آنها درمغزمن سوت می کشد!، کسی که چنین پول وامکاناتی دارد، نیازی به چند می

«. ممن ندارد، درضمن پولی که دراین چندساله آنجا بودی وجمع کرده ایی را، بفرست برای من ، تا اینجا برای تو سرمایه گذاری کنم وزمین بخر

«پدرم بی سواد بود، اّما رودست نخورد. واصرارمی کردکه برایش پول بفرستم.» مقصود کالنتری گفت:  

تند تا زمینهای خودررا درایران بدست بیاورند!. این حق قانونی آنها بود!. دراین صحنه، آقای محمد رضا حتّی اگرآقای روحانی، چنین هدفی داش

روحانی نیست که محکوم است؟. این رژیم ووزات اطالعات آخوندی است که، کار مجرمانه ایی انجام می دهد، وزمین ومیراث چنین افرادی را 

نکه مثل علی وبقول خودش مراد وموالی مجاهدین که ازحقوق مخالفین خود هم دفاع میکرد!، بجای بکام خود مصادره می کند!. رجوی بجای ای

آقای اینک ازحقوق حقه وبغارت رفته آقای روحانی دفاع کند!، دراین صحنه، صّحه می گذارد برعمل چپاولگرانهٔ رژیم آخوندی!. وبسا بدترازآن!، 

اسناد واخباراخاذی رهبری عقیدتی درهمین کتاب آمده است. تا « ن به رژیم ووزارت اطالعاتش!.چشمک وچراغ زد» روحانی را متهم می کند به:

 جاییکه رهبری عقیدتی بدون اطالع اعضا وکادرها، ازخانواده انها اخاذی کرده وپولهای کالنی به جیب زده اند.

سخنانی که رجوی می گفت. اّما من ایمان داشتم، که ریشه این  دراشرف ولیبرتی برغم اینکه، درغار بسرمی بردیم واطالعاتی نداشتیم، جزهمان

استعفا، چنین نبود ونیست. درطی این سالها، بعکس!، همیشه سوالم بود که آیا شوراییها، به خط وخطوط رجوی وسازمان درباره اشرف 

ها هستند که تیغ رجوی را دراین جنایت تیزمی کنند.  وجنایات سازمان مبنی برباقی ماندن درعراق، اشراف وآگاهی ندارند؟. زیرا همینولیبرتی،

 مگرنمی بینند حقایق چیست؟. 

، ازصبح تا افطار، هیچ کسی پشت میکرفون نرفت، تا یک کلمه درباره آقای کریم قصیم وآقای روحانی ۹۲بیست روزنشست ماه رمضان سال 

برعلیه آنان بگویند. درثانی متن استعفا نامه آنها، بسیارمحترمانه! وگل وبلبل سخن بگوید...، زیرا هیچ کسی، هیچ چیزی درباره آنها نداشتند، تا 

بود!. گل وبلبل به این صفت، که آنها هیچ چیزی ازجنایت رجوی درتشکیالت وبویژه پس ازسرنگونی صدام وخط وخطوط کثیف کشتن اعضا، قید 

. آنها پشت پرده حوادث را نمی دانستند، کما اینکه ما خودمان دراشرف ولیبرتی نشده بود. این بدان معنا نیست که اشکالی به متن وارد است. خیر!

ان غالف هم تا این حدی که درآلبانی فهمیدیم، اطالع نداشتیم. آلبانی جایی نبود که جدا شدگان ازسازمان، با مارک محفل شعبه سپاه پاسداران، زب

 کنند...

ریم قصیم ومحمد رضا روحانی تصمیم گرفتند به شورای ملی مقاومت بپیوندند. کاری بسیار درست بگذارید همینجا تاکید کنم، روزی که آقایان ک

دراین  واصولی انجام دادند) اگرچه ماهیّت رجوی وعملکرد بعدی این اصالت را نشان نمی دهد( اّما آنها درپاسخ به وجدان وشرافت ملی وانسانی پا

ه پاکشان!. اما مهمتر واصیل تر وبا شرافت تر، استعفا وجدا شدن وبیان مواضع شان بود!. اگر پیوستن را ه گذاشتند!. درود براین پیوستن وانگیز

یک بود، جدا شدن ازفساد وجنایت ارزشش هزار بود!. اگر چه شما ازپشت صحنه شورا وتشکیالت مجاهدین واشرف ولیبرتی اطالع نداشتید. 

ید اگرشما دراشرف بودید شما را نشست های دیگ وبا حضورجمع آتش بفرمان رهبری عقیدتی لجن اگرچه سالها دندان روی جگرگذاشتید. اّما بدان

سال درزندان اشرف بوید وسپس تحویل صدام وزندان ابوغریب می دادند، والنهایه با استخوان های بجا مانده درخاک عراق ۲مال و... می کردند و

رف ولیبرتی نبودید. شما هنوزهیوالی رهبری عقیدتی را بچشم ندیده اید. این هیوال دراروپا به رژیم آخوندی مسترد می شدید!. خوب شد که دراش

 وامریکا، نمی تواند چهره حقیقی خود رانشان دهد. وبدین خاطرچهره بزک کرده خودرا درمریم رجوی به نمایش می گذارد. منظورمن به هیچ وجه

نیست. رجوی فکرمی کند، هرکسی که با اومخالفت کند می تواند با تشکیالت خود اورا لجن مال نادیده گرفتن سیل تهمت وامضا ها و...برعلیه شما 

 وبقول خودش رژیم مالی کند. اّما رجوی نمی داند که هیچ کس نمی تواند حقیقت را لجن مال کند.



تشکیالتی به دهان افراد می افتاد، چه سطح پایینی از آقای رجوی! مگر شما نمی دانید وقتی همین افاضات وتکه پرانی های لمپنی شما درمناسبات 
شما حق ندارید از هما اصطالحات و تعابیری که » مناسبات شکل می گرفت!. تا جاییکه اعضا گزارش کردند وسپس مسئولین به همه گفتند:

ن چیزی بگویند) به عبارتی بکار بردن الفاظ و رهبری  درنشست ها می کند، استفاده بکنید زیرا برادر) رجوی( درجایگاه خودشان می توانند چنی
ما که ازخودمان نمی گوییم که به ما این جمله یا کلمه یا اصطالح را برادرگفته!. »زیرا بّچه ها می گفتند:«. کلمات لمپنی برای شما ممنوع است.(

، ومسئولین مجبور بودند، «گ نشود هم خوی می شوداسب را پیش اسب ببندی، همرن» اّما کیست که نداند:«.  این لمپنیزم است؟» می گویید:
 جلوچنین افتضاحاتی را که شماازلمپنیزم اشاعه میدهید را بگیرند.

 تصویری گویا ازعلل خشم رجوی

 

 این تصویر بسیارگویاست. آقای دکترکریم قصیم، نفردّوم شورا نسبت به دیگران است، وسپس آقای محمد رضا روحانی. به همین دلیل رجوی
بدون اینچنین کینه کشی می کند ویقه می درد. همچنانکه درون تشکیالت! میلیاردها باربیشترمهدی افتخاری را درید ودرنهایت، درسکوت بیسمی!،) 
 اعالم بیماری او(، یکباره شنیدیم مهدی افتخاری درگذشت؟. به همین خاطر آقای روحانی و دکترکریم قصیم خیلی خوش اقبال بود که، ازتیررس
 رهبری عقیدتی ) اشرف وتشکیالت سازمان( دوربود!. وااّل صحنه طوردیگری رقم می خورد، وهمچنین آقایان باستان سیر، وفا یغمایی و....

مطلبی می در مورد اکوسیستم و رانش زمین در کهکیلویه و بویراحمد رئیس کمسیون محیط زیست شورا بود. وآقای کریم قصیم  آقای رجوی!
حرمت امام زاده با متّولی آن است!. این همان فرهنگ الت ولمپن والابالی احمدی  می خواندید. کریم رانشی اورا ما به تمسخر گرفته و گوید. اّما ش

هلو!. او حرمت امامزاده های لولو نژاد بود. اّما حتی احمدی نژاد درسطح فهم وشعورنوع احمدی نژادیش ؟، به وزیرش، از زاویه مثبت می گفت:
وی وزیر لمپن لنکرانی را، که خود متّولی آن شده بود، نگه می داشت؟. اما شما به مبارزان با ارزشی دارای وزن واعتباربودند، خودتان و هل

 ازآنان درخواست می کردید تمام وقت دراختیارشورا قراربگیرند.

 !گیریم دهیم، سیاسی می صنفی می

مگرمعنای همین تئوری شما بزبان ساده،  .«!گیریم دهیم، سیاسی می صنفی می»که وهمیشه می گفتید این بود تان  تئوریآقای رجوی! شما ( ۹

کامپیوتر را :»! و می گویید ؟هستیددانم چرا حاال دنبال صنفی  نمی خرید آدمها نیست!. این روح مافیایی شما رانشان می دهد!، نه چیز دیگری!.

وبه همین  د!.یکه بزن یدنداشت) آقای باستان سیر و...(اتهام دیگری جزدزدی ر به ته دیگ خورده وکفگی خالیست، تان خیلیدست« .بردار بیار

ودرواقع این چیزی  د.یآور پایین مییی، درسطح تحتانی ترین اقشاروعناصر الابالی جامعه ردها وبا این سطح از برخ ،راتان تنها دق دلی  جهت،

 اوست!. نیست جز اینکه:از کوزه همان تراود که در

جدایی از سازمان »:ید یگو میپس ازلجن مال کردن آقای باستان سیر ویک شورایی دیگر،  ۱۳۹۳آبان ۱۲شما در سوال اینجاست که وقتی

را، دررهبری عقیدتی خود  «دنیا»شما تمام .«رژیم است!دیگری واستخدام در ،فاء ازیکیعاست پیوستن به رژیم است، بمعنیمقاومت، ملی وشورای 

معنا ومفهوم همبستگی کجا؟ کنید؟!.  جبهه همبستگی را اعالم می ۹۴پس به چه دلیل بازهم درسال با چنین رویکردی،  تان خالصه می کنید!.

چرا  .؟رده بودیدچون دو سال قبل هم جبهه همبستگی را اعالم ک .؟!کفگیر به کجای دیگ خورده ووابسته وتُفیلی شما بودن، کجا؟!. راستی 

سوال ما بعنوان اعضا، درون سازمان این بود که: شود؟!.  جبهه همبستگی بازمیایجاد برای  هم درسیاست شما جایی، دیخور به تنگنا می زمانهر

البته بعداً در  ؟.زنید چیست  پس حرفهای شما درباره همین شوراییها که درنشست ها می .!تواند با دیگران همبستگی ایجاد کند؟ مگرسازمان می

آقای  !.برعلیه شان استفاده کنیم(«)و دست ما پُرباشد. بهانه نگیرندبعد کنیم که  ما جبهه همبستگی را اعالم می»:گویید  میتوضیح به خود ما 

می ؟!؛ حکه نکشید به مضواورا در نیاورده  وحرکات ولحجهصداحالت  و ادادرنشست ها و شما  ،آیا بوده فردی از شورا جدا شده باشدرجوی! 

 کجا تا به کجاست!.شکلک دراوردنها و فرهنگ لمپنیزم از آن عرش ادعایی، تا این حضیضاز ،عقیدتی فاصله دوسوی رهبر ی بینید

ین . کما اینکه رجوی نیز همین قوان!نفس ضد دمکراتیک آن است ،وجود دارد! ...دگرباشاننفس آیات قرآن وقوانینی که برعلیه کافران ومشرکان و

شامل می شود. برای خود ورهبری عقیدتی وشواری ملی مقاومت صادق می داند. یعنی هرکسی  ، بعنوان یگانه قادرمطلق،قرآن را که برای خدا

) شیطان مجسم دوران( می داند. رجوی خود را درجایگاه خدا قرارمی دهد  یاورا رژیم ،یا دراین شورا نیست ،وشورا جدا می شودرجوی که از

 برای خود ومنافعش مصادره می کند.   ،وهمان قوانین وآیات قرآن راوخود را با خدا کی دانسته 



 !. وجوانان راازمبارزه مسلحانه بازمی)باتمسخر(فقط دنبال کارزینبی بود زد!. شریعتی کسی بود که در حاشیه مبارزه قدم می شما می گفتید: (۱۰

  داشت.

 

حتّی در نامش وشعرش درتشکیالت مورد لعن ونفرت بود و ،وتازمانیکه زنده بود .نام می گیردبدترازپاسدار درسازمان، احمد شاملو، ( ۱۱

این حرف را باورکرده بودم. چون هیچ اطالعی بغیر ازحرفهای سازمان  ۸۹) من تا سال !.و...برای خمینی شعر سروده  :گفته شد که تشکیالت

 نداشتم!(

شده توسط مریم رجوی) دکترهزارخانی ومهدی ابریشمچی( را برای اینکه اودرکنارمجاهدین باشد، با پاسخ منفی،   زیرا احمد شاملوهیئت فرستاده

 پس زده بود و همین امرباعث وعلت کینه کشی رجوی از آقای شاملو بود.

؟ همه ما درسالن به هنگام شام واخبار سکوت .اورا شایسته جایزه نوبل دانست آمیزی، بلند ستایش با ارسال پیامرجوی شاملو،  درگذشتپس از

 تلخی کرده بودیم، زیرا حرفهای پیشین سازمان دریادمان مانده بود. 

به هرحال اکنون که ...» :درفیسبوکش نوشته اند« عذرخواهی از آقای ایرج شکری»دکتر کریم قصیم  دریادداشتی تحت عنوان:کما اینکه آقای 

اساسنامه را(  ۴این آرشیو )و ماده   را خودسرانه و شورا شکنانه از قفل برداشته اند. حاال که درب…. مه ها و دیگر مهر حفاظت از اسناد و نا

صورت جلسه گزارش دیدار با شاملو را و ، یر را هم منتشر نمایندز، پس لطفا صورت جلسه حل اختالف با خانم مرضیه عخودشان شکسته اند 

 « ...در نشستها باب کردند چه نوع رفتارهای سیاهی را  تا مردم بدانند…. شاملو را هم منتشر کنند اهانتهای چارواداری نسبت به 

همچنانکه ایرج شکری درنوشته ای تحت عنوان» چرا با دکتر هزارخانی گفتگو نکردم«: نوشته است:»... من از طریق گردانندگان جلسه پیغام 

داده بودم که می خواهم چند دقیقه ای با مسعود رجوی در مورد کار نشریه شورا صحبت کنم. در حاشیه یکی از نشست ها، این فرصت فراهم شد و 

در حالی که محسن)ابوالقاسم( رضایی هم کنار من بود من ماجرای حذف اسم شاملو از مصاحبه ام با دکتر را با مسعود رجوی مطرح کردم و گفتم 

اعمال حق وتو از طرف دوستانش در این مورد کار نادرستی بود. انتظار من از »مسعود رجوی«، کسی که در نیمه خرداد سال60 در پاسخ به 

پیامی که گروهی از نویسندگان و شاعران)از جمله شاملو( به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین فرستاده بودند، پاسخ را 

خطاب به شاملو فرستاده بود و از او با عنوان» شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران« نامبرده بود)مجاهد شماره 123 – 14 

خرداد 1360(، این بود که این عمل دوستان خود را تقبیح کند، اما من با برخوردی رو به رو شدم که واقعا برایم عجیب و دور از انتظار بود. او 

از محسن رضایی سوال کرد که مساله مصاحبه من با دکتر هزارخانی، مربوط به قبل از رفتن »شریف« و دکتر هزارخانی به دیدار شاملو)وقتی به 

سفر خارج کشور آمده بود( بوده است، یا بعد و اضافه کرد که اگر بعد از آن بوده که این که دیگر اهمیتی نداشته است و همانجا اضافه کرد که 

»من مریم را به خاطر فرستادن شریف به طور جدی مورد انتقاد قرار دادم، دکتر هزارخانی رفته بود کافی بود حاال]شاملو[ این را می تواند همه 

جا خرج کند«(. من واقعا از این حرف او به قول معروف »خشکم زد« که این بابا چه می گوید، این مسعود رجوی است که چنین دچار خود بزرگ 

بینی بیمارگونه شده است؟ چطور این آدم نمی فهمد که شاملو بزرگتر از آن است که نیازی به »خرج کردن« اعزام فرستاده از سوی مجاهدین و 

 درخواست از او برای ماندن در کنار حضرت ایشان را داشته باشد.«

      

پس از اعالم « میلیون رای دارد، واز ما پشتیبانی می کند.۳قاسملو یک نیروی ملی و منطقه ایی درکردستان  است و» ( درفاز سیاسی می گفتید۱۲

ومی  پرداختندشما  تو سری زدن به آقای قاسملو واعضا ونیروهای حزب دمکرات حزب دمکرات کردستان ایران از شورا، قاسملو وجدائی 

به زمین  عقب مانده و نیروی منطقه ای ووابستهبا دیدگاههای  وشوینستی ) بالحن تحقیر(عشیره ای یک نیروی زب دمکرات کردستانح«گفتید:



...وقتی سرنگونی وماهه بودند ۶اینها دنبال سرنگونی   ،مبارزه رادیکال و انقالبی و سراسری را ندارند؟!یک هستند و کشش به خاک  وچسبیده

محرومیّت و سرکوب خواسته های تاریخی مردم کردستان را که جزء فرهنگ آنها گشته را، نمی توان «. رفتند دنبال مذاکره وسازش...محقّق نشد، 

» تید:عقب ماندگی نامید. اعضای آنها جزء مردم ما هستند، شما نمی توانید به آنها بی احترامی کنید!. شما همیشه با مضحکه وتمسخر آنان می گف

کرات کردستان، هر کسی که سبیلش بلند تر باشد، او فرمانده آن قسمت می شود. وبا دست، اندازه سبیل فرماندهان وفرماندهان ارشد درحزب دم

 هیچ کس وهیچ گروهی نبود که شما آنان را به تمسخر نکشید.« آنان را نشان می دادید.

 

 رجوی درکنار آقای قاسملو سمت چپ

کبارازبنی صدرحرف زده باشید، اّما ادای صحبت کردن اورا درنیا ورده باشید؟. شما حتّی ازلحن وادای صحبت آقای رجوی آیا بوده که شما ی

کردن دکتر مهدی ممکن یا مجید شریف که از شورا خارج شده بود، دست بردار نبودید!. مگر قرار است او بدلیل پیری وکهولت، مثل جوانها 

ه اینها عناصر رژیم آخوندی نیستند، که بخواهیم آنها را به مضحکه بکشیم!. پیش وبیش از اینکه آنها صحبت کند؟. آقای رجوی! حرف من اینستک

 را به تمسخربکشید!، خود را تمسخر کرده ودرونمایه تان رابنمایش می گذارید.

ید ویا اینکه درخارج مانده وازبازگشت که به خارج آمده بود، تشویق به پیوستن به شورا ومجاهدین کرد ۶۴آقای رجوی!، شما بازرگان رادرسال 

 به ایران تحت حاکمیت خمینی خودداری کند!. 

 

 «نمی خواهم بدهم به تو. ،من زنم را خیلی دوست دارم »اما بازرگان درخطاب به شما به مسئولین سازمان که با اوصحبت کرده بودند گفته بود:

 ، زنش را به رجوی بخشید(.«مهدی ابریشمچی» شریف؟)همچنانکه آن مرد واین خیلی به رجوی فرورفته بود.

خوردن نانی »و از  ید.کردتشبیه « عمر سعد»در ارتباط با کاندیداتوری مهندس بازرگان که او را به ( ۲۵۱نشریه مجاهد شماره ) ۶۴در سال  شما

« حیات خفیف خائنانه»مجاهدین است و...، وازتعبیرخودشید. وبارها گفتید که دستش تا مرفق درخون داشتساخته شده برحذر می« که از گندم ری

ازافراد برای او استفاده می کردید. اّما با مرگ مهندس بازرگان، بدلیل سیاسی کاری! پیام تسلیت فرستادید، وهمین امرباعث تناقض وسوال بسیاری 

ند. زیرا قابل فهم نیست که کسی دستش تامرفق به خون تشکیالت شد وناچارمسئولین برای چنین پیامی ازسوی شما توجیه وتفسیراتی تراشید

 فرستاد؟. کدام را باورکنیم؟.« پیام تسلیت»مجاهدین آغشته باشد، وبعد ازمرگش 

 

 گربرسرنفس خود امیری، مردی         برکور وکر، ارنکته نگیری، مردی

 رودکی   ی     گر دست  فتاده ایی  بگیری، مرد مردی  نبود  فتاده را  پای  زدن         

 



 

را به هم  آسمان وزمینه ها کرایه خانه اش را دیر پرداخت کرده بودند، یکبار بچّ  »گفتید:پرویز خزائی  دربارهٔ تمسخر آقای رجوی!، دراشرف با

 چقدراز درون تهی است!. وخود قاه قاه به شخصیتش... می خندیدید. ما آنجا می فهمیدیم که شورا «.رد و برود!ببُ  کم مانده بودو بود، ریخته 

وبرای قدرت نمایی خود به طنز واستهزا برای « .یماینها )شورایی ها(را فقط برای خالی نبودن عریضه درشورا نیازدار »شمابه تمسخر می گفتید: 

 «.ین کنار خیابانها می شوندوگوشه نش!، اگر سایه مجاهدین برسرشان نباشد، معلوم نیست سراز کجا درمی آورند...  »خنده در نشستها می گفتید:

 اینها مسائلی هست که ما درسطح می دیدیم، کاش فرصت بود که تمام سخنان را بنویسم...، ولی می دانم همه چیزدرآینده روخواهد شد.

طالقانی متنفربود. ، آیت هللا طالقانی هم جا نداشت.  سوسن ) عذرا علوی طالقانی( ازآیت هللا ۶۰تا  ۵۸درسازمان مجاهدین برخالف سال های 

دردفترش صحبت کردم.  ۶۸اورامرتجع می دانست، که درخانه برای آنها دست بستگی ایجاد می کرد. من خودم شخصا، وقتی با سوسن درسال 

 جزجانباختگان بود، ۶۷اوبسیارسرد وخشک وبی روح واکنش نشان داد. هنگامی که ازمریم طالقانی وپسرش مسعود خستو که درقتل عام سال 

 سخن گفتم، هیچ واکنشی نداشت. ازآن لحظه به بعد هیچگاه ازاین زن خوشم نیامد. دانستم که زن بی عاطفه وبی رحمی است.

ندا  »درباره ندا آقا سلطان هم همین حرفها زده می شد:نیزهمیشه یک حرف بیشتر نبود، حتّی  ۸۸( درمقایسه شهدای سازمان با شهدای قیام ۱۳
چنین حرفهایی از طرف مسئولین سازمان یا مریم رجوی ما را از  «فته بود خیابان وتیر خورد. شهدای ما کجا و ندا کجا؟!یک زن عادی بود که ر

درون می خورد زیرا ما نباید دردرون تشکیالت خودمان با مردم وشهدای ملی وخانواده های آنها چنین درویی وبی حرمتی داشته باشیم. اّما 
یاد می شود؟. تمامی  ۸۸دیه مجسمه ندا آقا سلطان به مریم رجوی دراجالسیه میان دوره ایی شورای ملی مقاومت در بهمن درتبلیغات بیرونی، از ه

این برنامه ها برای نمایش بیرونی وفریب مردم است. اّولین کسانی که ازاین مردم فریبی رنج می بردند وزخمی می شدند، کسی جزاعضای 
 نمایشات را بخوبی می دانستیم. سازمان نبود که پشت صحنه این

  



 

می گفت: ۸۸رجوی درسال   
«اگریکی ازاین خواهران شیروژن مجاهد خلق انقالب کرده شما، درمیان تظاهرکنندگان بود، تمام صحنه را بدست می گرفت وآتشی بپا می شد!.»   

بعهده گرفته بودند، ازنظررجوی قابل مقایسه با هیچیک اززمان صحنه وگاهاً فرماندهی تظاهرات را  ۸۸هیچکدام اززنان قهرمانی که درقیام 
 حاضردراشرف نبودند. اّما حقیقت چیست؟
به این زنان که نگاه می کنی، بااین الک ناخن قرمزو رژلب وآرایشی که دارند، فکرنمی کنی، ازاینها » پدرسالخورده یک پاسداریابسیجی می گفت:

 -نقل به مضمون«!) مثل یک شیرمی جنگند.»درصحنه ودرخیابان جلوپاسداران ونیروی انتظامی می ایستند و چیزی دربیاید، اّما باورنمی کنی که
بدلیل اینکه مسئولیت مانیتورینگ روزنامه های رژیم با من بود، چنین سخنانی را دراشرف جمع آوری می کردم، دستمایه های شعرهای من،  

«انی نشأت می گرفت.ازچنین اخباروحقایقی اززنان ورسوالن خیاب  
 

 حقیقت چنین  چیست:
 
 

  ۱۰/۷/۱۳۹۱"    " عصر عجا یب تغییر

 عصرعجایب تغییر است 

 نه رؤیاست !، نه مرسوم !

 

 زن را دیدم ، هماره درزایش 

 زنی را دیدم 

 الک ناخنش قرمز 

 ُرژ لب اش ارغوانی .

 در خیابان 

 فرق سرش را 



 با خون جوانکی 

 از وسط کاکُل وا میکرد

 

 من زنی را دیدم 

 سُرخاب بر گونه 

 مشت ها هوا کرده 

چشمش پر خشم !  -کیف اش پُرسنگ   

 اشک ها و سُرفه ها 

 درمیان دود و گاز 

 پُرآتش 

پُر َوحی -با تلفن موبایل   

 

 من زنی را دیدم 

 تجدید قوا می کرد 

 با زبانی تشنه 

 از دهان پُر خونش 

 ُرژ لب دیگری می کشید !

 ارغوانی تر !!

 

 من زنی را دیدم 

 شمشیر بی نیام ، از گلو رها

 سفره"ترس ریخته را"درخیابان ، می گشود !

ما همه با هم هستیم"    -"نترسیم نترسیم   

     

دختری می دیدم    

 شیری

برون تاخته از چلّه کمان         

 

 وآنگاه که بایورش گله های شحنگان

معرکه پس گشت مردمان پی فرار     

 من زنی را دیدم 

 روبه مردان میگفت:



نترسید نترسید                           

فرار نکنید !                         

 و در غرش تارهای صدا و طنین نهیب اش 

"خود"                                                              

ایستاده بود.                                                      

 من میدیدم 

 برپاشنه های د خت "بی آشیل"

 سرنوشت

شکست را ننوشت            

 

 من زنی را دیدم 

 فرشتۀ آهن واحساس 

 در بزنگاه یورش ودریدن

 دستهایش را در امتداد سینه ، بال گشوده 

 سپر "مردان" گشت 

 من زنی را دیدم 

 به مردان می گفت :

نترسید نترسید...                            

 

 زنی را دیدم 

 سپر یک زن دیگر میشد 

 پسری داد میزد !!

 پیرزن را نزنید!

 پیرزن میگفت :

"بچه ها" را نکشید !                     

 

 زنی را دیدم 

!-ندیدمش  –نه   

 من شنیدم که زنی 

 از زندان و زنجیر   

 به کوهها می گفت : "طنین صدای ما باشید".

 



 زنان را دیدم 

 با دو بال و 

 سی آرزو 

 و چهار فصل رؤیا 

 در موسم تغییر...

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

 
۱۴( ازسال۶۴ به بعد »سرباز رجوی یا سرباز مسعود مریم« را برزبان مجاهدین وتشکیالت وهواداران انداختن، ونامه ها چاپ شده درنشریه  

 مجاهد به رهبران عقیدتی ومبشران رحمت ورهایی...، ناشی ازهمین خود شیفتگی و خودکامگی بود.
عبارت »سرباز رجوی!« درشعارها ونامه ها ووصیت نامه ها و...، و نه سرباز خدا وخلق ومیهن، ویا »مجاهدین خلق« بودن. زیرا او نماد همه 
اینها بود. همچنانکه آخوندها ودرأس آنها خمینی هم همین شعار راپیشینه خود ساخته بودند ورجوی هم از همین تزوالگوی والیت فقیهی وام می 

 گرفت: »ما همه سرباز تواییم خمینی . گوش به فرمان تواییم خمینی«.
 

س ما بدلیل عواطف وعشق به مردم وخون ورنج شهدا و زندانیان و...، نمی توانستیم بفهمیم هدف اوچیزی جزخودش نبوده ونیست. به همین دلیل پ
ا نیز مرحله به مرورعکسهای بنیانگذاران پایین آمد؛ وعکس اشرف وموسی والبته با برتری اشرف به موسی تبلیغ شد. اّما این عکس ه ۶۴از سال 

گذاربودند تا تنها عکس که هماه تصویر خودش باشد یکه تازی کند. عکس مریم هم نمادی از خودش بود، یعنی مبلغ رهبری عقیدتی او. ما 
 خرداد ماه هرسال. ۴دیگرهیچ اثری ازحنیف نژاد نه درشکل ونه درمحتوا درتشکیالت نمی دیدیم، جزیک مراسم صبحگاه در

 
 عکسهای بنیانگذاران سازمان مجاهدین:نصب و۱۳۶۸سال تصاویر پیش از 

 
 

 
 



 

 
 :۱۳۶۸تصاویرپس ازانقالب ایدئولوژیک دوم درسال 

 
 



 

 

این برنامه غذایی »هر پنج شنبه شب، غذای شام همبرگرباشد؟. تااینکه یک روز رجوی گفت: همیشه برای من سوال بود که چرا می بایست، (۱۵

که شما دراشرف دارید، همان برنامه غذایی است که ما طی روزهای هفته درزندان) زمان شاه( داشتیم، واینجا هم همان را اجرا می کنیم. 

وتا همین امروز هم بیش از یک ربع قرن است که پنج شبه ها، همبرگر « به یاد همان پنج شنبه های زندان است، که به ما می دادند.وهمبرگرهم 

 سرو می شود!. رجوی خاطراتش و... خودش آنقدر پررنگ بود، که همه چیز!،  باید به تعلقی به جنس ورنگ ونمایی ازاو واحساسش درآیند.

، که بعضی ها ازآن دم می زنند، ویا برجسته کردن پادشاهان ایرانی ...، رجوی درباره تاریخ وتمدن ایران» گفت:۹۶رماه د  درشهریو -( ل۱۶

شما بچسبید به همین فاطمه  ،شکلک هیوال را درمی آورد() یک مشت جانوروآدمهای وحشی وآمکشی بودند ،اجدا شما» می گفت: درنشست 

«وزینب خودتان!.  

یفتگی همه تاریخ ایران وشخصیت های ملی ومبارز باید حذف وطرد بشوند، تاهاله ایی برسررهبری عقیدتی رجوی بدرخشد. دردستگاه خودش

 وبدرخشانند.  

 «.!خواهر مریم تان بود )توالت(آفتابه دار ،ن بوداگر لنین هم اآل»رجوی:

( آقای رجوی! این وضعیت خودشیفتگی تنها به نیروها وشخصت های ایرانی معطوف نگشت. بلکه درروند خودشیفتگی تان مشمول همگان ۱۷

)منظور آفتابه ن بود آفتابه دار خواهر مریم تان بوداگر لنین هم اآل»در مورد لنین گفتید:  ،ستاد ها بخش درنشست  با  ۱۳۷۹شما در سال شد. 

آقای رجوی!  می توانم  پرسیدم تا اشتباه نباشد! از کسی که درآن نشست بودهبار۳ درآلبانی۹۴را سال  من این حرف .« بودن است(دارتوالت 

درونی است که ما درنشست ها ی کثیفی این چه فرهنگ تازه این لنینی است که شما اورا قبول دارید!.  شما برای چه کسی حرمت قائلید؟.بپرسم 

. زیرا اّول وآخر هربحثی تنها به شما وخود شیفتگی تان می رسد همین بود!. اگرچه همیشه زش ها و پرنسیب هامان کجا رفته؟ار مان داریم.

ود وتمامی هم نداشته وندارد. خود مریم رجوی آرزویش این بود که بعنوان یک میلیشیا وسربازدرمقابل رجوی رژه برود، واینک لنین تبدیل می ش

 بازرجوی؟.به آفتابه دار سر

 

 

 بّچه های کاندیدعضو وعضو ما، دو سه مداراز چگوارا باالترند!

یکباره با سه مداررشد تشکیالتی از معاون  پس از آمدن به لیبرتی،، ۹۲شهریور ۱۰آقای رجوی! مریم اکبری تنها بازمانده زن درقتل عام ( ۱۸

« بّچه های کاندیدعضو وعضو ما، دو سه مداراز چگوارا باالترند!.»مرکز به فرماندهی محور) سه مرکز( رسید. او درنشست اف ام یکم گفت:

توضیح است که بیشترافراد دراین رده به شیوه قاچاق انسان وبا نیرینگ وفریب به اشرف کشانده شده بودند. ودرهمین کتاب بازگو خواهم الزم به 



پس حساب کنید جایگاه وفاصله نوری شما با چگورا،  کرد. اگرافراد معتاد ودرجستجوی معاش و کار وزن وزندگی چند مدار از چگوارا باالترند،

 رهبری عقیدتی را!. بعنوان

 

 ۱۳۹۶تصویرمریم رجوی ومریم اکبری آلبانی سال

بّچه های کاندیدعضو وعضو ما، دو سه مداراز »مریم اکبری درحالی با چه گوارا قیاس میکند که، آنها را مثل چگورا نمی داند، بلکه می گوید:

 «چگوارا باالترند!.

افرادی بودند که با قاچاق انسان وبا فریب دادن شغل وکار، تهیه کیس پناهندگی برای  درصد کاندید عضو وعضو سازمان، ۸۰درحالیکه بیش از

د، به واکثراً ازسازمان جدا شده اند؟. اکثر ازاین چگوارا هایی که مریم اکبری مدعی آن بواروپا و زن و حتی آموزش خلبانی ...به اشرف کشاندند، 

فروض بود، بروند، زیرا اساساً افراد سیاسی یا مبارز نبودند!. بلکه با فریب ونیرنگ ومسائل مالی ایران تحت حاکمیت خمینی رفتند؟. کما اینکه م

 وکیس پناهندگی با اشرف کشانده شده بودند.

تن ازافرادی که بصورت فریب وجهت تهیه کیس پناهندگی وشغل وزن وآموزش خلبانی به عراق واشرف کشانده شده اند، همراه ۴۰۰لیست بیش از

عکس ازقربانیان قاچاق انسان، درهمین کتاب آمده است. مفتشان رجوی چنین افرادی که که بعضا زورگیرومجرمین فراری وافراد بی   ۲۰۰با

 بضاعتی که غالباً هم معتاد بودند را سه وچهارمدار باالترازچگورا می نامند.

 است:عکسهایی که ذیال می آید بدون شرح، گویای شخصیت این سمبل چریک جهانی 

 

 



 

 

 

درپروژه رفع ابهام زندانی بود.  ۷۳هنگامیکه با یکی از دوستان جدا شده درامریکا، پس ازیکسال تماس گرفتم، واوهم درسال ۹۶درفروردین سال 

و... صحبت می کردیم...، یکباره متوّجه شدم بربازوی خود، یک عکس چگوارا خالکوبی کرده. باورم نشد!  ۷۳با او درباره رجوی وزندان 

بود!.) رجوی نامرد « ردم» اینچه زمانی چنین کاری کرده ایی؟، گفت: درآلبانی. وبا اشاره به خالکوبی وعطف به رجوی ...ادامه داد: پرسیدم 

است( .من بدون اجازه نمی توانم عکس خالکوبی اورا نشان بدهم، اّما کاش می شد، بخصوص این عکس را هم به این مجموعه عکس ها  اضافه 

 کرد. 

 پیش ما پشه هم نیستند دیگران

درنشست داخلی اف ام ۱۳۷۷درسال ( آقای رجوی! داستان خود شیفتگی تان، تنها درشما خالصه نشده و نمی شود. این قصه سر درازدارد. ۱۹

 ژیکیوایدئولو دررابطه با سطح مناسبات و ارزش های انسانی مسئول سازمان درآلمان بود، ۷۴)ثریا شهری (که قبال در سال طاهره ۱۰

این گونه .«؟!...، پیش ما پشه هم نیستند) افراد غیرتشکیالتی و سازمانی(دیگران»:گوید  میدرسازمان نسبت با دیگران وحتی شوراییها 

نقل  نا مطبوع ترین چیز آنست که دیگران را نامطبوع بدانیم. مگر این حرفها کشد. برداشتها ، پیش از اینکه ما را باال ببرد خودمان را پایین می

. مگر منشاء این حرفهاکسی جز شما است!، یک نشست را نام ببرید که درآن تعریف وتمجید از ونبات حرفهای ما در باره دیگران نبود ونیست؟!

حی ساله غذای رو ۲۷والبته این دونام به شما مصادره وختم می شود نبوده و نباشد؟!. حداقل تا جاییکه من شاهدم دراین « مجاهدین»و« مجاهد»

 شما وارتزاق خود شیفتگی تان، همین بوده وهست. وهمین را هم به خورد تشکیالت می دهید.

 حافظ «   کنند.ترک واسترمیاین همه نازازغالم     این نودولتان را برخرخودشان نشان یارب » 



  

 ثریا شهری ومریم رجوی
 

 نام وبام و جاه خوددرپی  اینکهجز . دیگرچیزی باقی نمی ماندواالّ  .!دافتادگیش باشفروتنی ولین ارزشش باید تواضع ومجاهدخلق اوّ آقای رجوی! 

ما نیامده بودیم مبارزه کنیم تا چنین کالهی برای سرخودمان ببافیم، ودرواقع تاجی برسرخود بگذاریم؟. رود خون شهیدان برای چنین  !باشیم

 ومصادیق را درست بکار ببریم!، آنهم درباره دوستانمان!.  زالوصفتی مشمئزکننده ای نبود!. ما موظف هستیم، مفاهیم

 با رهبری رجوی بودن، بمعنای برتربودن ازهمه مردم
سه درسازمان نوعی نگاه به دیگران وجود دارد، نوعی نگاه به همه، دراین نگاه همه یک جورند، واین افراد سازمان ورهبریش هست که قابل مقای

از باال به پایین تزریق میشود، ومستمر به آن می دمند. تا  رنسبت به آنها برتری دارند!. این ویژه سازی بُت گونه،با دیگران نیستند، صدها مدا

جاییکه هرکس یک روز هم به سازمان وارد شده، چنین ویژگی هایی رامی یابد، به عبارتی هرفردی که یک روزاست به سازمان پیوسته است، 

 ت که، دردرون سازمان نیستند. مالک برتری وارزش انسانها، عضو سازمان بودن، نپذیرش رهبری رجوی بود.اکنون باالتر ازهمه کسانی اس

 

زیرعهدش زده می گفتید: اوعهد کرده بود که ازدواج نکند... وعهدش با مردم فلسطین بود، وحاال عرفات ازدواج یاسردرباره ( آقای رجوی! ۲۰

 عهد با مردم فلسطین یاد کردید.را خیانت ونقض و ازدواج کردنش « و...

 »میالدی درنوارغزه، واینکه النهایه پذیرفت ازرام هللا مقر خود خارج شود گفتید: ۲۰۰۲! شما بهنگام محاصره یاسر عرفات درسال آقای رجوی 

 خودتان اجرا نکردید!. ،تا راهش ادامه پیدا کند!. عجیب است نسخه ایی که برای او می پیچیدید ،او بایستی می ماند و شهید می شد

دراین آیا »اودانسته وگفتید:وعقب نشینی شما این موضوع را اشتباه  ،همچنین وقتی که یاسر عرفات مبارزۀ مسلحانه به شکل گذشته را کنار گذاشت

 «یا وضعشان بدتر خواهد شد؟ ،مردم فلسطین وضع بهتری خواهند داشتصورت، 

  

 » یارب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید     دود آهیش در آیینه ادراک انداز«   حافظ
 

درنشست های . بود،هم بدلیل دیدارش از رژیم و...زیرسوال رفته ماندالنسلسون آقای  . و!اورا خمینی مال شده می دانستید، که کاسترودرباره 

نان زندانی بودنش را می خورد، و این وضعیّت خراب اوا ماندال وزنه ایی نیست...!، او فقط » اشرف درباره سفر ماندال به ایران می گفتید:

 «رانشان می دهد، که به ایران دعوت شده است...

   

 

 حسادت بربن الدن



درست است »هنگامی که خبر عملیات آنها رسید شما درهمان نشست های طعمه گفتید: .ی به بن الدن هم حسادت می کردید؟شما حتّ آقای رجوی!  

که با یک چاقو  ،این خیلی خالقیّت استط سازمان القاعده و بن الدن انجام گرفته، ولی عملیاتشان در نوع خود بی نظیر است. که این عمل توس

چنین که با ساده ترین سالح،  رانه ، جسورانه ، انتحاری و درنوع خود بی نظیر است!عملیاتی متحوّ  بتوانند چنین عملیات بزرگی را انجام دهند.

پس ازآن درحین و  !،به عقل شما نرسیده بود ،گویی به شما برخورده بود که ،سپس بقول شما همین عملیات با مینیمم امکانات« بزنند...ضرباتی 

انقالب  اگر راست می گویی برودرکشورخودت»وسپس اضافه کردید:  !،دیدید که این تعاریف باعث می شود که توی سر خودتان بخورد صحبت

حمل هیچ کس را نداشتید، که درهرزمینه ایی، روی دست شما بلند شود. حتّي صرف یک عملیات نامشروع وتروریستی که کشته شما تاب ت« کن!.

 های آن مردم بودند.

 

 بن الدن

 صدام پیش وپس سرنگونی ازنظرمجاهدین

ی ویدئویی هم بارها با چاپلوس نسبت به آقای رجوی! شما یک صدام رئیس می گفتید وصد صدام رئیس ازدهانتان بیرون می ریخت. ودرنوارها

صدام بعنوان متحد استراتژیک، رابطه قلبی و گروه خونی مشترک و اظهار برادری، واینکه عراق را بارئیس جمهورش می خواهیم و...؛ 

زمان این مسائل را به شکل درحالیکه وقتی صدام سرنگون شد، بالفاصله امریکا راصاحبخانه جدید نام بردید؟. وحتّی شما ازطریق مسئولین سا

توهین آمیزی مطرح می کردید که، صدام نباید مخفی می شد یا فرارمی کرد! بلکه می بایست دربغداد می ماند می جنگید وکشته می شد!. وتوی 

! واآلن بعد ؟دیمما درزمان صدام درعراق قفل شده بو» سرصدام میزدید. حتّی پس ازسرنگونی صدام  مسئولین تشکیالتی سازمان می گفتند:

همه درتشکیالت )  .«!؟!. وفضا برای ما وارتش آزادیبخش باز شده ؟سال ازآن شرایطی که صدام ایجاد کرده بود ازقفل شدگی بیرون آمده ایم۱۵از

ر رسمی بیان می میدانیم که چنین سخنانی ازجانب رجوی و نظرات اوست که ابتدا، ازطریق فرماندهان، برای جا انداختن این نظرگاه بصورت غی

 شود. 

 آقای رجوی یکبار به صحبت های خود با حبوش وعزت الدوری گوش کنید. آنوقت خودتان قضا وت کنید، چه نامی براین عمل بگذارید؟.

زمان بورشده ساله اش دردرگیری با امریکایی ها درخانه شان تسلیم نشده وکشته شدند. مسئولین سا۱۴درحالیکه یکی دوماه بعد فرزندان صدام ونوه 

 ودیگر چنین مسائلی مطرح نکردند.

 

  

 رجوی باالترازامام حسین

 «.حسین نیز فراتراستامام ازتضادهای  ،تضادهایی که مسعود حل می کند» مریم رجوی:

تضادهایی که مسعود حل می کند »درنشست های اشرف به صراحت گفت: با تعریف تمجید ازنقش رهبری عقیدتی شما مریم  آقای رجوی!( ۲۱

!. تضاد های ایدئولوژیکی که مسعود با آن درافتاده، هیچ با چنین تضادهایی مواجه نبوده است(حسین)امام او. حسین نیز فراتراستامام ازتضادهای 

 « کس به آن نزدیک نشده!. این نقطه وجایگاه خاص الخاص رهبری عقیدتی مسعود را می رساند.

پیامبران وامامان ومصلحان وتمامی انقالبیون « )جنسیّت ومنزه ازمسائل جنسی( است.« ج»فردیّت( و«) ف»مسعود عاري از »:مریم می گفت

 تا کنون چنین ادعایی نکرده اند.



 

   

 

 » زیارت« رهبری) رجوی(   

 «زیارت رهبری»شما از خب،»( هروقت از نشست های رجوی درباقرزاده به اشرف برمی گشتیم. مسئولین با حالتی مشمئزکننده می گفتند:۲۲

چنین آمدید. ازاینکه چنین واژهایی درسفرهای کربال ونجف برای امام علی وحسین و... استفاده می شد. خیلی تعّجب می کردم، که چرا می خواهند 

ود رجوی فضایی را به ما القاء کنند. حتّی چنین عباراتی درزمانیکه خود پیامبران وامامان زنده بودند، بکار نمی رفت. این همان فضایی بود که خ

 ایجاد می کردو توسط مریم رجوی چنین مناسباتی را درسازمان جا انداخت. 

ازهما ن صفاتی برخوردار شما  اکنون، رهبری کما اینکه .برد خود شیفتگی النهایه راه بدینجا می( آقای رجوی! نمونه ها بیش از اینهاست ...۲۳

انسان  صفات اینجاست که همهدقیقاً  .شود آوارمیبرسرتان آنوقت سیل سوال ها ، دیننکنشود وچنین اگرچنین  ار است.دبرخورازآن است که خدا 

 ، درعمل،(آگاهی، اراده ، واختیارومسئولیت پذیری )ددیکر بحث اش را میودردانشگاه صنعتی شریف  ۵۸درسال راکه درکتاب تبیین جهان 

د. یکن علم میدرتشکیالت تابوها راود و سلسله ای اززنجیرها یزن میت درمناسبات تشکیالرا  آن ازانقالب ایدئولوژیک زیرآبوبطورمشخص پس 

 دردرونشما  .بر دست وپای هرفردی که کوچکترین عالئمی ازخود برعلیه توتالیتاریسم وخودشیفتگی تان بروز دهد می بافندزنجیریی که  تابو ها

همچنانکه می  به عبارتی .«!مگر اینکه وصل به رهبری باشد ،هرفردی رو به نشیب است»ید:یگو عمومی ارتش می و نشست های تشکیالت

فقط خدا چنین ادعایی آقای رجوی!  .«مگر با رهبری پیوند داشته باشد  ونمی تواند مبارز باشد ویا بماند، هیچ کس مبارز و مقاوم ...نیست»گفتید:

البته باید . !آلمان هیتلر -هیتلر آلمان  هیتلر که شعارش این بود:مگر اینکه جهان را خالصه کنیم در جهان!.این در ینه هیچ کس دیگر داشته ؟!

شما شعار زد.  می به آن سُس ناسیونالیستی تنها بلکه ،نداشتورهبریی ازاین دست راکه شما مدعی اش هستند را ایدئولوژیک  اذعان کرد اوداعیه

است. ومریم حلقه وصل رهبری « رهبر عقیدتی کانال دستیابی به خدا»است. اما شعار ایدئولوژیک تان « ایران رجوی، رجوی ایران»سیاسی تان 

یعنی درسترسی به مریم هم نیازمند آن است که پاهای « برای رسیدن به مریم باید از کانال فهیمه) اروانی( بگذرید.» است. اگرچه بعد ها می گفتید:

ازسُس زدن برای خود شیفتگی مفرط ومنحط، النهایه آثاروعواقب وتبعات  خود را روی جا پا های فهیمه اروانی بگذاریم. ولی بهرحال، هرنوعی

   اجتماعی خاص خودش را دارد.  -فجیع سیاسی

 ۴۰۰۰درحضورشما و  )نسرین( همردیف رهبری؟!،مهوش سپهریچرا  بنام خدا وبنام خلق قهرمان ایران.د: گفتی می( آقای رجوی! شما که ۲۴

او که همطراز .«اینها لیاقت این رهبری)رجوی(را ندارند ؟!.شوند انقالب کنند بلند نمی این مردم بی غیرت،»:رزمنده ارتش آزادیبخش میگوید 

که درمورد شما  .؟!روا داردبه مردم  نفرت انگیزیچرا بایدچنین توهین  بیرونی هم شد. واخباراین همردیفیمریم رجوی قرار گرفت شما و

مالحظه » اعضا وافراد ارتش آزادیبخش حاضر درنشست ها ویا همچنین درتمام پیام هایتان می گفتید:  هربحث ومسئله ایی که پیش می آمد، روبه

و حتّی یک مالحظه واشارت کوچک چرا یک کلمه شما که روبه ما همه چیز را تیزمی گفتید!، « کنم یا تیز بگویم ؟! تیزبگویم یا تیز تربگویم ؟!... 

حداقل در نشست عمومی  .نسرین(  تا بدین حدّ وقیحانه به مردم بی احترامی وبه مرزی و فحاشی نکند!تا این همردیف) نگفتیدو هم نکردید

؟!، نباید ساکت بوده و ازاین می گذشتید؟! )اّما خود شیفتگی از این حرفها گذشته...!( چرا وقتی  خودتانحفظ ظاهررعایت  برایودربرابر دیگران 

 شما کهزندان وشکنجه وقتل وسربه نیست کردن و...(، حالل ومباح می شود؟.  -لقمگی ها) والیت عقیدتی به خودتان می رسد همه حرامها وحرام

.)تابدین شکل بتوانید بدترین توهین ها را به افراد !تیزتیزتیز ،تیزبگویم»:گویید بدون مالحظه همیشه می، رسد به همه رزمندگان ارتش می وقتی

راستی  دهید. میدان میخود  جاه وآزسرکشجنون به تا بدین حّد راستی چرا  سکوت کردید.«همردیف »م خانحرف  چرا در قبال این «بکنید(.

  «.!یا آزادی مردم ؟ ؟، رهبری شماستما هدف»سوال اساسی این است که:



  

)نسرین( همردیف رهبری عقیدتیمهوش سپهریسمت راست     

آرمان یک نسل ویک خلق،  ،آرمان ما؟!. چرا این کارهارو کردیآقای رجوی! سالهاست پُرخشمیم پُر خشم !...  باید بگویی!، باید جواب بدهی!، 

یچ !. شماهمه چیز را به چاه ویل خود شیفتگی منحط خود ریختید. آقای رجوی! شما اشرف را به سیاهچاله ایی تبدیل کردید تا هتو بودجاه مهمتراز

خبری از آن به بیرون نرسد، کما اینکه بالعکس،هیچ خبری هم به اعضای سازمان دراشرف نمی رسید. به همین دلیل هم، خروج ازسازمان ممنوع 

به بعد، در برپاشنه زندان وشکنجه و تحویل دادن به صدام، وزندانی ابوغریب شدن چرخید. این سزاوار آن سازمان حنیف نژاد ۷۳شد، وازسال 

نبود!. شما اولیّن سازمانی هستید که اعضای خودر را تحویل دشمن می دهد؟!. شما درتوجیه این عمل کثیف می گفتید:»نخستین پیام رفتن ازاینجا) 

اشرف( این است که انقالب ایدئولوژیک پاسخ ندارد، یعنی تف سرباال.«، اّما تف تاریخ ومردم وسه نسل، برکسانی است که اعضای خودش را به 

 رژیم می فروشد.

 تفاوت رویکرد حنیف نژاد با خروج ممنوع رجوی

آنرا وارونه کرده اید. حنیف نژاد  ،ا شماامّ  «وارد شدن به سازمان از دهانه تنگ قیف و خارج شدن از دهانه گشاد آن است. »:حنیف نژاد گفته بود

درازدواج یکی از  «.بر ماست ،هر کسی با ما نیست» شما نگفته بود:حنیف نژاد مثل سازما برای مردم است نه مردم برای سازمان.  »:گفته بود

بنیان گذاران سازمان )عبدالرضا نیک بین( که ازسازمان جدا شده بود. محمد حنیف درعروسی اش شرکت کرد، وبرایش دسته گل برده بود. حنیف 

اوت ها از حنیف تا تقی شهرام بود. راستی تفاوت های شما اورا لجن مال وزندانی نکرد. ترور نکرد. ترور شخصیتی و یا فیزیکی!. این تف

ی دراشرف ولیبرتی با تقی شهرام چیست؟ شما میراث دارحنیف بودید، یا تقی شهرام؟. اگرچه تقی شهرام به گرد پای شما نرسید!. زیرا او ادعا

!. زیرا او عاشقانی انبوهی که اینچنین همه چیز رهبری عقیدتی نداشت!. زیرا او امکانی مثل عراق و فضای حصاردرحصار اشرف را نداشت

 خودرا فدا شما کردند تا ازادی را برای مردم به ارمغان بیاورند را نداشت!.

 تفاوت رویکرد موسی خیابانی با خروج ممنوع رجوی

ان موسی خیابانی درسخنرانی آقای رجوی! فاصله گرفتن خودرا ازاصول وارزشهای تان و گفتار وعملکرد خود و همردیف تان )نسرین(با سخن

 راگوش کنید :« عاشورا، فلسفه آزادی»

»ازآنطرف ابن زیاد درکوفه پلیسهای زیادی گماشته بود؛همه را تحت نظرگرفته بود،هیچ کس بدون کارت عبور نمی توانست بگذرد. بیچاره مردم 

کوفه که درتاریخ چه چیزهایی بارشان شد؛ مظهربی وفائی! ولی این همان توده های ناآگاهند؛ اگر مالمتی هست متوجه همان فرصت طلبهای نان 

 به نرخ روزخوری است که بزرگان اقوام وقبایل بودند؛ وخود را به ابن زیاد فروختند.ولی مردم  بیچاره، نه.«  صفحه۲۶

»امام  صفوفش را تصفیه کرد؛ که فردا در نقطه ی حساس تردید و تزلزلی در بین صفوفشان رخ ندهد؛ وبعالوه این افراد که در این منازل ازامام 

جدا می شدند؛شاید که بعداً درمسیر امواجی که برخواهد خاست نقش های بهتر ومهمتری درجهت جنبش ایفا کنند.بهر حال آنها کشش محدودی 

داشتند وامام نمیخواست افراد را بیش از حد کشش شان با خود بکشاند؛همه کششان یکسان نیست؛بعضی ها تا »کربال«میکشند،بعضی ها تا»مکه« 

بعضی ها تامنازل مکه. بهر حال باید صفوف منزه باشد؛ازهر ناخالصی،همانطوری که انسان باید ازناخالصی منزه باشد. این منزه بودن انسان 

ازناخالصی هم خلق الساعه بدست نمیآید؛این حاصل یک جریان ویک جنگ وجدال درونی درنفس وضمیر انسن است انسان منزه وواال ،یکباره 

بوجود نمیآید.انسان موجودی بسیار بغرنج وپیچیده وعجیبی است؛با خصیصه اختیار وآگاهی ،بخصوص با ویژگی اختیار انسان بسیار پیچیده 

 است.« عاشورا ، فلسفه آزادی صفحه ۲۷ چاپ اول  - آذر ۵۸

 حتی مائو در حرف وتئوری نیزپذیرفته بود که باید به توده ها اعتماد کنیم.

 کتاب سرخ مائو:

 



ما باید به تودهها اعتماد کنیم، ما باید به حزب  چنانچه ما نسبت به این دواصل شک وتردید به خود راه دهیم، قادر به انجام هیچکاری نخواهیم بود.

(۱۹۵۵ژوئیه  ۳۱) «کردن کشاورزی ی کئوپراتیوه ی مسئله درباره». این دو اصل اساسی است -اعتماد کنیم  

 دگردیسی رجوی متهم کردن  کارگران وزحمت کشان به بی سیرت کردن افراد 

درایران، درصحبت دونفره با همدیگرداشتیم نکاتی می  ۸۸( محسن نیکنامی )کمال( که جزء فرماندهن ارشد مقر بود پس ازسرکوب قیام سال ۲۵ 

ن باشند کاربه درگیری و زدن و شکستن می کشد وهمه چیز را درب و تا کارگران نیایند وسط ، کارحل نمی شود. هر کجا کارگرا» گفت واینکه:

اینقدر نگویید کارگرها »کمال می گفت: «. وداغان کرده وتسخیر می کنند. وااّل قیام درسطح دانشجویی درحّد تظاهرات و شعاردادن باقی می ماند

، یک شب با همین کارگرها باشید می بینید که چطور بی سیرت تان می )خطابش به افرادی بود که درتشکیالت از کارگران دفاع می کردند و...(؟!

من ازاین حرف بسیارجا خوردم باورم نمی شد که چنین حرفی زده شود چون منفی ترین حرفی بود که می شد دراین باره)کارگران( زد. « کنند!.

مقوله قابل طرح بدانیم. می دانستم که چنین حرف سنگینی نمی کنیم. و چنین بیربط حرفی را بعنوان یک « عام»را نمی توانیم « خاص»موارد 

تا اینکه  تواند توسط فرماندهان زده شود. بویژه توسط کمال!. حدس می زدم این بحث در نشست مسعود رجوی باسطح فرماندهان ارشد زده شده!،

اینقدر کارگر کارگر نکنید، همین »کارگران می گفت:دوهفته بعد نوار نشست رجوی برای همه پخش شد. عین همین عبارات را رجوی درباره 

« کارگران اگر یک شب با آنها باشید، همانجا بی سیرت تان می کنند )همراه با لحن طعنه واستهزای رجوی(.و...   

کارگران قائل وافاضات نسرین)این خلق قهرمان بی غیرت!( واین هم القاب وصفاتی که شما برای « خلق قهرمان ایران»آقای رجوی! آن از

راچاپ می کردیم! مردم وکارگران دچار اپورتونیسم وخود « بازوی انقالب»هستید!. آیا یادتان مانده که ما درفاز سیاسی نشریه کارگری سازمان 

 شیفتگی شده اند یا شما؟.

اّما این جهاد اکبر « است ازشهادت باالتر است.این جهاد اکبر » اقای رجوی! شما بجای انتقاد وانتقاد ازخود، عملیات جاری را باب کردید وگفتید:

وباالتر ازشهادت را با کثیف ترین تهمت وفحاشی و تهدید وارعاب و ضرب وشتم و... درنشست های عملیات جاری ودیگ و...بعنوان مشت آهنین 

بیشترازدیگراعضا نیازمند انتقاد بودند. بکارگرفتید. همه سطوح سازمان بالاستثنا عملیات جاری و... داشتند، منهای شما؟!. درحالیکه خود  

 بی دلیل نبود که »انتقاد وانتقاد« ازخود را حذف وعملیات جاری) استفاده از واژه »عملیات« که مقوله اش اقدام واجرای عمل نظامی است فضای 

 صحنه نظامی وقوانین حاکم بر آن، ومحاکمه نظامی، وصحرایی را تداعی می کند( را برپا نمودید.

 نشست »دیگ«و»دیگچه« یا »تنورخولی«

باور کنید من ازنشست »دیگ«و»دیگچه« وتشکیل »نشست جمعی«را تنها با »تنورخولی« مقایسه می کنم. هیچ چیزانسانی درآن نمی بینم، 
جزدرندگی وحیوانیّت محض!. وجود چنین اپورتونیسم وخود شیفتگی، درجریان روزمره تشکیالت، نیاز به چنین اهرم وابزارهای سرکوبی نیازمند 

 است.

بود. ما  وعملیات جاری این خواسته وقانون رجوی .را انکار می کردیم «خود» بطورمطلق مابیش ازیکربع قرن درمناسبات سازمان،  
 ،ما باید ازهمه چیز خود تهی می شدیم تا بدانیم که همه چیز را .مقاومت کردیم ،با رژیم مبارزه کردیم ،هویت داریم ،انکارمیکردیم که انسانیم

خمینی وتفالگی و  ارردجزمّ  ،جدا شویمشکرنگذاریم و ونعمت راهیافتگی به درگاه رهبری واگرازاین داده ها ارزانی داشته ،رجوی به ما 
... چیزی نیستیم.وپاسدارخمینی  

شی ازوضعیت درونمان می نوشتیم ودرجمع می خواندیم وثابت می کردیم که ما اهل جنگ با درتمامی نشست های جمعی بال استثنا ما باید گزار

. وبا این بحثی که برادریاخواهرمریم ویا خواهرنسرین آورده) بسته به موضوع بحث که هردوره وهرچند وقت یکبارمطرح می شد( !رژیم نیستیم

یم به انقالب) انقالب ایدئولوژیک( چنگ بزنیم. هرکسی که زودتروبیشتر این موضوع را وباز توانست ،ما ازبریدگی وانفعال وگمراهی بیرون آمدیم

بی روحی و... بوده، او ازهمه جلوتر وایدئولوژیک تر وتشکیالتی تراست. به عبارتی ما همیشه  ردهٔ اثبات کند که بریده وخائن وزالو وطلبکارومُ 

 ،واگرجمع یا مسئول نشست که درواقع او .که گزارش می خواندیم ولحظه ایی همان زماندرسازمان درموضع بریده وخائن وزالو ... بودیم. جز

پس ازگزارشی که خودت نوشتی  ازیر !،درزمان صدام هیچ گزارشی قبول نمی شد والبته .می کرد. گزارش مورد قبول واقع می شد! )تأیید(اوکی

تازه فرد یا  ،ول شروع می شود. دربسیاری ازنشست ها هنوز گزارش تمام نشدهجمع ومسئتوسط وخود را روسیاه کرده ایی، تازه کارشالق کشی 

شروع می کنند که این چه مزخرفاتی ...است که نوشتی؟. به سوژه، با توهین وتحقیر وتهدید  به خواندن، جمع یا مسئول تهاجم می کند شروع

. )وفحاشی را با استفاده ازنام مریم رجوی بُعد انقالبی وایدئولوژیک می دهند(ومریمی تراست اوایدئولوژیک تر ،لین تهاجم را بکندهرکسی که اوّ 

تنها برای دو سه روز بریده وخائن  ، ومسئول نشست وتأیید ما تنها پس ازاوکی روزگارسیاه ما دراین غارتوتالیتاریسم ایدئولوژیک چنین بود،

. این تئوری روانشنا سی رجوی بود که همه را زیرضرب همین مارکها وتهمت ها داشتقرار. وااّل بغیر ازآن همیشه این تهمت باالی سرما ؟نیستیم

. این کثیف ترین وآزاردهنده ترین شیوه ایی بود که رجوی ما را بدست خودمان !و... نگه دارد. ما همیشه متهم بودیم که مانع سرنگونی رژیم هستیم

فردی می شود که باید تمام خواسته های  به هرفرد بدل ،قی نمی گذاشت. درچنین مکانیسمی وهیچ هویّت وپرنسیبی برای ما با .مچاله و له می کرد

دیگر ازهرنظرخلع سالح شده وتسلیم است. این همان نقطه ایی بود که رجوی ما اسیر  ،تشکیالت را برآورده کند. فردی که چنین مچاله می شود

دستبند  ،ده های ایدئولوژیک را برگردنمان انداختند. کاش اسیر فیزیکی بودیمد وپابند، قاّل کرد. ما اسیرانی بودیم درنشست های جمعی، بجای دستبن



خائن وبریده وزالو تحت عناوینی چون ما  و ،وپابند داشتیم، مثل اوین، مثل گوهردشت...، اما  روح وروانمان اینچنین مورد تهاجم قرارنمی گرفت

بهانه های مختلف داشتیم.  ه ترین لحظاتی است که ما درسلسله نشست های روزانه وباوصدها مارک دیگر قرارنمی گرفتیم. این کشند  

آن مرد خود خواه با ناتاشا کرد: ،رجوی با ما دراشرف همان کاری را کرد که  

 
د!سال برده جنسی یک مرد بو 10اجرای دختر جوان و زیبایی که م   
 

   لینک ویدئودریوتیوپ:

https://ruclip.com/video/TkCQIeQatSE/ماجرای-دختر-جوان-و-زیبایی-که-10-سال-برده-جنسی-یک-مرد-بود. 

 ابرسازهٔ انسان خرد کن عملیات جاری
 

مشکل درمناسبات وعملیات جاری این بود که کسی نمی توانست طبق همان خواسته ها سازمان ومسئولین عملیات جاری کند. اگر کسی تمام کارها 
ومسئولیت هایش را هم انجام میداد، وهیچ برخورد وآثار منفی درطی یک روز نداشت، شب درعملیات جاری مورد بازخواست قرارمی گرفت که 

چطوردرطی یک شبانه روز توهیچ فاکتی نداشتی؟. درحالیکه همه ما غرق اندیشه فردیّت وجنسیّت هستیم وناخالصی داریم وتو آنچنانکه 
خواهرمریم می گوید، خودت را بری ازاینها می دانی؟ ومتهم می شد که از خود غافل شده، یا خود را رهاکرده)یلگی وبی بندوباری( ، یا شور 

وفتور می کند، ویا متقلّب است وباید برود فاکت کارهای نکرده وانجام نداده وآلودگی هایش را بیاورد. می گفتند هرکس درطی یک روز باید ۷۰ تا 
۱۰۰ فاکت بنویسد! همیشه تعداد فاکت ها را در اّول نشست ها از همه اعضا سوال می کردند ودردفتر ثبت می کردند!. وهمه باید پاسخ می دادند 

که چرا کم نوشته اند؟. به عبارتی باید ما لحظه به لحظه  روح وروان درکار ومناسبات روزانه را ثبت می کردیم و همه آنها را طبق دستگاه 
انقالب ایدئولوژیک، پاسخ داده وخود را از این آلودگی ها وتناقضاتی که درطی روز باآن مواجه هستیم، پاک می کردیم.  این مکانیسمی بود که 
رجوی انتخاب کرده بود تا تمام لحظات ما تحت کنترل وحسابرسی باشد. به عبارتی ما لحظه به لحظه می دانستیم که باید شب پاسخگوی همه 
کشاکش درونی مان با کار ومسئولیت باشیم. به این شکل درطرف دیگر داستان، که رجوی وسازمان قرارداشت، توانسته بود روح وروان 

وعملکردهای یک عضو تشکیالت را به ریزباف ترین زوایای درونی وکنش واکنش های مغزذهن وقلب آدمی دست یابد، وبراساس بیان همین 
ریزترین مسائل درونی وجمعبندی های روزانه ومستمر آن آن توسط مسئولین سازمان وگزارش به باال، رجوی و سازمان توانسته بود تا این سیستم 
عملیات جاری را ارتقا داده وهرروزقوانین سختگیرانه تر جدیدی برآن بیفزاید. تا آنجا که گاه فکر می کردیم که با این ظوابط جدید اعمال شده در 
عملیات جاری که روزبه روزسخت ترمی شد، دیگرامکان نفس کشیدن هم وجود ندارد. ما بی آنکه بخواهیم وبدانیم تبدیل شده بودم به انسانهای 

متحرک دردست سازمان، که لحظه به لحظه باید طبق فرامین انقالب ایدئولوژیک عمل کنیم؛ وازهمه مهلک تر همین را ازخود نمایش بدهیم وبه 
دلخواهم مسئولین ادا دربیاوریم. وبه همین دلیل تبدیل شده بودیم به انسانهایی که دردهه ۴۰ و۵۰ سالگی شان، باید ادا وشکلک کودکان ۴و۵ سالهٔ،  

واعضای سربه راه مورد نظر سازمان رادربیاوریم. چنین دلقک بازیهایی مشمئز کننده وچندش آوری تمام ساختار سازمان ومنا سبات را 
دربرگرفته بود. اگر یک نمونه غیراز این بود، گاو پیشانی سیاه می شد! حتّی یک برخورد!. من نمی خواهم کلمه ربات را بکار ببرم. اما برای 
اّولین باراست که همین سطوررا که اینک وامروز دارم می نویسم )۳اردیبهشت۱۳۹۶( چگونگی مکانیسم تبدیل انسان به رباط تمام عیاررا مثل 
تصاویر پرده سیمنا ازبرابرم گذشت. رباتی که با قالّده ای ایدئولوژیک و عملیات جاری ونشست دیگ ونشست الیه ای ونشست انقالب ونشست 

غسل ونشست صفر صفر ونشست کمیته و... خودش می بایست خودش را تبدیل به ربات سازد. رباطی که باید دیگران را نیز تبدیل به ربات کند. 
این باالترین دستاورد رجوی دربکار گیریم سیستم توتالیتاریسم ایدئولوژیک  بود. من اسم این را توتالیتاریسم نمی گذارم زیرا فراتر از توتالیتاریسم 
موجود درتجربه جهانی بود. ما تبدیل به فرقه ایی با روشهای ابدایی شدیم که رجوی ومریم بوسیله بازوها واهرم های کنترل کننده)شورای رهبری( 

ابرسازه ایی ساخت، تحت عنوان عملیات جاری ومشتقات آن، همان ماشین های غول پیکری که آهن قراضه هارا درچنگال گرفته و به داخل 
ماشین آهن خردکن ) عملیات جاری( می اندازد وخوردمی کنند وناخالصی های آنرا می گیرد پرس می کند و وسپس آنها را درکورهٔ انقالب 

 ایدئولوژیک ذوب می کند ومحصول جدیدی تولید می شود، که همان ربات های بی فکرو اندیشه، حرف شنوواطاعت پذیر می شود.
 

 روزهای سیاهی بود
 

 باید درمنابع زباله های خمینی گشته وتکه های وجود خود را درتکه قراضه های زباله ها بیابیم
 



رود روزهای سیاهی بود، ما هرروز طبق فرمان رهبری عقیدتی، باید می رفتیم درمنابع زباله های خمینی واندیشه های جنسیّت وفردیّت متعفن، مط
ا درتکه قراضه های زباله ها ومنفورارتجاع تاریخی خمینی وبورژوازی استثمارگرغرق دستگاه جنّست وفردیّت را بگردیم وتکه های وجود خود ر

بیابیم وبه حضورابرسازه )جمع ( تقدیم کنیم. تا تکه تکه های وجودمان درنشت جمعی پرس شده ودرکوران نشست های انقالب ذوب بشویم. تا 
. رجوی درابرسازهٔ هاله نور بتوانیم پاره تن رهبری عقیدتی شویم. ولی فاصله ما ورهبری عقیدتی، و فاصله نوری که اوازما گرفته بود، بسیار بود

ی رهبری پنهان شده و دست نیافتنی بود، ونمی خواست هم، کسی به پاره ایی از تن او بدل بشود!. زیرا اگر کوچکترین نشانه ایی از چنین چیز
متهم بودیم که حامل اندیشه خمینی وجود داشت، نیازی به این ابر سازه ها و واین هاله ها نبود. او به خدا متصل بود، ما به هیچ کس!. اما درعمل 

هیچ کدام ازشما انقالب نکرده اید!. اگر یک انقالب » وبورژوازی وضدمریمی ...هستیم. یک ربع قرن است که درنشست های درونی گفته میشود:
 « کرده درمیان شما بود همه این جمع را به انقالب می کشاند!.

 

 خواهمآه ای پرنده مهاجر، پری ازبالهایت را می 
 

ما هرروز درمزبله های درون آلوده خود، دنبال تکه قراضه های وجود خود وناخالصی هایمان می گردیم .دراین روزگاران سیاه زباله گردی 
ایدئولوژیک، گاهی خاطرات سرکش ذهن وعاطفه قلبمان به زندانها و سلولهای انفرادی وهم بندیان و شهدا پر می کشید، صحنه های شکنجه 

وبوسه ها وخدا حافظی ها ...  ۶۷تا  ۶۰مت وآوازخوانیها وشوخ وخنده ها وشادیهای وصف ناپذیرچون کودکانه مان ، واعدام های ومقاو
درچنین حالتی دیگر درقرارگاه اشرف نبودیم پرمی کشیدیم، به صفا ویگانگی خود ودوستان وآرمانمان. گاه درمیان همین تکه قراضه هایی که 

یم  همان دوستان را هم می یافتیم!. خیلی دردناک بود!. آنها که تکه تکه شدند، حاال جزئی از همین تکه هایی هستند که ما باید جستجو می کرد
درقراضه ها پی شان می گردیم. ثقل سنگین سکوتی بی وزنمان می کند، ما مانده بودیم، اکنون داریم به کجا می رویم...؟! . اّما ما حرمت 

ان را داشتیم آن تکه تکه شده ها را، جزئی از وجود وپاره تن خود می دانستیم. آنها را برمی داشتیم ودر درونمان پنهان همبندی ها ودوستانم
شرف می کردیم!. برخالف گذشته ها، اینبار خوشحال بودیم که آنها اعدام شدند، حلق آویز شدند، اّما زنده نماندند، تا به سازمان مجاهدین وا

بدنبال زباله های خود بگردند، کاش منهم ُمردم بودم.  واین چنین با روحی مچاله شده به سمت ابرسازه ایی که هرروز بدون بیایند و مثل ما 
ه ما وقفه کار می کرد، براه نمی افتادم تا تکه های قراضهٔ ما را مصرف کنند. رهبری وبازوهای آن واین ابرسازه همیشه نیازمند تکه های قراض

ربه کاروحیاتشان ادامه دهند!. به همین دلیل ما درطی یک ربع قرن هرگز نتوانستیم آنطور که ابرسازه هاله نور ومفتّشانش ونسق بودند، تا به ح
کشان می گویند ودرظاهر امرمی خواهند، گوهرناب وتمام عیار شویم؟. ناب وتما م عیار شدن ما، به معنی باز ایستادن این چرخه بود ومفید 

البته نفس چنین حرفی ازسوی ما، شرک آمیزو صد البته توهّم ودروغی برای فرار از خوراک ابر سازه شدن تلقی می شد. ما نمی فایده نبود. و 
درخالء ایجادشده  . وهرروز وهرشبدانستیم که چرا هرروز بیش از پیش ما را آلوده تر می نامند، وهیچ راهی برای اثبات پالودگی نیست

اگرچه این عادت روزانه شده بود، اّما هرگزبه این معنا نبود که خود آن  .شدیمب مکیده میبه این چرخه مخرّ  درحصاردرحصاراشرف وعراق،
اما آنچه ت. نه هرگز!. ما خیانت رهبری را باصدای شکستن استخوان هایمان می شنیدیم، امری عادی اسبرای ما ، رهبری! رفتاراین چرخه و 

 لحظه به لحظه با روح وروانمان را می چشیدیم، نمی توان بزبان آورد... پژواک وطنین این شکست،
 

۲۵/۷/۱۳۹۱              قلبم به استعاره " می تپد "  " 

 

 درریشه هایم مسکن گزیده ام 

 بیدارمانده ام 

 زیرپوست ورگ مردمان خوب 

 آوازمی خوانم ، ایمان مست 

 

 دررزوهای نکبت این سگدانی 

 زیر چتِر دروغ

 تن کرده ایم سگ پوشی 

 بردامان زندگی 

به استعاره می تپد ! ُچنین  -قلبی   

 

نمی خواهم ! -من گفته بودم   

 ِزنگارهای این چرخِ کین گرفته را



 قتل عام روز را ...

 

 درسالیانه های شب

زخم لیس صید یست   -چشمان خون گرفته   

ز کردۀ این کُومه نکوفت هیچ کس بردر کِ   

 سالیان است 

 ُمرده آواز

 نفرت از سفرۀ مردم 

 برکت برچیده 

 سالیان است دراز

 روی گُل کرده های نگاِر فخر 

 ماسیده دروغ 

 و بوی عفونت گرفته هوا ...

 

 خون میدود درتخیل من 

دیده ام -فکِر مداوم گنجشک باران زده را  -من   

چاره ای...کنکاش  -درخطوط غریزه اش   

 

 حجم وقیح دروغ ترکید 

 بی هیچ مجالی به زخمهای اعتماد 

 خون میدود در رگان تخیّل من

  

 درکاسه خون چشم 

 شراب یافتن گُمان مبر

 بر باد باد آرزو 

 "امید" بر "خرمن باد" کاشتن 

به حلقوم نگر! -زهر فرو رونده را   

 

 درزهرخورانی این جهان

 "قلبم" به استعاره می تپد 

 وزبان 

 درگلوی گُر گرفتۀ مختنق 



 آواز می دهد 

 خون مرا ...                
 

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

 آلودگی مخترع ابرسازه 
 

  خیلی گذشت تا ما بفهمیم آنچه وآنکه آلوده ونا پاک و زنگارهای آهن قراضه است، از قضا خود ابرسازهٔ هاله نور، و رهبری عقیدتی است. 
رجوی می گفت:» عملیات جاری، جهاد نفس وجهاد اکبر است، این باالترازشهادت است که فرد بیاید وشیرجه بزند درجمع وگناهان وخطاها و 

نکرده هایش را درحضورجمع مطرح کند وانتظار این را هم داشته باشد که، جمع با اوهربرخوردی با او بشود.« درحالیکه این رجوی بود که باید 

درسال ۶۳بجای ازدواج با مریم واعالم همردیفی او با خود بعنوان رهبری عقیدتی و غیرقابل پاسخگو شدن به سازمان ومردم، باید علل شکست 

وضربات مباره مسلحانه چریک شهری را عنوان می کرد!. نه اینکه جانشین خود) علی زرکش( را مسبّب شکست وتوطئه برعلیه خود دانسته و 

حکم اعدام اوراصادرکند!. همچنانکه پس ازآتش بس وقعطنامه ۵۹۸، بجای جهاد اکبر، مرحله دّوم انقالب ایدئولوژیک را علم کرده وبرای یک 

ربع قرن دیگر، همه را درجایگاه متهم بنشاند!. اگرحتّی براساس حرفهای رجوی بخواهیم خطا ها را بررسی کنیم!، وزن وبار اشتباهات وخطاها 

 رهبری کجا؟، ووزن وبار اشتباهات فرد ویک عضو ویک فرد اجزایی وربات  کجا؟.

 » بّچه درقنداق و، آن ... دروطن        هردو می رینند، اّما این کجا وآن کجا«     ایرج میرزا
 

بحث برسر اشتباه وخطا نیست، بحث خیانت است، زیرا آگاهانه بود!. حدّ  اعالی خیانت، تصمیم به انقالب ایدئولوژیک، بجای جهاد اکبر وسرباز 
 زدن ازآن درباره خودشیفتگی تان بود. 

  

ما دراشرف نسل سوخته نبودیم! رجوی نسل » گفت:نسل سوخته می گویند. اّما اگر این حرف درست است، باید  ۶۰شنیدم که به نسل دهه 

 «.واینک جزقاله را، می خواهد تبدیل به تفاله کند.... مارادراشرف جزقاله کرد.

  چنین ابرسازه ای را درخود جای نمی دهد هیچ مزبله ایی ،

 جهان رهبر عقیدتی تماماً یک مزبله است

خواندم که قدرت فساد می آورد. حتّی اینک وامروزنمی توانم باور کنم که قدرت، چه ابعادی ازفسادی می تواند تولید کنند، که هیچ مزبله  ۵۸سال  
شد رهبری ایی نمی تواند چنین ابر سازه هاله نوری را درخود جای دهد، زیرا جهان او تماماً یک مزبله است. فرقی نمی کند که نام وعنوانش چه با
فقاهتی یا عقیدتی یا برادر بزرگ مارکسیستی، ویا جوچه نوع کره شمالی. زیرا درمحتوا عمل، همه ازهمین ابرسازه ها استفاده می کنند. 

لق ودراشرف پس ازحاکمیّت توتالیتاریسم مط« تاریخ بیاد خویش بسپار.»توسط خمینی، همه می گفتند: ۶۷درزندانهای رژیم بهنگام قتل عام سال 
اینکه لفظ حاکمیّت رابکارمی بردم، دقیقاً منظورم همین کلمه است. زیرا اگرتغییر وتبدیلی درآن صورت « چی فکر میکردیم چی شد.» می گفتیم:

ابطه مارا دهم، بیان کننده مناسبات ما با سازمان نبوده ونیست. ما دیگر اعضای سازمان نبودیم. ما تحت حاکمیّت سازمان بودیم!. این فساد درنوع ر
. رابطه ازدرون می خورد. نه اینکه رجوی وسازمان ندانند که اینکاراشتباه است!، خیر، می دانستند. اّما راه حلی جز اعمال این حاکمیّت نداشتند

اگردستگیره دررا ازنوع آرمانی وارگانیک، تبدیل به رابطه ایی جبری ومکانیکی شده بود. درجهان میکانیکی، همه چیز تابع قوانین محتوم است. 
 بگیرید وبطرف خود بکشید، دربازمی شود. واگردررابطرف مقابل خود فشاردهید دربسته میشود. بازکردن درون انسانها هم ناگزیرتبدیل شده به

ندی ترس جای عشق وعواطف نشست. هرروزبیشترشاهد نُضج گرفتن چنین رو نوع مکانیکال، بدین شکل مسئول دیگرحرمت گذشته را نداشت!،
بودیم. گاهی فکرمی کردیم این آخرین حدّ فشارتشکیالت برروی اعضا است. خیال باطل، همیشه سهم مابود!. چند ماه بعد، بازهم بحث وشیوه 

های قه توتالیتاریستی نوینی عرضه میشد، ونفسمان بند می آمد. زیرا توانسته بودیم، خود را با قوانین شرایط قبلی وفق دهیم. واین دورتسلسل حل
نی که تنگ شونده توتالیتاریسم، مجالی به فکرکردن درباره هیچ چیزی نمی داد. مثل شرایط زیر بازجویی، ذهن نمی تواند پروازداشته باشد. جزجها

 درزیرچشمبند، برروی همان نقطه ایی که نشسته است، تمرکزکند.
 

 رابطه »انتقاد ازخودرهبری« مثل رابطه »جن وبسم هللا«

تقدم انتقاد به حزب و اصالح نظرات واشتباهات بود نه انتقاد به افراد!. انتقاد برای رشد وارتقا بود نه تصفیه حساب فردی وسرکوب آقای رجوی! 
 اشخاص و...،شما از مائو سخن می گفتید اّما اینک  به سخنان مائو توجه کنید:

نوشته مائو تسه دون –درباره اصالح نظرات نادرست در حزب »   

 اد غیرتشکیالتی :انتق – 



انتقاد درون حزبی سالحی است که به امر استحکام تشکیالت حزب و تقویت نیروی رزمنده آن کمک می کند. ولی انتقاد در سازمان حزبی  -۱
به سازمانهای ارتش سرخ همیشه اینطور نبوده، بلکه بعضی مواقع به حمالت شخصی تبدیل شده است. در نتیجه ، این امر نه تنها به افراد، بلکه 

حزبی نیز صدمه می زند. این یکی از مظاهر اندیویدوآلیسم خرده بورژوائی است. طریق اصالح این پدیده ناسالم این است که به اعضای حزب 
الحی برای حمالت مثابه سبفهمانیم که منظور از انتقاد ارتقاء نیروی رزمنده حزب جهت نیل به پیروزی در مبارزه طبقاتی است و از انتقاد نباید به

 ( ۱۹۲۹) دسامبر  شخصی سوءاستفاده کرد. درباره اصالح نظرات نادرست در حزب

 انتقاد ازخود: 

سازد، انتقاد صادقانه از خود است. همانطور که ما قبالً گفتیم، اگر ای که حزب ما را از سایر احزاب سیاسی متمایز میصفت مشخصه
انباشته خواهد شد؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئیم، کثیف خواهد شد. ممکن است ذهن رفقای اتاق را مرتب تمیز نکنیم، گرد و خاک 

المثل " آب جاری ممکن نیست ما و کار حزب ما را نیز گرد و خاک بگیرد، و از اینرو احتیاج به روییدن و شست و شو دارد. ضرب
گردد. ها میها و طفیلیکت دائم مانع تأثیر فاسد کننده میکروبزند" به این معنی است که حربگندد و پاشنه در هرگز موریانه نمی

بررسی مداوم کار خودمان و در این پروسه توسعه سبک دموکراتیک کار، نهراسیدن از انتقاد و انتقاد از خود و پیروی کردن از این 
ری برای خودت نگه مدار"، "هیچ کسی را به دانی سکوت اختیار مکن، آنچه گفتنی داپندهای آموزنده خلق چین: "درباره آنچه که می

های او پند بگیر"، " اگر عیبی داری، آن را اصالح کن و اگر نداری، مراقب خاطر حرفی که زده است گناهکار ندان، بلکه از گفته
درباره دولت   «سیاسی. هایباش" ـ اینست یگانه وسیله مؤثر برای حفظ رفقا و ارگانیسم حزب ما از سرایت گرد و خاک و میکروب

 ۳آثار منتخب جلد ۱۹۴۵آوریل  ۲۴ائتالفی 

ی ما باید در مبارزه علیه سوبژکتیویسم، سکتاریسم و سبک الگوسازی حزبی به دو اصل توجه کنیم: نخست ـ "پند گرفتن از اشتباهات گذشته برا»

ت گذشته را باید بدون در نظر گرفتن حساسیت اشخاص بر مال اجتناب از اشتباهات آینده"، و دوم ـ " معالجه مرض برای درمان بیمار ". اشتباها

هتر انجام یابد. ساخت و آنچه را که در گذشته بد بوده است، به طرز علمی تحلیل کرد و به باد انتقاد گرفت تا آنکه کار آینده بتواند با دقتی بیشتر و ب

ت گذشته برای اجتناب از اشتباهات آینده". ولی هدف ما از برمال ساختن خطاها گوید: "پند گرفتن از اشتباهااین درست مفهوم این جمله است که می

کند، یعنی اینکه بیمار را نجات دهیم نه اینکه او را به و انتقاد کردن از نقایص باید درست مانند هدفی باشد که پزشک از معالجه بیمار تعقیب می

یابد که دکتر آپاندیس او را عمل کند. ما باید از هر کسی که ت است، وقتی نجات میدست مرگ بسپاریم. شخصی که مبتال به بیماری آپاندیسی

خواهد بیماری خود را از ترس معالجه پنهان کند و روی اشتباه خود تا آنجا که آخراالمر بیماریش غیر قابل عالج شود، اشتباهی کرده ولی نمی

دهد، استقبال کنیم و او را معالجه کنیم تا بتواند عالجه و اصالح خود عالقه نشان میاصرار ورزد، بلکه به عکس از روی صداقت و صمیمیت به م

های در معالجه بیماری چنانچه ما جلو خودمان را ول کنیم و او را بیرحمانه بکوبیم، هرگز موفقیتی به دست نخواهیم آورد.ای گردد. رفیق شایسته

به کار برد، بلکه باید شیوه "معالجه مرض برای نجات بیمار" را یگانه شیوه صحیح و مؤثر  ایدئولوژیک یا سیاسی هرگز نباید تندی و خشونت

 ۳آثار منتخب جلد ۱۹۴۲فوریه  ۱سبک کار حزب را اصالح کنیم «  برگزید.است،

گیرند سائل اصلی را نادیده مینکته دیگری که باید در رابطه با انتقاد درون حزبی خاطر نشان گردد، اینست که بعضی از رفقا در انتقادات خود م»

فهمند که وظیفه عمده انتقاد نشان دادن اشتباهات سیاسی و تشکیالتی است. اما نواقص سازند. آنها نمیو توجه خود را به مسائل فرعی محدود می

ید زیاد مورد ایراد قرار گیرند، شخصی در صورتی که با اشتباهات سیاسی و سازمانی مربوط نباشند، برای آنکه خاطر رفقا پریشان نگردد، نبا

وانگهی چنانچه دامنه چنین انتقاداتی بسط یابد، ممکن است این خطر بزرگ پیدا شود که توجه اعضای حزب فقط بر روی نواقص کوچک متمرکز 

درباره اصالح نظرات نادرست در حزب  «شود. شود، همه به افراد محتاط و جبون بدل گردند و وظایف سیاسی حزب به دست فراموشی سپرده

 ۱آثار منتخب جلد۱۹۲۹دسامبر 

و انتقادات مبتذل پرهیز کرد، اظهارات باید مستند و انتقاد باید جنبه )ذهنیت گرایی (های سوبژکتیویستی  در انتقاد درون حزبی باید از قضاوت»

 ۱آثار منتخب جلد ۱۹۲۹درباره اصالح نظرات نادرست در حزب دسامبر  «سیاسی داشته باشد.

کند. ولی انتقاد در سازمان حزبی و تقویت نیروی رزمنده حزب خدمت می  انتقاد درون حزبی سالحی است که به امر استحکام تشکیالت حزب»

مظاهر ارتش سرخ همیشه چنین خصلت ثابتی نداشته بلکه بعضی اوقات حتی به حمالت شخصی تبدیل شده است. در نتیجه، این امر که یکی از 

های حزبی هم صدمه زده است. به منظور ریشه کن کردن این پدیده، باید به اندیویدوآلیسم خرده بورژوائی است نه تنها به افراد، بلکه به سازمان

ه مثابه اعضای حزب فهماند که منظور از انتقاد ارتقای نیروی رزمنده حزب جهت نیل به پیروزی در مبارزه طبقاتی است و از انتقاد نباید ب

 ۱آثار منتخب جلد ۱۹۲۹درباره اصالح نظرات نادرست در حزب دسامبر  «کرد. سالحی برای حمالت شخصی استفاده

کنیم و از این رو اگر نواقصی داشته باشیم، از تذکر و انتقاد دیگران هراسی نداریم. نشان دادن نواقص ما از طرف هر کس ما به خلق خدمت می»
کند، به سود خلق باشد، ما اگر او بر حق باشد، ما آن نواقص را اصالح خواهیم کرد. هر گاه پیشنهادی که او مطرح میکه باشد، جایز است؛ و 

 ۳آثار منتخب جلد ۱۹۴۴سپتامبر ۸خدمت به خلق  «خواهیم کرد. حتماً طبق آن عمل



 مائو در باره استالین
رهبر انقالب سوسیالیستی چین( انجام شد. در سال های پس از به قدرت اولین جمعبندی ها از دوران استالین توسط مائوتسه دون ) 

بعد از انقالب »در مورد فضای جامعه در دوران استالین می گوید: مائو( ۱۹۶۵رسیدن رویزیونیست های خروشچفی در شوروی )
مسائلی مانند ضد حکومت  ا نمی دید.اکتبر در دوره ای که استالین در راس امور بود، برای مدت زیادی تفاوت میان دو نوع تضاد ر

حرف زدن، از حزب کمونیست ناراضی بودن، انتقاد به دولت، انتقاد به حزب حاکم در اصل مسائل درون خلق است. اما دو نوع 
ما انتقاد موجود است: انتقادی که دشمن از ما می کند زیرا از حزب کمونیست ناراضی است؛ و انتقادی که مردم می کنند زیرا از 

ناراضی هستند. میان این دو باید فرق گذاشت. استالین سال ها بین این دو فرق نگذاشت یا اینکه به ندرت میان این ها فرق گذاشت. 
تعدادی از رفقائی که سال ها در شوروی کار کرده اند به من گفته اند که هیچ تمایزی موجود نبود؛ آدم فقط می توانست در مورد 

د و نه بد. فقط باید تحسین می کردی و نه انتقاد؛ هر کس انتقادی می کرد به او به عنوان دشمن مشکوک می چیزهای خوب حرف بزن
ص « تضادهای میان مردم»متن  -« سخنرانی های محرمانه صدر مائو»)به نقل از کتاب « شدند و خطر زندانی شدن و اعدام داشت.

 (۱۹۸۹ -دانتشارات مطالعات آسیای شرقی دانشگاه هاروار -۱۳۷
 
 
 مقتدا ومراد مجاهدین )امام علی( توسط رجوی؟ «  صندوق صدق»دگردیسی ومعکوس کردن   

 آقای رجوی! آنچه ازمبارزه علمی واصول تشکیالتی وتجارب انقالبیون بود، چنین بالیی برسرش آوردید!.

همواره ازآن دم می زنید، ونانش را می خورید، ونمکدانش رامی اّما آنچه به اصول وارزشهای مراد مجاهدین )امام علی( مقتدای عقیدتی، که شما 

 شکنید؟:

  

 طرح امام علی برای انتقادات« صندوق صدق»

تا مردم  ایجاد کرد« صندوق جمع آوری شکایت ها)« بین القصص»برای کسانی که قدرت سخن گفتن در جمع را نداشتند،  امام علی حتّی

 . تا حرمت افراد بنا به خواسته یا شکایت وانتقادشان حفظ شود.و در آن قرار دهند نوشتهشکایت های خود را انتقاد ونظرها و

شما این  نه اینکه مردم گناهان وخطاها و...خودرا به حاکمیّت گزارش کنند؟. ،ستاندن مردم از حاکمیّت بود! این صندوق برای شکایت وانتقاد وداد

 ) مسائل جنسی، افراد تناقضاتشما درمراکز ومقرها دایرکرده بودید، عطف به نوشتن   صندوق راهم چپه وارو کردید!. صندوق صدقی که

نکرده ها، وخطاها وخیانت ها...( بود. صندوق صدق علی امام اول شیعیان؟، انتقاد روبه باال ومسئولین وحاکمان بود!. کاریکاتورمضحک  گناهان،

 وچندش آورصندوق صدق شما، انتقاد به خود وروبه پایین است؟. دربحث های بعدی دراین باره بیشترخواهم نوشت.

 

کوچکترین انتقاد واعتراض وبه بهانه ا دیگران رادرون تشکیالت به امّ . کنید چرادرمقابل این نقض اصول وارزشها سکوت میرجوی! ( آقای ۲۶
دانید  گذرد. آیا می شنویم دردرونمان چه می بینیم و می رامی عملکردهاما که سالیان است این  نمی کنیدفکرآیا  کشید. البه میهای مختلف به ص

 ورابطه ایی ندبا شما ومریم حرف بزنند پشت میکرفون وبیایافراد برای اینکه  .گذارید می که بطور مستمرهایی  درنشستوی صدام پس ازسرنگ
وقتی الیه های » گویند: حسابرسی کردن...  می انتقاد وبا  )ازجمله میترا عمویی دراف یکم (مسئولین ی شما،قبل ازنشست ها ،برقرار کنند

، ازروزقبل بدین شکلو« کنند!. سطوح پایین هم شما را نگاه می )چاپلوسی کنند(،شوند با رهبری رابطه بزنند و باسابقه(بلند نمی یقدیمافرادشما)
شما نسلی آقای رجوی!  .؟!است  اسفناک تشکیالت وشمابرای رفتن پشت میکرفون و صحبت باشما ؟! . این وضعیت  ندریگ ازنفرات تعهد می
ً یخداشتید که شاید تار که: چرا لی که ازجانمان شعله می کشد اینست سوابه همین دلیل، وسرمایه ایی را دردست نداشت. چنین هیچ جنبش ونیرویی  ا
خون شهیدان تنها برای سرخی صورت تونبود!. اگر چنین است  .!آرمان ما مهمترازتو بودد، وبه این نقطه رسیدیم. آقای رجوی! این کارهارو کردی
. این زالو صفتی است!. واژه هارا درست واصولی بکار ببرید! کسی که از سازمان جدا  می شود وحتّی دنبال زندگی شخصی خود که چنین هم بود

می رود، زالو نیست!. چون مدّعی این خونها نیست!. زالوی حقیقی آن کسی است که با این خونها به مطلق العنان کردن رهبری عقیدتی اش می 
 ی اش را باحربهٔ مریم ورهایی زن باد می زند. پردازد!. وخود شیفتگ

همه مستی زتو هشیارتریمبا این            کارتریم رای صاحب فتوا ز تو پُ  » 
خیام«     انصاف بده کدام خونخوارتریم        وما خون رزان  توخون کسان خوری  

 دوریکرد سراپا متضاد: بیعت با امام علی وبیعت با رجوی

اگر بیعت نکنی باید ازشهر)سازمان( » امام علی برای بیعت با خود، هرگز شیوه های شما بکار نگرفت. به هیچ کس نگفت:  آقای رجوی!( ۲۷
خارج شوی بدون پاسپورت بروی رمادی وزندان و...، امام علی نگفت: هرکس برای بیعت، طالق ندهد، ازشهربرود بیرون. امام علی نگفت: 

صل رهبری وامامت اواست!. اما علی نگفت: بله اعتماد نداریم! و...حتّی خوارج را تا زمانیکه مسلحانه اقدام فاطمه یا زینب ویا...کانال و
پس  نکردند، طرد نکرد، وحقوق شان را از بیت المال می پرداخت. امام علی وقیح نبود!. به همین دلیل بود که دراوج مشروعیت واقبال توده ایی

ان ودختران خردسال؟ می آمدند وبا او بیعت می کردند. شما نهج البالغه را خوانده اید وهمه مسائل را می دانید!. ازکشته شدن عثمان، حتّی کودک
 چرا باید من بیایم ازعلی وپیامبروسنّت آنها برای شما نمونه بیا ورم؟. دگردیسی خود را به عیان می بینید!.



ازصبح تا شب هیچ و هرکس دراینجا )اشرف(باشد»گفت: بنام مهنازشهنازی میفرمانده ارشد شورای رهبری ۱۳۸۳درسال  آقای رجوی! (۲۸

شما بخاطر حفظ « یک نفرهم اینجا بیشتر باشد )دراشرف بماند و جدا نشود(یعنی حفاظت جان رهبری! کافیست!. ،کاری هم نکند و فقط سوت بزند

 محتاج هستید؟. صوت بزنند؟! وفقطهیچ کار نکنند دراشرف بمانند وتنها ی به افرادی که جانتان اینک حتّ 

 هرا ب ، افراددردوره صدام آقای رجوی! این وضعیت رهبری پاکبازیست که مدعیست باالترین قیمت را همیشه از خودش پرداخته؟. مگرشما 

 شدید بخاطرحفظ جان خودتان، مجبور !.دیبود اتنفروماندن محتاج نیرو اینک دردوران پسا صدام، اینچنین  .!؟کردید تکه پاره نمی بهانه ایی،هر

بدانید. درحالیکه شما وفرماندهان برگزیده تان بااستفاده ازشرایط عراق که راه برون رفتی هم برای دراشرف را بودن وماندن اعضا قدرو ارزش 

. ما کسانی اذعان می کردید! هیچ ابایی نداشته، وصریحاً هم به چنین اعمالیعلیه همین افراد گونه شکنجه فیزیکی وروانی هراز ،نداشت اعضا

ونشست های تهدید  اکردید وب ء استفاده میسو)عراق وحاکمیّت صدام ( ا شما برعلیه همه ما، ازاین شرایط بودیم که ایمان داشتیم به مبارزه، امّ 

درسینه تاریخ هم ثبت خواهد ت مانا حقیق ،می پرداختید. اینها درسینه های ما ثبت شدهسرکوب وپرونده سازی والنهایه به زندان و شکنجه کردن 

 شد.

 جذب نیرو پس ازصدام، چترحفاظتی برای جان رهبری

سازمان با هدف جذب نیرو ازداخل، تماس با خانواده ها ونامه نگاری وتلفن زدن را درسراسر تشکیالت به اجرا ۱۳۸۳سال آقای رجوی! در( ۲۹

 کید میأفرماندهان ارشد نیرویی ارتش آزادیبخش ت ۵ی یکی اززمهناز شهنا .رهبری بودگذاشتید. هدف ازجذب نیرو، ساختن چترحفاظتی برای 

آنزمان بحث اصلی حفظ جان رهبری بود وهمه خطوط سازمان ) «.حتی یک نفر که بیاید و اضافه شود به ما، این تضمین جان رهبریست »کرد:

بزبان همین مقوله را ا وقتی امّ  !، حرف اصلی هستمقولههمیشه یک تحلیل ها و خط وخطوط، دراصل ودراعماق منوط به همین اصل بود. 

به عبارتی وقتی این  ،.و.. یا سُس انقالب ایدئولوژیک، ددهی به آن رنگ ولعاب سرنگونی می وبرای نیروها واعضا عنوان می کنید،تشکیالتی 

اّما حرف اصلی را  دهیم. رژیم رامی« سرنگونی»واداران به آن بارخواهیم درتبلیغات ورسانه ها بیرونی کنیم ، برای فریب مردم وه مسئله را می

.مهناز شهنازی می زند  

  رومن روالن درکتاب جان شیفته می گوید: »آنچه آشکارا نشان میدهند، جز بازی نیست، کار حقیقی درژرفنا صورت میگیرد.«

 

مهناز شهنازی اززنان ارشد شورای رهبری   

 

نفرجوان را را بافریب وترفند سرنگونی رژیم، به اشرف بکشاند. درهمه اف ام ها)مراکز( ۱۰۰۰۰می خواست ۸۳درسالآقای رجوی چرا سازمان 

تماد همه بسیج شدند ودرسالن های غذاخوری، فرم خانواده ودوستان وآشنایان را پر کردند، تا بتوانند این طرح رامحقق کنند. چرا با زندگی واع

ی کنید؟. چرا اینچنین جذب می کنید وسپس طعمه ای برای انجمن نجات رژیم آخوندی می سازید؟. طالع نحس ارتزاق وامید مردم اینچنین بازی م

 از خودشیفتگی، چنین جذب ودفعی را دارد.

وان کمک با فریب ودوزوکلک ، بعن . دست وپا می زدند...بدبختی نفرازافرادی که درفقرو اعتیاد و ۲۰۰بیش ازتنها دریک دوره  ۸۰درسال( ۳۰

جوابشان  وسپس با اعتراض آنها، بقول خودتان با تیروتیغ و تبرو تپانچه ، ،به آنها برای یافتن شغل و...اعزام به اروپا ، ازایران به اشرف کشاندیم

ق به زندان سال به جرم ورود غیر قانونی به عرا ۸سال درخروجی اشرف و ۲جز آنکه  .را دادیم وراه برگشتی ازعراق برایشان متصوّرنبود

نیروهای شما تبدیل شده بودند به این میزغدروخیانتی  بود که شما برای آنها چیده بودید!. وسپس با اسرای عراقی تبادل شود؟!. ، ابوغریب بروند

کثیف ورذیالنه  رژیم آخوندی؟!. هنوزابعاد این بخش ازعملکرد شما که بسیار ازاسرایش  و تحویلگیری برای مبادله ،دردست صدام مجانی ییکاال

مثل دست به چنین کاری زدیم . کاش  ،. چو ن باید بازگو کنیم که در چه شرایط مشخص وبا چه هدف گذاریاست! بوده، پرده برداری نشده

تا اینکه با زندگی افرادی بازی  .این بسیار شرافتمندانه تربود .کردیم مزدوراستخدام میساویمبی رهبرضد انقالبی نیکاراگوئه موسوم به کنتراها، 

ی بدبختی ودست تنگی آنها سوءاستفاده کردیم وبه گوما ازاین ویژ .که خودشان تحت ستم خمینی وخامنه ای به فقر بدبختی کشیده شده بودند .کنیم

عراق کشاندیم!.عراق وصدامی که خودش دربحرانهای العالج ناشی ازتصمیم گیریهای اشتباهات استراتژیک راه اندازی دوجنگ، دست وپامی 

زد. به عراقی که اجازه عملیات سرنگونی به ما)ارتش آزادیبخش( نمی داد وبدلیل بحران ها ی داخلی وخارجی نمی توانست هم بدهد. واین فهم 



پیچیده ایی نمی خواست؟. مستقل ازناتوانی خودش، روابط و فضای بین المللی هم مانعی اساسی دراین زمینه بود. بنا براین مستقل ازاینکه چنین 

نیروهایی که جذب می کنیم، فاقد کشش وظرفیت الزم برای انتخاب مبارزه حرفه ایی ومسلحانه وسرنگونی رژیم بودند. برغم اینکه اساساً امکان 

عملیات سرنگونی وجود نداشت. اّما ما این نیروها را به عراق کشانده وبه اجباردرکسوت ارتش آزادیبخش؟!، برآمار،عده و تعدادمان افزودیم؟!. 

همین جاست که سوال اصلی درموردجذب اینگونه افراد مطرح می شود. برغم شرایط ودالیلی که حاکی از این بود که عمالً راه سرنگونی بسته 

بود. علت نیازمندی سازمان به اینگونه نیروها چیست؟!. درواقع گفتگوی مسعود رجوی با حبوش ـ رئیس سرویس کل اطالعات رژیم صدام در 

پاییز سال ۱۳۷۹نیزدرهمین رابطه قابل فهم وبررسی است. مسعود رجوی تقاضای پیگیری و تحویل گیرفتن دونفر ازمجاهدین اشرف را، که توسط 

جالل طالبانی به گروگان گرفته شده اند را با حبوش مطرح می کند. اّما برای قدرت نمایی ونشان دادن پایگاه اجتماعی وابعاد باالی پیوستن نیروها 

ً  چنین آماری قابل تّدقیق وبررسی  به مجاهدین و ورودی ارتش آزادیبخش، آماری بسیار مبالغه آمیزی می دهد، که خودش هم خوب می داند، اساسا

 نیست ؟!.

کرد، عمالً برای ما خیلی با ارزش بود، حداقل اگر بین ما و دشمن ما بی اگر طالبانی فقط با ما دشمنی نمی...»گوید:  مسعود رجوی به حبوش می

خواستند از طریق منطقه تحت کنترل او از داخل نفر از کسانی )مجاهدین( را که می ۱۲۰شد. در تابستان گذشته، دست کم طرف بود، خوب می

 «.دایران به عراق بیایند دستگیر کر

خواهد بدین  رجوی تا این سطح به آنها دروغ بگوید. درواقع رجوی می ،برایم خیلی عجیب بود که با خواندن این قسمت از دیدار رجوی وحبوش،

که دشمن  وآنهم از بخش تحت کنترل بسیار محدودجالل طالبانی، ،تنها از طریق یک مرز کردستان عراق ،که القاءکندوسیله به حبوش و صدام 

تن را بهنگام پیوستن به رجوی وقرارگاه اشرف دستگیر شده اند!. تا  ۱۲۰در سه ماه  تابستان، زمان است وبا رژیم آخوندی همکاری می کند!،سا

درخت گردکان به این بزرگی » سازمان کرده بود را بگیرد!.اجتماعی بدین وسیله حبوش هم جواب سوالی که قبال درباره میزان جذب نیرو وپایگاه 

میلیون هزینه ساالنه و... از صدام، نیازمند این آمار وارقام است. این بحث آنقدر عجیب ۵۰زیرا برای دریافت «. درخت هندوانه هللا و اکبر...! ،

صحبت نکرده بود. نه بدلیل اینکه مسئله امنیتی ) درنشست های خودش(ی رجوی در طی این سالیان هرگز ازچنین موضوعی با ما است که حتّ 

ماه تابستان فقط از سمت کردستان ومحدوده جالل ۳نفر درعرض۱۲۰دانیم چنین آماری ) همه ما می ،بلکه بدلیل این حقیقت عریان که.  !تاس

ونمی توانست برای ما چنین الف و گزاف بیاید. به ما بدهد. از پیوستن نیرونباید چنین آماری  ،فهمد طالبانی (آنقدر مضحک است که رجوی می

ما آنقدرطی این سالیان درعراق نیروی جدید  حقیقت این است که خواست که بگوید، خیلی هم دلش می ،ر باخودش بود و امکانش بودراستش اگ

نفردرتابستان در یک منطقه ۱۲۰!. اگراین سیل ورودی که الورود؟ نیروهای جدید گوییم، سال، هنوز می ۱۰حضورندیده ایم که به افراد باسابقه 

عناصر درماند ه از فقر وبیکاری و لمپن و حتی  –دیگر نیازی نبود سازمان بدنبال شکار افراد معتاد  ،حقیقت داشتکردستان عراق 

ایجاد زنجیره وحلقه ایی انسانی  بلکه ،نه سرنگونی ،باشد. کما اینکه درسالهای پس ازصدام هم هدف جذب نیرو ومحکومین فراری...زورگیر

پایگاه اجتماعی ازطرفی نمایش ودرشرایطی که حفاظت وکنترل اشرف، به دست امریکایی ها افتاد.  هبریر تظاحفدرگرداگرد رهبریو برای 

 بود والغیر!.  برای زدوبند های سیاسی سازمان 

 «رهایی زن»درباندرول « رهبری عقیدتی»کادو 

خواند؟!.  نمیسنخیّتی نداشته وبا آن «رهایی زن »وخود شیفتگی بی همتای شما، با مقوله ایی بنام « رهبری عقیدتی »مقوله ،آقای رجوی! (۳۱

 همه نگاهها وسوالها، بسوی شما بود. همه ناراحت بودند که پس مسعود چی شد؟!، شما بعداً آمدید ،مسئول اّولی مریم رجویاعالم در۶۸درسال

هم چنین مریم هم بعد ازمسئول «. شما کجائید؟.) چرا من را نمی بینید اکنون این باالترها...هستم!(گشتید؟!.من اینجام! ... میدنبال من »:وگفتید 

و تمام داستان هم همین  ،ازطاق قبلی که بودید سخنها سرداد ، وباال بلندترجایگاه خاص الخاص شماواش، هرچه توانست ازنقش بسیار باالتر اّولی

 . !بوده وبس

 کردید. اش ودرظرف انقالب به اصطالح ایدئولوژیک مشروع ،بلکه تحت همین عنوان ،شما نه تنها خودشیفتگی تان مرزی نداشت ،آقای رجوی!

  غیبت رهبری در سرهربزنگاه ها 

غیبت ها نشانه رازیست  همچنانکه ساله غیبت آگاهانه وسیاست مدارانه در دوران پساسرنگونی صدام!.۵۱خودشیفتگی تان رازیست، مثل راز 

، که تمامی کارهای جانبی سازمان تعطیل و تمامی مسائل حول شرایط جدید کویت شکل گرفت. نشریۀ ۱۳۷۰درسال دردوران پسا اشغال کویت

اینکار اساساً  و افرادآن به بخشهای دیگر برای آموزش نظامی و یا کارهای پشتیبانی منتقل شدند. .مجاهد و صدای مجاهد و سیمای آزادی قطع شد

د، به همین دلیل نشریه ورادیو وسیما مقاومت قطع شد. وشما ینشودرمقابل امریکا به این دلیل بود که شما  ناچار به موضعگیری سرمسئلۀ کویت 

ر علیه سازمان همین کاررا هم درفاز سیاسی بعد ازسخنرانی خمینی ب !.دانستید« بهترین وکم خرج ترین سیاست» آنزمان چنین کاری راخود نیز

این داستان بی پایان  شود!. مثل همین حاال که پنهان شده اید، قابل فهم است! چون همه چیزدرسازمان ازشما شروع وبه شما ختم میکردید ... ، 

 یک خود شیفتگی منحط واپورتونیسم است.

مواقع بصورت نوشتاری نشست چند روزه می گذاشتید.  ( شما پس ازخروج سازمان ازلیست تروریستی اروپا، مستمر پیام می دادید. وبسیاری۳۲

اولتمیاتم برای خروج ازعراق داد. بالفاصله  ۸۹چنین نشست هایی ادامه داشت وهیچ مشکلی هم نبود. تاجایی که مالکی نخست وزیرعراق درسال 

بّچه ها » ورها ومقرها خوانده شد گفته بودکه: پس ازآن خسرو شکرالهی یکی ازکادرهای تبلیغات دریک نامه که ازطریق تشکیالتی برای همه مح

ش به فکررهبری باشید وخط وخطوط رادرکار مناسبات تشکیالتی اجرا کنید. برادر)رجوی( با این سنی که دارد نمی تواند اینقدر تایپ کند. دست

مان باید ازبرادربخواهیم که دیگر برای ما نشست خسته می شود. حتّی کسانی که سالم هستند نیز نمی توانند، اینقدر پشت تایپ بنشینند. ما خود



این اّولین وآخرین نامه یکی از اعضا است، که تاکنون درطی یکربع قرن برای همه می خوانند؟. تمام سناریوی چنین روضه خوانی «نگذارد!.

، درشرف وقوع بود. بنابراین درهردوصورت چون رفتن ما ازاشرف ویا تهاجم احتمالی بعدی«. رجوی نشست نمی گذارد» برایاین بود که بگویند:

نباید رهبری درچنین صحنه ایی حضور داشته باشد. زیرا رفتن ازاشرف شکست ما بود. واو نمی خواست به این اذعان کند. ودرچنین مواقعی 

رای من که ریزمسائل را دنبال میکردم. مریم پیام می داد!.) ممکن است افرادی که بیرون ازسازمان هستند، با چنین مسائلی روبرو نباشند. اّما ب

همیشه واضح بود که درچنین مواردی مریک رجوی وارد می شد، وضربت گیر رهبری بود. ورجوی خود کنارمی کشید( انگار نه انگارکه 

جوی چیده می رجوی تا همین دیروزحضورداشت، بود، ومستمر پیام می داد؟. حتّی برای یک تجمع جلو درب اشرف!. همه مسائل از شخص ر

 شود، وتنهاچیزی که اهمیّت دارد حی ثیّت وآبروی رجوی است؟.

 

 تجمع جلو درب اشرف

   

 خسرو شکرالهی ازکادرهای سازمان درتبلیغات

 

 ازتحقیر وتمسخرهواداران تا تبدیل شدن به اشرف نشان

خارج ازکشور، مصاحبه های هواداران درحمایت ( آقای رجوی!، پیش ازسرنگونی صدام، هرزمان درتظاهرات وتجمعات وآکسیونهای ۳۳

اگرراست می گویید بلند شوید بیایید »ازسازمان ازسیمای مقاومت پخش می شد. بسیاری ازاعضا درسالن غذاخوری با طعنه وتمسخرمی گفتند:

رزمان پس از صدام تبدیل شدند به اشرف چنین رویکردی ناشی ازفضایی بود که سازمان ساخته بود. اّما همین افراد د«. اینجا)ارتش آزادیبخش(؟!

 ودند!.نشان؟. می بینید نیازمندی، چه بالیی سر آدم می آورد!. وچگونه مدال به همانهایی می دهید که همیشه درزمان صدام مورد تمسخر واستهزا ب

 

گروگان دراشرف هم، چیزی نبود که خودشیفتگی رجوی ازآن ۷تن و ۵۳روزه درلیبرتی و کشورهای دیگر، پس ازقتل  ۹۰( اعتصاب غذای ۳۴

نگذرد!. رجوی دراّولین نشست پس ازآن اعتصاب غذا، برای اینکه ازچنین موضوعی درسابقه خود کم داشت، واین رهبری پاکباز که همیشه 

که زیر بازجویی بودم بدون اینکه ۵۴من درسالهای » درلیبرتی گفت: ۹۲کننده بود وباید درهرزمینه ای چنین باشد، سال خودش اّولین پرداخت 

اعالم اعتصاب غذا کنم عمال بیش ازسه ماه دراعتصاب بودم وچیزی نمی خوردم!. می خواستم اگرمرا به زیر شکنجه بردند، آنقدر بدنم ضعیف 

به زود بمیرم. تا نتوانند طوالنی شکنجه ام کنند. درواقع بازجوها نمی دانستند که من اعتصاب غذای پنهانی کرده ام، باشد که با اّولین فشاروضر

رجوی بانقل چنین خاطره ایی که برای « وبازجوتا یک سیلی زد افتادم زمین وفهمیدند که من وضعیت جسمی خوبی ندارم واگر بزنند می میرم.

ن آورده بود وهیچ کس هم چیزی دراین مورد قبالً ازاو یاسایر مسئولین نشنیده بود. می خواست بگویدکه این شما نیستید که اّولین باربود آن را بزبا

روزاعتصاب کرده و...وخواست  ۹۰سه ماه اعتصاب غذا کرده اید. من هم چنین چیزی درتوشه ام دارم!. برای اینکه کسی هوا اورا برندارد که 

ارج سازد. رجوی هیچ کس را نمی تواند ببنید. زیرا همیشه باید او قهرمان باشد والغیر!. واقعیت این است که تمامی این را ازچنگ اعضا خ

اعضای سازمان، همه خاطرات رجوی قبلی اززندان و درزندان وفازسیاسی باخمینی و...را، برای چند وچندمین بار طی این سالیان درنشست ها 

یکی که رجوی اعتصاب کرده بود؟!، این یکی جدید بود؟. تولید کردن اعتصاب غذا جعلی وغیررسمی ونقل آن بعنوان  از اوشنیده بودیم. االّ این



د اعتصاب غذا، نیامندیهای یک خود شیفتگی مفرط رامی رساند. که هیچ بنی بشری نمی تواند ونباید، درهیچ موردی، فراترازاو) رجوی( پیش برو

 ویا رفته باشد!.

او نبود که چنین می گفت، بکله مریم هم  دست کمی از اونداشت. مریم که درزمان شاه زندان نرفته بود. همیشه از این بابت درسابقه خود البته تنها 

روزی که قیمت اش را اعضای ۱۵روز را چندین بار با آب وتاب تعریف می کرد.  ۱۵روز بازداشت شد. اّما همین  ۱۵مشکل داشت. اودرفرانسه 

ا خود سوزی ها دادند. سخت ترین کاری که بااودرزندان فرانسه شده بود، یکبارروسری اورا برداشته بودند. وخودش می گفت پلیورم را مجاهدین ب

درآوردم وبه جای روسری روی سرم بستم. این تمام فشاری بود که دیده، اّما بیش از ده بار، درنشست های مختلف موضوع زندان رفتن اش را 

رد. مثل کسانی که ازمّکه برمی گشتند، تمام جزئیات این پانزده روزرا بیان می کرد. من می فهمیدم که مریم کمبود و مشکل دارد!. بازگویی می ک

زیر شکنجه بودند. « خانه های مسکونی»بسیاری از زنانی که درهمان نشست ها بودند، سالها درزندانهای خمینی زیر شکنجه بودند. نفراتی که در

یکبار هم دراین نشست های مریم حضورداشتند، وهرگزاززندان صحبت نکرده وناشناخته بودند!. تنها پس از سرنگونی صدام، چند کتاب هیچ کدام 

 از خاطرات آنها چاپ شد. زیرا منافع سازمان )رجوی( چنین ایجاب می کرد، که پس ازسرنگونی صدام چنین کتابهایی بچاپ برسد.

 رجوی با خامنه ایی درزندان مشابهت مقاومت وعملکرد مریم

وقتی بازجو برای اذیت » کاری که مریم رجوی درزندان فرانسه کرده، خامنه ایی هم درزندان شاه کرده بود. خامنه ایی درخاطراتش نوشته بود:  
من واقعاًتعجب می کردم « کردن وشکنجه روانی من، عمامه را ازسرم برداشتند، من هم مقاومت کردم ولباس خودم را مثل عمامه پیچیدم دورسرم.

روز زندان اوقابل طرح نبود. ۱۵که مریم رجوی چه نیازی داردبیش از ده باراز زندان رفتنش بگوید. چون برای کسی که درموقعیت اوبود. اساساً 
 چون درنشست برای کسانی می گوید که خودشان سالها درزندانهای خمینی وسلولهای انفرادی و...بودند.

 

که، پولیور را دردادگاه بجای روسری، میکشید روی سرتان!. چطور یک خانم محجبه ومادرایدئولوژیک خانم رجوی!، وقتی آنقدرمحجبه هستید 

، بهنگام عکس گرفتن با سناتورهای امریکایی، اینقدرخودتان رامی چسبانید به «حجاب، همه چیزیک زن مجاهد است.» چنین زنانی که بگفته شما:

 میدانید؟. عکس را من فتوشاپ نکرده ام، عکس سایت مجاهدین است: یک مرد؟. آیا معنی ومفهمو ومحتوای حجاب را

 



 

 

 آیا مشکل درتنگی جا است؟. مریم می توانست مشابه نفرسمت راست با فاصله بأیستد. 

ه بیش ، ولو یکبارهم درنشست های درونی ک۹۶تا سال ۸۲برخالف اینکه مریم رجوی درخارج، یکی دوباربه خود سوزیها اشارتی کرد!. ازسال

ازصد نشست دراشرف ولیبرتی گذاشته است. یکبار هم به خود سوزیهایی که بخاطراوانجام شد، اشاره نکرد. اّما ازمقاومت حماسی خودش 

 وپولیوربجای روسری تا بخواهید سخن سرداد. من حقارت مریم را دراین بازگویی خاطراتش می دیدم...، هیچگاه فکرنمی کردم اینها اینقدرتهی

تا  ، اینقدر...؟. وقتی می شنیدم، ومی دیدیم، خوشحال نمی شدم، ازاینکه اینقدرتهی هستند!، ضربه ایی به تمام وجودم واردمی شد. یعنی مریمباشند

 د،بدین حّد پوک وتهی است که این چند روزه را حماسه وارتعریف میکند؟...، زنانی که سوختند ویا نیمه سوخته بودند، حجابشان نیزافتاده بو

 ولباسشان!. اّما یکبارهم آنرا برزبان نراندند. این تفاوت اعضای سازمان با رهبریشان است.

 ۸۲عکس خود سوزیهای سال



 

 

 

 

 خودسوزیهای اعضا درنجوش بود یا با فرمان؟

 «این هنوزاّولش بود!...»رجوی:

این هنوزاّولش بود!،اگرآزاد نمی کردند)مریم را( خیلی بیشتر ادامه » رجوی درهمان زمان که خود سوزیها انجام شد ومریم آزادگشت. یکبارگفت:

الزم نبود که رجوی اینرا برای ما بگوید، همه ما پشت صحنه رامی دانستیم که آب خوردن هم درتشکیالت، با فرمان است!. همین «. داشت!

د کافیست. بگذار رهبران اززندان پانزده روزه خودشان داستانسرایی کنند، ویا اعتصاب غذای آنچنانی را، به اعضا غالب کنند. اینها نیازمن اشارت

 ترین افراد، به چنین خودشیفتگی هایی هستند.  

تن ازاعضا  ۷۰۰رفع ابهام ودستگیری درجریان پروژه ۷۳هستید. سال « حفظ خود به هر قیمت ممکن»( آقای رجوی! شما بشّدت دنبال ۳۵
 «.است بوده میان در من حفاظت پای »وشکنجه وکشته شدن تعدای زیر شکنجه ها می گفتید:



پس از تهاجم « .برسد ۴۹اگرهزارنفرهم کشته شدند نباید دست آنان به ستاد »:دستوردادندفرماندهان ارشد شورای رهبری  ۱۳۸۸سال مرداد در
مجروح ونقض عضو  ۵۰۰کشته وبیش از  ۱۳معنی حرفتان این بود « کشته می دهیم. ۵۰۰من فکرمی کردم بیش از»گفیتد:دولت عراق شما 

کشته وهزار  ۲۳یعنی « کشته می دهید. ۱۰۰۰من فکرمی کردم شما»هم گفتید:۹۰فروردین سال۱۹چیزی نیست!. شما پس ازتهاجم دولت عراق در
 جز سنگر زیر زمینی شما، که هیچ کس از آن اطالعی نداشت.جایی نبود  ۴۹مجروح چیزی نیست!.مقر 

 
 پرچم ایران وشیروخورشید آن:

 
 پرتوخورشید: مریم رجوی -شمشیر: ارتش آزادی -شیر: رجوی 

 
ما با اینکار شیروخورشید را ازچنگ سلطنت »درباره تصویب نقش شیرو خورشید برپرچم ملی ایران گفتید: ۷۲( آقای رجوی! شما درسال ۳۶ 

شیرنقش بسته برپرچم ایران، برادر)رجوی( است، وشمشیرارتش آزادیبخش »اّمامسئولین وبتول رجایی درتشکیالت می گفتند:« طلبان درآوردیم.
همان شمشیر وخورشید را نشانه ایی ازارتش و مریم  ،ت. وخود شما هم بدون اشاره به شیر) خودتان(ن مهر تابان خواهرمریم اسوخورشید هما

 .«مهر تابان می دانستید
 

 نامگذار مهرتابان برمریم رجوی، چیزجدیدی نیست!. کلیشه ای است که پیش ازاین هم محمد رضا پهلوی انجام داده بود:
 

 

 
 نه ایی برای فهم عدالت خدارجوی، بی

 
« سال بعد می فهمیم که  مسعود چه  می گفت!. ۲۰-۳۰ما  .ما نمی توانیم عظمت مسعود رادرک وفهم کنیم»  مریم می گفت:( آقای رجوی! ۷۳

 ..«. .شودمییی باالتر از وجود مسعود در برابر خمینی یافت ما، بیّنهآیا به راستی برای عدالت خدا در زمانه »و مریم می گفت:

مینی ازدامن ایران واسالم وحتّی بشریّت پاک شود؟ به راستی مسلمانها، توانست ننگ خاگردراین دوران، مسعود با همه عظمتش نبود، چگونه می»
ی بود و « مسعود»این که الّسحر خمینی، یعنی مسعود! اال توانستند بعد از ننگ خمینی سر بلند کنند واسم اسالم را بیاورند، االّ با باطلچگونه می

 «.!… کردشد وهر آنچه را که خمینی ازسیاهی و جهالت و ارتجاع بافته بود، پنبه میوارد صحنه می
 
 ٬مقایسه بین او) رجوی(و سایرشخصیت های ملی وتاریخی»می گوید: ۱۳۷۰درمراسم انتصاب خود به همردیفی، درمهرماه  فهیمه اروانی (۸۳

است، زیرا اونه به اندازه یک سروگردن بلکه کیلومترها با سایررهبران وبزرگان فاصله دارد. همه کارهای اوتاریخ  «ثعب»و« خـنده دار»کاری 
 سازاست.

ما به مریم وصلیم. مستقیماً نمی توانیم به خودمسعود وصل بشویم. ما نمی دانیم که مسعود به چه کسی وصل است و با چه کسی نشست می  
 «ط می گیرد... مبادا خودتان مستقیماً بخواهید به مسعود برسید.گذارد و از چه کسی خ

 
 

 



ما از سخنان رهبری حتّی »،«ما دودرصدی هستیم» :همیشه یک تکه کالم داشت که آنراهمگانی کرده بود نسرین) مهوش سپری(( ۳۹
بلکه مصادیقش را دریک  ،دهه ما نه مفاهیمی که رجوی می گفت۳البته ازحق نباید گذشت که پس از گذشت  «دودرصدرا هم نمی توانیم بگیریم.

 تراژدی وطنز توأمان تاریخی به عینه شاهدش هستیم.
 خمینی ومریدانش نیز چنین می گفتند: 

 ۲۶۰۵۶۲ :کد خبر -۱۳۹۵فروردین  ۱۲ - ۲۳روزنامه انتخاب 
 «سال بعد دلیل این رفراندم را می فهمید.۵۰»: امام گفتند: ۵۸فروردین  ۱۲سید صادق طباطبایی از روایت » 

 زیرا دردستگاه والیت فقیه و رهبری عقیدتی همه صغیر ونافهم ومادون ...شمرده می شوند.
 
زمین ساله اسالم وجنبشهای رهایی بخش ایران۱۴۰۰درتاریخ  مدتی بود»می نویسد:«دی ۳۰رازهای »درگزارش  مهدی خدایی صفت( ۴۰

به اعتبار همه گشتم تا راه و روش و رویکرد مسعود را با آن محک بزنم؛ ولی وهمچنین تجارب دیگرانقالبات جهان، دنبال نمونه والگویی می
ً پیرامون تاریخ  دریای بیکرانه نهج البالغه جستجو نموده بودم و چه  ساله اسالم انجام داده یا در۱۴۰۰مطالعات و بررسیهایی که چه شخصا

وار و تا این اندازه رادیکال در پیروی از گاه راهبری را این چنین علیآنچه از دانش و تجربه دیگران در این باب پرسیدم و بهره گرفتم، اما هیچ
گری برای بیان این راه طی شده، این راهبری شگفت در قرن . پس اگر بخواهم الگوی دیمشی موال و تصلب بر عدالت و شجاعت و حقانیت نیافتم

گویم این پرچم موال علی است تردید میبیست و یکم ودریک کالم برای حماسه مسعود رجوی که آنچه گفتم تنها نقطه آغاز آن بود، جستجو کنم، بی
دل همان سلولها و واز  بنیانگذاران شهادت هنگاممسعود ازسال بعد توسط مسعود به اهتزاز درآمده، این همان راه ومشی علی است که ۱۴۰۰که 

امان به پیش برده و شتابان به سوی مقصد بزرگ مردم ایران و دنیای نوین انسانی در قرن بیست و یکم هدایت گاههای اوین وکمیته بیشکنجه
 «.و رهروانش باد سالم و درود خدا بر اوخواهد کرد. 

 
 چاپلوسی مداحان استالین نیزچنین بودند:

حیف که خَورد: رساند و از زبان یکی از مداّحان افسوس میاتحاّدیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی چاپلوسی را به اوج می ۱۹۴۶در سال 
خواهم با شود. میخواهم او را با کوه مقایسه کنم اما، کوه در قله اش ختم می نمود. می شود استالین را با کوه و دریا و ماه و خورشید مقایسهنمی

تابد و روز پیدا نیست، با خورشید مقایسه سنجم ولی ماه نیز تنها در شبها میپذیرد. با ماه میدریا مقایسه اش کنم اما دریا هم در ساحلش پایان می
 .شب غایب است کند و درکنم اما خورشید غروب میمی

( درطی یک ربع قرن حضوردراشرف ولیبرتی، رجوی بارها وبارها خاطرات دیدار خود با خمینی یا بهشتی و سید احمد را درنشست های ۴۱
به عمومی و... تعریف کرده است. من ابتدا برایم جالب می آمد. اّما رجوی آنقدراین خاطرات تکراری را تعریف کرده بود که، ما دیگر رغبتی 

شنیدن آن نداشتیم. ما نمی توانستیم متوّجه بشویم که او بانقل این خاطرات، تا چه میزان حریص است، تا سطح وسطوح و مطرح بودن خودش 
درسطح خمینی واعوا وانصارش را القاء می کند. هرباربا چه آب وتابی این دیدارها را تعریف می کرد ...، تمام آرزویش بازگشت به  ۵۸درسال 

ن شرایط وهمان روزهای خوش ودوران طالیی بود!. کما اینکه درعراق نیز دیدارهایش با صدام حسین و مقامات عراقی را، نه یکبار بلکه هما
ده صد بارشنیده ایم. ولی هیچ یک ازمکالماتی که درنوارهای مالقات با مسئولین عراقی بر روی یوتیوپ دیدم، هرگزچنین افتضاحاتی رامطرح نکر

 ز!.بود هرگ
  
 

 

 
 ۵۸دیداررجوی وموسی خیابانی با خمینی درسال



 

 
 
 

 حضیض وحقارت یک خودشیفتگی وخواندن نامه یک عراقی:
 

 اُخت مریم رئیس جمهور یران و اخ رجوی هم برای مردم ریاست جمهوری عراق!
 

۴۲( یکبار پس ازسرنگونی صدام پیش ازسال ۱۳۹۰به نشست رهبری رفتیم. رجوی درباره تحوالت عراق بحث را آغازکرد، وسپس نامه ایی 
دردست گرفت وبا کلّی افاده گفت:» بچه ها گوش کنید. یکی از شخصیتهای عراقی نامه ای برایمان فرستاده مخاطبش برادران روابط یعنی همین 

 رحمان )عباس داوری(است. لطفا اسم نویسنده را سئوال نکنید!.« وسپس متن نامه راخواندکه نقل به مضمون چنین بود: 
 

»انشاهلل پس از سرنگونی رژیم خمینی حلّ  تضادهای دو خلق برادر)خلق عراق و ایران ( که تنها با حاکمیت مجاهدین و ریاست جمهوری اخت 
مریم )مریم رجوی( در ایران محقق می شود و صلح و دوستی دو خلق عراق وایران برقرار می شود خوشا به سعادت خلق ایران که رئیس 

جمهوری مثل اخت مریم دارند... سپس نویسنده نامه به رحمان )عباس داوری(ادامه می دهد: آیا میدانی مردم عراق چه می گویند؟ می گویند اخت 
 مریم برای مردم ایران، اخ مسعود) برادر مسعود( هم برای مردم و ریاست جمهوری عراق!.«

کف زدنها وشوروفتورحاصرین درنشست شروع شد. یکی ازکادرهای سازمان بنام عبدهللا روابط هم پشت میکروفون رفت واز حل مسائل 
خاورمیانه بدست خواهر مریم وبرادرصحبت کرد، که درد و رنج دو ملت ایران وعراق با ریاست جمهوری خواهرمریم حل وفصل می شود. وپس 
ازصحبت تنی چند ازاعضا، رجوی با لحن متفکرانه وخود شیفتگی گفت:» نمیدانم چه مشیّ تی است؟!  که ما عالوه بر مسئولیت خلق اسیر خودمان، 

 باید مسئولیت خلق برادر) عراق ( را هم بدوش بکشیم.«
 تمام صورت مسئله  این نشست، برای همین یک نامه ازیک شخصیت عراقی بود؟. که گویی اوتمام مردم عراق را نمایندگی می کند؟. رجوی ولو 

 بایک نامه موهن وموهوم خودشیفتگی اش را اینچنین باد می زد.
هدف این است که بگویند:»مردم عراق هم آرزوی چنین رئیس جمهور ورهبری را دارند...، وشما درنعمت داشتن رهبری بسرمی برید. کما اینکه 
مریم رجوی یکی ازتم ها ثابت سخنانش این بود که:» شما نسل بسیارخوشبختی هستید که ازنعمت رهبری مسعود برخوردارید. خیلی ها پای جوخه 
 ای اعدام رفتند، بدون اینکه یک لحظه مسعود رادیده باشند ودرارزوی دیداراو بودند. شما همیشه درطی این سالیان مسعود رادرکنارتان داشتید...«

 
 درنشریه مجاهد می نوشتند: مردم افغانستان از مجاهدین خلق ایران پشتیباني مي كنند.

 



همان شعارها وحرفهایی که احمدی نژاد میزد. ازبورکینا فاسو، تا مردم امریکا، بهنگام سفر احمدی نژاد به آن کشورها، برای دیدن اومی آمدند. 
ویادرامریکا و درسرچهارراه، مردم برای دیدن احمدی نژاد تجمع کرده بودند، ویا اینکه یک مادرامریکایی که برای دیدن احمدی نژاد ایستاده بود!، 

 به کودکش که دربغل اوبود، می گفت:» ببین این احمدی نژاده!«. رجوی ومریم وسازمان به چنین حقارتی ازتنّزل شخصیّت افتاده اند. 
 

 

عقیدتی.درزمان صدام تمرین موسیقی و...ازمظاهربورژوایی وزندگی طلبی وضد مبارزه محسوب میشد. اال برای رهبری   

 

 

 شعر وشاعری ناشی ازمسائل جنسی است رجوی:

وشعره ناشی از مسائل جنسی است!(. اّما در یکی از نشست های شما و  -است)جیم مخفف مسائل جنسی« جیم»( آقارجوی! چرا شعر وشاعری ۴۳

خواندن شعر توسط افرادحاضربرای مدح وستایش شما مریم، بنا به خواسته مریم و تشویق او از سه روز نشست، دو روزتمام وقت نشست تنها به 

آیا اختصاص داده شد؟!. نمی دانم چطور تحّمل کردید این کیش شخصیّت را، ودرطی این دو روزیکبارهم نگفتید: ما کار جّدی سرنگونی راداریم . 

 می دانید امام علی بیزار بود ازچنین مدح وستایشی!.

ش  یکی از جداشدگان درآلمان گفت:رجوی گفته  -سی می دانستید!. روزی بدون اینکه من چیزی بگویم. دشما شعرراناشی ازجیم یعنی مسائل جن

آیا متوّجه سخنان وعملکردهای خود هستید؟ یک بام دوهواکه نمی شود؟. « شعر همه اش فتنه وفساد است وجیم است.» بود:  

پادشاهی درتاریخ ایران نبوده که، سه روزبرای او ازصبح تاشب درمدح  آقای رجوی!، لطفاً قطروضخامت مسائل جنسی خودرا بگویید؟. هیچ

طین وثنای او شعربخوانند؟. شما که همه را بدلیل فردیّت وجنسیّت به سالبه می کشید!، چطور به خود چنین میدانی فراتروفراخترازپاشاهان وسال

 می دهید؟. فکرنمی کنید، این ۳۳۰۰عضو، ازچنین مسائلی  چه رنج وعذابی می کشند؟.

حافظ«     اچه حاجت که به افالک کشی ایوان رگو        هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است»  

 برای آشنایی با مقوله خودشیفتگی که خواندن آن  بسیارضروری است نوشته ایی ازاینترنت را ذیالً می آورم:

 خودشیفتگی»

خودشیفتگی وخودمحوری یعنی چنان محو خودت باشی که توانایی همدلی با دیگران ودرک احساسات آنها را پیدا نکنی. با تعریف ساده، فرد 
خودشیفته، آنچنان غرق درعشق به خود است که نمی تواند عاشق دیگری شود. این آدم ها بسیارمغرور وخودمحور هستندو خود را بسیار کامل و 

بی نیازازهر تغییری می بینند. آنها خود را بسیار مهم می پندارند و دیگران را حقیر، کوچک و بی ارزش می شمارند. شخصیت خودشیفته و 
  خودمحور، برای اینکه بتواند به خواسته های خود برسد، از بقیه بهره کشی و آنها را استثمارمی کند.

 
مثال یک مرد خودمحور یا خودشیفته، سال ها بدون توجه به حقوق انسانی همسرش او را در شرایطی قرار می دهد که فقط از خودش اطاعت کند 
و بی چون و چرا تصمیم های او را بپذیرد بدون اینکه فکر کند در چنین شرایطی همسرش خوشحال است یا غمگین و ناراضی. وقتی هم همسر 



ابراز نارضایتی و ناراحتی کند، مرد خودشیفته او را به ناسپاسی، حق نشناسی و حتی بیماری متهم می کند چون اصال نمی تواند درک کند که 
  رفتارش ممکن است باعث اضطراب، خشم یا غم همسرش شده باشد.

 
گفت و گو و مذاکره با آدم های خودمحور بسیار مشکل است. آنها دنیا و مسائل را فقط از دید خود نگاه می کنند و نمی توانند به مسائل از دریچه 

 نگاه دیگران بنگرند. نمی توانند فکر و درک کنند که امکان دارد فرد مقابلشان نظری غیر از نظر آنها داشته باشد.
خودشیفته ها کسانی که هم رأی و هم نظرشان نباشند، یا دست کم می گیرند یا مسخره و تحقیر می کنند و اگر متوجه شوند که کسی با آنها موافق 

 نیست یا از آنها انتقاد می کند، به شدت عصبانی می شوند یا امکان دارد حتّ ی کینه اش را به دل بگیرند.
 

نکته جالب این است که خودشیفته ها همیشه دعا می کنند پذیرای انتقاد دیگران هستند امّ ا درواقع آنچه دوست دارند، به هیچ وجه انتقاد نیست. آنها 
 دوست دارند مطمئن شوند کسی هیچ انتقادی نسبت به آنها ندارد، نه تنها هیچ انتقادی ندارد بلکه آنها را خیلی هم تحسین می کند.

 
بنابراین وقتی می خواهند از آنها انتقاد شود و ادعا می کنند انتقاد را دوست دارند، کافی است طرف مقابل دراین تله بیفتد وانتقادی کوچک بکند؛ 

 در این صورت امکان دارد تا مدت ها کینه او را به دل بگیرند.
 

ازعلل دیگرمختل شدن روابط بین فردی خودشیفته ها، این است که فقط با کسانی رابطه برقرارمی کنند که ازخودشان پایین تر باشند وشب و 
روزآنها را تحسین کنند. اگر با فرد برابر یا باالتر ازخود معاشرت کنند، این رابطه را دوست نخواهندداشت چون رابطه برابربرای آنها زجرآور 

  است. آنها فقط رابطه ای رادوست دارند که درآن به شدت تحسین شوند.
 

بنابراین طبیعی است که بسیاری از دوستانشان را ازدست می دهند. یک مثال دیگر روابط بین فردی خودشیفته ها این است که اینکه دیگران 
تحسینشان کنند. درحالی که طبیعی است که درروابط بین فردی عادی مان چنین چیزی وجود ندارد که شب و روزیک نفرفقط ازما تمجید کند. 
انتظاری که ما ازدوستان واطرافیانمان می توانیم داشته باشیم این است که دوستمان داشته باشند نه اینکه مداحمان باشند بنابراین وقتی برای 

 خودشیفته ها احساس دوست داشتن طرف مقابل کافی نیست، شروع به طرد دوستانشان می کنند و آنها را از دست می دهند.
 

 خودشیفته های عاشق ممکن است اسیدپاش شوند!
 

وقتی یک خودشیفته عاشق کسی می شود، اصال نمی تواند درک کند که این عشق دوطرفه باشد و طرف مقابل هم از او خوشش بیاید. این افراد 
ً  باید آن را با جان و دل بپذیرد و این عشق هدیه بزرگی برای  فکر می کنند وقتی طرف مقابل این افتخار را پیدا کرده که آنها عاشقشان بشوند، حتما
او است. به همین دلیل وقتی متوجه می شوند شخصی که به او ابراز عشق کرده اند، از آنها خوشش نمی آید، به شدت عصبانی می شوند و اصرار 
زیادی برای شروع رابطه می کنند. اگر به وصال نرسند هم کینه شدیدی به دل می گیرند و حتی ممکن است به اسم دوست داشتن و عشق! اقدام به 
آزار و اذیت طرف مقابل کنند. مفهوم این عمل این است که اگر تو برای من نباشی، بهتر است تا آخر عمر عذاب بکشی. به این عشق ها، عشق 
های نارسیستیک می گویند که درآنها عاشق فقط به آنچه خودش دوست دارد، فکر می کند. مگرمی شود کسی را دوست داشت وبه اسم عشق به 

  صورتش اسید پاشید. عشق واقعی یعنی عالقه توأم با احترام.
 

 خودشیفتگی حسادت می آورد

نکته مهم درمورد شخصیت های خودشیفته این است که روابط بین فردی آنها به شدت مختل است. آنها روابط خوبی با افراد خانواده، دوستان، 

  افراد همجنس وغیرهمجنس، همکاران و... ندارند.

این افراد درروابط خانوادگی همیشه مدعی اند وبخش زیادی ازانرژی خانواده را صرف خود می کنند وبه حقوق خواهران و برادرانشان توجه 

 ندارند. با وجود اینها، همیشه ناراضی اند که قدر آنها را نمی دانند.

یک علت دیگر مختل شدن روابط بین فردی این افراد، حسادت بسیار شدید است. حسادت یک حس طبیعی است که در همه آدم ها کم و بیش وجود 

دارد اما حسادت این افراد، شدید، بیمارگونه و در بعضی مواقع فلج کننده است به نحوی که مثال وقتی متوجه شوند شخصی مورد تحسین واقع شده 

یا به موقعیتی دست پیدا کرده، بدون اینکه بخواهند واکنش طبیعی بروز دهند و تالش کنند که خودشان هم تحسین دیگران را به دست بیاورند و به 

 مدارج علمی یا توانمندی مالی و... برسند، به شدت حسادت می کنند و....«

 رجوی حتّی به فرزند خود محّمد )مصطفی( هم رحم نکرد

 



 محمد رجوی)مصطفی( دراسارت الجوردی دژخیم در ۱۹بهمن سال۶۰

 

 محمد رجوی قبل ازاعزام به خارج درسال ۶۹

 

 

 

 

 

 محمد با تمامیّت سازمان وسیاست های رجوی مخالف بود
وایل همیشه صمد کالنتری درکنار او بود وسپس عباس مینا چی نفرهمراه وکیپ به کیپ او راه میرفت. ا .ثابت داشتد همیشه یک بادیگارد به همین دلیل محمّ 

  .ودرطول این سالیان هیچ گاه درنشست های جمعی اوباکسی صحبت نکرده بود



 

 عباس مینا چی سمت راست مریم ومسعود رجوی برروی ام تی ال بی فرماندهی

 
 

 
   صمد کالنتری                       عباس مینا چی                                

درآبانماه سال۱۳۹۰رجوی با کاندید عضووعضوها نشست گذاشت. ودر»اتمام حّجت« که توسط رجوی ابالغ شد وچهارگزینه دربرابرآنها قرارداده 
شد:۱- تحویل دادن به پلیس عراق ...۲- تحویل داده به خانواده...) که درواقع همان پلیس عراق بود( ۳- هوادارمجاهدین...۴- مجاهد خلق.... 

بسیاری ازاین نفرات برخالف گذشته که سوگند مجاهدی خورده بودند، درهمین نشست آنها دیگرحاضر نبودند مجاهد باشند، و گزینه ۳ را انتخاب 
کردند. این افراد به »گزینه سه ایی« درتشکیالت معروف بودند. چنین گزینه ایی پس از تعیین تلکلیف کمیساریا، وشنا سایی شدن بعنوان پناهجو 

 توسط آنان، دردستور سازمان قرار گرفت!.  محّمد رجوی نیز »گزینه سه ایی« بود.

 

 دراین تصویر که ویدئوآن نیز دریوتیوپ وجود دارد، محمد کلمه مجاهد بودن را بکارنبرد.

بار تصویر محمد رجوی در واید ۳بهنگام سال تحویل، ما پخش مستقیم مراسم پاریس را می دیدیم. فیلمبردار سیمای مقاومت  ۹۳درعید نوروز سال 

 ما)اسکرینی که در مقابل مریم رجوی بود را نشان میداد. اّما مریم می دانست که برخالف سالهای گذشته درعیدنوروز، نباید با محمد دربرابر 

نیست!. به همین دلیل این صحنه خیلی « مجاهد»نشست عید نوروز( گرم بگیرد، یا مطرحش کند!. زیرا محمد گزینه سه ایی است، یعنی دیگر 



د. توچشم می زد. این اشتباه فیلمبردار و تصویر گذاری سیستم پخش مستقیم بود. وااّل اگر پخش مستقیم نبود، این صحنه ها حذف وسانسور می ش

 کما اینکه درباز پخش، برای اینکه پیام مریم را دوباره بشنویم، همین صحنه ها حذف شده بود.

 

 درحالیکه رجوی درگذشته برخالف این عمل می کرد. بعنوان مثال درمصاحبه ویژه ایی که حمید اسدیان از تولّد محّمد تا پیوستن به ارتش و 

فعالیت هایش در این دوره همراه با گزارش وفیلم درسیمای آزادی پخش شد. یادم می آید حمید اسدیان وقتی می گفت: محّمد!، نام را آنچنان با تقدّس 

واحترام ووصدای آرام و کشیده وطنین دار ادا می کرد، که گویی فیلم حضرت محّمد رسول هللا است ومی خواهند پیامبر را خطاب قرار دهند!. 

حمید اسدیان با آب وتاب دادن انتقال محمد از ایران به خارج می گفت: »درمسیر خطرناکی درکوههاکه پاسدارها ی رژیم هم بودند، صدای گریه 

تو قطع نمی شد ومضطرب بودند که چکارکنند، تاصدای گریه تو قطع شود، وپاسداران متوّجه نشوند.« درمقابل بیان احساسی وتشریح لحظه های 

خطرناک توسط حمید اسدیان، محمد خیلی ساده وبا بی تفاوتی به این نوع پرسش گفت:» خب یه پستونک می گذاشتین تو دهنم!.« مسائل خیلی ساده 

است اّما وقتی بخواهند مسئله ایی را آگراندیسمان) بزرگنمایی( کنند، چنین هاله هایی ایجاد کرده، تا فرد را برجسته وبقول معروف النسه)برجسته( 

کنند. از جواب محّمد وشخصیتش خوشم آمد!، وبه دلم نشست. او وارد دکان سازی نشد. رجوی خیل تالش کرد تا پسرش را آنطور که خود می 

خواهد بکار بگیرد. اّما اینک محٔمد می گوید:»پدرمن یک شارالتان است او دّجال ترین فرددردنیا است.« وقتی محمد نخواست عضو سازمان بماند 

و گزینه سه ایی شد یعنی یک هوادار، خود شیفتگی مهار ناپذیر رجوی اینگونه فرزند خودواشرف ربیعی را هدف تیرهای زهر آلود تهمت... قرار 

 می دهد. 

  

 محمد رجوی همراه با مسعود رجوی دریکی ازمیهمانی های برای بانو مرضیه

 

حافظ  «     نه چنان زی که بمیری، برهند      چنان زی که بمیری، برهی آن»    

حذفش نمی کنم( -رهیده بی پدرنبود    پدرش بود وپسر، ازدام وننگ او رهیده بود ) شعرفی البداهه بودحافظ خبرنداشت،   

جان باخت. دختر مریم رجوی  ۶۰بهمن سال ۱۹درنقطه مقابل محمد رجوی، پسر اشرف ربیعی، همسراّول رجوی که همراه با موسی خیابانی در

 ومهدی ابریشمچی وجود داشت.

دختر مریم، پس ازجدایی محمد ازسازمانبرجسته  کردن   
 

گزینه سه ایی شد، دیگر مطرح نمی شد. وسعی برمخفی نگه داشتن این موضوع داشتند. و هم عرض با  ۹۰پس از اینکه محمد رجوی ازدرسال 

مناسبت ها ومراسم بود. تا دختر مهدی ابریشم چی ومریم رجوی( شروع شد. که حضور فعال او درهمه این، یکباره برجسته کردن اشرف رجوی )

هیچ تصویری ازاو وجود نداشت!. هیچیک ازما چهره اورا نمی شناختیم. اّما پس ازآن، حتّی تصاویری که از سیمای مقاومت نشان داده  ۹۰سال

که تبلیغات تابدین حد درپی میشد، سعی دربرجسته کردن با نور و رنگ و... داشتند. تا جاییکه خود من هم با دیدن این صحنه ازویدئو، باورم نشد 

 برجسته کردن اوباشد. نام ویدئو برروی تصاویرزیر دیده میشود:



 

رنگ روسری و وچهرهٔ اشرف آنچنان برجسته شده تا شا خص باشد. روی تصویراو نورمی تابانند، به نسبت دیگران سپیدش می کنند، تاازاکنون 

این فیلم بر روی یوتیوپ «. همه باید سپید سپید ومریمی شوند!» که مسعود رجوی میگوید: سپید، سپید، سپیدش کنند، مثل مادرش مریم رجوی

هست. رجوی همیشه یک روزه، یک نفررا اززمین به عرش می برد وهمچنین معکوس آن. برجسته نمایی را درعکس ویوتیوپ می توان بوضوح 

 دید.

م رجوی اکنون درآلبانی مسئولیت سه اف ام را دارد. او ودونفر دیگر را باال دختر مری»گفت: ه است،جدا شدسازمان از ۹۵درسال  غ که -ل

«.هدف برجسته کردن دختر رجوی) اشرف( است. به این شکل می خواهند درآینده جانشین سازی کنند ،تا پوشی براین حقیقت باشد که ،آوردند  

واخبارواطالعات همین را می گوید:من چنین نظری را باورنکردم!؛ اّما حقیقت همین بود: شواهد   

 

مهر  ۲۶خواندن پیام توسط اشرف درمراسم های مختلف                      روی سکوی دّوم برندگان مدال مسابقات ورزشی   

 



 

۸۹اشرف سمت راست مژگان پارسایی و صدیقه حسینی درسال   

 

اشرف درردیف صندلی های جلو ۱۳۹۶مرکزرا به او سپرده اند، نشست سال اشرف دختررجوی اکنون نفرسوم ازراست درآلبانی مسئولیت سه 

ول وردیف  فرماندهان ارشد قراردارد. نفربعدی سپیده ابراهیمی اززنان ارشد شورا رهبری است ، سیما باقرزاده و نفرسمت چپ فرشته یگانه مسئ

 ستاد جنگ سیاسی است.

 اما حقیقت دوچیزنیست، یک چیزاست:

  



 

 عید سال ۹۷ درآلبانی ومثلث سه نگاه، مهدی ابریشمچی به مریم – مریم با دخترش اشرف، که اینک جزء زنان فرماندهان ارشد قراردارد. 

  مردی همیشه مسلح!، حتّی نزد عاشقان ونزدیکانش؟   

 رجوی به هیچ کس اعتماد نداشت 

۴۵( رجوی برغم آنکه رهبرعقیدتی بود، وعاشقانش اورا می پرستیدند. اّما او به هیچ کسی اعتماد نداشت. درآن سالها این برای ما قابل فهم نبود. 

اّما با گذشت زمان وآنچه ما دیدیم ومهمتر ازهمه، آنچه درآلبانی ودر فضای بازازجدا شدگان می شنیدیم، تازه می فهیدیم که چرا نمی تواند به هیچ 

کسی اعتماد کند. زیرا آنچه درضمیرش می گذشت وپنهان می کرد، وآنچه درعملکرد ها درتمام زمینه های سیاسی، خطی وتشکیالتی ایدئولوژیک 

آنجام داده بود. خود می فهمید ومی ترسید، عکس العملی وانتقامی صورت گیرد. به همین دلیل هم برغم بازرسی های سخت ورود به نشست های 

عمومی رهبری، اوهمیشه مسلح بود. حتّی درنشست های کوچکی هم که شرکت می کرد، برغم وجود حلقه محافظین مسلح، وبرغم بازرسی های 

 بدنی شدید وبا دستگاه ددکتور و...بازهم خودش سالح می بست. ولو اینکه با لباس شخصی به نشست بیاید.

  

 

رجوی حتّی درمهمانی میلیشیا ها)فرزندان مجاهدین ومسئولین ارشد سازمان( هم مسلح بود سمت راست رجوی، پسرکاظم ذواالنوار نشسته است. 

 اوهم درآلبانی ازسازمان جدا شد واینک درکانادا بسرمی برد.

مهدی ابریشمچی می گفت:»حتّی ما که هروقت کارداریم، ومی خواهیم به مقررهبری) رجوی( برویم. بازرسی می شویم.) البته او می گوید این 

خواسته خود ما است که کسی فکر نکند چرا اورا بازرسی می کنند.( اّما ورای این حرف باید گفت: رجوی همه راچک می کرد، زیرا بدلیل 

درونش وعملکردش ازهمه می ترسید که، نکند ترورش کنند. وبه همین دلیل همه بال استثنا بازرسی می شدند. واین روند هرچه می گذشت 

 شدیدترمی شد.



درمانورسیمرغ درسال ۷۳ که بزرگترین مانور با حضوررجوی بود. به همه گفته بودند که امروز مانور تمرینی است وفردا مانوراصلی 

برگزارمی شود. وقتی مانور تمام شد ودراواسط مسیر برگشتن، وقتی درباره مانور فردا با مسئولم فهمیه ماحوزی صحبت کردم، او گفت:»این 

همان مانور اصلی بود.« به عبارتی هیچکدام ازنفرات نمی دانستند که مانورهمین بود. درحالیکه رژیم خمینی از این مانور بی خبر بود وتنها 

درداخل صحبت ازاین بود که، باحضوررجوی برگزار می شود. تا نفرات بیشترتمرین کنند و دربرابرتمرینات سخت وفشارکاری، ازخود 

 خویشنتداری نشان دهند...، واین درحالی بود که همه سالحها درچندین مدارمسئولین ودردفعات مختلف خلع فشنگ شده بود.

بود  ۵۰۰سعید چو کالئیان شمالی بود درپاریس واورسوروازهم بود وبعد هم درقرارگاه اشرف مسئول برق درقسمت » گفت: ۹۵ج  درآبان  –ل

من دراور مسئول چک غذا های مسعود)رجوی( بودم. ومثل موش آزمایشگاهی، من ازهر چیز خوردنی چک می کردم، اگرتا یک » گفته بود:

«کرده بود، واتفاقی برای من نمی افتاد، غذا را برای رجوی می بردند. زمانبندی که دکترتعیین  

 

درنشریه مجاهد چاپ شده است:  ۱۳۶۶دی ماه۱۶تقاضای خود سوزی سعید چو کالئیان در  

 

 

 اطالعی ندارم علیرضا اسم اصلی او است یا اینکه برادری به این نام دارد؟

ن یک چادر مخفی برای اعتصاب غذا درست کرده بود، که می رفتیم دویا سه نفره چلو کباب می سازما» سعید دراعتصاب گابن هم بود ومی گفت:

«خوردیم وبعد می آمدیم درازمی کشیدیم، که بّچه ها کم نیاورند وول کنند بروند.  

انداختند اتاق، آش والش شده سعید را که برای بازجویی بردند صدای نعره های وحشتناک او بگوش می رسید ووقتی مختار وعادل اورا آوردند 

 بود بطوریکه ما ترسیدیم وگفتیم که چه خبر شده است؟.

نوشته  درسایت سازمان مجاهدین نوشته ایی از سعید عبداللهی به چاپ رسیده است البته خود نویسنده هم دررفع ابهام هم اتاقی ما بود. بدون شرحی  

 اش رامی خوانیم:

 متن - ادبي - اخبار 
 PM 5:24:18 1396/1/11 تاریخ:

 های عاشقانه گابریل گارسیا مارکزرساله



اش را مانند دادند و مهمیز طالئیهای عسلش را تغییر میخوردند تا مبادا مسمومش کنند، مخفیگاه کوزهمحافظین، نیمی از غذایش را می»...
 گابریل گارسیا مارکز«. پاییز پـدر ساالر» - 317ص « پیچیدند تا به هنگام راه رفتن جرینگ جرینگ نکند...های جنگی میمهمیزهای خروس

 

  اپورتونیسمبخش سّوم:    

ازدل انحراف وچاه اپورتونیسم تقی شهرام بیرون کشید. وبه گفته خودش سازمان را برای ده سال بیمه کرد.  ۵۴رجوی سازمان مجاهدین رادرسال 

سازمان را، « بود و نبود»و نمود؛ « رهبری عقیدتی»سازمان را وارد تونل بی بازگشت تئوری  ،«خودش»ای بیمه کردن اّما ده سال بعد، اینباربر

که  درسیاهچاله عراق واشرف فروبرد. سزاوارمانبود، سزاوار مردم نبود، سزاوارسازمان حنیف نبود، که چنین سرنوشتی را برآن رقم بزند. حنیفی

فرجام وشکستی اینک سازمان برای رجوی ورهبری عقیدتی اوست!. چنین «. سازمان برای مردم است نه مردم برای سازمان.»می گفت: 

وکشت  هرگزمتصّورنبود. کاری که نه خمینی ونه بازماندگانش، نه توانستند ونه می توانستند انجام دهند، اپورتونیسم رهبری، سازمان را زد وبرد

فتگی اش یافته وخورد. آن ماهی، که باید دردریای مردم شنا می کرد، درسیاهچاله ایی که رهبری عقیدتی آنرا معبدی برای بروز وظهورخود شی

بود، طعمه گنداب اپورتونیسم گشت. ما، به صفت سازمان، ظرفیّت دمکراتیک درونی ورود به عراق را نداشتیم. این خود یک بحث جداگانه ایی 

استراتژیکی به آن پرداخته شود.  -است که باید به اهداف رجوی درزمینه تشکیالتی، مستقل ازمباحث خطی  

ابرمسیر وزش باد قدرت هم که بأیستی ، بصورت آنی فاسد کننده است. این مسئله شامل همه ما، حتّی پایین ترین نه قدرت، بلکه حتّی دربر

 نفرسازمان هم می شود. وحتی ورای اعضای سازمان، این مسئله شامل جدا شدگان ازسازمان نیزبسط پیدا می کند. زیرا که یک قانونمندیست. چه

همین  لق العنان عقیدتی تکیه زده باشد. وخود، ازهمه بخواهد که بنا به وظیفه ایدئولوژیک وتاریخی شان...،رسد به کسی که درمسند رهبری مط

ازرجوی داشتیم...، دستما ن رابه رهبری سپردیم، و وارد تونل شدیم.  ۶۰تا ۵۸منویّات رهبری را هم باد بزنند. ما با همان تصویری که درسالهای 

ا می رفتیم، ازحالت افقی به حالت عمودی تبدیل می شد. دیگر تونلی درکار نبود، سیاهچاله ایی بایک خالء عظیم، ما تونلی که هرچه دراین ساله

ایستاده  آنجا تمامت تاریکا را دیدیم، ومردی خود را برهنه کرد ... اینبار همه شب با تمام تاریکایش، مثل خمینی بی هیچ شرم وآزرم، درمقابلمان

 بود.

 ۰۰/۱۰/۱۳۹۲               "وقتی شب برهنه میکند خود را "

 

 شب را  من دیده ام تنِ 

  و جهانِ 

 مجهول را ! 

 ! .من دیده ام ..

 شب 

 !  .برهنه کرد خود را ..

«نه کین! -قرارمان عشق بود» ازکتاب:  

مانرهبری عقیدتی طناب داری شد بر گردن  

سازمانیافتهضربه وخیانت به اعتماد مردم و مبارزه   

. ایمان، چشمانمان را بسته بود. نمی می گذاریمدرچه مسیری قدم چه می گذرد، و بفهمیمبتوانیم فکر کنیم وبی آنکه بدانیم و  ،ما منحرف شدیم

ایی پیش خواهد داشت. تاجدرپی  فاجعه باری رادرخواهد نوردید وچه عملکردهایگستره ومرزهای نامشروعی عقیدتی چه  دانستیم مقوله رهبری

ومهلک ترازهمه این ضربه ها، جنبش ومقاومتی با همه شهدا  افراد.روح وروان رفتیم که رهبری عقیدتی طناب داری شد بر گردن تمام تشکیالت و

ف وزندانیان و شکنجه و تبعید شدگانش وتاریخش به سیاهچاله تشکیالت دگرگون شده رهبری منحط وخود شیفته شد. اگرروزی ابعاد این انحرا

واپورتونیسم وفساد ناشی ازآن به منصهٔ ظهوربرسد، درذهن مردم مقوله ایی بنام مبارزه درزیر چتر یک سازمان وگروه وتشکیالت، رنگ نمی 

بازد؛ بلکه تمام شده تلقی می شود. درآینده ما شاهد چنین ضربه ایی خواهیم بود، که به اعتماد وباورمردم برای تشکیل یک سازمان وگروه 

ربه خورده است. این یکی از خیانت های تاریخی رجوی است. خیانتی که رجوی کرد، مردم را بی رهبرخواهد گذاشت، چرا که اعتماد و...ض

 تجاوزشده، چیزی نیست که ازخاطر اجتماعی ومتن مبارزه مردم آنرا فراموش کند.

سخن بگوییم، از مصادیق اش صحبت می کنیم .چند «اپورتونیست کیست؟!واپورتونیسم چیست »( آقای رجوی!، بی آنکه نیازی باشد تاازمفاهیم ۱
 نمونه ازعملکرد شما را می آورم تاهمین اشارت ها کافی باشد: 



 رژیم»: یدگفتشما تحلیلی ارائه دادید و« ظرف دوسالحول مقوله اتمی تعیین تکلیف رژیم »دربحث ارتش آزادیبخش درنشست عمومی  ۷۸۱۳سال
هسته مقوله مدن ازآیا کوتاه ، یا جنگ»یعنی (  .سال آینده مسئله اتمی را حل کنددو تواند کج دارومریز حرکت کند وباید ظرف نمی بیش از این

  .«ایی!

وجواد قدیری اززندانیان محمد تسلیمی دراین نشست برای بحث وبررسی شماخواستید که برای فهم وتعمیق بحث اگر کسی حرفی دارد بیاید وبزند، 
فتند وکیل قانونی ساکنان اشرف بعنوان مخالف تعیین زمانبندی دوساله برای مقوله اتمی رژیم، پشت میکرفون رفتند وگ وبهزاد صفاریه زمان شا
وجود برای تعیین تکلیف شدنش توسط امریکا واروپا و...)پنج بعالوه یک ( سال۲این  ومبنایی برای تعیین تواند بازاین زمان را کش بدهد رژیم می

این بحث طوالنی آنچنان کشاکشی داشت، که هنگام صحبت های محمد تسلیمی، همه حاضرین درنشست ازاستدالل های او که توانسته بود  د.ندار
او قوی براستدالهای شما چیره شود وبرای اّولین بار بود که صدای خنده حاضرین درتائید استدالل قوی اوکه پابپای بحث آمده بود، واستدالل های 

... فضای عجیبی پیش آورد. که نتیجه آن، شکست شما دربحث وخنده حضار بود!. آنروزهمان کسانیکه شما خواستید وآمدند ودرطرف تایید تربود
بحث شما سخن گفتند. وحتی مریم رجوی از حسین ادیب زندانی سیاسی زمان شاه )مسئول تبلیغات سیمای آزادی( ومسعود فرشید)مجری پیک  

با سخنان وجوک وضرب المثل حریفی مقابل محمد تسلیمی باشد( رابرای دفاع از بحث شما)رجوی( فراخواند. اّما هرگز نتوانستند تا بتواند  -شادی
حقیقت این بود که هیچ استدالل وتحلیل سیاسی نمی تواند مستقل از شرایط مشخص سیاسی باشد وبتواند  آن سه تن وحاضرین درنشست را قانع کنند.

که نه ازروی واقعیت های مشخص روی زمین وصحنه وآرایش نیروها، بلکه ناشی از نیازهای رهبری شما وقفل شدگی ارتش  با تحلیل هایی
برای  آزادیبخش تحمیل کند، شما بناچار سعی در ارائه تحلیلهای داشتند که با واقعیت ها نمی خواند. ومی خواستید چشم انداز کوتاه مدت دوساله

تا با این تحلیل و وعده نیروها برای دوسال دیگردراشرف انگیزه ماندن داشته باشند. این تمام هدف شما بود. سالیان است رژیم به تصویر بکشید 
توافق هسته ای راکش داده و به عقب بیندازد. امریکا ۱۳۹۴چنین روشی را اتخاذ کرده اید. کما اینکه برخالف تحلیل شما، رژیم توانست تاسال 

 تعیین تکلیف)جنگ( نکنند!.واروپاهم رژیم را 

اّما آن سه نفرمخالفان بحث ونظرشما، هنگامی که روزبعد، نشست برگزار شد، اّولین نفراتی بودند که درشروع نشست آمدندپشت میکرفون،  
ن دردرون خودش با من ازحرفهای دیروزم درنشست طلب استغفارمی کنم!، وقتی انسا»نفراّول جواد قدیری اززندانیان زمان شاه  بود که گفت: 

نفس اش مبارزه نمی کند وبه اپورتونیسم وانحراف میدان می دهد!، همین می شود که دربرابرجایگاه شما و رهبری عقیدتی به اظهار نظر می 
تسلیمی محمد « پردازد!، وهمین آدم را فاسد و منحرف می کند!. واز جمع هم بدلیل نظرات و بی حرمتی های دیروزش؟!،  معذرت خواست ؟!.

زندانی زمان شاه  و بهزادصفاری نیز به اپورتونیسم و انحراف وولگردی سیاسی خود )در سازمان معنایش بریدگی است( درنشست ومخالفت با 
بحث باشما اذعان وطلب بخشش کردند؟!.)معلوم نیست که چرا هرسه شب رفته اند، وفرداصبح به نشست آمده اند واعتراف می کنند که 

یک کشتی گیر »بودند؟!(. درحالیکه گذشت زمان اثبات کرد که استدالل آنها ) محمد تسلیمی درمخالفت با زمانبندی دوساله می گفت :  اپورتونیست
وهمه کسانیکه در نشست خندیدند، وبه شما ومریم خیلی برخورد! درست بود. وشما تنها برای فریب « می تواند به پل برود ولی ضربه فنی نشود

از خطی واستراتژیک، زمانبندی دو ساله را، می خواستید بعنوان تحلیل قالب کنید. مثل تاریخ هایی که هرسال برای سرنگونی مشخص در چشم اند
می کردید. چنین تاریخ مشخص کردنی، نه ازموضع قدرت ومسئولیت، بلکه از بی آیندگی خطی وبرای حفظ نیروهای تشکیالت صورت می 

 گرفت.

 شکنجه درزمان شاه!مجیدمعینی قهرمان 

 اینک:

 مرغ عزا وعروسی جاه رهبری عقیدتی

 .نام گرفته است درزندانهای زمان شاه به عنوان قهرمان مقاومت در زیر شکنجهتوسط رجوی پس ازسرنگونی صدام آقای مجید معینی که ( ۲

دردید وبازدید هاعراقیان ازقرارگاه  مجید معینی ه شد.به او داد درعراق ازطرف آیت هللا سیستانینیزبدستور رجوی باز معمم شد وعمامه اش را 

. واقعیت این بود که بعد از سرنگونی صدام ابتداخیلی تعجب کردیم وریش بلندی هم گذاشته بود. ،کرد اشرف با لباس روحانی )آخوندی( شرکت می

اینک به این وسیله بخواهیم نیرو وپشتیبان جذب کنیم  یم.ارتجاع تاریخی بود با رژیم آخوندی و ازچنین لباسی که درجنگ خیلی برمی خورد به ما

یکی از نیروهای مقتدی صدر)نماینده مجلس(  با همان  ۸۶یا  ۸۵برای کسب حمایت مردم عراق، تابتوانیم درعراق باقی بمانیم . همچنین درسال 

ی (هم با لباس آخوندی وریش بلند بعنوان پیشنماز مسجد ریش و تسبیح خاص خودشان بعنوان مهمان به قرارگاه اشرف آمده بود و آقا)مجید معین

 فاطمه زهرا دراشرف)که بعد ازسرنگونی صدام برای همین کارها ساخته شد( با نماینده طرفدار مقتدی صدر دیدار کرد. عباس داوری هم بعنوان

ردن مسجد رفته بودیم، چون مسجد همیشه خالی بود!. میهماندارحضورداشت وباهم در بیرون مسجد عکس می گرفتند. ما کسانی بودیم که برای پرک

وعمامه  چندین سال همین لباس وریشوکسی نمی رفت. مگرطبق برنامه ودستور روزوآنهم بشکل یگانی یاحضور کلّیه افراد مقر!. مجید معینی تا 

نمی توانستند به اشرف بیایند. آقا) مجید معینی ، تازمانیکه مسئولیت اشرف ازامریکایی ها بدست دولت عراق سپرده شد ودیگرعراقیان را داشت

یف (دیگر لباس آخوندی نمی پوشید. اما ریش را محض احتیاط نگه داشته بود. تادرصورت چرخش اوضاع باز معمم شود!. اّما بعد ها که تعیین تکل

ت، برای جذب نیروهای شیعه وسنی عراقی، تا اساین مسئله درظاهر یک امرپراگماتیستی  شد. آن ریش را هم تراشید، وشد مجید معینی قبلی!

زمان بتوانیم حضوروباقیماندن مان درعراق را امکانپذیر کنیم. اّما این اپورتونیسم محض بود. زیراتک نمود، تبدیل به یک جریان درمناسبات سا

 شده است. 

درمحتوا چنین اعمالی نه پراگماتیسم بلکه  .ن امر بودبعد ازسرنگونی صدام نیزدرراستای همیمثل ساختن مسجد فاطمه زهرا دراشرف کارهایی  

ساخته شد. زیرا عراقی ها سوال می کردند، که شما چطور مسلمانی ۱۳۸۳توضیح اینکه مسجد بعد از سال  وریشه چیزی جز اپورتونیسم نبود.

د. وااّل تا پیش ازاین ما مسجد را مسخره می کردیم. فرشید( تبدیل به مسجد ش۶۷هستید که مسجد ندارید؟، به همین دلیل سوله ایی )محل قبلی لشگر 

به همین دلیل درتشکیالت ما هیچگاه مسجد نداشتیم!. سالنی بود  مسجد درزمان پیامبرهم، پایگاه انقالبیون بود، نه صرفاً محل نماز و...،ومی گفتیم،

 ونام آنرا نمازخانه می گذاشتند، ونه مسجد.



 

 

                                  ۸۸مرداد سال  ۶-۷مجید معینی پس از سرنگونی صدام وعمامه گذاری                  مجید معینی در

  

               هنور ریش خود را حفظ کرده است  ۱۳۸۹مجید معینی درسال                                                                               



  

دراشرف زندانی  ۷۳درآلبانی ومصاحبه با داریوش نصر، هردو آنها درسال  ۱۳۹۶مجید معینی سال      ۱۳۹۰اعزام به لیبرتی -مجید معینی  

 که مشخص شد، ازاشرف می رویم، ریش را تراشید. ۹۰بودند. اواززمستان سال

 صالح مطلک ازرهبران سنی عراق: 

 )مجاهدین ( اپورتونیسم است!. شما دارید به نفع مالکی عمل می کنیداینکار شما 

( پس ازاینکه مواضع ایاد عالوی وصالح مطلک وطیف گسترده ایی از نیروهای شیعه وسنی عراقی با مواضع سازمان یکدست شده بود. رجوی ۳

ادی عراقی طرفداررژیم والیت فقیه آخوندی حاکم بر ایران این صف بندی درعراق را، شاهکار خود می دانست که توانسته دربرابرمزدوران وای

چنین قدرت نمایی کرده ونیروهای عراقی را هدایت کند. وقتی کار به انتخابات شوراها شهر واستانها کشید. رجوی خط عوض کرد ونمی خواست 

کرده، عمالً درمخالفت با جناح آخوند حکیم ، به  میلیون امضایی که ازشیعیان جمع آوری۳با مالکی تضاد کارکند . وچه بسا می خواست همان

عباس مالکی رای دهند. واین مسئله باعث کشاکش سازمان مجاهدین با نیروهای سنی عراق می شد وبطور اخص صالح مطلک، تا جایی که 

ت عمومی ارتش با مسعود رجوی )صنوبری (از زندانیان سیاسی زمان شاه و یکی از مسئولین روابط خارجی با نیروهای عراقی ، درنشسقادری

از وجود شکاف وکشاکش بین مجاهدین وسنی ها برسر مواضع ومرز سرخ ها پرده برداشت والبته مطرح کردن آن درنشست عمومی امری 

:» می گفت  قادری عباس آگاهانه بود تا نیروها درجریان باشند وبتوانند از فردا با عراقی ها طبق این خط جدید و روابط مشخص شده راپیاده کنند.

الی است سنی ها وازجمله صالح مطلک به ما گفته اند که اینکار شما )مجاهدین ( اپورتونیسم است!. شما دارید به نفع مالکی عمل می کنید. این درح

« رف حمایت ازمالکی رفتید!.مواضعی که قبال داشتید وبه ما هم می گفتید واصرار می کردید برخالف این بود. شما مارا تنها گذاشتید! وبه ط که،

؟!.واقعیت اینست که هم «بگذار بگویند )اپورتونیست( !، اّما ما منافع مشخص خودمان رادنبال میکینم!. » رجوی اینجا درجواب عباس قادری گفت:

اّما منافع خودش وکفه ایی را رجوی وهم ما می دانستیم که اینکار اپورتونیسم وفروختن عراقی هاست. ورجوی هم پذیرفت که اپورتونیست باشد، 

بّچه »که سنگین حس می کرد را انتخاب کند. یادآوری می کنم که در همین سال مالکی نخست وزیر عراق به فرانسه رفته بود، و رجوی می گفت: 

حافظین اودسته گل اهدایی ها درخارج ازطرف مریم یک دسته گل برای مالکی به هتل محّل اقامت او برده بودند وآقای مالکی هم تشکر کرده وم

احتماالً مالکی هم آنموقع شرایط را درک کرده، ودسته گل را پذیرفت تا درانتخابات پیش رو پیروزشود.غافل ازاینکه « خواهر مریم تان را گرفتند.

باسازمان  چه گرگی می شود! و رودست می زند. از این پس صالح مطلک دیگر رابطه چندانی۸۸مرداد سال  ۷و۶دوسال بعد اودر

 نداشت.اپورتونیسم چنین دسته گل هایی به آب می داد.

 این همانی کردن مالکی بحث غلطی است، وارتش عراق با ما پیوند دارد رجوی:

را مطرح کردید که مالکی را « این همانی»به نخست وزیری انتخاب شد، شما با اشاره به مالکی بحث ۱۳۸۶( آقای رجوی! وقتی مالکی درسال ۴

توانیم جزرژیم خامنه ایی بدانیم. این همانی کردن مالکی بحث غلطی است، وارتش عراق با ما پیوند دارد. وهما ن بحث را می کردید که نمی 

ان ارتش عراق گروه خونی اش باما)مجاهدین( یکی است. وعبدهللا یکی از مسئولین روابط را پشت میکرفون آورده، واوبدلیل کارروابطی با عراقی

همان ارتش عراق  ۸۸مرداد ۶-۷شما تا دوسال ادامه داشت. دردرگیری « این همانی»می آورد که ارتش عراق با ما هستند!. این بحث های نمونه 

ز ومالکی که به اشرف حمله کرده بودند. از بخت بد سر عبدهللا روابط هم توسط همان ارتش شکسته، ومدّتها دربیمارستان بستری بود!.  یکی ا

همین دلیل گزارش نوشته بود که مالکی همان رژیم آخوندی ووابسته به آنهاست، واین ارتش هم ارتش مالکی است! نه گروه خونی ما. وبه افراد به 

همین دلیل سمیرا فرمانده ارشد شورای رهبری ازاو می خواست گزارش را درنشست جمعی بخواند.اونمی دانست که گزارش او را علنی می کنند! 

نفر تعهد) اثبات حرفهای رجوی و تعهد دادن( امضا نکرده اند وکمال نیکنامی او صدا زد ۲ازسراوبرنمی داشت، ودرآخر گفتند که، وسمیرا دست 

من هم امضا کردم. چون «. امضا کن تا دست ازسر توبردارند وخواهر صدیقه)مسئول اّول سازمان( اینجا ایستاده تا گزارش تورا بگیرد» وگفت:

آقای رجوی! بور شدید که مالکی این همانی « . ا فقط یک امضا می خواهند خودت را به دردسر نینداز) کمال آدم خوبی بود(آنه» کمال گفت:

بت با  است؟ این بلحاظ بحث وتحلیل سیاسی!. اگر چه باید گفت، شما خوب می دانستید که مالکی درمخالفت با خامنه ایی گام برنخواهد داشت ودررقا



مالکی رااین همانی  اق، بیشتر وبهترمنافع آخوند ها را تأمین خواهد کرد. اّما نیازمند بودید برای توجیه حضور دائمی درعراق،آخوندحکیم درعر

 نکرده وحساب جداگانه ایی برای او باز کنید. شما به هر تشبثاتی دست می زدید تا بتوانید درعراق ماندگار شود.

ه کنید انگ کنید. همیشه با چند دست وباچند کارت مختلف بازی می .تشکیالت حرف بزنیداعضا ودقانه با شما هرگز نبوده که صا( آقای رجوی!، ۵

رای به همین دلیل ب چه باقی مانده است. فازسیاسی)به اندازه درک ساده آنزمان  خود( درایرانروابط ومناسبات ساده وبی شیله پیله  از آن

 .میم داده شدأتشکیالت هم تدرون ی به حتّ  سازیاین سناریو  کنید. ودرامتناسب با شرایط عوض میریزید وحرفهای خ شستی سناریو خاص میهرن

 ،حقه بازیزمینه چینی، سناریو داشتن یعنی  سناریو داشته باشند . می بایست ازقبلفرماندها ن برای هربرخوردی با نیروها   درون تشکیالت

واین  .درجه فاصله دارد۱۸۰ شدیم،تشکیالت این دلیل جذب به دقیقاً که  ،لیهآن صداقت اوّ  با چنین اعمالی نیروها،ذهن و فریب  ،نمایش بازی کردن

زمینه ایی  ،وطراحی کردن سازیابتدا با خودمان وسپس بانیروها کشیده شد. همیشه باید باسناریو، درعمل باعث برخوردهای ناصادقانه دوگانگی 

 وصحنه سازی ه روال غیرعادیمتوجّ نیروهای سطوح پایین تا  اورا درعمل انجام شده قرارداد. میزی را چید وآماده کرد و برای برخورد بانیرو

این امر چه درجذب نیرو، که عمالً بافریب اوصورت می گرفت وچه درمراحلی که درون تشکیالت با تهدید وارعارب طی می کرد و...چه  د.ننشو

م ساختار تشکیالتی سازمان را دربرگرفته است. این اعمال آنقدر شرم آور است که خود ما دردرون به هنگام جدا شدن افرادازسازمان، تما

ردیم. تشکیالت ازشنیدن ودیدن چنین اپورتونیسمی، احساس می کنیم که نمی توانیم سرمان را بلند کنیم. ای کاش ما درسازمان مزدور استخدام می ک

افریب داده و نیرنگ به عراق واشرف بکشانیم ووبا فضا سازی وتهدید آنها را نگه داریم وبعد راه برگشتی این خیلی به نفع سازمان بود تا افراد ر

 وعبرای آنان باقی نگذاریم. مگر ازکانال دولت عراق واستخبارات صدام ویا رها کردن درمرز عراق به سمت ایران؟!. ما سالها متوّجه این موض

می شدیم. زیرا ایمان واعتمادمان به شما محکم بود. این اعتماد را خودتان با روح توتالیتاریستی در تشکیالت ن چند دست وباچند کارت مختلف بازی

 وبکارگیری اپورتونیسم دردرعملکردها شکستید. 

 مردم بی غیرت -رهبری پاکباز

 لیاقت این رهبری )رجوی (را ندارند مردم

 «کنند و لیاقت این رهبری )رجوی (را ندارند این مردم بی غیرت انقالب نمی»گوید :  می)نسرین ( همردیف رهبری اینکه مهوش سپهری ( ۶
درحالیکه نص صریح قرآن و کالم مسیح و سخنان  نه رهبری در خدمت مردم ؟!. ،معنی و مفهومش این است که مردم در خدمت رهبری هستند

زهمردیف شما )نسرین (به مردم است.که با وقاحت تمام درحضور شما ومریم بنیان گذارسازمان مجاهدین محمدحنیف نژاد، نافی سخنان توهین آمی
 وچهار هزار نفرحاضرین درنشست بیان می کنند.

 آیا شما از اسالم وقرآن ،مسیح و حنیف نژاد هیچ رنگ وبویی به خود گرفته اید؟!. من کالم قران ومسیح وحنیف را برایتان می آورم: 

 نه مردم برای اسالم . قرآن: اسالم برای مردم آمده 

 روز سبت برای مردم است نه مردم برای روز سبت. مسیح:

 حنیف نژاد: سازمان برای مردم  است نه مردم برای سازمان.

آقای رجوی! ازنظر اسالم ومسیح وحنیف ، هدف غایی مردم هستند، نه اسالم! نه روز سبت !ونه سازمان!.ونه رهبری عقیدتی!. آیا شما بحث 

 توا وظرف ومظروف را نمی دانید؟. اّما محتوا وظرفی که پراز اپورتونیسم وخودشیفتگی باشد مشکلش نفهمیدن نیست!.شکل ومح

 

 هراس رجوی ازافشای اپورتونیسم وخیانت

 ۶یک اخراجی و »:یددادعاکر ۹۳آبان ۱۲ت وبه اصطالح چراغ خاموش کردید ودراتمام حجّ  شما که جدا شدگان ازسازمان را زالوخطا ب می( ۷

 راندید.به قول خودتان زالو سخن ونفر۳۶ازاخراج  درون تشکیالتی)نشست با فرماندهان( درپیاماین تاریخ، ماه پس از۲تنها  «نفرجدا شده اند

 رهم بیرون آمدندچند نف ، ندکه، دوماه بعد درآلبانی از سازمان جدا شدندنفر بود۴۵ ،نفرنبود ۳۶درثانی  نفر کجا!.۳۶یک نفر کجا و آمار راستی

همینجا !. راهی نداریم، چطورزندگی کنیم؟،( کجا برویم ؟گیسال۶۰-۵۵با این استدالل که دراین سن وسال ) ،برگشتند مجدّدا به درون سازمانوباز

وبعضی هم ازترس شان شهید شده وهمین مانع است  ست که درون تشکیالت شده و بعضی ها اعضای خانوادها ی!.علت همان تبلیغات...مانیم می

آنجا از  شویم، وقتی رفتیم خارج، گفتند ما اینجا) آلبانی ( ازسازمان جدا نمی ازآنها هم می بعضی ترسند. می ،زند تهمت وافتراهایی که سازمان می

 .اروپا !حاکم درتفاوت کیفی دارد باشرایط شرایط آلبانی و (دانند! آنها آلبانی را خارج نمی )شویم!. سازمان جدا می

دالر  ۵۰۰ماهی شمابه چه دلیل  بنابراین ازپاسدارو...هستند؟تر ستکثیف تر وپ یاخائن وزالو و اما فارغ ازاینها سوال اینجاست که: اگرآنها بریده،

شده بود به  درآلبانی نفرات جدا۹۴تاسال نفر۱۰۰بیش از لطفا پرژکتوررا روی خودتان بیندازید!.. مشکل شما کجاست ...؟! پردازید؟!. به آنها می

 دالر می ۶۰۰، ۰۰۰تنها درکشورآلبانی هزینه اش برای شما سالی .دهید پول می وزالوها وپاسدارها... دالر به اپورتونیست ها ۵۰۰ماهیچه دلیل 

ماس می کنید که ، واینچنین گریبانتان را گرفت. شما به آنها التشود وشد گفتید شامل خودتان هم می شود!. مجازات اتودینامیک نقض اصول که می

تا هیچ مسئله ایی از شما «. اطالعات» هوادار شما باقی بمانند؟) زالو را چه نیازی داری که ازتو حمایت کند وهوادارتو بماند؟( فقط به یک دلیل!

 وسازمان افشا نشود همین وبس.

 قرص های تقویتی رده وکرسی



  دوپینگ تشکیالتی- ایدئولوژیک

مزدور وزارت اطالعات،  ازبریده ،خائن،. زنید هرمارک کثیفی که می، وتشکیالت هر تهمت وافترااز جدا شدگان شما به تمام( آقای رجوی! ۸

به کسانی که  وآلبانی، وچه هم اکنون درلیبرتیدراشرف  درگذشته چه ،دانید بسیار خوب می پس ازسرنگونی صدام ا شماپاسدارخمینی وزالو...امّ 

 :گویند رسیدگیهای الزمه ؟! به او میهمه نوع ابتدا با زبان نرم و ،درهر سطح وسطوحی که باشند ،یرون برویمخواهیم ازسازمان ب گویند می می

ارزش مسئول  .به کجا رسیده ایم ؟! ما سوال اینجاست که درصدد رسیدگی و خرید اوبرمی آئید.بدینگونه و« !.دهیم به تو مسئولیت باالتری می»

حدت و اگر وحدت فرد بامسئولیت یک شاخص است باید مسئولیت هم با فرد»گفتید:  شما می !.شود و وحدت فرد بامسئولیت چه می ،ومسئولیت

 .؟! ...خائنان وزالوهابقول خودتان بریده ها وآنهم  .شود گذاشته می وپیش کشی به حراجی ها درسازمان ت ومسئولیتچرا صالحیّ  «باشد!. داشته

نفره ۱۲۰ی ازهمین سری هایحتّ  ،جداشوداز سازمان به یک جریان درسازمان تبدیل شده. آیا کسی بوده که بخواهد ، بلکه نمود تک نه این مسئله

این چه سازمانی است که بالاستثنا به بریده ها  .؟!نداده باشند رادرسازمان که به آلبانی آمده اند به اوپیشنهاد مسئولیت باالتر ۱۳۹۳درآبان وآذر سال 

  ؟!.می دهندبه آنها  درسازمان الوها... پیشنهاد مسئولیت باالتریو ز

ایدئولوژیک( نقض اصولی بود که درتشکیالت رواج دادید وچنین تجویزی شامل حال  -قرص های تقویتی رده، مقام وکرسی) دوپینگ تشکیالتی

درونی مناسبات شما با افراد وتشکیالت  واپورتونیسمدوگانگی و کنید چنین نمونه ایی که یکی ازمیلیونها نمونه آیا فکر نمیبریدها نیز می شد. 

به  بدین حدّ  تا وجود و بقاء خودشحفظ بریده وزالوی واقعی کسی است که بدلیل  ؟!.ومی پوکاند خورد سازمان وافرادش را ازدرون می ،است

تصفیه پرچم که چند ماه بعد ازنشست های خودش مبنای همه چیز است!. درنشست وجود تنها  وغلتیده،  محض خودشیفتگیواپورتونیسم منحط 

فوق)مسئولیت دادن سازمان نام بردید. همین نمونه کوچک  «ضد انقالب درونی»شما ازچنین افرادی بنام  برگزار شد، ۱۳۸۰درسال  حساب طعمه

ً ذهدر چهسازمان ودرمناسبات  چه به کسانی که می خواستند جدا شوند ، وبرای ماهم تبدیل شده  روالبه یک  چون !.نبود یمهممسئله  ن ما اساسا

که تماماً زیرنظرشما صورت می گیرد  چه بسا قوی تر ازنمونه فوق، ،میلیونها چنین نمونه هایی هستوقابل فهم بود. زیرا عادی وپیش پا افتاده بود

تان واپورتونیست خود شیفته فردیّت که اینچنین اصول وارزشهارا زیر پای  .است که بریده وزالوی اصلی خود شما هستید آننشانگرامر اینو

ا طبق قانون امّ  نمونه بیاورم!.یک خروارتوانم  می !خواهید الزم نیست من به شما بگویم اما اگر می وهمه چیز رامی فروشید. کنید. قربانی می

حاضر درنشست  که جمع ،بلکه باید صدها نمونه دیگر د،نه تنها باید بپذیر دنکن کسی انتقادی میبه وقتی  خودتان در نشست های عملیات جاری،

البته این مربوط به جمعی  وبیرون بریزد!. کرده  اباید افشرا دردرون وبیرون داشته را صدها نمونه ازآن فرد ا خودامّ  ،داند نمیازآنها خبرندارد و 

 هرگزاخبار شما و ...علنی نمی ا شما هرگزدرمقابل چشمان ما قرار نداشته اید ؟!مّ ا شب درمقابل چشم همدیگر قرار دارند. ااست که ازصبح ت

. اگرطبق قانون خودتان باشد، باید خودتان صدها نمونه برای هریک از موارد فوق بیاورید. آقای رجوی جمع اصلی واصیل، همانها مردم شد؟!

 وافکارعمومی هستند وباید نزدآنها همه حقایق را بگویید!.

 یشنهاد رابطه جنسی توسط شورای رهبری برای باقی ماندن درسازمانپ

یکی از جداشدگان می گفت که برای نگه داشتن او ۹۵آقای رجوی! بحث فقط مسئولیت دادن وباج دادن نیست! فراتر از اینهاست. درپاییزسال 

اورا به برای شام به اتاق دعوت کرده و دست برده به سینه و  ع( –درلیبرتی و اینکه ازسازمان خارج نشود فرمانده مقراززنان شورای رهبری) م 

ها می ... گفته مگر مشکلت این نیست، من حل می کنم...، از شنیدن چنین مسئله ایی خودم شوکه شده ام. اینجا آلبانیا است. بعضاً وقتی ترس آدم

نیست... پس بی دلیل نیست که شما اینهمه دست به تهدید وارعاب می  ریزد حرف می زنند. وهرکس بال استثنا چنین حرفهایی دارد واین تنها نمونه

 زنید. اگر بحث مرزبندی با رژیم است؟. قبل ازهرچیز باید خودمان به این کثافات آلوده نشویم، مرزبندی اصلی این است!. 

 اگرخدا باید پاسخگوباشد، کانال وصل خدا نیزچونین!

ه درجایگاهی نشسته که نه می خواهد ونه می تواند پاسخی بدهد. اگر بخواهد پاسخگوباشد، همه چیز بدلیل اینک چرا رجوی پاسخگونیست ؟( ۹
خدا  باید:»می کنم استفاده  است ساخته وپرداختهدردرون تشکیالت ازهمان عباراتی که مریم رجوی فرومی ریزد!. برای فهم جایگاه رهبرعقیدتی 

ً  «.بگویید!سپاس حمد ونعمت راه یافتگی  و راهبری عقیدتی چنین را به داشتن  شد! برای خدا استفاده می تنها پیش ازاینتاهمان عباراتی را که دقیقا
جزاینکه همه تشکیالت وافرادش را به  ،داستان مریم وسناریوی انقالب ایدئولوژیک چیزی نبوداینک برای رهبری رجوی بکار گرفته می شود. 

با رجوی بعنوان نیروهای جامعه  وقتی پاکترین صادق ترین فداکارترین وآگاهترین  بدین شکلمون سازد. این نعمت راه یافتگی)رجوی (رهن
مین هبه هم تنهابلکه خدای را می کنند و حتّی باالتر،  ظیم رابطهنوتبهشت!و... پذیرفته آخرت ورهبرعقیدتی، وصاحب خون ونفس آنها وصاحب 

 ازچه زاویه ایی به که!. اینگونه می توان فهمید ، افراد وآحاد مردم مشخص است، گروه هابرسایرجریانها. دیگرتکلیف !کنند و ستایش می دلیل حمد
.است که ما بدان منحرف گشته ایم یاین همان بالی شود!. نگریسته می همه جریانها ومردم  

 

 منفورتریت کلمه نزد والیت فقاهتی وعقیدتی: دمکراسی
 
، اینباربرعکس آن اتفاق افتاد وفردی را اززمین به آسمان بردند. دراین وادی نازل شدبه زمین ازآسمان ۵۷سال آن باردرکه  ،ه عظیمهمان بلیّ  

دیگران تنها باید  جایگاه بی همتای اوچکار؟!.ون ومنزلت أزمینیان را به ش ،!دهد هرآنکس که خود را به آسمانی بودن نسبت میباید فهمید که: 
همچناکه رهبری عقیدتی کلمه دمکراسی ست!. منفور ترین کالم نزدبه همین دلیل  وهمین وبس.شاکر باشند، رگاهش ازاین نعمت راهیافتگی به د
همه مردم هم یک چیز » گفت: آشکار میروشن وخمینی به همین دلیل بی هیچ تناقض وکشاکش درونی خیلی واضح ورجوی خودش می گوید!. 

  «گویم نه!. بگویند من می
  همچنانکه خمینی در۲۵ خرداد ۶۰ گفته بود:»۳۵میلیون بگویند بله من می گویم نه«

 



خطاکار تمام آحاد مردم را منحرف و ر،آن یک نف!، بلکه باالتر ،!میلیون۳۶دربرابرونظر فرد)والیت فقیه(ی یک أنظر ور تنهانه ، اصالتزیرا 

کفر پیشه واگربنده اش  ش دارد،گانرابطه ایی که خدا بابنده وصاحب اختیاراست همانند قدرت خدا!. وهمانطور که درقرآن آمده،  داند . ...میو

 به بندگانش تهمت نمی زیرااست وعقیدتی  تر ازولی فقیه دمکراتیک یی که درقرآن آمده، بسیارا خدا. امّ !سازد ر میجهنم را برایش مقدّ  ،کند

تواند خودش تصمیم بگیرد وباز یک  می !... استوارادهبنده اودارای اختیار ، پاپوش نمی دوزد،کند پرونده سازی نمی، بندد  میافترا ن ،زند

ولی این  نفس کشیدنش اعتبار دارد!. ی تا آخرین لحظه وثانیهٔوآن توبه است وتوبه اش حتّ  ،دهد میارائه به خالئق ازرحمت اش  ویژهامتیاز

آنقدردرحضیض جاه ونام بامشان فروغلتیده اند که دیگربخشش وتوبه  ،آنقدردرمنیّت ومن تاخته اند ،زمینی زالوی خداچه هایو  قدرت خدایگان

ً  .ونمی تواند هم داشته باشد جایی نداردهم  صل به آسمانی بودنمتّ به اصطالح هم دردستگاه آنها وآن روح  والیت »دردستگاه هدف  چون مطلقا

  است والغیر!.«رهبری عقیدتی»تنها چیزی که ارزش دارد تنها چیزی که بود ونبود است!. «خودش»چیزی نیست جز« فقیه یا رهبری عقیدتی

انتخاب  بقول خودش پاکترین صادق ترین فداکارترین و آگاهترین فرزندان خلق همان مجاهدینی هستند که اکنون خودش را بعنوان رهبری عقیدتی  

وافراد چه ازروی اختیارو  خودش را تثبیت کرده.درعراق) بدلیل شرایطی که داراست( طی این سالیان ورجوی هم  .ودر رکابش هستندکرده 

 )بدلیلراده و بی اختیاراال مصلوبوچه  سال باآن گره خورده...(۳۵وروح وعواطفی که دراین  چه اشخبدلیل گذشته خونبار وشهدا وتاری)آگاهی 

(بویژه هرچه دراین دروه درعراق سپری گشت، نیازی به پاسخگویی ندیده و نمی بیند!. زیرا  وشرایط امنیتی حاکم برتشکیالتخاص عراق جبر

اکه رجوی برغم اینکه دولت حاکم نبود، اّما ازجایگاه یک دولت وامکانات آن برای سرکوب بهره مندبود. البته با یک تفاوت و امتیازویژه، زیر

شکاف »ها زیرمانیتورسازمانهای بین المللی وحقوق بشری بودند، وسازمان مجاهدین ازاین موهبت بزرگ که هماناعراق بود دراینجا هم با دولت

ازسویی هم اعمال ضدبشری رژیم حاکم بر  بودن اوست.« شکاف ذی»دوجایه خوری می کرد واز مانیتور کردن بدور بود. هنررجوی« ذی بودن

ن اپوزیسیون، افشاء ومحکوم می کرد! وازسوی دیگر خودش به عریانترین شکل، نه تنها صرفاً برعلیه جدا شده ها، بلکه با افراد ایران را، بعنوا

  درون تشکیالت نیزهمان معامله رامی کرد؟.

 ابعد سیاستمایدئولوژی 

سیاق این تمام جوهره کاروعملکرد اوست. کما اینکه درپایین ودرتشکیالت هم همین «  ابعد سیاست!.مایدئولوژی » گفت: رجوی همواره می( ۱۰

دیگربحث ها ونشست  :گفتند در مقاطع مختلف، یکباره نشست گذاشته ومیطی این سالیان نیروها فرماندهان بود. بارها مسئوالن تشکیالت وحاکم 

گیری ها با هدف  ءاست ) ازبسیج امضاسیاسی خطی ف رسیدن به این راندمان هد سیاسی، زاررویم برای کار های ایدئولوژیک ...نداریم .می

ار کما بی تاًکید می کردندنرسد ویا...(و به مسند دولت م دوردوّ  درعراق واینکه مالکی باید مجلس تا انتخابات  ،سرنگونی مالکییا ماندن درعراق و

ه کردن بحث های انقالب ن زمان مادّ کردند که االّ  رای خالی نبودن عریضه عنوان میوب ؟!بکنیم )ایدئولوژیکی(نیستیم که بنشینم از این بحث ها

بسیج بدلیل  انقالب ازکم شدن حجم سرسام آورنشست های دردرون تشکیالت افراددرچنین شرایطی  گرچه. ااست!)انقالب ایدئولوژیک مریم (

بطورمثال همه می دانستند که مانمی توانیم نتیجه  هدف گذاری واقعی نیست؟. دانستند که این می ا اکثراً امّ  شدند. ... خوشحال میکارسیاسی و

 یت جاریشتا هیچ شکافی دردستگاه سیاسی وفعال ،م نمی رسدا مهم این بود که ما تا روزآخربگوییم مالکی به دوردوّ امّ  انتخابات عراق را رقم بزنیم،

« .!شما فاسد کننده است بگذرانید، آنروزبرای وزهم بدون بحثها ونشست های انقالبیک رحتّی  »:گفتند همیشه میازیکطرف . عجیب بود !نباشد

انقالب ایدئولوژیک می زدند. واساساً کارکرد بحث هاونشست های انقالب  توی سر بحث های راینطو درشرایطی که سازمان نیازداشت،اامّ 

بود، ودرلیبرتی بدلیل محدودیت ها و بی کاری این  یوقت پرکن و بستن فضا وتشکیالت وارعاب ونسق کشیبرای ی یسناریوایدئولوژیک، 

امرضریب می خورد و حجم نشست ها به اصلی ترین مشکل روانی افرادتبدیل شده بود؟!. سخنان »فریدریش نیچه« دراشرف ولیبرتی محک 

 خورد:» کسی که جنگجوست باید همواره درحال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیرخواهد شد!.« 

ما هروقت درمسائل سیاسی - خطی کم می آوردیم، سراغ ایدئولوژی می رفتیم. به همین دلیل ازایدئولوژی استیصال بدم می آمد. بحث های 

ایدئولوژیک مفّری برای شکست های سیاسی – خطی، استراتژیک بود. این نشست های ایدئولوژیک هیچ تفاوتی با روضه خوانی ها و دعاو ندبه 

 ضّجه وفریاد واشک ریزی... برای رهبری عقیدتی نبود. 

هربحث ایدئولوژیک ازاین پس تبدیل به زلزله ایدئولوژیک درروح وروانمان می شد، وپس لرزه های تشکیالتی آن که توأم با ارعاب وسرکوب 

 تاروپود مان را ازهم می گسست. زنجیرهای ایدئولوژیک فوالدی ترین زنجیرهایی هستند که روح وروان آدمی را به بند می کشند. 

 

  ۲۱/۳/۱۳۹۱  " سه بعدی های مان " 

 

 زنجیرهای نرم 

 روح در بند

 بی ترانه و بی باد و بی لبخند 

 بی هیچ سخت افزاری 



 تسخیرمان کردند 

 با دیوارهای سه بعدی فریب 

 با سقف های کاذب 

 با رنگ آمیزی واقعیت 

 وحقیقتی عروسک شده 

 

 بُت 

 منشور می زاید 

 انعکاس عاطفه 

 دربازوان آهن سرد 

 زایش موهوِم اندیشه در قفس 

 کاسه سر

 پیالۀ ُمفلس 

 المحاله 

 درمجال فکر 

 

 خود را آب می کشیم 

 از نجاست 

 از شناعت محلول شده در سه بُعدی هامان 

 مخلوطی از یک بُعد حقیقت مصادره می کرد

در شامگاه تبعیدیان -احمقانه ترین ُصور  

 درسایه سارجهل 

 درهیبت "روز"

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

 دیوراهای نامرئی برروح وروان آدمی

رف چیزی نیست حاین من سوال یا ابهام سیاسی یا خطی استراتژیک دارم، یا به مناسبات پیله کرد.اگر کسی گفت »گفت: میدراشرف رجوی ( ۱۱
تا جمع هم روی نقطه درست  گرانیگاه خود را به جمع نشان دهد. ،دهد شیطان رجیم!. ابتدا به او بگویید )مسائل جنسی( و جیم می «جیم  »جز 

...)با استهزا همه را متهم می کند شناسید می بهتر شما برادران! که خود را ،کند ارمیکان جنسی رامسائل  او)مسائل جنسی( آتشباری کند. اگر فرد
پس بی راهه نروید و تنها به همین نقطه تهاجم وآتشباری  بخارات همان جیم است. ؟!. همه این بحث ها وسواالت خطی وسیاسی،به مسائل جنسی(

کاکی که پشت میکرفون رفته بود وسوالی که مطرح کرده بود، بعنوان سوژه نشست رجوی یکبار همین بحث وسخنان را هم برای علی « .کنید!
دیگردرمورد علی کاکی تکرارکرد. علی کاکی چندماه بعد ازسازمان جداشد وبدلیل اینکه نمی خواست با رژیم همکاری کند خودکشی کرد. رجوی 

رجوی می « با رژیم که از او همکار می خواستند تن نداد والنهایه خودکشی کرد.خانواده اش اورا طرد کرده بودند واو هم »درنشست گفت:
 «خوب شد که خود کشی کرد خودش را به رژیم نسپرد.» گفت:



ازعلی کاکی خواست که برای او روضه رقیه رابخواند. وعلی کاکی درنشست  ۸۰مریم رجوی پس ازسرکوب درنشست های طعمه  در سال 
ازسازمان ، نزد پلیس عراق رفته وسپس درایران خودکشی کرد...،  ۸۷وضه رقیه را خواند. علی کاکی درسالعمومی پشت میکرفون ر

 اوازرجوی ومریم متنفربود.

 

 ۱۳۸۶سال  - ۸۶۱نشریه مجاهد شماره  -نوشته ایی ازعلی کاکی  

بود. دقیق یادم نیست مراسم شامگاه برای بنیانگذارن یک سال پیش ازاینکه چنین نوشته ایی ازعلی درنشریه مجاهد بچاپ برسد. علی درمرکزما 
زبان سازمان بود ویا...، من بدلیل مشکل پاها عصا داشتم وبا علی کاکی که بیماربود، جدا از یگانهای مرکزبه مراسم صبحگاه می رفتیم. درمسیر

ه، کارهایی ازآدم بیمار می خواهند برضد بیماری ومشکل اصالً کاری به این ندارند که یکی بیماراست یان »گشود وبا شکوه و تأسف ودرد گفت:
جمع فرد است. دربیمارستان اشرف بدلیل عمل لوزه بستری بودم. یکباره گفتند خواهرمریم با آنجا تماس می گیرد وتوهم بیا وبرای خواهرمریم در

 م حرف بزنم، چه رسد ب ترانه خواندن؟. اینکار اذیتم می کند،لوزه ام را تازه عمل کردم، نمی توان»بیماران ترانه بخوان وشادی کنید. من گفتم:
نها مشکل دارم...، اما آنقدراصرار کرده وفشارآوردند که مجبورشدم بالوزه عمل کرده برای شاد کردن فضای تلفن خواهرمریم، ترانه بخوانم. ای

نوارهای ترانه بندری من درایران بفروش میرسد،  کاست نوارخالی  می گویند »علی به طنزمی گفت:« اصالً به فکرما نیستند واهمیتی نمی دهند.
 «تومان بفروش می رسد.۸وکاست نوارترانه های من  تومان است،۱۰

      

 رجوی: هرکسی گفت دندانم دردمی کند یعنی اینکه مشکل کشور ثالث دارد

اینکه بتواند روح افراد را خرد کرده وفضای تشکیالتی راببندد، باید زمینه اّما وقتی به لیبرتی آمدیم، بحث فاجعه آمیزترازقبل بود. زیرا برای 
کشور ثالث هم یعنی «. هرکسی گفت دندانم دردمی کند یعنی اینکه مشکل کشور ثالث دارد!:»هرحرفی راببندد!. رجوی اینباردرلیبرتی می گفت 

وبه اروپا برود( بدین شکل رجوی حصارش را درذهن وضمیر هرکسی  ) فردی که خواستاراین است که لیبرتی را ترک کند زالو بودن وشدن.
کشید، حصاری فرای حصارهای فیزیکی!. تی وال های بتونی لیبرتی جانمان را حفظ می کرد، اّما دیوارهای نامرئی ایدئولوژیک تشکیالتی روح 

 های ارعاب را رجوی از خمینی ورژیم اش آموخته است.وروانمان را درهم می شکست. هنرو شگرد رجوی متهم کردن دیگران است!. این شیوه 

التر بطور مثال باشروع مذاکرات هسته ایی با امریکا و... ، یکباره اسید پاشی ها درایران هم شروع شد؟!. دردستگاه رژیم آخوندی اهرمی که با 
تی مردم نمی توانند درداخل خودرو شیشه های آنرا از سرکوب عمل می کند ارعاب است ورژیم ارعاب را ذاتی مردم کرده!. درچنین فضایی وق

ازترس اسید پاشی پایین بکشند. آیا ممکن است خواسته یا اعتراض صنفی یا اجتماعی یا سیاسی وبه طبع اُولی خواسته وشعارسرنگونی مطرح 
آخوندی که بردو پایه سرکوب درداخل کنند؟!، هرگز!.رعب ذاتی، هنررژیم آخوندی است. کم خرج ترین، اّما قویترین نوع سرکوب!. رژیم 

وتروریسم درخارج کارش را پیش می برد بخوبی می فهمد که سرکوب و تروریسم فقط با تکیه بر ّحس حیوانی هراس می تواند محقق شده و ادامه 
لی همان کارکرد ارعاب است. حاال چنین عم« به هر شهری حمله کردید سگهای آنجا را هم بکشید.» یابد. کما اینکه چنگیزخان مغول هم گفته بود:

چه کارکردی برای بستن دهان ها در لیبرتی !«هرکسی گفت دندانم دردمی کند یعنی اینکه مشکل کشور ثالث دارد »باید فهمید که معنی این عبارت 
 وتشکیالت دارد. بویژه افراد دراشرف ولیبرتی که نام مبارزبودن چه ارزش وحرمتی برایشان دارد!. 



ستگاه بکار گیری شیوه ارعاب را رژیم درشرایط مختلف درهمه زمینه ها انجام داده است. فی المثل بعد از پذیرش آتش بس وقتل عام همین د
، شاهد بودم که درآذرماه همان سال دربین مردم این بحث بود که دختران را درراه مدرسه می دزدند ومی برند. یا ۶۷زندانیا ن سیاسی در سال 

مدرسه دختران را ربوده اند ، وبسیاری ازخانواده ها دخترانشان رادررفت وآمد به مدرسه  همراهی می کردند. ویا بعضاً مدرسه نمی یک اتوبوس 
آید با بی  رفتند بدلیل فقدان امنیت!. تاجاییکه وزیربهداشت دولت هم درمورد آدم ربایی دختران ازمدرسه مصاحبه کرده بود و... )تا جاییکه یادم می

ی سی بود(، این کارکرد رعب است وبسیاروحشتناکتر ازسرکوب عمل می کند. وقتی چنین اخباری رابه سازمان منتقل کردم، سازمان چنین ب
 درحالیکه درتهران موضوع روزبود!. «. این اخبارروحیه مردم را خراب می کند؟»اخباری منتشرنکرد ونمی کرد. می گفت:

است ۸۸رمغزترین و احیا کننده ترین شعارهایی که در تاریخ مبارزات مردم ایران ساخته شده همین شعار درسالبه همین دلیل یکی اززیباترین، پ
این شعاردرک عمیقی از روح و روان جامعه دارد وهنر شعارش دراین است که با این شعار همانجا « نترسید نترسید ما همه با هم هستیم »

ه مردم اعتمادبنفس می بخشد، انسجام می دهد، متحد شان می کند، وهمانجا سازماندهی کرده وصحنه درصحنه، هاله هراس را درهم می شکند، ب
؛ ومیدان را به چنگ می گیرد. این هنرجوانان وخالقیّت مردم وشعورباالی این نسل وجامعه را بازتاب می دهد. چیزی که تاکنون سابقه نداشته

 نسلی که خود، رهبری قیام را برعهده گرفت.

 عب وهراس قوی ترین ابزارهای جنگیر

 شود. ازعلل پیروزیهای داعش هم درهمین امرخالصه میدقیقاً یکی  که رعب وهراس یکی از قوی ترین ابزارهای جنگی است.واقعیت اینست  
مغولها پیشاپیش هرحمله  هم همچون مهم، ایجاد رعب ووحشت است. داعشکه مسئله بسیار ،را از مغول ها الگو برداری کرده اند این شیوه آنها

، چون روح وروان مردم تخریب  را القاء کردهاز رسیدن به هرمنطقه ای شکست  پیش وهجوم  بابوق های تبلیغاتی وروانی وایجاد رعب وهراس،
چنان گسترده و بیشمارداعش همچون مغول ها ودرهم شکسته است. جنایت وحشیانه و قتل عام های هولناک برای مقاومت  و نابود شده و اراده

یقین دارد درصورت مقاومت وایستادگی با شدید ترین وبی  درشهر هرمدافعی. درروان جامعه دارد کشنده اییکه اثرسوء بسیار  ،وبیرحمانه است
یغات مسموم و رحمانه ترین شکل نابود خواهد شد. زیرا همچون مغول ها با خریدن واجیر کردن عوامل خائن و خودفروخته اقدام به سم پاشی و تبل

ی وبه این طریق درمراحل ونقاط دیگرشاهد دومینو اند آنرا فتح کردهر، درواقع قبل ازورود به شه، وگرد یأس مرگ ایجاد فضای رعب ووحشت،
عب ربکارگیری داعش ازچنین اهرمی برای ایجاد وقدرت بویژه درعصرارتباطات واینترنت و تسلط  .توسط داعش بودیمسقوط سریع هرشهری 

 هراس.و

 و هراس، یک جنایت جنگی است. حال چه بصورت روانی برای تسخیرفیزیکی وچه بصورت روانی برای تسخیر روح وروان آدمی.ایجاد رعب 

برایت نشست جمعی می » تهدید می کردند که: همیشه شاهد بودیم که مسئولین درقبال افرادی که به کوچکترین مسائل ومشکلی دچارمی شدند،
همین ابزارو ارعاب باعث می شد تا فرد کوتاه آمده وتن بدهد. زیرا می داند که ورد تونل « درنشست تا جمع حرفهایش را با تو بزند! گذاریم! بیا

تاریکی خواهد شد که دیگرتسلیم وتحقیرمطلق را درپی دارد. بخش شکنجه های روانی سازمان یکی ازپیچیده ترین شکنجه هایی است که می توان 
 رد. این بحث جداگانه ای است که نیازاست جداگانه به آن پرداخته شود.ازآن نام ب

  ً  پدیا، دانشنامهٔ آزاد آمده است:گیرد. درقسمتی از ویکی شکنجه سفید هم ازهمین مقوله نشأت می دقیقا

 تهویّ »شخص است. شکنجهٔ سفید سبب تخریب« نایزوله کرد»و « محرومیت حسی»مبتنی بر  شناختیروان شکنجه نوعی شکنجهٔ سفید
 .شوداو می (۱) *«محصوالت فکری»شکنجه شونده و کاهش زیادی در « شخصی

 شود. درشکنجهٔ سفید با جلوگیریایجاد می مغز هایسلولانسان شامل پیوندی است که بعد از یادگیری هر مطلب بین  محصوالت فکری (۱)*
 .گیری این نوع پیوندها متوقف شودندرت شکل بگیرند، تا جایی که شکل شوند این پیوندها بهباعث میجدید به مغز  اطالعات ازرسیدن

 « ایدئولوژیک»یکربع قرن به صالبه کشیدن افراد تحت عنوان انقالب 

 وپنهان نگاه داشتن حقایق ، سوءاستفادهعراق نقطه کانونی استراتژیک رجوی برای ارتزاق

وما  و سفید سازی خودمان!. )خارج ازسازمان(تمامی ساعات ما تبدیل گشته به سیاهکاری دیگرانتمامی ساختار تشکیالت تبدیل شده به ارعاب. 
گاه خودمان هم از فرط تناقض  ،ی اپورتونیستی با همین شیوه هااالّ  بیاییم. ندرعراق ساخته بودیم بیرو منجالبی که پستوانستیم از هرگز نمی

هرکس دو  وآلبانی دراشرف ولیبرتی بردیم. به پیله درون خودمان پناه می ،درسازمان کشاکشهای درونی این دوگانگی ودروغ و دغل بازیهاو
که سازمان به درونش  وتلی ازفشاروحجم تناقضاتی ویک شخصیت درونی ازآوار، یکی بیرونی و تشکیالتی روبه مسئوالن وجمع شخصیت دارد.

 کردن بسته بندی پوشاندن وازامکانات عراق و ،سازمان وتشکیالترجوی و مگراینکه نیست،نبوده و رراه رهایی ازآن متصوّ هیچگونه و ریخته،
به عبارتی تازمانیکه رجوی وسازمان درسیاهچاله عراق پنهان واستتارشده  سازی هرکس وسفید سازی عملکردهایش برخوردارنشود. و سیاه ایقحق

درواقع باید  ،شود اگرعراق کانون استراتژیک نبرد نامیده میی روشن شدن حقایق به آن ابعادی که هست وجود ندارد. است، امکانی برا
ودرهفت حصار فیزیکی وهفتاد  زیرا این فضای بسته عراق نقطه کانونی استراتژیک رجوی برای ارتزاق وپنهان نگاه داشتن حقایق است.:گفت

وهرصدایی رابا  تا انحراف واپورتونیسم را در زروق مبارزه با رژیم آخوندی بپیچد. .رجوی استبقاء ک کانون استراتژی ،حصارهای روانی
جز  ،جایی پاسخگو نیستکسی و که به !،رهبری عقیدتیویژگی هوشمندی اپورتونیستی جدای ازمارک رژیم و مزدوروزارت اطالعات خفه کند. 

ً )لطفخدا!، آنکه موسی کلیم هللا بود، نه با ادعای پاسخگویی به خدا، بلکه تنها بدلیل درخواست مالقات کردن!،   اگرآدرسش را دارید به ما بدهید(.ا
گیج و مدهوش، نقش زمین گشت!. کسی نیست به اوبگوید: شما هم یکی ازهمین هفت میلیارد جمعیت روی زمین هستید، شما هم مثل دیگران 

 تنهایین بیایید، تا بتوانید ببینید، البته نه خدا را، بلکه مردم را!. آنکه محمد پیامبرخدا هم بود وظیفه اش ازمادری زاده شده اید. لطفاً کمی ازآن باال پا
پس ازاینهمه سالها غنودن در  !تواند خواهد ونه می اینست که رجوی نه میاساسی واقعیت . خالصه شده بود«بَِشیًرا َونَِذیًرا »دراین محدوده

اینجا  .یکباره بپردازد!، بصورت رای پنهان مانده سیاهکاریهافساد وتاوان اینهمه پستوهای هزارتوی سیاسی تشکیالتی وخطی استراتژیک اش را، 



بگذارید تنه اصلی  نبوده ونیست.تنها نوک کوه یخ هم  ،شدهء آنچه تاکنون افشاتبدیل شده.  «!نمی توان ونباید»به شعار «می توان وباید»شعار 
وبا سازمان به اروپا ودیگر نقاط...برسد آنوقت می بینید انقالب ایدئولوژیک، انقالبی درشارالتانیسم ودوزوکلک ومردمفریبی باسّس تشکیالتی 

وهمه ضرورت های « ضرورت تاریخی»؟! و «ضرورت سرنگونی »؟ وصد البته بادروغ  «رهایی مردان »وبویژه « رهایی زن  »برچسبی از
 برای روا کردن هرامرناروائی، ضرورت های تاریخی و... رابهانه کردن.دیگر...، چه دگردیسی عجیب وغریبی درآن نهفته است. 

 رگگویا پیش ازاین استالین و پل پوت ها وامثالهم از چنین ضرورت هایی برای توجیه سرکوب و کشتار وتبعید وزندان اردوگاههای کاراجباری وم
ارتباطات استفاده نکرده اند، وما اینک نوبرش راآورده ایم!. رجوی نفهمید که نه تنها دوره تاریخی این گونه عملکردها بپایان رسیده، بلکه درعصر

هیچ خبری درحصارنمی ماند. یک سوال سخت اّما واقعی هم وجود دارد، مگرراه دیگری برای رجوی متصّور بود؟!، نه هرگز! . زیرا خود 
فتگی منحط ، بود ونبودش، کسب قدرت است؛ وقدرت، چیزی نیست جزء سایبان فساد، وفساد رهبری عقیدتی مطلق العنان ، یک فساد مطلق شی

 است!.

برای رجوی هم اصل حفظ و بقاء خودش  کما اینکه برای خامنه ای. ،«اصل حفظ وبقاء نظام است»گوید: برای خمینی همچنانکه خودش می
نفهمیده هیچ چیزی از خمینی و رجوی  ،نفهمیم را« حفظ اشرف وحفظ تشکیالت» مٔولفه واگر این  .بوده وهست وبام وجاه خودشوبرافراشتن نام 
باید که دست خالی اش را عیان کند وآنگاه همین  را سرندهد،« هزارکانون شورشی» واقعیت این است که اگررجوی شعار .ایم،هیچ چیز!

 ررجوی می شوند.تشکیالت، وافراد، آواری برس

، با مواضع و حرفهای اینک  ۶۴و سخنرانی درباره انقالب ایدئولوژیک آبان ۶۳مهدی ابریشمچی بدلیل تناقضاتی که سخنرانیهای سال ( ۱۲
 گفتم خودم هم نفهمیدم چه گفتهو مزخرف من آن موقع چرت وپرت » :است گفته ۷۸ازجمله درسال بارهادراین زمینه  سازمان و خودش دارد.

 کنند؟!. نمینمی شود واست. اصول را که با ما تراز واپورتونیسم نتیجه اتودینامیک پشت پا زدن به اصول این اعتراف ودگردیسی ، « ام!.

( آقای رجوی! شما هرجدایی ازسازمان را، بریدگی ویا پیوستن به رژیم می دانید. وبه همه منتقدین همین اتهام را می زنید. ازپرویز ۱۳
 لی زرکش، مهدی افتخاری، مجید معینی و...گرفته...تاآقای کریم قصیم ومحمد رضا روحانی و وفایغمایی وباستان سیر...یعقوبی،ع

مهدی افتخاری قصد جداشدن داشت اورا درنهایت به آن شیوه پنهان دربیماریش بی سروصدا به کشتن دادید!) درهمین کتاب آمده است(. چنین 
ونیست محسوب می شود. اگر عملکرد تقی شهرام اپورتونیسم است!. شما درپهنه بسیارگسترده تری دست به چنین کارهایی با یاران خود اپورت

 اعمالی زدید. ) درهمین کتاب بدان اشاره شده است (.

 ی شد؟!.دراشرف بود ودرخواست رفتن از اشرف می کرد وچنین نامه ایی به شما می نوشت سرنوشت او چه م«چگوارا »آقای رجوی!، اگر  

 بخشی ازنامه چه به فیدل برای جدا شدن:

»من ازتمام پـُست های خود دررهبری حزب، سمت ام دروزارت، مقام ام درفرماندهی وتابعیت کوبایی ام، استعفا رسمی می دهم. هیچ پیوند حقوقی 

 مرا به کوبا متعهد و ملزم نمی سازد. تنها الزام ماهیتی متفاوت دارد - که آن پیوند را نمی توان مانند سمت با انفصال شکست.«

 

آقای رجوی! آیا فیدل کاستروکه شما اوراخمینی مال کردید. به رفیق اش چگورا چنین تهمت هایی زد: طعمه رژیم، پفیوز، کاردتیزکن رژیم 

 آخوندی، بدتر از پاسدارو...وازهمه سخیفتر، تهمت جنسی ودنبال سگ افتادن...)حرفها وتهمت های مریم رجوی به مهدی افتحاری(.
آقای رجوی! شرم کنید! وقاحت وبی مزری ودهان دریدگی، هیچکدام ارزشهای مجاهدین نبوده!. شما چرا وچطور به این نقطه رسیدید؟. درپشت 
این تهاجمات وافسارگسیختگی ها، وآی دزد آی دزد...چه چیزی را پنها ن کرده اید؟. ما هیچ راز مگویی را با مردم نداریم!. بفرما این گوی واین 

 میدان!.
بعنوان قاضی،  ۷۴( آقای رجوی!  ایجاد زندان های مختلف دراشرف وشکنجه و... کشتن افراد، وهمچنین بنا براظهارات خودتان دردادگاه سال ۱۴

خانه »قیه  موسوم بهحکم شالق دادن توسط خودتان وصدورفرمان شکنجه های وحشیانه وبکار بردن شیوه های شکنجه های رژیم کثیف والیت ف
 و... اپورتونیسم مطلق وشیوه های پول پوتی است!« های مسکونی

موضوع زنان ومقوله رقص رهایی وداستان همبستر شدن با زنان... حداعالیی ازاپورتونیسم وخیانت درتمامیت آرمانی وتشکیالتی است!. ( ۱۵
 ه خود وصل می کرد واینچنین آنها را بعنوان ابزاری به دور خود جمع می کرد.همانطور که تقی شهرام رابطه همه زنان را با تشکیالت قطع و ب

اپورتونیسم رهبری عقیدتی گوی سبقت را ازاو ربود!.) درباره رقص رهایی، این رقص مهارنشدنی قدرت کثیف و منحط خودشیفتگی درهمین 
چیز پنهان نخواهد ماند. چه اینک من بگویم یا نگویم، همه چیز  کتاب آمده است(. آقای رجوی!.شما متهم به قتل مینو فتحعلی هستید!. هیچ

 درآینده افشاء خواهدشد. 

 

 شمع و قرآن وخرما وحلوا... برای مرگ یک پاسدار درتشکیالت ؟مجلس ختم ومیز 

مهرداد نیک سیرمخالف اینها بود. همیشه سوژه اش می کردند) درنشست » جدا شده، می گوید: ۹۵گ یکی از افرادی که درشهریور -( غ۱۶
 ۸۷اسیر شده وپاسدار بود وبه سازمان پیوست وسپس سال ۷۰هم افسر اطالعات بود. یکی از افرادی که درسال ۸۸مرداد  ۶-۷جمعی( در

ز اشرف گریخت.اّما پیش از گریختن وی، برای برادرش که درایران پاسدار بود وخبر مرگ وی را به اوداده بودند درمصاحبه با عراقی ها ا
ره سازمان مراسم گرفته بود) برای حفظ آن نفر درتشکیالت میزی چیده بودند... شمع و قرآن وخرما وحلوا...( ومن درنشست عملیات جاری با اشا

م که تیز)هوشیار(نبودم که این بی مرزی را دیده بودم وسکوت کردم!. وبدین وسیله به سازمان ومسئولین می زدم! به نمونه فوق، فاکت می خواند
ویکی از نفرات ومسئولین گفتند که تو فقط سازمان ومسئولین را خراب می کنی!. پس ازپایان این نشست به مهرداد نیک سیر که باهم رابطه 



ن فقط خرابکاریهایی که می کند، بدوش ما می اندازد. مهرداد هم همین را می گفت، خرابکاریای خود را می دوستانه ایی داشتیم گفتم: سازما
 خواهند بدوش ما بیندازند.

آقای رجوی! نیازی به هیچ نمونه بیشتری نیست!. زیرا سراسر فصل های این کتاب چیزی نیست جز اپورتونسیم، که درجای جای مسائل 
خطی واستراتژیک بصورت تمام قد خود رابنمایش گذاشته است. تنها یک نمونه از سطور فوق نشانگر  -سیاسی  -تیتشکیال –ایدئولوژیک 

 اپورتونیسم محض است!.

 

وانقالب ایدئولوژیک کینه کشی  بخش چهارم:     

 کینه کشی 

 رنگ نزار اندیشه

دردستگاه انقالب ایدئولوژیک رنگ نزاراندیشه رجوی راشاهدیم، برای تمامی اعضا وکادرها، تمامت جهان وایجاد رابطه باآن، میوه ممنوعه بود. 

 جهان، خالصه گشت دررهبری عقیدتی. این یگانه شاغول همه کنش واکنش های با هستی، تاریخ وجامعه است.

چنین امری را بطورسیستماتیک به همین دلیل کینه کشی رجوی با بیرون ازخودش ازصورت تک نمود خارج وبه یک جریان تبدیل شد. بنابراین  

 روی دستگاه انقالب ایدئولوژیک سوار کرد. به این شکل هیچ کس از دایره کین او، درامان نبوده ونیست.

حاال نمی توانید بفهمید، صبر کنید. نمی دانم، یک سال یا پنج سال یا ده سال دیگر خواهید  »جوی همیشه درباره انقالب ایدئولوژیک می گفت:ر

 «.فهمید

وبناچار  .! را جزهمین نورآزار دهنده ،رجوی با انقالب ایدئولوژیک نورپرژکتوری را به چشمان ما انداخته بود که هیچ چیزیی رانم توانستیم ببینیم

بخیه وپرونده ، معنی اش برداشتن نورازچشمانمان ورفتن به اتاق ی!نبایدهرگونه همه را زیراین نورمی دیدیم، یعنی باید می دیدیم و ،هم نخودما

تا رهبری را دریابیم  ،هرچه بیشتردرآن فرورفتیم وصادقانه تر هم خود را فریب دادیم ،سازی ونسق کشی بود. ما خیلی به این نورنگاه کردیم

گربود ما عاشق ترین انقالبی درکارنبود. ا ،هرچه پیش رفتیم ،نشد که نشد. نه من ونه ما ،وانقالب ایدئولوژیک را فهم کنیم ودرقلبمان نهادینه شود

این حقیقت جانمان بود وآرمانمان. ازانقالب ایدئولوژیک تنها  زیرا بودیم. درپی اش وتشنه ترین ونیازمند ترین نیرو ونسلی بودیم که دیوانه وارد

م چرا؟. نه اینکه نافهم بودیم، بوی سرکوب به مشام نمی رسید. کباب قناری برآتش قدرت وتوتالیتاریسم مارا دربرگرفت. داغ می کردند ونمی دانستی

، عاشق بودیم وهنوزعاشق مانده بودیم. نمی دانستیم ونمی توانستیم باورکنیم که به !نه اینکه عقب مانده بودیم، نه اینکه فعل پذیربوده وتن میدادیم، نه

 وتخت های شکنجه میلیشیاها ومجاهدین خیانت شد.نمی توانستیم باورکنیم که به هم خونه ها وطناب های داروجوخه های اعدام  عشق ما خیانت شد.

 ی فریببسته تشکیالت بودیم. جهان ما همین جهان بود وچه خوب آن رهبرداناکنسرو نه هرگزنمی توانستیم بفهمیم. زیرا ما درقوطی 

همین نوع  :گویم چیست؟ میما راچنین به محاط برده بود. اگر به من بگویند که کثیف ترین نوع استثمار هفت خط باهوش وزیرکنابکارو

 ،بود «اشرف نشان»نامش  ،بود «گوهران بی بدیل »مزورانه اش . مطاّل به این صفت که نامده های مرئی ونامرئی مطاّل استثماروهمین نوع قاّل 

اما همه چیزفدای خودش شد. بود. «نسل فدا »نامش  

مثل داستان جوجه اردک زشت بود. هفده سال عمق وگستره این کینه  سوژه کینه توزی شما بودم. وضعیت من۱۳۷۷( آقای رجوی! من ازسال ۱

دیده ام. باور کنید شرم دارم ازبیانش!، زیرا نه من ونه ما ، حتّی شهدای اولیّه سازمان هم  کشی شخصی شما را بطور شبانه روزی لمس کرده،

حبیب )محسن رضایی ازخانواده رضایی ها(درنشست عمومی ارتش ازدست کینه کشی شما درامان نبوده ونیستند، چه رسد به زندگانش!. مگر 

آزادیبخش باحضور شما ومریم، برادربزرگترازخودش مجاهد شهید رضا رضایی رابالحن توهین آمیزوبا حالت وچهره ای که تنفرو دافعه اش به 

ری شما اذعان واعتراف نکرده و به آن تن نداده بود. تنها به این دلیل زیرضرب نگرفت که اوپس ازحنیف نژاد به رهب ،رضا رضایی نشان می داد

کتاب راه حسین که به اسم احمدرضایی درزمان شاه چاپ شده بود، متعلق به اونیست و خودشما این کتاب را »مگردرهمان نشست حبیب نگفت: 

ثبات شما درآن نشست رضا رضایی را بی ارزش می اواین مسئله رابرای اّولین بارعلنی کرد وبدین شکل برای ا«. نوشته وبه اسم اوچاپ کرده اید

م کرد. راستی چرا شما سکوت کرده ودرمقابل این توهین وبی حترمتی هیچ واکنشی نشان ندادید؟!. اگرچه پیش ازاینها هم یکبارمریم رجوی بانا

وژیک می خواست همین را طرح کند که حرفش بردن ازاین کتاب )راه حسین(، همراه باکارکردهای ویژه رهبری عقیدتی شما درزمینه های ایدئول

مورد را  را ناتمام گذاشت وقطع کرد. مریم درکنار شما نشسته بود. )شاید هم با اشاره شما که درکناردستش نشسته بودید(  شاید هم صالح دیدید این

ه شخصیت وجایگاه رهبری عقیدتی شما بعد ها، حبیب)محسن( برادررضا رضایی مطرح کند بهتر است...؟!. راستی چرا وجودهرچیزوهرکس ب

روی همین دوبرادر) احمد ورضا( سواربود. این چه کینه کشی جنون  ۵۰آقای رجوی! بازسازی سازمان مجاهدین پس ازضربه سال  برمی خورد.

باال نمی روید!. ، ولجن مال کردن آنان،آمیزی است که انجام می دهید. شما با زدن توسر دیگران  

البته ما دوست نداریم » با اشاره به اوگفتید:  ۸۰خصیت های ملی وانقالبی، بلکه حتّی شخصی مثل بن الدن؟!.تا جاییکه درسال نه تنها وجود ش

 کسی که زیربیغ هست چیزی بگوئیم  ولی اگر راست می گوید برود درکشورخودش انقالب برپا کند نه درکشورهای دیگر؟!.



قادی نداشتید. زیراشما همیشه پس از ُمردن شان یادشان می کنید. زیرا دیگرخطری ازسوی آنها متوّجه ( آقای رجوی! شما به اصالت انسان اعت۲

ارد. سازمان نیست!. اینگونه نگریستیم همه را وخود را. ما تنها خود مّهم بودیم تنها دریچه روبه خودومنافع خودمان بازبوده واصالت داشت ود

 ا بودند وهستند. بدین معنا که آنها چه چیزی درکف دست ما می گذارند. وهمه انسانها تابعی ازمنافع سیاسی م

برده آقای رجوی! انسان راباید درویژگی های او جستجو کنیم و اصالت دادن به این ویژگی ها، همان ویژگی هایی که شما درتبیین جهان ازآن نام 

 اید. موسی خیابانی نیزبدان ها اشاره کرده است: 

« اختیار»باشد. انسان به همین نحو دارای دار تعیین زندگیش میروسه رشد و تکامل، زندگی انسان نامعین است و فرد خودش عهدهبنابراین در پ»

 :شود. بنابراین تعریف انسان از دیدگاه ما، یعنی در نگرش توحیدی، چنین استمی

 فلسفه شعا ئر قست یازدهم سایت مجاهدین .»آزاد و آگاه مختار، و هوشمند است موجودی انسان«

لطفا شما بگویید چه بالیی برسراین چهار ویژگی انسان) هوشمند ودارای اراده واختیار، آگاه و آزاد(  درحصارقرارگاه اشرف ودرانقالب 

رای اراده واختیار، آگاه و آزاد(  ایدئولوژیک ودرتشکیالت آمد. آیا اّولین چیزی که درتشکیالت ذبح می شود مگرهمین چهارمورد) هوشمند ودا

 اتهام وجرم نا بخشودنی برای اعضای تشکیالت نبود!. )درفصل تشکیالت دراین باره بیشتر آشنا خواهیم شد(.

 ۶۸انقالب ایدئولوژیک سال

 خطی –محصول دّومین شکست استراتژیک  

زمبارزه مسلحانه، مهرباطل عدم استقبال مردم بدان زده شد، سال، پس ازسه ماه ازآغا۶۰مهر۵پس ازشکست جنگ چریک شهری، که النهایه در 

را راه انداخت. والنهایه با قربانی کردن علی زرکش،  ۶۴وبه میدان کشیدن عنصر اجتماعی با شکست مواجه شد، رجوی انقالب ایدئولوژیک سال 

 ازکادرهای مرکزی سازمان بود که ازسازمان جداشد.  جانشین خودش و...به مطلق کردن رهبری عقیدتی ختم شد. آقای پرویزیعقوبی تنها کسی

، انقالب ایدئولوژیک دّوم وطالق های سراسری کادرها واعضا را راه انداخت. ۱۳۶۷پس ازشکست درعملیات فروغ جاویدان درمردادماه سال

 ۶۸طی بیش ازیک ربع قرن ازسال رجوی برای هرشکست نظامی درخط واستراتژی، ایدئولوژی را بعنوان ابزار ومستمسک بکارمی گرفت. در

 درهرسرفصلی همین ابزار برای سرکوب واختناق ونسق کشی استفاده می شود.۹۷تا 

 انقالب ایدئولوژیک یا قالّده های ایدئولوژیک

منطقی ترین بحث ها باشد، درحالیکه شما وسازمان ، جامع ترین، انسانی ترین و( آقای رجوی!  بحث های ایدئولوژیک می بایست اصولی ترین۲

درجه حماقت ما برای  ،می گوییمایرانیان دربحثها ی خاص ایدئولوژیک، غیرمنطقی ترین حرفها رامی زنید. وقتی بحث های شما را درآلبانی به 

وعجیب تراینکه چه عواقبی برایمان داشت!.  ،ی می کردیماگرهرکدام ازاین بحث واستدالل های شما را نف ،اّما آنها نمی دانند آنها قابل درک نیست!.

چنین سازمانی شوکه می شدند. تنها شما ومریم نبودید که چنین بحث  دودرقرن بیست ویکم ازوجو .حتّی چنین عواقبی هم برای آنها قابل باور نبود

عزام نفرات عملیات به داخل کشور وخمپاره زنی ها ...می درقرارگاه العماره که مصادف بود با ا۷۹مهدی ابریشمچی سال واستداللی می کردید.

پس تولید مثل چه می  »سوال کرد: به سازمان یکی ازجدید الورودی ها« ماسلول خانواده را منفجر می کنیم...خانواده عنصر فساد است...»گفت:

خواهیم تولید مثل داشته باشیم، خانواده کانون فساد نمی »ابریشمچی جواب داد:  «.؟چون دراین صورت دیگرادامه نسل درکارنخواهد بود ،شود

رابطه زناشویی احتماالًبشیوه ازاست، باید منهدم شود. درآینده اگرخواستیم به یک صورت دیگر، این مسئله اش را حل می کنیم) خارج 

سیم می کند. )هدف از سخنان ابریشمچی اینست به این شکل درذهن ما نابودی کانون خانواده را درایران آینده ترمهدی ابریشمچی « آزمایشگاهی(

وازدواج وزندگی « زن » که ذهن نیروها وتیم های عملیاتی که به داخل می رود وبسیاری ازآنها سابقه چندانی درتشکیالت نداشته اند را، ازبحث

ضروری می برای رجوی رمنطقی ترین شکلش درآینده را آببندی کند. تا بتوان برای عملیا ت درداخل ایران بفرستند وچنین بحث ها یی درغی

 نمود!(.

؟انقالب ایدئولوژیک با مشت آهنین  

( آقای رجوی! اگرانقالب ایدئولوژیک اصالت داشت هرگز نباید روابط ومناسبات درونی مان منتهی به سرکوب وبگیروببند وزندان ۳

شد؟! تا بدان حدّ که کار ما ازصبح تا شب مان، چه بصورت فردی وچه وشکنجه...والنهایه یک تشکیالت سیاسی به یک تشکیالتی امنیتی بدل می 

 سیستماتیک وساختاری، کنترل وپاییدن همدیگر باشد.

اصول وارزشهای واالی انسانی وآرمانی باشد بارتشکیالتی داشت وتشکیالت دریک کالم یعنی همه  انقالب ایدئولوژیک، بیشترازآنکه حاوی

مقوله رهبری اوست. مابقی بهانه بوده والنهایه سُس وچاشنی بحث است. درواقع  ،نها چیزی که اصالت داردچیزبرای رجوی وبنام رجوی. ت

خروجی انقالب ایدئولوژیک، نه آزادی ورهایی انسان، بلکه بستن کوچکترین روزنه ودریچه ای به روی آزادی واحساس ورابطه انسانی 

 بطورمستقل وجدای ازاراده رهبری بود.

ب ایدئولوژیک نه رهایی، بل، به بند کشیدن افراد درتشکیالت بود. زنان بدالیل تاریخی آماده تر بودند. با جدایی )ازهمسران( این هدف انقال

ردوبدل امرمحقق می شد. زیرا خانواده اولیّن نقطه ایست که  افراد حرفهای درونی شان را باهم دیگر می زدند ونطفهٔ محفل درآنجا بسته، واخبار 

 شت.می گ



سالها گذشت تا وقتی بادکنک انقالب ایدئولوژیک ترکید آنوقت دیدیم که هیچ چیزی توش نبود. فقط یک بازی بود، بازی تشکیالتی، سرپوش 

بادکنک رابیشتربادش می زدند. هرچه این بادکنک رابزرگترمی کردند وازسوی دیگر، آن  ،استراتژی، هرچه این استراتژی دست نیافتی می شد

خواه ومورد نیازتشکیالتی وایدئولوژیک رانمی گرفتند. سرکوب وتهدید وارعاب، وبستن هرشکاف وروزنه ایی دردستورروزتشکیالت جواب دل

وارد سیاهچاله ای ازاختناق  ،بدلیل اوج اعتمادی که به سازمان وبطور اخص به رجوی داشتیم ،قرارمی گرفت. بدین شکل بی آنکه خود آگاه باشیم

 های امنیتی می شدیم.وسانسوروبرخورد

 » همه جا خوبرویان مثل اند به بیوفایی         » تو«میان خوبرویان مثلی به بی وفایی «    هاتف اصفهانی

اّما هرچه ازانقالب ایدئولوژیک می گذشت ازکارایدئولوژیک وآگاهی بخش سیاسی  .ایدئولوژیک بودیم -خیلی عجیب بود! ما یک سازمان سیاسی 

 رومی آوردیم.وپرونده سازی ه می گرفتیم وبه فضای امنیتی وپلیسی وروح ارعاب وبگیروببند ایجاد ترس وحشت وتهدید وآرمانی فاصل

 به بعد گفته می شد که باید ازکوره آتش انقالب بگذرید!. بحث انقالب ایدئولوژیک راچون جوشش کوه آتشفشان،۶۸وبویژه سال ۶۳از سالهای 

وما باید ازدهانهٔ چنین آتشی، پاالیش شده بیرون می آمدیم. هنوز پس ازسالیان حتّی خودمان درذهن هم نمی توانیم  امری بس سترگ جلوه می دادند.

مریم چه کار شگرفی انجام داده؟!، اّما هرچه می گذشت می دیدیم هیچ آتش درونی ازانقالب ایدئولوژیک ما را دربرنمی گیرد. ما ، تصور کنیم

م. تا اینکه درسالهای بعد، تنها وقتی ازاین نشست ها و بحث ها طوالنی خالصی می یافتیم احساس رهایی می کردیم ؟!. عاشق آرمان وانقالب بودی

بدلیل خالصی  ،این نشست های مغزساب، گویی تنها کارکردش این بود که آنقدر درجه فشاروسرکوب را باال ببرند که درروز پایانی نشست ها

نیم وواقعا هم همه بعد از نشست ها وبحثها ی هزاران بار تکرار شده، به یک راحتی وآرامش می رسیدند. این سلسله یافتن از آن احساس آسودگی ک

برای افراد وتشکیالت داشت. بعد ازسرنگونی صدام دیگر آن بگیرو «* خروس رقصان»بحث ها ونشست ها ی سالیان، درادامه خود، تنها کارکرد

یکایی ها امکانپذیر نبود. عبورازکوره آتش تبدیل شده بود به پریدن از روی آتش، مثل مراسم چهار شنبه سوری. ببند های تشکیالتی با حضور امر

شروع ۸۵اّما کم کم با درپیش گرفتن سیاست خط موازی با امریکا که رهنمود رجوی بود. باز تهدید وارعاب وبه زندان وخروجی بردن ها درسال 

نمی تواند فضای به نسبت باز فعلی درمقایسه با ترکتازی دوران صدام راتحمل کند. وساختارما، ناگزیرسرکوب  شد. این نشان می داد که سازمان

امریکا »است!. کمااینکه مسئولین درسالهای اّول ودّوم سرنگونی صدام به افرادی که تن به زورگویی های تشکیالتی نمی دادند به طعنه می گفتند: 

 یعنی شما از این مسئله سوءاستفاده می کنید و می دانید دست سازمان برای فشاروسرکوب بازنیست(. «)یی ها اینجا هستند،نه؟!.

روی مجمع داغ قرارمی دهند. وتوأمان آهنگی می نوازندوخروس براثر داغی مجمع پاش را جابجا می  خروس را«* خروس رقصان»زیرنویس: 

کل آن آهنگ شرطی می شود. وازنمایش رقص خروس پول درمی آورند. اّما پس ازمّدتی کند وباال وپایین می پرد تا پاهایش نسوزد. وبدین ش

خروس داغی را احساس نمی کند ودیگر نمی رقصد. به این دلیل هرازچند گاهی، همان مجمع داغ را برای خروس بکار می گیرند. تا خروس 

 شرطی شود.

روان وارزشهای انسانی و آرمانی است، درسازمان بدلیل بن بست استراتژیکی ( انقالب ایدئولوژیک که دراساس بحث و محتوای آن، روح و۴

« چماق ایدئولوژیکی»وشکست عملیات فروغ جاویدان، که مسئله اصلی روی میز رجوی بود. تبدیل به  ۵۹۸وبطورمشخص بعد از قعطنامه 

به رهبری  تمام عیار بدلیل وصل ،اگرموضوع طالق بود گشت. بحث اّول وآخرانقالب ایدئولوژیک به رهبری عقیدتی)شخص رجوی (ختم می شد.

اگر بحث مسئولیت هژمونی زنان بود، بدلیل اینکه این عنصر)زن( تاریخاً هیچ جایگاهی برای خودش نداشته، واز خود هم چیزی ندارد، بنا  .بود!

 آزادی و حقوق زن بی ارتباط بوده وهست. براین مطلقاً منّویات رهبری )رجوی( را دنبال می کند!. وبه عبارتی اساساً با مقوله

از دربحث رهبری عقیدتی وقتی مرد ها در تشکیالت هیچ کاره گشتند، دیگر زن چه نقشی می تواند داشته باشد؟!. زن تنها به این دلیل که چیزی 

ردان، که دیگرازاین به بعد، قابل اعتماد تا مجری بالفعل رهبری باشد، برای حساب پس کشیدن از م ،ردیدرجایگاه مسئول قرارمی گ ،خودش ندارد

وقتی زنان حلقه ازدواج را ازانگشت بدر آورند، غالمان حلقه بگوش خوبی می شوند، که بوسیله آنها می توان مردان را هم به بند نبوده و نیستند. 

ن به اثبات رسانده اند. درشرایط جدید پس این درحالیست که همین مردان که عضو سازمان بوده وعشق ووفاداریشان را طی این سالیاکشید. 

ازمرگ خمینی وعدم امکان عملیات نظامی بزرگ یا ازجنس سرنگونی، بدلیل ممانعت صدام ، آنها را بعنوان ذوب شونده دررهبری نمی پذیرد. 

و نرینه وحشی بودن (نمی توانند  زیرا درحل و فصل مسائل درون تشکیالت، این مردان بدلیل اینکه خود درگیر مسائل خودشان هستند )جنسیّت

بنا براین دم خروس دروغ هستند!.  )نرینه وحشی متجاوز(زیرا خودشان هم از همین جنس ،بطورخالص رهنمودهای رجوی را به پایین منتقل کنند

ید رجوی تا چه اندازه به این وضعیت اعضای سازمان بود. با این مالک ومعیار شما حدس بزنبه اصطالح رهایی زن از اینجا بیرون می زند. 

مسئولیت پذیری ازالف » که بند۸۰تا بند یازدهم درسال  ۶۸شوراییها و هواداران و مردم ارادت واعتقاد واعتماد دارد؟!. ازبند اّول انقالب درسال 

افراد وساختارتشکیالت بسته ، وهمه را نام گرفت و نقطه پایان بندهای انقالب بود ، تمام این بند ها غل وزنجیرهایی بودند که بردست وپای « تا ی

درالعماره با ناراحتی وغضب  ۷۸پیش برده بود. فی المثل نسرین برنجی یکی از فرماندهان مقّرما درسال روحی وروانی شبانه روزتا مرزخفگی 

ل هرکاروهرچیزی که ازما خواسته درقبا ما»شکوه  می کردومی گفت:  ،ودر تنگنا بودن درقبال و ضعیتی که خواهران نسبت به برادران دارند

وازچنین فشاری که بر دوش آنها است، خود را به این شکل درنزد نیروهای خودش تخلیه می کرد. اگر  «دادن نداریم!.« نه»می شود ،حق جواب

 برابر مردان دربند بودند. واقعیت اینست که زنان درسازمان صد چنین برآشفته سازد.رانباید او چنین امری ایدئولوژیک وانسانی وآرمانی بود

والزاماً می بایست  .می بایست درصحنه عمل وپراتیک سیاسی واجتماعی پیروزشده بود ،( اگر انقالب ایدئولوژیک واقعی بود واصالت داشت۵

به بعد(نه تنها روبه جلو ۶۸کارکردهای خودش رادرداخل وخارج کشورنشان می داد. پس ازیک ربع قرن ازآغازمرحله تشکیالتی آن ) از سال 

بنیان سنخیّت وماهیّت بلکه درتمامی زمینه ها عقبگرد یا سقوط داشته ایم. ازابتدای این داستان، نه اینکه انقالب ایدئولوژیک دراساس و ،نبوده ایم

ایدئووژیکی نداشت، هرچه گذشت، برغم بادکنکی که بادش می کردند وبدلیل بسته بودن مناسبات و عدم آگاهی واشراف به عملکردهای سازمان، 



ادکنک انقالب چیزی از درون ما نمی دانستند. وقتی ب ،افراد ونیروهای خارج ازکشور، بجزهمان تبلیغات پوشالی که  سازمان ارائه می داد

تازه معلوم شد که توش چیزی نبوده، وتنها رجوی آنرا باد می زد. اساساً اگراز این فضای شیّادی وشامورتی بازی بیرون بیاییم  ،ایدئولوژیک ترکید

از روی پروسه وعملکردهای خود رجوی وسازمان وارتش آزادیبخش بخوبی می فهمیم چرا انقالب ایدئولوژیک شکست خورده است. درجدول 

ضرب انقالب ایدئولوژیک، همیشه یک صفرحاکم بود. این صفر واین بن بست توسط واضع انقالب ایدئولوژیک ایجاد شده، تا همیشه چترسرکوب 

 انقالب ایدئولوژیک بر سرتشکیالت وافراد باشد.

به زندان وشکنجه افرادتشکیالت ختم می  ۱۳۷۳سال ( اگر انقالب ایدئولوژیک صفوف مارا مستحکم کرده بود، نباید پروژه رفع ابهام درپاییز۶  

درزندانهای  ۷۳ویک چهارم اعضای سازمان درسال  شد؟! که تحت پوش نفوذی دشمن؟، هر صدایی را با زهر چشم گرفتن و نسق کشی خفه کند.

 اشرف باشند.

رجوی مجبور می گشت ارتش را ۱۳۷۴سال پاییزدرنمی بایست  ،( اگر انقالب ایدئولوژیک اصالت داشت وصفوف ما را مستحکم تر کرده بود!۷

 م ارتش آزادیبخش را تشکیل می داد؟!.وبه ناچارمؤسسان دوّ  ،منحل ؟!

ازهم  هر روزبیش ازپیش نباید زنان ومردان هرسال وهرماه وهرروز تابدین حّد با ضوابط ومرزسرخها ،( اگرانقالب ایدئولوژیک اصالت داشت۸

که رژیم هم نتوانسته درمحیط های تحت کنترلش تا این درجه پیش برود. زیرا ما دریک محیط  ،سازی را پیش رفتیمجدا می شدند. ما تا جایی جدا

 بسته وتوتالیتاریسم مطلق، تحت سرکوب بودیم. وچنین حّدی ازجداسازی بی سابقه درطول تاریخ را امکانپذیر می ساخت.

مؤسسان سّوم ۱۳۸۵، بازهم آنرامنحل ودرسال ۱۳۷۴درسال ید بعد از تشکیل موسسان دّومنبا ،( اگر انقالب ایدئولوژیک اصالت وحقانیّت داشت۹

ارتش آزادیبخش را تشکیل می داد! .درمؤسسان دّوم چه شکست هایی دردرون تشکیالت رخ داده بود که باید ارتش منحل وباز تاسیس می شد؟!. 

رماندهانش ونه سالحهایش ونه رهبری اش هیچ تغییری نکرد ونمی کرد وتماماً هما ارتشی ثابت وراکد که پس از باز تأسیس، نه نیروها یش ونه ف

 جواب نمی داد؟.سال ۱۷، پس از۱۳۸۵سال وبعد تاسال ۶پس از  ن افراد روز قبل بودند، پس مشکلش کجا بود؟!. چرا انقالب ایدئولوژیک 

درلیبرتی باز تاسیس  ۱۳۹۱ان چهارم ارتش آزادیبخش را درپاییز سال ( اگر انقالب ایدئولوژیک وصاحبانش کمی صداقت داشتند. نباید مؤسس۱۰

والبته  ،اما چهارمی طنز تلخ تاریخی بود .برروی افراد وتشکیالت داشتند یتراژدیکبس می کردند؟!. هرسه بازتاسیس اّولیه کارکردهای 

برای شرایط موجود درلیبرتی بود. تا بتواند دستگاه مختلفی داشت...که مهمترین آن ادامه همان سیاست های رجوی، سیاسی کارکردهای 

تشکیالتیش را، از عنصر خارجه گرایی حفظ وآببندی کند. وبلحاظ سیاسی خطی برهمان طبل پیشین بکوبد. زیرا نمی توانست بگوید کارارتش 

ج همه چیز را تمام شده نشان می داد. البته آزادیبخش درلیبرتی تمام است. چون نفس حضوردرلیبرتی ودرکناردست کمیساریا وبحث اعزام به خار

. ومرزسرخ اعالم کند، وهیچ بحثی ازخارجه رفتن پیش نیاید کارکرد اصلی اش دردرون تشکیالت وبرای نیروها بود، تا ذهن ودهان همه را ببندد

 همین کتاب هم می توان آنرا دریافت. وخطش رادرلیبرتی به پیش ببرد. این خود مقوله ای است که می شود جداگانه به آن پرداخت. ودرمتن

واقعی بود « توری ریزباف ضد نفوذی ومزدور رژیم»وبقول رجوی  «عملیات جاری»و ترکش های آن مانند  ( اگر انقالب ایدئولوژیک۱۱

. که سازما ن از پس وکارکردش برای سرکوب تشکیالتی نبود!. قانونمند نمی بایست رژیم ووزارت اطالعا ت این قدردرآن نفوذ کرده باشند؟!

این کینه کشی برعلیه افراد بود. ما مطلقاً دروغ بود(  )درحالیکه اطالعیه سازمان مبنی برافشای اسامی نفوذی ها،اطالعیه دادن آن هم برنیاید!.

. به آنها می گفت !بمانند درتشکیالت می دانستیم که این نفرات نفوذی نیستند. زیرا سازمان تا روزآخرازآنها می خواست که درتشکیالت واشرف

یا  ،است شما مجاهد هستیدو... !. اّما منافع سیاسی تشکیالتی رهبرهمین اطالعیه مبنی برنفوذی بودن آنان را اقتضا می کرد. یا این اطالعیه دروغ

وشاید باید حقایق رانمی دانستند. وآنچه درپشت پرده ما شاهدش بودیم والتماس به نفوذی ها برای ماندن درتشکیالت ومردم انقالب ایدئولوژیک 

 گفت:هردو سروته یک کرباس اند. یعنی دروغ.

میلیون پناهنده ایرانی درخارج کشور، که ازجمعیت بسیاری از  ۷بیش از یک ربع قرن، نباید با  .( اگر انقالب ایدئولوژیک جوهره ای دارد۱۲

بیشتر ازورودیش است. حتّی با احتساب نیروهایی که با دوز وکلک به عنوان کشورها بیشتر است، نه تنها ورودی نداشته ، بلکه خروجی ارتش 

 کسب شغل واعطای پناهندگی به عراق کشانده وبعد مانع خروجشان شده ایم ؟!.

تلفن  می ترسیدیم!. درب اشرف را بروی همه قفل می کردیم،ی خودمان نباید از مردم وخانواده ها ،( اگر انقالب ایدئولوژیک اصالت داشت۱۳

نامه وهرنوع ارتباطی ممنوع ومضّر انقالب این گوهران ایدئولوژیک) افرادی نظیرما ( می شد؟!. این چه گوهر بی بدیلی است که با یک  ممنوع ،

القات تلفن وبایک نامه و دیدار محدود وکنترل شده با خانواده اش روی زمین ومیز تشکیالت ولو می شود؟!. ما درزندان های رژیم هم نامه وم

، این یک رابطه متقابل ودینامیک است، احیا کنند است نه می گرفتیمانگیزه به خانواده ها انگیزه می دادیم و  ماهانه داشتیم. اّما بجای ولو شدن،

 ند؟.ن. پس مشکل درکجای انقالب یا ساختار اشرف وتشکیالت است، که همه ارتباط راقطع می کاکسیدکننده

نشست محاکمات درون تشکیالتی موسوم ۱۳۸۰نمی بایست  سال  ،ژیک، این کارناوال هیاهوی فریب ، به ِگل ننشسته بود!( اگر انقالب ایدئولو۱۴

 هزار نفرادامه می یافت. ۴به طعمه بمّدت چهارماه کشنده برای 

حّد اعالم حکم دادگاه! باشد.)کما اینکه همه محاکمات محدود یا در ،می توانستیم مثل دفعات قبل .اگر سوژه نشست ها همان تعداد افراد معدود بودند 

اّما هدف  .آنها جداگانه در سالن موسوم به سالن میله ایی درحضور باالترین مسئولین سازمان که نفرات پس ازرجوی بودند محاکمه می شدند(

 همند دنیا دست کیست... ؟!.نفری که باید درصندلی تماشاگر نشسته ، تابف۴۰۰۰نه آن تعداد خاص، بلکه سوژه اصلی  ،اصلی نشست



 )به ایران آخوندی(کرده بود. نباید تصفیه حساب ومحاکمات تشکیالتی وتهدید بروگمشو« گوهران بی بدیل»( اگر انقالب ایدئولوژیک ما را به ۱۵

سوژه نفر۲۷آن می شد. هدف نه ۸۰سرلوحه سرکوب نشست های طعمه درسال وتحویل دادن به صدام وزندان ابوغریب وبردن لب مرزعراق،

نفری بودند که چهارماه برصندلیهای متهم به طعمه میخکوب شده وروح وروانشان درهم پیچیده شده بود. وصریحاً به  ۴۰۰۰، بلکه ارعاب نشست

 رکنند!.تا از این پروسه محاکمات عبو ،شما همه طعمه هستید!. حتّی کادرهای خارج ازکشوربه عراق واشرف فراخوانده شدند :همه گفته بودند

چیزی که چشم ناظران خارجی را می گیرد، نه زنان، بلکه مردان » ( اگرانقالب ایدئولوژیک بقول رجوی زن ومرد ندارد وبقول مریم رجوی:۱۶

از قول  ۱۳۹۳درنشست اتمام حّجت آبان  ،نباید بعد از یکربع قرن رجوی حرف دلش را درعلت تأسیس شورای مرکزی زنان« مجاهد هستند!.

. هانی الحسن بگوید که اعتمادی به برادران نیست ؟!.وخواهران نیروهایی دردست ترند؟!)بزبان اشهدش می گوید: به مردان اعتمادی ندارم ؟!(

 .همه چیز فدای منیّت من)رجوی(! است .«خودش»چون تنها شاخص ومالک انقالب ایدئولوژیک 

ب ایدئولوژیک واقعی ست. اینهمه نیازبه تعهدگرفتن، عهدنامه نوشتن، تجدید بیعت کردن، اتمام حّجت کردن، چراغ خاموش کردن ( اگر انقال۱۷
حتّی شما هم گفتید واعتراف کردید که افراد)اعضای مجاهدین( ازچنین کارهایی نفرت دارند و...؛ امام حسین شب آقای رجوی! برای چیست ؟!. 

اوالً شما کجا و امام حسین کجا ؟! چرا ازچنین  .موش کرد تا آن عده درمحظوریت نباشند ودرتاریکی آسوده تربروند ؟!عاشورا چراغ را خا
 ،را درمنگنه بگذارید؟!)کاری متضاد با امام حسین (اگر چراغ خاموش است اعضا ،با نام امام حسین مقوالتی سوء استفاده می کنید. تا اتفاقاً بعکس،

و می گویید هرکس برود . با تهدید وارعاب، تهمت وتوهین ودروغ ودغل راه خروج رامی بندید؟! ۹۳آبان ۱۲و۱۱ن درنشست پس چرا قبل ازآ
 حرف اما حسین که معکوس حرف شما بود؟. خائن ،زالو و...است؟!.

ند، آیا نیازاست به خاطر یک نفراخراجی ؟! همانطور که خودتان گفت .ان ازچیست ؟!توساده بگویید ترس وحشت لطفاً ازآن باال بیایید پایین...!. 
 .چیست؟.چراغ خاموش داد؟! مانمی فهمیم علت اینهمه نیازمندی به این شبیه سازیها با امام حسین وعاشورا وسلایر اتمام حّجت های بی پایان شما..

 بود. وغایب ن صحنه را ترک نکردهومثل تو  خودش آنجا بود وماند وجنگید! ،امام حسین که چراغ خاموش داد

  

این سندها رابرای بعد پیروزی می خواهم تا به خلق قهرمان » عکس جمع آوری تعهد نامه، وسوگندها توسط رجوی . او همیشه به دروغ می گفت:
اگرمن شهید هم شده درحالیکه ازاین اسناد استفاده دوگانه می کرد. هم برای شهدا وهم برای جدا شدگان وهمچنین برعلیه خود من؟. « نشان بدهم؟.

 بودم همین برگه ها را بازچاپ می کرد؟.

مجبورند بروند وتجدید عهد واعتراف...بنویسند.  اعضا همه ،نمی دانند که درطی سال بارها وبارهاکه خارج از سازمان هستند، زیرا دیگران  

وشی که شما می دهید چراغ خاموش امام حسین نیست که وظیفه رهبری عقیدتی درقدم اّول روشن کردن همین هاست، نه چیز دیگر؟!. چراغ خام

چراغ راهم خاموش کرد تا شرمنده نباشند امام حسین مرد بود، شرف داشت!. چراغ « اینها بامن کار دارند نه باشما شما می توانید بروید.»گفت : 

بروید جز به صحرای بی آب وعلف کربال! خاموش شما، چراغ روشن یزید است! که همه راهها را بست و گفت هیچ سمتی نمی توانید 

 بر درسلول آنها نوشته می شد!. زندانبانان عراقی نامی که ، «امانتی های رجوی»جزصحرای منتهی به زندان ابوغریب وتبدیل شدن به 

دهم آنجا)ابوغریب(...  ولدزناهای فالن فالن شده می»نگفت:  جدا شدگان مثل مهدی ابریشمچی بهدرچادرها ودرتاسوعا امام حسین و عباس، 

این چراغ خاموش یزید است نه امام حسین!. آقای رجوی! درست به دلیل همین کار شرافتمندانه واصولی بود که امام حسین  «بکنند....فالنتان 

 وحسین اینچنین نه درتاریخ بل درسینه ها جا گرفت وماند.  .درست نکرد!« انجمن نجات»برای یزید 



  

 مهدی ابریشمچی

 تعهدات، سرپوشی برای قتل های وخودکشی های درون سازمانی

م، تا فردای پیروزی انقالب نشانشان بدهم که چه نسل این تعهد نامه ها وسوگندها را برای خلق قهرمان می خواه»آقای رجوی شما می گفتید:

ان بود. بعنوان برگه اعتراف برعلیه جداشدگان ویا حتّی پست تر اّما شما ازاین برگه ها که متن آن تماماً دیکته شده توسط خودت«. پاکبازی داشتند!

د. ازآن، برای افرادی که خودکشی می کردند، یا شما می کشتید!. بعنوان سند شهید مجاهد صدیق استفاده می کردید، تا پرده برروی حقایق بکشی

ه نیست کردن اعضای سازمان ویا افراد ناراضی درسازمان )دراین کتاب به نمونه های بسیاری ازهمین خودکشی ها وکشتن زیرشکنجه و سرب

 پرداخته شده، وهنوز هم هرباربا خروج افراد ازسازمان، بانمونه های بیشتر مواجه هستیم(.

ال تناقضات بی جواب و رو به تصاعد درتشکیالت واینهمه ستودهٔ اگر انقالب ایدئولوژیک روشن وواضح وشفاف بود. نیازبه یکربع قرن سوال و

 سرکوب وزندان وشکنجه و دروغ ودغل نبود؟!.

اما . جان بدربردیم ۶۷درونمان بنا نهاد. ما ازقتل عام سالروح وروان واما رجوی میله های زندان را در .ما ازمیله های زندان های خمینی گذشتیم

 .آزادی میهن ومردم به ارتش آزادیبخش ومجاهدین پیوستیمکشت. ما پی به زنجیر وبندها وقالده های انقالب ایدئولوژیک کشید و رجوی روحمان را

کردیم واو، همه راقربانی می  وما همه درزنجیر شدیم. ما همه جانمان را فدای او می ،بود« بخشورهایی آزادی » اما این ارتش تنها برای رجوی

سنگین ...مثل حاال که که می نویسم های کشنده ورا، با مکث خودش. ما چه دیروچه سخت وناباورانه این تلخ حقیقت وجان وبام نام  کرد برای حفظ

 ، را فهمیدیم.می بردفروخود درکه مارا  ،برای ثقل چنین سنگین ،ونقطه چین می گذارم

دروغ می گفت!. مریم درباره ۶۴درباره اساس یک ازدواج درسال مریم رجوی هیچوقت نباید  ،( اگرانقالب ایدئولوژیک اصالت داشت۱۸

 ،مطرح می کرد. بسیار سوال درباره این ضرورت ایدئولوژیک مطرح بود« ضرورت ایدئولوژیک»با رجوی همیشه آن را بعنوان یک  ازدواجش

همیشه دربحث ها یا کالس تاریخچه سازمان و...دراین مورد، همین عنوان  طی این سالیان،وکسی معنا ومفهوم عینی ازآن نداشت. درسازمان هم 

اینکه حفاظت اشرف ازامریکایی ها به دولت عراق سپرده شد. وموفق ربیعی گفته بود بایدعراق واشرف راترک کنید وبروید!.  استفاده می شد. تا

برای اّولین باردرسازمان  ،پس ازاین یک کالس تاریخچه سازمان برای الیه های قدیمی ) ام قدیم و ام او( گذاشته شد. وقتی بحث به ازدواج شد

بوده...، مسئول کالس مرضیه « ضرورت ایدئولوژیک»همیشه گفته می شد  :اج خواست خود خواهرمریم بوده!.بّچه ها گفتندازدو ،گفته شد که

پاسخ جلسه بعد او .«من سوال می کنم وبعد جواب را می آورم.»حسینی فرمانده ارشد شورای رهبری که از روی جزوه درس می داد... گفت: 

با حرف  ،سازمان چون می دانست که النهایه«.)ایدئولوژیک نبوده، خواست خود مریم بوده که ازدواج کند!نه ضرورت »تأکید کرد که:آورد و

چنین استدالل  ،زیرا می دانست که اگرما به خارج برویم ،موفق ربیعی ازعراق خارج خواهند شد. دیگر همان استدالل وترم های قبلی را نمی آورد

 تا پاسخ های ما هم مناسب و یکدست باشد. ،وباید مارا دراین مورد ازنو بریف وتوجیه می کردند. نیست! هایی درفرهنگ آزاد خارجه پذیرفتنی

 ،من عقلم به آن نمی رسید) می خواهد بگوید که من پیشنهاد دهنده نبودم! ،حتّی رجوی دراین باره گفته بود: پیشنهاد ازدواج را علی زرکش آورد 

البته این سازمانی است که به سختی می شود از باالی آن  .نرسید!. یعنی یک بار مثبتی به این ابتکار می دهد!(وازطرفی هم می گوید به عقل من 

هرچه هست فقط یک نفرآن باال است، وآنهم رجوی است!. به همین دلیل هیچ اطالعاتی ازآن باال . اطالعات کسب کرد. چون باالیی وجودندارد!

وسپس اورامخفیانه به  .ازهمان پیشنهاد، محاکمه وبه اعدام محکوم شد پس علی زرکش بود. اوهم چند ماه ،عد رجوینمی رسد!. زیرا باالترین نفر ب

می گفتند قبل ازفروغ عضو تیم ونفرتدارکات  ،می پرسیدم ۱۳۶۸ی درسال عراق آورده ودوسال تحت بازداشت خانگی )زندان( بود. من ازهرکس

 (وآرپی جی خورده بود)اصطالحی برای خلع رده شدن ومورد انتقاد شدید قرارگرفتن(.پایینی درمناسباتسطح بود)مسئولیت 

که دو نامحرم را بهم محرم و خواهروبرادرمی کند؟. بنابراین  ،وجود دارد« صیغه خواهربرادری»توضیح اینکه حتّی دراسالم قانونی به اسم 
پیشین مریم رجوی درست باشد، هیچ خواهروبرادرمجاهدی نمی توانند درسازمان اگراستدالالت  ضرورتی نداشت که این دوباهم ازدواج کنند.

بلکه بدلیل اعتماد مان!. اّما اینک که به عقب  نه بدلیل ضعف وعقب ماندگی مان، ،. ماهرگز چنین سواالتی به ذهنمان نمی رسید!!کنارهم کارکنند
بسیارروشن وواضح است. ذهن ما نبود که بدینجا رسید. عملکردیک ربع قرن مان،  داستان خارج ازاعتماد مطلق وچشم بستگی ،برمی گردیم

چرا  هچیزی که من نمی فهمیدم این بودک ۷۳به بعد، هرچه جلوترمی رفتیم دیگرنشانی از سازمان قبلی نمی یافتیم. پس ازسال  ۷۳وبویژه ازسال 



گرگون شد. درواقع بعد از پروژه رفع ابهام، سازمان دیگرروشی را کشف عواطف انسانی وپاکی وصداقت درسازمان که درمسئولینش بود یکباره د
ن کرده بود که نیازی به رابطه اصولی وایدئولوژیک وتوضیح دادن واقناع کردن...نداشت. دستگیری و زندان وبازجویی وبه صالبه کشیدن راندما

یحی جواب داشت، نیازی به سرکوب نبود. ازاین پس بجای توضیح چون اگر کارتوض...، تئوریکتا کار توضیحی و ،بیشتر برای سازمان داشت
واقناع ، شیوه ارعاب وسرکوب جای خودش را درسازمان بازکرد. به همین دلیل کادرهای باالی سازمان هم چهره وحالت هایشان تغییر کرد. 

نیز  ،نفرات درآلبانی که درپروژه رفع ابهام زندانی بودندسالها طول کشید تا بفهمیم حقیقت چیست!.  ،چیزی که من درابتدا علت آنرا نمی دانستم
 همین را می گفتند. 

 

 ُسس عاشورا گونه 

و ماستمالی همه شکست ها    

می نامید!. پس از « شق سیاه»رجوی درنشست ها همواره دربررسی وتحلیل شرایط و استراتژی درپیش گرفته شده، مسیری را هم بعنوان بعنوان 

که روحیه افراد واعضا  شق سیاهیکباردریکی ازنشست ها، بدلیل مصرف بیش از حّد این عبارت، وبار منفی آن دراذهان واعضا،سالها بکار بردن 

وازاین پس شق سیاه را « نداریم!، شق سرخ داریم!. شق سیاه معنای درستی نیست!.« سیاه»از این پس شق » را پایین می آورد!. تأکید کرد که:

عاشورا گونه(. رنگ با ختگی رجوی ازچنین نامگذری وعبارت پردای های مشعشع، نابودی صداقت درروح وروان اورا  سرخ پوش کرد) هم،

 بازتاب می داد. وبرای روحیه دادن به اعضا، هرحماقتی را عاشوراگونه وسرخ نامگذاری می کرد.

، وبنویسند «خلع سالح»ر سر این بود که اسمش را نگذارند پس از جنگ وسرنگونی صدام نیز بهنگام خلع سالح توسط امریکا تمام دعوا ب  

؟. آیا گرد تر ازاین عبارت یافت می شود؟. رجوی می گوید: آقا جان خلع سالح می شویم، اّما اسمش رادرتوافقنامه بنویسید «گردآوری سالح»

 ۱۸۰ح وانهدام همه سالحها ومهمات وتجهیزات و...،گردآوری برای چی؟، به چه منظوری؟، فاصله معنای گردآوری با خلع سالگردآوری!. خب، 

نمی توان گردآوری دوستان وآثار هنری و... را   گردآوری آثار هنری و...، درجه تفاوت دارد. گردآوری بار مثبت دارد. مثل گردآوری دوستان،

الحها، گردآوری شوند، منهدم شوند؟. گویی شرع با انهدام دوستان وآثار هنری یکی دانست؟. ببینید بجای اینکه دوستان وآثار هنری و س

 آخوندیست، که همه چیز با دّجالیّت آمیخته شده است. 

بجای عراق ، مثل پناهنده امام حسین هستیم )« جوار خاک میهن!)عراق(»دراین زمینه رجوی نیزشانه به شانه خمینی سائیده است. مثل عبارت 

که بیرون از تو وجمع ومسئولین گفتند، باید همان را اثبات کنی، این معنی صداقت است؟(. هرچیزی وصدام(، مثل صداقت برون کوک؟،)

پس صداقت که باید از درون وضمیرانسان بجوشد، چیست؟ درواقع خب،صداقت عطف به خود انسان وفرد است. صداقت برون کوک یعنی چی؟ 

جمهوری  ی  رهبریمدارانه خویش درمی آورد. همانطور که خمینی اسالم را،رجوی هم همه پدیده های مادی را برنگ منویّات خود و خودشیفتگ

مصلحت نظام را؟ وبسیاری ازواژه ها ومفاهیم را به  مصلحت ومنافع خودش تبدیل کرده است. برای رجوی نیزواژه ها ومفاهیم  را، قوانین را،

ی فقاهتی وعقیدتی مبنا واصل است.پوچ وتهی هستند ، وفارغ ازاین مفاهیم ومعانی،  منافع ومصلحت رهبر  

 

وسرنگونی صدام ۸۲تصاویر رجوی درسنگر، بهنگام تهاجم امریکا ونیروهای چندملیتی با عراق درسال   

پس از حملۀ امریکا به عراق و جریان خلع سالح، رجوی بایک پیام از تحویل سالحها به آمریکا به عنوان یک »پیروزی بزرگ«! یاد کرد و 

گفت: »من یک می خواستم هزار آوردم!« ودرقبال انبوه سواالت اعضا، زهره اخیانی گفت: »هنر رهبری ما دراین است که هر شکستی را به 

 پیروزی بدل می کند ؟!«.

احمدی نژادهم می گفت:»آنقدرقعطنامه بدهید تا قطعنامه دانتان، پاره شود. وامریکا آنقدرقطعنامه داد، که بند تنبان اقتصاد رژیم پاره شد، وتن به 

 برجام داد!. سخنان رجوی درمقاطع مختلف با سخنان احمدی نژاد شانه می سایند.

رجوی که گفته بود:» اگر کسی ادعا کرد انقالبی ام ،بگو پس سالح ات کو ؟ انقالبی با سالح اش شناخته می شود.« وپس ازخلع سالح، حرف 

محسن رضایی فرمانده قبلی سپاه را بُل گرفت که:» مجاهدین بی سالح، خطرناکتر از مجاهدین با سالح هستند!.« به عبارتی درآستین رهبری 

 توجیه گرعقیدتی همچون فقیهان شرع وتوجیهات بی پایان، هر بهانه ایی برای سیاست ها وشکست هایش وجود داشت، تا آنرا پیروزی بنمایاند.



ما پیروزشدیم!، هرچقدرمی خواستیم ، » دهها نمونه ازاین دست درهمین کتاب است. سازمان درهنگامی که درلیست تروریستی قرارگرفتیم، گفت:

تورا به خدا «. ودمان را مطرح وسوژه رسانه ها  کنیم. حاال دردنیا خبرش پیچیده که ما درلیست تروریستی امریکا هستیم!نمیتوانستیم اینقدرخ

 ۳۰ما  استدالل احمقانه ودلخوشکنانه  را برای اعضا می بیندید؟. این بالغت است یا بالهت؟. وقتی هم ازلیست خارج شدیم، گفتند: ما پیروزشدیم.

برای اّولین باردراسالم ، اسم امام زمان دردرمقرسازمان ملل مطرح »یروزیهایی مثل احمدی نژاد بدست می آوریم که می گفت:سال است چنین پ

«.کردیم  

 نمازخواندن رجوی وادا واطوار آخوندی
  

تاشیطان رجیم  را  ،سه بار به چپ وراست فوت می کنید ،( آقای رجوی شما بعد از نمازخواندن آنگونه که دربرنامه های ویدئوی دیده ایم۱۹

بهتر است بجای فوت کردن وارائه چنین  .ازخود برانید!. بنظرم با وضعیتی که شما دارید حداقل با این فوت کردن ها شیطان ازشما دورنمی شود!

 ً ما ت آنهم بیایید وخودتان خوب می دانید این یعنی نابودی همه باید پای الزا، اگر جواب بدهید فوت وفن هایی؟!، به این سوالها جواب دهید!. طبعا

مردم می فهمند این سوالها هرگز جوابی ندارد ونخواهد داشت؟!. واتفاقاً تمام مشکل شما هم همین  !واگرجواب ندهید .چیزی که ازخود ساخته اید!

 جاست. داستان غیبت شما هم، ازهمین جا آب می خورد. 

حل هایی که درسطح بسیار کوچک وبه صورت آزمایشگاهی)دراشرف ولیبرتی( به اجرامی گذاریم، تا درآینده درسطحی  ( آقای رجوی! راه۲۰

درسطح گسترده هم ناچارهستیم از همان ابزار ومکانیسم ها  ،وسیعتر)ایران (به اجرا گذاشته وبه بار بنشانیم . باید این شرط مهم را دانسته باشیم که

تیغ ،  تیر، »یعنی ابزار ،ازواژه ها وتئوریهای همیشگی درپیام هاتان استفاده می کنم ردوره آزمایشگاهی متکی به آنها بوده ایم!.استفاده کنیم، که د

چون شما رهبری عقیدتی هستید ومن باید با پاهای شما راه بروم و همین ها را برروی مردم اجرا کنم!. کاش فرصت بود این داستان «. تبر، تپانچه

 زمی کردیم ، که ازچه وسایلی وبه چه شیوه هایی استفاده می کنیم!.را با

 برتولت برشت«  ریشه اعتقاداز آنجا خشک می شود، که بخواهیم تحمیلش کنیم.»

بانام درتمامی عرصه ها ازکارکرد هایش هفتاد خوشه درو می کردیم.)طبق آیه قرآن( ما قبالً  باید .( اگرانقالب ایدئولوژیک اصالت داشت۲۱

اآلن بعکس؟!. بالطبع باید با یک ربع قرن استمرارانقالب ایدئولوژیک، اکنون باید سر به  اّما ،مجاهد سرمان را باالمی گرفتیم، افتخارمی کردیم

چه زخمهایی طاق می سائیدیم ، اکنون نه من، بلکه همان ها هم که درلیبرتی هستند وشما هم خوب به وضعیت آنهااشراف دارید درطی این سالیان 

ابتدا فرد محترمی بودم. وقتی گفتم درسازمان بودم،  چه درکمپ وچه درهایم پناهندگی، درهمین آلمان، دارند! زخمهایی که درتنهایی آنرا می لیسیم.

توانستم این رابطه را  بایکوت شدم ومورد تنفربسیاری قرارگرفتم. وآن دیگران که مورد تنفرشان نبودم، ازسازمان منفی می گفتند...، ومن درعمل

تفاوت بسیاری  بهبود بخشم. من هرگزفکرنمی کردم که سازمان تا این حد درخارج منفورباشد!. شنیده بودم، اّما چیزی که می بینی ولمس می کمنی،

را دراین مسیرگذاشتیم. اما رجوی دارد با آنچه می شنوی. ما عاشقترین به آزادی وآرمان مان بودیم، تجلّی آنرا دررجوی دیده و تمام روح وجانمان 

بل به مردم وآزادی بود. ودرطی این سالیان رجوی با قوی ترین ابزار قدرت ودارایی اش، که هما نا  نفهیمد که این عشق نه مختص به یک فرد،

هرکدام ازشما ولوبا » گفت:، خواست روح وماهیّت هرم عشق مارا معکوس کرده وبطورمطلق قاّلده زده و مصادره کند. ومی مریم رجوی بود

نقشی بی بدیل درشکل گیری وتحکیم فساد و جنایت این سه ده  مریم رجوی ازاین منظر،« هیچ ارزشی نخواهید داشت هرسابقه ایی درجامعه باشید،

 داشته است. 

برنده جایزه  - یشاعر لهستان ویسواوا شیمبورسکا قسمتی ازشعر  «دهم.می ترجیح شدن عدد برای شده صف به صفرهای بر را آزاد صفرهای...»
 ۱۹۹۶نوبل ادبیات 

، برای ومن اینک تنها وجدانم می گوید: لیسیدن زخمها را کنار بگذار، اینک بنویس !.بنویس برای سه نسل، برای نسلی که پدران ومادرانمان بودند

 هم نسالن خودمان ونسل اینک وامروز.

از  کردیم وسپس مکان زنان را جدابا طالق زنان را ازمردان ۶۸درسال  ایی مریم رجوی برای زنان، پیش ازآن، برخالف ارائه برنامه ده ماده

ن مردان، تادرمقابل چشم همدیگر نباشند. ترّدد پیاده همراه زنان ممنوع، دیوارهای مرئی ونامرئی هرروز چه بصورت فیزیکی )در کنار هم بود

جدا  زنان وبالعکس ، خرید از فروشگاه درزمان های جدا ازمردان، تا رفتن ممنوع، عدم سوارشدن به خودروممنوع، تکی به اتاق زن فرمانده 

و ممنوعیت ترّدد درآن زمان و مکان،  درخیابان ورزش زمانبندیهای پارک و پمپ بنزین، ورزش، مسابقات ورزشی و دویدن زنان سازی

...(و چه حائل های ذهنی )نشست های مختلف غسل روزانه ، صفر صفر غسل  یکدست زنانبا پرسنل و برای زنان آشپزخانه جدا در لیبرتی

ی ماهانه یا اعیاد یا هر مناسبت دیگر یا بدون نیازوبهانه درسرفصل ها غیرواقعی وخود ساخته ویا مشخص شده، باسلسله ایی ازانواع نشست ها

ده ارشد شورای رهبری و زنان فرمانده مقر وسپس توسط مردان  احمد واقف  و ومریم رجوی تا مژگان پارسایی و زنا ن فرمان رهبری)رجوی (

 عباس داوری ،محمد حیاتی ، فرمانده مقر تا اف جی واف آ ونشست کمیته و...(. 

 

 بود!:آوار شده  وروح روانمانبرسر ی سرسام آورنشست هاحجم چنین سقفی ازاست که آقای رجوی! ما دراشرف ولیبرتی بیش ازیک ربع قرن 

 درتوتالیتاریسم ایدئولوژیک نشست هازنجیره ای از تشکیالتی سلسله مراتب چارت 



                                                                                                     

                     

ساعت درنشست های مختلف باید شرکت می  ۳۷داشتم. اّما برغم این دریک هفته دریک محاسبه ساده، اگرچه من کمترین نشست ها را  ۸۷سال 

کردم. این سی وهفت ساعت منهای کاراصلی روزانه! ونگهبانی های شبانه و... می باشد. این کمترین زمان صرف شده برای نشست ها برای یک 

تمام وقت روزنامه های رژیم را مانیتورینگ و...ارائه میدادم. عضواست. بدلیل اینکه من دریگان تبلیغات) سیمای آزادی( بودم وبصورت 

درسازمان چه بسا از سه روز تا چهارماه مستمرهم نشست داشتیم. جدول ضمیمه، نشست های اشرف ولیبرتی رانشان می دهد. درزیر چنین آواری 

کدام ذهن می توانست به اندیشه مراجعه کند؟. به همین دلیل  ازنشست های یکطرفه که، همه افراد باید تمام سخنان مسئول نشست را اثبات کنند!.

آیا احمقانه ترازبحث های ایدئولوژیک مریم رجوی، می توان چیزی دیگری یافت؟. درآلبانی « کلیدفهم یعنی اثبات بحث!.» مریم رجوی می گفت:

ما کجا بودین ) کجای کره زمین( ؟. شوکه می شدند؟، با با ورنمی کرد؟. می گفت: ش به هرکسی ازمردم چنین شرایط وبحث های را می گفتیم،

 ورنمی کردند؟.

عراق

اشرف

سازمان مجاهدین خلقدین خلق

ارتش آزادیبخش ملی تشکیالت مجاهدین

نشست رهبری 

مریم رجوی مسعود رجوی 

نشست ایدئولوژیک  نشست ایدئولوژیک 

نشست تشکیالتی نشست سیاسی 

نشست سیاسی نشست خطی استراتژیک

نشست امنیتی

نشست های سازمانی

مسئول تشکیالت مجاهدین مسئول اّول سازمان رئیس ستاد مجاهدین  جانشین رهبری

نشست انقالب نشست انقالب نشست انقالب نشست انقالب

نشست تشکیالتی نشست تشکیالتی نشست تشکیالتی نشست تشکیالتی

نشست دیگ نشست دیگ نشست دیگ نشست سیاسی

نشست دیگ

نشست های فرماندهان نیروها

فرمانده مقر فرمانده مقر)برادر ارشد(   اف جی فرماند ه یگان  فرمانده واحد رئیس ستاد مقر  فرمانده محور
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جمعه ها جمعه ها و... پیامهای رجوی و... بسته به کار جمعه ها روزانه روزانه درصخنه روزانه

مناسبت ها



 

 اطالعیه کثیف خودتان درسایت مجاهدین نگاه کنید:این به یکبار( آقای رجوی شما حتّی ازمیرزاآقا پاک نیت هم نگذشتید!.لطفاً ۲۲

 مقاومت فعالیتهاى - مقاومت - اخبار
 AM 6:20:01 1393/10/25 تاریخ:

 درگذشت میرزا آقا پاک نیت در آلبانی        

دی  24در تهران توسط دژخیمان خمینی اعدام شده بود، بعدازظهر چهارشنبه  1360اشرف پاک نیت که در میرزا آقا پاک نیت، پدر مجاهد شهید 
 سالگی در بیمارستان در آلبانی در اثر سکته مغزی درگذشت.81در سن  1393

و پاسداران خمینی شده بود اما وادار به همکاری با مزدوران  60مرحوم میرزا آقا پاک نیت در جریان دستگیری و شهادت دختر مجاهدش در دهه 
به اشرف رفت و به مجاهدین پناهنده شد و تمام حقائق را با آنها با جزییات در میان گذاشت که در  1366در سالهای بعد به ترکیه گریخت و در 

 های مجاهدین به اطالع عموم رسید.همان سال در رسانه
سال گذشته همه رسیدگیهای انسانی را درباره او به کاملترین صورت انجام دادند. 26ذیرفتند و طی عنوان پناهنده پمجاهدین متعاقباً میرزا آقا را به

 توسط مجاهدین از لیبرتی به آلبانی اعزام شد. 92وی جزء نخستین نفراتی بود که در خرداد سال 
آرزوی مغفرت و رحمت درگذشت میرزا آقا پاک نیت را که به رژیم پشت کرد و تا پایان عمر در اشرف و لیبرتی با  ایران خلق مجاهدین سازمان

 «گوید.با تحمل همه خطرات و شدائد نزد مجاهدین باقی ماند، تسلیت می
 

 ایران خلق مجاهدین
 93 دی 24

    

 درآلبانی آقا مزارمیرزا سنگ

 نداریم!. مهمان اینجا ما:» بودکه کرده وتأکید گفته بارها رجوی .!نبود سازمان وپناهنده مهمان آقا میرزا است. ودورغ سراسرکذب سازمان اطالعیه
 .کرد! می خطاب آزادیبخش ارتش وازافسران سازمانواوراعضو کرده، صحبت میزراآقا با درحضورهمه عمومی درنشست هم رجوی خود «

 وبراثر کردند اش سوژه یکباره کرد. می شرکت هم جاری عملیات هی ودرنشست مابود نزد (۵ ومرکز )مقر ۵ دراف ، ۷۵درسال میرزاآقا
 می من به درلیبرتی .بود همکالسی رجوی مریم با که رهبری کیانوش اوبود. با وژنراتورمقر برقی لوازم تعمیر مسئولیت  افتاد. گریه به انتقادات
 بود. خوب هم اش زندگی وکارو داشت هم تخصص ودرکاربرق کرد. کارمی برق شرکت دریک بود. ما محلّی هم میرزاآقا»گفت:

شرم نمی کنید چنین فردی را که بیش ازیک ربع قرن درسازمان وارتش بود، پس ازمرگش اینچنین ازاو کینه کشی می کنید؟. شما  ،آقای رجوی!

و کینه  دین محمد ازچنین برداشت ها« اگردین محمد جزباکشتن من استوار نمی شود پس ای گلوله ها بگیریدم.» نرانی امجدیه می گفتید:که درسخ

اوبرزبان » گفت:  پیامبردرجواب آنانوقتی خبر رسید که عمار دربرابر شکنجه های بنی امیه اسالم را نفی کرده، اّما  پیامبرکشی هایی بری است. 

شما نه تنها همین اتهام را به هم زندانیای سیاسی که از زندان آزاد شده وبه سازمان  «تفاوت رویکرد را می بینید!.« کرده اّما قلبش با ماست. نفی

د ش میرزاآقا هم پس اززندان وشکنجه نزدشما آمد وبیست شش سال ماند. حداقل بخاطر دختر شهیهمه را تفاله می نامیدید و... وحتّی  پیوستند

باورم  ،خواندمدرآلبانی حرمت اورانگه می داشتید. چه چیزی باعث می شود که تابدین درجه سقوط کنید. من اطالعیه را درکمپ بابرو  ،اشرف

ه شما این روح پرکینه خودشیفته را ازچه کسی به ارث برد .ی ابوسفیان را پس ازفتح مکه بخشید!حتّ  پیامبرچنین کارکثیفی صورت بگیرد!.  ،نشد

 اید؟!. میرزاآقا عضو سازمان و دررده ام جدید بود.



 

ت وآزارهای شما، دریک بنگال زندانی بود. وازفرط فشارتعادلش را ازدست داده وصدای او مثل پس ازآن اودرقرارگاه العماره، بدلیل همان اذیّ  

می خندیدند. هنوز همان صداها وزوزه ها  او ین صداها بهزوزه وصدای حیوانات... درقرارگاه می پیچید. فرماندهان وعده ای دیگر باشیندن ا

برای من خیلی درناک بود. پیرمردی درآن سن وسال  وزوزه کشیدن درمقابل چشمانم قراردارد. شنیدن چنین صدا از مریدان شما وخنده های بعضی

. درآلبانی هم اورا ازتشکیالت طرد کرده که اینچنین صداهایی ازخود تولید می کند؟! ،چه بالیی برسرش آمده که به چنین روزی افتاده؟

 ودرساختمان وقسمت جدا شدگان دروضعیت نامناسبی بسرمی برد.

د، برای ، اگرهمین پیام مریم رجوی را بخوانیچنین خرج می کردپیامی برای اونداد. اّما برای همسایه های فرانسوی،  این مهرتابان مریم رجوی 

  :کفایت می کند« جمهور»فهم وشناخت این رئیس

 مقاومت تهاىفعالی - مقاومت - اخبار
 AM 8:37:49 1395/2/24 تاریخ:

 درگذشت ویکتور گلوتا، از حامیان شریف فرانسوی مقاومت ایران

 

 
به همراه همسرش، در آن  2008...ویکتور گلوتا که شیفته مجاهدان اشرفی و رزم و پایداری آنها در برابر دیکتاتوری آخوندی بود، در نوامبر 

 مدتی کوتاهی را در قرارگاه اشرف و در میان رزمندگان آزادی سپری کرد. شرایط سخت به اشرف سفر کرد و
  
 اشرف شهر در مقاومت حامیان از شماری با همراه گلوتا، ویکتور 

 
 رجوی مریم تسلیت پیام
 فرانسه در ایران مقاومت بزرگوار حامیان از گولوتا، ویکتور درگذشت مناسبتبه
 

دریغ او آورد از میان ما رفت؛ اما انسانیت و صمیمت و سخاوت بیارمغان میها را برای مجاهدین بهویکتور گولوتا که مهربانی و محبت فرانسوی
وی اشرف کنندگان، شتافتن به سهمیشه باقی خواهد ماند... او مظهری از جهانی انسانی است که در برابر بیداد و ستم و مماشات، دوستی با مقاومت

های هر دو ملت را در خود جمع کرده بود، ... تبار که خوبییک مبارزه عادالنه را برگزید... این فرانسوی ایتالیاییها و یاری رساندن بهو اشرفی



بود.... در نگاه و ها راستی که نمونه ترین دوستیآالیشترین و بیترین، طبیعیرنگچشمداشت و ابراز بیگذاشتن و محبت کردن بیو در مایه
داد... او در که در کنار اعضای این جنبش باشد دست نمیاحساس ما، ویکتور انگار فرشته نگاهبان این مقاومت بود. هیچ فرصتی را برای این

داد. این را ما اش را به همه نشان میفرد بود و انساندوستی عمیقلحظات سخت به اشرف رفت و همه جا در کنار ما بود...سخاوت او منحصربه
کرد میدیدیم. در حقیقت، او عضو افتخاری مقاومت ما بود و من مطمئنم که روح او اآلن در در عشق و عواطفی که نثار خواهران و برادرانمان می

 دین است همچنین بههمسرش، دومنیک عزیزمان، که خواهری برای همه مجاه کنار خواهران و برادران شهیدمان است... فقدان تأثرانگیز او را به
 گویم.صوفی دختر ویکتور و فرزندانش و به مردم اورسوراواز و به مجاهدان اشرفی تسلیت می

 
 درهمین خبربچاپ رسیده است.همراه با عکس مریم رجوی با ویکتور گولوتا وعکسهای اودراشرف...

پاک »گذشت پادشاه عربستان، که ازنظر مریم ،این پادشاه همچنین هشت روز پس ازمرگ میرزاآقاپاک نیت، پیام مریم رجوی به مناسبت در
 ومواضع شجاعانه ای درجهان عرب واسالم داشته ، چنین آمده است: !بوده«نیت

 مناسبت درگذشت ملک عبدهللا پادشاه عربستان سعودیپیام تسلیت خانم مریم رجوی به
 

 1393:11:03–تاریخ درج خبر 
خصوص مواضع او علیه دخالتهای و به شجاعانه ملک عبدهللا در مسائل مربوط به جهان عرب و اسالمیادآوری مواضع خانم مریم رجوی با 

فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سیاستهای ضدانسانی و ضداسالمی این رژیم علیه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که رویکرد مقابله و 
ف کرده بود، بیش از پیش تقویت توصی« رأس مار فتنه و ریشه همه مشکالت منطقه»قاطعیت در برابر این رژیم که ملک عبدهللا آن را به درستی 

 شود.
رویکردی که نه فقط متضمن دفع شر و شرارت این رژیم ضدانسانی و ضداسالمی از مردم منطقه، بلکه در راستای مقاومت ملت بزرگ و  

ار اعدام در جهان و شریف ایران برای رهایی از ستم و جنایت آخوندهای دجال و فریبکاری است که تحت نام اسالم و دین خدا، امروز رکورد
المللی است و بدترین جفا و خیانت را اول به مردم ایران و سپس به تمامی کشورهای همسایه و همه مسلمانان جهان کرده بانکدار تروریسم بین

  .است
و مدینه و کازابالنکا در دوران ها و دعوتهای مکرر او به ریاض و مکه مریم رجوی با تأکید بر دوستی ملک عبدهللا با رهبر مقاومت ایران و نامه

ید از ویژه هدیه قسمتی از پرده کعبه به مسعود، برای مردم سعودی در راستای صلح و آرامش در منطقه و خلعاش از رهبر مقاومت، بهولیعهدی
 رژیم آخوندی در کشورهای منطقه آرزوی پیشرفت و موفقیت کرد.

 
شود رامی خواند. شعرش همواره با نام فلسطین تداعی میسخن وشعر محمود درویش را که   کاش مریم رجوی بجای پادشاهان عرب وعربستان،

اگربا من بود یکی  »گفته بود:درباره برگزاری اجالس عرب  محمود درویش هنگامی که اسرائیلی ها به دختران کوچک فلسطینی تجاوزکرده بودند
اودرقبال مواضع پادشاهان عرب  این اجالس سران عرب می آوردم تا ببینند وشرم کنند...، ازهمان دختران کوچکی که موردتجاوزقرارگرفته اند با

تا جایی که این  ، چنین سروده بود: من پادشاهان عرب  را حراج می کنم! آیا کسی هست این پادشاهان را مفت ازمن بخرد؟!. )نقل به مضمون
نه اینکه میرزاآقا پاک شد او این پادشاهان را مفت می فروخت. اّما حاال برعکس شده،  ( اگر کسی پیدا می درحافظه ام مانده است ۶۱شعردرسال

کارکرد همان ایدئولوژی  بل با وقاحیت بی چشم رویی ننگ وانگ به اومی چسبانند. زوزه های میرزااقا، ومفت بفروشد، نیت را چوب حراج زند،
 واال چرا باید چنین زوزه کشید؟.مریم نشان است که همچون حیوان با او رفتارکردند. 

  

 ملک عبدهللا پادشاه عربستان سعودیعکس های  

 بدون شرح:



   

  

 

 شاخ ودم های یک  دگردیسی

 ...اسالم ما اسالم ضیاءالحق و ملک فیصل نیسترجوی:   

 امام خمینی را تنها نخواهیم گذاشت...

 انتشار داد.« حجت االسالم احمد خمینی»سازمان مجاهدین خلق )شعبه قم( نامه سرگشاده ای خطاب به  ۵۸مهر ماه سال 
اسالم ما اسالم ضیاءالحق و ملک فیصل  ... :( ضمن اشاره به بیانات وی که گفته بود۳در صفحه  ۵۸مهر  ۱۷کیهان )در قسمتهایی ازاین نامه 

 شود.جیده میسن« آزادی»...و اصالت مکتب در میدان نیست
 خواهیم که انقالب نیمه تمام امروز ما در تاریخ آینده نیز همچنان انقالبی ناتمام و ناقص معرفی شود که خدای ناکرده در نیمه راه شکستما نمی ...

 خورده باشد. انقالبی که در نخستین گامها فرزندان راستینش را بلعیده و هم به رهبری اش خیانت شده باشد.
هللا العظمی امام خمینی را تنها نخواهیم ما هرگز روحانیت مبارز و در صدر همه نیروها، حضرت آیتمزبور مجاهدین نوشته بودند: در نامه 

 گذاشت و تا آخرین قطره خون نیز در کنارشان خواهیم بود.
 

 آقای طاهراحمد زاده هم شایست یک خط ویک کلمه خانم مریم رجوی نبود

یاری کما اینکه مریم رجوی یک خط ویک کلمه درباره مرگ آقای طاهراحمد زاده نداد. آقای احمد زاده بهنگامی که استاندارمشهد بود، امکانات بس

به پاریس  به افرادی که جهت اعزام او ۱۳۶۵دراختیار سازمان قرارداده بود. این کین توزی!، تنها وتنها به این دلیل بود که آقای احمد زاده، درسال

اد بود نزد اورفته بودند، پاسخ منفی داده بود. مهرداد نیک سیر، خودش ازچنین مسئله ایی درزندان سازمان، نزد من پرده برداشت. واین خود مهرد

وبا  خوانده شد،، ازآلمان به اشرف فرا ۷۳که، بسراغ آقای طاهراحمد زاده هم رفته بود. مهرداد درپروژه رفع ابهام وزندان های سازمان درسال



همان لباس خارج کشوری، وکت وشلواردستگیر وبه زندان منتقل شد. دردادگاه رجوی نیزمن واو با هم حضورداشتیم. مهرداد نیک سیر در سال 

 دردرگیریها وتهاجم دولت مزدورمالکی کشته شد.۸۸

 ۵فراز - ۱نهج البالغه: خطبه .، خالص نمودن عمل است) یگانگی(( کمال توحید۱۰

واین امربا  .چون روح انقالب ایدئولوژیک هیچ اصالت وخاستگاه درنجوشی نداشت انقالب ایدئولوژیک بجای یگانگی، دوگانگی با خود آورد.

بود »استفاده ازجبردرعراق محصور وسوءاستفاده ابزاری ازآن جهت سرکوب و...، حکم تزریقی و تحمیلی داشت. رجوی به آن می گفت: 

 یعنی یا ماندن دراشرف!. رجوی حتّی براحتی ،بود. بود ونبود ما، برای رهبری، جنبه فیزیکی داشت« خودش»، اّما درعمل این بود ونبود «ونبود

آدم خوبی باشد. مهم دراینجابودن است)اشرف وارتش آزادیبخش(. ممکن ست فردی درجامعه  ،ما حتّی نمی خواهیم یک فردی» تئوریزه می کرد:

آدم  غیر قابل مقایسه با !،هم داشته باشد. اّما وقتی درمسیر مبارزه نیست. کارایی ندارد. این آدم بد اینجا)ارتش( وواالیی صفات انسانی بسیار خوب

 « !. مهم این است که او دراینجا) رهبری رجوی( قراردارد.خوب جامعه است. به همین دلیل ما کاری با خصوصیات بد او نداریمبسیار

!. همین روند باعث شد تا ما بجای عنصر آگاه ومبارز، دنبال جوانان افرادش راخودش مجسّم می دید. نه خالص بودن وجود رجوی توحید را در

بود. رجوی دنبال کار سیاسی بود، نه عنصر ارتش  برای افزایش آمار ،ازاین پس جذب افراد باشیم.ومستأصل ی کار وفقیر ودرمانده معتاد وب

آن شد. تا چیزی که برایش  رزمنده ومجاهد!. اوعواطف واحساس نسل ما وعمق اعتقادمان به جنگ با خمینی را می دانست. به همین دلیل سوار

 نام خویش.یگانه  قدرت و شیفتهٔ  ، وجودی شیفتهٔ «خودش»وآن چیزی نبود جز ،یش ببردمهم ومطلق بود پ

 تفاوت دودیدگاه: چگورا و رجوی

فروتنی اینک  واینکه هرکسی درارتش آزادیبخش نیست بیهوده تالش ومبارزه می کند. آقای رجوی! برخالف شما و دیدگاهتان نسبت به دیگران،
تا  ،گذرد وقتی امروزه یه دخترخانم جوان آمریکایی ازامنیت و زندگی مرفه خودش می»قلب چگورا بشنوید: وتواضع وحق شناسی را ازصمیم 

 کیلومترها آن طرف تر کره زمین به انسانها کمک بکند و بهتر بگویم به انسانیت کمک بکند ، دیگرمن چه حرفی برای گفتن دارم جزاینکه خجل
   «باشم.
 

را قرار ادرطی نشست های این سالیان دراشرف ولیبرتی، شما درنقطه مقابل دیدگاههای چگو ،خودتانرسخنان نا بب آیا واقف که، آقای رجوی!

 ساله شما رشورای ملی مقاومت نیز ازشما جدا شدند؟.۳۰آیا می توانید حس کنید چرا دوستان . ؟دارید

پدر، مادر، اقوم، خانواده ها، دوستان و آشنا یا ن وجامعه ومردم( برای ابتدا خیال کردیم با قطع رابطه با جهان )خواهر، برادر،  آقای رجوی!  
م بلکه مردم مبارزه می کینم ؟!. ما می خواستیم همه چیزمان رافدای مبارزه وآزادی مردم کنیم. خیلی طول کشید تا بفهمیم همه چیز، نه فدای مرد

 همه ارزشها واصول زیرپای رجوی قربانی می شود.

 ومی توان همه چیزرا خواند وفهمید. گفتارهایی از کتاب رمان  ،یعنی عصرباطل السحر شما، مردم به اینترنت دسترسی دارند .ستعصر اینترنت ا
 برنده نوبل ادبیات است را مناسب می بینم که در اینجا برایتان بیاورم : ژوزه ساراماگو یکی از مشهورترین آثار کوری

 «ک تری می سازد ؟!از ما آدم های پا کوری خیال کرده ایم »

 «خیال کردیم با بستن گوش می توان ذهن را سالم نگه داشت ؟!»

 « دستم آمد ! دنیا  وقتی شما آشغال ها کور شدید ، همه چیِز این

 «حکومت کند ؛ به عبارت دیگر هیچی که می خواهد هیچ را سازمان دهد!دولِت کورهاست که می خواهد بر کورها 

 «کسی که دستور می دهد و کسی که اطاعت می کند هر دو کورند» 

 .«کور ها که اسم ندارند! من فقط یک صدا هستم ، چیز دیگری مهم نیست»...

 

 بخش پنجم:   جاه

 سقوط مطلق ، تاوان جاه سرکش رهبری منحط  



 
 نردبان این جهان ما ومنی است        عاقبت این نردبان افتادنی است 

 

 الجرم هركس كه باالتر نشست          استخوانش سخت ترخواهد شكست

 

 دوخروس دریک کُنام

    
گرفت. بنابراین دعوای ، بحث اصلی سازمان، ربودن رهبری انقالب بود وخمینی دزد بزرگ انقالب نام ۵۷( ازهمان ابتدای انقالب ضد سلطنتی ۱

اصلی برسررهبری است. دوخروس دریک کُنام، هرکدام درپی نام وبام وجاه شیفته جانش. یکی اسالم را بنام خود مصادر کرده و یدک می کشید 

بود. کما اینکه بوضوح وآن دیگری بنام مردم، آزادی واسالم انقالبی ، با یک س س تاریخی وایدئولوژیکی، النهایه دراین وادی، منزل ومقصود یکی 

نوع مارکسیستی والیت فقیه اعم ازنوع اسالم ارتجاعی والیت فقیه)خمینی و خامنه ایی( و ،با هرآب ورنگی ،دیدیم هرنوعی ازرهبری ایدئولوژیکی

 ،وع دیکتاتوری، چیزی جزپسمانده ترین نونوع رهبری عقیدتی رجوی واسالم دمکراتیک  *واستالینی (جوچه*رهبری خدایانه کره شمالی )و

 وسیستمی مبتنی بر توتالیتروعدم دمکراسی وپاسخگویی نبوده ونیست.

رهبری عقیدتی »صفرمطلق« دمکراتیزم است. چطورمی توان چنین رهبری فقاهتی وعقیدتی که بربام اسالم نشسته را اسالم دمکراتیک ومردمی 
خواند؟. »صفرمطلق« دمکراتیزم یعنی:»حزب فقط حزب هللا ـ رهبر فقط روح هللا«، »ایران رجوی- رجوی ایران« ویا» مریم ایران، ایران 

 مریم!«. نفس چنین شعاری استهزای دمکراسی و»آزادیست«. 
 است. «جمهوری»و مردمی ویاحاکمیّت دمکراتیک با وفقاهتی عقیدتی رهبری پارادوکس این

پدیا، دانشنامهٔ آزادویکی - *جوچه  زیر نویس:  

حاکی از این است که برای دست یابی به جوهر جوچه و خروج از قبر خویش، برای اینکه روزمره نو و تازه  کره شمالی تبلیغات رسمی در»

بدهید. با « رهبر عزیز»از خلق و رهبری است. در جوچه ذوب بشوید و دستتان را به دست بشوید باید به این باور برسید که هرچه دارید 

ای خواهید بود که کند و شعلهشوید. دستگاه ارزشی تان تغییر میکنید تا درراه نمانید. اینطورتک تک شما جاودان میحرکت  کیم جونگ پاهای

برای غلبه بر ترس و یاس و  کبیر.  کیم جونگ اتصال شما به نقطه خارج از خودتان است به« جوچه»تواند آنرا خاموش کند. راز کس نمیهیچ

 .«ناباوری خود را به رهبری بسپارید تا آسمان پراززیبایی و ستاره باشد

تالیني كه همه مي دانستند ازهیچ آموزش شایسته اي درتمام دوران زندگیش بهره نبرده نابعه! داهي كبیر براي اس :اعطاي القابي مانند *:استالینی
كه  وشاعران روس ودیگرجمهوري ها مدیحه ها سرودند .چشم گیر است روزنامه ها دراین دوران مقاالت متفاوتي را منتشر مي كردند جداً  ،بود

بلكه او را همه روزه  ،داه تزلزل ناپذیر وبالمنازع شوروي مي دانستندابرحق لنین ورهبربا ارتجاوز مي كند اورا نه تنها جانشین  تعداد آنها از صد
بعدها بدست استالین اعدام و قرباني  او که .از این میان نام پیتاكوف از معروفترین است. رهبر و پیشواي همه كمونیستهاي جهان اعالم مي كردند

كشور شوراها دیگر حل شده است و این رهبرنابعه ماست كه پس انجام وظیفه دوشادوش لنین و  شد روزنامه پراودا نوشت: موضوع رهبري در
استقرار حكومت شوراها در شوروي نام خود را به اینده كشورما پیوند زده واكنون درجایگاهي است كه درمفهوم سیاسي به استقرار 

 قد راست نموده است. هانيج سوسیالیستي و سركوب دشمنان خارجي وامپریالیست جهاني حكومت

 به دوش کشیدن صلیب جاه رهبری

رجوی ازجوچهٔ رهبر کره شمالی که اینک به مضحکهٔ خود شیفته ایی درجهان تبدیل شده است، طُرفه ایی نیست  طابق النعل بالنعلالگو برداری 

دهه  ۳که بخواهیم آنرا انقالب ایدئولوژیک واسالم دمکراتیک وبردبار با کاله گشادتری بنام رهبری عقیدتی برسراعضایی که ارتباط شان بیش از 

ا دنیای خارج قطع شده اند، درعصرارتباطات و اینترنت رونمایی شود. ب  

 

واینکه نخ وصل های رابطه سیاسی، عاطفی، ضعیف  ،(آقای رجوی! شما همیشه ازنخ وصل به رهبری عقیدتی و ضخامت آن صحبت می کردی۲

شما تنها کسی  تا صلیب جاه شما را بدوش بکشند. و ناپایدار است وشما وصل ازنوع مریم به رهبری عقیدتی را ازمجاهدین می خواستید.

درسازمان مجاهدین هستید که نه تنها سرسوزنی بحث فردیّت و جنسیّت را به خود نبرده اید. بلکه بصورت معکوس، به افسارگسیخته ترین شکل 

 اش به این فردیّت وجنسیّت درجنون جاه شیفته تان میدان می دهید.



 ایدئولوژیک!چه انقالب اسالمی، چه انقالب  سپید،هرنوع انقالب، چه  انقالب 

 نه با پپسی نه پاسپورت! نه باچماق اّمت درصحنه! نه با نشست دیگ ومشت آهنین!

( آقای رجوی! شما می گفتید: انقالب ناکرده ایی درمیان مجاهدین باقی نخواهد ماند!. این که آزادی و اختیار نیست، جبر است و زور ۳
 مگی؟.واجباروخود کا

و اتحمیل کرد تا با ،داستان محترم بابایی که سازمان کریم حقی را که درموضع مسئول بود)شما درتشکیالت هم ازدواج را اجباری میکردید، مثل 
 دراروپا خودکشی کرد!.) شرح داستان را می گذارم بعهده کسانی که درجریان کامل این مسئله هستند!(.  محترم بابایی بعد و ازدواج کند.

 شما طالق را هم اجباری کردید؟

 طالق مریم ازمهدی ابریشم چی، بنا به گفته خودتان، دیگر برای اعضا  قابل تکرار والگو برداری نیست!.

 آقا وخانم رجوی!

؟!«شریف»رد ملقّب به آقای مهدی ابریشم چی! م  

 سخنان مسیح را گوشدار: 

هرگاه کسی » اّما من به شما می گویم:«.هرگاه مردی، با زن خود متارکه نماید، باید طالقنامه به اودهد»همچنین گفته شده است:»

 -۲۳ -۵متی «. نامی کندزن خود را، جزبه علت زنا طالق دهد، اورا به زنا کاری می کشاند. وهرکس با چنین زنی ازدواج نماید، ز

۳۱ 

آیا تا بحال نخوانده ائید » فریسیان: آیا جایز است که مرد به علتی که بخواهد زن خود را طالق دهد. عیسی درجواب ازآنها پرسید:»

، وآن که پروردگارازابتدا انسان را اززن ومرد آفرید؟. به این سبب که مرد، پدرومادرخود را ترک می کند وبه زن خود می پیوندد

«. دو یکی می شوند. ازاین رو، آنها دیگر دوتن نیستند، بلکه یکی هستنَد؛ پس آنچه را خدا بهم پیوسته است، انسان نبایدجدا سازد  

بخاطر » عیسی جواب گفت:«. پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طالقنامه به زن خود، ازاو جدا شود؟» آنها پرسیدند

هرکسی زن » موسی اجازه داد اززن خود جدا شوید. ولی ازبتدای خلقت چنین نبود. اّما من به شما می گویم: سنگدلی شما بود. که

خود را به هرعلتی، بجزعلت زنا طالق دهد، وبا زن دیگری ازدواج کند) نماید( مرتکب زنا می شود؛ شاگردان به او 

همه » عیسی به آنها گفت:«. هتر است که دیگرکسی ازدواج نکنداگرشوهردرمقابل زنش باید چنین وضعیّتی داشته باشد ب»گفتند:

نمی توانند این سخن را قبول کنند، مگرکسانیکه استعداد آنرا داشته باشند. بعضی ها طوری بدنیا آمده اند که نمی توانند ازدواج 

ازازدواج خودداری می کنند. بنابراین کنند، عده ایی هم بدست انسان مقطوع النسل شده اند، وعده ایی هم بخاطرپادشاهی آسمانی 

۳-۱۲. ۱۹متی «.  هرکس قدرت اجرای این تعلیم را دارد آنرا بپذیرد  

 شما طالق را هم اجباری، ومسائل ایدئولوژیک را با اهرم تشکیالتی وجبرناشی ازعراق و تکیه گاهی چون صدام! تحمیل کردید؟

 اینست که هرکسی به من آنطور که خودم می خواهم وتعیین می کنم، تن ندهد. باید تعیین تکلیف شود!. سخنان شما مانند سخنان سخنان شمامعنی 
هر » «حزب فقط "رستاخیز» است که عمالً نشانه و اعترافي علني به خودكامگي پهلوي دّوم است: ۱۳۵۴محمدرضا پهلوی پادشاه ایران درسال

شما نه تنها مثل حزب رستاخیز شاه که این شعار را سرلوحه قرارداده  .«ب رستاخیز شود پاسپورتش را بگیرد و برود.خواهد عضو حزكسي نمي
که همان زندان وشکنجه بود را انجام می دادید وحتّی نام پپسی را هم  ،؛ بلکه گوی سبقت راازآنها هم ربودید!. پپسی را«یا پپسی یا پاسپورت»بود: 

دیپورت می کردید  سن محصل ونادررفیعی نژاد دربازجویی ها می بردید!. تفاوت شما با شاه این بود که شما بجای پاسپورت،توسط حسن نظام، ح
 به زندان ابوغریب وتبادل با اسیران جنگی صدام!.



 

حزب فقط » اعالم کرد: برسرکارآمد وخود و ،«حزب فقط رستاخیز» :که می گفت شاه غلط کرده می گویدسخنان شما مانند سخنان خمینی است 
 «. رهبرفقط روح َّللاّ »بعدی اش را بسازند: « ایجابی»چماقداری، ترجیح بند  تا امت همیشه درصحنهٔ  ،«حزب هللا

 این همان روش خمینی بود که پیش پای رأی دهندگان گذاشت: جمهوری اسالمی، آری یا خیر

  

  

 

دردیداری که با  ۸۹وهاله ایی برسرخود می دید!. درتیرماه  ،برداشته بودخود شیفتگی  ینژاداست که اورا هم یابواحمدی سخنان شما مانند سخنان
همچناکه سخنان شاه «.نظام جمهوری اسالمی تنها یک حزب دارد و آن هم حزب والیت است» نمایندگان خامنه ایی دردانشگاهها اعالم کرد که

 وشدیم!.دستمایه مضحکه، تمسخر وطنزهاي شفاهي مردم دراین چهاردهه قرارگرفته، ما هم مشمول آن خواهیم شد، وخمینی واحمدی نژاد 

 ۰۰/۶/۱۳۹۲ "             انشاء دیکتاتوری "

 

 من بدم می آمد 

 و نمی فهمیدم 



 انشاء بنویسم -که چرا 

 " از ماست که بر ماست "                         

 

 عجبا ! 

 " شاه " همین را می خواست ! 

 من نمی فهمیدم 

 آنچه از دیکتاتوری بر سر ما می آید 

 جملگی 

 " خواست خداست " !        

 

 ال ! فغا

 " شیخ " همین را می خواست 

 نمی فهمیدم  

 که چرا این تزویر 

 خواست خود ، خواست خدا میداند 

 و بسا بیشتر از آن ...!

 

 بوالعجبا ! 

 که در این آمد و شد 

 هر که آمد ! 

 " همین " را می خواست ...! 

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

 

کی پذیرش رهبریش را . وبه قدرت چسبید؟ ،مانند شما تشنه قدرت بود جاک که شما مدعی پیروی ازآن هستید، «علی» شیعیان آقای رجوی! امام
 ؟!. نهج البالغه و تاریخ اسالم را بخوانید:«رهبری عقیدتی»آنهم  کرد؟!. برای یارانش ومردم اجباری

، ۳۲، ۳۰، ۶، ۳، ۲در برخی از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار نهج البالغه هم از داستان بیعت سخن رفته است که برای مثال در خطبه های 
)از ترجمة سید جعفر  ۲۰۹و  ۲۷، ۲۲، ۱و کلمات قصار  ۶۲و  ۵۲، ۶و نامه های  ۲۲۹و  ۲۰۵، ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۶۲، ۱۳۸، ۱۶۳، ۵۴

 شهیدی( به این امر و مسائل پیرامون آن اشاره شده است.

ناگهان دیدم، مردم از هر سو روی به من نهادند و چون یال کفتار پیش هم ایستادند، »علی در خطبه شقشقیه، درباره نحوه بیعت مردم می نویسد: 
{۲۴«.} رده گشت و دو پهلویم آزرده، به گرد هم فراهم و چون گله گوسفند بر نهاده به هم و به کار برخاستم[ فش۲۳چندان که حسنان]  

لو ال حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ هللا علی » امام علی )ع( در ادامه این خطبه درباره علت پذیرش خالفت می فرماید: 
ظالم و ال سغب مظلوم...: اگر این بیعت کنندگان نبودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به  العلماء االّ یقاروا علی کّظه

{۲۵«.} یاری گرسنگان بشتابند رشته این کار از دست می گذاشتم ] 

ران به آبشخور روی آرند و چراننده پای بند آنها چنان بر من فشار آوردند که شت»در جایی دیگر درباره چگونگی هجوم و اصرار مردم می گوید: 
را بردارد و یکدیگر را بفشارند، چندان که پنداشتم، خیال کشتن مرا در سر می پرورانند یا در محضر من بعضی خیال کشتن بعضی دیگر 

{۲۶«.} دارند  



از مردم می خواهد از او دست بردارند که اگر وی را علی در خطبه ای دیگر علت عدم پذیرش خود را اوضاع نابسامان زمانه معرفی می کند و 
مرا بگذارید و دیگری را بدست آرید، که ما پیشاپیش کاری می رویم که آن را »به خالفت برسانند، آن گونه که خود تشخیص دهند، عمل می کند: 

اشناس گردیده و بدانید که اگر من درخواست شما را رویه هاست و خردها بر پای، همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ن
و اگر مرا واگذارید، هم چون یکی  ،پذیرفتم، با شما چنان کار می کنم که خود می دانم و به گفته گوینده و مالمت سرزنش کننده ای گوش نمی دارم

{۲۷«.} شنوایم، من اگر وزیر باشم، بهتر است تا امیر از شمایم و برای کسی که کار خود را بدو می سپارید، بهتر از دیگران، فرمانبردار و  

خوشنودی مردم در بیعت من بدان جا رسید که خردسال »حالی با او بیعت کردند:امام علی، در خطبه ای دیگر معتقد است، تمام مردم شهر با خوش
«.} شت و دختر جوان برای دیدن آن منظره سر برهنه دوانشادمان شد و سالخورده لرزان بدان جا روان و بیمار برای بیعت خود را بر پای می دا

۳۱}  

به خدا که مرا به خالفت رغبتی نبود و به » امیر مؤمنان)ع( در خطبه ای دیگر به عدم اشتیاق و عالقه خود به خالفت و اصرار مردم اشاره دارد: 
{۳۲«.} گذاشتیدحکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا بدان وا داشتید و آن وظیفه را به عهده ام   

 امام علی )ع( در جایی دیگر به بی توجهی خود به قدرت و نقش مردم در روی کار آوردن خود، بدون بخشیدن مال یا مقام و نیز به موضع طلحه
آنان بیعت نکردم، من پی مردم نرفتم تا آنان روی به من نهادند و من با »و زبیر پس از بیعت و ادعای آنها در خون خواهی عثمان اشاره می کند: 

که دست تا آنان دست به بیعت من گشادند و شما دو تن از آنان بودید که مرا خواستید و با من بیعت کردید و مردم با من بیعت کردند، نه برای آن
{۳۳«.} قدرت من گشاده بود، یا مالی آماده  

امر می نویسد: بر سر من ازدحام کردید، تا گمان بردم، یک دیگر  مؤلف الغارات در زمینه به حکومت رسیدن علی )ع( و درخواست مردم بر این
ف کلمه را خواهید کشت، یا مرا خواهید کشت، گفتید: با ما بیعت کن، دیگری را نیابیم و جز تو را نپسندیم، با ما بیعت کن؛ متفرق نشویم و اختال

خواه با من بیعت کرد، پذیرفتم و هر کس سر باز زد او ندم و هر که به دلنخواهیم داشت. من با شما بیعت کردم و مردم را به بیعت خود فرا خوا
 (۲۸۴[ یعقوبی )۶را وادار بدان نکردم و به حال خود گذاردم. طلحه و زبیر بیعت کردند و اگر نکرده بودند من به زور آنها را وادار نمی کردم.]

 
هجوم به قدرى زیاد بود که حسن و حسین پایمال شوند »اضافه مى کند و مى فرماید: سپس امام علی درترسیم ازدحام عمومى مردم سه جمله دیگر 

و ردایم از دو طرف پاره شد و اینها همه در حالى بود که مردم همانند گوسفندانى گرگ زده که دور چوپان جمع مى شونددر اطراف من گرد 
 «آمدند

 کند:با او چنین توصیف میاستقبال بی سابقه مردم را برای بیعت  امام علیه السالم در یکی از سخنان خود کیفیت ازدحام و

با من به حدی رسید که کودک خشنود شد و پیر و ناتوان به  وشادی مردم از بیعت بند کفش بگسست و عبا از دوش بیفتاد و ناتوان زیر پا ماند »
 [.۲۲۴شرح نهج البالغه عبده، خطبه ]« ب زدند.سوی بیعت آمد و دختران برا ی مشاهده منظره بیعت نقاب از چهره به عق

 .علیه السالم بیعت کردند پس ازآنکه مهاجران وانصاروعموم مجاهدان دریک اجتماع با شکوه، وحضورعمومی با حضرت امیرالمؤمنین علی
 :فرمایدعلیه السالم اینگونه بیان می البالغه، شوروعشق وهیجان مردم مدینه را امام علیکه در نهج

گرفتم، سپس چونان شتران تشنه که به طرف کشیدید و من آن را میبستم، شما آن را به سوی خود میگشودید و من میدست مرا برای بیعت می»
م در بیعت آورند بر من هجوم آوردید، تا آن که بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد ناتوان پایمال گردیدند، آنچنان مردآبشخور هجوم می

با من خشنود بودند که خردساالن شادمان، و پیران برای بیعت کردن لرزان به راه افتادند، بیماران بر دوش خویشان سوار، و دختران جوان 
 البالغه معجم المفهرس محمد دشتی.نهج۲۲خطبه « ] .۱نقاب به صحنه آمدند ]بی

 رهبری عقیدتی یعنی: جهان تک صیغه ایی! 

 همه چیز ادبیاتش: صیغهٔ »مال من« 

 



 ( تنها کسی که درسازمان مجاهدین دنبال نام خودش است فقط رجویست. به همین جهت همه چیز بنام او آغازمی شود وپایانی برآن متصّورنبوده۴
نُضج گرفت، با  ۵۱سازمان درسال   و نیست. زیرا با فردیّتی فرا انسانی مواجه هستیم. نقطه آغازاین فردیّت بی مانند، اگرچه با اعدام بنیانگذاران

میخ خیمه وخرگاه وخالفت خود را کوبید. زیرا مریم، بصورت یگانه و یکتا مسعود را می پرستید وازقضا شاخص  ۶۳انقالب ایدئولوژیک سال 
الت رهبریست. زیرهمین انتخابش به همردیفی نیز همین امربود. مریم بدلیل ذوب شدن دررهبری، برجسته شد!،  نه ویژگی دیگری!. یعنی اص

 چتربود که همه چیز فدای ودرحقیقت باید گفت، قربانی رجوی شد.ازاین پس خدا، مردم، خط وخطوط استراتژیک، سیاست وتشکیالت...با نام وبام
 رجوی سنجیده می شد. 

 

بود. تا جاییکه خاستگاه انقالب ومبارزه با رجوی با همردیفی مریم دررهبری عقیدتی، سناریوی آغاز رهبری بالمنازع عقیدتی راریخته ۶۳سال 
رژیم، تنها برای رسیدن رجوی به رهبری بود، نه آزادی مردم!. ) این تأکید مریم است ونه من(، این همان ریشه های فردیّت وجنسیّت رجوی 

ق نداد، اّولین کسی که هژمونی زنان را باالی است. اّولین کسی که به انقالب ایدئولوژیک وقوانین آن پایبند نبود، رجوی بود!. اّولی کسی که طال
سرخود نپذیرفت، رجوی بود. زیرا او وراء تضاد دوران) جنسیّت( است. وقتی که در رأس سازمان، خود رهبری مسئله جنسیّت و فردیّت بی 

سال درتمام زمینه ۳۳بریم.  اینک پس از  مانندش را حل نمی کند؛ چگونه میتوان انتظار داشت شاهد چنین ورطه هولناکی نباشیم که درآن بسر می
با عنوانی که داشت ذره ایی همان روح حقیقی خودش هم را هم « ایدئولوژیک»ها ی سیاسی اجتماعی وخطی به کجا رسیده ایم ؟! کاش انقالب 

 درپی داشت. اّما انقالب ایدئولوژیک کجا، وتبدیل کردن آن به یک جبر ودیکته وتحمیل کجا؟.

ایدئولوژیک بود، نباید سازمان درپروسه خودش درون تشکیالت را به یک سازمانی با ساختار امنیتی وتوتالیتاریستی بدل می کرد. اگرانقالب  
ام بجای آگاهی، جهل مطلق وبستن تمام جهان به روی مجاهدین وعدم دسترسی به اخبار واطالعات، تا جایی که نه تنهاحتّی سایت مجاهدین هیچ کد

باز نمیشود، بلکه اخبارسایت هم سانسور میشود. همیشه این نمونه را داشتیم. حتی پس ازسرنگونی صدام اگرمقام بلند پایه ایی  از پیوندهایش
ایت خراب ازامریکا واروپا  به عراق می آمد )وزیر دفاع  و خارجه امریکا یا معاونین  آنها و...(.اساساً سایت قطع میشد. خیلی ساده می گفتند: س

. زیرا ممکن است یک خبری ناخواسته دردسترس همه قرار بگیرد، و یا یک نفرازسازمان چه ازروی عمد یا سهو خبر راروی سایت شده ؟!
در لیبرتی که تحت ۹۲بگذارد. حتّی سیمای مقاومت سانسورمیشود . چه درموضوع اخبار وبرنامه ارتباط مستقیم و حتّی مراسم ویلپنت در سال 

ستقیم قطع شد ؟. انقالب ایدئولوژیک باید منتج به رابطه بیشتروسطح باالتر ما بامردم می شد، نه قطع کامل ارتباط با عنوان مشکل در پخش م
اشیدن پایگاه اجتماعی مان؟. این چه انقالب ایدئولوژیکی است که به فرد اجازه تماس بادوستان و خانواده و ....را نمی دهد؟، چون باعث ازهم پ

ست های سازمان و تشکیالت میشود و فرد فرومی ریزد؟. اگرچه ما وجودچنین عملکرد ومسائلی را توهین به خودمان می مناسبات و چفت وب
دانستیم. اّما علت اصلی، بستن هرمنفض آگاهی واخبار واطالعات به روی تشکیالت بود تا هیچ خبری جدای ازاخباروتحلیل های موردنظررجوی 

 درمیان نباشد. 

ب ایدئولوژیک بود، نباید کارمان به ایجاد زندان وشکنجه! وسپس تأمیم همان مناسبات زندان، به درون تشکیالت! و تشکیالت را اگر بحث انقال
با افراد را بازتاب میداد. زیرا پیش از این،  « خاص»تبدیل کنیم به نشست هایی که روزانه نقش تصفیه حساب و تهدید به نشست های جمعی 

نا و روح ایدئولوژیک خود را داشت. این چه نشست ایدئولوژیک است که با ضرب وزور و فحاشی وتهمت وافترا و تهدید و نشست درسازمان، مع
ارعاب وتف وسیلی ومشت ولگد باید پیش برود؟ وازهمه بدتر، همین امرراهم با نظرات خاص رجوی تئوریزه وچاشنی آتش نشست ها کنند وهمین 

ب تشکیالتی را تیز می کرد. درسازمان هیچ چیزی از ویژگیهای انسان)آگاهی، اراده واختیارو مسئولیت پذیر( تئوریزه کردن رجوی، تیغ سرکو
ک باقی نماند. زیرادرتئوریهای رجوی درزمینه تشکیالتی،همهٔ این ویژگی ها ضد دستگاه ایدئولوژیک وضد انقالب مریم بود. انقالب ایدئولوژی

رد. ومریم رجوی چنین فجایعی راببارآو  

عشق پیامبر حبیب خدا،»او که پیامبر بود!. وبقول شما:« خون شهدا در پیامبر گره می خورد؟.»( آقای رجوی! چرا درصدراسالم نمی گفتند: ۵
ارا، خدا بود وخدا کائنات را برای اوآفریده بود!( چرا ائمه اطهار، شهدا را بنام خود مصادره نکردند؟. چرا لنین و مائو وهوشی مینه و چگو

چنین افسارگسیخته تقی شهرام( نیز،، وهیچیک ازگروههای سیاسی وحتی آن پرچمدار واپورتونیست)ومصدق ومیرزاکوچک خان وستارخان ...
 مدعی نام خود نبوده و مصادره بنام نکردند؟. 

تبدیل شد به نعمت راهیافتگی به رهبری  که به درگاه خدا اطالق می شد، یاتشّرف به دین اسالم!،« نعمت راه یافتگی»( آقای رجوی! چرا ۶
 عقیدتی؟ 



چرا عمد دارید همین عبارات و واژه ها « رهبری آمده اید. زیارتشما از »( چرا پس ازبرگشتن ازنشست های شما، مسئولین می گفتند:۷
نمی دانید؟، آیا رژیم با این نوع مقّدس  را بجای دیدار ویانشست بکار ببرید؟. گیرم که چنین گفتند و گفتیم!، آیا شما رنج مردم را« زیارت»

 سازیهای رهبری عقیدتی سرنگون می شود؟. آیا سرنگونی رژیم والیت فقیه، پشت چنین القابی مانده است؟.

اّما دریکی از  «شعر همه اش فتنه وفساد است وجیم است. »آقای رجوی! چرا شعروشاعری جیم)ناشی از مسائل جنسی( است. شما می گفتید:
ساعت تنها به خواندن شعر توسط  ۱۴ت های شما و مریم ، بنا به خواسته مریم و تشویق او از پنج روزنشست، دو روزاّول بمّدت بیش از نشس

افرادحاضردرمدح وستایش شما اختصاص داده شد؟!. نمیدانم چطور تحّمل کردید این وضعیت را؟، ویکبارهم زبان بازنکردید و نگفتید: ما کار 
ی راداریم؟. نیامده ایم اینجا که شما فردیّت وجنسیّت) جنسی( رهبری را باد بزنید؟. شما باید به همه اعضای حاضردرنشست می جدی سرنگون

«  شرم کنید که برای من شعرمی خوانید... شرم کنید.»گفتید:  

 از ابوتراب)علی( تا جاه رجوی

د درعملکردها دردوسوی کامالً متفاوت قرار دارید:آقای رجوی! بگذارازامام شیعیان علی برایتان بگویم تا بدانی  

دند، امام علی بهنگام رفتن به شام کدخدایان وبزرگان شهر انباربه آن حضرت برخورده، به تعظیم واحترامش ازاسبها پیاده شده درپیش رکابش دوی
وحکمرانان خودرابه آن احترام می نمائیم. پس آن بزرگوار) این چه کاری بود که کردید؟!، گفتند: این خوی ما است که سرداران   -۱فرمود:

سوگند به خدا حکمرانان شما دراین کار سود نمیبرند وشماخودرادردنیاتان برنج ودرآخرتتان با این  -۲درنکوهش فروتنی برای غیر خدا( فرمود:
رنج بردن برای خوش آمدن اشد، وچه بسیارسود داردآسودگی)وچه بسیار زیان دارد رنجی راکه پی آن کیفرب -۳کار به بدبختی گرفتار می سازید.

نهج البالغه فیض اسالم. - ۳۶مخلوق( راکه همراه آن ایمنی از آتش) دوزخ( باشد. حکمت   

همچنین هنگامی که امام علی ازجنگ صفین به کوفه بازمی گشت، به قبیله ای از بنی همدان برخورد کرد. حرب بن شرحبیل که ازبزرگان قوم 
بازگرد که پیاده رفتن چون تویی با چون »نزد امام علی آمد. سپس پیاده به دنبال امام راه افتاد، در حالیکه امام سواره بود. امام علی گفت: ، خود

«من، موجب فریفته شدن والی و خوار شدن انسان مومن است.  

 آقای رجوی! 

بود پای حواریونش را می شست!«روح خدا»آنکه مسیح،   

 

 
 شستن پای یکدیگر: 

شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که درس فروتنی را به ما میآموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح  

به این  ۱۰: ۵را در قلب ما افزایش میدهد. در خصوص شستن پاها هیچ حکمی در کتاب مقدس داده نشده است. صرفا در کتاب اول تیموتائوس 

شده استمراسم اشاره  . 

 

 تاریخچه

ادههای اغلب سفرها در دوران قدیم با پا انجام میشد. مردم غالبا صندلها و دمپاییهای باز میپوشیدند . به محض رسیدن به مقصد بعد از سفر در ج

.گرم و خاکی ضروری ترین و متبوع ترین کار شستن پاها بود . شستن پا عنصری از نظافت و مهمان نوازی محسوب میشد  

.تن پا را یا خود فرد با آبی که میزبان فراهم میکرد انجام میداد یا پایین ترین خدمتکار خانه این کار را به عهده میگرفتشس  

.عیسی مسیح در شام آخر، در نقش خادم پای شاگردان را شست. او این کار را به عنوان نمونه و الگویی برای شاگردان خود انجام داد   

گیری بر اینکه چه کسی برترین است جدل میکردند تا مقام رهبری را در ملکوت خدا صاحب شوند. تمرکز آنان بر خود شاگردان بر سر تصمیم 

.بود، نه بر مسیح و یکدیگر، ده شاگرد از کار یوحنا و یعقوب در مورد دستیابی به مکانی باال در ملکوت خدا دل آزرده شدند  

که رهبر حقیقی یک خادم حقیقیست. برای نمایش این امر نقش کوچکترین خادم را به خود گرفت. او مسیح با شستن پای شاگردان به آنان آموخت 



این درس را به آنان آموخت که ملکوت خدا با سلطنت زمینی شباهتی ندارد. در حکومت زمینی یک رهبر باالترین است و همه به او خدمت 

.م باشند. او به ایشان آموخت که محبت به یکدیگر مهم تر از دستیابی به مقام استمیکنند. ولی در ملکوت آسمانی مسیح، رهبران باید خاد  

 آقای رجوی!  جدای ازمنش وروش، نه تنها جهان بلکه کلیسا وکاتولیک ها هم برخالف مسیر شما را می روند!.

. شده استها به گزارش دویچه وله، اقدام پاپ فرانسیس در مراسم عید پاک امسال باعث خشم کاتولیک»   

.جوان بزهکار، از جمله دو زن را شسته و سپس بوسید ۱۲های جهان در این مراسم پای رهبر جدید کاتولیک  

های جهان و جانشین پاپ بندیکت شانزدهم در روز مذهبی پاشویی که بزعم مسیحیان یادآور شام آخر عیسی مسیح، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک
.جوان بزهکار، از جمله دو زن را شست ۱۲انی کوچک در ایتالیا پای پیامبر مسیحیان است، در زند  

«.سابقه بوده و بر اساس مقررات مذهبی عید پاک، شستن پای زنان مجاز نیستاین کار در تاریخ کلیسای مسیحیت بی  

 

ادش می شود. آنهم افرادی که دردستگاه اگر بحث فردیّت و کرسی خواهی و مقام و داشتن نظر، عارضه ایی است که  شامل تمامیّت سازمان وافر
واینکه  رهبری عقیدتی، تماماً به افرد اجرایی محض وفرمانپذیرتبدیل شدند وفردیّت وکرسی خواهی،  حتّی پایین ترین نفر سازمان را فاسد می کند،

چه بوده؟، آیا اوهم یک سرسوزنی فردیّت  محقّق نمی شود! پس فردیّت رهبری« سرنگونی»اگر یک نفرهم درمجاهدین، فردیّت خود را حل نکند، 
 دارد یا ندارد؟. 

 اّما این شعربیشتربه وصف حال شما است تا اعضای شما؟. .این شعررا نصب العین اعضا کرده ایددراشرف ولیبرتی شما ! آقای رجوی

 
 ! هست پنهان در نهاد هر بشر             گفت دانایی که: گرگی خیره سر،

 پیکاری سترگ            روز وشب، ما بین این انسان وگرگالجرم جاری است 
 ی این گرگ نیست            صاحب اندیشه داند چاره چیستزور بازو چاره

 ای بسا انسان رنجور پریش                    سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
 روی بسا زور آفرین مرد دلیر                  هست در چنگال گرگ خود اسی

 شود انسان پاکهر که گرگش را در اندازد به خاک          رفته رفته می
 ! نماید، گرگ هستگرچه انسان می وآن که ازگرگش خوردهردم شکست        

 .کندخلق و خوی گرگ پیدا می               کند،وآن که با گرگش مدارا می
 وای اگراین گرگ گردد با توپیر              ! در جوانی جان گرگت را بگیر
 چو شیر          ناتوانی در مصاف گرگ پیرروز پیری، گر که باشی هم
 هاشان رهنما و رهبرنددرند                 گرگمردمان گر یکدگر را می

  کنند،ها فرمانروایی میاین که انسان هست این سان دردمند          گرگ
 اندهاشان آشنایان هم اند             گرگن که با هم محرمو آن ستمکارا

 فریدون مشیری    .ها همراه و انسانها غریب                با که باید گفت این حال عجیب؟گرگ

                                                                                        

یبخش ششم:     دیکتاتور  

هیچ خبری ازآزادی نیست« اینجا»  

 آزادی، اصلی ترین گناه کبیره درساختار تشکیالت سازمان مجاهدین 

دراین یک ربع قرن به همان نسبتی که بحث مبارزه با فردیّت درون سازمان وتشکیالت پیش می رود، به همان نسبت رجوی، رهبری عقیدتی 
وجود فرد وتشکیالت را شبانه روز تمام وفردیّت اش را باد می زند. به همان نسبتی که بندها ی انقالب ایدئولوژیک، بند بند تمامی درون و بیرون 

بند وانقیاد می کشد، به همان نسبت رهبری به فردیّت مطلق دست می یابد. گویی یک چیز)رهبری عقیدتی( درگرو چیز دیگر)به بند کشیدن به 
 درنوردیده ناشده ایی برای رهبری عقیدتی باقی نمانده است. دراین روند، همه افراد به بندهٔ  اعضا( است. مابه نقطه ایی رسیده ایم که دیگرمرز

جاه انسانی خود را شکسته و بدل شده ایم وساختارتشکیالت درقیدو بند مطلق برروح روانمان چنبره زده، ورهبرمطلقه عقیدتی پوستهٔ  محض
 تبدیل به خدا گشت.ازسرش گذشت و 

 صفات خدا همان صفات رهبریست

( رها ئی می بخشد )رجوی(گناهانمان رامی کند)رجوی  اینک تمامی صفات خدایی درحیطه واختیاراوست: اوست که بنده ها را زنده می 
بخشد)کالم همیشگی رجوی ومریم ( کلید داروتضمین دهنده والنهایه صاحبخانه بهشت می شود )کالم رجوی (.اوست که می میراند وکیفرمی 

خت ترین شرایط وتحریمهای دهد)کالم همیشگی تهدید واتمام حّجت های رجوی ومریم (. اوست که همیشه سفره اش همیشه باز بوده، حتّی درس
نی که برای مجاهدین گشوده عراق، سفره مجاهدین هرگزتهی نبوده)کالم همیشگی  رجوی ومریم (ومنّت نهادن صاحب طعام وسفره ایی بی پایا

ه ازخدا درجهان مادی با رهبری مطلقه عقیدتی نمی بینید. درواقع آنچ قادرمطلق،دراین روند هیچگونه تفاوتی بین صفات وتوانایی های  است و...
و واقعی وجود دارد، برای خود و بنام خود مصادره می شود. صفات خدا همان صفات رهبریست. وصفات بندگان همان بندگانی که برای عبادت 



یشگی بندگانش فر پبرای عبودیت رهبری نیز هست. با این تفاوت که درقرآن دست بندگان خیلی باز است ودمکراسی خدا درکُ  ،خدا ، درقرآن آمده
خروی، بیشتر...؛ ودرتشکیالت وسازمان دست افراد بسته و بسته تر. با این تفاوت که برخالف خدا و وعده هایش برای نعمات دنیوی وعذاب اُ 

دارد با  درتشکیالت سازمان مجاهدین پاداش وجزا بالفاصله اجرا می گردد. حقوق جزایی اسالم که رجوی درسخنرانیها یش می گوید، تفاوت کیفی
اسالم »نمی دانم چر«دراسالم حقوق جزا یکی ازدینامیک ترین نوع پدیده هاست!.»جزایی که درون تشکیالت به اجرا درمی آید. رجوی می گوید:

پیش سال ۱۴۰۰بانومریم درسخنرانیهای اروپایی اش شده، درتشکیالت مجاهدین هیچ رنگ و بویی ازتابان ،که تکه کالم ماه «دمکراتیک وبردبار
 وعصرآگاهی؟!. ۲۱چه رسد به دینامیسم این حقوق درقرن  ،هم نگرفته!

 «شناسم.خدایي جز خود براي شما نمي»فرعون می گفت:  بی دلیل نبود که

خدا هرکجا آقای رجوی! سراسر قرآن و احکام آنرا بخوانید می بینید دینامیزم خدا نه برای آینده، بلکه برای همان شرایط هم قابل طرح واجرا بوده، 

وهرفردمتناسب با وضعیت وموقعیت . حکمی داده ، یک پرانتزهم بازکرده وآنرامطلق نکرده!  به عبارتی احکام یک نظم گورستانی نبوده ونیست

وجامد خاص خود، می تواند با آن احکام خود را تنظیم کند. به عبارتی افراد را چوب کبریتی کنار هم نمی چینند. چون هدف، صدور احکام خشک 

چیزی که درتوتالیتاریسم حاکم  )ورای آنچه این دستگاه عقب ماندگی های خودراداشته باشد( بوده وبس.ها وبی روح نبوده ،هدف وارزش، انسان 

ود نبوده، بر سازمان وانقالب ایدئولوژیکش یافت نمی شود. چون نه انقالب ایدئولوژیک...، بلکه چماق ایدئولوژیک بوده!. بحث انتقاد وانتقاد ازخ

کیست که هراس و دلهره عملیات جاری سالهای درسازمان مجاهدین عملیات جنایی برعلیه روح وروان انسان بودوبس!.) بحث عملیات جاری،

، حتّی زنان ارشد شورای رهبری!. این زنان نیزاعتراف می کردند که مادرلحظه عملیات جاری ترس و وحشت را درخاطر نداشته باشد ۸۲تا ۷۷

دوران نبوده، بلکه جهت مصادره همه انتقادات واشکاالت سیاسی خطی و تشکیالتی وایدئولوژیک بوده،  بحث غسل وپاکی رجس. (یم...!دار

تاهرکس دم بیاورد سرکوبش کنید و بگویید برود وفاکت های جنسی اش را بنویسد وبیاورد ودرجمع بخواند!. ما نمونه های چنین تحقیر ودرهم 

کم نداشتیم! . درچنین نقطه ایی بود که افراد دیگرزبان به کام فرومی بردند ودرهم می شکستند و... ماسالهاست صدای درهم شکستن افراد را

 شکستن استخوانهای همدیگر را می شنیدیم. 

مچنان بازاست!. آقای یک پرانتزی هم برایش باز کرده وحتّی دربسیاری موارد پرانتز رانبسته و ه ،آقای رجوی! اسالم اگر هرحکمی هم داده

رجوی آیات زیر را بخوانید وبگویید درکدامیک ازآنها برای مردم، مثل شما درتشکیالت حکم مطلق داده ومرز سرخ اعالم کرده است!. لطفاً 

اید؟. آیا شما با  مرزسرخهایی که درتشکیالت اعالم کرده اید را بیرونی کنید تا مشخص شود چگونه تمام امور روزانه را تبدیل به مرزسرخ کرده

 .ت وترم ها تحمیل می کردید؟امعنی ومفهوم مرزسرخ آشنایی دارید؟ چرا همه چیز را با این عبار

لیوان »درهمین عملیات جاری که جهاد اکبربود!. اگرکسی لیوانی ازدستش می افتاد ومی شکست. ودرگزارش عملیات جاری فاکت می نوشت:

نگو » اول مسئولین نشست طبق توجیهات مریم رجوی که واضع وتئوریزه کنند عملیات جاری بود، می گفت:درهمان گام « ازدستم افتاد وشکست.

تفاوت اینجاست که ما درقلب وروح وروانمان چنین چیزی نبود که لیوانی را بزنیم وبشکانیم. این « لیوان شکست؟، بنویس لیوان را زدم وشکستم!

وجنگ وضدیت با تشکیالت وانقالب مریم و...، نوشتن چنین دیکته هایی  به یک اقدام خرابکاری وجرم، عمل ازیک اتفاق ناخواسته تبدیل می شود

نشان ازروح دیکتاتوری وتزریق ارعاب وهراس درمیان اعضای  بیشترازآنکه جهاد با شد وآنهم جهاد اکبر وباالتر ازشهادت، درعملیات جاری،

ی بنویسم. که زدم ولیوان را شکاندم. زیرا این دیکته کثیف وسراپا رذالت آمیز...، برای من جزمرگ سازمان بود. من هرگزنتوانستم چنین جمالت

 نبود.

 

وحکم اّما یک پرانتزی بازکرد که اگر کسی درگذشته چنین کاری کرده، این آیه  ،آقای رجوی درآیات خدا هنگامی که ازدواج با محارم نفی شد! 

مادر خود ازدواج کرده،  چیزی را عطف به ماسبق نکرد!. به عبارتی اگر فردی تا پیش از نازل شدن این آیه باشامل حال او نمی شود. خداهیچ 

 ردد!. این حرمتی است که خدا برای انسان قائل است!.گاین آیه شامل حال او نمی 

 ً شما گفته بودید انقالب ناکرده  زدواج کرده اند.بیست سال قبل ا شما برچه پایه ومبنایی حکم طالق اعضایی سازمان را می دهید که که بعضا

نن پیامبران وادیان توحیدی واحزاب انقالبی درسراسر جهان چنین قانونی اجرا شده ایی)طالق نداده ایی( درسازمان نخواهد بود!. درکدام یک از سُ 

ارتش آزادیبخش ملی، نباید همسر داشته باشد!. این قابل می توان اعالم کرد هرکس برای ورود به مجاهدین والبته است که شما دّومی آن باشید؟. 

آنهم درشرایط اشرف  ویا کودکان شیر خوار دارند، فهم است. اّما تأمیم این حکم به افرادی که درگذشته ازدواج کرده ودارای فرزند هستند

است.  واین خانواده ها اق برعلیه اعضای سازماندرمحدوده وحصار عراق که هیچ راه گریزی هم ندارند. سوء استفاده ازتنگنای موجود درعر

تی زیرا درعراق امکان انتخاب آزادانه ودلخواهی وجود نداشت. یک تحمیل ویک جبر کور بود. به همین دلیل هم بود که انقالب ایدئولوژیک اصال

نفس چنین اعترافی از جانب شما، « نمی داد!...هیچ کس براحتی انگشتر)طالق( را »می گفتید:  بارها نداشت. کما اینکه شما به تمسخرواستهزا

رامی فهمیدید؟ ویا  آیا شما معنی این سخنان واعترافات خودرا براجباربودن طالق ها است!.اعضا انتخاب وبمعنای درونجوش نبودن این تصمیم 

 می فهمید؟.

یشتر رخ داده است چرا كه آن زشتكارى و]مایه[ دشمنى و بد راهى اند نكاح مكنید مگر آنچه كه پخود درآورده زنانى كه پدرانتان به ازدواج وبا» 

 ۴سوره ۲۲آیه « بوده است.

« ُ تُكُْم َوَخلَتُكُْم َو بَنَاُت اْْلَخِ َوبَنَاُت اْْل َهتُكُْم َوبَنَاتُكُْم َوأََخَو تُكُْم َوَعما َمْت َعلَیْكُْم أُما َهتُكُُم الاتِى أَْرَضعْنَكُْم وَ ُحّرِ َهُت نَِسآئِكُُم  ْخِت َوأُما َضعَِة َوأُما َن الرا أََخَوتُكُْم ّمِ

ْن نَِّسآئِكُمُ الاتِى دََخْلتُْم بِِهنا فَإِْن لاْم تَكُونُواْ َدَخْلتُْم بِِهنا  كُْم َوأَْن تَْجَمعُواْ بَیَْن اْْلُْختَْیِن  فاََل ُجنَاَح َعلَْیكُْم َوَحلَئُِل أَبْنَآئِكُُم الاِذیَن ِمْن أَْصلَبِ َوَربَئِبُكُُم الاتِى فِى ُحُجوِركُْم ّمِ

 ً ِحیما َ َكاَن َغفُوراً را  .«إِالا َما قَْد َسلََف إِنا َّللاا



هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن هایتان و خالهبر شما حرام شده است )ازدواج با( مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عّمه»

قبلى( كه در دامن شما  شوهر خواهران رضاعى )شیرى( شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان )از اند وبه شما شیر دادهمادرانتان كه 

اید مانعى ندارد )كه با آن دختران ازدواج كنید( و )همچنین شید، پس اگر آمیزش نكردهاند، به شرط آنكه با مادرانشان، همبستر شده باتربیت یافته

مگر آنچه پیشتر ها( و )حرام است در ازدواج( جمع بین دو خواهر، حرام است ازدواج با( همسران پسرانتان كه از نسل شمایند )نه پسر خوانده

 سوره نساء ۲۳و۲۲آیات  «ت.همانا خداوند بخشنده و مهربان اس انجام گرفته است.

 

 چه درشعائر:   چنین پرانتزی برای انسانها بازشده، چه دراحکام فردی واجتماعی و درآیات آقای رجوی! سراسرقران درهرحکمی

آمدگى پیشین ]هر نمازبرخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا بر  اید چون به ]عزم[اى كسانى كه ایمان آورده

اید خود را پاك كنید ]=غسل نمایید[ و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیكى دو پا[ مسح كنید و اگر جنب

خواهد شما را پاك نگ بگیرد لیكن مىخواهد بر شما تاید و آبى نیافتید پس با خاك پاك تیمم كنید و از آن به صورت و دستهایتان بكشید خدا نمىكرده

 ۶:آیه , ۵ :سورهو نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس ]او[ بدارید.  

نشوید[ مگر نماز گویید و ]نیز[ در حال جنابت ]واردنزدیك نشوید تا زمانى كه بدانید چه مىنماز  اید در حال مستى بهاى كسانى كه ایمان آورده
اید پس بر اید و آب نیافتهاینكه راهگذر باشید تا غسل كنید و اگر بیمارید یا در سفرید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان آمیزش كرده

    ۴سوره ۳۴خاكى پاك تیمم كنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید كه خدا بخشنده و آمرزنده است. آیه 

نماز برخیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پیشین ]هر  اید چون به ]عزم[ایمان آوردهاى كسانى كه 
ى اید خود را پاك كنید ]=غسل نمایید[ و اگر بیمار یا در سفر بودید یا یكى از شما از قضاى حاجت آمد یا با زنان نزدیكدو پا[ مسح كنید و اگر جنب

خواهد شما را پاك خواهد بر شما تنگ بگیرد لیكن مىاید و آبى نیافتید پس با خاك پاك تیمم كنید و از آن به صورت و دستهایتان بكشید خدا نمىكرده
       ۵سوره  ۶و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس ]او[ بدارید . آیه 

به قربانگاه  كنید[ وتاقربانی میسر است ]قربانی ر ]به علت موانعى[ بازداشته شدید آنچه ازقربانیخدا حج وعمره را به پایان رسانید واگ وبرای
د[ نرسیده سر خود را متراشید وهركس از شما بیمار باشد یا درسر ناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود دراحرام سر بتراشد[ به كفاره ]آن بای

قربانی میسر  یى بكند وچون ایمنى یافتید پس هركس از]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه ازاى دهد یا قرباناى بدارد یا صدقهروزه
سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدارید[ این ده كند[ و آن كس كه ]قربانی[ نیافت ]باید[ در هنگام حج است]قربانی

كیفر است. آیه است كه اهل مسجد الحرام ]=مكه[ نباشد و از خدا بترسید و بدانید كه خدا سخت كسى  برای ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[
۲سوره۱۹۶  

شوند چهار تن از میان خود ]مسلمانان[ بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان ]=زنان[ را در و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى 
۴سوره۱۵آنان قرار دهد. آیه   برای را رسد یا خدا راهىها نگاه دارید تا مرگشان فخانه  

روزه اى معدودى ]بر شما مقرر شده است[ ]ولى[ هر كس از شما بیمار یا در سفر باشد ]به همان شماره[ تعدادى از روزه اى دیگر   ]روزه  در[ 
به بینوایى است و هر كس به میل خود بیشتر نیكى كند پس  اى است كه خوراك دادنفرساست كفارهروزه بدارد[ و بر كسانى كه ]روزه[ طاقت ]را

  ۲سوره  ۱۸۴روزه گرفتن براى شما بهتر است. آیه  آن براى او بهتر است و اگر بدانید

[ کسی كه كه ]هنگام سر بریدن[ نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است ]ولى خوك و آنچه را]خداوند[ تنها مردار و خون و گوشت 
 ]برای حفظ جان خود به خوردن آنها[ ناچار شود در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر اوگناهی نیست زیراخدا آمرزنده و مهربان است. آیه

۲سوره ۱۷۳  

ى را آشكار نكنند و عفت اى كه ]دیگر[ امید زناشویى ندارند گناهی نیست كه پوشش خود را كنار نهند ]به شرطى كه[ زینتو بر زنان از كار افتاده 
۲۴سوره  ۶۰و خدا شنواى داناست. آیه  ورزیدن براى آنها بهتراست  

ر كردیم كه جان در مقابل جان و چشم دربرابرچشم و بینى در برابر بینى وگوش در برابر گوش ودندان دربرابردندان ودر]تورات[ بر آنان مقرّ » 
[ او خواهد بود و كسانى كه به موجب گناهانند وهر كه ازآن ]قصاص[درگذرد پس آن كفاره ]باشد وزخمها ]نیز به همان ترتیب[ قصاصى دارمى

   ۵سوره  ۴۵آیه « .اند آنان خود ستمگرانندآنچه خدا نازل كرده داورى نكرده

آقای رجوی! درهیچ کدام ازاین احکام مرزسرخ اعالم نشده است. شما بیش ازصد مورد مرزسرخ درتشکیالت گذاشته اید. حتّی درمورد بدیهی 
ترین امور انسان؟. مرزسرخ بیدارباش، مرزسرخ خاموشی، مرزسرخ ورزش و... کاربجایی رسید که ابالغ شد هرکسی باید درحیطه کار 

ومسئولیت خودش مرزسرخهای راتدوین واعالم کند. تا جایی که مناسبات سازمان شبیه حرکت کردن درمیدان مین شده، وهمه باید مرزسرخهای 
که ردکرده اند را درعملیات جاری که آن هم مرزسرخ شده بنویسند وبخوانند وحساب پس بدهند. ما با میدان مینی یا بیش ازهزارمرزسرخ مواجه 

 بودیم. مرزسرخهایی که نه تنها حقوق اولیّه انسان است، بلکه آنقدرطبیعی وبحق است مثل نفس کشیدن که جزء حقوق بشر ثبت نشده است.



اسیر دست رهبری عقیدتی « آزادی»  

آقای رجوی! شما نمی توانید بگویید:» چون مایک »سازمان« هستیم. قوانین خاص هم برآن حاکم است!. آیا شما اعالمیه جهانی حقوق بشر را 
 قبول دارید؟:

مادهٔ ۳۰- دراین »اعالمیه« هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ »حکومت«، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به 

باشد.« اعالمیه»های مندرج در این قصد از میان بردن حقوق و آزادی  

بدست شما نقض نشده باشد. می توانیم بپرسیم  ه نیست که درتشکیالت سازمان،قوق بشر، حتّی یک مادّ حآقای رجوی! ازسی مادهٔ اعالمیه جهانی 
ما فرهنگ اسالمی خاص خودمان را ». رژیم والیت فقیه هم درقبال نقض حقوق بشرمی گوید:؟انسانی چیستمعنا ومفهوم نقض چنین حقوق اولیّه 

پیشکش، فقط یک تلفن همراه را آزاد کنید برای اعضای  یشما ومریم هم می گویید: اسالم دین رحمت ورهایی است!. رحمت ورهای«. داریم!
شما، به اندازه یک تلفن همراه سعهٔ صدر ووسعت نظردارد؟. آقای رجوی! یکی ازاعضا « باراسالم دمکراتیک وبرد»سازمان!. می خواهم ببینم 

طبقه آن شیشه ۸درساختمان آنقدر فشرده شده ایم که نفس نمی توان کشید)همان ساختمانی که تما م  جداشده نزد من آمد وگفت:۹۵مرداد۲۶که دیروز 
ها از عملکرد شما درآن منطقه ناراضی هستند...، یک خانم صاحب سوپرمارکت می گوید: مردم  های پنجره اش را با کاغذ پوشانده اند و همسایه

» ه:از اینها بدشان می آید. آن فرد جداشده گفت: یکی ازاصلی ترین فاکت هایی که بّچه ها)اعضای مجاهدین( درعملیات جاری می خوانند اینست ک
تلفن وباید طبق قوانین عملیات جاری خودشان استدالل بیاورند وثابت کنند که چرانباید « نداریم؟!. دراینجا حتّی چوپانها هم تلفن همراه دارند وما
هرمجاهد خلق اگر دریک »پس ازچه می ترسید؟ مگر مژگان پارسایی نمی گفت:« گوهران بی بدیل» داشته باشیم!. آقای رجوی! مگر نمی گویید:
می تواند خودش یک سازمان مجاهدین تشکیل دهد!. بفرمایید این میدان، یک تلفن همراه به هرمجاهد گوشه از جهان تک وتنها هم افتاده باشد. او

 بدهید!. 

در تشکیالت مجاهدین اگرکسی نماز نخواند، مهم نیست)ازوضعیت بسیاری ازاعضا خبر دارند که نماز نمی خوانند( این نوع تنظم رابطه با خدا را، 
به هرعنوانی ودلیلی ازقبیل: کاهلی - خستگی – سست اعتقادی و...از آن می گذرند. اّما اگرسرسوزنی دررابطه وپیوندها با رجوی، اشعه ایی 

وعالئمی دیده شود. ویا حتّی با شنیدن نام او، نیش ات بازنشود، قابل بخشش نیست!. این مرزسرخ فوق خدایی رجوی را همگان درتشکیالت می 
 دانند؛ ودریافته اند که چگونه »می توان وباید« خودرا ازشّراین چشم های زاغ زن درتشکیالت امنیتی راحفظ کرد!. 

آقای رجوی! شما بی سابقه ترین نوع دیکتاتوری واختناق وسانسوررا درعمارت سراسر فریب دراشرف ولیبرتی راساخته اید. نه تنها اینترنت 

ترادف بریدگی، خیانت وزندگی طلبی و...قلمداد می شد. شما بعنوان رهبری یک وتلفن همراه وامکان تماس ونامه نداشتیم بلکه نام بردن ازآنها م

سال است که ۳۰اّما نسل آگاه وپیشتاز  ،امکان دسترسی به اینترنت رادارندی بقول خودتان ساندیس خور، سازمان خجالت نمی کشید که بسیجی ها 

 هیچ چیزی ازاینترنت نمی داند؟!. ازچه می ترسید!. همین را بگویید تا همه شما را بشناسند. بحث فقط اینترنت نیست.

سور کامل است دیکتاتوری وسانسورشما به جایی رسیده که حتّی به سایت ها خود سازمان هم دسترسی نداریم!. سایت مجاهدین هم درکنترل وسان 

د حتّی هیچ کدام ازاطالعیه های کمیساریا یا جلسات استماع کنگره وسنای امریکا وکالّ هرخبری که اشارتی به بحث اعزام به کشور ثالث داشته باش

یتکاررا درج می درسایت مجاهدین درج نمی شود. اما باوقاحت تمام اخبارسرکوب اینترنت توسط رژیم آخوندی جنا۹۴آبان  ۷بعد از موشک باران 

 کنید!. می بینید دوسوی یک هم سوئی، شما با ارتجاع ودیکتاتوری آخوندی، چگونه بموارات وشانه به شانه هم پیش می روید!. 

 دروغ های مریم رجوی

به من می گفت: این  یوسف)علی اکبر انباز( .!درلیبرتی سازمان مزورانه اطالعیه می دهد که دولت عراق اجازه خرید موبایل وکامپیوترنمی دهد

موبایل اطالعیه برای بستن دهان کمیساریا ویونامی است که می گویند: چرا شما با دنیای خارج قطع ارتباط کرده اید؟ چرا هیچ کدام ازنفرات شما 

ست است! پس چرا درآلبانی ندارند؟ چرا با خانواده های خودشان تماس نمی گیرند، چرا اینترنت ندارید و... ؟، آقای رجوی اگر اطالعیه شما در

تی که حتّی هیچ کدام ازاعضای شما حق ندارند تلفن موبایل داشته باشند!. آیا دولت آلبانی مانع است؟ یا مشکل درشما وتوتالیتاریسم جنون آورتشکیال

بیرون نیفتد!. برخوردی که با اعضا طبقه را با کاغذ پوشانده، تا چشم اعضای سازمان به زنان درمحوطه ۸شیشه های پنجره اتاقهای یک ساختمان 

 می کنید واقعاً شرم آور وتحقیرکننده است!.



 

  عکس خانه ها مجاهدین درپایگاه مفید درتیرانا منطقه کاشار

یا زندگی نامه خود درزندان وبازجویی  .اسفناک است که زندانیان سیاسی رژیم والیت فقیه دراین سالها می توانند به خارج ازندان نامه بفرستند 

اّما درسازمان مجاهدین واشرف ولیبرتی و آلبانی هیچکس  .هایشان رابنویسند) مثل سعید ماسوری که ازاشرف به داخل رفته ودستگیر شده بود(

وی نمی توانست اینچنین سه دهه ما را دربی حق نامه ویا تماس و یا اینترنت را نداشت. این جهان توتالیتاریسم تنها حافظ رجوی بود. منهای این رج

 خبری مطلق نگه دارد. 

 آقای رجوی! به اخبارمندرج در سایت مجاهدین توجه کنید؟!:

 اینترنت و ترس از گسترش آگاهی مردم      AM 4:54:36 1394/6/12 تاریخ: ایران - مقاالت - اخبار

در عصر ارتباطات دسترسی به اینترنت یکی از شاخصهای حقوق شهروندی در استانداردهای سازمان ملل است. حاال ببینیم رژیم آخوندی در 

 گویدرابطه با دسترسی مردم به اینترنت چی می



ارند که از اینترنت و گسترش آگاهی بترسند، زیرا جلوی چشم خودشان دیدند که جوانان چطور مبارک، دیکتاتور مصر را با البته آخوندها حق د 

آفرینان کمک کرد که تظاهرات و چقدر به قیام۸۸قرارای فیس بوکی و تجمع در میدان تحریر سرنگون کردند، یادشان نرفته است که تویتر در قیام 

دانند که اینترنت آزاد یعنی وصل شدن جامعه به قشر پیشتاز. چیزی که بیش از هر چیز آخوندها را به بدهند. آخوندها خوب میقیام را شکل 

 .لرزند آید، به خود میخاطر همین هم هست که تا اسم اینترنت میوحشت میندازد، به

     PM 6:41:15 1394/7/8 تاریخ: ایران - مقاالت - اخبار

 خبررسانهای موبایلی تهدیدی برای امنیت حاکمیت آخوندی!

 
است. بارها این سؤال مطرح شده است  آوریهای پیشرفته ارتباطی، دهکده جهانی نام گرفتهدر عصر ارتباطات هستیم و در جهانی که به واسطه فن

های این تکنولوژی، پیام تواند دربرابراین تکنولوژی بایستد وآیا تالشهایش در این زمینه موفق بوده است؟ یکی از زمینهکه آیا رژیم آخوندی می
ا گذر زمان آخوندها و کارگزارانشان مجبور آری، ب .توجه استرسانهای موبایلی است. اقدامات کارگزاران رژیم برای کنترل این تکنولوژی قابل

های های دین فروشی و اخالق گرایی آخوندی را کنار بزنند و نیت اصلی خودشان از مسدود کردن و فیلتر کردن اینترنت و شبکهشوند تا پردهمی
 . اجتماعی را عیان کنند

 

 PM 3:23:09 1394/6/18 تاریخ: مقاله - مقاالت - اخبار
 کندآیا شورای سرکوب فضای مجازی دردی از رژیم دوا می

 AM 8:04:15 1394/6/21 تاریخ: مقاله - مقاالت - اخبار

انتقاد وانتقاد از خود درحیص وبیص جنگ ها چه درچین توسط مائو وچه ویتنام توسط هوشی مین ویا جاهای دیگرهم بوده تفاوت چنین نظراتی 
 قابل تأمل است: 

 روی آوری به سرکوب و سانسور بیشتر، چرا؟

یی درباره نشان داد، و طی بیاینهنسبت به آن واکنش  مرز بدون گزارشگران آور است که بالفاصله سازمانقدر رسوا و فضاحتای آناقدام خامنه
شدت ها را بر روی اینترنت بهرژیم ایران اینترنت و تبادل داده»ای در مورد شورای عالی فضای مجازی و اینترنت اعالم کرد: فرمان جدید خامنه

رو شده ه تلگرام با اخالل جدی روبهافزارها از جملکند. از شهریورماه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، دسترسی به برخی نرمکنترل می
 این سازمان از شرکتهای اینترنتی نیز خواسته است با سانسور و کنترل سرکوبگرانه رژیم آخوندی مقابله کنند و کاربران ایرانی خود را از«. است

 .کنترل و مراقبتهای این رژیم مطلع سازند
اش بر جامعه بست این رژیم در تحکیم سلطه فرهنگیسرکوب و سانسور، ناشی از بن فقیه ارتجاع به روی آوری نظام والیت و در رأس آن ولی

های اش نداشته باشد، دلیلی ندارد که با این شیوهچه این رژیم مشکلی تحت عنوان رویارویی مردم با فرهنگ ارتجاعیاست، وگرنه چنان
سکه یک پول کند، تا جایی که گزارشگران بدون مرز از شرکتهای اینترنتی آبرو و به قول معروف سرکوبگرانه خودش را در نظر عالم و آدم بی

 .خواهد با سانسور رژیم مقابله کنندمی
ضمنا روی آوری رژیم به این حد از سرکوب اجتماعی وسانسور اینترنتی، بیانگر استیصال بیش از حد آن در مقابله با مردم و حرکات رو به 

 . طح کشور گسترده شده استافزایش اعتراضی آنهاست که در س

 AM 7:03:07 1394/4/21 تاریخ:
 چرا ماهواره برای رژیم خطرناکتر از بمب اتم است؟

 AM 8:56:45 1390/5/25 تاریخ: سركوب - بشر حقوق - اخبار
 های دارای ماهوارهگشت هوایی جهت شناسایی خانه

 PM 4:51:13 1394/4/14 تاریخ: اعتراضى حركتهاي و قیام - ایران - اخبار
 های مردمی با مزدوران رژیم و طرحهای سرکوبگرانهمقابله -تهران 

 PM 2:47:50 1389/4/30 تاریخ: سركوب - بشر حقوق - اخبار
 هاآوری ماهوارهیورش نیروی انتظامی برای جمع

 PM 3:44:17 1389/3/28 تاریخ: سركوب - بشر حقوق - اخبار
 آوری بشقابهای ماهوارهاخطار رژیم آخوندی برای جمع

 PM 7:18:50 1389/3/27 تاریخ: سركوب - بشر حقوق - اخبار
 خرداد اقدام به شکستن ماهواره منازل مردم کردند22سرکوبگر در قیطریه، درشب  مأموران

 AM 6:51:46 1387/2/27 تاریخ: سركوب - بشر حقوق - اخبار
 یورش وحشیانه مزدوران بسیجی به منازل مردم در اردبیل



مانده ترین کشوربه اصطالح سوسیالیستی با یک دیکتاتور خودشیفتهٔ مضحک هم عقب تر وپس مانده تر هستید! اخبار آقای رجوی! شما ازعقب 
 کره شمالی را بخوانید:

ترین کشور جهانکره شمالی: اینترنت در منزوی  
 استفن اونسبی بی بیسی

1393دی  05 - 2014دسامبر  26  

که به شبکه جهانی اینترنت وصل نیست به چه دردی می خورد؟ تلفن موبایل هوشمند در این کشور که کامپیوتر در کشور منزوی مثل کره شمالی 

های استفاده هوشمند از موبایل را مسدود کرده به چه کاری می آید؟ و در یک چنین کشوری که به شبکه جهانی اینترنت متصل نیست آیا تمام راه

 ت نرم افزارهای کامپیوترخواهد رفت؟......کسی به دنبال فراگیری برنامه نویسی و ساخ

مسلما یک چنین شبکه ای با همه دانش ولذتی که روی شبکه جهانی اینترنت عرضه می شود تفاوت زیادی دارد. یکی ازمضامین شبکه اینترانت 
 کره شمالی انعکاس و نشر سخنان رهبر این کشور است. ولی در کنار آن دستور پخت غذا و نکاتی هم در مورد تغذیه منتشر می کند.

یت عالوه بر این نکات و توصیه هایی هم به زبانهای انگلیسی، کره ای و چینی در مورد تغذیه، سالمتی و کهنسالی منتشر می کند که شبیه وبسا
شمالی شبکه اینترانت داخلی با های سالمتی در هر جای دیگر دنیاست که معموال بازدید کننده های زیادی را جلب می کند... از نظر حاکمان کره 

 .نشر چنین مطالبی برای مردم کشور کافی است و حکومت هر شکاف باریکی در دیوار سانسور اینترنت جهانی را با تمام قوا مسدود می کند.
رتباط فعالی داشته مشکل همین است. حکومت کره شمالی به هیچ وجه قصد ندارد به مردم آن کشور امکان دهد که با جهان خارجی یک چنین ا

... بیست و پنج سال از فرو ریزی دیوار برلین می گذرد. اکثر اهالی آلمان شرقی سابق می گویند که آرزوی آنها نه مفاهیم مجرد در مورد باشند

 آزادی و دموکراسی بلکه برخورداری از امکان تماس و شناخت جهان خارج بود.

ی به خوبی آگاهند. ولی تا چه زمانی می توان تمام شکاف های دیوار سانسور و روزنه های تماس رهبران کره شمالی از خطرات یک چنین تغییر
 با دنیای خارج را مسدود کرد؟.

 
 انسداد آزادی درمغزما

شکیالتی، ماه ها وسالها بحث ونشست های سرسام آورت آقای رجوی! دردنیایی که مابودیم، ساعت ها زمان را نشان نمی دادند. ساعت ها، روزها،
نید تلف کردن زمان خود کشی اایدئولوژیک ازنظر شما بسیارمهم وضروری بودند، چیزی که دراین تشکیالت مهم نبود وقت وزمان بود!. آیا می د

است. وشما برای همین تلف کردن زمان، نشست می گذاشتید؛ همه چیزوهمه بحث ها صرف موضوع رهبری عقیدتی شما می شد. یک ربع قرن 
وهنوزکه  برسررهبری عقیدتی وبحث های انقالب ایدئولوژیکی که تمام حرفش وماده های آن برای وصل به سرچشمه )رهبری عقیدتی(است.بحث 

هنوزاست، اعضا نتوانسته اند به رهبری وصل شوند؟. وعلت عدم سرنگونی رژیم نیزهمین است. این تمام محتوای صحبت مریم ونشست او 
درآن  تمام مشکل اینجاست که اگرشما پس ازسه دهه به اعضا بگویید: شما به من وصل شده اید ووصل هستید!، است. دراشرف ولیبرتی وآلبانی

 فلش اتهام عدم سرنگونی رژیم به شما ونظرات وتئوری های شما برمی گردد.  صورت،

 :یکی ازکادرهای باالی سازمان

 «تاریخ را داریم!.بی سابقه ترین عمارت دیکتاتوری درطول  ،ما درسازمان»

که برای شما ومریم هم  آزدایسیمای و سال حضوردرسازمان وبخش تبلیغات۸۳با بیش ازبنام دکترمحمد قرائی  آقای رجوی یکی ازمریدان شما
اتوری بی سابقه ترین عمارت دیکت ،ما درسازمان»درلیبرتی گفته بود: مدح وثنا می نویسد ودرنشست ها درمقابل شما ومریم شعرمی خواند؛

ودرنشست الیه ما با مریم رجوی هم رابطه   اوهنوزهم درلیبرتی است. هنوز باشما پیوند دارد! اینها حرفهای من نیست!.« درطول تاریخ را داریم!.
روح اعضا  !. پوسیدگی را می بینید. دیکتاتوری شما از درون مثل موریانه،ودرمدح او شعر می نویسد ومی خواند ایدئولوژیک برقرار می کرد
آقای رجوی این حرف راکسی زده بود که با محمد قرائی رابطه صمیمی دارد وخودش هم بعنوان دیکتاتوری وتشکیالت را خورده است. 

 دیگرهم مثال بزنم...وسانسورواختناق شما ، جمله محمد قرائی را مثال می آورد. کاش می شد ازافراد 

     ۲۸/۳/۱۳۹۲             ) شبحی در سایه می چرخد ("مرد قیچی بدست "

 

 مرد قیچی بدست 

 خورشید را 

 تکه تکه می برید 

 تا قواره بدیع تن اش سازد 

 



 تک تکه ها 

 تمام خودش شدند 

 {خورشید " کاغذین " }                  

 

 گذشتاینچنین  -ن روزگار خورشیدی ما

 و ما

 چاره "  گلهای " بی

 !شکر گذار وعدۀ کاغذ 

 بی " گور" -اما  -در گور 

 گور بگور شدگانی بودیم ، در ناممکن ها 

 ممکن !                                                 

 ما 

 گلهای کاغذیم ! 

 در دستان مرد قیچی بدست 

 الی تیغۀ مرد قیچی بدست ، ریش ریش 

 ن خنده بر آفتاب ! عکسبرگردا

 خندمان -نیش 

 ر خورده در گوشۀ کاغذ پاره های جِ 

 عریانترین حضیض ابتذال حقیقت ایست 

 و مضحک ترین واقعیت تلخوار 

 آنک 

 بدست  قیچیمرد 

 ُرو میکند واژه پُ 

 در جامه حقیقت " خودش " 

 در دهلیز نظم پادگانی گورها 

 

 مرد قیچی بدست 

 در سیاهی شبستانش 

 ماه را قیچی می کند 

 .تا چارقدی سرش کند 

 نازکترین هالل ماه 

 تیغه های بی بردباری ال 

 ریز ریزان 



 محو شد در بوم شب اش 

 تا چشم نامحرمی 

 !به عبث 

 احساسی نیافریند 

 ناز شبان بشر ۀبر الهۀ ممنوع

  

 مرد قیچی بدست 

 رس میکرد هتمامت باغچه را 

 ساقه ها -برگها  -گلها 

 تنها 

 ریشۀ مدفون در گور 

 از سالخی ُممیز قیچی رهاست 

 تا معنای باغ 

 بی بری باشد !  نشان

 گری " است یتا هر گلی ، برنگ " د

 نروید 

 پردازه ای

 به غیر  او         

 حرمت همه گلها 

 در مدار گریز ناپذیر قیچی اند ! 

 

 مرد قیچی بدست 

 " بی الف و آی باکاله " ! سانسورِ  در آ

 از ارتفاع هوا باال می رفت 

 نفس بکشد -تا در خالء 

 مست از " خود " و اختناق 

 و بر کُره ماه 

 عکس سیاهی چسباند 

 تسخیر ماه با  پاره عکس خودش 

 

 مرد قیچی بدست 

 خزیده زیر پوست هوا 

 در پشت هر جنبش قطره 



 نور ؤدر پشت هر تالل

 در پشت هر نفس 

 در پشت هر دیوار 

 در البالی آدمیان 

 می چرخد 

 پوزار میکشد 

 زاغ میزند 

 لب می بندد 

 میدرد  چاک

 شام می گسترد 

 .در تنورۀ نام و بام خود 

 

 در هیاهوی قیچی 

 نفس ها 

 سوزن می زنند 

 بر چاک چاک سینه ها 

 مرد قیچی گر 

 اندام اجتماعی مردم را 

 انسان را 

 قواره می کند 

 به " حیوان " 

 به " خودش "              

 به سندان و مرگ 

 .به دار و به زندان 

 

 روزان بی خورشید مان 

 اینسان گذشت 

 و ما 

 چاره  گلهای بی

 توی ردر این زندان تو د

 چون زندگانی در گوریم 

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

  



حافظ«    نهایتزنهار از این بیابان وین راه بیازهرطرف که رفتم جز وحشتم نیفزود        »   
 

سلطه دیکتاتوری خود را  جنایت است. شما با استفاده از شرایط خاص عراق، ییآقای رجوی! شما متهم نیستید! مجرم هستید!. اسم چنین کارها
سال بدلیل ورود غیرقانونی به عراق، زندانی شود. ۸باید  ،تاهرکس بخواهد ازسازمان خارج شود ،بواسطه تنگنا وتله ایی که درعراق سامان دادید

نی براین با چنین کالشی حقوقی برعلیه اعضا ، راه برای ایجاد دیکتاتوی مطلق را آماده کردید. به همین جهت شروع داستان با طالق بود. اّما پایا
 سلسله زنجیرها وقیدوبند ها هر روزتنگ تر شونده برروح وروان اعضا متصور نبود!. 

مجاهدین بال استثنا ازسرنگونی صدام خوشحال بودند؟. شما بیشتر ازمن ازدل مجاهدین واعضا با خبربودید. خوب اعضای آقای رجوی! چرا تمام 

یک نفرازشما نیست که به ذهنش نزده حتّی » خودتان دوسال قبل از سرنگونی صدام گفتید:می دانید که دردل اعضا چه چیزی وجود دارد!. 

بی آبرویی آن ارعاب وسرکوب  ،دردرون تشکیالت بود. وبه همین دلیل اعضا وبحث طعمه، سرکوب همین وضعیت «ه خارج برود!باشدکه ب

 پذیرفتید!.با حضورخود ومریم را  عریان درنشست طعمه را

این تناقض دستگاه سیاسی،  من درعمل فهمیدم بهترین استدالل دررّد تئوریها وتحلیلها شما، استناد به سخنان خودتان است. ،آقای رجوی!

تاریخ تشکیالتی، خطی وایدئولوژیکی است که شما چیده اید، گریز ناپذیر است. زیرا برپایه اجبار وجبر بوده واصالتی نداشت. شما نسلی را که در

 شود.  «رجوی»ن وجود نداشت به قربانگاه دیکتاتوری خود شیفتگی تان بردید. تانسلی نه فدای آرمان، بل فدای نامایران مشابه آ

 «رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی رحم شود.»چگوارا:بقول 

 

قدرت    بخش هفتم:   

 »قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق« لرد آکتون

  بازی تاج وتخت

زیرردای گرگ والیت  -یعنی زیرقبای خودش  –(همچناکه شیوه خمینی بود وچنین می خواست ومی کرد، تا ازترس دیو، پناه ببریم به خود دیو ۱  

فساد است. نتیجه بالفصل اش  "قدرت" . همچناکه کهنمود می «بامن وحدت »یعنی « کلمه وحدت »اصل مرعوب را وجریانات افراد وهمه ،فقیه

ازترس رجوی وتشکیالت امنیتی آن که روح رابطه مافیایی با درون وبیرون خودش دارد، باید پناه  :اینجا)درسازمان( هم می گویند والقاء می کنند

کردن و...،  ببریم به خود رجوی، وجیره خوار وریزه خوارکمک های مالی اودرخارجه باشیم .هراس می پراکنند ازدشنام وسیل اتهامات ولجن مال

 این فرهنگ ومنش قدرت است. وای بحال آن پرنده ایی که بالهایش را ازیاد برده باشد. 

 

 "   ۱۵/۷/۱۳۹۱تن چرانی "              

 

 گفتا:  ریزه خوارمن باش ، جزئی از تنم 

 گفتم:  بالهایم ، راه ونام مرامی سازند 

 گفتا:  همرازوهمدل من باش 

خوانند مرا آنسوی دورها گفتم:  نیاز و رازها می  

 گفتا: ...

 گفتم :  زنهار! 

 آفرینش بالهایم مرا می خوانند 

 "نه تن چرانی تو" !

 تو ریزه خواری و

النه کردۀ پساب تن !    



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

اصالت تام دارد، دیگردرتشکیالت هیچ اثری ازاصول و پرنسیب وارزشهای انسانی وآرمانی  «قدرت  »( وقتی برای رهبری، مقولهٔ ۲

 ودمکراتیک باقی نمی ماند. وهرچه هست مافیای قدرت است وبس. درپس ایدههای مکتب ادعایی صداقت و فدا ، رقتانگیزترین فساد النه کرده.

مثل داستان دکترحبیب هللا پیمان که رجوی می گفت: «. صنفی می دهیم و سیاسی می گیریم!» رجوی خودش بوضوح و به کّرات اذعان می کرد: 

علت این حرف اینست که، پیمان « یک کیف حاوی پول)میلیونی( به اوداده بود. بعد ها می گفت پیمان دیگرآن پول را برنگرداند؟!. ۵۸درسال »

سیاسی پیش رو، مواضع اورا نپذیرفت واتفاقاً چون نپذیرفت، باید پول برمی گرداند؟!. باج دهی رجوی درسیاست چنین است، البته  درمسائل

مثل همه تنظیم رابطه ایی که با شوراییها دارد وهمچنین با همه ما درتشکیالت « آن اویل ما بی منّت این پول را دادیم؟!.» خودش می گوید:

تّی درآلبانی بقول خودش به بریده ها وزالو ها، تنها به این دلیل که اطالعاتش را)خیانت وجنایت ها دراشرف ولیبرتی وآلبانی...(را سازمان...، ح

 افشاء نکنند، پول پرداخت می کند. 

 

 بودرهبریش  ،تفاله انقالب ما

انقالب بریده وخائن و تفاله هم دارد. همه انقالب ها همیشه  ،تبعید وآوارگی دارد ،زندانی و شکنجه شده هایش را دارد ،انقالب شهید دارد( ۳

ا چنین ضایعاتی هم دارند. اّما درمورد خودمان، بدلیل اوج فداکاری و صداقت این نسل که تا کنون هیچ رهبری چنین نسلی پاکبازی نوبالاستث

واعضا، به جان عاشقان خودش  . رهبریی که به جان نیروهادراختیار نداشت. باید تصریح کنم که  تفاله انقالب ما هیچ کس نبود جزرهبریش

 رجوی شدند. مطامعافتاد. عمق عملکردکثیفت رجوی هم دراین موضوع نهفته ست. افراد تشکیالت گوشت دم توپ 

 

 به کشتن دادن وندادن اعضا، براساس منافع وشرایط

م درتمامی قرارگاه ها ، حتّی پس از موشک باران برای ساعتها ( همواره درگذشته به هنگام حمالت موشکی وخمپاره باران توسط رژی۴

اسفند ماه دو سه روزپیش آزآمدن درتوسط رژیم و  ۹۰سال  دی ۶و ۴درموشک باران  درسنگرمی ماندیم. واصل پراکندگی تاچند روزادامه داشت.

برویم؟. پس از دوحمله موشکی، ها به سنگرفرمان ندادند (، برخالف سالهای گذ شته، مسئولین سازمان دیگر ۱۳۹۰اسفند ۲۹سری سّوم به لیبرتی)

سنگر  :جواد خراسان خندید وگفت جواد خراسان درزمان شام به سالن آمد ودید همه دارند شام می خورند،ما ، حتّی شب سّوم حمله، فرمانده مقر

ه ها را تایید می کرد که درسالن نشسته ایم و اینکه هیچ اهمیّتی به دوبار موشک باران  نمی دهیم. اینگونه کار بچّ  نرفته اید؟. )با فضای خنده، عمالً 

رگشتیم و شام خوردیم!.)درحالیکه در گذشته همواره دقیقه درآرامش تمام به بیرون ازسالن رفتیم و دوباره به سالن ب ۵بعد بطور نمایشی وباخنده، 

غذا خوردن وتجمع درسالن ممنوع می شد وهمه درپراکندگی بسر می بردند. واین آماده باش با تجهیزات فردی مثل کالهخود و ماسک ضد گازو 

سستی در ماندن درسنگر به سختی توبیخ وهرگونه  جعبه شیمیایی وامداد فردی وحضور درسنکر...توسط فرماندهان بشدت اجرا وکنترل می شد

ساعت افراد را در سنگر نگه می داشت. زیراحفظ جانشان اهمیت داشت!. اّما بهنگام خروج  ۵یا ۴وسازمان پس ازهرحمله موشکی  .(می شدیم

عدم حضور درسالن غذا خوری ازاشرف به لیبرتی، جان اعضا اهمیت را ندارد!. و بلکه برعکس، خودشان هم هیچ سیستم آماده باش وپراکندگی و

د که، را نه تنها اجرا نکردند؟ بلکه نقض آنرا تائید می کنند؟. زیراچند روز قبل ازاعزام سری سّوم از اشرف به لیبرتی، منافع سازمان این بو

باید رجوی پاسخ دهد. نه  ،ردیم راهستیم. اینکه منافع سازمان چیست که در سری سّوم اعزام به لیبرتی چنین برخوردی می کنیزنیازمند کشته دادن 

همیشه او اّولین پیام دهنده بود. آیا شیرهمیشه بیدار، بعد ازاین حمله خمپاره ایی به اشرف درروزهای پایانی  ،کس دیگری!. چون بعد ازهرحمله ایی

نه ساعتها ، بلکه طبق دستورفرماندهان ، خواب بود. یا خود را بخواب زده؟!. چرا وقتی به لیبرتی رفتیم. بازدرمواقع موشکباران،  ۸۹سال

 روزهای متوالی درسنگرمی ماندیم؟. 

، با خمپاره وموشک باران قبل ازآن وهمچنین در دوره ۱۳۹۰تفاوت خمپاره و موشک باران قبل از رفتن سری سّوم به لیبرتی، درمقطع اسفند سال

قبل ازرفتن به لیبرتی درسری سّوم کشته می شدند. به هیچ وجه اهمیتی نداشت  صدام ویا خمپاره وموشکباران درلیبرتی، دراین بود که اگر نفرا ت

ت زیرا رجوی اعزم به لیبرتی وترک اشرف را پذیرفته وطبعا نیازی به پاسخگویی تشکیالتی و حفظ افراد ندارد. به همین دلیل هم جانشان اهمی

 ،دازد. سازمان دراین موشک باران واکنشی هم نشان نداد!. اّما وقتی به لیبرتی رفتیمندارد. همچنین با کشته دادن، می تواند اعزام را به تأخیر بین

اربود. بدنبال موشکباران لیبرتی، مثل همیشه همه افراد به سنگر می رفتند واینکار تا ساعتها ادامه داشت وروزها ی بعد هم پراکندگی وسنگربرقر

ویا کش دادن آن، چه در درون تشکیالت وچه «لیبرتی»ر نمی تواند برای ماندن درعراق ودیگ ،زیرا اگر آمار کشته ها درلیبرتی باال برود

. رجوی خوب می داند چگونه بازی کند!. چون همه چیزازمنافع شخص خودش چیده می !دربیرون، توجیهی برسیاست ماندن در لیبرتی داشته باشد

فع اش را حس می کند. ومی فهمد. وعمل می کند. هنورهیچ کس به چنین شود. خیلی نیاز به بررسی وتحلیل شرایط ندارد. اوغریزی منا

 عملکردهای رجوی آشنا نشده، باید دردرون مناسبات بود تا رجوی را خوب شناخت ودید که چگونه چند کارته بازی می کند. دقیقاً همین مسائل

 است که باعث می شود رجوی را بشناسیم وازاو فاصله بگیریم.

 خودش انتقاد کرد، رجوی نه؟ خمینی یکباربه

( خمینی با تمام خمینی بودنش که ننگ بشریت است به خودش انتقاد می کند و جام زهررامی نوشد وبه آن اعتراف می کند. اما یک نمونه ۵

 انتقادازخود، ازاین جاه شیفته قدرت، محال بود،محال. 



باشد؟!. هرگز نمونه ای یافت نشده! جزفرار به جلو )در بیرون ازسازمان بر  سال یک نمونه بیابید که رجوی ازخود انتقاد کرد۳۶در طی این 

اگردرطی این سالیان انتقادی هم به خودش کرده!،  (شیپور می دمد. و دردرون سازمان، شکست را بگردن نیروها می اندازد. ی واهی،پیروزی ها

وکوتاه آمدن در قبال لغزش های  ،به مراعات حال دیگران وبزرگ منشی هایش ؟انتقاد  ،درزمینه های تشکیالتی بوده وانتقاد به فرو تنی هایش؟!

 خودشیفته درپی قدرت است. ؟!. این تمامت انتقاد ازخود، یک جا ن فرومایهٔ خودشدیگرا ن وانتقاد متوّجه عملکرد های بخشایشگرانه 

 

درفتح مکه برای پیامبر آمده را، برباالی نماد شهدا قرارمی دهد.  که« ۱آیه -سوره الفتح »تن دردرگیری های دراشرف کشته می شوند،رجوی  ۵۲

رجوی ازیک سواین کشتاررا جنایت جنگی بشمارمی آورد وازسوی «. إِناا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِینًا» آنچه مهم است، دمیدن بر شیپور پیروزی است:

  دیگرآنرا فتحی بزرگ می نامد؟.

                                                    

 .۱آیه  – الفتح: ۴۸سوره « ما تو را پیروزى بخشیدیم، ]چه[ پیروزى درخشانى« ».إِناا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا ُمبِینًا» 

 آقای رجوی! تفاوت انتقاد ازخود خمینی و شما درچیست؟

ندادن دربرابرما درتشکیالت، چنین مسائل واشکاالت درتشکیالت پیش نمی شما همیشه به خود انتقاد می کنید که بدلیل کوتاه آمده وشدت عمل نشان 

هست، یعنی فقط چهار ماه پس از  ۱۳۵۸مرداد ماه سال  ۲۶تاریخ این سخنرانی  آمد!.  مشابه همین انتقادات را هم خمینی به خودش می کند:

اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقالبی عمل  »سیس به اصطالح  جمهوری اسالمی است:أت

یده کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کش

کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ  بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعالم

ر می برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذ

. خطای خودمان را عذر میخواهم. ما مردم انقالبی نبودیم ]این قسمت از فیلم حذف شده: دولت ما انقالبی خواهم، خطای خودمان را عذر می خواهم

نیستم.[ اگر نیست، ارتش ما انقالبی نیست، ژاندارمری ما انقالبی نیست، شهربانی ما انقالبی نیست، پاسداران ما هم انقالبی نیستند، من هم انقالبی 

نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعالم می کردیم ، تمام جبهه ها را ممنوع اعالم می کردیم، یک  ما انقالبی بودیم، اجازه

حزب! و آن "حزب هللا، حزب مستضعفین ! و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعالم می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر 

 «خودشان ننشینند ما به طور انقالبی با آنها عمل می کنیم.ایران که اگر سر جای 

  ازقضا تقی شهرام هم درانتقاد از خود همین رامشکل داشت:

 پس از تصمیم نهایی درمرکزیت برای تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان، مجید شریف واقفی که منتقد و معترض به تغییر ایدئولوژی سازمان بود

ای، اما خودت تا توهمه را به تحلیل از خود و انتقاد از خود واداشته» گوید: ازجریان جدید جدا کرده و خطاب به تقی شهرام میعمالً خط خود را 

عیب و نقص هم، قابل تصور است واصالً وجود دارد؟ نکند تو ای، مگر انسان بیبه حال، یکبار هم که شده تحلیل وانتقاد از خود کوچکی نکرده

«ی؟انسان مطلق  



گویی من هم باید از خود انتقاد بکنم. بزرگترین انتقاد وارد بر من، پیچیدگی جهان مادی و سادگی ذهن من راست می» دهد: تقی شهرام پاسخ می

نقل از ویکی پدیا : انشعاب وتصفیه سازمانی« است.  

کنید، به کمک و تحت اجبار اتوریته ا که شما عنوان میتحوالت بنیادی ر»نویسد که: می« پرچم...»شریف واقفی کمی بعد در پاسخ به مقاله 

و برای ایجاد فضای مناسب برای کار تئوریک « خصلتی»ای که صرفاً در ابعاد سازمانی پیاده شده و شما با سوء استفاده ناصادقانه از مبارزه

«سوی مبارزه علیه مکتب کشاندید.قرار دهید... به شروع شده بود، آنرا آگاهانه و با یک پیچ ظریف بدون اینکه دیگران را درجریان امور  

اند و هر فردی که بخواهد درمقابل آنها مقاومت کند صورت جریان و جمع درآمده اینها به»همچنین وی در جمع افراد مورد اعتمادش گفته بود که: 

«بتوانیم از مواضع گروهی خود دفاع کنیم... باالجبار شکست خواهد خورد. ما هم باید گروه و جریان خود ایجاد کنیم تا پس از آن  

  

 دوخروس دریک کنام

                                       

  

 روز اما پایدار نمانَد نیز 

 که خورشید

 :چراغِ گذرگاهِ ظلماتی دیگر است

 بر باِم ظلمِت بیمار

 کشدآن که کسوف را تکبیر می

     .سر استنوزادی بی

 احمد شاملو                       

 

 

 
به همین  ( رجوی، خمینی را دزد بزرگ انقالب نامید وازسرقت رهبری انقالب )ازخودش( بعنوان اصلی ترین موضوع جنبش قلمداد می کرد.۶

خمینی رهبری انقالب مردم ایران را ازدست مسعود ربوده است. رهبری »دلیل هم مریم رجوی دراغلب نشست های درون تشکیالتی می گفت:

 «انقالب حق مسعود بود.

 



 



 

به تعبیرهای متفاوت سرقت  این تبریک وصدها نمونه دیگر ازاین دست مواضع واطالعیه ها خود گواهی است که خمینی دزد بزرگ انقالب ویا به

خالصه می شود. چه بخواهیم وچه نخواهیم خمینی  ،نبود. چنین سخنی زمینه سازی برای جا انداختن رهبری خودش که به رهبری عقیدتی منجرشد

چنین نبود. ماندال هم اززندان رهبری مبارزات  ،بود. اینکه بگوییم درنبود رهبران مجاهدین وزندانی بودن آنها خمینی پیشی گرفت۵۷رهبرانقالب 

رژیم آپارتاید با او مذاکره می کرد. مستقل ازماهیت خمینی باید اذعان کرد که  ،او تنها وزنه ایی بود که درحین زندانی بودنش هم .را بعهده داشت!

 ت.به آن اذعان داش ۵۸، همچنانکه خود رجوی درسالرهبری بالمنازع او تردید بردارنیست

 است درتمامیّش!.«نام دوخروس دریک کُ » جنگ رجوی با خمینی داستان  همچنانکه گفتم رجوی تشنه قدرت بود.

تاجاییکه حرف به « ورجوی  شناس ترازخمینی کسی نبود. زیرا او رقیبش رامی شناخت. خمینی شناس ترازرجوی،» مریم رجوی بارها می گفت:

می  ۵۹مریم درست است!. آنسوی دیگر، خمینی هم پس از سخنرانی رجوی درامجدیه خرداد سال رهبری وکسب قدرت توسط رجوی بود، حرف 

...( رجوی بالفاصله ورجوی  شناس ترازخمینی کسی نبود خمینی شناس ترازرجوی،درادامه صحبت مریم)« پسره می گوید رهبر منم!. »گفت:

خلق جهان بداند، » درحالیکه دروغ می گفت، زیرا شعارسازمان این بود:« رسید.من اصالً چنین چیزی درسرنداشتم، به ذهنم هم نمی » می گفت:

کما «!. ماسترهبر خلق جهان بداند، مسعود:» بدلیل رهبری بالمنازع خمینی، نمی توانست شعاردهد:  ۵۸رجوی درسال «. مسعود معلم ماست

 شد.« معلم»اینکه بعدها، چنین شعار جایگزین 

کنام، هر دو، حرفها وتاکتیک ها ومنویّات هم را خوب می فهمند!.. واگر حرف مریم هم درست باشد که رجوی درست است، دوخروس دریک 

شناس تراز خمینی نبود!، پس باید اذعان کند که درواقع تشخیص خمینی هم درست بود که صورت مسئله چیست. درواقع همیشه بهترین حرفها را 

 که، پس داستان چیست.میشود ازسخنان مریم و خود رجوی فهمید 

 درسایت مجاهدین شعری سروده است وصحبت برسر نیمه دیگر ماه است: (کاظم مصطفویحمید اسدیان )

 شعر - ادبي - اخبار
 AM 3:43:56 1394/11/28 تاریخ:

 وقوع کجا بودی؟هنگام 

 به یاد برادر مسعود
 که یاد یادها است
 کاظم مصطفوی

  
  هنگام وقوع کجا بودی؟

  گریستم از شوق،من زیر باران می



 عابرو در خیابانهای بی
 می دویدم به سوی تنهایی...

  
 ام را بوسیدخورشید شانه

 و من ماه نیمه را مثل یک سیب گاز زده
 می فشردم میان انگشتهایم

 هنگام که نیمه دیگرش گم بود.
 ... 

 همچنین مقاله وشعر دیگری ازحمید اسدیان:

 گزارش

 AM 4:40:37 1393/10/29 تاریخ:

 حمید اسدیان -مــاه کنـعانی من 

 

 شد تو آن مصر مسند من! کنعانی ماه

  «حافظ»        را زندان کنی بدرود که است آن وقت

 

 

 مان را بیشتر و بهتر بشناسیم و با جان و دل برایش بخوانیم:« ماه کنعانی»ما نیز این سعادت را یافتیم که در مداری قرار بگیریم که »...

 

 «.../.../ ای، ای ماه!تو ماه کامل شب بوده

 

 حمید اسدیان درست می گوید!

 اگرخمینی ) ارتجاع غالب( نیمه ماه بود!. رجوی درکسوت )ارتجاع مغلوب(، براستی ماه کامل است!. ونیمه دوم وخالی ماه راپوشاند وارتجاع

 غالب ومغلوب یکی شدند. 

د قرون وسطایی پایبند به انقالب خیانت نکرد!. خمینی ذاتش ارتجاع وواپس گرایی بود. کسی که به همان ارتجاع وعقای۵۷ازنظرمن خمینی درسال 

خمینی به اعتماد مردم خیانت کرد. زیرا خودش با حرفهایش یگانه بود. خیانت بود وهمین را هم تبلیغ ودرجامعه پیاده کرد. بنا براین نمی توان گفت:

ساً به این اهداف وشعارها پایبند راکسی کرد که آرمانش آزادی وجامعه دمکراتیک و رهایی زنان و... جامعه بی طبقه توحیدی بود!. خمینی که اسا

درقاموس کسی است که بدلیل کسب قدرت، وخودشیفتگی مهارناپذیرش، آگاهانه « خیانت به اعتماد توده ها»نبود، بلکه صریحاً هم نفی می کرد. 

ن هرگزتبرئه خمینی سرازاپورتونیسم ونقض اصول غلطید وبرپا ساختن زندان وشکنجه وکشتن وسربه نیست کردن اعضای خود پرداخت. ای

رانشان میداد. اّما کسی  که خود رانوک پیکان تکامل ویک سازمان  ۵۷وجنایاتش نیست. بلکه بیان حقیقتی است که سطح دانش وآگاهی جامعه درسال

ه ایی و... خائن محسوب انقالبی وموحد یکتا پرست می نامید، وقتی پشت پا می زند، اسم این خیانت است وخیانت به اعتماد توده ها. خمینی وخامن

 نمیشوند. بلکه یک فاشیزم مذهبی که تا مغزاستخوان فاسد وجنایتکارهستند. 

 دراین بازار، حمید اسدیان نوبرش را نیاورده است:  

 خَورد:رساند و از زبان یکی از مداّحان افسوس میاتحاّدیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی چاپلوسی را به اوج می ۱۹۴۶در سال 

شود. با ماه خواهم او را با کوه مقایسه کنم اما، کوه در قله اش ختم می شود استالین را با کوه و دریا و ماه و خورشید مقایسه نمود. میحیف که نمی
پذیرد. با خورشید خواهم با دریا مقایسه اش کنم اما دریا هم در ساحلش پایان میتابد و روز پیدا نیست، میلی ماه نیز تنها در شبها میسنجم ومی

 .کند و در شب غایب استکنم اما خورشید غروب میمقایسه می
 

 «.ون     تفاوت اززمین تا آسمان استمیان ماه من تا ماه گرد» ضرب المثلی همین ماه ها را تمسخر واستهزاء می گیرد:

 

 

 پوچی اسطوره شدن

( درهیچ جنبشی درطول تاریخ، هیچ رهبری تاکنون خون شهدا ورنج شکنج اش را بنام خودش مصادره نکرده. حتّی پیامبران وائمه و اولیا هم، ۷

این شهدا بخاطر این خونها فقط متعلق به رجوی ونام اوست.  »:برغم شأن ومرتبت شان، وارد چنین مقوله ایی نشده اند!. مریم رجوی می گوید

این شهدای ربطی به شما ندارد، هرکسی خانواده شهید است برادرشهید است، ربطی به آنها ندارد، آنها با مسعود پیوند مسعود باالی داررفتند. 

رجوی  -در تو گره می خورد –رنج اسیرانمان  –هیدانمان واین به شعارهم تبدیل می شود )خون ش« داشتند ... صاحب این خونها مسعود است.

 قهرمان؟!.( همه مدال هاو قهرمانی ها نصیب او می شود.

« هیتلر آلمان –آلمان هیتلر »نشانگرعریانترین روح این جاه منحط خود شیفته است ویاد آورشعار« ایران رجوی ـ رجوی ایران؟!»همچنین شعار 

هم نمایی ازهمین قدرت طلبی است. « مسعود معلم ماست –خلق جهان بداند »شعار۵۸ما اینکه درایران ازسال ک«. یک هیتلر! –یک آلمان » ،

« رهبر»به « معلم»ماست!. تا تضاد با خمینی راتشدیدنکند. کما اینکه این شعار بعدها بجای «رهبر»زیرا درآغاز کار نمی توانست بگوید مسعود 

 تغییرکرد. 



 ، با استفاده ازهمین خون ورنجها... خودش را تبدیل کرد به رهبرعقیدتی. ۵۷ن درسالاز سخنگوی مجاهدین بود

هم درهمین چارچوب معنا  (تمام تصفیه های مرکزی )پرویز یعقوبی و علی زرکش وحذف دفتر سیاسی وتبدیل آنها به عناصر هیأت اجرایی

 ومفهوم می یابد.

فرمانده کل ارتش آزادیبخش!، بیش از  –مسئول شورای ملی مقاومت!  –رهبری عقیدتی! بدست گرفتن توأمان اهرمهای قدرت درهر سه نهاد: 

 سال، بدون هیچ تغییروتحولی دراین مصادر.۳۰

 ( لغو تمامی اصول وچارچوبهای پیشین تشکیالتی تدوین شده که بمثابه عالیترین ثمرات مبارزات انقالبیون درسراسرجهان بوده، واستفاده از۸

بعنوان ابزارتشکیالتی برای سرکوب افراد همان  با این توضیح که جمع خصلت رهبری دارد. ودرواقع جمع دراختیاررهبری است()«جمع»الگوی 

، سرکوب را توجیه وتئوریزه و مشروع کرده، وآنرا تصمیم جمعی ونه تصمیم واقدام خودش قلمداد کند. به «جمع » جمع!. تابدین شکل باعنصر

 شرعی آخوندها!. همان سبک وشیوهٔ توجیه

، همچون مریم )همه چیز فدای رهبری عقیدتی( بعنوان تنها شاخص یگانگی «انقالب ایدئولوژیک»( تعریف اسالم و انقالبی بودن با شاخص ۹

به  است. وشکرگزاری همه نیروها به این نعمت راهیافتگی« خودش»منهای یگانگی با مردم!. بزبان ساده مبنای اصول وارزش ، ومحرمیّت؟!

 درگاه رهبری)رجوی(!.

. ؟( عدم پاسخگویی رهبری به مردم و تشکیالت و...، رجوی تنها به خدا پاسخگو است؟!. یعنی درقرن بیست یکم، یک رابطه یکطرفه۱۰

عنوان می  ،درحالیکه خودش قرن بیستم را عصرکبیرآگاهی می دانست!. وبعثت پیامبران را ناشی از شرایط آن دروان که ویژگی اش ناآگاهی بود

. یگانگی هم عطف به خودش مصادره شده است. به عبارتی تمام ؟اّما درقرن بیست ویکم نیاز به رهبری عقیدتی الزمه مبارزه ویگانگی ست کرد!.

 ورهبری هم درطرف دیگر، اصالت با رهبری عقیدتی)رجوی(است. ،ت آحادمردم یکطرفاعتبار، اصالت ومشروعیّ  وزن،

 ،«!.ازهمسرانتان طالق بگیرید وبه رهبری من چنگ زنید »به همین دلیل می گوید: «.!خون ونفس تان مال من است»ید: به همین دلیل می گو 

 همین وبس. فقط هدف روشن واضح وآشکارهمین است که به اوچنگ بزنیم. 

کرفون می خواست همین جمله رابگویند: شعاری را برزبانها انداخت وازنفرات پشت می ،هم درنشست ها ۸۸به همین دلیل خودش )رجوی( درسال 

ناقص بود! هرکس می گفت مجاهد هستم و مجاهد می مانم!،  ،هرکس می گفت مجاهد هستم !.«مجاهد می میرم  –مجاهد می مانم  –مجاهد هستم »

!، این سه ترتیب مجاهد می میرم ،نممجاهد هستم و مجاهد می ما »:باز ناقص بود!،)تاکی وتا چه زمانی مجاهد می مانم معلوم نیست!( باید می گفت

جمله ها، برای هرفردتفکیک ناپذیر می شدند. زیرا هرتفکیکی خللی درخودش داشت. ازنظررجوی عضو سازمان شدن، یعنی تا لحظه مرگ 

وافترا و لجن درسازمان ماندن!، وبرخالف همه روش وسنّت های موجود دراحزاب وگروها درطول تاریخ، جدا شدن ازسازمان، مترادف تهمت 

مال شدن توسط سازمان است. واین بدعتی درتاریخ احزاب سیاسی است. ما تنها با یک جاه وجان شیفته خود، واپورتونیست منحطی روبرو هستیم 

که اصالت جهان وهستی را دررهبری خاص الخاص عقیدتی خودش خالصه کرده وبس. کاش فرصت بحث وبررسی وجود داشت براستی نمی 

کجا شروع کنیم و چه چیزی را بگوییم، ازابعاد وگستره چنین ایدئولوژی سربرون آورده ازانحطاط، وسوءاستفاده ازارزشها وخونها  دانیم از

 .واعتماد بی نظیری که زیرپایش قربانی شد

کند!. ومن هم همین را به درآلبانی عضویت بازگشت ناپذیر رابه اعضا ابالغ می ۹۶اینک پس ازدوسال که ازتحریرمطالب فوق می گذرد، سال  

 سطورفوق اضافه کردم. 

 ابالغیه عضویت بازگشت ناپذیر:



 



 

محسوب می شود. به همین دلیل است به خدا ) رهبری( انتقاد به او، ولودرذهن ما هم که باشد، کفرورزیدن  .انتقاد پذیر نیست! رجویبه همین دلیل 

ی کند. تا هیچ کس به این حریم مقدس رهبری واردنشود. حریم رهبر واژه من نیست. که با هرمنتقدی بعنوان مزدوررژیم آخوندی مقابله م

 درتشکیالت سازمان جاری کرده اند.

 ترانه مجاهد بمانم مجاهد بمیرم!. دریوتیوپ، همین معنا را دارد: 

 wmv.ترانه مجاهد بمانم مجاهد بمیرم

کریم قصیم ومحمدرضا روحانی واسماعیل وفا آقایان ( نه تنها درسازمان، بلکه درشورای ملی مقاومت هم داستان همین است. علت اینکه با ۱۱

. این به !به مبارزه نیست اوارزشها...وپشت پا زدن آنهیغمایی و...، بمثابه دشمن برخورد می شود، ناشی از چیست ؟ این به معنی نقض اصول 

دارد، که اگر  سازمان ورجوی درعراق واشرف معنی مرزبندی قاطع و بی شکاف با رژیم و دشمن نیست!. بلکه حکایت ازمسائلی درپشت پرده

 .نه از تاک نشان ماند ونه از تاک نشان ازپس پرده برون افتد،

 اگر ما مجاهدین مثالً »یک بار رجوی درنشستی صراحتاً اعالم کرد: به همین دلیل است که رجوی یکبارهم ازخود انتقاد نکرده و نمی کند!. 

 «بخواهیم بگوییم که درفالن سرفصل خطا کرده ایم؛ آنوقت مجبوریم قدمهای دیگری را هم به عقب برداریم!.

سخنان خود اوست. زیرا رجوی برغم هوشیاری سیاسی، یک اشتباه مراجعه به  رّد نظرات وسخنان رجوی،من قبأل گفتم بهترین استدالل درقبال 

اگر چه این اشتباه گریزناپذیراست. اّما اودرجمع اعضا ودرنشست های عمومی سخنانی گفته است که نقض حرفهای پیشین او  ،اساسی هم داشت

وسالها  همرزمانبدلیل اعتماد به رهبری وعواطفی که بدلیل خون  .دروغ سنج نمی گذاشتند! . از طرف دیگر درون تشکیالت برای سخنان اواست

وجود داشت. ورجوی هم برغم هوشیاری ومّکار بودنش، زیاد حرف میزد. سرکوبی که درتشکیالت  ، وازطرفی بدلیلمبارزه ودرکنار هم بودن

ن یک ربع قرن شیادی وشارالتانیسم سیاسی برمال می شود. چیزی که درذهن ما نمی درنتیجه اگر حرفهایش را کنار هم بگذاری، تمام سناریوی ای

وهم بعد ها  توانست شکل بگیرد. زیرا ما به سازمان ورهبری ایمان داشتیم. اّما نفرات جدیدالورود خیلی باز مسائل را می گفتند. ما هم بدلیل اعتماد

و تبادل شدن با اسرای جنگی عراق توسط صدام ویا بردن لب مرزوفرستان نزد رژیم، بدلیل  والنهایه فرستادن به زندان ابوغریب ،بدلیل سرکوب

باال می  حرمت وهویّت مان نمی توانستیم برزبان بیا وریم. درسازمان هرچه رده و سابقه بیشتر باشد. سرکوب ولجن مال کردن افراد...تصاعدی

 تمام وکمال حس کرده، دیده ایم. ما پوچی اسطوره شدن و ضربات چنین خاستگاهی را .رود

 مرزسرخ استراتژیک رجوی

  !که برای من نجوشد، بگذار سر سگ در آن بجوشد دیگی 

(هدف ازعملیات فروغ جاویدان آنطور که رجوی می گفت: پیش گرفتن از راه حل ارتجاعی استعماری بود، یعنی بورژوا رفرمیست ها، )همان ۱۲

وبورژوازی خارج کشور(. درواقع اگر چه رجوی می گفت: نه شاه ونه شیخ، اّما این طیفی بود که همه را دربرمی ملی مذهبی های داخل کشور 

گرفت. ازنظر رجوی، بین حق وباطل) رجوی وخمینی( هیچ راه میانه ایی وجود ندارد. درحالیکه برفرض اگرملی مذهبی ها یا بورژوا رفرمیست 

سالهای نکبت سیاهی است که تحت حاکمیّت والیت فقیه است. چه برای مردم وچه برای رجوی، که امکان برسرکارمی آمد، خیلی بهتر از این 

. اّما رجوی، بطورمطلق، خودش رامی خواهد واین ۱۹۱۷داشت، مثل دولت کرنسکی درشوروی ۶۰تا۵۸فعالیّت نیم بندی همچون سالهای 

ااّل مجاهدین. کیست که نداند وضعیت زمان شاه به هیچ وجه قابل مقایسه با رژیم  مرزسرخ استراتژیک اوست که هیچ نیرویی به حاکمیّت نرسد،

خمینی برای مردم نبود ونیست، ومردم اکنون درچه تیره بختی بسرمی برند. رجوی کاری با خواست ومنافع مردم ندارد. مردمی که چه درست 

ا اگر ملی مذهبی ها حق انتخاب کاندید شدن داشته باشند، مردم به روحانی رأی وچه غلط، بین بدوبدتر) روحانی ورئیسی( به بد رأی می دهند!. آی

 می دهند؟. خاستگاه قدرت راه به خیانت به منافع مردم می برد آنچنانکه برد.

ی شکست نبود، این توجیهی بود برا« راه حل ارتجاعی استعماری بود، یعنی بورژوا رفرمیست ها» اما اصل موضوع این است که صحبت برسر

 . این توجیه نه قبل ازعملیات، زائیده پس ازعملیات بود.۱۳۶۷فروغ جاویدان وعملیات سرنگونی درمرداد

 نامه نگاری رجوی به ولی فقیه  وخبرگان نظام

 ( چرا رجوی به رفسنجانی وخامنه ایی نامه نوشت؟ ۱۳

وحشت از روی کار آمدن باند دیگررژیم!. زیرا حاکمیت باند غالب  ، وترس۸۰اینجا هم مثل دوردّوم خاتمی درانتخابات ریاست جمهوری در سال 

ها رژیم)خامنه ایی( بسود رجوی است. ومی تواند درعرصه بین المللی روی ضدیت بین المللی با باند محافظه کار، درزمینه های مختلف... با آن

ازعراق برای خمپاره زنی درداخل، خامنه ایی را به نقطه ایی برساند که  مانور بدهد. همانطور که در دوردّوم انتخابات، با ارسال تیم های عملیاتی

چون مانور  «است.« بود ونبود»برای ما )سازمان( ،اینکه خاتمی به دور دّوم انتخابات نرسد» خاتمی را حذف کند. درآن روزها سازمان می گفت:

 خاتمی خیلی ها را فریب داده وفضا رابرای سازمان بسته است. 



رفسنجانی باید پیرانه سر »به خامنه ای ورفسنجانی پیام ارسال کرد. رجوی درپیام می گوید: ۱۳۹۲اردیبهشت ۱۸جوی درتاریخ مین دلیل ربه ه

باید راه »و خطاب به خامنه ای نیز توصیه می کند   «.ترس را کمی کنار بگذارد و بالدرنگ برای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ثبت نام کند

 .«وری رفسنجانی را هموار کند و به تقسیم قدرت با او تن بدهدریاست جمه

اگر رفسنجانی راحذف نکنی!، سرنوشتی جز تن دادن به تقسیم قدرت با باند دیگر به سردمداری  ،بدین شکل، درواقع به ولی فقیه پیام می دهد که

وچنین شرایطی)  واروپا است.«امریکا »رفسنجانی ) همان خواص بی بصیرت مورد خطاب خامنه ایی( نداری!. ٰزیرا رفسنجانی اهل زدوبند با 

رابطه اقتصادی( عرصه را برای فعالیت سازمان می بندد. ودیگرهیچ گونه زمینه ایی  تلقی رفرم واصالح طلبی رژیم، ویا برای مشروع نمودن

 برای فعالیتی بین المللی وطرح سرنگونی رژیم نداشته و عرضه تنها آلترناتیو دمکراتیک وبازوی مسلح آن، ارتش آزادیبخش، محلّی از اعراب

سازمان « بودونبود» هم گفته می شد که بحث دور دّوم خاتمی ۸۰لیل درسال ندارد. واین به معنی سوختن استراتژی رجوی است. به همین د

دربیان مواضع  ،است)بحث های درون تشکیالتی سازمان(. همچانکه سید المحدثین درآن روزها که سخنانش درنشریه مجاهد هم چاپ شده بود

ین سازمان در تشکیالت، درباره این پیام بصورت گرد وکلی پاسخ می اگر چه مسئول. «نوعی از تعیین تکلیف» گفته بود:« بود ونبود»بیرونی این 

به نفع کدام باند رژیم؟!. ما )سازمان( . اّما مهم این است که فهمید، فعال کردن تضادها ،!دادند که این پیام، کار روی فعال کردن تضادهای آنهاست

عراق(  -دست بگیرد. دراین مسیرکه سقف آن،  احتمال جرقه وجنگ )ایران همواره می خواهیم که باندولی فقیه، تمام حاکمیّت را یکدست در

تغاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه » رژیم( درچشم انداز قرار می گیرد. ورجوی درموردجنگ می گفت:-وجنگ) امریکا 

تحت فشار بین المللی برای برقراری رابطه با رژیم  این است که  سازمان تمام استراتژی رجوی روی این شق سواربود. وکف آن،« لیسان.

. ونام رفسنجانی برای ایزگم کنی آمده است. تا کمتر گزک به دست منتقدین بدهد. به همین !خامنه ایست ،قرارنمی گیرد. درواقع طرف اصلی نامه

 ورفسنجانی را بی مرزی با رژیم نمی داند!. دلیل رجوی، نامه نگاری به خامنه ای 

 

می دهد. واقعیت اینستکه رجوی از یکطرف شعار « اندرز وپیشنهادی»به آنها« مجلس خبرگان رهبری»پیامی به ۱۳۸۸تیر۲۰به همین دلیل درباز

 ، اندرز وپیشنهاد می فرستد؟«والیت فقیه»به نره خرهای خبرگان!  می دهد. وازطرف دیگر،« مرگ بر اصل والیت فقیه»

 آغاز می شود.) و درود بر آنکس که از راه راست، پیروی نماید.( ۴۷سوره طه، آیۀ  « علی من اتبع الهدی والسالم» نامه با آیه از قران 

وسپس با تقدیم »سالم« به مجلس »خرُمهره گان« رهبری!. ردیف قاتالن و جنایتکاران وپیرکفتاران خون آشام نظام!. گویی که، این رجوی نبود 

 که آنها را »خصم اسالم وخصم قرآن وخصم خدا ، دشمن ترین دشمن خدا وخلق خطاب می کرد«؟.

 خرّمهره گان رهبری تک به تک درطی این ۴دهه ازآمرین وعاملین شکنجه واعدام مجاهدین ومبارزین بودند

 



 

  بله آقای رجوی! شما واقعاً درست گفته بودید:» سیاست بازار خرمردرندیه، بازار حروم زادگیه، بازار دوزو کلکه، بازار حقه است.«

نقش وجایگاهی درتظاهرات وقیام  ، درپایین ) مردم ( هیچ اثر،۸۸های فوق، ازآنجا که سازمان وارتش آزایبخش ورجوی درقیام ساللجدای ازاستدال

درچنین حضیضی می خواهد زجایگاه خود درقیام را بارز وبه ثبت برساند. نداشت. بدینوسیله با این نامه می خواست از باال)رهبری( نقش واثری ا

وخود را همیشه دراین سطح  القا می کند، ۶۰تا ۵۸ویاد دوران طالیی خود درسالهای نشان دهد که طرف اصلی درهرمعادله ایی رجوی است،

 خودرا طرف اصلی مقاومت نشان دهد.  )نامه نگاری(،وبعنوان متناظرخمینی محسوب می کند. و سعی می کند با مخاطب قراردادن باال

 

گ وقتی رجوی به خامنه ایی ورفسنجانی ومجلس خبرگان رهبری نامه می فرستد وازخود بعنوان حقیر یاد می کند؟، چرا مردم ایران که روزانه چن

وارد شده وبه صحنه آمدند؟. جایی که رهبری  ۸۸کاف درچنگ با رژیم آخوندی هستند، نخواهند بین تضادهای رژیم بازی کنند؟. همانگونه که درش

 عقیدتی خود چنین نامه ایی می نویسد. چطورمی توان انتظار داشت مردم درانتخابات بین بد وبدتر، همان را تست نکنند؟. اگرچه نظرشخصی من

اساساً صفت خیانت دررابطه با مردم بکارنمی رود. اّما تحریم انتخابات بود، اّما هرگزبه مردمی که رأی دادند واژه خیانت را بکارنمی برم. زیرا 

خیانت رامی توان به یک حزب، سازمان وفرد را اطالق کرد. درضمن مردم نه به خامنه ایی ومجلس خبرگان، بلکه رو در روی آنها، به روحانی 

ان شعارهای مردم جان به لب رسیده ازچهار دهه قتل رأی دادند وروحانی را کشیدند به نقطه ایی ازتناقض وپارادوکس که برای انتخاب شدن، هم

 وجنایت و...را سردهد!. 

 پشت پرده نامه نگاری به رضا پهلوی 

به رضا پهلوی نیز، همین معنا ومفهوم را دارد. درواقع پیام رجوی به رضا پهلوی نیست. مخاطب  ۸۸درهمین زمینه، پیام رجوی درزمستان سال

که ازطرف رجوی برغم بمباران وکشته ها و مجروحین و خلع سالح ومحاصره قرارگاه وبازداشت تا تعیین تکلیف موقعیت   ،اصلی امریکاست

غم اینکه تا روزهای پایانی حاکمیّت صدام رجوی یک سیّدالرئیس ) صدام(می گفت وده سیّد الرئیس ازدهانش می ریخت!. اّمآ رمان درعراق! وب

اوانداخت. درهمان اّولین نشست با تلطیف  ی که هنوزدرآن جا نگرفته بود،نشده، رجوی پیشاپیش یک لگدی به قبرهنوز صدام دستگیر واعدام 

 معرفی کرد؟!. تابدینوسیله زمینه های حضور ما درعراق بلحاظ استراتژیکی تداوم داشته باشد. « صاحبخانه جدید»بیان، امریکا را

 



ریختن وگریه کردن بدلیل پیشنهاد رجوی به رضا پهلوی بود واینکه برای همیشه از رهبری کنار خواهد واکنش اعضای سازمان به این پیام درهم 

وبه هیچ وجه به واقعیّت  نخواهد  وهمه مطمئن شدند که اینکار سیاسی بوده، درنشست اشرف توضیح دادرفت ... سپس رجوی اهداف نامه اش را

«  شاه ٔبِِچه»با کسر ب ، وبا لحن تمسخر«نیم پهلوی»همیشه بیان خود رجوی است. او رضا پهلوی را پیوست. اّمآ واقعیت چیست؟ بهترین واقعیّت 

پیام به رضا  همین اشارت کافیست، تا مخاطب اصلیخطاب می کرد...« کُره خر» ویا بهنگام عصبان بودن اورا نام می برد. « طولهٔ شاه»یا 

 فهمیده شود. پهلوی

 درلیبرتی ۹۲رجوی درسال 

  رای اّولین بارخودش پرده ازرابطه با امریکا  برای سرنگونی رژیم برداشتب

  

 ژنرال دیوید پترائوس

 »درلیبرتی رجوی برای اّولین بارخودش پرده ازرابطه با امریکا  برای سرنگونی رژیم برداشت وقسمتی ازمسائل پشت پرده راگفت:۹۲( سال ۱۴

 ما همامریکایی ها به ما گفتند شما چه طرح وبرنامه ایی برای سرنگونی رژیم ایران دارید؟ وازما خواستند که طرح سرنگونی را به آنها بدهیم و

ا طرحی که داشتیم را به آنها دادیم. وزارت دفاع) پنتاگون( وژنرال دیوید پترائوس )فرماندهی کل نیروهای امریکا درخاورمیانه وشرق افریق

وآسیای مرکزی( موافق رابطه با ما برای سرنگونی رژیم بودند. ما طرحمان را به پترائوس دادیم واوپنتاگون ازما حمایت می کردند 

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

اگرچه رجوی درسال « بودند رد شد، زیرا موافق حمله وسرنگونی نبودند. اگرالزم باشد من روزی اینها را افشا خواهم کرد تا همه بدانند!.

می خواست چنین فضایی ایجاد کند که حتّی درسطح دولت امریکا هم ازاوطرح سرنگونی وهمکاری مشترک خواسته درحضیض واستیصال ۹۲

است. اّما این ازاصل داستا ن وحقیقت فوق چیزی نمی کاهد. همچنانکه درصحنه تشکیالتی ما تبعات این طرح وپیشنهاد همکاری برای سرنگونی 

پشت پرده را نمی دانستیم. من پیشنهاد می کنم همانطورکه گفته بود این مسئله را افشا کند!. آیا باید صبرکنیم  را می دیدیم اّما اصل داستا ن ومسائل

سال چنین اسنادی را دراختیار عموم بگذارد؟. درادامه کتاب درفصل بعد به دامنه مسائلی که این طرح داشت وکاربه ۶۰تا دولت امریکا پس از

 ایش قدرت دراشرف و...کشید، خواهم پرداخت. استخدام مزدورعراقی ورژه نم

کما اینک اکنون نیز با آمدن ترامپ، رجوی روی همین بخت، سرمایه گذاری کرده است. ازنظررجوی اگرامکان هرگونه سرنگونی یا سقوط رژیم 

سب قدرت ازطریق باال)امریکا( نبود. والیت فقیه درکوتاه مّدت ممکن بود، وازطرفی پایگاه اجتماعی داشت، نیازی به آویختن به استراتژی ک

ه رجوی پایین ) مردم ( را ازدست داد. مردمی که ازحاکمیّت آخوندی بیزارند. اّما بدیلی همچون سازمان ورجوی را نیز نمی خواهند. درحالیک

ول وخیانت به اعتماد توده ها، این به هرکسی که به حاکمیّت می رسید تن می دادند. اّما اپورتونیسم ونقض اص ۶۷همین مردم ازنظر من درسال 

بسیاری ازاین مردم با ما »می گفت:  ۸۸نظروخاستگاه راتغییر داد. محسن نیکنامی ) کمال( ازفرماندهان ارشد مجاهدین بصراحت درباره قیام 

 «.نیستند!.)نمی توانست بیشتر ازاین آمار را باالببرد. ولی درهمین حّد هم، همین اشارت کافیست(

سال درآلبانی بودم. برغم آنچکه به من می گفتند، هرگز به میزان تنفری که مردم ازسازمان مجاهدین دارند ۳که به اروپا نیامده بودم وهنوزتازمانی

ک با ورنداشتم. تا اینکه به چشم دیدم واحساس کردم. شرم ولعنت بررجوی که یک سازمان نسبتاً انقالبی وداری پایگاه وسیع اجتماعی را به ی

ومن زمان منفورتبدیل کرد. یکروزی ما افتخار می کردیم که درسازمان مجاهدین هستیم!. اکنون باید درهمین آلمان این مسئله را پنهان کنیم؟. سا

را  یقبدلیل اینکه رو در روی خیانت رجوی ایستاده ام. نمی توانستم این را درآلمان پنهان کنم ودرهرکجا علنی ازسازمان تبری جسته وآن را حقا

 افشا می کردم.



 ۲۰۱۲ماه هدایت سازمان سیا، در نوامبر سال  ۱۴میالدی به ریاست سازمان سیا منصوب شد و پس از  ۲۰۱۱در سال  توضیح اینکه پترائوس 

 .اش استعفا کرداز مقام« خیانت به همسرش و قضاوت ضعیف در این زمینه»میالدی به دلیل 

 هم اینک نیزاصلی ترین استراتژی رجوی برای سرنگونی است وبویژه با آمدن ترامپ.خط موازی با امریک، وآویختن به آنها، 

 

 دیدارجان مک کین ازآلبانی 

 جامعه بسته و موافقانش )شورای رهبری وباند تبهکاررجوی(

است مگر می شود سه ( چرا رهبری عقیدتی سازمان و مسئول شورا و بقول خودش فرماندهی کل ارتش آزادیبخش سرجمع در اختیار خودش ۱۵

 مسئولیت مختلف را با هم انجام داد؟.

است. و دراین صورت سطح او  آن فرد هم سطح رجوی که به این معنی است ؛دیگری سپرده شود فرداگربه  ،هریک از این سه جایگاه ومسئولیت

« شورای رهبری»اّولین ویژگی . به همین دلیل !داو مسئولیت داشته باشنوجایگاه . گویی دیگران هم می توانند درسطح !پایین کشیده می شود

در مراسم انتصاب  و فقط تابع نظر رهبری هستند!. همچنانکه فهیمه اروانی ،است که اساساً از خودشان هیچ چیزی ندارند! برخالف نامشان این

برابررهبرعقیدتی مان برادر مسعود و من در اینجا دربرابر خود ِّ مریم و تک تک شما و در » می گوید:۱۳۷۰خود به همردیفی، مهرماه 

  «مجیدتأ کید می کنم به واقع از خودم چیزی نداشته و ندارم. م هللادرمقابل کال

شورایی است. پس مطلق العنان  اگر رهبری، در شورای رهبری زنان تهی و بی محتوایی اش مشخص می شود. ،دراینجاست که صفت رهبری 

برای  ،تابع نظررهبری رجوی بودن چیست؟. این ساحتار فقط برای اعمال هژمونی رهبری توسط زنان که هیچ چیزی ازخودشان ندارند

بر مردان را به نمایش می  زنان و اعطای هژمونی آنها وارتقاء سایرمردان است. به این شکل سه جایه خوری می کند. از طرفی سُس باال آوردن

ع گذارد. دّوم اینکه یک فاصله دیگر از مردان با خودش ایجاد می کند. که همه آنها بال استثناء زیردست زنان هستند. وزنان هم تماماً تاب

سرکوبش را آببندی می کند نظررهبری!. سّوم اینکه همه را تحت مسئولیت همین زنان قرار می دهد و با سُس آزادی و برابری حقوق زنان، سیستم 

سرکوب می کند. را ) برادران مجاهد(وبعنوان نرینه وحشی متجاوز !،وهرنظر مخالفی را با مارک و تهمت ضد آزادی وهژمونی زنان  

 عضا،برای ا سناریوهای رجوی همیشه چند وجهی است وتئوریزه شده برای اقناع سیاسی تشکیالتی و ایدئولوژیک، که گریزاز آن درتشکیالت 

فرد هیچ راه برون رفتی هم ندارد. این حلقه و  و ،بمعنای محاکمه وزندان ومهمتر ازآن لجن مال کردن روانی فرد درتشکیالت بستهٔ اشرف است

زنجیری است که رجوی توانست طی یک ربع قرن آنرا درعراقی که، خودش یک کشور جذامی بود، برقرار کند. حاال می فهمید که رجوی حق 

نمی تواند این سیستم توتالیتاریسم خودش را اعمال کند. مگر ممکن است رجوی  ،نین کاری بکند!. اگر چنین کاری صورت نگیرددارد چ

باشد و یک مرد دیگر هم بتواند همسطح او کار کند!؟.حضورداشته   

 ،تمام چهارچوب های سیاسی وخطی عملی، لحاظچرا من می توانم ب» بطور مثال دو نمونه از حرفهای مهدی ابریشمچی را می آورم. یکبار گفت: 

وکارکردهای ایدئولوژیک نقش . اّما نمی توانم مثل مسعود نقش وآن !که در محتوا و فرم هیچ تفاوتی با آن نداشته باشد ،مثل مسعود اطالعیه بنویسم

آید که یک اطالعیه بتوانم برای سازمان بنویسم؟! ، چرا ازمن در نمی » می گوید:چنین  ، معکوس این حرف راا یکسال بعدامّ « اورا داشته باشم؟

اگر چه این دونظر متفاوت  «.بکنم ومشابه مسعود چون این از کارکرد های خاص خود مسعود است. از من برنمی آید که بتوانم چنین کاری

بیانگر روح حاکم بر سازمان و  ؟. اینودرهر دوره می تواند حرفهای معکوس بگوید، می تواند سفسطه  کرده؟ ومجیز گوید ،ومتناقض هستند

است. ودرک فاصله نوری آنها با رجوی، که شخص خود رجوی آنرا ایجاد کرده و دیگران را هم وادار می کند که همین  مسئولین آنتشکیالت و 



دچار آن است. ونیازمند  بری عقیدتیتحت عنوان ره را باد بزنند و ترویج کنند. این تمام آن نیازیست که این موجود حقیر خودشیفته اپورتونیست

.!البته آخورش را هم داردصد که هرنقشی را برای رجوی بازی می کند. و ،افراد متملق وسراپا تناقض گویی چون ابریشمچی ست  

 آیا رجوی معنی عشق رامی فهمید

  ۱۶( آقای رجوی!، هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند روزی مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود

 ...استاد سوالی را ازلیلی پرسید، لیلی جوابی نداد، مجنون ازپشت سرآهسته جواب را درگوش لیلی گفت امّ ا لیلی هیچ نگفت.

استاد دوباره سوال خود را پرسید و بازمجنون درگوش لیلی وباز لیلی هیچ نگفت و بعد از بارسّوم استاد لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست 

  و او را فلک کرد.

لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت. بعد ازکالس، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم برمی داشت که مجنون عصبانی دستش را بربازوی لیلی زد وگفت: 

 دیوانه، مگرکر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا الل که به استاد نگفتی.

   لیلی اشکش درآمد و دوید و رفت...

استاد که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت: لیلی نه کربود ونه الل، ازعشق شنیدن دوباره صدای تو، فلک را تحمّ ل 

کرد ودم بر نیاورد، اّما ازضربه آهسته دست تو اشکش در آمد، من اگراو را به فلک بستم استادش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما توعشق او 

 بودی و هیچ حقی برای سرزنش کردنش نداشتی. مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گویی...

 

آقای رجوی! ما درزندان وشکنجه گاههای اوین قزل حصاو گوهردشت شکنجه شدیم، هیچ وقت به سوال های استاد بازجو وشکنجه گران پاسخ 

ندادیم. من در۵مهر۶۰ دستگیرشدم، کابل خورده بودم. اّما بارسّوم بازجویی، زیرکابلهای ۳رشته ایی به قطرمچ دست، که از شوک وارده تخت را 

برغم اینکه دست وپایم به آن بسته، ویک بازجو هم بر پشتم نشسته بود ازجا بلند می کردم. درسّومین ضربه هولناک کابل های سه رشته ایی!، 

تصویرشما را درمقابل چشمانم آوردم ولبخند زدم وبه شوخی وطنز گفتم: »تاحاال که زکی!«، اینها زیباترین لحظات زندگی من است!. اّما هرگز 

فکرنکردم که ممکن است این شما باشید که درطی این سالیان چنین کینه کشی برعلیه من بکنید. به صفت فردی، برای خودم مهم نیست. چون هدف 

وداستان نسل ما، خود افراد نبودند. ما آرمانمان اصالت داشت، چیزی را ازشما آموزش گرفتیم که، خودتان به آن پایبند نبودید. شما هیچ وقت 

عاشقانتان را دوست نداشتید. شما همیشه ازعاشقانتان می خواستید شما را بیشتر دوست داشته باشند، تا الیق شما باشند؟!.) هیچ عاشقی نه چنین 

حرفی می زند، ونه به ذهنش خطور می کند!، وبه عاشق بگوید که باید آنقدرعاشق من باشی، تاالیق من باشی؟. این عشق نبود، درجات فوق 

خودشیفتگی های ناشی ازپساب درون آلوده شما بود(. این ها حرفهای شما است ونه من!. شما حتّی عاشق مریم هم نبودید!. شما فقط عاشق خودتان 

بودیدو هستید. وقتی ازشکنجه خودم می گویم!، باید اعتراف کنم که بسیاری بودند که به وحشیانه ترین شکل ممکن شکنجه شده اند ومن نزد آنها 

شرمسارم!. چه نسلی!، که شکنجه گرانش اعتراف می کردند: اگرما یکی دو نفرمثل شما داشتیم، این انقالب هرگز شکست نمی خورد!.« من این 

سخنان بازجوها وشکنجه گران رابرای شما نوشته بودم. آقای رجوی با نسل ما وآرمان ما چه کردید؟. آقای رجوی ! ما هنوز جانمان عاشق است، 

هنوزهم هزارشراره عشق لیلی ومجنونش دروجودمان می تپد. این داستان انسان و رٔویای انسانیّت است. ما با رٔویا هامان زنده ایم، همه چیز را 

 ازما گرفتید، اّما رٔویاهامان را نه!.

 ۱۷/۵/۱۳۹۲"            عشق ناجی من است  "   

 

 همه چیز را کشتند 

 همه چیز 

 اما 

 یک چیز را نه ، هرگز هرگز 

 آن " ناجی " مرا 

 ناجی من است   عشق                  

 

 گوهری 

 اک شهنگان رکه در اد

 شایسته نبود ! 



 

 در طوفانها 

 ردم می مُ 

 ردم می مُ              

 ردم می مُ                         

 لیک 

 حسرتم نبود 

 ا من است بعشق 

 باز زنده میشدم                    

 

 وه ، چه ریشه های سختی دارد 

 این عشق ناگزیر                                       

 شحنه ! 

 شایسته فهم آن نبود !  -         

 ازکتاب:»قرارمان عشق بود، نه کین« سیامک نادری

 

 به این دلیل دراین نوشته ها خطابم به توست! خوب می فهمی که چه می گویم!. خیلی کارها کرده ای تاکنون بدلیل موهبتی که استتارعراق برای 

 شما داشت، پنهان مانده است، اّما حقیقت پنهان کردنی نیست!. 

  آقای رجوی! شما هیچ چیزی سالمی درسازمان باقی نگذاشتید. باید دانسته باشید که «احترام امامزاده با متولّی آن است».

 به قول همان قرآنی که برای ما می خواندید:» خانههای خود را بادستهای خود خراب میکنند.«

المؤمنین فاعتبروا یا وظنّوا أنّهم ّمانعتهم حصونهم ّمن َّللّا فأتاهم َّللّا من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الّرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدی  »
 سوره حشر ۲آیه« أولی اْلبصار.

 
کردند بر آنان وارد کردند که این حصارها و قلعه ها مانع ازغلبة نیروهای خدایی برآنان خواهد شد وخداهم از جایی که فکرش را نمیآنان گمان می

کردند، پس خود والبته با دستهای مؤمنان وباورمندان، خراب می های مستحکم خود را با دستهایشد ودردلهایشان چنان وحشتی ایجاد کرد که خانه
 اندرز بگیرید ای صاحبان بینایی وخرد.

 بودکه گفت: وینستون چرچیل آقای رجوی! سیاستمدارتر ازشما
«گورستان ها پرازافرادی است که روزی گمان می کردند که چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد.»  

 

این رژیم واقعاً بی عرضه  »می گفت هم دراشرف وهم درلیبرتیرژیم ) بمب گذاری، ترور، موشکباران اشرف( ( رجوی عطف به تهاجمات ۱۷

ان می است. اگر من جای رژیم بودم، با این امکاناتی که یک کشور، که به اندازه یک قاره است، با دریای نفت و... را در دست دارد،  بالیی سرت

«هیچ اثری ازشما باقی بماند!. آوردم که این موشک ) رژیم( دربرابر آن چیزی نیست. یک کدام ازشما را، نمی گذاشتم زنده بماند!، نمی گذاشتم  

خاک برسروالیت عقیدتی، ووالیت فقاهتی، که همجنس وهمریشه وهم شأن وهم ذات هم اند؛ یکی برای حفظ قدرت ویکی برای کسب قدرت، اینچنین 

 درنده خو، طینت شریرپیچک هرزپیچیده بردست وپای مبارزه مردم ومبارزان شده اند.

این رژیم واقعاً »منه ای جنایت است وبقول رجوی جنایت جنگی!، اّما ما نمی توانیم با استناد به آن جنایت بگوییم که اگرچه هرحمله رژیم خمینی وخا

وخود را جای رژیم جنایت کاری بگذارد، که هیچ اثری ازشما)مجاهدین( باقی نمی گذارد.« بی عرضه است...  



 اعتقاد یا محظوریت رجوی نسبت به  به تلفات غیرنظامی 

دّت مچنانکه دراعزام تیم های عملیاتی برای خمپاره زده به مراکز رژیم، رجوی مرزسرخی گذاشته بود که به نیروهای غیرنظامی آسیبی نرسد. وبشه

هم بدلیل تبعاتی که داشت، روی دقّت درنقطه اصابت موشک خمپاره آموزش، تست وتمرین شده بود. اّما استدالل رجوی این بود که:» ما نمی خواهیم 

درعملیات نظامی داخله به نیروی غیرنظامی آسیبی برسد، زیرا بلحاظ حقوقی درمجامع جهانی وسازمانهای حقوق بشری نمی خواهیم آتوبدست آنها 

 بدهیم ودستمان بسته شود.«

انی نداندن است. این استدالل دراستدالل رجوی چیزی که به چشم نمی خورد خون غیر نظامیان وبیگناهان است، بلکه بهانه حقوقی بدست مجامع جه

یک بحث نظری نیست، کما اینکه دراعزام تیم ها ازمرزعراق، گفته شده بود که هرمانعی )سرباز، گوسفند چرانان وعشایر مرزی( را ازسرراه 

 بردارند)بکُشند(. ورجوی هم درنشست برسر این موضوع توضیح کامل داد، تا هیچ ابهامی نباشد.

 

وفریبکاری و دروغبخش هشتم: ترفندها   

پایه واساس سیاست های رجوی درهمه زمینه ها چیزی نیست جز ترفند وفریبکاری. رجوی برای همه مسائل طرح وبرنامه وسناریو چینی دارد. 

گذارند، وآن هم تن سالهاست که مادرتشکیالت تجربه کرده ایم که رجوی ومسئولین سازمان همه راهها را بر ما می بندند، وتنها یک راه باقی می 

باشد  دادن به خواسته های آنهاست!. همیشه این سیاست بکار گرفته شده است. یعنی فرد را می گذارند درگوشه پشت بام، که هیچ راه فراری نداشته

ن تنها شیوه حل وفصل وآنقدرحلقه محاصره رابر او تنگ می کنند که فرد هیچ راه دیگری جزسقوط یا تن دادن به خواسته آنها نداشته باشد. ای

 م:مسائل تشکیالتی درسازمان است. درباره سایرافراد وجریانات هم همین مسئله صدق می کند. بجای مفاهیم، بهتر است بامصادیق آنرا پی بگیری

 کارد تیزکن جالد کیست؟

ی می دانید که کارد جالد را تیزمی کنند. همه ( آقای رجوی!، شما آشکارا سفسطه می کنید. شما جدا شدگان ومنتقدین ازسازمان وشورا را کسان۱

 د. را به رژیم وایادی آنها منتسب می کنید. وبدین وسیله پرده ای می کشید برروی حقیقت، همان حقیقتی که شما بغایت از آن وحشت وهراس داری

تا بهانه ایی برای تیزکردن کاردش برای شکنجه خمینی، نیازی داشت «ضد بشری»واعالم مبارزه مسلحانه!، رژیم  ۶۰آیا ازبعد ازسی خرداد سال 

، رژیم آخوندی را ازهربهانه ایی بی نیازمی کند!. آیا پس ازآن ۶۰خرداد۲۷واعدام بیابد؟!. همچنانکه صدوراطالعیه سیاسی نظامی سازمان در

)دستغیب( وسایرعملیات مسلحانه و ۶۰آذر۲۰شهریور) مدنی( و۲۰شهریور)قدوسی دردادستانی( ۱۴شهریو، ۸تیر و۷تیر)خامنه ایی(، ۶انفجارهای 

...  نیازی به تیز کردن کاردجالدان وجود داشت؟!. جنگ پیش تروهمچنین عمیق ۶۱مهر۲۳،و اشرفی اصفهانی ۶۰تظاهرات مسلحانه و... درسال 

بواقع کارد رژیم، سرمی بُرید. کسی که ترازاینهاست...، اتفاقاً معکوس است، خودشما منتقدین به سیاست های سی وپنج ساله تان را، با استفاده از

اوپرونده برای دارد با کارد رژیم  سرمی بُرد!، همین سفسطه گری ورذالت پیشگی وپرونده سازی های شما است. یک نفر درسازمان پیدا کنید که 

 نداشته باشید!.

  ۴۲سوره بقره  آیه: «.َوال تَْلبِسُوا اْلَحقا بِاْلباِطِل َو تَْکتُُموا اْلَحقا َو أَْنتُْم تَعْلَُمونَ »

 «.وحق را با باطل مخلوط و مشتبه نکنید وحق را پنهان مسازید در حالی که خوب میدانید حقیقت چیست»

تا مجبور شوند النهایه به زندان های عراق بروند  ،واروپا رابرهرکسی بستیدراه کمیساریا  واشرف ( آقای رجوی!، مگر شما نبودید که درعراق۲

 و سپس توسط صدام  با رژیم ایران تبادل شوند. باید گفت: شما که مسئول مقاومت بودید!، چرا جداشدگان را، اینگونه تحویل صدام ورژیم می

آنها را به عمرسعد  ،به یک جریان نشود. امام حسین کجا با کسانی که جدا می شدنددادید؟. شما می خواستید تا جداشده وبریده و... در خارجه تبدیل 

روز قبل عاشورا رفت وبا سپاه دشمن عصرامام حسین محض است. ، دنائت وشقاوت ویزید تحویل می داد؟!. شرم کنید. این کارها اپورتونیسم

لطفا  وراه باز باشد تا هر کجا که می خواهند بروند. وکسی راه را برآنها نبندد!.مذاکره کرد تا کسانیکه اردوی او خارج می شوند در امان باشند 

دهانتان را آب بکشید وحرف از چراغ خاموش نزنید!. درضمن امام حسین زندانی نمی کرد، شکنجه نمی کرد!. فحاشی نکرده و تهمت جنسی به 

 ؟. روی مبارک خود نمی آورید، که چنین حقایق تاریخی راتحریف می کنید، چطور به آنها نمی زد... شما که کتاب راه حسین را نوشته اید

را برایتان یاد آوری کنم تا مشخص شود غلتیدن به اپورتونیسم ۵۸درسال  «عاشورا، فلسفه آزادی»درهمین رابطه بگذارید سخنرانی موسی خیابانی

 یعنی چه:

»امام  صفوفش را تصفیه کرد؛ که فردا در نقطه ی حساس تردید و تزلزلی در بین صفوفشان رخ ندهد؛ وبعالوه این افراد که در این منازل ازامام 

جدا می شدند؛شاید که بعدادرمسیر امواجی که برخواهد خاست نقش های بهتر ومهمتری درجهت جنبش ایفا کنند.بهر حال آنها کشش محدودی داشتند 

وامام نمیخواست افرادرا بیش از حد کشش شان با خود بکشاند؛همه کششان یکسان نیست؛بعضی ها تا »کربال«میکشند،بعضی ها تا»مکه« بعضی 

ها تامنازل مکه.بهر حال باید صفوف منزه باشد؛ازهر ناخالصی،همانطوری که انسانباید ازناخالصی منزه باشد. این منزه بودن انسان ازناخالصی 

هم خلق الساعه بدست نمیآید؛این حاصل یک جریان ویک جنگ وجدال درونی درنفس وضمیر انسان است انسان منزه وواال ،یکباره بوجود 



نمیآید.انسان موجودی بسیار بغرنج وپیچیده وعجیبی است؛با خصیصه اختیار وآگاهی ،بخصوص با ویژگی اختیار انسان بسیار پیچیده است«.صفحه 

 ۲۷ چاپ اول  - آذر ۵۸

دستی ما یکی ازمسئولین بخش دانشجویی پیکار بنام سیامک حقیقت بود، این فرد جز بی درانفرادی های گوهر دشت، سلول کنار ۶۲( درسال ۳

برای مبارزه با مجاهدین باید ازتریبون »مرزی وجنگ با سازمان مجاهدین کاری دیگری نداشت. کما اینکه سازمان پیکارآنزمان صریحاً می گفت: 

ست که درسلول کناری ما بود رابطه راقطع کرده بودیم، زیرا ازطریق مورس زدن به سایر به همین دلیل ما با این اپورتونی« رژیم استفاه کنیم!.

... منتقل می کرد. حال چطور است که شما ازهمان شیوه های اپورتونیستی پیکاریها استفاده می کنید؟!. ویأس آوری  سلولها خبرهای دروغ وجعلی

که شما  ،دا شدگان را به سمت رژیم بفرستند؟!. شما چه مسئله ایی دارید که مورد تهدید استچرا دراشرف تمام انرژی تان را گذاشتید که تا همه ج

ی را وادار می کند برغم آگاهی ازنقض اصول وپرنسیب ها، به چنین اپورتونیسمی تن دهید؟. پاسخ شمابه این سوال اساسی، همه چیز را برمال م

 کند. 

ی کردیم وبهتراست بگویم بازنمی شد؛ دقیقاً بدلیل ایمان واعتقاد به رهبری وسازمان و تاریخچه ( بدلیل اینکه ما هرگز ذهن مان را بازنم۴

ل خونباروشهدایش و... ، هرگزهیچ ابهام یا سوال یا شک وتردیدی درذهن ما شکل نمی گرفت. اگرجرقه ایی هم درلحظه ایی به ذهن می زد، زیرثق

شکیالت استنشاق می کردیم، ناگزیرهمان دریچه ایی اصلی که رجوی شکل می داد، اتومات تسنگین موارد فوق وازهمه مهمتر، هوایی که در

عشق تشکیالت محو ونابود می شد. این همان  واختناق وسانسور واگشت می خورد وهرسوال وابهامی دراتمسفر ذهن وآسمان ایمان وفضای بسته

. شما دیگر حتّی )رهبری عقیدتی(وصل به بیرون ازخود! بود که شما در پروسه دیکتاتوری خودتان تبدیلش کردید به ایمان کور و نسلی ایمانیو

 ازما ایمان نمی خواستند، شما ربات می خواستند!. 

 

 

 

ژیال »وعصبانیت به من می گفت: با حیرت ونا باوری ۷۸سال درزندانهای رژیم بود واززندان همدیگر رامی شناختیم.  سال ۱۰اکبر صمدی 

شما باید ثابت کنید که االن روز  ،ن روز است!اگر شب باشد وما بگوییم اآل »:درنشست به ما می گفتالعماره(  -دیهیم) فرمانده قرارگاه همایون 

ه االن شب است. ازاین پس ما این را ازشما می ژیال می گوید تک به تک شما باید بتوانید به من اثبات کنید ک »او نا باورانه تأکید می کرد:« است!

ربات هایی برای رهبری، شما فقط ربات های سربازمی خواستید. آنهم سرباز بی کلّه، زیرا  د!.یشما ربات می خواستآقا وخانم رجوی!  «. خواهیم!

رژیم هم چنین القا می کردید؟. شرم نمی کنید، همان شیوه شما به زندانیان سیاسی سرباز بی کلّه، بهترازسربازباکلّه است!.  وامیال تان ، برای شما

من نمی دانم دست روی کجا بگذارم...؟ حجم فساد وپهنه های  های روانی بازجوها وشکنجه گران را برعلیه عاشقان ومبارزان استفاده می کنید؟.

 اختارفشارهای روانی براعضا است. آن درهمه صور، ازظرفیت من واین کتاب خارج است. بویژه بخشی که مربوط به سیستم س

   

 سال زندانی سیاسی رژیم خمینی                          اکبرصمدی نفردوم ازراست ۱۰ –اکبرصمدی 

   

وشما هم  فلسفه رهبری عقیدتی هم چیزی جزهمین کارکرد نیست.جوهر وید، شما ایمان کور می خواهید، معنا ودشما هرگز بدنبال آگاهی ما نبو

همه  مرجع تقلید، عالیترین سیستم برای رهبری است که با یک فتوا، »همچنانکه میگفتید: الیترین آبشخوردیکتاتوری خودرا دروالیت فقیه یافتید،ع

 «مردم ازآن تبعیت کرده وبه اجرا درمی آورند.

کار می کرد. برغم بیماریش که دکترها درعراق تأکید کرده بودند «مؤسسه ناسا »، سیتی زن امریکا که در۱۳۲۶( چراکاظم طهماسبی متولد۵

مرگش  ۸۵بدلیل طوفانهای خاک )ریزگردها( تشدید می شد وباید برای زنده ماندن به خارج برود. اورابه خارج نفرستادید؟. وچندماه بعد درسال 

او برغم بیماری ومشخص بودن مرگ درصورت »ید ؟. وشما)مسعود رجوی( همین موضوع را درنشست به رخ دیگران می کشیدید که فرا رس

، تا دست و ذهن دیگران را ببندید!. درشرایطی که حفاظت دست امریکایی ها بود. آنکه امام حسین بود بارها «ماندن درعراق!، ماند ونرفت؟!.



نمی خواست بجنگد، چون سرنوشت جنگ ازپیش مشخص بود!. وقتی راهی باز نگذاشتند تابرود، جز « باز کنید تا بروم. راه را»وبارها می گفت:

م تن دادن به حاکمیت یزید، آنموقع ایستاد وجنگید!. مگر درقرآن وسنّت اسالم، به بیماران برای جنگ ، رخصت داده نشده؟!. حتّی امام چهار

جنگ و...نشد!. وعجیب اینکه دشمن هم النهایه ازاین مورد چشم پوشید!. سوال اینجاست افرادی مثل کاظم  درصحنه مشخص کربال وادار به

تی درکاراست که طهماسبی و... با استناد به کدام آیه قرآن و سنّت پیامبران وامامان ومصلحین وانقالبیون، باید بمانند و بمیرند؟!. کدام منافع و فردیّ 

شناخته شده ایی را زیرپا می گذارد؟!. شما که درس حقوق خوانده اید!. شما که قوانین بین المللی جنگ وجنایت جنگی چنین اصول وسنّت های 

 ومورد ویژه بیماران را می دانید!. با مرگ اوچه منافع وهدفی برای شما تأمین می شد؟!. می خواستید کدام میخ را درزمین تشکیالت دراشرف

ُمهر کنید ، که راه خروج ازاشرف به روی همه بسته وبی شکاف باشد!. حتّی برای بیماران روبمرگ! درزمان صدام ولیبرتی به زمین بکوبید و

ن همه باتحویل دادن به زندان ابوغریب وپس از صدام با این توجیهات جنایتکارانه!. کاظم طهماسبی فقط به این دلیل کشته شد، تا راه خروج درذه

 به مرگ!.بسته شود!، حتی بیمار رو 

؟ مگر شما ومریم رجوی هرباره نمی «هیچ بیماری را برای معالجه به خارج نخواهیم فرستاد. »آقای رجوی! مگرشما درنشست ها نگفته بودید:

او دکترخوبی » وهنگامی که دکترعراقی دیگر به اشرف نمی آمد. مسئولین می گفتند:« پزشکان عراقی بهترین دکترهای جهان هستند.» گفتید:

بدلیل اینکه دکترها تشخیص داده بودند بیمارباید عمل جراحی کند وشما نمی خواستید هزینه عمل « نبود!. او جراح خوبی نبود ویک قصاب بود!.

 جراحی را بدهید. وچنین توجیهاتی رامی کردید.

ای رجوی اسم اینکارها جنایت است!. این را من شما باید پاسخ دوگانگی های سیاسی خطی تشکیالتی وایدئولوژیک عملکردهای خود را بدهید!. آق 

« جنایت جنگی»و « جنایت»نمی گویم، خودتان دراطالعیه های محاصره پزشکی اشرف از سوی دولت مالکی به چنین عملکردهایی ازآن بعنوان 

 اطالق می کنید!. تمام اطالعیه های سازمان موجود است!.

 کنند جوان و سرزنش پیر میبرند        منع ناموس عشق ورونق عشاق می

 حافظ    کنندجزقلب تیره هیچ نشد حاصل وهنوز       باطل دراین خیال که اکسیرمی

  

 کاظم طهماسبی

 

وهمچنین الگوقراردادن او برای اعضا وبیماران  نوارویدئویی کاظم طهماسبی هم برای رنگین گردن سفره مریم رجوی ازچنین خون هایی ،

را « فداکار»و« پاکباز»درسیستم تبلیغات سازمان تهیه وپخش می شود. برروی یوتیوپ می توان کاظم عزیز بیمار و رهبری  درتشکیالت، همیشه

 :بیننده داشت؟۱۴سال ۱۱. این ویدئو پس ازببینید

 گواهان صدیق پایداری کاظم طهماسبی
https://www.youtube.com/watch?v=FKet4gxAYXE 

دراین ویدئو چیزی که برایم جلب توجه کرد. دکترها وپرستارهایی بودند که درلباس مخصوص اتاق جراحی راپوشیده اند. هیچکدام پزشک  

ی وپرستارنیستند. یکی ازآنها هراز ارکانی ، درمرکزما بود واکنون نیز درتشکیالت سازمان درآلبانی است. این نمایشات فقط برای فیلمبردار

 است. همه فیلم ها ونوارهای ویدئویی سازمان همین است.وتبلیغات 

 اطالعات جدید ازعدم اعزام به کاظم برای درمان به خارج

 بود بدستم رسید. ۷۳اطالعات جدید درآلمان ازیکی ازدوستانی که خود درزندانهای سال ۹۶اسفند  ۶در

یرکار اتو وجاروبرقی بود. دردادگاه رجوی تنها کسی بود که درآن نشست این اواخرتعم»هر چیزهی را دنبال میکنم به همین جا میرسم. می گفت:

رجوی پرسید: چطور؟. کاظم «. بود« ل -االف» تنها کسی که دراتاق ب من کمک کرد برادر»کذایی)دادگاه( ازمن حمایت کرد. اوبه رجوی گفت:

فکرکن »ل گفت: –گفتم: چرا. والف « نمی دادی کارت به اوین بکشد؟ وقتی وقتی وارد مبارزه شدی مگراحتمال»ل  به من گفت: -الغ»ادامه داد:

 اینجا هم اوین است ومن راحت شدم. 



وقتی پای جان رهبری درمیان است چه اشکالی داردکه هزارمجاهد هم »به من می گفت:۷۳عذراعلوی طالقانی )سوسن( رئیس ستاد ارتش درسال 

«شهید بشود.  

 

 کاظم طهماسبی

کاظم ابتدا فکرمی کرد برای آموزش آمده است. بعد وقتی شکنجه شده ها را دید جا خورد... آنها رابا کابل زده بودند وبیشتربا مشت »ل: –الف 

ولگد وپوتین. شکنجه شده اصلی عبدالحمید امامی بود. اهل بندرگزکه تا نزدیکی مرگ هم رفت. شبها اورا می بردند ودم صبح لت وپارشده می 

«آوردند.  

 

عکس عبدالحمید امامی  نفرسمت راست منتظر اتوبوس درمقابل پایگاه مفید درمنطقه کاشار درتیرانا. ) عکس توسط سیامک نادری گرفته شده 

 است(

باید برود دکترخارج ودرعراق بدلیل گردوخاک وریزگردها)طوفان خاک(  بدلیل بیماریش» کاظم را دکتروخارج نبردند. رجوی گفت:»ل: –الف 

«آن سالها می میرد. اّما کاظم نپذیرفت وماند وشهید شد...دروع می گفت. نفرستادند.  

«چرا دیربه ارتش پیوسته ایی؟»نیازی به عقل سلیم برای کشف حقیقت نیست که رجوی ازهمین دوست عزیزدردادگاه پرسیده است:   

 آقای رجوی!

این جرم هرکسی است که حتی یک « ودتربه سازمان نپیوسته اید؟. چرا دیرآمده اید؟.چرا ز» لطفا بگویید: به چه دلیل به یک فرد نفوذی می گویید

.روزدیربه سازمان آمده باشد. راستی جرم او نفوذی بود، یا اینکه دیرآمده وکینه کشی می کنید و ارعاب راه می اندازید، تا دهنبد بزنید؟  

مانم بود... درکتاب حقیقت مانا دوسال پیش درباره اونوشته بودم. وقتی فهمیدم کاظم درمقابل چش همان لحظه ای که دوست عزیز سخن می گفت،

بود، شوکه شدم. تازه می فهمیدم چرا رجوی برغم بیماریش نگذاشت او ازاشرف خارج شود؟. کاظم ازشاهدین  ۷۳کاظم هم زندانی رفع ابهام سال

حقیقت این است که رجوی مانع شد تا کاظم برای درمان به « ربیماری درگذشت.کاظم  براث »بود. من نمی توانم بگویم:۷۳شکنجه شدگان درسال 

 خارج برود. این رجوی است که باید حاضرشود وعلت چنین امری را توضیح دهد. مشابه چنین اقدامی دراطالعیه های سازمان ومریم رجوی،

اولین وآخرین مورد دراین نوع ازعملکرد رجوی نیست. وممانعت ازعزام بیماران برای درمان جنایت جنگی خوانده شده است. کاظم   



 سازمان خطاب با عضا درلیبرتی: 

؟«بروید خط ) استراتژی( در بیاورید.»  

 

شما صاحب خط هستید؟!. همه ازچنین حرفی که  ،خیلی عجیب است .؟!«بروید خط ) استراتژی( در بیاورید.»( درنشست های لیبرتی می گفتند: ۶

خط و خطوط یک بحث »توسط شما زده می شود متناقض می شدیم. درحالیکه مریم رجوی درقبال چنین مسئله ایی همیشه جدّی و قاطع می گفت:

به چنین مسئله ایی را حتّی و مرزعبورناپذیراست وفقط درحیطهٔ ومداررهبری وشخص مسعوداست. هیچ کس نمی تواند وارد چنین مسائلی شود

 «ذهنش خطوردهد!.

می زدید وعواقب بدی برای فرد داشت!. « ولگردی سیاسی»درحالیکه قبل ازلیبرتی کوچکترین مسئله ایی که به ذهن کسی می آمد. به آن اتهام 

پس بعد ازاین، شما چکارمی کنید؟!؛ مسئولیت ، افراد بروند ولگردی سیاسی کنند خط دربیاورند؟. ؟چطور شد حاال که درلیبرتی همه گیر کرده اند

لیبرتی( ما چکار کنیم؟!. چرا حاال ازنوع  خودتان فکرنمی کنید با این سخنان متناقض)بیان اشرف وبیان خودتان را هم به همه افراد می سپارید؟.

د؟. مگرنمی یراز وهمردیف خود می سازکه درلیبرتی خطی استراتژیک شکست خورده ایم، ماراهم درمسائل خطی واستراتژیک شریک و همط

 بعد ازطرح این مسئله، یکی ازبّچه ها برای خوشایند خواهر مسئول نشست پیشنهاد داد که ازفردا کوله پشتی ها را پرسنگ کرده و پیاده روی ،دانید

یم. خداکند که برای خوشایند مسئول آمادگی جسمی داشته باش« ساعت سین»کنیم وآموزشهای نظامی رامرورکنیم تا درلحظه سرنگونی ورسیدن 

نفر می توانند ۳۰۰۰نشست گفته باشد!؛ تا نشان دهد که بّچه سر براه وخوبی است!. چون حماقت خیلی دردناک است!. منهم به ذهنم زد که

زده وجذبشان کنیم. غافل ازاینکه  بمیدان آمدند. با آنها رابطه۸۸فیسبوک و وبالک راه بیندزاند وبا جوانان ونسل امروز، همانها که در قیام ۳۰۰۰

وطلبکارنباشیم ازشکست های پی درپی!. واینکه توپ رابه زمین ما بیندازند!.  .این بحث جدی نیست!. فقط برای شراکت ما درشکست گفته شده!

ن ذهن هم وبیشترازاینکه بخواهند ذهنمان را باز کنیم برای یافتن راه حل!، می خواهند ذهن ودهانمان را ببندیم. بستن دهان، خودکار به معنای بست

 ندارد.  می شود!. ما خیلی دیرمی فهمیدیم که رهبری عقیدتی چند کارته بازی می کند!. اینها همه ناشی ازاشکاالت ایمان است که کاری با حقیقت

نفربه ارتش آزادیبحش ظرف یک سال را، دربرنامه گذاشت ۱۰۰۰۰طرح نامه نگاری وتماس با خانواده ها برای جذب ۱۳۸۳سازمان یکبارسال

ر نا دوبه همه اعالم کرد. همین مسئله ورابطه با خانواده ها، شیرازه وساختار تشکیالت را بهم ریخت، چه رسد به تماس با آدمهای غریبه و ناآش

فیسبوک و وبالک، برای سازمان مثل جن وبسم هللا بود. زیرادراین صورت دیگر نه ۳۰۰۰نفر وایجاد۳۰۰۰فیسبوک ووبالگ ؟!. طرح من با

ساله تشکیالت ما اساساً روی قطع ارتباط کامل با جهان خارج بنا شده. هرنوع ۲۵شیرازه، بلکه تمامت سازمان درهم می ریزد. زیرا ساختار 

عات واخبار وآگاهی، ذهنیّت پیله بافته دریک حصارونظم پادگانی و گورستانی تشکیالت، وهمه آنچه تا کنون رشته بودیم را پنبه می ارتباط واطال

ویژه کرد. ساختار ما اینست که چشم وگوش ودهان ومهمترازهمه ذهن بسته باشیم. به همین دلیل، آنقدر کارهای پوشال انجام می دادیم واگرنبود ب

تی!، نشست های پوشال می تراشیدند که آرزوی خواب شب را داشتی!، برای گریزازاین روانکدهٔ مغز ساب. البته غیر ازبرنامه روزانه، درلیبر

شب نگهبانی!، منهای نگهبانی داخل مقر! چیده بودند. براستی که خواب، جهانی بود برای فراموشی این جهان نامیمون ایدئولوژیک  ۴یا ۳هفته ایی 

 تمام وجودمان چنبره زده بود. که بر

وقتی خط مشخص وابالغ شد ازاین پس دیگروظیفه کادرهاست که این خط را محقّق کرده وبه نتیجه »( شما همیشه ازقول مائو نقل می کردید: ۷ 

شکست کشانده اند. وااّل خط  یعنی این کادرها و نیروها هستند که خط را به ،تأویل شما از این حرف این بود که اگر خط شکست خورد«. برسانند

درست بوده!. اینگونه، همیشه شکست ها تئوریزه وبه گردن نیروها انداخته می شد.)اگرچه درلیبرتی مسئله را حل کرده وقرار شد خط را 

 مادربیاوریم . البته اسم اینکارچیزی نبود جز شارالتانیسم دردمکراسی، بهنگام گیر کردن درچاله لیبرتی!(.

 بارزه مسلحانه، پراتیک مالک حقیقتدرمراحل م

 آیا رژیم بازدن بهشتی و...بی آینده شد؟

درمرحله اّول  ) بهشتی و...(رژیممالک ومعیارحقیقت است. آیا زدن سران  ،تا اینک. تنها پراتیک ۶۰ازشروع فازنظامی درسال  ،( اقای رجوی!۸

سال دیگر نیازی به هیچ استدالل وتحلیلی ۳۵م را بی آینده ساخت ؟!. پس ازرژیو ،رژیم واقعی بود؟ نوبی آینده کرداستراتژی جنگ مسلحانه 

ان نیست. )اگرچه همان زمان هم می شد فهمید که آخوند ها تاریخاً همیشه وابسته و درسازش با دربار بودند. ریشه های آخوندی بدلیل ماهیت ش

تن به شرایط بیرونی خودش بدهند، برای حفظ وموقعیّت و حاکمیّت شان. یعنی همیشه این ظرفیت را داشته که نه تنها یک مهره، بلکه جریان وار 

که  رژیم به بهشتی متکی نبود. هزاران بهشتی درهر حوزه علمیه ریخته، نه هزاران، تمامت شان. باید جنگ و جدال های باندی رژیم واتهام هایی

 ماهیّت آنها یکی نشمرد( .برای سهم بیشتراز این حاکمیّت را بهمدیگر می زنند، با جوهر و



 

 ؟شکستن طلسم اختناق شدباعث  آیا زدن سرانگشتان سرکوب،

 اشتباه درتحلیل یا خاستگاه؟

باعث شکستن طلسم اختناق شد؟ و فضا را باز کرد؟. آیا جنگ طلسم  درمرحله دّوم استراتژی جنگ مسلحانه،آیا زدن سرانگشتان اختناق وجنایت،  

پس از افغانستان نوبت حمله به ایران  »اختناق بود؟ آیا جنگ شیشه عمرنظام بود؟ آیا پذیرش آتش بس وصلح طناب دار رژیم بود؟ شما می گفتید:

دراین رژیم امکان شکل گیری هیچگونه تظاهراتی وجود  »تید:شما می گف «.پس ازحمله به عراق نوبت ایران است؟»شما می گفتید: .؟ «است

رژیم ازاتمی کوتاه نمی آید وجنگ «شما می گفتید: بور شدید؟. ۸۸و۷۸همه تحلیلهای شما غلط از آب درآمد. آیا با تظاهرات سال «.ندارد...

یهی ترین شرایط وحقایق ببندیم؟ چه منافعی درکار بود تا چنین چرا می بایست تا بدین حد چشم بر بد ؟ وصدها تحلیل اشتباه دیگر...،«درتقدیر است

 موهوماتی را تحلیل شرایط پیش روی خود بینگاریم؟. اینها تحلیل های شما است. شما بفرمایید توضیح دهید! بحث اشتباه درتحلیل نیست! بحث

 خاستگاه شما است از چنین تحلیل هایی!.

 درحالیکه این سازمان بود که درعراق درشکاف جنگ  زیست می کرد.« رژیم خمینی درجنگ وبا جنگ زنده است. »شما می گفتید:

 رجوی: رهبران) امریکا( مارا مسلح کنید

هان گردد به تغاری بشکند ماستی بریزد ج» افغانستان، عراق و احتمال حمله به ایران(  همواره ومشتاقانه می گفتید:شما درباره هرجنگی درمنطقه )

اّما زمانیکه افکار عمومی وایرانیان وشخصیت های خارج از کشورنسبت به این سیاست نظر منفی داشته واعتراض کردند. شما «  کام کاسه لیسان

برگزیده  حمایت از راه حل سّوم  یعنی رئیس جمهورنه جنگ، نه مماشات،» بنا چارعقب نشسته وشعار تلطیف شده ایی را مطرح کردید مبنی بر:

تمام سیا ست واستراتژی سازمان بر «. رهبران جهانی!، ما را مسلح کنید»معنی این شعار درعمل این بود وهست که:«  مقاومت خانم مریم رجوی

ران ما را رهب:» بر در و دیوار) ازطرف سازمان( می نوشتیم  ۵۷همین پایه سوار است که امریکا به پشتیبانی سازمان  بیاید ومسلح کند. درسال 

 واینک تقاضای ما از رهبران جهانی است وصاحب علّه جهانی هم برای سازمان مشخص است که کیست)امریکا(!.« مسلح کنید

اگرچه درعمل هم دیدیم این استراتژی وخاستگاه، وقتی که تغار شکست، ماست آنرا رژیم آخوندی خورد. و با خلع سالح مجاهدین و...، تنها وتنها، 
ماست رجوی کیسه شد ، وکاسه لیسان غالب آخوند ها بودند نه »یگانه الترناتیو « ومردم؟. ما نمی توانیم استراتژیمان را برروی شن های روان 
عراق بسازیم. پیچیدگی های شرایط خاورمیانه باالتر ازآن بود که بخواهیم کالهی ازاین نمد برداریم. یک امریکایی متخصص درمورد خاورمیانه 
می گفت:» ما هرموقع آمدیم تا درمسائل خاورمیانه وارد بشویم وهدایت آنرا بدست بگیریم، پس از چندی درعمل دیدیم که آنها دارند ما راهدایت 

 می کنند.«
 
زمان شعارسرنگونی شتابان ناشی ازتمایالت هواداران و توده ها ی پایین سا»به دروغ می گفتید که: ۶۱( چرا درجمعبندی یکساله مقاومت درسال۹

درتابستان درحالیکه درتشکیالت همین خط اجرا می شد ونظر سازمانی بودو« بدلیل ضرباتی که درتهاجم اّول به رژیم وارد ساخته بودیم. ،بود

 گفته شده بود!. درتشکیالت همین به ما هم ۶۰سال

بود؟! یا اینکه اصلی ترین شعارخطی   آیا نظریه سقوط شتابان رژیم در پی ضربات اّولیّه ناشی ازاحساسات توده های اجتماعی -

تشکیالتی سازمانی نوشته شده بردرو دیوار ها وهمچنین برپایی تظاهرات مسلحانه نیروها ی سازماندهی شده تشکیالتی درشهریورماه 

شاه سلطان خمینی، مرگت « »این ماه ماه خون است خمینی سرنگون است.»ی انتخاب شده آن:؟!. و همچنین شعارها۶۰سال

«فرارسیده.  

ماه هم !، ساخته و بافته احساسات و تمایالت هواداران وسمپاتیزان هاست ۳و سرنگونی ظرف کمتراز ۶۰آیا مصاحبه شما با بی بی سی درسال  -

 ؟!. قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟.

 رجوی به پاسدارن آدمکش خمینی می نازید؟



جاویدان را ضعف ایدئولوژیک نیروها عنوان شد.عجیب است ازیکسو ازحماسه ها و رشادتهای بی نظیر آقای رجوی! علت شکست فروغ ( ۱۰

که پشت تنگه ماندند  ،بودندیی ورزمندگان عملیات فروغ جاویدان سخن گفته می شد. اّما درجمعبندی و تحلیل آن، علت شکست همان نیروها

 وعلّت ماندنتان در پشت تنگه همین بود، ،!مینی به خمینی)رهبرشان( وصل بودند وشما نه نیروهای خ»:  یدگفتشمامی  ،وحماسه خلق کردند ...

 «.شما با پای رهبری به نبرد با خمینی نرفتید

حاال «. اگرما یک نفرمثل شما داشتیم، این انقالب هرگزشکست نمی خورد!»آقای رجوی!، شرم چیزبدی نیست؟. درزندان بازجوها می گفتند:

تن، یک سّوم نیروهادرفروغ جان با ختند!. وشما چنین زهرمی ریزید درقلب  ۱۳۰۰بسیجی خمینی را به ُرخ ما می کشید؟. بیش ازنیروهای 

 آنان؟.

 حماقت جبران ناپذیر طراحی عملیات

 

 

کرده، که دیگر امکان تکان حقیقت اینست که برای رژیم و مزدورانش هم عجیب بود که سازمان اینهمه نیرو را درپشت تنگه دریک ستون بخط 

حتّی دریکی از سالگردهای فروع پش از سرنگونی صدام سیمای خوردن نداشتند، وفرماندها ن ارشد ارتش آزادیبخش هم همین حرف رامی زدند!. 

نطوری ستون بشنوند ما فکرنمی کردیم ازحماقتشان ای» آزادی برنامه ایی پخش کرد که صیاد شیرازی جنایتکار درهلی کوپتر نشسته و می گفت:

 «وراه بیفتند اینها بهترین هدف برای زدن بودند.

 



 

 

 



که از یک محورعمل نکنیم و اینهمه نیرو را پشت تنگه قفل نکنیم وازچندین محور ، آن موقع به عقلمان نمی رسید» شما می گفتید:آقای رجوی! 

اگرمسئله این است پس بحث تنگه وتوحید چه بود؟!. بحث امام زمان چه ربطی با آن  وشکست  .«دانش نظامی مان دراین حدّ بود!. .حمله کنیم

 روبه آسمان می آورید؟. ،فروغ جاویدان داشت؟!. چرا وقتیکه بر روی زمین شکست می خورید

  

 کشف علت العلل همه شکست های گذشته وآینده! 

شاهکار تئوریزه کردن حلقه مفقوده تمام شکست های پیشین وازجمله فروغ جاویدان نه تنها « انقالب ایدئولوژیک»آقای رجوی! کشف ( ۱۱

علت والعلل همه شکست های متصّورآینده وتبعات سیاسی، خطی استراتژیک، تشکیالتی « انقالب ایدئولوژیک»بود؛ بلکه ازاین پس 

به عبارتی مسائل « ده استنسرنگونی پشت شما ما» گفتید: وایدئولوژیک آن، چه درحیطه فردی وچه سازمانی قلمداد می شد. شما بصراحت می

برای سرپوشی برساختارسرکوب « چماق ایدئولوژیک»بدل به « انقالب ایدئولوژیک»رادع سرنگونی است!.  درواقع وومشکالت شما مانع 

 بع قرن. وارعاب برای دهه های آینده گشت!. پیله ای تنیده برروح و روان اعضا وسازمان برای بیش از یک ر

  نسخه های شما برای شکست ها، مانند همان ضرب المثلی است که پسر حکیم می گوید: بیمار خر خورده مرده.

برد. یک روز كه جناب هایش میباشي برای اینكه فوت و فن طبابت را به پسرش یاد بدهد او را همراه خودش به عیادت مریضجناب حكیم

ها رفت پسرش دید حال مریض از طبابت بابا بدتر شده و تب او باال رفته و بستگان مریض هم خیلی پریشان باشي باالی سر یكی از بیمارحكیم

 .هستند اما بابا خودش را از تنگ وتا ننداخته و مشغول ور رفتن به مریض است

 

باشی كاركشته درش چه خواهد كرد؟ اّما حكیمفهمید قضیه از چه قرار است و پتجربه، حساب دستش نبود و نميالبته پسر حكیم كه جوان بود و بي

كه بارها توی این تنگناها گیر كرده بود تكلیف خودشو خوب می دونست با طول و تفصیل و آب و تاب مریض را معاینه كرد وبعداز معاینه 

 «؟مگه من نگفتم مواظبش باشید ونگذارید ناپرهیزی كنه»هاشو تو هم كرد وبا اوقات تلخی وتغیّر گفت:اخم

 

نه خیر »های مریض كه منتظر چنین حرفی نبودند جا خوردند و هاج و واج به هم نگاه كردند و از میان آنها یكیشون با من و من گفت: دور وبري

ه اگر نه خیر، حتماً ناپرهیزی كرد»باشي با خاطرجمعی فراوان خیلی قرص ومحكم جواب داد:اما حكیم« ناپرهیزی نكرده، نگذاشتیم ناپرهیزی كنه

 «ناپرهیزی نكرده بود با آن نسخه من تا حاال هم تبش بریده بود، هم حالش خوب شده بود

 

روی تقصیراز ما شد كه روبه»بارید گفت:باشی كار خودش را كرد ویكی ازكسان بیماربا لحني كه پشیماني وعذرخواهی ازش ميتوپ و تشر حكیم

 «است، دیدیم مریضه گناه داره، ما هم یك قاشق نازک بهش دادیم.اوخربزه پاره كردیم. اوهم چشمش كه دید دلش خو

 

كنند با غرورفراوان سراپای پدرشو ورانداز كرد وباطناً خیلی خوشحال شد كه پسر حكیم وقتی كه دید همه با تعجب وتحسین به باباش نگاه می

ه خیلی شگردها ازش دیده بود ولي این یک چشمه را دفعه اّول رفت گرچهمچي پدری داره... اّما از وقتی كه همراه پدرش به عیادت مریض می

 .دیدبود كه می

 

باشی هم بادی به صورت باشی با اصرار وسماجت ازپدرش خواست تا این رازمگو را بهش بگه. حكیموقتی بابا و بچه برگشتند خونه، پسرحكیم

مگه ندیدی وقتی كه داشتیم می رفتیم تو  .حواست را جمع كن برای همینهریم عیادت مریض جون انقده كه میگم هروقت میبچه»انداخت وگفت:

شون پربود از پوست خربوزه و پوست انار، هروقت نسخه دادی و حال مریض خوب نشد به دوروبر رختخوابش، به این ور وآن خونه سطل زباله

بود بدان كه ازاون به مریض هم دادند. هوش به خرج بده و به هوش  وراتاق و حیاط نگاه كن. اگه یه دونه اناری یا یه تكه پوست خربوزه افتاده

 «خودت بگو مریض نا پرهیزی كرده.

 

باشی به این خیال كه پسرش هم فوت و فن كار باشی زكام سخت شد و ده روزی توی خونه افتاد و حكیم مدتی ازاین مقدمه گذشت و یك روزحكیم 

 .م دیگری نروند او را سرمریض فرستاد و تو محكمه نشوندهاش به سراغ حكیرا یاد بگیره هم مریض

 

از قضا یک روز اومدند دنبالش وبردنش به عیادت یک مریض، او هم نسخه داد و اومد. پس فرداش كه دوباره به عیادت مریض رفت ناخوش 

یكي « نگفتم نگذارید ناپرهیزی كنه؟»اخت وگفت: حالش بدتر شده بود پسر هم تمام آن ادا اطوارهای بابا را درآورد و آخرسر بادی به گلو اند

 «مو انجام دادیمها رو موبهاید ما همونایم، شما هرچی گفتهابداً... اصالً... ما دست از پا خطا نكرده»ازبستگان ناخوش جواب داد: 

 

ً »باشی با اوقات تلخی و بد لعابی ناشیونه فریاد زد: پسر حكیم خوشمزه «.  ناپرهیزی كرده نه خیر همینه كه میگمنه خیز ناپرهیزی كرده... حتما

طوري كه سماجت و پافشاري او گشت بهشد و از حرفش برنمیباشي اصرارش بیشتر ميكردند پسر حكیماینكه هرچه بستگان بیمار بیشترانكار می

نخیر ناپرهیزی كرده و خر خورده!... »یاد زد: های مریض را عاجز وذله كرده بود. عاقبت هم دنباله اصرارش به اینجا رسید كه فردور وبری

باشی گفت خر خورده كه اینجوري حالش بد شده طاقت جمعیت همین كه پسر حكیم« نخیر ناپرهیزی كرده و خر خورده كه اینجوری حالش بد شده

 .اختیار زدند زیر خنده و آقازاده ازخجالت غرق عرق شد و مثل گربه كتك خورده غیبش زدطاق شد و بی

 



بیچاره خنگ « ازكجا به فكر خر خوری مریض افتادی!؟»ه آب داده دوبامبی زد توی سرش و پرسید: باشی وقتی فهمید آقازاده چه دسته گلي بحكیم

 «!!...اند. خیال كردم خر خوردهوقتی ازتوحیاط رد شدم دیدم یه پالون خر كُنج حیاط گذاشته»بیهوش گفت: 

ازقضا شما، ما هم خرخورده بودیم!. اّما شما می دانستید که داروونسخه تجویز شده، چیزی نبودجز «دئولوژیکانقالب ای»آقای رجوی! درنسخه 

 به او نمی دهد!. بودن مغز این حیوان زحمتکش!. زیرا می دانستید چنین مغزی!، مجالی جز بارکش، 

(، هرگزازچنین ۱۳۷۴وحرکت بسوی ایران شد. رجوی تا چندین سال بعد) بزرگ وسرنگونی پس ازمرگ خمینی، صدام مانع عملیات( ۱۲

( چندین نشست گذاشت وسوال ۱۳۶۸آنروزها) موضوعی به ما  چیزی نگفته بود وبجای گفتن حقیقت، همیشه مسائل دیگری را پیش می کشید.

 «.بینیم و تکمیل کنیم و بعد آماده تربرویم بهتر است ؟!یا اینکه آموزشهای نظامی مان را ب ،اآلن برویم عملیات بهتر است!»اواین بود که: 

ازلحن وبیان وتأکید خودش مشخص بود که دّومی درست وبهتراست!. وطبق معمول ازنفرات دست چین شده وموردلخواه ومسئوالن مختلف سوال   

دولول و چهارلول ...  –خمپاره  -م م۱۰۶ –جی  می کرد وآنها هم ازضرورت آموزش ها نظامی که عمدتاً سالح های نیم سنگین از قبیل: آرپی

« فعال آموزش بگیریم ... وبعد برویم!» )همان سالحهای فروغ(، صحبت کردند. وبدین شکل رجوی خودش می برید وخودش می دوخت وگفت:

و « یید که این خط را برویم؟ُخب پس شما می گو:» هم ، نظرات خودش را اینطورعنوان می کرد که ۹۳همیشه تاهمین سال درطی این سالیان و

بحث دروغ  ،همه هم تأیید می کردند بله ... ودستها باال می رفت. طی این سالیان حتّی یک نفرهم پیدا نمی شد دست بلند نکند؟! درحالیکه ازاّول

ویکباره ساعت یک ونیم شب بود. صدام نگذاشت برویم!. پس ازمرگ خمینی دوشبانه روزتجهیزات را برای عملیات سرنگونی آماده می کردیم 

ازچهره او  درآن جوش وخروش یکباره آب سرد را احساس کردیم.« نیمه شب است... ،تعطیل کنید بروید استراحت»مهوش سپهری آمد وگفت: 

 . ، منتفی شده استمی شد فهمید که عملیاتی درکارنیست

 چراغ خاموش:

درواقع چراغ خاموش رجوی، روشن کردن چراغ سرکوب وتهدید وارعاب، درسازمان همه چیز معکوس است از جمله چراغ خاموش.  (۱۳

بکارگیری چنین مفاهیمی اعم ازچراغ خاموش، عاشورا، شب قدر، سوگندجالله، زیارت نسق کشی والنهایه اعتراف گیری ازهمه افراد است. 

ز ظرف ایدئولوژیکی ومذهبی برای توجیه سیاست های خود، عاشورا، امام زمان، سینه زنی ماه محرم، قربانی کردن اسماعیل و...، سوءاستفاده ا

ساده لوحان ، وبسته بندی « ذهنِ » ودستیابی به امیال واهداف رهبری عقیدتی وخودآسمان پنداری اوست. کارکردی برای بستن، وبسته بندی 

نام می برد؟!)سرفصل های ساختگی  درون « رفصلس»بعنوان  مذهبی و ایّام هشیاران وآگاهان. به عبارتی رجوی ازچنین مفاهیم«وزبان  دهان»

 قانون پاولف(، جهت پذیرش وتمکین دربرابردیکتاتوری.مشابه تشکیالت برای خروس رقصان!، وشرطی کردن افراد وتشکیالت)

ش، سازمان و ارتش با این چراغ خامو:» درلیبرتی، رجوی خودش تأکید کرده بود ۱۳۹۱بااینکه درچراغ خاموش مزّورانه وتوطئه آمیزآبان سال

واینکارکثیف وچندش آوربشّدت درروحیه افراد تاثیر منفی و  «.چراغ خاموشی است که می دهیم!« آخرین»سال آینده بیمه کردیم واین  ۱۰را 

ا مجروح ه هکه اکثربچّ ۹۰فروردین سال ۱۹و  ۸۸مرداد ۶-۷چون اینباربسیار توهین آمیز ورذیالنه بود. یعنی پس از .زجر آوری گذاشته بود

» آمد وگفت:وکین آنروز رجوی با حالت ولحن قهروکین ونفرت وزخمی شده بودند. خیلی سخت بود چنین واکنشی درقبال آنهمه فداکاری ببینند. 

اگر کسی می خواهد عضو سازمان شود » النهایه بعد از کلی نسق کشی وتهمت وافترا، درپایان نشست گفت:« همه شما ازسازمان اخراج هستید.

ویک متن چاپی یک صفحه ای از قبل تنظیم شده به همه دادند که همه باید ازروی آن می نوشتند که حکم « ازاینک باید درخواست بنویسد.

 درپایان همین متن چیزی هم از خودشان اضافه کنند.  ،اخراج به آنها ابالغ شده وبروند پی کارشان... واگر خواستند

)رجوی به این حکم اخراج ها نیاز داشت ودارد. وچنین کاری هربار تکرار وبروز می  ن را امضاء می کردیم!درواقع ما بایدحکم اخراج خودما

اینکارباحالت وشیوه ای که با کین ونفرت با ما حرف اّولین نفرهم مژگان پارسایی نوشت وامضا ء کرد.  .شود. تاپرونده قطور برای همه بسازد(

ازاو درنشست های عمومی دیده بودیم. ما همه شوکه شده بودیم وباور نمی کردیم درلیبرتی هم چنین کثافت  می زد. چرکین ترین وضعیتی بود که

کاریهایی انجام دهد! وقتی همین ریل با الیه های پایین هم اجرا شد. لیبرتی مثل قبرستان شده بود. هیچ کس حرفی نمی زد. بسیاری بصورت 

وشدیداً بهم ریخته بودند. ازطرفی خیلی ها هم  ،تعادل شان بهم خورده بودشب هنگام، قدم می زدندتکی درمحوطه ایی به طول چند متر، در 

 ترسیده بودند که سرنوشتشان درلیبرتی چه می شود. نسق کشی اینبار حساسیّت بیشتری داشت...

 «ه بریده وزالو هستید درجمع بخوانید...!.باید اعتراف کنید ک »:درنشست جمعی درباره همین پیام هم، جهانگیر)پرویز کریمیان( می گفت

من همانجا درجا اعتراض کردم این چه حرفهای کثیفی است که میزنی!.  ،داشت حالم بهم می خورددرنشست داخل بنگال ازشنیدن این کلمات 

تا اآلن مقاومت کرده ایم. اآلن هم  بیش از سی سال »:جهانگیر به بیرون بنگال آمد من کوتاه نیامدم. گفتم .معنی بریده وزالو را می دانی؟!

 «معنی اش مگر مقاومت نیست؟ ،نفس حضور ما دراینجا درلیبرتی هستیم. چرا باید اینچنین لجن هایی برسر وروی خود بریزیم ...؟!.

ا هست. اینجا دیگر سپس همین اعتراض باعث شد تا دم ودستگاه کثیف پروژه خوانی زالو شدن و ...جمع شود. چون اینجا درلیبرتی کمیساری 

دراشرف که  ۸۵درسال  «)همه اعضا باید اثبات می کردند که اپورتونیست هستند؟یا پروژه نویسی اپورتونیسم بودن ،اشرف دوران صدام نبود

دوران صدام  به  توانسته بودند با امریکا کنار بیایند وهژمونی خود را طبق ،باز هم راه اندازی کرده بودند؛ بدلیل خط موازی با امریکا رفتن

 چرکینی و به همه با غیض ونفرتانجام می دهد  رجوی خودش هم می دانست که این کار کثیفی است که نسبتی باز هم اعمال کنند.  وحتّی

درکمال  ، درهمان نشستتوسط اعضا اّما بعدازجمع آوری تعهدات نوشته شده !«شما مرا وادارکردید که چنین کاری )کثیفی(بکنم... » گفت:

  «این یک برگ برنده درمقابل کمیساریا ویونامی وآنانی است که می گویند شما را به زور اینجا نگه داشته ایم!»گفت: حیرت



؟!. شما درتحوالت شتابان بین المللی منطقه که می شودمحسوب مان کاربقول خودتان کثیف!، برگ برنده شما ممکن است هچطور !آقای رجوی

شما مستمردوگانه . وروزبروز بیش ازپیش درسخنانتان درجمع اعضا ماهیّت خودرا بروزمی دهیدتعادلتان را ازدست داده  ،شدشامل حال ما هم 

 سخنانازسرنگونی صدام،  پسومتناقض حرف می زنید وگفته قبلی تان رافراموش می کنید!. ازشما بسیار بعید بود که تابدین حّد درنشست های 

نید؟!. )فکر می کنم رجوی با این شیوه می خواست ازهمه اعتراف به اخراج را بگیرد. چون خروج از عراق ولیبرتی پیشین خود را فراموش ک

 غیض و کینحالت  فکر می کرد اگربه روشی غیراینرجوی و . وهمانروزها موضوع رفتن به آلبانی مورد مذاکره قرارگرفته بود،حتمی بود!

 یاز داشت!( .ازسویی تمامی اعضای سازمان درلیبرتی ن یی امضا به چنینکسانی باشند که امضا نکنند!. واو با اعضا سخن بگوید، ونفرت

همه  ه و چنین امضا گیری را تکرار کرد.همین کثافت کاری را انجام داد۱۳۹۳آبان سالدرماه محرم   بازاما رجوی بازهم به قولش پایبند نبود و 

باید این مارک ها وتهمت ها را بخوریم، توهین ها ی کثیف وله کردن روح هم به چه دلیل باز ومی گفتند: د. بهم ریخته بودندرلیبرتی افراد 

ومالکی را ما کنار زدیم؟!. درزمان پیروزی  ،مگر شما نمی گفتید ما دراوج پیروزی هستیم! »:پرسیدنددرهمان نشست خیلی ها . وروان آدمی را

چرا « این آخرین باریست که اتمام حّجت می دهیم می دانم که به شما خیلی بر می خورد و...» گفتید:۱۳۹۱که چراغ خاموش نمی دهند ؟!. سال 

البته نفراتی که رده پایین هستند می توانند چنین حرفی ، دروغ های خودش راکف دست خودش گذاشتندچند نفر یعنی  «باز هم اتمام حّجت ؟.

 این حرفها آنهم دربرابررجوی چیست!.  درباغ نیستند که معنیهنوز رابزنند چون 



بان ( آقای رجوی! شما مّدتها پس ازسرنگونی صدام گفتید که مریم را فرستاده اید خارج، که درآنجا پشتیبان شما )اشرف( باشد. اگر مریم پشتی۱۴
ا وخودروهای استتار شده توسط پس چرا درزمان بمبارانهایی سراسری قرارگاهها وستون های زرهی وخودروها وحتّی زرهی ه ،اشرف بود

لق، امریکا، از پشتیبانی مریم خبری نبود؟. حتّی تا زمان دستگیراوهیچ کس نمی دانست درفرانسه است! این چه سفر پشتیبانی بود که درسکوت مط
. وااّل می دانم که هر کسی که باور کنید این را بخاطر دروغگویی شما مجبورم بگویم وهیچ واکنشی نشان نمی داد؟. فرو رفته وعلنی نمی شد؟.
درفرانسه زندگی کند. این نسل درفدا کم وآسوده اّما مریم راحت  .حاضر است جان فدا کند ،شما خبر نداردرهبری عقیدتی مجاهد بود وازاین شیّادی 

وجود نداشت، مگر اینکه تشکیالت از همه بالاستثنا دوگانه زندگی می کردیم. هیچ راه پیش رویی  نگذاشته است!. ما زیرآواری ازحجم دروغ،
 لیبرتی خارج شود.

 
 ازآن وخبری بودهن دخیل ۹۲شهریور ۱۰در ۹۰ فروردین۱۹ در - ۸۸ مرداد ۶-۷( آقای رجوی! شما هر بار می گفتید امریکا در مورد کشتار ۵۱

 .است! شده همدست ما برعلیه رژیم با امریکا که ،یدکن بیرون درتشکیالت افراد ذهن رااز امریکا نقش که کردید رامی خودتان سعی تمایو .نداشت
 بود. امریکا با رفتن موازی خط بحث ضد بود، نیروها وحفظ تشکیالتی منافع ضد بود. باامریکا شما رابطه به ونیاز خطی های بحث ضد بر چون

  
 ً  بشنوید: مجاهدین درسایت را الرعایا امین احسان سخنان لطفا
 مقاله - مقاالت - اخبار
 AM 11:18:56 1394/4/25 تاریخ:

 الرعایا ـ توافق اتمی و پیامدهای آنگفتگو سیمای آزادی با احسان امین

صورت علنی در جریان بود این برنامه اهرمی بود که صورت مخفی و بعد بهسالی که مذاکره اتمی چه به۵ -۴شما ببیند در همین  : الرعایا امین»
ها، در قبال واگذاری حفاظت اشرف به دولت مالکی که توسط دولت المثل در قبال کشتار اشرفیکشاند، فیدولت آمریکا را به سکوت و مماشات می

های و جنایتها در اشرف و لیبرتی، همه اینها پشت صحنه سکوت عامها، به لیبرتی، آن قتلجایی اجباری اشرفیگرفت، در قبال جابهاوباما صورت 
خاطر دارید دو سال پیش وقتی که بشار اسد دست به بمباران شیمیایی زد و آمریکا و مماشات آمریکا در همین مذاکرات بود، کمااینکه شما حتماً به

کم این و فالح فیاض بود که مانع حمله شد، دست سلیمانی قاسم ای از طریقستانه حمله به سوریه بود در آنجا پیغام و درخواست مشخص خامنهدر آ
هزار نفر قربانی بیشتر به ۱۵۰ه را برای یک مدت تغییر داد و حداقل پیغام و درخواست، یکی از عوامل بازداشتن آمریکا بود که سرنوشت سوری

 «ماه بعد از آن بود که اولین توافق موقت اتمی را در ژنو شاهد بودیم که صورت گرفت.۳ملت سوریه تحمیل کرد. 
 

مجاز سرکوب را  درعراق بود. تا حدّ روز ۳ت ، رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا بمدّ ۹۰ فروردین ۱۹و  ۸۸مرداد  ۶-۷آقای رجوی! درهردوحمله 
 کنترل کند! تا عواقبی برای امریکا نداشته باشد.

 

 رجوی: ارتش عراق)دولت مالکی( ازگروه خونی ما)مجاهدین( است؟
 
 ،۸۸مرداد  ۶-۷ازکشتار  پسکما اینکه این شما بودید  کردید. می سازی سفید رانیزی امرمالکی تحت عراق ارتش حتّی شما رجوی! آقای (۶۱ 

 یمگذشته فرو بنشانید ، بازمثل  توسط دولت مالکی را ازاین کشتاراشرف  اعضای سازمان دربرای اینکه خشم وغیض  دراشرف ،
د ارتش و وزارت کشوردولت عراق( حتّی یک مورببینید اینها)»ودلیل می آوردید که:« ارتش عراق ازگروه خونی ما )مجاهدین( است.»گفتید:

 «مرداد کم نشد. اینها حرمت خواهران شما را داشتند ها!. ۶-۷هم نبوده که به خواهران شما چپ نگه کنند. یک مو از سرخواهران شما در
 
ببینید  :»این ارتش تحت حاکمیت عراق و مشخصا مالکی بود اما شما باز هم دست از این حرفهای پوچ وتهی برنداشتید و دلیل می آوردید که  

که توهینی به ا هرگز یک نگاه چپ هم به خواهرانتان نیانداختند ها!؟ .حتی یک مورد هم نداشتیم امّ  ،ارتش که به شما تهاجم هم کردندهمین 
 «. ..و !خواهرانتان بکنند ها

 
هشت  اینبار ،دیدیم !۹۰فروردین ۱۹بعد ازهمین توجیهات مزّورانه شما، بازدرگیری داشتیم وارتش تحت حاکمیت مالکی را دربازهم درحالیکه 

را دست بسته کشت تن ۵۲  ،۹۲شهریور۱۰تن اززنان براثرشلیک  کشته شدند. همین ارتش را دیدیم که چگونه درنفوذ به اشرف وسپس کشتار
ما این ارتش ازگروه خونی  »رانیز اسیر کرد وبرد! . شما پس ازسپردن حفاظت اشرف به دولت عراق، مستمر می گفتید:ویک مرد وشش زن 
، راستی معنای حرفتان را می فهمید؟. چرا برای باقی ماندن دراشرف به هراستدالل کثیف تن می دادید؟ چراهمیشه با دروغ و «است و...

منها ی هر بحث ذهنی،  !. آقای رجوی!سفسطه و بحث ها ی یکطرفه بدون متناظر، ساعت ها و روزها دلیل می آوردید که ارتش با ما است

 قیقت است.پراتیک مالک ح
 

 ۲۰و ۱۰کیلومتر تا۵حفاظت یک کیلو متر، تأمین ب نقشه می کشیدید. مدار( آقای رجوی! آیا بحث های حفاظت اشرف یادتان می آید. مرتّ ۱۷
اینکه دراطراف اشرف دوربین های حفاظتی نصب شده وهرتحرکی تحت کنترل کاویانی وتوسط عشایرعراقی ؟!. برای قراگاه اشرف کیلومتر! 

یکایی ها ( است. کاویانی با هلی کوپتر وبالن درآسمان اشرف گشت می دهند برای حفاظت ازاشرف!. راستی این مدار حفاظتی دربرابر )امر
ودسته جمعی  نی ها خودشان امنیت ندارند ازدست این حاکمیت شیعی وابسته به رژیم آخوندی،کشتارها چکار کردند؟. کسی نیست بگوید وقتی سُ 

شما برای باقی ماندن  چگونه ممکن است از ما حفاظت کنند که تحت محاصره ارتش مالکی هستیم؟. نه هایشان کوچ می دهند،آنها را از خا
 دراشرف هردورغ وتحلیلی را ارائه می دادید.

گرفته شد. اگر دروغ و فریب بکار  ،( آقای رجوی! چرا بیش ازسی سال درتمامی نشست ها دررابطه باسطح مناسباتی که با صدام داشتیم۱۸
) با ما دولت عراق  شما همه را انکارمی کردید!. سخنان شما وبحث استقالل سازمان وارتش واینکه ،ساعته این دیدارها نبود۱۵۰نوارهاو فیلم های 



درجه  ۱۸۰دریوتیوپارهای موجود وو ن با حبوش وعزا الدوری متن مذاکرات شمابا آنچکه بعنوان یک دولت( تنظیم رابطه می شود.  سازمان(
 تفاوت دارد؟. 

 ؟دولت عراق مانع از خرید تلفن همراه و ورود آن به کمپ لیبرتی می شوندرجوی: 

آقای رجوی! مگردرعراق ولیبرتی، رو به سازمان ملل وکمیساریا و...که برایشان سوال شده بود، وازما نیزمی پرسیدند که چرا شما ( ۱۹
ایی ندارید؟ حتّی اینترنت، موبایل، ایمیل ونامه ...در دسترس هیچ کس نیست؟ . سازمان اطالعیه نداد که دولت  بابیرون از خودتان ارتباط ورابطه

ع و عراق مانع از خرید تلفن همراه و ورود آن به کمپ لیبرتی می شوند. واز زندان سازی دولت مالکی سخن گفتید؟!. آیا درآلبانی هم دولت مان
تلفن همراه،  پس چرا هیچ کس ازافراد مستقردرآلبانی دسترسی به اینترنت،، تلفن همراه وایمیل ونامه ... می شود؟! مخالف خرید و ورود اینترنت

کس حق ایمیل ونامه و تماس با خانواده را  ندارد؟ و حتّی گفتن این کالم درتشکیالت آلبانی جرم است؟!. چرا درآلبانی گفته اید درسازمان هیچ 
چرا پول توجیبی مردان راقطع کردید ودیگر نمی توانستند برای خرید بروند. زیرا مخفیانه تلفن خریده بودند! البته بدون سیم داشتن تلفن ندارد. 

 زیرا پول محدودی داشتند.  شما آن چند تلفن را هم باتهدید اخراج ازسازمان از آنها گرفتید؟. کارت،

این موضعگیری سیاسی است تا دست سازمان ملل و »نترنت به اعضا ونیروها نمی گفتند:مگرشما درجواب تناقض همین اطالعیه تلفن همراه وای
 کیمساریا و...راببندیم ؟!

نگذاشتند یک ساعته تلفن همراه آموزش سراسری ۸۹سال .آقای رجوی! مگردرهمان اشرف ولیبرتی تلفن موبایل به انداره کافی نداشتیم؟! و
که رابطه مقرها با هم قطع شد. هر مقر وجمعی بتواند با تلفن همراه سریعاً خبر رسانی کرده  برای روزدرگیری احتمالی، تا درصورتی

به خبرگزاریها بدهند!. راستی مگر استفاده از تلفن همراه فقط برای چنین روزی است ، که خبر کشته ها ومجروحین اخبارکشته وزخمی ها راو
حتی دوربین فیلمبرداری  نه اینترنت، ،مکان را دراختیار کسی نمی گذارید؟. نه تلفن همراهچرا این امان را بدهیم. یعنی خبر مرگمان را؟!. 

تحویل می  همانروزوعکاسی را فقط با اوکی فرماندهان باال وبرای کار مشخص تشکیالتی دردسترس سه نفرمشخص می گذارید وبعد ازپایان کار
ان تشکیالتی که مدعی اش هستید گوهران بی بدیل هستند وهر کدامشان یک سازمان گیرید!. از چه چیز می ترسید؟ و ازچه کسانی دردرون هم

 چیزی جز این است که اطالعات وحقایق بیرون درز نکند.؟!. دلیل اینهمه واهمه وهراس چیست؟!.هستند مجاهدین

وسوگند باید  تشکیالتی دلیل اینکه رده بندیب ،۱۳۸۰پس آزآخرین رده بندی درسال » (  آقای رجوی! پس ازسرنگونی صدام شما چند بارگفتید:۲۰

)نشست  ۱۳۸۹اّما درسال « تا من دراشرف حضور داشته باشم!. ،بندی جدیدی نداشتیم و نخواهیم داشت دیگرهیچ رده در حضور رهبری باشد،

مراسم سوگند عضویت آنها  ،ینابالغ عضوها و کاندید عضو؟!(برخالف حرف خودتان، همین قانون هم نقض شد. زیرا برای حفظ نیروها ی پای

نیزسوگند خوردند!. به چه دلیل ۹۴بوسیله کال کنفرانس با شما درنشست مربوطه صورت گرفت؟!. کما اینکه شورای مرکزی زنان درشهریورسال 

باالی سازمان بودند!. اّما شورای ازسازمان جدا شوند می گویند افراد رده این افراد رده بندی الیه های دیگر سازمان را ابالغ  نمی کنید؟. زیرا اگر

ازشورای رهبری به شورای مرکزی!. وعضویت وکاندید عضویت هم آش ریخته است که نذر آنهاشده است.  ،مقام بود و مرکزی زنان تنزل رده

 مشخص بود که عضو هستند!. ودراشرف ولیبرتی حضورداشتند وچون درسازمان 

 ۱۳۸۹شرایط عضویت جدید درسال

 رابطه جنسی با مردیا زن(؟« ) اخالقی»ه نداشتن مسئل

)نشست ابالغ عضوها و کاندید عضو؟!(رجوی شرایط جدیدی را برای عضویت درسازمان اعالم کرد. مبنی براینکه :  ۱۳۸۹درهمین نشست سال 

ده شورای رهبری دیپلم نداشتند. رابطه جنسی با مردیا زن(؟!. درحالیکه بسیاری حتّی درر« ) اخالقی»داشتن تحصیالت دیپلم و نداشتن مسئله »

عجیب تراینکه کسانی بودند که مسائل اخالقی شان درنشست های خاص مقر خودشان توسط سازمان برمال شده بود. اّما بازدرمسئولیت فرمانده 

ماه برکنار وقرنطیه کرده  داشت و سازمان اورا سه )روابط جنسی(یگان بودند؟!. حتّی شورای ارشد رهبری که فرمانده نیرو بود مسئله اخالقی

د. به این بود. وباز مجّدداً برسر کار قبلی برگشت؟!. اّما این سیاست یک بام دو هوا درزمینه های تشکیالتی فراتر ازاین است که دراین مقال بگنج

این  ،یا خلع رده کنند ،کننداخراج آنها را حاضردرنشست می داد تا بفهمند اگر  اعضایشکل رجوی پیشاپیش تهدید می کرد وگوشی را دست 

درنشست القاء می کرد. درحالیکه همان کسانی که مسئله  ناخراج وخلع رده، چنین علتی داشته ست. وبه این شیوه تهمت وافترائی برای حاضری

 خواندن ونوشتن هم نداشتند. و اکثریت آنها هم دیپلم نداشتند. وتعدادی سواد هم ابالغ عضویت شدند؟!.درنشست با رجوی اخالقی داشتند. همانجا 

اعتراف صریح رجوی به وجود روابط جنسی درون) دوجنس مخالف ویا دوهم جنس( سازمان  ابالغ شرایط جدید عضویت درسازمان مجاهدین،

شتررجوی هرچه بی هرچه بیشتراین جداسازی زن ومرد صورت می گرفت، است؟. حقیقت آنکه هرچه سالیان بیشتری ازطالق اجباری می گذشت،

موارد مسائل جنسی بین اعضای سازمان بیشترمی شد. علت اینکه این  ارعاب، سرکوب را درتوتالیتاریسم بالوقفه تنگترشونده را اعمال می کرد،

نسی، مسائل دراشرف مخفی می ماند ترس افراد بود زیرا متهم می شدند به شعبه سپاه پاسدارن ووزرات اطالعات. شنیدن چنین حجمی ازروابط ج

 برای من شوکه کننده بود. برای من غیرقابل باوربود، اما وقتی دوستان جدا شده شروع به سخن گفتن کردند،۹۴ابتدا درسال 

 ۸۹علت اصلی برگزاری مراسم سوگند عضو کاندید عضو درسال 

من بیست سال بود که درسازمان بودم، درنشست طعمه چون گفتم مذهبی نیستم، رجوی گفته »گفت: ۹۵غ  یکی ازجدا شدگان درمهرماه سال –الف 

باید ام جدید می  ۸۰بود شرایط عضو بودن اینست که مذهبی باشی. یعنی من همیشه درهمین رده کاندید عضو وعضو می ماندم، با اینکه درسال 

که یک حقه بازی بود. میترا عمویی فرماهده مقریک دراشرف به ما ۱۳۸۹دلیل درسوگند کاندیدای عضو وعضو سازمان درسال شدم. به همین 

این سری بّچه ها ی جدید که خانواده ها به پشت درب اشرف آمده اند، خیلی ضعیف هستند وتحت تأثیرخانواده ها قرار می گیرند، شما هم »گفتند:



وااّل بیشتر آن « وگند بخورید، چون شما اعضای قدیمی هستید، خیلی روی آنها تأثیر می گذارد!. تا کمکی به این نفرات باشد.بیایید دراین مراسم س

 «سال درسازمان بودند!. ۱۳نفراتی که سوگند خوردند، سالها بود که عضو بودند!. بلکه باید سوگند ام جدید می خوردند، چون بیشتر از

ند باسمه ایی است که بعضاً چهارپنج نفری که پشت سر هم ایستاده وسوگند خورده اند، هرچهار پنج نفرازسازمان جدا آقای رجوی! این چه سوگ

نفر ازهمان ردیف سوگند خورده ها ۱۵۰شدند. کاش من اطالعات وشناخت کافی ازاسامی وجدا شدن آنها داشتم، زیرا تا جاییکه من می دانم بیش از

 تن است، اّما من اطالعی ازدیگران ندارم. ۱۵۰فرار کردند!. آماربیش ازاز سازمان جدا شدند ویا 

نفر سوگند خورده وجدا شده ضمیمه است، درحالیکه آماری که وجود دارد بیشتر ازاینهاست ومن نتوانستم بدلیل ضیق وقت،  ۱۵۰عکس 

فرزند عباس داوری، وفرزند مهدی براعی وبهمراه  عکسهای جدا شدگان را تهیه کنم. درصدر همه اینها فرزندتان محمد رجوی است. سعید

 فرزندان باالترین مسئولین سازمان، ازتشکیالت سازمان جدا شدند:

 



 

 



 

 

این تعداد را اطالع داشته وجمع آوری کرده ام؛ وهنوزهم این ریزش تا  ۹۵توضیح آنکه تعداد بسیار بیشتری جدا شده اند ومن درتابستان سال 

 ادامه دارد. ۹۶آذرماه 

من دیگر »ساله که می گفت:۴۵تا ۵۰را گذاشته بودند. زنی حدودا پورالهام فردیدرسایت مجاهدین ویدئو مصاحبه یکی از زنان بیمار بنام ( ۲۱

اهرم ا مادرم وخوخودم می توانم تصمیم بگیرم ؟!. من خودم نمی خواهم برای درمان  به خارج بروم ؟! من می خواهم در اشرف باشم!. امّ 

  «مخالف من هستند و می گویند برای زنده ماندن باید مداوا بشوی و به خارج بیایی.

مریم رجوی که مستمر اطالعیه می دهد برای ممانعت پزشکی از سوی کمیته سرکوب اشرف ولیبرتی )که در جنایت چنین امری، هیچ شکی 

ی سازمان حتّ  آوردم. کاظم طهماسبیبودند. ومثال رجوی را درباال ازفراموش کرده که رجوی وسازمان خودش مانع خروج بیماران  نیست!(



درسایت مجاهدین وقتی نام اورا سرچ می کنی هیچ خبری در این مورد نیست. زیرا سازمان سرچ ) جستجو( سایت مجاهدین را عمالً ازکار 

انداخته وهیچ اطالعاتی نمی توانی کسب کنی!. سازمان حساب همه کارها را دارد. می داند که ازهمین سرچ سایت مجاهدین می توان تناقضات 

پرفسور درسازمان ناسا در امریکا، درارتش آزادیبخش راننده زرهی طهماسبی  کاظما افشا کرد. بنا براین اطالعات را کور کرده اند. سخنان آنها ر

آب  بی ام پی وان بود. بدلیل همین سیاست عدم خروج ازاشرف، برغم اینکه دکتر ها گفته بودند امکان معالجه در عراق وجود ندارد و خود شرایط

. و رجوی بدلیل براثربیماری جان دادعراق بدلیل طوفانهای مستمرخاک) ریزگردها (برای بیماران آسمی بسیار سخت بود. آنقدر ماند تا  و هوایی

ند که همین ماندن و شهید شدن، از او بعنوان اشرفی پایدار وشهید صدیق یعنی باالتر از پیامبران واولیا نام برد؟!. شرایط را طوری ساخته بود

م خودش هم در مصاحبه چنین می گفت که: نمی روم و در اشرف می مانم ؟!. خب برفرض ماندی و شهید شدی. آیا چه چیزی به رجوی کاظ

چرا رجوی چنین چیزی را می خواست. رجوی  .اگربرود زنده می ماند!.وجیب اواضافه می شود؟. چرا بیماری اعضای سازمان راحل نکنیم؟

 یک مورد دو مورد نیست. خودش باید جواب بدهد!. بحث

پور  درهمین مورد الهام فردی پور، من آنزمان درتبلیغات بودم. هوشنگ دودکانی فرمانده یگان تبلیغات را صدا زدم و ویدئو وسخنان الهام فردی

پایین می گوید: موضع این ویدئو نه به نفع سازمان، بلکه به ضررسازمان است!. ودرمصاحبه ازموضع مغلوب و »گفتم: نشان داده ورا به او

مادر وخواهرم درخارج ازکشور می گویید برای مداوا بیا خارج! اّما من نمی خواهم به خارج بروم می خواهم در اشرف بمانم. من خودم می »

خودش تصمیم به هوشنگ گفتم این چه استداللی است که می کند؟. طوری حرف می زند که گویا این اجازه را دارد که «  توانم تصمیم بگیرم.

سال سن دارد. پس نباید روبه مادرش بگوید خودم می توانم تصمیم بگیرم.  ۴۸تا۵۰یعنی اکنون  ه،هوادر بود ۵۸بگیرد! خودش می گوید که ازسال 

می ، تند کهکه نیست. اآلن هرکس دراین سن نوه هم دارد!. دّوم اینکه وقتی می گوید مادر وخواهرم دراروپا مخالف من هس ۵۸او همان دخترسال 

درحالیکه  خودمان می گوییم  ؟،خواهم دراینجا بمانم. این را داریم به جیب رژیم می ریزیم!. ماچطور می گوییم که پایگاه وسیع اجتماعی داریم

 ساعت آن ویدئورا ازسایت برداشتند!. ۲۴ظرف کمتر از  بعد ازاین توضیح خانواده خودمان) الهام ( مخالف ماندن اودراشرف است!.

 بتول رجایی مسئول تشکیالت مجاهدین وزندان های اشرف  

 چرا بتول هم برای بیماری اعزام نشد؟

ا در سطوح باال هر فرد متناسب با شرایطی که دارد دراین باب می گنجد. درمورد بتول رجایی )مسئول کل تشکیالت این درسطوح پایین بود امّ 

» همان حرفی که رجوی می خواهد القا کند به ذهن ما می آمد. رجوی می گفت: لحظه اّول،سازمان(وقتی حرفهای مسعود رجوی را شنیدیم در 

ند، با این شهید واالقدر بتول رجایی، از بیماریش، من ومریم اطالعی نداشتیم!. خودش به مژگان )پارسایی( گفته بود بیماریش را به مااطالع نده

اما هرکسی که یک روز درسازمان باشد  «...به خارج نرفت ماند!. درلیبرتی نزد شما ماند! واینکه مشخص بود نیاز به معالجه دارد وزنده نمی 

بخوبی می فهمد که نظم وانظباط تشکیالت این حرفها را برنمی دارد؟!. چون خارج ازخواست بیمار، گزارش پزشکی به مسئول امداد مجاهدین 

سایی چیزی به رهبری گزارش نکند!. آنهم مسئله بیماری مسئول تشکیالت سازمان محال است که مژگان پارومسئول فرد وآن سیستم می رسد. 

مستقیم با او وصل مسئوالن زندان و وبازجو ها وشکنجه گران وهمچنین مسئول قسمت پذیرش ومهمتر از همه خروجی و زندان ها )که 

  بودند(!.

ی است که درذهن همه است، که چرا برای نجات او با این سطح از مسئولیت پاسخ به سوال «...ما بی خبر بودیم »:تنها علتی که رجوی می گوید

وکاراییش درسازمان، اقدامی صورت نگرفت ؟!. واقعیت اینست که بدلیل حجم اطالعاتی که دربخش زندان وخروجی سازمان داشت وخودش هم 

 ً توانستند اورا به خارج بفرستند. زیرا احتمال  ی نشست. نمیبا این افراد برخورد می کرد، ودربازجویی ها پشت دراتاق بازجویی م مستقیما

. به توسط دولت عراق ویا.. ربودن یا دستگیری توسط دولت عراق وجود داشت. چه با حکم دولتی ولو بصورت موقت و چه بصورت آدم ربایی

پاسخی به رهبری نداد که چرا بیماری اورا به  ساخته شد.عجیب است که مژگان پارسایی هم هیچ بتول رجاییهمین دلیل چنین سناریویی برای 

 نه تنها چیز نگفت؟، بلکه تشویق هم کرد؟. او ومریم نگفته است؟. ورجوی هم چیزی به او نگفت؟.

نجه ودیگری) حمدهللا رحمانی( اززندانیان وشک ۷۳خبرمرگ بتول رجایی با حمدهللا رحمانی درکنارهم آمده است، یکی) بتول رجایی( زندانبان سال 

 است. اما ازاین دردناک ترسخنان اطالعیه سازمان وسخنان مزّورانه رجوی است که باید به دقت خوانده شود. ۷۳شدگان سال

 ردرسایت مجاهدین آمده است:بخ

 فروغ ها پیوستنددو تن از سرداران اشرف به جاودانه     AM 9:28:09 1391/4/6 تاریخ:

 مجاهد شهید حمدهللا رحمانیمجاهد کبیر بتول رجایی )ابزری( و 

 رجایی بتول صدیق مجاهد 

 
که  هفته گذشته مجاهدان اشرف در لیبرتی با فقدان بزرگ دیگری مواجه شدند که در گذشت مجاهد کبیر بتول رجایی )اکرم ابزری( بود. فقدانهایی



  درمانهای به موقع و مؤثر پزشکی است.ساله از سوی حکومت عراق و عدم دسترسی به 4در ارتباط مستقیم با محاصره ضدانسانی 
  خرداد:29ای از گفتگوی رهبر مقاومت با مجاهدان اشرف در قطعه
منظورم درگذشت خواهر مجاهد بتول رجایی، از اعضای ارشد شورای رهبری  ...در زندان لیبرتی  ...سالم بر شهیدان و مجاهدان صدیق، »

، گفته بودید که چه نمونه و اسطوره و الگوی به یاد ماندنی بود، بدون شک خودش صد بار و شاید خیلی بیشتر از پیامی که من دادم..مجاهدین، 
  شهادت برسد، اما خدا را بنگرید که با آزمایشی باالتر، او رو رستگار کرد.داد که در جبهه نبرد رودررو بهصدها بار ترجیح می

که سرانجام در اثر انسداد ریه و ایست آورد، تا اینه اصال ًو ابدا ًبه روی خودش نمیبا استواری و ایستادگی و سرسختی در برابر بیماری، ک
  تنفسی، جان به جان آفرین سپرد.

فراز اند غل و زنجیرها رو درهم بشکنند و دربرابرهمه اجبارات، سرسخت واستوار وگردنبله مجاهدین این هستند! زنان و مردانی که اراده کرده
  «تر بشه، اونها بیشتر و باالتر برافروزند.هر چقدر که شرایط هم سختباقی بمانند و 

 ختبار حمایت هایش را ازدست می دهد.فکرمی کنید اگر رجوی این خونها را دراشرف ولیبرتی نمی داد و ندهد چه می شود. سو

حاضر می شود برای ازمسئولین درتشکیالت سنگ روی سنگ بنا می شود ؟!. حتّی کسی  فکرمی کنید اگر رجوی مارک ها وتهمت ها را نزند

 افراد پرونده سازی کند؟.

ودرهمان اتاقی  ۷۳بتول رجایی مسئول زندان و بازجویی ها وشکنجه گرهابود. وحمدهللا رحمانی یکی از شکنجه شدگان درپروژه رفع ابهام سال

 که قربانعلی ترابی کشته شد. 

 ی کمدها دراشرف بازرس

 بازرسی ودزدی ازصندوق بانومرضیه توسط مجاهدین

افراد برکمد های فردی خود قفل  :»به بعد رسماً گفتند۷۳سال  ازانقالب ایدئولوژیک که فضای تشکیالت روزبروز امنیتی تر می شد.پس ( ۲۲

درحالیکه اّولین دزد، خود سازمان بود که کمد ها را بازرسی می کرد. قفل زدن چیز عجیبی  «مگرما اینجا دزد داریم که قفل می زنید؟!.، نزنند

ب کردم که بعضی ها از چک کردن کمد یا قفل را هم سازمان می خرید ودرتدارکات مقر ها هم موجود بود!. من تعجّ اتفاقاً نبود ومرسوم بود و

نمانیده »که عنوان کیل جلسه رسیدگی به این امر...و فحاشی محمد علی شیخی درشورا و تش خانم مرضیه صندوق خانم مرضیه و شکایت

بدون صالحدید شخص رجوی، نبوده ونیست!. چنین چنین مسائلی  سخن می گویند. درشورا« استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی کشور

مرضیه فحاشی کند. بیشترین ترس او)شیخی(، ازچنین هتاکی نه درسطح شیخی نیست که به بانو .مسئله ایی حتّی درحیطه مریم رجوی هم نبود!

مهمان اوبوده،  مشاور فرهنگی رئیس جمهور بود؟. به همین ایی که ازبانو مرضیه، بلکه باید از واکنش شدید سازمان باشد، که بانو مرضیه 

چنین برای وازقبل خط وربط را به او داده اند... البته دستش باز بوده برای چنین اقدامی به خانم مرضیه برای فحاشی  فردی مثل شیخی  دلیل

اّما قیمت ثبت شدن این عمل دررابطه  .برخوردی با خانم مرضیه، رجوی قیمت زیادی می دهد واّول ازهمه قلب مجروح مرضیه است!

علوطبع حاضر به بازگویی این بخش چون رجوی می داند بانو مرضیه بدلیل  مرضیه)دستبرد به صندوق( به هیچ وجه قابل جبران نیست!.

ازوقایع مجاهدین وشورا، وبکار گیری این عنصر مفلوک)شیخی( برعلیه او وشکستن حرمتش، نبوده ونیست. و رجوی هم روی همین سکوت 

اصر مفلوکی که همیشه چنین عن نیز خانم مرضیه سرمایه گذاری می کند. وسناریو فحاشی را توسط چنین فردی پیاده می کند!. درون تشکیالت

ا پرونده های بسیاری نزد سازمان دارند از آنها چنین استفاده هایی می شود. ویا اینکه چنین افرادی خودشان فضا را حس کرده ونقش مهاجم ر

و افراد  بازی می کنند. تفاوت شورا با سازمان دراین است که درسازمان و تشکیالت چنین شیوه هایی ازصبح تاشب درهمه اموراجرا می شود.

همه مردم اما مهاجم هم، همیشه نورچشمی بوده و ازمصونیت برخوردارند. درواقع اینها همان لباس شخصی های بیت رهبری عقیدتی هستند. 

  سرشان تنها درآخور ولی فقیه است.حتّی دردرون رژیم آخوندی، « نیروهای خود سر»میدانندکه 

 و دستبرد زده اند؟.چرا به صندوق شخصی خانم مرضیه ونوشته های ا

برای تشخیص وضعیت افراد، مخفیانه کمد فردی راچک می کنند که چه وسایلی را نزدشان نگه می دارند: ازعکس خانواده یا  درتشکیالت سازمان

( را گشته بودند. اوهرنامه  نامه ها ی آنها ونوشته ها و... پی به وابستگی او می برند. به همان دلیلی که کمد فردی مهدی افتخاری )فرمانده فتح هللا

دونسخه داشت که نسخه دّوم نامه هایش را درکمد او بدست آوردند وبه رجوی دادند. ورجوی درنشست  ،ای که به رجوی یا سازمان می نوشت

 «ازآن بکنی؟!. این نسخه دّوم را برای چه روزی نگه می داشتی؟!. می خواستی درآینده چه استفاده ایی» ازاو می پرسید: ۸۰درسال طعمه

 سوء استفاده رجوی ازخانم مرضیه درتشکیالت

اوهمه » و می گفت: تنها کسی که رجوی پشت سراوهیچ حرفی نزده بود، خانم مرضیه بود. واتفاقا بعکس، همیشه به نیکی ازاویاد می کرد

 « چیزداشت وباآمدن به نزد مجاهدین وارتش، اوپرداخت کننده بود نه دریافت کننده!.

سپتامبرتوسط ۱۱اعضای تشکیالت!، که درواقع اگرحمله ۴۰۰۰ومحاکمه وتصفیه حساب با همه  ۱۳۸۰ماهه طعمه درسال ۴پس ازنشست ها  اّما

بن الدن پیش نیامده بود، واقعاً معلوم نبود که نشست طعمه به چه مسیری فاجعه بارترازآن بکشد!. زیرا درحضورخودش ومریم سرکوب مطلق 

ودرپایان این نشست، همه باید متنی راکه ازپیش « لب پرخوردن»بود. پس ازاین نشست ها، یک نشست دیگر گذاشت بنام  وعلنی رابنا گذاشته

 توسط رجوی نوشته شده را امضا کنند وطبق متن دیکته شده تعهد بدهند که ازاین پس لب پرخوردن درمسائل سیاسی وخطی و... نداریم وتعهد می

 یگان یا جمع دردسترس مسئول تعیین تلکیف من است.دهم درصورت نقض این تعهد، 



شی می این تعهد نامه بسیارتوهین آمیز بود، کما اینکه هنوزچند ماه ازنشست طعمه نگذشته بود وهرسه ماه یکبار تعهد می گرفتند، ودرواقع نسق ک
ومحاکمات وزدوخوردهای فیزیکی وتف وصندلی ولنگه کردند!. اّما سوء استفاده رجوی ازخانم مرضیه اینجا بود که اوهیچ چیزی ازنشست طعمه 

کفش پرتاب کردن وفحاشی توسط باالترین مسئوالن سازمان و... خبری نداشت. درپایان نشست ها، روزآخررجوی نشست گذاشت ویکباره وسط 
شوخی وخنده وطنز، برخالف روزهای نشست خانم خانم مرضیه هم به سالن نشست باقرزاده آمد ودرردیف جلو نشست. رجوی با تلطیف بیان و با 

» قبل درنشست، با مصادره همه امورنامشروع توتالیتاریستی به جنایات رژیم آخوندی وامر مبارزه وسرنگون رژیم ...، به خانم مرضیه هم گفت:
من هم » دن متن با خنده گفت:وخانم مرضیه سپس درحین خوان« بله سردار!، من هم امضا می کنم.» خانم مرضیه گفت:« شما هم امضا می کنید؟.

سالگی، وبعنوان رزمنده ارتش  ۷۰ببینید، خانم مرضیه درسن پیری و» رجوی با این کارش بعد ها می گفت:«. تعهد می دهم لب پرنخورم.
ست های سالن میله وهمین را اهرم فشار برعلیه دیگران می کرد.  کاش خانم مرضیه فقط یک ثانیه نش« آزادیبخش تعهد می دهد که لب پرنخورد!.

ایی ونشستها محاکمه طعمه را می دید!. من برای راستی وصفای وجودبا نومرضیه،  این زن بسیارارزشمند ازخصائل انسانی!، ارزش واحترام 
 بسیارزیادی قائل هستم.

  

 خانم مرضیه درنشست مسعود رجوی درقرارگاه باقرزداه

 

 «!قران بخوانید»خدا می گفت:

 ؟«قرآن ونهج البالعه خواندن اپورتونیسم است.»رجوی می گفت:

 ( تا پیش ازسرنگونی صدام قرآن ونهج البالغه خواندن ممنوع ومارک اپورتونیسم زده می شد. پس ازسرنگونی بدلیل نیازمندی سازمان به زبان۲۳

بی می رفتند. کاراصلی سازمان ارتباط با به کالسهای عر اکثراعضااجتماعی درعراق، این فضا عمالً شکسته شد. تقریبا سیاسی، عربی وکار

 درعراق بود. سازمان ماندنباقی برای  ازآنها  نیروهای عراقی وکسب حمایت

رجوی درنشست های دوران صدام همیشه ازکسانی که درپشت میکرفون آیه ایی از قرآن می خواندند اشکال می گرفت که غلط خوانده اند.!  

یک برادرمجاهدپیدا نمی شودکه یک آیه را  »:می گفتباطعنه واستهزا وبارها تکرار می کرد تا آن فرد کلمات را درست تلفظ کند. وهمیشه هم 

هرگز یک کالس برای زیرا درست بخوانند!. ازروی نوشته  قران را نمی توانند اعضا نگفت که چراحقیقت را هرگز اامّ  «د!.درست بخوان

 فراگیری زبان عربی یا قرآن وجود نداشت!. زیرا جرم بود!. درحالیکه طوری برخورد می کردکه گویی اشکال به برادرمجاهد است؟.

 لیبرتی زندان یا رزمگاه؟

لیبرتی زندان است!. یکباره شما دچار ابهام وتوهم نشوید که  ،ما بخاطرکار سیاسی می گوییم»رجوی! مگرشما وسازمان نمی گفتید:  آقای( ۲۴
ید اینجا زندانی هستید؟!. اینجا که به رهبری وصل هستید، همه نوع وسایلی دارید، غذا وصنفی تان هم که همیشه برقراربوده، درتشکیالتی هست

وارتباط مان با سراسر جهان وگستردگی فعالیت های سیاسی که سازمان ومسئول اّولش هم همانجا هستند وسازماندهی وتشکیالت مجاهدین است 
القمر می کنید. این حرفها را برای  ودیپلماتیک وناوگانی ازوکال و...را هم داریم. این حرفهارا شما به خودتان برندارید! که فکرکنید دارید شق

آقای رجوی! چرا چنین دوگانه حرف می زنید!. چرا  «نیروهای خارج ازکشور می گوییم. اینجا رزمگاه لیبرتی است وپلی بسوی تهران.
 سربدیهی ترین اموربه اعضا ومردم وهواداران دروغ می گویید؟. 

۲۵( همه چیز درسازمان یکدست است. نیروها را ازداخل ایران یا کشورهای همجوار، با وعده ومحمل کاریابی یا دادن شغل ویا وعده اعزام به 

اروپا و زن )به بعضی ها گفته بودند آنجا زن است...« به عراق می آورد وبعد مجبور می کرد آنجا بمانند. با شیوه ورود غیر قانونی به عراق!. 

این وضعیت سیاسی تشکیالتی استرا تژیک سازمان بود. درخارج ازکشور برای تظاهرات ونشست ساالنه ویلپنت فرانسه با دادن پول وهزینه 

بعنوان تورمسافرتی وگردش به دانشجویان کشور های مختلف ومهاجرین ایرانی وخارجی نیرو بسیج می کنیم.این وضعیت پایگاه اجتماعی و توده 

ایی ما بود؟!. حتّی یکی ازخانم های هواداران سازمان که همسرش درآلبانی ازسازمان جدا شده است، سال ۹۵ درمراسم ویلپنت شرکت کرده بود. 

همسرش می گفت: »عده ای روسی آورده بودند که آنها آنقدرمشروب خورده بودند که درپشت راهروروی کف زمین خوابشان برده بود!.« درکار 

مالی وضع ازاین خرابتر است. آنکه زمان صدام بود و ما نمی دانستیم بعد ها فیلمها و اسنادش را دیدیم شوکه کننده بود. یکباره احساس کردیم پشت 

 مان )هویت و ماهیّت (خالی شده، همه چیز فروریخت.

غ- گ ازاعضای قدیمی سازمان که درسال۹۵ جدا شد، در ۴آذر۹۶ گفت:» داخل کمپ آلمان سرود سازمان راشنیدم؛ پرسیدم این چیست؟. چند 

ایرانی گفتند:» سرودهای سازمان مجاهدین است«، گفت:» می شناسی؟« گفتم نه!، من قدیم درایران بودم)نمی خواستم بفهمند درسازمان بودم وجدا 

شده ام(. آنها گفتند:» ماهم نمی شناختیم...« غ- گ  ادامه داد:» سازمان سراغ این نفرات پناهنده می رود ومابه ازای اینکه آنها بیایند کتاب 



بفروشند درخیابان و یا تبلیغات کنند، برای آنها پرونده سیاسی می سازد. وآنها برای کسب پناهنگی با سازمان کارمی کنند. سازمان برای کسانی که 

 سازمان را می شناسند، یا اعضای خودش که ازآنها جداشده اند، چنین کاری نمی کند.«

 کالشی واخاذی ازخانواه ها وهواداران

پس ازسرنگونی صدام هم با اخاذی از خانواده ها حتّ ی نامه نگاری سازمان  با خانواده ها بدون اطالع اعضای سازمان دراشرف و لیبرتی ادامه 

 داشت. وبسا عجیب تر.  

ل- ل درفروردین ۹۴ گفت:»ابوالقاسم رضایی) برادر مهدی رضایی گلسرخ انقالب( دبیرشورا و... کارش به اینجا کشیده شده که از یک هواداری 

۴۰۰۰۰دالربعنوان قرض می گیرد تا یکماه بعد بپردازد. آن فرد تمام سرمایه اش را که همان مبلغ بوده، النهایه با اصرار زیاد مجبور به دادن شده 

، اّما بعد ازیکماه محسن رضایی مدعی شده که این ۴۰۰۰۰  دالر را از توبعنوان کمک مالی به سازمان گرفتم؟!. فرد مزبور بشدت بهم ریخته 

وگفته که قرض یکماهه بوده ...، النهایه محسن رضایی زیر بار نمی رود و...، فرد مزبور می گفت:» اگراز روزاّول می گفتند کمک مالی بده، با 

اینکه تمام سرمایه زندگیم همین مقداربود، خیلی بهتر بود تا اینکه چنین کاری بکنند. حاال چکار کنم، بروم بگویم فالنی! بامن چنین معامله ایی 

 کرده؟! مجبورم بدلیل اینکه خانواده شهدا هستم، حیثیت خانواده وخودم را حفظ کنم.«

 ۱۲۰۰یکی دوماه پس ازسقوط صدام به اشرف آمده بود سازمان به آنها گفته بود به مبلغ  ۸۲مرتضی یعقوبی داماد کریم رشیدی هم که درسال 
 دالر یک جنسی) کاالیی( برای آنها بگیرند وهم چنین پول نقد نیز اخاذی کردند.  

پس از جدایی از سازمان در آلبانی، تازه فهمیدم که سازمان از خانواده ام « ت:ب یکی دیگر از جداشدگان با سه دهه حضور دراشرف گف -خ-س
 «درایران، وبرادرم درسوئد چند هزار دالر پول گرفته بودند.)منظورش اخاذی بود( همه حرفهایی که سازمان به ما می زد، دروغ بود.

 
پول جمع می کرد وافشا شد که سازمان کالهبرداری می کرده و پول بّچه بنیادی که درآلمان برای کودکان » ازسازمان جداشد گفت: ۹۵گ سال -غ

های کوچک تحت پوشش بنیاد به جیب سازمان می رفت. مسئولین سازمان دراشرف سراغ من آمدند و من چند برگه امضا کردم، که این پول هارا 
ه چیز بی اطالع بودم، زیرا وقتی خواهرم به آلبانی آمد و جریان آن من به سازمان کمک کرده ام، تا سازمان بلحاظ حقوقی الپوشانی کند. من ازهم

ا پول پول ها وامضای من راپرسید!، تازه فهمیدم موضوع چه بوده!. چون یکی دوتا از همان بّچه ها رفته وشکایت کرده بودند که سازمان به اسم م
 ین امضاها برای کارهای غیر قانونی صورت می گیرد.می گیرد، اّما خرج ما نمی شود. اّما سازمان به من نگفته بود که ا

 
 به اعضای خود اتهام دزدی و... می زند: سازمان) رجوی( درقبال نمونه های اخاذی وکالشی فوق،

 
اتهام دزدی ازدخل فروشگاه مرکزی زده بود ) « ش -م»به من گفت:سازمان به  خانم ۷۰یکی ازجدا شدگان می گفت: خواهرم ... درسال 

سازمان اساساً پول نقد وجود نداشت!(. دررمادی اورا عراقی ها یک هفته ایی می بردند .... همچنین مرضیه  ایمان نژاد ومحمد رضا ایمان در
ش را بعد ها بدلیل  -نژاد به من گفته بودند: افتاده بودند به سیگار فروشی، مثل امیر نظری و خواهرش نصرت نظری سیگارفروشی می کردند. م

 ش های زیادی که از چنین مسائلی بوده، خواهرش را از یکی ازکشورهای اسکاندیناوی آوردند تا اورا ببرد. گزار
هرکسی از سازمان برود به چنین روزی می افتد...) من ازگفتن حرفهای وقیحانه رجوی دراین مورد شرم »رجوی دریکی از نشست ها گفته بود:

وییم وننویسیم؛ باید حرمت افراد را نگه داشت. اّما وقتی افرادی آنهم زنان، طعمه کینه توزی رهبری دارم.( کاش می توانستیم سکوت کنیم ونگ
ایط عقیدتی می شوند، بهتر است که مردم حقایق را بدانند. بهتراست مردم وافکارعمومی بدانند که وقتی زنی بدلیل اینکه درتنگنای مالی ودرشر

 رجوی ورهبر مقاومت ورئیس جمهورمقاومت نه تنها کمکی نمی کنند، نه تنها اندوهگین نمی شوند، سختی قرارگفته ومجبوربه ...می شود،
بلکه بعکس خوشحال شده ودرنشست ها برای اعضای بازگویی می کنند. به خودم می گویم سیامک این مسائل را ننویس...، نگو...، اما اینها 

 سائل شویم. بگذاربگوییم تا بتوانیم مانع این م حقیقت است،
 
به سازمان بود وپس از سرنگونی صدام از ۶۸علی اصغر یوزمند که از اسرای پیوسته جنگ ایران وعراق درسال گفت: ۹۶چ  درآبان -ل

من هیچ خبری ازآنچه برسر خانواده ایم آمد بود خبری نداشتم.  سازمان از برادرمن درایران کمک مالی درخواست » سازمان جدا شد، می گفت:
ده بود )من دراشرف ازاین جریان بی خبربودم( بعنوان اینکه من دراشرف هستم. ورژیم هم برادرمن را دستگیر وزیر شکنجه کشته است. کر

ساله( برادرم یتیم هستند وهمسرش از آنها نگهداری می کرد. خیلی دلم برای این کودکان می سوزد که سازمان ۹اکنون دختر وپسر کوچک )
 «نها بازی کرد.چنین با سرنوشت آ

 
گرم طال، تمام پولی بود که کارکرده بودم را به سازمان دادم. ۷۵من وقتی به سازمان آمدم » گفت:۹۴یکی دیگرازجدا شدگان دراردیبهشت سال

دالردادند. ۲۰۰۰ا به میلیشیاها که  فرزندان خودشان بودند امّ  .دالردادند ۵۰۰درلیبرتی وقتی می خواستیم به آلبانی برویم به من   

 
 جلیقه های حفاظتی امریکایی را به اعضا نداند تا دراشرف کشته بدهیم!

۲۶( آقای رجوی! جلیقه های خریداری شده از کاویانی)نام مستعاری که برای امریکا بکارگرفته می شد( کجا بودند که استفاده نشد؟!. این جلیقه ها 

تن از آنها کشته شدند.۵۲، ۹۲شهریورسال  ۱۰درقتل عامتن افراد باقیمانده دراشرف بود که ۱۰۰در تن   



ازمقردیگری به اتاق ما آمد. اورا که یک جوان کرمانشاهی بود، تنها بدلیل تشابه اسمی ازمقر دیگری به اتاق  ۹۲بهروز)علی(  نادری درسال  

برخالف اسامی دیگران که نام ونام خانوادگی نوشته می  )بنگال ( ما آوردند و اسم اورا روی کروکی درب ورودی علی نادری نوشتند اّما اسم من

 شد تنها سیامک نوشته شده بود، بدون نام فامیلی، تااگر کمیساریا آمد نتواند مرا پیداکند!. 

سال ۹۲درلیبرتی من ازطریق الف- م شنیدم که او درروزهای آخر حضوردراشرف، انبارهای سازمان راجابجا می کرد.اوگفت:» یک انبار 

پُرازجلیقه های حفاظتی امریکایی را هم جابجا کردیم. من یک جلیقه برداشتم برای خودم. اّما مسئولین سازمان آنرا ازمن پس گرفتند وهرچه 

 اصرار کردم نگذاشتند آنرا با خودم ببرم!. گفتند بعداً به شما می دهیم؟.« 

برای اوّ لین بارفهمیدم که ما »جلیقه حفاظتی« امریکایی هم داشتیم!. دراطالعیه سازمان مستمر انتقال جلیقه های حفاظتی ازاشرف به لیبرتی یکی 

از خواسته های سازمان است!. اّما سوال اینجاست که چرا دراشرف ودردرگیریهای ۷-۶ مرداد۸۸ و۱۹اردیبهشت سال۹۰ درتهاجم زمینی دولت 

مالکی از این جلیقه ها استفاده نکردیم؟!. زیرا چنین جلیقه هایی درلیبرتی کارایی نداشت، بدلیل اینکه حمله هوایی وموشکی است وزمان حمله 

موشکی مشخص نیست!. درحالیکه درحملهٔ زمینی مشخص بود که درگیری وشلیک گلوله وچوب وچماق و... وجود دارد!، وهمین جلیقه ها 

حفاظتی برای شلیک مستقیم کارایی دارد!. راستی چرا این جلیقه ها را دردسترس اعضا قرارندادید. تا حفاظی دربرابر تیر مستقیم داشته باشند؟. 

من می خواستم دراین نوشته سوال کنم تا سازمان بگوید جلیقه های نظامی را چه زمانی از امریکایی هاخریداری کرده است؟. تا مشخص شود که 

رجوی عامداً جلیقه ها را درانبار نگه داشته وبه کسی نداده تا کشته بدهد و بتواند حمایت بین المللی کسب کند برای مانده درعراق یا طوالنی کردن 

 حضور خود درعراق تا شاید، دولت مالکی تغییر کند وامکان باقی ماندن درعراق برای همیشه مهیا شود.

بگذارید دراینجا  روزهای پس از ۷-۶ مرداد۸۸ دراشرف را بگویم. عبدهللا قدمیاری که درصنایع کارمی کرد. پس ازکشته وزخمی شدن بسیاری 

در۷-۶ مرداد۸۸، دراف ام یکم، طرح ساختن جلیقه های حفاظتی برای فرماندهان ارشد را بطور فردی وخودجوش شروع کرد. با ورق های 

 آهنی، سه الیه وپارچه ضخیم نواز نوع پرده ایی که ازتدارکات گرفته بود، ۳ یا ۶ نمونه ساخت.

 من هم پیشهاد دادم برای تمامی اعضا سازمان می توانیم ازقسمت الستیکی کفشک تانک چیفتن که درمقابل سالح کالش نفوذ ناپذیر است، برای 

هرجلیقه حفاظتی ۳عدد ازآنها راداخل جلیقه های ساده فردی که همه اعضا با خود دارند، با تو دوزی ساده جابدهیم. اگرچه وزن آنها تا ۹ کیلو هم 

می رسد)۳عدد ۹کیلو(. اّما جوابی به این پیشنهاد ندادند. من تعجّ ب کردم که چرا با چنین پیشنهاد ساده وقابل اجرا که خرجی ندارد وهر فرد هم 

خودش می تواند با دست بدوزد!) برغم اینکه درمقر خودمان ۲ چرخ خیاطی صنعتی داشتیم!( موافقت نشد. می دانستم که ما نیاز داریم کشته بدهیم 

این خط رجوی است. دراینترنت جستجو کردم برای اطالعیه سازمان ودرخواست جلیقه های حفاظتی...، همان سوالی که دراین نوشته ازسازمان 

دنبالش بودم دراطالعیه شورای ملی مقاومت یافتم!. که درآن اذعان شده است که:» این جلیقه ها و کالههای غیر نظامی درهمه جا به عنوان وسایل 

ان دفاع مدنی استفاده می شود. درزمانی که مسئولیت حفاظت به عهده نیروهای آمریکایی بود، این وسایل که توسط ساکنان خریداری شده، به عنو

«دفاع مدنی ساکنان به رسمیت شناخته شده بود.  

 مجاهدین گوشت دم توپ رهبری زالو

دراشرف،  ۹۰فروردین سال ۱۹به ساکنان اشرف ندادی؟. جواب بده! چرا در۸۸مرداد ۶-۷آقای رجوی! جواب بده! چرا این جلیقه ها را در

دولت  »:هیچیک ازاعضا جلیقه حفاظتی نداشتند!. جواب بده! چرا قبل ازدرگیری درتوجیه اعضا می گفتید ،دربرابر تیرمستقیم مزدوران مالکی

ودستور می دادند بروید  شلیک مشقی است »:جواب بده! چرا وقتی شلیک شد، فرماندهان ومسئولین امر می گفتند «سرخ شلیک دارد!.مالکی مرز

جواب بده! چرا افراد باید درمقابل شلیک مستقیم جلو می رفتند با اینکه می دانستید که کشته خواهند شد!. «!.جلو  

اینها شلیک » وقتی تیراندازی ها شروع شد، فرزانه میدانشاهی گفت: ۹۰فروردین۱۹من روز  »گفت:می  ۹۵ش یکی از جدا شدگان درسال  -چ

من به اوگفتم: من درجبهه ها سرباز بودم، صدای گلوله مشقی را می شناسم) جنگ ایران وعراق( به من داری می گویی  مشقی است بروید جلو!،

لکه همه اعضا ی سازمان تفاوت صدای گلوله جنگی ومشقی را می شناسند. وخود هم با گلوله این شلیک مشقی است؟) نه تنها سربازان جبهه، ب

 های مشقی تمرین ومانورها شلیک کرده اند!.(

وعضو ارشد شورای رهبری، قبل  ۲جزاینکه حرف اصلی را انسیه گلدوست فرمانده مقر .آقای رجوی جلیقه های حفاظتی را چرا به نفرات ندادید؟

 آقای رجوی شما با برگ شهید طالیی می خواستید درعراق ماندگار شوید!.«. کجاست آن شهید طالیی!» زبان آورد: مردادبر ۶-۷ ازدرگیری

توجیه شده بود وکامالً درجریان خط وخطوط وطرح  ۸۸مرداد ۶-۷انسیه گلدوست اززنان ارشد شورای رهبری، وفرمانده مرکزبود. قبل از 

مرداد ازراه رسید.  ۶-۷وموهبت شهید طالیی در«. کجاست آن شهید طالیی!» به شهید داریم و با آرزومندی می گفت:وبرنامه شما بود که نیاز 

 وما با خون بّچه ها سفره سیاسی تبلیغاتی مان را رنگین کردیم. مریم رجوی به این سفره پربرکت برای رهبری عقیدتی نیازداشت:



 

 

یمه است:ضمدرباره جلیقه ها اطالعیه شورا   

۲۰شماره  -حمله موشکی به لیبرتی  

1391حوت  02منتشر شده در    

 ممانعت عراق از تامین حداقلهای حفاظتی، ساختن پناهگاه انفرادی و ورود کالهها و جلیقه های حفاظتی. 

 هشدار نسبت به نیات شوم دولت عراق و ضرورت مداخله سریع کمیساریای عالی پناهندگان و دولت آمریکا برای بازگرداندن ساکنان به اشرف.

روز از موشکباران لیبرتی، کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق از اتخاذ کمترین تدابیر حفاظتی از سوی مجاهدانی که در ۱۱پس از گذشت 
 ...احتمالی بعدی قرار دارند، جلوگیری می کندمعرض حمالت 

 نمایندگان نخست وزیری همچنین با انتقال کالهها و جلیقه های حفاظتی ساکنان از اشرف مخالفت کردند. این جلیقه ها و کالههای غیر نظامی -۲
نیروهای آمریکایی بود، این وسایل که توسط  در همه جا به عنوان وسایل دفاع مدنی استفاده می شود. در زمانی که مسئولیت حفاظت به عهده

 ساکنان خریداری شده، به عنوان دفاع مدنی ساکنان به رسمیت شناخته شده بود.

نمایندگان دولت عراق همچنین به ساکنان اجازه ندادند دیواره های بتونی که پیش از این برای حفاظت نیروهای امریکایی در مقابل حمالت  -۳
دولت عراق در یک اقدام  ۲۰۱۲در لیبرتی نصب شده بود، را وارد کمپ کنند. بعد از انتقال ساکنان به لیبرتی در فوریه  موشکی و خمپاره یی

اومت بسیار مشکوک به طور شتابان دیوارهای بتونی حفاظتی که حول بنگالها تعبیه شده بود را به بیرون کمپ منتقل کرد. دبیرخانه شورای ملی مق
به برداشتن این دیوارهای حفاظتی به شدت اعتراض کرد و از دولت آمریکا و سازمان ملل  ۲۰۱۲سپتامبر ۴آوریل، و ۲۴طی اطالعیه های 

خواست از این اقدام خطرناک جلوگیری کنند. طبق ارزیابی کارشناسان نظامی اگر این دیوارها خارج نشده بود, تعداد شهدا و مجروحان حمله 
 ..فوریه بسیار کمتر بود. ۹موشکی 

تی این ادامه همان سیاست جنایتکارانه یی است که در یکسال گذشته از ساختن هر گونه تأسیسات و سر پناه در لیبرتی جلوگیری کرده است. سیاس
ه فوریه و در هر آسیبی که از این پس به ساکنان لیبرتی وارد شود، ب۹دهد دولت عراق و نخست وزیر این کشور در کشتار که به خوبی نشان می

 طور مستقیم مسئولیت دارد...

مقاومت ایران ضمن هشدار نسبت به نیات شوم دولت عراق خواستار مداخله سریع آمریکا و کمیساریای عالی پناهندگان برای بازگرداندن فوری 
 ساکنان به اشرف است، جایی که آنها در مقابل تهاجمات موشکی و خمپاره یی از امنیت نسبی برخودارند.

 شورای ملی مقاومت ایران دبیرخانه 

 (۲۰۱۳فوریه  ۲۰)۱۳۹۱اسفند  ۲

 



 چرا دولت عراق تی والها ها را ازلیبرتی برد

نمایندگان دولت عراق همچنین به ساکنان اجازه  -۳ »آمده است: ۳درهمین اطالعیه فوق درمحورعالوه بر مسئله جلیقه ها، (  آقای رجوی! ۲۷
ندادند دیواره های بتونی که پیش از این برای حفاظت نیروهای امریکایی در مقابل حمالت موشکی و خمپاره یی در لیبرتی نصب شده بود، را 

مشکوک به طور شتابان دیوارهای بتونی حفاظتی دولت عراق در یک اقدام بسیار  ۲۰۱۲وارد کمپ کنند. بعد از انتقال ساکنان به لیبرتی در فوریه 
 « که حول بنگالها تعبیه شده بود را به بیرون کمپ منتقل کرد...

 اّما حقیقت چیست؟.

ل که به لیبرتی آمدیم عصرها بیشتر نفرات در الین سالن غذاخوری وبنگالهای کارواتاق کارهای فرماندهان جمع می شدیم درهمان دوسه روز اوّ 
ازجلو دیگر ودریک لحظه ،اینجا یک لحظه نفرات را می بینی ودرجلو چشم تو هستند »گفت: ) اف ام یکم( یی فرمانده مقرخودمانمیترا عمو
به همین دلیل سازمان  «.)دردید وکنترل ما نیستند(می روند پشت تی والها وغیبشان می زند چشم بهم می زنیم می بینیم. ناپدید می شوندچشمت 

شروع شد. وقتی آمدند  ،از دولت عراق خواست تا تی والها را بردارند!. انتقال تی والها که سپر دفاعی بنگالهای لیبرتی بود برای کنترل اعضا
برخورد کنید که این تیوالها » نوبت به قسمت تی والهای محوطه سمت خیابان وزمین فوتسال کشید. میترا عمویی گفت: ،را بردارند تیوالهای مقرما

چون می خواست بین هر مقر با خیابان، یک دیوار و مانعی باشد که بتوان افراد مقر وخروج ورود را کنترل کرد. اّما عراقی ها همهٔ « را نبرند.
اینجا هم با »فرمانده برادر ارشد مقرمی گفت:  )پرویزکریمیان(تا جاییکه جهانگیر ،نترل افراد همچنان درلیبرتی ادامه داشتتی والها را بردند. ک

باید اطالع بدهند. اگر چه ما نمی توانیم اینجا مثل اشرف کیوسک دژبانی  ،اشرف فرقی نمی کند. افراد که می خواهند از محوطه مقر بیرون بروند
وباید  ،بعد هاهم ضابطه گذاشته شد که نبایدازمقرهای دیگرتردّد کرده« ولی خود افراد باید رعایت کنند.. ویزای تردّد بدهیم دت وکنترل ترّدا

اّما برای جلوگیری ازدیدن  ازخیابانهای اصلی ترّدد کنید. اگرچه بدلیل طوالنی بودن مسافت، نفرات راحتر بودند که چندین برابر مسافت طی نکنند.
 رتباط باافراد مقرهای دیگر،همیشه چنین تذکراتی می دادند.وا

دراینجا نمی شود افراد را  »:ل ورود به لیبرتی فرماندهان زن می گفتنددرهمان چندروزاوّ »درآلبانی می گفت:م(  )م یکی دیگر ازجداشدگانم  –م 

. به همین دلیل به ما گفتند به هیات کمیساریا و یونامی که برای کنترل کرد. تکان می خوری افراد میروند پشت تیوالها واز چشم ما غیب میشوند

این تی والها رابردارید. دولت هم از خدا خواسته امد و تیوالها را  !،بگویید این تی وال ها برای زندان سازی است ،بازدید به لیبرتی می آیند

( را ارشد ا وقتی می خواستند تیوالهای ستاد )فرماندهانامّ  داشتند مانعی نبود. برداشت. تا وقتی که تیولهای اف ام ها )مکان استقرار افراد(را برمی

بروید زیرچرخ جرثقیل وکمرشکن ها  »:بردارند، یکباره همه چیزعوض شد. خودم آنجا بودم وبا چشم خودم دیدم به عده ایی ازبّچه ها گفتند

«بّچه ها زیر چرخ خودروهای حمل تی والها خوابیدند ،عراقی ها باز تیوالها رابردند. ینکهابخوابید ومانع شوید تا نتوانند تیوالها راببرند. اّما برغم   

اّما برای ستاد می گفتند  ؟،جریان را به فرمانده اش غالم چیت سازمی گوید که چرا تی والهای مقر خودمان را بردند زیرماشین نخوابیدیم  م -م

«طفره می رود.ازپاسخ ودش را به بی اطالعی زده وزیرچرخ خودروها بخوابند؟. وفرمانده مزبورخ  

خودتان درخواست  »:بعدازآن موشک باران سازمان اینباراطالعیه داد که ما به هزینه خودمان تی وال وسنگرمی خریم؟. وعراقی ها می گفتند 

« را ببریم!. اهلدادید تی وا  

درصدکاهشی می ۷۰خارج نمی کردند، کشته ها ومعلول ومجروحین حداقل بیش ازاگرتی والها بخواسته سازمان وبا بهانه زندانسازی، ازلیبرتی 

مهلک ترازآن بود که تنها به کشته ها  یافت. عواقب وشرایط روحی وروانی ایجاد سیستم توتالیتاریسم وزندان سازی حقیقی توسط رجوی درلیبرتی،

 ...بسنده کنیم.

یت سیاسیطرح کثیف رجوی، مجروح کردن زنان، برای کسب حما  

زخمی وصدمه چشم وسر زنان مجاهد ۹۰پشت پرده بیش از  

 ۵ازساعت ۱۳۸۹دی۱۷( قراربود مزدوران رژیم آخوندی وایادی مالکی دربیرون قرارگاه پشت سیاج اشرف تجمع بگذارند به همین دلیل روز۸۲

ود وسپر و سایروسایل حفاظتی دیگرهم طبق معمول صبح طبق دستورهمه افرادارتش آزادیبخش درسالن اجتماع اشرف تجمع کردیم. ازقبل کالهخ

به نزدیک سیاج ضلع جنوب برویم ودرمقابل مزدوران شعار بود صبح داخل آیفا بصورت آماده نشسته بودیم. وقرار ۸با خود آورده بودیم. ساعت 

شد وقدم می زد. هوشنگ دودکانی فرمانده یگان آیفا پیاده پشت خودرویکی ازنفرات یگان تبلیغات ازمیثم پناهی بدهیم. انتظارخیلی طول کشید و

از شدت غضب و سختگیری  «چرا پایین آمدی مگر نگفته ایم که کسی پایین نیاید!. »:فرد فریاد کشید تبلیغات رسید وبا حالت عصبی وتشنج سرآن

فردی او برمی گشت. اّما امروز گویا روز  ن برخورد غیر قابل توجیه هوشنگ به اشکالمب کردم. زیرا یکساعت پشت آیفا بودیم!. ازنظراوتعجّ 

می کوبید!. من برای نظم وانضباط مطلق که اینچنین میخ خودش را  ،ویژه ایی است وما خبر نداشتیم که علت اینهمه خشم وتوهین هوشنگ چیست؟

اشرف درجای مشخص خود قرارگرفت. دورقرارگاه وقتی یگان ما درمقابل سیاج  اکرده بودم. امّ وعصف به عصبا نیت هوشنگ داستان را فردی 

هیچ کس جابجا نمی شود!.  ،نفرات طبق همین آرایش می ایستند وتکان نمی خورند ،از تأکیدات هوشنگ مبنی بر اینکه هر چیزی طبق فرمان است



ل می کنند که افراد جابجا نشوند! . و کنتر؟آنها هم جزء یگان تبلیغات هستند ،یکباره دیدم دو زن )شیرین روحی و سرور( که درستاد مقر ما بودند

تابحال زنان دریگان نبودند. حتّی غیر از هوشنگ اینبار این دو زن هم کنترل می کردند ودستور می دادند! درحالیکه هیچ رابطه  ،خیلی عجیب بود

آنها باید طبق معمول می رفتند درقسمت یگان  ایی با یگان تبلیغات نداشتند!. دلیل اینهمه نظم وانضباط و چیدن چنین الیه ای تعجب انگیز بود. چون

 های زنان!. دستور دادند هرحرکتی با فرمان است. اگر سنگ زدند ومجروح هم دادیم کسی نمی تواند سنگ بیندازد!. فرماندهی به عده ای مشخص

مزدوران  نید. اّما صحنه خیلی عجیب بود.سنگ بز ،فرمان می دهند تا سنگ بیندازند بطرف مزدوران درپشت سیاج. وچند بار هم فرمان داده شد

ما باید ایستاده واز آنها سنگ می خوردیم اما  ،ساله هم آورده بودندوآنهاسنگ می انداختند. خیلی مسخره بود ۱۲تا  ۸رژیم چند بّچه کوچک درسن 

ن ما نیست که أودرش !،صحنه واقعی نیست ه درمقابل ارتش آزادیبخش دردناک بود. حس می کردمآن چند بچّ  یجواب نمی دادیم. حجم سنگ پران

مسخره ومضحکه می شدیم. اّما می گفتند سنگ انداختن با  ،بأیستیم ودرتیرس چند بّچه باشیم. اگر بطرف آن بّچه ها هم درجواب سنگ می انداختیم

زدوران مجله هایی با عکس رنگی چاپ رژیم فرمان است. وسه بار هم فرمان سنگ انداختن داده شد که مزدوران وآن بّچه ها هم فرارکردند. بعدم

 برعلیه سازمان و رجوی را به اینطرف سیاج انداختند. صحنه از کنترل خارج شد کسی نباید مجله هارا برمی داشت.

 سیبل کردن زنان بدون سپرچوبی دست ساز!، درمقابل سنگ ها

برویم. رژیم ومزدورانش  (آن کنترل از بین رفت اّما نمی گذاشتند که به سمت تجمع زنان )یگانهای خواهران ،در استمرار درگیری وطوالنی شدن 

وبعد از خندق،  حفر شده بود جادهیک خندق سراسری درامتداد  جادهدرکنار  .چسبیده به سیاج مستقر بودیم روی جاده پشت سیاج بودند وما

خاکش سفت بود!. یکباره دیدم  ،مترازچندین سال پیش ایجاد شده بود. ودراثرباران سالیان۲ه ارتفاع این خاکریزب خاکریزسراسری وجود داشت.

درقسمت خاکریز زنان ) یگانهای خواهران( یکی دونفر زخمی از باالی خاکریز پایین می آورند. چیزی که عجیب بود پوتین زنان تا ساق پا 

خاکریزهای قدیمی است)محل استقرار  هخاکش هنوز نرم است. سمت چپ رانگاه کردم دیدم همدرخاکریز فرومی رفت. گویی خاکریزجدیداست که 

ب انگیز بود که متری است. برای من تعجّ ۳وعجیب اینکه خاکریز زنان نه دومتری بلکه  ،است؟احداث شده مردان( اّما خاکریز قسمت زنان جدید 

. ه؟چطور زنان سنگ خورده اند  

 

که به آنها میلیشیا گفته میشد، دستان فائزه رجبی را گرفته و ازهمان خاکریز زنان پایین می آیند چون خاکش نرم است دراین عکس خواهرانی  

م تعادلشان بهم می خورد. همچنان که زن پشت سر آنها نیز افتاده ونفرسمت راست او نیز به پهلو به سمت پایین خاکریز حرکت می کند. من خود

دیگر هم دیده بودم. زیرا پاها در خاک نرم فرو می رفت وباعث برهم خوردن تعادل می شد.  چنین صحنه ایی از زنان  

داخل خودرواست) سپرهایی که درظاهر پالکارد بود وروی آنها  ،برویم کالهخود وسپرهایمان را بیاوریم :می گفتندبه مسئولین چند بارهم بّچه ها 

یک نفر با آیفا می تواند برود پس  :. بّچه ها می گفتند!نه :اّما فرماندهان گفتند ،از اصابت سنگ( یبرای جلوگیر۳۰×۴۰شعارمی نوشتیم در ابعاد 

مزدوران رفتند. وماهم عصر ، تمام شددرگیری ها اگرالزم باشد می گوییم بروند بیاورند!. صحنه  :وکالهخود وسپرهارا بیاورد. اّما بازگفتند

مصدوشده وچشم یکی براثرسنگ های  ان بودند،زنتن  وبیشترشان  ۹۰ای مقاومت وقتی اعالم شد بیش از ناگهان دراخبار سیم شب برگشتیم. اّما

همه مزدوران کور شده وتصویر زنان را درانتقال به امداد با سرهای شکسته و...نشان میداد. باورمان نشد که این حجم از مجروح داشته باشیم! 

. این سوال وتناقض همه اعضا ؟داشته باشیم اززنان ما ندیدیم؟ پس مردان کجا بودند؟ چرا اینهمه تلفات شوکه شدیم. اینهمه زن کجامصدوم شدند که

 ؟.هم همین حرفها زده شد. من تازه فهمیدم که چرا خاکریززنان با مردان فرق می کرد )مقر(بود. همه گفته وگزارش نوشته بودند ودرنشست اف ام

سازمان عالمانه وعامدانه خاکریزجدیدی نزدیکتر از خاکریز سراسری قبلی به جاده وسیاج قرارگاه  احداث کرده بود وارتفاع آن را به خاکریز 

۳متری افزایش داده بود. تا تعداد بیشتر اززنان بتوانند برروی خاکریز قراربگیرند، واین تجمع زنان سیبل خوبی برای سنگهای پرتاب شده ازجانب 



وانند درتبلیغات تتا ب ،حین زن داشته باشیموتا مجر ،چقدر کثیف عمل می کند رجویاکریزباشد تا بتوان دید که . کاش تصاویر خ!باشد مزدوران 

را روی این مسئله مانوردهند. چون تأثیرمجروح شدن زنان درافکار بین المللی خیلی بیشتر است تا مردان. وسازمان هم همین را می گفت وهمین 

به  !.دیدیم پایین آوردند! هیج مجروح زن دیگر را ازسمت مردان به پشت صحنه خارج نکردند نزنی که از خاکریز مهم انجام داد!. جز همان یک 

خارج  ،که ازدید مردان پنهان است سمت غرب . سازمان همه آنها را از جاده!حتّي یک مجروح زن داشته باشیم همین دلیل هیچ کس فکر نمی کرد

.، تا به کمک زنان بشتابند ومانع ازسنگ خوردن وشکستن سرو آسیب های چشم و...شوندییج مردان نشودتهبرانگیختگی ومی کرد تاباعث   

 نشست رجوی برای توجیه عمل کثیف وسرکوب اعضا

را م  بلند شدند وهمین سوال بر روی همه بّچه ها بود. تا اینکه رجوی نشست گذاشت. نفراّول ودّوم وسوّ روحی) مجروح شدن زنان( این زخم  

تمام این  ») رجوی شروع به خواندن کرد( بنویسید:. ُخب. اصل اّول،!گذاشته ایم را نشست این مسئله، همین برای جمعبندی» :کردند. رجوی گفت

می رویم سر موضوع » بعد سریع گفت:« مجروهان به این علت بوده که کسی کالهخود و سپرفردی نداشته!. اگر بود ما هیچ مجروحی نداشتیم!.

اینبار  ،ب کردند چرا چنین ماده ای گذاشت. وبحث را بسته بندی کرد و...، درحالیکه برخالف دفعات قبل که به کنار سیاج آمدیمهمه تعجّ  .«دی...بع

نمی  ضربت گیرهای ساخته شده با یونولیت برای ساعد، سینه، ساق پا، شانه و...(  با خودمانند که وسایل وتجهیرات) کالهخود، سپر،دفرمان دا

ه وهمانجا داخل سالن جا گذاشتیم؟. همه صحنه آرایش شده بود که مجروح بدهیم. زمانی فهمیدیم که اخبار شب گفته شد. بعد تمام وقایع روز ب بریم

هر چشم . چرا هوشنگ ز؟. چرا تجهیزات نبردیم؟ساعت بعد با اتوبوس آمدند۶تا ۵درحالیکه مزدوران رژیم  !،می آمد که چراصبح زود رفتیم یاد

. چرا آن دوزن ، وقانون گذاشت که بدون اطالع من ازجایتان تکان نمی خورید وهمه درآیفا می نشینید!نظمی؟ گرفت از به اصطالح بی

. حتّی درزمانی که سنگ می ؟که حتّی با نفرکناری خودمان جابجا نشویم ،کردند شدند دریگان ما) تبلیغات( وما را کنترل می )اضافه(تزریق

خوریم؟. چراخاکریز زنان نرم وجدید بود؟. چرا خاکریزچندین ساله که ۲متری بود قسمت زنان ۳متری جلوتر از خاکریز سراسری کنار سیاج  

شد؟. چرا ما مجروهان را ندیدیم بویژه زنان؟. چرا رجوی با چنین جمعبندی خواست دهان همه را ببندد وماده یکم را دریک خط  گفت وبحث را 

تمام کرد؟. تمام این چراها را رجوی می داند! بُرد تبلیغاتی مجرحین زن باال است. رجوی اینچنین به هدفش رسید. برروی یوتیوپ ۵ قسمت برنامه 

خروش اشرف »خروش اشرف 17 دي 89 17 دیماه« براین نمایش هم گذاشته شده است. حقیقت داستان خروش اشرف وفتح ماچنین بود. تمام 

آیااین تناسب  .ساله بودند! ۱۲ت ۸تااز آنها کودکان  ۵که ؟. نفر هم نمی رسیدند ۱۰ارتش آزادیبخش یکطرف ومزدورانی که سنگ می انداختند به 

نفرکه نیمی ازآنها  ۱۰نفردرمقابل  ۳۳۰۰ا آی فتح سازمان وارتش آزادیبخش بود؟.، متر۳نیرو، وحجم مجروحین وسیبل کردن زنان برروی خاکریز

مجروح جنگی داشته باشیم؟. این هنررجوی بود که دریک توتالیتاریسم ایدئولوژیک می  ۹۰کودک بودند، دریک نبرد رو در رو؟، ما باید بیش از

 توانست چنین تلفاتی بدهد، وهیچ کس هم متوّجه نشود!.

 حقیقت رابیشترمی شکافیم

دکانی فرمانده یگان گفتم:من شرم می کنم اینجا بأیستم وچند تا بّچه کوچک ما را با سنگ بزنند وما فقط نظاره گر باشیم. ما همانجا به هوشنگ دو

ساله سیاسی داریم. اینقدر نباید به مضحکه کشیده شویم، که بایستیم درجلو سنگ پرانی چند بّچه کوچک، این کسر شأن ما است ) بّچه های ۳۰سابقه 

رانشان هوشنگ دادم!که زیر ده سال هستند!(. چرا باید تمام ارتش آزادیبخش را بیاوریم کنار سیاج وآنقدر درمانده باشیم درمقابل این سنگ پران 

 نفر بّچه۵نفر که  ۱۰چند تا بّچه!، بلحاظ سیاسی هم برای ما خوب نیست!. که چنین بّچه هایی برعلیه ماسنگ بزنند!. تمام ارتش آزادیبخش درمقابل 

تحریک شده هستند؟. هوشنگ می فهمید چه می گویم!. اّما هیچ جوابی نداشت که بدهد. هیچ کس نمی تواند جواب بدهد. بدون فرمان رجوی کسی 

 آب هم نمی خورد. تالش کردم تافیلمها را ببینم و عکس وصحنه ها را پیدا کنم تا اسناد ومدرکش را نشان دهم.

  

ست که برای تجمع زنان نزدیک به سیاج ایجاد شده است. رنگ خاکریز جدید روشن ترازخاکریزی است که این عکس همان خاکریز جدیدی ا 

 درپشت این خاکریزی که درامتداد سیاج سراسری اشرف کشیده شده مشخص است.



 

مشخص است که درابتدای نوارهمین صحنه نیز درقسمتی « ۵قسمت  ۸۹دی۱۷خروش اشرف » همچنین دردوعکس فوق از فیلم ویدئویی

. خوب نگاه کنید می که جداگانه وجلوترازخاکریز اصلی وقدیمی  قرار داردیک خاکریز دیگری است  ،خاکریزی که خواهران زخمی را می آورند

زیرا خاکریز جدید است.  ،بینید که جای پاهای فرورفته در خاکریز پستی بلندی هایی وجود دارد  

ادیت وسانسورمی کند. اّما می دانم اگر  درفیلم ها عکسی تهیه کنم. چون سازمان آگاهانه تمام صحنه ها رامن خیلی تالش کردم تا بتوانم چنین 

رابوضوح وتمام وکمال تشخیص داد که درسالهای پیش از آن  ۸۹دی  ۱۷می توان خاکریز جدید در ،عکس های هوایی از اشرف موجود باشد

ا را پس ازسرنگونی صدام با لودرصاف کرده بود. اّما عکسهای هوایی درسالهای پیش وجود آن وجود نداشت. همچنانکه سازمان بخشی از زندانه

متر پشت خاکریز خواهران نصب شده بود که ۱۰متر در۶ساختمانها را دراشرف نشان می داد. همچنین یک چادربزرگ مدل امریکایی به ابعاد 

رانتقال داده بودند.ستاد فرماندهی آنجا مستقر بود. یک بنگال نیزبه پشت چاد  

 

 خاکریزاصلی وقدیمی اشرف) مردان ایستاده اند( پشت سرقسمتی است که خواهران مستقرهستند

 

 بنگال سفید رنگ سمت چپ عکس دیده می شود                           خاکریزجدید سه متری که خواهران برروی آن ایستاده اند



واهرانمتری خ ۳اطالعات جدید ازاحداث خاکریز  

دی سال ۱۷درگیری روزهای قبل ازیکی ازافرادی که ازسازمان جدا شده اطالعات جدیدی ازاحداث خاکریز خواهران در۹۵دیماه سال ۵یکشنبه 

۸۹ داد. اوگفت:» عبدالحسین آهنگر طبقی درمهندسی اف ام ۱۱ بولدزرداشت روز قبل ازدرگیری به من گفت ما داریم کنار سیاج خاکریز می زنیم 

و... برای احداث بنی هاشمی(، جواد قدیری  مصطفی)سرگردمصطفی  )قباد سعید پور(مهرداد خاوری که درمهندسی بود و همچنین سعید مهندسی 

برای چنین کاری می رفتند. د شورای رهبریفرمانده ارش خاکریز تحت فرماندهی رقیه عباسی  

  رجوی به کشته شدن زنان دراشرف نیازمند بود

 سه ماه پس از این درگیری، در۱۹فروردین سال۹۰ و تهاجم بعدی دولت مالکی  ۸تن از این زنان کشته شدند. حتی فاطمه مسیح ۵۰ ساله ، 

مرضیه پورنقی ۴۸ ساله وشهناز پهلوانی ۵۰ ساله،که سن آنها بیشتر بود اّما بدلیل اینکه پس از سرنگوی صدام درسالهای۶- ۸۵ همچون  مهدیه 

مددزاده ونسترن عظیمی پیوسته بودند، همراه با فائزه رجبی ۲۰ ساله به همین دلیل درهمین ترکیب بودند وبه صحنه فرستاده شدند. واز زنان 

رجوی نیاز داشت که خون زنان هم ریخته شود. چون  یب دریک مقر و همیشه کنار هم بودند،می وبا سابقه کسی به صحنه فرستاده نشد. این ترکقدی

، نانی برای سفره سیاسی او گرم نشد. ۸۹دی ۱۷با مجروح شدن آنها هم در  

فروردین سال ۱۹در رجوی به زنان مجروح شده بر اثر حمله دولت مالکی تحت فرمان ومزدورخامنه ایی نیاز داشت. به همین دلیل درتهاجم بعدی 

زن درضلع دیگری بودند!. سریعاً به همان نقطه درگیری منتقل شدند وفائزه رجبی نیز جزء آنان بود ودراین درگیری کشته  ۸برغم اینکه این ۹۰

« آنها را فرستاید جلو؟. چرا خواهران کشته شدند؟، مگر ما آنجا نبودیم که«شدند. رجوی درنشست، درقبال مردانی که با ناراحتی و اندوه می گفتند:

مگر نمی گویید زنان شیراوژن  »درجواب با خط ونشان کشیدن، وهندوانه گذاشتن زیر بغل زنان و مطرح کردن برابری جنسیّتی، می گوید:

ورجوی اینچنین دهان همه را بست.« هستند؟! پس حق دارند درصحنه بجنگند!.  

 

  

به پشت جیپ می گذارد. ۹۰فرودین۱۹برادر کوچک اش که اورا درصحنه درگیری وکشته شدن درساله دردستان  ۲۰تصویرفائزه رجبی   

 دروغهایی که به هذیان گویی بدل گشت



می  «راه قدس از کربال» وشعار می داد: لیبرتی پلی بسوی تهران. مثل خمینی که می گفت: گذرد تهران از لیبرتی میرجوی می گفت مسیر  (۲۹

؟. آیا بخاطر یک بارندگی باید پل رسیدن به تهران را خواهی برگردی اشرف خوب چرا می ،گذرد اگرازلیبرتی می ،سوال کندکسی نیست گذرد. 

 ازدست داد؟.

» رجوی سی سال در باره روابط با صدام به ما دروغ گفت. رجوی بارها خاطره اّولین مالقات وسخنان صدام را برای ما تعریف کرده بود: (۳۰
عود رجوي خواسته بود تا راجع به ایران اطالعاتي )جهت شناسایي مراکز و تا سیسات مهم اقتصادي و نظامي ایران ( بدهد که به کار وقتي از مس

 فرماندهان نظامي عراق سودمند باشد. واو گفته بود ما میهن پرست هستیم. خود صدام هم این کار رجوی را ستوده بود ! . 
  اّما اکنون نوار وفیلم اش دراینترنت ویوتیوپ هست. 

سیّد الرئیس به ما جایزه داده: تعدادی  بخاطر عملیاتی که که شما داشتید،» درنشست عمومی گفت: ۷۷همچنانکه رجوی پس از عمیات های سال 

 خواهد شد. من هم تا این حّد می گویم اّما درآینده بیشتر رو...« تانک وتوپ و سالحهای دولول و خمپاره و دوشکا وبی کی  سی و 

هدیه داده  ۵۵تانک تی  ۱۴وزیر دفاع عراق  ۷۰این اّولین بارنبود که از ارتش عراق هدیه داده می شد. کما اینکه پس از عملیات مروارید درسال 

 تانک به محور ما که درجلوال مستقربودیم، تعلق گرفته بود.۳تانک ۱۴بود واز این 

چرا با  .کنی؟ گویی؟ چرا به شعور آدمی توهین می ن نکرده ایی! حرف اینست که چرا دروغ میما حرفمان این نیست که چرا رژیم را سرنگو

چرا زندان، شکنجه وسرکوب راه انداختی؟ چرا سربه نیست می کردی؟ چرا سازمان را به  .کنی؟ خارج از خودت صادقانه ارتباط برقرار نمی

 فساد کشاندی؟.

اشتم. بلکه هر سوالی هم که به ذهنمان می زد، می بایست درجمع، پاسخگوی ولگردی سیاسی ) بریدگی نه تنها درسازمان حق هیچ گونه سوالی ند

 »وخمینی گرایی( راهم می دادیم. واگر کوچکترین نکرده ویا سخنی از جانب کسی به زبان می آمد، مسئولین با ناراحتی ودلسوزی می گفتند:

یک شخصیت حقوقی  «سازمان» زاندند که گویی سازمان یکی ازطفالن مسلم است!. درحالیکهآنچنان دل برای سازمان می سو «.بیچاره سازمان

!. حقیقت این است که نمی توانستند می باشد آن سازمان مشروط ومنوط به اعضای .ند داشته باشداهیچ هویتی نمی تو واعضایش منهای افراد ،است

بیچاره را برای رجوی بکار بگیرند ونباید این حریم را بشکنند. اّما بیچاره سازمان، قابل بگویند بیچاره رجوی!. چرا که کسر شأن شان بود، لفظ 

، گفتن بود. اّما چرا بیچاره سازمان؟. همه امور وکارها ی سازمان توسط تک تک افراد واعضای سازمان پیش می رود. اگر هم هر بالیی می آید

 آمده، اّما آنجا که باید دل سوزاند!، برای شخصیت حقوقی دل می سوزانند؟ واز تک تک افراد سر همین افراد می آید! وسرهمه افراد هم هزار بال

 طلبکاری می کنند.

ام ای، از این آشفتهآشفتگی من ازاین نیست که تو به من دروغ گفته» ترفندها وفریبکاری ودورغ حسن ختام سخن نیچه است:درپایان بخش هشتم  

«.باورکنمتوانم تو را که دیگر نمی  

    

 بخش نهم:    زنان، کاال وابزاری دردست رهبری عقیدتی

 رجوی می گفت: زن ، کاالی بورژوازی!

 اینک:

 دردست رهبری وابزاری کاال«  زن»

کاالیی انحصاری دردست رهبریست. ابزاری برای سرکوب «  زن»شعارمی دادیم زن کاال نیست، تماماً حرف بود. کاش کاال بود!. اینک سالیان 

مردان درتشکیالت! برای حفظ منافع رهبری! وازهمه بدتر ابزاری برای سرکوب همان زنان و به زیرسلطه رهبری کشاندن آنان تحت عنوان 

؟!. «زن»رهایی   

( آقای رجوی! اساساً زن دردستگاه تو ارزشی ندارد. آنچه ارزش دارد جایگاه رهبری عقیدتی ست. زن وسیله ایی درسازمان است که می تواند ۱  

هدف » نمی گویید:درنشست ها  ومریم رجوی جایگاه شما را بهترو بیشتربرجسته کرده وبدرخشاند. مگرحرف خودتان غیرازاین است؟!. مگرشما

زیرا زنان بدالیل تاریخی هیچ چیزی ازخودشان ندارند وشما با هنرمندی تمام، تنها چیزآنها را، که « نی زنان، اعمال هژمونی رهبری ست.ازهژمو

 ُخلّص وتمام عیاردرخدمت رهبری باشند.این مانع ورادع کناررفته، تا  ، ازآنها گرفتید ،بقول شما همسرانشان بودند

اینک خدای زن، باید رهبری باشد!. نه اینکه شما درعرصه تبلیغاتی به مقوله زن س س ایدئولوژیک « خدای زن است!.مرد، »می گفتید: شما ومریم 

وزندان و شکنجه  تمی زنید. نه اینکه مذهب شیعه وفرهنگ آن، تاریخاً درروح روانمان نفوذ کرده. شما ایمان واعتمادمان را که محصول شهادتها

 شاه وخمینی بود، به نام وبام وجاه خودشیفته تان مصادره کردید.های مجاهدین دربرابررژیم 



 تاریخ شیعه وانکارتشبّثات رجوی

البته بجز یک زن آن هم »شان هستند. )البته مریم رجوی برای توجیه این مسئله گفت: اناگر بقول شما تمام زنان خدایشان مرد وشوهر( ۲

 معکوس حرفهای « ُدلهام»فراترازنظرات تو ومریم است. درهمان عاشورا، داستان همسرزهیرباید گفت تاریخ  «(فیروزه که خدایش، پدرش بود!

کرد که کرد، اوحرکت میخواست با امام حسین مواجه شود و بنایش براین بود که هرجا یی که امام توقف میزهیر نمی شما است.وتئوری های 

خواهند تو را ببینند، خشکش زد و قصد روبرو نشود. اّما وقتی پیک حسین آمد و گفت امام میکرد همراه او نباشد تا با حسین آنجا نباشد و تالش می

چنان این را محکم گفت که زهیرشرمنده شد ودرحقیقت «. روی؟طلبد و تو نمیهللا! پسِردختر پیامبر تو را میسبحان» :همسرش گفت .!نداشت برود

 تصمیم گرفت نزد امام حسین برود!. ، همسر  وواکنشخطاب در رودربایستی قرار گرفت!. با این 

شوی. در روز قیامت من تو دررکاب پسرپیامبر به شهادت نائل می»خواستند جدا شوند، همسر با چشمان گریان گفت ونقل مشهور، موقعی که می

 است، حتّی تاریخ شیعه!. تاریخ فراتر از گفته های مریم وشما آقای رجوی! خدای دلهام شوهرش نبود!.«. را فراموش نکن

داستان عاشورا وازدواج قاسم درشب عاشورامعکوس حرف ونظر شما است. شما اگرالزم باشد برای توجیه ازدواج های تشکیالتی درخانه های 

رج کرده ومثال ، ازازدواج قاسم درشب عاشورا، خ۶۱تیمی که دراوج درگیریهای نظامی وشرایط امنیتی باال، درجمعبندی یکساله مقاومت درسال

، آن ازدواج ها باعث شُل شدن پای افراد درمبارزه نمی شد؟!. آنجا که درداخل ایران وخانه های تیمی ۶۰می آوردید. آیا درآن شرایط سال

رد ، وقتی صدام پس ازمرگ خمینی، اجازه رفتن به مرزوعملیات سرنگونی رانداد وآن را منتفی ک ۶۸ودردهان رژیم بودیم؟!. چطورشد درسال 

...ومانع سرنگونی رژیم؟،  وطالق ، فعل پذیر، استفراغ خشک شده، ضعیفه، دربند شوهر وشد ضاله!، عفریته، مادینه مهرطلب ، مفعول« زن»

ساله همین رانشان می ۲۷درحالیکه اساس عملیات سرنگونی، نه به بار بود نه به دار!. کما اینکه پروسه  «!.ضرورت سرنگونی»تبدیل شد به

لطفاً سطح واشل حرفهای خودتان « کشک شنیدید. ،کشک گفتند ،کشک گفتم» حقیقت همان است که یکبار خودتان درنشست طعمه گفتید:دهد. 

 را ببینیدکه به چه روزی افتاده اید!؟

 نصب وصیت نامه محمد عطا) القاَده ( درسالن نشست رجوی

  «هرگز نگذارید زنها بر سر قبر من بیایند.»

، شما برای اینکه ثابت کنید زن مانع سرنگونی رژیم است وجیم می دهد شیطان رجیم!، درهمان سالن نشست ۸۰درهمین نشست طعمه درسال 

هرگز نگذارید زنها بر » نوشته بود:عکس ووصیت نامه محمد عطا رهبر القاعده دراین عملیات را نصب کرده بودید که حتّی دروصیت نامه اش 

 «.واززنان دوری کنندو  پرداخته  یخوانذکر ودعا ، به .. وبرای اینکه دچارشیطان و هوای نفسانی دنیا نشوند یند.سر قبر من بیا

 آقای رجوی شما حتّی محتاج سخنان ووصیت نامه محمد عطا این روح مجسم القائده وفرزند خلف آن، داعش نیز بودید تا ثابت کنید که زن مانع 

باور کنید وقتی وصیت اورادرنشست خواندند یا شما خواندید، اآلن یادم نیست، من شرم می کردم که به سمت خواهران عملیات سرنگونی است!. 

می  نگاه کنم!. نمی دانستم آنها اآلن با شنیدن این دیدگاه مطلق جنسی محمدعطا از وجود وکارکرد زن)یعنی زن کسی است که همه را از راه بدر

 چه حالی به آنها دست می دهد. فقط می دانستم که حرمتی نمی ماند.  آن را قرقره می کنیم، کند(، که اینک ما خودمان

 

 محمدعطا

. رجوی ازهروسیله ایی برای اعمال نظرش استفاده می کرد. بدلیل نوع عملیات القاعده برعلیه امریکا که درنوع خود بسیاربزرگ وبیسابقه بود

بتوانند چنین عملیات انجام دهند، دردیدگاه آنها نسبت به زن می دانست که زن را کنارزده بودند بعنوان  رجوی عاملی که باعث می شد این افراد

تا جایی که حتی وصیت می کند پس ازمرگ زنان برسرقبر اونیایند. رجوی ازمجاهدین چنین رویکردی را می طلبید!. نصب  مانع عملیات و...،

 همان آبشخوررا دارد، نشان واحدی ازخلیفه اسالمی و والیت فقاهتی ورهبری عقیدتی دارد. وصیت نامه چنین عنصری که امروزه داعش

 یک الگوی تاریخی دروغین 

را پیش بردید. اتفاقاً برعکس همین  ۶۸را درعاشوراگرفته وتوجیه وتئوریزه کرده وخط مشی طالق های« زینب»شما فقط یک آقای رجوی! 

وازهمین عاشورا هم !؛ برای ضرورت ازدواج ،ازازدواج قاسم درشب عاشورا مثال می آوردید ۶۱رسال موضوع درجمعبندی یکساله مقاومت د

درحالیکه هر دو مورد دریک دوره وزمان صورت  .!هم قاسم را برای ضرورت ازدواج ،طالق زینب را مثال می آورید برای ضرورت طالق!

هردو خالقیّت دارند، یکی برای  اسم این کارها شارالتانیسم آخوندی وکالشی است! ، تفاوت نبوغ با کالشی یک پوست پیاز است!. گرفته است.



یکی خلق می کند ومی آفریند ویکی ضایع کرده وتباه می سازد. فقط همین مردم وعلم وپیشرفت، یکی برای منافع ومطامع خود وبه زیان مردم، 

یف ترین سوءاستفاده ها همیشه ازمذهب صورت گرفته است. وشما هم هرگزخارج ازاین عمل نکرده اید. وهرچه زمان می گذشت رامی دانم که کث

 هیزم بیشتری زیرآتش مذهب می گذاشتید.،

یک . این خانواده رابطه تنگاتنگی نزدهرگز طالق نگرفت ودو پسرش محمد وعون هم همراهش درعاشورا کشته شدند بآقای رجوی! زین

پسر  یوعاطفی باهم داشتند چه درزمان حیات امام علی وحاکمیّت اش که همیشه کنارش بود وچه پس ازآن، وقتی علی زینب را به همسر

وشرط با عبدهللا کرد. یکی اینکه اجازه دهد زینب هرروزحسین را ببیند ودّوم اینکه اگرحسین به  عمویش جعفر بن ابی طالب درمی آوردد

واست با اوبرود، اجازه رفتن بدهد و عبدهللا هم این دو شرط را پذیرفت. وپس ازعاشورا...، در قحطى مدینه )سال مجاعه( سفررفت وزینب خ

سالگی یکسال نیم پس از عاشورا  ۵۶جا در سن زینب همراه همسرش عبد هللا بن جعفر به شام کوچ کردند و قطعه زمینى داشتند. زینب درهمان

 هـ.ق درگذشت. ۶۲درسال 

 بوقلمون صفتی با استناد به سخنان رجوی

یعني اوج  ۱۳۶۱مگرشما خودتان در سال بخوانید: بدقّت جمله به جمله وکلمه به کلمه لطفاً سخنان خودتان را درجمعبندی یکساله مقاومت را 

درگزارش های تشکیالتي، مواردی به چشم »عملیات شهری، که خیلي خطرناکتر ومتکي تربه فرد وعملکرد فردی افراد بود، به آنها نگفتید که: 

 ً از شدت تاثرات عاطفي به مسئولین خود گفته اند که ازاین پس،  مي خورد که برادران یا خواهراني که همسرانشان به شهادت رسیده اند، بعضا

مبر )ص( وائمه اطهار)ع( وهمه مصلحین و اّمااین بهیچوجه نقطه نظرانقالبی ودرستی نیست وپیا ترجیح مي دهند که تا پایان عمر مجّرد بمانند.

کما  –راهبران انقالبي جهان نیز آنراردکرده اند. علیهذا سازمان درجمعبندی سالیانه، به خواهران و برادراني که همسرانشان شهید شده اند 

ا بایستي بر اساس قرآن و به سنت ازدواج مختارانه را درصورت امکان، توصیه مي کند. م –اینکه به سایر برادران یا خواهران مجردمان 

درهمین رابطه قابل ذکر  راهبران ایدئولوژیکي خود، زندگي زنا شوئي را بخشي از زندگاني مبارزاتي خود تلقي کنیم و نه زائده ای جدا از آن.

 ً هفته بیشتر از ازدواجشان نگذشته بود.  ۳یا  ۲ است که در فهرست شهدای سال گذشته ی ما، اسامي زوجهای مجاهدین به چشم مي خورد که بعضا

به این ترتیب، ما اکنون مفهوم ازدواج حضرت قاسم در شب عاشورا را بهتر مي فهمیم. حضرت حسین )ع( شخصا" عقد ازدواج او را با دختر 

 «ادت از دو مقوله مختلف نبودند.خود جاری نمود؛ گر چه مي دانست که دامادش فردا در خون خواهد تپید. زیرا که این ازدواج و آن شه

 ) مسعود رجوی: گزارش داخلي مسئول اول و فرماندهي عالي سیاسي – نظامي سازمان مجاهدین خلق ایران – جزوه منتشره انجمن دانشجویان  

 مسلمان آلمان غربي صفحه ۱۸۱ و یا نشریات اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان شماره های ۴۹ تا ۵۲ – ۱۳۶۱/۵/۲۲ تا ۱۳۶۱/۶/۱۲

 

وصفاتی که شمابرای مردان بعنوان عنصر غالب)نرینه وحشی ومتجاوز( قائل بودید! درست ، اگربحث رهایی زن درسازمان اصالت داشت( ۳

. بطریق اُولی باید دانسته باشید که این صفات وعنصر هژمونی برای خودشما، که به تنهایی یکه تازقدرت مطلق رهبری عقیدتی !است

درسازمان، مسئول شوراملی مقاومت وفرمانده کل ارتش آزادیبخش را درقبضه خودداشته ودارید، بیشترازهرکس دیگردرمعرض فساد 

  قراردارید!. فساد قانون قدرت است.

نیست. اگربحث،  زنجیرها و تابو هایی که شما بر سراپای تشکیالت ساخته اید، خود داّل براین حقیقت است که موضوع اساساً برسر رهایی زن

ودیگر زنان مجاهد را آلوده  .درگیومه می نامید« زن» رهایی زن بود، شما می بایست بال گفتگو مریم را، که بقول خودتان عاری ازهرچه ویژگی

نان مجاهد به فرهنگ مسلط جامعه وتاریخ)مادینگی وفعل پذیرومهرطلب...( می دانستید، باید همانطورکه همه مردان مجاهد را زیرهژمونی ز

زیر چترمریم وهژمونی اوقرارمی گرفتید. زیراحیطهٔ عمل شما درهرسه موقعیت رهبری سازمان ومسئول شورا  نیزقرارمی دادید!. خود شما 

 ؟!. وفرماندهی کل ارتش آزادیبخش کجا؟! ومابقی مردان مجاهد که بقول خودتان تنها عناصراجرایی هستند کجا

نیستید؟!. لطفا کمی ازعرش بیایید پایین!، تابتوانید این حرفها را بشنوید. این من هستم که  «مرد»ان مجاهد، راستی مگرشما!، مثل سایر مرد

حرفهارا محترمانه می زنم!. مردم چیزهای دیگری می گویند!. وبقول شما که درنشست اشرف براثر تحلیل های غلط خودتان اعتراف کرده این 

 «ردم می زنند ومثل ما نمی نشینند تحلیل کنند وحرفشان هم همیشه درست ازآب درمی آید.حرف اصلی ودرست را م» ومی گفتید:

 

اگر وسعتان هم نرسید، حتّی اگر شده با یک حبه قند هم  درشب عید»( شما ومریم رجوی درپیام های عید نوروزهمیشه به مردم پیام می دهید که: ۴

ش چهره خودتان برآن حکاکی شده!( به زنان شورای رهبری هدیه می دهید؟!. چرا این خودتان گردنبند طال )که نق« عید راجشن بگیرید.

برای همچنین گردنبندهای طال را خرج بیماران اشرف ولیبرتی نکردی، ونمی کنی؟!. مگرنمی گویید ما برای هزینه بیماران بدهکار هستیم؟، و

ه واربکنی؛ فقط این طال ها را بگردن شورای رهبری نینداز. این کارها برای هزینه تبلیغات سیمای مقاومت؟. نمی خواهد اینقدرمقاومت حماس

 طوق مرصع ازبندگی واسارت ها ؟!. ۹رهایی زن است یا 



  

 

حلقه می رسید.  ۹درآسیای کشورهای آسیای شرقی) بویژه ژاپن وچین( برگردن زنان طوق هایی می انداختند وگاهاً تعدادآنها به طوق*   زیرنویس:

... ازطرفی این باعث زیبایی زنان وگردنهای دارزآنها می شد. وازطرف دیگر همین پاشنه آشیل همان زنان بود، تا درصورتیکه به امیال جنسی یا

 را ازگردن زنان برمیداشتند،  وبراثرضعف گردن واتکاء آن به طوق ها ، با عث شکستن گردن زنان ومرگ آنها می شد.  تن ندهند، طوق

 

ر آقای رجوی! امام علی وامام حسین کی وچه زمانی چنین کارهای می کرند؟!. چرا باید حلقه های ازدواج مردان وزنان مجاهد را گرفت ودربازا

بعدازطالق و جدا شدن ازهمدیگر، تو ازآن طال ها وانگشترها، گردن بند طال بسازی، تصویرونقش خودت را برروی  عراق ذوب کرد وفروخت تا

آن حک کنی وبه گردن زنان شورای رهبری بیندازی؟!. وبعداز مشخص شدن افتضاحات پشت صحنه آن )رقص رهایی(، بناچار همین گردنبند ها 

برای همه اشرفیان هدیه دادید. این خود شیفتگی با کدام مرام ومسلک امام علی وامام ۹۱ر درسال راکه مزیّن به تصویرونقش خودت، اینبا

 تبفردیّت زننده ونکخودشیفتگی ورا برای داشتن فردیّت وجنسیّت به صالبه کشیده، رهبرش  عضایشحسین می خواند!. سازمانی که همه ا

 بارش را آذین گردن ما می سازد.

 «من محرم بدن زنانتان هستم؟.»درکربال به یارانش گفت:امام حسین کجا 

شهید شده اند، برگردن آنها طناب داربود، توچطور می  ۱۲۰۰۰می گویی صدها نفرازبهترین دوستانم شهید شده اند.  ،آدم بی شرم وقیح! تنها 

باشی؟. کدام رهبری عقیدتی وکدام پیامبری چنین توانی برگردن زنان اعضا ی سازمان، گردنبند طال بیندازی ومدعی محرمیّت با بدن زنان 

اگراین جنایت ؟. «من محرم بدن زنانتان هستم» محرمیّتی برای خود قائل بود که توپیامبردّومش باشی؟. امام حسین کجا درکربال به یارانش گفت:

چنین کلماتی بیرون نمی آمد. ببین به کجا رسانده  ها وبی حرمتی ها وبی ناموسی ها را نمی کردی!، تا بدین حّد خشمگین نمی شدم. وازدهان من

حذف کن!. درجا گفتم بگذارمردم ببینند وبدانند که به کجا رسیده ایم؟!. بگذارخون وخشم  سیامک این کلمات را ننویس! :ایی؟!. به خودم گفتم

گر کسی ما را محترمانه شکنجه کرده؟ مگر کسی عصیانی ما را ببینند. چه چیز داریم پنهان کنیم؟!. می خواهیم محترمانه صحبت کنیم؟!. م

مگر کسی محترمانه لجن مالمان کرده  ،؟وملعبه بازی کثیف کسب قدرت کرد محترمانه ما را دریده؟ مگر کسی محترمانه ما را به بازی گرفته

دراشرف مت شکنجه های تورا دیگر بس است خفقان دارالخالفه رجوی!. همچنانکه هفده سال قی ،...دیگر بس است سکوت وسکوت وسکوت!

 چون تو دادم وپاک ماندم، قیمت بر زبان آوردن حقیقت درون سازمان راهم خواهم داد. تصمیم گرفته ایم نه یک قیصر، هر قیصرملعونیولیبرتی 

 را بزیر بکشیم وبنمایش بگذاریم وجود سراسر تهی اش را!.



  

قاچاقچی، نمی توانستم کامپیوترکه حاوی اسناد ومدارک ونوشته ها وهمچنین همین  توضیح عکس: بدلیل خروج غیرقانونی ازآلبانی ازطریق

ند تهیه گردنبندها رابا خود بهمراه بیاورم، وبهمین جهت وسایل را به خواهرم دادم، تا با خودش ببرد. این عکسها نیز بدرخواست من ازهمان گردنب

 شده است.

ف مریم رجوی برای تمامی اعضای سازمان درلیبرتی، بمنظور پوشاندن افتضاحات رقص ازطر۹۱گردنبند با نقش حک شده رجوی درسال  

رهایی رهبری عقیدتی با زنان شورای رهبری و... هدیه داده شد. راستی درشرایطی که سازمان ومریم رجوی مستمراطالعیه میداد، که نمی 

..به لیبرتی بیاید؟. چه ضرورت فوری وفوتی وجود داشت که می بایست گذارند مواد خوراکی وداروبرای بیماران روبه مرگ وسایل ضروری! و.

 گردنبند منقّش به عکس رجوی با جعبه آن، به زندان لیبرتی منتقل شود؟. این سوالی است که رجوی ومریم باید پاسخش را بدهند.  ۳۰۰۰بیش 

 هرگونه جداسازی زن ازمرد، یک جنایت علیه بشریت 

یک تن هستند  که ما بخواهیم آنها را جدا کنیم. اینها دو پارهٔ  ؛زن به صفت مستقل ومنفک وجدای ازهم وجود خارجی ندارد( چیزی به نام مرد ویا ۵

وجود خارجی ومادّی ندارد ونمی تواند هم وجود داشته باشد، کما  ،منهای آزادی زن ،واین دوبا هم معنا و مفهوم می یابند. آزادی مرد. «انسان »

به همین شکلی است که درحال حاضرشاهدش هستیم!. یعنی تنها تجلّی جنگل بهیمی وجهل مسلّط است. ایجاد  ،اینکه بلعکس؛ واگرهم داشته باشد

چنین دستگاهی بر  ورهایی او، بلکه منّویات رهبریست!. اتفاقاً، چنین امری دریک نظم پادگانی وگورستانی وصد البته باسمه ایی، که هدفش نه زن

ضد زن ورهایی اوست!. کما اینکه زنان درسازمان مجاهدین و تشکیالت آن، نه تنها هیچ آزادی مشخصی نداشتند. بکله بعکس، روح وروانشان 

آوارفشارها وتنشهای تشکیالتی درتمامی ابعاد وصور، صدها زیر  ،دراین سیستم جبر گستر، که خارج از ارادهٔ خودشان مؤظف به انجامش بودند

تبدیل به زنانی شدند که دیگر زن نبودند، بلکه پُراز صفاتی بودند  ،بودندمحتوم برابرمردان ُخرد ومچاله گشت. وآنهایی هم که خارج ازاین نتیجه 

آن ، زنانی برای ترویج  اعضایرای مسائل امنیتی تشکیالت وکه رهبری می خواست. زنانی برای کارهای تشکیالتی وفشارروی مردان، زنانی ب

 دروغ گویی چون ریگ بیابان، زنانی برای سرکوب زنانی دیگر. واقعیت اینست که چون این داستان از آغاز ودر باال)رهبری(اساساً دروغ بوده

ور دروغ را باید درتشکیالت جمع می کردند...! دُورکُ وفریب!، چیزی که درپایین)اعضا وتشکیالت( می ریخت، تمامش را با دروغ ومکر وحیله 

یک  باما به خورد همه می دادند. این چرخه درآغاز بدلیل اعتماد افراد و... کارا وقابل دوام بود. اّما دیگر ، باید با سناریو سازی و دروغهای بیشتر

خاکستر دروغها مچاله شده. چنین فشاری بیشتربرروی زنان بود. وهرفرد زیرتلی از، جریان دروغگویی روبرو هستیم که به یک ربع قرن رسیده 

نمی توانستیم درتشکیالت دروغ را حذف کنیم. این پدیده آزاردهنده ترین موضوع روح وروان آدمها  به این دلیل، درکوچکترین مسائل هم

فرادی که جدا شده اند روی آن انگشت گذاشته اند تا جایی است که همه ا وریا کاری وعدم صداقت به همین دلیل حجم دروغ درتشکیالت است.

 وبالاستثنا یکی ازعوامل اصلی فاصله گرفتن وجدایی از سازمان بوده وهست. 



اما حقیقت و راستگوئی مشکل  ،بخشی ازآینده شود ،دروغ گفتن سبب می شود که مشکل موجود» :مربّی افسانه ای بسکتبال می گویدریک پیتینو  

  «ته می کند.را بخشی از گذش

 قوانین ضد زن درمجاهدین

 تشکیالت سازمان  گذاشته اید توجه کنید!:درآقای رجوی! لطفاً به قوانین ومرزسرخ های شرم آوری که 

راه رفتن با یک خواهر مسئول  ،...نقض ظوابط انقالب ومرز سرخ است  ،مراجعه وصحبت ویا نشست تکی با خواهرمسئول یا هرخواهرای

)برای انجام کار ومسئولیت( ممنوع است. سوار شدن به خودرو خواهران ویابلعکس ممنوع است. ترّدد تکی زنان ممنوع)ازاین پس دیگر صورت 

 به حول وحوش محوطهٔ مردان ممنوع است...زنان زنان نیز درمظان اتهام بودند( ترّدد  !،مسئله مردان نبودند

دی جداگانه خرید ازفروشگاههای لوازم فردی ویا تاسیساتی و...برای زنان ومردان. زمانبندی جداگانه پمپ بنزین برای زنان، زمانبندی زمانبن

، وزمانبندی تبادل کتاب زمانبندی پارک مریم دراشرف و... ،جداگانه برای ترّدد درخیابانها بهنگام ورزش )دویدن بصورت جمعی ویگانی زنان(

انه برای زنان) تنها پس ازسرنگونی صدام کتابخانه راه اندازی شد تا درتبلیغات به امریکایی ها نشان دهند که دمکراتیک هستند!(. یک ازکتابخ

فرمانده زن، مردان باید بهنگام تحویل غذا،  ۸تا۶نفری، با  ۱۵۰نقطه ندارم که این تفکیک جنسیّتی درسازمان به اجرا درنیامده باشد!. دریک مقر

متری او می ایستادند!. واگرنزدیک می شدند، بعنوان عالئم سوء نظرجنسی محسوب وحسابرسی می شد...،  ۳-۲گر زنی درصف بود، با فاصله ا

با آنها کارداشت. با ترکیب دونفرم می رفتند!، وبا رعایت فاصله  مردان درمحوطه حیاط، هنگامی که مسئول خواهر، درآلبانی وکمپ بابرو،

با مردان غیرمجاهد وآلبانیانی که مسئول کمپ بودند، ازنزدیک وبگوبخند نها، با هم صحبت می کردند. اّما همین زنان مسئول سازمان!، متری ازآ۲

صحبت می کردن...، ارزش وجایگاه برادرمجاهد وگوهربی بدیل انقالب کرده را می بینید، که چطورتحت عنوان نرینه وحشی متجاوز!، له شده 

مردی چنین له شده باشد، آیا زنی رهایی می یابد؟. ما رها نشدیم، تنها وتنها، یلگی وبی بندوباری افسارگسیخته رجوی را شاهد بودیم،  اند؟. وقتی

 که همه مردان را به لجن می آلود وبه تمسخر می کشید.

 جراحی خنده از زنان 

خواهرانی که چهره زیبایی ندارد، » انی دارند!. مطرح کرد و گفت:مهوش سپری)نسرین( بحثی را تحت عنوان خواهرانی که چهره خند۸۸درسال

 این ضعف را با چهره خندان خودشان جبران می کنند وبرای جلب توجه وپُرکردن این خالء، همیشه نیش شان باز است. یک خواهر زیبا پیدا نمی

واینطور خود رامطرح  ،خندیدن وجه زنانگی خود را عرضه می کندبا  ،کنید که نیاز به لبخند زدن داشته باشد!. کسی که چهره بدردنخوری دارد

مشکل اش همین  ،می کند. درجامعه عادی هم چنین زنانی برای مردان چنین روش را دارند.  هرخواهری که درتشکیالت چهره خنده رویی دارد

 «. لمات مستهجنی گفت...()کاست. بدین شکل خود راعرضه ونظرحیطهٔ تحت مسئولیت اش را جذب می کند. واینکار...

 معضل ترانه های مشترک مردان با زنان

ساختن یک آهنگ واقعاً جزء دشوارترین «درلیبرتی می گفت:۹۱امین ساالری که دریگان تبلیغات آهنگسازی وموزیک فعالیت می کند. سال 

وگروه کُر وخواننده اصلی و نوازنده هایی که سازهای مختلف من که آهنگ می سازم  -کارهاست. ما مجبوریم هر کدام جداگانه کارکنیم) ترانه سرا

 ،چرا جمع نمی شوید یکجا به اوگفتم ُخب،« می زنند!. باید همه اینها را بگیرم وروی کامپیوتر کارکنم .این انرژی چندین باره از ما می گیرد.

تشکیالتی گفته اند نمی شود کنار هم باشید ».او جواب داد:جدا ازهم که امکانپذیرنیست ؟ودرصحنه با هم هماهنگ نمی کنید، چنین کاری 

 «وکارکنید!. فقط موقع ضبط موزیک کنار هم باشید)بدلیل محفل وانتقال اطالعات و...(.

هیم با این اصلی ترین مشکل ما است. گاهاً نیاز به تغییر یک کلمه از متن ترانه است ویا... حاال ببین وقتی بخوا»ساالری اضافه کرد: امین 

دیگر چه مصیبتی است!. چون حتّی درضبط هم نمی توانیم کنار آنها  ،وبا آنها سرود یا ترانه دوصدایی اجرا کنیم !،خواهران هم مشترک کار کنیم

کنم... چیزی که  آنها جداگانه تمرین می کنند وجدا گانه هم اجرا وضبط می کنند. وما هم جداگاه ضبط می کنیم ومن باید همه اینها را میکس !،باشیم

تهیه شده وخواننده ها کنار هم هستند اینطورنیست و ما تصویر گذاری می کنیم کاربه این راحتی نبوده. تمام انرژی ما  ،شما درسیما می بینید

 صرف همین هماهنگی ها می شود که بتوانیم حرفها ونت ها و...را تصحیح وتنظیم کنیم.

 

 زسرنگونی صدام صورت می گرفت تا سازمان یک گروه سکت وارتجاعی محسوب نشود.چاپ عکس ونمایشاتی ازاین دست پس ا

 



 مقوله حل ناشدٔه انقالب ایدئولوژیک« زن» 

  از قضا زن مسئله حل ناشدنی انقالب ایدئولوژیک گشت. طالق های ایدئولوژیک تنها طوق های ایدئولوژیک برگردن زنان بودند.

 

ویژگی این دومجری در برنامه مشترک درکنارهم، که اغلب این ترکیب استفاده می شود!. اینستکه اینها خواهروبرادرهمدیگر هستند. بدلیل 

 مشکالتی که وجود دارد، سازمان نمی تواند، مجری زن درکنارمرد داشته باشد.

مثال دیگراینکه قراربود سازمان به زنان آموزش دفاع شخصی بدهند وبهمن کامیاب درسال ۸۸ وبدلیل احتمال حمله دولت عراق به اشرف 

گفت:»من برای انتقال آموزش به خواهران، این فنون رابه خواهرم زهره یاد دادم، تا اوبه خواهران منتقل کند.« هیچ مردی نمی توانست به زنان 

حتّی آموزش دفاع شخصی بدهد. نه بصورت تکی!. بلکه حتّی نمی تواند درحضورزنان حضوریافته ، آموزش را منتقل کند. حتّی اینکه دومرد این 

 فنون را به زنان نشان بدهند نیز، امکانپذیر نبود. 

   

 زهره کامیاب شریفی زندانی سیاسی رژیم خمینی                       بهمن کامیاب شریفی سمت چپ         

 متهم بخش دهم:     اعضا در جایگاه

 تندمتهم هس درمقابل رجوی وسازمان، همیشه اعضا نشاند. را درجایگاه متهم می فردهراینست که پاسخگویی نوع شیوه رجوی برای فرارازهر

ً  !.ندخودت بجویو ضعف های وباید مشکالت را دردرون  !، وبرای همین خلق شد!. این جایگاه جایگاه رهبری عقیدتی کارکردش همین است اساسا

دیگرامکانی چه  ،رندفاصله دا جایگاه رهبریسالهای نوری با  متهم برای اعضایی، که ایگاهج قرارداشتن در غیرقابل بحث ونقد وپاسخگویی است.

درصورت و شود. مسائل رهبری سلب میخاص الخاص ی( برای ورود به حیطه رلحاظ ذهنی)روح وروان فرد( وچه عینی )تشکیالتی وساختاب

.شودت اش می نابودی فرد درتمامیّ  این امربه منزلهٔ چنین خطایی،   

یعنی چیزی که  ،. مهم اینه که همیشه تورو بااین چشم می بینند!مهم نیست که حقیقت داشته باشه یا نه ،درتشکیالت وقتی تهمتی به تو می زنند

یه بارمحکوم میشه. اگرتهمت باشه،  ی مرتکب شده باشه،یادآوری می کنند. اگرآدم جرم . ودرهرمسئله ایی هم همین رو!روپیشونیت چسبوندن

مثال: این پس دیگه همیشه مجرمه.از  

رجوی قوام آغازکاربود ودرچون هنوزآن زمان  .کشیدند را به محاکمه می رجوی همه بایدمسعودامر، ابتدا درظاهر، ۶۳درانقالب ایدئولوژیک ( ۱

هم نشانده بود، به دفاع درباره خود !. درثانی همان زمان هم که خود رادرجایگاه متبیرونی شده بود )رهبری عقیدتی(بحث اش ودوام نیافته، وتنها

می پرداخت ودیگران را متهم می کرد که، تمام حرفهایی که اضداد مجاهدین درباره رجوی وازدواجش با مریم می زنند، لوش ولجن درونی خود 

ود افرادی که انتقاد داشتند...، وتمام ، النهایه ختم میشد به محاکمه خ۶۴تمام به محکمه کشاندن رجوی درسال افراد است!. دراین داستان وسناریو،

بلکه  .بمیان نیامد یبحثسخن و دیگر ،ازاین روش نه تنها به بعد، ۶۸اتهامات چیزی نبود جز اینکه سُس رژیمی بودن را به آن بزند. اّما ازسال 



 با نشست های جمعی. چرا که دراین صورت بایست درگفتارواعمال افراد تشکیالت بروزکند نمی .کالمی که مناسب جایگاه او نباشد نکوچکتری

.و فرد را درجایگاه مجرم ونه متهم می نشاندند ردندب فرد را زیر ضرب می ودیگ و...  

بحث با  ی خودراافراد باید رفته وضدیت های وفاصله ها  .آمد میازطرف رهبری یا تشکیالت خل تشکیالت اساس براین بود که هربحثی ادرد( ۲

وهنوز بحث قبلی تمام نشده، بحث  .کار تشکیالتی درون سازمان است٪۹۸این امر  بخوانند.گزارش بیاورند ودرجمع ویسند وحرفهای رهبری بنو

وسناریوی جدیدی آغاز می شود. وهربارافراد باید به کنکاش چرک وکثافات وآلودگیهای شخصیت بورژوازی خودشان بپردازند، تا پاکیزه شوند 

چنگ زدن به دامان زنان شورای رهبری، ممکن نبوده ونیست. همه بحثها را برای چند وچندمین بارطی کرده ایم واین جز با انقالب مریم و

چون اگر بگویند شما انقالب کرده اید!. دیگر « شما هنوز انقالب نکرده اید؟!.» وبازروزازنو وروزی ازنو، می رسیدیم به نقطه اّول که می گویند:

تا زمانیکه شما انقالب نکنید این رژیم سرنگون نمی شود!... حتّی یک » اط را جمع کنند!. زیرا مریم رجوی می گوید:بحث تمام است وباید این بس

به این شکل توپ را به زمین اعضا می اندازد.) عامل وباعث عدم سرنگونی «نفردرمیان شما انقالب ناکرده باشد، این رژیم سرنگون نمی شود؟!.

ته سریالی ازدالیل سرنگون نشدن رژیم را، هرباربرای تحمیل این بحثها، بپای افراد ریخته می شد درطی این سالیان شنیده رژیم فقط ما بودیم(. الب

 ودیده ایم؟!.

وقتی خط و خطوط واستراتژی تعیین میشود بقول مائو دیگر کاربا »کما اینکه درطی این سالیان بارها وبارها مسعود ومریم رجوی گفته اند: 
بزبان ساده معنی اش این میشود که: اشکال به خط وخطوط و شرایط مشخص سیاسی نیست، بلکه « و مسئولین است که آن رامحقّق کنند!.کادرها 

ثابه اشکال به کادرها برمی گردد که نمی توانند خط و خطوط را محقّق کنند!. به همین دلیل سریالی ازبحث ها وتئوریها توسط رهبری ومریم ، بم
گونی مطرح می شود. ممکن است این استدالالت برای کسانی که خارج از سازمان باشند، مضحک و احمقانه باشد. اّما ما که درون الزمه سرن

ه سازمان هستیم، ولو اینکه تمام این استدالل هاراهم بپذیریم. اّما درعمل هیچ مالک ومعیار وسنجشی برای تشخیص این نظرات وجود ندارد، ب
تنها بهانه هایی است که هیچ کس نمی تواند از زیر چنین مواردی بگریزد. وفرد همیشه بصورت ساختاری وسیستماتیک درجایگاه  همین دلیل اینها

 متهم قرارمی گیرد، وباید دنبال چیز واهی برود، که شاخصی برای رسیدن به آن وجود ندارد. سخنانی ازاین دست:

 

نی محقق نمی شود.سرنگو -تا تمام شما از تنگه عبور نکنید  -  

سرنگونی محقق نمی شود. -تا شما طالق ندهید -  

تا تمام شما طالق مادام العمرندهید سرنگونی محقق نمیشود. -  

تازمانیکه بند جیم ) مسائل جنسی( وغول جیم را دربطری نکنید، سرنگونی محقق نمی شود. -  

ق نمی شود.تازمانیکه از بند دال )هژمونی زنان(عبورنکنید سرنگونی محق -  

سرنگونی محقق نمی شود) ولو اینکه یک نفرانقالب نکند!( -تازمانیکه تک تک شما انقالب نکنید -  

سرنگونی محقق نمی شود. -تازمانیکه عملیات جاری نان و آب شب وروزشما نشود -  

سرنگونی محقق نمیشود. –تازمانیکه ازبند ف )فردیّت(عبورنکنید -  

سرنگونی محقق نمی شود. –رهبری(محقق نشود  تاهزارشین )هزارزن شورای -  

سرنگونی محقق نمیشود. –تا همه نوکر دّوم وکلفت دّوم نشوید -  

سرنگونی محقق نمی شود.  –تا زمانیکه همه بجای طلبکار، بدهکاررهبری نشوید  -  

سرنگونی محقق نمی شود. –تا زمانیکه غسل)بازگویی مسائل جنسی درجمع( نکنید  -  

سرنگونی محقق نمی شود. –از کرسی )رده وموضع( عبورنکنید تازمانیکه -  



و نمونه های دیگر که هرسال به آن اضافه میشد... -  

وصدها بهانه دیگرازهمین دست ...، همه این موارد یک تبصره دیگرهم دارد، که زمینه سازوعامل فشاروتوجیهی برای سرکوب افراد می شود. 
ک نفرازاین بحث عبور نکند!، ازسرنگونی خبری نیست. چون همان یک نفر شکاف باقی می گذارد برای واینکه حتّی اگردرمیان شما ولو ی

واین روشی برای شوراندن جمع برعلیه فرد وتصفیه حساب و نسق کشی ها است!. همچنین بعنوان وسیله وابزاری «!. سرنگونی»وامر« همه»
عد توضیح می دهم.برای مجازات جمعی، درگامهای بعدی بود که، درمباحث ب  

ه برای فهمیدن عمق این حرف باید گفت که: اگرتمام زنان مجاهد هم انقالب می کردند!. منظورطبق اعالم رجوی واذعان به آن است! . مشکل تاز
تی شورای رهبری شروع می شود!. زیرا ما هزار زن نداریم وباید دنبال نیرو بگردیم و به عراق بیاوریم، و تا این نیروی جدید به رده تشکیال

هزل ذاتی منطق رهبری عقیدتی  سال)نصف مردان( برای تعیین رده شورای رهبری زمان می خواهد. هدف هزل کردن بحث نیست،۱۰برسد، 
 است.

۳ ً  دوره ای هرچندسال یکبار بازتکرارمی شد. موضوعاتی ازقبیل: نشست ( درطی این یکربع قرن صدها بحث ازطرف زوج رهبری آمده وگاها
تنزه طلبی، موش مردگی، خان زاده گی، جاه  قالتاق بودن، کله شقی، ضعیفگی، بحث کارومسئولیت ، زیر مینیمم) خصلت اصلی فرد: یک دنده،

طلبی... (، نشست شرم کردن برای دستگیری مریم، تز نویسی اپورتونیسم، بدهکاری وطلب کاری، نوکر دّومی وکلفت دّومی، فردیّت، بند جیم 
تقابل، واو شده یا وارفتن، نوکر بودن ونوکردوم وکلفت دوم بودن، خاتمی زدگی، لب  (، نرینه وحشی، برادرلمیده، عجوزه گی، سگ دعوا،)جنسی

پرنخوردن سیاسی وخطی،  گاو شدن ومثل گاو زُ ل زدن) نشست گاو شدن توسط مهوش سپهری(، طعمه ، پرچم، شرم ، جنگ ونجنگ، کوفی، 
تن...، درتمامی این بحث ها ما درجایگاه متهم می نشستیم ۷۲گروگان، اهل درد نبودن، بختک مالکی ، زالو بودن،  ۳۶ زنجیر بستن عطف به

 وبایددرنشست های جمعی هراتهامی را به خود می زدیم وسپس جمع به ما تهاجم می کرد تا آلودگیهامان از چنین دستگاه ضد ارزشی تطهیر شود.

 انتخاب ایدئولوژیک؟

، همه یوسُف بودیم، ازطرفی، همه گرگ!«ما»   

شما باید ضدیت های خود را بااین بحث ها ) ارزش ها( بنویسید. وبعد ریل انتخاب را بروید) انتخاب » ( درهمه بحث ها مریم رجوی می گفت:۴

کل تر ثابت کنی که انتخاب کرده ای؟!. واین بلکه باید انتخاب بکنی، وازهمه مشبه این صورت است که مختارانه نیست که انتخاب بکنی یا نکنی!، 

م. ما اّولین تناقض کلمه انتخاب کردن بود.( سپس ما باید ثابت می کردیم که اپورتونیست یا یکی ازمباحث وتهمت های مبا حث مریم رجوی... هستی

آید. باید ثابت می کردیم که ما سگ دعوا داریم.  باید ثابت می کردیم: طلبکار رهبری هستیم. ما عجوزه هستیم، وازوجود ما جنگ با رژیم درنمی

ازما جنگ ما خاتمی زده ایم. ماطعمه رژیم هستیم. ما زالو هستیم... درتک تک بحث های فوق باید اثبات می کریم که، غرق مسائل جنسی هستیم و

ون خیانت کرده ایم وازاین پس به رهبری وجمع تعهد می وسرنگونی رژیم درنمی آید، الیق این رهبری وسازمان نیستیم. ما انقالب نکرده ایم وتاکن

بیا ییم. وخیانت  دهیم که با انقالب مریم بیاییم، وما هیچ وقت نمی توانیم خیانت هایمان را جبران کنیم!. بلکه تنها بعد ازاین باید با انقالب وسازمان

عیین می کند که جمع قبول کرده، یانه!. ودرواقع به اسم جمع، اّما مسئول نشست تهایمان جبران کردنی نیست!. اگرجمع گزارش مارا پذیرفت)

مسئول نشست بود که جمع راکانالیزه وهدایت می کرد(. وجمع کسی نبود جز خودمان؟، ازطرفی همه افرادجمع باید چنین گزارشی نوشته ومی 

مجاهد کناردستی اش. این نشست های مغزساب وُخرد کننده هرسه ازطرفی، همه گرک، برای دریدن برادرخواندند. به این دلیل همه یوسُف بودیم ،

چهار ماه تکرار می شد. هنوز موضوع بحث قبلی تمام نشده، یک بحث دیگر می آمد، روز ازنو، روزی تحقیر وحقارت و ارعاب ازنو!. کثیف 

یف ترین اتهامات را به خودمان می زدیم، تا مورد قبول ترین کاری که رجوی ومریم با روح وروانمان کردند، همین بود که ما باید می آمدیم وکث

 مسئول نشست قرار بگیرد، واوکی)تأیید( کند. بعد ازخواندن گزارش، تهاجم جمع شروع می شد. اگر جمع تهاجم نمی کرد، به بی غیرتی وهمدستی

دراین تهاجم وسنگسار کالمی شرکت کنند. هرکس با سوژه) کسی که گزارش می خواند( متهم می شد، وعواقبش سنگین بود. همه مجبور بودند 

فعال نبود خود او سوژه می شد. دراین سیکل بسته، همه را مثل گرگها به جان هم می انداختند وبه این می گفتند:آتش دیگ را باال بردیم. 

هر فالنی... صدایش تا چندین ساختمان درهرنشستی که سروصدای فحاشی وعربده کشی و...بیشتربود. درسایر مقرها می گفتند که نشست دیگ خوا

آنطرف ترهم می رود. ارزش این شده بود که شعلهٔ دیگ باال برود. وهرچه هجوم وتهمت وارعاب بیشتر باشد، آن نشست ومسئول موفق تر 

ن مسئول زن یاد می نمود. وانقالب کرده تر ومریمی تر بودند. تا جایی که رهبری عقیدتی هم صدای این دیگ ها رامی شنید ودرنشست خودش ازآ

است که  رجوی می دانست که مستمراً درهر نشست وپیام بلند وکوتاه درون تشکیالتی، بالاستثنا ازعملیات جاری و... نام ببرد واین بیشترین تأکیدی

 درتمام پیامهای رجوی به روی آن انگشت می گذارد. زیراساختارتوتالیتاریسم روی آن بنا شده است.

ا یک دیوانه می زند!حرف راست ر  

» محمد علی توحیدی)فرید( ازمسئولین ارشد سازمان رفت پشت میکرفون وگفت: ۷۷یا ۷۸( یکبار درنشست رهبری )رجوی( سال ۵

 من انقالب نکرده بودم. دراین مسئولیتم فقط برضد انقالب خواهرخواهرمریم برادر)رجوی( من سرتاپای زندگیم تا کنون خیانت به شما بوده...،

بریدگی وخیانت چیز دیگری نبوده، ازاین پس درحضور جمع به شما به جمع تعهد می دهم که پابپای انقالب  کارکردم وکارمن جز خرابکاری،

چنین روالی همیشه تکرار می شد وبعد از هربحثی ابتدا مسئولین ارشد بلند می شدند و همین «)خواهرمریم بیایم وارزشهای شما را کسب کنم.

ا تکرار می کردند( .حرفها ر  



کنم که برادرفرید می آید ومی گوید من خائن برادر من تعّجب می »اّما بعد از محمد علی توحیدی)فرید(، رضا ستوده مرام رفت پشت بلندگووگفت: 

ه قبل هم گفت من خیانت هستم وبه شما وانقالب خیانت کرده ام؟. هر بار فرید درنشست های شما می آید وهمین حرفها را تکرار می کند؟!. دفع

این چه خیانتی است که هربار  کرده ام به شما، وتعهد داد که دیگر خیانت نکند؟. دفعه دیگر، بازهم برادرفرید می آید چنین حرفهایی می زند؟

ا زد. برای رجوی تکرارمی کنی، بعد هم خیلی راحت میروی می نشینی سر جایت وخوش وخندان هستی ؟. وقتی رضا ستوده مرام چنین حرفی ر

وفرید ودستگاه سازمان خیلی سنگین بود. چون جایگاه فرید کجا؟ ورضا ستوده مرام کجا؟. رجوی که دستگاهش بهم ریخته بود، با عصبانیّت 

روانی بّچه ها می دونید این رضا روانش شاده!)با انگشت اشاره کرد به مغزش، یعنی که تعادل ندارد و» برگشت با حالت تمسخروتحقیرگفت:

ودیوانه است!(. رجوی درباره رضا ستوده مرام درست گفته بود!. چون تنها یک دیوانه می تواند بیاید چنین حرفی را درحضور رجوی بگوید!، 

یف وبه همین دلیل هم رجوی درجا لجن مالش کرد!. چون استدالل رضا خیلی ساده بود. همه هم می دانستیم. چه نیازی بود ما هرباردرنشست ها کث

ما خونخوار شده ایم، ما پا می گذاریم روی خون شهدا، مامثل »ترین اتهاماتی که وجود دارد به خودمان بزنیم. ما همیشه باید می گفتیم که:

 گرازوحشی افتاده این به جان سازمان وتشکیالت، ومنا سبات پاک سازمان را شخم می زنیم، ما گردیأس ومرگ را درمناسبات می پراکنیم، ضربه

ایی که ما به تشکیالت ومناسبات می زنیم، پاسدارخمینی ونفوذی وزرات اطالعات هم نمی تواند بزند!، ما ازخون شهدا ارتزاق می کنیم، ما 

اه جزخیانت به رهبری هیچ کاردیگری نکرده ایم! و...، دراین زمینه ابتدا مسئولین ارشد پیش قدم می شدند وبه خود انتقاد می کردند، وسپس ر

زمی شد برای افراد پایین تر. از این پس همه بُزاخفش* را کلیشه می کردند. این روال تمامی نشست های این سالیان بود.با  

کند.ها بدون هیچ تفکری با جنباندن سر خود گفتار طرف مقابل را تأیید میاست که در بحثکنایه از کسی زاخفشبُ زیرنویس:   

کیالتی را می خوانند، فکر کنند این حرفها توهین به شعورانسانهاست. وازاینکه ما این حرفها را می نویسیم ممکن است کسانیکه این استدالالت تش

فاقد این اندازه فهم وشعور نبوده، وکودکانه ترین استدالالتی که درواقع، وقتی درکسوت سیاسی مطرح می شود، چیزی مضحک درسطح بسیجیهای 

ی گذاریم. اّما حقیقت دارد!. واقعیت تاریخی این است که پل پوت ها دردهه هفتاد وجود داشتند!. اگر پل پوت موج گرفته وعقب مانده را بنمایش م

ها بطور فیزیکی با کشتاروحذف فیزیکی وجبرو جنایت وتحمیل...کارشان را پیش بردند. رجوی با هدف تسخیر روح وروان دریک ساختار امنیتی 

مثل عراق، همه چیزرا به نابودی کشاند. کاش ُمرده بودیم وچنین روزهایی را نمی دیدیم. حتی اکنون که تشکیالتی دریک شرایط بسته وُمحاط 

می ُمردم . چون رجوی چیزی باقی ۶۷درآلبانی هستم وهمین اینک که دارم می نویسم، بازبیش از پیش اعتقاد دارم کاش درقتل عام زندانها درسال

مسائلی را پشت سر گذرانده ایم، آن وقت می فهمند که کشتار پل پُوت بهتروراحتربود، برای کسانیکه با  نگذاشت. روزی که همگان بفهمند که چه

پاکی وصداقت، به امید آزادی مردم پا در این مسیر گذاشته بودند. زیرا یکباره ُمردن بود. ما که هیچ آرزوهای فردی برای زندگی شخصی 

 خودنداشتیم!.

اینکه شیوه حل مسائل پل پوت هارا فیزیکی دانسته وشیوه رجوی را روحی وروانی، تفاوت چندانی نمی کند، محتوای عمل یکی است. رجوی  

نه به نفع اواست ونه درعصرحاضر قابل اجرا. هنوزهیچ کس بدرستی نمی داند آنچه  فهمیده بود که درحاکمیّت نیست، وروش فیزیکی پل پوت،

انسانها درطی این سالیان گذشت، چه نتایج دهشتناکی برجان وضمیرآنان داشته است. برروح وروان  

 رضا ستوده مرام

رژیم خمینی بود. الزم به ذکر است که رضا ستوده مرام هم  سال زندانی سیاسی ۶بیش از۶۰ پس ازسال ۰ارومیه،اهل  رضا ستوده مرام 
.احتماالً خواهرش هم دستگیر شده بود - د.درپروژه رفع ابهام دستگیر وزندانی شده بو ۷۳درسال  

 
رضا راکتک زدند، درآن دوره جهانگیر)پرویزکریمیان( واقعاً یک سرکوبگر تمام  ۷۴واقعیت اینست که درنشست های دیگ بند ف درسال 

از شب تا صبح  ۱۱رضا دیگرنمی خواست درسازمان بماند. به همین دلیل جهانگیر درمرکز ۷۴عیاربود. پس ازآن درنشست های حوض پاییز
ند وبشدت اوراکتک زدند. سروصورت ودهانش خونین شده بود. براثرلگدی که یکی ازافراد همان جمع به اوزدند برای اونشست جمعی گذاشت

بیهوش شد وهمین مسئله منجر به پایان نشست شد. پس ازاین رضا تعادل زیادی نداشت. خیلی ها شاهد بودند که می رفت وبر سروروی خود خاک 
 می ریخت. یابا خاک بازی می کرد. ویا تا مّدت ها باکسی صحبت نمی کرد.ازاین پس اودیگربه حالت ثبات برنگشت.  

اّما نمی داند که ماراه خارجه رابسته ایم!. وبهیچوجه کسی  رضا بااین کارها می خواهد کاری کند که اورا بفرستیم خارج کشور.»گفت: سازمان می
  «انداخته اید درزندانها نیز با ما اینکار رانمی کردند. سرکوبی که شما راه»رضا ستوده مرام می گفت: «. را نمی فرستیم

فحش  »:باالی صندلی می رفت و بلند داد می زد که  ،رضا ستوده مرام موقع شام که همه درسالن غذا خوری مرکز پنج حضورداشتیم۷۵درسال  
به بیرون ازسالن می بردند وهمان کنار کتک اش می اورا می گرفتند و «درنشست ها غیر انسانی است. تهدید وکتک کاری افراد، توهین ،دادن

 همین شرایط بود که بیماری اورا تشدید کرد.  .زدند. چند روز هم بنگالی)زندانی( می شد

سابقه تشکیالتی رضا ازاحمد مسچیان بیشتر بود. احمد ازوضعیت رضا به من می گفت:  .یک نفر ویژه به احمدمسچیان سپرده بودندعنوان اورا ب
کارهای عجیب غریبی انجام می دهد... من همیشه باید مواظب اوباشم. گزارش های ویژهای ازمسائل جنسی می نویسد...  .عیت خوبی نداردوض»

 «گزارش هارا بگیرم وبه آنها بدهم. نمی خواهد در اشرف بماند.: به من گفته اندمسئولین 

ال تا شده، که ۱۰درهمان روزهایی که درامداد اشرف بستری بود. یکبارازمن)نگارنده( کاغذ خواست برای نوشتن گزارش. بعد دیدم یک کاغذ 
ین دورش نخ سفید زیادی پیچیده به من داد) مثل نخ بادبادک که درکودکی روی کاغذ می پیچیدیم( وگفت: این گزارش بده به مسئولین. تابحال چن



ندیده بودم. زنگ زدم به مقر وقرارشد بروم گزارش را بدهم. درمقرخانم اکرم دامغانی که فرمانده یگان ما بود، وسط راه من رادید. با چیزی 
ساعته باید کناررضا می ماندم( گفتم آمده ام گزارش را بدهم وبروم. گفت بده به من، من گفتم،  ۲۴تعجب پرسید: اینجا چکارمیکنی؟ ) چون 

بدهم به جلیل)مهدی مددی(، گفت بده به من، من می دهم به او. گزارش را داده وسریع برگشتم امداداشرف. دفعه بعد که به مقر رفتم دیدم  قرارشده
ه زهره شفایی فرمانده مرکز، برای اّولین بارنگاهی باغیض به من انداخت که معنای بسیار بدی داشت!. فهمیدم هرچه هست سر همان نامه رضا ک

سانتی متر(. اینبار نامه را بازکردم ۳×۳نخ پیچیده است!. دفعه بعدرضا بازگزارش نوشت ونخ پیچید وداد)کاغذی چند ال تاشده، درابعاد  دورش
ببینم مسئله چه بوده که، چنین رویکردی نسبت به من ازطرف زهره بوده. گزارش چیزی نبود جزمسائل جنسی کسی که تعادل روانی خودش 

یک آلت مرد ویک دایره کشیده بود. تازه متوجه شدم که موضوع چیست! به مقرزنگ زدم وگفتم رضا گزارش داده، اّما دفعه قبل  راازدست داده: 
ه بودم اکرم دامغانی چنان حرفی زدومن به اودادم. اّما باید به خود جلیل ) مهدی مددی( بدهم. زهره شفایی فهمید که، من گزارش اّول را نخواند

 ه بود که اکرم دامغانی ازمن گرفت.واشتباهی شد

 
 

 رفع ابهام بودند ۷۳هرسه آنها اززندانیان سال  ۰مالک کلبی وصفدر درکمپ لیبرتی–ازسمت راست رضا ستوده مرام 

انتخاب ساعته برای اینکار ۲۴بدلیل بیماری روانی درامداد اشرف بستری شد. چهارنفر بصورت شیفت  ۵رضا ستوده مرام درمرکز ۱۳۷۶درسال 

کار که صبوریش شاخص اواست یکباریک سیلی به گوش رضا ستوده رمضان پایکار ومن( حتّی رمضان پایحمید امامقلی،  شدند) هادی جاهدنیا،

زده بود. چون قابل کنترل نبود. پس ازچند روزمن گفتم مسئولیت اورا می پذیرم. من درزندان با چنین افرادی دراوین و قزلحضار وگوهردشت 

ه آمپولی ندانی بودم، آشنایی دارم، می توانم کمکش کنم تا زودتربهبود بیاید . ازآن پس نزدیک به یکماه نفرهمراه ثابت بیمار بودم. به رضا ستودز

ال تزریق می کردند که تا شش شماره می شمرد، خوابش می برد. رضا درمحوطه باغچه امداد با هروسیله ایی که پیدا می کرد مثل کودکان خردس

که با خا ک بازی می کنند، سرگرم می شد. چندی بارهم درمحوطه باغچه های امداد، مرز وپاسگاه عراقی ومواضع نگهبانی ومیدان مین درست 

 می کرد. دراین مدّت یکبارهادی جاهدنیا موقّت آمد جای من تا من برای کاری به مقربروم. هادی دید درحمام دارم تشک ولباس زیررضا را می

، حالش بهم خورد )اوکنترلی برروی خود نداشت ومثل یک بّچه کوچک هر روزلباسهایش را کامل خراب می کرد(. گویا بیماری عفونتی هم شویم

داشت. گفتم هرروزلباس های اورا با دست می شویم وتمیزکردنش خیلی مشکل است، خیلی زمان می برد. وشستن تشک دوساعت کارمی برد. 

ارها نمی کنم. حالم بهم می خورد، بگوازتدارکات چند تالباس زیربیارند. تو هم اینکار رانکن، بیماری می آورد. راستش هادی گفت: من ازاین ک

تازه فهمیدم که دیگران چگونه کاررا پیش می برند. من هنوز همان سبک زندان را اجرا می کردم. برای من کسرشأن بود که بگویم چنین کاری 

درخواست بدهم برای رضا ستوده. چنین کاری را باهمان عشق وانگیزه دوران زندان انجام می دادم.نمی کنم، یا لباس جدید   

» می آمد ومی گفت: ۷دراتاق دو بند دواوین هم همین کار رامی کردم. حسن هیتلرنگبهان بند همراه حمید ترکه بازجوی شعبه۶۰درمهرماه سال  

و من عشق می کردم که دراتاق مسعود رجوی زندانی هستم. دراین اتاق کوچک « ا می نشست.اینجا اتاق مسعود رجوی است. رجوی همیشه آنج

خرداد بود ودرآتشنشانی کار می کرد. براثر شکنجه ۴نفربودیم. یکی ازبّچه ها بنام بیژن که خانه شان درخیابان جیهون تهران و درانجمن ۴۵تا۴۰

دقیقه زمان  ۲۰رد. درمحیط دربسته اتاق فقط روزی یکبار می توانستم درنوبت ها، کنترلی روی خود نداشت ولباسهایش را خراب می ک

هم بعدازظهر، درتوالت زندان لباسها وپتو رابشویم. بیژن خیلی خجالت می کشید. شبها من کنارش می خوابیدم جاتنگ بود، مثل قوطی کنسرو کنار

ازجو وشکنجه گر باید خجالت بکشند که با توچنین کاری کرده اند. حاالبا این چیده شده می خوابیدیم. به بیژن گفتم: تو چراخجالت می کشی؟. ب



وضعیت، بلحاظ روانی هم دارندتورا شکنجه می کنند!. خجالت کشیدن وعذاب روحی تو، یعنی همان خواست بازجویان!. بنابراین سرت را باال 

بالیی سرت آمده. بله من وتو شبها توی گُه می خوابیم. می دانم که کناردستی  بگیر! افتخارکن که مقاومت کرده ایی، وبه آنها تن نداده ای! وچنین

وی هم که می فهمند، برایت دردآوراست ... ! ) هیچ کس پتوی تکی نمی انداخت، چون جا کم بود وپتو هم کم داشتیم، پتورا جمعی می انداختیم ر

وباالتراست، قیمت مقاومت همین است، مقاومت درموردتو به این شکل است!. بیژن خودمان( اّما بدان این گُه، برای من از بوی هزارعطرهم بهتر

ست آرام شد. گفتم من ناراحت نیستم که پیش تومی خوابم، بعکس، خیلی خوشحالم. این گُه نیست، عطر است. گُه سرتاپای بازجوها وشکنجه گران ا

اند. که به چنین کثافتی افتاده اند، وتورا به چنین روزی انداخته  

پس ازسه هفته رضا ستوده روزبروزبهترمی شد. هفته چهارم اورا برای کارتأسیساتی بردم، تا یک سینک ظرفشویی  کشویی برروی خودروآیفای 

به  تناتاق عملیات فرماندهی نصب کنم. رضا را کنترل می کردم تا حادثه ایی پیش نیاید. این بهترین کار برای بهبود رضا وآماده شده برای برگش

 مقر بود وخودش را بازمی یافت. دکتر مخالف بود، می گفت تهدید دارد، چون متعادل نیست. گفتم من درکارتأسیساتی، از بیماری او می چینم.

هدف کار نیست، هدف بهبود بیمار است وپذیرفته شد. رضا هم هرروزدرکارتعادلش را بازمی یافت وضعیت اش بهتر می شد، والنهایه پس 

بهبود یافت وبرگشتیم مقر.ازیکماه   

درلیبرتی چند ماه قبل اورا درخیابان دیدم، که به سرعت راه می رفت. سپس یکی دو ماه بعد عکسی ازشهدای محاصره اشرف دیدم، شک کردم 

فتح هللا( هم بین  فرماندهزیرا شبیه رضا ستوده مرام بود. زیرا همیشه عکس شهدای محاصره پزشکی اشرف را بدلیل اینکه عکس مهدی افتخاری)

آنها بود، بصورت محو شده نشان می دادند!. یکبارهم جلسهٔ مریم رجوی درپاریس ازتلویزیون پخش می شد ویک عکس تکی، ازیک شهید روی 

بود. تشخیص دادم ک شبیه رضا ستوده است!. اّما باز شک کردم. چون وقتی دوربین روی عکس ۴۰×۳۰دیوارنصب شده بود. این عکس حدوداً 

رفت، تصویررا محو کرد!. همین امر مشکوک بود) این شیوه سانسوردرسازمان وتبلیغات است(. چون اکثرافراد وضعیت رضا را می دانستند. 

وبرای مریم کسر شان بود که عکس رضا ستوده را باالی سرخودش بزند!. درسایت مجاهدین هم جستجو کردم، درلیست شهدای جدید چنین عکسی 

ازلیبرتی به آلبانی آمدم، پس ازمدتی سایت مجاهدین را چک کردم یکباره مواجه شدم با خبری که ذیالً می آید، همراه با ۹۳آبان ۲۷در نبود!. تااینکه

 عکس رضا ستودم مرام: 

 مقاومت - اخبار 
 PM 4:37:25 1392/8/29 تاریخ:

 مجاهد خلق رضا ستوده مرام در آلبانیدرگذشت 

 مجاهد خلق رضا ستوده مرام فرزند، مردم دالور ارومیه، پس از سه دهه پیکار انقالبی دربرابر ارتجاع ودیکتاتوری آخوندی بعدازظهر دیروز
  آبان دربیمارستانی در آلبانی درگذشت.28دوشنبه 

 
رغم رنج بردن از بیماریهای متعددی و تحت شکنجه درسیاهچالهای خمینی جالد بود، به سال زندانی سیاسی6این مجاهد صدیق اشرفی که بیش از 

رغم مواجه بودن با شرایط محاصره ضدانسانی در اشرف و لیبرتی، تا آخرین لحظه زندگی به عهد و پیمانش با خدا وخلق و به که داشت و به
  و همزمان صدیق و شهیدش پیوست.مجاهدت برای آزادی میهنش وفا کرد و با سرفرازی به یاران 

 
با خواندن دفاعیات و زندگینامه وشهادت گل سرخ انقالب ایران مجاهد شهید مهدی رضایی، پا در طریق مجاهدت نهاد، پیوسته  58او که در سال 

  فشرد.شمن ضدبشر پای میو در هر سرفصلی بر تجدیدعهد انقالبی و بر ایمان و عزم و خود برای جنگ صد برابر درهرزمان و هرمکان با د
یادم »نویسد: که با خواندن کتابهای مجاهدین شکل گرفت، می 58اش در تابستان سال مجاهد خلق رضا ستوده مرام درباره انتخاب و شروع مبارزه

یی شده بود که کردو مثل پرندهخواندم انگار روحم به دنیای دیگری پرواز میهست اولین کتاب دفاعیات مهدی رضایی بود. وقتی این کتابها را می
ها تأثیرش را درمن گذاشت... احساس کردم راه اینها درست است و خالصه کم کم کردم. خالصه آن دفاعیات و زندگینامهدنبال آنها پرواز می

ن جوانان موحد. از آن زمان اشتیاق عجیبی پیداکردم که... به انجمن هواداران سازمان در شهر راه پیدا کنم که آن موقع معروف بود به انجم
کرد. هرچه بیشتر با ام مسیر دیگری طی کرد و من هم مثل هزاران میلیشیا وارد دنیایی شدم که با دنیای قبلی زمین تا آسمان فرق میزندگی

  «شدمشناختم بیشتر جذب میشدم و آرمانهایش را میسازمان اشنا می
 

مناسبت شب قدر و در پاسخ به حمالت وحشیانه و جنایت علیه بشریت و محاصره ضدانسانی اشرفی بهاین مجاهد  1390سه دهه بعد نیز در مرداد 
دهم که با جنگ صد برابر و عزم حداکثر در برابر هرشرایطی که پیش بیاید دراین شب قدرتعهد می»برای درهم شکستتن پایداری اشرفیها نوشت: 
فقیه ارتجاع و مان آن را به پیروزی برای خلقمان تبدیل خواهیم کرد )تا( خلقمان را از دست ولیبا منطق کس نخارد و با تکیه به رهبری پاکباز

  «.اش نجات بدهیم و برابری و آزادی و دموکراسی را برای خلق به ارمغان بیاوریمتمام دار و دسته
 

ام، درگذشت او را به بستگان و به همه همرزمان جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با درود به مجاهد صدیق رضا ستوده مررئیس
از دل زندانهای خمینی تا محاصره ضدانسانی در اشرف و  -ترین شرایطاش تسلیت گفت و تأکید کرد: پایداری و استقامت او در سختاشرفی
مردم و جوانان غیور زادگاهش ارومیه  ویژه برایمثابه الگوی درس آموزی، بهنمونه دیگری از صدق و فدای نسل مسعود است که به -لیبرتی 

 چنان زنده و جاری و راهگشای آزادی است.و آذربایجان، هم



ماه پیش است. اّما درسایت مجاهدین درلیبرتی ۱۱همان روزدرکمپ بابرودرتیرانا با خواهرم تماس گرفتم وگفتم: عجیب است این اطالعیه متعلق به 
امه سیمای مقاومت واخبار شب، درگذشت شهدا را اعالم می کردند، واطالعیه اش را می خواندند!. اّما چنین خبری درسایت نبود؟!، وهمیشه دربرن

درلیبرتی ما از درگذشت رضا ستوده مرام بی خبر بودیم. یکبارمن ازروی عکس محوشده رضا ستوده مرام را درمراسم وجلسات مریم رجوی 
را هم اورا شناختم. راستی چرا چهره اورا محو وپنهان می کردند؟. خواهرم گفت: درپاریس روی دیوار دیدم ، اما صورت محو شده اش 

دراطالعیه، علت مرگش را هم ننوشته اند؟!.) خواهرم بدلیل هوش ودقّت باال ونکته سنجی درکارها، کمک بزرگی به من بود.( من بدلیل شوک 
واهرم، بیشترشک کردم، زیرا همیشه علت مرگ وبیماری را می گفتند؟!. من اّولیه ناشی ازاین خبر، متوجه این امر نشدم. وبعد ازیادآوری خ

نمی توانم چیز دیگری بگویم. اّما خبرنداشتن ما درلیبرتی ازدرگذشت او، محو کردن تصویر  ،ت بیشتری ندارمدرهمین حّد می دانم. وچون اطالعا
ست که چیزی پنهان می شود!. خیلی دلم می خواهد همان جلسهٔ مریم و که فقط همین صحنه محو شد، نشانگر این ا،تکی اودرجلسهٔ مریم رجوی

 ت روی محو کردن این صحنه است.محو کردن فیلم را داشته باشم. تا مشخص شود که چقدردقّ 

ام رضا راکتک زدند، درآن دوره جهانگیر)پرویزکریمیان( واقعاً یک سرکوبگر تم ۷۴واقعیت اینست که درنشست های دیگ بند ف درسال 
از شب تا صبح  ۱۱رضا دیگرنمی خواست درسازمان بماند. به همین دلیل جهانگیر درمرکز ۷۴عیاربود. پس ازآن درنشست های حوض پاییز

برای اونشست جمعی گذاشتند وبشدت اوراکتک زدند. سروصورت ودهانش خونین شده بود. براثرلگدی که یکی ازافراد همان جمع به اوزدند 
ئله منجر به پایان نشست شد. پس ازاین رضا تعادل زیادی نداشت. خیلی ها شاهد بودند که می رفت وبر سروروی خود خاک بیهوش شد وهمین مس

  می ریخت. یابا خاک بازی می کرد. ویا تا مّدت ها باکسی صحبت نمی کرد.ازاین پس اودیگربه حالت ثبات برنگشت. 

اّما نمی داند که ماراه خارجه رابسته ایم!. وبهیچوجه کسی  ند که اورا بفرستیم خارج کشور.رضا بااین کارها می خواهد کاری ک»گفت: سازمان می
  «سرکوبی که شما راه انداخته اید درزندانها نیز با ما اینکار رانمی کردند.»رضا ستوده مرام می گفت: «. را نمی فرستیم

فحش  »:باالی صندلی می رفت و بلند داد می زد که  ،رضا ستوده مرام موقع شام که همه درسالن غذا خوری مرکز پنج حضورداشتیم۷۵درسال  
اورا می گرفتند وبه بیرون ازسالن می بردند وهمان کنار کتک اش می  «درنشست ها غیر انسانی است. تهدید وکتک کاری افراد، توهین ،دادن

 همین شرایط بود که بیماری اورا تشدید کرد.  .روز هم بنگالی)زندانی( می شد زدند. چند

سابقه تشکیالتی رضا ازاحمد مسچیان بیشتر بود. احمد ازوضعیت رضا به من می گفت:  .یک نفر ویژه به احمدمسچیان سپرده بودندعنوان اورا ب
یشه باید مواظب اوباشم. گزارش های ویژهای ازمسائل جنسی می نویسد... کارهای عجیب غریبی انجام می دهد... من هم .وضعیت خوبی ندارد»

 «گزارش هارا بگیرم وبه آنها بدهم. نمی خواهد در اشرف بماند.: به من گفته اندمسئولین 

ال تا شده، که ۱۰درهمان روزهایی که درامداد اشرف بستری بود. یکبارازمن)نگارنده( کاغذ خواست برای نوشتن گزارش. بعد دیدم یک کاغذ 
ین دورش نخ سفید زیادی پیچیده به من داد) مثل نخ بادبادک که درکودکی روی کاغذ می پیچیدیم( وگفت: این گزارش بده به مسئولین. تابحال چن

من رادید. با  چیزی ندیده بودم. زنگ زدم به مقر وقرارشد بروم گزارش را بدهم. درمقرخانم اکرم دامغانی که فرمانده یگان ما بود، وسط راه
ساعته باید کناررضا می ماندم( گفتم آمده ام گزارش را بدهم وبروم. گفت بده به من، من گفتم،  ۲۴تعجب پرسید: اینجا چکارمیکنی؟ ) چون 

ه مقر رفتم دیدم قرارشده بدهم به جلیل)مهدی مددی(، گفت بده به من، من می دهم به او. گزارش را داده وسریع برگشتم امداداشرف. دفعه بعد که ب
ه زهره شفایی فرمانده مرکز، برای اّولین بارنگاهی باغیض به من انداخت که معنای بسیار بدی داشت!. فهمیدم هرچه هست سر همان نامه رضا ک

امه را بازکردم سانتی متر(. اینبار ن۳×۳دورش نخ پیچیده است!. دفعه بعدرضا بازگزارش نوشت ونخ پیچید وداد)کاغذی چند ال تاشده، درابعاد 
ببینم مسئله چه بوده که، چنین رویکردی نسبت به من ازطرف زهره بوده. گزارش چیزی نبود جزمسائل جنسی کسی که تعادل روانی خودش 
قبل راازدست داده:  یک آلت مرد ویک دایره کشیده بود. تازه متوجه شدم که موضوع چیست! به مقرزنگ زدم وگفتم رضا گزارش داده، اّما دفعه 

ه بودم اکرم دامغانی چنان حرفی زدومن به اودادم. اّما باید به خود جلیل ) مهدی مددی( بدهم. زهره شفایی فهمید که، من گزارش اّول را نخواند
 واشتباهی شده بود که اکرم دامغانی ازمن گرفت.

همان متن یاری ازنامه هایی که ازشهدا دراطالعیه ها آمده، اینک یکبار دیگر برگردید واطالعیه سازمان درباره رضا ستوده مرام رابخوانید. بس 
های چاپی سازمان است که درنشستهای رجوی داده می شد وهمه افراد باید با دستخط خود همانها را می نوشتیم. ابتدا نمی دانستیم که چنین 

 ۹۰تنا سب با وضعیت افراد دارد. نامه ایی که رضا سال کارکردی دارد. مثل همیشه درعمل فهمیدیم این دستنوشته ها استفاده های گوناگون م
 بود.  «مجاهدین» نوشته، همه ما همین متن را نوشته ایم. این وضعیت سازمان 

 درپروژه رفع ابهام دستگیر وزندانی شده بود. ۷۳الزم به ذکر است که رضا ستوده مرام هم درسال

 اطالعات جدیدی بدستم رسید:

 درآلبانی خودکشی کرده بود!رضا ستوده مرام 

سال بعد خبردقیق واطالعات خودکشی رضا ستودم مرام توسط فردی که خودش درپایگاه سازمان درآلبانی بود راشنیدم. وآدرس ۳نزدیک به 
 قبرستان راه هم ازاوگرفتم. 



  

 

 

رضا ستوده مرام بیمار بود وخودکشی کرد. یک  »ی به من گفت: –درآلبانی اطالعات جدیدی از رضا ستوده مرام کسب کردم. ظ ۹۶مرداد  ۱۸در
رضا ستوده هم به رحمت ایزدی پیوست. اتفاقاُ یک روز قبل ازمرگ نامه شورانگیزی » روز زهرا مریخی درآلبانی برای ما نشست گذاشت وگفت:

من ازهمین جا شک کردم به مرگ رضا ستوده!. چون رضا » گفت:ی  –ظ « برای من نوشته  وازرابطه اش با خواهرمریم بسیارسخن گفته بود.
قطه ازقبل بیماری داشت و همان شب قبل ازمرگش من اورا دراتاق دیده بودم واوحتّی نمی توانست بفهمد که کسی دراتاق هست یا نه. فقط به یک ن

ای زیادی خورده بود وخودکشی کرد. سازمان به ما گفت نگاه می کرد. حتّی اگرمادرش هم می آمدم نمی توانست اورا بشناسد!. رضار قرص ه
و...  ۷۳ ی بودن رضا درسالوزندانکنارش بودم  ۸۶که داشت ویکماه درسال سکته کرده است.) من بخشی از اطالعاتی که درباره رضا وبیماری 

 را به او گفتم واینکه دراطالعیه سازمان هم علت مرگ نوشته نشده است.(

ازروی اطالعیه سازمان، درکمپ بابرو نکاتی را گفت! که جای تأمل داشت. همیشه چنین بوده، هیچ گاه هیچ رّدی را نمی  خواهرم سه سال پیش
 «.حقیقت مانا است»توان پاک کرد. 

 دروغهای زهرا مریخی درآلبانی

 برای پوشاندن خودکشی رضا ستوده مرام

رضا ستوده مرام بیمار بود وخودکشی کرد. یک  »ی به من گفت:–م کسب کردم. ظ درآلبانی اطالعات جدیدی از رضا ستوده مرا۹۶مرداد  ۱۸در 
رضا ستوده هم به رحمت ایزدی پیوست. اتفاقاُ یک روز قبل ازمرگ نامه شورانگیزی » روز زهرا مریخی درآلبانی برای ما نشست گذاشت وگفت:

 «برای من نوشته  وازرابطه اش با خواهرمریم بسیارسخن گفته بود.

 

 ازچپ نفردّوم  -مسئول اّول سازمان شد                               زهرامریخی صف اّول ۹۶زهرا مریخی درشهریور

من ازهمین جا شک کردم به مرگ رضا ستوده!. چون رضا ازقبل بیماری داشت و همان شب قبل ازمرگش من اورا دراتاق دیده » گفت:ی –ظ  
که کسی دراتاق هست یا نه. فقط به یک نقطه نگاه می کرد. حتّی اگرمادرش هم می آمدم نمی توانست اورا بودم واوحتّی نمی توانست بفهمد 

بشناسد!. رضار قرص های زیادی خورده بود وخودکشی کرد. سازمان به ما گفت سکته کرده است.) من بخشی از اطالعاتی که درباره رضا 
 دراطالعیه سازمان هم علت مرگ نوشته نشده است.(و... را به او گفتم واینکه  ۷۳وبیماری وزندان 



 

 این عکس راهم درفیسبوک دیدم. این دوخانم جوان خواهرزاده های رضا ستوده مرام هستند.

ریختن چرک تمامی تاریخ  بر سر اعضا    

وروان مارا کشت، ما رافروخت!. من  مرا نفروشید!. اّما پس ازآن بمّدت یک ربع قرن، روح برروی تابلو نوشت: مرا نکشید، ۶۸( رجوی سال ۶

فکرنمی کردم به این سادگی وارزانی بفروشد، حتّی به حبوش. فکرنمی کردم اصول، فروشی باشد. فکر نمی کردم یک ربع قرن هرچه درباره 

طالنی براین سالها که ب سیدالرئیس ورابطه با عراق درنشست عمومی به ما می گوید. روزی نوارهایی خواهم دید با صدا وتصویر خودش،

تکه پاره های تن زندانیان وشکجه شدگان درزندانهای خمینی را. اگرعواطف وارزشهای وسخنانش باشد. ما را فروختند، شرافتمان را، خونمان را، 

بفروشم. اّما اینکار به این انسان ورٔویای انسانیّت را ازانسان بگیرند، من هم نمی توانم بنویسم...، وحتّي بعکس، بکله من هم می توانم بُکشم و

همچنانکه او گذشت. نمی دانم چطور راضی شد؟!. چون هیچ چیز کم نداشت، هیچ چیز!، اّما می  سادگی نیست!. باید از خیلی چیزها بگذری...،

شعشع این یگانه شیفتهٔ خود دانم یک چیز را بیش ازهمه داشت، یک جان خودشیفته ایی که فکرمی کرد هیچ آیینه ایی، قدرت بازتاب نام وچهرهٔ م

آب را ازسرچشمهٔ جاه خویش، به گنداب کشید. مردی که هیچ کس راجز خود نتوانست ببیند. واگرتوانست مریم راببیند، به  را ندارد. مردی چنین،

و به این آینه دار بود.این دلیل بود که مریم، جز انعکاس نام وچهره او، هیچ چیز دیگری رامنعکس نمی کرد. این تمام محتوای ارادت ا  

مصطفی عطار می گفت: »از عملیات های درخواستی صدام وحبوش را برایم بازگوکرداو گفت: ۹۵س  یکی ازجد شدگان درشهریورسال  -ق

ها که علی باقری، اسدهللا رنجبر، منصوربهشتی، موسی حیدرزاده ومهدی مصلحی کشته شدند. ما تیم پشتیبانی آن۷۶درعملیات راهگشایی سال

عملیات را :»بودیم. ما ازروزقبل به مسئولین سازمان گفتیم که، رژیم مارا شناسایی کرده ودرسرراه ما کمین گذاشته است!. اّما فردا گفتند که 

هم کمین گذاشته وتک تیراندازها را »  وقتی فردا رفتیم وتک تیراندازهای رژیم)تک تیرقناسه دوربین دار( را هم دیدیم گفتیمکه:« بروید.

ولو با چنگ وناخن ودندان هم شده این عملیات را انجام دهید. به هرقیمتی که شده به » اینبارخود رجوی آمد وپشت بی سیم پیام دادکه:« دیدیم.

این ازهمان عملیات های درخواستی بوده که توسط صدام وحبوش صورت می گرفت. وبه همین دلیل رجوی اصرارداشت »واضافه کرد: « پیش.

  «یمتی انجام شود.به هرق

تعطیل شد!. ورجوی معکوس چنین عملی)تعصیل کردن عملیات(، خط وپیام داد ۷۷پس ازاین عملیات بود که عملیات راهگشایی دراوایل سال   

پوشیدند. این سیاست ) مقر ما( هم پوتین ۵وزنان فرمانده ستادی درمرکز « ازاین پس پشت جبهه نداریم وهمه مقرها عملیاتی وجنگی هستند.» که:

مألوف رجوی بود که شکست را پیروزی وتعطیلی عملیات راهگشایی را با این عنوان که هرمقر حوض عملیاتی است، پشت جبهه نداریم، شکست 

سال زندانی  ۰۱بودند. موسی حیدرزاده هم ۹وتعطیلی عملیات را سرپوش بگذارد. تا جاییکه یادم می آیدآنها که دراین عملیات کشته شدند درمرکز

پوشاند!، رژیم بود. رجوی به خواسته اش، که همان عملیاتی که استخبارات عراق تعیین کرده بود انجام داده بود. وبرای اینکه، تعطیلی عملیات را ب

گاه اشرف رانیز، مقرها ومراکزدراشرف، پشت جبهه محسوب نمی شوند؟. وبه این شکل می خواست قوانین حاکم برقرار حکم میداد که ازاین پس،

مشابه قوانین جبهه جنگ وعملیات نظامی تبدیل کند. درچنین قوانینی سرکوب مطلق اعضا بسهولت پیش می رود. رجوی همیشه دوبله دروغ می 

یل صدام دادن به زندان وشکنجه و تحو زیرا هرگونه صحبت کردن دراین موارد، با اتهام نفوذی رژیم،گفت. ما خیلی دیرفهمیدیم که چنین است...،

 مواجه میشد. وبدین شکل اطالعات پخش نمی شد.

۷( موضوعات بحث های ایدئولوژیک وانقالب ایدئولوژیک مجاهدین چیست؟: درواقع هرچه کثافت تاریخی بود، برسرو روی اعضای خودش می 

ریخت: عجوزه- اپورتونیسم- طعمه رژیم بودن- لب پرخوردن سیاسی خطی- واو)وارفتگی(زیر مینیمم)خصلت منفی واصلی فرد ازیکدنگی و 



ترسو بودن و...گرفته تا هرچه که تمام مردم هم چنین خصوصیاتی دارند...(- نوکر دّوم، کلفت دّوم- طلب کاری وبدهکاری به رهبری- کرسی و 

پست ورده ومقام- کوفی، خیانت کوفیان به امام حسین ـ شرم) چرا مریم درپاریس دستگیرشد، شما شرم نکردید(- سگ دعوا- تقابل- گاو نه من 

شیرده- زالو...، همان اتهاماتی که به مخالفین وبه قول خود رجوی به اضداد نسبت می داد: مزدور رژیم، پاسدارخمینی، گراز وحشی، کارتیزکن 

رژیم، مزدورنفوذی رژیم و...، پیش وبیش ازدیگران، همه این تهمت ها را ابتدا دردرون تشکیالت به اعضا نسبت میداد. ما همیشه درجایگاه متهم 

بودیم. رجوی می گفت:»بله اعتماد نداریم، اعتماد کسب کردنی است.« واین پرانتزی همیشه باز بود که، هرگز بسته نشد. یکی از کثیف ترین شیوه 

های رجوی برای درهم شکستن افراد، اتهام جنسی بود!. وقتی صیاد شیرازی در۱۳۸۸ترورشد، دوماه درخارج اشرف دربیابانها بدلیل احتمال 

موشک زدن به اشرف، درپراکندگی بسر برد یم. یکبار درعملیات جاری علیرضا حاتمی که فرمانده دسته وبسیار فردتشکیالتی ومسئول فعالی بود. 

روی یک حرفی ایستاد، که حرفش حق بود. اّما حسین مدنی که فرمانده مقر بود، همانجا با حالت تهدید وارعاب گفت:» می روی فردا فاکت های 

جیم)جنسی( خودت را می نویسی ومی آوری، درجمع می خوانی!. این حرف تو ناشی از مسائل جنسی است، که به این شکل می خواهی آنرا 

بپوشانی.« من بسیارناراحت شدم که ازچنین شیوه ایی استفاده می شود. فرداشب علیرضا حاتمی آمد وباسری پایین و صدای خفیف وگرفته، 

دربیابانهای اطراف اشرف، فاکت های جنسی اش را خواند؟. همه سکوت کرده بودیم. سازمان با ما چنین کاری می کرد. ما دربیابانها بدلیل 

کوچکترین حرفی، باید می رفتیم ثابت می کردیم که بدلیل پنهان کردن مسائل جنسی، چنین حرفهایی را می زنیم. اّما درهمین زمان، که ما 

درپراکندگی بودیم!، تمام زنان درنشست خاص رجوی بودند!. همان نشست هایی که سرازرقص رهایی درآورد!. معلوم نیست که چه کسی مسائلش 

را پنهان می کرد. این چهار هزارنفراعضای سازمان یا رجوی؟!. رجوی فکرنمی کرد،صدام سرنگون می شود وحقایق ازغاراشرف بیرون 

 نشریاید.

همه زندانیان متهم بودند که، تفاله خمینی هستند. همه متهم بودندکه درنشیب هستند، مگروصل به رهبری باشند. همه متهم بودند که نجنگ 

هستند)اهل جنگ نیستند(، مگروصل به اوباشند و... اینچنین بود که درروانکده اشرف، بی سابقه ترین توتالیتاریسم ایدئولوژیک برجسم و روح 

 وروانمان مسلّط گشت.

ی به من می گفت سازمان حتّ  »:د کاندید عضو که پس ازسرنگونی صدام به سازمان پیوسته بود ودرآلبانی ازسازمان جدا شد، با تعّجب می گفت -ل

همه دارند جدا هنگامی که درحالیکه پیش ازاین فرد هیچ رابطه ایی با سازمان نداشت، واتفاقاً بعکس،« ؟.) دیربه سازمان پیوسته اییچرا دیرآمدی

 می شوند ومجاهدین هم خلع سالح شده اند و... ،اوبه سازمان پیوسته بود!. طلبکاری درخون مجاهدین ورجوی است.  وهمه باید درجایگاه متهم

 درمقابل رجوی بنشینند. سازمان اینگونه سنگ های توتالیتاریسم را روی هم می چیند. 

یکروزه ویک ساله ساخته شده باشد. بیش ازیکربع قرن، تنیدن چنین ساختاری با استفاده از شیوه های ساختاری نیست که :»ه  -این ساختاربقول غ

«روانشناسی وتجارب همه توتالیتاریسم ها، زمان برد.  

برای جایگاه متهم، سقفی زده بودند که ما رادردرمقابل رهبری قرار می داد. نبردن مریم به تهران، ناشی از ضعف ها واشکاالت و پلیدی ها 

وآلودگیهای ما بود. اینکه مریم)امانت خلق( رابه تهران نبرده ایم. دربرابر چنین حقی، ما مقصر و مجرم هستیم. بحث »مردم« درمیان نبود. 

موضوع » حق« رهبری بود. زیر چنین سقف سیاسی استراتژیک وایدئولوژیکی، درجایگاه متهم، هربرخوردی برای سازمان مجاز بود که با 

 اعضایش انجام دهد.

آقای رجوی!  این سخنان علی است به مالک اشتر: »ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحر 

 توبه کرده باشد وتو ندانی.«

 

موازی خط بخش یازدهم:     دو  

 دوسوی یک همسوئی ها

واز سوی دیگر  « رهبر فقط روح هللا - حزب فقط حزب هللا»شعار ورجوی( ازیکسو  دردوسوی یک جنگ وتعارض )رژیم والیت فقیه

رسید. طرفین این «رجوی ایران، ایران رجوی»وسپس تبدیل معلم به رهبرما، والنهایه به شعار«خلق جهان بداند مسعود معلم ماست »شعار

آرایی وبه مقابله پرداختند. هرچه زمان پیش می رفت، امتداد دوشعاروخاستگاه، دردوطرف یک جاده، درنقطه مقابل و رو درروی هم صف 

 دوسوی این جاده سیاه وخونین، همچون تصویر پرسپکتیو، به هم نزدیک شده وبهم می رسند. ازاین پس این دوخط روی هم می افتند ویک خط دیده

همسو یک دوسوی  ه خطی استراتژیک ویک خالء عظیم.شده ویکی می شوند، وآنگاه غیرازنقطه کورهیچ چشم انداز دیگری نیست. یک سیاهچال

ازیک توتالیتاریسم ایدئولوژیک واحدی  واتمسفر ،رنگ و بوو  طنین ،چه درمحتوا وچه درشکل ،شانه هم شانه بهاینک  ،دریک تالقی شگفت ،ییها

دواسالم بظاهرمتضاد ورو دررو، جدای  است. این دوسوی یک جنگ و تعارض،« والیت فقیه»و « رهبری عقیدتی»این نهایت داستان  دارند.

 .  است «دوخروس دریک کنام»ازخواست اصیل مردم برای آزادی ودمکراسی، داستان دوسوی یک خاستگاه، و



هرروز بیش ازپیش وبجای آنکه ما  ،نی ورژیمش، ما بجای آنکه درمسیر رو به جلو وپیشرفت، ومبارزه با ارتجاع، دیکتاتورییدرمبارزه با خم

وقهقرا، شانه به شانه آنها سائیدیم والبته درتن همدیگر فرو رفتیم. محتوای قب وا وعمل با آنها بجنگیم. متأسفانه روزبروزدرمسیر رو به عدرمحت

ودرمواردی بدلیل اینکه ساختارما یک  ، وکپی برابراصل قراردارد،المثنای ایدئولوژی ارتجاع ،درونی سازمان وآنچه درتشکیالت می گذرد

چون یک همازرژیم والیت فقیه هم عقب ترماندیم. زیرا رژیم والیت فقیه نمی توانست مردم را  ویک محیط کوچک محصوربود،ت تشکیال

 سازد. توتالیتاریسمش مقید به انجام فرامین کیلومتر وبی ارتباط با جهان خارج،۶در۶دریک قرارگاه محصور تشکیالت بسته  مثل مجاهدین

 رجوی شاگرد خمینی

 راخمینی  همان قدرت واتوریته بی چون وچرایبغایت میل داشت  زیرا کرد.می پیاده درتشکیالت مجاهدین  ،موختمی آازخمینی هرآنچه  رجوی

درشکل وظاهر، دونیرو ودوجریان رو درروی هم  داشته باشد.رارهبری سیاسی ورهبری انقالب ( ، زمینه )رهبری مذهبی هرسههمزمان دربطور

درواقع  م سراپا متفاوت ومتضاد، اسالم ارتجاعی واسالم انقالبی. اّما درجوهرومحتوا، تمامی کارکردها مشابه وقرینه هم.وبقول رجوی دواسال

هرآنچه خمینی با شم ضد انقالبیش پیشاپیش می فهمید وعمل می کرد. رجوی همان را نصب العین قرارمی داد. زیرا ازنظررجوی، خمینی خیلی 

شت. به همین دلیل ازآن الگو برداری می کرد. وبدین شکل درعمل بصورت نانوشته ایی، عمالً تبدیل شده بود به شاگرد هوشیاری ضد انقالبی دا

برداری می کرد. اگرچه نوشتن چنین کالمی برای من بسیار سخت ودشوارودردناک خمینی کپی که رجوی، گام به گام ازدوخط موازی  خمینی.

ن خارج ازذهن من و ما، نه تنهاملموس، بلکه انکارناپذیرند. نمونه های این دو سوی یک همسوئی ها را است. اّما پدیده های مادی درجها

 درگذرزمان بوضوح شتاب می گرفت را می توان دید:

را ازروی دست نوشته هایی که دراشرف بدست آورده بودم، ازکّل موضوع نشست ۱۳۶۷درسال  نشست سه روزه به موسوم رجوی( نشست ۱

دردرون  چرا ما .کند که خامنه ایی را اینطور شالق کش می ،وقتی خمینی برای حاکمیت اش اینقدرتیزاست »:شدم. رجوی درجایی می گویدمطلع 

که ما درآنزمان برسرموضوع انفال ومالکیت ۱۳۶۶تیزنباشیم)دراختالف بین خامنه ایی ومیرحسین موسوی درسال اینچنین  )تشکیالت(خودمان

 وپلید روح ضد انقالبی متوانی چطورمیبرایم خیلی عجیب وباورنکردنی بود که « (.ت بودیم ودرجریان چنین مسائلی قرار داشتیمدرزندان گوهر دش

حتّی اگرچنین مسئله ایی به ذهنمان هم بزند، نشانهٔ فساد است. چه رسد برزبان  ؟!.خودمان قراربدهیمسرمشق کار وشیوه های تشکیالتی الگو واورا 

 آوردن و اجرا وپیاده کردنش درتشکیالت.

رعب در درون ایجاد ودردرون تشکیالت همان فضای رعب ذاتی ) ، تا ازغافله عقب نماند.کرد ب میرجوی ازروی دست خمینی تقلّ بدین شکل 

. دررژیم خمینی و...تجربه کرده ایم که ارعاب وحشتناک ترومهلک ترسیدند! همه ازهم می .امعه بودایجاد کردخمینی درجارمغان  که افرد(

 مثال: ترازسرکوب درجامعه عمل می کند.

آستین  وقتی این آزادی را نداری این حس ایجاد می شودکه، ) اسید پاشی (،دراین دستگاه  سالحدر بحث حجاب و نهی ازمنکر والنهایه قوی ترین 

اجتماعی وسیاسی  ،خواسته ها ی صنفیای، جامعه چنین توانی در آیا می !.اسید می پاشند یا به اصطالح اگربد حجاب باشی؟!کوتاه بپوشی و

 .؟!دنبال کردوالنهایه سرنگونی 

... وبابهانه گیریهای سائلمدرکوچکترین وقتی درعملیات جاری درست همین کارکردها ی ایجاد رعب وهراس، درمناسبات سازمان شکل گرفت. 

دربرابرهرکارو برخوردی که خارج از چهارچوبها وارزشهای ضوابط روز مطلق وهژمونی پذیری اطاعت بی چون وچرا تحت عنوان  مختلف

ی . آیا مرا با توهین وتهدید... بکار گرفته وبه جان تو می اندارند جمعواهرم جوابگو باشی حساب پس بدهی وباید  بروز تنگ شونده تشکیالتی ،

رجوی هم خوب فهمید، سقف سرکوب و ارعاب را کجا ببندد!. رجوی می دانست که دیگرنمی  ؟!.کردخطی وسیاسی و تشکیالتی وانتقاد بحث  شود

تشکیالت ناشی ازاشتباهات سیا سی، خطی واستراتژیک را با توان به شیوه گذشته، مسائل ومشکالت وبیماریهای روزبروزگسترش یابنده درون 

وارتشی ساکن وبدون حق داشتن عملیات، باعث می شود افراد  سرپوشی بنام انقالب ایدئولوژیک حل وفصل کند. شش سال پس ازمرگ خمینی،

بود. دیگرامکان وتوانایی درمان وجود نداشت  همیشه مسئله روی میز مسئولین سازمان باشند. با گسترش چنین پدیده ایی که به اشباح رسیده

ازبیماری رو آورد. با « پیشگیری»وبیماران هم به شیوه های درمان قبلی تن نمی دادند!، وروابط مخدوش شده بود. به همین دلیل رجوی به شیوه 

ای هولناک ارعاب و تهدید والنهایه زندان این تفاوت که این پیشگیری درعرصه تشکیالت وحضوردرعراق جذامی شده وایزوله ازجهان، راه حله

 ۱۳۷۴وشکنجه ... را درپی داشت. وجود چنین مسائلی نقطهٔ آغازی بود برتحمیل عملیات جاری با یک سناریوی ازپیش طراحی شده درسال 

هین وتحقیرهای وطنین درنشست های موسوم به حوض. ازاین پس هرکسی درتله ساخته شده رجوی بنام جمع، ناگزیربود زیرضرب فشارها وتو

نه تنهاازحرفهای خود پا پس بکشد، بلکه باید مطلق وبشکل تحقیر آمیزی اعتراف کند به درستی  زنگ دارصدا وفریادهای جمع دائم تحریک شونده،

صندلی متهم بنشیند. حرفهای مسئولین سازمان وانقالب ایدئولوژیک!. این داستان جمعی است که، فردا نوبت یکی دیگر ازهمانهاست که باید در

به همین دلیل رجوی ازآن بسیارراضی بود. رجوی تأکید می ماخود تبدیل به شکنجه گران خود می شدیم.  اینک درچرخه عملیات جاری وجمع،

همین دلیل به  )امنیّت دسته جمعی(است. عملیات جاری هم درهمین حکم بود. مقوله ایی برای امنیّت جمعی « جمعی»کرد که امنیّت یک مقوله 

می دردستگاه توتالیتاریسم رهبری عقیدتی جنس وکارکرد عملیات جاری، بحث اش انتقاد وانتقاد ازخود نبود، بکله امنیّتی است. همین اآلن که 

رعابی درجان ا .نویسم، حالت وچهره خندان رجوی که ازچنین نشست هایی لذّت می بُرد، یادم آمد!.او فهمیده بودکه چه کشفی کرده، عملیات جاری!

 بیمار، تا بیماریهای خود رافراموش کند!. ویک بیماری بگیرد، بیماری ترس ورعُب ازتشکیالت وجمع.

 مریم، قابلٔه انقالب ایدئولوژیک

 )درنبود امکان عملیات(پذیرش آتش بس ما بطورمتوسط هر پنج روز یک عملیات داشتیم، حاال  ۶۷، تأسیس ارتش تا سال ۶۶ازسال »رجوی گفت:

 .ازآنجا که عملیات جاری با بندهای انقالب ایدئولوژیک معنا ومفهوم پیدا می کرد «.کار کنیم« تضمین جمعی»بعالوه« عملیات جاری»باید با 



جاهد می )صفتی که به مردان منرینه وحشی» حاال به جایی رسیدیم که برای ریشه کن کردن »مهوش سپهری )نسرین( گفت:  ۷۷درسال 

رجوی( که دستگاه خمینی ودستگاه گزارش نویسی دو دستگاه ) صورت درهمین سال بهعملیات جاری  «باید جراحی ایدئولوژیک کنیم.«دادند(

نمان را نشانه گرفت. مریم رجوی خیلی واضح وروشن می گفت: افصل جدیدی برای سرکوب درتمامیّت روح ورو ،مبتکر آن مریم رجوی بود

 «سئولین ما هر روزشما را جمع و جوروتروخشک کنند؟ هرکس خودش باید مسئول انقالب خودش باشد.چرا باید م»

..، درواقع عملیات جاری، نفی اصل انتقاد وانتقاد ازخود بود. وتبدیل شده به عملیاتی مشابه عملیات نظامی درصحنه جنگ وتبادل آتش با دشمن.

وگذاشتن درسینه دیواروتداعی محاکمات صحرایی بهنگام دیگرانتقاد درکارنبود. محاکمه درجا،  وهمان قواعد وظوابط جنگ را هم به خود گرفت،

نقض ضوابط واحمال کاری و... نام عملیات جاری، توجیهی برای همین روش سرکوب بود. وهرکس کوچکترین مخالفتی می کرد، به آن تهمت 

می، چنین کاری بربریّت محض تلقی می شد. وحشت وهراسی که افراد ازعملیات فرار ازصحنه جنگ می زدند...!. زیرا منهای این تشابه اس

جاری ودیگ ونشست جمعی داشتند، هرگز قابل بیان نیست. تنها می توان آنرا باسنگسار انسان مقایسه کنیم. ومن می دانم روح وروان آسیب 

 پذیرترازجسم آدمیست.

 سار کالمی عملیات جاری، همان سنگسار، اّما نوع روانی وسنگ

تهمت، ارعاب،  نبود. عملیات جاری ودیگ ونشست جمعی و...چیزی نیست، جزسنگسارکالمی)فحاشی،« خدا»دیگر « کلمه»درعملیات جاری 

 تهدید و... با هدف درهم شکستن فرد(. عملیات جاری، یک عملیات جنایی وشکنجه برعلیه افراد است. بسیاری ازاعضا که در زندانها زیرشکنجه

خمینی درهم نشکستند، درسنگساری چونین وحشیانه وبی رحم به حرمت وروح وروانشان درسازمان مجاهدین، ازپای درآمدند. این شامل  های

کادرهای باال وعناصرپایین نبود. بلکه حتّی ارشدترین زنان شورای رهبری نیز به این ترس و واهمه و...ازآنچه در درون خودشان می گذشت 

ی کردند ازعملیات جاری ودیگ می ترسیدند. ساختارسرکوب همه را در برمی گرفت وهیچ کس ازآن مستثنی نبود. این تمام اقرارو اعتراف م

 هنررجوی بود. عملیات جاری، همان سنگسار است، اّما نوع روانی وسنگسار کالمی. 

را دریوتیوپ دید، که امریکایی ها درزندان اجرا می یک شیوه بازجویی هست که می توان آن  این نوع ازمحاصره فرد وسوال پیچ کردن او،

کردند. بدین شکل که یک زندانی با چشمان بسته درمحاصره چهاربازجو درفاصله چسبیده به سراوبطور مستمر هرچهارنفربازجوحرف میزنند 

 وسوال می کنند ومتهم گیج وگنگ تنها سوال وفریاد های مستمر می شنود تا درهم بشکند.

ختار)عملیات جاری ودیگ ونشست جمعی( امکان گریزی برای هیچ کس نیست. اگرهرفرد درهرسطحی، کوچکترین احمال وگذشتی دراین سا 

نسبت به سوژه ومتهم از خودنشان دهد، خودش سوژه نشست می شود. یک دستگاه منسجم وبی شکاف برای ُخردکردن افراد درسیستم بسته 

الیتاریسم، جنایت اصلی رجوی بشمار می رود. رجوی ومسئولین سازمان شرم وحیا را وانهاده اند. دراشرف ومحصوردرعراق، برای تحمیل توت

، برای یک فرد مشخص )که ترسناکترازهمه بود ومعنای سیاسی وامنیتی می دهد( «نشست جمعی خاص»سوژه های عملیات جاری ودیگ و

دگی ...نسبت داد، کوچکترین رحم وگذشتی نداشتند!. سوژه بعضی اوقات هراتهامی که می شد ازرژیمی بودن ، ومسائل جنسی و خیانت وبری

زیرکتک کاری و...زخمی وخونین می شد ونشست روزها ادامه داشت. کسی که متهم می شد پاسدارخمینی وخائن و...است!. پس ازدرهم شکستن 

کیست که « ه ، تومجاهد خلقی وازبرادران مسئول ما هستی...؟!.ن»سوژه ، واعتراف وتن دادن به خواسته های سازمان، بالفاصله به او می گفتند: 

 درسازمان چنین تهمت هایی نخورده باشد؟. این یک وحشت وهراس همگانی است وازقضا بکارگیری چنین شیوه ایی می تواند دستگاه توتالیتاریسم

چهارنماینده مجلس درباره جریان مک  فارلین سوال  وقتی۶۵رجوی را حفظ و حراست کند. همان شیوه ایی که خمینی بکا رمی برد. درسال 

رجوی هم به همین سیاق همه رابه خمینی گرایی و دشمن « سخن می گویند!.« اسرائیل»بعضی ها با زبان »کردند. خمینی عطف به آنها گفت: 

 اش متهم می کند.

 دوروی یک سّکه

 سنگسارجسم، و سنگسارروح

 ار مخالفم. چه باسنگسارزنان ومردان و چه باسنگسار کالمی وکشتن روح  ونابودی حرمت انسان.بگذار تأکید کنم که باهرنوعی ازسنگس

، خمینی هم همین را می گوید!. به همین دلیل است که رجوی ازاین تئوری وشعارو «جیم ) مسائل جنسی ( می دهد شیطان رجیم!»ازنظر رجوی  

ازعبارت قرآن جهت توجیه این سرکوب استفاده می کند. درمنطق رجوی، سنگسار کالمی « جیم می دهد شیطان رجیم » اطالق بارمذهبی بدان 

جمعی درابعاد بسیار، که دور واطراف فرد را می گیرند وبا فحش وتف وتوهین وتحقیر وتوی سرزدن ووگاه به کتک کاری بیشتری  )حمله وهجوم

 کشیده می  شود...( سوژه رااز پای می اندازند.

 تفاوت قانون حاکم بر سنگسار

 باقانون حاکم برعملیات جاری وسنگسارکالمی

ر سوژه بتواند ازگودالی که درآن تا نیم تنه دفن شده بیرون بیاید، دیگر سنگسار شدن متوقف وآن سوژه درقانون شریعت اسالمی سنگسار، اگ 

بخشوده می شود!. اّما درسنگسار کالمی تشکیالت مجاهدین، اگرسوژه بتواند برفرض محال ازصحنه ونشست خارج شود. بازاورا گرفته و می 

رادامه پیدا می کند. زیرا سوژه باگریختن ازمیان جمع نشان داد که تاب تحمل اش را ندارد، بنابر این آورند وسط جمع، واینبار شدیدتر ازقبل سنگسا

ن زنگ باید سنگسار کالمی را باشّدت وحدّت بیشتر ادامه داد، تا نتیجه وفرجام این سنگسارکالمی و درهم شکستن فرد را شاهد بود!. سوژه به طنی



جمع که بسیاری از آنها دوست و همقطارسالیان او وتعدادی هم مریدان حلقه بگوش رهبری عقیدتی ومریم دارنعره ها وفحاشیها و تف وتحقیر

هستند، درمی یابد که پایانی براین سنگسار وجود ندارد. درسنگسار رجوی معنای مرگ سوژه، برخالف مرگ فیزیکی، درهم شکستن روح و 

ق وتن دادن به خواسته های ... سازمان است. بدین شکل سوژه درخواست می کند تا روان او وپذیرش شکست واقرار به خیانت وتسلیم مطل

ن اقرارکند که کفران نعمت کرده واینک با کمک جمع توانسته نعمت راهیافتگی ودرک جایگاه رهبری عقیدتی ومناسبات پاک اورا فهم کرده وبه آ

براثر ازدحام وتحّرک بسیارعرق کرده ونفس زنان به مسئول نشست دوخته می  دست یابد؟. چهره پیروزجمع ازنتیجه تالشها وزحماتش درحالیکه

مه شود، تا رضایت و لبخند اورا ازاین عملکرد شان دریابند. اما مسئول نشست) زن شورای رهبری( باچهره ایی بهم ریخته ودرهم وبُراق شده، ه

به چنین روزی افتاده، شما هم ازهمین جنس دردرونتان داشتید که او  تقصیرهمه شما است که این )سوژه(» را می نگرد وبا نفرت می گوید:

د توانسته درمیان شما باشد و جسدش روی دست رهبربیفتد. همگی بروید مشابهت های خود را با این )سوژه( در درون خود بیابید وگزارش بنویسی

ه نگرانی وترسی مبدل می شود وآب دهانشان را قورت می دهند. چهره های پیروز چند لحظه پیش جمع ، سراسرب« وبیاورید درجمع بخوانید!.

هرکس خود را در نشست فردا دروسط جمع می بیند، که سوژه شده. واین آوار سنگسار کالمی ازهم اینک درگوش و روح وروانش، اورا درهم 

گسار دهشتناک کالمی راترک کند. و ای کاش که می پیچد. آرزو دارد تا شب فرا برسد وبتواند چشم برهم نهد واین دنیای محصورگشته درسن

شما که با چند کلمه وانتقاد؟!، اینقدر وحشت دارید، چگونه می » فردایی درپس امروز نباشد. زیرا آخرین کالم وتهدید مسئول نشست این بود که:

می شود یا از سوژه شدن می ترسد. درصحنه خواهید فردا درصحنه رزم وجنگ نظامی با دشمن بجنگید ؟!. کسی که اینجا درنشست زبانش باز ن

ن سوژه عملیات هم آتشی ازسالح اودرنمی آید وازصحنه فرار می کند!. بروید وهمه فردا با گزارش آماده بیایید وهمه باید استقبال کنند که اّولی

درجمع برعلیه سوژه آتشباری )فحاشی و...( نکنند. همه متهم اند که اگر فردا گزارش نیاورند و«. نشست باشند وخودشان را به تیغ جمع بسپارند...

عملیات جاری، کمینگاه درصحنه جنگ هم فردی خواهند بود که از صحنه می گریزند.) بی دلیل نبود که رجوی اسم عملیات جاری را برآن نهاد،

نده توتالیتاریسم او رهایی یابد. این ساختار رجوی برای اعضا ونیروها ی خودش می باشد. تا هیچ کس نتواند گریزی ازساختار روز بروزتنگ شو

رده شبیه دستبندهای اسرائیلی است!؛ که هرچه متهم وفرد دستگیر شده تالش وتقال می کند، دستش را رها یا کمی آسوده کند. دستبند تنگ تر وفش

ربکار گیری ایدئولوژی توتالیتاریستی برای ترمی شود. اسرائیلی ها در تکنولوژی صنعتی ابزارسرکوب پیش رفتند، وما درسازمان مجاهدین د

 سرکوب روح وروان.

 مجازات جمعی درتشکیالت

 حربه ای برای نسق کشیجمعی های اشغالگر از مجازات دستهقدرتبکارگیری شیوه   

خودکشی، خواستارخروج  مسئله اخالقی،یعنی اگر کسی هرکاری کرده بود) تبدیل شده بود به مجازات دسته جمعی،« جمع، مسئول است»تئوری  

فرار، نقض ضابطه کاری، دعوا وکتک کاری دونفریا ردوبدل شده فحاشی و انتقاد یکی به مسئولین وکوتاه نیامدن و جواب مسئول  از اشرف،

 یا قبول نداشتن انتقاد مسئول یا جمع وایستادن درمقابل مسئولین و...( همه را مجازات جمعی می کردند.رادادن و

 از مسئولیت جمعی در برابر ارتکاب جرایم حمایت می کرد.  ۱۹۳۰استالین بود که درسال  ومنش وروشاین شیوه 

حقوق » ت سبوعانه وپرقساوت انجام می شود. این مسئله حتّی  ناقضمجازات معموالً در بحبوحهٔ جنگ و منازعات مسلحانه، وبصور بیه یانت

جویانه و ای برای اقدامات تالفیجمعی به عنوان حربههای اشغالگر از مجازات دستهبه طور تاریخی، قدرت و است «کنوانسیون ژنو»و  «جنگ

چنین شیوه های اسرائیلی ها برعلیه فلسطینیان زنقض می کند. ارا« اصل برائت» مجازات جمعیبازدارنده علیه نیروهای مقاومت بکارمی گیرند. 

نسل همان فرد) فرزند، پدرومادر، و پدربزرگ و...( تأمیم  ۳کره شمای نیز جرائم را به رهبری عقیدتی و فرد آسمانی شدهٔ استفاده می کنند. در

 می دهند. این مجازاتها باقیمانده توحش قرون وسطی است، نه عصر کنون! وقوانین حقوق بشر و... 

. شما که رشته تحصیلی تان حقوق جا؟قرون وسطی ک وواپسگرایی بهزدودن زنگارهای ارتجاعی ازاسالم اصیل کجا؟ رجعت ادعای آقای رجوی! 

 است، چطور اینها را نمی دانید ونمی فهیمد؟.

   برتولت برشت« است. که حقیقت را نمی داند نادان است ولی آن که حقیقت را می داند وآن را پنهان می کند جنایتکار)تبهکار( آن» 

ه باید کار را تعطیل کرده ویکی دو روزازصبح تا شب گزارش می ما همیشه درنشست هایی شرکت می کردیم که یکی کار خالفی کرده، وهم

نین عمل نوشتیم ودرجمع می خواندیم واثبات می کردیم ما هم دردرون خود چنین مسائلی را داشته ایم، که متوّجه این امرخالف این فرد نشده ایم وچ

 خالفی یا فردخالفکاری دربین ما ودرتشکیالت پیدا شده است.

 وتأمیم به همه اعضاجرم اخالقی 

زیرا می گفتند که فالنی به میالد هدیه درالعماره قرارگاه همایون،  فردی بنام میالد گفته شد بایکی روابط اخالقی داشته) درست یا غلط،  ۷۸درسال

!. زیر این فرهنگ، مسائل جنسی تولّد داده و چنین مسائلی درسازمان تابو بود!، وگفته شد که این فرهنگ بورژوازی درمناسبات ما چکار می کند؟

به ۹۴آبان سال ۷اکبرعلیدوست، یکی ازشهدای حمله موشکی خوابیده است!.( همه باید گزارش می نوشتند وحتّی مسئول وفرمانده دسته آن فرد)

ین موضوع درافراد زیردستم من هم ازاین مسائل)اخالقی( داشتم واینکاره بودم  که متوّجه ا»لیبرتی ( درنشست مجبورشد اعتراف کند وبگوید:

 نشدم و...( برای ما شرم آور وخردکننده بود که زنان شورای رهبری بعنوان خواهر مجاهد چنین اعترافاتی ازما بگیرند. چنین نشست هایی با

 دوروزتعطیلی کار ونوشتن گزارش توسط نفرات اجباری بود.



   

 به لیبرتی ۹۴آبان سال ۷، یکی ازشهدای حمله موشکی اکبر علیدوست

 توسل خمینی به علم کردن دشمن خارجی

 توسل رجوی به دشمن داخلی)اعضا(

گشت وشما به مسائل  به دشمن تراشی های مختلف متوسل می خمینی برای خالصی دربرابر تضاد ها و مشکالت حاکمیتش ،آقای رجوی!  (۲
 ایدولوژیک. مثال :

را راه انداختید. برای  ۶۳ازدواجچریک شهری درفاز نظامی، سناریوی طالق وبرای فراراز شکست سیاسی خطی استراتژیک جنگ  
 فرارازشکست عملیات فروغ بحث تنگه و توحید وامام زمان را راه انداختید.)علت اینکه درعملیات فروغ جاویدان ازتنگه چهارزبر عبورنکردید

برای فرارازشرایط بعد ازمرگ خمینی که صدام اجازه عملیات نداد. سفره  بحث ناشی ازاین بود که همسر راطالق نداده بودید(.  پشت تنگه ماندید،
این سفره انقالب ایدئولوژیک تا هم اینک ادامه دارد. برای و انجامید. ۷۰سال تا ۶۸های طالقمسئول اّولی مریم را پهن کردید. که این سفره به 

همراه بود و سپس نشست ۷۳ت که با سرکوب وارعاب وزندان وشکنجه سال فرارازتحلیل های غلط خطی واستراتژیک و بازتاب آن در تشکیال
و نشست های دیگ فردیّت ووزنجیره ای از نشست  ۷۴حوض وعرضه مشت آهنین وتوتالیتاریسم مطلق و انحالل ارتش وبازتأسیس آن درسال 

؟ والنهایه بحث پرچم ) با دادن پرچم «ی مجاهدینضد انقالب درون»و سپس بحث  ۸۰ومحاکمات سال  عمههای دیگر ونشست چهارماهه و بحث ط
 را راه انداختید.« هیهات »قرمز به دست مریم  (به اصطالح 

. خمینی با علم کردن دشمن بیرونی چنین کاری را می کرد، واگرپس ازآتش بس با عراق، دشمنی یافت نمی شد و بهانه ایی دم دست پیدا نمی کرد 
کرد. وشما هم بحث ایدئولوژیک وکشف علل عدم سرنگونی رژیم را درآلودگی های وزنگارهای درونی تک تک یکباره سلمان رشدی را درازمی 
اّما دراین پروسه تلخ و کشنده مشخص شد که تمام آلودکی وناپاکی وفساد نه دربدنه مجاهدین و تک به تک افراد، مجاهدین جستجو می کردید؟!. 

 «.ماهی ازسربگندد، نی زدُم»خودتان نهفته است، بلکه بعکس، دررأس مجاهدین وشخص 

سال ۳۶اّما سالگی به سازمان پیوستیم وسه چهارم این دوران هم کودکی ونونهالی مان بوده!،  ۲۰تا ۱۷سوال اساسی اینجاست که ما درسنین 
سال نوجوانی! دراین خانه ۳-۴ودگی های آن با سازمان بودیم. وحداقل بیش ازیک ربع قرن دردرون تشکیالت اشرف بودیم وبعضی بیشتر. آیا آل

ومحیط استرلیزه اشرف و حضور شما حل نشده؟. آقای رجوی! هم نسالن ما اکنون دارای نوه هستند!. شما هنوزدربحث آلودگی های نوجوانی ما 
 درجا می زنید؟. یا مشکل اصلی درجای دیگری است؟.

انتقاد وانتقاد ازخود، بلکه عملیات جاری ودیگ وکوره ودیگچه وغسل هفتگی و روزانه  ( آقای رجوی! شما برخالف اینکه برای همگان، نه۲  

می پیچید. اّما خودتان نه تنها « تیغ وتیروتبروتپانچه»و...تجویز می کنید. ودرتمامی زمینه های سیاسی تشکیالتی وخطی وایدئولوژیک، نسخه 

 زیرا ،یعنی معکوس انتقاد الگو گرفتید. ،انتقاد ازخود خمینی سبکاز همانتقاد ازخود راره شیوه بویی ازانتقاد وانتقاداز خود نبرده اید؟!. بلکه هموا

 گفت: ...میسرکوب وانحصار طلبی و نفیخمینی بجای 

مطبوعات مزدوررا ل رژیم فاسد را که شکستیم و این سد بسیار فاسد را که خراب کردیم، به طور انقالبي عمل کرده بودیم و قلم تمام اگرما ازاوّ » 

 شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم ورؤساي آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب هاي فاسد را ممنوع

دین و فاسدین را اعالم کرده بودیم و رؤساي آنها را به جزاي خودشان رسانده بودیم وچوبه هاي داررا درمیدانهاي بزرگ برپا کرده بودیم و مفس

  «.متعال واز پیشگاه ملت عزیزعذر مي خواهم. خطاي خودمان را عذرمي خواهم درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمي آمد من از پیشگاه خداي

ه غیرازچنین نمونه سال است شما با همین روش از خود انتقاد می کنید؟. ب۳۶آقای رجوی! باورکنید چنین تشابهی به این سادگی به ذهن من نرسید. 

را طی این سالیان پیش روی ما بگذارید!. ایی که خمینی هم ازخود انتقاد می کرد، لطفاًشما یک انتقادازخود،  

ً یکبار علت چنین کاری را خودتان اگر ما مجاهدین مثال بخواهیم بگوییم که در فالن سرفصل خطا کرده ایم ؛ آنوقت » :ددیاعالم کر صراحتا

«.ی دیگری را هم به عقب برداریم!مجبوریم قدمها  

ومحاصره اشرف توسط ارتش امریکا،هوشنک دودکانی فرمانده یگان درصحبت خصوصی با من، با  ۱۳۸۲یکماه پس ازسرنگونی صدام درسال

دیدید » حاال اگر برویم خارج)ترک اشرف(اضداد می ریزند روی سرما، ومی گویند: »دلسوزی وغُصه خوردن برای سازمان ورهبری گفت:

چیززیر تحلیل وتئوریها یتان غلط ازآب درآمد. دیدید خط واستراتژی سازمان غلط بود، اینهمه سال آنجا بودید حاال هیچ، برگشتید به خارج، وهمه 

بان تکه پاره مردم دارند زیردیکتاتوری  له می شوند. اینهمه دختران خیابانی هرروزباید درخیا» من عصبانی شده وبا تغیّرگفتم:« سوال میرود!.

شوند وسرمردم هرروزاینهمه جنایت انجام میشه...تو چسبیدی به این که تحلیل وتئوریهای ما درست بوده یا غلط بوده؟!. هوشنگ جا خورد!. 

نیم درخارج همین که مبارزه کرده ایم ونرفته ایم بنشی» واقعیت این بودکه ما فکرمردم نبودیم. یک چیزمهم بود، رهبری)رجوی(. به هوشنگ گفتم:

واقعیت اینکه تا این زمان « وزندگیمان را بکنیم. حداقل اینکه صادق بودیم ومبارزه کرده ایم. مهم نیست که اشتباه بوده یا نبوده. توانمان همین بود.



، می بایست سازمان را ان تا بدین ح نداشتم. فکرمی کردم انحرافاتی هست اّما دربرابر رژیم والیت فقیههنوز اشرافی به عملکرد رجوی وسازم

تقویت کرد. چون کس دیگری چنین نیرویی ندارد. تا اینکه پس از سرنگونی صدام هربار چشمه های جدیدی ازرهبری وسازمان ومسئولین تحت 

 امر رجوی را دیدم.

نخست وزیرعراق مالکی )حزب الدعوه(بکارگیری شیوه ها ی   

شیوه های مزدوران برون مرزی رژیم  ازی کاربه استفاده حتّ  .تنها به خمینی محدود نشد ، درپروسه خودشو همسوئی ها، این دوخط موازی ( ۳

حزب  «کمیته ریشه کنی» ازروی نامرا «اجتثاث»کلمه  .خط سرکوب را ازنخست وزیرعراق مالکی )حزب الدعوه( گرفتالگوی اینبار هم کشید.

 )صدام(عراققبلی دولت حزب بعث واجتثاث را ازکمیته ریشه کنی »فت: گ می ۱۳۸۸ اسفندرجوی درنشست  ث عراق و سنی ها برداشت.عب

برای اّولین زیرا . کند مشخصی را دنبال میوزهر چشم گرفتن ازسوژه های خاص نشست معلوم بود که  ابتدایک نشست گذاشت که از« گرفته ام.

به سالن اشرف تشکیالتی حضور داشتند. دربدو ورود  وسطح باالترین الیه «او -ام »تنها الیه نبود و« ام قدیم»بار، برخالف دفعات پیش الیه 

 حاکی ازغضب...برگشت وبا نگاه جلوسن، ل اوّ  ردیف هایی( از صندل مهری حاجی نژادفرمانده ستاد اطالعات ارتش ) برروی صندلی، ونشستن 

خواهیم اجتثاث کنیم درسطح  ما هم می »:رجوی گفت .افتخاری(و احتماالً فتح هللا)مهدی  . فهمیدم بحث روی من استدوختبه من  چشمش را

درهمین نشست ودرهمین الیه  افراد که شما می گویید برادرازهمین جنس »:گفتپشت میکرفون آمد ومحمد اقبال  «...!و تعارفی هم نداریم! ارتش

!. که باید تعیین تکلیف شوند سم دیگرمهدی افتخاری بود(ا -یکی دو نفرهم حضور دارند )من و ناصر ،حضور داریم اینجا که «او -ام »خودمان

 ،سالش بود ۱۰۰پدربنده  که نفرات پایین تردارند.ت را داریم جنسیّ دستگاه مالک نیست چون ما هم همان )الیه ام او(سن و سال و سابقه ما  ،و...

مثالی که ازپدرخود می آورد عطف به ما اعضای قدیمی و سن وسال ما وموی سفیدما « ) ا تا قبل از مرگ توانایی جنسی داشت وفعال هم بودامّ 

وکارد اورا  هزد تأییدهررجوی مُ  بحث اجتثاث)ریشه کنی چنین افرادی درتشکیالت(اقبال بر است که ما هم توانایی وخاستگاه جنسی داریم(محمد 

دنبال زن هستید و  »ل توهین آمیزی همه ما را مورد خطاب وپرسش قرارداد:با چهره ولحن پرخشم وکینه وبه شکچون رجوی تیزمی کرد. 

 اجتثاثجداگانه رجوی بنام نوار ویدئویی نشست هنگامی که  دو سه ماه بعد)«. ...؟! هانگه داشته ایدنهنوز شما زن را درذهنتان  هان؟!ازدواج ...

 -ام »الیه ما درسطح بحث اجتثاث که محتوای آنجا بود که فهمیدم  ،را پخش کردنددبرگزار شده بودرسالن بهارستان اشرف «ام قدیم »دیگر با الیه

نه  برای آنها اجتثاث واین نوار نشست  برای همه اعضا ی پایین تر پخش شد. بود.«ام قدیم »که ایی تفاوت کیفی دارد با نشست الیه  انجام شد. «او

معلوم بود  !.عطف به ذهن وایدئولوژیی افرادرا کرده اند ،تبلکه اجتثاث دستگاه جنسیّ  ، «ریشه کنی افراد مخالف درارتش وسازمان...»به معنی 

 بمنظور مشخص دو سوژه اصلی رجوی در این نشستولین باربرای اوّ دوالیه  که همواردرگذشته باهم صورت می گرفت، که این تفکیک نشست 

 وهرگزآن نشست با ما )الیه ام او( برای دیگران پخش نشد. .یمبود «دی افتخاری و خودم مه»

ومن آگاه بودم مسئله چیست)یکی اززنان سازمان را برای رابطه جنسی با من بعنوان مسئول  کردند پیادهروی من  ۸۶بدلیل توطئه ایی که از سال  

توسط رجوی  درنشست)اجتثاث( به این تهدید وارعاب کار سرانجام ند پرونده سازی کنند...(من تعیین کرده بودند... ومن می دانست که می خواه

تا برویم گزارش  کردند،تعطیل  من درتبلیغاتتا مجبوربه گزارش نویسی بشوم. چون بعد از نشست هم یک روز کار .که تو دل مرا خالی کنند کشید

 !بحث اخراج جدی است »:وگفته شد بودیم. دراف یکم  «او -ام »نفر ۱۴درمجموع(بود که  یمیدانشاه بعد نشست با  اف )فرزانهروزو  ویسیم .نب

می دانستیم که رجوی شرم را وانهاده ، وبرای رسیدن به هدفش ازهروسیله ایی استفاده خواهد کرد. چون « ... !کنیم وما در این دوره اخراج می

 .(۹۴بعدالتحریردرسال  –دوسال برای چنین کاری زمینه چینی کرده بودند )که ازبیان آن شرم دارم 

ن اقدامات کثیف رجوی را، درفصل پنجم، به کتاب حقیقت مانا دیگرازبیان این مسائل شرم ندارم. این رجوی است که باید شرم کند!. ای۹۶درسال

 اضافه کردم. زیرا ازآغازفکرنمی کردم که چنین جنایت وفسادی درتشکیالت سازمان وجود داشته باشد. اّما دراین سه سال که درآلبانی بودم،

ودرد!. به همین دلیل باید همه حقایق را گفت. تا  اخبارواطالعاتی شنیده ام که باورش سخت ودرهم شکننده بود، وازطرف دیگر خون واشک

 تصویرروشن وواضح ازتوتالیتاریسم ایدئولوژیک داشته باشیم.

، همراه با حمید اسدیان )کاظم مصطفوی( مسئول کنترل وبپّای من ازطرف ۸۰توضیح اینکه محمد اقبال درنشست محاکمات طعمه درسال 

رقسمت دیگری کارمی کردند وربطی به مرکز ومقرما نداشتند.محمد اقبال حتی سالهای بعد نیزهرزمان تشکیالت بودند. برغم اینکه هر دو آنها د

هنگامی که برای تبلیغات به اتاق کارما آمد وبا مسئولین ترجمه اخبارعربی  ۸۹مرا می دید، با ادا و اطوار غیض وکین اش رانشان می داد. درسال

تغییری کرده ایم. ما هردو تُرک هستیم وفقط پاالن مان عوض شده  نکن حاالما اینجا کارمی کنیم،فکر »صحبت می کرد، روکرد به من وگفت:

ن بدون آنکه واکنشی نشان دهم، با بی اهمیّتی م برگشتم وبه کارم ادامه دادم. زیرا هرگونه هم کالم شدن با چنین فردی...، النهایه کسرشأ« است. 

ک روزنامه ها و...  که من درتبلیغات داشتم، زهری به کام اوبود، چون هیچ کس دیگری نیز باورنمی آدمی ست)موقعیت ومسئولیت مانیتورین

 کرد، برغم همه کینه توزی ها...چنین مسئولیتی به من بدهند، اما آنها پشت صحنه را نمی دانستند(.   

 روزنامه های رژیم: خامنه ایی کانال وصل خدا

اینکه ولی فقیه و رهبری )خامنه ای ( را مانیتورمی کردم. از روزنامه های رژیم آخوندیدریگان تبلیغات، ( آقای رجوی! بیش از دوسال من ۴

ل سی سال است بحث اوّ  یعنی خودتان را.، دانید شماهم رهبری راکانال وصل خدامی حالت تهوع داشتم.، داند راکانال وصل خدامی

ً  ،وآخردرتشکیالت کنید که تمام این سی سال را همه چیز  واقعا شرم نمی رهبری هم کسی نیست جز خودتان!. .شود پرداخته می مقولهبه این  مطلقا

ونه مردم ومبارزه  ،ت کثیفی است که همه چیز باید فدای شمات وفردیّ این چه منیّ و...  رنج وکارهمه خون همه، باید حول نام جاه وبام شما بگردد؟!.

رهبری تمام وقت و انرژی افراد را صرف  که درجاییکه همه ما نشسته بودیم وباالی سن را نگاه کنید ببیند یکبارهم شده بیایید بنشیند .!وجنبش شود

که ازنعمت راهیافتگی به را تکرار کنند جمله کلیشه ایی که به همه یاد داده اند همواره تا همه مطلق العنان گوش سپاراو باشند و ،خودش کرده



چراتا بدین حّد ازحالت تهوع آورومشمئز کننده ای  آیا خودتان ازسی سال ستایش خودتان خسته نشدید. !.کنندازخداوندسپاسگزاری  ،درگاه شما

 سقوط کرده اید.

 حکم عزل منتظری جانشین خمینی

 حکم اعدام زرکش جانشین رجوی

علی شما هم جانشین خودتان  اش را داد.خمینی حاصل عمر و تنها جانشین برگزیده اش! منتظری را فریب خورده و...نامید وسپس حکم عزل ( ۵

وشما هم  .این دلیل اعدام نکرد تنها به .شود ا خمینی می فهمید که اعدام او به ضررش تمام میامّ  .دادید بلکه حکم اعدام حکم عزل نه تنها  زرکش

دانید که این امرچه  می ،کنید رون سازمان را میشما مالحظات د چون توانش را ندارید.. کنیدی ا اجرا نمامّ  ،دهید اعدام می به همین دلیل حکم

او دیگردرچه  ،شود ا کیست که دردرون سازمان نداند وقتی به کسی تهمتی زده میامّ  .تان است ! بلحاظ درونی وچه بلحاظ بیرونی برخالف منافع

 یک شب بدون فکر کردن به این مسائل خوابم نبرده، .شما بودموانتقام گیری سال سوژه کین ۱۷من . کند! شرایط سیاه وهولناکی صبح را شب می

فهم چشمهایم همان حالت از بیدارشدن ازخواب،  پسثانیه ۳تا۲برم نبوده که  یک صبح بدون روبرو شدن بااین وضعیت فجیعی که درآن بسر می

ت . لجن مال کردن وتهمت وافترا وکینه کشی واذیّ !خیلی بهتربود خیلی اعدامم می کردیدراستش اگر .را بخودش نگیردفاجعه ای که درآن قراردارم 

ی پوئن دادن به آنها برای چنین اعمالی چه بطورساختاری برای چنین اموری ویاحتّ  درتشکیالت وآزارهای روانی ودست بازگذاشتن دیگران

ً  !،گویم د من چه میدانی خودتان خوب می یک مرگ لحظه به لحظه است. ،سازید میتشکیالتی وسیستماتیک وچه فضایی که بطور خط  چون تماما

روح و روانش وآسایش ازنظر شما معنای تشکیالت این است هرکس باید بداند رزق روزی  .!خیلی دقیق، بطورروزانه وشد وخطوط شما اجرا می

چو  ایدئولوژیک اش کرده،چون  .را دارا است ت و آزارهای روانیازنظرمن سازمان یکی ازپیچیده ترین روانشناسی های شکنجه و اذیّ  کجاست!.

چون براثرسابقه مبارزاتی وزندان و شکنجه وشهیدانش،  .وهمین امردستتان را باز گذاشته است وهیچ کس خبرندارد کشیده بدوراشرف حصارکاملی

که از واکنش رهبری دکتر کریم قصیم وآقای روحانی اقای کنم از ب میمن تعجّ  توانست همه چیز را به وزارت اطالعا ت ورژیم منتسب کند. می

رذالت یک  ،!میدند رذالت یعنی چههف آنوقت می ،کاش جای ما دراشرف ولیبرتی بودند ب کرده وانتطار چنین رذیلت هایی را نداشتند؟!.عقیدتی تعجّ 

رهبری ، ...اریدرتشکیالتی که صبح تاشب محصورودرچنگ آنها هستی!، هرکاری که فکرش را نمی کنی با تو می کنند!. هرک اامّ  ،کلمه است

بوده  ااستعفدرحّد همان مقوله  مسئله شماهدفش ساکت کردن شما وبستن این پرونده و مسکوت گذاشتن  ،لیهفقط در تهاجم اوّ درباره شما عقیدتی 

کاش فقط  د؟!.یبودن د که به رژیم وصلیباید ثابت کنبه این شکل شما بیش ازدوسال هنوز یک قدم بحث از استعفا به بعد پیش نرفته و وموفق هم شد.

 یعنی چه!.« رذیلت»یک روزدرتشکیالت بودید، آنوقت می فهمیدید وقتی می گویم 

 ُمنجی؟،  یا قاتل بشر وآزادی؟ رهبری عقیدتی،

 سوال اینست که رهبری عقیدتی منجی ورها سازنده انسان است یا قاتل انسان وآگاهی واراده واختیار ومسئولیت پذیری او؟( آقای رجوی! ۴

عقیدتی وحذف ویژگیهای انسان که درنشست  سی سال تمام نشست های تشکیالتی سازمان صرف بحث وفحث یکطرفه شما برای جاانداختن رهبری

درسال «فلسفه عاشورا آزادی »همان ویژگیهایی که سردار خیابانی هم در سخنرانی .فشردید شده است بر آنها پای می ۵۸درسال های تببین جهان

 انسان،اراده واختیار؟! شد چه انسان بودن هوشمند اینجاست: سوال .«آزاد و آگاه مختار، و هوشمند است موجودی انسان»:تاکید داشت بر آنها ۵۸

مابه ازای هریک  آورده اید؟!وحرمت انسان چه بالیی برسر این واژه ها ومفاهیم  وآزادی اش؟!. آگاه ماندنش چی شد؟! ومختار بودنش کجا رفت؟!،

والبته آگاهانه برای اجرای همین سناریو وبرنامه ایجاد کردید ازاین صفات را با دیکتاتوری و اختناق با سانسورباقطع رابطه مطلق با جهان خارج 

وبا تهدید خروجی  با توهین وضرب وشتم ولجن مال کردن افراد وتهدید به نشست جمعی... وبا شکنجه و زندان با تهدیدوارعاب تشکیالتی، ها،

چه ارزشی ازانسان و ، و... )دولت مالکی(!به پلیس عراق هم تهدیدبه تحویل دادن افرادسرنگونی صدام  پس از حتّییعنی زندان ابوغریب صدام و

آزادی چرا نفرات باید زیربازجویی ها خود کشی کنند؟.  .له ولورده کنید ،زیربازجوییها چرا باید نفرات سازمان را سازمان باقی گذاشتید؟!.

هرکسی این حرف رانفهمد، هیچ چیزی از آزادی و انسان نمی داند. آیا  اما چیزیی که ازآن باالتراست حرمت انسانهاست!. .باالترین ارزشهاستاز

بعضی چیزها بیان کردنش ازخود آن  .؟!اشته ایدذگ شما درتشکیالت حرمتی باقی. حرمتی برای کسی قائل هستند؟!ودرتشکیالت  شمادرنشست ها

ود کردن واقعه سخت تر است...، کاش شما می دانستید حرمت انسانها را نباید درهم شکست و نابود کرد!؛ شما خود را نابود کردید!.خمینی هم با ناب

 میلیون را درپشت خود داشت. ۳۶همه ارزشها و افراد، خودش را نابودکرد. واالّ 

اگر روزی درسازمان رای ورای کشی باشد  »:گویید شما هم می« اگر همه مردم هم باچیزی مخالفت کنند من نمی پذیرم. »:گفت ینی میخم( ۵

 . خودکامه اند؟!ی گویند و دوروی یک سکّه  یک چیز رامی عقیدتیهردو والیت فقیه و والیت  «من نمی پذیرم.

برای انتخاب  برخالف حرف فوق!، پس ازسرنگونی صدام وافتادن حفاظت اشرف به دست امریکایی ها، اینجاست که وصد البته مضحک، جالب

ل درحالیکه مسئول اوّ اگرچه این یک نمایش بیرونی برای الپوشانی حقایق است،  کنید؟. رای گیری می برای نمایش دمکراتیک بودن،ول مسئول اوّ 

دوسال دراین مسئولیت آزمایشی » ا بارها درهرمورد ازمسئولین اول انتخاب شده  گفته اید که:چون شم مشخص شده بود!.نزدشما ازقبل همواره 

وهمیشه نیز اینچنین ازدو سال قبل انتخاب می شد ودوسال پراتیک دراین موضع مسئولیّت کار می «کار کرده وصالحیت اش را نشان داده است. 

البته بعضی ها خودشان  بارآخرچند کاندید وجود داشت ؟!. زنید!. بیشتری به این نمایش می هرسال سُسجالب تراینکه بعد ازسقوط صدام، وکرد!. 

به بعد وقتی کسی ویا همه آنها بنفع یکی کنار بروند؟(  چند نفرکاندید شدن را؟، ) کدام را باورکنیم ؟،!.؟تایکنفرباقی بماند.  ازرقابت کنار رفتند؟!

ل ! بعهده مگر انتخاب مسئول اوّ  سه نفر دیگررا بعنوان همردیف خودش اعالم کند؟!. ،گیرد ا تصمیم میخودش همانج ،انتخاب شدمسئول اولی 

چون کارما . زنند دست میهمه و ،حرفی نداردازحّضارکسی  هم طبق معمولبازپس این بازی رای گیری برای چه بود؟!. اّما  ل است ؟.مسئول اوّ 



معنی اش همان شّدت عمل هایی ست که فوقاً اشارت رفت، همین اشارت  ،است!. هرکاری غیرازایندست زدن فقط درنشست انتخاب مسئول اول، 

 کافیست!.

         ».! آنجا كه آزادي نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد، اجازه نمی دادند که رای بدهید» مارک تواین:  

آنها را به سخره می گیریم، اّما « شورای نگهبان». ما خواهند کردو کند میوارثانش هم چنین کرد و جالب اینست که خمینی هم انتخابات برگزارمی

وقتی  آوردم. حرفهایش رامی ،کاش جا داشت ازحرفهای خمینی واختیاراتی که برای والیت فقیه قائل بودخودمان هم همین سیستم ها را داریم!. 

 این جهان را وانسان را بی خود آفریده؟. وخیلی محترمانه ترازنمونه فوق، کنم خدا، احساس می ،حرفها واستدالالت خمینی ازولی فقیه رامی شنوم

وقتی خودمان هم  سوال اینجاست که. ؟!«نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. -جمهوری اسالم» گوید: شود می خیلی دمکراتیک میخمینی  وقتیباز 

باور کنید قصد تمسخر گرفتن ندارم. اّما چه بخواهیم وچه نخواهیم مضحکه  کنید!. ی گیری میپس چرا را درسازمان چنین کاری انجام می دهیم،

می همه افرادی شده ایم که نه تنها سیاسی نیستند، بلکه آدمهای عادی جامعه هستند، واین سطح ازبه بازی گرفتن شعوروفهم آدمی به باورشان ن

 گنجد!.

 کسی که رأی نداده حق نظرندارهخمینی:

 ، بفرمایید پلیس عراق)دولت مالکی(بفرمایید زندان ابوغریبرجوی: 

۶( خمینی برغم اینکه گفت درانتخابات و کاندیدا ها دخالتی نمی کند. اّما پس از کاندید شدن شما برای ریاست جمهوری درسال ۵۸ گفت:« کسی که 

رای نداده ، حق نظر نداره؟!«. شما هم همین استدالل اورا درسال ۵۸ به سخره و خمینی را افشاء می کردید. امّ ا گذشت و چرخ گردون به رهبری 

عقیدتی خودتان رسید. اینبار شما نمی گفتید: »کسی که رای نداده حق نظر نداره!«. شما می گفتید:» بفرمایید زندان ابوغریب. بفرمایید پلیس 

عراق)دولت مالکی(.« شما با کفشهای صدام راه نمی رفتید، بلکه با پوتین هایش، وتهدید زندانهایش!. شما کثیف ترین سوء استفاده راازحاکمیّ ت 

صدام برعلیه نیروهای خودتان می کردید. نه تنها کسانی که می خواستند جدا بشوند!، بلکه مهمتر، این اهرمی برای سرکوب نیروهایی که دردرون 

سازمان بودند نیز استفاده می شد، وهدف تان، هروسیله ایی را توجیه می کرد!. هنوز پست ترین کارهایی که شما بانیروهای خودتان کرده اید 

ً  می خواهید درعراق بمانید!. این را من نمی گویم، خودتان می گفتید وبازهم خواهید گفت!. زیرا غیرازاین همه  طرح نشده، وبه همین دلیل مطلقا

چیز افشا خواهدشد!. عباس عمانی اّولین شهید سازمان درسال ۵۸گفته بود:»حقیقت را باید همیشه ترویج کرد«! دراین سالیان چه  کارهایی 

صورت گرفته که نمی توان حقیقت را گفت؟!. حتّ ی اگر من هم سکوت کنم، باز دیگران خواهند آمد وحقایق را خواهند گفت!. سوال اینست که شما 

دربرابر این حقایق چکار خواهید کرد؟!. آنچه عطف به من است، همیشه  مابین شکست حقیقت و شکست خودم، بر شکست حقیقت گریستم!. خوب 

می دانید که درمنجالبی فرورفته اید که نه راه پس، ونه راه پیش دارید. همچنانکه خودتان می گفتید:»درسیاست هیچ  چیزی پنهان نمی ماند، صحنه 

 سیاست مثل صحنه روز محشر است، هیچ چیز افشا ناشده ایی باقی نخواهد ماند، دست آخرروزی همه چیز روخواهد شد«.

 شما برای من آنقدر مقدّ س بودید که دررؤیاهایم هم نمی توانستم مثل شماپیدا کنم. ما عاشق شمابودیم. هفده سال است آنچه برمن می گذرد 

هرروزوهرسالش سیاه تر ازروزوسال پیش بود. بدترین خوابی که درزندان خمینی دیده بودم، دستگیری شما بود. می دانستم که شما را به 

شدیدترین وجه شکنجه خواهند کرد. چقدربعداً  خوشحال بودم که رفتید خارج)سال ۶۰(، امّ ا اآلن که می نویسم برای اوّ لین باربه ذهنم آمد. کاش شما 

هم درهمان سال ۶۰ به بعد شهید شده بودید، وبه این لجنزارنیفتاده بودید. باورکردنش حتّ ی بعد از ۱۷ سال برایم آسان نیست!. هربارکه که مشغول 

نوشتن همین سطور می شوم ، سرهرسطر، ناخودآگاه ازجا بلندمی شوم و به بالکن می روم، گاهی با بغض، گاهی با خشم وگاه با اندوه کشنده !. 

هرگزهرگز!، نه خمینی نه خامنه ایی، هیچ کس نمی توانست سازمان را شکست دهد، آنطور که شما به شکستش کشاندید!. جان وجاه خود شیفته 

 منحط شما کارخودش را کرد. کاش هرگز چنین روزهایی پیش نمی آمد، کاش!.

 » تطاولی که تو کردی به دوستی با من    من آن به دشمن خونخوارخویش نپسندم«      سعدی
 

همچنانکه محمد حنیف نژاد درقبال ضربه سال ۵۰ می گفت:» آنچه که به ما ضربه میزند اشتباه ماست، نه هوشیاری و قدرت دشمن.« آخرین 
« .مبادا روزگاری به تجربه دیگران تبدیل شوید ه ها ازتجارب دیگران استفاده کنید،بچّ »این بود که: وصیت حنیف در آستانه اعدام برای بازماندگان

 وما تافته جدا بافته ایی ازقانونمندیها نبودیم.
 

 خمینی به اعتماد مردم خیانت کرد.
  اما شما پرده بکارت اعتمادمردم وعاشقانتان را دریدید!. 

  
مردم آنقدر شریف وپاک هستند که هرگزدرتاریخ، ازمبارزین و مجاهدین شان نپرسیده اند که چرا رژیم را سرنگون نکردی؟. بحث اصالً  این 

نیست!. اگر پاک وصادق می ماندیم، همین برای مردم کافی بود. مردم همیشه قدرشناسند. امّ ا شما همه چیز رانابود کردید. خمینی به اعتماد مردم 

خیانت کرد. اما شما پرده بکارت اعتمادمردم وعاشقانتان را دریدید!. آنچه ما را حفظ می کرد، تنها ایمان به شما بود. اماحقیقت فوق ایمان است!، 

چطور این را نمی دانستید؟!. مگرفجایع مناسبات درون تشکیالت یک مورد، ده مورد، صد مورد وهزارمورد است، که برسر افراد آمده است!. 

سراپای ساختارتشکیالت درتمام زمینه ها متاثراز فجایعی است که شما ببارآورده اید. باورنمی کردم روزی با مردم وهواداران هم، همان 



برخوردها و دروغ ودوزوکلک درمیان باشد. فکرمی کردم مردم نمی دانند وشما ویترین بیرونی را خراب نمی کنید!. مسائلی که اینجا درآلبانی 

شنیده ام، بالهایی که سرهرکدام ازاعضای سازمان آمده، باورکردنی نیست. بی دلیل نبود که شما هرصحبتی، حتّ ی نشستن دونفر کنارهم، یا سه بار 

نشستن روبروی هم درسالن غذاخوری راهم محفل می دانستید. این شاهکار شما بود!. بدین وسیله هرکس فقط درحیطه خودش ودرمسائل فردی 

خودش ازمسائل آگاه می شد، وهیچ اطالعاتی به بیرو ن فرد منتقل نمی شد. حاال بعد از سی سال حرفهایی می شنویم که چه بر سرافراد آمده! و 

 باور نمی کنیم؟!. همه می دانیم که این بالها درسازمان برسر افرادآمده !، اّما باورکردنش مشکل است. ازکجا به کجا رسیده ایم. 

لئوبوسکالیا...« چیزی ویرانگرترازاین نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خودره ایم که باورشان داشته ایم »  

 »ما گذشتیم وگذشت آنچه تو با ما کردی     توبمان ودگران وای به حال دگران«
 دو اشتباه محاسبه رجوی 

صدام ماندگاراست وهرتاخت  بوده و تیک حاکمیّ  دولت عراقعملکردها اینست که شما دواشتباه محاسبه کردید. یک اینکه  علت همه این( ۷

ی کسی ازقدرت حاکم پاسخ نمالنهایه  ازسرنگونی رژیم، شقیحاکمیت رسیدید درهر بهشما  که  هم. وهنگامی ماند وتازی... در اشرف پنهان می

  خواهد.

جالبه که محسن رضایی )فرمانده سپاه قبلی رژیم(از امریکا »با خنده وتمسخرگفتید:۱۳۸۱بهمن ۲۲درهمین خوش خیالی هم بودید که درپیام 

اگرچه بعد از  .«؟!...کند می کند که با درخواست او بمباران فکر می .و...خواسته که پایگاه های سازمان مجاهدین را درعراق بمباران کنند؟!

همچنانکه همیشه  را تبلیغات حذف کرد!.بهمن شما ۲۲ازپیام  این قسمت سرنگونی صدام وبمباران قرارگاهها و ستونها و نقاط پراکندگی و...،

 شد... می ءدیگری افشا صورت حجم فشارهای تشکیالتی آنقدر باال بود که به ،ی اگر صدام هم مانده بودحتّ  کند!. خیلی از قسمت ها را حذف می

وسطایی خیلی مدره تر  تفتیش عقاید قرون .زیرا مناسبات تشکیالتی به چاه منجالب قرون وسطایی پرتاب شد شود. نمی اری دوال دوالوچون شترس

 یی مردان وزنان مجاهد راشما پرده های زناشو .ی به روح وروان وخوابهای افراد هم نفوذ کردیدشما حتّ  از مناسبات درون تشکیالتی مابود.

تهمت  ۵۸مگر رژیم خمینی دربهارسال کنید اینکارها اعتباری برای شما گذاشت ؟!. فکرمی کردید. می برمال اعضا زن ومرد، ۴۰۰۰درحضور

اکنی ها راین لجن پمگر است؟!.  لباسهای زیر زنانه و قرص ضد بارداری و...پیدا شده زد که درستاد های سازمان مجاهدین درشهرقم ، وافترا نمی

مگراطالعیه و مصاحبه شیخ علی . وع دانست؟!رونامشه سید احمد خمینی موضع گرفت و اینکار را محکوم کرد کمااینکه بنفع خمینی تمام شد؟.

ما « .ستمی دانحرام آنراهتک حرمت مردم وزندگی خصوصی آنها دراسالم جایزنیست و»:تهرانی درمشهد درنشریه مجاهد درج نشد که گفته بود

به کجا  زنیم. میازروابط زناشویی اعضا وحرف های شرم آوری  ،ی باحضورشما ومریمیاینچنین پرده دریهایی درنشست ها  به کجا رسیده ایم که

به منتظری  انگ جنسیخمینی اگرچه )زند. انگی به اومی کند وهر حاصل عمرش وجانشین اش را خلع می، که رسیده ایم که خمینی وار

چنین اتهاماتی به مگر فقط مهدی افتخاری بوده ؛ رود برای حل مسائل جنسی اش؟!و... نزد!.محکوم به اعدام نکرد!.به اونگفت دنبال سگ ها می

بعد از سی سال درآلبانی خواندیم  .به خیانت و...متهم کرده بودی۶۳دانستیم جانشین خودت )علی زرکش( راهم درسال ما که نمی .اوزده اند؟!

 . ؟! میدیموفه

 تنفرانگیزترازآدمخواری می دانست. را ،«تفتیش عقاید»شکنجه های »مونتین،

 

رج شده اخ فکر نمی کردید اخبار ورسانه ها و... از سلطه انحصاری قدرت وزدوبندهای بین المللی، اینست که شمام اشتباه محاسبه دوّ  

 بگوش جهان برساند.عصر ارتباطات هرفردبتواند صدایش را تحّولی همچون ودر

 طعم گس رهبر عقیدتی

 تبدیل کادرها به شکنجه گر

شاهدیم که  آخوندی رژیم ا دریک دولت وظایف خاص خودشان را دارند. امّ  ایاجزوکالسیک ، همه نهاد ها و ارگانها ودولت های درسیستم ها ( ۸

چون یک سیستم مبتنی برایدئولوژی  .!مجلس ی نمایندگانحتّ  هستند.و...ازسیستم شکنجه درزندانها وبازجوها  جزئی خود ،ازوزرای دولت بسیاری

بظاهر وپرسنلی سیستم زندان و شکنجه ساختار تشکیالتی درسازمان مجاهدین اگرچه  کند. . درسازمان مجاهدین هم همین امر صدق میاست

. باالترین بازجوها شوند ود بدل به عناصر شکنجه گرمیخ ،تمام افراد تشکیالت وسیستم فرماندهی ،ا بدلیل ایدئولوژیک بودنامّ  ،مشخصی دارد

باالترین مسئولین سازمان هستند. اعم از زن ومرد. ازشریف )مهدی ابریشم چی( گرفته تا کاک صالح)ابراهیم ذاکری( ومهوش  وشکنجه گران،

سازمان توانایی این ژیال دیهیم و مجید عالمیان...،  سپهری و بتول رجایی و...تامحمد سیّد سادات دربندی، حسن نظام الملکی، نادررفیعی نژاد و

درصد کادرهای قدیمی )زندانیان سیاسی زمان شاه (خودش را به بازجو وشکنجه گر... تبدیل کند، چون مقوله اش جنگ ۱۰۰رادارد که 

 درصد آنها همین ظرفیت را دارند!. ۹۰ت کم ایدئولوژیک است. وعمالً چنین نیز کرده بود!. مابقی کادرها نیز درهمین سیستم توتالیتاریسم ،دس



         

 بتول رجایی                                                                                 ژیال دیهیم

 

 

 

 ۱۳۸۰محمد سیّد سادات دربندی مسئول زندانهای سازمان سمت راست مسعود رجوی پس ازنشست طعمه درسال 

 

 

  

 حسن نظام الملکی وحسن محصل دوبازجووشکنجه گر                                                                                 ۷۳خرداد سال۳۰حسن نظام الملکی سمت راست رجوی در



  

 صورتش پیداست  -چپ گوشه باال سمت -نادررفیعی ٰنژاد نفرسوم پشت رجوی                       مجید عالمیان پشت سر رجوی

 

 

  

 ابراهیم ذاکری نفرسمت راست رجوی                                                             

بیشتر  ۶و ۳شعبه »می نویسد:(«  ۱۰خلیفه خمینی )»برادرابراهیم ذاکری دررژیم خمینی شکنجه گربود. سایت مجاهدین درمقاله: شکنجه وآمال

شدند. معروفترین بازجوی این شعبه جعفر ذاکری بازجویی می ۳ییها در این دو شعبه و اکثریتها اغلب درشعبهمربوط به افراد غیر مذهبی بود. توده

اعدام مادر  بود که سال های بعد در جبهه کشته شد. جعفر ذاکری برادر مجاهد واال مقام ابراهیم ذاکری)کاک صالح( بود.این جالد در شکنجه و

 « .مجاهد خود، مادر سکینه اردهالی)معروف به مادر ذاکری( دست داشت

   

 محمد جعفر ذاکر و تقی محمدی در دو طرف باری روزن 

  



 ۵۸جعفرذاکری سمت چپ درجریان گروگان گیری سفارت امریکا توسط رژیم خمینی درسال 

 آلوده کردن دست کادرها درجنایت

 .تا دستشان بخون آغشته شود ،، تمام دست اندرکاران زندان را درمسئله اعدام ها وحلق آویز ها بکار گرفت۶۷قتل عام سال رژیم خمینی در ( ۹ 

سفانه دراین زمینه کسی که خودش سوژه بازجوییهای أمتدرسازمان مجاهدین هم چنین است.  شود. وبه این طریق باعث حفظ اسرار واطالعات می

اورا به سیستم اطالعات بردند ومن در  ،شویم مشخص شد که از اشرف خارج می آنکهبعد از درسالهای اخیراحتماالً  ه،بود۷۳رفع ابهام درسال 

سالها  ،شناختم زیرا آن شخص رامی ،ل باور نکردمبار اوّ  .(چ -پ)  بود ۷۶زندانبان... سالهایکسانی که  ءنام اورا هم جز گزارش های افراد،

تواند وباید  می ،فهمیدم که هرکسی درآن سیستم باشد ا گزارش های دیگری هم بود و من میسیارپرعاطفه ومهربان!، امّ درسلولهای انفرادی بود وب

 انجام دهد. دبای وشکنجه را هم می ضرب وشتم ،درسیستم زندان و کاراطالعاتی

 

دهم؟!.  یا نظری در باره متن توافق هسته ایی )برجام( نمی ،گوید من درجریان جزئیات مذاکرات هسته ایی نیستم خامنه ایی می( آقای رجوی! ۱۰

تان واعالم هزارزن شورای مرکزی مجاهدین مثل  من ازاقدام خواهر مریم »:یدیگو میبه اعضا درلیبرتی ۱۳۹۳درپیام درونی درسال هم  شما

من دراشرف  ۱۳۸۲بدلیل اینکه بعد از سال  »:گفته بودید؟!. )گویی فراموش کرده اید که بارها وبارها «از تلویزیون شنیدم وبی خبر بودم  ،شما

اگرچه  قبل است.سال ۱۰مثل  کماکان سال گذشته و رده های افراد ۱۰ن با اینکه اآل «.حضور ندارم نمی توانیم رده بندی جدید شما را اعالم کنیم

ً  ؟!. شما برگزارشدبوسیله نشست وتماس  ۱۳۸۹ل سادر ورده بندی کاندید های عضو وعضوها  .ن حرف هم نقض شدیهم ،بدلیل منافع تان  دقیقا

، با وشما نتوانید دروغهای خودرا ،رشته امور را ازدست بدهید کردم تابدین حدّ  بعد ازسرنگونی صدام وسرعت و گستردگی تحوالت، باورنمی

 .پنهان کنید؟! شیوه های همیشگی وبا سناریو سازی وطراحی دقیق، 

ین ( آقای رجوی! خامنه ایی ولی فقیه ارتجاع که به بقول شما به علی گدا معروف بود. دربیت خود مراسم شعر خوانی راه می اندازد. ودراین ب۱۱

کسانی که مشاعرش رازدست داده اند. کلماتی سرهم می کنند ودروصف رهبرعظیم الشأن به شعر خوانی می پردازند. این مراسم مضحک 

 وسراسر ریا وچاپلوسی وچاکرمنشی حقیرانه، متأسفانه درسازمان ودراشرف هم باب شد. یکباردریکی از نشست های چند روزه شما، ومشمئزکننده

مریم ازنفرات خواست که بیایند پشت میکرفون وشعرهایی راکه سروده یا دروصف حال شما است بخوانند. دو روزتمام نشست شما ومریم تبدیل 

راد بیایند پشت میکرفون وبرای شما شعربخوانند؟. ومریم همه را تهییج وتشویق به اینکار می کرد. واقعاً خودتان شرم نمی کنید شده بودبه اینکه اف

پایین ترین اعضا را، مضموم دانسته ونشست دیگ می  ازچنین کیش شخصیت وخودشیفتگی مفرط ومنحط. شما که برای کوچکترین عالئم فردیّت

فردیّت خود را اینچنین باد می زنید؟ آموزش ایدئولوژیک فردیّت فرا برنده شما کجا! واین فردیّت پست وفرو برنده کجا؟.  گذارید. به چه دلیل

د!. سالهاست شما فردیّت فروبرنده)وشاخص آن یعنی خمینی( را به تمامی اعضا منتسب می کردید!. و فردیّت فرابرنده) علی وار( را منتسب به خو

زشهایی ایدئولوژیکی که شما می دهید، شامل حال خودتا ن نشده است ؟. شما همیشه تافته جدابافته ایی ازانسانهای روی کره زمین هیچ کدام از آمو

 هستید. 

ودرعمل هم بسته به منافع اسالم که اسم مستعار خوش بود،  «فردا یک حرف دیگر! ،یک روزممکن است یک حرفی بزنم»( خمینی می گفت:۱۲

ی کرد. وشما هم یک روزازدواج را امری درراستای مبارزه می دانید ویک روزحکم طالق می دهید. یکبار می گویید این طالق همیشه چنین م

( قابل تکرار وتعمیم نیست . ویک روز تعمیم طالق را ضرورت سرنگونی می نامید؟. یک روز اشرف را مرز سرخ می دانید ۶۴وازدواج )سال

درمصاحبه با امریکایی ها(. یک روزمی گویید خاتمی به دوردّوم نمی رسد. وقتی به ۸۲زسرخ مانیست)سال ودوروزبعد می گویید اشرف مر

یک روزگفتید « کشک گفتم، کشک گفتید، کشک شنیدید.»دوردّوم رسید، بصورت هزل وبرای انتقام گیری بعدی درنشست های طعمه می گویید:

ی سرنگون شد گفتید: مانع ما بود وما رادرعراق قفل کرده بود. یک روز گفتید: ما بین سالح سیدالرئیس )صدام( متحد استراتژیک ما است، وقت

بهتراست همین جا پرونده مان وصاحب سالح، صاحب سالح را انتخاب کردیم. اّما قرار بود تا پای جان، دراشرف بمانیم!. درلیبرتی گفتید:

م زیراباید صدها نمونه ازشما بیاورم که به هیچ حرفتان پایبند نبودید. راستی تفاوت رهبری راببندیم)همه کشته بشویم(. من نمی توانم ادامه بده

سال بعد خودتان به این ۳۰پاکبازورهبری دجال درکجا باید جستجو کنیم؟. یکباربه بنی صدر بدلیل نام نوشتن به خمینی، اورا معتاد خمینی می نامید. و

 جانی پیام می دهید و همچنین به شورای خبرگان رهبری؟.اعتیاد می افتید وبه خامنه ایی ورفسن

« مریمی انقالب کرده»وکه ازآن بعنوان جمع  ،لباس شخصی های رجوی ،لباس شخصی ها )خامنه ایی(، درتشکیالت سازمان تبدیل شدبه( ۳۱

که توسط سازمان برای ارعاب وسرکوب استفاده  درتشکیالت نام می برد. عالوه برجمع، تولید چماقداربرای کتک زدن افراد یکی ازابزارهایی بود

 می شد.

ونمی خواهم دراین محوربیش از این بدان  ،بزبانهای مختلف درهمه زمینه ها آمده است« دوسوی یک همسویی ها»همین  درفصل فصل این کتاب،

 اشارت کنم.

اعزام وپیوستن ازافراد بی گناه به اشرف گرفته، همچنانکه خمینی افرادرابه زوربه جبهه ها ی جنگ می فرستاد.  نازقاچاق انسان برای کشاند

که خود شما آنرا افشاء می کردید. از زندان وشکنجه توسط خمینی، تا فرستادن کودکان به جنگ عراق  ،ملی آزادیبخش سال به ارتش۱۸افراد زیر

 . !رفتن ازخانه های مسکونی درقزل حصارگندان وشکنجه دردرون اشرف وشکنجه هایی چون الگو گاههای خمینی و...تا ایجاد ز

همین چیزهایی است که می  روح وروان ایدئولوژی وتشکیالت سازمان،!. آقای رجوی! من دنبال تشابهات صوری نیستم. می فهمم که چه می گویم

 انگشت گذاشته ام.من روی ماهیّت « نمود وماهیت»در بینیم ومی نویسیم.



 

 درشعارها هم می توان دید: ،( دوسوی یک همسوئی ها را۴۱

 آیت هللا خمینی . –خمینی شعارمی سازد: انقالبی ترین مرد جهان است 

 مسعود معلم ماست. –رجوی درمقابلش شعارمی سازد: خلق جهان بداند 

 رهبر فقط روح هللا. -خمینی می گوید: حزب فقط حزب هللا 

را با  دمکراتیکاست:  توسط رجوی رجوی ایران!) این شعار ابداعی نوین –ایران رجوی  –رجوی می گوید: یگانه آلترناتیو دمکراتیک  

 ایران رجوی را؟( :یا شعار تمامت خواهی ،مانمی دانیم یگانه آلترناتیو دمکراتیک را باورکنیم. ادغام می کند؟ توتالیتریسم

 خمینی می گوید: والیت فقیه! 

 روی دست خمینی برگ می کشد! اینچنینرجوی می گوید: رهبری عقیدتی و امضاء ومحرمیّت خون ونفس. و

آیا این حرفها وشعارها . چیست؟!« رهبری عقیدتی»والیت فقیه!، پس اصل اساسی « اصل»اگر شما شعار می دهید مرگ بر آقای رجوی!  (۵۱

 .!؟متناقض نیست

تفاوت دارد با افراد جامعه. آیا زندانی  ،شما به صراحت می گویید قوانینی که درون سازمان ) مجاهدین( ودرباره اعضا به اجرا در می آید( ۶۱

مطرح  وموارد ساختن افراد، بازجویی و محاکمه دراشرف وحکم اعدام برای موارد اخالقی وقطع ارتباط با جهان خارج برای اعضا و سانسور

نمی شود؟.سازمان المیه جهانی حقوق بشر، شامل حال شده دراع  

نظم خاص خودشان را )مجاهدن( اینها »می گوید: آن درتوجیه هم درباره انتقاداتی ازهمین دست به شما، رودی جولیانیکار به جایی کشیده که  

ما »هم درپاسخ به نقض حقوق بشر می گویند:ازجمله کارگزارش جواد الریجانی رژیم خمینی وخامنه ایی  .مگربحث سرنظم است؟ «دارند!.

  «.فرهنگ اسالمی خاص خودمان را داریم!

همان الگوی خمینی )داشتن قدرت واختیارات والیت فقیه و اجتهاد... ( ایده آل شما است، تا همه نیروها بدون هیچ پرسشی همان تبعیت  (۱۷

ف شده توسط رجوی و مریم، دارای اختیارات بسا بیشتری از والیت فقیه خمینی ازمرجع تقلید را درتشکیالت داشته باشند. رهبر عقیدتی تعری

 است. 

جوی حتّی درزمان خمینی می توان به مرجع دیگر اقتدا کرد!. اّما درسازمان چنین امری، اپورتونیسم وخیانت و... قلمداد می شود؟. بدین شکل ر

سنخیّتی نداشته ونافی ساختاربه صفت یک « سازمان»ن کرد، که با تعریف کالسیک همان الگوی خمینی ازوالیت فقیه را وارد سازمان مجاهدی

است.« سازمان»ارگان  

 سوال این است : سازمان مجاهدین؟  یا سازمان رهبری عقیدتی ؟

مجاهدین به سازمان رجوی شلیک تیر خالص  

 تشکیالت سازمان مجاهدین چیزی نیست جز دنبالچه رجوی. «.سازمان» ساختار سازمان روی رهبری عقیدتی سوار است، نه ارگانی بنام

هم صدیقه  ۸۴مژگان پارسایی رابعنوان جانشین رهبری) خودش( دراشرف معرفی کرد!. ودرسال  به همین دلیل رجوی پس ازسرنگونی صدام، 

مسئول اّولی سازمان گماشته شد، تا زیر دست مژگان  حسینی را مسئول اّول گمارده شد. اومطلقاً دراین اندازه نبود!.  ودرست به همین دلیل، اوبه

س کارکند،  تا مژگان پارسایی برجسته شود. زیرا درنشست انتخاب مسئول اّول، همه فکر می کردند که زهره اخیانی کاندیدسازمان است وتنها پ

به اورأی بدهیم!.) انتخاب مسئول اّول سازمان همواره ازسخنان احمد واقف وعباس داوری و... همه مافهیدیم که کاندید سازمان صدیقه است وباید 

 سال پیش از انتصاب انجام می شود واو بقول رجوی دوسال آزمایشی دراین موضع کار می کند!. به همین دلیل انتخاباتی وجود ندارد، که صحبت۲

سینی بمّدت سه دوره مستمر، دراین پست باقی ماند. تا از کاندیدی باشد!. ودراینجا جای پرداختن به آن نیست.( وباز هم به همین جهت صدیقه ح

 مژگان پارسایی تحت الشعاع قرار بگیرد.

همانطورکه دررژیم والیت فقیه، درهرنهاد یا استان های کشور یک نماینده والیت فقیه منصوب می شود. درسازمان مجاهدین هم قائده اصلی، 

امریکا(و داخلی )  -ی وزن وبار خود را چه بلحاظ خارجی ) دررابطه با صاحبخانه جدیدبه عبارتی رجو«!. سازمان»رهبری عقیدتی است ونه 

ن تشکیالت( برای کنترل واتوریته بیشتر به جانشین تزریق می کند واوتبدیل می شود به سرانگشتان رجوی درتشکیالت!. به این ترتیب نمایندگا

به عنوان سرانگشتان خود استفاده می کنند. به همین دلیل یک نگینی)جانشین رهبری( هم  والیت فقاهتی وعقیدتی، نه بعنوان مغزهدایت کننده!، بل

 درانگشت مژگان پارسایی کردند، تا مژگان بهتر بتواند تیغش را درتشکیالت بکار بندد.



و... است. چنین کاری چه با (پاسخگو نبودن ومتهم کردن دیگران، دو سوی همسویی ها ی رجوی وخمینی است. ویژگی اصلی آنها متهم کردن ۱۸

 نیروهای خود، چه با نیروهای بیرون از خود، صورت می گیرد. زیرا اصالت دراین دستگاه والیت فقیه ورهبری عقیدتی است.

نتقال ( درصحنه عمل نیزهمین دستگاه درلیبرتی حاکم بود. رژیم آخوندی خواستاراسترداد ویا نابودی سازمان واعضا بود. رجوی نیزخواهان ا۱۹

نفر دریک درگیری!.  تا اینکه امریکا ۱۰۰۰به اروپا نبود وبه هرطریقی تالش کرد درعراق باقی بماند، ولو با دادن کشته های بسیاروبقول خودش 

درلیبرتی به صراحت می گفت: ۹۳آبان ۱۱لیبرتی را ترک کنند. رجوی  ۹۴آبان  ۷وکمیساریا سازمان را مجبور کرد که پس از موشک باران 

دوخط موازی درظاهر رو در روی هم بودند، اّما منافع، منافع رهبری بود، نه « بهتراست پرونده همه ما دراینجا بسته شود) شق عاشورایی(.»

 مردم وانقالب.

 خمینی ورجوی

 سیاست دیوارکشیدن به دور خود 

نویسد:آقای منتظری درجلد نخست کتاب خاطرات خود دراین خصوص می  ۲۰ )  

ها اعتنایی نداشتند؛ و اشکال این شدند، اصال به دولتها وقتی با امام صحبت می شد ایشان متغیر میها در رابطه با دولتهست آن وقت من یادم»
های ارتجاعی را بدون احتساب عوارض آن و آمادگی الزم برای آن ها را یکی کردند وهم مواضع اصولی علیه دولتی دولتبود که هم حساب همه

، به صورت خیلی حادی مطرح می کردند. جوی که درایران بود که عراق کی هست؟ عربستان کی هست؟ شیوخ خلیج ]فارس[ کی عوارض
ریختگی کشور پس ازانقالب  هستند؟ قذافی کی هست؟ سایر کشورها را به وحشت انداخته بود. عراق هم به دنبال بهانه می گشت که از این بهم

کشید. امارات اد مرزی الجزایر را که زمان شاه به امضا رسیده بود در تلویزیون عراق پاره کرد و شاخ و شانه جنگ میاستفاده کند؛ لذا آن قرارد
شان علیه ایران تبلیغات را شروع کرده بودندهایهایی داشتند و رادیو تلویزیونو عربستان هم تقریبا یک چنین موضع  

فرستد و خط مشی های حسن نیتی را برای کشورهای مجاور میدنیا به پیروزی می رسد معموال هیأتهر انقالبی که در “... به امام عرض کردم: 
کنند یاند و دائما علیه ما تبلیغات مگونه که امروز عراق و دیگران تحریک شدهکند. و اینها تفاهم میدهد و با آنها توضیح میخود را برای آن

ول کن “ایشان فرمودند: ” ها کاهش پیدا کند.نیت به کشورهای مجاور فرستاده شود تا یک مقدار این تشنجهای حسن جاست هیأتخطرناک است. به
رت ما و هایی هستند در مجاوها دولتتوانیم دور کشورمان دیوار بکشیم باالخره اینما که نمی“من عرض کردم: ” ها نداریم.ما کاری به دولت

«خواهیم دور کشورمان را دیوار بکشیم.نخیر ما می“فرمودند:  ایشان” ها را فرا گرفته.وحشت این  
 

رجوی فقط یک سیستم دارد: غار ذی بودن   
   

طرح ها تمام  ،دیوارکشیدن دورتشکیالت واعضای سازمان. حتّی وقتی بحث خروج از اشرف هم پیش آمد ؛رجوی هم تنها یک سیستم داشت
ترکیه را به این دلیل می  . زمینی بدهید در خاک اردن، صحرا هم باشد می پذیریم. یا درعربستان ویا درترکیه!پیشنهادات سازمان این بود که یک و

ورجوی  .قرارداد امنیتی امضا کرده وهردو کشورعناصر مخالف یا تروریست و... را باهم تبادل می کردند۶۳گفت که با رژیم ایران از سال
ازسازمان جدا می شوند آسوده باشد. زیرا خروج ازسازمان یعنی دراختیار ترکیه بودن وموردتبادل  بدینوسیله می توانست ازشّر کسانیکه

 آخوندی.  ن با رژیم قرارگرفت
ما ازآنجا خارج نمی شویم. تمام  ،ما همگی درآنجا باشیم ویک سیاج هم دورآنجا بکشید ،حتّی به امریکا هم پیشنهاد می داد یک جایی به ما بدهید 

  وسخنرانیهای رجوی موجود است. دریک کالم رجوی با سیاج ودیوار کشیدن می تواند ادامه حیات بدهد والغیر. سازمان  ه هااطالعی
 تنها تفاوت اینستکه خمینی دیوارکش ورجوی بدلیل هزینه مالی سیاج کش است.

  
رجوی:حفظ تشکیالت  -حفظ نظام  خمینی:  

 
 

!. اّما بحث حفظ را اوجب واجبات می دانست رادرعراق« حفظ تشکیالت»رجوی  دانست،ات میرا ازاوجب واجب«حفظ نظام »( خمینی ۲۱

 .!رنه چیز دیگ ،بود وحفظ خود عملکردهایش درعراق وسرکوب درتشکیالتعدم افشای فظ اطالعات رجوی وحاسم مستعار ،تشکیالت

 چر رجوی درعراق باهیچ خبرنگارخارجی مصاحبه نکرد

به همان دلیلی که خامنه یی ولی فقیه رژیم با هیچ خبرنگاری تاکنون  .درعراق با هیچ خبرنگارخارجی مصاحبه نکرده؟ ( چرا رجوی تا کنون۲۲
ضربه ایی به رهبری عقیدتی است. رجوی می دانست که  ،مصاحبه نکرده!. خبرنگار خارجی ممکن است سوالی بکند که، نفس همان سوال کردن

چه درتشکیالت وچه رابطه باصدام. به همین دلیل خبرنگار خارجی مثل خبرنگار مجاهد یا سیمای مقاومت نیست  .درعراق چه کارهایی می کند!
تواند برخالف نظام فقاهتی وعقیدتی، دریک نظام دمکراتیک، هیچ سیاستمداری نمی .!که سوال های مشخص شده وباب طبع رجوی را مطرح کند

به جای دیالوگ به  ؛فقیه ورهبرعقیدتی، نمی توانند حرف اصولی ومستدل ومتقن داشته باشند ولیازآنجا که  راطرد کند. روزنامه نگاران
  ازند.دمی پروداستان سُرایی ذهن خود مونولوگ)تک گویی( 



 

 
 
پرونده سازی  ( ۲۳   

 اهرم گروگانگیری رجوی درتشکیالت 

بمثابه گروگیری ازافراد است. یک فرد را درسازمان نشان دهید که پرونده رجوی برای همه افراد تشکیالت پرونده سازی می کند. این مسئله 

 نداشته باشد. همین سیستم را هم دررژیم خمینی وآخوندی داشتیم:

۲۰۱۶ اکتبر ۲۸ - ۱۵:۴۸تهران  ۱۳۹۵آبان  ۵جمعه رادیو فردا       

...مفائزه هاشمی: سیاست کالن جمهوری اسالمی این است که همیشه دشمن داشته باشی  

« شودسازی میدر نظام سیاسی ایران برای مدیران پرونده » 
شود و می« سازیپرونده»برای مدیران « دائم»این نماینده پیشین مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفته در نظام سیاسی ایران به طور »

« سازیکمیته پاک»وی از حسن روحانی به عنوان یکی از مدیرانی نام برده که در ابتدای انقالب عضو  .دارند« نگاه امنیتی»ها در این نظام خیلی

مثالً ما االن وزیری »فائزه هاشمی در ادامه گفته  .را دارد« نگاه امنیتی»کرده و درحال حاضر نیز همان بوده و استادان دانشگاه را اخراج می

اند تا عملکرد گذاشته« هاییخبرچین»و افزوده که در وزارتخانه « یرانش قبل از اینکه آنها را منصوب بکندسازند برای مدداریم که پرونده می

باره بیشتر سخن بگوید، اما به طور تلویحی گفته که روش مدیریتی حسن هاشمی افزوده حاضر نیست در این .مدیران زیرمجموعه را گزارش کنند

سازی برای یعنی خیلی چیزها روی توهمات است. پرونده… های ما شده همه چیزهای امنیتینظارت» وی گفته. ...روحانی نیز چنین است

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده  «.شان کنارگذاریمسازیم و میهایی میمان را فوراً برایشان یک همچین پروندههای شایستههاست. آدمآدم

فائزه هاشمی در  «.دهند. خب این غلط استاند توی کاری که انجام مینفعد. یعنی خودشان ذیهای ما خودشان یک طرف دعوا هستننظارت»

تر هستند، اظهار در سیستم موفق« خوارپاچه»و « متظاهر»، «ریاکار»، «گرحیله»، «گودروغ»وگو از اینکه افراد بخش دیگری از این گفت

«.تأسف کرده است  

 خودزیرا .و پروسه نویس و رابطه های جنسی و... ناشی از طرح وبرنامه رجوی بود مجّدد واست عضویتوتعهد و درخ یسیستم گزارش نویس
ونیازمند چنین مسئله ایی بود تا درآینده برعلیه هرکسی پرونده ایی داشته  ،درعراق سوار شده فساد وجنایت می دانست که سیستم اش برچه پایه ای

ند دربحث به اصطالح ایدئولوژیکی که مسئولین پیش می کشند، مجدّداً برای چندمین باردرخواست عضویت بعنوان مثال افراد مجبور میشو باشد.
 بنویسند. تا هنگامی که فرد تصمیم بگیرد از سازمان خارج شود، این درخواست چاپ می شود به این معنی که ما اورا درفالن سال اخراج کرده

وچند مجاهد وکادرخودمان « نگهداری»فارش رهبری ورحمت ورأفت او پذیرفتیم درسازمان ازاو بودیم!، وچون التماس و...کرد ما بدلیل س
 –لیبرتی –راصرف او کنیم، تا بعنوان مهمان درحاشیه منا سبات مانده وبه رژیم آلوده نشود. چنین کاری)درخواست مجّدد عضویت( هم دراشرف 

آلبانی وهم درفرانسه ) اورسورواز( توسط مهوش سپهری انجام می شد. بسیاری ازاین درخواست عضویت ها هم درسایت های مجاهدین 
 ودراطالعیه های مجاهدین چاپ شده است.

 پرونده سازی های جنسی 



درردهٔ ترین کارهاست. مهدی سیّدی  پروند سازی درسازمان یکی ازکثیف »گفت: ۹۶مرداد ۱۸ی  یکی ازکادرهای قدیمی سازمان در –ظ 

که فرد بسیاربا شخصیت وبا پرنسیبی است وهمیشه درمقابل سازمان نقش اوپوریسیون دارد. شخصیت او مستقل ازسازمان  «ام قدیم»تشکیالتی 

ل شخصیتی که دارد ومشکل افراد وتشکیالت دربین افراد شناخته شده است. سازمان هرفردی که دیگران ازپس او نمی آیند به اومی سپارد. واوبدلی

پس ازسرنگونی صدام، به من گفتند: به ۸۲سال »  می تواند با آنها کنار بیاید وآن افراد هم جذب او می شوند. مهدی سیّدی می گوید: ،را می فهمد

رسیده که توبرروی کامپیوترت،  به من گزارش»ستاد بروم. وارد اتاق که شدم برادررحمان )عباس داوری( روی صندلی نشسته بود وبه من گفت:

اّول اینکه من  »من به برادر رحمان گفتم:« فیلم های مستهجن وجود دارد وتو چنین فیلم هایی را درفایلهای شخصی ات ذخیره ومخفی کرده ایی!.

که همه ی  ،ی وتشکیالتی استکامپیوترشخصی ندارم!. همه کامپیوترها عمومی است. دّوم اینکه من هیچ فایل شخصی ندارم وهمه فایل ها عموم

، من چطورمی توانم درفایل عکسهای مستهجنی که شما می !کامپیوتر را درمقر دیده ام مسئولین مقر به آن دسترسی دارند. سّوم اینکه من آموزش

فایل را بازکرده وبه محتوای  ، متخصص کامپیوترهستند، نمی توانند اینکه آموزش ساده دیده ام گویید ذخیره ومخفی کرده ام، وکسانی برخالف من

. می توانید بیایید به مقرما واتاق وکامپیوتر عمومی وفایل تشکیالتی را ببینید. اگرحرفی غیر ازاین ندارید خدا حافظ!. ومن ازاتاق ؟آن دست یابند

بدین وسیله پرونده  ندود. می خواستکه مهدی سیّدی ازسازمان جدا ش ند،پس ازسرنگونی صدام ازاینکه سازمان احتمال می داد) «بیرون رفتم.

سیون راداشت.( مهدی سیّدی اکنون یاگرچه همیشه درمقابل سازمان نقش اپوز .تا دست اورا ببندد. زیرا فردی بسیار با شخصیت بود ،سازی کند

«نیزدرآلبانی درتشکیالت سازمان است!.  

یک روزمن را » فردی خود محوری بود می گفت:درمقابل تشکیالت ام جدید اهل کردستان که در رده تشکیالتی  ش -ی ادامه داد: ث -ظ  

توبا افرادمیلیشیا رابطه های جنسی داری! » صدازدند بروم سالن نشست ستاد. وقتی رفتم دیدم عده ایی ازمسئولین و...آنجا هستند وبه من گفتند:

تا همه چیز مشخص بشه ودیگه نیازی نیست من روصدا کنید اینجا!، پس  !،ه رو بیارین اینجاهم ،اگراینطوره»ادم جلوشون وگفتم:تمن وایس« و...

راست می گفت. این تنها  اوباید جلو اینها محکم بأیستی! وااّل کوتاه نمی آیند!. » می گفت: ش -ث«. دیگه ازاین برنامه ها برای من نچینین! ورفتم 

فتکاریها ایستاد.تجربه ایی بود که می شد درمقابل این کثا  

تو با یک دونفر رابطه جنسی داری، وباید به » یکروزمسئولین من را صدا زدند وبه من گفتند:» می گفت: ی( -)ظبه من خلیل بزرگمهرهمیچنین  

رها کنند.) خلیل بهمراه ومرا تهدید کرده وترساندند. من هم همان چیزهایی که گفته بودند بنویسم، همه را نوشتم، تا مرا « اینها اعتراف کنی و...

«سربه نیست شد. درهمین کتاب شرح داده شده است.۷۴وبرادرش سال  .دستگیر وشکنجه شدنددرسازمان  ۷۳خواهر وبرادرش درسال  

بعد ازنشست طعمه سازمان شروع کرد به من تهمت اخالقی زدن، هفته ایی نبود که به من نگویند که یک خواهری »گفت: ۹۵مرداد ۲۹خ  -ی

درحالیکه  ،باورکن من االن ماهی یکباربه فکرمسائل جنسی می افتم.  «وباید این را بنویسی !،ش داده که توبه آنها نگاه  جنسی داشتیگزار

م درلیبرتی هرروز به چنین مسائلی فکرمی کردم. زیرا همیشه زیرفشارتشکیالتی بودم وازهمه بدتر همیشه باید فاکت های جنسی خود را می نوشت

.«رد می کرد. وهمیشه چنین مسائلی شب وروز درذهن ما بودروزانه ونوشتن مسائل جنسی، ما را خُ  واینکار  

تا اینکه مانعی  ،حجاب زن باعث می شد تا ما بیشتربه مسائل جنسی بیفتیم. حجاب تأثیرمعکوس می گذاشت» می گفت:۹۶درشهریورماه نیزد  -ل

«برای اینکار باشد.  

 تمایل به الئیک شدن درمجاهدین و مسیحی شدن دررژیم آخوندی؟

۲۴( پس از انقالب ایدئولوژیک سا۶۸ روند الئیک شدن برای پرهیزاز ورود به بحث های انقالب ایدئولوژیک شروع شد. اگرچه بعضی از افراد 
علیرغم میل باطنی شان به انقالب ایدئولوژیک تن داده بودند اّما بدینوسیله می خواستند ازسازمان مجاهدین فاصله بگیرند. این روند پس ازنشست 
حوض سال ۷۴ شّدت گرفت و رجوی درنشست ها می گفت:» الئیک شدن یکشبه نداریم.« دردوسوی یک همسویی ها، خمینی ورژیمش ورجوی 
هردو باعث فاصله گرفتن ازدین ومذهب می شدند. درسازمان نماز نخواندن درسطح اعضای قدیمی امری عادی است. وبسیاری برای حفظ ظاهر 
نماز)جماعت( می خوانند. بیش از ۹۰ درصد جدا شدگان از سازمان نماز نمی خوانند، وبسیاری ازاسالم وسیاست زده شده اند. کارکرد هردوسیستم 

توتالیتاریسم درعمل تبعات ونتایج یکسانی هم داشته است. آمار۹۰ درصد نماز نخواندن جدا شدگان نشانگر وضعیت درون سازمان است. 
زیراازروزی که جدا می شوند، دیگرنماز نمی خوانند. البته آماربیش ازاینهاست، اّما برخالف روش سازمان، من می بایست آمار را بسیار پایین 
بگیرم، زیرا مهم صورت مسئله است، نه بازی کردن با آمار. همچنانکه رژیم با آماربازی می کند؛ سازمان هم همین روش ها را بکار می گیرد. 

نسرین )مهوش سپهری( همردیف رهبری بصراحت درنشست ها ازافزایش آمار دفاع می کرد ومی گفت:» باید آمار تظاهرات یا ... را زیاد 
بدهیم.« چنین حرفهایی درنشست های عمومی بود ونه نشست های خاص خودشان ومسئولین سازمان. نسرین چنین سخنانی را درقبال کسانی می 

زد که با آمار زیاد دادن برایشان سوال پیش می آمد. اودرنقش» بریا«  مسئول سرکوب چنین نظراتی بود. بصراحت می گفت:» رژیم چنین آماری 
می دهد، چرا ما چنین ندهیم. باید درتبلیغات بیرونی آمارهای باال وچند برابر بدهیم.« واقعیّت اینستکه من نمی خواستم چنین موضوعی را بنویسم، 

بحث آمارالئیک شدن ها بود. اّما چه می توان کرد، سرهربحثی باز شود، داستان همین است...ویک موضوع دیگرپیش می آید...، همه 
 چیزدرسازمان یکدست ومنسجم شده است:»فساد درکل دستگاه سرازیرشده است«. 

اعتقادی به خدا ومذهب نداشتند، درسازمان ناگزیر شدند که مسلمان ومجاهد بشوند. زیرا تا فردی مسلمان نباشد، نمی تواند به  حتّی افرادی که 
نفری طعمه  ۴۰۰۰عضویت سازمان دربیاید. به همین خاطر رجوی همه را درتنگنا قرار میداد، تا مسلمان شوند) مجاهد(. نمونه بارزآن درنشست 

وزثابت و حسین نجفقلی و... بودند. درحالیکه رجوی می دانست که درقران نوشته شده است :که بهر۶۰درسال   



 

این اصلی ترین آیه ایی است که باید برروی جلد قرآن نوشت، وبر سردرهر مسجدی نصب کرد. وااّل هرمسجدی یک مسجد ضرار و یک اسالم 
وطالبان است. رجوی مدعی بود که اسالم اصیل وانقالبی را از زنگارهای ارتجاعی متکی به والیت فقیه ورهبری عقیدتی و خلیفه اسالمی داعش 

بیرون کشیده، اّما آنچه هرروز بیش از پیش دراشرف ولیبرتی وآلبانی شاهدش بوده وهستیم، چیزی نیست جز فریب و شارالتانیسم یک خودکامه 
عی همان حرف وعمل خمینی است:را. چنین اعمالی تدا« قدرت»را نمی پرستند بل « اسالم»ایی که   

۱۹اسفند ـ کیهان: » ”جمهوری اسالمی“ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم« ما اسالم را میخواهیم. ملت ما اسالم را میخواهند... ملت ما یک 
پارچه خواهان جمهوری اسالمی است... کمونیستها هم باید ”جمهوری اسالمی“ بخواهند... همه باید جمهوری اسالمی بخواهند... قلمها را بشکنید و 

 به اسالم پناه بیاورید.«

      

شیوه جذب نیرو، مطلق تبدیل شد به قاچاق انسان وفریب آنها وکشاندن به عراق واشرف. وبا اجبار آنها را دراشرف  ۷۶بدلیل اینکه از سال   (۲۵
 نگه می داشتند. فجایع زیادی دراین سیستم ومقر پذیرش صورت گرفت. از قبیل: زندان، شکنجه، خودکشی و پرونده سازی، تهدید وارعاب واتهام

ی زدن به آنها. چیزی که بسیار عجیب بود، کادرهایی خارج کشوری بودند که اغلب سالها دربخش سیاسی وروابط بین المللی  سازمان نفوذ
ن افرادی درخارج فعالیّت داشتند. ودرکار پرپیچ وخم کار نیرویی وتشکیالتی اشرف نمی توانستند راندمان قبلی درخارج را داشته باشند. اّما سازما

 بخدمت گرفت؟دسته های پذیرش و... را درسیستم پذیرش بعنوان فرمانده و بهزاد نظیری  علویعلیرضا جعفرزاده و بهزاد صفاری ، افشین مثل: 
و تهدید درسرکوب وزندان وشکنجه  ،همه درسیستم پذیرش، جواددبیران و آیدین و...بسیاری از افراد روابط خارجی سازمان درخارجهمچنین 
  .؟اده شدندشرکت دوارعاب 

 
 

 

   

 بهزاد نظیری سمت چپ پشت سرمریم رجوی درسیتم پذیرش بعنوان فرمانده دسته بود.          بهزاد نظیری سمت چپ نفر ایستاده
 



)العماره( مسئول یکی ازنفرات عملیاتی درقرارگاه همایون  ۷۸افشین علوی یکی ازکادرهای روابط خارجی سازمان ومترجم زبان فرانسه، درسال 
بنام علی ملک، کارگرجوانی که تحت ستم حاکمیّت رژیم آخوندی زمینه مساعدی برای انجام عملیات داشت. اوفردی بسیارزحمتکش ومهربان 
ود. بوافتاده ایی بود. افشین علوی بمّدت چند ماه بعنوان مسئول ونفرکوبل علی ملک برای آماده سازی روحی وروانی عملیات داخله همیشه با او 
عزام ودرواقع همیشه این دونفر بدون تماس با دیگران درقرارگاه همایون رفت وآمد می کردند. تا اینکه درهمین سال علی ملک به عملیات داخله ا

 شد وجان باخت.
 

 درکناراوبهزاد نظیری نشسته است -افشین علوی نفر ایستاده سمت راست مریم رجوی
 

درسرکوب ا خمینی ازحماقت اش نبود که همه یاران و اعضای دولت ومجلس ر» گفت: ام می دهد. یکباربدرستی واقف بود چه عملی انجرجوی 
 «کشتار بکشد وبازگشت ناپذیر سازد.به او می خواست بفهمد چه کسانی واقعاً سر سپرده اش هستند و دست همه آنها را  .داد اعدامها شرکت می

 
 ۷۳فرمانده تیپ بود. جزء کادرهای زندان سال  ۶۸فوتبالیست تیم ملی وهما بود ودرارتش هم سال  به همین دلیل من وقتی اسم حسن نایب آقا که

زام به شنیدم، باور نکردم ونمی خواستم باورکنم!. زیرا فرد باپرنسیبی بود!. اّما همه ما می دانیم که تشکیالت وسرسپاری به رهبری عقیدتی وال
ب های فردی است!. میدانم باورش برای کسی که درتشکیالت سازمان نیست، مشکل است!. اوحتّی کتاب تشکیالت، باالترین ارزش ها وفوق پرنسی

هنر گوش کردن وهنر بودن اریک فروم را هم ترجمه کرده است؟. همه ما درسازمان می دانیم که کار یک کادرباالی سازمان این نیست که کتاب 
کری)ضد مبارزه( است، چه رسد به ترجمه آن؟. بنابراین نیاز سازمان است تا حسن نایب اقا اریک فروم را ترجمه کند؟.  کتاب خواندن روشنف

برای وجهه بیرونی چنین کتابی ترجمه کند. وازقضا هنر گوش کردن را!. من حسن نایب آقا را درکمپ بابرو درآلبانی دیدم، اوخیلی خوب 
است که از چنین اشخاصی استفاده می کند، کسانی که با نیّت پاک به سازمان دردستگاه سرکوب رجوی حل شده است. درواقع هنر رجوی همین 

وسیاست  روش .پیوسته اند، ودردستگاه رهبری عقیدتی چه بفهمند ویا نفهمند ویا از همه بدتر، خود را به نفهمی بزنند، دچار دگردیسی شده اند!
البته توجیهات جنایت خمینی و... عاملی است  .برای همیشه استرگیری آنها وبکا، همه را شریک جرم کردن، به منظور بستن دهان آن ها رجوی

که رجوی هر چیزی نامشروعی را باآن مصادره ومشروع می کند.
  

 
 

 
بخشی آرژانتین وباشگاه هما، یکی ازبا اخالق ترین فوتبالیست های ایران، تبدیل به  ۱۹۷۸حسن نایب آقا فوتبالیست تیم ملی ایران درجام جهانی 

 ازدستگاه سرکوب وفساد رجوی شده است.
 

درپروژه رفع ابهام زندانی وشکنجه  ۷۳اوهم درسال ازسازمان جداشد. ۹۵بالفاصله درشهریورماه  ،غالمرضا شکری پس ازمنتقل شدن به آلبانی
 درباره اوداد: درسایت ایران افشاگر سازمان چنین اطالعیه ایی پس ازجدا شدن، ویکسال سال بردستانش باقیست۲۲شده بود وآثاردستبند پس از



 

 
 و تیر۷ ضربات از پس »:یکی از جدا شدگان درآلبانی که خود درزندان رجوی بود، درباره بکارگیری چنین افرادی توسط رجوی، به من گفت

 به را آنها پای که باید شود، مطمئن ... و مجلس نماینده وزیرو سرسپردگی از خواهی می اگر »بود: گفته خمینی به الجوردی ۶۰ شهریورسال۸
 «هستند. باما که شویم مطمئن تا بکشی، درزندان واعدام شکنجه

 
 شد. نیزبکارگرفته ۷۳درسال رجوی سازی وزندان ابهام رفع درپروژه آقا نایب حسن
 
 بازرگان شلیک و اعدام کرده بود.تیرباران کردند و محمود  ۳-دو نفر را بعنوان نفوذی با ژ ۶۳می گفت: دررفع ابهام ۹۵چ درآبان سال  -ل



محمود درمرکزما بود او پسر وقتی چنین خبری شنیدم که چنین کاری توسط محمود انجام شده، ابتدا برایم سخت بود. اّما دستگاه منسجم است. 
ماندگاری اودرسازمان باشد.  به همین دلیل برای چنین امری انتخاب شده است، تا چنین عملی تضمین مهندس مهدی بازرگان )نهضت آزادی( بود.

 سال سن داشته باشد.  ۲۳-۲۴نباید بیشتر از  ۶۴محمود درسال 
محمود بدلیل مواضع رجوی نسبت به مهدی بازرگان وکتابی که رجوی برعلیه پدرش نوشته بود، هرگزنام پدرش را نمی برد، وازاونفرت داشت. 

وی یا خود رجوی بغض میکرد ویا درمواردبسیاری کار به گریه می کشید. برای من اودرهرنشست که شرکت داشت، بهنگام اسم بردن ازمریم رج
همیشه عجیب بود که چرا بالاستثنا اسم مریم رجوی را می برد ودرباره اوصحبت می کند، کارش به بغض وگریه می کشد. حتی نشست سیاسی 

را نشان دهد...یا ...؟. اّما درعاشورا، با نام وسخنان حسین ... بغض  است؟. بازهم همین است...؟. نمی دانم می خواست شّدت عالقه وعاطفه اش
ازسازمان نمی کرد...!. این اپیدمی چنین افرادی بود...، یکی دیگرنیزکه چنین شاخصی داشت، اّما نمی توانم اسم ببرم، زیرا وقتی رسید به آلبانی 

یچاره چه زجری می کشید دردرونش که بتواند چنین نمایشی درنشست ها ارائه جدا شد. وپس ازجدا شدن ازسازمان فهمیدیم چرا چنین است؟. وب
...، دهد. اکثر کسانیکه درسازمان هستند، مسلّح به این حقه هستند!، ) درنشست های مرکزخودمان، هرموقع بلند می شد، بال استثنا گریه می کرد

نین می خواهد، خودش را خودی ومریمی جا بزند، تا حساسیّت وفشار روی اوکم میدانستم که اوسیستم دفاعی اش دربرابرسازمان چنین است، واینچ
 شود(. 

ما می دانستیم که هرکسی می رود پشت میکرفون، حتماً می خواهد ازسازمان » موضوعی که درآلبانی فهمیدم، این بودکه افراد جدا شده می گفتند: 
 مسئله را همه میدانستند. زیرا آنها می خواستند عادیسازی کنند، تا زیرفشارنروند.جدا شود!. وچند وقت بعد هم، ازسازمان جدا میشد. این 

 
 

من با همین گوشهای خودم »چیزی که درآلبانی شوکه کننده بود ودرابتدا با ورنمی کردم ونکردم!. ودرسال بعد، ازکسی که شاهد بود وخودش گفت:
کردم که چنین فردی، که پشت میکرفون می روند وبا رجوی ویا مریم ویا مژگان ازکسانی بودکه بهیچوجه یک لحظه هم تصورش نمی «شنیدم

، ۹۷پارسایی صحبت میکنند، کلماتی رکیکی بشنوم، که آنها درباره این نشست ها و... بگویند. این افراد تا این لحظه، خرداد ماه سال
ام. مسائلی درسازمان است، که وقتی ازآن بیرون آمدیم وپشت پرده  هنوزدرتشکیالت سازمان هستند. مواردی ازاین دست را درهمین کتاب آورده

، این یک کلمه نیست!، فساد نه رهبری، سراسر سازمان وتشکیالت را «فساد» خودمان شوکه می شدیم، وقتی میگویم: حقایق راهم شنیدیم،
درون سازمان وتشکیالت را، نمونه می آوردند، وازپشت  کاش، کاش، کاش!، همهٔ هریک ازجدا شده ها فقط یک نمونه، ازفساد«. فراگرفته است

وپروژه رفع ابهام به بعد، دیگربه روزقبل  ۷۳پرده ایی که هرکدام ازاین افراد، فقط خود، شاهد ودرجریان بودند!. تشکیالت سازمان ازسال
 .برنگشت، وهرسال رشد تصاعدی دراین زمینه داشت. وهمین مسئله سازمان ومناسباتش راپوکاند

 
دراین دگردیسی ما با نوع عاشقانی درسازمان مواجه شدیم که درطی روزونشست ها...، با آه واشک ازسازمان ورجوی ومریم  سخن می گفتند!،  

ودرخفا ودرمحفل ویا شب درتنهایی خویش، با آه واشک ووزخم هارروحی وروانی ونثارلعنت وفحش...ازمنا سبات وتوتالیتاریسم وپلیدی 
ب می رفتند. اینک بسیاری ازاین افراد درتشکیالت هستند!. این همان فسادی است که رجوی باآن روبرواست. وخود کامالً بدان تشکیالت، بخوا

راست واقف است!. اّما نه راه پس دارد ونه راه پیش!. یک سوال پیش می آید؟: پس چرا درسازمان باقی مانده اند؟. بجای پاسخ به این سوال، بهت
خواند. زیرا پاسخ به این سوال، خود، به فهم تمامیّت سازمان ورهبریش وتوتالیتاریسم حاکم برآن، وشرایطی که افراد بلحاظ پرونده  ادامه کتاب را

سازی های سازمان ازآنها درتشکیالت، اطالعات غلط وسانسور، سن وسال و بیماری ها وترس وحشت ازمارک بریدگی یا مارک رژیمی وزالو 
سال بیایند وبگویند ما اشتباه رفتیم...؟، بستگی دارد. اینها نه تحلیل من، بلکه  ۴۰ی وبی پولی دربیرون و یا اینکه پس ازبودن وشدن، گرسنگ

اطالعاتی است که مورد به مورد مشخص ازکسانی که هنوز درتشکیالت بسرمی برد، جمع اوری کرده ام. زیرا مستقل ازاطالعات خودم، می 
به جدا شدگان  ۹۶یق می کردم. تا بتوانم همه نظرات واخباروشواهد را بکاربگیرم. بی دلیل نبود که سازمان درآذرماه مورد هم تحق بایست دراین

بی دلیل نبود که رجوی ابالغیه عضویت بازگشت ناپذیررا) ممنوع الخروج( «. سیامک اطالعات جمع می کند»دردفترسازمان گفته بود:
 درآلبانی را صادرکرد. ۹۶درآذرسال

 
 

 
 محمود بازرگان فرزند مرحوم مهندس مهدی بازرگان  ازراست نفر اّول(    ) نواربازگشت فاتحان۸۸ازراست محمود بازرگان وسیامک نادری سال

 
 
 

 خمینی نایب امام زمان بود، رجوی خود امام زمان!



 
 رجوی مجاهدین درتشکیالت خودش!. ونه کند می معرفی زمان امام نایب را خود خمینی اینستکه، عقیدتی رهبری با خمینی فقیه والیت تفاوت (۲۶
 نچنی توانند ...نمی مختلف بدالیل که گفتم می بود. سخت من برای۹۵ سال تا حتّی مسئله این کردن باور است. «زمان امام» خود، که کرد می القا

صاحب الزمان  »بحث پارسایی مژگان و داوری عباس »گفت: شدند، خارج ازلیبرتی سری درآخرین ۹۵ درسال که افرادی از یکی کنند!. ادعایی
  «اند. کرده مطرح را «صغری وغیبت بودن زمانه وحّجت رجوی بودن
 وبا رفته ایران به وسپس بود دراشرف هم ۸۶سال وتا پیوسته سازمان به بعد که ۷۰درسال مروارید عملیات اسیران از یکی مهردادساغرچی (۲۷
 خانواده با را اش رابطه تمام باید فرد آن بپذیرد، عضویّت را هرکسی اطالعات وزارت »بود: گفته من به ۷۴درسال کند. می همکاری رژیم
 هیچ که است ترسناک آنها برای فرد این که کنند می احساس د،داشتن مراوده او با قبالً  که کسانی همه ایی شیوه چنین با کند. قطع وبستگانش وفامیل
 با تماس حق کس هیچ کرد. می را کارها همین هم رجوی شود. می ارعاب باعث وهمین ندارد، اووکارهایش از هم خبری وهیچ ببیند اورا کسی

 کنند. می دهاستفا خود مختلف اهداف برای شیوه یک از سیستم هردو رانداشت. و... ودوستان خانواده
 
 این هم بازرگان مهدی و «هم با همه» گفت می او ساخت!. مقهور و مرعوب « کلمه وحدت »اصل با را همه خمینی قدرت، درجنگ (۲۸

 کرد. تعبیر «بامن همه »شعار به را قدرت جنگ خاستگاه
 هم ایدئولوژیک انقالب معنی نمود. تشکیالت یستون هست شاغولِ  را ایدئولوژیک انقالب عقیدتی، مطلقه رهبری برای قدرت درجنگ هم رجوی
  «.بامن همه » تعبیر وهمان شعار وهمان رجوی، عقیدتی مطلقه رهبری بارزکردن  یعنی
 را خود خاص تولیدات قدرت، مسلّط فرهنگ امور، درهمه بلکه مجاهدین، عقیدتی دررهبری نه باشد. ویگانه یکه باید همیشه او دلیل همین به

  دارد: خود زیسا دریگانه
 وانقالبی دمکراتیک آلترناتیو تنها
 ومسلح سازمانیافته نیروی تنها
 مبارز نیروی تنها
 انقالبی و مردمی حل راه تنها
 مبارزه مشروع راه تنها
 مقاومت( ملی )شورای دهه سه از پس ماندگار آلترناتیو یگانه
 دمکراتیک بدیل یگانه شورا،
 است. دررژیم استخدام درشورا، هراستعفا است!. رژیم به وصل مجاهدین با هرفصل
 آزادیبخش( ارتشایران) قهرمان خلق بازوی یگانه

 راه میانه نداریم یا خمینی یا رجوی!)میانه باز(
 هرکه با ما نیست برعلیه ما است

 هرکه باما نیست دم اش به رژیم وصل است
 ایران رجوی، رجوی ایران

 گفت؟( می غیرازاین چیزی هیتلر، خدا مگربنده ایران) مریم مریم، ایران
 

 هجوم مورد ای رحمانه بطوربی تمایالت و ونظرات نیروها همه تشکیالت، دردرون اّما است!. بیرونی شده روتوش واعالن ی شعارها فوق موارد
 گیرند. می قرار رجوی وتمسخرواتهامات وهجو
  آنطرف)خمینی(. یا رجوی( باشی) طرف این باید یا نیست. دیگری جای هیچ وخمینی( )رجوی وباطل، حق بین »گوید: می رجوی

 
 ندارد: جنایتکارآخوندی رژیم ایادی وسخنان مواضع با تفاوتی هیچ وسخنانی مواضع چنین
 

 رئیس سازمان بسیج: هر کسی که با رهبر نیست فرقی با شمر ندارد
 

۲۰:۴۲تهران  ۱۳۹۶شهریور  ۲پنجشنبه   
با « هر کسی که با رهبر نیست»گوید رئیس سازمان بسیج مستضعفین می. با رهبر نیست فرقی با شمر نداردرئیس سازمان بسیج: هر کسی که 

 .«کندفرق نمی»شمری که روی سینه امام حسین نشسته، 

گفت، یدر مشهد سخن م« های کشورطرح والیت خواهران دانشگاه»ودومین پرور که در بیست، غالمحسین غیب«انتخاب»سایت به گزارش وب
 «.زمینه برای شما فراهم شده که جزو خواص اهل حق باشید و میزان حق و باطل بودن به میزان اتصال ما به ولی فقیه است»افزود: 

 تقدّ م عنصرمکتبی بودن برمتخصّ ص بودن
 

 ۲۹( خمینی مکتبی بودن رااصل می دانست. ومی گفت:» اگررجایی علم ندارد الاقل تعهد دارد!.« 
 

 مالک ومعیار رجوی نیز، تعهد اعضا وایدئولوژیک بودن آنها به رهبری عقیدتی بود، نه مالک ومعیار دیگر. 



اگر بامن باشد، هموزن افرادمتخّصص به آنها طال »درباره ارزش متخّصصین وارائه برنامه های شورا گفته بود: ۶۱درسال  رجوی درمصاحبه ایی

 « می دادم.

شورا وطرحها وبرنامه های آن برای ایرانی آباد ودمکراتیک، مثل همان وعده های خمینی درنوفل نوشاتو ویا دراوایل سخنان رجوی دراوایل تأسیس 

 «اقتصاد مال خراست!.»وبعدازچندی گفت:« آب وبرق واتوبوس را مجانی می کنم.»انقالب است که می گفت: 

است، بلکه هرگونه ادعای تخّصص راهم « دئولوژیک برعنصرتخصصتقدم عنصر ای»درتشکیالت مجاهدین یکی ازبحث های اصلی نه تنها

ت های  عنصری ضد انقالبی وضد ایدئولوژیک می داند. وافراد باید نسبت به این مسئله به خود انتقاد کنند. درطی این سالیان این بحث همیشگی نشس

ص( دررده پایبندی به عنصرتخصّ نها بدلیل ضعف های ایدئولوژیکی) انقالب ایدئولوژیکی  مریم رجوی بود که افراد متخصص رابرغم کارایی باال ت
 . ، تا خودراتغییر دهندکنارمی گذاشتنداساساً یا  ،های پایین قرارداده

خلبان هواپیمای  :در حضور رجوی ازخود تعریف کرده وگفته بود گویاکه به مجاهدین پیوسته بود و ،خاطره ای از یک خلبان تعریف کرد رجوی
؟ چه سودی به حال من داره؟ )میرسه(خوب به من چی »:و تمسخرگفت رجوی با طعنه. !مسافری بودن بسیار دشوارتر از دیگر هواپیماها می باشد

 «.من مجاهد خلق نیاز دارم

به شهادت رسیده باشد  فردجزاینکه  ،کرداینکاررا نخواهیم  »درباره چاپ کتاب نیز، غیرازکتابهای آقای اسماعیل وفا یغمایی، رجوی می گفت:
من نویسنده مجاهد  ،بلکه مجاهد دکتر می خواهم ،من دکتر مجاهد نمی خواهم »:به صراحت گفت رجویرده برای رجوی تهدید نبود(. )چون مّ 

  .«نمی خواهم، مجاهد نویسنده می خواهم

یعنی اسالمی. آن که مکتبی « مکتبی»کنند! ، آقایان مسخره می«مکتبی»شود تا گفته می».بود گفته بودن، دردفاع ازمکتبی۱۳۶۰خرداد۶خمینی در
کند. اگر متعّمد باشد، مرتد فطری است، و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه داده بشود، اسالم را مسخره می ،کندرا مسخره می

 « .خودش هم باید مقتول باشد

هم ی واموال وافراد مال !.زن از قبل حرام شده بودچنین مشکلی وجود نداشت، ورجوی همه چیزرا ازقبل حل کرده بود. چون البته درسازمان 
 . !محلّی ازاعراب نداشت ،ورثه همو  !.نداشتند

یکی ازمشکالت عام درتشکیالت همین تخصص است. تازمانیکه تن به امیال تشکیالت ندهی، وسرسپردگی مطلق نداشته باشی؛ همیشه 
ا به تومی سپارند. آرمان نفیسی، زیرفشاروتحقیروتوهین هستی، ودرنزد همه افراد تورا پایین می کشند. ودرپایین ترین مسئولیت ها وکارهار

کاریکاتوریست یکی ازنشریات اروپایی، همیشه یکی ازگزارش وپروژه هایی که درنشست ها می نوشت، تخصص وکارایی هایش بود. اّما همیشه 
محتوااست، رهایی یابد.  باید درحضورجمع گزارش می خواند وبه خود انتقاد می کرد، تا ازمسئله ودرگیری اصلی ذهن وکارش که بسیارپایین وبی

بود، که مجبورهم شد، اشک هم بریزد، تا درنشست مورد قبول مژگان پارسایی واقع شود. اما این خروس ۹۳آخرین پروژه خوانی اودرتابستان 
 رقصانی* است. که همیشه سازمان برای نسق کشی وایجاد فضای اختناق وارعاب راه می اندازد.

را روی مجمعی قرارمی دهند، وزیرمجمع آتش روشن است. وخروس براثرداغی مجمع، پاهایش را مرتب  خروس -زیرنویس: خروس رقصانی*
بلند می کند، وهمزمان آهنگی می گذارند وخروس با این آهنگ شرطی می شود. وسپس با پخش این آهنگ، خروس به رقص درمی آید. اّما 

یر، یکباردیگرمجمع را داغ کرده وخروس را روی آن قرارمی دهند وهمان آهنگ خروس هرچند مّدت یکبارداغی مجمع را حس نمی کند، وبناگز
ک، را پخش می کنند. نشست های الیه ایی درسازمان هم همین کارکرد رادارد. هنرکثیف رجوی این بود که انسانها را با قاّلده ها ی ایدئولوژی

سیاست بازار خرمردرندیه، بازار » رجوی خودش بدرستی گفته بود:کند.  تبدیل به حیوانات اهلی کرده، تا دربازارسیاست مطامع اش را کسب

  «.حروم زادگیه، بازار دوزو کلکه، بازار حقه است

نداشت  خاص وطوالنیدشواری وپیچیدگی ، آنچنان ص بودن، چه دردستگاه خمینی وچه رجویاثبات مکتبی وایدئولوژیک بودن برخالف متخصّ 

 . وبه مدارج باال ارتقا می یافت بعنوان عنصر ایدئولوژیک پذیرفته  ، براحتیوهرفردی که حاضر به چاپلوسی وریاکاری بود

ما باید این مملکت را عوض کنیم؛ این افکار را » :بود گفته طی سخنانی درباره موج خروج استادان دانشگاه از ایران ۱۳۵۸خمینی در آبان 
های ما را سی سال، چهل سال، به تباهی کشیدند بگذار هعوض کنیم. دانشگاه ما باید عوض بشود، از این افکار عوض بشود. این مغزهایی که بچّ 

اید غصه خواهند تصفیه بکنند، شما نشستهتصفیه کنند، و اشخاص خیرمند میخواهند فرار کنند، یک مغزهای صحیح بیایند روی کار. حاال که می
گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. می»او اضافه کرده بود: «کنند؟خورید که چرا اعدام میکنند! غصه میخورید که چرا تصفیه میمی

 «.، مغزهای خیانتکار بودندجهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها
 
 

 یک عکس ودوتفسیر
 



 

 
 چراما را ممنوع الخرج کرد ه اند

 
( یک تفسیر اینست که: این ممانعت ازسوی رژیم جمهوری اسالمی خمینی و خامنه ایی است. یک تفسیر اینست که این ممانعت درباره قرارگاه ۳۰

یکی ازمکالمات بازجویان اوین با ایشان  ۶۰اشرف است. البته منظور استاد محمد ملکی رامی فهمم که منظور وی رژیم آخوندی است!. )درسال 
بازجویی وشکنجه  شنیده ایم. وایشان درقزل حصار هم دربند سه واحد یک بود(. اّما دراشرف، دیدارکه چه عرض کنم، تماس تلفنی  رادرحین

گناه ازذهن مانیست که این عکس دکتر ملکی درذهن من وما، چنین تداعی میشود، «. کانون فساد و...»ونامه هم ممنوع و...بود، وخانواده یعنی: 
ن وعاملین ممنوع سازندگان رهبری فقاهتی وعقیدتی است. باورکنید بحث نه طنز، بلکه رسیدن به این همسویی های... دردناک گناه ازآمری

واسفناک است. اینروزها بدلیل دسترسی به اینترنت به هرچه می نگرم ودررسانه ها می خوانم، نشانه هایش را درمناسبات سازمان واشرف می 
 آن، هرروز بیشتراز روزپیش، همسوئی های شانه به شانه شدن با ارتجاع نبوده ونیست.  بینم، واین درد وموارد

 

اتوبوس ها را وصف ها را زنانه ومردانه کرده است وزنان را به استادیوم ها راه نمی دهد.  ( اگر رژیم ضد بشری جهل وارتجاع وزن ستیز،۳۱

ن اسالم دمکراتیک وبردبارومریم رهایی، و با ادعای شورای رهبری زنان و سپس شورای مرکزی تنزل یافته آن هم، اجازه سوارشدن به خودرو زنا

 ی دهد. نه تنها جداسازی صف ها، بلک زمانبندی فروشگاه زنان وپمپ بنزین و کتابخانه وپارک اشرف شهر شرف و... نیز جداسازی  شده است. نم

اینجا درسازمان هم زنان نمی توانند به  ما یک ملت هستیم، دردوسیستم بظاهر رودرروی هم، اّما درعصر جداسازیهای ایدئولوژیک بیتوته می کنیم.

نشانی های دیدن مسابقات مردان) فوتبال والیبال بسکتبال و... بروند.(، همچنین دیدن ورزش زنان وحتّی دویدن انها نیز، مرزسرخ است. اینجا وآنجا 

 واحدی دارند.

 

د. درهمه عرصه ها ، وداستان طالق ها، درسطح اشرف ومراکزممنوع کر۶۸سازمان حتی دوچرخه سواری زنان را پس ازانقالب ایدئولوژیک 

ارتجاعی را درجامعه پیاده کند!.  همه احکام اسالم رجوی شانه به شانه احکام والیت فقیه پیش رفت، اّما با یک تفاوت کیفی، والیت فقیه نمی تواند،

 کیک جنسیّتی، پیش برود. هرآنچه خمینی وخامنه ایی نتوانست، او در شدیدترین نوع تف اّما رجوی می تواند دریک تشکیالت بسته ودر حصار،

 تهران ۱۳۹۶آذر  ۵یکشنبه رادیو فردا     

 .سواری زنان در مجامع عمومی جایز نیستخامنه ای: دوچرخه



 

...در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.»سواری زنان به گفته رهبر جمهوری اسالمی، دوچرخه  

خوران مجاهدینسرقت نام وعنوان سایت ها و... وساندیس   

را « سازمان مجاهدین انقالب اسالمی»، درافالس ودرماندگی ۵۸( همچنانکه رژیم خمینی درمقابل رشد وارتقاء سازمان مجاهدین خلق درسال ۳۲

 ایرانپژواک  تأسیس کرد. تا با این تشابه اسمی بتواند مردم را فریب دهد. رجوی نیزناگزیرچنین الگوبرداریهایی گشت ودرمقابل سایت هایی چون

 ساخت؟. «... همنشین بهار آزادی»  همنشین بهارودرمقابل « پژواک ایران زمین»

را برای منحرف کردن اذهان « انجمن نجات ایران» سایت  ،متعلق به رژیم آخوندی« انجمن نجات» وحتّی پارا فراترازآن گذاشته ودرمقابل

اطالعات اشرف) خودش(  ،ایجاد کرد. زیرا تنها چیزی که برای رجوی مهم است ،نیستودرزگرفتن اخبار واطالعاتی که مناسب وضعیت سازمان 

 واز همین می ترسد. ،است

۳۳( اسدهللا بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در گفتگویی که »شهروند« گفته است:» دوره رای با 
یورنیوز « .با کیک و ساندیس پای صندوقهای رای می کشاندیم دیگر نیستند کیک و ساندیس گذشته است و آن مردمی را که

۰۳/۰۵/۲۰۱۷فارسی  

سازمان پس از سه دهه کارش به این کشیده که برای پرکردن مراسم سالیانه ویلپنت، با همان روش وشیوه های رژیم خمینی وخامنه ایی،  رجوی و
و...( را با تورمسافرت تفریحی  ، روسیسیاهپوستان، سوری ها ودانشجویان لهستانیاقی، خارجیان وپناهندگان کشورهای اروپایی) افغانی، عر
میلیون ایرانی خارج ازکشور وجود دارد. این نتیجه همان سکتاریستی است که سه دهه ۶وکیک وساندیس خوری به فرانسه بکشند. درحالیکه 

 )مجاهدین(ودّومی ،طنز )رژیم(و اولّی .ا هم جای تکرارتراژدی وطنزتغییرکرددرعراق آزمایش درون تشکیالتی خودرا نیز پس داده بود. اینج
درفصل های دیگربوضوح همراه با عکسها به این موضوع پرداخته ام..استتراژدی   

۳۴( همچنانکه افراد وعناصردردرون رژیم، مخالف چنین سیستم مافوق ارتجاعی و والیت فقیه هستند، وبقول محسن سازگارا حتّی دردرون سپاه 
ووزارت اطالعات و باندهای اصولگرا، ودردرون وجلسات داخلی خود خواستارگشایش بیشتری نسبت به وضعیت حاکم بوده وراه حل را 

 بازترکردن درهمه زمینه ها می دانند.
  )ویدئو دریوتیوپ با عنوان: »کیهان لندن - گفتگو با محسن سازگارا: انتخاب روحانى و نقش كودتاچیان«(

 
 دردرون سازمان مجاهدین نیز، بدلیل سیستم بسته وبلوکه شدن درتمام زمینه های تشکیالتی، سیاسی وخطی، خواستارچنین مسئله ایی هستند، زیرا 

 این سقف ایدئولوژی، بازتابش درون تشکیالت، چیزی جز راه وروش یک فرقه وسکت تمام عیار نیست.

ما اّولین سازمانی هستیم که نیروهایش)اعضایش(، موافق حمله امریکا به عراق بودیم؟!. زیرا همه »ازسازمان جدا شده، گفت: ۹۵س  درسال  -ق

فق می خواستند این شرایط )توتالیتاریسم اشرف(تمام شود. این مسئله پس ازسرنگونی صدام)دراشرف ولیبرتی( نیز ادامه داشت، زیرا هیچ کس موا

 نبود، ااّل رجوی.برقراری چنین شرایط وفضای توتالیتاریسمی 

 همسانی لباس پوشیدن دراین دو سیستم



 وپاسدارن وبسییجی ها درون مرزی وبرون مرزی؟ سعید قاسمی لباس هللا کرم ،

ت ( یکی ازنکاتی که توّجه من را درآلبانی وامکان دسترسی به اینترنت، بسیارجلب کرد، همسانی لباس پوشیدن دراین دو سیستم است. دراینترن۳۵

را پوشیده، که ما «مارک »وهمان « مدل»رادیدم، خیلی تعّجب کردم که!، چرا همان پیراهن وهمان « هللا کرم» حزب اللهی معروف پیراهن 

درارتش آزادیبخش وسازمان پس از سرنگونی صدام ، ازهمان پیراهن ها استفاده می کنیم!. این یک مسئله اتّفاقی نیست، یک مسئله ارزشی ، 

ستگاه یک سیستم رانشان می دهد. زیرا بهیچوجه صحبت برسر پوشش زنان دراسالم نیست!. صحبت یک اندیشه وخاستگاه اندیشه وفرهنگ وخا

های است و هم اکنون نیز درآلبانی بیشترنفرات تشکیالتی ومسئولین سازمان کما کان ازهمین لباس استفاده می کنند. من تصاویر شاه مهره ونماد

سعید قاسمی وحتّی نیروها ویاران عراقی رژیم و آخوند حکیم درعراق و...( را دراین لباس دیدم، عکس ها را ذیالً  حزب اللهی) هللا کرم و حاج

 می آورم. زیرنویس عکسها وتوضیحات را بخوانید:

 

 



  

 

 همان چسب پارچه ایی دردرپوش جیب سمت چپ وراست) مشابه لباس فرم درتشکیالت سازمان مجاهدین(

  

وحید امیری مٔوسس جشنواره مردمی فیلم عمار                                                                   



                                 

 سردار حاج محمد طالبی در محل یادمان عملیات مرصاد...  در مراسم اختتامیه اردوی راهیان نور کرمانشاه ...
 

 

 

 



 

سعید قاسمی یکی ازفالنژیس های بیت خامنه اییحاج   

  

 یکی ازمزدوران سرکوب رژیم

 



 

مردم بدلیل لباس پوشیدن او نگفتند که:»بدون هیچ دلیلی- خاک توسرجلیلی«. اگرچه اندیشه او، جدا ازلباس پوشیدن اونیست!. همچنانکه اندیشه 

 محمد علی رجایی نیز چیزی جزاین نبود:

 

 

 



 

این نوع لباس بیشتر ازاینکه سلیقه فردی باشد، نماد یک ارزش وخارج ازمرزهای ایران، حتّی مزدوران برون مرزی رژیم همچون همراهان سمت 

چپ وراست »آخوند حکیم« درعراق نیزازهمین نوع لباس استفاده می کنند، وهمین نوع لباس را همه افراد سازمان مجاهدین سالها می پوشیدند 

 وخود من هم ازهرسه نمونه داشتم: 

 



 

 آخوند حکیم ازمزدوررژیم ومحافظین او هردو ازهمان لباس مجاهدین خلق دراشرف استفاده می کنند.

 

 نگاهی به لباسهای مجاهدین دراشرف ولیبرتی تا اروپا وآلبانی
 
 

 

 لباس رسمی مجاهدین اسالم دمکراتیک مریم رجوی درلیبرتی همان مدل ومارک پیراهن

 لباسهای اشرفیان واعضای سازمان مجاهدین خلق

  اینک همان لباسها، باهمان مدل ومارک وبرند ارتجاع! درافراد سازمان مجاهدین دراشرف ولیبرتی وآلبانی استفاده می کنند راببینید: 



 

 





 



 

 

 لباس استراحت واعتصاب غذا درگرمای باالی ۵۰ درجه عراق

لباس استراحت و افراد درحال اعتصاب غذا که برروی تخت افتاده اند، وگرمایی عراق درشهریور ومهرماه... نیز همین لباس است!. درگرما 

وسرمای عراق این تنها لباس موجود برای اعضا است. البته به هرعضو، یک جاکت )سیاه ویا سرمه ایی ( تعلق می گرفت. همین لباس 

 درکارروزهای روزانه نیزاستفاده میشد:



 

 

 جهانگیر) پرویزکریمیان( ازمسئوالن سازمان:

 لباس مردان نباید بدن نما باشد!

پیشی گرفتن ازرژیم درلباس های بدن نما!، درسازمان، نه تنها به زنان، بلکه به مردان هم تذکر می دهند که لباس بدن نما نپوشید؟. درحالیکه بیش 

 ازیک یا دونوع لباس درسازمان وجود ندارد؟. وآنهم توسط سازمان ومریم رجوی انتخاب می شود.

 لباسهایی که همیشه دوسایز بزرگترازاندازه تن افراد است، تا بدن نما نباشد.) این حرف مسئول وبرادرارشد مقرجهانگیر- پرویزکریمیان درنشست 

ها است(. و گاهاً چنین جواب هایی ویا تذکراتی را هم جداگانه به جوانها می دادند. لباسهای رنگی هم وجود داشت، اّما افراد حق نداشتند این لباس 

رنگی را غیر از مراسم جشن ها بپوشند. . وقتی درمرکز ما یکی ازنفرات جوان لباس روشنی را پوشیده بود، به او گفته بود که نباید این لباس 

درطی روز درمقر بپوشد. وبعد هم درنشست عمومی گفت:»برادران نباید لباسهای رنگی درطی روزبپوشند وبه سالن غذا خوری بیایند. باید از 

 لباس رسمی) رنگ های خاکی و طوسی، نفتی( استفاده کنند.

 آیا مشکل درلیبرتی عدم ورود لباس بود؟

غیر این مسئله درلیبرتی  سازمان بسیج تبلیغاتی وکارسیاسی می داد برای ممنوعیت ورود وسایل واجناس، ازجمله ممنوع بودن  ورود لباس به 

لیبرتی)زیرا عراق نمی گذاشت لباسهای یکدست وفرم وارد لیبرتی شود( به همین دلیل آکسیون برگزارو افشاگری می کرد برای بهره برداری 

 سیاسی. وسازمان اطالعیه میداد که مانع ورود لباس به لیبرتی می شوند.عکسها ذیالً می آید: 



 

  

درآلبانی نیز اعضای سازمان با همین لباسها به شهر می روند. حتّی کسانی که اکنون ۵ سال است که درآلبانی هستند!. من افرادسازمان را درآلبانی 

 از ۲۰۰ متری بدلیل نوع لباسشان بین جمعیّت تشخیص می دهم!. زیرا لباسهای آنها شاخص است و بین مردم آلبانی توی چشم می زند. وگاهاً 

بدلیل کهنگی ومندرس بودن، حتّی اگر تمیز هم باشد، کثیف بنظر می سند. البته بعضی ها معلوم است که لباسهایشان را نمی شویند. وازطرف 

دیگردلیل دّوم شاخص بودن، به این علت است که همیشه درترکیب ۲ یا ۳نفره هستند وبه تنهایی اجازه خروج ازپایگاه راندارند. وحتماً باید ازشب 

قبل اسم نفر همراه خودر را، برای تردّد به شهر به مسئولین بدهند. واالّ  سازمان خودش یک نفر همراه )کوبل( تعیین می کند. آیا مشکل درلیبرتی 

 عدم ورود لباس بود؟. مریم رجوی و سازمان اطالعیه میدادند که: مانع ورود لباس به لیبرتی می شوند.

 لباسهای مجاهدین درآلبانی 

 به عکسهای اعضای سازمان درآلبانی نگاه کنید. همان لباسهای پس ازسرنگونی صدام هنوز درتن نفرات است. بیشتراین عکسها درمهرماه 

سال۱۳۹۵ ویا پس ازآن گرفته شده است. من به دکترمی رفتم برای زدن آمپول ضد اسپاسم، روزانه ۲آمپول می زدم بمّدت ۸ روز، واین عکسها و 

فیلم های دیگررا درهمان وقت گرفتم. بدلیل اینکه نمی خواستم سازمان متوّجه شود وزودتردست مرا بخواند! وپیش دستی کند!. مجبوربودم ازکیفیت 

کاربزنم. همچنین باید توجه داشت که اعضای مجاهدین هنوزکمترای یکماه است که به آلبانی ومقرپایگاه مفید آمده بودند، و ظواهرو لباس مرتب 

 واطو کرده توّجه داشتند، وپس ازچندی، لباسهای بعضی ازافراد، تمیز و اطو کرده نبود:

 



    

   

 

 



   

  

 

 لباس زنان فاجعه بارترازاینها بود. دربخش بعدی کتاب به آن خواهم پرداخت.

 آقا وخانم مریم رجوی!

 آیا دولت آلبانی به سازمان اجازه خرید لباس نمی دهد؟ 

این تنها درمورد لباس نیست که سازمان دروغ می گوید!. درلیبرتی هم سازمان اطالعیه میداد که دولت مانع ازخرید تلفن همراه برای ساکنان 

 لیبرتی می شود!.

 آیا دولت آلبانی هم درتیرانا مانع خرید تلفن همراه برای اعضا میشود؟.

 آیا دولت آلبانی مانع دسترسی اعضا به اینترنت می شود؟.

آیا دولت آلبانی مانع می شود اجناس ومواد خوراکی بدست اعضا نرسد؟ چرادرآلبانی ماهی ۱۰۰۰ لک ) زیر ۸دالر( به افراد پول می پردازند که 

توانایی خرید یک بستنی ارزان و... هم ندارند؟. چرا کارت اتوبوس که دولت به همه جدا شدگان میدهد و حتّی سال ۹۳ که ما هم تازه به آلبانی 

آمده بودیم ودردرون سازمان ودرکمپ بودیم به همه اعضای سازمان می داد، اّما سازمان این کارت را به ما ندادند؟ عجیب است دولت می دهد 

سازمان نمی دهد؟. تا بدینوسیله  اعضای خود را محدودترکند.  زیرا اعضا اگر هزارلک را خرج بلیط اتوبوس کنند، دیگرنه تنها نمی توانند خرید 

کنند، بلکه کفاف پرداخت کرایه اتوبوس ماه راهم نمی دهد، هربلیط اتوبوس۴۰ لک است. وآبونه اتوبوس هرماه ۱۶۰۰لک است. این معامله ایی  

 است که سازمان با نیروهایش) وبقول مریم رجوی با جگرگوشه هایش؟( انجام میدهد. 

 یک دیالوگ ازمجاهدین درخیابان آلبانی

می »می گفت: ازاعضا یکیس می شنیدیم،  -من و دوستم  قدوتن از اعضای سازمان درخیابان صحبت می کردند ۹۵سال  شهریور ۲۸عصر 

ودیگر  ،ه شدیم که نفرات سازمان لباسهای پلو خوریشان را می پوشنددوسه روز پیش متوجّ « نجل است برای مامی خرند.روند هرچه لباس بُ 



. البته همین لباسهای پلو خوری ، به تن ندارنده حتّی گداهای آلبانی هم از چنین لباسهایی استفاده نمی کردندلباسهای کهنه و رنگ ورورفته ایی ک

 مربوط به چند سال پیش است که همه آنها،  درآلبانی از دور خارج هستند. اّما بهتر ازهمان لباسهای کهنه حزب اللهی شرم آور است.

 دست روی هرموضوعی می گذارم، چندین مسائل دیگر هم اضافه می شود. زیرا دست روی هرکجا بگذری صدها مسئله دیگر وجود دارد که می 

توان دراین سیستم توتالیتاریسم آنربازکرد. اّما می دانم من تنها می توانم کلیّاتی را طرح کنم »توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل« درفصل 

های بعد در»بخش آلبانی« بیشتر دراین باره توضیح خواهم داد. زیرا نمی خواهم ازموضع بندی بحث خارج بشوم. اّما باید تأکید کنم که دروغ 

ودغل هم یکی ازهمان همسویی ها است. درواقع هرچه پیش برویم، بیشتر با این پدیده آشنا خواهیم شد. زیرا همه چیز درارتباط تنگا تنگ بوده 

وبرهم دیگر، تأثیرمی گذارند واین سیستم درهمه چیز منسجم ویکدست شده است. ویکی ازآزار دهنده ترین مسائل درون سازمان، دغل ودروغ 

 گفتن است.

 میلیشیا ها ) آقازاده ها (

۳۶( ازسال ۷۶ که فرزندان خردسال اعضای سازمان که درسال ۶۹ به بهانه حمله امریکا به عراق، به خارج فرستاده شدند. پس از بازگشت مریم 

به عراق درسال ۷۵، آنها نیز درسنین ۱۵تا۲۰ سالگی واغلب زیرسن قانونی به عراق واشرف کشانده شدند. برخالف افرادی که هم سن آنها بودند 

وازایران یا کشورهای مرزی آمده بودند، به آنها نام »میلیشیا«)میلیشیاهای سال ۵۸( راانتخاب کردند، این نام درسازمان خیلی پرارج وقُرب است. 

برغم اینکه بسیاری ازاین افراد با فریب به اشرف کشانده شدند وسختی های ورنجهای بسیاری نیزچه درخارج وچه دراشرف دیدند وپس 

ازسرنگونی صدام اکثراً نیزازسازمان جدا شدند. اّما باید به رویکرد رجوی وسازمان با این افراد) فرزندان خودشان( توّجه کرد. زیرا شرایط 

وامتیازاتی که آنها برخورداربوند، با شرایط دیگران متفاوت بود. حتّی این افراد ترکیب نشست ها ی جداگانه خودشان را درالیه کا- او) کاندید 

عضو( داشتند. زیرا مسائل آنها متفاوت با دیگران بود. رسیدگی صنفی نیز ازاین جمله امور است وآنها ازامتیازات بیشتری برخوردار بودند. تا 

جاییکه تمام بخش تبلیغات سازمان)تهیه برنامه های سیمای مقاومت ( ویا کار دربخش کامپیوتر و...مطلقاً دراختیار آنها بود. من بهیچوجه نمی 

خواهم کوچکترین برداشت منفی نسبت با این افراد بوجود بیاید. تنها به رویکرد رجوی ومهوش سپهری ) که با لفظ بّچه هامون ازآنها یاد می 

کرد(انگشت می گذارم، که تداعی همان »آقازاده ها« و»ژن برتر« دررژیم والیت فقیه است. چنین نگاهی درجوانهایی غیر ازمیلیشیاها که 

 درارتش بودند وتفاوت خود با آنها را حس می کردند، می شد بخوبی حس کرد و دید. 

پس ازسرنگونی صدام درحالیکه که همه به کالسهای گوناگون : جوشکاری و بنایی وباغبانی ویا کاراجرایی آشپزی ونظافت ... می رفتند، برای 

میلیشیاها کالس دانشگاهی »حقوق« وکامپیوتر وبرنامه نویسی وسایت  و... می گذاشتند. وحتّی استاد حقوق هم از دانشگاههای عراق می آوردند. 

اّما بازجادارد تأکید کنم آنها، دوبار ضربه خوردند. یکبار درکودکی که درسال۶۹ به خارج اعزام شدند.  ودربین آنها کودکانی بودند که پدریا 

مادرویا هردو آنها شهید شده بودند. ویا اینکه درطی سالیان درخارج، با پدرومادرخود  دراشرف تماسی) تلفن ونامه( نداشتند. سرگذشت آنها 

نیزدرخارج بسیاردردناک بود. ضربه دّوم وآمدن مجّدد به عراق و دریک ساختارتوتالیتاریسم، و قرارگاه اشرف برای آنها تنها حکم پرنده ایی در 

قفس طالیی بود.) قفس طالیی به نسبت وضعیّت دیگران(. اگرچه بسیاری ازآنها دوستان من دربخش تبلیغات بودند، وبرای آنها احترام زیاد قائل 

هستم، اّما ناچار بودم برای این همسویی ها، این بخش را هم اضافه کنم. زیرا اگر اشکالی دراین ماجرا وجود دارد، به رجوی است، نه به فرزندان 

 آنها، که خود طعمه خود شیفتگی اوشدند. 

  

رجوی حتّی برای آنها مهمانی جداگانه برای حفظ وبا قی ماندن آنها دراشرف ترتیب می داد. دریکی ازاین میهمانی ها پسرمحمد ضابطی سمت 

 راست رجوی قراردارد. اوهم درآلبانی ازسازمان جدا شد وبه کانادا رفت. 

 تأثیرورود میلیشیاها به ارتش

غ- گ  که خود ازمسئولین نیرویی سازمان بود در ۴آذر گفت ۹۶:» برخالف حرفهای دیگران که درباره میلیشیاها می گویند؛ ازوقتی که میلیشیا 

ها به سازمان وتشکیالت آمدند، فضا بازشد. زیرا آنها به هرچیزی اشکال می گرفتند وحرفهایشان را می زدند. واین به نفع همه بود.) به میلیشیا 

گفته بودند درنشست های عمومی ومراکز ویگان ها صحبتی نکنند، وآنها نشست های جدا گانه ایی داشتند که تنها میلیشیا های مراکزدرآن شرکت 

می کردند؛ وبه همین خاطر نسرین )مهوش سپهری( می گفت:» نشست جدا گانه ایی برای میلیشیا ها می گذاریم«. غ- گ ادامه داد:» هیچکدام 

 ازمیلیشیا ها هم آدم بدی نبودند!، همه آنها بّچه های خوبی بودند، هروقت به سراغ آنها می رفتی وکاری داشتی!، برایت انجام می دادند«. 



حرفهای غ- گ درباره میلیشیا ها، خارج ازحرفهایی است که بعضی ها براثرحب وبُغض ها یا منافع شخصی وقیاس با خود دردرون تشکیالت می 

زنند. این همان درک سطحی وضدیت با رجوی را بازتاب می دهد که دامن گیرمیلیشیاها نیزمی شد. من هم مّدت ۳سال با آنها درتبلیغات بودم 

وازنزدیک با آنها مراوده داشتم. اینکه سازمان به آنها امکانات بیشتری میداد، اشکال به آنها برنمی گردد!. آنها زبان انگلیسی یا آلمانی می دانستند، 

با کامپیوترآشنایی داشتند، وازهمه مهمترفرزندان خودشان بودند!، واگرکسی ازآنها دچارمشکلی شود یا جدا شود ویا...، برای رجوی تبعات بدی 

داشت. به همین دلیل آنها ویژه بودند. ویژه گی »آقازاده ها«، ناشی ازشخصیت ومنش میلیشیاها نبود!، بلکه ناشی ازرهبری عقیدتی بود که می 

بایست با چنین افرادی که مشخصه های دیگری دارند، ودرباره هرچیزی بسادگی به سازمان تن نمی دهند، بتواند با امکانات ورسیدگی 

 بیشترونشست های جداگانه مسائل آنان رفع ورجوع کند. 

 میلیشیاها خصم رجوی

  رجوی: ازاوّ ل اشتباه کردم که گذاشتم میلیشیا ها را بیاورند به اینجا) اشرف(، من مخالف اینکار بودم.

اشتباه کردم که گذاشتم میلیشیا ها ل ازاوّ  »درلیبرتی درباره اعزام میلیشیا ها به عراق واشرف گفت:۹۴رجوی درسال »گفت: ۹۶درشهریور د -ل

«را بیاورند به اینجا) اشرف( من مخالف اینکار بودم.  

که برای ازسازمان، ازجمله فرزند خودش البته این توجیه رجوی بود، می خواست وانمودکند که من مخالف اعزام آنها بودم، تا موج جدا شدن آنها 

 رتی حل وفصل کند. اما کیست که نداند درسازمان بدون اجازه رهبری کسی آب هم نمی خورد.رجوی یک فضاحت وتف سرباال بود، نزد افراد لیب

سالح  »چه رسد به اینکه چنین تصمیم  برای اعزام فرزندانشان به عراق وارتش) سیستماتیک(  گرفته شود؟. کما اینکه رجوی خود می گفت:

به عبارتی رجوی درجزئیات مسائل افراد ومیلیشیاها « حاضرنشد اشرف راترک کند کمری اش را به زهیرذاکری داد، زیرا زهیردرزیرسن قانونی

قرار داشت. این خصلت اساسی رجوی است که تمام اشکاالت را به گردن پایین می اندازد. دراین چهل ساله، من یک انتقاد ازخود وعملکردش  

 راندیده ونشنیده ام.

 

 با نشانه هائی از روشهای تقدیس جهل سازمانیافته

 



 سازنده این شمشیر نیز درآلبانی ازسازمان جدا شد.. «ال فَتى اِالّ َعِلّى، ال َسیَف ااِلّ ذُو الفَقار »بدست گرفتن ذولفقار علی

 

درکنار یزید وعمرسعد زیارت عاشورا تبدیل شده بود به لعن ونفرین وانتقام گیری ازجداشدگان مجاهدین وشورا ومنتقدین به رجوی وسازمان 

 وشمر و خولی...  و وعده کیفر وقتل آنها.

 

 هیهاِت امام حسین درتمامی زمینه های خطی سیاسی استرا تژیک که رهبری تعیین می کرد، حتّی بحث ها ی ایدئولوژیکی، اّولین ابزار دم دست

می گفتند. « یهاته»رجوی بود ودربرابر هرسخنی که می گفت وخط مشی که میداد، همه اعضا باید   

۳۷( رژیم آخوندی با گسترش عزاداری واشک وآه وناله وفغان،  که ویژگی اصلی مذهب تشیع برای سرکیسه کردن روح وروان مردم، درتنگنای 
ی و نان تحقیر و گناهکاری وبر سرخود زدن وبه سلطه کشیدن آنان، همه را درچاه ویل ماتم وعزاداری فرومی برد. این همان نقطه گرهی کاسب

 دانی آخوندها وچتر حفاظتی ومکمل سرکوب برای ادامه حیات رژیم است.

      سیمین بهبهانی شعری از:

این حیله بشد باور یک ملت نادان      این مکرو ریا گشت به گوش همه یاران                

 لعنت به سر گور امام زاده مکار          ای وای از این قوم وازاین ملت بیمار

 قمه بر سر زدنش خنده دنیا  اینک               ایرانی که بود تاج سر دانش دنیا 

از شب به سحردرغم ودرگریه وزاری             زنجیر به سروسینه زدن درغم تازی               
  ای وای ازآن قومی که شد خام دیانت          سنت ایرانی پس ازعمری شهامت  شد             

 
 

طرفی بدلیل پایه های مذهبی سازمان، که هدفش زدودن زنگارهای ارتجاعی از اسالم بود، بدلیل رهبری اپورتونیست وقدرت طلب، رجوی از
بعنوان سوء استفاده از مذهب وجهل و ارتجاع و آنرا مذموم می دانست. اعمالی چون  ،ناگزیر به همان عملکردهایی دست می یازد که پیش از آن

 بودن ادا واصول فوت کردن به چپ وراست پس ازنمازوخواندن نماز وحشت ونماز آیات ومطرح کردن امام زمان شام غریبان، سینه زنی،
ورهبری عقیدتی خودش، بحث ۳۱۳ تن یاران امام زمان وقیاس با یاران مورد نیازوخاص خود،)درلیبرتی سال۹۴می گفت من فقط ۳۱۳ نفر بیشتر 
نیاز ندارم تا تقدس امام زمان را تداعی کند(، سوگند جالله، اعتقاد به استخاره کردن و پُررنگ کردن اعیاد مذهبی، شورای رهبری زنان مثل زنان 

اینچنین خط فاصله  والنهایه امام حسین وچراغ خاموش دادن ها و... ،پیامبرند که حتی پس ازمرگ پیامبر حق ازدواج ندارند)قیاس پیامبربا خود(
! نیازمند چنین وسایلی نیز بود وهست.برای رجوی ازمیان برداشته شد. چون چنین اهدافی ،هایی که با رژیم آخوندی داشتیم  

 

سخنان رجوی وقاسم سلیمانی   



هردویک روی سکه    

اگراین سخن درست باشد باید  «ماند جز حقارت وتسلیم.اگر امام حسین را از تاریخ برداریم، درتاریخ دیگر چیزی نمی »رجوی آگاهانه می گوید:

همه را درطول تاریخ متهم به حقارت وسازش وتسلیم نمائیم. تمام پیامبران، امامان، مصلحین وانقالبیون. اگر به جوهره  ،قبل وبعد از امام حسین

که امام حسینی وجود ندارد  وروی زمین !. ودرصحنه مادیحسین ومشی خودش را قبول دارد و بس ممی بینیم او تنها اما ،سخنان رجوی بازگردیم

و اوخودش مشی عاشورا گونه را نمایندگی می کند. رجوی اینگونه سیاست های  خود را برای نیروهای تشکیالتی مطلق می کند. دریک کالم 

ستفاده را می کند. به همین دلیل دریک دستگاه مطلق نهایت سوء ا ،وبه این شکل وبا استفاده ازاعتقادات وباورهای مذهبی«. مونیزم عاشورا گونه»

می سازد.متهم وزارت اطالعات ویا بریدگی وخیانت همه را به مزدور رژیم یا  ،گرایانه  

، ابزاری دردست رجوی برای تحمیل وتوجیه سیاست ها وعملکردها نامشروع او می باشد. رجوی با هیهات گفتن تنوره می کشید «هیهات»واژه  

 ودهانبندی برهمه می زد. واین قوی ترین دهان بند ممکن، درون یک توتالیتاریسم مخوب ایدئولوژیک بود!.

 مین یزیچ چیه زتاریخا یگرد یررداب زتاریخا هک ار سینح وید:میگ هک ستی اجور خنانس انندفرمانده نیروی قدس، هم  مانییلس اسمن قانخس
  اند.م
 

 ند(ک یم حبتص اهنآ رایب هک سیحیانیم معج هب طاب) خقایونآ وید.گ یم یگریی دیباز ملهج یحیمس دبیاتا ستادیک ا»وید:گ یم لیمانیقاسم س
 ازبهشتو ستا مینیز ینی، داشدب داشتهن سینح ونچ گرشخصیتیا سمانیآ یرغ چهو سمانیآ هی چرآیین. هودی شمن املک سینح دونب سیحیتم
...و ود.ب واهدخ هرهب یب  

 بغض سردار سلیمانی هنگام سخنرانی و حرف های عجیب او راجع به مسیحیت
https://www.youtube.com/watch?v=LAZiW2YdH5A 

 

الطاعهمفترض امام  

رااینگونه بیان می کند: «خودش»یعنی « الطاعهمفترض امام»رجوی درسخنانی که بصورت کتاب هم چاپ، شده    

 گفت:چیست؟.  كند آن هدایت بهراما كه خواهیممياز خداو خوانیممينمازباردر۱۰روزانه كه  مستقیممصداق صراط و معنيپرسیدندازامام صادق»

«از او ضروریست. تبعیتكه پیشوایي یعني الطاعه.مفترض امام است.«مستقیمصراط «تفسیرروشنترین و ترینبرجستهوكوتاهتریناین   

خط مستقیم وراه راست، درتمیزوتقابل ودرمرزبندي وتعارض با راهغضبشدگان وراهمنحرفانقرارميگیرد)غیر المغضوب علیهم والضالین(ازراه 

  دشمنانخداوخلق، وازاپورتونیسم وانحراف به جانب دشمن وامداد رساندن به دشمن، به كلي جدا ومتفاوتاست.«

۵۹ص «  مسعود رجوي ۱۳۹۳آموزشهاي ایدئولوژیكي مجاهدین  رمضان  تیـرومرداد «  

 

غبار روبی با شال ازعتبات امامان شیعه توسط مریم وانداختن همان شال برروی دوش رهبری عقیدتی، تا گردی ازغبار ائمه اطهار برپرچمدار 

 و»حّجت زمانه« بنشیند. نمایشی ازاین دست که آخوندها آنرا کهنه کرده اند.

 

 خروج خمینی ازغار- ورود رجوی به غار



  
  و انتخاب سیستم» غارذی«بودن

 
   رجوی» امام «توتالیتاریسم     

خمینی و شبکه آخوندی که از غارخارج شدند واین رجوی بود که همه تشکیالت ومجاهدین خلق را بیش ازسه دهه به غار برد، تا ۵۷درسال 
، زیرا درعراق واشرف چشم وگوش بسته بمانند. زیرا ما نخواستیم ونمی خواستیم با آهنگ جامعه وجهان، دم وبازدم داشته باشیم، وتازه و نو بشویم

یم. چرا که آهنگ نسل جدید، اندیشه وفرهنگ ودانش آنها درتمامی زمینه ها، محتوای اندیشه وعمل ما را )رهبری عقیدتی و...(به چالش نمی توانست
وتافته  می کشیدند. وما نمی توانستیم از پس چنین چالشی بربیاییم. زیرا پذیرش این چالش، یعنی نفی ما، یعنی نفی رهبری عقیدتی و تمام سیاستها

 ی جدا بافته اش.ها
اشرف داد، تا نام قرارگاه نظامی را « شهر»اگر چه رجوی پس ازسرنگونی صدام برای حفظ اشرف وماندگاری دراین غار، با دروغ به آن نام 

ان باربیش هزار« ایدئولوژیکی -پادگانی »، بلکه بسا فراترازآن بصورت «پادگانی –اردوگاهی » تلطیف کند، اّما ادارهٔ شهر اشرف، نه بصورت
بودن « غارذی» از پادگان نظامی، اتوریتهٔ مطلق بر روح وروان را درآن اعمال می کرد. رجوی چه درعراق باشد، چه درآلبانی، نیازمند سیستم 

 است. چون خارج ازغار، این دستگاه زنگاربسته فرو می ریزد.   
 

 رجوی با زنجیره ایی از واژّ ها ومفاهیم قرآن، ما را به صالبه کشید

 

درصد سخنان رجوی درباره تجارب تاریخ، مختص به آیات قرآن وتفسیر به رأی ومنافع رجوی درباره جالوت  ۹۸بیش از درتمامی نشست ها 

وتالوت، موسی وفرعون، نمرود، قوم یهود وبنی اسرائیل، ابراهیم بت شکن وقربانی کردن اسماعیل، قوم لوط وایوب وخضرو یونس ویوسف 

وازهمین نقطه گرهی  ،را درطی سه دهه به خورد مجاهدین داده)قصص قرآن( دهها بارهمین داستانها وتاریخ صدر اسالم و... است. بیش از 

ومخالفت با خود را مخالفت با خدا واسالم وپیامبران القا می کند. این تمام راز ورمزنشست های رجوی درطی سه دهه دراشرف ارتزاق می کند. 

بدلیل تشابه اسمی با می پردازد، مادرمسیح  ،«مریم»جوی بیش ازاینکه به عیسی مسیح بپردازد به درتمام این سالیان، رولیبرتی وآلبانی است. 

است. را به مریم رجوی مصادره کردهپاکی او ی،تشبثاتبا چنین  البتهو !،مریم رجوی  

 ۲۳/۴/۱۳۹۲"           استعاره فریب ماست -خدا "

      

 ما در جهان فریبا

 فریب خوردگان بی کس ایم 

 -بی سیاستی  -      

 شدیم ن پذیرای شکست جها 

 

 " کلمه " 

 دیگر خدا نبود 

 خدا نبود! -حتّی "خدا "

 و اگر بوده و هست 

 دیگر 

 " خدا " 



 جز استعاره ای ، برای فریب نیست    

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

  رجوی است ٔجهنم، ابزارسلطه

درتوصیف جهنم، وسوختن درآتش را تشریح کرد!ساعت ۲رجوی   

ساعت آخربحث را هم درپایان نشست به توصیف جهنم  ۲ بیش از والنهایه ،روزدرباره طالوت بحث را پیش می برد دو ۹۲آبان ۱۱رجوی در 

ساعت تمام ۲وسوختن همیشگی درآتش جهنم را برای کسانی که به تعهدشان ) مبنی برماندن درلیبرتی( شرح می داد. برای من تعّجب انگیز بود 

را شرح دهد وبا چنین ابزاری روح وروان همه  (...وانسان هایی که به خدا پشت کرده اند...)یعنی به خود رجویآتش سوزان حجزئیات جهنم وشر

، تا تعهد دیکته شده وازپیش نوشته شده را ازهمه اعضا بگیرد.را به صالبه می کشید  

درحالیکه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اعالم کرد:   

 » کلیسا دیگر به جهنمی که انسانها رادرآن زجربکشند اعتقادی ندارد. زیرا اعتقاد به این موضوع، عشق الهی را زیر سؤال میبرد.«

کاتولیک ازتر ازپاپ و مسلمان ترازامام حسین وعلی و...، کسی نیست جزرجوی!. رجوی تمام زنگارها ورسوبات تاریخ اسالم را، جذب دستیابی 

 به قدرت کرد.

 

   ایذاء مذهبی،ی، ایذاء ایدئولوژیک، ایذاء تشکیالتی

رجوی در توجیه ایذاء درتشکیالت، آنرا ایدئولوژیک می کند. وازسوی دیگر ایذاء ایدئولوژیک را، بعنوان یک ابزاربا اهرم تشکیالت، به پیش می 

راند. تمامت مذهب حربه ایی در دستان رهبری عقیدتی است، برای ایذای تشکیالتی!. مصرف امام حسین، تنها برای تهدید افراد تشکیالت است 

 والغیر!. مصارف دیگران چون فاطمه وزینب و عباس و ... هم درهمان دستگاه امام حسین، جهت توجیه وتفسیررهبری عقیدتی مشخص است.

 امام بی مصرف و بی خاصیّت؟

 دراین مصرفی دیدن انبیا و ائمه و مصلحین ...، یک امام بی مصرف وبی خاصیت، ودروا قع یک موجود بی مصرف وبالانتفاع وجود 

 داشت:»امام سجاد«.

 زین العابدین بیمار، همان بی مصرفی است که هیچ گونه مصرف وسود ومنفعتی برای رجوی نداشت. زیرا بیمار بود. او امام» تمارض« بود!، 

که درجنگ شرکت نداشت. زیرا رجوی وبفرموده او، و زعمای تشکیالت، همه بیماران وبیماریها را تمارض می خوانند. به همین دلیل این امام 

بیست وچهارعیار تمام تمارض بی مصرف!، دستگاه رجوی را آبکش می کرد!. او امام »نجنگ« بود. مفهوم جنگ ونجنگ موضوع مناقشه 

نیست. بحث ما مصداق آن درتشکیالت است. همه چیز ابزارند برای تحمیق، تحمیل و سرکوب. هم اکنون که متن را می نویسم، نام امام حسین که 

می آید بدنم به رعشه می افتد وبغض درگلو، اّما برغم این، درهمین حال هم می فهمم ومهمتر، دیده ام وچشیده ام که خمینی وخامنه ایی وسایر 

رجاله ها ورجوی، چه سوء استفاده های کثیفی ازآنها می کنند. این نقطه ایی است که ازابزار شدن آنها بیزار می شوم. کاش امام حسین حاضربود 

وسواالتم را درباره تشکیالت وشکنجه وزندان و سرکوب وتجاوز و... از او می پرسیدم. می پرسیدم آیا امام حسین هم چنین کارهایی می کرد؟.) تا 

 اواخرسال ۹۵ هنوزازاسالم وامام حسین و...رهایی نیافته بودم.(

 خرافات و امدادهای غیبی

  رجوی: دستی از غیب درکار است تا شما کم کشته بدهید

درجنایت تروریستی آدمکشان اعزامی رژیم آخوندی درسال۱۳۷۸، یک اتوبوس درمسیر بغداد به اشرف ، ۶ تن اعضا شهید و۲۱مجروح داشتیم. 

رجوی با فضا سازی هایی مذهبی وجهل وخرافه گفت:» نمی دانم چه مشیّتی است که خدا اینچنین هوای شما را دارد. واین ازمعجزات خدا است، 

دستی از غیب ازآن باال ! درکار بوده که کشته کم بدهیم. واالّ  باید همه کشته می شدند.« وسپس همین مسئله را می برد روی نظروعنایت  

»خداوند« روی اشرف واشرفیان، و جان کالم وحرفش رامی زد که: »هرکسی زیر این سقف وبا مجاهدین) رهبری( است و»انقالب کرده !« 

معلوم است که خدا هوایش رادارد.« ودرادامه بحث راطبق معمول می کشاند به خودش...، یا عده ایی می آیند پشت میکرفون ومی گویند:» 

بخاطروجود شما است که خدا این نفرات را برای ما نگه داشت و...«، معلوم نیست این چه خدایی است که فرق می گذارد بین آنها وفقط ۶تن را 



اجازه می دهد کشته شوند؟ این چه خدای تبعیض گری است وچه خدای بی رحمی که ۶تن دیگر را می تواند نجات دهد!، اّما نمی دهد؟. باورکنید 

عین این سواالت را کودکان مدرسه پارسیان دراشرف درشام های جمعی سال ۶۸ ازما درباره وجود خدا و...می پرسیدند. وما جوابی نداشتیم به 

آنها بدهیم. این ها همان کودکانی هستند که درسال ۷۰ به اروپا اعزام شدند ودوباره درسال ۷۶ به بعد تحت عنوان میلیشیا به اشرف بازگردانده 

 شدند. این نه اّولین ونه آخرین باری است که رجوی همیشه روبه آسمانها می آورد. درحالیکه علم نظامی و انفجارات همه چیز رامشخص می کند.

 خواندن نماز وحشت بهنگام  خسوف وکسوف

  خواندن ورد درگوش اعضا و خواندن روضه 

رجوی درنمازی که دراشرف می خواند  سه بار به چپ وراست خود  فوت می کرد و... ویا پیام می داد که دعا ونماز وحشت بهنگام  خسوف  

 وکسوف بجا بیاورید و...فقط همین مانده بود که برای نیامدن باران یا گرمای عراق دعا بخوانیم.

 رجوی درگوش افراد آیات قرآن یا تکه کالم های عربی می خواند. تا جاییکه افراد جدیدالورود که بیشتر بصورت قاچاق انسان وبا فریب 

کاروشغل و... به سازمان کشیده شده بودند، یا درصحبت با رجوی یا با دیگران می گفتند که:»برادر) رجوی( یک وردی درگوش ما خواند.« آنها 

یا معنی قرآن رانمی دانستند یا واقعاً هم ازهمان کلمات مصطلح عربی رجوی که آخوند ها استفاده کرده وبکار می برد، مطلع نبودند.  تا جایی که 

یکی از همین افراد درنشست عمومی که فکرمی کرد، معجزه ایی درکاراست ویا برای درامان ماندن ازمسئولین سازمان...درنشست به رجوی 

 گفت:»برادراگرممکنه یک وردی هم درگوش ما بخوانید!.« 

اگررجوی حرف واقعی برای آنها داشت!، نیازبه دست یازیدین به قاچاق انسان و به این ورد خواندن و جادو جنبل ها و...نبود. سازمان ورجوی 

درسال ۵۸ می گفت:»ما زنگارهای رسوبات جهل وخرافه وبرداشتهای ارتجایی را ازدامان اسالم اصیل زدودیم.« اّما هرچه جلوترمی رفتیم، 

مسیر معکوس را درعمل با سرعت وشّدت تمام پیش گرفتیم. وازهمه مضحک تر، مریم رجوی نیز چنین اداهایی درمی آورد. یکبار هم سال ۸۰ 

ازعلی کاکی خواست که برای او روضه رقیه رابخواند. وعلی کاکی درنشست عمومی پشت میکرفون روضه رقیه را خواند. علی کاکی درسال۸۷ 

 ازسازمان ، نزد پلیس عراق رفته وسپس درایران خودکشی کرد...، اوازرجوی ومریم متنفربود.

 درطی این سالیان هرچه بیشترجلومی آمدیم. رجوی نیز از واژه ها واصطالحات عربی وآخوند همچون: جزاکم هللا خیر، شکراً وجزیال واللهم 

 فشهد...  برای تحمیق مذهبی بکار می گرفت.

 

 

   گالب پاشیدن مریم درمراسم روزعاشورا سال ۸۱                مریم ومسعود رجوی ومسئولین سازمان درمراسم احیا درماه رمضان

 برخالف چنین مراسم مذهبی و... هیچکس درخارج ازسازمان نمی داندکه، مریم رجوی، همین چندماه پیش درنشست های طعمه درسال ۸۰ با 

 نیشخند، مهدی افتخاری را درحضور۴۰۰۰ نفر، به روابط جنسی با سگ ها و... متهم می کرد. 

 

لنین وتروتسکی هم هدفشان این بود که زنگارهای اروپایی را وبورژوایی ومحفلی را ازمارکسیسم بزدایند وآنرا به صحنه عمل بکشند. اما بلشویسم 

خود زنگارهایی ازتوتالیتاریسم  بخود گرفت، که سرازکیش شخصیت وبُت سازی رهبری داهیانه استالین وتصفیه وترورهوکناک وارودگاههای 

 کاراجباردرآورد. چنین زنگارهای عقب مانده ترتاریخی، محتوم فروپاشی شوروی بود.

 رجوی درغیبت با نام ) غالمرضا(

پس ازخروج ازلیست تروریستی اروپا درسال۸۷، رجوی برای اّولین بارنشست صوتی با اشرف گذاشت وخود را غالمرضا )عطف به امام رضا( 

معرفی کرد. پس ازآن درنشست های درونی حتّی حساسیّت آنقدر زیاد بود که هرکسی اشتباهی  کلمه »برادر«رابکار می برد، بدلیل امنیّت رجوی 

بشّدت تمام با او برخورد می کردند. تاجاییکه فرزانه میدان شاهی یکبارچوب اشاره یک متری آموزش را بدلیل اینکه حسن قنبری ازکلمه برادر 



استفاده کرد، آنچنان برمیزخودش کوبید و فریاد کشید:» خفه شو، احمق...« وچوب اشاره* چند تکه شد، وهمه حاضرین درنشست یکبارازروی 

جای خود و صندلی جهیدند ودوباره نشستند. حسن قنبری فردی بغایت تشکیالتی بود وبسیارمحترم. ودرامامه صحبت بازچون هول شده بود، 

یکباردیگرچنین اشتباهی کرد وبازفرزانه، فحش را کشید...، حسن درمانده بود، ازعادتی که همه ما داشتیم، واورا »برادر« خطاب می کردیم. اّما 

انتخاب نام هم برای رجوی، همان باروچترمذهبی را داشت که هاله ایی بدور خود کشیده بود. وبرای یکسال درنشست ها ازغالمرضا  استفاده می 

شد. تااینکه قیام ۸۸ شروع شد ودیگرآن حساسیّت پیشین وجود نداشت زیرا فضای جهانی برعلیه ایران چرخیده بود ورجوی مستمرپیام می فرستاد. 

کما اینکه خامنه ایی نیزهرسال درسال نودرشهرمشهد) شهر امام رضا( سخنرانی می گذارد، تاجایگاه وشأن خود ووالیت فقیه را، عطف به امام 

 رضا برجسته سازد.

 استداللی درتوجیه مرگ ونیستی 

 تسخیرایدئولوژی مسلّح ومسلّط

  بر روح وروان ایدئولوژیک مومیایی شده

وجهل وخرافات سازمان یافته، گستره ایی برای تجلّی تحمیق وسوء استفاده ازعواطف واعتقادات مذهبی رهبری عقیدتی با دستاویز تابوها، مقّدسات 

وافکار وخرافات ماوراء طبیعه وترویج فنا شدن ومرگ ونیستی است. این نیستی ازدرون، بواسطه تهذیب نفس آخوندی وخودسازی با انقالب 

تحقّق می « پیوند با رهبری عقیدتی»، با سُس وچاشنی شهادت طلبی با شاخص «رگ ونیستیم» ایدئولوژیک، وباشاخص مادی آن دربیرون ازخود

ئولوژی پذیرد. واین همان پدیده ویرانگری است که جهان کنونی را تهدید می کند. واقعیّت اینست که ما چه بخواهیم وچه نخواهیم مسلح به این اید

یل هم هست که شاهد عملکردهای متناقض دراین دستگاه ایدئولوژیک هستیم.هستیم. وبا این ایدئولوژی تسخیرشدیم. به همین دل  

خودرادرفرانسه به درقبال دستگیری مریم رجوی به آتش  ۸۲بود، ودرسال  ۶۰سال را درزندانهای رژیم خمینی دردهه ۵صدیقه مجاوری که  

ورغین به کشید. خود ازجمله کسانی بود که درقاچاق انسان وفریب افراد درمانده ومعتاد درایران وترکیه وپاکستان ودوبی و...، با دادن وعده های د

وسط ها برای کاروکیس پناهندگی دراروپا ویا...، این افراد درمانده وضربه پذیررا به عراق واشرف می کشاند. این اّولین زندانی شکنجه شده تآن

خمینی نیست که چنین کاری می کند، شامل همه اعضای سازمان می شود. به همین علت است که می گویم: ماچه بخواهیم وچه نخواهیم مسلح به 

ایدئولوژی هستیم، که می تواند فرد را درجهت هرعمل نامشروعی بکاربگیرد. همین ایدئولوژی شکنجه گرتولید می کرد. وما خود شکنجه گر این 

یکدیگرمی شدیم. هرکسی که خارج ازاین ساختار تنیده شده باشد، ودرتشکیالت به آن تن ندهد، خود محکوم به شکنجه شدن است. هردو سیستم 

سربازایدئولوژیک می خواهند » سربازخمینی« و» سربازرجوی*«. دردستگاه ایدئولوژیک سربازبا کلّه نفی وطرد می شود، زیرا سرباز»بی کلّه 

« بهتراست ازسرباز» باکلّه«. به همین دلیل پیش ازاینکه بمیریم، روح وروان ما ایدئولوژیک مومیایی شده بود. آنانی که »کلید بهشت« دردست 

ن می رفتند، مسلح به همین ایدئولوژی وتسخیرشدگان همین رهبران والیت فقاهتی بودند. پیش ازآنکه بمیرند مومیایی شده بودند.بسوی میدان می  

، اعضای سازمان درمصاحبه ها ونامه ها ووصیتنامه های خود بکارمی ۶۴نامی است که پس ازانقالب ایدئولوژیک سال -زیرنویس: سربازرجوی*

درپایگاه سازمان استفاده می کردم. ۷۷خود من هم ازهمین نام برای خودم دراولین گزارش ها دردی ماه گرفتند. کما اینکه   

خفه  ،می کردیم، نفس می کشیدیم و حرف می زدیم، وایدئولوژیک شمی خوابیدیم، خواب می دیدیم وبیان می خوردیم، می پوشیدیم، ما ایدئولوژی 

کار می  ،«بمیروبدم»باید  ،مریم رجوی مسعود و(. وطبق فرمان آزادی  نب کردطلنه و حق داشتن و آزادا یدن) بدون هیچ نفس کش !می شدیم

.عبارت ناممکن گی،صاچیز ایدئولوژیک است. ورهایی از این رق ه، زیرا که هم!می رقصیدیم ومی رقصاندیم ومی رقصاندمانکردیم، 

با تمسخر درنشست ها برای اعضا استفاده وتشریح می کردند.مثالی است که رجوی ومریم ومهوش سپهری هماره « بمیروبدم»  

ماحتّی یک نگاهمان، یک لحظه ذهن ویک خواب ناخواسته...  !.که ما ندیده بودیم !.دررقص رهایی بود ،تنها رهایی! ما واژه ها را می شنیدیم. 

ما می دانستیم که آدامس جویدن  .درتشکیالت محسوب می شود(شیطان رجیم بود و یک نفس ویک خمیازه) که عالئم منفی وسم پاشی مستوجب 

و... درنشست  مهدی براعیداوری وعباس وبه همین دلیل برادران ارشدی چون ابریشمچی و محدثین و جابرزاده و ؟.ونجویدن ایدئولوژیک است

شبیه یک سرطان که تمام  .همه ایدئولوژیک است ، ا. این بِکش بِکش ه!نجویدند !،. وقتی قرارشد نجوند!کردند *رجوی اقدام به آدامس جویدن

وگریز از این فراگیری وجمع گریزی خود ُجرم  .فرا بگیرد دروجود ما ومناسبات سازمان را یا کاری کرده اندکه .وجودمان را فرا گرفته است

. و مقوله اش را ایدئولوژیک کرده وژیک استایدئ «جمع»چون . وتوبیخ آن نیز امری ایدئولوژیک و مجازات جمع است ،دیگر ایدئولوژیک است

 وتهمت های آن: وبحث های ایدئولوژیک. میشود وتهاجم وایدئولوژیک برخورد .جرأت حرف زدن نداردوجمع،  چون فرد درنزد نفرات دیگر  اند.

د درنده تر ایدئولوژیک تر.، چاک از سینه ات می درند. وهرکه وهرچه دراین رزم وجهاروانی دهشتناک زالو وخائن خونخواریک سلایر  

ی سازمان مجاهدین، کشف کرد که، برادران مسئولی که آدامس «بریا»مهوش سپهری) نسرین( مسئول اّول ومفتّش و -زیرنویس: آدامس جویدن*

درنشست های خود  نمی جوند!، ناشی ازدستگاه جنسیّت آنها است. چون چنین امری را مختص زنان می دانند!. وبه همین دلیل گوش همه آنها را

محمد علی  -قاسم جابرزاده -مهدی براعی -عباس داوری -دیدیم تمام مسئولین ارشد سازمان) ابریشمچی کشیده بود. یکبارآمدیم نشست رهبری،

وخیلی هم  ،و همه با هم درحین سخنان  رجوی، آدامس می جوند! توحیدی. سید المحدثین و...( درردیف جلو با کت وشلواروکراوات نشسته اند،



به یک موضوع عادی تبدیل کنند. میدانستم که اینکار، نسق کشی مهوش سپهری است. تا اینکه نسرین  عمد دارند این مسئله را با نمایش دادن آن،

ضای دریک نشستی، به همین موضوع اشاره کرد. حدس مان درست بود. آدامس جویدن آنان، درحین سخنان جدی وایدئولوژیک رجوی آنچنان ف

یدن زننده وتوهین آمیزی ایجاد کرده بود، به همه حاضرین هم سرایت کرد...، روزبعد، آدامس جویدن ادامه نداشت. چرا که درگذشته هم آدامس جو

 درنشست رهبری معمول نبود وتذکرمی دادند. 

 آقای رجوی! 

نهج البالغه فیض  -۲۶نامه  -امام علی«  پیشوایان وامامان است.ترین دغل، دغل با  بزرگترین خیانت و نادرستى خیانت بامردم، و زشت»  
 السالم

 

 «زمان امام »مسعود صاحب الزمان است! 
 

 کرد. بیان کند، بیان خواست نمی راکه آنچه سال ازسی پس رجوی
 

 یارانی برای علی امام که است اصطالحی سرتراشیده کافیست.) من برای باشم، داشته سرتراشیده تن۷۲ من »گفت: می ولیبرتی دراشرف رجوی
 است.( درعاشورا حسین امام یاران به نیزعطف تن۷۲و برد. بکارمی میشدند حاضر جنگ برای که

 «کافیست. من برای بمانند، بامن تاآخر درلیبرتی هزارنفرهم »اینکه: ویا «کافیست برایم باشم داشته لشگرفدایی یک من»گفت: می درلیبرتی رجوی
 ماندن خط برای زمان امام خاص یاران تن۳۱۳ از و گفت. می سخن ازاسالم تاریخی ومصادره مذهبی ومحتوای مضمون همین با اوهمیشه
 درلیبرتی آخر تابه ماندن برای تعهد کالن و، تعهد ازافراد آن وطبق «.ندارم نیاز بیشتر نفر ۳۱۳ فقط من »:گفت یم کرد. می استفاده درلیبرتی

 «شوید می اآلخرت و الدنیا خسر ، واالّ  »گفت: می گرفت. می
 امام یاران تن ۳۱۳و طالوت ازیاران تن۳۱۳ احد، پیامبردرجنگ یاران تن ۳۱۳ دربحث کرد. می استفاده مذهبی ۳۱۳ ارقام نیزازهمین درلیبرتی
 کوچکترین و است. خیانتی چنین ازاشرف خروج که، بدهیم تعهد که کرد می ایجاد فضایی وخطوطش، وخط خود رهبری به عطف با زمان،
 رجوی سال، ازسی پس والنهایه میشد. محسوب ... وامامان وپیامبران وقرآن خدا دربرابر مخالفت و خیانت بمعنای رجوی، سخنان درقبال ابهامی
 راند: برزبان بیاورد، برزبان تشکیالتی خواست نمی که را آنچیزی

 
مژگان پارسایی و عباس داوری درنشست ها درباره  ۹۴آبان  ۷ان ربا کپس از موش »:گفت ۱۳۹۵س یکی ازجدا شدگان درشهریورسال -ق

.«مسعود صاحب الزمان است!. صاحب الزمان هم غیبت صغری داشت هم غیبت کبری. مسعود هم االن درغیبت صغری است» رجوی گفتند:  

«برادر) رجوی(حّجت زمانه است.» می گفت:۹۴مژگان پارسایی درسال گفت:۹۵گ درسال  -غ  

همه کسانی که درسال ۹۵ ازسازمان جدا شده اند، شاهدین همین سخنان هستند!. اینک درقرن بیست ویکم، جهان می فهمد که: رجوی» امام زمان« 

 است یا » امام توتالیتاریسم« ویک دجال! 

سرانجام دوسوی یک همسویی ها    
 
ضعف و نزول و شکست قرار دارند. این نتیجه اتو دینامیک دونیرویی دراوج خود بودند. واینک هر دو درشرایط  ۵۸رژیم و مجاهدین درسال  

اینک باید دراوج قدرت  ،۶۹تا ۵۸درسال  سازمانی با آن درخشش بی نظیردرفاز سیاسی باید است که شانه به شانه هم رفتند. اگرغیرازاین می بود.
پس از این، سازمان هم مانند رژیم دوران درست بالعکس، و .نیستباشد. درحالیکه چنین نبوده ووبین المللی ت اجتماعی وسیاسی و مقبولیّ 

درپی داشت. ینباید چنین فرجامی مشترک ،اضمحالل خودرا طی می کند. اگر اصالتی درکار بود  
 

 خمینی انگل تاریخی
 رجوی زالوی ابن الوقت

 
  تفاوت خمینی با رجوی دراین است که خمینی بطورتاریخی یک انگل بود. ورجوی بطورابن الوقت تبدیل شد به یک زالو. به عبارتی 

ین درعملکردها وپراتیک مشخص، درماهیّتت یکسان ودرنمود ها بظاهرمتفاوت می نمودند. اشتباه آنجا بود که بدلیل رو در رویی ومنازعه مطلق ب
 این دو، ماهیّت رجوی، درپس جنایت و ارتجاع خمینی، بسادگی قابل شناخت نبود.

رجوی می خواست والیت فقیه را بایک بسته بندی نو ارائه دهد. به عبارتی باپس زمینهٔ خمینی، عمال همان فلسفه وهمان روش خمینی بعد از 
سرنگونی شاه را بکارمی بندد، که هیچ حد وسطی بین حق وباطل وجود ندارد، یا خمینی یا رجوی!. چنانکه خمینی درانتخابات یک گزینه داشت: 

 جمهوری اسالمی:آری یا خیر؟.
این همسویی ها، ودرواقع آنسو واین سوی هم قرینی رهبری عقیدتی ووالیت فقیه، ودوخط موازی، همانا!، چیزی نبود ونیست، جز»چوب دوسر 
طال«.. خمینی نیمی ازماه را سیاه کرد وروجوی ماه را تمام سیاه وتمام کُش کرد. این همان نکبت چهل ساله ایی است که دامنگیرمردم وانقالب 

 شد. اگرچنین خیانتی نبود، اینک ما شاهد ۴دهه نکبت آخوندی نبودیم.

 



بسی سخت تر است ازآنچه ما را می ترسانی!. بفرمائید اینترنت  ،من می گویم یک داوری حی وحاضر ؟.رجوی ما را ازداوری الهی می ترساند
مگر نمی  .یک پرسش وپاسخ اینترنتی بگذارید!بله می پذیریم!. بفرمایید جانت درخطر است؟. باید مخفی باشی؟. !. وافکارعمومی وداوری مردم

باید امین مردم باشید، نه امین نئوکانها. خاوران می دهید؟. مردم نامحرم نیستند.آینده و چادرزدن در چرا وعده  ،گویید مجاهد خلق هستید؟  
«آقای ترامپ؟.» و جهانآقای رجوی!، توبه امام زمان اعتقاد داری؟، یا به امام حاضرزمان   

 
یک راستی چه نیازمبرمی بود تا ما همشأن وهمردیف وهمتای والیت فقیه شویم؟. چه نیازی داشتیم به الگوی والیت فقاهتی، آنهم دریک سازمان و

 تشکیالت ومدعی مبازه علمی، ویک سازمان فراگیر با جبهه وسیع مردمی؟.
 
چون شورای ملی مقاومت، که زیر چتررهبری و والیت عقیدتی شکل بگیرد، چیزی نیست جزدُم حتّی جبهه همبستگی ملی پیشنهادی شما، هم 

 ودنبالچهٔ بارکش غول بیابانی چونین، که به تقدیس جهل سازمانیافته نشسته است. 
 

به آن برخوردم ودرپایان این بخش گذاشتم: ۹۷فرورین ۶درهمان سال اول لیبرتی شعری سرودم ودر  
 

۰۰/۹/۱۳۹۱! "             "گمان مبر ...  

 

 آلودند 

 با قرایِن شب 

 تمام وسعت زندگی را

 با قرائت جهل و 

غریو جاه                       

 این دوسرتعفن طالئیها !

هم سوئیها  -دوسوی   

 

 چه عبور سهمگینی ست 

 ازتعفِن ناخدائیها 

 ازاین شبان دالزاروایّام نفرت وکین 

 

 خدای را 

درنگدرهرلحظه بی   

 باید دیدن 

 وعشق را 

درهرنفسی دمیدن !                    

 

 آه ای ایّام پُر نکبت کین 

 گمان مبر 

توئی و بس ! -که تمامت هستی   

 دیوارچیِن پیله باِف اندیشه وتن ات 



 تمامت دنیا

نبود ونیست ! .                

 دراین شبان دالزاروایّام کین 

 عشق 

ت هرگز لحظه ای نُخفته اس  

مستدام مباد ... -ایّام کیِن ریشدامنان   

یسیامک نادر« سراب؟! –من ابی سراو »ازکتاب:    

 

 بخش دوازدهم:   رقص رهایی
 

 رجوی قلب وذهن مارا »سیخک*« می زد تا »مین های« ضدفردیّت وجنسیّت بیابدوپاکسازی کند.

        کننددرمحراب ومنبرمیواعظان کاین جلوه     کنندروند آن کاردیگرمیچون به خلوت می  

کنندتوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می               مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس   
کنندکاین همه قلب ودغل در کار داورمی                     دارند روز داوری گوییا باور نمی  

حافظ        کننداسترمی نازازغالم ترک و  مهکاین ه          یارب این نودولتان را برخرخودشان نشان   
 

زیرنویس*: سیخک زدن اصطالحی است درکشف مین. سیخک میله ایی نازک مشابه سیخ کباب است که آنرا درمیادین مین برزمین وخاک فرو 
 می کنند تا اگرمین زیرخاک پنهان شده باشد، قبل ازانفجارکشف وخنثی شود.

یگان تبلیغات برنامه های مختلف سیمای مقاومت را اعم  .تحت مسئولیت فرزانه میدانشاهی بودم ،یکم )مرکز(ام دریگان تبلیغات دراف ۸۹سال 
من درقسمت اخبارو...، روزنامه های رژیم را  .ازاخبار، سناریونویسی، ادیت وتولید فیلم ومصاحبه ها...را زیر نظرستاد تبلیغات انجام می داد

صدای زنی می آمد که ازبلند  ،هریک ساعت یکباربرای سیگارکشیدن بیرون می رفتم. درحیاط تبلیغات. مانیتوروخبرو...را  ارسال می کردم
برایم  درون سازمان وتشکیالت،وبرغم سانسوروبی خبری واختناق  ،گوهای بیرون اشرف پخش می شد. من هرگز به این حرفها گوش نمی کردم

چندین بلند گو روی محوطه داخل مقرنصب کرده بود ومرتب سرود ها وترانه های هم چنین چیزهایی را بشنوم. ازطرفی سازمان  ،کسرشأن بود
برای همه سرسام آورشده واقعاً صدای کرکننده بلندگوهای خودمان، واین  .تا صدای بلند گوهای بیرون اشرف را نشنویم ،سازمان را پخش می کرد

عکس بلند گوها درخیابانها اشرف وکنارسیاج دور قرارگاه را ذیالً می  تا صدای آنها بگوش ما نرسد. ،بود. زیرا بعنوان پارازیت عمل می کرد
 آورم:

 

 بلندگوها ی دست سازبرای  تولید صدا بعنوان پارازیت نصب شده درکیوسک نگهبانی اشرف 

 

د  بلن



 

  



 

 

 

مقابل ایستگاه ژنراتورها، بلندگونصب شده وبرروی آن چادرخاکی رنگ کشیده شده تا بلندگوها ۱۰۰زیرچادرخودرو آیفا سمت چپ کنارخیابان 
 پنهان بمانند. 

ه رجوی ورقص اّما فهمیدم که دربار ،وازاعضای شورای رهبری بود. صدا کامالً مفهوم نبود ،اینبار صدای زنی می آمد که ازسازمان جدا شده بود
درصد محتوای حرفهایش را فهمیدم، گفتم این ۷۰رهایی وهمخوابی با مسعود و...می گفت. ابتدا باورم نشد که چنین مسائلی را می گوید، وقتی

رسرمن است!. با اینکه نسبت به سازمان ورجوی اشراف داشتم وهربالیی که می خواست بومنزه واودراین زمینه پاک  !.حرفها به رجوی نمی آید
ماه پس ازجدایی ازسازمان درآلبانی، مصاحبه بتول سلطانی را خواندم ۴و۹۴. تااینکه دربهار!آورده ومی آورد. اّما این حرفها را مطلق قبول نداشتم

فهمیدم که می بصورت کامل وسپس ویدئوآن را تماشا کردم. برایم شوکه کننده ودرناک بود. برخالف اشرف، اینباربا خواندن ودیدن مصاحبه ها 
وسپس به ایران رفته، وفیلم وعکسهای  تحت کنترل امریکایی ها درست است. می دانستم که بتول سلطانی به تیف ،تمام آن چیزهایی که می گوید

می  درهمهٔ مقرها بعد ازاخبار شب پخش شد. ما این را قدرت نمایی سازمان ،بتول سلطانی وچند زن دیگر بنا به تأکیدی که رجوی کرده بود
ودراین فیلم درمورد مناسبات آنها...حرفهای بدی گفته می شد. ما  .بدون پوشش بودند ی زنانت آن، مخصوصاً درفیلم وعکسهادانستیم وحقانیّ 



سها اطالعاتی عظیمی دارد که به این فیلم ها وعکسها دسترسی یافته!. بعد درآلبانی دیدم همین فیلمها وعک فکرمی کردیم سازمان چه قدرت ونفوذ
بلکه خودشان گذاشته اند!. شنیدن حرفهای بتول سلطانی برایم ضربه ایی بسیاردردناک  ،روی اینترنت است وقابل دسترس همه ؟!. واتفاقاً نه مخفی

همه چیزش  ۵۸وکشنده بود. گویی همه چیز ما نابود می شد. فکرهرچیزی را می کردم، ااّلچنین عملکردی را. ما به صفت نسلی که ازسال 
آنقدرواضح وعینی است، که تصورمی کردم خودم آنجا  ،اگذاشت برای مبارزه وکسب آزادی مردم. وقتی حرفهای بتول سلطانی را می خواندمر

بکاررفته درمناسبات را می فهمیم. ا وترم هایوشیوه هومفاهیم سال با سازمان بودن، همه حرفها ۳۵حضوردارم. زیرا بعد از  

 هبوط رهبری ورقص رهایی

  درپشت جبهه جنگ ایدئولوژیک 

وقتی  غ به خانه ما آمدند.-دو روزبعد همراه با غ درآلبانی ازسازمان جدا شد.به سازمان پیوسته بود،  ۶۵ل که ازسال  -د ۹۴درآبان ماه سال 

ازرقص رهایی  خبر  ،کندمن پیش ازاینکه بتول سلطانی افشاء »گفت:با خونسردی وخیلی عادی  ل -دداستان رقص رهایی و... را به او گفتم، 

خبری بود  )محرمانه ترین(برای اّولین بارپرده ازداستان رقص رهایی وجنایت های رجوی برداشت. این سکرت تریناوومن شوکه شدم!. « داشتم!.

ا ه آن بودم. امّ اّمامن خودم سوژ !.اگرچه خیلی ها نمی دانستند .برای من آدمکشی سازمان خیلی عادی بود .بشنوم ازرجوی که می توانستم

این سالیان روشن می  یوتمام داستانها ،درزاطالعات دراین مورد)رقص رهایی و...( برای رجوی هولناک بوده وهمه چیزش را به باد فنا می داد

 شد.

 رضا محمدی و داستان رقص رهایی مینوفتحعلی 

ازرقص رهایی گریخت ۱۳۸۰مینو درسال  

 

 مینوفتحعلی

درجریان رقص رهایی بود ۸۰یکی ازجداشدگان ازسال    

درجریان این مسئله  ۸۰، بکله درهمان اشرف وسال (بتول سلطانی)وازطریق بلند گو  ۸۹من نه درسال» گفت:ل با حالتی خیلی قاطع ومطمئن  -د

به مینو  »:ه من گفتداستان مینوفتحعلی را ب ۸۰. رضا محمدی همشهری ودوست نزدیک من که با هم خیلی صمیمی وچفت بودیم. سال !قرارگرفتم

رفت،  او نمی پذیرفت وهرباربه یک شکلی ازاین کارطفره می .فتحعلی گفته بودند که باید دررقص رهایی وهم خوابی با مسعود شرکت کند

زخمی است، اآلن بدنم  »:مینو بهانه کرده بود که .بارآخری که اورازیر منگنه وفشارگذاشته بودند دیگرامکانی برای جواب منفی دادن نداشت

 با التماس می بیند وتمام داستان رابه رضا محمدی گفته وازاو ،پس ازآن مینو، رضا محمدی راکه درقرارگاه باقرزاده بود «آمادگی ندارم.

تا بتواند ، بتواند ازقرارگاه باقرزاده فرارکند. رضا هم به مینو کمک کرد ،تا ازاین شرایط دهشتناکی که درآن قراردارد ،درخواست کمک می کند

این موضوع را من می دانم ورضا محمدی، که اآلن درنروژ است. درطی این سالیان به  »می گفت:ل  -د« فرار کند. اّما مینوبعد دستگیر شده بود.

را افشاء خواهم  همه اینها ،من وقتی ازآلبانی بروم»:ل  ادامه داد -د« اگرسازمان می فهمید ما را می کشت. نگفته ام. )نگارنده(هیچ کس جزبه تو

درنوجوانی، تنهابخاطرآنها به سازمان پیوستم. این همه ازبّچه های ماشکنجه واعدام نشدند که رجوی  ۶۵کرد. دو برادرمن شهید شدند من سال 

«چنین بالهایی یی سرنسل ما بیاورد.  

اّما  کردم اواهّمیت این اطالعات را نمی داند؟!. که احساس ،واضح وروشن ازحرفهای رضا محمدی و مینو فتحعلی می گفت آنچنان عادی ول  -د

سال پیش درجریان این امرقرار گرفت بود. همچنین شاهد خیلی ازمسائل دیگر، ۱۵ازل  -د !.نبود یمسئلهٔ جدیداین این بود که برای اوتلخ واقعیت 

وشکنجه، ازاواعتراف گرفته بود که نفوذی رژیم  زندانی بود وسازمان با ایجاد رعب ووحشتنیزدرجریان پروژه رفع ابهام  ۷۳زیرا درسال 

تا به این شکل، ، «من می دانم این اعترافات دروغ است وشما ها مجاهد هستیدو... »:است؟!. اگر چه رجوی دردادگاه، خودش مزّورانه گفته بود

کاش شما اینجا بودید وزنانی  گفتم:ل  -د. به !ناخترجوی را خوب می شل  -دسناریوی دیگری با آنها به اجرا می گذارد....، برای فریب، شیادانه 



ت!. که درآلبانی ازسازمان جدا شده بودند، می دیدید ومستقیم ازخودشان می شنیدید که سازمان چه بالهایی که درتشکیالت برسرزنان نیاورده اس

باز کنند وخودشان تمام حقیقت را به مردم بگویند. درآلبانی شوکه شده بودند!. کاش همین زنان روزی زبان از شنیدین سخنان آنانبّچه ها   

 

 شاهدی ازمیلیشیاها  ازداستان رقص رهایی

رقص رهایی داشت وبا رجوی با تمام زنان شورای رهبری، »س می گوید: -درتماس تلفنی به من ودوستم ق۹۵ف یکی ازمیلیشیا ها درسال  -چ

ودرآنجا کلفت شورای رهبری بود، وبرایشان  آشپزی می کرد. مادرم درقسمت  فهیمه اروانی کار همه آنها رابطه جنسی داشت. مادرمن پیر بود 

 آشپزی می کرد....«

داشت. با تک تک آنها سوگند محرمیّت خوانده بود؛ برای آنها گردنبند طال  سرجوی با تمام زنان شورا رهبری، سک»: ف درادامه می گوید -چ

«.یا ها( دراشرف همه اینها) رقص رهایی( را می دانستیمداده بود. ما)بسیاری از میلیش  

نان با شنیدن این خبرشوکه شده بودم. اساساً فکرنمی کردم که چنین اطالعاتی داشته باشند. فکرمی کردم اطالعات آنها محدود به روابط جنسی ز

 ومردان دراشرف است.

 ق- س ۳ اسفند ۹۵ازقول د-چ می گفت: پس از رقص رهایی، رجوی یک شورت ویک کرست به زنان هدیه داده بود. 

 شاهد دیگری از بحث محرمیّت... با رهبری 

برای اولیّن بارمن  »زنان ...صحبت می کردیم. اوگفت:با درباره رقص رهایی وروابط رجوی بطورعام یکی ازجدا شدگان با ۹۵ سال آذرماه ۸در

م رجوی به ما گفته اگر شما هم مثل برادران عطش مری» چندماه پیش ازشهادتش گفت: ۱۳۷۶درسال  خواهرم شنیدم. خواهرم...این حرف را از 

همانجا بود که همه چیزدرمن فروریخت. وبعد «کنید. خواهرم... گفت: شک ایدئولوژی تان نداشته باشد که مسعود را بغل کنید وببوسید، باید به

  «چیست. گزارش نوشته بودم که، پس تفاوت ما با خمینی

)هرکسی دراشرف باشد می داند معنی این سخنان که خطاب به بت اعظم یعنی آقای رجوی است، چیزی جزمرگ درپی ندارد. بویژه اینکه اگر 

 یک زن باشد(.

  

یبرتی فاطمه نصیری که دراشرف فوت کرد خیلی خواهر مهربانی بود. برادرش رضانصیری که ازمشکل کلیه درل»شاهد فوق ادامه می دهد:

درگذشت، فاطمه یک کلیه اش را به برادرش رضا داده بود. روزی فاطمه درباره نشست های مریم رجوی وبحث نوامیس ایدئولوژیکی ومحرمیّت 

» با رهبری...به من مسائلی را می گفت، یکباره انسیه نوید از فرماندهان شورای رهبری سررسید وصحبت اش را قطع کرد. وفاطمه سپس گفت:



انی زیر چه فشاری هستیم!، و زد زیر گریه!. یکی ازحرامزاده ها) اعضای سازمان( دید ورفت راپرت داد وُرس من را کشیدند، که چرا با نمی د

«توحرف میزدم. من گفتم فامیلم هست و...  

 

یم رجوی( یکی ازمسئولین )کبری آنجا که من را دیدی! ازنشست رفتم بیرون)نشست مر» یکروز دیگر درمقرپارسیان جمیله ... به من گفت: 

 ، جمیله هم برگشت گفت:«نزن؟! برادرها می فهمند! یواش، یواش! می فهمند!. حرف»طهماسبی یا یکی دیگر ازمسئولین( آمد وگفت: 

وقتی مریم رجوی برایشان نشست گذاشته بود...، جمیله از نشست بیرون زده بود.« که آشنای ما است، قدیمی )با سابقه(است. هوشنگ  

بود برای رجوی، بنام رزمنده!، « آمار»درقسمت توپخانه بود. همه می دانستند که رضا نفرجنگی نیست، اویک ۱۱رضا نصیری درمرکزتوضیح: 

اش حاد شد واوهردوکلیه اش را ازدست داده بود. ودیالیز می کرد. اّما اورا به خارج اعزام نکردند. اونه اولیّن ونه هم مشکل کلیه  ۷۷از سال

 آخرین نفری بود که بدلیل بیماری کشته شد. درزمینه پزشکی نمی شود دراین بحث وارد مسائل شد، چون ما با یک فاجعه درزمینه پزشکی روبرو

شت، ابعاد فاجعه بیشترمی شد. به هرکدام از اطالعیه های سازمان نگاه می کنیم، پراز تناقض ونقاط ابهام است، نه برای بودیم. هرچه زمان می گذ

ما که درجریان پشت صحنه هستیم، بلکه برای کسی که تنها یکبار اطالعیه را می خواند. مثل اطالعیه مرگ رضا نصیری. کاش فرصت بود پشت 

ت را بنویسم. صحنه وضعیت رضا درتشکیال  

۹۶سخنان یکی اززنان جدا شده درباره رقص رهایی درسال  

داستان رقص رهایی حقیقت داشت. اّما بتول سلطانی آنرا خراب  »می گفت:۹۶ی درسال  -یکی اززنان جدا شده به یکی ازمردان جدا شده بنام چ
«.کرد!. اگربتول سلطانی به سمت رژیم نمی رفت، االن وضعیت فرق می کرد  

فرد توضیح اینکه، این استدالل را  بلحاظ سیاسی می توان فهمید!. زیرا با رفتن به نزد رژیم، مشروعیت خود را ازدست داد. اّما مستقل ازخود
چیزی کم نمی کند. « حقیقت»وبتول سلطانی، ازاصل داستان و  

 زنان جداشده ازسازمان دراروپا، شاهدین رقص رهایی

دربهمن ماه سال۱۳۹۶ ، یکی ازدوستان من دراروپا، ازرقص رهایی اطالعاتی داشت وگفت:» زنان جدا شده ازسازمان، دراروپا هستندکه 

 درمحافل خصوصی از رقص رهایی سخن گفته اند.

 قسمت های پراکنده ایی ازسخنان بین من و دوست گرامی ، درباره رقص رهایی را ذیالً می آورم:

»خانمها مسئله جنسی برایشان تابو است. چون موضوع انقالب ایدئولوژیک روی زن بوده، اینها آسیب جدی دیدند. بسیارسخت است که دنبال 

 ازدواج بروند، چون می ترسند سازمان مارک بزند.

به این خانم گفته اند اصالً نباید حرفی بزنی. وگویا خود سازمان این  را به ...آورده است)نام کشوررا حذف کردم(. این خانم اطالعات بسیارزیادی 

 داره، من اسم این خانم را ازفالنی...می پرسم. راجع به اون خانم هم اطالعات می گیرم خبرمی دهم. 

ت که تا اینها شدیداً زیرفشارسازمان هستند. مطمئنم که نمی شود. چون خیلی سازما به این خانم فشارآورده که اصالً خودش رامعرفی نکند. یادم هس
خودش را مخفی نکه داشته بود...، این خانم اطالعات زیادی راجع به حرمسرا دارد، همان رقص رهایی.سه ماه پیش خیلی   

 
کند. آخه رژیم دنبال اینهاست. علنی بشود رژیم دنبال می کند واذیّت می شوند. رژیم دنبال شاه مهره ها است. خیلی تالش کرده که دسترسی پیدا

خیلی زنها سوژه رژیم می شوند. آخه خودش) رجوی( به  وانند بکنند. اتفاقاً رژیم دنبال گنده ها بیشتراست،واقعاً اینها زندگی معمولی هم نمی ت
یعنی گفتند تمام شرف وحیثیت رهبری همین است.« این اطالعات هرگزوهرگزنباید به مردم گفته بشود.»شورای رهبری گفته بود:  

من اصالً به اسم وچیزی اشاره نشود بعنوان مدرک...، چون داستان درست می شود، این دیگه آره بزارتکمیل کنم که بدردت بخورد. ولی بعقیده 
. خیلی بدترازشکنجه واینهاست) برای آن زنان(. من برایت می نویسم، ریزاین مطلب را درمی آورم. زنها شدیداً می ترسند. خیلی فرارمی کنند

 چون خودشان موضوع وسوژه بودند.
 
 



  قلمروی ناامن ایدئولوژیک

 

و بعد از خلع سالح توسط نیروهای آمریکایی پیامی صادر کرد، که درکانی ماسی برای همه خوانده شد: ۱۳۸۲رجوی در سال   

مرضیه علی  سالم بر روانهای پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران ، خواهران مجاهد معصومه پوراشراق،» 
اطالعیه رجوی به )  «سه تن از آنان در جریان بمبارانها جان باختند. و محبوبه سوفاف )عضو شورا ( که نزهت ارزبیگی حاتمی ،شهین   احمدی،
(۸۲فروردین  ۳۰تاریخ   

 

 

 مینو فتحعلی         مهری موسوی

تحعلی  ومهری موسوی( را جزء کشته شدگان دراینجا نامی ازمینوفتحعلی ومهری موسوی نیست!. وسازمان پس ازآن، نام این دو نفر را)مینوف
بوده ورشته خود « بود ونبود»رجوی وسازمان آنچنان درگیر  . زیرا درحیص وبیص بمباران ومذاکرات آتش بس وخلع سالح،!جنگ گذاشت

ه های بمباران عراق جا بزنند!. نتوانستند نام این دورا نیزدرمیان کشت، وامکان هماهنگی های ازقبل تعیین شده نبود... وکارازدست شان دررفته
 چون تا آن موقع زنده بودند. همیشه درچنین جاهایی دم خروس هایی بیرون می زند. می توان چنین ردّ هایی را گرفت وبه حقیقت رسید.

شنیدم درست بود. اگرچه بتول سلطانی ازتیف به ایران رفت. اّما این تأثیری  ودرحیاط تبلیغات دراشرف۸۹متأسفانه همان صدایی که درسال 
به ایران رفته وبا رژیم همکاری کردند. اّما  ،دراشرف زندانی بودند ۷۳ازافراد درپروژه رفع ابهام سال تعدادیبرحقیقت امرندارد. همچنانکه 

، سیاری دیگرازشاهدان که هم اکنون ازسازمان جدا شده ودراروپا وامریکا هستندوب .همان چیزی بود که ما خود شاهدش بودیم ،حرفهایی که زدند
  وبارژیم جمهوری اسالمی مرزبندی دارن، ازشاهدین این زندان وشکنجه ها وقتل هستند.

 حسین مرادی همسر بتول سلطانی

پزشکی قرارگرفت. تا حسین مرادی هم با آلبانی اعزام شود. زمانیکه خانواده ها به پشت درب لیبرتی آمدند. نام حسین مرادی نیز درلیست بیماران 
گو این بدلیل احتمالی بود که سازمان می داد واینکه بتول سلطانی هم به پشت درب لیبرتی بیاید وباز مثل اشرف مسئله رقص رهایی را با بلند

را  ها می توانست با بلندگو سرودسازمان اشرف که  مطرح کند. برخالف اشرف درلیبرتی بدلیل کوچک بودن محیط وعدم امکانات موجود مثل
ت بعنوان پارازیت پخش کند تاصدا به افراد تشکیالت نرسد. درلیبرتی امکان رسیدن صدا بسیارزیاد بود. این مسئله بویژه درمورد زنان تشکیال

شکیالت حتی باشنیدن چنین مسائلی ازجانب بتول درصد مردان ت ۹۸ا باالی !. امّ که موضوع چیست زیرا برای آنها قابل فهم بود .حساستربود
جدا ازسازمان . نه تنها درون سازمان، بلکه کسانی هم که !بازهم نمی توانستند باوریا هضم کنند که چنین مسائلی درسازمان وجود داشت ،سلطانی
اّما اینک درالبانی اکثراً می دانند ویا کسانی که دراروپا هستد. درابتدا باورنمی کردند وفهم چنین مسائلی برایشان سخت است. ،شده اند  

 مهری موسوی وبرادرش احسان سوژه های نشست طعمه



  

مهری موسوی   

برادرمهری بود. مسئولین سازمان اورا به این شکل احسان موسوی، از سوژه ها که پشت میکرفون آوردند،  ، یکی۸۰درنشست های طعمه سال 

نه باکسی حرفی می زند ونه با کسی رابطه ایی دارد ودرانبارمخابرات برای  ،کرده گوژشبیه یک معتاد تریاکی است. آدمی »معرفی کردندکه: 

ونسرین)مهوش سپهری( هم با او حرف می زدند. اوهیچ رجوی . «گَرد مرگ وپاسیویته می پراکنددرمناسبات خودش یک گوشه ایی کارمی کند. او

نکند. می گفتند که اوازقصد چنین کاری می کند. خیلی  فشار  گوژ که  صاف بأیستد و مجبور می کردندراهیچ حرفی نمی زد. او ،واکنشی نداشت

او گوژخراب ترشد. ما فهمیدیم که  ،داشت گوژه خود را صاف کند. النهایه وقتی مجبور شد چنین کاری بکند. حالتش ازاّولی ک گوژکه  آوردند

بااینکه خواهرش ازستادسیاسی بود. اّما  ،چیزی که برای من عجیب بود. مادرزادی است. درهمین نشست خواهراورا)مهری موسوی(.  صدا زدند

اّما مهری سرد ترازآن بود که  خورد!.رجوی مهری را صدا زده بود که به برادرش تیغ بکشد تا اوتکانی ب حالت نزاروگرفته ودرخودی داشت!.

بگوید!. پس ازساعت ها بالخره با فشارنسرین )مهوش سپهری( گفتند که او انقالب کرد!. ویک لحظه درچشمان بردارش جزچند کلمه بی روح به 

منهای اینکه حرفی بزند کافی بود  ،. همین یک لحظهدچهره اورانشان دا انقالب کردن او برق انقالب را دیدند؟!. وایداسکرین چند باراین لحظهٔ 

یاد کردند!. پس ازنشست های طعمه نیز، مسئولیت بسیار  «بعنوان شاخص انقالب مریم درنشست های طعمه»ازاوسپس برای اثبات انقالب او؟. 

 گوژما) یکم( هم می آمد. اّما همان  می دیدیم که به اف ۸۸می رفت. اورا تا سال  )مراکز(باالیی به او دادند. وازطرف مخابرات به همهٔ اف ام ها

، همین لحظه ممکن اینبار زانوانش درحین راه رفتن به هم برخورد می کردومی سائید. طوری که احساس می کردی را داشت وبراثر ترّدد بسیار،

هرروز کاراوسرکشی به مخابرات  ،بود چند مّدت دیگر زانوانش ناکارمی شود!. اّما برغم اینکه درچنین وضعیتیمعلوم بود که  است زمین بخورد.

. وبرای اثبات این !چنین توانایی هایی دارد !،بود. من می دانستم که سازمان می خواهد مطرح کند که هرکسی انقالب کندبا پای پیاده مقرهای دیگر

طرفی من آنموقع وضعیت مهری موسوی را به این از ، که به اومسئولیت باالتری داده اند.تا همه ببینند امربه این شکل اورا درمقر ها می چرخاند

درحالیکه ما نمی  .!خودش یک مشکلی دارد !.فقط همین قدر قابل فهم بود که وقتی درمقابل رجوی به برادرش چیزی نگفت شکل نمی دانستم.

یشتری خواهد گفت. ما هرگز نمی دانم نفرات دیگری هم درآینده چیزهای ب می دانستیم که سوژه اصلی، خود مهری موسوی بود، نه احسان!.

به احتمال قوی رجوی با برجسته کردن برادر اودرتشکیالت، می  توانستیم دراشرف باکسی حرف بزنیم به همین دلیل اطالعات ما همیشه کوراست.

 خواستند برروی مسئله مهری، سرپوش بگذارند ودرآینده بتوانند از برادرش استفاده کنند.

همانجا)درنشست طعمه( احسان با من محفل داشت ومسائل را به من گفته بود و » بّچه ها که درآلبانی جدا شده گفت:یکی از  ۹۵آذرسال۱۳در

احسان را بدلیل خواهرش درنشست سوژه کردند، تا برعلیه خواهرش استفاده کنند. زیرا مهری می خواست از سازمان جدا شود. مهری را 

« سازمان است.کتک زده اند، وزیر ضرب  درنشست ها وی ادامه 

وقتی مهری موسوی را هم درنشست طعمه آوردند تا »داد: برعلیه 

احسان حرف بزند. همانجا هم مهری چیزی نگفت!. مهری  موسوی و 

مینوفتحعلی یک پرونده بودند، که پس از بمباران کشته  شدند. اّما 

«گفته شد که دربمباران امریکا کشته شده اند.  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

خاطره ازمینو یک  

 که هم رده« ن -غ»کاردفتری وپرسنلی انجام می داد. قرارشد بنا به درخواست  ۵من فرمانده دسته بودم، مینوفتحعلی هم درستاد اف ام  ۷۶سال 

من گفته شده و تحت مسئول من بود. بدلیل اینکه ازدستهٔ من می رفت، یک نشست خدا حافظی برای اوبگذاریم. مینو فتحعلی به من گفت: به  من

دراین نشست خداحافظی من با شماباشم. مینودرآغازنشست به سختی جدایی ازتن واحد ها و دسته ویگان برای افراد صحبت کرد. باآرزوی اینکه 

ها  همیشه مناسبات خوبی بادیگران داشته باشید.)اآلن یادم آمد که هیچ صحبتی ازمریم رجوی، که ترجیح بند همیشگی حرف ،درجای جدید هم

من یک انتقادی به سیامک دارم می  :هم مثبت حرف زد اّما یکباره درپایان گفت« ن -غ»ونشست های تشکیالت بود، برزبان نیاورد!( دراین میان 

.. ه ها بگویم. مینو جا خورد وبا مهربانی گفت: اآلن نشست انتقادی نگذاشتیم، برای خداحافظی و...است، اواصرارکرد.خواهم همینجا پیش بچّ 

...، من به مینو گفتم: خواهش می برای خدا حافظی فقطتو گفته بودی ومینوناراحت شدوگفت: این درست نیست چون ما برای انتقاد نشست نگذاشتیم 

ازهمین ینورا گفته وحرف دلش را بزند. هرچی که درذهنش مانده ...اینطوری خیلی بهتراست...، ازاینکه او سماجت داشت م کنم بگذارید انتقادش

اّما مینو روی اصرا او،  ناراحت شد. به هرحال اوانتقادش را کرد. اگرچه درپایان انتقادش گفت من سیامک راقبول دارم وبا اوراحت بودم.

ازاو نمی پذیرفت!. درهمان یک نشست وبرایش قابل هضم نبود  زیرا چنین رویکردی زخمی شده بود. دیگرهمانی نبود که چند لحظه قبل بود!.

فهمیدم خیلی آدم محتوایی وبلحاظ انسانی قوی وپایبند به ارزشها وصمیمیّت میان انسانهاست. نمی دانم شاید  ،وتاه ، تصویری که ازمینو پیدا کردمک

د، معصوم دردمن همیشه نگاهچهره وسال زندانی رژیم بود وهمین ویژگی در۵-۴میدان ندهد... می دانستم مینو« غ -ن»هم به مینو گفته بودند که به 

اّما تا بحال درونش راازنزدیک تا این حّد حس نکرده بودم.  .وپرعطوفتش بخوبی دیده می شد  

 

 فرارمینو فتحعلی ازرقص رهایی ودستگری او

 من درپارسیان رفت وآمد داشتم، محمد زرافشان»چ یکی ازجدا شدگان گفت: -اطالعات جدیدی ازمینو فتحعلی بدستم رسید. ل۹۵آبان سال  ۱۳در

ت )حفاظت وترّددات(  -رضا محمدی که در ح »همان روزی که رضا محمدی ومینوفتحعلی ازپارسیان فرارکردند. موضوع را به من گفت:

مقرپارسیان) مقر رجوی( بود. وبه همین دلیل همیشه امکان دسترسی به سالح ) کلت وکالش و نارنجک ... وآرپی جی(وخودرو را داشت. زیرا 

تند ومی توانستند درشهربدون مانع ازایستگاه های پلیس و... بگذرند. مینو فتحعلی با رضا محمدی رابطه داشت وهمدیگر را کارت عدم تعرض داش

دوست داشتند، فرارکرده اند ) این نظر آنهاست زیرا موضوع خاصی که مینودرباره رقص رهایی به رضا محمدی گفته بود را نمی دانستند. 

ست داشتن همدیگر گذاشته شده است.( سازمان سریع به استخبارات عراق اطالع داد. وهمزمان سه اکیپ گشت وفرارمشترک را به حساب دو

ست، همراه نظامی سازمان هم به تعقیب آنها پرداختند. دریکی ازاکیپها محمد زرافشان) رده ام قدیم( را بدلیل اینکه زبان عربی را از ایران می دان

اردن می رود واآلن نقطه اش یادم نیست، چون من هم درگذشته این مسیر را درتردّدات رفته ام. مینو ورضا را  کردند. درجاده ایی که به مرز

 دستگیرمی کنند.

 

 تیم اسکورت حفاظتی که مینو فتحعلی را دستگیر کرد



   

 محمد زرافشان 

 

 به ما گفتند: چرا همانجا آنها را نکشتید؟!

چرا همانجا آنها را نکشتید؟! گفتیم ما نمی » به ما گفتند:وقتی که مینو ورضا را دستگیر کردیم وبه پارسیان آوردیم. » محمد زرافشان گفت: 

پس ازآن مینو ورضا راهمانجا  «مگرکسی که فرارمی کندحکمش مرگ نیست؟ باید همانجا می کشتید!. دانستیم. گفتند باید همانجا می کشتید!.

«اختند زیر کتک افرادی که بودند وبه ما گفته شد: شما اینجا نأیستید وبروید!. ما می دیدیم که مینو ورضا را می زنند وازآنجارفتیم.اند  

تید!. ) نگارنده کتاب: نکته مهم اینست که  تاکنون هرکسی که فرارکرده ودستگیر شده است، چنین حکمی وسخنی درمیان نبوده، که باید اورا می کش

 -مهوش سپهریبلکه با زنده دستگیرکردن اومی خواستند، اطالعات اورا هم بدست آورند. تنها موردی که پس ازدستگیری، درسطح باالی سازمان)

نسرین( چنین سوالی کرده که چرا نکشتید؟، مربوط به مینوفتحعلی است!. فقط به فقط بدلیل دو جرم اساسی ومرز سرخ رجوی، یکی زن بودن) 

یعنی در ملک وطلق رهبری بودن( ودّوم ومهمتراز آن، افشای مسئله رقص رهایی که برای رجوی، تمام حیثیّت شخصی  –نوامیس ایدئولوژیک 

ته است!. به همین دلیل ُمردهٔ مینو فتحعلی، بنفع رجوی بود تازنده اش!. زیرا ثبت می شد که مینو زنده دستگیر شده!. وسازمان فکر اش به آن بس

می کرد اطالعات رقص رهایی را هم مینو به به رضا محمدی داده است ودیگر سربه نیست کردن آنها، باید بدست سازمان صورت گیرد. برخالف 

، درباره این دو فرد، منافع سازمان این بود که درجا درهمان صحنه فرار کشته شوند. تا مجبورنباشد بعد آنها رازندانی ودراشرف سایر سوژه ها

د یا ودردزندانها بقتل برساند، وپرونده به فراروکشته شدن آنها خاتمه داده شود؛ وهم زهر چشمی باشد برای سایرشورای رهبری که درجریان بودن

ی که پس ازاین اطالع می یافتند.ویا کسان  

درقرارگاه باقرزاده، آذر) محبوبه جمشیدی(  و زهره شفایی و... هم بودند که درجریان تعقیب ودستگیری مینو فتحعلی بودند(.    

 

 

 محبوبه جمشیدی سمت راست مریم رجوی مسئول ستاد حفاظت رهبری درپارسیان

و حفاظت نزدیک مریم درمراسم های مختلف درپاریس است.محبوبه جمشیدی هم اکنون حفاظت مریم رجوی   

 



                                      

 زهره شفایی نفر سمت راست درکنار مریم ومسعود رجوی                                               محمد زرافشان درلیبرتی

مینوهم » برای زیارت به مزار رفتیم. وسر قبرمینوفتحعلی رسیدیم من به دوستم گفتم: پس از سرنگونی صدام وقتی» همان فرد جدا شده می گفت:

«.بله اورا کشتند!» دوستم هم گفت:«. مثل مهر موسوی دربمباران امریکا کشته نشد اوراهم کشتند!  

 

جزء کشته شدگان حمله امریکا  نام می برند.) درفیلم مستندی که مایکل ویرخبرنگارامریکایی از سازمان مجاهدین ساخته است. مینو فتحعلی را 

 دردقیقه ۲۴:۵۲این فیلم تصاویرمزارمینو نشان داده می شود این فیلم روی یوتیوپ است:» فیلم مستند راجع به سازمان مجاهدین خلق«

انه جباری دارد؟.آقای رجوی! می توانم سوال کنم: آنچه برمینو فتحعلی و... گذشت!، چه تفاوتی با ماجرای زهراکاظمی وریح  

 

زهراکاظمی   



 

 ریحانه جباری

الیتاریسم تنها تفاوت این بود که مینو فتحعی مادری، خانواده ایی وآشنایی وهیچ کسی را نداشت!. وهیچ کمپینی هم برای او ایجاد نشد. درسیستم توت

 ما با حقایق دردناکی مواجه هستیم.

 

مادر ریحانه برمزار دخترش                                      عکس تشییع زهرا کاظمی               

  

 

مارس چاپ می شود:  ۸آقای رجوی! حتّی درسایت های شما نیز پیام شما و عکسهای ریحانه در  

آزادی ای خجسته آزادی    –ایران   



   شنبهسه, ۱۱اسفند  ۱۳۹۴

»آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران،درپیامی که بعد از اعدام ریحانه جباری در تاریخ 11 آبان 93 از سیمای آزادی پخش شد گفتند:دختری 
کرده است،یعنی دردفاع از خودش به مقابله پرداخته با نرینه وحشی اطالعاتی مهاجم ،پس آفرین بر او و  معروف قیام که به معنای واقعی کلمه به
کسی که دژخیم و مامور کشتاپوی دینی را بکشد،البته که قهرمان است و باید عمل قهرمانانه او را تا نیست و نابود کردن آخرین مهره  درود بر او
ارتجاع دست ازمبارزه و مقاومت  والیت فقیه اطالعاتی ادامه داد....بله مردم ایران تا سرنگونی تمامیت این رژیم جهل و جنایت و نابودی اندیشه
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران  مریم رجوی برنمیدارند و بی شک بزودی این آخوندها را به زباله دان تاریخ می افکنند،همانطور که خانم

گفتند:آخوندها ازجایی سرنگون میشوند و ضربه نهایی را خواهند خورد که اصال آنرا بحساب نمیآوردند،یعنی نیروی تغییر در ایران یعنی 
 «.....زنان

 

مارس روزجهانی زن8عکس ریحانه جباری در مراسم   

 

رجوی ومریم دراشرف ولیبرتی، ما را نرینه وحشی توصیف میکردند. مهاجم اطالعاتی رژیم آخوندی به ریحانه جباری را نیز نرینه وحشی 

ادامه داشت. اّما سوال این است که آنکس که خطاب میکند. مابا شنیدن چنین پیامی، همیشه شرم داشتیم، ازچنین توصیفاتی که پس ازاین پیام باز

نامش وصفت اش چیست؟.  مینو فتحعلی همخوابگی) تجاوز( کند، می خواست با زن مجاهد خلق وزندانی سیاسی ازبند رسته رژیم خمینی،  

من بعنوان رئیس » ویید:به مسعود بگ«. اینکارتجاوزاست» خانم مریم رجوی! رئیس جمهوربرگزیده رهبری عقیدتی!. به  مسعود بگویید:

« جمهوربرگزیده، مادرایدئولوژیک زنان مجاهد!،... ومینو فتعلی، چنین وظایفی برعهده دارم...  

چه کسی فکرمی کند، من راضی هستم به نوشتن چنین مسائلی؟. چه کسی فکرمی کند بانوشتن این مسائل خوشحال میشوم؟، ویا اوخوشحال می 

، ریگی به کفش دارد!. هرکسی خوشحال می شود ازجنس رژیم آخوندی است. چنین حقایقی، نه خوشحال کننده، شود. هرکسی که خوشحال می شود

چنین فرجامی داشته باشد. رژیم جنایت پیشه آخوندی، چه  بل دردناک وکشنده است. قرارنبود آرمانی که بهترین فرزندان این میهن، فدای آن شدند،

به زنان تجاوزمی کند!، جایی  حقایق داشته باشد؟. رژیمی که خود درکهریزک وبنا به گفته نمایندگان مجلس خود، سوء استفاده ایی می تواند ازاین

 برای سوء استفاده ازاین حقایق ندارد. واتفاقاً بعکس، همین رژیم، تظاهرات مردم را به سازمان مجاهدین منتسب می کند، تا مستمسکی برای

 ۹۶هدین ورجوی، تنها تیغی است دردستان رژیم آخوندی برای سرکوب مردم، حتّی در خروش وتظاهرات دی ماه سرکوب بیابد. نام سازمان مجا

مردم درسراسر میهن نیز، برغم اینکه هیچ نشانی ازسازمان یافت نشد، جزیک عکس رهبری مقاومت، که با پول و...، برکوچه ای تاریک نصب 

نمایش بگذارد؟. وازآن فیلمرداری کرده ودرسایت مجاهدین به  

خط قرمزآنها بود. پس ازسرنگونی  رژیم جمهوری اسالمی برخالف دهه های پیشین دررسانه های خود که نام بردن ازرجوی ومجاهدین خلق،

تا با بدنامی آنها،  وبویژه دریک دهه اخیر، بدلیل ضدیّت مردم با آنها، هرحرکت وتظاهراتی را با مجاهدین منتسب می کند، ۸۲صدام درسال 

ابزاری برای رژیم آخوندی درجهت سرکوب ومنتسب  اعتراضات مردمی را مخدوش وآلوده سازد. کارکرد رجوی ومجاهدین خلق،تظاهرات و

 کردن آن به بیگانه است.  

 شرایط ما دردورانی که رجوی با زنان شورای رهبر نشست می گذاشت

موشک استراتژیک برای فتح مریم بعنوان با خود همراه آورد.  بازگشت مریم ازفرانسه به عراق، یک سرشکستگی سیاسی بین المللی۷۵درسال

که آنهم گسترش باسمه ایی وفله یی توسط  ؟.، هیچ راندمانی نداشت. تنها یک گسترش شورا ملی مقاومت را داشتیم) آویخت بدامن غرب(خارجه

ً و ،زادیبخش(می شودرجوی صورت گرفت. این چه گسترشی است که نیروهایش، که همان بال نظامی شورا)ارتش آ ازاعضای مجاهدین  تماما

درخارجه باشند. ما برای فتح خارجه  وشخصیت ها وجریانات نیروهاوفرماندهان ارتش آزادیبخش بودند؟. اگرگسترشی متصّوربود، باید ازسایر

؟. معنای این چیزی نبود جز شکست قمستقر درعرا ارتش آزادیبخش نظامی فرماندهانتزریق نه برای فتح شورای ملی مقاومت، با  ،رفته بودیم

 بین المللی استراتژی سازمان درمقابل طرف حسابهای خارجی، که جواب موردنیازرانگرفتند )مشخصاً امریکا(.



 بازتاب شکست مریم درخارج، فشاربرداخل تشکیالت بود

 گرفت. ازهمینجا بود که همه فرماندهان ارشد سازما نتشکیالت آورد. ازهمینجا بودکه هزارزن شورای رهبری شکل درون بنابراین رجوی روبه 
حمید عطایی، ابراهیم ذاکری ) کاک صالح( و ،ب کردیم. عباس داوری ، مهدی براعی )احمد واقف(و ارتش را به مقرها فرستاد. همه ما تعجّ 

!. رجوی به زنان فرمانده مقرمی قرارگرفتند راکز()ممحمودقائشهر و...، که همیشه درکنار رجوی بودند. اینک تحت فرمان زنان مسئول اف ام ها
یا برادررحمان)عباس داوری( و... باآن سابقه اسم ورسم...؛  ،فردیّت اینها را درهم بشکنید. نکند حساب کنید که این برادراحمد واقف است!» گفت:

ازاین پس تنها زنان شورای  ی کارهارا دنبال می کرد.. وازاین پس بازنان شورای رهبر!رجوی اینچنین همه مردان را ازحول حوش خود دورکرد
رهبر، درنشست رجوی حضورداشتند...، رجوی طرحش راریخته بود. اینجا هم چند کارته بازی کرد!. هیچکس متوّجه طرح وبرنامه وبقول 

ادنبال می کند.ب( که برای توطئه وترفند درتشکیالت بکارمی فت، نمی شد. اوخودش می دانست که چه هدفی ر -رجوی) ط  

  

 
  

بدلیل احتمال عکس  .ت دوماه همه ارتش آزادیبخش به بیابانهای خارج اشرف رفته بودیمصیاد شیرازی که بمدّ پس ازعملیات حتّی درپراکندگی   

مختص مردان است؟. . گویی پراکندگی فقط ؟درقرارگاه اشرف بودند یب اینجا بود که زنان شورای رهبرالعمل وبمباران اشرف توسط رژیم، تعجّ 
 همین روزها بود که رجوی با این سناریو با زنان شورای رهبری نشست های طوالنی گذاشت. این نشست ها تا قبل ازسرنگونی صدام ادامه یافت.

همان تغییری که مردان ما تغییر حالت زنان را می دیدیم اّما نمی فهیمدیم که داستان چیست. زنان باالی شورای رهبری همه تغییر کرده بودند. مثل 
وما علت این تغییررا نمی فهمیدیم. ،داشتند ۷۳پس اززندانهای رفع ابهام درسال   

 

 
 

 

تابوها سوخت زنی درآتش  

   

به کمک او نشتافت. ومجاهدی اّما هیچ مردی ،درآتش می سوختدرمقابل چشمان دیگران هما بشردوست   



درسایت های اینترنت آمده که هما بشر دوست کشته شده یا خودکشی کرده است. تا این نقطه ، که من اطالع دارم، این صحت ندارد. وبراثرموارد 
هما بشردوست   چنین حرفی زده است. باسازمان غیرمسئوالنه درضدیت کور ،... چنین برداشتی شده، یا فردقتل ها دیگر خود کشی و

کما اینکه همسرش دستگیرودراتاق ما بود. ،دستگیر می شد ۷۳اوهم درسال  ،اگرهما زنده بود ما بودودرمقر۲درمحور  

   
همسر هما بشردوست   

 

 دراشرف با هم درمرکزیک بودیم انیثجعفر ۸۹وآتش گرفت وسوخت. سال   )لباس بارانی وبادگیر ارتش(من شنیدم که درتنظیف سالح با کاوربود 
داخل  دروضعیت دپو بودند. بدلیل درست کردن آتش وگرم گردن گازوئیلو هما برای تنظیف سالح هایی که گریسی«برای من تعریف کرد وگفت:

 ،که به گازوئیل وبنزین آغشته بودی ازلباس پالستیکی سبزرنگ ارتش) کاور( استفاده کرده بود. آتش به کاور برای تنظیف سالح ها، ،نیم بشکه
کامل سوخت. بطورودرآتش ...اینطرف وآنطرف می دود وهول شده بود کاورمی شود. او ورشدنباعث شعله   

 

با نفس تند وعمیقی ازسینه خارج کرد وجعفر  «.احاطه اش کنی؟ و... پتوبا بگیری و ببری خاک رویش بریزی یا اورا چرا نرفتی  »:گفتمجعفربه 
، چه برسد به اینکه بروی !نمی شد به سمت خواهرها بروی !،مگرتوفضای آن سالها را نمی دانی که چطور بود»گفت: ،ب ازحرف منحالت تعجّ 

چکار می توانستیم بکنیم؟!. هیچ کس جرأت  »:گفت. «یعنی همانطورمی سوخت وشما نگاه می کردید! »با حیرت پرسیدم:.«بغلش کنی وببری؟!
واورا گرفت برد تا آتش  ،این چه حرفی است که نمی شود دست زد ،اودرآتش می سوخت! باورم نمی شود!، »:تمگف. «نداشت برود اینکار را بکند!

.«که به ما می زنند می ترسیدیم! )تهمتی(می توانستیم اورا نجات دهیم. ازمارکی ،اگرما چنین ذهنی نداشتیم »جعفر گفت:. «؟را خاموش کرد  

 

بپذیرم!. ولو اینکه کثیف ترین تهمت را هم می زدند، باعث نمی شد تا شاهد سوختن هما باشم. کثیف ترین  من هرگزنمی توانم چنین استداللی را
هما  کاراین بود که ازترس تهمت به کمک هما نرویم.  نمی دانم چرا دارم اینها را می نویسم...، باورم نمیشود...، چنین استداللی برای سوختن

انداخته بود!. این هم با ورم نمیشود!. همچنانکه تا همین لحظه هم نمی توانم هضم کنم. رجوی چه ترس درجان همه بیاورند.  

جعفر راست می می گوید، ما می  من هم همانجا بودم،» بود، گفت:۲که درهمان محور  ۹۵یکی ازنفرات دیگرهم) کوروش شریف زاده( درسال 
ما می توانستیم بگیریم وخاموشش کنیم. اّما می ترسیدیم » که درصحنه بودند، گفتند: ترسیدیم برویم واورابگیریم، خاموشش کنیم،  نفرات دیگرهم

«. چنین کاری کنیم  

ی وقتی حرفهای اوراشنیدم، تا مّدتی مکث سنگینی مرا با خود برد. همه شاهد سوختن بودند...، اّما مردی، مجاهدی!، ومردانی ومجاهدانی برا 
 خاموش کردن شعله هایی که می توانستند، ازتن هما خاموش سازند، ازترس تابو های رجوی، شاهد سوختن وجزقاله شدن درونشان شدند.

نمی داند، چه ترس ووحشتی درمیان اعضای سازمان وجود دارد. رجوی روی این ترس، سالها طرح وبرنامه ریخت. هنوزهیچ کس   

 سته ها،البته این حادثه جای موشکافی دارد. ومن هنوزنتوانسته ام اطالعاتی دراین زمینه بدست بیاورم. اّما میدانم با نوشتن همین میزان ازدان
ا د. شنیده ام که هما کودکی درایران داشت وعواطف بسیاری به او، وازطرفی خود شاهد بودم که هما، بهیچوجه بدرآینده سرنخی بدست می آی

 تفکیک جنسیّت حاکم برمناسبات سازمان، سازگاری نداشت.

 

 بالهای هما درآتش

  

که بالهای همایی که بدلیل بشردوستی، به ارتش ومجاهدین پیوسته بود، درآتش  چنین بود ، ساخته از روابط زن ومردفضایی که رجوی وسازمان 
چنین بودند. آنجا حضور داشتند،آنروز من نمی گویم همه تحت تأثیرچنین فضایی بودند!. اّما متأسفانه کسانی که بسوزد، اّما کسی خاموشش نسازد.  

که به سازمان پیوسته بودند، تابدین حد وقیحانه، لجن مال می کردند؟. میدانم اگریک آیا مفهوم است که چرا رجوی ومریم، تمام زندانیان سیاسی 
 زندانی سیاسی درآن صحنه بود!، هما را ازآتش نجات میداد!. رجوی به همین دلیل خصم زندانیان سیاسی بود.

 

تش گرفته را کمک می کردند وخاموش می آیا بخاطر می آورید درخودسوزی های دستگیری مریم رجوی، بسیاری ازهمان خارجیان، فردآ 
وقتی این مسئله را درکنار رقص «. شعله های انسانی!» ساختند. همانها که رجوی با افتخار به چنین شیوه ایی که درفرانسه بکاربرد، می گوید:

چنین  و که باعث دست بستگی ،بلکه ذهن بسته مردان ،نه تنها دست بستگی زنان ،دست بستگی زنان را می بینمآنگاه رهایی می گذارم. 
همه کسانی که شاهد سوخت هما بودند!. توجیه شان، مطلقاً پذیرفته نیست!. اّما چه باید کرد؟. ترس آنها را هم عملکردجنایت آمیزی می شود. 
 سوزانده وجزقاله کرده است.

 

 

 

 



 
 عکسی ازخود سوزی مرضیه بابا خانی درمقابل وزارت کشورفرانسه

 

 
 

یک حرف  یک مخالفت و ، بدلیل۱۳۸۷درسال در خارج اشرف کندگی دوران صیاد شیرازیپراهمان رجوی وسازمان بود که حسین مدنی دراین 
روی فردا فاکت های جنسی ات را می نویسی ومی آوری  می»بود. به او گفت:ویک فرد تشکیالتی کوچک علیرضا حاتمی که فرمانده دسته 

ازاو نسق کشی «. ...واعتراف کرد که بدلیل مسائل جنسی بود که من چنین حرفی زدم  ،انی!. واو فردا فاکت خوانددرنشست عملیات جاری می خو
برادرش هم توسط واینک نیزدرسازمان مجاهدین ودرتشکیالت است.  .!درپروژه رفع ابهام درزندان هم شکنجه شده بود ۷۳کردند. علیرضا درسال 

را می شنیدم، ، چه زجری می کشیدم. هزاربال سرما می آورند واین « گوهران بی بدیل» ور کنید من هرموقع عبا  رژیم خمینی اعدام شده بود.
 عبارت را نه عطف به ما، بلکه برای مصرف بیرونی وتبلیغاتی ومهمترازآن، تنها عطف به خودشان، بکارمی برند!.

 

شاشتان کف کرده .چیه؟!  »وفرماندهان تانک ودسته نشست خاصی گذاشت و گفت:برای الیه های قدیم  ،۷۴سال  رجوی درحاشیه نشست حوض

دیگر این آلت می شود مثل یک  ،ت را ریشه کن کنیدجنسیّ چرا با خواهران فرمانده تان چنین تنظیمی می کنید! ... .؟!هجول جول می کن«چیزتان»

  «...، مثل یک تکه گوشتمثل یک موش کور ،تکه زائد ازبدن

تا این اتهامات واین بحث ها ونشست های سرسام آور وروانی تمام شود. کاش رجوی وسازمان چنین چیزی می ، بودم اخته شوم من حاضر

ما که جانمان برای زندگی شخصی خودمان ارزش  کاش همان شیوه حسن صباح را رفت بود. اّما روحمان را به بند وزنجیرنمی کشید!. خواست.

سرتا  ،ه موردی که به ما می گفت!، بلکه همه چیز او کف کرده بودنچیزی که کف کرده، خود رجوی بود!  کرد. آندیگرچیزی فرق نمی  ،نداشت

وهمچنین دهانش!، که چنین بی شرم ووقیح ودرنده به عاشقان خودش می تاخت!. خود شیفتگی درحدّاعالی خودش اینچنین کف می کند.  ،پا ی او

!. من گفته بودم که هرجنبش وانقالبی ؟چنین ،ورقص رهایی خودش دست افشان!. وپای جوخه های اعدام ودر زندان  که رقص رهایی سربدارانش

نرینهٔ وحشی متجاوز کیست؟.آیا مفهوم است مصداق راستی من معنی حرفهایم را می فهمم. بود. « رهبریش»تفاله دارد. اّما تفاله انقالب ما   

دام دگری پابستی  هر لحظه به        شیخی به زنی فاحشه گفتا: مستی»  

خیام«      نمایی هستی؟که می آیا تو چنان          چه گویی هستم  آن گفتا شیخا، هر  

 محرم بودن رهبری عقیدتی با بدن زنان



نان گوش درحالیکه هما بشردوست درآتش سوخت وکسی جرأت کمک کردن به اورا نداشت. به سخنان رجوی درباره محرم بودن رهبری با بدن ز

 کنید:

ورجوی با قیاس خود با  .روزه معروف است را گذاشتند ۵سخنان رجوی که به نوار .درپذیرش که تازه آمده بودیم» گفت:۹۶شهریور۱۷د در -ل

«دکتر به بدن مریضی محرم است! من ) رهبری عقیدتی( نامحرم باشم؟.» دکتر می گفت:  

بغیر من تعداد بسیاری هم بودند که شنیدند. البته باید بگویم اگر هم شنیده بودم اصالً به  ،گفتم چنین حرفی را نشنیدم واو گفت من خودم شنیدم به او 

رم که اما هرگز نمی توانستم بپذی ،چون برغم اینکه می دانستم چه اپورتونیسمی اورا فرا گرفته .چیست!)رجوی(ذهنم خطور نمی کردکه منظور او

فرد را به سالبه می کشیدند وهمیشه  ،بدلیل کوچکترین مورد جنسی ،او چنین عملی را هم انجام داده است. چون چیزی که دردرون تشکیالت بود

 تتا یک دستگاه مبارزه با جنسیّ  ،ا تماماً به مسائل جنسی تمرکز داشتامّ  ،نشست ها برسرمبارزه با جنسیّت بود. اگر چه اسمش جنسیّت بود

«.وتغییرنگرش ما نسبت به مقوله زن وبرابری  

ه شدم که سازمان برای من سوال بود. حجم دروغ وفریب را که دیدم متوجّ  ،تفاوت هایی ک بین غذاهای ما با مسئولین بود»گفت:د  درادامه  -ل

که خود رجوی دروغ می گوید!. بعد کم کم دیدم !، وورجوی نیز دروغ می گویند. اوایل فکر می کردم که مسئولین دروغ می گویند  

«ترحم به برادران یعنی همبسترشدن با آنان» رجوی:  

ترحم به برادران یعنی » بگویند: هکه به مسئولین یاد داده است ک ،من مطمئن هستم که این حرف خود رجوی است»:د سپس ادامه داد -ل

فکرمی کند که  است، به سازمان آمدهپس ازسرنگونی صدام بدلیل اینکه  او.)«من این حرف را ازمسئولین شنیده ام.« همبسترشدن با آنان است!.

(.این حرف تازگی دارد!  

که درباره بازرگان ومنتظری نوشته بود واینکه منتظری فتوای  ،راخواندم بنام دگردیسی نمجاهدیسازمان لین بارکتاب اوّ »گفت:اوهمچنین می 

«ی دانستم که منتظری چنین فتوایی نداده است.من م به دختران درزندان را داده است. *تجاوز  

د یکی ازجوانانی بود که صادقانه به سازمان پیوسته بود. اودرآلبانی هم نمازمی خواند وروزه می گرفت. یکی ازافراد بسیارخوب و  -توضیح: ل

 انسانی شریف وپاک بود. وجدا شدنش هم ازسازمان به همین دلیل بود.

بررابه منتظری منتسب کند. تجاوزبه زنان زندانی وجود داشت، وحتّی به مردان زندانی!. ومن هم مواردی را میدانم. اّما رجوی نیازداشت، تا این خ

تنها با هدف انعکاس ورسانه ایی کردن خبر، نام منتظری را هم بدان افزوده بود. ؟،«سه بارتدقیق کرده است»می گوید: ۶۱اینکه درسال   

توسط مسعود رجوی را، ازطریق مورس، به دیگرسلول ها منتقل « جمعبندی یکساله مقاومت»هردشت، همین کتاب درسلول انفرادی گو ۶۲سال

 می کردیم. وخبرفتوای منتظری هم جزئی ازهمین کتاب بود.

ا رکه شنیدم، باور من خبرفتوای منتظری درباره تجاوزبه دختران زندانی را اولین ب» زیرنویس: درکتاب جمع بندی یکساله رجوی گفته بود که:

مضمون(.  نکردم. ودوباره برگرداندم تا درباره آن تدقیق شود. سه بار من این خبررا برگرداندم، تا اینکه به یقین رسیدم که خبر درست است)نقل به

 درحالیکه این خبرکذب بود. وآقای منتظری هم این مورد را نفی کرده بود.

 باغ وکاخ رجوی

ی صحبت می کردم اوگفت: -درآلبانی یا یکی ازنفرات قدیمی سازمان بنام ض ۹۶مرداد سال ۱۶در  

درمقرپارسیان، همان مکانی که رجوی درآنجا مستقر است وهرکسی را به آنجا   .است )معاون ستاد(ام قدیم دررده تشکیالتی اقبال کنعان پورکه

می » به آنها نیازداشتند. اقبال درمقرپارسیان  کارمی کند وبه من گفت:که برای کارهای پشتیبانی درمقر رجوی  !، مگر افراد خاصی!نمی برند

کارمن صبح تاشب، فقط با این سوزن » ویک سوزن دردستانش بود و به من نشان داد و گفت:« دانی کار ومسئولیت من درپارسیان چیست؟.

اغچه های پارسیان کشیده شده است راه می افتم، تا سوراخ های است!. من هرروز فقط با این سوزن دنبال شیلنگ های قطره ایی که برای آبیاری ب

 قطره چکان را با این سوزن بازنگه دارم. 

 سه شب درهفته مهمانی های رجوی

برادر) رجوی( درپارسیان سه شب درهفته مهمانی می دهد، » اقبال ادامه داد: جالل ایمن یکی ازگاردهای حفاظت رجوی است وبه من گفت:

بکلی با آنچه دراشرف وجود دارد تفاوت دارد. ،هم درمهمانی دعوت می کند. امکاناتی که درمقرپارسیان هست وافراد گارد  



 

   

چون جای  !.( به آنجا رفت۱۳۸۵مقرپارسیان همانجایی است که وقتی جرج بوش به عراق آمد) احتماالً سال» اقبال کنعان پور می گفت:

فهیمدم که آنجا پارسیان  ،. ودرهمان مقر پارسیان هم مصاحبه کرد. من وقتی مصاحبه جرج بوش رادیدم!بسیارزیبایی است وحفاظت باالیی هم دارد

«د.نگفتن )اعضا(است، زیرا پارسیان را خوب می شناختم. اما مسئولین سازمان دراین باره سکوت کردند وچنین مسئله ایی را به بّچه ها  

مسئولین وکادرهای باالرا با دادن امکانات، واعضا ی پایین را با » رجوی همان رهنمود مائو را عمل می کرد. مائو گفته بود:» او ادامه داد:  

به بعد رجوی چنین کاری کرد. ۷۰ازسال « ایدئولوژی نگه دار.  

وآمدن امریکایی ها به اشرف، استخر ساختند. ۸۲ی صدام درسال استخر داشت!. درحالیکه ما پس ازسرنگون ۷۰رجوی درقرارگاه بدیع ازسال   

 

 آخرین اطالعاتی که درباره رقص رهایی بدستم رسید:

آخرین خبری که درباره رقص رهایی بدست آوردم، حاکی ازاین استکه، بازهم مسئله رقص رهایی، هنوز از هاله تابو، وحالت ترس ووحشت  

خارج نساخته است.  اعضا وبویژه زنان، واطالعات فوق محرمانه دانستن آن،  

یکی اززنان شورای رهبری که ازسازمان جدا » گفت:رآلبانی د ۹۶مرداد ۱۹ازسازمان جدا شده،  ۹۵ی ازاعضای قدیمی سازمان که درسال -چ

داستان رقص رهایی واهداء گردنبند طال به زنان شورای رهبری درست بوده، اّما بتول  »آلبانی وخانه من آمد. اومی گفت هب ،شده ودراروپا است

شک دارند!. اگرآنها با رژیم نرفته مسئله به حقیقت این  کار را خراب کرد. وبه همین دلیل بعضی ها ،سلطانی وکسانی که به سمت رژیم رفتند

همین امرباعث باالترین سوء استفاده رجوی برای  .درواقع کسانی که به سمت رژیم می روند)  «بودند چنین نمی شد. آنها کارماراخراب کردند.

» سمت رژیم می فرستاد. وصراحتاً دراشرف می گفت: بی دلیل نبود که رجوی، اعضای جدا شده را به پوشاندن ومخدوش کردن حقایق می شود(.

«می فرستیم به نزد رژیم ورژیم مالی شان می کنیم، وآنها رامی سوزانیم، با برگی برعلیه خودمان نباشند.  



دان زاگوزی ی را درخیابان باالی می-، زمانی که می خواستم دوروزبعد ازآلبانی خارج شوم واتفاقی چ۹۶مهرماه ۲همین خبررا یکباردیگر در

ومن این خبررا تیرانا دیدم پرسیدم، تا بتوانم نام آن خانم را بدست بیاورم. اّما اواینبارسعی کرد روایت دیگری کند که آن خانم به دیدارمن نیامده، 

 شنیدم...

مدعی است ازسازمان ترسی ی، که  -حقیقت این استکه اونمی خواست ازخود وآن خانم ردی به من بدهد. این ترس دروجود همه هست، حتّی چ

 ندارد، بازهم دراین مورد خاص، احتیاط بخرج داد. نوشتن همین حد ازحقایق واطالعات، باعث علنی شدن این تا بوها وترس ها و اطالعات خاص

دراینترنت ...می شود. ودیگریک مقوله محرمانه وسکرت نمی ماند. همین امر، باعث ریختن ترس میشود. وقتی چنین اطالعای درکتاب و

 درمعرض عموم قرارمی گیرد، تنها کسی که می ترسد، ازاین پس، رجوی ومریم وباند تبهکار وجنایت پیشه اوست. 

 گردنبندهای اهدایی رجوی؟

  

یکبارهم که شده  این گردنبندی بود که مریم رجوی به همه اعضای حاضردرلیبرتی داده بود. من هرگزاین قاّلدهٔ ننگین ایدئولوژیک را، ولو برای 

 بگردن نینداختم. این گردنبند نزد خواهرم بود وازاوخواستم عکسی ازآن گرفته وبرای من ارسال کند

برای فهم موضوع گردنبندهای اهدایی، بهتراست سخنان رجوی وتوجیه ودروغهای اورا بشنویم. وباپشت پرده این دروغها وعملکرد رجوی آشنا 

 شویم.

گردنبندها را بگوید!. داستانسرایی های مختلف ازمظلومیّت خود سرهم می کند، همه چیز رابهم می بافد...، هرکدام  رجوی برای اینکه موضوع

بارتکرارکرده بود. ۱۰ازاین داستانها، تنها برای اثبات خود رجوی وپوشاندن عملکردهای ننگین اوست. این داستانهای را پیش ازاین برای ما

درحالیکه تنها می خواست البالی حرفهایش بگوید:» اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستاد، 

 َعلَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد....

ذیالً قسمت هایی ازیک سخنرانی رجوی را می آورم. وبند به بند سخنان اورا، باعنوان نگارنده، داخل پرانتروبصورت پررنگ شده، توضیح 

 میدهم. این قسمت برای آشنایی با شخصیّت رجوی، ازخالل سخنرانی های اودرجمع اعضای بسیارگویا است. 

:۱۳۹۱دي  ٥-ني با مجاهدان اشرفي قسمت هایي از سخنان مسعود رجوي در نشست درو  

)یعني كه در آیین مبارزه و در « ال حیاء في الدین» ا براي ثبت در سینه تاریخ و به مصداق تابلوي دیگر را شرم مي كنم كه بگویم. امّ  »رجوی:

آیا مي داني »ود نیست( مي گویم. نوشته بودكیش انقالب و رزمندگي و ایستادگي و پایداري ، جایي براي شرم و آزرم دربیان حقایقي كه باید گفته ش

همراه با تصاویري ازخواهرانمان و دست هایي كه از چندین سو به ....« كه مسعود رجوي زنان سازمان را در اختیار رهبران بعثي مي گذاشت و 

در آن را كه همگي مقامات و نظامیان  جانب آنها بر روي این تصاویر نقاشي كرده بودند. عكس این سالن و نمایشگاه و سخنرانان و حاضران

لباس حكومت فاسد مالكي بودند در همان زمان دیدیم و فكر مي كنم ماهواره هم نشان داده است. از فرط بالهت و حماقت قاتالن اشرف را با همان 

تف بر شما و ولي فقیه و پولها و شغل ها و « تَْعبُدُوَن  أُف ّ لاكُْم َولَِما» هاي نظامي در صف اول نشانده بودند. در همان زمان هم از قول قرآن گفتیم 

 كرسي هایي كه بنده و عبد و عبید آن هستید. كساني كه خود را و شرافت خود را به طغیان گران زمان مي فروشند ، شایسته همین هستند...



غز ایدئولوژیك بارمان مي كردند. برخي شبها بیدار میشدم كه نماز این نكته را از این بابت گفتم كه اپورتونیستها در بند پایین تا بخواهید متلك و لُ 

.شب بخوانم. یك روز دیدم كه موقع نماز پشت من شكلك در مي آورند  

مجاهد خلق حسن ابراري را از كنار خودمان براي اعدام مي بردند، هیچگاه فراموش نمیكنم ماشین دستي براي  ٥٥من تلخي آن روزي را كه سال 

ر و صورت، براي چند ساعت به بند ما میدادند. با همین ماشین دستي سلماني مي كردیم. آنهایي كه واردتر بودند دست به كار مي شدند. اصالح س

ه شد ایستادیك فرنچ كهنه )لباس زندان( به پیش بند سلماني تبدیل شده بود. نوبت حسن بود كه او را سلماني كنند. من توي راهرو كه اینكار انجام می

و بودم و در تمام لحظات نگاهم به او دوخته شده بود. میدانستم كه چند روز دیگر تیرباران میشود و برسرش تیرخالص مي زنند. محو تماشاي ا

 شده بودم كه بي غم و بي خیال برادري را كه سلماني مي كرد راهنمایي مي كرد كه موهاي پشت گوشم را اینطور بزن و خط گردن را خراب نكني

را  ... در حالیكه در آستانه اعدام بود. من در خود مي پیچیدم و به سر و گردن و موهاي او كه توي آن فرنچ مي ریخت ُزل زده بودم. بقیه اش و

.نمیتوانم بگویم چون: از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران  ... 

اصالح كني؟ به شوخي گفت البته، مطمئن باش كه من از این  وقتي اصالح سر حسن تمام شد به او گفتم حسن حاال تو خودت حاضري سر من را 

.سلماني كه سر من را اصالح كرد بهتر سر تو را اصالح میكنم ! 

 بعد نشستیم و او كارش را شروع كرد. در حین كار از من پرسید راستي، من كه شهید میشوم اما سازمان چه میشود؟ با هم مقداري صحبت كردیم 

ن، آرمان را دریاب، سازمان روي آرمان درست میشود و شك نكن.... احساس كردم مثل اینكه كشفي كرده باشد شكفته شد و و من به او گفتم حس

راستش من  ...گفت تا امروز هیچوقت با گوشت و پوست اینطوري این را نفهمیده بودم .... همان شب یا فردایش )خوب یادم نیست( حسن را بردند

داشتم. اما او آنچنان مرا در آغوش فشرد و بوسید كه گفتم حسن یواش تر! تو كه داري استخوانهاي مرا مي شكني! موقعي طاقت این خداحافظي را ن

«.باالي اوین بیرون مي رفت، دوباره نگاههایمان به هم دوخته شد. گفت آرمان .... و رفت. سالم هللا علیه ۲كه از در میله اي بند  

خواندش، می گوید، درحالیکه چنین کاری ارتجاع خلص است ودرسازمان وتشکیالت اشرف هم کسی چنین کاری ) نگارنده : رجوی ازنمازشب 

نمی کرد؟!. همچنین عادت دارد که ازهرکسی خاطره ایی تعریف کند، النهایه با ریا کاری مفرط، سوژه داستان خودش وقدرومنزلتش و 

 خودشیفتگی هایش... بارز می کند.(

...میخواندند )اسم روزنامه اش امت بود( و” امت فروش“)حبیب هللا پیمان( كه هواداران مجاهدین او را ” امت نویس” ٥۹و  ٥۸سال ...» رجوی:   

یك شب كاك صالح )ابراهیم ذاكري( وارد اتاق من شد و یك كیف بزرگ پر از پول نقد آورد كه یادم نیست چقدر بود ولي حتما بیش از یكي دو 

. بعد هم در بنیاد پهلوي كه مجاهدین تسخیر كردند دهها میلیون تومان اوراق بها دار یافت شد كه به نرخ آن زمان خیلي قابل توجه میلیون تومان بود

.بود  

ي جالب است بدانید كه همان شب در بازرسي شاهنشاهي وقتي كه كاك صالح از پیش من رفت، قرار مالقات با همین حبیب هللا پیمان داشتم. وقت 

دم فكر د شد من كیف را جلوي او باز كردم و گفتم این پولي است كه بچه ها آورده اند. گفت چه خوب، بیایید با هم چاپخانه دایر كنیم! من هم دیوار

ا ناباوري خوبي است كیف را با تمام محتویاتش به او دادم و گفتم ما كه تازه از زندان آمده ایم و شما واردتر هستید، شما این زحمت را بكشید. ب

میلیون تومان اوراق بها دار را هم در  ۳٥پول را گرفت و رفت و حتي یك قران آن را هم پس نداد و از چاپخانه هم خبري نشد! بدتر از این، حدود 

ر كند اما بعدا نوبتهاي بعد به او دادم تا صرف جنبش ملي مجاهدین كند. در صحبت هاي قبلي او استقبال كرده بود كه با جنبش ملي مجاهدین كا

میلیون  ٤میلیون بود )با نرخ هاي آن زمان اگر اشتباه نكنم حدود  ۳٥از آن اوراق بهادار هم كه عدد و رقم دقیق آن یادم نیست اما گفتم حدود  نكرد.

.«... دالر( حتي یك لایر را هم به ما برنگرداند  

رجوی درگام اّول برای جذب حبیب هللا پیمان به بهانه دایرکردن « یم.صنفی میدهیم وسیاسی می گیر:») نگارنده: رجوی دراشرف می گفت 

درحالیکه سازمان دربازار وبین «) ما كه تازه از زندان آمده ایم و شما واردتر هستید، شما این زحمت را بكشید.»  چاپخانه می گوید:

حتي یك قران آن را  با ناباوری پول راگرفت ورفت و» گوید: متخصصین بیشترین نفوذ ورابطه را داشت؟(، ویکی دومیلیون را می دهد وبعد می

صرف جنبش ملي  میلیون می دهد، تا طبق قرارشان۳۵ودرگام دّوم ونوبت های بعدی، بازهم به او«. هم پس نداد و از چاپخانه هم خبري نشد!

مجاهدین كند؟. در صحبت هاي قبلي او استقبال كرده بود كه با جنبش ملي مجاهدین كار كند!. اّما رجوی پس ازیک ودومیلیون اّول، درادامه 

بالفاصله می گوید:» بدتر از این، حدود ۳٥ میلیون تومان اوراق بها دار را هم در نوبتهاي بعد به او دادم تا صرف جنبش ملي مجاهدین كند. در 

صحبت هاي قبلي او استقبال كرده بود كه با جنبش ملي مجاهدین كار كند اما بعدا نكرد. از آن اوراق بهادار هم كه عدد و رقم دقیق آن یادم نیست 

... . حتّی رجوی میلیون دالر( حتي یك لاير را هم به ما برنگرداند ٤میلیون بود )با نرخ هاي آن زمان اگر اشتباه نكنم حدود  ۳٥اما گفتم حدود 

می گوید:» حدود ۳٥ میلیون تومان اوراق بها دار را هم در نوبتهاي بعد به او دادم. نوبت های بعد به معنی مذاکرات بیش ازدوسه باراست!. به 

)اسم روزنامه ” امت فروش“عبارتی با طرح وبرنامه هربارمقدار به پیمان پول میداد، تا جذبش کند. اینکه پیمان درعرض چند ماه، تبدیل شده به

پیمان را با پول کالن می خواستید خریده وجذب سازمان کنید!، وقتی پاسخش منفی  . ناشی ازهمین روح مافیایی است، زیرا همیناش امت بود(

صورت مسئله من، پیمان نیست. صورت مسئله این بود که رجوی همان موقع هم جانمازآب می کشید، «. امت فروش» بود، تبدیل شده به

نشدن، نزدیک ودوری با رجوی است؟. سوال؟. چه نیازی داشتی وازطرفی، به شکل مافیایی شخصیت ها را می خرید. مبنای امت فروش شده یا 

 که یک امت فروش را جذب سازمان وجنبش ملی مجاهدی کنی؟.   



حقیقت آنکه رجوی می خواست با پول مصادره شده ازبنیاد پهلوی، پیمان را بخرد) صنفی داد، تا سیاسی بگرد( پیمان هم پول بادآورده را 

بزنه، شاه دزده!. اینکه پولهای مصادره شده، متعلق به مردم است، حرف دیگری است. چنین پولهایی باید صرف  برداشت وبرد!. دزد به دزد

 مردم می شد. نه بعنوان، خرید شخصیت های سیاسی برای منافع رجوی!.( دراین خاطره هم چندین جرم وکالشی سیاسی خود را نشان می دهد.(

... در عراق در بزرگترین افشاگري ، تاسیسات پنهان اتمي رژیم را برمال كردندمجاهدین هفت ماه قبل از جنگ » رجوی:   

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

درباره تسلیحات كشتار جمعي اتمي و موشكي و شیمیایي رژیم روي دایره ریختند. فقره روشنگري دیگر همه چیز را  ۱۰۰در طول این سالها در 

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

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

به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند تا  ۱۳۸۷یل سال راو ۳۲جسد یا سر بریده پیدا میشد. اما وقتي در  ۱۰۰در بغداد روزانه در خیابانها 

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

نمایندگی والیت فقیه می گوید، اما ۵۰۰هزارمامورنیروی قدس و ۳۲)نگارنده: رجوی ازهمه افشاگری های اتمی وموشکی وشیمیایی واسامی 

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

به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند  ۱۳۸۷یل سال راو ۳۲ا وقتي در امّ واینکه پترائوس یکباربرای سرنگونی کردن رژیم خیز برداشت... 

...؛ رجوی این قسمت را سانسورکرده بود. زیرا اقدام پترائوس عطف به طرح عملیات دیگر از این ناپرهیزیها نكند و او دست خالي برگشت

سال ازاعضا وکاردها ۶ده بود. و چنین مسئله ایی را بمّدت بیش ازسرنگونی بود که درمذاکره رجوی با پترائوس به او ودولت امریکا ارائه ش

، برای اّولین بار ازاین موضوع پرده برداشت.(۹۲پنهان کرده، ودرسال   

اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستاد، َعلَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي 

 جهان شعبده راه نیندازد،

 

...خرداد گفتم و پخش هم شده است، یادآوري مي كنم كه ٤فقط آنچه را كه در نشست  »...رجوی:     

اطر در سنت و منطق فتوت، رسم مجاهدین بر این نبوده كه اگركسي مي خواهد بدنبال زندگي خودش برود، اسـم و سوابق او را علني كنند تا او بخ

...سرافكنده باشدپیمان شكني   

به ما هیچگاه در رابطه با هیچكس شروع كننده نبوده و نخواهیم بود اما قطعا در چارچوب اطالعـات آخونـدها و سرویس هاي پشتیبان، اگر كار  .

.تقابل و تعارض بكشد، تمام كننده ایم...در این شك نكنید  

بریـده اي كـه خودمان تصفیه كردیم و به تیف  ۲۰۰زمان مي خواسـتند اسـامي خرداد( برایتان مثال زدم كه مسئولین سا ٤در همان نشست ) .

منتشر شود اما من خـواهش كردم و مانع شدم . گفتند از نظر سیاسي ضرر مي كنیم كه گفتم باشد  ۸۳فرستادیم و اطالعیه آن هم داده شد در سال 

فتوت در مجاهدین باقي بماند. عالوه بر این در همانجا گفتم بگذارید رژیم هرچي  در حالیكه حق و منطق شما را مي فهمم اما بگذارید كه این سنت

د ارائه مي خواد شلوغ كند، در زماني كه الزم شد با اسم رسم، مدارك، حكم اخراج، سابقه، نامه ها و دستخط، گزینه هـا، همه را مجاهدین میتوانن

مات و تسـلیحات، مثـل آن چه در عراق یا خارج عراق خریدند، مثل منابع درآمدشان لایر به بدهند. مثل بقیة كارهایشان، مثل اسناد سالحها و مه

«....ریـال، دالر بـه دالر، دینـار بـه دینـار  

بخاطر پیمان شكني سرافكنده  ...تارسم مجاهدین كه اگركسي مي خواهد بدنبال زندگي خودش برود) نگارنده: رجوی ازسنّت ومنطق فتوت، 

، مسئولین کمیساریا درالبانی ازوجود زندان انفرادی وقرنطینه بمّدت یکماه  برای ۱۳۹۶خن سرمی دهد. درهمین البانی درشهریور. سباشدن

وبه  افرادی که می خواهند جدا شوند، بامن سخن می گفتند!. کمیساریا با افرادی که درزندان بوده وازسازمان جدا شده اند، رابطه ودیداردارد.

درپایگاه مفید واقف است. با توّجه به اینکه آلبانی یک کشور اروپایی ست. ونهاد کمیساریا هم دردسترس است!. درزمان صدام! وجود زندان 

همیشه « امانتی های رجوی» این سنّت وفتوت ورسم مجاهدین بود که جدا شدگان را به صدام وزندان ابوغریب تحویل می دادند. وبا عنوان

ید براثرهمین فشارها، مجّدداً به نزد مجاهدین برگردند. ویا النهایه صدام آنها را تحویل رژیم آخوندی میداد!. سنّت کثیفی زیرشکنجه بودند. تا شا

، ورسم مجاهدین! ازآن یاد می کند، یکی ازننگین ترین اعمال جنایت آمیز او، یعنی تحویل دادن اعضای «منطق فتوت؟» که رجوی تحت عنوان

آخوندی است، که تاکنون درتاریخ هیچ نیرویی چنین شیوه ای را برای حذف وسربه نیست کردن اعضای خواهان جدایی خود به دشمن ورژیم 

 بکارنگرفته است.(

در یك ابالغیه همگاني ، در آستانه عاشوراي حسیني،  ۱۳۸۱آبان  ۲٤همه میداننـد كـه یكبـار دیگـر دردهمـین سالگرد اتمام حجت »...رجوی:  .

ساكنان اشرف و لیبرتي را كه به خاطر ارتش آزادیبخش ملي ایران به عراق آمده بودند ،بادریافت كمك مـالي مَخیّر و مَكلّف  ۳۸گر همـه من بار دی

«.به ترك لیبرتي و اشرف كردم. مگر اینكه كسي خودش مشتاق مجاهدت باشد و دوباره ثبت نام كند  



زکثیف ترین کارهایی بود که رجوی با اعضای خود کرد!. انقدرکثیف بود که همه شوکه شده ) نگارنده: درهمین کتاب نوشته ام که این یکی ا

شما من را وادارکردید که چنین کارکثیفی را انجام »بودند!. ورجوی خود درهمین نشست، باحالت عصبانی ازچنین عملی که انجام داد است گفت:

وتبعات بسیار اسفناکی برای اعضا داشت...، هیچ کس ندانست که برسر اعضای سازمان این عمل بمّدت یکماه همه را درخود فرو برده « دهم!.

چه روزهای سیاهی ازدست این رهبری فاسد واپورتونیست گذشته است... فکرمیکنم همین که رجوی هم همانجا ننگ این عمل را بیان کرد. 

 همین حد ازاشارت کافی باشد!(

ي از نشست ها عكسهاي قبیح آن زنـك را در تیـف و پاسـپورت صـادره در تهران براي او را دیدیم كه یادتان هست كه در اشرف در یك»رجوی: 

...همراه با مأمور مزدوري به نام رضا جبلي آمده بود  

ادا مامور نفوذي و به اشرف آمد او را استخدام كردند. البته برخي برادران مي گویند كه از قبلش هم دركان ۸۲وقتي آن مامور اف بي آي در سال  .

«.اعزامي به ارتش آزادیبخش بوده است اما من نمیدانم  ....  

هم برنامه ایی بود که رجوی بطور اختصاصی برای همه  «قبیح آن زنک) بتول سلطانی( »بقول وتعبیر رجوی: ) نگارنده:. نشان دادن عکسهای

من  ۹۳ازتلوویزیون پخش کرد ، وعکسهای بدون حجاب و با پوشش دامن!، را بعنوان فاحشگی نام برد. پس ازخارج شدن ازسازمان بهمن 

پوشیدند. اگربدون روسری ووپوشیدن دامن، چهارماه بعد این عکسها را دراینترنت دیدم، عالوه براینکه پس ازتیف هم، همان نوع لباسها را می 

امری قبیح است؟. مردم آلبانی که مجاهدین اکنون درآن کشور بسرمی برند، قبیح ترین زنک ها موجود درجهان هستند!. رجوی نمی گوید که 

ع لباس زنان؟؛ بکارگیری سخنان قبیح بودن نو« اصطالح»اگردامن قبیح است!، ُخب، اّول به همسر خودت تیغ بکش!. که دامن پوش است!. اّما 

آخوند احمد خاتمی نایب رئیس مجلس خبرگان وامام جمعه نماز تهران، درقبال نوع پوشش زنان درایران؟، شانه به شانه سائیدن با چنین 

ازدهان اوبیرون می انسان بواسطه آنچیزی که می خورد ومی نوشد، نجس نمی شود، بلکه آنچیزی که  »جانورانی، قبیح است!. مسیح می گوید:

 آید اورا نجس می سازد. متی: ۱۵   ۱۰-۲۰

 

هیچ قباحتی، بپای همان کاری که تو، رهبر بی شرف وقیح ، با بتول سلطانی کردی!، نمی رسد. مگرموضوع فقط به گفته های بتول سلطانی از 

بازگو می کردند، ودرآلبانی نیزهمین زنان جدا شده، این مسائل را دراشرف  ۷۸رقص رهایی وتشریح آن برمی گردد؟. زنان دیگر ازهمان سال

ازفساد تو وآنچه در مرکز ومقرهای زنان بود، سخن گفتند. همه ما شوکه شده بودیم. ما با یک ودو وده وصد نمونه روبرونیستیم. من صدها 

 نمونه ازفساد زنان ارشد شورای رهبری را شنیده ام.

، وقتی «پفیوز!» بود که درسالن غذا خوری، بدون هیچ مقدمه ایی با کینه ونفرت من به گفت:مگرهمین رضا صادقی درنشست های طعمه ن 

اعتراض کردم به مسئول، که چرا بی حرمتی می کند!. چرا شما سکوت می کنید ومیدان می دهید؟، مهدی حسینی، رضا صادقی را با احترام 

وز داده است!. درسازمانی که افراد بدلیل فحاشی نسبت به من، مورد توّجه قرارمی نازونوازش می کرد، که چنین خشم انقالبی وایدئولویک رابر

 گرفتند، واین افراد به این شکل خودرا اززیرفشار بدرمی بردند؟. انتظاردارید چنین محتوایی ، محصولی غیر ازاین داشته باشد؟.(

سال درمرکزما بود، من گزارشاتی ازجانب سازمان  ۸. اوبمّدت هیچوقت وهرگزهیچ صحبتی که رضا صادقی نفوذی رژیم باشد، درمیان نبود

درسایت های مجاهدین برعلیه رضا صادقی دیدم، که اعضای سازمان نوشته اند که: رضا صادقی درزندان بریده ویا...، وتاریخ این گزارش ها 

زه به ارتش پیوسته است؟. مستقل ازمحتوای گزارش متعلق به چند سال قبل ازخارج شدن اوازسازمان است؟. و زمانی است که رضا صادقی تا

س درباره او، که من اطالعی دراین زمینه ووضعیّت او ندارم، باید تأکید کنم که تاریخ این گزارش های دروغ محض است. تمام این گزارشها  پ

آنها را برای سند سازی برعلیه او است،  بنا به فرمان ستاد جنگ سیاسی نوشته شده است، وتاریخ ۸۶ازخروج رضا صادرقی ازسازمان درسال

که گویی ازهمان آغاز رزمندگان مجاهد، نسبت به رضا صادقی وحضورش در ارتش ومجاهدین انتقاد واعتراض داشته ... وبه سازمان نسبت به 

زُمقربین سازمان بودند، زیرا تسلیم وضعیّت اوهشدار داده اند؟. درحالیکه همه ما درسازمان مجاهدین می دانیم که، بریده های زندان، همیشه ا

 محض رجوی وتشکیالت می شدند. 

یکروزپیش ازاینکه رضا صارقی ببُرد وبرود. اورا حسابی زدیم وخونین مالیش » او به من گفت: –بهزاد محمدی که درردهٔ تشکیالتی  ام   

«زدم وخدمتش رسیدیم.آره، من خودم هم اورا می » ازاوپرسیدم توخودت هم آنجا بودی؟، گفت:« کردیم.  

چنین شیوه ایی یک خط همیشگی رجوی بود. زدن افراد قبل ازجدا شدن ازسازمان، یک خط مشخص ازجانب رجوی بود. تا افراد جدا 

شده را بزنند وکینه فردی دردل آنها برجای بگذارند!، تا پس ازجدا شدن، به سمت رژیم رفته وبا آنها برعلیه ما) سازمان( همکاری 

وبه این شکل این افراد، لجن مال شوند. برغم اینکه امریکایی ها حضور داشتند، اّما سازمان با امریکایی ها وبطور مشخص  کنند.

به بعد دست سازمان درایجاد فشاروارعاب کم  ۸۴باسطح باالی آن، ژنرال پترائوس ساخت وپاخت کرده بودند وبه همین جهت ازسال 

ان حاکمیّت صدام برنگشت. توضیح اینکه هرگونه همکاری با رژیم آخوندی، نامشروع وکثیف کم بازشد. اگرچه دیگرهرگزبه دور

است. این شاخص وخط قرمز یک نیروی اصیل، صادق ومردمی است، اّما آن روی دیگرسّکه نیز، هرگونه سند سازی وضرب وشتم 

. (با این نیّت که افراد جدا شده را به سمت رژیم برانند، نامشروع وکثیف است  

گناه ما فقط این است كه دست كم سه بار رحمان و بـرادران روابـط نـامبرده را میخواستند اخراج كنند، ” مترجم ارشد“حاال هم درمورد»رجوی: 

.راستش دلمان سوخت  



علت اخراج؟ شكایت كارگران عراقي در اشرف از نامبرده بخاطر منكـرات مسـتمر از جـنس خودفروشـي بـه كارگران عراقي كه خیلي مهوع  .

ا بس است، نمیگویم آبروریزي بود. كارگران عراقي شكایت كرده بودند كه این مردك از مجاهدین اسـت یا از رژیم ایران است كه ..... بقیه اش ر

فن و كه متع  

 برادرانمان گوش یارو را گرفتند و اخراج كردند تا به تیف برود. نامه نوشت و عز و جز كردكه مرا بي آبرو نكنید و .. و .. و دخترم توي .

مي سازمان است. عیال سابق هم در فروغ شهید شده ولي بچه ها قانع نشدند. براي اینكـه خوراك رژیم نشود دست آخر او را به جاي تیف كه ن

بعد نامه نوشت كه ترا بخدا به دادم برس... و من واسطه شدم كه بیرونش نكنند و  .رفت، به خروجي بردند. آن موقع در اشـرف خروجـي داشتیم

هم در مورد همین فرد و قبل و بعدش  ۹۰و  ۸۹بعد دوباره احكام اخراج سال  ٤٥ ... نان خـور مجاهـدین بـاقي بماند به شرط اینكه تكرار نشود

مـي  هست . سابقه اش را هم بـرادران مسئول میدانند . آنها همیشه خواهان پرتاب این فرد به بیرون بودند، اما تقصیر من است كه وقتـي نامـه

زادیبخش نوشت و آه و ناله و اینكه دخترم و مادر شهیدش چه میشود ، سالیان از كیسه شما كه همـان كیسـه سـازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آ

: ملي است آبروداري و تحمل كردم . من كار دیگري هم از جیب شـما وسازمان شما درباره این فرد كرده ام كه حتما باعث ناراحتي شما میشود 

در  سوگند عضویت خورده بود از مسئولین در آن زمان خواهش كردم از گذشته هاي او صرفنظر كنند و اجازه بدهنـد ۱۳۸۰درحالیكه در شهریور 

سال سابقه انقالبي و حرفه اي داشتند شـركت كنـد. میخواسـتم باعـث انگشت نما شدن و ابهام براي افراد جدید  ۲۰نشست هاي برادران مجاهدي كه 

جمعي هم تر نشود و نگویند كه داستان چیست كه این فرد كه میگوید از قبـل با سازمان بوده است، در رده عضویت باقي مانده است .در نشستهاي 

م مثل كه شركت میكـرد هـواي او را داشتم و شوخي میكردم تا احساس تحقیر نكند و رو به جلو قدم بردارد. بنابراین بقیه فكر میكردند كه او هـ

ج كردمسایرین است و با همین نگاه تنظیم میكردند. در یك كالم قصور و تقصیر از من است كه بیدریغ از شـما و رنج و رزم و خون شما خر ....  

پایان نقل قول ازرجوی«   

) نگارنده: داستان غالم روابط ازاین منظربه آن می پردازم که شاخص خوبی است تا حضیض واستیصال وذاللت رجوی را به تصویربکشم.  

این حّد تهمت وافترا زده و وقتی قراراست رجوی درنقطه ضعف کوتاه بیاید، چقدرمشمئزکننده چاپلوسی می کند. حتّی درمقابل کسی که رجوی تا 

 مدعی اخراج سه با ره اوشده است یعنی غالم حسین نژاد!.

برروی تابلو اعالنات ستاد روابط، یک کاغذ نصب شده کردند، که » درنشست طعمه ، مهدی ابریشمچی درپشت میکرفون گفت:۸۰درسال 

درمحاکمه غالم روابط «. آمد که کار غالم روابط استوکاشف بعمل « عملیات جاری دیکتاتوری است.»برروی آن نوشته شده بود:

نفرازاعضا، غالم روابط درپشت میکرفون گریه می کرد ومی لرزید وعذرخواهی می کرد وبه خودش بدوبیراه  ۴۰۰۰درحضوررجوی ومریم و

آهلل منی ». وبزبان ترکی می گفت:می گفت. اوبا گریه وزاری  وآه وفغان دربرابررجوی ومریم، به تن خود چنگ می کشید وطلب بخشش می کرد

مادرچرا مرا «) ننه ننه، نیه منی ُدوغدون...»خدایا مرا بکش( وهمزمان که به سینه وشکمش مرتب چنگ می کشید، ادامه میداد:«) اُلدور...

ده بود...، ازقبل برای اودرستاد زائیدی( هیچ چیزی ازصحبت های او بدلیل جیغ وداد وگریه نمی شد فهیمد. وشدیداً خود را باخته وازپای درآم

خودشان نشست گذاشته بودند. یکی ازصحنه هایی که من بشّدت نسبت ماهیّت رجوی ومریم آشنا شدم، همین غالم روابط بود!. ازنظرمن با 

این صحنه ضجه های  غالم وچنگ انداختن به سروصورت وبدنش وفشردن پوست تنش درمشت ها، این وضعیّت دیگرنیازی به ادامه دادن 

همه فرورفتیم ، رجوی ومریم  نمی   نداشت. خیلی خارج ازنرم نشست ودرهم شکستن انسانها وضجه وناله را به نمایش گذاشت. من فرورفتم،

لی نفری که درسالن درصند ۴۰۰۰خواستند ادامه درهم شکستن انسان وضجه وناله غالم را ببینند، سرشان را پایین انداخته بودند، می خواستند 

اعتراف  ها فرورفته وخود را پایین کشیده اند، ذاللت وحقیری خود را درمقابل سازمان وایستادن درمقابل انقالب مریم را ببینند. هدف ما بودیم،

د ازاین پس این غالم چطور می خواه» می کنم که ما هم، همان ذاللت را حس کردیم. رجوی درصحنه چینی بسیارقاهربود. من به خودم گفتم:

 پس ازاین صحنه، سرش را باال بگیرد...؟. 

دراینجا هدف یکباردیگرحرفهای رجوی درسطورباال را بخوانید، تا اینبارحضیص وذلت وحقارت رجوی را درمقابل غالم روابط شرح دهم. 

 بررسی شخصیّت رجوی است.

 آقای وخانم رجوی!

تن که  ۳۳۰۰سوال ازشما است؟ چرا چنین فردی ... را، پس ازسرنگوصدام، درمراسم تاسوعا وعاشورا ودرمراسم رسمی سازمان با حضور 

مجاهدین  ۳۳۰۰مراسم هم ازسیمای آزادی پخش می شد، غالم روابط را بعنوان نوحه خوان ) بزبان ترکی( به روی سن می آوردید وهمه 

ازروی  ۸۹داوری با نوجه خوانی اودرباره امام حسین، ومجاهدین!، سینه می زدند؟. حتّی درمراسم عاشورای سالومسئولین وازجمله عباس 

همان سن، که غالم روابط نوحه می خواند، سخنان وپیام مریم رجوی، وزیارت عاشورا با صدای شما نیزپخش می شد!، ودرسیمای آزادی 

 نیزآنرا نمایش داد!.

ما با تمامی اعضای سازمان درسالن بزرگ اشرف، غالم روابط آمد پشت میکرفون وشما با اوبسیارچاپلوسانه خوش درنشست ش ۸۹چرادرسال 

اّول را با کسره می خوانند، درحالیکه درعربی « ه» توضیح داد که همه اشتباه می کنند و« هیهات»و بخش کردید وغالم درباره تلفظ غلط واژه 

آیه را هم ترجمه کرد؟. باید با فتحه خوانده شود. وچند  

امکان خروج سازمان ازاشرف درتقدیربود!، برخالف ادعایتان که بارها می  ۸۹درنشست طعمه، اینک که درسال  ۸۰چرا شما برخالف سال

تخار، سرتان را خواستیم اورا اخراج و...کنیم!، سعی درحفظ ونگه داشتن اودرسازمان داشتید؟. شما به چالوسی درمقابل غالم می پرداختید وبا اف

)منظورشما سناتور اد رندل بود، که « وحمایت آنان نداریم!، خودمان فرماندارداریم!« فرماندار»ما نیازبه » کج کرده وباال گرفتید وگفتید:

صنفی میدهید، وسیاسی می » درهمان نشست موضوع صحبت شما بود. شما حتّی به اد رندل که دوست خودتان ومریم هم هست وبه اوهم



هیچ ارزشی قائل نبودید. غالم روابط را هزاران بارترجیخ می دادید به سناتور اد رندل. میزان ارادت شما ومریم به دوستان بخوبی قابل « گیرید!

 فهم است؟( وبه لحن توهین آمیزی توی سر سناتور اد رندل زدید وبا افتخارگفتیدکه:

کاندیدای سازمان برای مجلس ۵۸من فرماندارمیانه بودم. وبعددرسال»م روابط هم گفت:غالم، توقبالً درمیانه چه مسئولیتی داشتی؟!. وغال» 

دقیقه ازکارهایی که  ۲۰تا ۱۵طعمه دریادش مانده بود. شروع کرد ۸۰غالم که زخم صحنه های نشست سال « شورای درمیانه معرفی شدم.

بود که کسی جرأت می کرد، ازفعالیّت ها وشخصیّت خودش بگوید. شما بدلیل  درآنجا)میانه( انجام داده سخنرانی کرد. چیزی که برای اّولین بار

طوالنی شدن آن، یکبار وسط صحبت غالم، خواستید حرف بزنید!. چون غالم صحنه ومیکرفون را بدست گرفته بود!. اّما غالم اهمیّتی به صحبت 

ّولین بارمی دیدیم که شما واردمی شوید وصحبت می کنید!ِّ، اّما نفرپشت شما نداد وبه سخنان خودش ادامه داد. همه ما که شاهد بودیم، برای ا

میکرفون، اهمیّتی نمی دهد وبه حرفهای خودش ادامه می دهد؟. ممکن است این برای کسی که خارج ازمناسبات سازمان است، امر بسیارمهّمی 

لحظه ادامه کالم خودشان را قطع می کنند، تا شما صحبت کنید. این نباشد!، اّما درون سازمان، وقتی شما شروع می کنید به صحبت، همه، همان 

دقیقه ازخود وآیات قرآن صحبت کرد...، رهبری عقیدتی که  ۴۰تا ۳۰قانون وآیین نامه نانوشته مطلق تنظیم رابطه با رهبری عقیدتی بود. غالم 

تن ازاعضا باد می زد!. محاکمه وکینه کشی های ۳۳۰۰م روابط را نزددرتله عراق گیرافتاده بود، تن به سخنرانی غالم روابط میداد، وهمین غال

جبارانهٔ این سالیان ونشست طعمه...، فرجامی بهترازاین چاپلوسی وذاللت درمقابل غالم روابط را نداشت. رجوی صحنه را پس ازسرنگونی 

زآن صحنه هایی است که درون پوک وتهی شده رجوی اینک جای غالم ورجوی درنشست عوض شده بود. این هم ا صدام دراشرف با خته بود،

را، که روزی برای ما بُت ومقدس بود، به عیان دیدم. هرگزفکرنمی کردم، رجوی تااین حد، خودش را به ذاللت بکشد...، رجوی همان صفات 

( ازخود بنمایش می گذاشت. « درهم شکسته»و« بریده»وروحیاتی را داشت که یک   

درباره گردنبندهای اهداییافشای دروغهای رجوی   

رجوی مدعی است که:» اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستاد، َعلَم نكنـد و حـول آن در 

 آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد،...«

 اقای رجوی!

 خوب به همین یک خط حرفهای خودتان گوش کنید! 

اینکه مریم بدون اطالع شما چنین، گردنبند هایی که عکس شما برروی آن حک شده، به لیبرتی ارسال شده است، بسیارشایان توّجه است. زیرا 

 دروغها وتناقضات بسیاری درهمین یک جمله شما وآنچه درلیبرتی می گذشت وجود دارد:

بند هایی، بدون اطالع وصالحدید شما؟، که در ریزترین وجزئی ترین مسائل روزانه سازمان  وتشکیالت، لحظه به لحظه فرماندهی چنین گردن -۱

وگزارش وضعیّت نوبه ای « من لحظه به لحظه ازاشرف ولیبرتی گزارش می گیرم!»می کنید ودرجریان هستید وخودتان هم درلیبرتی می گفتیدکه:

ساعت یکبار ازاخبارجهان!، به شما تهیه وارسال می شود. دروغ گزاف است.۶محوربندی شده، هر  

پیام کوتاه وبلند، برای اعضای حاضردرلیبرتی فرستادید. شما با چنین ارتباطات وسیع ،  ۸، درعرض دوهفته، ۹۳شما درلیبرتی درشهریورماه

 چطور ازگردنبند اهدایی خبرنداشتید؟.

حداقل شما هم مثل « مریم رجوی بدون اطالع شما فرستاده... »خود را درنقض شبان می گذارید ومی گویید: «سلطان وشبان»شما مشابه سلایر  

درحالیکه مریم درنشست ها می «. تو سلطان بانوی من هستی، یا سلطان بانوی وزیر؟» آن شبان درسادگی وصداقتش باید ازمریم می پرسیدید:

«ورم!من بدون اجازه مسعود آب هم نمی خ» گفت:  

تبعات سیاسی چنین گردنبندی درلیبرتی، که زیر نظر کمیساریا و یونامی و دولت عراق ...،بود، نمی تواند، بدون اطالع وصالحدید شما به  -۲

اجرا درنمی آمد. دراشرف درهربازدید، مهمان خارجی!، سریع عکسهای شما را ازهمه اماکن که برروی دیوارها نصب شده بود، با فرمان 

التی جمع آوری می کردند!. تا هیچ نشانی ازکیش شخصیت و...ورهبری اینچنینی، یافت نشود!. چطور گردنبند منقّش به تصویرخودتان را تشکی

گردنبند زیرنظرکمیساریا ویونامی و...برگردن اعضا می اندازید؟. دراصل شما حاضر شدید، قیمت سیاسی این گردنبند ها وتأثیر منفی آنرابدهید. تا 

نوع طال، و اهدایی به زنان شورای رهبری دررقص رهایی درسالهای پیشین را بپوشانید.  های  

شما بگویید چه ضرورت مهّمی بود، تا بین آنهمه مسائلی که درلیبرتی وجود داشت، وبنا به اطالعیه های  سازمان ومریم رجوی، بیماران  -۳

ارو به لیبرتی ممانعت بعمل می آورد!، مریم رجوی چنین گردنبند هایی را با جعبه آن ودولت مالکی ازورود د دراثرکمبود دارو جان می دادند،

تن ساکنین لیبرتی ارسال شد!. چرا داروهای حیاتی!، برای بیماران خریدار وارسال نشد؟. ۳۳۰۰وحجمی که برای   

دارو »پرسیدم، چرا برای ویزیت روزانه نمی آیید؟. گفت: چرا دکترمهدی کلوشادی وقتی«. دارو نداریم؟» چرا درلیبرتی به بیماران می گفتند: -۴

چرا قرص های تاریخ مصرف گذشته، که مرزسرخ پزشکی درسازمان بود، به بیماران می دادید .... «. نداریم که نسخه بدهم!. چطور ویزیت کنم  

غیرضروی ازاین دست کم نبودند، مریم رجوی نیز  گردنبند اهدایی، چه امرحیاتی بود که به هرشکل ممکن انجام شد! وچنین اموری وهدایای

ه ازاهداء مدال ونشانهای مختلف دست برنمی داشت، مژگان پارسایی هم ازاهداء زیراندز بزرگ منقّش به کربال برای نماز!، به تک تک اعضا، ک



رستادن مهمر وتسبیح وجانمازی...می پرداخت  اساساً هم هیچکس استفاده نکرد!، وحجم آن کمد را هم اشغال کرده بود. وصدیقه حسینی هم با ف

 ...؟، اّما دارو برای بیماران وبیماریهای خطرناک، که درد می کشیدند، وارد نشد؟.

رهبری بی شرم! ضرورت حیاتی ارسال گردنبند ها را، من درآلبانی فهمیدیم چه بود!. تف به این نقش ونقشه هایی که برای عاشقانت می  

آن نقشی که برآن گردنبند وآن قاّلده برده سازرهبری کثیف عقیدتی حک شده است، تف.  پُرخشمم، پُرخشم!. چه نسلی کشیدی،تف!. تف به 

سربدارشد...، وچه رهبری، چنین تفاله شده، نقش ُمردار خویش را به گردن اعضا زنجیرساخت. خمینی طناب های دار را برگردن نسل ما 

ترتفاله اش را یوغی بگردن ما. چطورخشمگین نباشم. چطورسکوت کنیم؟. انداخت، ورجوی قاّلده رهبری توتالی  

، ارسال این گردنبندها برای ال پوشانی وسفید سازی رقص رهایی بود. گردنبندها ی اهدایی، خلق الساعه نبودند!. چندین ماه با طرح وبرنامه

وساختن این گردنبندها، وطراحی شیوه ارسال به عراق ولیبرتی طول کشید، تا برای پوشاندن گرنبندهای طالیی که به زنان شورای رهبری که در 

رقص رهایی و همخوابگی باشما به آنها داده بودید. این گردنبند های نقره ای رنگ را برای فریب وعادیسازی  والپوشانی همان رقص رهایی به 

 تمامی اعضا داده شود.

ت عراق وپست بازرسی پلیس درورودی کمپ لیبرتی وارد کرده اید!. چرا ازهمین کانال ها ، اگراین گردنبندها را ازمجاری دیگری، غیرازدول -۵

برای تآمین دارو های حیاتی، اقدام نکردید؟. شما که وسایل تأسیساتی... وقوطی های رنگ برای شعارنویسی سیاسی، بصورت مخفیانه ازطریق 

دارو نمی آوردید؟. کانال ها به لیبرتی می آوردید ومن هم شاهد بودم، چرا   

، حتّی ۸۲درسازمانی که بقول خودتان، آنقدرانضباط آهنین وجود دارد، که دربمباران مقرها وستونهای زرهی و افراد...توسط امریکا درسال -۶

گردنبند منقّش  یک تیرتوسط یک عضو ارتش ازایبخش، که دربیابانها بصورت پراکنده حضورداشتند، شلیک نشد!. چطوراین انضباط آهنین درباره

 به تصویرشما، به اجرا درنیامد. وشما را دور زدند وبی اطالع بودید؟، مگردرسازمان هم، نیروهای خود سر وجود دارد؟.

این چه سازمانیافته ترین نیروی متشکل ومسئولینی است که، شما بعنوان رهبری کل ارتش خبرندارید، چنین گردنبندهایی، آن هم درشرایط  -۷

یبرتی به اعضا هدیه می دهند؟.محاصره ل  

نمی دانستید؟، بسیارُخب!.  ۹۱می گذارید؟. اگرسال « هللا»چرا راضی شدید، عکس خودتان روی گردنبندباشد؟. چرا عکس خودتان را جای  -۸

 حرفی نیست؟. درسالهای پیشین که، این خودتان بودید که همین گردنبندها را به زنان شورای رهبری هدیه دادید؟. دروغ که شاخ ودم ندارد؟.

روغهای مفتضحی می گویید؟. فکرنمی کنید مردم شعور دارند؟. یا مشکل اینجاست که، شما بدلیل فساد وجنایت، ناگزیرازچنین پرت چرا چنین د

.وپال بافی هایی شده اید!. رقص رهایی وهمخوابی بازنان، ورطه ایی نیست که بتوانید، با چنین دروغهایی ازاین منجالب خودرابیرون بکشید!  

ت وخود خواهی وخودشیفتگی کثیفی است که عکس خودتان را روی برگردن اعضا می اندازید؟. درحالیکه همه اعضا رابه بهانه  این چه فردیّ  -۹

 کوچکترین فردیّتی، بیش ازیکربع قرن درنشست های دیگ به سالبه می کشید؟. 

د؟. به طبقه زنان شورای ارشد رهبری! وهمخوابگی با این کدام آرمان جامعه بی طبقه توحیدی است که، اینهمه تفاوت وتبعیض وجود دار -۱۰

را هم به آنها، گردنبند طال میدهید!. وبه سایرین گردنبند نقره ایی رنگ؟، که پس ازمدّتی رنگ ورورفته می شدند؟. آنکه پیامبربود وعلی!، غنائم 

هستند، ودختران خیابانی ازفقرخود فروشی می کنند، چرا باید به  مساوات تقسیم می کردند. درحالیکه مردم بنا به اخبار خودشما، اکثراً زیرخط فقر

گردنبند طال زینت شان باشد؟. زنان مجاهد خلق؟،  

هم،  ۹۳چرا همیشه درچنین مواقعی، می گویید من خبرنداشتم؟. این اّولین بارنیست؟. دراعالم تآسیس شورای مرکزی سازمان درشهریورسال -۱۱

وگفتید، من ازاینکارمریم بی خبربودیم؟.  وهمین دروغ راهم درکتاب حقیقت مانا برمال خواهم کرد. شما فردا آن پیام فرستادید  

پیام فرستادیَد، چطور ازتأسیس شورای مرکزی سازمان خبرندارید؟. درحالیکه مستمر،  ۸آقای عزیز!....، شما که درهمان دوهفته شهریور، 

آبان  ۱۲و۱۱گزارش نوبه ایی بدست شما می رسد؟. این تصیمیم خودشما بود!. در ۴بودند؟. وروزانه  فرماندهان سازمان درلیبرتی با شما درارتباط

، چنین دروغی را گفته اید؟. این اّولین ۹۱دی سال۵ودرنشست اتمام حّجت هم سراین موضوع صحبت کردید؟. فراموش کرده بودیدکه در ۹۳

ناشی ازآن نبوده ونیست.وآخرین فراموش کاری شما، پس ازسرنگونی صدام وگیجی   

 آقای بی خبر!

، وقتی که افراد می آمدند پشت بلندگوتا باشما صحبت کنند. خوابی که  شب قبل دیده بودند، ۹۳تا  ۹۱شما دراشرف وهمچنین درلیبرتی ودرسالهای

ه برای خودآنها تعریف می کردید!. آن افراد باورشان نمی شد وشوکه وهیجان زده می شدند، که شما چطورخواب آنها را می دانید!. چطور است ک

ّول مسئولین سازمان وقت وزمان کافی دارند که درتماس با شما، خواب بّچه ها راهم برای شما تعریف کرده ودرمانیتورشما بنویسند!، وشما ازتح

بی خبرباشید؟. ویا ازگردنبند های اهدایی مزیّن به نقش رهبری مبارک خودتان؟. شعورمردم  ۹۳بزرگی چون تأسیس شورای مرکزی زنان درسال 

ان که، تردید بردارنیست!. سوال اینجاست که چرا تابدین حد احمقانه، خود را به بی شعوری می زنید؟. عصر اینترنت که جای عرضه این بی ایر

شعوری های نیست؟. بقول علی درنهج البالغه: تازمانیکه حرفی نزدی، حرف دراختیارتو است!. اّما وقتی حرف زدی، تودراختیارحرفت هستی!. 

اختیاردارید، بفرمایید حرف بزنید... تا خود را بیش ازاین رسوا کنید!. »ویم:ومن می گ  



آقای رجوی، درهمین یک خط ونیم، شما بصراحت علت اهداء گردنبندها را بیان کرده اید، میگن چوب رو که برداری، گربه دزده فرارمی  -۱۲

ایی درلیبرتی  را باال آورده اید، باالآوردنی) اعتراف کرده اید، اعتراف گردنبندهای اهد« شأن نزول»کنه!. ببیند وبخوانید که چطور صریح 

 کردنی!( به این می گویند: دسته گل به اب دادن:

»اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستاد، َعلَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي 

 جهان شعبده راه نیندازد،...«

 آقای رجوی! رهبری ضربه خورده و روان پریش گشته!

چنین سخنانی گفتید!. کسی که گردنبند طال را علم کرد!  ۹۱ارسال کرد!. وشما دردی ماه  ۹۱گردنبندهای همه برادران وخواهران را مریم در سال 

سال پیش  استناد می ۳ه علم کردن وشعبده بازی گردنبندها ورقص رهایی ، ب۹۱چند سال پیش بود، چرا شما عطف با فرستادن گردنبندهای سال

کنید؟. خودتان هم می گویید:» اگرگردنبندها را... َعلَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد،...«. علم کردن 

آنطرف سیاج و انسوی جهان که مربوط به سال های قبل و سال ۸۸ و۸۹ و گردنبندهای طال به زنان وهمخوابگی با آنان بود؟. شرم آور است 

برای اعضای درحصار لیبرتی، به « شعبده بازی وجادو جنبل»رهبری دریک خط سخنانش اینهمه دروغ وتناقض بنمایش بگذارد. براستی 

 شامورتی بازشما وهمین سخنان سخیف برازنده است.  

 آقای رجوی!

آب دادید؟. این قانون گریزناپذیر دروغ ودغل است، که دروغگویان، دردام گفته های خود، به تله می افتند. پیشنهاد می کنم. می بینید چطوربند را 

 کمتر سخن بگویید!. اگرچه با من باشد!. می خواهم که هرچقدرکه می توانید وارد این عرصه شده وبه دفاع ازخود بپردازید!. زیرا تنها دست

. سرانجام آنهمه فساد وجنایت، قانونمند چنین دروغ ودغل هایی را هم درپی دارد.خودرا رومی کنید!  

یا باورکنید من خودم بهنگم نوشتن سطورفوق تعّجب کردم!. من بنا به تجربه میدانم، اگر سخنان رجوی را با آنچه پشت صحنه وپشت پرده است، و

وجه قصدم شکافتن موضوع نبود!. وقتی اّولین جمله را نوشتم، باره همین یک خط به هیچسخنانیکه قبالً گفته را، بشکافیم، حقایق رومی شود!. ودر

بصورت خودکار، همه این سوالها پشت سرهم ردیف شد. بدون اینکه اساساً قصد وارد شدن به این موضوع بصورت مکفی را داشته  ۱۲تا شماره 

 باشم. 

روی هرجمله رجوی، وپشت پرده آن را هم بازگویی کنم، حقایق بیشتری روشن می شود.  همیشه درعمل دیده ومتوّجه شده ام. اگرانگشت بگذارم

 بارها گفته ام رجوی یک دروغ نمی گوید!، دوبله دروغ می گوید. 

 تفاوت کادرهای باال وپایین سازمان رهبری عقیدتی

وتفاوت این بودکه یک تخت دراتاق  ،همان امکانات رزمندگان را داشتند ،هم سازمان مجاهدین قبال فرماندهان»گفت:۹۶مرداد ۶۱ی در -ظ 

، همه چیز تغییر کرد. تبعیض درسازمان شروع شد. فرماندهان امکاناتی داشتند که ۱۳۷۰درسال ا پس ازعملیات مرواریدکارخودشان داشتند. امّ 

تفاوت بود، امکاناتی که ازخارج می آمد وما هرگزنمی دیدیم هیچ کسی نداشت. حتی غذاهای ستاد ها ومسئولین )شورای رهبری( با همه م

 دردسترس آنها قرارمی گرفت.

پدرم به اشرف آمده وبرای  »مجید گفت: .پرسیدم موضوع چیست؟ .دیدم دسته گلی دردست دارد؟ ،مجید محدثین که با ما دریک مقر بود ۸۵سال 

. پدرم به اربیل درکردستان عراق که تحت حاکمیت کردها است آمده وآمریکایی ها اورا که به اوبدهم! ،دیداربااو یک دسته گل برایم آورده اند

«سید المحدثین دوبارازهمین طریق وتوسط امریکایی ها ازکردستان عراق به اشرف آمد.. «ازاربیل به اشرف آوردند  

ومنصوررخشانی برای کار اجتماعی سراغ اسماعیل جوراب باف  »جالل ایمن ازگاردهای رجوی می گفت:»گفت: ۹۶مرداد ۱۸ی در -ظ 

به  صبح با دانشجویان صحبت می کردند. اّما سازمان به  آنها گفته بود فقط می توانید یک نان روغنی آلبانی۴دانشجویان آلبانیایی می رفتند وتا 

سمش را فراموش کردم خود راسیر می ( بخرید وبخورید وآنها تاصبح فقط با این یک نان که الک معادل یک دالرامریکا۱۳۰) هرلک ۳۰قیمت

.«کردند  

بروید یک دوشاخه بگیرید وچانه بزنید تا قیمت را پایین بیاورند!.  »:می گوید درآلبانی سازمان به دوتا ازنفرات»می گفت: ۹۶مرداد۲۰ی در -چ 

من نمی فروشم وجنس را پس گرفت. کار سازمان فقط چانه زدن است بیشتربرای  :دوشاخه یک دالر هم نمی شد آنها چانه زدند وفروشنده گفت

.«اینکه ذهن افراد را قانع کند که ما پولی نداریم  

وشلوار راآنقدر باال  ،یکروزجواد خراسان ونفر دیگری که همان لباس لیبرتی را پوشیده بود»می گفت: ۹۶مرداد۲۰یکی دیگر ازجداشدگان در 

ل نامناسب بدنش...پیدا میشد. رفتیم نمایندگی یا شرکت مخابراتی. من فکرکردم آنها می خواهند خرید کالن کنند وقراداد ببندند کشیده بود که شک

این سنت مذهبی ما است. ومجبورشدم سه  »:به اوگفتم .ومن بعنوان مترجم حضورداشتم. من به خانم مربوطه دست ندادم واو بسیارناراحت شد

باید رعایت کنم. وآن خانم هم فهمید من مشکلی ندارم. پس ازکلی  ،با این افراد که آمده امچون ا امّ  .ن این سنت را قبول ندارمم :باربه اوبگویم

می خواهم این سه تلفن را » صحبت وعرضه کاالهای مختلف، جواد خراسان  سه تلفن همراه مدل قدیمی ارزان ازجیبش بیرون آورد وگفت:

همین جواد خراسان باناسب تواتفاقاُ خیلی م .من باورم نشد وازخجالت آب شدم. آن خانم فهمید!« دالر(. وسه ارژ کنید) دولک ش ۳۰۰یا۴۰۰هرکدام 



سامی فراش نوشت وبه جواد داد و میدان  وروی آن آدرس یک شارژباطری در ،رفتارکرد واز کاغذ بزرگی که آنجا بود یک گوشه اش را کند

.«ا  شارژ کنیدمی توانید بروید آنج »گفت:  

برای خرید دستگاه پخت نانوایی رفتیم. جواد خراسان یک دستگاه پخت نان دوران انورخوجه » می گفت: ۹۶مرداد۲۲یکی ازجدا شدگان در

داد منتفی ین دستگاه بسیارقدیمی وکهنه وازکارافتاده بود. وقرارشد المپ دستگاه درست شود. اّما برسرهزینه تعمیرالمپ این قرارراانتخاب کرد. ا

برای هرچه بیشترکارکشیدن  شد. انتخاب این دستگاه که دیگردرخود آلبانی ازآن استفاده نمی شد، عالوه برالقاء بی پولی سازمان به اعضا،

ازاعضای سازمان واتالف وقت آنان، درنان پختن بود. زیرا مرتب به تعمیروسرویس ونگهداری نیازداشت وپخت نان هم به کُندی صورت می 

 گرفت.

یکبارمن به ستاد مرکز  ۷۹یا۸۰تبعیض ودروغ درسازمان بیداد می کند. سال »می گوید: ۹۶مرداد ۱۸ی یکی ازکادرهای قدیمی سازمان در -ظ

ت رفتم که سیما حسامی معاون آنجا بود. درب یخچال را که بازکردم باورم نمی شد که چنین چیزهایی دریخچال هست. تمام خوراکی ها ... وشکال

دریخچال آنها بود. ،حتی ارده که من دراین چند سال دیگرهرگزندیده بودم .رجی بودندخا  

اینهمه همبرگر که هرروزدرست میکنی، چرا ما هیچوقت آنها را درمرکز خودمان  »:یک روز درساندویچ سازی که با بشیر تنها بودم پرسیدم که

ومصرف می  شورای رهبری این همبرگرها روزانه می رود به یخچال خواهرانراستش پیش خودمان باشد!، همه » بشیر گفت:. «نمی بینیم ؟

 شود.

ابولقاسم ) محسن رضایی( درآلبانی هرروزنیم ساعت درآشپزخانه با همسرش ) سعیده شاهروخی ( صحبت می کرد.) درحالیکه کسی حق ندارد  

افرادی که برای  ۸۴ته ایی را درباره سعیده به اوگفتم که درسال حتّی عیال را برای یک لحظه هم به ذهن بیاورد ومرزسرخ است!( .) من نک

ساله اخیر سعیده ۵و۶می گفتند. چنین مشکالتی راه به بیماری می برد...(اوگفت دراین  ...پروژه آموزش سایت سازی رفته بودند درباره سعیده

.بیماری پارکینسون گرفته ونصف بدنش می لرزد ومن خیلی دلم برای او می سوزد  

من مسئولیت خودروشهرداری قسمت خواهران را داشتم. یکبارگفتم بگذارکیسه های زباله ی »می گفت:یکی دیگر ازاعضای قدیمی سازمان  چ -د

رآن آنها را چک کنم ببینم چه چیزی به آنها می دهند؟. کیسه را که بازکردم دیدم پرازپاکت مواد خوراکی وجنس های خارجی وانواع شکالت و...د

د دارد.وجو  

من مسئول زباله های مقرخودمان هستم، سطل زباله خواهرشورای »می گفت: ۹۳محمد علی آگهی که دراشرف ولیبرتی دریک مرکز بودیم سال 

رهبری مقر میتراعمویی وحمیرا ... پرازپوست شکالت وشیرینی واجناس خارجی وقوطی های شیرو...پوست پسته وآجیل و... است ومن هرروز 

«رگ فقط آشغالهای این چنینی را خالی میکنم. ویکبارازاین پاکت شیرها به ما نداده اند. جزشیرخشکی که اسهال می آورد.دوسطل بز  

لی واقعیت اینست که یگان ما )حمید رضا اسماعیل زاده( درلیبرتی مسئولیت خشکباراردنانس را داشت. دوکانتینربزرگ با تریلی شیرپاکتی آمد و

یک پاکت هم مراکز)نیروهای پایین(ندادند. من )نگارنده( مسئول بسته بندی آجیل بودم. تمام آجیل وشکالت ها و...بسته بندی شده به یکی 

نتینرهای سوله اردنانس منتقل می شد، که مربوط به فرماندهان وشورای رهبری بود وشماره اختصاری آن قسمت ها درتمام قفسه ها زده شده ازکا

 ورابطین آنهامی آمدند واجناس را می بردند. 

   

 بخش سیزدهم: زخمهای کهنهٔ  تاریخی 

 »ایدئولوژی انقالبی«، مفهومی متناقض

»ایدئولوژی انقالبی« عبارتی فرمالیستی و متناقض است وایدئولوژی نمی تواند مفهوم انقالب را بخود گرفته وحفظ کند. زیرا محتوای 
»ایدئولوژی«، یک بستهٔ  ُصلب ازپیش تعیین تلکیف شده وغیرقابل تغییرودگرگونی است والجرم نمی تواند دربرگیرنده انقالب وتغییردرآن باشد 

 وبدین شکل خود تبدیل به سنّتی می شود که الزمه اش، دیالکتیک وار، کنار گذاشتن وعبوراز آن می باشد. 
 اگر بپذیریم »ایدئولوژی« درهردورهٔ  تاریخی و شرایط زمانی ومکانی، النهایه سقف اندیشه ومطلق دستیابی علم واگاهی آن دوره مشخص است!. 

بنا براین اگرایدئولوژی مطلق است، باید بپذیریم که سطح علم ودانش بشری وتکنولوژی نیزدرهمان شرایط ودورهٔ  تاریخی نیزباید مطلق بوده 
ودیگر رشدی نخواهد کرد. درحالیکه چنین نبود وعلم ودانش وتکنولوژی روز بروز پیشرفت کرده، تاجاییکه پشرفت علم درصد ساله اخیر بیش 
 ازمجموعه تمامی دوران پیشین بوده است. اّما ایدئولوژی به همان سیاق هزاره ودوهزارهٔ  پیشین، مهروموم شده و دست نخورده باقی مانده است.  

 
بنا براین بایدایدئولوژی راهم تأمیم دهیم به رشد وتغییرهمه عناصر دیگر)تاریخ، جامعه وروابط ومناسبات اجتماعی وانسانی وعلم ودانش و 

ابزارتولید وتکنولوژی(. وایدئولوژی متناسب با شرایط ودوره تاریخی خود باشد. درغیر اینصورت باید از پیشرفت علم، دانش وتکنولوژی کنونی، 
برگردیم به همان علم نجوم هزار و دوهزارهٔ  پیشین. اگرعلم ودانش بشری وتکنولوژی پیشرفت کرده است، نمی توان ایدئولوژی آن دوره را برای 
قدوقامت چنین تاریخ ، جامعه وروابط انسان کنونی وعصر حاضر پُرو کرد. این عمل چیزی نیست جزارتجاع، یعنی تحمیل لباس تنگی که دوهزار 

 سال پیش مناسب بوده واکنون با رشد دوهزار ساله تاریخ وجامعه ومنا سبات انسانی، آن ایدئولوژی اسارت بار است. 
 



تحمیل لباس تنگ دوهزار سال پیش، به قامت رشد کرده دوهزار ساله کنونی، نتیجه ایی جزبحران کنونی که سراسر خاورمیانه وجهان را 
 دربرگرفته نداشته وندارد. وقتی نسبی ها دربستر مطلق جاریند، مگر می شود یک ایدئولوژی مطلق را فرض گرفت؟.

وقتی خدا هم نمی تواند درعرض ۲۳ سال آیات مطلق برای ایدئولوژیش بیاورد، وسراسر قرآن واین ایدئولوژی پراست ازآیات ناسخ ومنسوخ، عام 
وخاص و...، چطور می توان انتظار داشت بیش از۱۴۰۰ازگذشت آن تاریخ تا کنون، هیچ تغییرو تبدیلی وهیچ ناسخ ومنسوخ وهیج قانون خاص 

 وعام  دیگری درکارنباشد؟. 
ازمنظرآن کسانی که به خدا اعتقاد دارند، باید گفت: خدا می فهمید که آیات وقوانین اش، کارکرد ندارد! ومتناسب با شرایط وافراد منسوخ می کرد!، 
وچیز دیگری را جایگزین آیات وقوانین وایدئولوژی مدون پیشین می ساخت!. تا چیزنامناسبی برگُرده مردم سوارنکند. اگر بعضی ها نمی خواهند 
این را بفهمند، این دیگر ایدئولوژي نیست که خدا فرستاده، بلکه ایدئولوژی وخاستگاه خود آنها ومنویّات شخصی ومنافع ومطامع شان است که می 
خواهند برگُرده مردم سوارشوند. به همین دلیل است که اکنون ضدیّت با ایدئولوژی، بعنوان عاملی که ساختار وکارکرد توتالیتاریستم ایدئولوژیک 

 برفرد وجامعه را دارا می باشد، روبه افزایش است.
 
 

  مریم: درخارجه مردم اروپا تشنه بحث »رهبری عقیدتی« هستند
 

مریم رجوی چند سال پس ازسرنگونی صدام می گفت:» یکی ازکارهایی که ما تاکنون دراینجا) خارج( نکرده ایم، بحث» رهبری عقیدتی« است. 
اینجامردم) مردم اروپا(  کارکردهای رهبری عقیدتی را نمی دانند. این بحث جدیدی است. درخارجه مردم دنبال راه نجاتی می گردند. یکی از 

کارهای اصلی من دراینجا اینست که بحث رهبری عقیدتی را که مردم)اروپا( تشنهٔ  آن هستند برای آنها باز کنم. شما نمی دانید که درآنجا)اشرف( 
 درچه نعمتی قرار دارید!.«

 
درنفی سخنان مریم همین اشارت کافیست که هروقت خبری ازحضورافراد خارجی دراشرف می شد، سریع عکس ها ی رهبری را ازاتاق ها 

وکالس ها جمع می کردیم. یکبار درسال ۸۹ به من اطالع داده شد که سریع عکسهای رهبری را ازکالسهای درس)عربی وکامپیوتر( که برروی 
دیوارنصب شده بود راجمع آوری کنم، ممکن است االن برای بازدید بیایند) افرادخارجی مثل امریکایی ها وعراقی و...( وحتّی به این هم بسنده نشد 
ومعاون مقراکرم دامغانی برای اطمینان وچک پایین آوردن عکسها به مجموعه آموزش آمد وبا عجله وهراس نزد من پیگیری می کرد ومن گفتم: 
همه عکسها را پایین آورده ودرانبارگذاشته ام. زیرا بحث رهبری عقیدتی وکیش شخصیّت، مرام ومسلکی است که اروپا آن را تی کشیده، وبسیار 
دافعه برانگیزونشانه یک سازمان توتالیتراست. دریک غارایدئولوژیک، مریم می توانست این را به ما بباوارند. اّما بادسترسی به اینترنت وجهان 

 آزاد، این حرفها نه تنها رنگ می بازد، بلکه تنفرعمومی را نیز ازچنین نوعی ازرهبری را می توان دید.
این اولیّن وآخرین دروغ مریم نبود. زیرا پیش از این نیز می گفت:» اکنون انقالب ایدئولوژیک را دردانشگاههای امریکا دارند درس می دهند 

 ویکی ازترمهای دانشگاهی است.« 

 به جامعه پسا رهبری خواهیم رفت

به دوران پسا رهبری عقیدتی خواهیم رسید. هرچه می گذریم تاریخ به این سمت حرکت میکند. گویی مکانیسم همین است که ازانواع خدایان و 
افسانه های تاریخی وقدرت فوق بشری آنان که هرکدام خدایان پدیده های جهان هستی بودند، همچون انبوه خدایان درفرهنگ رومی، به افول افسانه 

های خدایان برسیم. از الوهیّت ویگانگی خدا عبورکرده و النهایه به چند گانگی برسیم. همچنانکه ازخیل بیشمار خدایان وبت ها، ازخیل بیشمار 
یکصدوبیست وچهارهزارپیامبران ردیف شده درطول تاریخ، بی آنکه هیچ زنی درمیان انتخاب خدا ونگاه اوقرار بگیرد، به ردیفی ازرهبران 

عقیدتی و شوینستی و ایدئولوژیک رسیدیم. واینک به جای بُت و بُت چه ها، خدایان وخداچه های »قدرت« از هر نوع وقماش، وبا هرساز وبرگی 
از دیکتاتوری نظامی، مذهبی و ملی و...، به دوران تصدی امورتوسط افراد وعناصر اجرایی وچند گانگی می رسیم. و چه بسا درآینده با رشد 

دانش وشناخت، بواسطه فرشتگاه صنعتی) ماهواره وتلفن همراه و...(  اتوریته وسلطه ومدیریت توسط یک حزب ویک فرد هم ازمیان رفته ویک 
هیئت یا شورا، ویک تیم مدیریتی متخصص و کارآمد تصدی اموردولت وجامعه  راعهده دار شود. بنا به پیشرفتها وارتباطات عصرکنون و سرعت 

تآثیر گذاری آن بر افکارعمومی وجهان، انسان نیزناگزیر ازدرک همین قوانین است. این محتوم تاریخ است که »مادهٔ قدرت«!، هردم کوچک 
 وُخرد شونده تر، وازسلطه فرد به تیم مدیریت، سبکبال ترگردد.

همچنانکه دربهارعرب که ازتونس آغازوبه چند کشور عربی سرایت کرد وتا امریکا نیزبازتاب یافت وبه جنبش ۹۹ درصدی ها معروف شد. 
دراین انقالبها، هیچ کدام ازاحزاب وسازمانها وگروهای سنّتی موجود، نقشی نداشتند!. درانقالبهای بهارعرب، وشاخصه آن درعصر ارتباطات، این 

یک رهبرنا خواسته  وبهانه ایی ایران نیز، بنا به گزارشات رسانه ها، میرحسین موسوی،  ۸۸جوانان بودند که خود پیامبرنسل خود بودند. درقیام 
نیز، مردم بدون رهبربودند...، این خصلت این عصر و پس زدن رهبرانی ۹۶بود که مردم به تظاهرات بیایند. درخیزش سراسرمیهن دردی مان

 است که سالها جدای ازمردم، بصورت سنّتی بدنبال زدو بند درباال وکسب قدرت هستند.  

واقعیّتت تاریخی این است که ، ما برخالف اروپا، مرحله قرون وسطی را طی نکرده ایم. ویکباره ازدوران قرن بیستم ودمکراسی سر درآوردیم. 
این مرحله سوزانی ونبود زیرساخت ها ی منا سبات اجتماعی وفرهنگ آزادی، تبعات خودش را دارد، که درآسیا وافریقا وبطورمشخص 

خاورمیانه، وبنیادگرایی برخاسته ازایدئولوژی ها واسالم، شاهد ان هستیم. سقف اندیشه رجوی نیزهمین بوده، که تاکنون شاهدش بودیم. به همین 
 دلیل برغم ادعاها ی زدودن زنگارهای ارتجاعی ازاسالم وبرند اسالم دمکراتیک وبردبار، باید به این رمال های سیاسی و رجوی گفت:

 » ما برون راننگریم وقال را    ما درون را بنگریم وحال را«   مولوی

، پسوندها وپیشوندها اسالممدل های   



نام خدا ا که تا چه حد می تواند ارتجاع را ب ،مشکل اینست که اسالم درسطح ودرابتدایی ترین حقوق انسانی واجتماعی احکامش قابل فهم نیست 

ا این لباس به تن اجتماع قرن بیست ویکم نمی خورد. امّ  .بود برتن اجتماعی بشر سال پیش ۱۴۰۰لباس خوبی در ، اسالم برفرضحتّی تحمیل کند. 

وخدا چیزی نیست جزشبیه رهبری کره  .کیش شخصیت می سازد .اوت را ترویج می کندقش .قض حقوق بشر استان .احکامش وهن بشریت است

عقب نمونه ای شده برای  ؛وجود دارد که همه باید به ستایش اوبپردازند. کیش شخصیت وکاریزما وخودشیفتگی وخود پرستی که درخدا ،شمالی

ند.نبداحاکم ... آسمانیو یرهبری عقیدتی وفقاهتدرقاموس را  که خود مانده ترین عقده هایی،  

کما اینکه خدای مدرن هم نداریم!. ونمی توانیم داشته باشیم. اگرخدای مدرن داشته  اسالم مدرن یا اسالم نیمه مدرن و اسالم کمی مدرن نداریم. 

ی است اسالم همان اسالم ، می توانیم شاهد پسوند ها ی وپیشوندهای مدرن تری ازخدایان بصف شده در چنین ویترینی  باشیم. بنابراین خدا وباشیم

گی پس ماند فرار ازحقایق و ابن الوقت گشتن، والبته سوء استفاده جز پسین محمد، باهرپسوند و پیشوندی، . نامگذاری هاکه محمد آنرانمایندگی کرد

چرا که اسالم، اینک نه درپیش، درپس تاریخ و جامعه ودمکراسی حرکت می کند. .اسالم نبوده و نیست  

 تشکیالتبطن به چشم دیدیم. در ،کردند راوعرضه معرفی خلق عالیترین نوع اسالم که مجاهدین ، ۵۷به صفت نسل برآمده ازانقالب ما  

) وبه تعبیرزعمای آن، بودیم. هرروز بیش ازپیش ازاین اسالم ونوع تشکیالتی آنوساختارایدئولوژیک اسالم به ظاهر ناب، توحیدی وانقالبی 

شبانه روزی ونفی هویّت  واسترس ها ، ارعابفشارشدیدترین تحت  تشکیالت را بمثابه عالیترین نوع روابط ومناسبات اجتماعی می نامیدند(،

قرار می گرفتیم. انسانی  

 زن مجاهدی درتشکیالت سازمان، کمی مویش بیرون ازروسری بود، به اوتذکرمی دادند!. اسالم همین است. مریم بصراحت می گوید:» حجاب 

همه چیز زن مجاهد است.«. پسوند مدرن، بردبار، دمکراتیک والبته انقالبی)به معنای دقیق کلمه- تغییر ودگرگونی...( ، با ذات اسالم نمی خواند. 

سال پیش عرضه شده است.  ۱۴۰۰اینها برچسب های ناچسب، وبمثابه لکهٔ ننگ بردامان وپیشانی اسالم   

ازاینکه بخواهیم  وپیش بیش ،چنین عبارات وترم هایی .ما مذهب مدرن داریم ؟ .ملی گرایی مدرن داریم؟ .ما کمونیسم مدرن داریم؟ ،آیایک سوال؟

اقرار واعتراف می کنیم که بله!. اسالم مشکل دارد واینک  بشکل نا خواسته ایی درعمل ؛بدرخشانیمآنرا درویترین  رکنیم ویک وسیله ایی را نو نوا

وبه خورد دیگران  رده،قالب کدوباره تا بتوانیم  رده،با پسوند مدرن یا بردبارودمکراتیک ویا انقالبی  واصیل و... بخواهیم ذات آنرا روتوش ک

پسوند وپیشوندی، به معنای عبوراز اسالم اّولیه وبیان واعترافی برناکارایی آن است.هرگونه  بدهیم.  

آن بر وفراخورحال زمان ومتناسب با شرایط دگرگون شونده سیاسی، چیست که صفتی دلچسباو پس شرم  د،اسالم را قبول دارکسی بواقع اگر 

فرقی درکچلی اسالم نمی کند. اگر منظور تفکیک با اسالم نوع سنتی وآخوندی وحوزوی است !  .زلف علی!، اسم کچل را بگذار .؟اضافه می کند

. نمی توان خود را، رهبری عقیدتی را، همردیف وهم شأن فاصله گرفت. نه اینکه شانه به شانه آنها برویم  اسالم آن با نیزبا ید درعمل واندیشه 

اسالم دمکراتیک ومدرن را بدهیم.  اما شعار وهمتای والیت فقیه وخمینی بسازیم،  

مرزحق وباطل، با خدا وبی خدا نیست. بلکه مرزبندی بین استثمارشونده واستثمارکننده » این می داند که گفته است: رجوی باالترین کشف حنیف را

اندیشه مارکسیسم وایدئولوژی هٔ اصلی مغزوهستاین  :باید اعتراف کنیم که .کشف بدانیم ، تاریخ وجامعه،اگراین را درعرصه ایدئولوژیک« است.

را،  آنانکه خدا را نفی می کنندمشرکین، وقران درباره کافران ووجوهرهٔ اصلی  محکم، جزاینکه آیات ،آنهاست. چنین کشفی معنایش چیزی نیست

کما اینکه والیت فقیه ووالیت  .«دا!خ »اش، یعنیومرزبندی بان ساده، چیزی نیست، جزپایه زقرآن است. قرآن بنص صریح باطل بدانیم. این نفی 

 عقیدتی ازهمین ایدئولوژی قادرمطلق اخد شده است.

بارزه ، حتّی جریان ها وافراد مذهبی با هرهرخاستگاهی متأثرازمبارزه علمی ، ضداستثماری ومزیربرق اندیشه وایدئولوژی مارکسیسم ۴۰دردهه 

به تبیین وترازنوینی ازاسالم باعلم ودانش نمودند.  سحابی ومهدی بازرگان و...اقدممسلحانه وچریکی بودند. تا جایی که نهضت آزادی، یدهللا  

ش تنها صفتی که به اسالم نمی چسبد، دمکرات مآبی  این ایدئولوژی مطلق است. چنین تالشهایی نه تنها صورت مسئله را تغییرنداده ، بلکه بی

وابط مناسبات دمکراتیک و رؤیای انسانی قرار داده است. به همین دلیل پسوند اسالم ازپیش ، سد ومانعی برای تاریخ، جامعه ومردم برای ر

دمکراتیک وبردبار بکارگرفته شده توسط رجوی ، ناشی ازبی صفتی وبی مایگی وعقب ماندگی تاریخی این رهبری عقیدتی است، که می خواهد 

با نص صریح آیات قرآن درباره  « دمکراتیک »بات برسانند. روح ومحتوای همان جزمیات را با باندرول انقالبی ویا دمکراتیک  یا علمی اث

 مشرکان ،مرتدان  وکافران و...درتخاصم  بوده  و رو درروی هم ایستاده اند.

اینترنت را درمغزخود  «صفریک، یک صفرهای»اطالعات، رهبری عقیدتی وفقاهتی چقدرمی تواند و درقرن بیست ویکم، درعصر انفجاردانش

 سنتی وچرتکه اندازیهای اوچقدراست که بخواهد محاسبات منافع، عقب مانده او، وپروسسورهای کلیشه ایی سلُبدهد؟. ظرفیت دیسک  جای

وآن نوسازی است!.  ،یک ظرفیت را فاقد است ،خودرا نوسازی کند. اگرهرظرفیتی هم که داشته باشد ،وبا علم روز ،خود راکناری زده متحجرانه

وادارد؟. هرگونه بازسازی وبروزشدن، چیزی جزنفی  تجدید نظر به چه کسی می خواهد یا می تواند رهبران عقیدتی وفقاهتی را به بازسازی یا

هیم داشت. ازدیسک سخت وپروسسور رهبری عقیدتی وفقاهتی نخوا ونویی مدل جدیدهرگزنیست!. ما  ، وتمامیّت آن ایدئولوژیاندیشه وعمل خود

. بگذار دریای دانش، ازروی گنداب !هنوزمی خواهندبا چرخ چاه آب بکشند. این حیات وممات آنهاست ،زیرا آنها با دریای دانش هم مواجه باشند

.آنها عبورکند. تا تعفن تاریخ را اشغال کنند  

 پایان جلد اول

  



 


