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 ای آسمانی دارم  در سینه خود شراره

     (ویلیام شکسپیر) که نامش وجدان است.
 

 

 
 

هاست. وقتی شرافت قلم سوگند به بیان حقـایق و شـرم مـاوق   حقایق و واقعیت« محشر»ی تردید قاض آینده بی
تمـامی در تابـد.  تابـد و ا  کـه برمی بـر کـه میشود که تیزی بیانش  هرگز اسیر آن نمی ،خورد بی کم و کاست می

بـه خـر   اکثر تالشـم را حـد ،به عنوان یک اصل ضـروریها  با گویی و بیان واقعیتمن و به ویژه هنگام های   نوشته
   بگیرم.در هر قالب و شکلی نادیده را ها  ها و سا مان شادمانی و تلخکامی فرد و جریان، نظامدهم تا  می

های من راج  به مجاهدین یا به شهادت و حضور خودم و با یافـت  جزء به جزء اسناد و مدارک ارائه شده در نوشته

ها و  هـا و رسـانه کـا بـه مسـتندات کت ـی، و تیـویری منتشـر شـده در تری ونام و یـا بـا ات دقیق آنها به مدد حافظه
ام با کادرها، اعضاء، هواداران و مسئولین مجاهـدین و شـورای  های رسمی و در مواردی گفتگوهای شخیی ارگان

 ملی مقاومت بوده است. 
متکـی بـه مسـند قـدرت خـوان نعمـت چکمـه اوشـان  هستم و نه بهنه متاثر ا  کیش قدرت و مواهب قابل کسب 

طل ان  نه باکی ا  کـین قـدرت دارم وا  آما  تیرهای  هرآگین شیادان و کاس کاران سیاسی  ینه ترس دارم.  چشم

ــردان و ســرکوبگران  ــیسیاســی و ســا مانی و دولتم ــه در راه م ــر م  دهم. ب ــاکنون علی ــه ت ــین روســت ک ا  هم
خـدمت روشـنگری ه ام بـ کـه در تـوان نهـن و عمـل داشـتهی سیاسی ایران آنچـه را  جامعه رایج درهای  تو ی کینه

نویس قلم به مزد، میـر ا بنـویس متملـق و  ام. این تفاوت تاریخ هایی تلخ و شیرین ا  تاریخ معاصر ایران گرفته گوشه
 های گوناگون تاریخ معاصر است. رو نویس قدرت با کاوشگران و روشنگران حو ه

ها  تا نقد نظرگاه نویسی و مشاهدات، ا  خاطره اعم ،ا در هر شکل و قالبه بدیهی است که بیان حقایق و واقعیت
اما این نهیب کودکانه که دم برنیاورید که وقت مناس ی نیست! یـا  ،کاربردی چندگانه داشته و دارند ،ها و سیاست

ه و یـا ملی که بهتر اسـت ایـن مسـائل را داخلـی حـل و فیـل کنیـد! کندکننـد ی های چند صدساله جویی میالحه

فـ  ی من در هر دو جهـت منفـی و مث ـت بـه نها ای ا  نوشته اگر استفاده من ن وده و نیست.متوقف کننده حرکت 
اهداف و امیار سیاسی و اجتماعی و یا حتی ایدئولوژیک خاص، سا مان، نظام و یا مکت ی میادره شود ربطی به 

 م.  دان ها می من ندارد. من تنها خود را موظف به بیان واقعیت
ه و ارداخـت ایش نیا  چنین اقدامی برای یک اژوهشگر در عرصه تاریخ م ار اتی معاصر، ع ور ا  کوره و کوران م ـار 

هـایی کـه گـاهی بـرای رهـایی ا  تالمـات آن در آ ادی و اسـارت بـا  دردهـا و رنج های مربوطـه اسـتت تحمـل هزینه

ی  در حد توانم در م ـار هنگرم  ام می گاهی که به گذشتها  هرمنظر و ن .رضایت به ایشوا  مرگ و اعدام رفتن است
 علـمبا بدسـت گـرفتن « م ار ات سیاسی»اّما در این راه به سیاق همیشگی  ام. صادقانه، ا  چیزی فروگذار نکرده

مسـتور در تـاریخ ایـن  ی ایـن شـیوه –چـه بـاک  –ا  هرجهت تیغ به روی من کشیده شده اسـت « نقد و بررسی»
 هست و امیدوار باشیم که در آینده نخواهد بود.  مملکت بوده و

اتفاقا آگـاهی آن چیـزی اسـت کـه ره ـران  م.وقفه، آگاهی رساندن است و نه اث ات دیدگاه هدف ا  این تالش بی

ترسند. اما علیر م به کارگیری حـداکثر تمهیـدات ارتجـاعی و وااسـگرایانه ایـن ادیـده  توتالیتر و مست دان ا  آن می
ر حار افزایش بوده است. بنابر این نیا ی به ثابت کردن دیدگاه نیست چـرا کـه کوشـش در اث ـات دیـدگاه، رو برو  د

 ریشه در فقر آگاهی دارد.  
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 توضیح:

 

گذرد. همانطور که انتظار  می« نامه سرگشاده به مسعود رجوی»یا « ۲۹گزارش »بیش ا  یک سار ا  انتشار 

 . برانگیختلفی را های مخت واکنش« گزارش»این  رفت می
 

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html 
 

هایی است که ره ری   شتیااسخی جام  به تمام ، انگیز و دردناک  می  در کادر بیان یک تجربه گزارش حاضر

 اند.  مرتکب شده« ۲۹گزارش »و در واکنش به ذشته عقیدتی مجاهدین و وابستگانش در یک سار گ
   

در « ۲۹گزارش »به مناس ت سالگرد انتشار آن را نوشتم و قید داشتم ۳۱۲۱را در فروردین  گزارشاین 
، میادف «ژوئن ۹۲گردهمایی »: یی که مسئوالن مجاهدین مدعی شدندجا ماه انتشار دهم. اما ا  آن اردی هشت

ای برای خمینی و ا ناب ]انناب[ دیر و دور و  تاثیر مرگ ار و خفه کننده»سا مان در ااریس، این  ۳۱۲۱تیرماه  ۶با 

ا م ادا این ی این گردهمایی منتظر شوم ت «کننده تأثیر مرگ ار و خفه»، تیمیم گرفتم تا روشن شدن «دارد اخیرش
برگزاری مسابقات جام جهانی فوت ار که به خاطر ساالنه « خیر عظیم»و  « رویداد بزرگ»این « تأثیرات»گزارش ا  

 بکاهد.  ،ده رو  به تعویق افتاده ،و شرکت تیم ملی فوت ار ایران در این دوره ا  مسابقات
رو   ،ژوئن ۳۲و جایگزینی « مقاومت»با تغییر تقویم  ۹۰۰۱ای که مسعود رجوی ا  سار  گردهمایی ساالنه

و آ ا  مقاومت  رو  شهدا و  ندانیان سیاسی ،ژوئن( ۹۰خرداد ) ۱۰به جای در ااریس دستگیری مریم رجوی 
جا بیاندا د که اهمیت این رو  و دستگیری  هوادارانش کوشد در انهان با برگزاری آن می سراسری مسلحانه،

جانفشانی و اایمردی و  ههم و آن آ ا  سرکوب تمام عیار خمینی و شروع مقاومت مسلحانهمریم رجوی، ا  

  بوده است.تر  کننده ینو تعیتر  مقاومت مهم
 

برای آن که توجه مسلمین را به مکه و دژ مستحکم و اایگاه اصلی  ،اولیههای   اگر ایام ر اسالم اس ا  ایرو ی
المقدس به مکه تغییر  ق له مسلمین را ا  بیتآن را در دستور کار خود قرار دهد   جلب کند و فتح و دشمنان «کفار»

نوین، این جنگ آ ادی خش شکست تئوری ست رسیدن استراتژی ارتش آ ادی خش و ب مسعود رجوی با به بن، داد

ی مدعوین و  و به همین دلیل کلیه جایگزینی را انجام داد که ایام آن تغییر نگاه ا  تحوالت داخلی به خارجی است
   . خارجی و به ویژه آمریکایی هستند ،این گردهمایی سخنرانان

 
ی ق لی  آن و افزودن تحوالت اخیر به مجموعهتر شدن  موجب  نی ،«گزارش»این  خوش ختانه تأخیر در انتشار

  شد. 

 پیشگفتار

مان نیز بیش ا   های مادی و معنوی   ها بلکه سرمایه برد، نه تنها جان انسان میهن ما در شرایط بغرنجی به سر می
است.   حیات ط یعی کشور رسیدهی نابودی کشورمان به محیط  یست و  ایش در خطر قرار گرفته است. دامنه

روند. تمامیت  ها و مرات  و حیات وحش رو به نابودی می ها و جنگل ها، دشت ها، مرداب ها، رودخانه، تاالب دریاچه

ومیرهای  ودرس ت دیل   ارضی و موجودیت ایران با تهدید جدی روبروست. آلودگی هوا به یکی ا  دالیل اصلی مرگ
 گسترش گردند و کشور با تهدید سونامی اید  و کن شده دوباره با  می ههای ریش شده است، بیماری

های عی ی و  بیماریکند.  روبروست. فقر، فساد، فحشا و اعتیاد  و ا می عفونی و مزمن های خطرناک بیماری
 ست. های روحی و روانی ابعاد دور ا  انتظاری ایدا کرده و خشونت به سطح جدیدی ارتقا ایدا کرده ا ناهنجاری

 و کاوش برای تغییر نظام جمهوری اسالمی و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی کشور، نیا  به با بینی
سار ا  حاکمیت نظام جمهوری اسالمی  ۱۶امرو ه است.  های سیاسی و اجتماعی در همه  مینه گذشته

ل و مشکالت متعددی در مسائ ، وجودی سرکوب و رعب و وحشت حاکم بر کشورمان گذرد. جدا ا  مسئله می

ا  یک طرف و بی اعتماد بخش قابل توجهی ا   نظام جمهوری اسالمی استمرار بقای موجبرادیکار، ااو یسیون 
  نظام شده است.  دوختن به تغییرات ا  درون  و چشم« ااو یسیون»مردم به 

ها را به مردم گزارش  تکنون گذشته روشنگری کرده، واقعیچه تا م خود موظف است راج  به آنهرکس به سه
 ها خود سره را ا  ناسره تشخیص دهند.  کند تا آن

 

گذشت. در کند  مجاهدن را با گو می« تاریخ انهان»هایی ا   که گوشه« ۲۹گزارش »بیش ا  یک سار ا  انتشار 
وان ، بعن«نوا ی بنده»خواهی و مریداروری و روا   این گزارش به نقش ره ری فردی، کیش شخییت و تمامیت

های مجاهدین و انزوای این سا مان و نیز  مینگیر شدن آن و  ترین دالیل شکست سیاست یکی ا  عمده

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html
http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html
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آوری به  ی سقوط اخالقی و روی ریشه« گزارش»هایی که تا کنون به بار آورده است، اشاره شده بود. این  فاجعه

ره ری مجاهدین نخواست و یا نتوانست  و صد افسوس،دید. افسوس  همین می روغ و تزویر در سا مان را نیز درد

 سار گذشته ایموده داشته باشد.  ۱۱با نگری در خود و مسیری که در « گزارش»با مرور این 
 

هایی درمیان گذاشته شد که  اش، ارسش«شورای ملی مقاومت»در برابر ره ری مجاهدین و « ۲۹گزارش »در 
 ها با خواهید یافت.  تر، همراه با اسناد و نمونه ی اسینها اش را در فیل . چراییاند جواب مانده بی تاکنون

 

 
* * * 

 
چالشگرانه و کارشناسانه در داخل  راه هرنوع نقد و بررسیمحیور بسته بودن « ۲۱ گزارش»و « ۲۹گزارش »

  مجاهدین است. مناس ات

-سیاسیمذه ی و هر سا مان -کوشند توضیح دهند هر سا مان سیاسی می «۲۱ گزارش»و « ۲۹گزارش »
دهد، سرانجامی جز فرو  ایدئولوژیک که بر ره ری فردی و خداگونه استوار است و کیش شخییت را ار و بار می

خواهی نخواهد داشت و هر کسی که در چنین روابطی قرار گیرد، به مرور ا  هرگونه  رفتن در مرداب تمامیت

بداند، آجر دیواری خواهد شد که راه آ ادی و که خود خواسته باشد و یا  آن فردیت و استقاللی تهی گشته و بی
 بندد. اندیشیدن و رشد و شکوفایی را هم بر خودش و هم بر دیگران و جامعه می

 ندان اندیشه و کردار و منش است دادی  واکاوی و تحلیلدر واق  کوششی برای « ۲۱ گزارش»و « ۲۹گزارش »

گی برکنار  سا ی و بند رادسا ی و مریداروری و بتاستت کوشش برای رسیدن به فرهنگی است که ا  هرگونه م
جایی که ایش ا  هرچیز و نخست، خود را در برابر گفتار و رفتار و کردارش  استت فرهنگی که در آن، هر فرد، ا  آن

گیرد و ا  او  تواند به ارسش  داند، اس هر کسی را نیز، در هر رده و جایگاهی، می گو می مسئور و ااسخ
 خگویی کند.درخواست ااس

استت این که این  و نمود عملی آن خواهی ، ایش ا  هرچیز، با شناسی توتالیتاریسم و تمامیت«گزارش»این دو 

شود و در چه فرآمدی و چگونه انسان را به بنده و  هایی برساخته می ی چه مکانیسم سیستم چگونه و براایه
شدگی کامل، ا   و اندیشیدن و ارسشگری را تا مسخسا دت چگونه فردیت و استقالر  مرید و روبات دگرگون می

رساند که بتواند به فرمان و خواست ره ر، هر  مان که اراده  شدگی می ای ا  شیئ گیرد و او را به درجه فرد می

کرد، با وجدانی آسوده و با افتخار دست به هر دروغ و جنایتی بزند و در این سرسپردگی کامل، حتا ا  قربانی 
 ای بر کارش درنگ نکند.  ترین کسان خود نیز ابایی نداشته باشد و لحظه ککردن نزدی

 ،دنکن شعارهای ایدئولوژیک را تشریح میمیادیقی ا  ها به  روند تقلیل انسانضمن آن که « گزارش»این دو 

ویلهم  چه را که کوالکوفسکی، هانا آرنت، مانس اشپربر، میلوش کوندرا، ی ایرانی و شیعی آن کوشند نمونه می
ی  شناسی، درباره منظر روانشناسی و جامعه ا خود  های گسترده و عمیق اژوهشطی رایش، ژیژک، و ... 

ها و  ( و نیز روند و چگونگی ایداش دیکتاتورترخواه )توتالی های تمامیت متها و حکو ساختار احزاب، سا مان

 اند به دست دهد.  روایت کردهایشوایان مست د، 
 

ای ا  خودکاوی و نگریستن به خود است. با نگری و کنکاش در سیستمی  گونه ،«گزارش»ین دو ا  سوی دیگر، ا
ها، مرید شدن خود را ن ینیم و یا با هزار و یک  کرد تا سار را وادار می اعضا و هواداران مجاهدین است که ما

زرگ شرکت داشته باشیم و ها بسته و در آن خودفری ی ب توجیه و بهانه، ایوسته و بسادگی، چشم بر واقعیت
اش بودیم و  چه که ما در ای مان به سا مان، برای چه و با چه هدفی بوده است. آن فراموش کنیم که ایوستن

سلطنتی برای تحقق آن ا  هفت دریا خون و  کردیم، و نسل برآمده ا  انقالب ضد اش م ار ه می برای تحقق

ای  م و براایی جامعهیردگی و اسارت بودت براندا ی رژشکنجه گذشت، رهایی انسان ا  بند هرگونه سرسپ
اش  ی که ره ر عقیدتی«انقالب ایدئولوژیک نوین»گستر بود، نه فرو افتادن در گنداب  دموکراتیک و آ اد و عدالت

 داد.  خواست و به کمتر ا  آن رضایت نمی شده در خود می همه را مرید و مطی  و حل

 

* * * 
 

یسم و فدامن  دن به ااسی»ها و حقایق را  ها و بیان واقعیت ی این گزارش کنند تا نتیجه آن کسانی که تالش می
دانم مدعیان مزبور  بعید میدهند، تنها به خود و مردم و آر وهایشان جفا خواهند کرد.  نشان « دلزدگی ا  م ار ه

رژی و سلب اعتماد عمومی بوده مورد نظرشان را که عمدتاً هدردادن خون و ان« اکتیویسم»بتوانند دستاوردهای 

ها و حقایق رات هرگونه  گونه گزارش درست و منیفانه و مسئوالنه ا  واقعیت برخالف ایشان، من هر برشمارند.
ها را در راستای رهایی، امیدواری بیشتر و شکوفایی و  ها و ناکامی جویی شکست واکاوی گذشته و علت

چه توانمندتر شدن برای شرکت در کار اری سترگ که هدف واالیش، ها و هر دانمت رها شدن انرژی  شادابی می
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 . های فردی. ای دموکراتیک و م تنی بر حقوق بشر و آ ادی برچیدن بساط حکومت مذه ی است و براایی جامعه

د، ان های  شت و تکراری ره ری مجاهدین که در این یک سار منتشر کرده ها و اتهام ها و دشنام گویی در برابر یاوه

های اجتماعی و سیاسی من مشخص و روشن است و  هیچگاه ا  خود دفاع نکردم.  ندگی شخیی و نیز فعالیت

هایم ا   ها و میاح ه نوشته  ویژه آمار و موضوع هایم در اینترنت در دسترس استت به ها و میاح ه ی نوشته همه
کنم. هرکسی خواست،  و می  تالش کردهدهد که در چه راستایی  به بعد، نشان می« ۲۹گزارش » مان انتشار 

های ره ری  ها و ادعا ها و تهمت گیری کرده و با دروغ ها را ای تواند با جستجو در اینترنت آن به سادگی می
های مستقل، اگر ارسشی داشته باشند، به  مجاهدین سنجیده و داوری کند. اما، در برابر افکار عمومی و رسانه

های آن در یک سار گذشته، هر لحظه که بخواهند،  آمد و ای« ۲۹گزارش »مطرم شده در ویژه در رابطه با مسائل 
هم به روشنی مطرم کردم که در « ۲۹گزارش »و در  گو بوده، هستم و خواهم بود. به حتم و با کمار میل ااسخ

م شده در هرجمعی و هرکجا که مجاهدین اعالم کنند حاضر به گفتگو و بحث و مناظره ایرامون مسائل مطر

 هستم. « ۲۹ گزارش»
 

رابر در ب وی، درها و برخوردهای ره ری مجاهدین و مریدان حل شده  این گزارش، نگاهی است به واکنش
 و تحوالتی که در طور یک سار گذشته ا  سر گذرانده. «۲۹گزارش »

خواه و ارتجاعی،  تمامیتدر این نگاه، به واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ره ری مجاهدین، به مثابه یک جریان 

هایش را توضیح  جایی که در توانم هست، چرایی ها، خواهم کوشید، تا آن ها و سند ی نمونه ارداخته و با ارائه

هایی دور، ادعای مترقی  هایی چند نشان دهم سا مانی که در  مان ی نمونه دهم. و با بیانی ساده و با ارائه

گویی و  ی انحطاط فرهنگی و اخالقی فرو رفته و سقف دروغ دا ه در ورطهبودن و ایشتا  بودن داشت، تا چه ان

  سا ی را تا کجا باال برده است. توطئه

 

 نامهطرح یک پرسش

 
بپردا م، به منظور روشن شدن هرچه بیشتر انهان، « ۲۹گزارش »های  ایش ا  آن که به بررسی با تاب

گزارش »چرخند و در  ای سیاسی ااو یسیون ایران میای را که حاوی برخی ا  سؤاالتی که در فض ارسشنامه

ها خواهان  با مرور و تفکر در آن خواهم کسانی که همچنان به مجاهدین عالقمندند می ا اند، آورده و  آمده« ۲۹

  .مجاهدین شوند« تاریخ انهان»روشنگری در مورد 

ویژه کسانی که ها و به  آنخواهم ا   شوند می همچنین ا  مردمی که با هواداران و اعضای مجاهدین روبرو می

کنند  مان می منتقدان مجاهدین را متهم به جان داری ا  رژیم یا تالش برای امدادرسانی به حاکمان میهن
دانند، در  ها را  لط یا درست می که آن ااسخ دهنددرخواست کنند این سؤاالت و ادعاها را تک به تک بخوانند و 

 ها دارند.  نمایی شده است، یا توضیحی روی آن ورد اتهامات بزرگجریانش قرار ندارند، در م

 
تنها مربوط به منتقدان، مخالفان و ناراضیان  ،این ارسشنامهکنم سؤاالت و ابهامات مطرم شده در  تأکید می

ور یدند هم هست. با  ور ند و یا می های مردمی که به مجاهدین عشق می مجاهدین نیست، سواالت و شنیده
ای شکست خورده  ی سؤار را ا  بین برد. این شیوه توان  مینه  و یا فحش و ناسزا و توهین و افترا نمی سکوت

سی دموکرابرای روشن شدن فضای سیاسی، و تمرین اصل ااسخگویی که یکی ا  الزامات رسیدن به  است.

ن ار شده یک نیا  م رم روی هم تل  که به مدت سه دهه و یا سؤاالت مشابهسؤاالت  این دسته به است ااسخ
 است. 

 

 سؤاالت عمومی مجموعه 

گذشته در مقاط   ی سه دهه در  ویداده بود؟ آیا  ۶۰ماهه در سار  ۶ی سرنگونی  آیا مسعود رجوی وعده -۳
و « دوران»و « مرحله»و « فا »ی گذشته چند بار  مجاهدین در دو دهه  سرنگونی داده است؟ ی دیگر وعده

اند؟ فرماندهان ارتش آ ادی خش  و ... اعالم کرده« تعیین تکلیف نهایی»و « اعت سینس»سرنگونی و « فیل»
مدعی مجاهدین اند؟ در حار حاضر  ی نهایی و سرنگونی رژیم اعالم کرده چند بار آمادگی خود را برای حمله

 اند؟  ل شدهبندی برای آن قائ آیا  مان  کشد؟ این مرحله چقدر طور می ،هستند« ی  اایانی رژیم مرحله»
، سرنگونی کوتاه مدت رژیم را یک تا سه ساله، ۶۳در سار « یکساله مقاومت  بندی جم »آیا مسعود رجوی در -۹

  سار تحلیل نکرد؟ چند سار دیگر باید ص ر کرد؟ ۵میان مدت را سه تا انج ساله و طوالنی مدت را بیش ا  
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آیا مسعود رجوی وعده نداده بود   ی در ایران خواهد بود؟سدموکراآ ا   ۹۰۰۰سار  وعده نداد کهآیا مریم رجوی -۱

کنون بارها شرایط را با دوران صدارت چند تا ۶۰عود رجوی ا  دهه رسد؟ آیا مس که خاتمی به دور دوم نمی

  ؟ه بودندکردنرا سار سرنگونی اعالم  ۳۱۲۹ر آیا مسعود و مریم رجوی سا  ای بختیار مقایسه نکرده است؟ هفته
آیا در جوام  مترقی و  ها محقق نشده، آیا هیچگاه دالیل آن توضیح داده شده است؟ کی و کجا؟ ن وعدهاگر ای-۴

 شوند؟  گیری نمی ها مج ور به استعفا و کناره کند آن های ره ران سیاسی تحقق ایدا نمی ایشرفته وقتی وعده
 

که « نفتی –تسلیحاتی »های  ر تحریماند و رژیم عالوه ب حاال که مجاهدین ا  لیست تروریستی بیرون آمده-۵

رانی و حمل و نقل و ... نیز قرار یای و کشت بیمه -های بانکی مجاهدین خواستار آن بودند، تحت شدیدترین تحریم
بیرون آمدن مجاهدین ا  لیست تروریستی چه گشایشی در امر م ار ه ایجاد   سرنگونی چیست؟« بند راه»گرفته، 

  لب حمایت مردم ایران نیست؟کرد؟ آیا مشکل اصلی در ج
در شرایط کنونی که نام بسیاری ا  کارگزاران و مسئوالن نظامی، سیاسی و قضایی رژیم به خاطر درگیری در -۶

ارواا و آمریکا قرار   های سا مان ملل، اتحادیه های اتمی و تسلیحاتی و نقض حقوق بشر در لیست تحریم  اروژه
ی سرنگونی رژیم را نیز به عهده بگیرد؟ آیا  است؟ آیا  رب بایستی وظیفه سرنگونی« بند راه»گرفته چه چیز 

ای  مجاهدین ا  چه طریق و با چه استراتژیهستید؟  برای سرنگونی رژیم ی نظامی  رب خواهان حمله

 خواهند رژیم را سرنگون کنند؟ می
 

خواهم هرچه  ودتر  نسه بمانم و میمن نیامدم در فرا»  به خ رنگار لوموند گفت: ۳۱۶۰مسعود رجوی در مرداد -۲
کی به « مسافرت»این  ت«به کشور با گردم ال ته بعد ا  تحقق بخشیدن به اهدافی که ا  این مسافرت داشتم

را «  ی ت»و سپس دوران  کرد« مسافرت»به عراق  ،چرا مسعود رجوی به جای با گشت به ایرانرسد؟  اایان می

 شروع کرد؟
   ا  نظر شما سیاستی درست بود؟ با توجه به روحیات مردم ایران، راق در دوران جنگآیا رفتن مجاهدین به ع-۸

 ۱۰حضور  ،شود ق به ضرر این سا مان تمام میگفته بودند حضور بیش ا  سه سار در عراکه آیا مجاهدین -۲
ا  سقوط گفتند اس  مسئوالن مجاهدین میساله در عراق به نف  این سا مان و اعت ار آن تمام شده است؟ 

که دارد روی  «تیزبنی»و « درایت»ها نظرشان بر خرو  ا  عراق بود تنها مسعود رجوی با  ی آن صدام حسین همه
آیا شما با اافشاری مسعود رجوی بر ماندگاری  ،ها را به اشت اهشان واقف کرد ماندن اافشاری کرد و آن

 مجاهدین در عراق موافقید؟ 

کند، بر روی ماندگاری در  خطرات موجود، بر ماندگاری در عراق اافشاری می چرا مسعود رجوی که با وجود -۳۰
خواند،  ایران اافشاری نکرد؟ چرا مسعود رجوی که حضور مجاهدین در عراق را سدی در مقابل بنیادگرایی می

 باشند؟  ی ارتجاع«القرا ام»خود و نیروهایش در ایران نماندند که سدی در مقابل بنیادگرایی در 
های مسعود  و وعید  المللی این کشور ا  یک طرف و عدم تحقق وعده و انزوای بین ی عراق آیا شرایط بسته-۳۳

و سرکوب شدید تشدید روند اختناق در مجاهدین ایجاد  مینه برای باعث  و قادر ن ودن وی به ااسخگویی، رجوی

   نشد؟نیروها 
 

اجرا شده  در عراق  یر نظر و با هدایت مستقیم مسعود رجوی ۳۱۲۱در سار « رف  ابهام»ای به نام  آیا اروژه-۳۹
 است؟  

های مجاهدین در داخل کشور،  ،  ندانیان سیاسی سابق مقاوم، فرماندهان عملیات«رف  ابهام»ی  آیا در اروژه-۳۱

های  های مجاهدین بارها  خمی شدند، اعضای خانواده مجاهدین قدیمی و با سابقه، کسانی که در عملیات
 افتادند؟ «اشرف»مخفی های  به  ندان به شکل  یرمترق ه با داشت و دای مجاهدینشه

شود و در ت لیغات مجاهدین ا  وی به عنوان  خوانده می« آقا»آیا واقعیت دارد که مجید معینی که در مجاهدین -۳۴
؟ آیا ضرب و کشیده شدبه بند و  ندان « رف  ابهام»ی  در اروژهشد  های شاه یاد می در  ندان« قهرمان شکنجه»

او در این اروژه « انقالب کردن»آیا ای خونین به سلور حقیقت دارد؟  شتم او حقیقت دارد؟ آیا ارت کردن او با چهره
 واقعیت دارد؟ « ی مریم معجزه»و توسط 

به اایشان « رف  ابهام»ی  اسامی کسانی را که در اروژهسا ی کرده، تعداد و  شفافآیا مجاهدین حاضرند -۳۵

 های اشرف افتاد اعالم کنند؟   ندان
کردند اعتراف کنند که  آیا حقیقت دارد که افراد را تحت شکنجه، آ ار و انیت و یا با فریب و نیرنگ مج ور می-۳۶

هر کس ن ایستی ا  تخیل خودش « نفونی بودن»آیا برای اعتراف به  رژیم بوده و به مناس ات برگردند؟« نفونی»
آیا فیلم با جویی ا  عامالن  شد؟ کلید نجات محسوب نمی« نفونی بودن»آیا اعتراف به کرد؟  استفاده می

برای مجاهدین های عملیاتی داخل کشور  آیا اج ار فرماندهان و اعضای تیماید؟  را دیده« ای های  نجیره قتل»

برای  «ای های  نجیره تلق»بودن، شما را به یاد فشار با جویان و ارت اطالعات به عامالن « نفونی»اعتراف به 
 کند؟  شما را نگران نمی ها اندا د؟ آیا این مشابهت نمی بودن« موساد نفونی»بودن و  اعتراف به بهایی

اید؟ آیا  های مختلف را خوانده ها در دوره های با جویی ا  آن های مجاهدین و شیوه آیا شهادت قربانیان  ندان-۳۲
ها مشمئز کننده  گران مجاهدین برای اقرارگرفتن ا  آن ا جویان و شکنجهکارگرفته شده ا  سوی ب های به شیوه

گران  چه فرقی بین شکنجه  آورند؟ ای را به یاد شما نمی های  نجیره های با جویی متهمان قتل نیست؟ آیا صحنه
  رژیم و مجاهدین است؟

کشف شدند  «رف  ابهام»ی  اروژهر د رژیم «نفونی»کسانی را که به عنوان  ی آیا مجاهدین حاضرند نام کلیه-۳۸

به خاطر که هایی را  آیا مجاهدین حاضرند اسامی آن رسانی کنند؟ اعالم کرده و در مورد سرنوشت این افراد اطالع
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برخوردهای انسانی و دیدن روابط ااک و انقالبی حاکم بر این سا مان دچار تحور درونی شده و به جای خدمت به 

چند نفر ا  افرادی که اعتراف کردند  اند اعالم کنند؟ به صفوف مجاهدین ایوسته« ب مریمانقال»رژیم با تکیه بر 

 رژیم هستند همچنان در مناس ات مجاهدین حضور دارند؟« نفونی»
شرکت  رو دردر یک بحث روبرند  شان در ارواا به سر می که تعدادیآیا مجاهدین حاضرند با قربانیان این اروژه -۳۲

 شان را در اختیار مردم قرار دهند؟ کنند و مستندات
کرد؟ آیا این  ها دیدار و برایشان سخنرانی می چرا مسعود رجوی اس ا  آ ادی افراد ا   ندان، شخیاً با آن -۹۰

ی رژیم برای ترور وی اجرا نشد؟ آیا نام این اروژه خود گویای ماهیت  ی توطئه اروژه با هدایت شخص وی و به بهانه

ا   انسانی ضد ی آیا ره ری مجاهدین حاضر است با اذیرش مسئولیت این اروژهنیست؟  ضد حقوق بشری آن
 خواهی کند؟ قربانیان آن او ش

 -۳۱۶۱های  در ساری کردستان عراق  منطقهواق  در « اایگاه منیوری»دیگری در « رف  ابهام»ی  آیا اروژه-۹۳
 توسط مجاهدین اجرا شد؟ ۳۱۶۴

 
خطاب به مجاهدین در  جمهوری،  اس ا  رسیدن خاتمی به دور دوم ریاست جویآیا صحت دارد که مسعود ر-۹۹

مشت »باشد با  و خرو  ا  ارتش آ ادی خش مناس اتعمومی گفته است هرکس که خواهان جدایی ا    نشست

  روبروست؟« آهنین
ادگان نظامی در دنیا کند؟ کدام ا فرار می« بهشت»فرار کنند؟ آیا کسی ا  « اشرف»کوشیدند ا   افراد چرا می-۹۱

 خاردارهای آن رو به داخل باشد؟ هست که سر سیم
به مقامات عراقی و  اس ا  تحمل  ندان در مجاهدین آیا افرادی که خواهان ترک مناس ات مجاهدین بودند-۹۴

معروف مجاهدین « امانتی»این دسته ا   ندانیان که به وضعیت آیا در مورد  اند؟  ندان ابو ریب تحویل داده شده

اق با شکنجه، تهدید های عر دانستند این عده در  ندان کردند؟ آیا مجاهدین می  بودند ا  دولت عراق ایگیری می
، آ ار و انیت و ... روبرو بودند؟ آیا افراد ناراضی در مناس ات مجاهدین تهدید به  ندانی شدن در تجاو ، تحقیر

  شدند؟ و سپس  ندان ابو ریب می« اشرف»
های  و عامل و ارت اطالعات و ... به  ندان« نفونی»ادعای افراد م نی بر این که افراد ناراضی تحت عنوان آیا -۹۵

های متعدد م نی بر شکنجه و تهدید به تجاو  و ... واقعیت  اند نادرست است؟ آیا شهادت اشرف منتقل شده
  دارند؟ آیا هیئتی در این رابطه تحقیق کرده است؟

ها در  آیا آماری ا  آناند؟  فرستاده شده خواهان ترک مناس ات مجاهدین بودند به ایران با اس  آیا افرادی که-۹۶

آیا افرادی هستند که ا  آمریکا و ارواا توسط مجاهدین به عراق برده شده باشند و سپس به ایران  دست هست؟
ی  حسین م نی بر معاوضه آیا مجاهدین اعتراضی نس ت به سیاست دولت صدام با اس فرستاده شده باشند؟

فیلمی را که در آن مسعود رجوی  شماآیا کی و کجا؟ اند؟  ناراضیان مجاهد با سربا ان عراقی اسیر در ایران کرده
های کوچکتر با  ی مجاهدین را در دسته شده خواهد اعضای جدا ا  رئیس سرویس امنیتی عراق )استخ ارات( می

 ؟اید دیده ،تا دست رژیم برای مانور و ت لیغات روی آن بسته شودکنند سربا ان عراقی اسیر در ایران معاوضه 

    نظرتان راج  به آن چیست؟
حسین حمایت  مجاهدین در عراق در دوران صدام« اناهندگی  حق»اید چرا ا   آیا ا  مجاهدین ارسیده-۹۲

؟ آیا ا  مجاهدین ستندهالمالکی  توسط دولت نوریشدن آن  شناخته و امرو  خواهان به رسمیت کردند نمی
 که خواهان جدایی ا  مجاهدین بودند به کمیساریای عالی را کسانیدر دوران صدام حسین  اید چرا  ارسیده

ها را به  این افراد به خاطر اعتماد به مجاهدین به عراق رفته بودند چرا آن  کردند؟ اناهندگان در عراق معرفی نمی 

 د؟ دادن المللی تحویل نمی مقامات بین
و استرالیا ی مجاهدین م نی بر محکومیت اخرا  اناهجویان ا  ارواا و آمریکا  آیا توضیحی برای سیاست دوگانه-۹۸

  با اسرای عراقی در ایران دارید؟ ناراضی ی مجاهدین و دفاع ا  سیاست معاوضهبه ایران  و کانادا
 

 و آ ار و انیت ، بدرفتاریجسمی و روحی  جویی، شکنجهشدگان تحت با ، با داشتهای اشرف آیا در  ندان-۹۲
 گرفتند؟   قرار می

   ودند؟نافراد درون تشکیالت ا  وجود  ندان و  ندانی با خ ر  چرارسید؟  مینبا داشت افراد به اطالع عموم  چرا-۱۰

شدند  یها اعزام م گرفت؟ چرا به افرادی که ا  با داشت خار  شده و به یگان کاری به چه منظور صورت می انهان
شد بگویند به  ها دستور داده می چرا به آن  اند حق صح ت ندارند؟ شد که راج  به جایی که بوده  می دستور داده

کارشان واقف   آیا مجاهدین خود به  شتی  به چه منظور مجاهدین دارای  ندان مخفی بودند؟  مأموریت رفته بودند؟
  ؟ها دارای  ندان مخفی هستند ن ودند؟ کدام نظام

  اده حسن فریدون سلیمی، حسنصادقی،  ن عزتی، مجید عالمیان، بهرام جنتدربندی، حس آیا محمد سادات-۱۳

الملکی، بهمن برومند، اسدهللا مثنی، ارویز موسوی  محمدباقر شع انی، حمید یوسفی، حسن نظاممحیل، 
گران و  ندان انان مجاهدین  شکنجه ی با جویان، در  مرههای متعدد آمده،  چنانچه در گزارشنیا و ...  سیگاری

 اند؟   بوده
 اند؟ گران و  ندان انان اشرف مورد با خواست و تن یه قرار گرفته آیا تاکنون هیچ یک ا  با جویان، شکنجه-۱۹

 های مجاهدین اس ا  فروااشی دولت عراق و استقرار نیروهای آمریکایی آمد؟ چه بر سر ساختمان  ندان-۱۱
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چنانچه نژاد، اسدهللا مثنی و اعضای شورای ره ری مجاهدین  نژاد، احمد حنیف مچون نادر رفیعیآیا افرادی ه-۱۴

ن و هیئت ژوری و ... تحت عنوان قاضی و دادستا ،های مجاهدین در دادگاههای انتشار یافته آمده،  در گزارش

 ند؟شرکت داشت
کمیسیون  ،کمیسیون صلح ؤسایر و ییمژگان اارساو  مسئوالن اور مجاهدین ا  جمله مهوش سپهریآیا -۱۵

اند که در  افرادی بودهی  شورای ملی مقاومت در  مره و کمیسیون مطالعات سیاسی خارجه، کمیسیون کار
آیا گزارشات مربوط به شکنجه و تهدید به قتل توسط رئیس کمیسیون صلح   های یاد شده شرکت داشتند؟ دادگاه

لت این افراد در امور یادشده مشابه دخالت نمایندگان مجلس شورای شورای ملی مقاومت صحت دارند؟ آیا دخا

 اسالمی در شکنجه و صدور احکام اعدام و  ندان نیست؟
 ، حق استینافشدند ا  حق داشتن وکیل، حق دفاع آیا افرادی که در قرارگاه اشرف به هر عنوان محاکمه می-۱۶

به « اشرف»آیا کسانی که در اگر نه چرا؟   رخوردار بودند؟ب آیین دادرسی مربوط به المللی استانداردهای بینو 
شدند ا  حق مالقات با اعضای خانواده، هواخوری، دریافت رو نامه، دسترسی به اخ ار و  تحمل  ندان محکوم می

 اه و  ندان ها چه تضمینی هست که این دادگاهاگر نه چرا؟   ی  ندانیان برخوردار بودند؟ شده و دیگر حقوق شناخته
 الگوی سیستم قضایی آینده ایران ن اشند؟

 

ها  آنآمار به توان  جان سپرده باشند؟ چگونه می به هر دلیل آیا افرادی هستند که تحت با داشت مجاهدین-۱۲
 اند؟  ی قربانیان در کجا دفن شدهها   دست یافت؟ جنا ه

هست؟  موجوداری در این  مینه آیا تاکنون خودکشی در مناس ات مجاهدین اتفاق افتاده است؟ آیا آم-۱۸
« الشه متعفن»کردند  آیا صحت دارد به کسانی که خودکشی می اند؟  ی قربانیان در کجا دفن شده  ها جنا ه

ها به چه کسانی تعلق  شدند؟ این جنا ه ها در بیرون ا  قرارگاه اشرف دفن می جنا ه  گفتند؟ چرا بعضی می

 نیست؟« خاوران»ژیم در ارت اط با آیا این سیاست ش یه به سیاست ر داشت؟
های مزمن روحی و روانی م تال شوند؟ آماری ا  این افراد در دست  آیا بودند کسانی که در اشرف به بیماری-۱۲

 ها چه بوده است؟ سرنوشت آن است؟
اضی و مجاهدین چرا افراد نار های داخله کشته شده باشند؟ آیا کسانی هستند که ناراضی بوده و در عملیات-۴۰

 فرستادند؟ های داخله می تجربه را به عملیات یا تا ه ایوسته و بی
 اند در دسترس هست؟  و ناادید شده  بوده« اشرف»آیا لیستی ا  کسانی که رو گاری در -۴۳

ها را به عنوان قربانیان بم اران  آیا افرادی بودند که به دالیل دیگری در عراق کشته شده و مجاهدین نام آن-۴۹

شدگان  لی جزو کشتهعفتحنام مهری موسوی و مینو  اعالم کرده باشند؟ و یا عملیات داخل کشور ها یکاییآمر
تر توسط  های انتشار یافته م نی بر این که مهری موسوی ایش آیا گزارشها آمده است.  های آمریکایی بم اران

حسین هنو   نده بود و مینو فتحعلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و اس ا  سقوط دولت صدام مسعود رجوی 
 بود  یرواقعی است؟ و  یر فشار رفته در بغداد دستگیر شده  به همراه فرد دیگری اس ا  فرار ا  مناس ات

کنند موجود  کرده و به رژیم خدمت می آیا لیستی ا  کسانی که در عملیات داخله دستگیر و یا خود را معرفی -۴۱

سانی که در دستگیری و کشتار مجاهدین با دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم هست؟ چرا مجاهدین در مورد ک
 چه بوده است؟  دلیل ایوستن این افراد به دستگاه اطالعاتی رژیم  کنند؟ رسانی نمی کنند اطالع همکاری می

 
ا  نظر ا  کیفیت آن با حضور مسعود و مریم رجوی و بخشی  صرف« رقص رهایی»آیا مراسمی تحت عنوان -۴۴

بخشی ا   نان عضو ره ری واقعی یا سم لیک بطور آیا   نان عضو شورای ره ری مجاهدین برگزار شده است؟

ای ا  شورای ره ری را  و چه الیه اند یا خیر؟ تعداد این افراد چند نفر بوده مجاهدین به عقد مسعود رجوی درآمده
« ایوند»ای ره ری مجاهدین چگونه به ره ری  نان عضو شور چیست؟« بند ایوند با ره ری» دادند؟ تشکیل می

، و بندهای آن را بیورت عمومی انتشار «انقالب ایدئولوژیک»کردند؟ چرا مجاهدین کشفیات خود در مورد  ایدا می
  دارند؟ دهند و باورهای خود را مخفی نگاه می نمی

حوض شورای »تاکنون چیزی در مورد را توضیح دهند؟ آیا « رقص رهایی»اید که بحث  آیا ا  مجاهدین خواسته -۴۵
نظر ا   صرف ای ا  شورای ره ری مجاهدین آیا چنین عناوینی در میان الیه  اید؟ شنیده« معرا  جمعی»و « ره ری

ها  مطرم بوده؟ آیا مجاهدین حاضرند چنانچه این عناوین صحت داشته باشد راج  به مفهوم آن کیفیت اجرای آن

 ار صحت داشته باشند واکنش شما چه خواهد بود؟چنانچه این اخ  توضیح دهند؟
 نان چه  خیر؟یا  اند هآمد آیا  نان عضو شورای ره ری مجاهدین محرم و ناموس مسعود رجوی به حساب می-۴۶

آیا یک هستند؟ آیا این تحقیر  نان نیست؟ « ضعیفه»ها  نیا ی دارند که ناموس کسی محسوب شوند؟ آیا آن
 آیا شما با این نوع ادبیات موافقید؟ نامد؟ گونه می سا مان مدرن  نان را این

اند که چنانچه آنان  های مسئوالن مجاهدین، باالترین مسئوالن این سا مان به صراحت گفته آیا در نشست-۴۲

آیا  شدگی( )به عنوان نشان دادن حلحار هما وشی با مسعود رجوی ب ینند بایستی لذت ب رند؟  شان را در  نان
 ضرند بر بان راندن چنین سخنی را رسماً شنی  و  یراخالقی بخوانند و محکوم کنند؟ مجاهدین حا

های مترقی و  آیا در سا مانها و  نان مجاهد داشته است؟  های جداگانه برای مرد آیا مسعود رجوی نشست-۴۸
کان طرم آن شد که ام برای  نان مطرم می  چه مواردی در نشست ایشرو چنین جداسا ی جنسیتی وجود دارد؟

 هایی که مردان نیز حضور داشتند ن ود؟  در نشست
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دست و یا اای مسعود  ،مجاهدین آیا سابقه داشته فرد یا افرادی به ویژه در میان اعضای دفتر سیاسی-۴۲

دست و یا اای اعضای  ،رجوی را بوسیده باشند؟ آیا سابقه داشته فرد یا افرادی در میان مسئوالن مجاهدین

 ر سیاسی مجاهدین را بوسیده باشند؟سابق دفت
چه کسی چنین  شناسید؟ خواهانه و انقالبی می ای ترقی بوسی و اابوسی را ادیده ی دست آیا شما ادیده-۵۰

 ی اهداف بنیانگذاران مجاهدین بود؟ آیا این اعمار در  مره اعمالی را در مجاهدین باب کرده است؟
مسعود رجوی روی نوار ویدئویی ض ط  به دستورزیت مجاهدین چرا اعترافات اعضای دفتر سیاسی و مرک-۵۳

های بعدی ن ود؟ در کدام دسته  خواهی آیا رجوی به دن ار با  کرد؟ شد؟ او ا  این کار چه هدفی را دن ار می می

 کنند؟ افراد فیلم تهیه می« انتقاد و انتقاد ا  خود»های دنیا ا  جلسات  احزاب و سا مان
 

آیا او به عنوان دشمن  علی  رکش و صدور حکم اعدام وی اس ا  انقالب ایدئولوژیک صحت دارد؟ی   آیا محاکمه-۵۹
 استراتژیک مجاهدین معرفی نشد؟   مریم رجوی و مسئور شکست و ی یک انقالب ایدئولوژیک شماره

ر دوران و دی گذشته  بود در سه دهه ۶۴اگر بپذیریم علی  رکش باعث شکست استراتژیک مجاهدین تا سار -۵۱
 های استراتژیک مجاهدین بوده است؟  چه کسی مسئور شکستحاکمیت مطلق مسعود رجوی 

آیا  ؟«دست من تا ب رم ترتی ش را بدهم این ادرسوخته بریده را بدهید»گفته نشد « دادگاه»آیا در همان -۵۴

آیا  رکش تا آخرین  ست؟ه دهند عادالنه و مستقل که مجاهدین نویدش را می« دادگاه»و  فیلمی ا  این محاکمه
 این نوعی اعدام روحی و روانی او ن ود؟ آیا آیا  رو های عمرش ا  سوی مسعود رجوی مورد تحقیر قرار نگرفت؟

  دانید؟ ا  سوی مسعود رجوی را صادقانه میبزرگداشت او اس ا  مرگش 
خوانده « شیرآهن کوه مرد»و  «کوه مرد»ماه ق ل  رکش را  ۴آیا به صداقت و توانمندی و هشیاری ره ری که -۵۵

و در مراسم ا دوا  بامریم عضدانلو به صراحت گفته ایشنهاد ا دوا  با مریم ا   رکش بود و عقل خودش به آن 

دشمن انقالب »و  «ترسو»و « بزدر»و « خائن»او را  ،بود و اس ا  جلوس بر جایگاه ره ری عقیدتینرسیده 
محتوا بودن انقالب  ی بی ی علی  رکش نشاندهنده محاکمه آیاید؟ باور دار ،خواند «مریم»و « ایدئولوژیک

رو های   د و حکم اعدام رفیقنگذار چنین روندی صحه می رکه ب های ره ری گانار چگونه به ایدئولوژیک ن ود؟
 آیا این ق ل ا  هرچیز سقوط اخالقی و وجدانی نیست؟کنید؟  اعتماد می ،دنکن شان را صادر می سخت

 
گرفتند دروغ  و لگد می ها را  یر ضرب و مشت آن بزرگ،های  ادت افراد م نی بر این که در جم آیا شه-۵۶

در شدند  خوانده می« بدیل گوهران بی»روی کسانی که  کردن آب دهان به سر وآیا سرا یر دانید؟ می

 دانید و عاری ا  حقیقت؟  های مجاهدین را ت لیغات رژیم می نشست
های  ترین الفاظ چه ا  سوی  نان مجاهد و چه مردان مجاهد نس ت به یکدیگر در نشست تآیا به کار بردن  ش-۵۲

 دانید؟  درونی مجاهدین را بهتان می
در  هایشان  ها در اتاق ، یا ح س آنو مراق ت آشکار ناراضیان  آیا بایکوت، آ ار و انیت، اقدامات ایذایی، تعقیب-۵۸

دادن،  خوابی افراد به سلور انفرادی، با جویی در شب، بی ی مخفیانه نتقارآیا ا دانید؟ مناس ات اشرف را دروغ می

کاری در  انهان دانید؟ ی و ارت اطالعات می و ارداخته  گرفتن و ... را ساخته ضرب و شتم و ... تالش برای اعتراف
 گرفت؟ این  مینه به چه منظور صورت می

همچنین با جویی و  ای در سرکوب اعتراضات و معترضین و نهکادرهای باالی مجاهدین به گو آیا دروغ است که-۵۲
 اند؟ ... دست داشته آ ار و انیت شکنجه و 

... را و ارت  نیت و، آ ار و اهایی یکسان ا  شکنجه، با جویی، تحقیر، ضرب و شتم آیا این همه شاهد و روایت-۶۰

گر، با جو و  ندان ان، ا  سوی  وان شکنجهبردن ا  افرادی خاص به عن آیا ناماطالعات سا ماندهی کرده است؟ 
 شاهدان متفاوت در کشورهای ارواایی سناریوی و ارت اطالعات است؟ 

 تواند چنین توانمندی داشته باشد؟  آیا یک رژیم در حار سقوط بنا به ادعای مجاهدین، می-۶۳
 

در   و ... «عمهط» ،« سل هفتگی» ،«عملیات جاری» ،«دیگ»،«حوض»هایی تحت عنوان  آیا نشست-۶۹
با حضور اعضای دفترسیاسی « اقرار معاصی»آیا نشستی تحت عنوان ؟مناس ات مجاهدین برگزار شده است

 صحت دارد؟  ،مجاهدین با کیفیتی که در خاطرات انتشار یافته آمده

 )فرمانده شد، مهدی افتخاری که توسط مسعود رجوی هدایت می« طعمه»که در نشست  واقعیت نداردآیا -۶۱
« بریدگی»و « خیانت»را به عهده داشت به ا  کشور ، کسی که فرماندهی عملیات خرو  مسعود رجوی هللا( فتح

شان را برای اعدام وی  آیا در همان نشست افراد آمادگی ؟و تحت شدیدترین برخوردها قرار گرفت و ... متهم شد
نشست  آیالر ید؟   گرفت به خود نمی« صدیقمجاهد »لقب  توسط رجوی آیا ا  این که اس ا  مرگاعالم نکردند؟ 

و مسئوالن بخش  روان یکی ا  اعضای سابق دفتر سیاسی مجاهدین روشن )هوشنگ( مربوط به هادی «طعمه»

تحت برخورد و تحقیر و  سابق دفتر سیاسی مجاهدینآیا دیگر اعضای دارد؟  واقعیت مجاهدین )اخ اری( اطالعات
 ... قرار نگرفتند؟

کنند چرا  هایی را در فردای ایران در میادین بزرگ اجرا می وی وعده داده است که چنین نشستمسعود رج-۶۴
مهدی افتخاری را برای هواداران مجاهدین و اعضای شورای ملی مقاومت اخش « طعمه»فیلم نشست 

  کشد؟ ها را می کنند که بدانند چه چیز انتظار آن نمی
 

ترین  ندانیان سیاسی را متهم به  دن  های مجاهدین مقاوم نشست آیا مواردی بوده که مسعود رجوی در-۶۵

ی  ندانیان سیاسی  آیا ا  نظر مسعود رجوی کلیه ها خواسته اتهامات فوق را تأیید کنند؟ کرده و ا  آن تیرخالص 
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معرفی « مناد»و « تواب»، «بریده» ،مانده چه در ارتش آ ادی خش باشند و چه در داخل ایران و خار  ا  کشور  نده

های خود  های مجاهدین مج ور ن ودند در گزارش شوند؟ آیا  ندانیان سیاسی سابق در اشرف و دیگر قرارگاه نمی

  خود در  ندان تأکید کنند؟« های ضعف» و« بریدگی»، «خیانت»به مسئوالن مجاهدین روی 
حتی به صورت تمام وقت ها  ا آنآیا مجاهدین کسانی را که ا  این سا مان جدا شده و همچنان به همکاری ب-۶۶

 دانند؟ می« بریده»و « خائن»دهند به لحاظ ایدئولوژیک  ادامه می
و یر « یونسی»نفر  آیا ر مندگان ارتش آ ادی خش ملزم بودند که به صورت کت ی و شفاهی اعتراف کنند -۶۲

چه کمکی به سرنگونی رژیم  دادند؟ این کار اطالعات دولت خاتمی بودند؟ چرا بایستی چنین کاری را صورت می

چی در آن خود را نفونی و ارت اطالعات معرفی  آیا گزارش مربوط به این نشستی که مهدی ابریشم کند؟ می
 ی عوامل رژیم است؟ کرده دروغ و ساخته و ارداخته

 
  ؟ی تردد آ اد داشتند های مجاهدین در عراق اجا ه آیا مجاهدین در قرارگاه اشرف و دیگر قرارگاه-۶۸

ی دورهم نشستن، درد در، صح ت در مورد  های مجاهدین اجا ه آیا مجاهدین در قرارگاه اشرف و دیگر قرارگاه-۶۲
آیا به داشتن   بحث و گفتگو ایرامون مسائل مختلف را داشتند؟ و خانواده، عالئق عاطفی و مسائل خیوصی

 شد؟ گفته نمی« سپاه ااسداران  محفل یا شع ه»چنین روابطی 

ی خود در ارواا، آمریکا و ایران را  با افراد خانواده و مرتب و تماس تلفنی آ اد ی عادی ی مکات ه یا افراد اجا هآ-۲۰
   داشتند؟

 ی روحی آنان نیست؟  شان شکنجه آیا محروم کردن مادران و ادران و فر ندان ا  شنیدن صدای عزیزان-۲۳
را یکدیگر توانستند  میای  مرتب و نوبههای مجاهدین بیورت  قرارگاه آیا اعضای یک خانواده در اشرف و دیگر-۲۹

های مجاهدین بودند در دوران صدام حسین  ی کسانی که در قرارگاه اشرف و دیگر قرارگاه آیا خانوادهمالقات کنند؟ 

 توانستند ا  ارواا و آمریکا به دیدار اقوامشان به عراق بروند؟ می
دسترسی آ اد به تلویزیون، های مجاهدین، ا  امکاناتی مانند رادیو،  گر قرارگاهآیا افراد در قرارگاه اشرف و دی-۲۱

آیا امکاناتی را که افراد در بند   و ... برخوردار بودند؟، تلفن دستی اینترنت، تلویزیون عراق ،ای های ماهواره کانار
یکی ا  « ۱۵۰بند »روهای رژیم به ی نی دانید اس ا  حمله آیا میاید؟  دیده ،ا  آن برخوردار بودند« اوین ۱۵۰»

 تماس مستقیم گرفت؟ « بی بی سی» ندانیان همان بند با 
  گرفت؟ های محلی در اختیار افراد قرار می های سیاسی و همچنین رو نامه ها و نشریات گروه آیا کتاب-۲۴

اید  د؟ آخرین کتابی که  خواندهال ال ه در مناس ات مجاهدین آ اد بو ی کتاب ا  هرنوع یا قرآن و نهج آیا مطالعه-۲۵

به  ۲۰ی  اید؟ )سواالت باال مربوط به دهه چه نام داشت؟ چند کتاب در دوران حضورتان در ارتش آ ادی خش خوانده
 بعد است(

های معاشقه و   حجاب در سیمای آ ادی تلویزیون مجاهدین، و حذف و سانسور صحنه آیا عدم حضور  نان بی-۲۶
گویای تلویزیون مطلوب مجاهدین در فردای  و ... ا، عدم نمایش مسابقات ور شی  نانه ... در فیلمروبوسی

  سقوط رژیم نیست؟

 نی تاکنون در   چرا هیچ کنند؟ و میان ارده با یآیا در قرارگاه اشرف  نان اجا ه داشتند در نمایشنامه و یا تئاتر -۲۲
های  نان در  د، شرکت نداشته است؟ چرا نقششو که ا  سیمای آ ادی اخش می« ایک شادی»های  نمایشنامه

آیا  ی رقص دارند؟ اگر نه چرا؟ اجا هدر روابط مجاهدین آیا  نان  کنند؟ ها را نیز مردان مجاهد اجرا می نمایشنامه
مردان و « اشرف»آیا در  ی حضور در مسابقات ور شی  نان در قرارگاه اشرف را داشتند؟ اگر نه چرا؟ مردها اجا ه

 کردند؟  کنار هم ور ش و نرمش می  نان در

افراد ملزم به تشریح  «خواب شما هم متعلق به ره ری است»تحت عنوان این که  شود آیا چنانچه گفته می-۲۸
اند؟ آیا افراد ملزم به تشریح گناهان و یا حتی افکار  ترین  وایای نهنی خود در حضور جم  بوده خواب و انهان

های درونی مجاهدین، مواردی بوده که مسئوالن  آیا در نشستاند؟  بوده« یملحظه ج»تحت عنوان جنسی خود 
اند؟ آیا  یرنظر گرفتن و کنترر نه  در کودکی مورد تجاو  قرار گرفته باشند باالی این سا مان تحت فشار اعتراف کرده

آیا به   د نیست؟ترین  وایای  ندگی یک فر تنها رفتارهای جنسی بلکه افکار جنسی افراد، دخالت در خیوصی
 باور دارید؟روند سالمت روحی و روانی و وجدانی م تکر این 

کردند، برای  گیری می ها و دیگر حیوانات در اشرف، که در انظار عمومی جفت کشتار سگاخ ار مربوط به آیا -۲۲

 ؟ واقعیت دارد« انقالب کرده»جلوگیری ا  عدم تحریک خواهران و برادران 
 

ی ت لیغ عقاید مذه ی خود را دارند؟  حق و ... اجا ه اعضای مسیحی، سنی، اهل ،مجاهدین آیا در مناس ات-۸۰
 گرفتند که شیعه شوند؟ ها تحت فشار قرار نمی آیا آن

خود را  و یا دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک ی تغییر دین آیا مجاهدین با اذیرش ماندن در ارتش آ ادی خش اجا ه-۸۳

که مسعود رجوی به صراحت در نشست جمعی اعالم کرده بود ا  این به بعد آیا حقیقت دارد داشتند؟ 
  نداریم؟« با ی الئیک»

شود؟ آیا خواندن کتاب و  فحش تلقی نمی« روشنفکر»مذموم نیست؟ آیا « فکر کردن»آیا در روابط مجاهدین -۸۹
 ممنوع نیست؟« سؤار»شود؟ آیا طرم  معرفی نمی« روشنفکربا ی»مطالعه 

بنزین جداگانه و ... در  صورت گرفته است؟ آیا وجود امپ اسا ی جنسیتی در مناس ات مجاهدینآیا جد-۸۱
واقعیت و نه خوابگاه و محل  ندگی و استراحت آنان های  نان و مردان  واقعیت دارد؟ آیا جداکردن قرارگاه« اشرف»

  دارد؟
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یک ا   آیا در هیچ  اند؟ ر شرکت داشتهسا ۳۸آ ادی خش کودکان  یر  های ارتش یک ا  عملیات آیا در هیچ-۸۴

سار ا  ارواا و آمریکا به  ۳۸آیا کودکان  یر   اند؟ سار کشته شده ۳۸های ارتش آ ادی خش کودکان  یر  عملیات

های مربوط به حقوق  آیا این امر  یرااگذاشتن کنوانسیونند؟  ا های نظامی مجاهدین در عراق اعزام شده قرارگاه
 کودک نیست؟

و دور شدن ا   ها تحت عنوان حفظ  امنیت و سالمت کودکانی که ا  والدین خود در اشرف و دیگر اایگاه آیا-۸۵
آیا  جدا شده و ا  عراق به ارواا و آمریکا فرستاده شدند با ادر و مادر خود ارت اط منظم داشتند؟ شرایط جنگی

ها گفته  آیا به این کودکان و ادر و مادر آن ؟، یا بالعکسرسید های این کودکان به دست ادر و مادرشان می نامه

آیا  شوند، چرا برگردانده نشدند؟ کا دوباره به عراق با گردانده مینشده بود که بعد ا  اایان جنگ و حمله آمری
 های روحی شده، چه تعداد خودکشی در سن نوجوانی و جوانی دچار آسیباطالع دارید چه تعداد ا  این کودکان 

ع ادر و مادر این ؟ آیا این اخ ار به اطالاند داد تجاو  شده و یا مورد آ ار و انیت جنسی قرارگرفتهکرده، به چه تع
 ؟ کودکان رسانده شده است

 
با ی نداریم و بیماران  العملی اعالم کرده بود ا  این به بعد مریض آیا حقیقت دارد که مسعود رجوی طی دستور -۸۶

و استانداردهای آیا ازشکان اشرف رعایت سوگند بقراط  گرفتند؟  یت قرار میمورد آ ار و ان« تمارض»تحت عنوان 

ها  توجهی ازشکان به بیماران واقعیت دارد؟ آیا آن آیا گزارشات منتشر شده در مورد بی کردند؟ را میالمللی  بین
ی فرار ا   یر بار کار ، یا تالش برا«انقالب نکردن»نکشیدن شرایط سخت م ار ه، ها را ناشی ا   بسیاری ا  بیماری

 دادند؟  کننده گزارش نمی ها به مسئوالن مجاهدین علیه بیماران مراجعه دانستند؟ آیا آن نمی و مسئولیت
شان و امکاناتی که در اشرف و عراق موجود بود به بیماران، و به ویژه مجروحان و  آیا مجاهدین در حد مقدورات-۸۲

نات ازشکی موجود در اشرف بطور مساوی در اختیار ناراضیان قرار آیا امکا  کردند؟ معلوالن رسیدگی می

 گرفت؟ می
 

اند؟ آیا شهروندان ااکستانی  آیا افراد تحت عنوان اشتغار و سپس اعزام به ارواا به قرارگاه اشرف اعزام شده-۸۸
 با فریب و ادعای کار به قرارگاه اشرف برده شده بودند؟

  اند؟  .. ا  کشورهای ااکستان و ترکیه به اشرف و مناس ات مجاهدین برده شدهآیا افراد معتاد، خالفکار و .-۸۲
های داخل کشور  آیا صحت دارد تعدادی ا  کسانی که به  ور در مناس ات نگاه داشته شده بودند در مأموریت-۲۰

 نفر همراهشان را هدف حمله قرار دادند و یا خود را به نیروهای رژیم معرفی کردند؟

نژاد و بنیانگذاران مجاهدین  ی راه حنیف وارد فوق صحت داشته باشد آیا به نظر شما این اعمار ادامهاگر م-۲۳
 توان رژیم را سرنگون کرد؟ می« بدیلی گوهران بی»آیا با چنین   است؟

 
حقیقت دارد؟ آیا این درست است که هر  ن و مردی که  سا مان مجاهدینآیا طالق و ا دوا  ایدئولوژیک در -۲۹

داد؟ آیا این درست است که هر  ن و مرد مجرد نیز باید ا  فکر به ا دوا   مزدو  بود باید همسر خود را طالق می

 شد؟  خوانده نمی« کانون فساد»آیا خانواده به عنوان  گرفت؟ طالق می
ین را ا «چهار  بر»آیا این درست است که مسعود رجوی علت شکست فروغ جاویدان و رد نشدن ا  تنگه -۲۱

اعالم کرد که افراد ارتش آ ادی خش در گرماگرم ن رد به جای آنکه خود را تمام عیار به او سپرده باشند، به  ن یا 
 اند؟ کرده شوهر یا معشوق و خانواده خود فکر می

گذاشته بودند مانند  چیزشان مایه ی مسعود رجوی ن ود که به جای متهم کردن کسانی که ا  همه آیا وظیفه-۲۴

کرد؟ او  گرفت و ا  خود انتقاد می خورده، مسئولیت شکست را به عهده می ی ره ران و فرماندهان شکست  همه
 در این شکست چه مسئولیتی را به عهده گرفت؟ 

چرا  های ایدئولوژیک سا مان را ترک کردند یا اخرا  شدند؟ طالقا دوا  و چه تعداد ا  افراد به دلیل مخالفت با -۲۵
ای موارد به فاجعه ت دیل شد و  ی اس ا  عملیات فروغ جاویدان که در ااره های اج اری و چندماهه در مورد ا دوا 

 شود؟ شان روشنگری نمی ها و دستاوردهای احتمالی دالیل انجام آن
کرد که به همسر خود فکر کرده،  های مختلف اعتراف می آیا این درست است که اگر  ن یا مردی در نشست-۲۶

 ن و شوهرها مج ور بودند یکدیگر را  ؟ آیافکر کند« استفراغ خشک شده»شد دیگر ن اید به آن  میبه او گفته 

  مادینه»آیا به  نان مجاهد القابی چون   و ... بخوانند و در مواردی روی یکدیگر تف کنند؟« ملعون»و « عفریته»
 شد؟ داده می« نرینه وحشی»و به مردان مجاهد « هرطلبم

چی برای تقویت  شد، طالق مریم عضدانلو ا  مهدی ابریشم گفته می۳۱۶۴ب ایدئولوژیک در سار در آ ا  انقال-۲۲
 ۳۱۶۸های دیگری در ای نخواهد آمد، اس چرا در سار  ایوندهای  ناشوئی در سا مان است و طالقو تضمین 

 مطرم شد؟« بدالا طالق الی»و « سه طالقه کردن»و های ایدئولوژیک  طالق

های دنیا و ا  جمله همسرانشان را  ی مردم بایستی همه ،  نان مجاهد می«نقالب ایدئولوژیکا»بر اساس -۲۸
ی  فکر کنند، چرا؟ چرا مسعود رجوی ال م است جایگزین همه« داده و تنها به یک مرد )مسعود رجوی« طالق»

همسرانشان را  های دنیا و ا  جمله ی  ن ها در نهن  نان شود؟ چرا مردهای مجاهد که بایستی همه مرد
 ها کنند؟ )مریم رجوی( را جایگزین آن«  ن»دهند، اجا ه ندارند یک « طالق»

ا  سنن متعالی »صدر دفتر سیاسی مجاهدین اعالم کرد این ا دوا   هنگام ا دوا  مسعود رجوی و فیرو ه بنی -۲۲
رین م ار ات اجتماعی و سیاسی، به گیرد که در گرماگرم حادت الهام می ونیایام ر اکرم، ائمه اطهار و همه انقالبی

چه شد  ت«اند ستهیایوند  ناشویی به مثابه امری ضروری و مقدس و در متن م ار ه انقالبی و ایدئولوژیکی خود نگر

 ت دیل شد.« کانون فساد»و انقالبی  که بعداً ا دوا  و تشکیل خانواده به عملی ضد
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دفتر سیاسی، کمیته مرکزی، و تمامی اعضا و هواداران  ی اعضای آیا به نظر شما منطقی است که کلیه-۳۰۰

این سا مان دارای انحرافات اخالقی، جنسی، سیاسی، عقیدتی، شخییتی و ... باشند و تنها مسعود رجوی 
 مسعود رجوی باور دارید؟« معیومیت»خالص و ااک  و بی عیب و ایراد باشد؟ آیا به 

 
چی و ا دوا  مسعود رجوی و مریم عضدانلو  ابریشم  ضدانلو و مهدیآیا انقالب ایدئولوژیک، طالق مریم ع-۳۰۳

دهه ا  سوی مردم ایران  ۱تأثیرات مث تی در جامعه ایران گذاشته است؟ آیا این طالق و ا دوا  اس ا  گذشت 

 چه چیز  دادند محقق شده است؟ هایی که مجاهدین در مورد انقالب ایدئولوژیک می اذیرفته شده است؟ آیا وعده
 ها بوده است؟  مان  تحقق آن

ماه اس ا  شهادت  ۸صدر  های مردم ایران آیا شما ا دوا  مسعود رجوی با فیرو ه بنی با توجه به حساسیت-۳۰۹
آیا آثار مخرب در انهان مردم کنید؟ آیا مردم ایران چنین ا دواجی را اذیرفتند؟  همسرش اشرف ربیعی را تأیید می

 ایران نگذاشت؟
صدر صورت گرفت  ی تحکیم وحدت با ابوالحسن بنی صدر را که به بهانه وا  مسعود رجوی با فیرو ه بنیآیا ا د-۳۰۱

چه مجاهدین در مورد حقوق  ن و رهایی  ن و ارتقای  آیا این ا دوا  با آن  دانید؟ ای و عشیرتی نمی یک ایوند ق یله

 گویند انط اق دارد؟  نقش  نان در جن ش و ... می
فراتر ا  »چنانکه مجاهدین مدعی هستند صدر و مریم عضدانلو را  ا  مسعود رجوی با فیرو ه بنیآیا ا دو-۳۰۴

 کنید؟ میار یابی  «تاریخ مجاهدین»و « های تاریخ مسعود او  کیفی جدیدی برفرا  تمامی حماسه»و « حماسه
 

به صراحت عنوان  ۲۰ی  هی دوم ده  های عمومی اشرف در نیمه آیا واقعیت دارد که مریم رجوی در نشست-۳۰۵

بیشتر ا  تضادهایی است که امام حسین حل کرد )نقل  سعود رجوی در این دوران حل کردهکرده تضادهایی که م
در ارتش آ ادی خش بود « حضرت ابوالفضل الع اس»به مضمون(؟ آیا واقعیت دارد که مسعود رجوی گفته است اگر 

  در حد فرمانده دسته بود؟
و اعضای ارتش آ ادی خش به عنوان لشکر « امام  مان»مسعود رجوی به عنوان  ، ات مجاهدینآیا در مناس-۳۰۶

چرا این امام  چه ایرادی دارد این اعتقادات به صورت عمومی انتشار ایدا کند؟ اند؟ معرفی شده« امام  مان»
 هراس دارد دعوت خود را علنی کند و ادعاهایش را ت لیغ کند؟

نژاد  ، و رفتن احمدیو تجدید عهد با اودر سامرا « امام  مان»مسعود رجوی به سرداب  چه فرقی بین رفتن-۳۰۲

 به مسجد و چاه جمکران و تجدید عهد با امام  مان است؟ 
های رژیم  ترین بخش مانده و کتل کشی و ... مجاهدین و عقب  خوانی، علم  نی، نوحه چه فرقی بین سینه-۳۰۸

  شوند؟ م نزدیک نمیآیا مجاهدین و رژیم به ه است؟
 

کی و کجا؟ سرنوشت   ؟کندبه مسعود رجوی انتقاد اجا ه داشته که آیا تاکنون کسی در مناس ات مجاهدین -۳۰۲

کردند؟ آیا  میهای مجاهدین اعضای این سا مان به مسئوالن خود انتقاد  آیا در نشست فرد مزبور چه بوده است؟
رد نقد و بررسی اعضا قرار گرفته است؟ آیا هیچ یک ا  اعضای های مجاهدین مو استراتژی و تاکتیک تاکنون

اگر چنین های مجاهدین را مورد انتقاد قرار دهند؟  مجاهدین اجا ه داشتند در نامه و گزارش خیوصی سیاست
 کردند چه چیز در انتظارشان بود؟ کاری می

 

و یا مسئوالن این  ه ره ری مجاهدینآیا نهادی هست ک  آیا در مناس ات مجاهدین انتخابات وجود دارد؟ -۳۳۰
ای را سراغ دارید که ره ری آن، خودش را با اختیارات  مترقی مدرن و آیا هیچ سا مانرا انتخاب کند؟  سا مان

مافوق تیور به این سمت انتخاب کرده باشد و به هیچ ارگانی جوابگو ن اشد و خدا را مسئور و حسابرس خود 
 معرفی کند؟

های مجاهدین و انتخاب نهادهای سیاسی و  ای در مجاهدین برای بررسی سیاست نگرهآیا تاکنون ک-۳۳۳
مسعود رجوی به صراحت گفته است اگر رو ی قرار بر برگزاری کنگره و رأی و  آیا تشکیالتی برگزار شده است؟

 رأی کشی در سا مان باشد من نیستم؟

دند که به خاطر ایچیدگی م ار ه یک نفر قادر به حل ی ق ل به صراحت اعالم کر دهه ۵بنیانگذاران مجاهدین -۳۳۹
و ره ری جمعی را مقرر « تیکدموکراسانترالیسم » ی سا مان یل تضادها و مشکالت نیست و برای ادارهو ف

کنید مسعود رجوی به تنهایی قادر است  داشتند، انقالب ایدئولوژیک این اصل مهم را ا  بین برد، آیا شما فکر می
 و تضادهای ایدئولوژیک، سیاسی، نظامی، تشکیالتی و ... را حل کند؟  ی مشکالت همه

شدند؟ آیا  ی مث تی در مناس ات بودند به شدت  یر ضرب برده می آیا حقیقت دارد کسانی که دارای وجهه-۳۳۱

این که به  گرفتند به اتهام این که افراد را به جای حقیقت دارد کسانی که مورد مح ت و یا احترام نیروها قرار می
شدند؟ آیا در مناس ات مجاهدین، افراد  اند به شدت  یر ضرب برده می ره ری وصل کنند به خودشان وصل کرده

شان را به کس دیگری به جز مسعود و مریم رجوی ابرا  دارند؟ آیا افراد حق دارند فرد  حق دارند عشق و عالقه
 ها دوست داشته باشند؟  دیگری را به جز آن

فرق ره ری عقیدتی با ره ران توتالیتر  شود؟ هیچ ش اهتی بین والیت فقیه و ره ری عقیدتی دیده میآیا -۳۳۴
 شود؟ های مذه ی دیده می آیا هیچ ش اهتی بین مناس ات موجود در مجاهدین با فرقهچیست؟ 
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های  ااورتونیست»آیا کتاب مجاهدین در نقد رفتارهای ره ران بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین -۳۳۵

بینید؟ آیا ش اهتی بین مسعود رجوی و تقی  ها می اید؟ آیا ش اهتی بین اعمار مجاهدین و آن را خوانده« نما چپ

 بینید؟  شهرام می
در ره ری مجاهدین هست؟ برای م ار ه با آن چه مکانیسمی موجود « انحراف»آیا همچون گذشته امکان -۳۳۶

تواند والیت فقیه را خل   می« مجلس خ رگان ره ری»ست که است؟ در قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده ا
    کند، آیا چنین امکانی در مجاهدین هست؟

ی اختیارات ره ر  آیا حو ه شود؟ ره ر مجاهدین به چه طریق انتخاب می ،اگر مسعود و مریم رجوی ن اشند-۳۳۲

است که برای تن مسعود رجوی  ای جامه« ره ری عقیدتی»ی مسعود رجوی خواهد بود؟ آیا  بعدی به اندا ه
   است؟« تئوری انقالبی»دوخته شده و یا یک 

 
به  ،بدون وابستگی به رژیممسئوالنه و ی گذشته کسی بوده که ا  موضعی صادقانه و  آیا در سه دهه-۳۳۸

یدئولوژی، آیا افراد حق دارند به خاطر اختالف عقیده، سلیقه و یا عدم موافقت با ا  مجاهدین انتقاد کرده باشد؟
مکانش هست که آیا ا  ی گذشته بوده؟ ی در سه دهه ا آیا نمونه؟ استراتژی و تاکتیک آ ادانه ا  مجاهدین جدا شوند

و وابسته به  هایشان را اعالم کنند د و مخالفتبه خاطر اختالفات سیاسی ا  شورای ملی مقاومت جدا شون افراد

 شود؟  خوانده می« خیانت و شناعت»ت چرا استعفا ا  شورای ملی مقاومرژیم ن اشند؟ 
 

مجاهدین در اشرف ا  امکانات  آیاط قه توحیدی در اشرف برقرار بود؟  ی بی آیا مناس ات م تنی بر جامعه-۳۳۲
آیا مسئوالن مجاهدین ا  همان امکاناتی برخوردار بودند   رفاهی، بهداشتی،  ذایی و ... یکسان برخوردار بودند؟

 اگر نه چرا؟رخوردار بودند؟ که تحت مسئوالنشان ب

ی مجاهدین بایستی طالق گرفته و مجرد باشند و تنها ره ری این سا مان مزدو  باشد؟ در کدام  چرا همه-۳۹۰
 دسته ا  کشورها و جوام  ره ر ا  حقوق ویژه برخوردار است؟ 

های  و میثاق« ق بشراعالمیه جهانی حقو»آیا کسانی که در مناس ات مجاهدین هستند ا  حقوق میرم در -۳۹۳
آیا چنانچه این حقوق  یرااگذاشته شده باشد بایستی ناقضان آن مورد ایگیری و  مدنی و سیاسی برخوردارند؟

 ها بست و سکوت کرد؟  بر آن  ی سوءاستفاده رژیم چشم ایگرد قرار گیرند و یا با بهانه
ها،  ها و محفل ها، گروه کدام دسته  کنند؟ نمی اند دفاع چرا مجاهدین ا  اعمالی که در روابطشان انجام داده-۳۹۹

دانند؟ آیا ارسیدن این نوع سؤاالت  ها را خیانت می دارند و افشای آن هایشان را ا  عموم مخفی نگاه می دیدگاه

 ها؟ ندادن و روشنگری نکردن در مورد آن ق احت دارد یا ااسخ
ی آ اد، اویا بر م نای  توانند یک جامعه جاهدین میآیا م ،است دارای بار منفیاگر ااسخ به سؤاالت فوق -۳۹۱

   سی و حقوق بشر در ایران فردا ایجاد کنند؟دموکرا
موارد فوق واقعیت داشته باشند، آیا ره ری مجاهدین ا  صالحیت ال م برای ره ری جن ش بخشی ا  اگر -۳۹۴

 ستی برخورد کرد؟ اهدین چگونه بایآیا مرتکب خیانت شده است؟ با ره ری مج برخوردار است؟

 
 ها آن آیا ن ایستیاند؟  مانده  که چرا  نده با این سؤار مسعود رجوی مواجه ن ودند ی اعضای مجاهدین آیا کلیه-۳۹۵

ناشدگی و خیانت و ... اعالم   دند و دلیل آن را ضعف و سستی و حل ماندن به خودشان سرکوفت می برای  نده
 بود؟ تر می  ود ن ایستی ا   نده ماندن خود شرمندهتر ن آیا هرکس با سابقه  کردند؟  می

اند، و دلیل تخفیف مجا ات او به  اعدام شده ۳۱۵۳فروردین  ۱۰هایش در  ای  ارونده که هم مسعود رجویآیا -۳۹۶

های اوین جان به  در تپه ۵۴ا  کشتار ره ران فدایی و مجاهد در فروردین  ، وصورت محرمانه در اسناد ساواک آمده
؟ آیا کسی که ا  ن اشد ماندنش ی دلیل  ندهو خود ااسخگو ا  بقیه بکند را تواند چنین سؤالی رده، میدر ب

 و بسیاری ا  ره ران مجاهدین که موسی خیابانی و اشرف ربیعی جان به در برده، در حالی خمینیهای  کشتار
ی که بعد ا  فروااشی عراق جان سالم به آیا کس  ؟پرسدها ب مانده تواند چنین سؤالی ا  دیگر  نده جان دادند، می

ارتش   عملیات  ا  انقالب شرکت نداشته، در هیچ ی ق ل و اس های مسلحانه یک ا  عملیات در برده، در هیچ
ی بسیاری را انجام  های قهرمانانه تواند چنین سؤالی را ا  کسانی که عملیات می،  ادی خش شرکت نداشتهآ

 بپرسد؟  ،اند  داده

صدر هم همراه او بود و به  که بنی« اروا  تاریخسا »د رجوی در طور عمرش در کدام عملیات، به جز مسعو-۳۹۲
کدام سا مان چریکی در   ریزی شده بود شرکت داشته است؟ ره ر و فرمانده در بردن ا  مهلکه طرم به منطور جان

هایش به ایام ر  را مسعود رجوی ا دوا چ شود؟ هایش خالصه می ها و فرار اش در ا دوا  و قهرمانی  دنیا، حماسه
چرا  ؟کند ها عمل نمی ها مثل آن آورد اما در جنگ ها شاهد می ابیطالب و ... ش یه است و ا  آن ابن اسالم و علی

 کند؟  در هیچ جنگی شرکت نکرده و نمی  برخالف ایام ر و علی

ای را ا    ی نظامی و درگیری صحنه  یچمسعود رجوی که در عمرش در هیچ عملیات نظامی شرکت نداشته، ه-۳۹۸
ی عالی نظامی مجاهدین باشد؟ چه کسی مسئور آمو ش نظامی او بوده  تواند فرمانده نزدیک ندیده، چگونه می

 ی ارتشی در دنیا بوده است؟    است؟ آیا چنین فرمانده
 ۳۱۶۰کرد تا آخر سار  أکید نمیهایش به او ت آیا مسعود رجوی تا  مانی که موسی خیابانی  نده بود در نامه-۳۹۲

خواهم به ایران با گردم؟ چه شد که بعد ا  شهادت موسی خیابانی دیگر خواهان با گشت به کشور نشد؟  می
چه چیز و چه کس مان  با گشت او به ایران شد؟ ضرورت حضور موسی خیابانی در داخل کشور و تهران چه بود؟ 

 ن رفت و مجاهدین کلیه کادرهایشان را ا  کشور خار  کردند؟ چرا اس ا  کشته شدن وی این ضرورت ا  بی
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کرد او در ایران است و مجاهدین را  بود ادعا می« اورسوروا » رکش در   چرا مسعود رجوی در حالی که علی-۳۱۰

  های علی شد میاح ه ااریس  یرنظر مسعود رجوی منتشر می ی مجاهد که در کند؟ چرا نشریه میهدایت 

؟ چرا مسعود رجوی است کرد در ایران گفتگو انجام گرفته کرد و ادعا می رنگاران خارجی را منتشر می رکش با خ 
ت در حالی که در کنار او  رکش ا  ایران داده است  کرد ایشنهاد ا دوا  با مریم عضدانلو را علی به دروغ عنوان می

که اجا ه نداد علی  رکش در  این فری کاری ن ود آیا برای تکمیل برد؟ در اورسوروا  و دور ا  چشم بقیه به سر می
آیا این   درو گویی و ریاکاری را در سا مان مجاهدین نهادینه نکرده است؟ رجویآیا مراسم ا دوا  شرکت کند؟ 

  کردند؟ تأکید می« صداقت»عمل به وصیت بنیانگذاران مجاهدین است که روی 

اهدین مدعی بود مسعود رجوی قید انجام عملیات انتحاری آیا شما باور دارید چنانچه دفتر سیاسی مج-۳۱۳
آیا مسعود رجوی برای انجام کارهایش نیا  به   اند؟ ی این کار را نداده داشته و مسئوالن مجاهدین به او اجا ه

 ی کسی دارد؟  اجا ه
 

یاسی نشاند؟ آیا دفتر کدام ارگان در سا مان مجاهدین مریم عضدانلو را ارتقاء مقام داد و بر باالی دفتر س-۳۱۹
سیاسی مجاهدین چنین اقدامی کرد؟ آیا در آن دوران مسعود رجوی یکی ا  اعضای دفتر سیاسی ن ود؟ آیا او بر 

داشت خود را ره ر عقیدتی بخواند و  نی   اساس وظایف سا مانی به عنوان مسئور اور مجاهدین شخیاً اجا ه

 ؟ را نیز به ره ری عقیدتی مجاهدین انتخاب کند
که باالترین مسئولیت وی تا آن تاریخ، ریاست دفتر مسعود رجوی و مسئور رتق و فتق امور  مریم عضدانلو-۳۱۱

  داده بود که چند رو  اس ا  طالق فیرو ه ای ا  خود توانمندی نشان صدر بود در چه  مینه بنی  مربوط به فیرو ه
هایی را در مجاهدین با شایستگی  چه مسئولیتصدر، توسط مسعود رجوی به ره ری مجاهدین رسید؟ او  بنی

صدر طالق نگرفته بود کسی  مقام یافت؟ چرا تا  مانی که فیرو ه بنیارتقاء به انجام رسانده بود که به خاطر آن 

  ی توانمندی مریم رجوی نشده بود؟ متوجه
رکت داشته است؟ آیا به جز مریم رجوی در کدام عملیات نظامی و یا عملیاتی که جانش را به خطر اندا د ش-۳۱۴

کرد تا  نمی حملو یا سیانور « شکنجه برای مریم چیزی ن ود»چی م نی بر این که  ابریشم  های کذب مهدی ادعا
ای ا  قهرمانی او در فا  نظامی  سابقه ،مقاومت در  یر شکنجه را به دژخیمان نشان دهد ،در صورت دستگیری

برخالف اصور مسلم مجاهدین در فا   عمل نکند؟ آیا این حملبود سیانور  به او اجا ه دادهسراغ دارید؟ چه کسی 
ی مهمی را در مجاهدین اجرا کرده   او ایش ا  سیدن به مقام ره ری عقیدتی مجاهدین چه اروژه نظامی نیست؟

 بود؟

های  عیهشد و اطال خوانده می« ره ر عقیدتی»مجاهدین، « انقالب ایدئولوژیک»چرا مریم رجوی که اس ا  -۳۱۵
فقط به خداوند  مدعی بودند مریمشد و  شروع می «راه ران عقیدتی مجاهدین»مجاهدین با نام مسعود و مریم، 

با تنزر مقام مواجه شد و به جای « انقالب ایدئولوژیک»ناگهان اس ا  فا  دوم  ،دهد و مسئولی ندارد  ااسخ می
را گرفت؟ « خدا»آیا مسعود رجوی جای وی شد؟  مسعود رجوی مسئولش شد و ملزم به ااسخگویی به ،«خدا»

مریم در شود؟ مگر قرار ن ود با حضور  میخوانده « ره ر عقیدتی»تنها مسعود رجوی  ،به بعد ۶۸چرا ا  سار 

گرفتن  و به دست« دفتر سیاسی»آیا مریم رجوی تنها عاملی برای حذف   تکمیل شود؟« ره ری عقیدتی» رأس،
 ن توسط مسعود رجوی بود؟های قدرت در مجاهدی اهرم

چگونه دستور اعتیاب آیا مریم رجوی تاکنون در عمرش یک رو  اعتیاب  ذا و ... کرده است؟ اگر نه چرا؟  -۳۱۶
ی یک رو  با داشت در  مان شاه و خمینی را دارد؟ چگونه کسی که تا به  آیا مریم رجوی سابقهدهد؟   ذا می

در صورت اش در  یر شکنجه  رد شکنجه و مقاومت حماسیدر موتواند  حار یک سیلی نخورده است می

ی فراتر ا   آیا حماسهشان  یر سؤار ب رد؟   ندانیان سیاسی را به خاطر اعدام نشدن داد سخن دهد ودستگیری 
  چی و ا دوا  با مسعود رجوی که مقامی بسیار باالتر ا  مهدی ابریشم  طاقت انسانی او به جز طالق ا  مهدی

 سابقه است؟ داشت بوده است؟ آیا چنین عملی در دنیا بیچی  ابریشم
ی اعضای دفتر  ا  کشور خار  شد، بقیه و آلترناتیو ی تشکیل شورای ملی مقاومت مسعود رجوی به بهانه -۳۱۲

چی و مریم  کادرهای باالی مجاهدین ا  جمله مهدی ابریشماعضا و ی مرکزی مجاهدین و  سیاسی و کمیته
ی مجاهدین به انجام عملیات  و در حالی که هواداران ساده ،ی جنگ م چه کاری در بح وحهعضدانلو برای انجا

میدان م ار ه را ترک کردند و به خار  ا  کشور گریختند؟ آیا اگر قرار است کسی به شدند  انتحاری واداشته می

ی  دفتر سیاسی و کمیتهاتهام فرار ا  میدان جنگ محاکمه شود ن ایستی اولین متهمان چنین دادگاهی اعضای 
ها ا  امکاناتی که مردم و هواداران مجاهدین در اختیارشان گذاشته  مرکزی مجاهدین باشند؟ به چه حقی آن

ها اعتماد کرده بودند  ترین هواداران را که به آن بودند برای فرار و نجات جانشان استفاده کردند؟ به چه حقی ساده
ی مجاهدین  به چه حقی ا  هواداران سادهجان خود را نجات دادند؟ بدون کوچکترین امکانی رها کرده و 

تشکیل دهند و بدون « ی مقاومت هسته»خطر انداختن جانشان،  خواستند در تورهای امنیتی رژیم با به می

 کوچکترین حمایتی به عملیات نظامی و ... علیه رژیم دست بزنند؟
 

ا  جمله )لندن، استان ور،  ۹۰۰۳منسوب به القاعده اس ا  سار  های یک ا  عملیات آیا مجاهدین تاکنون هیچ-۳۱۸
 اگر نه چرا؟ اند؟  را محکوم کرده بالی، کنیا، و ...

 ،سپتام ر در نشست قرارگاه اشرف ۳۳شود اس ا  عملیات  رجوی چنانچه گفته می و مریم آیا مسعود-۳۱۲
عملیات را به این ره ر  ،های محمد عطا کسآیا ع؟ ندبود کرده ابرا  شادی و شادمانیاین عملیات  خاطر به

کمیسیون امنیت و »اگر برگزاری نشست حقیقت دارد،  ده بودند؟ اشرف دیوارهای سالن اجتماعات 
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شورای ملی مقاومت چه مفهومی دارد؟ آیا دایره فعالیت آن علیه منتقدان و مخالفان مجاهدین « تروریسم ضد

 است؟

کشورهای ارواایی برگزار شد و در آن مسئوالن مجاهدین ا  محکوم نکردن هایی که در  آیا شما در نشست-۳۴۰
آیا شما   حضور داشتید؟ ،دفاع کردند« به ما ربطی ندارد»تحت این عنوان که سپتام ر  ۳۳عملیات تروریستی 

آیا   نید؟دا القاعده را جنایت می و عملیات انتحاری های گذاری دانید؟ آیا بمب سپتام ر را جنایت می ۳۳عملیات 
سپتام ر را درک و فهم کند ا  صالحیت ال م برای هدایت و ره ری جن ش و داشتن  ۳۳تواند ت عات  ره ری که نمی

 حدوحیر برخوردار است؟  العاده و بی اختیارات فوق

 
های مجاهدین در جریان  آیا مسعود رجوی وعده هجوم به داخل کشور در صورت هدف قرار گرفتن قرارگاه-۳۴۳

د وخار  ش)صدام حسین( اگر اوضاع ا  دست صاح خانه آیا وی گفته بود  ی نیروهای آمریکایی را داده بود؟ حمله
یا رومی روم یا »، رویم عاشورا گونه می ؟ آیا وی نگفته بود این بارسوی مر هایمان روانه خواهیم شده همگی ب

اایش شجوی درخواست کرده ایآیا مسعود رجوی در نشست عمومی نگفته بود که مریم ر؟ « نگی  نگ
دلیل نرفتن نیروهای به سمت مر های ایران شرکت کند؟ « عاشوراگونه»ر مندگان ارتش آ ادی خش در عملیات 

  مجاهد به داخل خاک ایران چه بود؟

مریم رجوی و نزدیکانش راهی فرنگ  ،رفتن به طرف ایرانو « عاشوراگونه»شرکت در عملیات چرا به جای -۳۴۹
اید؟ آیا ارسیدن  او را ا  مجاهدین سؤار کرده«  ی ت»آیا دلیل  را آ ا  کرد؟«  ی ت»سعود رجوی دوران شدند و م

  این سؤار خط سرخ است؟ چرا؟
قرار ن ود که حتی برای درمان  آیان ود؟  مجاهدین مر  سرخ «خارجه»های مسعود رجوی،  آیا در تحلیل-۳۴۱

آیا به  ا  بین رود؟« طعمه شدن»ی  اعزام نشوند تا  مینه« رجهخا»مجاهدین به  العال  هم های صعب بیماری

را نیز به عراق منتقل نکردند؟ آیا اکثریت قریب به اتفاق « دبیرخانه شورای ملی مقاومت»دستور مسعود رجوی 
ی درصد هم جا ۱تا  ۹در تحلیل ما « خارجه»گفتند  آیا مجاهدین نمی  کادرهای مجاهد را به عراق منتقل نکردند؟

 ندارد؟
های تاریخ به  ترین بم اران آیا فرار مریم و مسعود رجوی و نزدیکانشان در حالی که نیروهایشان  یر سنگین-۳۴۴

شد؟  نامیده نمی« خیانت»شد  ی جنگ نیست؟ اگر کس دیگری مرتکب این کار می بردند ترک صحنه سر می
 ی نظامی شوند؟  تحویل محکمه ها آن ن ایستی ،ط ق معیارهای نظامی مورد اذیرش مسعود رجوی

و  جرقه» در تحلیلاس ا  اایان جنگ ایران و  عراق و برقراری آتش بس بین دو کشور، آیا مسعود رجوی -۳۴۵

آیا برای  ن ود؟شدن راه ارتش آ ادی خش  و با ی ایران و عراق  انتظار شروع جنگ دوباره خوش خیاالنه چشم« جنگ
 کرد؟  تحقق این امر تالش نمی

 
گذاشتن سالم و مهمات در  جا مسعود رجویآیا آیا مسعود رجوی سالم را ناموس مجاهدین خوانده بود؟ -۳۴۶

ها  ها را به آمریکایی ؟ اگر آری چرا بدون شلیک یک گلوله نه تنها سالمکرده بوداعالم جنگ را مر  سرخ ی  صحنه

، به خاطر تسلیم به دشمن «قهرمانان جنگ»آیا در تاریخ  ها نیز شرکت کردند؟ تحویل دادند بلکه در امحای آن
  اند؟ تحویل محکمه نظامی نشده

« سالم خطرناکتر ا  مجاهد با سالم مجاهد بی»اند باور دارید که   مریم رجوی گفته آیا چنانکه مسعود و-۳۴۲
فروردین  است، چرا در« باسالم»خطرناکتر ا  مجاهد « سالم مجاهد بی»اند چنانچه  ها ارسیده آیا ا  آن است؟

آیا اگر قرار بود   شوند؟« خطرناکتر»هایشان را تحویل ندادند که « سالم»در ای درخواست خمینی  ۳۱۶۰

دادند و در کشور خودشان  هایشان را تحویل کسی دهند بهتر ن ود در همان ایران تحویل می مجاهدین سالم
  ماندند؟ می

آیا مجاهدین به دادگاه ؟ اند که م ار ه مسلحانه را کنار گذاشتهاند  آیا مجاهدین به دادگاه انگلیس گزارش داده-۳۴۸
ق ل ا  و در شورای ره ری مجاهدین  ،تر ا  تیمیم در مورد سی خرداد بود تیمیم که سختاند این  انگلیس گفته

ار در اختی را ای صفحه ۳۶۰ ی کامل این حکم اید ترجمه  ؟ آیا ا  مجاهدین خواستهگرفته شده ۹۰۰۳سپتام ر  ۳۳
 اید؟ گرفتید را خوانده آیا متن کامل حکمی که به خاطرش جشن می شما قرار دهند؟

م ار ه  محکوم کردناند که همانا تأکید روی  ای را با دولت آمریکا امضا کرده آیا تک تک مجاهدین توافقنامه-۳۴۲

 خشونت و مسلح نشدن دوباره است؟   تروریسم و مسلحانه تحت عنوان 
کنند قید انجام کار سیاسی در این کشور دارند یا نظامی؟  ه برای ماندن در عراق اافشاری میمجاهدین ک -۳۵۰

کار نظامی در این مسلح شدن دوباره و آیا عراق محلی برای انجام کار سیاسی است؟ آیا مجاهدین امکان 
با وی »در حار حاضر  در عراق بطور واقعی وجود دارد؟« ارتش آ ادی خش»آیا چیزی به عنوان دارند؟  را کشور

   کند؟ چیست و چگونه عمل می« اراقتدار خلق

 
میزان این کمک چقدر بوده است؟ آیا فیلم   اند؟ آیا مجاهدین کمک مالی و نفتی ا  دولت عراق دریافت کرده-۳۵۳

اهدین گوید مج اید که می گفتگوی مسعود رجوی با رئیس دستگاه اطالعاتی و امنیتی عراق )استخ ارات( را دیده
 ؟خواهد ند و جیره و آنوقه میدر حکم یک لشکر ارتش عراق هست

 میلیون دالر وام کرده بودند؟  ۱۰۰آیا مجاهدین ا  دولت اتحاد شوروی تقاضای -۳۵۹
 اند؟  آیا مجاهدین ا  کشورهای دیگر به خیوص کشورهای عربی کمک مالی دریافت کرده-۳۵۱

اران این های مالی هواد کمک مالی مردم ایران ا  داخل کشور و کمکآیا باور دارید که مجاهدین ا  طریق -۳۵۴

ترین وکال و  ی هنگفت استخدام سیاستمداران آمریکایی و ارواایی،  بده  هزینه سا مان در خار  ا  کشور،
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، ت لیغات های متعدد، حقوق اعضای شورای ملی مقاومت های حقوقی، برگزاری سمینارها و گردهمایی هیئت

ها، مخار   های جاری آن ی سیمای آ ادی، مخار  دفاتر این سا مان در کشورهای مختلف و هزینه ، اداره گسترده

 کنند؟ ... را تأمین میاعضا در خار  ا  کشور و لی رتی و 
 

 چرا باالترین مسئوالن تشکیالتی مجاهدین در خار  ا  کشور مانند مهوش سپهری، شهر اد صدر-۳۵۵
ادرو که همگی مسئوالن اور مجاهدین بودند در جریان دستگیری مریم رجوی سیدجوادی، بهشته ش حا 

ها به مریم، خود را در  ی مفرط آن ها عشق به مریم نداشتند؟ چرا عشق و عالقه نکردند؟ آیا آن« خودسو ی»

 دستگیری وی نشان نداد؟ 
اعتراض به دستگیری مریم که در ااریس حضور داشتند در  «خواهران ارشد شورای ره ری مجاهدین»چرا -۳۵۶

و نه  کردند امر م ادرت به این کار  های تحت خودجوش بود چرا نیروها  اگر خودسو یرجوی خودسو ی نکردند؟ 
 امر بیشتر ا  مسئوالن و فرماندهان بود؟  ی نیروهای تحت آیا عشق و عالقه مسئوالن؟

المحدثین، محمدعلی  چی، محمد سید شمابری  مجاهدین مانند مهدی «برادران مسئور»چرا باالترین -۳۵۲
ها به جوش  چرا  یرت آنخودسو ی نکردند؟ که در ااریس حضور داشتند توحیدی، محمدعلی جابر اده و ... 

 نیامد؟

و به صورت  دستور تشکیالتی ن وده ،های اس ا  دستگیری مریم رجوی «خودسو ی»آیا باور دارید که -۳۵۸
ها اس ا  آ ادی مسئوالن مجاهدین صورت گرفت؟ آیا ره ری که  ن خودسو یچرا ایاست؟  خودجوش انجام گرفته

ها  ی اعتماد است؟ آیا فرمان این خودسو ی دهد شایسته برای چند رو  کمتر  ندان بودن، دستور خودسو ی می
ر خار  ا  الشعاع قراردادن فرار مریم رجوی ا  عراق و مخفی نگاه داشتن آن ا  هواداران مجاهدین د به منظور تحت

 کشور و اعضای این سا مان در عراق صادر نشد؟

« خودسو ی»و یا درست و حسابی « خودسو ی»آیا افرادی در مجاهدین هستند که به خاطر تعلل در -۳۵۲
 نکردن مورد آ ار و انیت و تحقیر تشکیالتی قرار گرفته باشند؟ 

 
دانید؟ آیا منطقی  رتش آ ادی خش را منطقی میآیا رشد و تنزر موقعیت تشکیالتی افراد در مجاهدین و ا-۳۶۰

مسئور ، ا  مسئولیت دستگاه  یراکس به «انقالب مریم»ی انقالب ایدئولوژیک و گرفتن ایام  است فردی به بهانه
 ی هوادار تنزر ایدا کند؟ اولی سا مان مجاهدین برسد و برعکس نفر دوم مجاهدین به رده

امرش برای  که کسی به خاطر به کشتن دادن نیروهای تحت اذیرد آیا هیچ منطق نظامی و سیاسی می-۳۶۳

ره ر عقیدتی و و جانشین « ما به ا ا»خوانده شود و « سردار سرداران»اث ات خط ره ری، ارتقاء مقام یافته و 
چرا با این همه توانمندی اس ا  مدتی فرد دیگری جایگزین او  ؟معرفی گردد «ی مقاومت رئیس جمهور برگزیده»

 شود؟ می
یک ش ه به  ،ی اادگان  اذیرد که آبدارچی و یا مسئور آشپزخانه آیا هیچ آکادمی نظامی در دنیا می-۳۶۹

  فرماندهی لشکر و ستاد برسد؟

موقعیت مسئوالن اور سابق مجاهدین امرو  چیست؟ مهوش سپهری که رو ی ا  او به عنوان همردیف -۳۶۱
شد امرو  دارای چه موقعیت  هران شورای ره ری یاد میمریم رجوی و مسئور انقالب ایدئولوژیک خوا

 ی او چیست؟ چرا او مورد تحقیر قرار گرفته است؟  ای است؟ دلیل تنزر مقام و رت ه  تشکیالتی
مجاهدین چه   منتشر نشده است؟ های ق لی مانند دوره به بعد نام مسئوالن مجاهدین ۳۱۲۰چرا ا  سار -۳۶۴

  دارند؟ ها آن وریتی برای اعالم اسامیظمح

 
خواندن « حقیر»و  اعضای مجلس خ رگان ره ری و ای و رفسنجانی خامنهبه نگاری مسعود رجوی  آیا نامه-۳۶۵

اذیرید  آیا می بنامد؟« حقیر»اذیرید ره ر شما خود را در مقابل حاکمان و جنایتکاران  آیا میکنید؟  تأیید می را خود
به یکدیگر در فرهنگ اسالمی را « سالم کردن»و « سالم»عود رجوی ا  کند؟ آیا تفسیر مس« سالم»او به جانیان 

دانید آمادگی برای کنار گذاشتن  دانید معنای آن ا  در صلح و سا ش در آمدن است؟ آیا می اید؟ آیا می خوانده
ی به نگاری مسعود رجو کند؟ آیا نامه« جویی چاره»اذیرید او برای نظام  آیا میجنگ و دعوا و مرافعه است؟ 

جواب ماندن  نژاد به رؤسای جمهور آمریکا نیست؟ آیا بی نگاری احمدی ای و رفسنجانی و خ رگان ش یه نامه خامنه

های فوق را نوشته بود  آیا اگر شخص دیگری به جای وی نامه  ی نامه نیست؟ ها حاکی ا  تحقیر نویسنده نامه
 گرفت؟  مورد هتاکی مجاهدین قرار نمی

آیا مسعود رجوی ا  را که خود م تکر آن بود  یر اا نگذاشته است؟ « بیانیه ملی ایرانیان»وی آیا مسعود رج-۳۶۶
  مر  سرخ ع ور نکرده است؟

 

آیا عضویت ، اند درآمده شورای ملی مقاومت به عضویتتمامی برادران و تنها خواهر مریم و مسعود رجوی -۳۶۲
های  بردن یکسان افراد ا  فرصت بهره نویدبخش ،متمقاو  ره ری مجاهدین در شورای ملیدرجه یک بستگان 

 شغلی در ایران آینده است؟ 
منطقی است در مورد مشکالت « مستقل»آیا شورای ملی مقاومت یک نهاد مستقل است؟ آیا این نهاد -۳۶۸

ملی  یک ا  اعضای شورای درون مجاهدین اظهارنظر کند و یا علیه ناراضیان این سا مان اطالعیه دهد؟ چرا هیچ
 ۵۰۰گیری کنند؟ آیا در هیچ نهاد مستقلی امکان دارد بیش ا   کنند متفاوت ا  مجاهدین موض  مقاومت جرأت نمی

آیا در هیچ اارلمان مستقلی   ی  مانی موافقت کنند؟ ای در کمترین فاصله صفحه  نفر با یک متن بیش ا  انجاه
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شود؟ آیا شما با همسر و یا  مخالف و ممتن  تیویب می ها، لوایح، ایشنهادات، ماده واحده و ... بدون رأی طرم

   تان چنین تفاهمی دارید؟  ندگی  ترین شریک نزدیک

 
آیا صحت دارد که حجت  مانی بعد ا  دستگیری، ا  ایران گریخته و به ترکیه آمد و تقاضای کمک او ا  سوی -۳۶۲

استان ور توسط سرویس امنیتی ترکیه  مانی در میدان تقسیم   مجاهدین رد شد؟ آیا صحت دارد که حجت
 دستگیر و تحویل رژیم جمهوری اسالمی شد و مجاهدین حتی اعتراض هم نکردند؟ 

ی داخل کشور  ، ش که۳۱۶۲در ااییز  آیا صحت دارد که در جریان ربایش یکی ا  اعضای مجاهدین در ترکیه-۳۲۰

اطالعی به افراد لو رفته در  ،ره ری این سا مانمجاهدین با آن که فرصت داشتند به دستور  و  مجاهدین لو رفت
 ها اس ا  دستگیری اعدام شدند؟ و آن ایران ندادند

اصغر  ضنفرنژاد جلودار )سیاوش( که الجوردی را به  اید چرا هیچ صح تی ا  علی آیا ا  مجاهدین ارسیده-۳۲۳
 کنند؟  رساند نمی قتل

 کنند؟  معرفی نمی« مجاهد صدیق»خسروی را  شان  المرضا چرا مسعود و مریم رجوی در ایام-۳۲۹
 

 کرد؟  به بعد در جلسات شورای ملی مقاومت شرکت نمی ۹۰۰۶آیا حقیقت دارد که خانم مرضیه ا  سار -۳۲۱

نفر ا  اعضای شورای  ۹۰ای مرکب ا     ی مجاهدین در جلسه آیا حقیقت دارد که محمدعلی شیخی به اشاره-۳۲۴
 ا را به خانم مرضیه کرده بود؟ ه ملی مقاومت بدترین توهین

آیا حقیقت اردا ند؟  کنند و به حواشی می چرا مجاهدین اصل جلسه و توهین به خانم مرضیه را تکذیب نمی-۳۲۵
  دارد که مجاهدین خاطرات خانم مرضیه را ا  منزر ایشان ربوده بودند؟

 

کند در ابتدای انقالب با او  معرفی می دوران« یزید»چرا مسعود رجوی که ا  خمینی شناخت داشت و او را -۳۲۶
بیعت کرد؟ آیا امام حسین با یزید بیعت کرد؟ آیا امام حسین نیروهایش را همچون مسعود رجوی که برای م ار ه 

 و ... در اختیار خمینی گذاشت، تحت فرماندهی یزید قرار داد؟ « کفر»، «صدام حسین»، «امپریالیسم»با 
« ریاست جمهوری»کرد که مسعود رجوی خمینی را کاندیدای « خالفت»کاندیدای  آیا امام حسین یزید را-۳۲۲

خواند که مسعود رجوی خمینی را ادر « مجاهد»و « امیرالمومنین»و « امام»و « ادر»کرد؟ آیا امام حسین یزید را  
  و امام و مجاهد ک یر و مجاهد اعظم و ... خواند؟

آیا امام حسین کسانی را که خواهان ؟ ندحاضر بود« عاشورا»بال و کردر  و اهل و عیالش آیا امام حسین-۳۲۸

توانید ش اهتی  آیا میو ... خواند؟ « مزدور»و « بریده»و « خائن»ی جنگ بودند  جدایی در شب تاسوعا و هنگامه
 بین امام حسین و مسعود رجوی بیابید؟

 
مردم ایران تحت حاکمیت طور عمر تر ا   یینسار است؟ آیا این طور عمر اا میانگین طور عمر مجاهدین چند-۳۲۲

  رژیم نیست؟

نیروی جدیدی امکان   آیا مجاهدین با توجه به این که هیچمیانگین سن نیروهای مجاهد چند سار است؟ -۳۸۰
شدن آمار مجاهدین ساکن  آیا در مورد کم شوند؟ تر ا  رو  ق ل می ها را ندارد، هر رو  فرسوده ایوستن به آن

 کند؟  ها با مرگ و کشتار روبرو هستند، شما را نگران نمی اید؟ آیا این واقعیت که آن فکر کرده«  رتی ندان لی»
معرفی « قیام مسلحانه شهری»استراتژی مجاهدین برای سرنگونی رژیم را  ۶۳مسعود رجوی در سار -۳۸۳

ارتش آ ادی خش ملی » و« ینجنگ آ ادی خش نو»کرد بعدها این استراتژی تغییر کرد تا رسید به استراتژی  می

د رژیم را نخواه میمجاهدین در حار حاضر که چنین ساختاری وجود ندارد با چه چیزی و به چه طریق  ،«ایران
   سرنگون کند؟

گرفتارند قادر به «  ندان لی رتی»کنید افراد  ال اً مسن، بیمار و معلور که به ادعای مجاهدین در  آیا فکر می-۳۸۹
های ایران و  سرگذاشتن موان  مختلف و حرکت به سوی مر  و اشت«  ندان»ره و بیرون آمدن ا  شدن دوبا مسلح

  ؟شکست بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و ... هستند
سار گذشته  ۱۹ها در  دانید؟ چرا این یگان های ارتش آ ادی خش در داخل کشور را واقعی می آیا تشکیل یگان-۳۸۱

چرا یک  ها داده شد؟ فرمان تشکیل آن« لی رتی»ل نشدند؟ چرا اس ا  انتقار مجاهدین به در داخل کشور تشکی

آیا کسی  ها صورت نگرفته است؟ ها هیچ عملیات و یا اقدامی ا  سوی آن « یگان»سار و نیم اس ا  تشکیل این 
در داخل کشور به عهده ها قرار است چه مسئولیتی را  « یگان»این  ها با خ ر است؟ در داخل کشور ا  وجود آن

 بگیرند؟ 
 

، «اشرف»ی نیروهای رژیم به  آیا به نظر شما هنگام حملهآیا به نظر شما مسعود رجوی در عراق است؟ -۳۸۴

برد و قادر به فرار ا  مهلکه شد؟ آیا امکان فرار ا  قرارگاه  مسعود رجوی در مخفیگاه  یر مینی اشرف به سر می
که توسط  عراقی و مزدور رژیم است امکان دارد؟ آیا امکان فرار ا  عراق در حالی ی نیروهای اشرف که در محاصره

کوشد چنین  چرا مسعود رجوی میشود وجود دارد؟  نیروهای دشمن مجاهدین و سپاه قدس و ... اداره می
 فضایی را به هواداران و اعضای سا مان مجاهدین القا کند که در اشرف حضور داشته است؟

« خائنانه»ی ن رد و تنها گذاشتن نیروهایش عملی  داند فرار او ا  صحنه ود رجوی بهتر ا  هرکس نمیآیا مسع-۳۸۵
ی نیروهای آمریکایی و  آیا چنانچه او هنگام حمله  و ق یح بوده است؟ آیا او قید فریب نیروهایش را ندارد؟

ز عراقی و رژیم تنها گذاشته باشد، این انگلیسی عراق را ترک کرده باشد و نیروهایش را در مقابل نیروهای خونری

 دانید؟ اقدام را درست و مسئوالنه می
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های مکرر او با  کنید با توجه به تماس دانید؟ آیا فکر می مسعود رجوی را به دالیل امنیتی می«  ی ت»آیا -۳۸۶

کنید  آیا فکر نمی  های امنیتی ناتوان ا  ایگیری و ردیابی او هستند؟ سرویس ،اشرف و لی رتی و ااریس و ...

 خواهد هوادارانش نفهمند در کجاست؟  او نه به خاطر مسائل امنیتی بلکه می«  ی ت»
«  ی ت»دانید؟ آیا امکان ره ری یک انقالب در  مان  را تا چه  مان ال م و ضروری می مسعود رجوی « ی ت»-۳۸۲

کنید مردم به ره ری که نه  ه فکر میای که به اعتماد مردم ا  طرف خمینی وارد شد هست؟ با توجه به ضربه
 کنند؟  اش مشخص است اعتماد می اش و نه مکان  ندگی چهره

کند در  امنیت مریم رجوی که به ادعای مجاهدین، این سا مان و شورای ملی مقاومت را ره ری و اداره می-۳۸۸

کند و به سخنرانی  سافرت میکشورهای ارواایی م بهسار گذشته در ااریس تأمین بوده است و او به راحتی  ۳۹
کند؟ آیا مشکل امنیتی برای  نمی« ظهور»ساله در ااریس  ۳۹«  ی ت»اردا دت چرا مسعود رجوی اس ا   می

چرا بین  شود؟ آیا او خطری برای رژیم محسوب نمی او وجود دارد؟ چرا مریم رجوی چنین مشکلی ندارد؟« ظهور»
 ؟مسعود رجوی ن ودی  خطری در ااریس متوجه ۶۵تا  ۶۰های  سار

 ا و مشاورامنیت ملی  ،معاونت شورای امنیت ملی، وقتی جیمز جفری سفیر سابق آمریکا در عراق-۳۸۲
در مورد محل  ندگی  ،امور خاورنزدیک درآمریکا معاون اور معاون و یرخارجه  عراق و امور مشاوران برجسته در

اای  ربی يا در خاورمیانه است، اما در اردوگاه اشرف دانم او در ارو تا آنجا که می»  گوید: مسعود رجوی می

یابی محل اختفای مسعود رجوی است؟ چگونه  آیا درخواست ااسخگویی به این سؤاالت، تالش برای رد« نیست
 کند؟  برای فرار ا  ااسخگویی استفاده نمی  آیا مسعود رجوی ا  این حربهچنین چیزی امکان دارد؟ 

 
ا  سوی مسعود « بیا، بیا»مریم رجوی خود در عراق نیستند آیا موافق سردادن شعار  در حالی که مسعود و-۳۲۰

ی مجاهدین با نیروهای عراقی را که هر بار منجر به  مقابله آیا رجوی خطاب به نیروهای خونریز عراقی هستید؟

ر مجاهدین مج ور به دانید؟ )با توجه به این که هربا شدن تعداد  یادی ا  مجاهدین شد درست می کشته و  خمی
بر آیا موافق سیاست مسعود رجوی م نی بر خلق عاشورایی دیگر هستید؟  ها شدند( اذیرش شرایط عراقی

 اساس شناختی که ا  روایت عاشورا داریم، جایگاه حسین،  ینب و ع اس در عاشورای مجاهدین کجاست؟ 
ل نیروهای خونریز عراقی به منظور ش یه سا ی آیا سیاست قراردادن به عمد دختران و اسران جوان در مقاب-۳۲۳

کنید؟ چرا  ها ق ل ا  حمله را تأیید می کنید؟ آیا گرفتن فیلم و عکس و میاح ه با آن را تأیید می« اشرف»در « ندا»
 کشته نشدند؟ « اشرف»ی نیروهای عراقی به  یک ا  اعضای شورای ره ری مجاهدین در حمله هیچ

دفاع در اشرف کار  نفر بی ۳۰۰آیا باقی گذاشتن عود رجوی بر ماندن در اشرف بودید؟ آیا موافق اافشاری مس-۳۲۹

 محقق شد؟« ایستد اگر اشرف بایستد دنیا می»آیا شعار مسعود رجوی م نی بر این که درستی بود؟ 
تور دولت ی مجاهدین در این قرارگاه و دس هست چرا ایش ا  کشتار باقیمانده« اشرف»اگر امکان ایجاد هزار -۳۲۱

هایی که در ارواا و  «اشرف»آیا با   آمریکا به ره ران این سا مان م نی بر ترک اشرف به فکر ایجاد آن نیفتادند؟
 توان رژیم را در ایران سرنگون کرد؟ شوند می آمریکا ساخته می

ر به کجا نف ۲نفر و به گروگان گرفتن  ۵۹گیری موضوع اموار مجاهدین در اشرف اس ا  کشته شدن  ای-۳۲۴

 عامالن این قضاییکشتار اشرف در اسپانیا! و ایگرد آیا به هیاهوی مجاهدین م نی بر ایگیری قضایی  رسید؟
های  ذای نمایشی در  آیا اعتیابقضایی چه بوده است؟   ی این ایگیری نتیجهکشتار در این کشور باور دارید؟ 

 کان او به صورت نمایشی هم که شده اعتیاب  ذا نکردند؟   ارواا و آمریکا مؤثر واق  شدند؟ چرا مریم رجوی و نزدی
 

 ندانیان سیاسی،  های آیا چنانچه مجاهدین مدعی بودند باور دارید اس ا  فروااشی دولت عراق، انجمن-۳۲۵

آمو ان، معلمان، ور شکاران هوادار مجاهدین در شهرهای ایران تأسیس شدند؟ آیا چنانچه  دانش  نان، کارگران،
ها هیچ  چرا آناندا ی کردند؟  ها در ایران تظاهرات علیه رژیم راه ین مدعی بودند باور دارید که این انجمنمجاهد

 حضور نداشتند. «  ۸۸جن ش »حضوری در 
واقعی است؟  ،اند انجمنی که مجاهدین مدعی هستند در خار  ا  کشور تشکیل داده ۱۹۰کنید  آیا فکر می-۳۲۶

آیا این  ها باور دارید؟ آن ، کاراییشناسید؟ آیا به توانمندی ها را نمی انجمنآیا شما اعضای ادعایی این 
مقامات آمریکایی  ها را داده بود؟ ی تشکیل آن هستند که مسعود رجوی وعده« هزار اشرفی»ها، جزو  «انجمن»

صورت گرفته  به منظور انحالر کامل ساختار نظامی سا مان مجاهدین« اشرف»اند تخلیه  به صراحت عنوان کرده

 کنند؟  شان داده شده، چگونه این ساختار را ایجاد می ی ساخت جدید که وعده« هزار اشرف»است، 
 

 تان منفی های قدیمی مجاهدین وجود دارند؟ اگر ااسخ های مجاهدین در ارواا و آمریکا و ... کتاب آیا در اایگاه-۳۲۲
اس ا  ایرو ی  این سا مانهای   ین آرشیو نشریات و اطالعیهچرا مجاهد اید؟ است، دلیل آن را ا  مجاهدین ارسیده 

 دهند؟ را در دسترس عموم قرار نمی و اس ا  آن« انقالب ایدئولوژیک»انقالب تا مقط  

 آن موجود نیست؟  ی های این شورا و اسناد انتشار یافته اطالعیهآرشیو  ،شورای ملی مقاومتچرا در سایت -۳۲۸
دانیم که دستگاه اطالعاتی و امنیتی  ی ما می همهاند؟  نتشار عمومی، محرمانه شدهآیا چنین اسنادی اس ا  ا

 ها محروم باشند؟  ی این اسناد را در اختیار دارد چرا مردم و هواداران مجاهدین ا  آن  رژیم همه
اب مخاطب قرار ترین الق ترین و چاالوسانه و ریب آیا اس ا  ایرو ی انقالب، مسعود رجوی، خمینی را با عجیب-۳۲۲

 داده بود؟
وجود ندارد؟ آیا « انقالب ایدئولوژیک»کتابی در مورد دستاوردهای ایدئولوژیک مجاهدین و به ویژه  چرا هیچ-۹۰۰

چرا   شوند؟ را ن ایستی ت لیغ کرد؟ مجاهدین چه هراسی دارند که مان  انتشار عقایدشان می« ایدئولوژی برتر»

ایدئولوژی »کدام دهد؟  ولوژی و انتشار آن را به اس ا  سرنگونی رژیم میی کار روی ایدئ مسعود رجوی وعده
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  شناسید که کتابی برای شناساندن اصور خود نداشته باشد؟ در دنیا را می« بخشی رهایی

، تحلیل سیاسی کردن، قرائت و «تفکر»و ممنوعیت « انقالب ایدئولوژیک»با توجه به تغییر و تحوالت اس ا  - ۹۰۳

های  ن، کار و تفکر روی ایدئولوژی و ملغی شدن سانترالیسم دموکراتیک، و ... در روابط مجاهدین، کتابتفسیر قرآ
، «روش )فن( صحیح تفکر چگونه است« »چگونه قرآن بخوانیم»، «ی تحلیل سیاسی رهنمودهای شیوه»

انحراف مرکزیت  بررسی امکان»، «اراگماتیسم»، «رهنمودهایی درباره تعلیمات و کار تعلیماتی مجاهدین
اند،  منسوخ شده« ی کار ایدئولوژی رهنمودهایی درباره»، «دینامیزم قرآن -چگونه قرآن بیامو یم»، ...«دموکراتیک، 

 است؟    ها شده هایی جایگزین آن ها و یا آمو ش چه کتاب

این  مینه را  کند؟ آیا سکوت مجاهدین در ی مجاهدین توسط این سا مان انتشار ایدا نمی چرا تاریخچه-۹۰۹
  مجاهدین چه بایستی کرد؟« تاریخ انهان»برای بیان  اذیرید؟ می

 
شناسند؟ ا  نظر مجاهدین  می« ی خلق ج هه»های سیاسی ایرانی را در  ها و جریان کدام گروه ،مجاهدین -۹۰۱

چرا قرار دارند؟ « ی خلق ج هه»های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنری ایرانی در  کدام یک ا  شخییت
شان دعوت به عمل نیاورده است؟  ها برای گفتگو، مناظره، بحث، بیان نقطه نظرات گاه سیمای آ ادی ا  آن هیچ

یک  ، کدام یک ا  تحرکات ااو یسیون ایرانی به  یر ا  مجاهدین را اوشش داده است؟ چرا ا  هیچ«سیمای آ ادی»

  ی مجاهدین دعوت به عمل نیامده است؟ سم ساالنههای ایرانی برای شرکت در مرا ها و شخییت ا  احزاب، گروه
ها و دیگر شهروندان عرب  ها، عراقی ها، ل نانی ها، اردنی ها، سوری ها در تحوالت ایران کمتر ا  افغان آیا نقش آن

ها  آیا آفریقایی  ها در تحوالت ایران کمتر ا  شهروندان ارواای شرقی و آسیای میانه است؟ است؟ آیا تأثیرگذاری آن
   سو انند؟ ها برای مردم ایران در می بیشتر ا  آن

ها  ده آور های سرسام ای ا  نیروهای سیاسی ایرانی با صرف هزینه چرا مجاهدین به جای تشکیل ج هه-۹۰۴

ی خارجی هستند؟ آیا این امر به  ا  سیاستمداران با نشسته« ای  ج هه»به دن ار تشکیل  ،دالری ساالنه میلیون
 کند؟ یم کمک میسرنگونی رژ

ی این سا مان در ااریس  دهند در مراسم ساالنه چرا مجاهدین به اعضای شورای ملی مقاومت اجا ه نمی -۹۰۵
ها سیاستمداران ارواایی و آمریکایی حضور دارند  و سمینارهای برگزار شده ا  سوی این سا مان که در آن

 ی ملی مقاومت نیست؟ آیا این تحقیر بیش ا  ایش اعضای شورا  سخنرانی کنند؟
کنندگان در آن استخدامی  های مختلف که هم سخنرانان و هم بخشی ا  شرکت آیا برگزاری سمینار -۹۰۶

ی اناهنجویان افغانی، آفریقایی،  اندا د؟ آیا حضور گسترده هستند، شما را به یاد برگزاری سمینارهای رژیم نمی

ی مجاهدین شما را به یاد حضور میهمانان خارجی   ی سالیانهها عرب، ارواای شرقی و آسیای میانه در برنامه
آیا حضور  اندا د؟ اندا د؟ آیا این مشابهت شما را به فکر نمی و ... نمی« ارتحار امام»بهمن و سالرو   ۹۹مراسم 

 ،کنند آیا چنانچه مجاهدین ت لیغ می کند؟ کمکی به سرنگونی رژیم می ،مجاهدین  در مراسم شهروندان خارجی
ها و اهداف مجاهدین به  شهروندان کشورهای آفریقایی، افغانی، ارواای شرقی و ... برای اعالم حمایت ا  آرمان

 آیند یا برای سفر و هتل و خورد و خوراک مجانی؟ مراسم مجاهدین می

جهان با شان ا  اقیی نقاط  چاکان کشور دنیا مح وبیت دارند و سینه ۶۲مجاهدین که به ادعای خودشان در  -۹۰۲
ی  رسانند و در مراسم ساالنه های فراوان برای شنیدن سخنان مریم رجوی خود را به ااریس می تحمل سختی

تی نیستند؟ چرا کنند چرا در میان ایرانیان خار  ا  کشور و ااو یسیون ایران دارای چنین مح وبی ها شرکت می آن
دانند و  ها را می میانه، افغانستان و ... قدر آن، آسیای شهروندان کشورهای آفریقایی، عرب، ارواای شرقی

چرا در چنین حالتی بسیاری ا  افراد به عنوان ناراضی ا  ها هستند نه؟  ایرانیان که ا  نزدیک شاهد جانفشانی آن

 شوند؟ ها جدا می آن
کت شرکشور دنیا  ۶۲خارجی ا   ی ان برجستههممی ۶۰۰ها  به ادعای مجاهدین در مراسم امسار آن-۹۰۸

قاره به  ر انجکشور د ۴۲ی خارجی ا   میهمان برجسته ۶۰۰در حالی که سار گذشته مدعی بودند  ،داشتند
مجاهدین در انج « مح وبیت»کشور و افزایش  ۹۹با وجود اضافه شدن میهمانان چرا  ،بودند  ها آمده مراسم آن

نمایندگان اقشار مختلف مردم ایران  ا د؟ چرا شو به سطح اق ار عمومی ا  آنان در میان ایرانیان افزوده نمی ،قاره
مورد « هللا حزب»و « حزب یکتاارستان»دهندگان  ترین نیروها و تشکیل دهبه عنوان بالن «کارگران و دهقانان»به ویژه 

   توان رژیم را سرنگون کرد؟ می ا  انج قاره آیا با این میهمانان خارجی ن ود؟در این مراسم خ ری  مجاهدین، تأیید

های هنگفت  شان را با  رق و برق ت لیغات و صرف هزینه های استراتژیکی و تاکتیکی آیا مجاهدین شکست-۹۰۲
آیا شود؟  ی ایرانی هر سار کمتر ا  ق ل می نفون مجاهدین در جامعهاید  آیا شما هم متوجه شدهاوشانند؟  نمی

فت و آمد و خورد و خوراک و هتل مهمانان و مجاهدین حاضرند هزینه برگزاری این جلسات و هزینه ارداخت اور ر
 د؟نسخنرانان را تک به تک اعالم کن

هیچ شعاری در حمایت ا  مجاهدین سر داده نشد؟ بر اساس « ۸۸جن ش »و « تیر ۳۸»چرا در جن ش -۹۳۰

های  ابانها هزار تماشاگر فوت ار اس ا  اایان مسابقه در خی  ، ده۶۰ی  ترین رو های دهه ادعای مجاهدین در سیاه
های تهران در اعتراض به این  ها هزار نفر در خیابان ، ده ۶۲اس ا  کشتار دادند،  می« درود بر رجوی»تهران شعار 

این مردم چرا دادند!  می «درود بر رجوی»های شهدا و  ندانیان سیاسی شعار  کشتارها همراه با مادران و خانواده
او فروکش « مح وبیت»ار به نف  مجاهدین و رجوی ندادند؟ آیا یک شع« ۸۸»و « تیر ۳۸» های سیاسی در جن ش

 کرده و یا ادعاهای ق لی دروغ بود؟ 
 

امپریالیستی مجاهدین اس ا  ایرو ی انقالب و حمایت تمام عیار ا  اشغار سفارت آمریکا و  آیا سیاست ضد-۹۳۳

ست نابخردانه باعث به گروگان رفتن مردم آیا این سیا  کنید؟ های آمریکایی را تأیید می مخالفت با آ ادی گروگان
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ی سا ی جنگ ایران و عراق، انقالب فرهنگی، بسته شدن فضای سیاسی  ایران و یکی مواردی که باعث  مینه

که رژیم با توسل به آن به بسیج نیروهایش در داخل و خار  ا  کشور ارداخت « شیطان بزرگ»کشور و خلق 

 نشد؟ 
کردند، مسئولیت ترور  امپریالیستی را ت لیغ می اید چرا در دورانی که سیاست ضد آیا ا  مجاهدین ارسیده-۹۳۹

را « ن رد با آمریکا»و « سرکوچه کمینه مجاهد ارکینه»گرفتند و سرودهای  های آمریکایی را به عهده می ژنرار
ی بخش  به عهده کردند و اس ا  آن که تالش کردند به آمریکا نزدیک شوند مسئولیت این ترورها را تولید می

کدام یک ا  دو سیاست مجاهدین   انداختند؟« نما های چپ  ااورتونیست»مارکسیست لنینیست سا مان یعنی 

   درست و اصولی است؟ آیا انتقادی در این  مینه صورت گرفته است؟
این کشور به های  گیری دیپلمات ها را ا  تسخیر سفارت آمریکا و گروگان آیا مجاهدین که بیشترین حمایت-۹۳۱

ها در ایران را  ی آن های آمریکایی مخالف بودند و عدم محاکمه عمل آوردند و تا آخرین لحظه با آ ادی گروگان
اند؟ سیاست قدیمی این سا مان درست بود یا سیاست   نامیدند، ا  خود انتقاد کرده می« کاایتوالسیون»اعطای 

 ترین محافل آمریکایی است؟  طلب ترین و جنگ با راستجدید این سا مان که همراهی و همگامی و همکاری 
ترین شعار مجاهدین بود باور  که اصلی« نااذیر بین خلق و امپریالیسم تضاد آشتی»آیا همچنان به شعار -۹۳۴

های مجاهدین کجاست؟ آیا با توجه به رویکرد متفاوت مجاهدین به  دارید؟ اگر آری جایگاه این شعار در سیاست

 ضرورت ندارد این سا مان ا  خود انتقاد کند؟« مامپریالیس»
های امنیتی آمریکا و فرانسه را تأیید  نژاد  نده بود همنشینی با رؤسای سا مان سیا و دستگاه اگر حنیف-۹۳۵

« ی مقاومت رئیس جمهور برگزیده»ی   ها سخنرانان مراسم مجاهدین و میهمانان ویژه کرد؟ آیا ا  این که آن  می
 کرد؟  رسیده احساس  رور می «تکاملی»بالید؟ آیا ا  این که سا مانی که بنیاد نهاد به چنین  ود میهستند به خ

 

ی  های فراقضایی و وحشیانه آیا سیاست مسعود رجوی م نی بر حمایت ا  تشکیل دادگاه انقالب و اعدام-۹۳۶
کنید؟ آیا دخالت  ها را تأیید می عدامکنید؟ آیا ت ریک گفتن به خمینی بابت ا اس ا  ایرو ی انقالب را تأیید می

کنید؟ آیا چنین اقدامی  را تأیید می ها های مطروحه در آن ها و ارونده این دادگاهبخشی ا  مجاهدین در تشکیل 
  آیا انتقادی در این  مینه صورت گرفته است؟  اندا ی یک سیستم قضایی قرون وسطایی نیست؟ مشارکت در راه

آیا بابت ت ریک گفتن به خمینی در ارت اط با  ،کنند مخالف حکم اعدام معرفی می خود راکه مجاهدین -۹۳۲
 برای خمینی« فرمان قاط »ی رسمی ا    در اطالعیهآیا این سا مان اند؟  انتقاد کرده ا  خود های اور انقالب اعدام

هره راستین مکتب توحید و ارتو دیگری ا  چ» سران رژیم شاه حمایت نکرد؟ آیا فرمان خمینی را « مجا ات فوری»

که احتماالً شامل « حکم اعدام»و مخالفت با « راستین مکتب توحید  چهره»تکلیف   اسالم نخواند؟« ایدئولوژی
  شود چیست؟ ی افراد می همه

خوانند و به  می« هللا حزب»شان را  دانند، سا مان می« استقرار نظام توحیدی»مجاهدین که خود را متعهد به -۹۳۸
 گذاری کنند؟  در کشور اایه« سکوالر»توانند نظامی  باور دارند چگونه می« والیت فقیه»ی تئور

 

ای  نامید؟ آیا مسعود رجوی برای چنین خ ط تاریخی را جن ش مترقی و انقالبی می ۴۹خرداد  ۳۵آیا همچنان -۹۳۲
 عذرخواهی کرده است؟ 

دهد موافقید؟ آیا قرارگاه  اش را می وی وعدهکه مسعود رج« اسالمی تیکدموکراجمهوری »آیا شما با -۹۹۰
« اشرف»آیا روابط و قوانین موجود در   مورد ادعای مجاهدین باشد؟« جمهوری»تواند الگویی ا   نمی« اشرف»

آیا مردم ایران خواهان نوع دیگری ا  ای هستید؟  مورد تأیید شماست؟ شما خواهان  ندگی در چنین جامعه

آیا حاضر هستند به خاطر جایگزینی   آیا آمادگی اذیرش چنین سیستمی را دارند؟ در حکومت هستند؟« اسالم»
 جانفشانی کنند؟ « اسالم»نوع جدیدی ا  

داد در  ۳۱۸۸ای که در سار  کنید چنانچه رژیم سقوط کرد مسعود رجوی براساس وعده آیا شما باور می -۹۹۳
گفت مانند یک طل ه به  اندا د که می ی خمینی نمی دهی او شما را به یاد وع کند؟ آیا وعده شرکت نمی« قدرت»

 کند؟  اش را عملی نمی گوید چرا همین االن وعده  راست میرجوی رود؟ اگر  قم می
 

کردند که  را کسی معرفی می« سمپات»شان  مجاهدین در آمو ش و تشریح مواض  سیاسی و ایدئولوژیک -۹۹۹

ترین هواداران مجاهدین در خار  ا  کشور، اصور و احکام  چرا نزدیکرد، سا مان را ق ور دا« ایدئولوژی و استراتژی»
کنند؟ چند درصد ا  هواداران مجاهدین در خار  ا  کشور حجاب دارند و یا فرائض  مسلم اسالمی را رعایت نمی

این سا مان را   ترین هواداران توانند نزدیک شان نمی« انقالب ایدئولوژیک»چرا مجاهدین و آورند؟  دینی را به جا می
 به اسالم نزدیک کنند؟

 

آیا با ادعای مجاهدین م نی بر  های گوناگون موافقید؟ آیا با آمارهای ارائه شده ا  سوی مجاهدین در  مینه -۹۹۱
ی شما  آیا مریم رجوی در میان خانواده  درصد مردم ایران برخوردار است موافقید؟ ۲۰این که مریم رجوی ا  حمایت 

     چنین حمایتی برخوردار است؟ادر ایران 
 هزار نفر باشند؟ ۴کردید اعضای ارتش آ ادی خش تنها  آیا تا ایش ا  سقوط رژیم بعث عراق فکر می-۹۹۴

ی ور شی  بزرگترین جشنواره در و دیدار بر یل و کرواسی فوت ار در حالی که مراسم افتتاحیه جام جهانی-۹۹۵
در مراسم بزرگداشت هزار تماشاگر داشت و  ۲۵کمتر ا   فوت ار نار جام جهانیدیدار فیهزار نفر و  ۶۴کمتر ا   دنیا

کمتر ا   ،المللی در سطح ملی و بین نظیر ماندال و مح وبیت بی کشور دنیا ۲۰نلسون ماندال علیر م حضور سران 
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به  نفر ایرانی هزار ۳۰۰بیش ا   ،در ااریس  اذیرید که در یک سالن سربسته هزار نفر شرکت داشتند آیا می ۲۵

   شرکت کنند؟ دعوت مریم رجوی

هزار عراقی در این کشور برخوردارند! در انتخابات مارس  ۹۰۰میلیون و  ۵مجاهدین مدعی هستند ا  حمایت -۹۹۶
ها را به خود  ها و بخشی ا  شیعیان، بیشترین کرسی عراق که ائتالف ایاد عالوی متشکل ا  سنی ۹۰۳۰

و یر عراق متشکل ا  بخش بزرگی ا  شیعیان که  المالکی نخست ی آورد و ائتالف نوریرأ ۹،۸۴۲،۶۳۹اختیاص داد 
رأی آوردند، چگونه  ۶۲۵هزار و  ۶۴۳میلیون و  ۵رأی آورد. این دو ائتالف روی هم  ۹،۲۲۹،۰۸۱کابینه را تشکیل داد 

چرا عاهای مجاهدین هست؟ ؟ آیا عقالنیتی در ادبه تنهایی ا  چنین حمایتی برخوردارندمجاهدین در این کشور 

ایاد عالوی « ائتالف»دهند؟ چرا مجاهدین ا  هوادارانشان نخواستند که به  مجاهدین در عراق دولت تشکیل نمی
 رأی دهند؟ 

هزار نفر عراقی را کسب  ۹۰۰میلیون و  ۵توانند حمایت  میلیون جمعیت، می ۹۴مجاهدین که در عراق با  -۹۹۲
دانید رأی هر دو  آیا میبخش کوچکی ا  ایرانیان خار  ا  کشور را به دست آورند؟ توانند حمایت  کنند چرا نمی

کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان علیر م ادعای تقلب گسترده در انتخابات، به مراتب کمتر ا  این آمار است؟ 
 (رأی ۱۴۶۳۶۱۲رای و ع دهللا ع دهللا  ۴۴۸۵۸۸۸اشرف  نی احمد ی، )

هزار حقوقدان عراقی ا  این سا مان و حضور آن در سر مین عراق  ۳۹ستند بیش ا  مجاهدین مدعی ه -۹۹۸

هزار  ۶۰بخش کوچکی ا  توانند حمایت  اذیرید؟ چرا مجاهدین نمی  اند؟ آیا شما چنین آماری را می حمایت کرده
خار  ا  کشور را در  توانند حمایت حقوقدانان ایرانی را کسب کنند؟ چرا نمی ایرانی و مشاور حقوقی حقوقدان

   کسب کنند؟
بیورت  نده شاهد « میلیون بیننده در عراق و کشورهای عربی و خاورمیانه ۱۳»مجاهدین مدعی هستند -۹۹۲

کنید؟ آیا اگر چنین جمعیتی   اند، آیا شما چنین آماری را باور می سخنرانی مریم رجوی در مراسم ویلپنت بوده

برد؟ چرا این جمعیت به یاری  کی و سپاه قدس و لشکر بدر و ... را آب نمیالمال هرکدام یک سطل آب بریزند نوری
 کند؟ هدین میکذب چه کمکی به مجا آید؟ این آمار سراسر مجاهدین گرفتار در لی رتی نمی

آیا  دهند؟ به دست نمی ندچرا مجاهدین آماری ا  ایرانیانی که بیورت  نده شاهد سخنرانی مریم رجوی بود-۹۱۰
سوریه و رئیس جمهور برگزیده مقاومت عراق و  ،با داشتن این همه هوادار عربمریم رجوی  بهتر نیست

  المالکی یا بشار اسد شود؟ نوری« آلترناتیو»بهتر نیست مریم رجوی  آیا ؟خوانده شود کشورهای عربی
 

؟ باشیداا و آمریکا کشتار مجاهدین در عراق و برگزاری مراسم سوگواری و آکسیون در ارو ید شاهدآیا موافق-۹۱۳

 برای متوقف کردن این روند چه باید کرد؟
مجاهدین که در کنند؟  برای خرو  ا  لی رتی و عراق استفاده نمی« توان و باید می»چرا مجاهدین ا  شعار -۹۱۹

 ۳۳کودک در عرض مدت کوتاهی ا  عراق شدند چرا در  ۲۰۰قادر به خرو   ۳۲۲۰در سار « جنگ خلیج»جریان 
ی خود در ااریس را  چرا مجاهدین گردهمایی سالیانهاند؟  ته قادر به خرو  نیروهایشان ا  عراق نشدهسار گذش

رسانی  چرا مجاهدین در مورد لی رتی اطالعکنند؟  ت دیل نمی« لی رتی»به تالشی برای خرو  افراد گرفتار آمده در 

 کنند؟  نمی
که در  ها آن  کنند؟ آیا انتشار اسامی شار ایدا نمیشوند انت چرا اسامی کسانی که ا  لی رتی خار  می-۹۱۱

ی اسالمی است کمک به سرخ جهانی و رژیم جمهور اناهندگان، صلیب اختیار دولت عراق، کمیساریای عالی
 دستگاه اطالعاتی رژیم است؟ چگونه؟ 

ند؟ آیا اایان کن چرا مجاهدین در مورد جانشین کوبلر و اقدامات صورت گرفته ا  سوی او روشنگری نمی-۹۱۴

اذیرش بیش   ی کوبلر  مینه  مأموریت کوبلر در عراق و انتخاب جانشین وی باعث گشایشی در کار مجاهدین شد؟
ای برای انتقار  کنون چه اقدام عملین را به وجود آورد، جانشین وی تانفر در آلما۳۰۰نفر در آل انی و  ۹۳۰ا  

  ش برای انتقار مجاهدین به خار  ا  عراق بود؟آیا گناه کوبلر تال  مجاهدین انجام داده است؟
اند و  سه وکیل مداف  استخدام کرده« لی رتی»و « اشرف»کردند برای هر یک ا  ساکنان  مجاهدین ادعا می-۹۱۵

چرا بیالنی ا  اقدامات صورت های هنگفت دریافت کردند،  شان اور ها و هواداران به این بهانه ا  تعدادی ا  خانواده
 دهند؟  توسط وکالی مزبور ارائه نمیگرفته 

اند ماهیانه عالوه بر حقوق اناهندگی،  آیا حقیقت دارد که مجاهدین به کسانی که به آل انی انتقار ایدا کرده-۹۱۶

  آیا ارداخت این اور دلیل انساندوستانه دارد؟اردا ند تا سکوت کنند؟  صدها دالر می
ها را  آن ،ار تعدادی ا  اعضایشان ا  اشرف و لی رتی به کانادا و انگلیسآیا حقیقت دارد مجاهدین بعد ا  انتق-۹۱۲

چرا مجاهدین یک مرکز کردند؟  هایشان نگاهداری می  های مخفی و بدون اطالع خانواده ها دور ا  بقیه در خانه مدت
آیا   کنند؟ اد نمیهایشان ایج به خانواده« لی رتی»رسانی در مورد سالمت و یا وضعیت ساکنان  خ ری برای اطالع

رسانی به خانواده چه ضرری به جن ش  شان با اطالع باشند؟ اطالع دارند ا  سالمت بستگان  ها حق خانواده

  ند؟   می
 

که مریم رجوی سار گذشته ارائه داد آمده است: « تنها آلترناتیو دموکراتیک ایران»ای  ماده  ی ده برنامهدر -۹۱۸
بروند تا ما جايگزين آنها شويم، حرف ما اين است كه رأي و انتخاب و نظر مردم  حرف ما اين نیست كه آخوندها»

چه « تنها آلترناتیو دموکراتیک ایران»این میان تکلیف شعار  آیا ا  مریم رجوی ارسیدید در« ايران حاكمیت ایدا كند.
 اید؟   های آشکار سؤالی کرده آیا تاکنون راج  به این تناقض شود؟ می

ما خواهان ايجاد يك نظام قضايی مدرن، م تنی » ای م نی بر این که  ماده ی ده دعای مریم رجوی در برنامهآیا ا-۹۱۲

اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری ا  محاكمه علنی و استقالر كامل قضات  بر احترام به 
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به استعفای دو عضو با « دگیرسی به منظور ی ملی مقاومتنشست فوق العاده شورا»با برگزاری  «هستیم

 ساعت ا  ۹۴جم  آوری اانید امضاء ظرف » و، «شناعت، شقاوت و خیانت»صدور حکم  و این شورای  سابقه

کسی که نتواند در خانواده و جم  کوچک خود، آ ادی بیان و ابرا  همخوانی دارد؟ بر علیه ایشان « سراسرجهان
تواند  با اعضای آن رعایت کرده و آن را محترم بشمارد، چگونه می عقیده و حق انتخاب )استعفاء!( را در ایوند

 بیان کند؟ میلیونی ۸۰ی  چنین ادعایی را در ایوند با یک جامعه
ترین مسائل  ترین و خیوصی به سادگی، شخییوقتی مسعود رجوی به عنوان ره ر عقیدتی مجاهدین  -۹۴۰

کشد که بیشتر  کند و خط و نشان می ها بیان می در رسانهی ممکن  ترین شیوه را به  شتجداشدگان و ناراضیان 

اش اعتماد کرد که  ای ماده ی ده  توان به ادعای مریم رجوی و برنامه میدری کند، چگونه  تواند ارده ا  این هم می
  آیا این ادعاها شوخی تلخ نیست؟ ؟«گذاريم های فردی احترام می یما به كلیه آ اد»  گوید:  می

ادبیات خشن و  شت  ی روامدار و اهل تساهل و تسامح ا  ت، در کدام اندیشهدموکرام جریان مدرن و در کدا-۹۴۳
دیدن این همه  کنند؟ آیا ا  گیرند استفاده می انشان به کار می مجاهدین برعلیه منتقدو ار ا  دشنام و تهمتی که 

آیا در  ؟افتید ود، به وحشت نمیش منتشر می مجاهدین های فحش و اصطالحات  شت در مطال ی که در سایت
  بافی ابلهانه نیست؟ خیار مریم رجوی در ایران آینده ای ماده  ی ده برنامهبستن به اجرای 

 

 که یک طرف آن نیروهای تحت ره ری را جنگ داخلی در عراقآیا سیاست مجاهدین م نی بر حمایت ا  -۹۴۹
  هستند ق ور دارید؟ «داعش»

که  را کسانی جنایات گرایی در عراق هستند، آیا تیاویر سد محکمی در برابر بنیادمجاهدین مدعی بودند -۹۴۱
اعمار صورت گرفته ا  آیا ا  نظر شما   دانید؟ ها را بنیادگرا نمی اید؟ آیا آن کنند دیده ها دفاع می مجاهدین ا  آن

آیا دلیل عدم  وند؟ش محسوب می «جنایت علیه بشریت» عراقی دست بسته صدهاسوی آنان به ویژه اعدام 

 اید؟ ارسیدها  سوی مجاهدین را  محکومیت این جنایات
 

و  شان گیری علیه بستگان درجه یک آیا سیاست مسعود رجوی م نی بر واداشتن مجاهدین به موض -۹۴۴
کی ا  ی محمد اق ار ی آیا مقاالت  شت، وقیحانه و هتاکانه  کنید؟ را تأیید می ها دادن اتهامات ناروا به آن نس ت

اندا د که مورد لعن و نفرین  االسالم نمی طریق« مادر»سپردگان مسعود رجوی علیه خواهرانش شما را به یاد 
 کوشد حرمت و کرامت خواهرانش را حفظ کند؟  آیا در فرهنگ ایرانی ، برادر بزرگ نمی  مردم ایران قرار گرفت؟

آیا موافق هستید؟  ،ی مسعود رجوی است اختهکه س« ، فامیل الدنگ ماننگ ما ننگ ما»آیا با شعار -۹۴۵

 ی ایران اذیرای چنین شعارهایی هست؟ جامعه
تواند حمایت مردم ایران  می ،خود را به دست آورد ی نیروهای د حمایت اعضای خانوادهآیا سا مانی که نتوان-۹۴۶

تور مسعود رجوی و برای دریافت ها توسط فر ندان و عزیزانشان که به دس دادن خانواده آیا فریبرا به دست آورد؟ 
  کنید؟ گیرد را تأیید می کمک مالی صورت می

 

چرا مجاهدین در مورد   کنند؟ مقاومت به ایران تردد می  چه تعداد ا  اعضای سابق مجاهدین و شورای ملی-۹۴۲
   کنند؟ ها روشنگری نمی آن

ران نزدیک مجاهدین به ایران سفر مقاومت و هوادا  چه تعداد ا  همسران اعضای فعلی شورای ملی -۹۴۸
  کنند؟ ها ع ور ا  مر  سرخ است سکوت می چرا مجاهدین در این مورد که به تع یر آن  کنند؟ می

سرال قدیمی و مسئور تدارکات و اشتی انی مالی و لجستیکی سابق منیوری   اس ا  دستگیری علی -۹۴۲

« ضد تروریسمامنیت و کمیسیون »سی برای رژیم، در اسرائیل به اتهام جاسوتشکیالت مجاهدین در ترکیه 
در مورد  «کمیسیون»چرا این  تبارها به ایران سفر کرده است ۳۱۸۶ا  سار  اعالم کرد ویمقاومت   شورای ملی

سرنوشت وی چه  کرد افشاگری نکرد؟ آمد می و رفت« اورسوروا »به ایران به  اش وی که ق ل ا  سفرهای متوالی
ارونده به کجا   ا  دستگیری وی در مورد او سکوت شده است؟ نزدیک به یک سارذشت شد؟ چرا با وجود گ

 کاسه بوده؟  ای  یر نیم چرا مجاهدین ایگیر ارونده نیستند؟ آیا کاسه کشید؟
 

مجاهدین و حمله به سا مان هایشان در دفاع ا   نامه ۵۲۲ی مجاهد  تمامی مجاهدینی که در نشریه چرا-۹۵۰

ی نیروهای آمریکایی به عراق، مجاهدین را ترک کرده و به ایران و  یان انتشار ایدا کرد اس ا  حملهمنتقدان و ناراض
هایی که ا  قور افراد در مناس ات  خط آیا به دست ؟شان را تکذیب کردند های ق لی و نامه ارواا اناه آوردند

 یابد باور دارید؟   مجاهدین انتشار می
اند و در آن به  های خیوصی افراد که در او  اعتماد و یا تحت فشار و اج ار نوشته هآیا با انتشار عمومی نام-۹۵۳

هایی متعلق به شما بود موافق  آیا اگر چنین نوشته اند موافقید؟ شان نیز اشاره کرده مشکالت و گناهان جنسی

 ها بودید؟ انتشار عمومی آن
رضا روحانی، کریم قییم، اسماعیل وفا یغمایی، ایر  آیا در مقابل وجدان خود باور دارید که آقایان محمد-۹۵۹

و دیگر منتقدان و ناراضیان  ، ایر  میداقی، محمد جعفری )همنشین بهار(حیدرنژاد  شکری، سعید جمالی، حنیف
 اند؟  خود را به رژیم فروخته مدعی استها عاطفه و عفت اق ار، مهنا  قزلو و ... چنانچه مسعود رجوی  و خانم

ی سرودهای نوستالژیک  شنوید که مجاهدین، اسماعیل وفا یغمایی سراینده خوانید و می قتی میآیا و-۹۵۱
بخوان ای »، «آ ادی»، «جهاد»، «شهادت»، «میلیشیا»، «ایران  مین»، «چهار خرداد»مجاهدین ا  جمله 

های مرگ رفتند مزدور  وخهها به ج آن  ها با خواندن فروغ  و ... را که بسیاری ا  جاودانه« فرمان موسی»، «همسفر

ی مجاهدین فاصله  آیا به نوعی بین شما و  گذشته  شوید؟ کنند  مگین نمی و ارت اطالعات و ... معرفی می
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هایی  ها و مرارت ی رنج شود؟ آیا اگر امثار اسماعیل وفا یغمایی و دیگر منتقدان مجاهدین با وجود همه ایجاد نمی

ی ضعف و درماندگی ااو یسیون و  باشند نشاندهنده زدور و ارت اطالعات شدهاند، م که ا  سوی رژیم متحمل شده

 قدرت رژیم نیست؟ 
اشرف تجربه  در مورد آنچه درآیا روایت آقایان امیر صیاحی، رضا گوران، جمار عظیمی، سعید جمالی و ... -۹۵۴

  دانید؟ سا  و ارت اطالعات می را  یرواقعی و دست اند کرده و شاهد آن بوده
های داخلی مربوط به انقالب ایدئولوژیک را در حالی که با مرگ  صفایی ا  نشست آیا روایت کمار رفعت-۹۵۵

 ؟ دانید ی و ارت اطالعات می اختهکرد ساخته و ارد دست و انجه نرم می

می  اسالم الجوردی این بود. بچه ها در  ندان به او»  گوید: می ۳۱۲۸مسعود رجوی در سخنرانی عاشورای  -۹۵۶
گفتند چرا دروغ می گویی که ما وابسته به اجن ی و خارجی هستیم؟ جواب می داد که قرآن گفته به سه طایفه 

به « ها بچه»آیا مسعود رجوی در وابسته معرفی کردن همان . «باید دروغ گفت: به منافق، به  ن و به کافر!
  رود؟ راه الجوردی را نمی ،«اجن ی و خارجی»

منتقدان مجاهدین به دستور مسعود رجوی، الگوبرداری ا   « سب و لعن»گرفتن سیاست آیا در ایش  -۹۵۲
رژیم  های جمعه و اجتماعات در نما « شعار مرگ بر منافق»و  سیاست معاویه، در سب و لعن علی در همه جا

 نیست؟ 

تند مزدوران و ارت ایوس« کمپین انتقار ساکنان اشرف و لی رتی به کشور ثالث»آیا هزاران نفری که به -۹۵۸
شود که به جای رژیم، ااو یسیون در حار  گرفته نمی  تان مث ت است، چنین نتیجه اطالعات هستند؟ اگر ااسخ

 ااشی است؟ فرو
چرا درخواست انتقار مجاهدین آیا شما مخالف انتقار ساکنان لی رتی به کشور ثالث و مکان امن هستید؟ -۹۵۲

و دستگاه امنیتی رژیم و « هابیلیان»دانید انجمن  آیا می رت اطالعات است؟برای و ا« مزدوری»به کشور ثالث 

 سپاه قدس مخالف انتقار مجاهدین ا  عراق به کشور ثالث هستند؟ 
 

نژاد مطرم کرد باور دارید؟ آیا سیاست ره ری  آیا همچنان به مر  بین استثمار شونده و استثمارگر که حنیف -۹۶۰
المللی و در عین حار دشمنی با منتقدان مجاهدین  بین« استثمارگران»اهنگی با مجاهدین برای همراهی و هم

آیا  نژاد نیست؟ اذیرید؟ آیا این سیاست خالف مر بندی ترسیم شده توسط حنیف و انقالب ایدئولوژیک را می
خلق  منطقی است که دیدگاه افراد نس ت به مسعود رجوی میزان حق و باطل قرار گیرد؟ مر  بین خلق و ضد

 چیست؟ مر  بین خائن و خادم چیست؟

 
ای را سراغ دارید که روشنفکران جامعه با آن نه تنها همراه ن اشند بلکه مخالف آن  آیا هیچ جن ش مترقی-۹۶۳

باشند؟ چرا تا ق ل ا  انقالب ایدئولوژیک بسیاری ا  روشنفکران جامعه همراه مجاهدین بودند؟ چرا امرو  نه تنها ا  
کنند بلکه مخالف جدی هم هستند؟ مجاهدین تغییر کردند یا روشنفکران  شان حمایت نمی هدافمجاهدین و ا

 جامعه؟

اید؟ آیا به خاطر طرم سؤاالت   اید گرفته آیا تاکنون ااسخ سؤاالتی را که بطور خیوصی ا  مجاهدین ارسیده -۹۶۹
سؤاالت ایرامون را که حاوی « ۲۹ش گزار»آیا نوع برخورد مجاهدین با  اید؟ خیوصی مورد اتهام قرار گرفته

  دانید؟ است منطقی می مجاهدین
جدیدی  حاوی نکاتسؤاالت ق الً به طرق گوناگون مطرم شده و  آیا با توسل به این توجیه و بهانه که این -۹۶۱

ی یک ج نش  ؟ آیا وظیفهارداختکنندگان  ناسزاگویی به ارسش بهو  سربا   دااسخگویی  توان ا  مینیستند 

به جای فحش و ناسزا دادن و توهین و تهمت  دن، ااسخ  بیند که در ادعاهای خود حقانیتی میانقالبی و مترقی 
 به این سؤاالت نیست؟

های  را به چنین واکنش« تنها آلترناتیو دموکراتیک»هایی بیان شده است که این  ها و حرف مگر چه ارسش-۹۶۴
توانند با واکنشی عقالنی و منطقی، ااسخ  نمیوقتی مجاهدین ؟ شتابزده، عی ی و نابخردانه برانگیخته است

 ی ایران را دارند؟ ی بحران  ده یک منتقد را بدهند چگونه ادعای حل دموکراتیک مشکالت جامعه
جای صرف این همه وقت و انرژی، نخواستند و یا نتوانستند، با  هب«! تنها آلترناتیو دموکراتیک»چرا این  -۹۶۵

را به سادگی خاموش کرده و با اث ات «  ائله»یده و منطقی و درخور اذیریش برای همگان، این های سنج ااسخ

را ا    مردم بیافزایند و منتقدان« قلوب»خود در « مح وبیت»درست بودن اندیشه، سیاست و رفتارشان، همزمان بر 
  دشمنان خود شوند؟ اشت اه درآورده و حتا مخالفان خود را جذب کرده و موجب ریزش نیروها در صف

نیستند؟  ایرانی و منتقدین و مخالفین خود چرا مجاهدین حاضر به بحث و گفتگو با دیگر نیروهای سیاسی-۹۶۶
ها  ها و اهداف آن های سیاسی با برنامه ی افراد و گروه مگر نه این که در جوام  دموکراتیک مردم ا  طریق مناظره

شان حمایت  ناظره بین مجاهدین و دیگر نیروهای سیاسی و منتقدینی بحث و م آیا ا  ایده شوند؟ آشنا می

 کنید؟ می
حاضر به میاح ه با خ رنگاران آ اد و  و رد شده ا  فیلترهای مختلف، چرا مجاهدین بجز موارد گزینشی-۹۶۲

  های آ اد هراس دارند؟ ای نیستند؟ چه کسانی ا  گفتگو با رسانه ل و حرفهمستق
 

اند؟  خواهانه های ضروری جن ش آ ادی ی گفتمان ن در ابهام نگهداشتن مسائل و سدکنندهچه کسانی خواها-۹۶۸
د اعتماد و انتخاب دارسا ی و روشنگری گریزان بوده و دوست ن که ا  شفاف هستخواهی  آ ادی یکدام نیرو

درست ا  دموکراسی، آگاهی و روشنی بوده و در تعیین نیروی جایگزین، با تکیه بر آگاهی و درک  ی مردم بر اایه

ها هراسانند  که ا  آگاه شدن آن کنندخواهند ا  مردم انهان  عمل کنند؟ این نیروها و اشخاص چه چیزهایی را می
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 خواهی را دشمن خود دانسته و ا  روبرو شدن با ایشان گریزانند؟ و هر خ رنگار و ارسشگر و منتقد مستقل و نیک

تضعیف نیروی »تر ا  اصور و ارکان دموکراسی، موجب  درک درست آیا نقد و ارسشگری و آگاهی و شناخت و

 ؟ها خ ر نگاهداشتن مردم و اوشاندن واقعیت شود یا ناآگاهی و بی می« مقاومت
در هر جم  و گروهی و با هر سطح و کمیتی وادار ساختن  ی قدرت کننده یکی ا  ابزار کنتررآیا ق ور دارید  -۹۶۲

آیا  ؟شود مینها شروع  ا  همین ارسش آیا کنترر قدرت ؟به ااسخگویی استاندرکاران آن  ره ران و دست
برای یک  آیا آگاهی جمعی و خرد جمعیت دنکمک کند به آگاهی جمعی و خرد جمعی نتوان مین ها ارسش

 نیست؟ ی آن  ی آینده کننده تضمین آیا نیست؟جن ش دموکراتیک، ضرورت 

خواند، چرا خود و نمایندگانش در برابر  ی تلویزیونی فرا می ظرهمسعود رجوی که دکتر بهشتی را به منا-۹۲۰
مجاهدین به ناسزاگویی و  ی «م ار ه»ایشنهاد ایر  میداقی برای انجام مناظره و بحث و گفتگو در مورد سه دهه 

 کنند؟  باشند با کسی بحث و گفتگو و مناظره می« قدرت»ها در  اگر آن اردا ند؟ اتهام  نی، می
 

چگونه به هوادارای ا  ی این سؤاالت دارای بار منفی نس ت به مجاهدین است،  به مجموعه  ااسخ اگر-۹۲۳
دهید؟ در مقابل وجدان خود چه ااسخی  مرتکب چنین اعمالی شده ادامه میو نیست « قدرت»جریانی که در 

 دارید؟ 
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 های آن  و بازتاب 3۹گزارش  –فصل اول 

 

 «3۹گزارش »ضرورت انتشار 

 
 

 چه اندوهی !

 ره ر
 رویای عدالت جوی سربا ان را جارو می کند

 و سربا ان
 گردو  ار اایگاه ره ر را

 )کمار رفعت صفایی(
 

 

 
ی مردم  گیرد و داوری را به عهده ، ادعاهای مجاهدین را ایش ا  آن که به قدرت برسند به چالش می«۲۹زارش گ»

ا  سنگری که اشت شد  مسعود رجوی باید مج ور می .«عال  واقعه را ق ل ا  وقوع باید کرد»چرا که  گذارد. می
 کرد:  آن انهان شده بیرون بیاید. او عنوان می

 

مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سا مان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را  هر کس حق دارد»
آ ادانه ابرا  کند. اما بهانه کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مر بندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به 

عاری ا  هر  تواند با دست با  و دانیم. یعنی که می های درونی آن را خیانت به میالح ملت می یکی ا  جنام
ها و تشکیالت و استراتژی  ها و برنامه گونه محذور، سرتااای مقاومت یا مجاهدین و تمامی افراد و سیاست

ها را در معرض سؤار و انتقاد قرار بدهد و اگر در جواب قان  نشد در انتقاد خود اافشاری کند.  و ایدئولوژی آن
ستمسک مخدوش کردن مر بندی با رژیم قرار دادن یا اما ا  این رهگذر به کیسه دشمن ریختن و آن را م

 مشروعیت خریدن برای آخوند خاتمی و شرکا، خیانت به میالح و آ ادی و حاکمیت ملت ایران است. 

بافی و ادعای بی اایه و بی هزینه نیست. حرف مقاومتی است که دو دهه است بیش ا   این حرف، کلی
بیست و چهار آنر  ۴۳۲ی  )مجاهد شماره« دشنام خورده است. هر جریان دیگری در تاریخ معاصر ایران

۳۱۲۲) 
 

بافی  کلی»گوید  چه او می آن شد یادآوری می رندداتوهم صداقت مسعود رجوی  نس ت بهکسانی که  هبایستی ب

  .د نیستی ندهد اا چه وعده می آنبه  او دهد نشان می  به روشنی عملش است و« هزینه اایه و بی و ادعای بی
ها با واقعیت به سم  و نظر مردم  ی عمیق آن و فاصله ندشد بایستی ادعاهای فوق در عمل سنجیده می

 ی این مهم برآمد.  به سهم خود ا  عهده« ۲۹گزارش »رسید.  می
تکرار کنیم. ن اید را ما اشت اه گذشته قابل مقایسه نیست، ا ۵۲هرچند موقعیت مسعود رجوی با خمینی در سار 

کرد  جایگزین آن کسی نه فکر می مدیریتگفتیم اما در مورد  های سلطنت می هلوی تنها ا  سیاهکاریدر دوران ا

به هایش روشنگری نکرد.  کس در مورد او و دیدگاه مطرم شد هیچ ۵۲و نه روشنگری. وقتی نام خمینی در سار 
آن که ااریس را خوردند، بدون ی او در  های اتوکشیده صح ت جز اقلیتی کم شمار، اکثریت قریب به اتفاق فریب

اردا د. در مورد  ترین وجه می سار است که بهای آن را به سنگین ۱۶ند. کشور ما ها را با محکی جدی بسنج آن
کند.  های سیاسی جن ش ن اید سیاست اشت اه ایش ا  انقالب را تکرار کنیم. جامعه ا  روشنگری ضرر نمی چهره

  ااسخگو شوند. بایستی ا  همین حاال سیاسی ره ران
مجاهدین و کسانی  مسعود رجوی با تهدیدگرفت چرا که  ا  طرف دیگر ن ایستی در انتشار آن تعللی صورت می

های برگزار «معاد»و   «قیامت»شان در  های خیوصی به افشای گزارش رنداین سا مان را دا که قید جدایی ا 

تحت عنوان  شان مسئوالناعتماد و اطمینان برای  های گذشته در او  و مطال ی که در سار« اشرف»شده در 
های گذشته برای تک  هایی که در طور سار و دست گذاشتن روی ارونده اند  نوشته« صفر صفر تناقضات جنسی»

بایستی به ره ری عقیدتی کرد.  ها را به سکوت و ماندگاری در مناس ات وادار می آن ،اند کردهتک مجاهدین تهیه 
ی  و نتیجه به سرآمده است تهدید و باجگیریشد که دوران  او تفهیم میشد و به  داده میمجاهدین هشدار 

    عکس دارند. 
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 «3۹گزارش »هدف از انتشار 

 
در نقد مناس ات و ایدئولوژی مجاهدین و خطاب به مسعود رجوی نگاشته شده بود اما نقد « ۲۹گزارش »هرچند 

های م تنی بر ایدئولوژی و مناس ات  ی دیدگاه ی ن ود بلکه همهی مجاهدین و مسعود رجو مزبور تنها متوجه
وم خواند و ا  لز همگان را به کاربرد اخالق در سیاست فرا می« ۲۹گزارش »شد.  تیک را شامل میدموکرا یر

 کند.  گوید و بر مذمت دروغ و ریا و تزویر اافشاری می شناسی در سیاست می برخورداری ا  وجدان و مسئولیت

اذیری و سهیم بودن نویسنده در فجای  به بارآمده در سا مان مجاهدین خلق تأکید  بر مسئولیت« ۲۹رش گزا»
 ای داشته باشد.  کند هرچند وی نقش بسیار حاشیه می

با اذیرش مسئولیت فردی و اذیرش سهم خود در هرآنچه که اتفاق افتاد و این سا مان و نویسنده در واق ، 
 رساند.  اند، ایش ا  هرچیز، به خود یاری میراهه کش جن ش را به بی

برد. ما مسئور اعمار فردی خود هستیم و به همین دلیل  ای مسئولیت شخیی را  یر سؤار نمی بهانه  هیچ

کوالکوفسکی ا  گفتگوی کهنه سربا  جنگ ویتنام با خ رنگار تلویزیون لشک گیری  بایستی ااسخگو باشیم. نتیجه
 کند.  وله آشنا میآمریکا ما را با این مق

کوشد این فکر را به او القا کند که وی به  کهنه سربا  جنگ ویتنام به جرم سرقت به  ندان افتاده و خ رنگار می
ای که  هایی که به چشم دیده و تجربه ای که ناگزیر به شرکت در آن بوده و صحنه خاطر جنگ وحشیانه و بیرحمانه

شده که وی را به سرقت و ت هکاری سوق داده است. اما کهنه سربا  در  ای برخوردار ا  سر گذرانده ا  روحیه
شود مسئولیت آن را به گردن دولت و یا  اش تأکید کرده و حاضر نمی ااسخ به او روی مسئولیت شخیی

 اش در ارتش آمریکا بیاندا د. کوالکوفسکی با تقدیر و تأکید ا  شهامت این کهنه سربا  در اذیرش فرماندهان سابق

   گوید: مسئولیت خود می
 

اگر برای دنیا رستگاری مقدر باشد، این رستگاری مرهون وجود كسانی است همچون آن ت هكار شجاع و »
 « مس ب نابودی آن كسانی خواهند بود مانند آن خ رنگار به ر م حسن نیت شان.

 

ی  ان ا  این روست که واژهگریز اذیر ن ود. مسئولیت اخالقی و وجدانی داشت و مسئولیت توان صداقت نمی
ای به این کلمات  کنند تا تفسیر خودخواسته اضافه می« وجدان»و « صداقت»و « اخالق»را به « انقالبی»

 هستند. « متوهم»ب خشند. ن اید فریب این دسته افراد را خورد که در بهترین حالت 
 

نااذیر، با انرژی و اتانسیلی  جانی وصفکند که در آ ا  با شور و هی سرنوشت نسلی را روایت می« ۲۹گزارش »

وجوی ناکجاآباد و  ی مجاهدین شد و در جست اتوایایی و آرمان گرایانه  کننده، مجذوب و مسحور ایدئولوژی خیره
ای تلخ و جانفرسا تنها جمود   درآورد. و در تجربه« اشرف»سرمست ا  رؤیای دنیایی  ی ا و انسانی، سر ا  برهوت 

 اش شد.   رهنگی و ا هم ااشیدگی خانوادگی و اجتماعی نییبفکری و ویرانی ف
 

یافت. مهدی  حتی اگر بخواهیم ا  موض  مجاهدین هم به مسائل نگاه کنیم بایستی این گزارش انتشار می
   گوید: چی یکی ا  ره ران سا مان مجاهدین می ابریشم

 

تمامی کسانی است که صاح ان  ی ما است و گزارش کردن هم حق شما و ایوسته گزارش دادن وظیفه»
بر علیه  –ای  با هر فاصله –واقعی انقالب و سا مان هستید. یعنی تمام کسانی که در کنار سا مان 

مان، من فرم بحث را به  اصلی  .... در رابطه با بحث کنند خمینی و بخاطر آ ادی و بخاطر استقالر م ار ه می
چه را که در داخل سا مان در این جریان  که گام به گام آنصورت گزارش بیان خواهم کرد. به این معنا 

گذشته، نکر خواهم کرد و بدون این که بخواهم قیاوت نهایی را بکنم شما را در جریان واقعیت خواهم 

چه را که اتفاق افتاده و نقطه  ی واقعیت است. یعنی آن چه من انجام خواهم داد گشودن دریچه گذاشت. آن
 « ش آن و بعضی ا  مفاهیم و مسائل مربوط به این انقالب نوین را توضیح خواهم داد. های حور و حو نظر

 
خرداد  ۳۳ -ی انقالب ایدئولوژیک در درون سا مان مجاهدین خلق ایران چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی

۳۱۶۴) 
 

به همین دلیل من به  کرده بودند، خودداری، «گزارش دادن»ی خود یعنی  مجاهدین به مدت سه دهه ا  وظیفه

چه را که در این سه دهه و به ویژه اس ا   عنوان یک هوادار سابق این سا مان به سهم خودم کوشیدم آن
« حق»کنم. این کار را « گزارش»به مردم ی نگاه خودم  در مجاهدین اتفاق افتاده ا  دریچه« انقالب ایدئولوژیک»

برعلیه خمینی و بخاطر آ ادی و »نستم. بیش ا  سه دهه هم دا ام می خود و نسلی که ا  میان آن برخاسته
در این سه دهه، « چه را که در داخل سا مان گام به گام آن»م ار ه کرده بودم. تالش کردم « بخاطر استقالر

« ی واقعیت چه من انجام دادم گشودن دریچه آن»بگذارم. « در جریان واقعیت»گذشته، نکر کنم و خوانندگان را 

  اند.  فسوس که بسیاری ا  شاهدان عینی در مستند کردن مشاهدات و تجربیات خود تعلل کردها بود.
 

  گوید: خود خطاب به هواداران مجاهدین در فرانسه می ۳۱۶۴چی در سخنرانی تیر ماه  همچنین مهدی ابریشم
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ید که به خودتان جرأت به خودتان جرأت دخالت در مسائل جدی انقالب را بدهید. آنقدر خودتان را جدی بگیر»

 «  سا  انقالب بشوید. بدهید وارد مسائل حیاتی و سرنوشت
 

سا   وارد مسائل حیاتی و سرنوشت»من هم همین کار را کردم و با نوشتن نامه سرگشاده به مسعود رجوی 
رایم مشخص ب توانند مجرمان و متهمان نمی ط یعتاً  دانستم بیان کردم. چه را که ضروری می شدم و آن« انقالب

 شود.  است و جدی گرفتن خودم چگونه حاصل می« سا   انقالب مسائل حیاتی و سرنوشت»کنند چه چیز 

 گوید:  مسعود رجوی در مراسم ا دواجش با مریم عضدانلو می
 

ی مردم.  فرستند. به دادگاهی با شرکت همه کنند، اور او را به دادگاه می اگر مجاهدین صح ت ا  ره ر می»
« شود. و هم مریم را. اس شما هم تعارف نکنید. دادگاهتان را تشکیل دهید باید تا آخر تحقیقهم من 

 )همان من  (
 

شروع شد « تحقیق»کدام ی مردم، به شوخی ش یه است.  صح ت ا  به دادگاه فرستادن ره ری با شرکت همه

و تحقیقی صورت دهند شکیل دهند به جای آن که افراد در نهنشان دادگاهی برای ره ری تبرود؟ « آخر»که تا 
مج ور بودند خود را به دادگاه برده و محکوم کنند. ا  همین رو بالفاصله اس ا  انقالب ایدئولوژیک و تفویض رسمی 

ی اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی مجاهدین در  های تشکیالتی به مسعود رجوی همه ی اهرم همه
یی که در مالقات با خمینی ا  بوسیدن دست او طفره رفته بود و مدعی اقامتگاه ره ری به اای وی افتادند. او

ی مرکزی مجاهدین  در فرهنگ مجاهدین حرام است خود اعضای دفتر سیاسی و کمیته« بوسی دست»شده بود 

انقالب »به ملزم « اقرار معاصی»  مج ور کرد و مردان سا مان بعد ا  برگزاری نشست ۳«اابوسی انقالبی»را به 
 ها را به دوش بکشند.  شدند تا او و مریم آن« گناهان جنسی»و باالآوردن « نکرد

دستش   ، به دادگاه فرستاده شد، و به خاطر فشارهای وارده انگشت«انقالب ایدئولوژیک»اولین کسی که در این 
آورد در  رجوی همان موق  که این سخنان را بر  بان می ۹را قط  کرد، علی  رکش جانشین مسعود رجوی بود.

 کرد که چند ماه بعد محقق شد.  ریزی می نهنش چگونگی تشکیل دادگاه او را برنامه
چی دادستان و مریم  او منظورش ا  تشکیل دادگاه برای خودش، دادگاهی بود که خود قاضی و مهدی ابریشم

                                                           
های  نشست»کرد در جریان  تعریف می در مجاهدین را داشت« برادران مسئور»، باالترین رده Moی  یکی ا  دوستانم که رده  5

روبرو شدن با مسعود رجوی دست او را ب وسد و او امتناع کرده و تنها خواستند هنگام  ، مسئوالن مجاهدین ا  او می«حوض
گفت  های بعد متحمل شود. او می  های  یادی را در سار شود که آ ار و انیت بوسد. همین مسئله باعث می صورت او را می

 ی او ا  خودم شدم.  ی خشم و کینه  همان موق  در برق نگاه مسعود رجوی متوجه
 نویسد:  در مجاهدین می« اابوسی»ی  انداختن انقالب ایدئولوژیک و روا  ادیده ی چگونگی جا ایی در بارهصف کمار رفعت

ترین را های  ی درون سا مانی، بوسیدن اا و تو گوشی  دن به یکدیگر و افشاء نهانی بعدها به مدِد جلسات محاکمه»
 «کند. ت را تیاحب میشخیی، و خرد کردن شخییت انسانی، م ار اتی افراد، این موقعی

60934.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

ناگهان  جابر اده»نویسد:   جابر اده یکی ا  مسئوالن مجاهدین و ااسخ وی به انتقاداتش می  و در مورد برخوردش با محمدعلی
گوئی اروسه قهر و  کنی این جا کانون نویسندگان است؟ تو باید اای همان کسی را که می "گستاخ فکر می : فریاد کشید

 «" فهمی باید اایش را ب وسی! کنی! می آشتی دارد را ب وسی. تو اصأل ار ش ایدئولوژیک او را درک نمی
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علی  رکش دچار همان بالیی شد که خود در سطح نا لتری سر دیگران آورده بود. کمار رفعت صفایی در این مورد گزارش   ۹

  دهد: می
انسه، علی اس ا  برگزاری نخستین جلسات انقالب کردن )محاکمه ی اعضای مرکزیت و دفتر سیاسی( توسط رجوی در فر»

ها که در برابر دوربین   رکش نیز به عراق آمد تا در اایگاه سعادتی جلسات انقالب ایدئولوژیک را به عهده گرفت. این محاکمه
با اواسط اردی هشت همان سار بطور انجامید. در این  ۶۴گرفت، به مدت سه هفته ا  اواخر فروردین  فیلم رداری انجام می

ی م ار اتی خود داشته نیز به صندلی محاکمه فرا  ی بیست سار فعالیت در سا مان را در کارنامه جلسات، اعضایی که سابقه
ی این جلسات را علی  رکش، قائم مقام مسئور اور یعنی مسعود رجوی و فرمانده  شدند. مسئولیت اداره خوانده می
ر سیاسی( به عهده داشتند. در این نظامی و ع اس داوری، محمدعلی جابر اده و ابراهیم ناکری )عضو دفت-سیاسی
تر را که برای خودشان "خودی" داشتند و خود را به تمامی  های ار تشنج سعی بر این بود که نخست اعضای قدیمی نشست

به مسعود رجوی نسپرده بودند، درهم بشکنند. مثأل آن بخش ا  اعضای قدیمی که هرچند به مدار  باالی تشکیالتی نشانده 
گرفتند. ا  جمله به یکی ا  افراد که در  در چشم اعضای جدیدتر ا  احترام برخوردار بودند، مورد اهانت قرار میشده بودند، 

خواهیم  به عضویت سا مان در آمده بود، گفته شده بود : " امشب ش ی است که ایدئولوژیکمان می ۳۱۵۰های ایش ا   سار
قدیمی را برای "انقالب کردن" آنچنان تحت فشار روانی قرار داده بودند که ساعد )... ( تو را در بیاوریم". یا یکی دیگر ا  اعضای 

 «دستش را محکم به میز کوبیده و استخوانش شکسته بود.
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61308.html 
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اف  او باشد. معلوم عضدانلو که به همسری او درآمده بود و  و  رجوی را تشکیل داده بودند شاهد و وکیل مد

 شود.  آید و طل کار همه می است ا  چنین دادگاهی متهم با سرفرا ی هرچه بیشتر بیرون می

 
چی آب ااکی روی دست همه ریخت و اعالم کرد که  وی به چنین دادگاهی هم تن نداد بلکه مهدی ابریشم

  بیرون آمده است: مسعود رجوی ایشاایش خود به تشکیل دادگاه اقدام کرده و سرفرا  ا  آن
 

ره ری مجاهدین ق ل ا  همه خودش، به روی خودش تیغ کشیده است. خودش، خودش را متهم کرده »

آمد اصالً  است. خودش، خودش را به دادگاه برده است. اگر در مقابل وجدان خودش سرفرا  بیرون نمی
  (۳۰۱، ص همان من  )« شد که اا ایش بگذارد.  حاضر نمی

 
من در مقام و موقعیتی نیستم که  م هیچ متهمی در تاریخ رأی به محکومیت خود داده باشد.دان بعید می

دادگاهی برای کسی تشکیل دهم و یا حتی چنین توهمی داشته باشم اما ا  این اراده برخوردار بودم و هستم 
هایی که ا  جوانی و  آنی  دیدگان ا  رژیم خمینی، به همه ی رنج ساله را به مردم ایران، به همه ۱۰که روندی 

هایی که در در گرو میهن دارند  ی آن های مجاهدین گذشتند و به همه شادابی و عمرشان در راه تحقق آرمان

 «. تعارف هم نکردم»ی آنان بگذارم. چنانچه مسعود رجوی خواسته بود  را به عهده« داوری»گزارش کنم و 
کردم در حق  م و ضرورتی را که به آن ایمان داشتم مطرم نمیبود  اگر درکی را که با تمام وجود به آن رسیده

کردم. برای من کلمات معنا و  ها عهد و ایمان بسته بودم، خیانت می هایی که در راهروهای مرگ با آن ی آن همه
 مفهوم دارند.  

اشت چرا مطلقاً موفقیتی نخواهد د در ارت اط با شخص ره ری عقیدتی مجاهدین« ۲۹گزارش »دانستم که  می

 شد.  آینه خوشحار نمیاین او گرفته بودم و مطمئناً او ا  دیدن تیویر خود در  یای روبرو که آینه
 

 چه کسانی هستند؟« 3۹گزارش »مخاطبان 

 

مان  امرو  میهن  هرچند خطاب به مسعود رجوی نوشته شده اما گزارشی به مردم است. به نسل« ۲۹گزارش »
دم های آینده میهن که ا  تجربیات گذشته درس بگیرند و در راهی نو ق به نسل جویی است و که به دن ار چاره

ااسخ ال م را گرفت و به اشکار گوناگون مرا رهین  ،در میان نسلی که به آن امید داشتم  انهتو خوش خ بگذارند
 مح ت خود کردند. 

را ا  طریق  ها آنتوان  نمی دنیگو های روانشناسی ا  شخییت ره ران توتالیتر می تجربیات تاریخی و تحلیل

و   را ا  دادن وعده ها توان آن همچنین نمی. ساختوادار  انگیر انداخته و به تعهداتش شان  و  ریب های عجیب  دروغ
  با داشت.های توخالی و اوچ  وعید

دیدگاه « ۲۹ارش گز»به ویژه ا  اایین به باال معنا ندارد. در « انتقاد»به عنوان  یدانستم در مجاهدین چیز می
 گوید: چی توضیح داده بودم که می مجاهدین در این رابطه را ا   بان مهدی ابریشم

 
باالتر ا  خود انتقاد  تواند به عنیر انتقاد و انتقاد ا  خود در چهارچوب صالحیت معنی دارد. عنیر اایین نمی»

 «سی.دموکراگیری یعنی  سی صالحیت است. توان تیمیمدموکرامر   کند.

ی  ی طنزآلود اما تلخ سقراط در دادگاه آتن اشاره کردم. نتیجه به همین دلیل بود که ایشاایش به دفاعیه

  ام به سقراط ا  این رو بود: دانستم و اشاره ام را می روشنگری
 

آشفتند که  چنان برمی خواستم نادانی را ا  ایشان جدا کنم، ام که چون می بسی کسان دیده»
 «ا دندان ااره ااره کنند. خواستند مرا ب می

 

چرا  نداشتم.امیدی ها نیز  اعضا و هواداران سا مان مجاهدین خلق و وابستگان آنبه بطور کلی و در یک دید کالن 
که  های توتالیتر ها و جن ش چگونگی کارکرد حکومت در شناخت و تاریخی ها به تجربیات علمی که من برخالف آن

  انسان است باور دارم. محیور خون و رنج صدها میلیون
اعضای توان  با استدالر و منطق نمیانسجامش را ا  دست نداده باشد،  توتالیتر  جن ش که   مانیتا دانم  می

با آن، هرگونه « سا گاری تام»ها با جن ش و  با داشت. یکی شدن آناند،  متعیب آن را ا  راهی که در ایش گرفته

کند. به ویژه در ارت اط با هواداران مجاهدین که هویت خود را ا   نسان سلب میآمو ی ا  تجارب را ا  ا ظرفیت درس
 کنند.  گیرند و بدون آن خود را در خالء و اوچی احساس می این سا مان می

 رکش را ا  تمامی اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی   دانستم مسعود رجوی تأیید حکم اعدام علی می
بود بنابراین مجاب کردن اعضا و هواداران این سا مان برای   سا مان گرفته مجاهدین و بعدها اعضای این

 ن اید چندان مشکل باشد. حداقل در ظاهر گیری علیه من  موض 

اند  عادت کردهجن ش توتالیتر یک های تحت تأثیر  ا  طرف دیگر مطمئن بودم هواداران این سا مان به عنوان توده
ها را باور  ها مشت ه شده و یاوه شان باور دارند تکرار کنند و کم کم امر بر آن بودن هایی را که خود به دروغ یاوه
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اش  این افراد ره ری مجاهدین را به خاطر ت لیغات درو ین و  یرواقعیبه لحاظ تجربی دیده بودم . اند کرده

 ،چشمبه  شده بودند. بدون آن که اعتراضی کنند بارها فریفته  نند. ستایند و آن را  یرکی ره ری جا می می

  شان باشند. درک میزان حقارتقادر به  بدون آن که ها را دیده بودم حقارت آن
 

 های با ماندگان سا مان ای ا   که کمتر شکل سا مانی دارد و مجموعه، «چپ طیف»، «۲۹گزارش »مخاطب 
را که معتقدم این چ مخالفان و رق ای سیاسی مجاهدین هم ن ودند.و همچنین دهد  را تشکیل می« چپ»

   نیز هست.« درخودماندگی»و « اوتیسم»تنها با بحران هویت روبرو  است بلکه دچار نه « طیف»

ها اثر نخواهد کرد و به هزار و  من در دم سرد آن« آه»دانستم که  ها دیده بودم می با توجه به مواضعی که ا  آن
ها در گفتگوهای  ال ته تعدادی ا  آن دداری خواهند کرد.خو« ۲۹گزارش »یک بهانه ا  همراهی و یا نزدیک شدن به 

طیف »بخشی ا  به صراحت عنوان کردم که  ۸۸در گفتگویی در سار  خیوصی مرا مورد مح ت خود قرار دادند.
 گونه نیست. در مقابل دکانشان با  کرده است در حالی که اینبینند که دکانی  مرا همچون رقی ی می «چپ
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تقری اً چشم دیدن رقیب را نداشته باشد و شکست او را موفقیت خود تلقی کند!  ،«کاسب»ط یعی است یک 
موضوع حقوق خواندند نیز ا  خود انتقاد نخواهند کرد.  مطمئن بودم حتی بخاطر آن که مرا سخنگوی مجاهدین می

ها  ها این مقوله ها جانیفتاده است. بخشی ا  آن به عنوان ار ش برای آنن و ... بشر و دفاع ا  آ ادی اندیشه و بیا
دفاع  ها آنکنند و بخشی نیز به صورت گزینشی در مقاطعی ا   اخت بورژوا ی معرفی می را صریحاً دست

 کنند.  می

 یادی ا  مهاجرین ایرانی  های مرگ سی ری ایش نظرم بود. تعداد ی برخورد با قربانیان حزب توده در اردوگاه تجربه
های استالینی در بدترین شرایط ممکن جان دادند بدون آن که صدایشان به  به اتحاد جماهیر شوروی در تیفیه

کردند در  های سیاسی که در انتقاد و حتی دشمنی با حزب توده ا  چیزی فروگذار نمی ی گروه جایی برسد. همه
ها  انگیز آن د. چرا که در دیدگاه آنان که ال ته انسانی ن ود، سرنوشت  ممورد سرنوشت این قربانیان لب فرو بستن

به « برادر بزرگ»و چه بسا ا  این که دلدادگان « اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود»چاکان  دعوایی بود بین سینه
 دانستند. رانه میرفتار جنایتکا ها را مستحق این شدند در نهان ابرا  خوشحالی کرده و آن تیر  یب گرفتار می

 

  «3۹گزارش »واکنش مجاهدین به 

های  طی یک سار گذشته ط ق روار معمور مجاهدین هنگام برو  بحران و شکست، تالش شد مسئوالن بخش

را گرفته، « تیکدموکراتنها آلترناتیو »و بحرانی که سرتااای « ۲۹گزارش »مختلف این سا مان، مس ب انتشار 
های مختلف مجاهدین به شدت  درونی این سا مان تعدادی ا  مسئوالن بخش های معرفی شوند. در نشست

ی آنان باعث شده که ایر  میداقی جرأت کرده و ره ری سا مان را  یر  تحت فشار قرار گرفتند که کارهای نکرده
را ها برخی ا  مسئوالن با گریه و  اری مرگ خود  ی مجاهدین در این نشست ساله ۱۰سؤار ب رد. ط ق سنت 

 های هتک حرمتی به ره ری هستند.  طلب کردند که چرا شاهد چنین صحنه
و سمت و سوی « ۲۹گزارش »ی صحت مطالب مطرم شده در  واکنش مجاهدین، ق ل ا  هر چیز نشاندهنده

 وار و برند و دیوانه جایی که ااسخی برای آن ندارند، به تهمت و دروغ و فریب و جعل اناه می درست آن است. ا  آن

ای با  در مقاله« ۲۹گزارش »حمید اشتری یک ماه اس ا  انتشار اردا ند.  هیستریک به ناسزاگویی و هتاکی می
 ها و ناسزاها اشاره کرد.  ، به بخشی ا  این توهین«سقوط گفتار»عنوان 

 
52213.html-hhttp://pezhvakeiran.com/maghale 

 

در حالی که ره ری اند.  ماه گذشته چه حجمی ا  توهین و ناسزا و فحش تولید کرده ۳۴توانید حدس بزنید در  می
توانست با ااسخ متین، مستدر و منطقی، سنگینی و وقار خود را به رخ دیگران بکشد و بر تأللو  مجاهدین می

ش مخدوش کند و در چاهی که برای خود و مجاهدین کنده هرچه ی خود را بیش ا  ای خود بیفزاید نه آن که چهره
 تر شود. منزوی

 
  مناک ن اید بود ا  طعن حسود ای در »

 «شاید که چو وا بینی خیر تو در این باشد

 
های شیمیایی و ممنوعه  رژیم جمهوری اسالمی با انتشار اخ ار و شایعات گوناگون م نی بر انهان کردن سالم

، ایدا شدن گورهای دسته جمعی و کشتارگاه در این قرارگاه، کشف مقادیری سالم در «اشرف»ه عراق در قرارگا
ای، انجام عملیات تروریستی توسط مجاهدین در اقیی نقاط دنیا و اعزام  اشرف، ترور دانشمندان هسته

در ین مجاهدی اعضای مجاهدین به صحرای نوادا در آمریکا برای آمو ش نظامی، دست داشتن  مخفیانه

... بیشترین خدمت را به ره ری عقیدتی قاچاق مواد مخدر و انسان و  ، قتل ندا آقا سلطانهای عراق بم گذاری
و روابط مجاهدین « اشرف»های آشکار، واقعیتی را که در  ها با اشاره به این دروغ کرد چرا که آن مجاهدین می
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ی رژیم و سوءاستفاده مجاهدین برداشت. این مسئله  ارده ا  توطئه« ۲۹گزارش »کردند.  گذشته بود انهان می

 ها را برانگیخته است.    برای ره ری مجاهدین گران تمام شده و واکنش آن

« سیاسی –ع ادی »شده و در مراسم « نما  جمعه»های این سا مان در طور یک سار گذشته ت دیل به  سایت
برائت ا  »به « عاشقان والیت فقیه»و « امت خداجو»و « نما گزاران»آن، حاضران و کات ان با الگوبرداری ا  

 افتد.   ا   بانشان نمی« مرگ بر ضد والیت فقیه»مشغور شده و یک دم شعار « مشرکین
 

علیه ایر  میداقی «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته!»های  بیانیه« هم ستگی ملی»  صدر سایتها در  ماه

ی مجاهدین این همه تیتر یک قرار نگرفته است. البد که در جا  الهس ۵۰ای در حیات  درخشید! هیچ بیانیه می
ی نیروهای رژیم به اشرف کشته شدند و  مجاهد در حمله ۵۹انداختن محتوای آن مشکل دارند. حتی  مانی که 

 عات آن نفر. بعد هم به خاطر آن که ا  ت ۵۲ها در صدر بودند و نه موضوع آن  نفر به گروگان رفتند با  این بیانیه ۲
محور کردند که همچنان این بیانیه در صدر این سایت و به « آفتابکاران»را به سایت  اااس   بگریزند این وظیفه

شود؟ آیا  تلقی می« خ ر مهم»آمده است. کدام خ ر در یک سایت جدی بیش ا  یک سار « اخ ار مهم»عنوان 
مسعود رجوی در طور یک سار گذشته و در  های در تمامی ایامرساند؟  ی مورد نظر را نمی این اهمیت سوژه

های او  یکی ا  د د ه« ۲۹گزارش »موضوع منتقدان و  ،تمامی گفتگوهایی که با ساکنان اشرف و لی رتی داشته

 بوده است. 
، در اردی هشت ماه سار «۲۹گزارش »، بالفاصله اس ا  انتشار «اورسوروا »مجاهدین در « جنگ روانی»ستاد 

تا  گزارش انتشار داد ی علیه نویسنده صفحه ۶۹کتابی را در  ودست به کار شد  یج تمام امکاناتشبا بس ،گذشته
های توجیهی  در نشست شود.ی مجاهدین در خردادماه بین هواداران این سا مان اخش  در مراسم ساالنه

به  این کتاب آن رانظر به اهمیت  خواسته شد هواداران مجاهدینچی و محسن رضایی و ... ا   ابریشم  مهدی

 .شناسند رایگان اهدا کنند هرکس که می
به نام میطفی نادری یک  ندانی « مقاومت سرخ وخط جن ش كی انهدام یها اروژه»تحت عنوان  این کتاب

  یافت.انتشار  ،بنویسد اارگرافتواند یک  که به سختی می  سیاسی سابق
 

content/uploads/2013/07/920415_Enhedam.pdf-http://farsi.fffi.se/wp 
 

سار در کانادا به شغل رانندگی کامیون اشتغار  ۶به مدت  ،اس ا  خرو  ا  کشورمجاهدین ا  میطفی نادری که 

را ساختند. خدا   ی یکی ا  قهرمانان بزرگ  ندان رهچه ایرانی و مجاهدین نداشت،  ی و ارت اطی با جامعه داشت
 دادند. داند اگر او ا  جمله منتقدان مجاهدین بود چه تیویری ا  او ارائه می می

 
دشمنان جنگ مقدس، »و کتاب دیگری را علیه نویسنده با عنوان امسار نیز مجاهدین فرصت را ا  دست نداده 

مانند تعدادی  ،«۲۹گزارش »و اس ا  انتشار ه در نروژ بقالی دارد ، با امضای محمدحسین توتونچیان ک«متوهم

ی مجاهدین در ااریس به مرکزی برای  تا مراسم سالیانه انتشار دادنداش شکوفا شده،  نوشتن« استعداد» دیگر
ان در این راه کسانی همچون توتونچی ۱رو ی این سا مان علیه منتقدانش ت دیل شود.   های ش انه هدایت فعالیت

  و ... ا  ارتش« کوفی» ،«خائن»، «بریده»تحت عنوان شدن اوضاع در عراق،  اس ا  تنگ ۳۱۲۰در سار  که
  ه بود به کار گرفته شدند. آ ادی خش اخرا  شد

 
مجاهدین است، حتی در میان خودشان نیز بسیاری     شاهد شکست ت لیغات مأیوسانه با این حار مسعود رجوی

بینند که سکوت اختیار کنند و واکنشی نشان ندهند. اما  کنند اما مناف  خود را در این می میادعاهای وی را باور ن

نقش اش ام اینترنتی با  بخشی ا  آنان درهای هیستریک وابستگان وی که  این همیشگی نخواهد ماند. واکنش
ی کم ودهای  هندهشوند نشاند های تابعه انهان می های مستعار در سایت نام  اشت« روبنده»و « نقاب»

ی آن و دیگر منتقدان  و نویسنده« ۲۹گزارش »ها ا  ار ش  هاست. واکنش و هتاکی آن شخییتی و روانی آن
 .کاهد  نمی

 

 سنگ بدگوهر اگر کاسه  رین بشکست
 قیمت سنگ نیفزاید و  ر کم نشود )سعدی(

 
کشاند اما ابعاد آن را تا این حد  اثرگذار خواهد بود و کار را به دردسر خواهد« ۲۹گزارش »كه   دم حدس می

  باشد.مانده خرده عقالنیتی در مجاهدین  قل اً امیدوار بودمكردم. چرا که  بینی نمی دار ایش رده و دامنهگست
ی آن  نتیجه ،دهند ای که نشان می ی نابخردانهها واکنش و موحشی بر مجاهدین مستولی شده ترس اما ظاهراً 

  شان نیست.  به نف که قطعاً  ترس و واهمه است

 

                                                           
که « ی "سلطانی / میداقی"اروژه و ارت ۲۹گزارش »این فرد ق الً وعده داده بود که به  ودی کتابی را تحت عنوان    ۱

کند.  ی با ار می روانه ،گزارش است  تهیه شده ا  سوی وی به نمایندگی ا   ندانیان سیاسی علیه نویسنده« کیفرخواست»
 نامش تغییر کرده و یا تولید دیگری است.  « کارفرما»معلوم نیست این همان کتاب است که وسط راه به دستور 
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ی  ، اعت ار جایزه«را  بالدو»و اروفسور « ۹۰۳۱ارافتخار  ن سار »انتخاب مریم رجوی به عنوان »ی  وقتی در مقاله

و صاحب « شناس  ارفسور گیتی»را  یر سؤار برده و « معتقدان به خدا»اهدایی ا  سوی انجمن  یردولتی هندی 

 گوی هندی معرفی کردم،را یک رمار و ایش« های کیهانی تئوری»
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-59597.html 
 

را   اروفسور»کردم آنقدر هشیاری در ره ری مجاهدین هست که موضوع را به سکوت برگزار کرده و دیگ  فکر می

حیایی، فرهنگ  شت و  یرانسانی خود را به نمایش گذاشتد و در رویکردی  ااسخ با بی دررا هم نزنند. اما « بالدو
مسئله ا  مقاومت مردم ایران و در نتیجه ا  خود مردم حل »انگیز مدعی شدند دریافت چنین جوایزی  حیرت

 «:  کند می
 

آیا اارس  اسخ دهد کههای آخوند اسند به این سئوار اساسی ا تواب خائن بهتر است بجای اظهار لحیه»
ولی فقیه تنها برای  نعمتش در تهران یا همان دار'' مقیم سوئد برای صاحب و ولیکردن ''توله ااس

کشد، آیا خوش  هائی می چنین  و ه الزحمه، ر انتظار تکه استخوان یا همان حقخوشرقیی است و یا د

اعت ار  اب خائن این مسئولیت خطیر بین توبه ای خدمتی به مال بیشتر ا  این ممکن است، آخر چرا باید
خود بهترین گواه بر مزدور بودن وی نیست. وی سپس برای مخدوش  کردن این گزینش را محور کرد آیا این

های دیگری ا  جمله یک  لط امالئی و یا اینکه این  گزینش آن به اوشار کردن اعت ار این مؤسسه و
 گذرم، وی همچنین به ها می ارداخته که ا  آن… رت کرده و بار به چنین اقدامی م اد مؤسسه برای اولین

خواهد به  های دست سا  رژیم برای تأثیرگذاری بر سا مان ملل اشاره کرده و به این طریق می انجمن

ن تماماً برای مذبوحانه تواب خائ های خوانندگان القاء کند که این انجمن نیز اعت ار چندانی ندارد. این تالش
اما اینکه درخشش .. .سقوط و نابودی حتمی آن است فقیه  هوار در رفته در سراشیب به ولی امدادرسانی

ایران و در نتیجه ا  خود مردم ایران  ای ا  مقاومت مردم های آن چه مسئله المللی مقاومت و ایشرفت بین
، تواب خائن چه دردی ا  های ''توله آخوند'' اینکه این  و ه کند قطعاً بر خوانندگان اوشیده نیست ولی حل می

کند این سئوالی است که بهتر است به  سقوط و سرنگونی حتمی آن حل می رژیم آخوندی در سراشیب
 دان تاریخ رهسپار هایش به  باله ها و توله دن الچهنیست که رژیم والیت با همه دم و  آن جواب دهد و دور

 «.شوند
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تر و  ها متین تر و استدالر هرچه اسناد معت رتر و روشنگری و ین ه استتجربه نشان داددر ارت اط با مجاهدین 
های و  و بولتن« کیهان شریعتمداری»آیا در شود.  بیشتر می ها آنمنطقی  نوشته تأثیرگذارتر باشد، هتاکی و بی

 گیرند؟ ترین اقشار رژیم نیز چنین ادبیاتی را سراغ دارید که مسئوالن مجاهدین به کار می مانده های عقب نامه شب
 

رجوی و مسعود ی  دهان به دهان شوم، در مقاله مجاهدین دار،« روبنده» مسئوالندر ااسخ به جای این که با 

با « اروفسور را  بالدو»ی  ساله ۱۰روابط به  ،«المللی خدمات بشردوستانه بین»و جایزه « ارفسور را  بالدو»
توسط معروف است، اشاره کرده و توضیح دادم لوحی که « حا  بالدو»مجاهدین که در تشکیالت این سا مان به 

به مسعود رجوی در ااریس ، «المللی تانه بینخدمات بشردوس»جایزه  تحت عنوان ۳۱۶۱در سار « بالدو حا »
اهدا شد در با ار دست دوم فروشی دهلی نو، توسط هواداران فقیر مجاهدین در هند تهیه شده بود تا عطش 

 ره ری مجاهدین با دریافت آن فروکش کند. 
 

news.gooya.com/politics/archives/2014/03/177344.phphttp:// 

 
، در «ی حقوق بشر سوسیالیست جایزه»یابی به  توضیح دادم چگونه مسعود رجوی که هر ساله در آر وی دست

ار ش ا  انجمنی  ای بی  جایزه واا کردن  دستمج ور به  ،کرد مراسم اهدای این جایزه در ااریس شرکت می
تر ا  ایش کرد و به اشت اهی که مرتکب شده بودند ای برده و  کار را برای مجاهدین سخت ،مقاله اعت ار شد. بی

مجاهدین توانستند انجام دهند.  ای که ایشتر نیز می نشینی شدندت کار عاقالنه این بار مج ور به سکوت و عقب

 بینند. نمی درد خودای برای  اند و چاره هاند و یا گرفت های ال م را نگرفته اند، اما هنو  درس در این میاف با نده
 

 و منتقدان« 3۹گزارش »ی خط برخورد با  کننده ترسیم

 

صیف آن برای تو به رخورد با منتقدان را با  کرده ورهنمود مسعود رجوی در مورد چگونگی ب« ۲۹گزارش »در 
   کسانی که با فرهنگ گفتاری وی آشنایی ندارند ارداختم:
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در برخورد و تنظیم »خود به اعضا و هواداران مجاهدین رهنمود دادید:  ۳۱۸۶تیرماه  ۳۹یام شما با  هم در ا»

رابطه با همه افراد، اگر با دشمن مردم ایران و هالك كننده حرث ونسل این میهن خط قرمز و مر  سرخ دارد، 
 «. قدمش به روی چشم . ا  دادن جان هم برای او دریغ نكنید

ی تغییر در خط  دهنده کردند موض  شما نشان هنگ شما به خوبی آشنا نیستند فکر میها که با فر ... بعضی
با رژیم دارند است. ... « سرخ»مشی مجاهدین در برخورد با نیروهای منتقد خود به ویژه کسانی که مر  

ما در چه در باال آمده تنها بخشی ا  ایام است. در حالی که بخش اصلی ایام که منظور و جان کالم ش آن

 کند.  ها را ا  معنا تهی می آید و آن جا نهفته است در ای این جمالت می آن
بایستی متذکر شوم که در قانون اساسی رژیم و قوانین من عث ا  آن هم همه نوع آ ادی آمده است. آ ادی 

شرطی شان آ ادند به  های سیاسی ها در فعالیت اجتماعات به شرطی که مخل م انی اسالم ن اشد. گروه
همراه ن اشد. موسیقی جایز « فساد»نکنند. ما مداف  و م لغ هنر هستیم به شرطی که با « توطئه»که 

 ن اشد. « خالف اسالم»ن اشد. همه چیز آ اد است به شرطی که «  نا»است به شرطی که 
کترین چرخد و مجاهدین کوچ ی ق لی می دهنده آن است که در بر ااشنه ااراگراف بعدی ایام شما نشان

 تمایلی برای اذیرش نظر منتقد هرچند صالح و خیرخواه باشد ندارند. مالحظه کنید:

 
اما اگر با این رژیم كه الیدی و نحوست اور و آخر است، مر  سرخ ندارد، اگر با این رژیم، بنحوی درهم و »

م را ولو باندا ه یك هم ج هه و هم خط و هم موض  شده و مر  بندی و رو ه ملی و میهنی در برابر این رژی
قطره یا یك گرم و به اندا ه یك قدم یا یك قلم شكسته باشد, هركس كه میخواهد باشد، در هر رده و مقام 

و مرت ت و مسئولیتی هم كه بوده، خائن و خیانت ایشه حقیری بیش نیست. ن اید به او نزدیك شد. ن اید 

رد. دیگر شایسته هیچ اعتماد و احترامی كه ا  خون به او میدان داد. باید او را افشا و طرد و تحریم ك
 «شهیدان سرچشمه گرفته نیست.

 گویید:  در ادامه شما می
های میان تهی، صورت مسئله مردم ایران را كه همانا است داد در ارده  نگذارید كسی با ادا و اطوار و ژست»

یا بجانب دیگری منحرف كند. تا این حاكمیت الشعاع قرار بدهد و  دین است، نادیده بگیرد یا دور بزند یا تحت
فاسد و نامشروع و ضدمردمی سرنگون نشده، سؤار اصلی و سؤار اور اینست كه دشمن مردم ایران 

شود و  كیست و چه چیزی باید برانداخته شود؟ دقیقاً بر سر همین بزنگاه است كه مشت همه با  می

ماند. جایی  یا  یرمستقیم برای رژیم آخوندها باقی نمیجایی برای فری كاری و طرفداری و ت لیغ مستقیم 
و قربانی، بین حاكم و محكوم و بین ظالم و مظلوم و چنگ انداختن بر   برای مخدوش كردن مر  بین جالد

 «ماند. گلوی قربانی بجای دژخیم باقی نمی
 

://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667http 

 
این است که اگر کسی نا کتر « بنحوی درهم و هم ج هه و هم خط و هم موض  شده»منظور شما ا  گفتن 

با رژیم شده است و « بنحوی درهم و هم ج هه و هم خط و هم موض »ا  گل به مجاهدین و یا شما بگوید 
اکتفا « اعتماد و احترام»نیست. آیا اگر در قدرت بودید تنها به « ترامیی هیچ اعتماد و اح شایسته»

 هیچ احترامی ندانید؟ « شایسته»کردید؟ آیا این احتمار ن ود که جان و مالش را  می

هستید و انتقادی بر شما وارد نیست. شما خود را به خدا جوابگو   متأسفانه شما باور دارید که عین حق
 ی خدا.   دانید و نه بنده می

کنید تا رژیم سرنگون نشده کسی ن اید مجاهدین و عملکرد شما را مورد انتقاد  شما در این ایام تأکید می
قرار دهد وگرنه مر  بین جالد و قربانی را مخدوش کرده است. ال ته بعید است با چنین تمهیداتی اجا ه 

ق  خطر امپریالیسم و ... بزرگتر هم دهید کسی اس ا  سرنگونی به موضوع فوق بپردا د چرا که آن مو
 هست. 

های میان تهی، صورت مسئله مردم ایران را كه  گذارید كسی با ادا و اطوار و ژستن»گویید:  جایی که می آن

هد و یا بجانب دیگری الشعاع قرار بد نادیده بگیرد یا دور بزند یا تحتهمانا است داد در ارده دین است، 
ان و مجاهدین هستید. یعنی با اولین سؤالی که ا  شما ارسیده شود آن را به منظور خودت، «منحرف كند

به جانب دیگری »یا « الشعاع قرار دادن تحت»دهید. موضوع   نس ت می« تهی های میان ادا و اطوار و ژست»
 ...«  شود.  هم ا  همین جا ناشی می« ی مردم ایران صورت مسئله« »منحرف کردن

 

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html 
 

و مقاالت منتقدان و ناراضیان و « ۲۹گزارش »در واکنش مجاهدین به  توان رهنمودهای فوق را میبه کاربستن 
یسنده ا  سخنان مسعود و به صحت ار یابی نو استعفای آقایان روحانی و قییم ا  شورای ملی مقاومت دید

 او رسید. « های میان تهی ادا و اطوار و ژست»رجوی و 
اند،  کوچکترین مر ی با رژیم را مخدوش نکرده اند، اراکنی قرارگرفته منتقدانی که هدف بیشترین لجنیک ا   هیچ

ای و  نگاری به خامنه ا  طریق نامه مر  با رژیم« مخدوش کردن» ،شان به ره ری مجاهدیناتاتفاقاً یکی ا  انتقاد

 است.  رفسنجانی و مجلس خ رگان ره ری

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667
http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html
http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html
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طل ی،  کوشد قدرت می« ی دین است داد در ارده»یز قرار دادن اونشان داد که رجوی چگونه با دست« ۲۹گزارش »

 ااسخگویی خود را توجیه کند.  عدمنااذیری و  طل ی، مسئولیت جاه

 
در سا مان مجاهدین جاری و ساری کرد « انقالب ایدئولوژیک»عفونت فرهنگی که مسعود رجوی به ویژه اس ا  

مورد نظرش را که  4مسعود رجوی حتی کلمات  ند.  در تراوشات نهنی نویسندگان وابسته به مجاهدین مو  می
تواند در مقاالت سفارشی  کند و خواننده می بایستی در مورد منتقدان به کار برده شود شخیاً انتخاب می می

  ب یند. های این سا مان  ته در سایتانتشار یاف

اند و در  ها مقاله و مطلب علیه مجاهدین ا  سوی کسانی که به اردوی رژیم رفته در طور یک سار گذشته صد
 نند انتشار یافته است اما  و ... قلم می« ایران اینترلینک»و « بان ایران دیده»و « انجمن نجات»های  سایت

اند و اگر در جایی  ها نکرده اند بلکه اهانت و توهینی هم به آن ها ااسخی نداده ا  آن یک مجاهدین نه تنها به هیچ
ها  ها و مخدوش کردن مر  اند برای چس اندن منتقدان واقعی مجاهدین و دشمنان رژیم، به آن ها اسمی برده ا  آن

جا  ا  همیننیز اس او ی هر مسعود رجوی بهتر ا  هر کس به سالمت منتقدانش واقف است و همهبوده است. 
های ایرامونش برای حمله به  «استعداد»ی  کند که ا  همه  همین هراس او را وادار میشود.  ناشی می

 منتقدانش استفاده کند. 

 

 « 3۹گزارش »نگاهی به مقاالت مجاهدین علیه 

 

که خود  آن بود تا بی ، به واکنش وادار کردن ره ری مجاهدین«۲۹گزارش »ترین دستاورد  به نظر نویسنده، مهم

شان را به تمامی آشکار کرده و  بخواهند و آگاه باشند، نقاب ا  چهره برگیرند و نهنیت و مقاصد و فرهنگ واقعی
های  های شتابزده و نوشته شان را به نمایش بگذارند. هیچ نوشته و سخن دیگری بهتر ا  واکنش کهنگی و نا ایی

تواند جنس  توانست و نمی شود، نمی سا ی خالصه می ه ام دادن و اروندایشان که تنها در تهدید کردن و دشن
 خواه و ارتجاعی را هویدا کند.  این جریان تمامیت« منشی دموکرات»و « خواهی آ ادی»ادعاها و عیار واقعی 

 های شناخت یک جریان سیاسی و ار یابی ادعاهای آن ا  خالر نوع برخوردهای آن با منتقدان و یکی ا  راه

و مقاالت دیگر منتقدان « ۲۹گزارش »ی ادبیات به کار گرفته شده در  آید. مقایسه مخالفانش به دست می
 رساند.  های این سا مان، تفاوت ماهیت این دو نگاه را می مجاهدین با مقاالت انتشار یافته در سایت

 
و منیفانه، نیز همین است که موفقیت و به نتیجه رسیدن یک نقد و گزارش درست و آگاهانه، منطقی، مستند 

ها را بهتر شناخته و به داوری بنشیند. این  بتواند طرف مقابل را به واکنش و هرچه بیشتر گفتن وادارد تا جامعه آن

 هایی را برای اندیشیدن و داوری به همراه خواهد داشت. ها هر چه که باشد، دستکم سنجه واکنش
نمایاند  کند و می ورا در یک سار گذشته، به روشنی این را ثابت میهای ره ری مجاهدین و ش نگاهی به واکنش

ها و  اذیر نیستند. شیوه ای ااسخگو و مسئولیت خواهی، در هیچ  مینه که ایشان، همچون هر جریان تمامیت
این ای است بر  و دیگر منتقدان، تأیید چندباره ۲۹ش ری گزا های ایشان در برابر نویسنده چگونگی و کیفیت واکنش

هایی تهی شده  ی مریدسا ی و انسان ش، این سا مان را به کارخانههای کیش شخییت رجوی و خودارستی که
هایی مسخ شده که ا  هرگونه اراده و احساس مسئولیتی  ا  هرگونه فردیت و استقالر ت دیل کرده استت انسان

ترین  یشوا را اجرا کنندت حتا در شخییتوانند و باید فرامین و اوامر ا ها فقط می تهی گشته و همچون روبات

شان را داشته باشند. این دستاورد کمی  ی کسب رضایت ره رعقیدتی مسائل و روابط عاطفی نیز باید د د ه
 نیست.  

گزارش »ی  شد بایستی هر طور شده نویسنده های درونی مجاهدین به نقل ا  مریم رجوی گفته می در نشست
 فضای مجا ی علیه او استفاده کنیم. عامکانات برای اش ا ی را بسو انیم و ا  همه« ۲۹

 

مقاله علیه نویسنده و دیگر منتقدان  ۴۵۰بالغ بر مجاهدین  ،طی یک سار گذشتهالعمل،  در ای این دستور
در فیس بوک و توئیتر و شان  «ارتش سای ری»است که ا  طریق اند. این به  یر ا  حمالتی  مجاهدین انتشار داده

 گرفته است. صورت   کنفرانس کار بیش ا  صدو جلسات درونی و  «سیمای آ ادی»ها و  ی االتاک و وبالگها اتاق
 

ترانه رپ علیه منتقدان مجاهدین تولید « رو به کلکسیون»را به خدمت گرفته و « هنر مقاومت»به  عم خودشان 
 شود.  شان نمی کند که جز مضحکه چیزی نییب می

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXwi_4xrayk&feature=youtu.be  
 

                                                           
4
آخرین کلماتی است که مسعود رجوی برای توصیف منتقدانش انتخاب کرده است. « حرام لقمه»، «حرامیان»، «حرامی»   

دهد کدام نیروها و به چه منظور و به برای بسیج چه قشری ا  مردم،  نگاهی اجمالی به تاریخ ارتجاع در کشورمان نشان می
  اند. چنین کلماتی را برای مقابله با مخالفانشان به کارگرفته

https://www.youtube.com/watch?v=pXwi_4xrayk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pXwi_4xrayk&feature=youtu.be
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خواهند « تاریخ ادبیات مقاومت»کنند که بر تارک   تولید می« اشعار ماندگار»توانند  تا می« شاعران مقاومت»و 

 درخشید. 

ش یه   «ل یک یا مسعود»ه طور ویژه برای انتشار مقاالت فوق در طرحی که به مجاهدین چهار سایت خود را ب
ها و دیگر  در وبالگاس ا  انتشار مقاالت تولید شده  .اند کند اختیاص داده است و مسعود رجوی آن را هدایت می

 . شوند با  اخش می این سا مانوابسته به  های فرعی سایت
 

ط به اعضای شورای ملی مقاومت و هواداران نزدیک این سا مان را مقاالت مربو« هم ستگی ملی»سایت 

ی نزدیکی فرد به مجاهدین و  دهنده نشان« هم ستگی ملی»دهد. در واق  انتشار مطلب در سایت  انتشار می
  ار یابی نس تاً مث ت مسئوالن این سا مان ا  اوست.

و  اردا ند میگویی  به هزرهبا نام مستعار  سا مان مجاهدین خلق که مسئوالن مقاالت« آفتابکاران»سایت 
بینند  نمی  ها مسئله دارند و صالم  که مجاهدین به هر دلیل با آنرا هواداران دورتر این سا مان و یا کسانی 

به این ترتیب چاک مجاهدین  دهد. نویسندگان سینه بیاید انتشار می« هم سگی ملی»شان در سایت  مطلب
های  دین نس ت به خودشان را نیز دریابند. این سایت همچنین به با نشر مطالب سایتتوانند ار یابی مجاه می

 اردا د.  هم می« هم ستگی ملی»و  « ایران اسرار»، «ایران افشاگر»

 
د، نشو نوشته می مجاهدینهای مختلف  مطال ی را که توسط بخش« ایران اسرار»و « ایران افشاگر»های  سایت

نیز انتشار « هم ستگی ملی»دهد. بعضی اوقات این مطالب در سایت  ی رتی انتشار میبه نام ساکنان اشرف و ل
ایران »سایت عضو شورای ملی مقاومت باشد.  ،یابند به ویژه اگر فردی که به نامش مقاله نوشته شده می

سیله با هم دهد و به این و را نیز انتشار می« آفتابکاران»شی مطالب انتشار یافته در به صورت گزین« اسرار

 کنند.  ااسکاری می
 

و ا  اعتماد به نفس  افیت معتقدم و ریگی به کفش ندارمدانم و به شف جایی که دانستن را حق مردم می ا  آن
ی  و دیگر منتقدان مجاهدین را در جدولی که  حمت تهیه خودمی مقاالت انتشار یافته علیه  کلیه ال م برخوردارم،

آورم تا خوانندگان با فرهنگ  میبدون هیچ تفسیری  هریک  شیده همراه با لینکآن را همسرم راضیه متینی ک
 آشنا شوند.  بیشتر ،استجمهوری اسالمی رژیم « تیکدموکراتنها آلترناتیو » کند ادعا مینیرویی که 

 

tp://www.pezhvakeiran.comht/pfiles/g92_list_Maghalat_Siteha.pdf 
 

و « ۲۹گزارش »که تنها  کند میجرأت  ،اش باور دارد «انقالب ایدئولوژیک»آیا مسعود رجوی که به حقانیت خود و 
 اش قرار دهد؟ «بدیل گوهران بی»حاضر را در اختیار « گزارش»

 

چیزی در مقاالت  ،نااذیر توصیف شرمی سزا و توهین و تهمت و افترا و بیتوان گفت به جز فحش و نا تقری اً می
«  ارسشنامه»ها در  آمده و بخشی ا  آن« ۲۹گزارش »یک ا  سؤاالتی که در  فوق نیست. در این مقاالت به هیچ

 اند.  ااسخی نداده تکرار شده، این گزارش
هدایت  و با اهدافی خاصمرکز دهد ا  یک  شان میها تقری ا یکسان است و ن علیر م کثرت مقاالت، محتوای آن

ها نیز یکسان است. این  های به کار برده شده در آن و ااراگراف  نظر ا  محتوا، ع ارات و جمالت شوند. گاه صرف می

 کنند.  گیرد که به طور متوالی اشت اهاتشان را نیز در مقاالت متعدد تکرار می انجام می ناشیانهچنان  کار آن
 

در  هزاران کیلومتر دور ا  عراق و لی رتیاند،  هاست به سن با نشستگی رسیده که سار والن مجاهدینمسئ
را دارند. این شورا که یک « القرا ام»در « شورای سیاستگذاری ائمه جمعه»حکم ستاد و  «اورسوروا »ااریس و 

به مطرم کردن چه  موظف« ائمه جمعه»کند که  وصل است هر هفته مشخص می« بیت ره ری»سرش به 
مجاهدین با « ورای سیاستگذاریش»را هدایت کنند. « امت خداجو»های نما  جمعه هستند تا  مسائلی در خط ه

 و با توجه به دوری و نزدیکی هوادارانش شکل سهبرداری ا  روی دست همتای ایدئولوژیکش در ایران به  کپی

   کند: دهی شده را هدایت می حمالت سا مان
 

 تهای جمعی ها و همچنین برخوردهای رودرو و نشست ریق کار کنفرانسا  ط -۳
ها تأکید  های ویژه و مشخص کردن ع ارات و جمالت و اتهاماتی که بایستی روی آن ا  طریق ارائه ااراگراف -۹

 شودت

مشخص کردن سمت و سوی حمالت در و  برداری های مستعار به منظور کپی با ناما  طریق نشر مقاالت  -۱
 ها.  آن

« ۲۹گزارش »در های توتالیتر، ابتدا به انکار موضوعات مطرم شده  ی جریان به س ک و سیاق همهمجاهدین 
ایجاد ی آن    نویسندهحار و   کوشند با طرم اتهامات گوناگون شک و تردید در مورد گذشته اردا ند، سپس می می

 که به نام نویسنده انتشار یافته است.  دهند مینشان  یک تیمرا محیور کار  «گزارش»کنند و عاق ت 
   

های مستعار  خطوط ترسیم شده ا  سوی مسعود رجوی را تاکنون در مقاالتی که با نام ،سا مان مجاهدین

نژاد،  ساسان صمدی، سعید قاسمیمهرداد امینی،  اده ثابت، سیاوش جعفری، صفا فرهادی،  اسماعیل هاشم

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/g92_list_Maghalat_Siteha.pdf
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انتشار داده  اور، عارف شیرا ی و ... ، جواد ح یبروشنگر، محمود توسلیبهرو  رستگاری، مرتضی نامور، علی 

بیت « تحریریه ستاد جنگ روانی»»و « اورسوروا »در قالب مقاالت تولیده شده در  فوقسیاست ایش برده است. 

نام این افراد در حمایت ا  شود.  اجرا می« های مجعور و ناشناس  امضا»با ره ری عقیدتی در ااریس، 
که تمامی هواداران مجاهدین ملزم به امضای آن بودند « ملی ایرانیان بیانیه »و ا  جمله های مجاهدین  راخوانف

 شود. دیده نمی
در  مطالب بدون »مورد یک فرار به جلو در در  ۳۱۸۲در تاریخ سوم اردی هشت  دبیرخانه شورای ملی مقاومت

 و منشاء آن گفته بود:    « های فارسی  بان ها و وبالگ امضا یا با امضاهای مجعور و ناشناس بر روی سایت

 
مجعور و ناشناس  یا با امضاهایكند با در  مطالب بدون امضا  یران تالش میحاكم بر ا یسم مذه یفاش»

را مغشوش و  یاسیس یا با ارسار مطالب بدون امضا، فضای بان  یفارس یها ها و وبالگ تیسا یبر رو
 ین تلقیخواهد ا ین اطالعات آخوندها گاه میعالوه بر ا خواهد سوق بدهد. یه مك یمخدوش كند و به جان 

ژه هواداران یو  انان آن بهیا اعضا و اشتیمقاومت  یمل یجاد كند كه مطلب مورد نظر متعلق به شورایرا ا
 ن است.یمجاهد

شكده باقرالعلوم ن و اژوهیمانند دانشگاه موسوم به امام حس یدر مراكز« یجنگ روان»ف یوه كثین شیا

 یشود. برخ یس میتدر« جنگ نرم»ا ی« یی جنگ رسانه»تحت عنوان  یغات اسالمیوابسته به سا مان ت ل
طور  ن ستاد بهیشوند. ا ید میتول« یه ستاد جنگ روانیریتحر»به نام  یماً توسط ارگانیمطالب مستق

 یشود و دارا یاداره م یخوندم آیمشترك توسط و ارت اطالعات، و ارت ارشاد و و ارت ارت اطات رژ
« یرگذاریتأث» یه و انتشار مطالب مورد نظر برایاست. ته یو نظام یتی، امنیاسی، سیفرهنگ یها بخش

ن القا كند كه ی( همراه باشد و چنید با تظاهر به مخالفت با نظام )آخوندیم بایمخالف رژ یروهایبر ن

 مناب  موثق وابسته به آنهاست. یا دارای یاسیشده س شناخته یها انیجر یا اعضایسنده ا  طرفداران ینو
.... 

م آخوندها و به منظور یرژ یها ی كاریدر ق ار فر یارید بر ضرورت هوشیمقاومت با تأك یمل یرخانه شورایدب
ها و مقاالت و  بدانند در مورد نوشته یخواهد هرگاه ضرور یز میل ترفندها، ا  هموطنان عزین ق یكردن ا یخنث

خیوص به وابستگان و  مقاومت به یمل ی انان شورایكه بدون نام و نشان به اعضا و اشت یینظرها اظهار
 «ند.یر رف  ابهام نمای  یها لیمیق ایشود، ا  طر ین نس ت داده میهواداران مجاهد

 

682http://www.hambastegimeli.com/node/40 
 

 اظهار داشته بود:« ااسخ مجاهدین به سوار یك هموطن»عالوه بر این، سا مان مجاهدین در مطل ی با عنوان 

 
 هموطن گرامى آقاى حمید... به:»

ها و متن  خواهشمندیم درصورت امكان فاكت ،۹۰۰۸ آوریل۹۱با سالم و تشكر ا  ایمیل شما به تاریخ 
در االتاك یا “ بدور ا  شأن انسانى همراه با فحاشى”و “ به نام مقاومت”اید  هایى را كه مرقوم داشته نوشته

اید براى ما ارسار دارید تا بتوان در مورد هر فاكت بررسى و تحقیق كرد و بطور مشخص  سایت مالحظه كرده

 سان باشد. تان را با خط فارسى ارسار نمایید تا خوانا و قرائت آن آ توانید مطالب رف  ابهام نمود. لطفا اگر مى
 ،حمید عزیز

به  ،اما اگر فاكت مشخیى را در نظر ندارى و خواهان دانستن مواض  مجاهدین بطور كلى و عام هستی
 عنایت كن: نكات  یر

و  هرگونه فحاشى )ناسزا گویى و نس ت ناروا و بددهانى( و افترا )تهمت  دن و نس ت دروغ دادن( -۳

 «محكوم و  یرقابل ق ور است. ، م و هر عنوانتحت هر نا ،اظهارات دور ا  شأن انسانى
 

http://www.mojahedin.org/pages/Newsdetails.aspx?newsid=28122 
 

علیه من و دیگر شان  داتهایشان کافیست نگاهی اجمالی به تولی برای سنجش میزان اای ندی مجاهدین به گفته
، )ناسزاگویی  فحاشی»های مستعار بیشترین  مسئوالن مجاهدین تحت نامداشته باشیم. منتقدان این سا مان 

را نس ت به « افترا )تهمت  دن و نس ت دروغ دادن( و اظهارات دور ا  شأن انسانی»و « و نس ت ناروا و بدهانی

 اند.  من و دیگر منتقدان رژیم داشته
و یا بدون  نین مسئوالن مجاهدین طی این مدت مقاالت متعددی را نیز نوشته و به نام هواداران این سا مانهمچ

تأملی بر موضعگیری دژخیمان و  »ی  گری به خر  دادند که مقاله اند! در دو نمونه آنقدر ناشی انتشار داده نکر نام
با نام جعفر صمدی و در « آفتابکاران»را در سایت  «رف ـکانون استراتژیکی ن رد ـاش جنایتکاران رژیم در رابطه با

  .با نام و عکس میطفی قره او النی انتشار دادند« ها برای ایران آ اد اتحاد انجمن»سایت 

ها برای  اتحاد انجمن» را در سایت« استراتژی رژیم در مقابله با آلترناتیو انقالبی در مرحله سرنگونی»ی  و یا مقاله

با نام جعفر صمدی منتشر کردند. اما بعداً « آفتابکاران»و در سایت او النی  با نام و عکس میطفی قره «ایران آ اد

ها  مجاهدین برای حذف ردااهایشان کمکی به آنتالش  .شان شده و لینک آن را حذف کردند ی اشت اه متوجه

  هده کنید:ها را در لینک  یر مشا کند من تیویر مقاالت فوق را دارم. تیویر آن نمی

http://www.hambastegimeli.com/node/40682
http://www.hambastegimeli.com/node/40682
http://www.mojahedin.org/pages/Newsdetails.aspx?newsid=28122
http://www.mojahedin.org/pages/Newsdetails.aspx?newsid=28122
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ها تغییراتی داده  در آنچندین بار متوالی انتشار یافته و هر بار « آفتابکاران»برخی ا  مطالب انتشار یافته در سایت 
 شده است. 

های وابسته  ، حجم  یادی ا  مطالب سایت«ویلپنت»ی مجاهدین در  ش ا  برگزاری مراسم ساالنهدر رو های ای
یک اره   به مجاهدین به مقاالت متعدد علیه منتقدان این سا مان اختیاص داشت و اس ا  برگزاری این مراسم به

ا  محل  مقاالتگان این جوش و خروش و سکوت و انفعار بعدی، حاکی ا  آن است که نویسند !فروکش کرد

 شوند و شروع و اایان کارشان به صالحدید دیگران است. مشخیی کوک می
 

اس ا  شکایت ا  مجاهدین و  ۲۰ی  هایی که در دهه» نشان اشرف»طی یک سار گذشته علیرضا یعقوبی یکی ا  
اندش درآمد، جزو به ایران رفت و به خدمت سعید امامی و ب ،ا  دادگاه شهر کلن ها گرفتن حکم محکومیت آن

 سنگ تمام گذاشته است.«  ری عقیدتیره»ترین نویسندگان مجاهدین بوده که در دفاع ا   فعار
 

494.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
ها ایدایش  اش که امانت مجاهدین بود ا دوا  کرد و مدت « ندهدخترخوا»که در آلمان با « م ار ی»و « خوشنام»فرد 

« شاءهللا لع تیاهزار م»فرستاد به همراه تعداد دیگری که هریک  و اسغام برای مجاهدین میایغام  شد و نمی
ی خودشان  چه را که شایسته آن ،«نشان  اشرف»تا در هی ت  توسط مجاهدین به خدمت گرفته شدند هستند

 ران نس ت دهند. است به دیگ

 
ی  ایشتر به خانم مرضیه نیز اسائه را کهای  ی سابقاً توده ا  کار افتاده «شاعر» همچنین مجاهدین ا  فرط افالس،

به همراه سا مان دو « کامپیوتر»ی خودش چیزی نمانده بود که توسط سعید امامی با یک  به گفته ادب کرده بود و
یافته انتشار « ایران  مین»ی  ها ایش در نشریه ی وی سار  نجمورهگرفتند. اش، خریداری شود نیز به خدمت  نفره

 شان گفتنی بسیار است.  طوالنی و سوابق مشعش  در مورد این صفبود. 
 

 «بسیج»ای  عده، سپاه ااسداران« ارتش سای ری»و با الگوبرداری ا   ره ری مجاهدینها به دستور  عالوه بر این

بخش نظرات بوک و توئیتر و  های وابسته و فیس در رسانه« چرندبافی»و مقاالت، به  ها شدند تا با رصد سایت
ها  « نشان اشرف» تعدادی ا  بهو دستمزد   ... مشغور شوند. در این راه مجاهدین ا  ارداخت حقوق ها و سایت

 کنند.  هم دریغ نکرده و نمی

 ی رژیم و مجاهدین اقدامات گسترده  تشابه

 
ها و اقدامات  توطئه»خود در مراسم ساالنه مجاهدین در ااریس در مورد  ۹۰۰۳۴ژوئن خنرانی مریم رجوی در س

  گوید: رژیم در داخل و خار  ا  کشور علیه مجاهدین می« گسترده

ها و اقدامات گسترده علیه مجاهدین و مقاومت ایران دست  رژیم آخوندی در داخل و خار  ایران، به توطئه»

ها فیلم و سریار تلویزیونی و صدها نمایشگاه علیه  هزاران نوشته، صدها کتاب، ده  ند. ا  جمله با می
ها برای چیست؟ به خاطر این است که ا  مح وبیت و اثرگذاری همین مقاومت  مجاهدین. راستی این

 « ترسند. می
 

http://www.hambastegimeli.com/home/ییدرگردهما-یرجو-میمر-یسخنران-۵۰۲۵۹/خ رها-نیمهمتر-
 سیاار-لپنت،یو-«یآ اد-یبرا-همه»

 

 .شود میا شان اجر چنانچه در باال نشان داده شد همین سیاست به عینه ا  سوی مجاهدین در ارت اط با منتقدان
  «ها برای چیست؟ راستی این»های منتقدان نیست؟  نوشته« اثرگذاری»آیا هراس مجاهدین ناشی ا  

 
 : کند ایشنهاد می« آخوندها»اایگاه دارد، به « مقاومت در داخل ایران»برای اث ات این که در ادامه مریم رجوی 

 

آ ادی و   ااسخ ما این است:  ، اایگاهی ندارد!با این همه آخوندها مدعیند که این مقاومت در داخل ایران»
های تهران برگزار کنند. آن وقت  امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تأمین کنید تا یک راهپیمایی در خیابان

 « نوردند. تان را در می بینید که چگونه سرااای رژیم می
 

http://www.hambastegimeli.com/home/ییدرگردهما-یرجو-میمر-یسخنران-۵۰۲۵۹/خ رها-نیمهمتر-

 سیاار-لپنت،یو-«یآ اد-یبرا-همه»
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در هرکجا که مجاهدین م و حاضرم رندا« تأمین آ ادی و امنیت»نیا ی به « ۲۹گزارش »ی  نویسندهبه عنوان 

گزارش ». در مها به بحث و ت ادر نظر بپردا  با آن« ۲۹گزارش »کنند در مورد صحت و سقم محتوای  انتخاب می

در سیمای جمهوری   نیز با الگوبرداری ا  ایشنهاد مسعود رجوی به دکتر بهشتی برای انجام یک مناظره« ۲۹
مقدمات یک مناظره در سیمای آ ادی را فراهم کنند تا مردم خود در  مهاد کردایشن شو نمایندگان اواسالمی، به 

تر  عملی« ۲۹گزارش »ی  قضاوت کنند. آیا ایشنهاد نویسنده شود اتهاماتی که به مجاهدین نس ت داده میمورد 
      تر ا  ایشنهاد مریم رجوی نیست؟ الوصور و سهل

 

 رجوی مریم« ای ماده ده»ی  و برنامه« 3۹گزارش »

ا  و استعفای دو نفر  ی آن های گسترده ، مریم رجوی به منظور مقابله با با تاب«۲۹گزارش »اس ا  انتشار 
رئیس جمهور برگزیده »سار ا  انتخابش به عنوان  ۹۰، اس ا  گذشت اعضای قدیمی شورای ملی مقاومت

 اعالم کرد. « ایران فردا»برای را  « ای ماده ده»ی   برنامهو با دود و دم بسیار، ، سراسیمه «مقاومت

ا  »کند:  تأکید میکه در تنگنا قرار گرفته،   مریم رجوی ا  جانب مجاهدین و ره ر عقیدتی ،در بند اور این برنامه
باشد و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری م تنی بر آرای  نظر ما آرای مردم، تنها مالک سنجش می

ریاست »برای اذیرفتن مقام « ی تاریخی شورای ملی مقاومت جلسه»د وی در در حالی که خو ت«مردم هستیم
اجماع اعضای شورای ملی « رأی»برای در یک نمایش ا  ایش طراحی شده،  ،«جمهوری برگزیده مقاومت

را « جمهوری  ریاست»اذیرش مقام  مجاهدین« ره ری عقیدتی»مقاومت اشیزی ار ش قائل نشد و تنها وقتی 

سار  ۱۶. در ، ره ری عقیدتی مجاهدین است«مقاومت»تا نشان دهد که مراد ا   کرد، اذیرفت« فتکلی»به او 
ی این سا مان بر  کننده های هدایت گاه انتخاباتی در سطح مجاهدین برگزار نشده و هیچ یک ا  ارگان گذشته هیچ

ر ارت اط با سا مان مجاهدین و ها ا  صدر به نیل چه د اند. تمامی مسئولیت اساس آرای اعضای آن انتخاب نشده
شاهدان عینی شوند.  چه شورای ملی مقاومت انتیابی هستند و ا  طرف ره ر عقیدتی مجاهدین منیوب می

خشمگین و کنند که مسعود رجوی  تأکید می ،تیر ۳۸های درونی مجاهدین اس ا  جن ش دانشجویی  نشست
مستحق تیرباران  ،اند مریم رجوی و مجاهدین شعار نداده شان به نف  دانشجویانی را که در اعتراضاتلب،  بر کف

 داند.  می

 
گرا و آ ادی احزاب و اجتماعات  ما خواهان یک نظام کثرت»گوید:  مریم رجوی می ،«برنامه»در بند دوم این 

ها و  انهگذاریم و بر آ ادی بیان و آ ادی کامل رس های فردی احترام می هستیم. در ایران فردا، ما به کلیه آ ادی
 « دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجا ی تأکید داریم.

با وجود  ی مورد نظر مجاهدین«گرا نظام کثرت»رود و  هر رو  آب می «شورای ملی مقاومت»معلوم نیست چرا 

 درصد ۲۵، بیش ا  «گرایی کثرت»و چرا به جای ا  ایدا کردن متحدان جدید عاجز است؟  های این سا مان، تالش
به معنای افزایش تعداد اعضای وابسته « گرایی کثرت»آیا   اعضای این شورا اعضا و هواداران مجاهدین هستند؟

 ها و عقاید و سالیق مختلف؟ ها و سا مان است و یا تنوع احزاب و گروه
وهایش گیرد که سا مان مجاهدین با بسیج تمامی نیر م نی بر آ ادی بیان در حالی صورت می مریم رجویادعای 

ای  را مج ور به امضای بیانیه« شورا»به مقابله با دو عضو مستعفی شورای ملی مقاومت برخاسته و اعضای این 
گذارند که این شورا  ی شورای ملی مقاومت بر ادعای ایر  میداقی صحه می کند و در اطالعیه بر علیه آنان می

به تیویب رسانده که بر اساس آن همکاری اعضای  را به اصرار مسعود رجوی« ای ماده واحده» ۳۱۸۸دیماه در 

 ممنوع اعالم شده است. « اژواک ایران»شورای ملی مقاومت با سایت 
گیرد که ره ری عقیدتی  اس ا  آن صورت می« های فردی آ ادی  کلیه»ادعای مریم رجوی م نی بر احترام به 

و در صورت بیان مظالمی که « ا و شرمی نیستحی ،در دین»که  ی اعضای مجاهدین را تهدید کرد کلیه مجاهدین
 سل »و گزارش « صفر صفر تناقضات جنسی»هایی را که تحت عنوان  ها رفته، اعترافات و اقرارنامه بر آن

 انتشار خواهد داد.    ،ها گرفته و ... ا  آن« هفتگی

کافیست گفته شود  ،«دسترسی بی قید و شرط همگان به فضای مجا ی»در ارت اط با تعهد مجاهدین به اصل 
دسترسی ندارند مگر این که به شکل « فضای مجا ی»مطلقاً به « لی رتی»و « اشرف»که اعضای این سا مان در 

 . باشدبرای مقاصد خاصی شان  هدایت شده و با حضور مسئوالن
ضایی مدرن، ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام ق»در ماده دیگر تیریح شده: 

م تنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری ا  محاکمه علنی و استقالر کامل 

های  و کنوانسیون ها و میثاق« بشر بیانیه جهانی حقوق»ما متعهد به »: کند و اضافه می« قضات هستیم.
 « باشیم و ... می« کنوانسیون علیه شکنجه» ،«المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین»المللی ا  جمله،  بین

، استعفای اعضای شورای ملی مقاومت و منتقدان «۲۹گزارش »ی  ها و مجاهدین با نویسنده نوع برخورد رجوی
های  نوشتهمرور  رساند. را می« عدالت و قانون»مجاهدین میزان تعهد این سا مان به این ماده و به ویژه موضوع 

و  « شورای ملی مقاومت»ره ری مجاهدین و اعضای « دوراندیشانه»و « خردمندانه»ی ها و ااسخ« گهربار»
ای که ارائه  به برنامه را یزان اای ندی مریم رجوی و مجاهدینها به انتقادات م آن  واکنش ی س ک و سیاق و شیوه

 دهد. نشان میدهند  می
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های مخفی این  ترین نیروهای مجاهدین در  ندان و به بند کشیدن صدها تن ا   بده« رف  ابهام»ی  اجرای اروژه

مورد نظر مریم رجوی و ره ر « حق دفاع، حق دادخواهی»و « احترام به اصل برائت» در عراق، سا مان

 رساند.  اش را می عقیدتی
عدام ما در ايران آ اد شده فردا، ا  لغو حکم ا»  گوید: می اش ی معرفی شده  مریم رجوی در فرا  دیگری ا  برنامه

گیرد که مسعود رجوی بارها در  این ادعا در حالی صورت می« کنیم و نس ت به آن متعهديم. دفاع می
که  ها اس ا  آن است. او در نشست« اعدام»های عمومی مجاهدین اعالم کرده است که حکم خائنین  نشست

کرده  های گره جمعیت با مشتچیست؟ و « بریده و خائن»ارسید حکم  می ،آورد افراد را به هیجان و  لیان می

به اعدام محکوم شد. این ادعا « خیانت»علی  رکش نفر دوم مجاهدین به جرم «. اعدام»، «اعدام» د  فریاد می
و ضرورت   بیگناهان را تجویز کرده عام و قتل گیرد که مجاهدین حتی اعدام در حالی صورت میا  سوی مریم رجوی 

 اند.   خوانده
 

ی  کنیم که ناظر به دو جن ه های  یادی برخورد می و بخیوص  مان ایغم ر اکرم ما به نمونهدر تاریخ اسالم »
باشد. یکی توجه داشتن به مناف  واقعی و درا مدت  های خلق می ی نظر در دادگاه اساسی و دو وجهه

ی حقوق جزا است. و دیگری به قضاوت  خلق و محیور نشدن در چارچوب احکام ا  ایش تعیین شده

شاندن مردم در جهت توضیح و ت یین مسائل برای آنان است. مثالً بعد ا  آن که خیانت یهودیان اطراف ن
ی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد ا  آن که  ی شهر به وسیله مدینه هنگام محاصره

ایمانان خائن و  ی این هم هها را بتارانند، ایغم ر متوج مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین اایداری کنند و آن
میثاق شکن شد. و در یک شورش آنان را دستگیر و بطوری که مشهور است هفتید نفر ا  ایشان را در یک 

رو  اعدام کرد. شاید این عمل خشن و قساوت بار به نظر رسد. چه بسا بسیاری ا  این افراد که اعدام 

ی یک مکتب،  جا که آینده نداشتند. اما آن شدند در این خیانت و ایمان شکنی سهم و نقش مستقیم
سرنوشت یک انقالب و مناف  یک خلق مطرم است، باید قاطعانه عمل کرد، و چشم بر این تردیدها بست. 

چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقالب را نابود خواهد کرد، مار در آستین اروردن 
 (. ۵۸مرداد اانزده  ۱جاهد شماره )نشریه م «است.

 
شان را در « ارتو دیگری ا  چهره راستین مکتب توحید و ایدئولوژی»سلطنتی  مجاهدین در بدو ایرو ی انقالب ضد

 دانستند :  صدور و اجرای حکم اعدام بدون برخورداری ا  آیین دادرسی و حق دفاع می

 
 «هللا خمینی ایام و تهنیت مجاهدین خلق ایران به حضرت آیت»

 [۳۱۵۲بهمن ماه ] ۹۶شن ه  شب انج یمهتهران ـ ن
 

 هللا خمینی مجاهد اعظم حضرت آیت

 
مجاهدین خلق ایران و عموم فر ندان انقالبی شما در این میهن، با قل ی سرشار ا  احترام، فرمان قاط  

ایشه رژیم ایشین، دریافت  شما را م نی بر محاکمه و مجا ات فوری چهارتن ا  عناصر جنایتکار و خیانت
 اشتند.د

بخش چشمان و تسالی قلوب تمام مردم محروم این  این اقدام متهورانه و انقالبی را که روشنایی

 گوییم . سر مین... است به شما و تمام مردم قهرمان کشورمان ت ریک و تهنیت می
)اسالم(  هللا شما با این فرمان انقالبی ارتو دیگری ا  چهره راستین مکتب توحید و ایدئولوژی ما حضرت آیت

های  را به جهانیان عرضه کردید. لذا با  هم مشتاقانه امیدواریم که بدون کمترین توجه به برخی اا در میانی
دیده ما، تا آخرین نفر ا   تر، داد این خلق مظلوم و شکنجه ای هرچه سری  گونه آمیز و سا شکارانه، و به شرک

 «بقیه عناصر ضد انقالبی نیز با ستانده شود...
 

 اند: ههای انقالب اسالمی و همچنین احکام صادره ا  سوی آنان نوشت در توجیه اعمار دادگاهجاهدین م

هایی به نام دادگاه انقالب اسالمی تشکیل شد. این دادگاه ها به  اس ا  قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه»

رائم و جنایاتشان برای کرد که به قور امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. ج جرائم کسانی رسیدگی می
های بسیار به مرگ محکوم  ها ایش در ایشگاه خلق به جرم و جنایت ها ا  مدت ی مردم روشن بود و آن همه

کرد. ال م  ی آتش سپردنشان کفایت می شده بودند. بنابر این صرف محر  شدن هویت آنان برای به جوخه
ام انجام گیرد، تا ضدانقالب را، که هنو  امید خود را بود به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تم

 )من   ایشین( «کامالً ا  دست نداده بود، ا  خیره سری منیرف سا د و فرصت سربلند کردن به وی ندهد.

 
 : ندمشکل داشت« عادالنه  محاکمه»و « حقوق قانونی متهمین»با  مجاهدین حتی

 
ترین اقشار خلق  بی کارش را شروع کرد، ا  تأیید و حمایت گستردههای انقالب که با چند اعدام انقال دادگاه»

صدا  بان اعتراض  ها و محافل ارتجاعی جهان یک هم در شرایطی که همه امپریالیست ما برخوردار بود. آن
و یا  «حقوق قانونی متهمین»چه که خود  ها گشوده بودند. و ظاهرا به خاطر نقض آن علیه این دادگاه
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 ۱مجاهد شماره )« نمودند. ها را محکوم می خواندند، اعدام های انقالبی این دادگاه می «النهمحاکمه عاد»

 (. ۵۸اانزده مرداد 

 
معلوم نیست در « مقاومت ایران ا  جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد.»کند:  در بند دیگر مریم رجوی ادعا می

  دا خواهد بود؟ج« دولت»ا  « دین»چگونه « جمهوری دموکراتیک اسالمی»
 

ی حرف و ادعا و سوگند  ای را نه براایه مریم رجوی  افل ا  این واقعیت است که تعهد مجاهدین به چنین برنامه

ی اصور دموکراسی و حقوق بشر  کنند. ایجاد یک دولت مدرن بر اایه بلکه در عملکرد این سا مان جستجو می
ن در روابط درونی این سا مان و تعامل آن با منتقدان و مخالفان و های آ تواند واقعی باشد که جلوه تنها  مانی می

های دموکراتیک، یکی ا  ابزارهای سنجش ادعاها و شعارهای  ناراضیان دیده شود. در دنیای مدرن و جامعه
با هم همخوانی دارد، کشاندن ایشان به  حدشان تا چه  و عمل  های سیاسی و این که حرف ره ران و شخییت

های همگانی و درخواست ااسخگویی ا  ایشان است. احزاب مدرن ا  شرکت در این  در رسانه  و و مناظرهوگ گفت
دانند که ا  طریق آن  شان می ها استق ار کرده و آن را فرصت خوبی برای طرم و بیان اهداف و برنامه برنامه

 توانند اعتماد عمومی را به سود خود تغییر دهند.  می

رصت را در اختیار ره ری مجاهدین گذاشته بود اما ره ری عقیدتی مجاهدین و مریم رجوی به این ف« ۲۹گزارش »
که کمترین « ای ماده  ی ده برنامه»ی یک  هایی چند ا  طریق ارائه جای استفاده ا  این امکان کوشیدند با دادن وعده

و ا  ایشنهاد بحث و مناظره  سر بگذرانندموضوع را دور  ده و ا  و هیاهو بر سر آن، اعتقادی به مواد آن ندارند، 
   روند.  و میزان اای ندی مجاهدین به آن طفره « برنامه»ایرامون محتوای این 

 

ای باشند و اعتماد  توانند اای ند به چنین برنامه هایی می ها، احزاب و گروه ها متوجه نیستند تنها افراد، سا مان آن
ها و ساختارهای تشکیالتی مدرن و دموکراتیک باشند.  دیدگاهعمومی را به خود جلب کنند که دارای 

ی مراد و مریدی است و به ویژه  ها،  یردموکراتیک و بر اایه های سنتی که همچنان روابط حاکم بر آن تشکیالت
داند و  نشسته و خود را به هیچ کسی ااسخگو نمی «امام  ایب»که در رأس آن یک « اییشور»و « سا مان»

 باشند.   ای اای ند توانند به اجرای چنین برنامه به او ااسخگو باشند نمیهمه باید 
ها و رفتار و اخالق مدرن و  اش دارای دیدگاه یک سا مان و تشکیالت مدرن و دموکراتیک، اعضا و ره ران

رای اعضای شو» .«شده در ره ری نوب»و  اند نه مقلد و مرید اندت دارای استقالر اندیشه و رأی دموکراتیک

ایوسته یک سا مان و تشکیالت مدرن و دموکراتیک  نامند. نمی« نوکر»و « کلفت»را  یک تشکیالت مدرن« ره ری
اش مهم  کند و برای سا ی می اش به جامعه گزارش داده و شفاف کردهای ها و عمل ی برنامه و سیاست درباره

کنندت  ی آن چه نظری دارند و چگونه داوری می ش درباره ا جامعه و روشنفکران است که اندیشمندان و فرهیختگان
در هر یک سا مان و تشکیالت مدرن و دموکراتیک بردبار است و برای نقد و ارسشگری ار ش قائل است و 

تواند  نمی یک تشکیالت مدرن و دموکراتیک نیست و ،«تنها آلترناتیو دموکراتیک»کند.  ا  آن استق ار می شرایطی

تواند به دیکتاتوری و  اند، نه به دموکراسی، بلکه تنها می ری را که در ایش گرفتها  همین روی، مسی باشد
 خواه بیانجامد. حکومتی تمامیت

 

 عامل اصلی واکنش مجاهدین« 3۹گزارش »نقطه قوت 

 
به جای آن که خطاب به مسعود رجوی نوشته شود و او را مسئور فجای  به بار آمده در « ۲۹گزارش »اگر 

همین برد و   های مجاهدین را  یر سؤار می شکست جن ش معرفی کند، سیاستی ا  دالیل یکمجاهدین و 
اما شد.  کرد، قطعاً با چنین سطحی ا  واکنش ا  سوی مجاهدین مواجه نمی را بیورت کلی مطرم می محتوا

 شود.های او را یادآور  و مسئولیت مورد خطاب قرار دهدمسئور اصلی را  نویسنده عمد داشت که

 
 دایی کرده و همچون یک ره ر  مینی «  تقدس»اایین آورده، ا  وی « بر  عا »، مسعود رجوی را ا  «۲۹گزارش »

چرا که وی در سا مان مجاهدین مقام و  ،گنجد چیزی که در قاموس او نمی ،خواهان ااسخگویی او شده است
دین، خداوند در آسمان است و او در روی باالتر است. به تع یر مجاه« قادر متعار»و « خداوند قهار»منزلتش ا  

توانید به درگاه خداوند شکوه و گالیه کنید اما بیش ا  دو دهه است که در سا مان مجاهدین   مین. شما می
 حق نوشتن نامه خطاب به ره ری را ندارد. در درون تشکیالت نیز کسی 

 

کند و گل سرس د  بشریت معرفی می« جیمن»دهد که خود را  ی واقعی فردی را نشان می چهره، «۲۹گزارش »
 «.خدا ح یب »جانشین  و« قله حق»، تکامل

اور و سرمایه  ،ار ش« داری سرمایه»کند که در  ای مجاهدین مطرم می های اایه یکی ا  بحث« هویت»او در بحث 
مطرم  و سپس بحث ن وت و مسئله هدایت و ره ری را« خدا»اومانیسم و در توحید « سوسیالیسم»است، در 

، «هللا خلیل»، «هللا ن ی»کند و ایوند آنان با خدا را توضیح داده و به القاب ایام ران اولوالعزم که ع ارتند ا   می

 خواند. )نقل به مضمون( ی آنان می کند و خود را ادامه اشاره می« هللا ح یب» و «هللا روم»، «هللا کلیم»
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و « مسئولیت تاریخی»عود رجوی را که تحت عنوان عمل به ی مس مآبانه اذیری منجی این گزارش، مسئولیت

دهد او با توسل به این  شکافد و نشان می شود، می عرضه می« ابتال و آ مایش الهی»و « مأموریت الهی»

اذیری طفره رفته  عناوین چگونه بر جان و مار و روم و روان افراد مسلط شده و ا  هرگونه ااسخگویی و مسئولیت
 است.   

دفتر سیاسی »به نیابت ا  سوی « انقالب ایدئولوژیک»های مربوط به  چی در جریان بحث ی ابریشممهد
 بتراشد:  «رسالت»و  «مأبانه اذیری منجی مسئولیت»کوشید برای رجوی  می« مجاهدین

 

رای مسعود ها ب ابتالء، یکی بعد ا  دیگری، ابتالء بعِد ابتالء، در عمل به اث ات رسید که دیگر اینجور ابتالء»
 آره تا ب یند ای را ایش می های تا ه ها را گذرانده، اس شاید کار خداست که مدر ی اون ابتالء نیست و همه

ایش بردِن یک انقالب و اش ُقرص است که بتونه در رأس ره ری مجاهدین، اینجوری رسالتِ  اینقدر این بنده
اش رو سرااا م تال  جا انگشت بگذاره. اونجا که بندهدونه ک اش را بهش بده؟ انگار خدا هم خوب می ایدئولوژی

کند، بسو د و آ مایش کند. وهللا داستان  ندگی شخیی مسعود که به خدا قسم هرگز ا   ندگی 
دونم ا   اش جدا ن ود. همیشه ُار ا  ابتال بوده، وهللا جهاد اک ر بوده و نمی ایدئولوژیکی و م ار اتی و سیاسی

 ( ۹۴۳ی   شماره ۳۱۶۴)نشریه مجاهد اانزدهم فروردین  «.کدام یکی براتون بگم

 
مطرم « ان یا»گوید موضوعی است که در ارت اط با  می« رسالت»و « ابتالء»چی در مورد  ابریشم  چه مهدی آن

صیدآبادی را که به خدمت رژیم درآمده بود و او به  شود. مسعود رجوی بعدها به جایی رسید که مرجان ملک می
کند که  انقالب مریم معرفی کرد. قرآن به صراحت عنوان می« بیّنه»کرد کشته شده است به عنوان  ی لط فکر م

 رسند.  و نشانه به رسالت می« بیّنه»با « ان یا»و « رسوالن»

های بعد مشخص   کردند تأثیر آنچه وی انجام داده در دهه مسعود رجوی و بلندگوهایش سه دهه ت لیغ می
 شود.  می

و اذیرش ا دوا  « انقالب ایدئولوژیک»نفر ا  اعضایش اس ا  تأیید  ۳۴ی مجاهدین که  نفره ۳۲« سیدفتر سیا»
مسعود رجوی و مریم عضدانلو یک ش ه توسط ره ری عقیدتی به این مقام، ارتقا ایدا کرده بودند، در ضرورت 

 انقالب ایدئولوژیک و راهگشایی آن مدعی بود: 
 

ئولوژیکی و سیاسی اجتماعی ره ری مسعود و مریم در طوِر  مان به ظهور بر همین روار آثار عظیم اید»

  «خواهد رسید
 

 و 
ی جهش ایدئولوژیکی و تشکیالتی عظیم دیگری هستیم که  ما در آستانه اکنون در ارتو ره ری مسعود، »

 .« ی ظهور خواهد رسید ی استراتژیکی و اجتماعی و سیاسی آن به موق  خود به منیه آثار گسترده

 
 و

فرماندهان و مسئولین باالتر مجاهدین امرو  تا حدودی با ابعاد این جهش عظیم ایدئولوژیک درونی که »
تر  تر و یگانه ظرفیت و توان انقالبی مجاهدین را صد چندان نموده و صفوف اوالدین ما را هر چه ااکیزه

خمینی و در جریان نوسا ی و بنای بشری  اند. فردا در جریان سقوط محتوم رژیم ضد سا د، آشنا شده می

 « تیک همگان با آثار و عوارض و ابعاد این قدم مهم تاریخی بیشتر آشنا خواهند شد.دموکراایران 
 و

 
ایم. به امید رو ی که خیرات  ال ته تا به حار ما خیرات درون سا مانی این انقالب ایدئولوژیک را برده»

د ابتدا آ مایشاتی هستند و بعداً صنعتی و اجتماعی اش را هم ب ریم. همه اکشاف جدی اجتماعی
 «شوند. می

 

 ها در عمل به اث ات رسیده، تأکید داشت: بودن آن  رو در روی چنین اظهاراتی که اوچ«  ۲۹گزارش »
 

های بسیار بلند مدت و  بینی اش را در قالب ایش اردا ی گری عقیدتی و فن ع ارت ت لیغات توتالیتر، علمی»
عوامفری ی، بهترین راه برای ارهیز ا  بحث بیشتر، این است که گفته شود  گنجاند،  یرا ا  نظر توخالی می

ها را آشکار سا د و بدین شیوه، کاری کرد تا استدالر ا  قید  تواند حقانیت این ایشگویی تنها آینده می

و  ۳۰۶ص  ،۳۱۶۶ویدان، نت، انتشارات جاتوتالیتاریسم، هانا آر« )هرگونه نظارت  مان حار خالصی یابد.
۳۰۲) 

 
دهند که در اختیار همه   ی جلوه«اکسیر حیات»را « ایوند تمام عیار با ره ری عقیدتی»کوشیدند  مجاهدین می

نه تنها « ایوند تمام عیار با ره ری عقیدتی»و « انقالب ایدئولوژیک»کند که  تأکید می« ۲۹گزارش »است و 
بود که در حلقوم مجاهدین ریخته شد و به آثار هولناک آن اشاره  «جام  هری»ن وده بلکه « اکسیر حیات»

 کند.  می

   مسعود رجوی تأکید کرده بود:
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د. یا ااک و طیب داستان ا دوا  من و مریم، داستان باغ آئینه بود. همه باید در این رستاخیز انقالبی فرو رون»

ه ااکی و صفای طفل شیرخواره با انرژی آ اد گذشته هر چه بود گذشت( با تولدی جدید و بو طاهر و مطهر )
ای در  دین. بله دیگر هیچ انقالب ناکردهآیند و یا بیرون ا  صف مجاه با روم و روانی آمر یده بیرون میشده و 

 (۴۱ص  ۹۵۱ی  ی مجاهد شماره )نشریه« صفوف مجاهدین نخواهد ماند.
 

داده شده   ها را به بهشت وعده یک مجاهدین، آنایدئولوژ« رستاخیز»کند نه تنها  تأکید می« ۲۹گزارش »و 

، «روم و روانی آمر یده»و در طفلی که  اده شد به جای هنمی خودساخته روانه کرد. رهنمون نکرد بلکه به ج
  شده و بیمار شکل گرفت.  روانی مسخ

 
خود را به کار « همف»رودرروی تأکیدات مجاهدین اصرار دارد که افراد دلیری ایشه کرده و  ،همچنین نویسنده

دستگاه ایدئولوژیک مجاهدین است که ا  آن  . این در تضاد کامل باو جرأت اندیشیدن و نقد داشته باشندبگیرند 
کردند برای خالصی ا  آن دست و  برند و افراد متهم به این صفت را مج ور می نام می« خود امامی»تحت عنوان 

 اای مسئولین خود را ب وسند. 

 
ی  های گذشته در ت لیغات گسترده ا کسی انجام داده که به هیچ جنام و فردی وابسته نیست، در ساراین کار ر

بین  اندیش و کوتاه فکر، ساده کج« ااو یسیون»رژیم و عوامل آن ا  یک سو و مخالفان مجاهدین و حتی بخشی ا  
شده، یک دهه  مطرم می «ناتاق فکر مجاهدی»رژیم، ا  سوی دیگر، به عنوان سخنگوی مجاهدین و مسئور 

و چه بعد ا  آن به نمایندگی ا  سوی  ندانیان سیاسی  ۶۲ ندان بوده، در طور دوران  ندان چه ق ل ا  کشتار 

مسئوالن مجاهدین در  ۹۰۰۳تا  ۳۲۲۴ا  سار داشته است. در خار  ا  کشور ها  در بندهای مختلف  مسئولیت
اس ا  جدایی ا  المللی و مالی به او اعتماد کامل داشتند.  ینب  ستادهای مختلف ا  داخله گرفته تا روابط

ی  ادامه داده و ا  اشتوانهسیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی  های های خود در  مینه مجاهدین به فعالیت
 ال م برخوردار است. 

نگاری  نامه ،«۲۹گزارش »ی  نویسنده بینند جایی است که می رو  افزون مجاهدین ا  آن ا  سوی دیگر خشم 
که او  داشتهای و رفسنجانی را محکوم کرده و تأکید  متعدد مسعود رجوی به مجلس خ رگان رژیم و سپس خامنه

ها برای به دست آوردن در  مایه گذاشته و به عنوان سخنگوی آن« رنج اسیران»و « خون شهدا»اجا ه ندارد ا  

 بخشی ا  نظام بکوشد. 
شان را به  المللی کوشید به نوعی در موسوی و کروبی و حامیان داخلی و بین یاو رو در روی مسعود رجوی که م

 کند.   معرفی می اش دست آورد ایستاده و نگاه او را ناشی ا  استییار و شکست استراتژی
 

 گفته بود:و خطاب به موسوی و کروبی  ۸۸مسعود رجوی در جریان جن ش 

 
 ند یت مردم و رأی مردم اایست و هركس كه به حاكمیه نیت فقینی و با والید یكتاتوریهركس كه با د»

 «است، با ماست.

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027 

ااسخ به سوار خ رنگار که ارسیده  و در ۳۱۶۱وی در گفتگو با مجله الوطن العربی در سار این در حالی بود که 

 گفته بود: « خمینی همکاری کنید؟های طرفدار  رب در درون رژیم  هللا کنید با آیت آیا سعی نمی»بود: 

 
اند و  ها شرکت نموده های درون رژیم، همکاری با کسانیست که در سرکوب و اعدام هللا همکاری ما با آیت»

ها خواستار رابطه یا همکاری با ما  هللا کنم که برخی آیت ی نمیاین برای ما خودکشی است. ضمناً مخف
 « ها به خوشنامی ما لطمه خواهد  د بپذیریم.  توانیم کسانی را که همکاری آن هستند، ولی ما نمی

 (۳۱۶۱نهم فروردین  ۳۲۶ی  )نشریه مجاهد شماره
 

« نهضت آ ادی»رد و حاضر به همکاری با ک معرفی می« گرا وابسته»ق الً مهندس با رگان را نیز رجوی همچنین 

  گفت: و می ن ود
که ال ته واجد هیچ شانسی  -گرا ا  ق یل نهضت آ ادی )با رگان( را مضافاً بر حزب توده، جریانات وابسته»... 

 «باشد.  نیز در خط استقالر و آ ادی ایران نشناخته و حاضر به همکاری و اتحاد با آنان نمی -در آینده نیستند
 

 (۳۱۶۱نهم فروردین  ۳۲۶مجاهد شماره  -)مسعود رجوی

 
  گیری مسعود رجوی ا  قدرت و اذیرش مسئولیت به عنوان اولین قدم خواستار کناره« ۲۹گزارش »تر  و ا  همه مهم

 ی حیثیت ا  قربانیان شده بود.    اقدامات صورت گرفته و اعاده
 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
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 « 3۹گزارش »ناتوانی مجاهدین در پاسخ به 

 
جایی رسیده ه که اس ا  ایرو ی انقالب، بسیاری ا  مردم و جوانان به آن امید بسته بودند، اینک ب سا مانی

ها نیز «تضاد»ترین  ش و حل جزئیهای ها و توضیح دادن سیاست ارسشترین  است که ا  ااسخ دادن به ساده
نگیر شده که جز دشنام و اش  می های درونی و ساختاری ناتوان و درمانده است و چنان در مشکالت و بحران

گویی و شعارهای توخالی و برخوردهای عی ی و  اشتوانه و دروغ سا ی و مشتی ادعاهای بی تهدید و ارونده

سر سا ش ندارد  «بیان»و  «آ ادی مط وعات»نابخردانه، هیچ حرفی برای گفتن ندارد. به  همین دلیل است که با 
تر در  کند. مسعود رجوی ایش هدید کند، یک توطئه محسوب میو هر حقیقتی که مناف  ره ری مجاهدین را ت

 ی ارتجاع گفته بود:  مورد خیییه
 

کند  جا که قدرتش اجا ه دهد، سعی می ارتجاع با آ ادی مط وعات، و بیان حقایق سرسا ش ندارد. و تا آن»

ارتجاع، بیان هر ی  حق بیان را انحیاراً خودش در اختیار داشته باشد. بر اساس منطق انحیارطل انه
)ارتجاع چیست و مرتج  کیست؟ « شود!! حقیقتی که مناف  آن را تهدید کند، یک توطئه محسوب می

 (۱۵ی  ، صفحه۵۲انتشارات سا مان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد 
 

 گیرد گفته بود:  سیستمی که ماهیت انحیارطل انه به خود می»مسعود رجوی در مورد 
 

های انقالبی م ار ه  تمی ماهیت انحیارطل انه به خود گرفت، باالج ار بایستی با آ ادیموقعی که سیس»

 «آید. گیرد و امکان اعمار شکنجه به وجود می های سرکوب شکل می کند. برای این م ا ه نهادها و روش
 

 ( ۳۱۵۲، بیست و انجم آنرماه ۳۰۳ی  )نشریه مجاهد شماره
 

ش به موق  ااسخ بگویدت سا مانی که ا  با نگری و واکاوی های رونی و تناقضد به تضادهای دسا مانی که نتوان

ها و کم ودهایش را  ها و ضعف ش  عاجز باشد و نتواند شکستهای ی برنامه و سیاست ن ندی شدهمستمر و  ما
واهد هایش را با شناسد، ط یعی است که هیچگاه نخ ای اصولی و منطقی ار یابی کرده و علت به موق  و بگونه

ای تا  کننده داشته باشد. هر سا مان سیاسی و مث ت و جذب مناسباش واکنشی  توانست در برابر منتقدان
اش را در میان خود حل نکرده باشد، هر واکنشی که با بیرون برو  دهد،    مانی که تضادهای درونی و ساختاری

هایی  سا ی و سناریوی ه شانتاژ و دروغ و اروندهعی ی، منفی و دافعه برانگیز خواهد بود و ناگزیر خواهد شد که ب

آوردت اگر قدرت داشته باشد،  های الیسی و حذف منتقدانش روی و شیوه« ااک کردن صورت مسئله»همچون 
اش محدود باشد، ا    ند و اگر در قدرت ن اشد و امکانات اش می دست به حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان

 کند.  استفاده می های تخریب و ترور شخییت روش
های  های سایت هم ستگی ملی، یکی ا  ارگان توان در همکاران و ستون نویس ورشکستگی سیاسی را می

 اصلی مجاهدین دید. 
ره ری سا مان مجاهدین و اعضا آن، در همان آ ا  و  مانی که در برابر کیش شخییت مسعود رجوی و انقالب 

جای هرگونه مخالفت و اایداری در برابر او، وارونه رفتار ه لنگ انداخته و باج ار به اختیار یا به اش،  ایدئولوژیک نوین

سردادند، « ایران رجوی، رجوی ایران»کرده و وی را به جایگاهی برتر ا  والیت فقیه برنشاندند و شعار ارتجاعی 
ای افتاده  ن به ورطهخواه  لطاتند و امرو  این سا ما سا مان را در سراشیب دگردیسی به یک سیستم تمامیت

گویی و ریا و توطئه  . چون ا  همان  مان، به تدریج، دروغاستای برایش متیور  راه گریز و چارهبه سختی است که 
خواه و  اش شدت و این سرانجام محتوم هر جریان تمامیت و خشونت، نه شیوه بلکه جزیی ا  منش و فرهنگ

 مرتج  در هرکجای جهان است.

 

 ی آن  یا توهمات نویسنده« 3۹گزارش »موفقیت 

 

را گوشزد کرده و دستاوردهای آن را برشمارد، این « ۲۹گزارش »سالگرد انتشار  ،به جای آن که نویسنده

وار درهم  کشیوت ، دنسالگرد این گزارش مجاهدین هستند که با انتشار مقاالت متعدد و تأکید روی فرا رسیدن
 گیرند.   ها را جشن می « توطئه»شکستن 

شان در ارت اط با  یک ا  مواض  شده و هیچ  مجاهدین برای مقابله با آن دچار تناقضات  یادی ،«۲۹گزارش »با انتشار 
کنند که این گزارش با شکست مطلق روبرو  خواند. ا  یک طرف مطرم می ی آن با هم نمی این گزارش و نویسنده

شدیم  تر می تر و منسجم سوخت و هم ما قوی سنده مییافت تا هم نوی سار  ودتر انتشار می ۳۰کاش  بوده و ای

ی آن را بزرگترین  و نویسنده را یادآوری «۲۹گزارش » ، سالگرد انتشار نند و ا  طرف دیگر ا  خواب و خوراکشان می
 کنند.  ی نیروهایشان را برای مقابله با آن بسیج می و همه کنند میخطر معرفی 

سار ا  سرکوب خونین سی خرداد، تن  ۱۱با آن، اس ا  گذشت   که برای مقابله روند جا ایش می در این راه تا آن
 ها ی اصلی آن وظیفه انعلیر م ادعاهایشدهند که   می«  ندانیان سیاسی»های جور و واجور  انجمنبه تشکیل 
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 اردا م.  های بعدی به آن می و تحریف حقایق  ندان است که در بخش« ۲۹گزارش »مقابله با 

 

سا د  برداری کرده و مجاهدین را وادار می را کپی« ۲۹تعهد »، عنوان «۲۹گزارش »مسعود رجوی ا  روی  همچنین
 کنند. « بیعت»تحت این نام دوباره با او 

ی واقعیت بخشیده و به  ، به آر وهایشان جن ه«۲۹گزارش »مجاهدین ناتوان و مستأصل ا  رویارویی با 
کند. گویا به  وانجه نرم می  العال  بوده و با مرگ دست نده دچار بیماری صعبدهند که نویس شان مژده می هواداران

 یابند. رهایی میآمدهایش  و ای« ۲۹گزارش »این ترتیب ا  کابوس 

 
ی آن  نویسندهشود که  جا ناشی می برای ره ری مجاهدین ایجاد کرده ا  آن« ۲۹گزارش »ی بزرگی که  مخمیه

ها را  ه شده ا  سوی مجاهدین و حتی نقض شدید حقوق بشر توسط آنهای به کارگرفت مخالفت با شیوه
کند. هرگونه ناروایی و ناراستی ا  سوی مجاهدین ا   های رژیم نمی توجیهی برای نزدیکی به یکی ا  جنام

ها وی  ی مجاهدین و رفتار آن کاهد. دافعه ی کشورمان نمی حساسیت او نس ت به خطر حاکمیت رژیم برای آینده
اند  های درونی آن که خود در تحقق این جنایات سهیم بوده و در بستن به جناماوشی ا  جنایات رژیم  ه چشمرا ب

رسیدن آن وی را به نادرستی م ار ه با رژیم و نفی حق  بست شکست استراتژی مجاهدین و به بن کند. وادار نمی

 رساند.  مردم ایران برای مقاومت در برابر دیکتاتوری مذه ی نمی
به مواض  سیاسی وی، نقض شدید و فاحش حقوق بشر در مناس ات   تواند با اشاره مسعود رجوی نمی

و « ۲۹گزارش »ها کار را برای مجاهدین و شخص مسعود رجوی سخت و مقابله با  مجاهدین را بپوشاند. همین
 کند.  حاصل می ی آن را در درا مدت بی نویسنده

ها فائق آمده بود.  گرفت که با کمترین هزینه بر آن د ق لی را در نظر میموار ،مسعود رجوی در حساب و کتابش

خاطرات یک »صدر و حتی انتشار کتاب  گیری مسعود بنی ی ممکن ا  اس کناره مجاهدین با کمترین هزینه
های  شها و گزار ی شورای ملی مقاومت در آمریکا بود و کتاب او برآمدند. در حالی که او نماینده« ایرانی شورشی

یافتند. مجاهدین حتی به سادگی ا  اس برکناری و محاکمه و صدور حکم اعدام  مجاهدین به نام او انتشار می
داری و  علی  رکش نفر دوم این سا مان برآمدند. رجوی همچنین با تهدید و ارعاب و تحقیر و تطمی ، مسئله

 سر گذاشته بود. گیری اعضای دفتر سیاسی و کمیته مرکزی مجاهدین را اشت  کناره
نکرده را که موقعیتی هم در مجاهدین نداشت  «۲۹گزارش » ی اافشاری و نهراسیدن نویسندهاما این بار حساب 

. با بحران مواجه کنددانست که شورای ملی مقاومت را هم  دهنده نمی بود و اثرات آن را تا این حد عمیق و تکان

خورده در قرار گرفته بودند و با بغضی فرو رد انیت و آ ار مجاهدینها مو و راهی نو برای کسانی با  کند که سار
آمو   انگیز و در عین حار ع رت ها این امکان را یافتند که بدون آلودگی به رژیم، سرگذشت  م رفتند. آن خود فرو می

 های آینده به یادگار بگذارند.  را برای نسل هولناکی  خود ا  یک تجربه
انقالب »صفایی ا   یاد کمار رفعت رد و خواندنی  ندهبود که گزارش منحیر به ف« ۲۹گزارش »اس ا  انتشار 

ها را در آخرین  او این سلسله گزارش انتشار یافت. «تاریخ و تجربه»تحت عنوان  مسعود رجوی« ایدئولوژیک

های او ن ود به کرد و دیگر مرفین هم ااسخگوی درد وانجه نرم می  های عمرش و در حالی که با سرطان دست ماه
 5اش انتشار یافت.  ی تحریر در آورد و اس ا  گذشت دو دهه توسط خانواده رشته

 
که کمیساریای عالی  مقرریدهنده است که این سا مان عالوه بر  چنان تکان اثرات این حرکت برای مجاهدین آن

ها را ا   کوشد آن می ماهانه« السکوت حق»با ارداخت  ،اردا د اناهندگان به افراد انتقار داده شده به آل انی می

های هنگفت  و یا در ق ار ارداخت هزینهبا دارد.  شان و با گویی تجربیات و مشاهدات ه این حرکتایوستن ب
 دارد که امضایشان را  یر مطالب نوشته شده توسط مسئولین این سا مان قرار دهند.  می ها را وا تعدادی ا  آن

 
ها انرژی  ترین نیروها  نگ  ده و با صرف ساعت اند شخیاً به ساده ین مج ور شدهاعضای شورای ره ری مجاهد

  ها برای برخورد با نویسنده و یا مشکالت به وجود آمده بپردا ند. باالترین مسئوالن مجاهدین در قالب به توجیه آن
ها را مجاب  روند تا آن ین میدار مجاهد ی هواداران مسئله قیمت به خانههای مختلف با خرید س دهای گل گران تیم

 به همکاری کنند. 

 
در مانند تعدادی ا  جداشدگان کند که  در حالی به دست آمد که نویسنده تأکید کرده و می «۲۹گزارش »موفقیت 

 ای ن وده و ادعایی هم در این  مینه نداشته و ندارد.  سا مان مجاهدین دارای جایگاه ویژه
 

شدن  جلوگیری ا  ریزش هرچه بیشتر نیروها و به منظور ممانعت ا  دست به قلمبرای با دستپاچگی،  مجاهدین

وقتی با درددر یک  ندانی سیاسی  ها آن دهند. دیگر ناراضیان ا  خود نابردباری و عدم تحمل عجی ی نشان می
ان لی رتی سر و ته به نام یکی ا  ساکن ای بی دهند و مقاله عنان ا  کف می ،شوند سابق با مادرش روبرو می

 نامند: و ... می« تا ه مزدور کهنسار»و « تر ا  ااسدار شقی»انتشار داده و نویسنده را 
 

                                                           
و دیگران « کمار«  اند و در نهان خود بر درستی روایت مسئوالن مجاهدینی که در گذشته ا  این سا مان جدا شده ی همه  5

« اخالق»و « وجدان»گذارند و شاهد درو پردا ی و ژاژخواهی مجاهدین هستند، چنانچه به سکوت خود ادامه دهند،  صحه می
 کنند.  دیدگان ظلم و جفا می یانگذاران مجاهدین، شهدا و رنجرا  یراا گذاشته و به نسلی که ارار شد و آرمان بن
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جنابش در  هایشان كه كفگیر در فرومایگی این خودفروختگان همین بس كه اخیرأ دیدم یكی ا  ته خطی»

است، در سایت تواب  تراشی برای تیز كردن تیغ جالد بر گلوی مجاهدین به ته دیگر ]دیگ[ خورده بهانه

اراكنی علیه ما ا  تشابه  برای لجن تر ا  ااسدار تشنه به خون، دست به قلم برده است. این مزدور شقی
دردلی ”نویسد:  است. این تا ه مزدور كهنسار می اسمی مادر مرحومش با نام قرارگاه اشرف نیز نگذشته

شدی.  ساله می ۲۳گذرد، اگر بودی، امرو   می ات نیم ا  رفتن با مادرم، )اشرف سرهنگ اور(، شش سار و
 داد ی ایجاد بهشت می جا که خمینی وعده  هایی که امرو  در ااریس، همان ب ینی آن . . . مادر، نیستی که

 «.”توست ساخته بودند« همنام»که « اشرف»اند، چه جهنمی در نشسته

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924 

 
همگی جوانان  ،کنند ی ششم و هفتم عمرشان را سپری می شان دهه مجاهدین که اکثریتی اصلی  بدنهگویا 

کنند که  ی کسی می این اتهامات را متوجه 6«.عجو ه»و « کهنسار»رشید و برنا و رعنا هستند و منتقدانشان 
اش  سر خواهرش را که شب عید به مالقات او آمده بود جلوی دختر شش ساله ندان قزلحیار،  ااسداران دربان

الی درب  ندان گذاشته و له کردند. مجاهدین بهتر ا  هر کس به سالمت سیاسی و وجدانی او باور دارند و 

 شان هم ا  همین روست.   خشم
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60166.html 
 

هایی که به آدرس من و همسرم و دیگر  بینید و گرنه در ایمیل های مجاهدین را می ظران تنها بخشی ا  واکنشنا

 کنند.  ای فرو گذار نمی فرستند ا  هیچ  شتی منتقدان و مخالفان مجاهدین می
، در دین «دینال ال حیاء فی»جایی که مسعود رجوی در مقام ره ر عقیدتی مجاهدین تئوریزه کرده است که  ا  آن

حیایی را در تارواود این سا مان نهادینه  حیایی نیست و در جریان انقالب ایدئولوژیک و تحوالت بعدی مجاهدین، بی
حیایی و  و در عمل ایاده کرده است، شیفتگان رجوی و دستگاه ایدئولوژیک وی، رهنمود او م نی بر ضرورت بی

نظرانشان هست  کیشان و هم ی خودشان و هم چه را که شایسته نگاری به کار بسته و آن شرمی را در نامه بی
در ایران در ارت اط « بیت ره ری»دهند. این همان کاری است که وابستگان  به نویسنده و دیگر منتقدان نس ت می

ای، روی آن دست  اش به خامنه و یکم ی سی دهند و وی در نامه  اد یکی ا  منتقدان نظام انجام می با نوری

ی خود  ی مکرِم شما را ا  بیت ره ری برکنده و در خانه در وجهی تمثیلی شما و خانواده»نویسد:  شته و میگذا
 اردا د.   و  سپس به شرم ماوق  می« دهم اسکان می

 
http://nurizad.info/?p=24934 

 

تر است. در هیچ سایت  تر و  شت کند، وقیحانه  اد روایت می چه نوری ال ته نوع نگارش وابستگان مجاهدین ا  آن
 یابید.  ها را نمی آن  کثیفی مشابه مستهجن و

اما گسیختگی کشانده  کارسا  بوده که مجاهدین را به لجام چنان« ۲۹گزارش » دهد که نشان میها  این واکنش
 یک جریان سیاسی تا این حد دچار سقوط اخالقی، سیاسی و وجدانی شده است.   که آور آن تأسف

 

 ، تکرار اتهامات رژیم و فاقد نوآوری «3۹گزارش »

 
تکرار اتهامات رژیم در سی و « دعاوی و لجن اراکنیهای هزار بارتکرارشده» ،آمده« ۲۹گزارش »چه در  آن گویند می

ی جدیدی در آن نیست و هدف آن  است و نکته« ااو یسیون اصلی»علیه سار گذشته بیورت یکجا و مدون 

آسان باشد،  سهل و مجاهدینبا این حساب، کار باید بر ست. ها ژیم ا  شر آنو خالص شدن ر نابودی مجاهدین
را به  مجاهدینشود، چرا  شده و می و سی سار است ا  سوی دشمن تکرار میبوده « کهنه»ها  اگر این حرف

نقد د که ا  هرچه نکن می  ن معرفی نزاکت و تهمت بی ،هایی برانگیخته که خود را در چشم همگان، خشن واکنش
 و ارسش هراسان و گریزان است؟

آیا این ادعا سا  نابودی یک سا مان که ادعای آلترناتیوی دارد بشود؟  تواند  مینه  انتشار یک گزارش میآیا 
 ی ضعف مفرط مجاهدین نیست؟ دهنده نشان

م حق با بیایید بپذیریتهیه شده علیه ره ری عقیدتی مجاهدین است. « کیفرخواست»، «گزارش»گویند این  می

 منتشر شده است؟  اتهامات دادستان فرضی کجابه ی متهم  عیان است. ااسخ منطقی و متمدنانهمد
 انیت و  و ، آ ار ی رسمی ا  سوی مسعود رجوی در مورد اتهامات مربوط به دستگیری، شکنجه،  ندان هییک تکذی 

ی خشک و خالی راج   گیرم. یک تکذی ه ی ادعاهایم را اس می نشان من داده شود همه« قرارگاه اشرف»... در 

                                                           
 نامند.  می« عجو ه»هایشان خواهران اق ار را  مجاهدین در نوشته   6

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=138786 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924
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ها در  ترین انسان تحقیرهایی که نس ت به وارسته و« دیگ» و  «طعمه»و «  سل»و « حوض»های  به نشست

 او ش خواهم خواست. « ۲۹گزارش »ها صورت گرفته صادر شود من به خاطر انتشار  آن

منتشر کنند من به خاطر   «رقص رهایی»ا  سوی مسعود و مریم رجوی راج  به  و کامل ی رسمی یک تکذی ه
 کنم.  فعالیت سیاسی را رها می، عذر خواهم خواست و «۲۹گزارش »نگارش 

گنجید با  است. در تیورش نمی کرد فکر همه جا را کرده  ی دیکتاتورها خیار می ره ری مجاهدین مثل همه
افتد و یک اره با این همه شاهد و قربانی ا  ارده بیرون بی« اشرف»را   ندان و شکنجه در  ،فروااشی دولت بعث

کند. خودش  محو می« در ظلمت عوامفری ی»را « صدای قربانیان شکنجه و است داد»کرد  او فکر می روبرو شود.

جایی که حاکمیت یافته بود اجرا کرد هشدار داده و گفته « اشرف»برعکس سیاستی که بعدها در  ۵۲در ااییز 
 بود: 

 
توان  شد، اما مگر می انیان شکنجه و است داد در ظلمت عوامفری ی مرتجعین محو میدر آ ا  صدای قرب»

گران و خودکامگان به آن  این خیار خامی است که تمامی شکنجه  حقیقت را برای همیشه انهان داشت؟
ی ا گردد. اکنون به نقطه های ضعیف قربانیان، در خشم خروشان خلق متجلی می دلخوشند اما سرانجام ناله

توان واقعیت شکنجه را انکار کرد. بلکه بایستی بطور جدی آن را بررسی  ایم که با عوامفری ی نمی  رسیده

 تری برای آن ایدا نمود.  کرد و ااسخ مناسب
 (۳۱۵۲بیست و  انجم آنرماه  ،۳۰۳ی  نشریه مجاهد شماره -گفتگو با مسعود رجوی در مورد شکنجه)

 
توان حقیقت را برای  می»کرد  دید و تیور می ی جدابافته می ورها خود را تافتهی دیکتات مسعود رجوی مانند همه

 تجلی ایدا کرد. « های ضعیف قربانیان سرانجام ناله»اما « همیشه انهان داشت

 
 کرد:   د درک نمی او عمق حرفی را که خود خطاب به سردمداران رژیم می

 
گردد که خ ر ندارید که: دنیا با  اشکار به خودتان برمی خب اگر ا  انتشار این ق یل خ رها واهمه دارید،»

ای شده! به قور معروف دنیا تقری اً به یک آکواریوم ت دیل شده، همه چیز  هایش، شیشه ی ساختمان همه
که: شکنجه و کشتار نکنید  توان دید، دیگر به سختی بشود چیزی را انهان کرد. ... و حرف آخر این آن را می

 «خش نشود! به همین سادگی!تا خ رش هم ا

 
http://www.mojahedin.org/mobile/137221 

 
به سختی بشود چیزی را انهان »و « ای شده هایش، شیشه ی ساختمان دنیا با همه»او هنو  باور ندارد که 

 .«کرد

دین های ق لی است اس این همه هراس مجاه به مسعود رجوی همان حرف نویسندهی  ی سرگشاده اگر نامه
چرا بیش ا  یک سار  ؟ارواا و آمریکا و اشرف و لی رتی سر آن گذاشته شد رای چیست؟ چرا صدها نشست درب

 ی آن است؟  ی سرگشاده و نویسنده ها برخورد هیستریک و  یرعقالیی با این نامه ی هم و  م آن  است که همه
 

کنند با  هم دلیلی بر  ت لیغ می بود که مجاهدین برای فرار ا  ااسخگویی همانی می« ۲۹گزارش »حتی اگر 

موجودند. برای ادعاهای مطرم شده ن ود. با دلیل و منطق بایستی به آن ااسخ داد. شاهدان  یادی   نادرستی آن
بگیر مجاهدین در شورای ملی مقاومت به صحنه فرستاده   ، یکی ا  وابستگان حقوق«۲۹گزارش »اس ا  انتشار 

همان مناب  و ارت اطالعات هستند و به همین دلیل نویسنده نامی ا  « ۲۹گزارش »شد تا مدعی شود مناب  
ها و فجایعی که در  است. اس ا  آن بود که تعدادی ا  افراد با اسم و عکس به صحنه آمده و ا  رنج  ها ن رده آن

ب کار را های درونی مجاهدین بر سرشان آمده بود سخن گفتند و به این ترتی های آن و نشست و  ندان« اشرف»
 تر کردند.  برای مجاهدین سخت

بافند که ا  ااسخگویی  اند هر رطب و یابسی به هم می  ای که در آن قرار گرفته مجاهدین به خاطر فرار ا  مخمیه

کنند تیمی به همراه امکاناتی ویژه در اختیار  اعت ار جلوه دهند. ادعا می را بی« ۲۹گزارش »بگریزند و به  عم خود 
شود و  کاسته می« گزارش»ها ا  ار ش  وده تا این گزارش را تهیه کند. گویا در صورت صحت ادعای آننویسنده ب

 رود.  لزوم ااسخگویی ا  بین می
صفایی که ایش ا   مان، کمار رفعت ی میهن ارار شده شوند مجموعه مقاالت استعداد با اریشانحالی مدعی می

اش در سایتی که به  ی تحریر درآورده بود و توسط خانواده ه رشتهب« تاریخ و تجربه»اش تحت عنوان  مرگ  ودرس

 یابد اندا ی شده، انتشار می نام او راه
 

60308.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

 شود : توسط ایر  شکری نوشته می
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60308.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60308.html
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تجربه قسمت  تاریخ و»یشان مطالب افشاگرانه منتسب به کمار رفعت صفایی تحت عنوان شاید منظور ا»

باشد، که باید گفت  که بیست سار اس ا  فوت وی توسط ایر  شکری نوشته شده است« یکم و دوم 

 «.آقای محترم به کاهدون  دی
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3932 
 

چاکان ره ری عقیدتی مجاهدین بوده است و اس ا  مرگ وی ادعاهایی  یکی ا  سینهصفایی  گویا کمار رفعت

در ماه کسی »شوند. این در حالی است که کمار در  مان حیاتش در شعر بلند  خالف واق  به او نس ت داده می
   و سرود:آورد « ماه به چاه»مسعود رجوی را ا   ،«نیست

 
 ایش ا  آن که در ماه مستقر شوی»

 همین  مینبر 
 فرودگاهی مهیّا کن!

  یرا

 ماه 
 قرارگاه خدایان را 

 در خویش ویران کرده است
 

.... 

 
 سر خوش ن اش که برتارک تکامل موعود 

 ُمقام داری
 در تو

 بر  توّهم دیراای نادانی ست
 بی تو

 من 

 شاعر خواهم بود
 تو اما بی من 

 ااس ان اقتدار تاریک خویش خواهی بود
  یرا

 ی تو آن مفتش

 که حتی
 رویای دوستان خود را 

 در جستجوی معییت
 کاود می

 تا امامتی بی تهدید را

  نییب برد
 

 .... 
 

 نه!
 در جنگل

 شود هیچ درختی مقدس نمی

 "مقدس"
 تک درختی ست متروک

 های ار ان  که با دخیل
 «شود مزیّن می

 

  دلگیری خود را نیز چنین سروده بود: کمار
 

 دلگیرم ا  خویش»
  یرا 

 تایش بی مضایقه را به ابلهی نوشاندم س
 که در دگردیسی بی مقدار

 تیغ بر شعور مشترک نهاد و 

 به فتوای تردیدنااذیر تکامل م در شد
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 ابلهی که همراهان خویش را ا  " آبشار" فروریخت

 تا خود

 همچون خدایی خشک
 بر ستیغ خشک 

 «خدا بماند
 

 (۳۱۶۸در ماه کسی نیست، تیرماه  -)کمار رفعت صفایی

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60108.html  

https://www.youtube.com/watch?v=vdlbT_BtIqI 
 

،  دند های او بر طناب دار بوسه می با سروده ۶۲ندانیان سیاسی مجاهد  ندان گوهردشت، در کشتار  که کمار 
هایش را  های اهدایی رژیم در جیب  نده نیست تا مجاهدین دوباره مدعی شوند صدای جرینگ جرینگ سکه

  شنوند. او با درد سروده بود: می

 
 ما چون سیب نیم خورده »

 که ا  دندان گرا ی به جا مانده ست 

 تا آخرین نفس 

  خم ن ودن آن نیم دیگر خود را 

 « در جان خود داریم

 

 خرجی ندارد. به ویژه وقتی وجدانی هم ن اشد.  ،هایی در مورد اثر او نین یاوهاما گفتن چ

 

 «3۹گزارش »انقالب دیجیتالی و 

 
ی کافی تأثیرات شگرف انقالب دیجیتالی در  ندگی مردم و امکانات متنوعی را که  مسعود رجوی هنو  به اندا ه

دهد بفهمد که دیگر قادر  به دور خود تنیده اجا ه نمیبرای روشنگری مهیا کرده جدی نگرفته است. تارهایی که او 
خورشیدی، با اتکا به دستگاه ت لیغاتی مجاهدین، صدای مخالفان بدون تری ون و  ۶۰ی  نیست همچون دهه

 امکانات ت لیغاتی را خاموش کند. 

  تواند درک کند که دردمندانه سرود: او هنو  ایام کمار رفعت صفایی را نمی
 

 راه »
 ه ویران ن وده است وهیچگا

 نیست

 «این راهنماست که ویران است
 

ی شورای ملی  تواند با یک بیانیه این بود که می« ۲۹گزارش »ی مسعود رجوی اس ا  انتشار  انگارانه تیور ساده
یکی ا  بریدگان  مان شاه  ۲ی سنابرق  اهدی  اش به عهده این شورا که اداره« قضایی»مقاومت و یا کمیسیون 

شد و به  عم خود کمربندهایش ش ی اشت اه ما چیزی نگذشت که متوجهبیاید. ا« ۲۹گزارش »به مقابله با است 

 د و گشایشی برایش   د بر در بسته  را سفت کرد و نیروهایش را با تمام قوا به صحنه فرستاد. با این حار هرچه 
 حاصل نشد. 

خ ر انتشار این  ،اندیشیده بود« ۲۹گزارش »ایام  ی تمهیداتی که وی برای جلوگیری ا  انتشار علیر م همه
 گزارش ا  دیوارهای لی رتی هم گذشت و معضل بزرگی برای مجاهدین ایجاد کرد. 

روند ا  این امکان  ساکنان لی رتی که برای میاح ه با کمیساریای عالی اناهندگان به خار  ا  این کمپ می

ها  ها در این تماس ر خار  ا  کشور تماس تلفنی بگیرند. آنشان د برخوردار شدند که با بستگان و آشنایان
در خار  ا  کشور و نقد ره ری مجاهدین شدند. به دن ار با گشت این افراد به « ۲۹گزارش »ی انتشار  متوجه

لی رتی این بحث در محافل درونی ساکنان لی رتی مطرم شد. مجاهدین برای مقابله با آن مج ور به برگزاری 
را در اختیار ساکنان این « ۲۹گزارش »چند رو ه در لی رتی شدند. مسئوالن مجاهد بدون آن که  های نشست

                                                           
در  اه و میهن ا   ندان آ اد شد و به تحییلوی اس ا  دستگیری، کرباسچی را لو داد و در دادگاه با دفاع ا  انقالب سفید ش  ۲

 ادامه داد. ی حقوق رشته
 

https://www.youtube.com/watch?v=vdlbT_BtIqI
https://www.youtube.com/watch?v=vdlbT_BtIqI
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ها کوشیدند نویسنده را مأمور  کمپ قرار دهند، به هر رطب و یابسی متوسل شدند و با انواع و اقسام ترفند

ریت دارد ره ری سا مان را و ارت اطالعات معرفی کنند که به فرمان رژیم و با طرحی ا  ایش تعیین شده مأمو

« گزارش»ی ال م برای حمله به لی رتی و اشرف را فراهم کند. همانطور که خ ر انتشار این   هدف قرار دهد و  مینه
 ها در جریان محتوای آن نیز قرار گیرند.  به ساکنان لی رتی رسید دور نیست که آن

 

 روی مجاهدین« 3۹گزارش »تأثیرات 

 
دهد که این سا مان فاقد توانایی تغییر به سمت مث ت است.  ک سار گذشته نشان میواکنش مجاهدین در ی

توانست تأثیر مث تی روی  می انتقادیای در ره ری مجاهدین برای تغییر وجود داشت این گزارش  چنانچه اراده
 دهند.  یر مسیر نمیها تغی اند و با این گونه تالش ها انتخاب خود را کرده آن عملکرد این سا مان داشته باشد.

بود که در اختیار ره ری مجاهدین قرار گرفت تا با با بینی گذشته، خود و جن شی  فرصت مناس ی« ۲۹گزارش »

 کند ا  مخمیه نجات دهد.  که ره ری میرا 
ها را بیش ا   علیر م میل نویسنده روی مجاهدین تأثیر منفی هم گذاشته است و آن« ۲۹گزارش »متأسفانه 

 ارت افتادن ا  مردم و انحرافی که به آن دچار هستند فرو برده است.  ایش در 
 ی ا  این دست به مقابله برخیزید و به جای ااسخگویی«گزارش»کوشید با  دلیل آن هم واضح است. وقتی می

و اذیرش مسئولیت، به دشمنی با نویسنده و منتقدین و مخالفان مجاهدین  به تک تک موضوعات مطرم شده
 گیرد.  تان شدت می روید و سقوط اید بیش ا  ایش فرو می آورید به چاهی که خود کنده روی می

مرتکب اشت اه و یا سوءبرداشت که ی آن  و نویسنده« ۲۹گزارش »مجاهدین و هواداران این سا مان در برخورد با 

افشاری در اشت اه و کنند. ا را دن ار می آگاهانه رویکردی  یرانسانیها  شوند. آن امری انسانی است نمی
  برد.  ها را در باتالق انحطاط ، بیشتر فرو می آن ،ی آن و انکار حقایق اایداری در ادامه

ا  یرااگذاشتن نگاری مسعود رجوی به خ رگان ره ری اشاره کرده و آن ر به نامه« ۲۹گزارش »برای نمونه وقتی 
نشی و ال ته کودکانه، این بار به رفسنجانی و ره ری عقیدتی مجاهدین در اقدامی واک، کند اصور معرفی می

 کند.  جویی می نویسد و برای جلوگیری ا  فروااشی نظام چاره ای نامه می  خامنه

زی و یممانعت ا  خونر»ی  ، به بهانه«اعضای خ رگان»خود به رفسنجانی و  ۸۸ی تیرماه  مسعود رجوی در نامه
 هللا منتظری شده بود.  اهان برکناری او و جایگزینی آیتای، خو خامنه« شتر ا  سوییبغی و فساد هرچه ب

 
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537 

 

وسل شد! و در نامه و ایامی متناقض و ای مت به خود خامنه« هرچه کمتر شدن خون و خونریزی»سار بعد برای  ۴
به عنوان « ولی فقیه مسلمین جهان»رات و ا    ای را مخاطب قرار داد و گاه رفسنجانی گاه خامنه ،بی سر و ته

 .  خواست رفسنجانی را به ریاست جمهوری برساند« تنها راه»
 

http://vimeo.com/65949681 http://www.youtube.com/watch?v=qdkfCajqYPM 
 

فرهنگ »سخنگوی مط وعاتی مجاهدین در اسلو با به نمایش گذاشتن ۳۱۲۰شهریور  ۳۱در در حالی که 

 گفته بود:  «انقالب ایدئولوژیک»ی خود در دستگاه  «شده  نی
 

سوی سپاه ااسداران، سخنگوی مجاهدین در اسلو، ایشنهاد خریدن یک رأس  ا در ای انتشار این خ ر »
ای حاضر  و خلق ایران برای سید علی خامنه ولی فقیه ارتجاع در ایران را به عمل آورد، اما افزود که مجاهدین

یک  نیستند بیشتر ا  یک اور سیاه بپردا ند. سخنگوی مجاهدین افزود در صورتیکه ولی فقیه ارتجاع با

دندان و طلسم شکسته و جاخوردگی چانه بعد ا   با رگالژ دست و -ااااسی آمادگی معامله را داشته باشد
 «تواند به وی مراجعه کند!!! می  -های ت ریز و ارومیه در اولین تعمیرگاه مجا  خیزش

 
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28094:2011-

09-04-19-43-12&catid=16:2009-10-10-12-51-04&Itemid=56 

 
بود. او در « ۲۹گزارش »گیری او اس ا  انتشار  ای و رفسنجانی اولین موض  نگاری مسعود رجوی به خامنه نامه

ر صحت خط حالی که تعادر خود را ا  دست داده بود، برای آن که خود را ا  تک و تاب نیاندا د به منظور اافشاری ب
توانست داشته باشد و تنها  ی عملی نداشت و نمی که هیچ نتیجه به این اشت اه هولناک تن داد اش ق لی  مشی

  .شود ی تاریخ به عنوان تالش کسی که به انتهای خط رسیده، ث ت می در سینه

، «ای خ رگان و خامنه های مسعود رجوی خطاب به   نگاهی ایدئولوژیک به نامه»ی  در مقالهنویسنده همان موق  
 را تشریح کرد.  مسعود رجوی برای وصلت با نظام« ایدئولوژیک»آمادگی 

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537
http://vimeo.com/65949681%20http:/www.youtube.com/watch?v=qdkfCajqYPM
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 ۳۱۶۴برد. مسعود رجوی در خرداد  یبه سر م«  ی ت»ی اریشانی ره ری است که در  دهنده این اقدام نشان

انقالب »ی ناشی ا    که در خلسه وقتی مهندس با رگان خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد در حالی

   کرد، خطاب به او گفت: سیر میو ا دوا  با مریم عضدانلو و رسیدن به ره ری عقیدتی مجاهدین « ایدئولوژیک
 

المللی به آن  تر کنید و در انظار بین ر این رژیم منحوس را طوالنیخواهید بروید بلکه چند ص احی عم می»
 (۳۱۶۴بیست و سوم خرداد  ۹۵۳)مجاهد شماره « نوعی توجیه ب خشید؟

 

 د و در دشمنی با او ا   نمی« خون و خونریزی کمتر»جمهوری شد، مسعود رجوی حرفی ا  وقتی خاتمی رئیس 
کفگیرش به ته دیگ خورد خواهان سپردن کرسی ریاست جمهوری  وقتی ۳۱۲۹چیزی فروگذار نکرد اما در سار 

 شود.  می« هرچه کمتر شدن خون و خونریزی»به رفسنجانی شد! گویا انتخاب او باعث 
 

 گفت:  ، به محاکمه تهدید کرد و «دست داشتن در خون»مهندس با رگان را بخاطر  ۶۴مسعود رجوی در سار 
 

رژیم الید اگر بجرم همکاری با رژیم خمینی و معاونت در جرائم رژیم او  کنم، فردای سرنگونی این اعالم می»

نگوئید که خ ر نداشتیم.   ا  موض  نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و ... مردم شما را به داوری بخوانند،
چهار سار است ما با  بان خوش با امثار شما صح ت کردیم، چهار سار است که ما به شما هشدار و 

کنید، ا   دادیم، گفتیم دستتان را ا  توی خون بکشید بیرون. گفتیم اگر به مقاومت مردم کمک نمی انذار
 (۳۱۶۴بیست و سوم خرداد  ۹۵۳)مجاهد شماره  «ها خنجر نکشید.  اشت به آن

 

ه دهد و ب می« اندر  و ایشنهاد»ی بخت و اق الش به کلی افور کرده به خ رگان ره ری  در دورانی که ستاره یو
 رفسنجانی را ا  صندوق درآورد!« هرچه کمتر شدن خون و خونریزی»دهد که برای  ای خط می خامنه

 
 خطاب به با رگان گفته بود: ۳۱۶۴مسعود رجوی در سار 

 
اگر هم با رگان در این خیمه شب با ی ریاست جمهوری و در این انتخابات فرمایشی فرضاً به با ی گرفته » 

هایی  ه سود خمینی است. به سود الجوردی و گیالنی و رفسنجانی و به سود آنشود، به تمام و کمار ب

 «کنند. به سود سیاهی و اختناق و  نجیر بر دست و اای تمام مردم ایران است. است که اعدام می
 

به « نخیره کردن خون»گشایی و  برای گره« انقالب ایدئولوژیک»بعد ا  گذشت نزدیک به سه دهه، او در ارتو 
متوسل شد. توضیحی هم نداد اگر به با ی گرفتن با رگان به  «الجوردی»و جانشین  «یالنی و رفسنجانیگ»

هم در دورانی که رژیم در انزوای شدید  سود سیاهی و اختناق است چرا به با ی گرفتن رفسنجانی آن

کما این  نظام نیست؟ به سود ،سقوط توصیف می کند« سراشیی»و خود او آن را در  برد المللی به سر می بین
المللی خار  شد و ا  فشار  ا  انزوای بین تا حدی به نف  نظام تمام شد و این رژیمدر مجموع که انتخاب روحانی 

 ها کاسته شد.  تحریم
 

  اش گفت: او همچنین در توجیه چرخش مواض 

 
گنجد، باید  ی ما می حیطهشود و در  در تضاد دو باطل و دو نیروی ارتجاعی تا آن جا که به ما مربوط می»

تر را علیه قویتر تقویت کرد ال ته حدش این است که نیروی برحق که در اصل اور گفتیم تخطئه و  ضعیف
 «شود.  تضعیف نشود واال نقض  رض می

 
 http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0 

 

بین »اش تضعیف او که   برد و تمام تالش دهد که چرا این اصور را در دوران خاتمی به کار نمی ما وی ااسخی نمیا
 بود. ،شد تر محسوب می ضعیف ،«دو باطل و دو نیروی ارتجاعی

ای و  خامنه»، ا  «در تضاد دو باطل و دو نیروی ارتجاعی»رجوی ااسخی ندارد که چرا برخالف اندر ش 
است، « تر ضعیف»نژاد را که  خواهد با هم دست به یکی کرده و کار احمدی هستند می« قویتر»که   «رفسنجانی

  یکسره کنند؟ 

 اش ا  معادالت سیاسی درون رژیم و برای چندمین بار تحلیل توانست ا  راه رفته برگردد مسعود رجوی که نمی
ا   ۲۹اردی هشت  ۱۳رفسنجانی مواجه شد در تاریخ اش با رد صالحیت  وقتی برخالف انتظار اشت اه ا  آب درآمد،

 « تا دیر نشده رفسنجانی را با حکم حکومتی به صحنه برگرداند»ای خواست  خامنه
 

http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0 
 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-488.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-488.html
http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
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 جانی خواست: رااا متضاد ا  رفسنو در همان ایام س

 

ای را  سار ایش خطر کند و با کمک حو ه و با ار خامنه ۴بیند باید بر خالف  اگر کشور و نظام را در خطر می»
 .«اائین بکشد . . 

 
 http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0 

 

خواهد ا  رژیم رف   است؟ چرا می« خطر»ا  سوی چه کسی در « کشور و نظام»مسعود رجوی نگفت که 
 کند؟« خطر»

 
تواند و باید بساط والیت او را  ای را یک ش ه باال برد اکنون می استوانه نظام ن اید بترسد. هم چنانکه خامنه»

 «.درهم بریزد یا الاقل ا  او حکم حکومتی برای شرکت در انتخابات بگیرد . . . 
 

 امیدانه گفت:  و در ادامه نا

 
ی درون رژیم، اندر  دادیم الاقل به فکر خود باشند و ق ور کنند که رفسنجانی به  ااره به باندهای صد»... 

 «هاست. اثر نکرد. میلحت آن
 

شورای ملی مقاومت هم ا  وی نپرسید و یا جرأت نکرد بپرسد شما چه کار به « مستقل»هیچک ا  اعضای 

 ؟ کنید جویی می ها چاره و برای آن دارید« ی درون رژیم ندهای صداارهمیلحت با»
 

م تذر دچار شده است که بر اساس آن تنها مناف  فردی « اراگماتیسمی»تردیدی نیست که مسعود رجوی به 
  گیرد. وی در توصیف اراگماتیست گفته بود: خودش را در نظر می

 
حقایق و اصولی ثابت و مستقل ا  نهن ما وجود ندارد، که الواق   برای کسی که اراگماتیست باشد فی»

ها  بتواند حرکت و عمل ما را سمت و جهت داده و در هر شرایطی با اتکاء به آن اصور، مواض  و تاکتیک

تواند سمت و مضمون عمل ما را  مشخص شودت بلکه در حقیقت این مناف  و میالح عملی است که می
 « مشخص نماید.

 (۳۴ی  ، صفحه۵۸انتشارات سا مان مجاهدین خلق ایران، بهار  )اراگماتیسم،
 

های صوتی وی انتقاد کردم و آن را تالش برای  ام به مسعود رجوی نس ت به ارسار ایام ی سرگشاده در نامه

ار یابی کردم. او اس ا  انتشار این نامه به منظور تشدید « امام  ائب»آفرینی و با ی کردن در نقش  توهم
االمکان ا  ارسار ایام صوتی هم اجتناب کند. در طور سار گذشته او به  آفرینی، کوشید حتی توهمسیاست 

های مجاهدین همراه با عکس و تیویر و مارش   و رسانه« سیمای آ ادی»های کت ی ارداخت که در  ارسار ایام
 های مختلف انتشار ایدا کرد. موسیقی و کلیپ

 

همکاری با ااو یسیون ایران و در ایش گرفتن سیاست استخدام  بستن بر وقتی نس ت به سیاست چشم
ا  »ی ارواایی و آمریکایی انتقاد شد، مجاهدین به تشدید سیاست نگاه به  نمایندگان و سیاستمداران با نشسته

مدار خرداد را هم در در خود دارد به یک سیاست ۱۰ژوئن که بزرگداشت  ۳۲ی   ارداختند و اجرای برنامه« ما بهتران 
تمام و کمار در خدمت شما باشیم و هدایت امور آمریکایی سپردند. این حرکت به لحاظ سیاسی یعنی حاضریم 

 به دست شما بسپاریم، فقط ا  ما حمایت کنید.  را نیز 
 

همچنین مسعود رجوی برای آن که من و یا دیگر منتقدان و مخالفان رژیم را به وابستگی به دستگاه اطالعاتی و 

ی وجدان، شرافت و اخالق را نیز  یراا بگذارد. این یعنی سقوط  مانده تی رژیم متهم کند مج ور است تهامنی
شود. نه این که ق الً ن وده است  شتابان و هرچه بیشتر. چنین فردی ت دیل به موجود خطرناک و بیرحمی می

ای  وجدان شریف و آ اده  هیچچرا که  گذارد و مر های جدیدی را اشت سر می گیرد بلکه سرعت بیشتری می
 . دو تحت شکنجه و تحقیر و آ ار و انیت قرار ده داذیرد، دوستان و حتی عاشقان خود را به  ندان بیاندا  نمی

 

برد و به  شان فرو می ی مشکالت مجاهدین را هرچه بیشتر در چن ره نیز، انتشار عمومی این گزارشمتأسفانه 
ها به سطح دشمنی خود خواهند افزود و  اشت اهات و تالش برای تیحیح آنجای تعمق در این گزارش و اذیرش 

 عل، درو گویی و ... خواهیم بود.  نی، ج شاهد سقف جدیدی ا  اتهام
  اظهار داشت:« هوش و ادراک»چنانکه یکی ا  مدعیان برخورداری ا  نعمت 

 
م ییگو ینم ما»مان مقاله گفتم: ار درخشان و بزرگ در هین مقاومت بسیا  ا یك عضو كوچكیمن بعنوان »

م و بخیوص با یضد رژ یروین نین و فداكارتریبا م ار تر یم هر كسییگو یست برماست. اما میهر كه با ما ن

ه و نوكرانش دارد و یت فقیم والیرژ دهد، دست در دست یم یور د، و آدرس عوض یآن خیومت م یره ر

http://www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
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ن جماعت در ین است كه ایا ی رتیدر ل یر مندگان آ اد اما حرف امرو  من و همه «هم ج هه با آنهاست.

م یستند بلكه خود رژین یم آخوندیما، فقط هم ج هه با رژ یاجساد شهدا س بر سریدن ما و رقص ابلیسربر

 یروین است كه كار هماهنگ با و ارت اطالعات و نیت ایم هستند. واقعیرژ یها یاطالعات ی هو دست ارورد
ن و گناه آنرا یاو و ی رتیه ما در اشرف و لیحمالت خون ار عل یسا  نهیتهام  دن و  ما یقدس برا یستیترور

 «.ا تفاوت داردیدو دن یباش م هم ج ههینكه فقط با رژیمان انداختن با ا یبه گردن خودمان و ره ر
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4087 

 
ها  کنند که آگاهانه به آن نمیو سعید محسن نژاد  صیت حنیفی مسعود رجوی توجهی به ومجاهدین تحت ره ر

 : ندهشدار داد
 

ویل اشت اهات سرنگون شوید. برادران! م ادا تاریخ به قور حضرت  که در چاه ا  دیگران ع رت بگیرید نه این»
 «علی ا  شما کسی بسا د که خود مایه ع رت دیگران شوید.

 

منتقدان مجاهدین ا  این حسن برخوردار بوده که مسعود رجوی و  و کارهای ارائه شده توسط« ۲۹گزارش »
اند. تا دیرو  مجاهدین در شعارهایشان مدعی   شعار هم شده  چنان در تنگنا قرار داده که خل  مجاهدین را آن

ت را ترجیح داده و به صراح« خمینی»روند که  می  جا ایش ها در دشمنی با مجاهدین تا آن شدند مخالفان آن می
بار خود وی مج ور شده به صحنه بیاید و منتقدان مجاهدین را که در دشمنی با  اما این«. ال ته خمینی»گویند  می

تر ا   شقی»، «خطرناکتر ا  ااسداران» ،«بدتر ا  خمینی»تر و استوارتر هستند  قدم رژیم خمینی ا  وی ثابت

ال ته تعج ی هم ندارد که رجوی خود را به  ن بداند.ی آنا و ... بخواند و خطر اصلی و بزرگ را متوجه« جانیان
کیشی با نک ت  تر بیابد. حداقل در ضمیر ناخودآگاهش، همسانی و هم جنس ای نزدیکتر و هم خمینی و خامنه

 کند مذه ی حاکم عمل می
 

 السحر رجوی  ، باطل«3۹گزارش »

 

مجاهدین را سر دیگر طیف معرفی ، رژیم جمهوری اسالمی را یک سر طیف و «هویت»مسعود رجوی در بحث 
تواند باقی بماند و الجرم به یکی ا  دو سر طیف  فرد و نیرویی در این بین نمی  کند هیچ کند. او تأکید می می

گیرد و چنانچه فرد یا  قرار می« هرکس با ما نیست، برماست»ی شعار  مایه بن ،بایستی میل کند. این تحلیل می

 شود.  ی رژیم ارتاب می س ت به مجاهدین و یا ره ری آن انجام دهد بالفاصله به ج ههنیرویی کوچکترین انتقادی ن
های توجیهی  های وابستگان این سا مان که در نشست  ای خود را در نوشته این تحلیل به شکل بیمارگونه

در ااریس را  شان ها حضور یا عدم حضور افراد در مراسم ساالنه دهد. آن کنند نشان می مسئوالن آن شرکت می
  دهند: چنین توضیح می

 
در کدام  ویلپنت محل "انتخاب" است و جایی است که بخوبی "جایگاه و خط و خطوط " هر مدعی را که»

 «کند[ ]میشود. تعیین و ترسیم" میبه وضوم " سوی تاریخ م ار ه مردم ایران قرار دارد

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4067 

 
معنا و مهفومی جز خود او و شورای ملی مقاومت جایی که در نگاه مسعود رجوی، سا مان مجاهدین خلق  ا  آن

ی  و خود را قله« باطل»شود. او خمینی را چاه  همه چیز با میزان دوری و نزدیکی افراد به او سنجیده می ،دنندار

قالب، دوست و دشمن به این ترتیب ان نامد و مر  بین حق و باطل، خلق و ضدخلق، انقالب و ضد می« حق»
 شود.  کشیده می

های  بحثخود مسعود رجوی در توان برای آن آورد.  ای  لط است. شواهد مختلفی می این بحث به لحاظ اایه
  خوانده بود:« ضدتکاملی»این نگاه را  ،«ت  ین جهان»

 
توانند  ها می د. آیا اینهرکه با من نیست، دشمن من است. هرکس! چرا که صدایی جز من ن اید باش»

 « ؟!توانند مان  تکامل شوند کنند؟ میتاریخ را عوض 

های مسعود رجوی ص  ت یین جهان )قواعد و مفهوم تکامل( کتاب اور، قواعد تکامل، مجموعه سخنرانی)
۵۲۹) 

 
اشاره  به کسانیی خودشیفتگی مفرط شکل گرفته  که بر اایهی انحرافی خود  مسعود رجوی برای اث ات نظریه

شتافتند. اگر این تحلیل را  ،کند که اس ا  جدایی ا  مجاهدین به اردوی رژیم که طرف دیگر طیف هستند می

بپیوندند.  ،شوند نیز به آن سر طیف که مجاهدین هستند ی کسانی که ا  رژیم جدا می بایستی همه می ،بپذیریم
 اند  نپیوسته نه تنها کدام به مجاهدین اند اما هیچ هدهد صدها نفر ا  اردوی رژیم تاکنون جدا شد شواهد نشان می
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شد به مجاهدین  دیپلماتی ا  رژیم جدا می ۶۰ی  دهه ی های اولیه . اگر در ساراند بلکه نزدیک هم نشده

چنین اتفاقی نیفتاد چرا که مجاهدین آن سر طیف  ۸۸های بعد و به ویژه اس ا  جن ش  ایوست اما در سار می

 هم به صورت گزینشی.  توان تنها به یک طرف آن اشاره کرد. آن معادله دو طرف دارد نمینیستند. م ار ه با رژیم 
شناسم که شدیدترین مواض  را علیه مجاهدین دارند اما به سمت رژیم و آن سر طیف میل  من بسیاری را می

 اند.   نکرده
جدا شدند نه تنها به سمت رژیم های گذشته ا  مجاهدین و شورای ملی مقاومت  بسیاری که در طور سار

ناقض تئوری  اشداند. حتی اگر یک نفر هم به سمت رژیم نرفته ب به مقابله با رژیم ارداختههمچنان نرفتند بلکه 

 . استی مسعود رجوی  اایه بی
 ها و های من را در طور یک سار گذشته بررسی کنید، خواهید دید تغییری در مواضعم نس ت به جنام اگر فعالیت

باندهای رژیم صورت نگرفته است. در حالی که برعکس چنانچه در باال نشان داده شد ره ری مجاهدین به خاطر 
به سمت رژیم میل کرده و به فکر « ۲۹ارش گز»مواض   یراصولی که دارد در برخورد با منتقدان و به ویژه 

  ها افتاده است.  جویی برای آن چاره
در مورد تمامی  و در مقاالتم یک صد ساعت گفتگوی رادیویی و تلویزیونیدر بیش ا   ،در طور سار گذشته

فشاری بر و لزوم اا روشنگری کردههای مختلف،  فساد در  مینه و عام مسئوالن کشتار و قتلهای رژیم و  جنام

 ام.  المللی را یادآوری کرده بین  انزوای رژیم در سطح تحریم و افزایش فشار به منظور
شود. منتقدان مجاهدین هرچه در مخالفت خود با نظام جمهوری  جا ناشی مید رجوی ا  همیناریشانی مسعو

ی ها  یکی ا  شاخص ندتوان می ها آن. انگیزند را برمی، دشمنی بیشتر وی ندتر باش استوارتر و جدی ،اسالمی
ب تولید دشمنی و ی گذشته موج که در طور سه دهه رجوی باشندهای   برای نشان دادن نادرستی تحلیل مهم،

 شده است.  رسیدن مجاهدین بست و به بن اراکندگی هرچه بیشتر در صفوف ااو یسیون

که بخشیدن به م ار ه با رژیمی است  اولویت، واساس مسعود رجوی  اایه بی های  برای مقابله با تئوریبهترین راه 
ایستادگی در مقابل رژیم خللی ایجاد کند و یا  چیز ن اید در م ار ه و هیچ. ی نابودی کشانده مان را به ورطه میهن

مان در برابر است داد  ما بایستی به مقاومتمان شود.  باعث تردید در اصل مقاومت در برابر است داد حاکم بر میهن
 مذه ی حاکم بر کشورمان افتخار کنیم. 

سه ماه آخر سار گذشته انتشار دادم ارائه داده باشم تنها به مقاالتی که در  ا  کارهای خودم برای آن که بیالنی
 کنم.  اشاره می

سار گذشته و عوامل اصلی آن و ارداختن به  وایای گوناگون  ۱۵گزارشی تحقیقی ا  سقوط فوت ار ایران در 

 شود.  صفحه می ۱۰۰ بیش ا  با قسمت انتشار دادم. مجموعاً کتابی ۳۲ ی مح وب ور شی در اد در این رشتهفس
 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/footboll_iraj_20131125_v3.pdf 
 

 االسالم( و و ارت اطالعات مسئور ربودن رابرت لوینسون طه طاهری )مسعود صدر

510.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
 

 «انجمن اادشاهی»العاتی نظام و قربانیان نگاهی دوباره به دستگاه اط
512.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 

 «رژیم کشتار »حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات 
516.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
 ۶۲سا ی کشتار  و مستند« جعفر نیری»االسالم  ی حجت مقوله

518.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
 

 حزب توده علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان

522.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
 

 رو اارسای ی دشمنی دستگاه والیت با  نده یاد فرخ ادامه
523.html-.com/maghalehhttp://www.irajmesdaghi 

 

 «اسالم رحمانی»ترین قاضی نظام، مدعی  سیدحسین موسوی ت ریزی خشن
525.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
 ستی اولین حکم ترور، سنگسار و قط  د مرتضی فهیم کرمانی صادر کننده

527.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
 

 های خونین خمینی را ااک کنند نگذارید دست

ml529.ht-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
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 ۶۰ی  های دهه نورو  در  ندان

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-537.html 
 

های توجیهی و  های مجاهدین، نشست شان سایت کانار خ ریکه مجاهدین تنها مگر آن دسته ا  هواداران 
 ن رده باشند.  به این حقیقت ای، تلویزیون این سا مان است، «سیمای آ ادی»
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 ها  ی آن  هامات مجاهدین و انگیزهات –فصل دوم 

 
و شرکت در جلسات و مجام  آن در « انجمن حجتیه»ی اجتماعی را با عضویت در  مسعود رجوی حضور در صحنه

سرداب امام »و « مشاهد مت رکه»و « عت ات عالیات»حضور در کربال و نجف و سامرا و  تمشهد آ ا  کرده است

های  العمل روایات و دستور گی او بهدل ست، موجب تشدید «ینحرمین شریف»و  »مکه معظمه»و «  مان
که م تنی بر روایات  ۸او با الگوبرداری ا  فرهنگ حو ه و روحانیت ،ا  همین روی شده است. دینی ی وااسگرایانه

 یرد. گ اند بهره می برای کوبیدن منتقدان و مخالفان خود استفاده کرده ها شیعی است و در طور تاریخ بارها ا  آن
باید به م دع در دین تهمت  د و آبروریزی کرد تا در میان مردم ا  موقعیت خود »در روایات شیعی آمده است که 

العملی، روحانیت در طور تاریخ نه تنها مخالفان و منتقدان خود را بلکه نوآوران در  بر اساس چنین دستور« بیفتند!

های عجی ی در  فق، کافر،  ندیق، ملحد و ... روبرو کرده و داستانهایی چون، دشمن ائمه، منا دین را نیز با تهمت
شان را در جامعه ا  دست داده و  ها راست و ریس کرده تا با اق ار عمومی مواجه نشوند و یا موقعیت مورد آن

 ها در هراس باشند.   مردم ا  نزدیکی به آن
در دین شرم »آن را تحت عنوان  ۲۳که در سار  «شرمی بی»مسعود رجوی چنین رهنمودی را با لزوم به کارگیری 

نیست تئوریزه کرد، تلفیق نموده و معجونی ساخته که امرو  در برخورد با منتقدان و مخالفانش شاهد   «و حیایی

 آن هستیم. 
کنند. درو گویی و عدم صداقت  فهمی و یا برداشت نادرست حرکت نمی ایروان مسعود رجوی بر اساس کج

 نمای حرکت آنان است.و راه  سرلوحه
 

 دهم  چرا به اتهامات مجاهدین پاسخ نمی

 

یا مخالفان و منتقدان خود، ا  نویسنده اعت ار کردن  شده است با هدف بی  تشکیالتی که در آن درو گویی نهادینه
ا   داند. توق  انیاف و مروت و رعایت اخالق کند و طرم هرگونه اتهامی را روا می گفتن هیچ درو ی ابا نمی

گیرد که  ها اعتراف می ا  آناندا د و تحت فشار و شکنجه  ن میترین یاران خود را به  ندا ای که نزدیک ره ری
 جاست.  اند، بی جاسوس و نفونی دشمن بوده

ا  بین رفت و توجیه تئوریک برای آن ساخته و ارداخته شد و ضرورت م ار ه برای ا  میدان به در   وقتی حرمت دروغ

آمیزد،  در هم می« حق ره ری»شود و وقتی با  ی فاجعه بسته می ب و دشمن خوانده شد، نطفهکردن رقی
 کند.  ای را توجیه می آورد که هر  شتی ترکیب وحشتناکی به وجود می

واقعیت شرایِط تغییرنااذیِر خود را تحمیل »و « کران نیست قدرِت کالم در برابر واقعیت بی»جایی که مطمئنم  ا  آن
شوند و  های خود می قربانی دروغ»تردیدی ندارم که مجاهدین به عنوان یک نظام توتالیتاریستی « د.کن می

 « بینند. شکستی  یرمترق ه می

شود. او  تجربه نشان داده است که مسعود رجوی مانند دیگر ره ران توتالیتر در دامی که خود چیده گرفتار می
برای میرِف همگانی، ا  جمله متولیاِن خوِد دستگاه، دروغ »که های خودکارِ دستگاهی است  متکی به فعالیت

 کشاند.   ی نابودی می و این دستگاه او را به ورطه« بافد... می
 

های  در برخورد با اتهامات مطرم شده و دروغ ،ها در دست است با توجه به شناختی که ا  مجاهدین و حرکت آن

 عمل کرد.  شده ا  سوی آنان بایستی هوشمندانه  بافته
جاده »شان را به  و دیگر منتقدان نویسندهی خودشان  اند تا به گفته شان را به خر  داده ی تالش مجاهدین همه

ب رند. جواد دبیران یکی ا  اعضا و مسئوالن مجاهدین و شورای ملی مقاومت، سار گذشته اس ا  « خاکی
جم  بندى ما این است كه با این استعفاى  یر » اى در آلمان گفت: استعفای آقایان روحانی و قییم در جلسه

مترق ه، و ارت )اطالعات( س قت گرفت، ما باید سرعت بگیریم، جلو بیفتیم، مانور بدهیم، اونارو بندا یم تو خاكى، 
ها ا  آخوندها  شما به شاهسوندى گلوله خالص  دید و گاو ایشانى سفید است. حاال نوبت اینهاست. این گرگ

 «.ستندخطرناك تر ه

 
چی و ابوالقاسم )محسن( رضایی هدایت این اروژه را به عهده داشتند. در ابتدا باالترین کادرهای  مهدی ابریشم

  الرعایا را به نمایشات تلویزیونی امین چی و توحیدی و جابر اده و المحدثین و ابریشم انند سیدشان م سیاسی
ی خودشان بود  چه را که  ی نده همراه چند با یگر استخدامی آنتعیین شده و به   های ا  ایش آوردند و با سناریو

شدند   نس ت دادند. اس ا  مدت کوتاهی متوجهمجاهدین و دیگر منتقدان و مخالفان  «۲۹گزارش »ی  نویسندهبه 

                                                           
، استفاده «کفر»است و نمایانگر فرهنگ «  ربی»بر اساس همین فرهنگ است که مسعود رجوی اصرار دارد ا  کراوات که    ۸

 نکند. 
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د. ایام خوبی در افکار عمومی ندارو رودررویی مستقیم با منتقدان که هزینه کردن ا  باالترین کادرهای مجاهدین 

همراه دیگر مسئوالن مجاهدین مشغور نوشتن مقاله با  و ضمن هدایت اروژه این بار همان افراد به سایه رفتند

هستند. در همان حار آنقدر م تدی و « هوادار مقاومت»نام مستعار و یا به نام این و آن شدند و ادعا کردند که 
ی  لعمل و خط مشی برای هواداران مجاهدین در مقالها رود ا  صدور دستور کنند که یادشان می ناشیانه عمل می

 یکی ا  مسئوالن  ۲محمود ائمیها مشخص نکنند. به رهنمودهای  برای آن« تعهد»و « وظیفه»خود ارهیز کرده و 
   ند توجه کنید: جا می« هوادار مقاومت»خود را «  اده ثابت اسماعیل هاشم»سرقت نام مجاهدین که با 

 

ایران ا  نك ت  گذشته، برای سرساییدن به آستان آ ادی مردم ایران و نجات مردم مقاومت ایران چون»
نداشته و دریغ نخواهند كرد. ولی  آخوندی، ا  ارداختن هر قیمتی، و اقدام به هر انعطافی و ... با هم ابایی

و دستجات نظر خمینی مدفون و ااسداران سیاسی  كه مورد« كارهایی»كنم، هرگز ا  آن  هرگز، تاكید می
اند، نخواهند كرد. خیالشان تخت  بعنوان ااو یسیون این رژیم جا  ده داخلی و خارجی این رژیم كه خودشان را

و مقاومت سرفرا  مردم ایران گوششان در مقابل نیایح؟!! این جماعت، همچنان که در  باشد كه مجاهدین
حقانیت راه  با تمام قوا و بیش ا  گذشته به« قضا»اند، و ا   خمینی ضدبشر را بسته و سیمانی كرده مقابل

قهرمان ایران، افشا خواهند  رسمشان در مقابل آن ایستادگی خواهند كرد و آنها را با  هم در ایشگاه خلق

  نمود.
مقاومت اینست که همچنان هشیاری انقالبی خود را حفظ  ا  این رو وظیفه و تعهد تمامی اجزا و آحاد این

و آرایش متیوری هم که عرضه شود ]را[ افشا و ترد ]طرد[ نمایند و با  ا با هرماسککنند و چهره رژیم ر
شکست خورده رژیم را در تمامیتش اسقاط کنند این وظیفه تاریخی ما به عنوان  فعالیت صدچندان خود اروژه

   «باشد. بدیل می این مقاومت ارشکوه و بی هواداران

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3927 

 
او خوانده شد. « قدیر»است که به نام وی « ای فانوس طرام اولیه بمب ضربه» اده ثابت )قدیر(،  اسماعیل هاشم

روشی در مجیدیه تهران ف اوین در یک رنگ تدر درگیری با گروه ضرب ۶۰یکی ا  هواداران مجاهدین بود که در دیماه 
قار گذرد با سرقت نام وی قید انت باختن او می سار که ا  جان ۱۱اس ا   محمود ائمیمعلوم نیست کشته شد. 

  ؟چه ایامی به منتقدان را دارد

را تکان دهنده آن «  یستن نه مرگ نه»کتاب ضمن تحسین در مواجهه با منت ها ایش  محمود ائمی سار
. اما در بخش دفاترشان شود تا  ینتکرد چند دوره ا  این کتاب را به مجاهدین هدیه کنم  خواند و تقاضا می می

هوادار در حالی که خود را « سیاوش جعفری»در خفا به دستور ره ری مجاهدین با تولید نام  همان حار و
ر خانه اگر کس است، د»ی  مقالها نوشتن ب جا  د ، ندان بوده ۶۵که تا سار «  ندانی ا  بند رسته»مجاهدین و 

به  ،. او که در مکتب ره ری عقیدتی مجاهدین تعلیم دیدهاین کتاب و من حمله کرد به ،«یک حرف بس است

کانون  ندانیان سیاسی در »و ا  جمله  «چپ»های وابسته به  تمطل ش را در سای کردن گم منظور فری کاری و رد
کنم  ین و فرهنگ منحطی که ا  آن برخوردارند ایشنهاد میبرای شناخت دو رویی مجاهد ۳۰انتشار داد.  «ت عید

 ی مزبور در آدرس  یر خوانده شود.  مقاله
 

zendanian.org/PDFs/maghaleh_jafari.pdf-http://www.kanoon 

 
ه کتاب خاطرات  ندان من ا  روی نام اسرم )سیاوش( و نام خانوادگی ائمی این نام را برای حمله بمحمود 

 ،مقاالتی را در مورد آن نوشته بود تولید کرده بود«  یستن نه مرگ نه»همنشین بهار )جعفری( که اس ا  انتشار 
  اش با این نام ایدا شد. سرکله« ۲۹گزارش »برای چند سالی گم و گور شد تا دوباره اس ا  انتشار اما 

اراتیک  ندگی فردی » که درفردی در اوشش  مهرداد امینی با نام مستعار مجاهدینارشد یکی دیگر ا  مسئوالن 
کوشد به   دهد و می را مورد حمله قرار می وارد صحنه شده و یکی ا  هواداران مجاهدین« برد و عادی به سر می

اش علیه  بیامو د. هوادار مزبور در مقاله قدان راو حمله به منت او و دیگر هواداران مجاهدین راه و رسم نوشتن

، همین و خائن نخوانده بود مزدور ، وی راهایی که به خر  داده ی  شتی علیر م همه ،«۲۹گزارش »ی  نویسنده
  شود:  شان می « هم ریختن حار به»باعث فغان مجاهدین و 

 
شاید بهتر است بگویم حالم به هم ریخت. ، یا ند بار خواندم و راستش گزیده شدممقاله فرخ حیدری را چ»

ایم را  موختهآی" که ا  آنها سواد" گی فرو رفته که هنو ر  ندکه مجاهدین ا  دست ما هواداران د گزیده ا  این

                                                           
ریان دستگیری مریم رجوی در ااریس در ضعفی است که مجاهدین ا  او دارند. او در ج یکی ا  دالیل ارکاری شدید او نقطه  ۲

اجرای دستور تشکیالتی خودسو ی تعلل کرد و به همین خاطر تحت فشار و برخورد قرار گرفت. محمدرضا ص احی )ایر ( در 
 ی خودسو ی نمایشی خود کند تا مان  او شوند جایی که کوشید با داد و فریاد و سردادن شعار افراد را متوجه آمریکا نیز ا  آن

 به شدت تحت برخورد قرار گرفت. 
در « نه  یستن نه مرگ»ایش ا  انتشار کتاب  ۹۰۰۱فری کاری او و دیگر مسئوالن مجاهدین برای من روشن بود. در سار    ۳۰

وجود ندارد « اعتماد برادرانه»بین من و مجاهدین نه تنها »کرمی و نیرهللا مرندی به او گفتم:  حضور جواد قندی، رحمان علی
 « که وقتی نزد شما هستم مواظب هستم م ادا جی م را بزنید.بل

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3927
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3927
http://www.kanoon-zendanian.org/PDFs/maghaleh_jafari.pdf
http://www.kanoon-zendanian.org/PDFs/maghaleh_jafari.pdf
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و با حرافی خود  رویم ، در استفاده ا  آن به بیراهه میلی چون ا  اراتیک انقالبی بدوریمکشیم و به یدک می

گی فردی و عادی به سر ز همچون فرخ حیدری در اراتیک  ندکشند. ال ته من نی چه می، کنیم را توجیه می

کنم که نخواهم توانست ما به ا ای روم مفاهیم کلمات را در دنیای عینی  برم و ایشاایش اعتراف می می
 «. خواهم تیویر و به قلم بکشم و در نوشته خود جاری و ساری بکنم و ا  این بابت او ش می

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3251 

 

دیگری با  «علمی» ی کنند همین فرد در مقاله معرفی می« مهر تابان»جایی که مجاهدین، مریم رجوی را  ا  آن

و « خورشیدی میدان مغناطیسی»، «خورشیدی( گرانش )جانبه »اشاره به و «! گاه قانون تکیه»توسل به 
 «نادم»و « تواب»و « بریده»و « خائن»ثابت کرد منتقدان مجاهدین « منظومه شمسی»و  ،«بادهای خورشیدی»

تعلق داری یا « مهر تابان»ی  بیشتر نیست، یا به منظومه« منظومه»چرا که در سپهر سیاسی ایران دو  هستند.

 است. « شیر همیشه بیدار»مجاهدین یا « خداوندگار»نیز « مهر تابان»گاه  تکیه به منظومه والیت فقیه. ال ته
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031 
 

ی دیگری   توان در مقاله ا میهواداران این سا مان ر« کردن شیرفهم»های مسئوالن مجاهدین برای  تالشی  نتیجه
شود و  می وی، باعث ان ساط خاطر «گیری  حار»جای  مورد نظر ره ری عقیدتی، بهادبیات  کارگیری که با به دید

 نشاند:  انش میل خند رضایت بر ل 

 
 ن وحرامیان، نامردا ،گان گران، واداده گران، مماشات توان و باید" که به استمالت در ویلپنت است که "می»

 . اضداد این مقاومت تاریخسا  "فخر" بفروشی
ها و نامردان ممنوع " برای ابد حک  ه برسردر ورودیه آن "ورود خائنین، حرامیان، وادادهویلپنت محلی است ک

 . شده است

همراهی  همایش ویلپنت ظرفی است برای "انکار" تمام آن کسانی است که هویت سیاسی خود را مدیون
شکارچی )این –تواب  و وده و هستند که امرو  به اسم شاعر، وکیل، دکتر، فرمانده سابقبا این مقاومت ب

 این همایش تاریخی را با  بان و قلم وارهکند( بو ین دا ارتزاق و تجارت میخون شه ای که ا  حرام لقمه
رگان "این دفعه جواب این حرامیان تنها باید گفت که ای بیچا در د.باش گیرند، می چرکین خود به سخره می

 «." را هم ما بردیم
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4067 

 

کارگیری ماشین جعل و دروغ که در مجاهدین  ههای متفاوت و با ب کوشد با طرم تهمت مسعود رجوی می
و دیگر منتقدان و مخالفان را در موض  من به کارگیری  بان  شت و نااسند،  شود و ار یابی می« فضلیت»

 انعکاسی قرار دهد و به جای آن که خود ااسخگو شود در مقام ارسشگر بنشیند. 
های مطرم شده جوابگو  خطاب به مسعود رجوی نوشته شده، او وظیفه دارد در مقابل ارسش« ۲۹گزارش »

شود بایستی روی این نکته و مسئولیت خود تأکید  سخنگوی او وارد میدان می باشد. حتی اگر کسی به عنوان

 و ... جا بزند. « هوادار مقاومت»کند نه این که خود را 
های به کارگرفته شده  ها و شیوه و آن مان ایستی با چنین کسانی دهان به دهان شد. بایستی بین همچنین 

   گفته است:  اندی حکیمانهتفاوتی باشد. سعدی هزار سار ایش در قالب 
 

سگی اای صحرانشینی گزید/ به خشمی که  هرش   دندان چکید/ شب ا  درد بیچاره خوابش ن رد/ به »

خیل اندرش دختری بود خرد/ ادر را جفا کرد و تندی نمود/ که آخر تو را نیز دندان ن ود؟/ اس ا  گریه مرد 
دریغ آمدم کام و دندان خویش /  ه هم سلطنت بود و بیش/اراگنده رو / بخندید کای مامک دلفرو / مرا گرچ

محار است اگر تیغ بر سر خورم/ که دندان به اای سگ اندر برم/ توان کرد با ناکسان بدرگی/ ولیکن نیاید   
 « مردم سگی. 

 
 برنیاید و شایسته هم نیست که مقابله به مثل کنیم. « سگی»ا  من و ما که 

 

اسامی مستعار و یا حقیقی که محلی ا  اعراب ندارند نیستند وگرنه  اش ویسندهو ن« ۲۹گزارش »طرف حساب 
ن ایستی ام. سطح منا عه را  در دفاع ا  خودم دستم خالی نیست. حتی مدارکی را که دارم هنو  منتشر نکرده

  .گفتنی در مورد این افراد بسیار است داد.تقلیل 
ه چه در ارت اط با من و چه اعضای مستعفی شورای ملی اصلی اتهامات مطرم شد  دانم منشاء هرچند می

مقاومت و چه دیگر منتقدان و مخالفان مجاهدین، خود مسعود رجوی است، اما چون ا   بان دیگران عنوان شده 

کنم و تا  مانی که خود وی مج ور شود ا  ارده بیرون آمده و شخیاً به طرم اتهامات  فعالً به سکوت برگزار می
 بدانمکنم. هر گاه صالم  کنم. در هر صورت  مان ااسخگویی به اتهامات مربوطه را خودم تعیین می  ر میبپردا د ص

 به او خواهم داد.  ال م را ااسخ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3251
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3251
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4067
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4067
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ای  خواندند، در مقاله« به موش مردگی  دن» ،هایشان ها و درو پردا ی چنانچه وقتی سکوتم را در مقابل هتاکی

شان  دگیشان را دادم که باعث شرمن ااسخ «ها«گوهر»و « گوهر»ه یاد سخنی با مریم رجویت ب»تحت عنوان 

 شد و مج ور به سکوت شدند. 
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-57388.html 
 

اذیری  توان ا  ااسخگویی و مسئولیت می  و تهمت  آیا با دروغ»ای با عنوان  در مقاله نیز همسرم راضیه متینی

 شان را داد.  وضوعی که به خود او مربوط بود جوابدر مورد م« گریخت؟
 

54530.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

نی و به انتقادهای منتقدان ااسخ عقال قادر نیستدفاع ا  اعمالی که صورت داده را ندارد و  توانمسعود رجوی 
کوشد با مسکوت  آورد و می نمای تغییر موضوع بحث روی می منطقی دهد برای همین به ترفند قدیمی و نخ

ی دیگری  گذاشتن انتقادهای منتقدان، موضوع بحث را ا  نقد مواض  و عملکرد شخص خودش و مجاهدین به حو ه

ه من را به کتاب خاطراتم رجوع دهد ها و اطالعات نادرست راج  ب ها، تحریف کوشد دروغ منحرف کند. او می
بدستان مجاهدین مقایسه کند به  مرا بخواند و آن را با ادعاهای قلم« نه  یستن، نه مرگ»هرکس که کتاب 

دهد.  ی حیات می ادامهها ای خواهد برد. مسعود رجوی با هیاهو، دروغ و فریب  های آشکار آن سادگی به دروغ
 ندارد. اما این نوع  ندگی دوام چندانی 

اما کنید درست و واقعی باشد  گویم، گیرم تمام اتهاماتی که علیه من مطرم می  به او و قلم بدستانش می

سرجایشان باقی هستند و این گزارش هم آمده، « نامه ارسش»که در « ۲۹گزارش »های مطرم شده در  سؤار
 بایستی ااسخ داده شوند.

 : مدعی بود  «ین جهانت ی»های مربوط به  در سخنرانی مسعود رجوی
 

 « اوشی و کفر ور ی کنیم. مان، ن ایستی حق نس ت به مخالفینوجهی، ولو   به هیچ»
 (۲۶ص – ت  ین جهان)

 

جایی که رفتار مسعود  ا  آنکند.  هیچ مر ی را رعایت نمی ای رسیده است که به نقطه «حق اوشی»در  او امرو 
هرکجا نقطه کنون تا ،ام آموخته  و ا  آن درس  را دیده« شاناو حق»رجوی الگو و شاخص من نیست و سرنوشت 

ام و در آینده  کردهآن را محکوم ده ها اایمار ش روی آن دست گذاشته و هرکجا حقی ا  آن بودهمث تی ا  مجاهدین 
  . دادخواهم ادامه چنین کاری به ا  وجدان و شرافت خودم  و ااسداری نیز در هر شرایطی برای دفاع

 

 سازی کشتار اشرف توسط منتقدان زمینه

  
سا ی برای حمله به اشرف و کشتار مجاهدین توسط منتقدین و مخالفان این سا مان، اتهام سخیفی بود   مینه

که ا  سوی رجوی مطرم شد. این در حالی بود که آقایان روحانی و قییم چند رو  ایش ا  آن، فراخوانی منتشر 

 اشرف اظهار نگرانی کردند.کردند و در مورد امکان حمله به 
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54773.html 
 

و اندکی ایش ا  کشتار مجاهدین در  ۳۱۲۹های ماه رمضان  این در  مانی بود که مسعود رجوی در خالر نشست

جاهدین، خطاب کردن من و دیگر منتقدان و مخالفان م« خائن»ها داشت ضمن  هایی که با آن اشرف، در نشست
ی  ج هه»ی ما و ا  جمله آقایان روحانی و قییم را که ا  شورای ملی مقاومت استعفا داده بودند بیرون ا   همه

 خواند. « خلق
به امکان سوءاستفاده رژیم ا  شرایط عراق و هجوم به اشرف و لی رتی و ایجاد « ۲۹گزارش »در حالی که در 

خیاالنه و در عین حار  یرمسئوالنه به ساکنان اشرف دستور  او خام ی دیگری هشدار داده بودم «ص را و شتیال»
 تردد نکنند. « اشرف»های حاد و عمل جراحی به بیرون ا    کرد که حتی برای ایگیری بیماری می« دیکته»داد و  می

ود ا  ی ره ری مجاهدین در حفظ جان اعضای این سا مان هشدار داده و ا  او خواسته ب به وظیفه« ۲۹گزارش »

 شعارهای  یرواقعی دست بردارد و به فکر جان اسیران اشرف و لی رتی باشد. 
ی  معرفی کنیم همه« اشرف»برای کشتار مجاهدین در « سا ی  مینه»در واق  اگر بخواهیم کسی را مسئور 

ان شوند. او برای سلب اتهام ا  خودش اای دیگران را به می ی مسعود رجوی می های اتهام متوجه انگشت
 ،«عاشورا» ا  ی مالیان سر من ر شده  تحریفتکرار روایت با  در مخفیگاه امن و امان خود، کشد. او بود که می

کوشید نیروهایش را  علی می بن  که حسین در حالی گفت. می« بیا، بیا» ،خطاب به نیروهای خونریز عراقی و رژیم

هیچ وجه خطاب به لشکریان یزید  ویی و جنگ ن ود. او بهی کربال نجات دهد. حسین مطلقاً خواهان رودرر ا  مهلکه

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54530.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54530.html
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او حتی  کوششی فروگذار نکرد.  او برای امنیت و نجات جان خاندان و یارانش ا  هیچ سر نداد.« بیا، بیا»شعار 

  ش ترک کرد.ا و محل دفن ایام ر را برای حفظ امنیت« حرم امن الهی»مدینه و 

 
https://www.youtube.com/watch?v=C1lD1dd1Z40 

 
 ۹۰۳۳ژوئیه  ۴کند در سخنرانی خود به تاریخ  را نمایندگی می مسعود رجویهای  المحدثین که دیدگاه محمد سید

  ی او عمل کرد. توصیه و رژیم به« برای دسترسی به اادگان اشرف باید ا  روی جسد ما رد شوید.»در ژنو گفت: 

 
اذیر هم  ری در اشرف نادرست است و امکانشاری روی ماندگاکه ااف شده بودبه صراحت عنوان « ۲۹گزارش »در 

... مان  کشتار که کالهخود و جلیقه و دیوار حفاظتی و اناهنگاه  یر مینی و شده بود نیست. توضیح داده 
های  بینی ایش متأسفانهی کار است.  تالش برای خرو  سری  ا  اشرف و عراق چارهو  شود مجاهدین نمی

 ای چاره در اشرف ماند،« توان و باید می»کرد  که تأکید می آب در آمده بود، ره ری مجاهدیندرست ا   «گزارش»
 سردادن نداشت. « آی د د، آی د د»جز فرار به جلو و فریاد 

 

  اشرف وعده داده بود: ۳۱۲۹های ماه رمضان  مسعود رجوی در نشست
 

ق توافقات در بروکسل به خ رگزاری فرانسه مهر مشاور ویژه و یر خارجه آمریکا در مورد اشرف ط  ۳۹در »
 به بعد( ۴۲)دقیقه « ندارد.« در اشرف محدویت  مانی»نفر حافظان اموار  ۳۰۰اعالم کرد که باقی ماندن 

  

-http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_allvideoshare&view=video&slg=2013
2&orderby=latest-04-09 

 
نفر تلفات بایستی  ۶۰ی آمریکا و با به جا گذاشتن  درست یک ماه بعد ا  این وعده، به دستور معاون و یر خارجه

 داشته باشند.  کردند، بدون این که دستاوردی اشرف را ترک می
دفاع در مقابل نیروهای  ترین کادرهایش را کامالً بی نفر ا   بده ۳۰۰ی مسعود رجوی بود که  ها متوجه ی نگاه همه

 داد.  ها فرمان مقاومت و اایداری می برد و به آن وابسته به رژیم رها کرده بود و  خود در ساحل امن به سر می

نما وارد میدان شد و ادعا کرد که در این مدت در جنگ و گریز بوده تا ا   ی نخرو  با یک سناریو ۳۲او اس ا  گذشت 
     ای که برای به دام انداختن او ساخته بودند بگریزد: دست نیروهای رژیم و مهلکه

 
ها بودم و روشن شد که تا به  یم به دن ار من و من به دن ار گروگانژدر هر حار هفده رو  است که ر»... 

 « عراق و در  ندان مالکی هستند. امرو  در

 
اش در مورد نیروهای مجاهدین همانا که در حار فرار و جنگ و گریز نیز  مسئولیت ا  معجزات این ره ری و احساس

بوده است. او برای این که کارآمدی خود را به رخ هوادارانش بکشد با یک خ رسا ی آشکار « ها  به دن ار گروگان»
  به دروغ مدعی شد :

 

مالکی در حوالی فرودگاه بغداد، برای نخستین « لشگر کثیف»هایمان در  ندان  رو ، گروگان ۳۲امرو  اس ا  »
 « ها آمده و خواهد آمد، اطالع ندارم. بار به چشم دیده شدند. ا  جزئیات اینکه چه بالهایی بر سر آن

 
دیده شدند خیار ره ری « فرودگاه بغداد ندان لشکر کثیف در حوالی »ها در  گروگان»به محض این که   ظاهراً 

چشم دیده »به « ها گروگان»راحت شد و همان موق  جریان فرار هم با موفقیت تمام شد. یعنی به محض این که 
 مالکی نیز ا  دن ار کردن مسعود رجوی صرفنظر کرد و  او توانست اطالعیه دهد. « شدند

 

آرایی کرد که گویا در اشرف و یا   ای صحنه تر کند به  گونه یجانیرا ه« تعقیب و گریز»موضوع  همچنین برای آن که
  شدگان درتماس بوده است: عام آن حوالی بوده و تا آخرین لحظه با قتل

 
ای که ا  فرمانده  هره ) هره قائمی( شنیدم این بود که گفت مزدوران عراقی در نزدیکی ما  آخرین جمله»

ای هم که ا  خواهر مجاهد ژیال طلوع بیاد  صدا شد. آخرین جملههستند. سپس انفجاری مهیب باعث قط  

 « دارم این بود که ا  وضعیت و حالش ارسیدم. گفت: عالی
 

تر  « عالی»ارسیده! ال ته ا  این  میها حالشان را  عام ساکنان اشرف، ا  آن چه ره ری دلسو ی، در جریان قتل
ی نیروهای رژیم بودند  عام شدگان اشرف که در محاصره تلگوید تا آخرین لحظه با ق شد. کسی که می هم نمی

آوری اطالعات ا   به منظور جم « ۲۹گزارش »کند  کرده، ادعا می سیمی بوده و گفتگو می در تماس تلفنی یا بی
در مخفیگاه « جان من»و « من»ال ته گویا تنها موضوع مهم بشریت برای رجوی  مخفیگاه او انتشار یافته است!

 است. 

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_allvideoshare&view=video&slg=2013-09-04-2&orderby=latest
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_allvideoshare&view=video&slg=2013-09-04-2&orderby=latest
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ااریس نیز دست ا  سناریوسا ی برنداشت و به منظور  در ۳۱۲۱تیرماه اش در  ساالنه  ریم رجوی در سخنرانیم

سا ی کانب ا  مسعود رجوی مدعی شد که هدف رژیم ا  حمله به اشرف ضربه  دن به او که در اشرف  قهرمان

 حضور داشته بوده است: 
 

جا،  ه  دن به ره ر مقاومت بود. سار گذشته در همینناکامی در ضرب ،۲۹بزرگترین شکست رژیم در سار »
سا ی  های کوبلر علیه مسعود اشاره کردم. به موا ات آن، بسیج شیطان ای و تجسس  ی خامنه به دسیسه

ها  کردن برای حمله و جنایت بزرگ در اشرف، باال گرفت. سرکردگان رژیم گفتند که برای آن و جاده صاف

، ا  عملیات مقابله با فروغ جاویدان، مهمتر بوده است. یک خائن را هم با شهریور به اشرف ۳۰ی  حمله
ها را هرچه سریعتر به مقر فرماندهی در اشرف راهنمایی کند. اما  نیروهای مالکی همراه کرده بودند تا آن

 « در دستیابی به هدف اصلی خود، شکست خوردند.
 

http://www.hambastegimeli.com/home-مهمترین-خ رها/۵۰۲۵۹-سخنرانی-مریم-رجوی-درگردهمایی/
 »همه-برای-آ ادی«-ویلپنت،-ااریس

 

یک به یک ا  چنگ دشمن »وانسته نیروهایش را کند که ت ی قهرمانی معرفی می  همچنین خود را فرماندهرجوی 
  بکشد:« بیرون

 
برادر  ۳۲سابقه علیه بشریت در اشرف، خواهر مجاهد مریم اک ری همراه با  گ و بیدر رو  جنایت بزر»

مجاهد خلق دیگر،  ۱مجاهد، همچنین تنها ط یب باقی مانده در اشرف، دکتر جواد احمدی همراه با 

قطه متفاوت و دور ا  یکدیگر، همگی در  یر آتش، در محاصره و در معرض گروگانگیری نفر در دو ن ۹۹مجموعاً 
ساعاتی با تب و تاب و التهابات بسیار طور کشید تا توانستیم آنها را یک به یک ا  چنگ دشمن  بودند.

مجاهد باقی مانده  ۹۰مانند خود را به  بیرون بکشیم و سرانجام همگی با قهرمانی و شجاعت بی
 «سانند.بر

 
کند وی ا  ااریس مداخله کرده و مان  کشته شدن بقیه نیروها  گذارد و ادعا می او سپس ا  مریم رجوی مایه می

 «: شدند گمان همگی شهید می بی»شود و گرنه  بودند می« قهرمان ۴۹» که 

 
رو ی و الینقط   فرسای ش انه رو  ایکار طاقت ۳۰قهرمانی که همگی مجروم یا میدوم و دردمند اس ا   ۴۹»

گویم  سرانجام به درخواست مریم ا  اشرف به لی رتی منتقل شدند هریک داستانی جداگانه دارند. فقط می
کردند، اگر یاران و فرماندهان و مسئوالنشان سینه سپر  اگر با دست خالی به ر می بی امان م ادرت نمی

 «شدند. می کرد، بی گمان همگی شهید کردند و اگر مریم مداخله نمی نمی

 
ی نیروهای  حملهنشوند. « شهید»نکرد که هیچکدام « مداخله»دهد چرا مریم رجوی  ودتر  ال ته او توضیحی نمی

ایکار »رو  مشغور کدام  ۳۰باقی مانده در طور « قهرمان ۴۹»رژیم به اشرف که تنها ساعاتی طور کشید، 
حادثه « مجروحان و میدومان»صورت گرفته اسامی  چرا اس ا  جنایت بودند؟« رو ی الینقط  فرسای ش انه طاقت

یا هواداران مجاهدین و   اطالع هستند؟ ها بی ا  هویت آن و دستگاه اطالعاتی رژیم اعالم نشد؟ آیا مقامات عراقی

 شوند؟ مردم ایران نامحرم تلقی می
 

 ندانی و  یر آتش  ،برد و نیروهای مجاهدین در لی رتی ساله به سر می ۳۹سپس در حالی که خود در  ی ت 
  گوید: هستند رجزخوانی کرده و می

 
حق دفاع ا  خود برای هر مجاهدی در برابر حمله و یورش دشمن در هر کجا، یک حق مشروع و قانونی »

آنچنان که سا مان  است. بی مهابا ا  این حق مشروع و قانونی در هر  مان و هر مکان استفاده کنید.

کرده است قاتالن جنایتکار در هر ل اس و به ویژه در ل اس آخوندی و ااسداری مجاهدین خلق ایران اعالم 
ها را همچون الجوردی و صیاد شیرا ی و آخوندهای  توانند مطمئن باشند که حساب یک به یک این خون می

های رمضان گفته بودیم که مجاهدین و مقاومت  دانه درشت دیگر اس خواهند داد. به تا گی در نشست
 «اند. در مرحله سرنگونی برای رژیم بسیار خطرناک شده ایران

 

http://vimeo.com/75212310 
 

ی   و دیگر اعضای شورای ره ری مجاهدین هنگام حمله« رئیس جمهور برگزیده مقاومت»معلوم نیست چرا 
تفاده خود اس« حق مشروع و قانونی»شان ا   تروریستی فرانسه به محل  ندگی واحدهای تا دندان مسلح ضد

« حمله و یورش»کوچکترین دفاع ا  خودی در برابر   با آن ک ک ه و دبدبه« ارتش آ ادی خش ملی ایران»نکردند و 
ها نیز  هایشان را نیز تحویل دادند و در امحای آن د و سالمیکایی نکرد و به سادگی تسلیم شدننیروهای آمر

  مشارکت کردند.

 

http://www.hambastegimeli.com/home/مهمترين-خبرها/50752-سخنراني-مريم-رجوي-درگردهمايي-
http://www.hambastegimeli.com/home/مهمترين-خبرها/50752-سخنراني-مريم-رجوي-درگردهمايي-
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نشاندن ادعاهای واهی ره ری عقیدتی   گوبلزی و برای به کرسی ال ته چیزی نگذشت که در راستای سیاست

که ا  کشتار جان سالم به در برده « اشرف»ی فرمایشی که به امضای یکی ا  ساکنان سابق  در یک مقاله

   :ادعا کردندمنتشر شد 
 

ریز، خود را ا  مزدوران هم  مان ا  چند نقطه دیگر وارد اشرف شده و كشتار آ ا  شده بود. ما با جنگ و گ»
های خالی در صدد دفاع بر  های اوالدین و با دست كردیم و هر بار با اراده تیر مستقیم دشمن دور می

 «بردیم. آمدیم یا به سمت مزدوران یورش می می

 
4http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=392 

 
ها نیز سوءاستفاده کند. وی در  کوشد ا  آن گذرد و می عام شدگان اشرف هم نمی ی قتل مسعود رجوی ا  جنا ه

شدگان را مخفیانه در محلی  عام آورد که دولت عراق اجساد قتل ناگهان کاشف به عمل  ۳۱۲۹بهمن  ۹۰تاریخ 
با دادن  ،به این موضوع« ی و اشرفموس»نامشخص به خاک سپرده است. او ضمن وصل کردن رویداد شهادت 

 گوید:  می« نااذیر اشرفی و یاران ار مهر و وفای اشرف به مجاهدان با گشت»ی سرخرمن خطاب  وعده

 
یادتان باشد که شهیدان کهکشان اشرف، هرکجا که تدفین شده باشند ا  نظر ما امانت و موقت است. »

ه خاک خودمان در خاوران تهران با  گرداند و مراسم اصلی هر یک ا  ما که باقی بماند باید رو ی آنها را ب
های مجاهدین و ارتش آ ادی بایستی در تهران در میان توده جوانان و مردم ایران انجام  خاکسپاری با آئین

 « شود.

 
http://www.mojahedin.org/news/133517 

 
ما ق ل ا  صدور این ایام،  ۵یعنی  ۳۱۲۹شهریورماه  ۳۲کم حافظه است. مسعود رجوی در تاریخ  درو گو

ربط در صدد دفن اجساد هستند.  دانست و ارت بهداری و ازشکی قانونی عراق با مراجعه به قاضی نی می
به « یتو ازشکی قانونیدفتر ویژه انست»اند. در تاریخ یاد شده   حمت ترجمه سند آن را نیز خود مجاهدین کشیده

   نویسد: می« با ارس محترم اعظمیه»خطاب به « موافقت با دفن اجساد»منظور 

 
نظر به وجود اجساد درگذشتگانی که اسامی آنها در  یر آمده است و به دلیل عدم مراجعه خویشاوندان »

 ۹۵ی  ا استناد به مادههای انستیتوی ما و ب ها و جهت حفظ ظرفیت سردخانه ایشان برای تحویل گرفتن آن
گوید ازشکی قانونی هنگام اقتضا باید ا  قاضی  که می ۳۲۸۲سار  ۵۲قانون ازشکی قانونی به شماره 

ربط درخواست دستور دفن اجساد را بنماید که این باید ق ل ا  این باشد که دو ماه مقرر در بند آ  تحقیق نی

ذرد. ا  این رو لطفاً برای دفن ایکرهای مذکور در بگ ۳۲۸۳سار  ۸۲فقره انجم قانون عام ازشکی شماره 
و  ۳۹)دقیقه « ها در قانون عام ازشکی موافقت فرمایید. جدور  یر با مراعات شرط دو ماه نوشته شده بر آن

 نیم به بعد فیلم(
http://vimeo.com/82893293 

 

  گیرد: و را میمریم رجوی هم ای همین سناری
 

دفن مخفیانه اجساد شهیدان، در  مان و مکان نامشخص، بدون حضور اعضای خانواده شهدا و همچنین »
 «بدون حضور و حتی اطالع نماینده ملل متحد

 
http://www.mojahedin.org/news/133544 

 

، «لی رتی»و « اشرف»کا و کمیسیاریای عالی اناهندگان، در ارت اط با وضعیت ساکنان دولت عراق، دولت آمری
ها ااسخ دهند. هریک ا  مجاهدینی که در  شناسند که به ایگیری آن سا مان مجاهدین خلق را به رسمیت نمی

 اند.  برند بیورت جداگانه و فردی مورد شناسایی قرار گرفته عراق به سر می
رجوی در ایام خود بین ایکر مجاهدین به خاک افتاده نیز ت عیض قائل شده و خواهان انتقار و  معلوم نیست چرا

ی کسانی که در لی رتی کشته شدند ار ش انتقار به  شود؟ جنا ه می« خاوران»ایکر در  ۵۹تدفین مجدد تنها این 

دفن بخشی ا   ندانیان چپ و نه گیرد؟ خاوران محل  ها وصیتی صورت نمی را ندارند؟ چرا در مورد آن« خاوران»
کوشد ا  شهرت   هرا دفن هستند و مسعود رجوی می عام شدگان مجاهد در بهشت هاست. قتل ی آن همه

 در جهت اهداف خود سوءاستفاده کند. « خاوران»
حمل اند دارد. برای رنجی که مت جا خفته مسعود رجوی کوچکترین اعتقادی نه به خاوران و نه به کسانی که در آن

شان در خاوران خشکید بیگانه  شدند نیز احترامی قائل نیست. او با اشک و آه کودکانی که طراوت و شادابی
را « خاوران»های مادران و ادرانی که طی سه دهه با تالش و کوششی جانفرسا  است. او با دردها و  خم

، «لعنت آباد»ه با خروش و فریادشان ا  ک ن و خواهران و برادرانیجهانی کردند بیگانه است. او مهری به همسرا

« مادران خاوران»المللی گوانگجو به  حقوق بشری بینی  ساختند ندارد. به همین دلیل وقتی جایزه« خاوران»

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924
http://www.mojahedin.org/news/133517/
http://www.mojahedin.org/news/133517/
http://vimeo.com/82893293
http://vimeo.com/82893293
http://www.mojahedin.org/news/133544
http://www.mojahedin.org/news/133544
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المللی یافت تنها کسانی که سکوت کردند مسعود و مریم  های بین و انعکاسی گسترده در رسانهاهدا شد 

 رجوی بودند. 

 
http://ir.voanews.com/media/video/khavaran/1920199.html 

award-gwangju-khavaran-of-rshttp://justice4iran.org/publication/articles/mothe 
 

مادران »کوششی برای جلوگیری ا  اهدای این جایزه به   ره ری عقیدتی مجاهدین اگر امکانش را داشت ا  هیچ

 ها به لحاظ ایدئولوژیک خیم هرگونه تالش خار  ا  چهارچوب مجاهدین هستند.  کرد. آن دریغ نمی« خاوران
 

 یارت « شدم با شما بودم و رستگار میکاش در این سفر رستگاری »مسعود رجوی در همین ایام بار دیگر ع ارت 
بهمن ا  آن استفاده کرد. او که در حسرت  ۳۲و به مناس ت  ۶۰کند که اولین بار در سار  عاشورا را تکرار می

در « رستگاری»که کوچکترین احتمار   ای سار گذشته در هیچ صحنه ۱۱است معلوم نیست چرا در « رستگاری»
 همه صحنه را ترک کرده است. آن باشد حضور نداشته و ق ل ا  

 

 پیشی گرفتن از گوبلز

 
به دروغ در مورد  ن منها ا   با کنند. آن فروگذار نمیای  مجاهدین برای تحمیق نیروهایشان ا  انجام هیچ  شتی

  نویسند: محل  ندگی مسعود رجوی می

 
م( که سوت شروع گذر شاید جنجار میداقی )ا  نوشتن صفت بر حق تواب تشنه به خون مجاهدین، می»

جنگ بر سر نابودی ره ری مجاهدین بود را به خاطر بیاورید. ایشان که عالم علم ارت اطات و متراژ و  بان 
خواست ثابت کند که مسعود در  شناسی و روانشناسی و علم  یب هستند با هزار دلیل و برهان می

 «جا بروید.  اشرف هست و اگر خواستار یافتن هستید باید به آن

 
http://www.hambastegimeli.com آرمان-داشتن-دیفوا-اندر-یدشت-نایس-۵۰۳۴۱ها/-دگاهی/د  

 
 با چنین اعتماد به نفسی دهد مانده باشد به خودش اجا ه می ای وجدان و شرافت در کسی باقی آیا اگر نره

 ؟ و ا  عواقب آن نهراسد گویی کند وارونه

ی  گونه جلوه دهند که دلیل حمله خواهند این ها می ن درو پردا یبا ایدر نهایت استییار و درماندگی مجاهدین 
 ، اصرار نویسنده بر حضور مسعود رجوی در محل مزبور بوده است. «اشرف»نیروهای رژیم به 

کند که شنوندگان و خوانندگان  ای صح ت می ی مجاهدین در ااریس به گونه مریم رجوی نیز در مراسم ساالنه
بوده، تا برای مدتی هم که شده فرار او ا  « اشرف»ی نیروهای رژیم در  ی هنگام حملهتیور کنند مسعود رجو

  ای ا  ابهام فرو برد: مهلکه عراق اس ا  فروااشی دولت صدام حسین را در هاله
 

جا،  ، ناکامی در ضربه  دن به ره ر مقاومت بود. سار گذشته در همین۲۹بزرگترین شکست رژیم در سار »

سا ی و  های کوبلر علیه مسعود اشاره کردم. به موا ات آن، بسیج شیطان ای و تجسس امنهخ   به دسیسه
 ۳۰ی  ها حمله سرکردگان رژیم گفتند که برای آنکردن برای حمله و جنایت در اشرف، باال گرفت.  جاده صاف

با نیروهای مالکی  مقابله با فروغ جاویدان، مهمتر بوده است. یک خائن را هم  شهریور به اشرف، ا  عملیات
ها را هرچه سریعتر به مقر فرماندهی در اشرف راهنمایی کند. اما در دستیابی به  همراه کرده بودند تا آن

 «هدف اصلی خود شکست خوردند.

 
http://www.hambastegimeli.com/home/ییدرگردهما-یرجو-میمر-یسخنران-۵۰۲۵۹/خ رها-نیمهمتر-

 سیاار-لپنت،یو-«یآ اد-یبرا-همه»
 

من با توجه به شناختی که ا  خیوصیات مسعود رجوی دارم ا  ابتدا تردیدی نداشتم که او مرد  برخالف این ادعاها
برد.  میدان نیست و بالفاصله اس ا  سقوط صدام حسین، خاک عراق را ترک کرده و در محل امنی به سر میاین 

 سار ایش به صراحت نوشتم:   ۵به همین منظور 

 
کردند خرو  مسعود رجوی ا  عراق در  ه ا  نزدیک تحوالت سیاسی منطقه را ایگیری میبر کسانی ک»

رو های اور سقوط صدام حسین امری روشن بود اما علیرضا جعفر اده نماینده سابق شورای ملی مقاومت 
ردیدی در عدم و مجاهدین در آمریکا نیز در میاح ه با صدای آمریکا رسماُ این موضوع را تأیید کرد. بنابر این ت

ها تلویحاً اعالم کرده بودند که مسعود رجوی  هم آمریکایی  حضور مسعود رجوی در عراق نیست. ال ته ق الً 

آوردن ا  مقامات آمریکایی روی آن تأکید کرده بود. تا ه اگر « کد»در عراق نیست و مژگان اارسایی نیز با 
رف بارها تأکید کرده بود که مژگان اارسایی ما به ا ا هایش به ساکنان اش یادتان باشد مسعود رجوی در ایام

http://ir.voanews.com/media/video/khavaran/1920199.html
http://ir.voanews.com/media/video/khavaran/1920199.html
http://justice4iran.org/publication/articles/mothers-of-khavaran-gwangju-award
http://justice4iran.org/publication/articles/mothers-of-khavaran-gwangju-award
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و جانشین او و مریم رجوی در اشرف است. در حکم دادگاه انگلیس هم تلویحاً آمده است که مسعود رجوی 

( در بروکسل ۸۲در عراق نیست. اخش ایام تلفنی او برای مجاهدین ساکن اشرف که چند رو  ایش )بهمن 

وضوع است. من اطالع مستقیمی ا  محل  ندگی او ندارم. کسی هم ن ودم اخش شد هم دار بر همین م
 «و نیستم که به چنین اطالعاتی دسترسی داشته باشم. 

 
338.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 

و « مريکا در امور خاور نزديک و سیاست گذاری اياالت متحده در ق ار ايرانمشاور ارشد و ير خارجه آ»جیمز جفری 
  در مورد محل  ندگی مسعود رجوی به صراحت گفت: ۳۱۸۵آنرماه  درسفیر سابق آمریکا در عراق، 

 
 دانم او دانیم او هرگز در با داشت ما ن وده است. تا آنجا که می او در با داشت ما نیست. تا آنجا که ما می»

 «در ارواای  ربی يا در خاورمیانه است، اما در اردوگاه اشرف نیست.
 

http://www.radiofarda.com/content/o1_jeffrey_interview/366924.html 

 
سالی که ایش ا  سقوط دولت عراق در این کشور حضور داشت، حتی حاضر  ۳۲مسعود رجوی در تمام مدت 

نزدیک در در شمار و جنوب عراق )بیره و کردستان( که های مجاهدین  نشد بطور نمایشی هم که شده ا  اایگاه
اذیری هم هراس داشت. این در حالی است که در دوران  دیدار کند چرا که ا  حداقل ریسکبودند به مر  ایران 

یا  کردند و های جنگ حضور ایدا می ای و ... در ج هه جنگ هشت ساله، سران رژیم ا  رفسنجانی گرفته تا خامنه

های مجاهدین نیز در   هنگام تردد در  قرارگاه مسعود رجویهای جنگ بود.  اش در ج هه صدر تا ایش ا  برکناری بنی
چندالیه محافظین های ویژه و  کرد با بیشترین تدابیر امنیتی و اسکورت حالی که کمترین خطری او را تهدید نمی

 کرد.  حرکت می
 

مقامات فرانسوی تدابیر امنیتی اطراف محل اقامت وی را تقلیل دادند با اس ا  آن که  ۳۱۶۱هرچند در اسفند 
 گویی گفت:  وارونه

 

یک ا   نان و مردان  تر ا  هیچ شخیاً در مورد حفاظت خود نگرانی ندارم  یرا معتقدم خون من رنگین»
 (۳۱۶۱دوم اسفند  ۹۱۲ی  )نشریه مجاهد شماره« ها را اعدام کرده نیست.  مجاهدی که خمینی آن

 
ای که به مناب  اطالعاتی منطقه دارد ا  عدم حضور مسعود رجوی در عراق  حتی رژیم هم با توجه به دسترسی

  ه و نوشتم: سار ایشم روی این نکته نیز تأکید کرد ۵دهد. من در گفتگوهای  مطمئن بود و خودش را فریب نمی

 
م ا  محل  ندگی مسعود رجوی مطل  باشند. او ها رژی ها و عراقی و ا  طریق آن ط یعی است که آمریکایی»

ها و  کند یعنی آمریکایی وقتی چند رو  ایش ا  طریق تلفن با مجاهدین مستقر در اشرف صح ت می
با اشرف بدون اطالع ا  محل تماس وصل شود. به  دانند او کجاست. امکان ندارد ارت اط تلفنی ها می عراقی

ای  بی تماس تلفنی طوالنی مدت در دوران رشد تکنولوژی کار سادهتوان آن را قط  کرد. ردیا سادگی می

ترین در نوع خود هستند. آنها روی  ها و شنود جاسوسی آمریکا در منطقه قوی ها و ماهواره است. آواکس
 «کنند. ای حساس هستند. حتا لغات حساسیت برانگیز را ض ط و ردیابی می هر تماس ساده

 
338.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
 به این موضوع اشاره کرده و نوشتم: « ۲۹گزارش »دوباره در 

 

های دریایی آمریکا و  رب در  به خاطر وجود باالترین سیستم شنود اطالعاتی دنیا در منطقه، حضور ناوگان»
های  های جاسوسی بر روی عراق و منطقه، قطعاً منشاء تماس  ترین ماهواره جهزخلیج فارس و تمرکز م

ها مشخص است و  سیمی و مخابراتی برای آن ای و هر نوع تماس بی تلفنی و اینترنتی و درون ش که
در دو دهه ق ل و ردیابی محل استقرار « جوهر دادیف»اذیر است. و به موضوع  ردگیری آن به سادگی امکان

 ها اشاره کردم. اش توسط روس دستی   طریق تلفناو ا

و « خسران»دادن من به دشمن، و ایجاد « گرا»در آن  مان هم برای اذیرش توجیهات مجاهدین در مورد 
اذیرفتی که  نهادی تا می بایستی عقل و منطق را به کنار می« ی حفاظت سوژه حو ه»تولید دردسر برای 

ها خط دهم  مانند تا من به آن یا و سا ندگان تکنولوژی شنود، منتظر میهای اطالعاتی دن بزرگترین سیستم
ها را ردگیری کرد. طرفه آن که اگر کسی در آن  شود تماس رسید که می که چه بکنند و عقل خودشان نمی

بیش ا  شما اذیرد که  که هیچ عقل سلیمی نمی مجاهدین بودند چرا برد می سودی موق  ا  یادآوری من 
 د. یهای ردیابی و ... تخیص دار ستگاهن دسا ندگا

مسئوالن مجاهدین در این مدت منشاء انتشار شایعات عجی ی هم بودند که نهن هواداران مجاهدین را به 

را  یر شکنجه « براداران مجاهد»ها دو نفر ا   کرد. یک بار مدعی شدند که آمریکایی خود مشغور می

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
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که شما باشید ای ب رند! « برادر»اند ... تا به محل استقرار  هاند و به یک خواهر هم تجاو  کرد کشته

 الخالق! جل

ها  گفتند یکی ا  دالیل مقاومت مجاهدین در برابر نیروهای عراقی و تلفات باال این است که آن یا می
حضور داشتید! اشرف تخلیه شد اما خ ری ا  « اشرف»دست یابند. گویا شما در « برادر»خواهند به   می

هوش و درایت سیاسی داشتند گوش دادن به این شایعات نیز  جا نشد. برای کسانی که شما در آنور حض
 «کنند . اش می شد. توهین به شخییت آدمی که ابله فرض نوعی توهین محسوب می

 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/gouzaresh%2092Ketab.pdf 
 

ا  خاک به خرو  مسعود رجوی  ،«ی خرو  شما و مریم ا  عراق وژهار»یک بخش را تحت عنوان  ،«۲۹گزارش »در 
 و نوشتم:   اختیاص دادهاین کشور 

 
ها هم سرنوشت شوید؟ چه ایرادی داشت همچون  نماندید تا با آن« اشرف»چرا در کنار ر مندگان در »

اسی در  یر شدید؟ یا در صورت دستگیری احتمالی مقاومتی حم می« سرور شهیدان»در کربال « حسین»

گذاشتید و  ها را در دهان گرگ تنها می «نشان اشرف»دادید. وقتی شما مجاهدین و  شکنجه و ... نشان می
رفتند  مام  ها خواهد آمد. با توجه به نیروهایی که می رفتید معلوم ن ود در وانفسای عراق چه بر سر آن می

 خوش ین ن ود. « اشرفیان»دن یک نفر ا  مان کس نس ت به  نده امور در عراق را به دست گیرند هیچ
دانستید این کار اسندیده نیست. مسئوالن مجاهدین خ ر خرو  شما و مریم رجوی ا  عراق  خودتان هم می

ها با گذاشتن  را ا  نیروهایی که جانشان را در ط ق اخالص گذاشته بودند مخفی کرده بودند و تا مدت

 «ان شما و مریم در خطر است.کردند که ج های متعدد وانمود می نشست
 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/gouzaresh%2092Ketab.pdf 
 

ها انتظار  توان ا  آن کنند می گویند و حقایق را قلب می ای به این روشنی دروغ می مجاهدین وقتی در مورد مسئله
راست بگویند؟ آیا همین ادعا  داشت در مورد مسائل دیگر که چه بسا سند مکتوب محکمی هم در دست نیست

 شود؟  در این سا مان یافت می« صداقت»ای  آیا نرهسنجش عیار صداقت مجاهدین نیست؟  محک خوبی برای

 

 دریافت پول از منابع نامشخص توسط منتقدان

 هموطنان، نیروهای انقالب دموکراتیک مردم ایران و مؤسسان چهارم ارتش آ ادی خش»ایام به در رجوی مسعود 

  حاکی ا  نوع نگاه او به دنیا بود خطاب به من و دیگر منتقدانش گفت:و صادر شد  ۳۱۲۹بهمن  ۹۰که در  ۳۳ «ملی

داران نظام خالفت که قیمت اارس  مجاهدین و مقاومت و به همه قالدهبافان ج هه والیت علیه به چرند»

اوست و استخوان در اعدام های کردن آنها در ساحل عافیت را مجاهدین در اشرف و لی رتی با گوشت و 
گوئیم، چـی، چنـد، چگونه؟ چـه گرفتی؟ خود به چنـد و  اردا ند می های کوچک و بزرگ می جمعی و موشک

 «چگونه فروختی؟

 
http://www.mojahedin.org/news/133517 

 
را جعل کرده « نظام خالفت»که خود مدعی آن است، « نظام والیت»جای مسعود رجوی در یک سار اخیر به 

ائمه »و « علی»خواند و بر حق  می« خالفت»را مقابل « والیت»کوشد همانگونه که شیعه،  است. وی می
م نظا»و « خلفا»و ... را جانشین « والیت فقیه»ای و  کرد خود را جانشین آنان اعالم کند و خامنه تأکید می« اطهار

  اند.  ه که حق او را  یب کرد «خالفت

ی درو گویی را تنظیم و چگونگی آن را سر  کوشد سمت و سوی تواخانه او به  عم خودش با بیان این اتهامات می
ی   ج هه»، اعضای «سردار نقدی»ای،  ادبیات به کار گرفته شده توسط وی را با ادبیاتی که خامنهو سامان دهد. 

                                                           
بر است.  دهعلم کری مجاهدین  دوباره« بندی آب»است که مسعود رجوی برای سرگرم کردن و  یفیل« مؤسسان چهارم»   55

 مان که ا  سا کند میاعالم  هره اخیانی مسئور اور مجاهدین در نشست جمعی لی رتی بطور نمایشی  ،اساس این طرم
مجاهدین و ارتش آ ادی خش اخرا  شده است و قید دارد برای اذیرش دوباره در این سا مان و ارتش درخواست بدهد. وی 

ها و  بایستی در مقابل دوربین، ضعف و می اند شدهی افراد ا  ارتش آ ادی خش و مجاهدین اخرا   همهکه  کند میسپس اعالم 
در واق  این چهارمین باری  کنند. و ارتش تقاضای عضویت در مجاهدینبا خواهش و تمنا ه هایشان را بیان کرده و دوبار کاری کم

شود. مسعود رجوی اس ا  فروااشی عراق هر ا  چندگاهی ا  این ترفند استفاده  تأسیس می« ارتش آ ادی خش»است که 
 بیشتر مجاهدین دیده است.   ی کار را در تحقیر هرچه کند. او چاره می

 

http://www.mojahedin.org/news/133517
http://www.mojahedin.org/news/133517
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برند مقایسه کنید،  و ... در دشمنی با  رب به کار می الهدا ، احمد علمی، احمد خاتمی، احمد جنت«اایداری

به منتقدان رژیم « بیت ره ری»ای و  خواران خامنه چه ریزه شوید. به آن ها می ی ش اهت عجیب فرهنگ آن متوجه

گیرند. در دنیای متمدن  دهند توجه کنید ا  یک فرهنگ مشترک نشأت می  اد و ... نس ت می ا  جمله محمد نوری
را به سامان رساند و بر دردهای میهن خمینی و   توان جامعه گویند. با این ادبیات نمی این گونه سخن نمی

 ای گزیده مرهم گذاشت.   خامنه
به سر « ساحل عافیت»سار گذشته در  ۱۱دانم در میان مجاهدین کسی بیش ا  مسعود رجوی در  بعید می

ترین بهایی شخیاً در جریان م ار ه با رژیم خمینی نپرداخته است. همیشه هم در ار قو برده باشد. او کوچک

 نگهداری شده و ا  امکانات ویژه برخوردار بوده است. 
به « ساحل عافیت»های کوچک و بزرگ نیستند و در  شکر خدا که نه او و نه بانو در اشرف و لی رتی و  یر موشک

تشریف داشتند، « اشرف» نند. وقتی هم که در دوران صدام حسین در  قیمت خون و رنج دیگران الف می
ها تهیه دیده بود که هم ضد بم اران شیمیایی و  چه خود داشت برای آن اناهگاهی، مشابه آن« الرئیس سید»

 ی امکانات رفاهی برخوردار بود.   اتمی بود و هم ا  همه
ی شالق الجوردی و با جویانش را نچشیده و هرچه  مزهنه گوشت و اوست و استخوان مسعود رجوی و نه بانو 

ها که  عنوان  نمایی هم با چه بزرگ در  مان شاه اتفاق افتاده که آن« هتل اوین»هم در ارت اط با وی بوده در 

ی  است و سابقه  موضوع منتقی است و او یک شب هم در کالنتری نخوابیده  شد. در ارت اط با بانو که اساساً  نمی
های چهار  مثل هتل« برادر مسعود»گردد به با داشت چند رو ه در فرانسه که به قور  ی او برمی ن و شکنجه ندا

  :مهایی که مریم رجوی متحمل شده اشاره کرد سختیای ا   گوشهبه تر  ایشستاره است. 
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-57388.html 

 
چـی، چنـد، چگونه؟ چـه گرفتی؟ خود به چنـد و چگونه »اند توجه کنید  به کلماتی که اشت سر هم ردیف شده

گر  ها سؤاالتی است که یک با جو و شکنجه دانم که این ام، به خوبی می ، من با جویی اس داده«فروختی؟
ا  شده   کارکشته بعد ا  آن که قربانی را به چنگ آورد برای به تسلیم واداشتن او و اعتراف به سناریوی تهیه

ها  کوشید آن یافت می کند. تردید نکنید اگر مسعود رجوی به مخاط انش دست می سوی الیس امنیتی مطرم می
 وادار کند. « اعتراف»ها به  را با انواع و اقسام شکنجه

شروع ی که داشتند «تکلیف»بر اساس ا  مسئوالن مجاهدین به ایروی ا  ره ری عقیدتی،  وی یک دوجیناس ا  

اخ ار و اطالعات آن کرده اا را فراتر گذاشته مدعی شدند که به  ودی ....« چی، چند، چگونه؟ »وع به طرم موض
 مشخص خواهد شد. نیز 

های  قتل»د. در جریان نکن هم ا  آن استفاده میو بسیاری ا  ره ران توتالیتر ای  ای است که خامنه این شیوه
ممکن نیست »با اعالم این که  کنندگان ارونده را  هدایتبرای با جویان و خط برخورد ای  خامنه« ای  نجیره

 انج رو  بعد ا  مرگ سعید امامی،. او مشخص کرد ،«هایی که اتفاق افتاده، بدون یک سناریوی خارجی باشد قتل

مسئوالن ارونده، رابطه »ها گفت که  قتل ی های ارشد کشور و مسئوالن ارونده در جمعی محدود ا  مقام
 « ا خار  ا  کشور را کشف کنند یا نکنند، این موضوع ا  نظر او قطعی است.دستگیرشدگان ب

 
-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140112_l39_file_serial_murders_counter

intelligence.shtml 

 
سام شکنجه و آ ار و شان را با به کارگیری انواع و اق  نهایت تالش ای داده بود با جویان بر اساس خطی که خامنه

و « بهایی»کوششی فروگذار نکرده بودند،   ا  هیچ« والیت»به خر  دادند تا متهمانی را که در خدمت به انیت 
 بخوانند. های خارجی  و سرویسو جاسوس موساد و سیا  کنندمعرفی « یهودی»

 ی ارونده ی متهمان و شکنجه های جواد آ اده، مسئور تیم با جویی به گفته یک مقام آگاه ا  مضمون با جویی
وی به این ارسش که چرا  ندانیان را تا آن حد برای کسب  که مدت کوتاهی با داشت شد  «ای های  نجیره قتل»

 : انگیز داد. وی گفتبر ملأشکنجه کرده، ااسخی ت اعترافات دروغ 

 
برای با جویان تکلیف  د، نها به خار  وابسته ن اش ید کرده که ممکن نیست عامالن قتلوقتی ره ری تاک»

اند و کسب اعتراف دیگری قابل  رند که عامل بیگانهقطعی ایجاد شده تا هر طور شده ا   ندانیان اعتراف بگی
 «تیور ن وده است.

 

-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140112_l39_file_serial_murders_counter
intelligence.shtml 

 
بایستی خود را « چی و چند»ی خود این کاره است و تردیدی ندارد که در ق ار دریافت ا  سوی دیگر رجو

 کند.  برای همین است که ا  چگونگی و قیمت فروش سؤار می«. فروخت»
کند که مدارک و اسناد دریافت کمک مالی، تسلیحاتی و ... او موجود است. تیویر و  این را کسی سؤار می

های امنیتی عراق انتشار یافته است. فیلم رد و بدر کردن اطالعات در ق ار  ای سرویسصدای او در دیدار با رؤس

 های مالی موجود است.  دریافت کمک
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اسناد این نوع ا  ارت اطات مسعود رجوی اس ا  فروااشی عراق به دست عوامل رژیم در این کشور افتاده و 

برداری شده شکی نیست. تنها  اطالعاتی عراق فیلم انتشار یافته است. در اصالت این اسناد که توسط دستگاه

 . است  «خود به چنـد و چگونه فروخته»مسعود رجوی است که بایستی ااسخ دهد 
 

گویی  ی علی  رکش در نامه به گورباچف به تملق و اس ا  محاکمه ۳۱۶۴این مسعود رجوی بود که در آنرماه 
میلیون  ۱۰۰ق فرهاد الفت عضو دفتر سیاسی مجاهدین تقاضای مشمئزکننده ا  او ارداخت و دو هفته بعد ا  طری

 دالر وام ا  اتحاد جماهیر شوروی کرد!

 

 
 

 ی سری فرهاد الفت به گورباچف )سند از آرشیو دولت شوروی( نامه

 

ی کشورمان در این باره تحقیق جامعی داشته که بخشی ا  آن را در آدرس  دکتر خسرو شاکری محقق برجسته
 کنید:   ه می یر مالحظ

 

http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog-post_2179.html 
 

که توسط خودش در « حزب توده»، یکی ن ود به او بگوید اتحاد جماهیر شوروی به «دفتر سیاسی مجاهدین»در 
رحم  ،شد تخاب میان« برادر بزرگتر»رفت و ره ری آن توسط  به شمار می« احزاب برادر»ایران تأسیس شد و جزو 

 دهد؟  ی روابط خودش با رژیم قرار داد آیا به ما روی خوش نشان می المیالحه ها را وجه نکرد و آن
حی و حاضر هستند و  «اکثریتفداییان »ارسید وقتی حزب توده و  کسی در دفتر سیاسی مجاهدین ا  او نمی

، ها  بانزد است و دشمنی ما با آن کنند ی میسیاست حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در ایران را نمایندگ

 «اکثریتفداییان »ها به ما کمک مالی کنند؟ آیا قید داریم آب توبه سر حزب توده و  روس چگونه انتظار داریم
 ها وحدت کنیم؟  ریخته و با آن

ن کشور گریخته و حزب توده که به ای« اکثریت -فداییان خلق»این تقاضا در حالی صورت گرفت که اعضای سا مان 
بردند و به محض این که امکان خرو  ا   ها به سر می بودند در وضعیت بد اقتیادی و تحت انواع و اقسام فشار

 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ایدا کردند همگی راهی کشورهای ارواایی شدند. 

ن ا  ادبیات جنگ سرد! درخواست وانگهی به قدرت رسیدن گورباچف به منظور تعامل با  رب بود و دوری گزید
حاکی ا  نشاختن شرایط و نداشتن درایت سیاسی « الیستیامپرا ضد»برد م ار ات  کمک مالی ا  وی برای ایش

 . است
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کم اولی نیست. آدم بایستی مجنون باشد که چنین  ۳۱۶۴هم در سار  میلیون دالر اور نقد آن ۱۰۰تقاضای 

ا  این م لغ  ،و یکی ا  دو ابرقدرت دنیا مطال ه کند و بدون انجام خدمتیتقاضایی را ا  حزب کمونیست شوروی 

خواست بفروشد؟ قیمتی که مطال ه  چه چیزی را می« وام»برخوردار شود. مسعود رجوی در ق ار دریافت این 
 کرد معلوم است، فقط باید توضیح دهد با منطقی که دارد قید فروش چه چیزی را و به چه صورت داشت؟  می

 
کرد که رو ی اتحاد جماهیر  تیور نمی ،گیرد میو مدرک که ا  این و آن نامه و سند و دستخط مسعود رجوی 

چنانچه وقتی به حضور صدام حسین و مسئوالن  ،ی این حزب انتشار یابند شوروی فروریزد و اسناد محرمانه

کرد  فکر نمی ،کرد ی مشخص می رسید و تقاضای کمک مالی و تسلیحاتی و جیره های امنیتی عراق می سرویس
دولت صدام حسین دچار فروااشی شود و اسناد و مدارک دیدارهای وی با مقامات عراقی به دست نیروهای 

ها و  المللی به چه دولت داند او در سطح منطقه و بین نزدیک به رژیم بیافتد و سر ا  اینترنت در آورد. خدا می
به  «چنـد و چگونه؟ »الی و ... متوسل نشده است و مناف  ملی را های دیگری که برای دریافت کمک م قدرت

 فروخته است. نها  آن
حسین ا  عربستان  ی صدام در رأس هیئتی به دعوت ملک فهد و بنا به توصیه ۳۱۶۶مسعود رجوی در سار 

ر شد. اما سار بعد ا  سوی مجاهدین منتش ۳۱سعودی دیدار و با مقامات این کشور گفتگو کرد. خ ر این سفر 

دریافت کرده ارائه نداده و « چی و چند و چگونه»هنو  مسعود رجوی گزارشی م نی بر این که ا  شیوخ عرب، 
 اند. به او کمک کرده« هللا س یل فی» دیگر شیوخ عرب و« الحرمین خادم»معلوم نیست چیزی را هم فروخته یا 

 
در حضور هزاران نفر ضمن تشریح وضعیت و  ،تق ل ا  آ ادسا ی کوی «اشرف»مسعود رجوی در نشست عمومی 

ی ما را هم  ی همه رو خطاب به مهدی ابریشم چی گفت: شریف ما هم سربا یم برو سهمیه های ایش اندا  چشم

 گوید را به کار برد؟  ای که مسعود رجوی می جا معادله توان در این ا  صاح خانه بگیر. آیا نمی
 

کنند هنگامی که آمریکا قید بستن این کمپ را داشت  بودند تعریف میجداشدگان مجاهدین که در کمپ تیف 
ای را امضا کنند مقادیر  مراجعه کرده و برگه« اشرف»ها ایام دادند که چنانچه به   مجاهدین به تعدادی ا  آن

ه قرار دادند دهند. دالرهایی که مجاهدین در اختیار این عد متنابهی اور برای خرو  ا  عراق در اختیارشان قرار می
کردند. یعنی در  ها در تیف ارداخت می ها در ق ار کار رو انه به آن ی سریار دالرهایی را داشت که آمریکایی شماره

بود. حاال بایستی مسعود رجوی توضیح دهد:   های آمریکایی های اهدایی مجاهدین هم دالر واق  منشاء اور

افراد تیف در اختیار   های مشابه که دالر «و چگونه فروختی؟چـی، چنـد، چگونه؟ چـه گرفتی؟ خود به چنـد »
های امنیتی  ربی ا  فرانسه گرفته تا  های اخیر هم که ارت اط مجاهدین با رؤسای سرویس داشتید؟ در سار

 اید؟ حتماً که بایستی اطالعاتی هم رد و بدر شود تا مق ور افتند و یا ارت اطی برقرار شود.  آمریکا دیده

 ؟«چنـد، چگونه؟ چـه گرفتمچـی، »

ام، دوبار ا  این انجمن و دوبار ا   هایی که انتشار داده سوئد هستم و تاکنون به خاطر کتاب« انجمن قلم»من عضو 

ام. در واق   سوئد به همراه انتشاراتی که کتابم را منتشر کرده، کمک مالی دریافت کرده« ی فرهنگ خانه»
ی انتقار اور کامالً شفاف  اند. نحوه ام ریخته بانکی  الش اور و کمک مالی به حسابام و در ق  هایم را فروخته کتاب

تواند  چیز به ویژه مربوط به مسائل مالی مخفی نیست هرکس می  جایی که در سوئد هیچ و مشخص است. ا  آن
تعداد  یادی شاهد گزارش شفاف و روشنی در این  مینه تهیه کند. یک بار هم به همراه منیره برادران در حضور 

جایزه و کمک مالی دریافت کردیم، فیلم آن هم در اینترنت « بنیاد برومند»مان ا   بشری های حقوق به خاطر فعالیت

 موجود است. 
  ام بدون هیچ بشری های سیاسی و اجتماعی و حقوق اند که برای ایش رد فعالیت ال ته ایرانیان شریفی هم بوده

اند. همچنین به خاطر مشکالت جسمی و عوارض ناشی ا  دوران  تیارم قرار دادهچشمداشتی کمک مالی در اخ
مستمری ماهانه « ی  ودرس با نشسته» ندان ا  حقوق شهروندی یک سوئدی برخوردار شده و تحت عنوان 

بیامر د که  ای ا  رو گار ندارم. خدا ادر دولت سوئد را شود و گله ام به این ترتیب اداره می کنم و  ندگی دریافت می

 بندد.    چیز نمی اش را روی همه گیرد و چشم ی من و امثار من را در نظر می الاقل گذشته
 

 های امنیتی خارجی روی هم ریخته است؟ چه کسی با سرویس

 

شان به دستگاه  و دیگر منتقدان «۲۹گزارش »ی  نویسندهشان برای چس اندن  مجاهدین وقتی دیدند تالش
ی باندهای رژیم با موان  جدی و  کلیه شان علیه و جدیرژیم، به خاطر مواض  محکم  امنیتی و اطالعاتی

کرده و مدعی   ، داستان دیگری را کوک های سیاسی حتی در میان نزدیکترین نیروهایشان روبرو شده مخالفت
و بنا به دالیلی  دنا های امنیتی کشورهای ارواایی و آمریکایی فروخته خود را به سرویس شان منتقدانشدند گویا 

 توانند در حار حاضر اسنادشان را انتشار دهند.  نمیها  آن
ای که  های سوژه شان خالی است و با توجه به حساسیت ای است که مجاهدین وقتی دست این ترفند سوخته

 گیرند.   کنند به کار می با او صح ت می
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دعوت مجاهدین با ابوالقاسم رضایی و ... داشتم و  ای که در ااریس و به در دیدار چند رو ه ۳۱۸۲ماه  در بهمن

یکی ا  « فرید سلیمانی راد»سپس به اتفاق محمد شمس به بروکسل رفتیم ا  رضایی در مورد سرنوشت 

ی نیروهای امنیتی فرانسه به اورسوروا  و دستگیری  کادرهای اصلی روابط خارجی مجاهدین که در جریان حمله
تر در  بود و اس ا  آن ا  مجاهدین جدا شد سؤار کردم. ایشدر روابط خارجی ی گردان اصل مریم رجوی صحنه

ماه راج  به او و مجید طالقانی مسئور حقوقی مجاهدین که او نیز ا  مجاهدین جدا شده بود با وی و  اردی هشت
 بودم.   المحدثین صح ت کرده سید

فرید »رضایی با کمی من و من گفت:  ،رژیم داشتمای  ی هسته با توجه به حساسیتی که من در ارت اط با اروژه

المللی انرژی اتمی در جهت امدادرسانی به  اکنون در حار همکاری با ال رادعی رئیس آژانس بین سلیمانی هم
هایم را در هم کردم. به این معنا که توق  داری  چپ چپ نگاه عاقل اندر سفیهی به او کرده و اخم«. رژیم است! 

ا باور کنم؟ او که متوجه واکنش من شد دیگر ادامه نداد. من هم که ااسخم را گرفته بودم نیا  به این خزع الت ر
ی  دلیل جدایی اروفسور هادی مهابادی نماینده ،المحدثین در گفتگو با من رضایی و سیدی بحث ندیدم.  ادامه

بردن ا  بیماری  قاومت را رنجم  شورای ملی مقاومت در کانادا و مسئور کمیسیون علوم و اژوهش شورای ملی
هنگام اخذ  ،و دلیل جدایی ایر  شکری دیگر عضو شورای ملی مقاومت را با جویی دولت فرانسه ا  وی« اارانویا»

 تابعیت این کشور نکر کردند. 

 
 چه را که خود کنند و آن نیز فرافکنی می های امنیتی خارجی ی همکاری با سرویس  مینهبه نظر من مجاهدین در 

 دهند. دهند به دیگران نس ت می انجام می
ایو بونه، مسئور سابق سرویس امنیتی فرانسه یکی ا  نزدیکان مریم رجوی و مجاهدین است. روابط نزدیک 

 مجاهدین با او  بانزد است. 

فهمم، رئیس سرویس امنیتی  تالش مجاهدین برای داشتن رابطه با رئیس سرویس امنیتی فرانسه را می
برند. سؤار این  ی سیاسی می  شود؟ مجاهدین با نزدیکی به او بهره چه علت به مجاهدین نزدیک می فرانسه به

کند؟ دلش برای م ار ات  هللا این کار را می س یل  برد؟ فی بونه ا  نزدیکی به مجاهدین چه سودی می است که ایو
 مردم ایران سوخته است؟ 

 مجاهدین با سرویس امنیتی فرانسه ا  طریق ایو بونه بیشتر است. بنابر این اتهام روی هم ریختن مریم رجوی و 
که مقاماتی در این سطح به حمایت ا  « خود به چنـد و چگونه فروختی؟»ها بایستی جواب دهند که  اتفاقاً آن

  ؟اردا ند شما می

ه حمایت ا  رود و ب به دیدار مریم رجوی می های کلینتون و بوش در دولت« اف بی آی»لوئیس فری رئیس 
اف »قابل فهم است. رئیس « اف بی آی»اردا د. تالش مجاهدین برای کسب حمایت رئیس سابق  مجاهدین می

 آمریکا به دن ار چیست؟ « بی آی
رویکرد مسئور سرویس امنیت داخلی آمریکا را چگونه بایستی ار یابی خیوصیات یک مأمور امنیتی، با توجه به 

خود به »ی  قاعدهچس د یا مجاهدین؟  تن با سرویس امنیتی خارجی به من میی روی هم ریخ کرد؟ آیا وصله

 کند یا خیر؟  جا عمل می در این« چنـد و چگونه فروختی؟
 ایشین رئیسجیمز وولسی، مطرم است.  همین مسئله در ارت اط با تام ریج اولین و یر امنیت داخلی آمریکا

های مجاهدین شرکت کرده و با آنها رابطه  ی اوباما در نشستسیا و جیمز جونز مشاور سابق امنیت مل سا مان
های امنیتی خارجی به جای ارت اط با من و امثار من که یک ستاره هم  کند که دستگاه دارند. آیا منطق حکم نمی

کنید که مجاهدین در این  در هفت آسمان نداریم به دن ار جذب و جلب یک گروه و تشکیالت باشند؟ تیدیق می

های امنیتی خارجی  ای برای سرویس چه استفادهی بیشتری دارند؟ من یا دیگر منتقدان مجاهدین  اط جانبهارت 
 داریم؟ 

کنند که علیه  روابط خوبی با مجاهدین دارند، ما را استخدام می که های امنیتی خارجی مسئوالن سرویسآیا 
 فعالیت کنیم؟  ها آن

رجوی و اعضای سیستم اطالعاتی و امنیتی مجاهدین در طور سه ترین محافظان مسعود  ها تن ا  نزدیک ده
ی  های ایچیده اند. حتی کسانی که در اروژه  ی گذشته این سا مان را رها کرده و به  رب اناهنده شده دهه

 ی کار این سا مان در آمریکا و ارواا  اطالعاتی و امنیتی مجاهدین شرکت داشته و دارای اطالعات نیقیمتی ا  نحوه

های هنگفتی به  مسئوالن مالی این سا مان با اور و تخلیه اطالعاتی شدند.بودند به کشورهای مربور اناهنده 
 رب گریختند. اما مجاهدین در ارت اط با هیچکدام روشنگری نکرده و همه چیز را به سکوت برگزار کردند چرا که 

 معتقد به شفافیت نیستند. 
های امنیتی  ددی که ا  قضا روابط نزدیکی با مجاهدین داشتند توسط سرویسهای گذشته افراد متع در طور سار

یک ا  آنان ایشتر توسط  ای به اتهام جاسوسی برای رژیم دستگیر شدند. هیچ کشورهای  ربی و منطقه

هایی که مجاهدین داده باشند صورت نگرفت در  ها به خاطر سرنخ مجاهدین افشا نشده بودند و یا دستگیری آن
شان با رژیم تردیدی نیست به دروغ همکار دستگاه  ی که مجاهدین بسیاری ا  منتقدان خود را که در دشمنیحال

اند و حتی اطالعات نادرستی علیه آنان م نی بر این که استعداد انجام  امنیتی و اطالعاتی رژیم معرفی کرده
 اند.  های امنیتی  ربی داده عملیات تروریستی دارند به سرویس
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 «3۹گزارش »فردیت نویسنده  و« الیستی آمیز ایده بینی جنون خودبزرگ»، شیفتگیخود

 
و  خیالی هایشان به خوش را در نشست« ۲۹گزارش »ی  نویسنده ،که در باال نکر شد، مجاهدینی جدا ا  اتهامات

مهرداد . کنند متهم می« فردیت»گی و داشتن طل ی و خودشیفت و جاه« ۲۹گزارش »در مورد نتیجه و با تاب  توهم
« ۲۹گزارش »ی  الیستی نویسنده آمیز ایده بینی جنون خودبزرگ»امینی یکی ا  مسئوالن ارشد مجاهدین در مورد 

  گوید: و دیگر منتقدان مجاهدین می

 
« بینی خود بزرگ»ا  یکطرف و اجتماعی  –مولفه فقر هویت فردی  ۹تراوشات نهنی این خائنین اساسا بر »

های  گویی لوغ خود، علیر م تناقضات در گندهلیستی ا  طرف دیگر، شروع شده و در اروسه بآ آمیز ایده جنون
الیت منظومه ارتجاع و و»، به طور عینی بر «تاریخ شناسی»در نظر دادن و ادعای « اسهار»اایه، و  بی

ء رژیم دینامیزم های آشکار و انهان برای بقاء ماهیت  بون حیوانی خود ا  بقا تکیه کرده و در رابطه« فقیه

 «گرفته است
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031 
 

تنها یک نام مستعار است که هر لحظه به « اجتماعی–هویت فردی »که مدعی  انگیز و قابل تأمل آن ی حیرت نکته
  ند.  با  ا   بان او حرف می عروسکبا ی،  شب ن عروسک خیمهآید و همچو رنگی درمی

 

شود و  اش برانگیخته می نیز احساسات لطیف اورسوروا « دربار»یکی ا  شاعران  (حمید امامقلی)حمید نییری 
 سراید.  را می« ست یروان« یمیداق»م، یدژخ« نیهمنش»اين »و ارمحتوای « نغز» شعر

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2991 

 

بینی  خودبزرگ» و دارای متوهم ،خودشیفته روانی، منفرد، داشتن یک مخالفا  بودم مجاهدین اگر من به جای 
و او را به حار  شدم اصالً نگران نمی برد رنج می« اجتماعی –فقر هویت فردی »که ا   «الیستی آمیز ایده جنون

 کردم.  رها می خود
ضعف دیگری   در موض  مسئولیتی نیست که به خاطر داشتن صفات فوق و یا هر نقطه «۲۹گزارش »ی   نویسنده

وی  و دیگر مشکالت روانی طل ی و توهم و جاه بینی ، خودبزرگآسی ی به جامعه و مردم برساند. خودشیفتگی

ی آن هم محدود  اش آسیب برساند که دامنه و دوستان نزدیک  تواند به خود و خانواده چنانچه عود کند تنها می
است و لزومی ندارد جامعه به آن بپردا د. اما ره ری عقیدتی مجاهدین اگر ا  چنین صفاتی برخوردار باشد 

گیرد و قطعاً صفات  خطرناک است چرا که وی در ره ری یک جن ش قرار دارد و در مورد جان افراد تیمیم می
است که نویسنده  ای ویژگی« فردیت»اما داشتن  توانند منشاء ضربات بزرگی به جن ش باشند. منفی فوق می

دیگران را نیز به تالش برای با سا ی آن در خود  ،به داشتن آن م اهات کرده و رو در روی ره ری مجاهدین
 خواند.  فرامی

ما را « فردیت» .توان روی ااهای خود حرکت کرد و شخییت اخالقی و حقوقی داشت نمی  «فردیت»بدون داشتن 

  کنند. ری احساس هویتی جداگانه میهم هریک نس ت به دیگ یکسانحتی دوقلوهای  کند. متمایز می ا  حیوان
، کل انسانیت را به صورت یک فرد واحد درآورد و ا  تکثر و تمایزشان «چیرگی تام»کوشد ا  طریق  توتالیتاریسم می

چه در  یم توتالتیر شخییت و یا آندر این راه فردیت است. به همین دلیل برای رژجلوگیری کند. مان  اصلی 
ولگردی »نوان تفکر مستقل تحت ع آید. شود خطر به شمار می خوانده می« خود امام»و « قطب»مجاهدین 

 شود.  محکوم و تق یح می« لی رالیسم فکری»یا « نهنی

 ت.روا داشبه شخییت حقوقی، سیاسی و اخالقی انسان  را هرگونه هتک حرمت توان میکشتن فردیت با 
شود بدون  بایستی توجه داشت که مفهوم آ ادی و استقالر انسانی که در دموکراسی جدید نمایان می

رون ا  یشرارت ط   انسانی و ناچیزی و ناتوانی فرد و لزوم ت عیت وی ا  قدرتی ب»معنا ندارد. تکیه بر « فردیت»
ی آن قرار گرفته، م تنی بر ایدئولوژی  مسعود رجوی بر اایه« انقالب ایدئولوژیک»ی وجودی  که فلسفه« خودش

  . فاشیسم است
 

 آمادگی برای پرداخت هزینه در چالش کشیدن رهبری عقیدتی

 

با توجه به شناختی که ا  مجاهدین داشتم خود را برای بدترین برخوردها آماده ، «۲۹گزارش »ایش ا  انتشار 

 ی تاریخ بدون هزینه ن وده است.  کجای عالم و در هیچ برهه کردم. برخورد با است داد در هیچ
شوند   بر دار است داد کشیده« با شاه»نوشتم، وصیت ادرانم را ایش ا  آن که در  را می« ۲۹گزارش »وقتی 

 رساند. ی گوشم داشتم، هرچند شرایط من با آنان قابل قیاس نیست اما آمادگی برای اذیرش هزینه را می آویزه
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031
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 سله بیداد را خواهی که دادت بر درد، صد سل»

 !«منت بکش، گردن بنه  نجیر است داد را 

 
کشد، اما همین قدر   « نجیر است داد»درست است مسعود رجوی ا  قدرتی برخوردار نیست که بر گردن من 

 ی دروغ و تهمت و افترا رو ی خود را بگذراند.  تواند با تواخانه می
ها را بیان کند. این  نست به شکلی متمدنانه و معقور آنتوا اگر واقعاً درو ی گفته بودم ره ری مجاهدین می

ها و حقایق،  تواند با بیان واقعیت بهترین نوع دفاع بود. یک ره ری توانمند و تیزبین در کمار متانت و بردباری می

اش بر فردارستی  دست مفتریان و درو گویان را برای مردم رو کند. اما سا مانی که به مدت سه دهه بنیان
اش را ندارد.  شود تاب تحمل کوچکترین انتقادی به ره ری عقیدتی اشته شده و بر همین اساس اداره میگذ

  را خورده باشند که مدعی بود: ۶۴چی در سار  ای فریب ادعاهای مهدی ابریشم شاید عده
 

غ را در ظلمات در مقابل سم ل شقاوت و جنایت، باید گوهر فرو انی را که داریم معرفی کنیم. باید این چرا»
ی  چس د. ... همه ارستی و فردارستی هم به ما نمی های شخییت ها و وصله میهن برافروخت. مارک

ای بر این گوهر فرو ان  تواند کمترین سایه ارستی در هر شکل که مطرم شود نمی های شخییت مارک

 «بگذارد.
 

هایی ا  جنس  من آدم»گفت  اهدین به تأکید میاما واقعیت این گونه ن ود. مسعود رجوی به باالترین کادرهای مج
رساند.  کشد و شخیاً او را به کیفر می که چنانچه کسی به خمینی اهانت کند سالم می« خواهم الجوردی می

کوشید با الگو گرفتن ا  خمینی و الجوردی نیروهایش را ا  هویت انسانی خالی کرده و به عناصری  رجوی می

 سرسپرده ت دیل کند. 
 و گر، دورو، فاقد عاطفه خوی خودش بسا د. افرادی خشن، توطئه شکل و هم کوشید ا  مجاهدین افرادی هماو 

ها  ی ار ش عشق و سرشار ا  کینه، نفرت، عداوت، بدون عالیق ملی، میهنی، قومی که به سادگی اا روی همه
خواهر و برادر و مادر و ادر و همسر و  ورویی و خیانت به دوست و رفیق و  چشم شان بی  ترین ویژگی بگذارند و مهم

باشند و هیچ عهد و ایمانی را به « متعهد»او « صالم»و « حق»و « ره ری»هایی که تنها به  همراه باشد. انسان
گیری که  هایی فاقد قدرت انتخاب و تیمیم رسمیت نشناسند و به هیچ ار شی اای ندی نشان ندهند. انسان

شکل خود کند به همین دلیل  ل ته او ا  این امکان برخوردار نیست که همه را همباشد. ا ویروحشان در تسخیر 

برد و ا  ص ح تا شام برای به بند کشیدن  اندا د و دست به شکنجه می  ندان به راه می« اشرف»بینید که در  می
 کشد.    روم و روان ساکنان آن نقشه و طرم می

و یری( به مسعود رجوی  گذاری در نخست )بمب ۳۱۶۰شهریور  ۸ی مسعود کشمیری، مسئور عملیات  مرور نامه
ی مجاهد به آن اختیاص داده شده، نشان ا  تالش ره ری عقیدتی مجاهدین برای تولید  ی نشریه صفحه ۱که 

 است. « الجوردی»ان وه 

ه مواردی اشاره خواست مانور اقتدار هم بدهد به ویژه که در نامه ب مسعود رجوی با انتشار عمومی این نامه می
 ی آن است.  شود که نشانگر هویت نویسنده می

امامان و امامزادگان شیعه آ ا   ی نامه این نامه که با خلق یک  یارتنامه برای مسعود و مریم رجوی به س ک  یارت
 انتشار ایدا کرده است.  «یکی ا  قهرمانان عملیات ویژه )امضاء محفوظ(»شود با عنوان  می

 الجنان آمده است.  های جدید مفاتیح  ای دست و اا شد و در چاپ «نامه  یارت»مینی برای او نیز بعد ا  مرگ خ

 
دهد. این نشریه همچنین  انتشار می« امضاء محفوظ»کند که به دالیل امنیتی نامه را با  نشریه مجاهد اشاره می

شود و در دوران حیات یک  توسط ره ری سا مان تیویب می« قهرمان مجاهد خلق»دهد که عنوان  شرم می
العاده خطیر آ مایش  شود که در عملیات و اقدامات استثنایی یا فوق مجاهد تنها به خواهران و برادرانی اطالق می

 «رشادت و جان ا ی و خالقیت داده باشند.
مخالفت وی با یاد مهدی افتخاری نیز ا  سوی ره ری مجاهدین اعطا شده بود که به خاطر  ال ته این عنوان به  نده

ها که در کمتر  ترین تحقیرها و توهین انقالب ایدئولوژیک و ... با ستانده شد و ا  سوی مسعود رجوی هولناک

 شد.  نس ت دادهبه وی های چندهزار نفره  گنجد در نشست نهنی می
 

« ده استهایی که برای کافران مهیا ش بترسید ا  آتش خشم خلق و سنگ»ی مسعود کشمیری با ع ارت  نامه
  یابد: اایان می

 

گویم اگر در حقانیت مسعود و مریم تردید دارید، ره ری هم مانند  کند می به هر آن کس که ترا انکار می»
مسعود و مریم بیاورید، صفوف اوالدین و منزه و موحدی چون مجاهدین بیاورید، ایوندی یگانه سا  ااک کننده 

ها ا   هایی چون فداکاری آن ها شجاعت آن اورید، ار شو رشد دهنده چون ایوند مسعود و مریم بی
ی صدر آنها، بیاورید و اگر نیاوردید، که هرگز نخواهید آورد، بترسید  ها، سعه ها، عظمت آن خودگذشتیگی آن

 « هایی که برای کافران مهیا شده است.  ا  آتش خشم خلق و سنگ
 (۳۱۶۴شانزدهم خرداد  ۹۵۰ی  )نشریه مجاهد شماره
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آتش خشم خلق »معرفی کرده و به « کافر» هستند،مریم رجوی و مسعود منکر که را هایی  ود کشمیری آنمسع

« برخورد»ی  و نحوه« کافر»کند. آیات قرآن به روشنی مجا ات  اند، تهدید می که برایشان مهیا کرده« هایی و سنگ

برخوردار است یا مانند مهدی « مجاهد خلق قهرمان»دانم او هنو  ا  لقب  اند. نمی را تعیین کرده « کافران»با 
 گرفته شده است.  ا  او اس توسط مسعود رجوی اش افتخاری درجه

 
به ره ر عقیدتی و فرمانده ک یرم »با عنوان « فرمانده افشار )ا  فرماندهان عملیاتی تهران(»ای ا   سروده

انعکاس فرهنگ   د. در این سرودهده ی مجاهد را به خود اختیاص می ی نشریه صفحه بیش ا  نیم« مسعود

شود.  کوشد تولید و تکثیر کند به خوبی دیده می ای که مسعود رجوی می گونه«  الجوردی»مجاهدین و انسان 
 گوید:  در این سروده خطاب به مسعود رجوی می« فرمانده افشار»سعید جمالی یا 

 
 مسعود»

 دشمن که جای خود 
... 

 اگر رو ی تو بخواهی

 در آن باشدو صالم تو 
 ای هیچ اندیشه بی

 بی هیچ درنگی
 سینه و قلب عزیزترین کسانمان را 

 اند نیز که بر خلق و انقالب شمشیر کشیده

 با تمامی عشق
 و بیکرانی ا  عاطفه

  ربار خواهیم کرد
  ربار خواهیم کرد اگر تو بگویی

 چون بی شک 
 صالم خلق و انقالب در اینست

  آه!

 خلق بر آنان باد ننگ و نفرین ابدی خدا و
 اند که  های ن رد گفته که هزاران فرسنگ دور ا  ج هه

 (۳۱۶۴و ششم اردی هشت  بیست ۹۴۲ی  )مجاهد شماره« ها بر ماشه نخواهد چکید.... دیگر انگشت»
 

هیچ درنگی، سینه و قلب  ای، بی هیچ اندیشه بی»خواهد  اشت اه ن اید کرد، در واق  کسی که ا  افراد می

کنند مسعود رجوی است و نه سعید جمالی و دیگر «  ربار»را نیز با رگ ار مسلسل « کسانشان عزیزترین
شوند و ایش او و برای  مجاهدینی که در فضای ساخته شده و تحت تأثیر جو روانی موجود، دست به قلم می

 دهند.  رضای خاطر او درس اس می
 

درون تشکیالتی که ا  سوی دفتر سیاسی مجاهدین صادر ای   در همان ایام بنا به دستور مسعود رجوی اطالعیه

 رسد که در آن ا  جمله آمده بود:  کرده می« انقالب»ی مجاهدین  شده بود به امضای کلیه
 

ایم تا مخالفان او ]رجوی[ را در هر سطح و موض  تشکیالتی اعم ا  دفتر سیاسی یا مرکزیت قرار  آماده»
 «داشته باشد اعدام کنیم.

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60778.html 

 

اند، خیر، تنها اگر  شان  ربار شود گناهی مرتکب شده که قرار است سینه« عزیزترین کسان»م ادا تیور شود 
را نیز  ربار کنند. و تا ه این کار را با ها  آن« سینه و قلب»بایستی  د مجاهدین میمسعود رجوی حکم کن« صالم»

 انجام دهند. « یکرانی ا  عاطفهتمامی عشق و ب»
این مسعود رجوی است  ند.  جا می« صالم خلق و انقالب»خود را « صالم»این خواست مسعود رجوی است که 

 کند.  مخالفان و منتقدان اعالم می« اعدام»که آمادگی خود را برای 

دچار شدند و به جسم و   کنجهمسعود رجوی به  ندان و ش« صالم»بینیم که چگونه افراد به خاطر  در ادامه می
 جان و روم و روانشان خیانت شد. 

ها  شود. و این نام او، صالم مکتب، اسالم، انقالب، و مقاومت هم محسوب می«  صالم»در دیدگاه مسعود رجوی، 
 . ندبا او گره خورده ا

ین به ویژه در های درونی مجاهد اند نشست ای کاش مسئولین سابق مجاهدین که ا  این سا مان جدا شده
هایی که ماهرانه و  ی نقش کردند تا همگان متوجه سطح مسئوالن این سا مان با مسعود رجوی را تشریح می

استفاده ا   های تئاتریکالی که برای سوء کرده آشنا شوند. تشریح صحنه تأثیر قراردادن مخاطب با ی می برای تحت

 چگونگی تسخیر روم و روان افراد ضروری است.  کرده برای شناخت خون شهدا و رنج اسیران اجرا می
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شود  برد و ا  مجاهدین جدا می بعدها به اشت اه بزرگ خود ای می« فرمانده افشار ا  فرماندهان عملیاتی تهران»

و طی سلسله مقاالتی ضمن انتقاد ا  خود و اذیرش اشت اهاتش به بیان بخش کوچکی ا  رویدادهای درون 
 اردا د. مجاهدین می

 
55770.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 

 

با نام مستعار سیاوش جعفری در  محمود ائمی یکی ا  مسئوالن مجاهدینااسخ مجاهدین به او جالب استت 
که فرهنگ  شت، و بی « الی( كیست؟ااسدار تا ه سردوشی گرفته هادی افشار )سعید جم»مطل ی با عنوان 

ترین نکته آن  اایه و اساس و درو ی را به او نس ت داد. اما عجیب  ند اتهامات بی منطق مجاهدین در آن مو  می
فرمانده »کرده و لقب « گویی تراشی و گنده سابقه»برای خودش « فرمانده افشار»شود  است که وی مدعی می

 دریافت کرده است. ...« ن و ارت اطالعات مانند كریم قییم مامورا»را نیز ا  « هادی افشار
 

-com_content&view=article&id=11589:2013efshagari.com/index.php?option=-http://www.iran

02&Itemid=6-03-06-28-12-29&catid=5:2010-36-09-30-10 
 

 
 

ی مجاهد هم به  در حالی که این مقام و منیب و عنوانی بود که مسعود رجوی به او عطا کرده بود و در نشریه
 شد.  همین نام خوانده می

، به دستور «ای، بی هیچ درنگی هیچ اندیشه صالم تو در آن باشد، بیاگر رو ی تو بخواهی و »در راستای تحلیل 
ای که با مریم رجوی  سیاسی« لشکر»شود در نشست برگزار شده برای  چی مج ور می رجوی، مهدی ابریشم

  به خار  ا  کشور رفته و به عراق با گشته بودند، اشت میکروفون رفته و بگوید:
 

های مشخیی هم برای اینکار  جزو و ارت اطالعات بودم و رابطه و کانارآره برادر مِن برادر شریف هم »

چقدر به سا مان خیانت »ثابت کند که « های کلی و بی سر و ته سری حرف با یک»و سپس « داشتم
 « کرده

 
 چرا که مسعود رجوی در همان نشست تحلیل کرده بود:

 

العات رژیم هستند و این دقیقا به معنای مادی تمامی نفرات تشکیالت بدون استثناء وابسته به و ارت اط»
و ا  همه افراد حاضر در نشست خواسته « که فکر کنید بحثی نهنی و خیالپردا انه است آن است و نه این

 « که بیایند اشت میکروفون و رابطه خود به و ارت اطالعات را تشریح کنند»بود 
 

 آورده است. « اشت اه نکنید! اینجا و ارت اطالعات نیست! »ن ای تحت عنوا در مقاله« فرمانده افشار»شرم آن را 

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-56220.html 

 
رضایت داد که نام مستعارش ا  « طالق ا  مریم»و « انقالب ایدئولوژیک»چی در جریان  وقتی مهدی ابریشم

داشتیم. چرا که  انتظار این رو ها را می تغییر کند، بایستی« شریف»است به « شیر»که به معنای « اسد»
شدند تا  می  «موش»چی و دیگران بایستی  باشد و ابریشم« شیر همیشه بیدار»رفت که تنها  مسعود رجوی می

 خوانده شوند.   « شریف»

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-55770.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-55770.html
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11589:2013-10-30-09-36-29&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11589:2013-10-30-09-36-29&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
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ی  دانستم برخوردم با ره ری عقیدتی مجاهدین مستلزم ارداخت هزینه ی این مسائل، می با توجه به همه

 ست. گزافی ا

 

 تهدید به قتل مخالفان مجاهدین در اروپا 

 

های درونی،  در دوران صدام حسین و در خالر نشستاند  کسانی که ا  مجاهدین جدا شدهمتعدد بنا به گزارش 

   مسعود رجوی خطاب به مجاهدین گفته بود:
 

شماست که هر کجا ی ایدئولوژیکی تک تک  اگر ایرو  شدیم که ف ها ...، و اگر شکست خوردیم، وظیفه»
 «ستاره است. ۴های  های ارواا هم که هتل افراد جدا شده را ایدا کردید بکشید و بروید به  ندان،  ندان

 

این تهدید به عنوان وصیت ا  سوی مسعود رجوی مطرم شده بود. در آن دوران ایش ا  آن که موضوع تهدید 
ها  برای اعضای مجاهدین در عراق بود. چرا که به آنکشیدن  کسی در خار  ا  کشور باشد، تهدید و خط و نشان

تابیم چه برسد در عراق و داخل مناس ات را.  کرد ما مخالفت افراد در خار  ا  کشور و در ارواا را بر نمی حالی می
 « گفت که دیوار بشنود. در می»در واق  به 

ی عملی ایدا کند.  جن هدر شرایط خاصی و ی تواند ر اما هر تهدیدی به ویژه در تشکیالت و محافل ایدئولوژیک می
هایی بزنند. مجاهدین به خوبی  شوند که ا  روی استییار دست به چنین حماقت همیشه افرادی ایدا می

حتی رژیم جمهوری  اسالمی نیز اس ا  ترور . دانند که چنین اقدامی انتحار سیاسی و تشکیالتی است می

ین، ایام ال م را گرفته و بیش ا  دو دهه است که دیگر دور و بر این گونه میکونوس و محکومیت آن در دادگاه برل
ترین  مانده تر ا  عقب اقدامات در ارواا نرفته است. مگر این که سطح درک و شعور مجاهدین ا  شرایط را اایین

 محافل رژیم ار یابی کنیم. 
های ارواا نیست. کل تشکیالت و به ویژه  نچرا که موضوع تنها به  ندان رفتن ضارب و استفاده ا  شرایط  ندا

برد بایستی ااسخگو باشند. کما این  که در ارواا به سر می« رئیس جمهور برگزیده مقاومت»باالترین مقامات آن و 

که در موضوع میکونوس دیدیم که در حکم قضایی رأس هرم قدرت در نظام جمهوری اسالمی مسئور شناخته 
شان با یک نیروی سیاسی در  ی استراتژیکی جهان هستند و موقعیت در یک نقطهها یک دولت مقتدر  شد. آن

ها در لیست تروریستی بوده و تعدادی ا  مسئوالنش در محاکم قضایی ارواایی دارای ارونده هستند  ارواا که مدت
 قابل مقایسه نیست.  

موکور « آینده»وع ارداخته و آن را به اند به رف  و رجوع موض نشینی سعی کرده به همین خاطر فعالً با چند عقب

 کنند. 
چگونه  داند كه نیروهای مقاومت ضدفاشیسم در دانمارك و نروژ خائنین را كم و بیش هر كسی می»

به یادماندنی ترین و شیرین ترین خاطراتش  .. برای هر اارتیزانی .سپردند یافتند و به دست عدالت می می
كردند و نه حتی مجا ات  فاشیسم را در منطقه آنها مهر می كه سلطه ا   مان جنگ، مجا ات خائنینی بود

ای كه برای  های عادالنه باشد كه رو ی این خائنین خودفروخته در دادگاه های موسیلینی. فاشیست
این  شود، محاكمه شوند و اعتراف كنند خود را به چند فروختند كه جرایم آخوندها تشكیل می رسیدگی به

 «.  ااسدار و مزدور بر ما تاختندچنین شقی تر ا

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924 

 

 ی مجاهدین  و پردافعه بهای مخر شیوه

 
 ی ایرانی فرهنگ مجاهدین در میان ایرانیان چه در داخل و چه خار  ا  کشور خریدار ندارد اما مسعود رجوی جامعه

دن ار حفظ تشکیالت خود در عراق و در شورای ملی مقاومت است. او  را مدنظر ندارد. او بههایشان  حساسیت و
مانند تمامی ره ران توتالیتر ا  نیروهایش کوشد با تهدید و ارعاب جلوی گسست نیروها را بگیرد. او  می

تا به این ترتیب شأن و قدرت او به عنوان ره ری  خواهد می و نامحدود و وفاداری تام سرسپردگی و اطاعت مطلق

 شان معنا ندارد.  رابطه احترام قائل شدن به مردم ایران و احساسات  عقیدتی حفظ شود. در این
ادعای مریم رجوی م نی بر این که برای رهایی مردم ایران ا  است داد مذه ی، حاضریم تمامی موجودیت سا مان 

 گویی است.  را فدا کنیم کذب محض و وارونه
 

ستیزند، بلکه دشمنان  های توتالیتر صرفاً با دشمنان عملی خود نمی امی نظ رجوی و مجاهدین مانند همه

ها مج ور هستند هر رو  برای  کنند. آن جویند و اگر دستشان رسد عقوبت می فرضی، نهنی و بالقوه را نیز می
 وابسته است.  هیاهو د. حیاتشان بهنمجاهدین دشمن بتراش
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توانست با یک  شود. وگرنه می جا ناشی می مت ا  اینسیاست حمله به اعضای مستعفی شورای ملی مقاو

ها بعد ا   ها، هم متانت خود را نشان دهد و هم این دو را در کنار خود داشته باشد. آن تشکر خشک و خالی ا  آن

گنجید با چنین حجمی  شان نمی داشتند. مطلقاً در نهن عالقهشان  استعفا نیز واقعا همچنان به دوستان سابق
روبرو شوند. اما ا  مسعود رجوی توق  متانت، وقار و صداقت  فحش و ناسزا و توهین و ... و بهتان و  ا  دروغ

گیری ا  اعضای شورای ملی مقاومت و یا  ندانیان آ اد شده به  جاست. تالش بی حد و حیر او برای امضا بی
کند. او با « واکسینه»ترساند و کنندگان را ب خواهد امضا خاطر محکومیت اعضای مستعفی یا من نیست. او می

خواهد  گوید انتقاد ا  وی بدون هزینه نیست تا بلکه حساب کار خود را بکنند. او می ها می تهدید و ارعاب، به آن

تواند شریک جرم  ساله تا می در عین حار ط ق روار سی المقدور ا  موارد مشابه بکاهد و یا به تأخیر اندا د. حتی
 نگیرد و افراد متفرق بمانند.   بندی شکل گروه  داً هیچکند تا بع اضافه می

کوشد. به همین دلیل  میهرگونه بستگی اجتماعی و خانوادگی،  ینابود در جهتهای استالینی  او مانند نظام
ی ایامد گناه  ها متوجه کند تا آن میبه سرنوشت یکسانی تهدید بستگان و آشنایان و دوستان متهم مورد نظر را 

 با وی شوند و برای نجات جان خودشان  او را  یر رگ ار نکوهش بگیرند.  همدستی
 

کوشد افراد را ا  هم منزوی کند. چنانکه هر  می مشی تر این خط برد راحت ره ری عقیدتی مجاهدین برای ایش

منزوی اش تا حدود  یادی  ی ایرانی و روابط سابق آید ا  جامعه کسی که به عضویت شورای ملی مقاومت در می
اش نیز بایستی در میان مجاهدین باشد. به همین  شود تا در انقیاد کامل او قرار گیرد. حتی جشن و میهمانی می

های  آیی ها و گردهم کند تا م ادا در جشن دلیل مراسم عید و چهارشن ه سوری و سیزده بدر جداگانه برگزار می
حتی در میان اعضای شورای ملی مقاومت و وابستگان قرار گیرند. «  یر»ها در کنار مردم و  عمومی نیز آن

تنها به  گیهم  نند تا ها را بهم می کوشند روابط نزدیکی شکل نگیرد و تا بتوانند بین آن مجاهدین نیز می

های  یکی ا  در مشغولیبرای تسلط ارعاب فراهم شود. مناسب و به این ترتیب  مینه  مجاهدین وصل باشند
 . و تنهایی است ی انزوا ، اشاعهبیرحم و های بیدادگر حکومت

مسعود رجوی به دن ار جلب حمایت مردم ایران نیست و گرنه کیست که نداند بسیاری ا  اقدامات او با واکنش 
نااذیر   داند جلب حمایت مردم ایران امکان جایی که وی می شود. ا  آن منفی افکار عمومی در ایران مواجه می

 های خارجی و حمله و جنگ خارجی حساب کرده است.  تنها روی قدرت گذشته ی سه دههاست در  
کند و به همین دلیل به هر  سؤار نمی« ایرو »کند کسی ا   مسعود رجوی سه دهه است که ت لیغ می

چگونه و کی حاصل   «ایرو ی»دهد. اما در میان مجاهدین کسی نیست ا  او بپرسد این  ای تن می  شتی

قرار دارد. بماند که تاریخ « با نده»در موقعیت یک  د بپذیرد که متجاو  ا  سه دهه است کهخواه نمیشود؟ او  می
ها را به داوری کشیده است. استالین تنها یک نمونه است.  بزرگ نیز سکوت نکرده و آن« فاتحان»در مورد 

تا آسمان با هم متفاوت گیرد. ال ته موقعیت این دو با هم ا   مین  متأسفانه مسعود رجوی ا  تاریخ درس نمی
 است.   

اذیرد که چنانچه ملت ایران حقانیت او را نپذیرد کاری ا   و نمیهای شخیی خود است  وهام و تحلیلاو  رق در ا

 برد.  ایش نمی
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 ی ابزاری از آن  نگاه مجاهدین به زندانی سیاسی و استفاده -فصل سوم 

 
گزارش »یژه  ندانیان سیاسی مقاوم ندارند اما اس ا  انتشار مجاهدین نظر مث تی به  ندانیان سیاسی و به و

را هرچند بطور موقت به رسمیت شناخته و چون دارویی تلخ «  ندانی سیاسی ا  بند رسته»مج ور شدند « ۲۹

 ای ا  آن بنوشند.  ی بیماری، جرعه«شفا»به امید 
دادن افراد خانواده در مقابل هم، ا  ی سیاست قرار  در ادامه« ۲۹گزارش »ره ری مجاهدین اس ا  انتشار 

دست  سار ۹۹بعد ا   شان نداشت، الجرم جایی که نویسنده خواهر و برادر و فر ند و ادر و مادری در تشکیالت آن
ها را به امضای  شد و با انواع و اقسام فشارها و تمهیدات و ترفندها آن«  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»به دامان 

شان در موارد گوناگون و حتی  های ق لی راضی کرد. مجاهدین  ندانیانی را که برای امضای بیانیهبیانیه علیه وی 

این بار نه « خورند کاسه کاسه خون مجاهدین را می»کردند که  دفاع ا  این سا مان به عنوان کسانی معرفی می
متعهد به  -اتحاد  ندانیان سیاسی»تا  دنها را مأمور کرد بلکه تعدادی ا  آن ندها را مورد تفقد قرار داد تنها آن

و مجاهدین  ندان هستند.  فعاری آن توابان  شده را تشکیل دهند. نهادی که تعدادی ا  اعضای اعالم« سرنگونی
مورد تهاجم « اشرف»خواندند و دیگر مدیر آن در شرایطی که « خائن»و « بریده»یکی ا  مدیران آن را بارها نزد من 

را نقض کرد و با گرفتن ااسپورت « مر  سرخ»مالکی و سپاه قدس قرار داشت به تع یر مجاهدین ال  نیروهای نوری

 رسید.  «ساحل امن»ا  رژیم، این کشور را ترک کرد و به 
ای را  یک نفره« اتحاد» ۹۰۳۱گردد. مجاهدین در سپتام ر  به سار ق ل با  می« اتحاد  ندانیان سیاسی»ی  ایشینه

متشکل ا   ندانیان »فعار کرده و مدعی شدند که این نهاد « در ت عید -ندانیان سیاسیاتحاد  »تحت عنوان 
تشکیل شده است. اما  ۹۰۰۰و در سار « باشد های دیکتاتوری شاه و جمهوری اسالمی می سیاسی نظام

به کمپ  ۹۰۳۱ی سپتام ر  که در وبالگ آن قرار دارد مربوط به حمله« اتحاد»ی صادره ا  سوی این   اولین اطالعیه
 اشرف در عراق است. 

 

post_1.html-http://etehadezendanianesiasi.blogspot.fr/2013/09/blog  
 

ترین وابستگان مجاهدین  «خوشنام»که مسئور آن یکی ا  ، «تشکل فراگیر»مجاهدین در ای اعالم موجودیت این 
های تابعه، اقدام به  و دیگر سایت «هم ستگی ملی»داده و در سایت در ت لیغات خود روی آن مانور است، 

در ت عید ا  اعتیاب  –حمایت اتحاد  ندانیان سیاسی ایران »توان به  کردند. ا  جمله می های آن   انتشار اطالعیه

 اشاره کرد.    ۳۱۲۹آنرماه  ۳۳در ...« اسالمی، کمپ لی رتی در عراق و های جمهوری   ذای  ندانیان در  ندان
 

مق ور نظر مجاهدین « در ت عید –اتحاد  ندانیان سیاسی »اما معلوم نشد که چه اتفاقی اشت ارده افتاد که 
به  «تعهد»را تولید کردند که به جای « متعهد به سرنگونی –اتحاد  ندانیان سیاسی »نیفتاد و به جای آن 

 هستند. « نه  یستن، نه مرگ»و « ۲۹گزارش »به دشمنی با « متعهد»سرنگونی رژیم، 
ی  سه دهه -ی  ندانیان سیاسی توضیحی ندارند که چرا در دو  الساعه های خلق یک ا  اعضای تشکل هیچ

یک اره « ۲۹گزارش »و اس ا  انتشار  دادند خود را نشان نمی« تعهد»دست روی دست گذاشته بودند و   گذشته

  شدند. « متعهد»
کنند که ا  همان ابتدا  آنقدر ناشیانه حرکت میشان  ی مجاهدین برای ایش رد سیاست جدید دهنده مسئوالن خط

 کنند:  شان ادعا می شوند. در حالی که در اطالعیه اعالم موجودیت دچار تناقضات عجی ی می
 

باشد و یگانه راهنمای حرکت ما، تیمیم مجموعه  این نهاد و تشکّل به هیچ سا مان خاصّی وابسته نمی»

 «.باشد اصور  یر بنایی آن می اعضای این نهاد در چهارچوب و
 

  نویسند: ، می«توانند عضو شوند چه کسانی می»اما یک خط اایین تر  یر عنوان 
 

رژیم  الف( کلیه  ندانیان سیاسی سابق مقیم در خار  و یا داخل میهن اسیر که معتقد به سرنگونی»

 د.باشن مذه ی حاکم بر ایران می –فاشیستی 
تیک مخالف رژیم دموکراب( شورای ملّی مقاومت را به عنوان سقفی فراگیر برای ائتالف همه نیروهای 

 « سی در ایران باور دارند.دموکراوالیت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار 
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949 
 

 اند:  و در اایان اطالعیه خود در ادعایی متضاد آورده

 

http://etehadezendanianesiasi.blogspot.fr/2013/09/blog-post_1.html
http://etehadezendanianesiasi.blogspot.fr/2013/09/blog-post_1.html
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949
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نهایت، در یک صف  ما بر این باوریم همه کوششگران خواستار براندا ی، اگر چه در صفوف مختلف ولی در»

 « .و در یک ج هه قرار داریم

 
ی  ها در اطالعیه  ند. آن این تشکل مو  می« شورای مدیریت»در اعضای « صداقت»و « فافیتش»ا  این گذشته، 

 اند:   کرده  چنین معرفی را« انجمن»م تکران تشکیل این مزبور 
 

 ندانیانی که هر کدام با گذران نزدیک به یک دهه ا  بهترین سالیان عمر خویش، حامل خاطراتی »

 « هستند ن ستمگرانیدهشتناک ا   ندان ا
 

 ی این نهاد که همراه با اطالعیه اعالم موجودیت آن انتشار یافته، آمده است: و در اساسنامه
 

این نهاد ا  شرکت در مجام  و نهادهایی که شفافیت و صداقت گردانندگان و کارگزاران آن م هم باشد »
 «. معذور است

 

های  ی فعالیت سنامه، عدم همکاری با کلیها  گنجاندن بند باال در اسا« اعضای شورای مدیریت»منظور 
های افشاگرانه  بشری و ضدرژیمی خار  ا  کادر مجاهدین است. چرا که این سا مان خیم تمامی فعالیت حقوق

یک ا  اعضا و هواداران تشکیالتی  المللی است. این سا مان به هیچ خار  ا  کادر خود در سطح بین ،علیه رژیم
ی فیلم، شهادت نزد  رژیمی اعم ا  مشارکت در تهیه ی حقوق بشری و ضد یچ اروژهدهد در ه خود اجا ه نمی

اگر کسی ی گزارش حقوقی و قضایی و ... که وصل به این جریان ن اشد شرکت کنند.   المللی، تهیه های بین ارگان

ی او  منفی در کارنامهی  تاکنون م ادرت به انجام چنین کاری کرده بدون اطالع مجاهدین بوده و به عنوان یک نمره
 شود.   محسوب می

« ایران تری ونار»ی  ی کسانی که به نوعی در ارت اط با مجاهدین بودند ا  مشارکت در اروژه به همین دلیل کلیه
 خودداری کردند. 

 این نهاد کافیست گفته شود که شیرین نریمان و« شفافیت و صداقت گردانندگان و کارگزاران»برای ار یابی میزان 
دهند به جای یک دهه، تنها  را تشکیل می« این نهاد»نرگس شایسته )اعظم قوامی( که اعضای شورای مدیریت 

  اند.  و در میان اعضای شورای مدیریت آن تنها دو نفر یک دهه  ندان بوده اند یک سار و اندی  ندان بوده

دادند به  ی گذشته می خود در دو دهها  فعالیت « شفاف»این نهاد، گزارشی « اعضای شورای مدیریت»چنانچه 
 شان.   هستند یا به مناف  شخیی« سرنگونی رژیم متعهد»شد که به  خوبی مشخص می

اند، نوشتن مقاله علیه منتقدان مجاهدین  یافته  راه« اتحاد»این « شورای مدیریت»ویژگی قابل نکر کسانی که به 
عمرشان را علیه منتقدان   اولین مقاله «اتحاد»اعضای این تعدادی ا  است.  «۲۹گزارش »ی  و ا  جمله نویسنده

 اند!  شان به جز حمله به منتقدان مجاهدین هیچ تولیدی نداشته مجاهدین نوشتند و تعدادی

های  های اوین و قزلحیار و کسانی که در ارواا و آمریکا ارونده  را توابین فعار  ندان« اتحاد»تعدادی ا  اعضای این 
 دهند.  تشکیل می حقوقی دارند

عضو »کنند   می نویسند چنان امضاء هایی که می  سا ،  یر مقاله وابستگان این نهاد دست ،به دستور مجاهدین
« ی اتحاد جماهیر شوروی صدر هیئت رئیسه»که گویا عضو « متعهد به سرنگونی –اتحاد  ندانیان سیاسی 

 هستند. 

ی «وصیت»، مسئور و بنیانگذار آن در «متعهد به سرنگونی -سیاسی اتحاد  ندانیان»چند رو  ق ل ا  رونمایی ا  
 اعالم کرد:« حماسی»و « انقالبی»

 
و رنج اسرا در  من بسیار امیدوارم که در فردای آ ادی ایران "میداقی" را به خاطر خیانت به خون شهدا»

باشند به  می ۶۰دهه  ندانیان  اش و تماشاچیانش همه ا   دادگاهی که قاضی و وکیلش و هیئت منیفه
های ااک وفادار  را نداد. هر  ندانی که به آن خون ام اگر عمر من چنین فرصتی بکشانم. وصیت کرده  محاکمه

اروژه و ارتی "سلطانی  ۲۹با عنوان گزارش   است این کار را انجام دهد. کیفرخواست "میداقی" را در کتابی

را  ام تا فرصت مطالعه و دفاع ا  خود خواهد گرفت، نوشتهبه  ودی در دسترس همگان قرار  / میداقی " که
 .«   داشته باشد

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3909 

 

متهم درخواست میزان مجا اتی را که در حکومت فرضی مجاهدین برای  ،کند می« دادستانی»مشق که  بقالی
« دادستان»را به « کیفرخواست»های مجاهدین ال م است نقص  «حقوقدان»مشخص نکرده است.  کند، می

را در اختیار « کیفرخواست»اند و ا  ایش  ایشرفت کرده« مجاهدین»اعالم کنند. جای شکرش باقیست که 
ی بیش ا  دو دهه  دهند. چرا که تجربه را هم به او می« فرصت مطالعه و دفاع ا  خود»دهند و  قرار می« متهم»

شناخت و ا  این  کس به رسمیت نمی ، چنین حقی را برای هیچ «اشرف»اقلیم »دهد که قوه قضاییه  نشان می
 های قضایی مشابه بلند شده بود . بابت روی دست سیستم

 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3909
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3909


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

81 

 

و « بریده خائن»لقب  و شده« اخرا »مجاهدین سا مان سار ایش ا   ۹۱که  خودخوانده« دادستان»اما کسی ا  

اش را علیه مقامات  «کیفرخواست»چرا  ،است« متعهد به سرنگونی»ارسد او که  نمی ،ها گرفته ا  آن« کوفی»

 جنایتکار رژیم تهیه نکرده؟ 
 

تغییر یافت و سراسیمه  «جنگ مقدس دشمنان متوهم»نام کتاب به « عقالی قوم» دستوردو ماه بعد ظاهراً به 
 ی مجاهدین در ااریس آماده شد. نویسنده در معرفی کتابش مدعی شد: هبرای نمایش ساالن

 

، اند به راه انداخته علیه این مقاومت ای که میداقی و نارفیقانش بر در مقابل حمله و هجوم ناجوانمردانه»
چ خائنین ارداخته تا در قضاوت نهایی هی ی اینها هکتاب جنگ مقّدس در حیطه توان نویسنده به افشای چهر

بزرگ کتاب اما   ویژگی کنیم این کتاب را به همگان توصیه می ا  این رو مطالعه کس دچار شک و تردید نگردد.
  و نماینده و صدای چه کسانی کند را دن ار می  ؟ چه هدفیدهد میداقی کیست ن میاینست که نشا

  ت.اس
تا  شود،  انتقار  ندانیان در راه می فحاصل ا  فروش این کتاب صر درآمدّ   تمامی)در اشت جلد کتاب این متن 

 که در س د  راه را برای همیشه به روی کسانی میداقی شرافتشان را به گروگان نگیرند( چون ۳۹میانیحرا

دشمنان متوهم را  کتاب جنگ مقدس د.بند گذاری خائنانه را دارند می ه ندانیان سیاسی قید سرمای
 «.نگونی تهیه کنیدبه سر اتحاد  ندانیان سیاسی متعهدلپنت ا  میز کتاب یتوانید در مراسم و می

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4060  

 

، نه علیه رژیم جمهوری اسالمی و «اتحاد  ندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی»به این ترتیب اولین محیور 
برای  ها آن «جنگ مقدس» م اور ماهیتشود تا در همان قد جانیان آن بلکه علیه منتقدان مجاهدین منتشر می

 همگان روشن شود.
با نهنی مغشوش در همان ابتدای کار،  که قرار است حقایق  ندان را اشاعه دهند، «اتحاد»یکی ا  مدیران این 

در ارتش آ ادی خش هم ها  که مدت را یک  ندانی سیاسی سابق و حتی عکس هویتای بی سرو ته،  در نوشته
 و مشکوک خواند. بوده نفی کرد  و روابط مجاهدین

 

61310.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

که در وابستگی سیاسی آن « جامعه  ندانیان سیاسی»ی آن،   های گسترده و با تاب« ۲۹گزارش »اس ا  انتشار 
در برگیرنده طیف وسیعی ا   ندانیان سیاسی ا  بند رسته »کرد  ن ود، در حالی که ادعا میبه مجاهدین شکی 

های متفاوت م ار اتی، طی چهار دهه اخیر، آرمان و  باشد که با گرایشات مختلف سیاسی و ایشینه ایران می

اا به دست آمده  ، با استفاده ا  فرصت به«آر وی اصلی شان، آ ادی و آبادی مردم و میهن خود بوده است
دیدند  مجاهدین نیز که به شدت خود را نیا مند حمایت  ندانیان سیاسی می ۳۱ی وجود گذاشت.  عرصه

                                                           
02

رگیری این نوع کلمات توسط الجوردی، با جویان و قاتالن بهترین فر ندان ایران باب شد و حاال مسعود رجوی با استفاده کا به  

ا  همان فرهنگ و ادبیات به مقابله با منتقدان و مخالفانش برخاسته است. استفاده ا  این نوع کلمات در اشت جلد کتاب، 
 شود.  و در ادبیات این سا مان به کار گرفته می دهد تی مجاهدین اشاعه مینشانگر ماهیت فرهنگی است که ره ری عقید

 
ها مورد تأیید کامل مجاهدین بود  و علیر م آن که محتوای آن«  ندانیان سیاسی سابق»اس ا  امضای چند بیانیه ا  سوی   ۳۱

ها ن ود، محسن رضایی القاب  دست خود آن ی این سا مان صورت نگرفته بود و ابتکار عمل در جایی که این کار با اجا ه ا  آن
را کردند به کار « جامعه  ندانیان سیاسی»ادعای تشکیل « ۲۹گزارش » شتی را برای توصیف م تکران آن که اس ا  انتشار 

 برد.  می
ها را  هایی، آن های مزبور را مالحظه کنید تا متوجه شوید مجاهدین برای تهیه و امضای چه اطالعیه  های  یر اطالعیه در آدرس

 کردند.  متهم به سوءاستفاده ا  خون مجاهدین و ... می
 

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=15132 
post.html-teratezendan.blogspot.se/2004/02/bloghttp://kha 

 
کامل در سایت هم ستگی ملی انتشار  و کشتار مجاهدین بود به صورت« اشرف»ی  یر که در محکومیت حمله به  حتی بیانیه

شان  رخالف میلهای اینترنتی با توجه به فشاری که متوجه مجاهدین بود ناگزیر و ب ها اس ا  انتشار آن در سایت نیافت و مدت
 بیورت مختیر اقدام به انتشار آن کردند. 

 
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18293 

 
آوری امضای  بودند تالش برای جم   ندانیان مزبور نیز که به خوبی در جریان دیدگاه مجاهدین نس ت به خودشان و اقداماتشان

، « ندانیان سیاسی» ندانیان سیاسی را کنار گذاشتند، اما در شرایط جدید با آگاهی ا  نقطه ضعف مجاهدین و نیا شان به 

 کوشند به انحای مختلف خود را مطرم کنند.  دوباره فعار شده و می
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61310.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61310.html
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=15132
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=15132
http://khateratezendan.blogspot.se/2004/02/blog-post.html
http://khateratezendan.blogspot.se/2004/02/blog-post.html
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18293
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18293
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انتشار « هم ستگی ملی»را در سایت « عام و جنایت هولناک در اشرف قتل»در ارت اط با « جامعه»ی این   اطالعیه

دمت ره ری عقیدتی مجاهدین قرار نداشت، علیر م بطور مطلق در خ« جامعه»جایی که این  دادند. اما ا  آن

های مداوم، مورد اذیرش و عنایت این سا مان قرار نگرفت و  های بسیار و عرض ارادت های گوناگون و کرنش تالش
 به حاشیه رانده شد. 

 
http://iranianpoliticalprisoners.com/about-us 

 

نیان سیاسی در طور یک سار گذشته، بیش ا  هرچیز م ین در ارت اط با  ندا« جامعه»و « اتحاد»تشکیل سه 
 و موفقیت آن است. « ۲۹گزارش »اهمیت 

« شناسایی»ا  این بابت بایستی ا  نویسنده متشکر باشند که الاقل باعث «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»
 شد.  اذیرفته  شان «حیات خفیف»ین، ها بطور موقت شد و به جای تحمل لعن و طعن ا  سوی مجاهد آن

 
با   های فرمایشی مجاهدین است و برای مقابله که یکی ا  تشکل  «اتحاد»تردیدی ندارم که عمر مفید این 

شده، طوالنی نخواهد بود و به مجرد این که ره ری این سا مان  اندا ی منتقدان و مخالفان ره ری مجاهدین راه

 ه خواهد شد. اراده کند فعالیت آن متوقف و به دست فراموشی سپرد
 

 «ی زندانیان سیاسی از بند رسته بیانیه»من و امضاءکنندگان 

 

آوری امضا ا   ق ل ا  هر چیز بیانگر سقوط اخالقی آنان است. یادآور جم «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»ی  بیانیه
ندهان ارشد این نیرو فرماندهان سپاه ااسداران علیه حسین عالیی فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه و ا  فرما

 نویسی در  ندان است.  « انزجارنامه»در دوران جنگ و در حمایت ا  ولی فقیه مسلمین جهان و 
های توتالیتر حتی ایش ا  آن که به قدرت برسند یکسان است. اگر مسعود رجوی  یر ا   ها و جن ش کارکرد نظام

 کند شک کرد.  ه ره ری میکرد بایستی در ماهیت توتالیتر او و جن شی ک این عمل می

 
ااسخی به ادعاهای مطرم شده ا   من نیستندطرف حساب «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»جایی که  ا  آن

توانند سر بلند کنند. ا  این بابت  ها لب بگشایم ا  خجالت نمی چنانچه در مورد تعدادی ا  آن تام سوی آنان نداده
ها همکار سعید  ام. یکی ا  آن ها اشاره کرده دو نفر ا  آن« درخشان»سوابق  اند که تنها به نکر فعال شانس آورده

 «.  تواب اتاق آ ادی اوین»امامی بود و دیگری 

 
494.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-505.html 

 
متجاو  جنسی، ا فار ، منحرف اخالقیهای تروریستی رژیم بعد ا  آ ادی ا   ندان،  همکار اروژه ها آندر میان 

های  ندان، بخشی ا  کسانی که در  وادادها  یک دوجین تواب خطرناک  ندان، تعدادی  فر ند مجاهدین، ی کننده

بگیر و استخدام شده ا  سوی  ، تعدادی حقوقاند شده  ارهای  شتیمرتکب کخار  ا  کشور بنا به تأیید مجاهدین 
 ندانی سیاسی »که با توجه به نیا  مجاهدین آب توبه سرشان ریخته شده و به عنوان  شوند مجاهدین دیده می

بسیار « ره ری عقیدتی»گفتنی در مورد یاران  اند. به خالیق قالب شده« قهرمان»و « مقاوم»و « ا  بندرسته
 کند:   این افراد را به خوبی معرفی می« ت یین جهان». مسعود رجوی در  است

 

هایی که  گویند، منافق هستندت یا آن آیند و تملق می ها که هر رو  همچون بت عیار به رنگی در می آیا آن»
هند؟ د  فشارند و برایش جان می اند و اا می شان ایستاده باک و جسور بر سر عقیده سرسخت، استوار و بی

کنند، یا   دانند، ا  آ ا  به آن اعتراض می هایی که وقتی چیزی را برخالف اسالم و انقالب می کدامیک؟ آن
سایند؟ آیا جز این است که جوهر  هایی که هر رو  در محرابی سر می گویند و آن هایی که به آن بله می آن

 « ، دوگانگی بین شکل و محتوی؟نفاق، دوئیت، دوگانگی و دورویی است؟ دوگانگی بین  بان و قلب
 

های مسعود رجوی ص  ت یین جهان )قواعد و مفهوم تکامل( کتاب اور، قواعد تکامل، مجموعه سخنرانی)

۵۲۳) 
 

ی خود حک کردند،  ی کسانی که با هر توجیه به این  شتی تن دادند با امضایشان داغ ننگی را بر چهره همه
این سرشکستگی برایشان خواهد ماند، چنانچه  ها خواهد کرد. ار آنای در ق  تاریخ قضاوت سخت و بیرحمانه

 هم خواهد ماند. « ۲۹گزارش »

ای امضا  های شریرانه ها و مقاله هایی که اای چنین اطالعیه ی آن و همه«  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»ی  همه
توتالیتر شریک هستند. به خون سری یک جن ش  کنند در خیره ها همراهی و همدلی می گذراند و یا با آن می

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-494.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-494.html
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های اعدام ایستادند و بر  های انسانی مقابل جوخه ی کسانی که برای نیل به آ ادی، و اافشاری روی ار ش همه

 کنند.  باالی دار رفتند خیانت می

حقیقت فردا که ایشگاه »کشند،  دانیم حق با کیست ا  ماجرا کنار می هایی که خود را با این توجیه که ما نمی آن
 مسئولند.   ، حداقل در مقابل وجدانشان«شود ادید

ا  خودشان و ا  مجاهدین نپرسیدند شما که این همه محتا  «  ندانیان سیاسی ا  بندرسته»هیچ یک ا  
در اشرف «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»گیری ا  ما در خار  ا  کشور هستید، چرا همین کار را در ارت اط با  امضا

ها که  ی جداگانه ندادند؟ امضای آن  ها بیانیه ها نرساندید؟ چرا آن را به امضای آن  نکردید؟ چرا بیانیه و لی رتی

 خواندید. اعت ارش بیشتر ا  کسانی بود که تا ایش ا  این واداده و بریده و خائن می
یان روحانی و قییم ها را در قالب اعضای شورای ملی مقاومت علیه استعفای آقا مجاهدین امضای بخشی ا  آن

ها قلم قرمز کشیدند؟ چرا  رسد. چرا روی نام آن ها که تعدادشان به قور مجاهدین به هزار نفر می گرفته بودند. آن
های حقیقی استفاده نکردند؟ جواب  دهند ا  نام مجاهدینی که ص ح تا شام با نام مستعار مقاله انتشار می

مگر چه آمده است که بایستی « ۲۹گزارش »آمد که در  ها ایش می مشخص است. این سؤار برای آن
شناسیم به مزدوری رژیم متهم کنیم؟ جو لی رتی شکننده است. مجاهدین بهتر ا  هر کس  اش را که می نویسنده

 خواستند با آتش با ی کنند.  ها نمی دانند. آن می

ها که هنو   یان مزبور و به ویژه آندادند. الاقل بخشی ا   ندان ها می را به آن« ۲۹گزارش »مجاهدین باید 
شدند.  ایش وجدان خودشان شرمنده می« ۲۹گزارش »های انسانیت در وجودشان باقی مانده با خواندن  شعله

است.   «اشرف»ها در  دانستند که محتوای آن واقعی است. داستان سرگذشت آن ها بهتر ا  هر کس می آن
کمتر ها را هم وارد میدان بکنند یا نکنند؟ مجاهدین تا به حار  د که آنها درگیر این موضوع بودن معلوم است هفته

شده بودند. به همین دلیل تنها به درو پردا ی علیه نویسنده در لی رتی دچار « چه کنم چه کنمی»به چنین 

 دست  دند. 
یاسی سابق چنانچه در ااسخ به همین نوشته، مجاهدین در یک اقدام واکنشی به امضاگیری ا   ندانیان س

اند چون برای  ها مقاله هم بنویسند با  با نده حتی اگر به اسم هریک ا  آن اند.  ساکن لی رتی دست بزنند با نده
این کار بیش ا  یک سار فرصت داشتند و تا این لحظه به آن م ادرت نکردند در حالی که در خار  ا  کشور ا  ترکیه 

« بیانیه»شناختند برای امضای  واایی و حتی آسیایی هرکسی را که میگرفته تا آمریکا و تا تک تک کشورهای ار
ا  توابین و همکاران دستگاه اطالعاتی و امنیتی نیز نگذشتند. حتی کسانی را ا  سر ناچاری،  یر فشار گذاشتند. 

گ تحت عنوان با ی و نیرن که یک هفته  ندانی بودند و یا در طفولیت و نو ادی چند ص احی را  ندان بودند با حقه

  ندانی سیاسی ا  بند رسته به میدان آوردند. 
 

که ناسپاسی را ا  مسعود «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»یکی ا  دوستان دوران  ندانم در توصیف بخشی ا  
 کرد که شنیدنی است:   اند حکایتی را تعریف می رجوی فرا گرفته

ایستد و به او  بد که ا  تشنگی و گرسنگی در حار مرگ بود. مییا رو ی در بیابان، مرد نیکوکاری، مسافری را می

   ند: گریزد. مرد نیکوکار فریاد می   گیرد، اسب مرد نیکوکار را برداشته و می دهد. مسافر جان که می آب و  ذا می
کس به نیا مند  به شهر که رسیدی، به کسی نگویی که اسب را چگونه به دست آوردی، چرا که دیگر هیچ

 ای کمک نخواهد کرد.  ماندهدر
 

 سخنگویی شهدا و زندانیان سیاسی 

 

ام.  ها سخن گفته به نام آنتاکنون  ندانیان سیاسی. و نه سخنگوی دانم و نه  من نه خود را سخنگوی شهدا می
العمر برای خود  ا  طرف دیگر سخنگویی و نمایندگی، مدالی نیست که کسی به این و آن اعطا کند و یا مادام

 حفوظ بدارد. م

  و ال ته تأکید کردم: گویم انعان داشتم که ا  موض  خودم سخن می« ۲۹گزارش »در 
 

اما بالفاصله تأکید « تر ا  آن که در باور کسی بیاید من کسی نیستم، کمتر ا  آن که فکرش را بکنید، ضعیف»
دریغ نثار شد  دریا خون که بی ام را ا  یک نسلی که ار ار شد گرم است. انگیزه« کوه احد»اشتم به »کردم 

ام بر حقیقت گویی را ا   سا د. اافشاری کنم می گیرم. اشتکارم را دینی که بر گردنم احساس می می
دانم. کسی  شدگان می عام ام. خود را صدای قتل مان یاد گرفته صداقت و ااکی بهترین فر ندان میهن

تر است.  ن من که کاری ندارد. ا  آب خوردن هم سادهتواند این صدا را خاموش کند. وگرنه خاموش کرد نمی

ی عزیزانم ایمان بستم که اگر مج ور باشم به تنهایی  در راهرو مرگ که بودم با خودم و با وجدانم و با همه
 «این بار را به دوش کشم اروا نکنم. 

 
 م و عشقیرو  نخست چون دم رندی  د»

 «میوه نسپرین شیشرط آن بود که جز ره ا 
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ی گذشته من را نشناخته بودند، در این یک سار به خوبی شناختند و باور کردند  دهه  گر مجاهدین در طور سها

ها نه تنها خللی در  ی آن  و بیرحمانه  گویم تا بن استخوان ایمان دارم و حمله و هجوم ظالمانه به آن چه که می

ی راه  ام را برای ادامه  کند و انگیزه تر می قدم ام ثابت زیدهکند بلکه مرا در راهی که برگ و اشتکارم ایجاد نمی  اراده
 تر.  تر و محکم قوی

ندهم هرکس و ناکسی تحت نام  ندانیان سیاسی   ام تا به سهم خودم اجا ه کنم به میدان آمده ال ته تکذیب نمی
خودش نامه بنویسد و برای  ای و رفسنجانی رژیم و خامنه« خ رگان»به « حقیرانه»چنان  آن و شهدا و مردم ایران،

خون »های درو ین کسی بردارم که مدعی است   ام تا نقاب ا  چهره جویی کند. به میدان آمده نظام چارهو 

ای را که به عشق م ار ه با  و در همان حار  ندانیان ا  بند رسته خورد در وی گره می« رنج اسیران شهیدان و
اردا م. ادای دین من است به  بهایش هرچه باشد میکشد.  دان میخمینی به اشرف رفته بودند به بند و  ن

 صدایی که خاموش شد. 
 

خواهند در این  مینه نیز  ها می ار واضح است مجاهدین مایل نیستند من و امثار من روایتگر  ندان باشیم. آن
واهد حتی خاطرات خ اسندند ارائه دهند. مسعود رجوی می متکلم وحده باشند تا تاریخ را به شکلی که می

و من به سهم  ی نهنی و اخالقی کامل مردم است او به دن ار میادرهشخیی و جمعی افراد را میادره کند، 

شان میادره شده  آنانکه خاطرات شخیی و جمعی»ام. چرا که باور دارم  ی او ایستاده  خودم در مقابل اراده
 .« ای بیش نیستند مملوکند و با یچه

المللی قالب  های بین به مجام  و رسانه«  ندانی قهرمان»ای را که مسعود رجوی به عنوان  من فقط دو نمونه
شان است که به جنس مسعود رجوی  کنم. دلیل انتخاب این دو نفر ا  سوی مجاهدین جنس کرده معرفی می

 هاست.  اندا ی ویژگی اصلی آن هم با ی و اشت نزدیک است. درو گویی، حقه

 
  آذر معزز:

های مط وعاتی گوناگون  دین او را به عنوان  ندانی سیاسی ا  بند رسته، ا  عراق به ژنو بردند و میاح همجاه
 برای او ترتیب دادند. 

 
   ا  قور آنر معز  )میترا( آمده است: ۳۲۲۳فوریه  ۳۱. به تاریخ E/CN ۱5/۳۲۲۳/4گزارش گالیندوال  ۱۹در بند 

 

ساله( را به چاپ رساندند که ادعا کرده بود شاهد  ۹۳میترا معز  )های کشورهای مختلف اظهارات  رو نامه»
ساله در یک  ندان ایران بوده است. براساس این گزارشها او  ۳۸مرد  ۹ساله و  ۱۲اج اری سو اندن یک  ن 

 ندانی بود. اس ا  آ اد شدن به دیدار خانواده یکی ا  آن جوانان به نام اصغر قربانی  ۳۲۸۴تا  ۳۲۸۳ا  سار 
ملکی رفت و ا  او شنید که ااسداران  ندان یک جع ه برایشان آوردند که حاوی خاکستر اصغر بود و در نتیجه 

 «شوکی که این امر ایجاد نمودت ادر آن جوان خودکشی کرد.

 
http://www.irhumanrights.com/hoqhoqh30.htm 

 
قرار است هیأت حقوقی ملل متحد اولین تحقیق محلی »نامه واشنگتن است در گزارشی ا  ااریس ، با عنوان رو 

 و عینی در ایران را انجام دهد نوشت: 

 
ره ران مجاهدین در تأیید اتهاماتشان، یک خانم ایرانی جوان را ا  عراق آوردند تا در برابر گالیندوال در »... 

 ن شهادت بدهد.مورد تجربیاتش در  ندا
، عضو مجاهدین بوده است، معز  گفت به او گفته ۳۲۸۶ساله، ا   مان فرار ا  ایران در ماه مه  ۹۹ ،آنر معز 

جا  گذراند،  سار اور  ندگیش را در آن ۴ساله، که در  ندان به دنیا آمد و  ۸شده است که دخترش نسرین، 
گالیندوال به او گفته است سعی خواهد کرد در رابطه  مجدداً در  ندان است. معز  در یک میاح ه .... گفت

، بعد ا  شرکت در یک ۳۲۸۳سالگی، در ماه ژوئن ۳۴با سرنوشت نسرین تحقیق کند. معز  گفت او در سن 

ی دبیرستان و ا  فعاالن مجاهدین،  تظاهرات در تهران دستگیر گردید. او با همسرش، ناصر، یک محیل دوره
ماهه حامله بود. این خانم ادعا نمود که او تجاو اتی ا   ۱ده بود و وقتی  ندانی شد در ماه فوریه ا دوا  کر

، «آاولو»ی  شدن به وسیله ضرب و شتم و اج ار به ایستادن در آب یخ طی مدتی طوالنی گرفته تا شکنجه
شده اش رسانده، را متحمل  ی او آسی ی دائمی به جمجمه ای ش یه به کاله خود، که به گفته  وسیله

 «. است

 –های نقض حقوق بشر در ایران  ی ویژه: اسناد گزارش )شورا، ماهنامه شورای ملی مقاومت ایران، شماره
 (۶۲ص – ۳۱۶۸دی و بهمن  – ۵۳ی  شماره

 
به چاپ رسانده « اایان در ایران های بی هایی ا  شکنجه داستان»رو نامه واشنگتن تایمز مطل ی با عنوان 

ی نقض حقوق بشر در ایران  خواهد که درباره کند بسیار سمج است. او می لفن می... فردی که ت»  است:
گویم که اشک به چشم و خون به قلمت بیاورد.  ی  نان و کودکان برایت می بنویسم. ... من داستانی درباره

یک  ن و  کند که دیده ی میترا )آنر( معز ، یکی ا  همکارانش در سا مان مجاهدین خلق صح ت می او در باره

اند.  او به تحقیقگر ملل متحد، که نقض حقوق بشر در ایران،  ی یک  ندان سو انده شده جوان  نده در کوره ۹

http://www.irhumanrights.com/hoqhoqh30.htm
http://www.irhumanrights.com/hoqhoqh30.htm
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ی  درست مثل یک کوره»  کند گفت: ، را بررسی می ۳۲۲۲هللا خمینی در سار  اس ا  به قدرت رسیدن آیت

سو ی را تماشا  ا را مج ور کردند که این صحنه آدمه برای ترساندن او و سایر  ندانیان آن«. با  در نانوایی بود

اش نسرین لگد  دند،  ساله ۹وااهای دختر   کنند. ااسداران به حساب او هم رسیدند  وبه صورت و اشت
صح ت ا  این چیزها قل م را »آنقدر که اای چپش فلج شد و  یر چشمش جای  خم باقی است. او گفت: 

 ( ۳۳۰)همان من   ص «. کند ن بدهم که این رژیم چه میآورد ولی من باید نشا به درد می
 

جایی که یکی ا  شهدای مجاهد ع دالکریم  نام واقعی فرد معرفی شده ا  سوی مجاهدین آنر معز  نیست. ا  آن

کند. مجاهدین برای اوشاندن هویت اصلی او و به  معز  نام دارد او امرو  خود را به دروغ خواهر وی نیز معرفی می
آنر »دهند. نام وی  ی ترفندشان نشوند نام او را تغییر می که آشنایان وی و  ندانیان سیاسی متوجه  ر آنمنظو

مرداد در  ندان  ۳۸در رو   ۶۲میر است که در کشتار  و همسر دوست عزیزم ناصر صابر بچه« جدی روان
 گوید.  اش هم راست نمی او حتی راج  به سنگوهردشت جاودانه شد. 

به عمرش یک «  ندانی سیاسی ا  بندرسته»ی معرفی شده ا  سوی مجاهدین به عنوان  نماینده آنر معز ،
دقیقه هم  ندان ن وده است.  ندان را تنها در مالقات با همسرش دیده است و بس. به خاطر حفظ حرمت دوست 

کنم و ا  شرم این  خودداری می ی  ندگی این  ن و .... در دورانی که ناصر  ندان بود ، ا  بیان نحوه«ناصر»نا نینم 

 گذرم.  درد می
ی خودش و فر ندش و وض  حمل در  ندان و خاکستر تحویلی به  سو ی و شکنجه ی آدم شهادت او در مورد کوره

شود  هایی است که در دستگاه مجاهدین تولید شده است. آنچه باعث حیرت هر دردمندی می خانواده و ... دروغ
و صدها  ندانی « قرارگاه اشرف» ندانی سیاسی در  ۳۰۰۰وجود در اختیار داشتن  این است که مجاهدین با

آورند  میسیاسی در ارواا و آمریکا چرا این فرد را که یک رو  هم  ندان ن وده به عنوان  ندانی سیاسی به صحنه 

به شکل واقعی صورت  ترین وقای  که کنند؟ مجاهدین چرا به جای روایت هولناک المللی قالب می و به مجام  بین
ی آنر معز  مطلوب  کنند؟ ااسخ ا  نظر من ساده است. جنس و خمیرمایه هایی این چنین تولید می گرفته، دروغ

شود بیانگر درد  ندانیان سیاسی و  دهند و او می مسعود رجوی است. به همین دلیل او را به دیگران ترجیح می
االمکان  کند. مسعود رجوی حتی المللی نمایندگی می ر مجام  بینها را د عام شدگان و کسی که آن شهدا و قتل

آن را اذیرفته « جام  هر»خواهد  ندانیان سیاسی واقعی حتی مطرم شوند و هرجا هم که بوده همچون  نمی
 کند.  ی درو ین تولید می است. برای شرم درد و رنج  ندانیان سیاسی نیز افراد با هویت جعلی و سابقه

بودم، به همین دلیل مجاهدین ناچار شدند ا  اضافه   توضیح داده« نه  یستن نه مرگ»ورد او در کتاب ایشتر در م

من را امضا کردند، خودداری این سا مان علیه    که اطالعیه«  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»کردن نام او به لیست 
 در حالی که او همچنان در ارت اط با مجاهدین است.  کنند

 
 ایسته: نرگس ش

نرگس شایسته به همراه عاطفه اق ار، حسین دادخواه و حا  حسن ج ار  ارع به  ۶۹ی اور اسفند سار  در نیمه

ی  دیدار کمیسیون حقوق بشر سا مان ملل متحد در ژنو رفته و به گفتگو با مط وعات ارداختند. خ ر آن در نشریه
  آمده است. ۳۱۶۹اسفند  ۳۳در تاریخ  ۳۲۱ی  مجاهد شماره

های هر دو اایش در اثر ضربات کابل سیاه   شده بود. انگشت  حسین دادخواه در اوین و شاهرود به شدت شکنجه
آهن تهران گریخته و خود  آسایی هنگام انتقار به مشهد در راه و قط  شده و هنو  در بانداژ بود که به طور معجزه

اس ا  فرار ا   ندان در نشریه مجاهد  ۶۳در  مستان  ی وی  شده رساند. تیاویر ااهای شکنجه را به مجاهدین می

 به چاپ رسید. 
شده بود توجه  ای واقعی و شکنجه های مط وعاتی و اوشش خ ری به او که سوژه یک سار بعد در کنفرانس

دستگیر شده و شکنجه نشده بود با یک سناریوی عجیب و  ۵۲چندانی نشد بلکه نرگس شایسته که در سار 
المللی مربوط به اظهارات نرگس  های بین های رسانه او علم شد. تقری اً اکثر قریب به اتفاق گزارش  ریب در کنار

آوری وحشتناک و  یرقابل تیور بود.   شایسته است و نه داستان واقعی  ندگی حسین دادخواه که بطر  شگفت
واا و نمایندگان مجلس عوام و به دیدار اعضای اارلمان ار ۶۱در سار به همراه حسین دادخواه نرگس شایسته 

 اعیان انگلیس هم برده شد. 

 
کرد به  ی خوبی با  ندانیان سیاسی شکنجه شده و مقاوم نداشت و تالش می گاه میانه مسعود رجوی هیچ

کوشید تا  ندانیان ضعیف و حتی تواب و همکار دستگاه  ها را تحقیر و خرد کنند اما بر عکس می انحای مختلف آن
هایشان در مقابل او نخواهند  ها به خاطر ویژگی دانست آن رژیم را جاه و مقام ب خشد. چرا که میاطالعاتی 

های  ایستاد. به همین دلیل است که تعدادی ا  توابین  ندان، امرو  در شورای ره ری مجاهدین حضور دارند و گل

و ارتقای مریم رجوی که  «ایدئولوژیکانقالب »این روند اس ا  هستند. « الگوهای م ار ه»سرس د  نان مجاهد و 
 یک رو  هم  ندان ن وده شدت هرچه بیشتری گرفت. 

نام هاجر منیوری یکی ا   نانی که به شدت شکنجه شده بود در میان اعضای شورای ره ری مجاهدین که 
ابین  ندان شان تو شود. نام او در میان اعضای شورای ملی مقاومت هم نیست که تعدادی اعالم شده، دیده نمی

 اند.  بوده
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 ی هاجر منصوری شده پاهای شکنجه

 
آوری  های مالی فراوانی در ارواا جم  ی او و حسین دادخواه کمک شده  مجاهدین با عکس ااهای شکنجه

توانند ا  او علیه من و این نوشته استفاده  دانم امرو  هاجر منیوری کجاست و آیا مجاهدین می کردند. نمی می
توانند به سادگی حسین دادخواه را در  دهد. چنانچه می نه؟ در هر صورت تغییری در صورت مسئله نمیکنند یا 

 تأیید خود و تکذیب این نوشته به صحنه آورند.

 
های مجاهدین بطور  ااسداران به جرم فروش کتاب ۵۲من در تهران دبیر بودم. در سار »گوید:  نرگس شایسته می

حمله کرده و اس ا  ضرب و شتم ادر، مادر، خواهر و برادرانم، مرا به  ندان منتقل ی ما  ای به خانه وحشیانه
مجاهد   سیگار، تمام بدنم را سو انده و کلمه ۳۶گران با  نمودند و بالفاصله تحت شکنجه قرار دادند. یک ار شکنجه

  ش به رئیس کمیسیون نشانبخیه را روی دستان ۵۰او آثار شکنجه و اثر « را با آتش سیگار بر بدنم حک کردند.
 دهد.  می

ا   ندان گریخته « با کمک یک دکتر خیرخواه»شود  مدعی می ۸۴فوریه  ۳۸وی در گفتگو با تایمز لندن به تاریخ 

 (۳۱۶۹اسفند  ۳۳، ۳۲۱ی  است. )نشریه مجاهد شماره
 

ان فرار کرده است و شود که چهار بار ا   ند او که استعداد  یادی در سر هم کردن داستان دارد مدعی می
  نویسد: ا  قور او می« الکروا»ی فرانسوی  نشریه

 

را نوشتند. من در « مجاهد»ی  ها روی بدنم کلمه ام را سو اندند. آن ااسداران انقالب با سیگار روی سینه»
ام دستگیر شدم. چهار بار فرار کردم که آخرین بار  ی مجاهد در کتابفروشی بخاطر فروش رو نامه ۳۲۸۳

 دند. طی تمام جلسات شکنجه  سه بار در رو  مرا می« اعتراف»بود. ده رو  اور برای گرفتن  ۳۲۸۱دسام ر 
ها باالخره مج ور شدند مرا  ها طور کشید، خون  یادی ا  بدنم رفت و بدنم مملو ا  اثرات  خم بود. آن که ماه

اسفند  ۳۳، ۳۲۱ی  یه مجاهد شماره)نشر« نزد دکتری در شهر ب رند و همین دکتر فرار مرا ترتیب داد.
۳۱۶۹) 

 

  نویسد: نشریه مجاهد در توضیح فضای میاح ه مط وعاتی می
 

تن ا   نانی که در جم  خ رنگاران بودند، برای دیدن اثرات شکنجه بر تمامی بدن  ۲در انتهای میاح ه »
دید بود که یکی ا  آنان خواهر مجاهد نرگس شایسته، به اتاق دیگری دعوت شدند. اثرات شکنجه آنچنان ش

 (۳۱۶۹اسفند  ۳۳، ۳۲۱ی  )نشریه مجاهد شماره« اختیار به گریه افتاد. بی

 
دهد او تا  مان فرارش در ماه ژانویه، در  ا  قور نرگس شایسته گزارش می ۳۲۸۴مارس  ۳گاردین به تاریخ   رو نامه

   ار داشت:شده است. وی ا  طریق یک مترجم اظه های مختلفی نگاهداری می  ندان
 

بخیه  ۵۰ام را با آتش سیگار سو اندند. با ویم را آنقدر بریدند که احتیا  به  بینی من شکسته شده، سینه»

ام و هنو  راه رفتن برایم مشکل است. چهار ااسدار  هایم را ا  دست داده داشت. شنوایی یکی ا  گوش
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س با لگد به این سو و آن سوی اتاق ارتابم هرکدام به طور جداگانه مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. سپ

جا به  ها مرا به بیمارستان فرستادند و در آن ی فوت ار، آنقدر آسیب دیده بودم که آن کردند. اس ا  این دوره

های  خانم شایسته اظهار داشت که اعدام« ... کمک یکی ا  کارکنان بیمارستان موفق به فرار شدم.
« داروخانه»های افراد در محلی به نام  و قط  اندام« استخر»حلی به نام دستجمعی در  ندان اوین در م

 « گیرد.  انجام می
 

 ا  قور او گزارش داد:  ۳۲۸۴مارس  ۹رو نامه اومانیته چاپ ااریس در 

 
اند و در بسیاری ا  مواق  با دست و اای بسته ا  سقف سلور آویزان بوده  هایش شکسته بینی و دندان»

های دستجمعی و جلسات  ان او را مج ور کردند در اعدام یکی ا  اسرعموهایش، اعدامگر است. شکنجه
 «  ندان، حضور داشته باشد.« استخر»شکنجه در 

 
 وی گزارش کرد  ۶۹اسفند  ۳۳بی بی سی 

 

هایش به اشتش بسته بود،  رو  دست و ااهایش بسته بود و مدتی هم در حالی که دست ۳۰به مدت »
اند  او را شکنجه کرده« مرگ بر رجوی»هایش با فریادهای  گوید که  ندان ان شده بود. او میآویزان نگهداشته 

اند. ... )او( گفت که شاهد اعدام  نان حامله بوده است و کودکانی را  و اوست بدن او را با سیگار سو انده
 « اند.  دیده است که در برابر چشمان مادرشان اعدام شده

 

ساله که در بخش  نان  ندان  ۹۴کند که نرگس شایسته  گزارش می ۳۲۸۴مارس  ۹نیز در تری ون لومتن سوئیس 
اش حک شده را نشان  های وحشتناک سوختگی که بر سینه اوین )اصلی ترین  ندان تهران( بوده است، آثار  خم

بسته ا  سقف  ی  ندانیان، دست و اا اند و همچون همه هایش را شکسته جا همچنین بینی و دندان داد، در آن
 ندان بوده « استخر»های مینوعی در   آویزان شده بود. وی شاهد به دار آویختن تعدادی ا  اقوام خود و اعدام

 (۳۱۶۹هیجدهم اسفند  ۳۲۴ی  )نشریه مجاهد شماره« است. 
 

ین دوااری، و... در تسایتونگ، لودوار، کوتید  تا در سود، فرانکفورتر آلگمانیههای فیگارو، تری ون دوژنو، گا رو نامه

 اند.  های مشابهی به شهادت نرگس شایسته اشاره کرده گزارش
 

ی  ندانیان سیاسی، حتی نام واقعی ندارند.  دو نماینده نام واقعی او اعظم قوامی است و نه نرگس شایسته.
ی او نشود و  ی سابقه برای قالب کردن او تولید کردند تا کسی متوجه ۶۹این نام جعلی را مجاهدین در سار 

دانستند  ندانیان سیاسی بالفاصله اس ا  مطرم شدن  نتواند در مورد او روشنگری کند. به ویژه که مجاهدین می

ا   ۳۱۶۳ها نخواهد داشت. او در اوایل بهار  شوند و با تاب خوبی در  ندان شان می ی درو پردا ی نام او متوجه
به  ندگی عادی خود مشغور بود و سپس ا  کشور خار  شد.   ندان آ اد شد. بیش ا  یک سار و نیم در کر 

و بستری شدن در بیمارستان و تالش کادر ازشکی برای فراری دادن او را مجاهدین تولید   های وحشیانه شکنجه
 کردند نیز واقعیت ندارد.  جا قط  عضو می که در آن« داروخانه»کردند. چنانچه محلی در اوین به نام 

چرا که های تخیلی ساخته شده ا  سوی مجاهدین است.  و ... هم داستان« اسرعمو»اعدام  شرکت در مراسم

 بردند.  نان را به مراسم اعدام نمی
 

ی مهاجرت، جای شکستگی و بخیه  های خود به اداره ی کیس  شناسم که برای ارائه بسیاری ا  اناهجویان را می
ه  یر ا  نرگس شایسته، کتایون آنرلی نیز مدعی شد که  نند. ب در بدنشان را به جای آثار شکنجه جا می

 کن کردند. فیلم آن را نیز نمایش داد.  اند و اایش را قلوه  ی او را سو انده ااسداران با آتش سیگار سینه
 ندانی ن وده و شهادتش در مورد این که در  ندان   ام توضیح دادم که کتایون آنرلی اساساً  های ق لی  در مقاله

  یرواقعی است.ا  اساس د مورد شکنجه و تجاو  قرار گرفته مشه

 
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/144326.php 

 
گویند هم تردیدی ندارم.  این که دروغ می اند اطالعی ندارم، اما در شان را سو انده  این که چگونه این افراد سینه

های وحشیانه بوده و مورد تجاو  و ... قرار گرفته  دختر اناهجویی به نام نا نین صدیقی مدعی است تحت شکنجه

دهد. تردیدی نیست که او رنگ  ندان را هم ندیده  اش را نیز در فیلمی که تهیه کرده نشان می و اای بخیه خورده
اند! گویا ما دوست داریم دروغ  کرده  یم میلیون نفر نیز ویدئو کلیپ او را در یوتیوب مشاهدهاست. نزدیک به ن

 بشنویم.
 

https://www.youtube.com/watch?v=NOHWYMGAAY0 
  

اند. تردیدی نیست ا  روشنگری  مهمی داشتهی این فرهنگ نقش  مجاهدین و نیروهایی ا  این دست، در اشاعه

 شوند.  در این  مینه خشمگین می

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/144326.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/144326.php
https://www.youtube.com/watch?v=NOHWYMGAAY0
https://www.youtube.com/watch?v=NOHWYMGAAY0
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ی او در ابعادی که مدعی  دستگیر شده بود و عمالً نیا ی به شکنجه ۵۲نرگس شایسته یا اعظم قوامی در سار 

ن در ی مجاهد روی سینه یک   هایی ا  ق یل سو ندان با سیگار و حک کردن کلمه است ن ود. به ویژه شکنجه

 گرفت.  صورت نمی در آن  مان ای چون اوین  ندان رسمی
های سیستماتیک و وحشیانه جزو اولین گروه  نان  و شروع شکنجه ۶۰نرگس شایسته اس ا  سی خرداد 

دستگیر شده بودند اس ا  سی خرداد نه  ۵۲ ندانی به قزلحیار منتقل شد. اصوالً افرادی چون وی که در سار 
گیری و  روبرو شوند. سخت کند ای که او نقل می های وحشیانه نه خطری که با شکنجه اطالعاتی داشتند و

شد که به تا گی دستگیر شده و با جویان به دن ار دست  های هولناک در ارت اط با کسانی اعمار می شکنجه

توانست در  یهای نظامی صورت گرفته و ... بودند که م های تیمی، عملیات یابی به قرارهای تشکیالتی، خانه
داوود رحمانی و توابین   ی نزدیکی با حا  ها ااک شود. نرگس شایسته در قزلحیار نیز رابطه اندک  مانی رد آن

 ندان داشت و مطلقاً حساسیتی روی او ن ود و به همین دلیل هنگامی که  ندانیان  ن بیورت تن یهی به بند 
 هشت منتقل شدند او ا   ندان آ اد شد. 

هی  ندان دستگیر شده و چند ما ۶۹شود که دوباره در آنر   یعی جلوه دادن آثار شکنجه مدعی میبرای طاو 
خواهد ا  مدت  ندانش بگوید فقط همان  ندان اور یادش هست. روی بدن او که به   بوده است. اما وقتی می

های رژیم بود،  شکنجه در  ندانترین و دردناکترین  اثری ا  شکنجه با کابل که شای   تا گی ا   ندان گریخته هیچ

 نیست. 
رفتند آن موق   بردند و با هم به حمام می در یک بند به سر می ۶۰ا  این گذشته  نان  ندانی که با وی در سار 

 اش ندیده بودند.  آثار سوختگی روی سینه
یک جا هم توانست دبیر باشد؟  بیست و یک ساله، چگونه می ۳۱۵۲نرگس شایسته دیپلمه است و در سار 

 اش دستگیر شده است.  گوید در کتابفروشی می

ات اعظم قوامی است و من ا   همسرم وی را دید با تعجب به او گفت تو که اسم ۳۱۸۲اولین باری که در سار 
خورده بود ا   جاکنی؟ او که  معرفی می« نرگس شایسته»خودت را  چراشناسم،   ندان تو را به خوبی میدوران 

 معرفی کرد. « ق( -نرگس شایسته )اعظم»اش خود را  ی بعدی ی در این مورد نزند و در مقالهخواست حرفوی 
ای که  در مقالهاش برای درو گویی است. وی  ویژگی اصلی او که مورد اسند مسعود رجوی قرار گرفت آمادگی

، هنرمندان در دمانی سپیده  طلیعهآفتابکاران، ی مجاهدین ا  ق یل  های تابعه در سایت ۹۰۰۶در سپتام ر 
وقـتــی که آخوند محـمد خاتمی در جم  هیئت تحقـیق شکنــجه در »و ،... تحت عنوان ایران لی رتی  ت عید،

اش با  انتشار یافت ا  تنها چیزی که سخن نگفت همان سو ندان سینه«  نــدان اویــن اایـش را دردهانم فرو کرد

المللی   ش رفته بود به رئیس کمیسیون حقوق بشر و مط وعات بینیاد ۶۹در سار  آتش سیگار بود. این که چرا
گر بوده، سؤالی است که البد مجاهدین و نرگس  خ ر دهد که و یر ارشاد دولت جمهوری اسالمی هم شکنجه

گونه که اتفاق  تاریخ را آن»ای تحت عنوان  شایسته ااسخ ال م را به آن خواهند داد. من همان موق  در مقاله
 های وی را دادم.  ااسخ دروغ« روایت کنیم افتاده

 

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=75 
 

با عالءالدین توران یکی ا  اعضای هیئت اجرایی مجاهدین ا دوا  کرد اما ا  این سا مان جدا نرگس شایسته 
ها  اایش را به مراکز آندادند  نمی  ها چنان ا  چشم مجاهدین افتاده بود که حتی به او اجا ه سارشد و 

 ی وی کردند.  اتهامات گوناگون اخالقی و مالی را متوجه در این دوران بگذارد. مجاهدین

ی بی  در مقاله ۳۱۲۰اس ا  آن که دوباره به خدمت مجاهدین در آمد، استعدادش را به کار گرفت و در مردادماه  او
 ا  کوهی»و سوتیتر  «؟!دیدم چه  "قزلحیار ورخانه  گود"  در من ، ۶۰ سار در شب آن»سر و تهی با تیتر 

وابسته به مجاهدین انتشار « آفتابکاران»که در سایت  «!!!قزلحیار  ندان سه، واحد " ورخانه گود"  در اجساد
ش انه  ۳۱۶۳هم اندا ی دست یافت و مدعی شد در اوایل بهار  یافت، به رکورد جدیدی در درو گویی و اشت

  های  یر روبرو شده است:  ر شی ) ورخانه(  ندان قزلحیار رفته و با صحنهمخفیانه به سالن و
 

 منچه را دیدم، نشانی ا  یک کشتار، یک جنایت خونین بزرگ بود!!!  درب را با کردم، و رفتم بداخل، و آن»... 

 سمت در همینطور داشت، اطاقک چند راست سمت برداشتم، قدمی بود، روشن شدم، راهرو داخل که
 این در بود، سفید آنجا کاشی که بودند، " نمره حمام" مثل کوچک های اطاقک این داشت، اطاقک چند چپ

 و دیوارها به که استخوانی و نحیف مردان دیدم، را بیشماری جوان های انسان آنجا، ،"مرگ های نمره حمام"
 .اند ه شد آویزان انگار سقف، ا  یا

 آویز حلق"اطاق  که انگار رسیده،  مین به اا یک نوک با آویزان نیمه ،خمیده آویزان، داشتند، فاصله  مین ا 

 چهار بودند، آویزان نیمه یا و آویزان ها انسان هستند، آویزان آن به ها ل اس که ل اس، بند مثل بود، ها"انسان
 ااها اما بودند، خونی گاها ها بدن بودند، آویزان ها اطاقک این در همه اطاقک، شش هم شاید اطاقک،

 نحیف و ال ر خیلی که هست یادم خوب بود، لخت باالتنه شده، خشک خون ، الش و آش همه تر، خونین
 سیاه شلوار با یکی که هست یادم بود، تکه تکه گاهی که شلواری فقط نداشتند، تن بر ل اسی و بودند،

 دیوارها بود، افتاده همه هاسر ن ود، با  هایشان چشم کدام هیچ افتاده، ها شانه بین در سرها بود، کردی
 در ها آن که کنم می فکر من اما !!! نده یا بودند مرده دانم نمی بودند، خونین مالیدن، و ااشیدن ا  نمایشی

 .دادند می را سرخ مرگ همراهی نوید ، شکنجه  یر
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 حمام آخرین رد کردم، ح س را نفس ؟!ام ه آمد کجا به من که بود، گرفته را من شوکی نمره حمام اولین ا 

 شکم به بود،  مین بر افتاده خودش خون در مردی  کسی و بود، کمتر ها آویزان که بود راست سمت نمره

 یک که سوراخ، یک کتفش روی بدن، باالی راست سمت در بود، الش و آش او اشت بود، درا   مین روی
 نگاه بودم، شده شوک بود، خشک هنیم و شده جاری خون ااهایش و بدن  یر ا  و بود، سوراخ این در چیزی

  مین روی آن، وسط که بزرگ، نس تا بود اطاقی رسیدیم، کوتاه راهرو این ته به میدوید، ها صحنه روی من
 ا  کوهی بودند، ریخته هم روی را ها انسان های بدن دیدم، را اجساد  کوهی ا  گودی، این در و بود، گود

 که بعدها بود، مانده سیخ جوری یک اایهایشان و دست که هایی بدن ا  ای تپه هم یا ای هتل بود، مردان بدن

 ا  بعد بودند، مرد همه بودند، گان مرده همه هستند، جسد اینان بود، معلوم اندیشیدم، می صحنه آن به
 را رفته راه سری  !! فرار راه نیافتم، راهی و کردم، نگاه گشتم، کهمی چیزی دن ار به را صحنه تمام اینکه

 «برگشتم،
 

 :کند او در ادامه تأکید می
 

 درست نجایا در دارد، وجود عتیط  در آنچه کوه، قیدق لفظ دیشا بود، جسد ها ده ا  شیب دمید من آنچه»

 «!!!هست کوه عظمت همان به واقعا کشته تعداد آن من برای اما ن اشد،
 

60.pdf-ttp://www.aftabkaran.com/pdf/koshtareh 
 

« !!واقعی کشی نسل جمعی، دسته کشتار یک»، روایت «۶۲ر کشتا سالگرد سومین و بیست مناس ت به»وی 

کشتار »لوث کردن ی مجاهدین چیزی نیست جز  نماینده جعلیبوده نوشته است. روایت « شاهدش»را که 
ت به دستگاه جنایت والیت فقیه. آیا فردی با این میزان ا  استعداد و خدم «جمعی  ندانیان سیاسی  دسته

 چه ا  سر گذرانده راست بگوید؟  تواند راج  به خود و آن درو گویی می
 

هم در این ابعاد. این اعمار در  ندان اوین  قزلحیار در آن تاریخ نه محل شکنجه و با جویی بود و نه محل کشتار آن
در دوران یاد  ای است که  کند سالن ور ش و  ورخانه گرفت. محلی که وی توصیف می و کمیته مشترک صورت می

به ور ش باستانی  گود آن کردند و در جا ور ش می هر رو  بخشی ا   ندانیان سیاسی و  ندانیان عادی در آن شده

. محمود قربانی ارداختند  میبرگزاری مسابقات کشتی و می ارداختند و در تشک کشتی آن به تمرین و نرمش 
 «رجعت»ی  در نشریه این گود و محل تمرین و ... های  د و ... عکس جا ضرب  ورخانه می همسر گوگوش، در آن

های مضحکی است که سخنگو و  ها دروغ شد انتشار یافته است. این تهیه میتوسط توابین که در  ندان قزلحیار 
ت دیل به  ۶۱و  ۶۹های  ن سالن ور شی و گود آن در سارایکند.  شاهد معرفی شده ا  سوی مجاهدین تولید می

 ر شد و در آن  نان به بند کشیده شدند.  ندان قزلحیا« و قیامت« ق ر»های  یکی ا  محل

 

 
 

 ۱۶۳۱بهمن ماه  – ۱ی  نشریه رجعت، شمارهقزلحصار ، زندان ی  گود زورخانه
 

http://www.aftabkaran.com/pdf/koshtare-60.pdf
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 ۱۶۳۱بهار  - ۶ی  نشریه رجعت شماره

 
 

 قزلحصار ۶در سالن کشتی واحد  ۱۶۳۱ت کشتی در بهار برگزاری مسابقا
  

شورای مدیریت اتحاد  ندانیان »را به عنوان یکی ا  اعضای  نرگس شایستهمجاهدین در آخرین تالش خود، 
« شورای مدیریت»و به ویژه « اتحاد»با این ادعا که اعضای این  ،معرفی کردند« متعّهد به سرنگونی –سیاسی 

مذه ی و افشای کسانی که در اوشش  ندانی  -ه تیویری واقعی ا   ندان در رژیم فاشیستیدر جهت ارائ»آن 
سیاسی اعم ا  نادم، توّاب، مزدور، جهت کسب نام و نان برای خویش، سعی در خدشه دار نمودن تاریخ  ندان و 

یویری مخدوش و  یرواقعی ا  نیز هویت  دایی ا  قهرمانان در  نجیر دارندت آن کسانی که با ارائه اطالعات  لط و ت
، تالش «رسانند مذه ی را در قلب واقعیات و جعل تاریخ در بیش ا  سه دهه مدد می – ندان، رژیم فاشیستی 

  کنند. می

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949 

 
چه خواهد بود  ی که یکی ا  گردانندگان آن اعظم قوامی )نرگس شایسته( باشد«اتحاد»یور ناگفته ایداست مح

 و تیویری که قرار است ا   ندان ارائه دهند چگونه خواهد بود؟ 

 
و اا « متعّهد به سرنگونی –شورای مدیریت اتحاد  ندانیان سیاسی »یک ا  همکاران نرگس شایسته در  هیچ

گیری  شدن تاریخ  ندان جلو  «خدشه دار»کوشند ا   اند و می ها بوده نزدیک شاهد ماجرا هایشان که خود ا  رکابی
حرفی  ۶۲در سار « کشتار دسته جمعی  ندانیان سیاسی»سار ق ل و ایش ا   ۱۰ارسند چرا  نمی کنند ا  وی

گزارش نکردی و ا  این جنایت نزدی؟ چرا در شهادت نزد رئیس کمیسیون حقوق بشر و مط وعات، موارد فوق را 
 ها را به خاطر آوردی؟  یک اره اس ا  گذشت سه دهه آن

 

د با خاموش کردن من و خواه می اود. ده ها بار و ار می و به آن استنیا مند چنین کسانی  ره ری مجاهدین
 جا ا  اینره ری عقیدتی مجاهدین   د. خشمآمو ی را به مردم ایران قالب کن های دست امثار من چنین تحفه

 شود.  ناشی می
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3949
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نتی به نام مهری امیری یک موجود اینتر ۳۱۸۱در سار این سا مان  ،های ره ری عقیدتی مجاهدین ط ق رهنمود

هایی تحت  بود و  ندانی سیاسی. چه دروغ« انجمن دفاع ا  حقوق  نان در ایران»ی  که مدعی اداره تولید کرد

 ها که تحت نام او نکردند؟ فری کاریچه عنوان خاطرات او ا   ندان که انتشار ندادند. 
 

485.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
 

ها اهمیتی به رنج و میی ت  ی ابزاری کنند وگرنه آن ی  ندان و  ندانی استفاده کوشند ا  مسئله مجاهدین می

 . دهند  ندانی نمی
شناسند.  ترین  ندانیان سیاسی ایران را نمی ی  ندان و  ندانی دور هستند که حتی معروف   آنقدر ا  مسئله ها آن

کردند و اس ا  جان دادن او در  معرفی می«  ن»شان  های وابسته را در سایت« هدی صابر»ها ق ل  مثالً سار
ام مریم رجوی که توسط دبیرخانه شورای ملی در ای دانست. نام صحیح او را نمی حتی ندان، مریم رجوی 

 معرفی کرد:« رضا هدی صابر»مقاومت انتشار یافت، او را 
 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شهادت آقای رضا هدی صابر را به خانواده و »

یان سیاسی به دوستان وی تسلیت گفت. وی تأکید کرد: تشدید سرکوب و اعدام و  جرکش کردن  ندان
ویژه در ماههای اخیر، نشانه درماندگی رژیم ضد بشری آخوندی در مقابله با اایداری  ندانیان دلیر و مقاوم 

 « است.
 

http://shirookhorshid.blogspot.se/2011/06/blog-post_4352.html 

 
 است.«  اده صابر هدی رضا»در حالی که نام وی 

 

 داوود و ... در تفسیر مجاهدینتواب، مقاوم، نادم، پابوس حاج 

 
نمونه ی مجاهدین که نشأت گرفته ا  فرهنگ ره ر عقیدتی این سا مان است  برای نشان دادن برخورد دوگانه

کنم که بیش ا   ی خروار اکتفا می ها به عنوان مشت نمونه اما من فقط به یکی ا  آنتوان آورد  های فراوان می
 کند:  سی را مهر میهرچیز سقوط اخالقی یک جریان سیا

ی  که در  مره محمد اق ار یکی ا  اعضای مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در مورد خواهرش عاطفه اق ار

   نویسد: می منتقدین مجاهدین است
 

آ اد شد. در وسط راهروی  ندان به اای  ۳۱۶۳او در اواخر فا  سیاسی در تهران دستگیر شد و در سار »
شد با مهربانی خطاب  افتاد و الجوردی دژخیم هر گاه كه ا  جلوی سلور وی رد می میحا  داوود رحمانی 

او چند سالی خود را به مجاهدین چس اند اما «... السابقون السابقون اولئك المقربون»گفت:  به وی می
ار سار ایش در اوائل دهه هفتاد ا  سا مان اخرا  شد. چند سالی هم در خارجه خود را هواد ۹۰حدود 

 !كرد كه نهایتا همین را هم نكشید مجاهدین معرفی می

دو سار و نیم ایش هنگامی كه به مناس تی كه نكر خواهم كرد، طی یادداشتی به فردی دیگر ضمن طرم 
الجوردی را طرم كرده « السابقون...»چندین مقوله، موضوع افتادن او به اای حا  داوود در  ندان و خطاب 

های آ اد شده خود در  بندی هم ریخته بود كه بالفاصله سراغ هم چنان به موضوع آن بودم، ا  طرم این دو
خارجه رفته بود كه چه كسی این را لو داده؟!  افل ا  این كه خودش همان  مانی كه آوردمش خارجه برایم 

 «!تعریف كرده بود، با جزئیات

 
-17-02-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-http://iran

02&Itemid=6-03-06-28-12-40&catid=5:2010-30-15 
 

گوید عین حقیقت است. اما ب ینیم ایشتر هنگامی  در مورد خواهرش عاطفه می چه محمد اق ار بیایید بپذیریم آن
شد تا با  کرد چگونه و با چه القابی ا  سوی این سا مان معرفی می که عاطفه اق ار ا  مجاهدین حمایت می

 شده است آشنا شویم. «  نی« »انقالب ایدئولوژیک»که در ارتو  مجاهدینفرهنگ منحط 

 
  ص اور آمده است: ۳۱۶۹اسفند  ۳۳شن ه  مورخ انج ۳۲۱هد شماره ی مجا در نشریه

 
تن ا  مجاهدین شکنجه شده با رئیس کمیسیون حقوق بشر سا مان ملل متحد و کنفرانس  ۴مالقات »

 «های ایران در مقر سا مان ملل متحد ) در ژنو(  مط وعاتی آنان در رابطه با شرایط  ندان

 
 است: همین نشریه آمده  ۵ی  در صفحه

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-02-17-15-30-40&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-02-17-15-30-40&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

۳0 

 

 

های قرون وسطایی قرار  های ایران تحت شکنجه ها در  ندان تن ا  خواهران و برادرانی که مدت ۴»... 

اند، به همراه دکتر کاظم رجوی با آقای ایتر کویج منز رئیس هلندی این کمیسیون در مقر سا مان  داشته
ر و نیم  ندان به دالیل ازشکی آ اد ملل در ژنو مالقات کردند ..... نفر چهارم عاطفه اق ار اس ا  یک سا

شده است . ... عاطفه اق ار ضمن شرم اعدام شوهرش محمود مح وبی، برادرش عارف اق ار و 
های قیر، کمیته، اوین و قزلحیار  ماهه اسارت خود در  ندان ۳۲اش به توضیح در مورد دوران  اسردایی

 «ارداخت ... 

 
 عاطفه اقبال نفر دوم از راست

 

المللی و کنفرانس  های بین های مط وعاتی عاطفه اق ار با رسانه  اختیاص دارد به میاح ه ۳۲۱مجاهد  نشریه 
 اند.   مط وعاتی که مجاهدین برای او ترتیب داده

های  های ایران تحت شکنجه ها در  ندان مدت»شود که  در این روایت، عاطفه اق ار به عنوان کسی معرفی می

 شود.  اش یاد می دایی و ا  اعدام همسر، برادر و اسر« هقرون وسطایی قرار داشت
مجاهدین برای عاطفه اق ار و تعداد دیگری ا   ندانیان در  ااریس کنفرانس مط وعاتی  ۳۱۶۹در تاریخ دهم اسفند 

 گاردین در مورد شهادت عاطفه اق ار نوشت:   دهند نشریه مجاهد به نقل ا  رو نامه تشکیل می
 

سار دارد، اظهار داشت که  وی را به دلیل اخش نشریه مجاهد دستگیر کردند. وی را ۹۶ عاطفه اق ار که»
برای مدت یکماه به  دچار تشنج شدم و اج اراً »گفت:  با چنان خشونتی به کنار دیوار ارتاب کردند که می

سر او را در وی گفت که هم« بیمارستان رفتم. در تمام این مدت مرا با  نجیر به تخت خواب بسته بودند.

 (۳۱۶۹اسفند  ۳۸ -۳۲۴ ندان اعدام کردند. )مجاهد شماره 
 

... در مورد مشاهدات عاطفه اق ار  ، لودوار کانادا وبی سی  های بی گزارش ،ی مجاهد ی نشریه در همین شماره
 اوشش داده شده است.

برایش « جزئیات»با ه خواهرش بیند به ره ر عقیدتی مجاهدین اطالع دهد ک برادر بزرگتر صالم نمی ،جا تا این

هر گاه كه »رفته و الجوردی قیاب تهران  حا  داوود رحمانی رئیس  ندان قزلحیار می« اابوس»به  تعریف کرده که
 داد.  او را مورد خطاب قرار می« شد با مهربانی ا  جلوی سلور وی رد می

ود رجوی در تأیید انقالب ایدئولوژیک است که به مسع« خواهر مجاهد عاطفه اق ار»ی  نامه ،ها تر ا  این اما مهم
ای که مدعی بودند با خون نگاشته  نشریهنیم نشریه مجاهد به آن اختیاص یافته است.  و  نزدیک به یک صفحه

 شود! می

اش «انقالب ایدئولوژیک»مشروعیت شود که  بنا به ادعای محمد اق ار به چنان حضیضی دچار میمسعود رجوی 
 گیرد.  حا  داوود رحمانی و  ندانی مورد لطف و مرحمت الجوردی می« اابوس»را ا  یک 

 ی عاطفه اق ار به مسعود رجوی آمده است:  در نامه
 

دانم که میدانی مسعود،  ندان جز شکنجه و اسارت و سختی و هر دم فشار بیشتر، هیچ نیست ولی  می»
شود. هر رو  با  خورد و براق می محک میشود، ایمانش  یر شکنجه  هر رو  گویا انسان فوالد آبدیده می

 « تر. تر و گدا ان ایمان
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ی عاطفه به مسعود رجوی دچار آلزایمر شده و به خواهرش گوشزد  هنگام خواندن نامه دانم چرا محمد اق ار نمی

ش ن وده است. چرا به خواهر« شکنجه و اسارت و سختی و هر دم فشار بیشتر»برای تو الاقل «  ندان»کند  نمی

معلوم نیست محمد اق ار نقل  بشود.« براق»بخورد و « شکنجه محک»تو کجا بود که  یر « ایمان»گوید  نمی
 دهد برای چه  مانی کنار گذاشته است.  را که وعده می« جزئیاتی»

 
 نویسد:   ندانی می« انسان»ی خود به مسعود رجوی در مورد  ی نامه عاطفه اق ار در ادامه

  

شود  شود، اوچ می افتد، به لجن کشیده می ند و گرنه اگر برید، در سراشی ی سقوط میاگر بخواهد بما»
 –افتند. مسعود، من ا  قیر و قزلحیار و بندهای مختلف اوین  بطوریکه اکثر خائنین به فکر خودکشی می

کسانی  دانی که چه گویم می ام با ایمان و یقین می گذر کرده -های مختلف اوین گاه بهتر بگویم شکنجه
الواق  در این راه عاشوراگونه نیامده  ها که تاب شکنجه و شالق را نیاورده باشند و فی شک خواهند کرد؟ آن

اند، اراده و ایمان خودشان  یر عالمت سؤار رفته تا بتوانند تو را  باشند. آخر ق ل ا  تو به خودشان شک کرده
ترین شرایط یاد تو همواره آتشی بود بر  جا در سخت دانی مسعود در آن  یر عالمت سؤار ب رند و گرنه نمی

 (۳۱۶۴انجم اردی هشت  ۹۴۴ی  )نشریه مجاهد شماره« یاد تو و یاد آرمان تو  هایمان، در

 
خواهرش «   یاوه»دروغ و »ی سراسر  نامه او چرا وقتی را بپذیریم بایستی ارسید محمد اق اراگر روایت امرو  

د به جوش و خروش در نیامد؟ چرا به او نگفت: خجالت بکش، تو که خودت جزو عاطفه به مسعود رجوی را خوان
کرد. چرا به او نگفت تا  افتادی، الجوردی که با تو با مهربانی برخورد می خائنین بودی، تو که به اای حا  داوود می

بود و در « اوچ»ه و شد« لجن کشیده»افتادی؟ چرا اجا ه داد خواهرش که به « خودکشی»به حار چند بار به فکر 

به اد یک عنیر خود فروخته خود را د چرا اجا ه می ؟بزند« فوالد آبدیده»قرار داشت دم ا  « سراشی ی سقوط»
 -های مختلف اوین گاه بهتر بگویم شکنجه –ا  قیر و قزلحیار و بندهای مختلف اوین »دروغ فردی معرفی کند که 

 «. گذر کرده
ای دروغ و تزویر در آن  اق ار راج  به خواهرش عاطفه نوشته واقعی است و نره چه محمد بیایید بپذیریم هرآن

  اق ار را؟  کنید؟ مسعود رجوی، محمد اق ار یا عاطفه نیست. شما کدام یک را محکوم می
آیا محمد اق ار وظیفه نداشت همان موق  به خواهرش بگوید: تواب حا  داوود! خجالت بکش! تو کجا و دم  دن ا  

 دی یاد مسعود  گفت: وقتی اای حا  داوود را لیس می کجا؟ دهانت را آب بکش. ن اید به او می« مسعود یاد»

شد  کرد، یاد مسعود رجوی، آتشی می افتادی؟ وقتی الجوردی با مهربانی با تو برخورد می رجوی و آرمان او می
 بر دلت؟ 

های خواهرش  و نیم نشریه مجاهد را به دروغ  یک صفحهآیا ن اید محمد اق ار را مورد سؤار قرار داد که چرا وقتی 
 دادند اعتراض نکرد؟ آیا ن اید مسعود رجوی را برای ارورش چنین موجوداتی محکوم کرد؟  اختیاص می

 

 اق ار آورده است:   ی عاطفه به عنوان تذکر در  یر نامه ۳۱۶۴در سار  نشریه مجاهد
 

های خمینی به سر برده ... همسر سابقش، مجاهد  در  ندانخواهر مجاهد عاطفه اق ار یک سار و نیم »
در اوین، توسط دژخیمان  ۳۱۶۰شهید محمود مح وبی نیز در شمار شهدایی است که در شهریورماه 

 «خمینی تیرباران شد. خواهر مجاهد با بهمن علیزاده اقدم ا دوا  نموده است. 

 
اطالع رسانی کند که در « واهر مجاهد عاطفه اق ارخ»نشریه مجاهد چه ضرورتی داشت که در مورد ا دوا  

ی ما  همه ؟رفته و الجوردی با او مهربان بوده است داوود رحمانی می   ندان یک سار و نیمه به اابوس حا 
ی مهمتری ا  ا دوا  عاطفه  ی مجاهد مسئله شد. آیا نشریه جهت با کسی مهربان نمی دانیم که الجوردی بی می

 تواب بدنامی بود نداشت؟ ای برادرش به ادعاق ار که 
من شهادت عاطفه اق ار نزد  .ی وی در  ندان باور دارد محمد اق ار بهتر ا  هرکس به سالمت خواهرش و گذشته

هایی که تجربه  او در مورد شکنجه.  ام، به نظرم صادقانه است و فاقد بزرگنمایی المللی را خوانده های بین رسانه

 . کند کرده هم  لو نمی
کند  ره ری عقیدتی مجاهدین حکم می« صالم» محمد اق ار هم به این مسائل در مورد خواهرش واقف است اما

ی خواهرش چنگ بکشد و رنج او را منکر شود و فرهنگی منحط را به نمایش بگذارد و او را بریده  گونه به چهره این
های باالی تشکیالتی را اشغار  جاهدین هستند و ردهو تواب جا بزند. در حالی که توابین  یر و بار و ار ره ری م

 شان نیست و طل کار بقیه هم هستند.  و کسی هم معترض اند  کرده

کند او خواهرش را که تنها خواهان نجات جان افراد ساکن لی رتی است  مسعود رجوی حکم می« صالم»
و ... خطاب کند و به  عم خود برای « گر شکنجه»، «خو حیوان درنده»، « نک»، «الیدک»، «ماماچه»، «فاحشه»

  مشغور شود:« گردآوری مستندات جرم و مدارک و شواهد»اعدام وی به 
 

رو ه به مرگ محکوم گردید... ب ینیم سرنوشت حیوان لی رتی چه  ۵۹ی  حیوان آشویتز اس ا  یک محاکمه»
 « ردیف یک این ارونده هستمشود... من در حار گردآوری مستندات جرم و مدارک و شواهد علیه متهم  می
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۳۹ 

 

 

که توسط « شهدای محراب»یکی ا   هللا صدوقی ایماید که به تع یر آیت مسیر دلدادگان خمینی را می محمد اق ار

ی فر ندان و عزیزانشان ا  نظام  در یزد و اصفهان برای اعدام بیرحمانه ین به قتل رسیدعملیات انتحاری مجاهد
  کردند: تشکر می« عدر اسالمی»

 
است، خانمی هم در یزد بود که اسرش را به علت  [االسالم ]مادر طریق اش آن خانم اصفهانی نمونه»

دامش را دادند، ادرش چقدر اظهار تشکر تخریب و خرابکاری )حمید  ارع( گرفته بودند، وقتی که حکم اع

 « کرد، مادرش چقدر اظهار تشکر کرد، خواهرش و دو برادرش چقدر اظهار تشکر کردند.
 

نژاد  محمدتقی می ام یزدی به مسیح علیایروان وفادار اور مجری سابق صدا و سیما و یکی ا   وقتی وحید یامین
ا  اری بلنده تا مسیح علی نژاد! فرق »ای با عنوان  در نوشته «یواشکی  نان  آ ادی»ی کمپین  بنیانگذار صفحه

« هللا حزب»با واکنش منفی گروهی ا  فعاالن سای ری   ند میتهمت جنسی « است بین یک فاحشه و یک مرتد
 «ست، من کافرم بهش. اگر این مسلمانی»نویسد:   ها به صراحت می شود و حتی یکی ا  آن مواجه می

 

http://www.digarban.com/node/18366 
 

های محمد اق ار به  ترین تهمت نفرشان نس ت به کثیف اما دریغ ا  دلدادگان ره ری عقیدتی مجاهدین، حتی یک
 خواهرانش اعتراض نکرده است. 

ا  فرهنگ  سیا  فوت ناصر میناچی، با تأ دهد اس چنین خواهرانش را مورد حمله قرار می محمد اق ار که این

همراه با ایام مریم دهد  ی کارش قرار می شدگان را سرلوحه منحط ره ری مجاهدین که سوءاستفاده ا  فوت
 و مریم رجوی در ااسخ ویهای وی به مجاهدین اشاره کرد!  و به کمکنوشت  میناچیای در مورد  مقالهرجوی 

 را انتشار دادم.  «نشد  «امیل الدنگف»ناصر میناچی مشمور »ی  مقاله
 

58711.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

ای به موریس  در نامه ۳۲۲۶ناصر میناچی در سار و محمد اق ار به روی خودشان نیاورده بودند که  ۳4مریم رجوی 

ایتورن گزارشگر ویژه ملل متحد در ارت اط با نقض حقوق بشر در ایران، علیه مجاهدین شکایت کرده و دن ی کا
و موضوع در گزارش  مدعی شده بود که فر ندش ع اس )هدایت( در اشرف و نزد مجاهدین  ندانی است.

 کاایتورن انتشار ایدا کرده بود.
 

 حاکم بر روابط مجاهدین اعتمادی  و بیابتذال 

 

و همه چیز به ابتذار کشیده شده است.    أسفانه در مناس ات مجاهدین کلمات معنای خود را ا  دست دادهمت
توانند دروغ بگویند حتی  کنند همچون ره ران آن به سادگی می کسانی که در مناس ات این سا مان  ندگی می

ر مورد عیسی آ اده یکی ا  کسانی به دوست، همراه و مسئور خود. به اسناد انتشار یافته ا  سوی مجاهدین د

 ۹۶که اس ا  جدایی ا  مجاهدین به ایران رفته و در خدمت دستگاه اطالعاتی رژیم قرار گرفته توجه کنید. وی در 
ی مجاهدین اخذ شده به شرم  یر اعالم  که ا  همه« تعیین تکلیف نهایی»موض  خود در رابطه با  ۳۱۲۳ماه  آبان

   کرده است:
 

خورم تا  ام تجدید عهد كرده و سوگند می حسینی بار دیگر با ره ران عقیدتیعاشورای  در آستانه»

كنم كه  وار باشم. و یك ار دیگر اعالم میسرنگونی رژیم الید خمینی تا آخرین نفسم و قطره خونم است
 هیهات مناالذله

 
 ۹۶/۸/۲۳عیسی آ اده 

 امضاء

                                                           
های  برداری کند در حالی که دیدگاه شید ا  وی به نف  مجاهدین بهرههللا گلزاده  فوری نیز مریم رجوی کو هنگام فوت آیت   ۳4

نداشت. اطالعاتی که مریم  «منقلب شده» های مجاهدین بود و وی نظر مث تی نس ت به مجاهدین او کامالً مخالف دیدگاه
متیان راج  به ایشان بود که ی احمد سال برداری شده ا  میاح ه هللا گلزاده  فوری داد نیز کپی رجوی در ایامش راج  به آیت

شان ایام مریم رجوی را تغییر  اساساً نادرست بود. در ای توضیحات من مجاهدین در اقدامی شتابزده بدون اذیرش اشت اه
 دادند و اساساً منکر موضوع شدند!

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=345 
 

http://www.digarban.com/node/18366
http://www.digarban.com/node/18366
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-58711.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-58711.html


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

۳4 

 

ه من ابالغ شد كه در این مرحله خودم را تعیین تكلیف با اشراف و آگاهی به تمام مواد و محتوای آنچه ب

ام است  ای كه در این مرحله بر عهده كنم. با توجه به مرحله سرنگونی رژیم ضدبشری خمینی و وظیفه

دانم و ال یر. بر همین اساس بر تمام سوگندها و  آمدن ا  اشرف به لی رتی را فقط الی به سوی تهران می
هزار شهید ت ری جسته و در ۳۹۰ارم و ا  هرگونه  الوصفتی و خیانت به خون فش تعهدات ق لی اای می

خورم كه تا سرنگونی  آستانه عاشورای حسینی با هیهات مناالذله به هر چه ننگ و  الو صفتی، سوگند می
ای درنگ نكنم. تا چشم خلق ستمدیده با دیدن مهر تابان و شیر همیشه بیدار روشن  این رژیم الید لحظه

ام را راسخ تر كند. خدایا تو را به این  خواهم كه من را بر این راه هرچه استوارتر و اراده د. ا  خدا میشو

  .نعمت راه یافتگی شكرگزارم و بزرگترین آر ویم مجاهد ماندن و مجاهد مردن است
 الذین قالو ربناهللا ثم استقاموا و منهم من قضی نح ه و منهم من ینتظر و ما بدلو ت دیال

 والسالم
 درود بر رجوی 

 مرگ بر اصل والیت فقیه
 «۳۱۲۳آبان۹۶عیسی آ اده 

 

-php?option=com_content&view=article&id=13682:2014efshagari.com/index.-http://www.iran
37&Itemid=8-03-06-28-12-47&catid=6:2010-40-14-26-02 

 
 و  ی بیم   اند نشانه ای که مجاهدین به  ور و اج ار یا به میل و ر  ت ا  افراد گرفته  خط و نوشته همه دست آیا این

 هراس مجاهدین نیست؟

 
 نویسد:  خود به ارویز یعقوبی می ۳۱۶۱فروردین  ۹۵ی مورخ  چی در نامه مهدی ابریشم

 
مان بوده کت اً بنویسم این چند سطر را نوشتم. اگر چه خود این نوشته  چون گفتی قرار و مداری را که بین»

 «هایی است که در داخل سا مان سابقه  ندارد. م نشان نامیزان بودن و بیم و باکخواستن ه
 

« باک»و « بیم»و « نامیزان بودن»ی  هایی هم نشانه چی درخواست چنین نوشته ابریشم  بنا به تعریف مهدی

 است. 
 

ا  این سا مان  ۳۱۲۳کمتر ا  یک ماه بعد در آنرماه  آ اده  عیسیبنا به اطالعات منتشر شده ا  سوی مجاهدین 
   . در اطالعیه مجاهدین آمده است:رود عراق می« مهاجر»جدا شده و به هتل 

 

را برای این مزدور  ۳۱۲۳بهمن  ۹۴با تاریخ  16359085تااوی آخوندی یك ااسپورت ایرانی به شماره گش»
های محوله به ایران برد. وی  به منظور انجام مأموریت« توجیه و آمو ش»صادر كرد. در قدم بعد او را برای

 «.است جیرفت، به كار مشغور -كرمان  -اكنون در خدمت گشتااوی آخوندی در خط تهران 
 

انتشار دستخط عیسی آ اده توسط مجاهدین که چند رو  ق ل ا  جدایی او ا  این سا مان گرفته شده به خوبی 

خط و هیچ امضایی که در روابط مجاهدین اخذ شود قابل اعتماد و استناد نیست.  دست  نشانگر آن است که هیچ
ت این سا مان هستند اعت ار ندارد. سند ارائه میاح ه و گفتگوی تیویری هم مادامی که افراد در تشکیال  هیچ

 است.  این سا مانتیک و آ اد در دموکرانشانگر ن ود روابط  شده ا  سوی مجاهدین
 

تیک و بر اساس آگاهی و اختیار و بدون ج ر و  ور در مناس ات مجاهدین حاکم است چرا یکی ا  دموکرااگر روابط 
 ایماید؟  تنها در عرض چند رو  چنین مسیری را می ه اس ا  سه دهه م ارمسئوالن این سا مان 

 

   گویند: مجاهدین در مورد سوابق عیسی آ اده می
 

  …دستگیر شده و اس ا  توبه و قور همكاری آ اد شد. خودش نوشته بود۳۱۶۰عیسی آ اده كه در سار »
دادم. با ندامت ا   ندان  در  ندان علیر م یك سار و نیم تحمل انواع فشارها در آخر ا  خودم ضعف نشان»

آ اد شدم. اما باالخره خرد شدم و تعهد دادم و آ ادم كردند. ا   ندان كه آ اد شدم  ن گرفتم و رفتم دن ار كار 

 « و  ندگی خودم... 
 

در ردیف معاونین هیئت اجرایی  ۳۱۲۰العاده ااییز  ی مجاهد فوق این در حالی است که نام عیسی آ اده در نشریه
مسئور اور سابق مجاهدین و مسئوالن مجاهدین همچون  « بهشته شادرو» مجاهدین خلق در ردیف سا مان

نژاد، سنابرق  انی، مهدی خدایی صفت، نادر رفیعیمحمود ائمی، مهنا  بزا ی، نسرین اارسیان، احمد بوست
یم رجوی در اشرف و لی رتی مسعود و مر« ما به ا ای»و « سردار سرداران» اهدی و ... و باالتر ا  مژگان اارسایی 

  ندان هستند؟ « توابان»و « نادمان»آمده بود. بایستی ارسید چه تعداد ا  مسئوالن مجاهدین 
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شان  ی قابل تأمل آن که مجاهدین این اسناد را که در واق  سند محکومیت خودشان است به عنوان حقانیت نکته

 شوند.   دار نمی ها مسئله جاهدین با دیدن این سیاهکاریدلدادگان ره ری مدانند  چرا که میدهند  انتشار می

 

 اخبار زندان و سرکوب زندانیان به روایت مجاهدین 

 

اخ ار ایرامون  ندان و  ندانیان و شهدا تابعی است ا  مناف  سا مان و ره ری آن و نه رویدادهای درون  ندان و یا 

به منظور خواباندن اعتراضات و انتقادات با یک خ رسا ی « کانقالب ایدئولوژی»ی  واقعیت. برای نمونه در بح وحه
 شود.   ی  ندانیان سیاسی خ ر داده می هدفمند ا  سرکوب و شکنجه

ی تشدید  به دبیرکل ملل متحد درباره»دفتر مجاهدین خلق در ااریس طی تلگرافی  ۳۱۶۴اردی هشت  ۹۴در تاریخ 
 کند.  نگرانی می ابرا « های خمینی های وحشیانه در  ندان شکنجه

 

  در تلگراف مزبور به دبیرکل ملل متحد آمده است:
 

گران رژیم خمینی بار دیگر در  براساس گزارشات موثقی که به تا گی ا  ایران دریافت شده، شکنجه»
های تهران و سایر شهرهای ایران، در چارچوب تدارک یک طرم ت لیغاتی سراسریت  ندانیان سیاسی   ندان

های وحشیانه قرار  بطور مضاعف تحت فشار و شکنجه« ی تلویزیونی توبه»های  کت در برنامهرا برای شر
گران رژیم خمینی مشخیاً  ندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق را که  اند. ط ق این طرم، شکنجه داده

اند تا  شوندت تحت فشار گذاشته هزار  ندانی سیاسی ایران را شامل می بخش عظیمی ا  یک صد و بیست

ی مردم ایران، مجاهدین خلق ایران و  شاید با شرکت در نمایشات تلویزیونی، مقاومت سراسری و عادالنه
باالخص آقای مسعود رجوی را محکوم نمایند. امری که ال ته با مقاومت تمام عیار اکثریت قریب باتفاق 

ی گذشته توسط  که طی هفته  ندانیان مجاهد مواجه شده است. در همین رابطه بسیاری ا   ندانیانی
ها اعمار  هایی که در این رابطه بر آن ها و شکنجه اند، آثار دلخراش ضرب و جرم هایشان مالقات شده خانواده

دیدگی چشم و سایر اعضای بدن  شده بر بدن داشته آند و موارد متعددی ا  شکستگی دندان، آسیب

تن ا   ۲۰۰حیار کر  ) رب تهران(  ندان قزرگزارش شده است. منجمله بر اساس یک خ ر مؤثق در  
ی  اند تا در یک برنامه  ندانیان سیاسی در همین رابطه بطور دستجمعی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته

اکنون برای  برای محکوم نمودن مقاومت و ره ری آن شرکت کنند و عمار خمینی هم« توبه تلویزیونی»
دهند. ا   ندان مشهد مرکز استان  های ضدبشری ادامه می جهشکستن مقاومت شدید آنان، به شکن درهم

های دستجمعی و ابرا   شمار شرق ایران نیز گزارش مشابهی در رابطه با وادار ساختن  ندانیان به میاح ه

 ( ۳۱۶۴بیست و ششم اردی هشت  ۹۴۲)نشریه مجاهد شماره « ندامت تلویزیونی، واصل شده است.
 

 
بردند.  های تهران و به ویژه قزلحیار در بهترین شرایط خود به سر می د شده،  ندانو در تاریخ یا ۶۴در سار 

ی تلویزیونی ن ود و اخ ار  تحوالت درون  ندان، فشاری برای اذیرش میاح ه ی در سایه برخالف سار ق ل و
کذب « انتن ا   ندانی ۲۰۰»و تحت فشار قرار گرفتن دستجمعی « های وحشیانه  شکنجه»مربوط به « موثق»

در تشکیالت  «انقالب ایدئولوژیک»محض است و به منظور فضاسا ی و سوءاستفاده ا  عواطف و به منظور تحمیل 

 ساخته و ارداخته شده است.  
 

 بازی با کلمات و سوءاستفاده از عواطف 

 

ی  خانواده شود با استفاده ا  خون شهدا و ی اصلی و انحراف توجهات سعی می همچنین هنگام اوشاندن مسئله
در مراسم ا دوا  با مریم عضدانلو شهدا و رنج اسیران، ا  عواطف افراد سوءاستفاده شود. چنانچه مسعود رجوی 

 به منظور جلب عواطف حاضران گفت: 
چطور نگاه بکنم به چشم مادر شهدا؟! چطور نگاه کنم به موی سفید ادر شهدا؟! چطور نگاه کنم به این »

 « هایی که بر سر دارها رقص رهایی کردند؟  ر تجدید خاطره بکنیم با آنهمه رنج و حرمان؟ چطو

 
  «اشرف»چگونه در « هایی که بر سر دارها رقص رهایی کردند تجدید خاطره با آن»و ال ته ما شنیدیم که برای 

 برگزار کردند.  « رقص رهایی»مراسم 
 

56593.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 

دو دهه بیش ا  هاست. به مدت  اندیشد موی سفید ادر و مادرها و رنج و حرمان آن اتفاقاً او به تنها چیزی که نمی

و  ادران و مادرانی تلفنی با  دهد اعضای این سا مان یک گفتگوی ساده رحمی باورنکردنی حتی اجا ه نمی با بی

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-56593.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-56593.html
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یکی ا  مادران دردمندی است اند  که سه فر ندش به شهادت رسیده« مادر آ موده»ندانشان داشته باشند. فر 

   کند: درد او را بیان می ،ش که ا  مجاهدین جدا شدهانفر ندیکی ا  که با بیرحمی ره ری مجاهدین مواجه شد. 

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61939.html 

 
، فوت ندو دیگر فر ندانش هم  ندانی بودشهید که خود و همسرش  ۵ادر  مدرحیمی )عموجلیل(جلیل مح وقتی

 آورند چرا که یکی ا  فر ندان ادر ا  مجاهدین جدا شده است.  کند  و  رجوی حتی به روی م ارکشان هم نمی  می

 

 «بختک» و مسعود رجوی، زندانیان سیاسی

ها با مناف  او  چیزی مشروعیت ندارد و تمامی ار ش ،مناف  فردی وی در دستگاه ایدئولوژیک مسعود رجوی به جز

 شوند.  معنا می

خرو  ا  کشور و رفتن به عراق نیستند، وصل به مجاهدین و ای که در صدد  در این دستگاه،  ندانیان آ اد شده
د خفه کردن افراد در ها قی های ایرانی، شب در افسانه وموجودی تخیلی است کنند که  را ایدا می «بختک»حکم 

و الجرم مسئور عدم سرنگونی  شوند معرفی میردم و جوانان به مجاهدین مان  ایوستن مها  . آنخواب را دارد
های درونی مجاهدین در  اصطالحی است که رجوی بعد ا  انقالب ایدئولوژیک در نشست« بختک»رژیم هستند. 

های  ندان  در سار ها آن به جای آن که تالش  به همین دلیل .کرد مورد این دسته ا   ندانیان ا  آن استفاده می
 گیرند. مورد تقدیر قرار گیرد مورد لعن و نفرین قرار می

د این دسته ا   ندانیان را ا  حالت یکوش با برخورداری ا  چنین نگاه مالیخولیایی، مسعود رجوی با تمام توان می

 درآورده و هویتی جدید ب خشد. « بختک»
برای مجاهدین ثابت شد که خط تماس  ۶۱حتی اس ا  آن که در سار  ور اجرایی کردن چنین سیاستی،به منظ

با هم مسعود رجوی سیاست استفاده  ،تلفنی با داخل کشور لو رفته و یک سر آن به و ارت اطالعات وصل است
آن اافشاری کرد. بسیاری ا   ا  تماس تلفنی برای ارت اط با  ندانیان سیاسی آ اد شده را رها نکرد و بر تداوم

اعدام  ۶۲ ندانیان سیاسی آ اد شده ا  همین طریق دوباره در تور و ارت اطالعات افتاده، دستگیر و در سار 

 شدند. 
های  کوشیدند  ندانیان سیاسی آ اد شده را در دسته مجاهدین می ،همچنین بدون رعایت کمترین ضوابط امنیتی

در تهران،  ها ر های  ربی، ا  کشور خار  کنند که منجر به دستگیری بسیاری ا  آنبزرگ ا  طریق مر   اهدان و م
های  شان در سار و اعدام ها و به ویژه شهرهای استان سیستان و بلوچستان فرودگاه مهرآباد، در مسیر و گلوگاه

 بعد شد. 

وصل شده و وی را وارد  شده  ندانی آ ادکوشیدند به هر طریق به  میمجاهدین ، «بختک»برای رها شدن ا  شر 
ی  ر منده»ایوستند فارغ ا  این که در  ندان چه موقعیتی داشتند ت دیل به  روابط کنند. افرادی که به مجاهدین می

هایی که  و آن«  ندانی سیاسی»شدند ت دیل به  ها که دستگیر می شدند، آن می« مجاهد»و « ارتش آ ادی خش
ها روی انجام آن تأکید  جایی که هر سه مورد به سود مجاهدین بود آن ا  آن «.شهید»شدند ت دیل به  اعدام می

کردند که م ار ه هزینه دارد و یا خون   دانستند و در نهایت توجیه می خاصی داشتند و تلفات را نیز به نف  خود می
 تر نیست.   ها ا  بقیه رنگین آن

 

احساس مسئولیتی در رابطه با جان و امنیت فرد  العمل مسعود رجوی هیچ بنابراین، مجاهدین ط ق دستور
کنند و او بخاطر تالش و کوشش ره ری عقیدتی، بایستی  «احسن»کوشیدند او را ت دیل به  کردند بلکه می نمی

« شهید»و «  ندانی سیاسی»، «ر منده»نجات داده و ت دیل به « بختکی»بود که وی را ا   میممنون هم 
« ر منده»ر اتفاقی که برای  ندانی سیاسی آ اد شده بیافتد مث ت است. ا  نیروی اند. در این نگاه، ه کرده

ها با   توان در جهت اهداف سا مان استفاده کرد،  ندانی سیاسی دست مجاهدین را برای ت لیغات روی آن می

 کند.   ی تشکیالت تزریق می خون ال م را به ایکره« شهید»گذارد و  می
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 «3۹گزارش »ای مجاهدین برای مقابله با منتقدان و ترفنده  صل چهارم:ف

 

 « جریان انحرافی»حمایت از مجاهدین یا برخورد با 

 
کنند.  های مختلفی استفاده می ا  حربه« ۲۹گزارش »مجاهدین به منظور خاموش کردن منتقدان و برای مقابله با 

ی رژیم  کید کرده و هرگونه انتقادی را توطئها  جمله روی میاف این سا مان با رژیم و جلوگیری ا  تضعیف آن تأ

کند حمایت ا   م ار ه معرفی میو نماد  نند. این سا مان ضمن آن که خود را مظهر  جا می« مقاومت»برای نابودی 
دهد. اما تعمق  ای انقالبی و م رم و ضرورت م ار ه جلوه می  وظیفهداند  که عین حق میره ری عقیدتی خود را 

کند که  با این حقیقت روبرو می ده شده در راه م ار ه با رژیم و بهای سنگینی که ارداخته شده ما رادر مسیر ایمو
عوض سار اس ا  انقالب ایدئولوژیک، امرو  جای مجاهدین و مردم ایران  ۱۰ی ره ری مسعود رجوی و  در سایه

شر جانیان حاکم بر کشورمان  خواستند مردم ایران را ا  می« ارتش آ ادی خش»شده است. رو ی مجاهدین و 
ی مسعود  ی ره ری داهیانه بود. حاال در سایه« با وی اراقتدار خلق»نجات دهند و به ادعای مجاهدین این ارتش 

خواهند بسیج شده و آنان را ا  شر مزدوران رژیم در عراق   برخوردارند که ا  مردم ایران می  رجوی ا  چنان موقعیتی

شود نجات دهند.  نام برده می« ر مگاه لی رتی»دیداً در ت لیغات مجاهدین ا  آن به عنوان که ج«  ندان لی رتی»و 
اردا ند تحت  اش را می  همچنین مجاهدین مدعی هستند حاضرند به خر  خود و با هواایمایی که خود هزینه

تا ه هر رو  شیپور فتح و بپذیرد!  ها را ای در دنیا آن موقتاً به آمریکا برده شوند تا نقطه« آواره»و « اناهجو»عنوان 
  نند.  ایرو ی هم می

ی  دیده مخالف آمو شدیدند که سه هزار نیروی  ای و دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم خوابش را هم نمی خامنه

های برهوت عراق با امکاناتی محدود و ابتدایی در  در سر مینی  ریب با خر  خودشان در بیاباننظامی 
های این کمپ هم خودشان باشند و مأموران رژیم  ک کمپ متروکه، به بند کشیده شوند و  ندان انکانتینرهای ی

المللی بهایی بپردا ند. این بزرگترین خدمتی است که  ها در سطح بین مج ور ن اشند به خاطر به بند کشیدن آن
لت جمهوری اسالمی مخالف توانست به نظام والیت فقیه ارائه کند. برای همین است که دو مسعود رجوی می

 کشد.   اذیر خط و نشان می اصلی انتقار ساکنان لی رتی به خار  ا  عراق است و برای کشورهای اناهنده
چیز به  شود و هیچ ها نمی های مجاهدین موجب تضعیف آن کاری چیز بیش ا  تلن ار شدن اشت اهات و ندانم  هیچ

 ریزد.  آب به آسیاب رژیم نمی ،تیحیح اشت اهاتی نپذیرفتن انتقادات و خودداری ا   اندا ه

 
تعیین مواض  سا مان مجاهدین خلق ایران در   آمو ش و تشریح اطالعیه»کتاب  ۹۸ی  مسعود رجوی در صفحه

تاکتیک م ار ه با ااورتونیسم چیست، و اگر این م ار ه »در ااسخ به سؤار « نما  برابر جریان ااورتونیستی چپ
  گوید:  می« جریان انحرافی»در برخورد با « هر عنیر انقالبی  وظیفه»در ارت اط با « هد شد؟صورت نگیرد چه خوا

 

جریانی است انحرافی در درون جن ش که باعث هدر رفتن نیروها و امکانات « ااورتونیسم»جا که  ا  آن»
انقالبی است که  کند، لذا وظیفه هر عنیر شود و خلق را ا  رسیدن به هدف، دور و منحرف می انقالب می

با این جریان انحرافی م ار ه کرده و ا  افتادن جن ش به مسیر انحرافی جلوگیری کند. ایرو ی یک م ار ه 
در صفوف داخلی است.  یرا تکامل و رشد هر م ار ه « ااورتونیسم»امپریالیستی، مسلتزم  ل ه بر  ضد

باشد، که  می« ااورتونیسم»ها  ر رأس همه آنی اور منوط به حل تضادهای درونی آن، و د انقالبی در درجه

 «  ند.  ا  اشت به خلق و نیروهای انقالبی خنجر می
 

، و «ی ضدامپریالیستی م ار ه»دهد که اس ا  تغییر ایدئولوژی در یک  او این رهنمود را در ارت اط با کسانی می
ضد »ی   هایی که مجاهدین در دوران م ار هبه قتل رساندند. همان را  ۳5نظامی آمریکایی شا ل در ایران ۵ قهرآمیز

کردند و وقتی در تنگنا قرار  اس ا  انقالب، نان م ار اتشان را نیز خورده و آن را به نام خود تمام می« امپریالیستی
ها  «ااورتونیست»گرفتند برای نزدیکی به محافل آمریکایی ا  خود سلب مسئولیت کرده و این ترورها را به گردن 

، رئیس کمیته «امپریالیسم»گذاری در مراکز دولتی و وابسته به  در کنار یک رشته بمبهایی که  اند. همانداختن

 خرابکاری را نیز به قتل رساندند.   مشترک ضد

                                                           
م آرام و توسط وحید افراخته و علیرضا سپاسی آشتیانی کشته شد. هر حتی سرهنگ لوئیز هاوکینز نیز با طراحی بهرا ۳5

مجاهد ارکینه، »بودند اما مجاهدین آن را نیز به نام خود تمام کردند و سرود « نما های چپ ااورتونیست»سه ا  نفرات اصلی 
 را تولید کردند. « ن رد با آمریکا»و « سر کوچه کمینه
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ها  های مورد نظر وی، بیشترین درگیری «ااورتونیست»شود که  تحلیل و راهکار مسعود رجوی در  مانی ارائه می

ها به قتل  ها در این درگیری ها نفر آن ها داشته و ده ی تعقیب و مراق ت در تهران و شهرستانها را با ساواک و تیم

 رسیده بودند.
 

ا  بین برده را در درون سا مان  ترین حقوق تشکیالتی افراد، امکان کوچکترین انتقاد مسعود رجوی با نقض ابتدایی
  های مجاهدین آمده است: است. در حالی که در آمو ش

 

االت اع در حرکت سیاسی، و یا  یعنی یکی ا  اصور ال م طل ی، مسجل شود،نظر اگر انحراف یا تجدید -۹»
یکی ا  ارکان اعتقادی نادیده گرفته شودت موض  مخالف )ااو یسیون( داخلی سا مان را اتخان کرده، و در 

نظر طل ی  انحراف یا تجدید آمیز و سالم درونی، سعی بر  ل ه بر مرحله اور بایستی با یک م ار ه مسالمت
تیک خود استفاده کرده و ا  تشکیالت نیز دموکراتوانیم ا  حقوق  مینمود. روشن است که در این م ار ه، 

خواستار اجرای کامل آن بشویم. بدین ترتیب که ا  تشکیالت و مسئولین بخواهیم، که نظرات و انتقادات ما 
 را به گوش دیگر مسئولین و اعضا برسانند. 

خواهد  هایمان نتیجه ن خشید، بایستی ا  این سا مانی که نمی لیکن در مرحله بعد وقتی کوشش -۱

مواض  خود را تیحیح کند جدا شویم )انشعاب(. این یک انشعاب اصولی و ال م است، که در تاریخ احزاب 
 « ای فراوان دارد.  ّانقالبی دنیا نیز نمونه

 (۵۲و  ۵۸صص  ۳۱۵۸تیک یا .... انتشارات سا مان مجاهدین، تیرماه )بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکرا
 

 

 چگونگی برخورد با جریان انحرافی و اپورتونیستی

 
ا  ی مقابله است.  رسانی بهترین شیوه روشنگری و آگاهی ،برای برخورد با یک جریان انحرافی و ااورتونیستی

کوشد با طرم مسائل انحرافی و همچنین به   ری آن میی مجاهدین سر و کار داریم و ره جایی که با مقوله آن

های مجاهدین و مسعود  کارگیری توجیهات کودکانه ا  ااسخگویی بگریزد برای ت یین این موضوع ا  منطق و آمو ش
ی  او در ارت اط با بهترین شیوه در نشود. قادر به فریب خوانندگان سادهالمقدور  کنم که حتی رجوی استفاده می

  گوید: با ااورتونیسم می م ار ه
 

ای  بهترین شیوه برای م ار ه با ااورتونیسم، و جلوگیری ا  حاکمیت آن بر جن ش انقالبی، م ار ه»... 

باشد. این م ار ه تا  مانی ادامه ایدا خواهد کرد که یا این جریان مواض   های افشاگری می سیاسی با هدف
با گردد، و یا در صورت عدم تیحیح مواض  و با نگشتن به  انحرافی خود را تیحیح کرده و به خط اصولی

 « مسیر اصولی، بر اثر این افشاگری، ماهیتش برای نیروهای خلقی روشن شده و سرانجام منزوی گردد. 
نما  تعیین مواض  سا مان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان ااورتونیستی چپ  )آمو ش و تشریح اطالعیه

 (۹۲ص 
 

اش به مسیر اصولی  با هدف منزوی کردن آن و یا با گشت« جریان انحرافی»بر روی تداوم م ار ه با  مسعود رجوی

 تأکید کرده است. 
 

 گرفت؟ چرا بایستی مسعود رجوی مخاطب قرار می

 

ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟( که در  اصور م ار اتی حاکم بر مرحله»مسعود رجوی در ااسخ به سؤار 
بیورت جزوه  ۳۱۶۵انتشار یافت و در فروردین  های دانشجویان مسلمان ی اتحادیه انجمن نشریه در ۶۳خردادماه 

  گوید: منتشر شد می
 

ها و برخوردها و روابط ناسالم تشکیالتی در داخل یک حزب یا سا مان، ا   ها، ناسا گاری طل ی وقتی فرصت»

آید، دیگر در  می های درونی مختلف در وهی ا  تضادبا ان « جریان»های اراکنده فراتر رفته و بیورت یک  نمونه
آن حزب یا سا مان را به  یر عالمت سؤار «  یراصولی»مشخص بایستی خطوط انحرافی و « افراد»ورای 

)من    «ی سیاسی قضایا آ ا  نمود. برد و به منظور عال  ااورتونیسم یا لی رالیسم تشکیالتی ا  سرچشمه
 (۱۱فوق ص 

 

مضامین آمده بکنید آیا چنانچه تنها بخش کوچکی ا  « گزارش»ای که در ابتدای همین  امهنگاهی به ارسشن
ها و برخوردها و روابط ناسالم  ها، ناسا گاری طل ی فرصت» ،های آن صحت داشته باشد ارسشنهفته در 

آیا  نیامده است؟در « جریان»صورت یک  نرفته و به« های اراکنده فراتر ا  نمونه»در داخل مجاهدین « تشکیالتی
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رفت؟ آیا به جز شخص مسعود رجوی کسی  مجاهدین  یر سؤار می«  یراصولی»و « خطوط انحرافی»ن ایستی 

ی  ی همه «سرچشمه»هایش  هست؟ آیا او و دیدگاه«  یراصولی»و « خطوط انحرافی»مسئور این  در مجاهدین

  شدند؟ انحرافات نیستند و ن ایستی به چالش گرفته می
 

  یا قانون م ار ه مطرم کرده بود:« اصل»جوی همچنین به عنوان مسعود ر
 

ها بکلی ا   ی ااورتونیستی یا ارتجاعی بایستی آشکارا م ار ه نمود و تا وقتی صاح ان آن با خیییه»

ارداخت. ولی در ق ار « افشاگری»ها به  اند بایستی با تمام قوا برعلیه آن ی خلق خار  نشده ج هه
 « گرفت. « انتقادی»ااورتونیستی یا ارتجاعی بایستی بیشتر موض  « یلتما»یا « گرایش»

ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله
 ( ۹۲، ص ۳۱۶۵

 
، کرد وجه او میخواند و نوک حمالتش را مت می« ارچمدار»شهرام را   بود که تقی« اصل»او خود با توسل به این 

شهرام در تور امنیتی شدید ساواک قرار داشت و کمتر هفته و یا ماهی بود که باالترین اعضای   در حالی که تقی

  های تعقیب و مراق ت ساواک و شهربانی کشته نشوند.  اش با او بود در درگیری با گشت سا مانی که ره ری
 

 رمز ماندگاری در چیست؟ 

 

های اصلی این نسل که همانا برخورداری ا   توان روی ویژگی سلطنتی می ا  انقالب ضد در تعریف نسل برآمده
تکرار شود.  به  ودی صداقت، وفاداری و فداکاری تا سرحد جنون بود دست گذاشت. نسلی که بعید است

ا  دست  توانست تحوالت عظیمی را در جامعه رقم بزند به سادگی اتانسیل عظیم و باورنکردنی این نسل که می
ی  سلطنتی، این نسل با همه رفت. ره ری مجاهدین ا  این موه ت برخوردار بود که اس ا  ایرو ی انقالب ضد

فشانی و ا  خود گذشتگی دریغ نکرد.  های مجاهدین قرار گرفت و ا  بذر هرگونه جان وجوداش در خدمت آرمان

و وفا و فدا در همین دسته ا  هواداران مجاهدین چه باعث شد مردم مهر مجاهدین را به در بگیرند دیدن صدق  آن
العاده برای ایجاد شرایط بهتری در  بود. با این حار ره ری این سا مان نتوانست ا  این نیروی عظیم و انرژی خارق

 جامعه استفاده کند. 
میزان صدق و رویم ا   ی گذشته در ارتو تحوالت صورت گرفته در مجاهدین هرچه جلوتر می متأسفانه در سه دهه

اگرچه هنو  عنیر  شود و بر دروغ و تزویر و ریا و خدعه و نیرنگ افزوده می شود وفا در این سا مان کاسته می

 در بخشی ا  مجاهدین موجود است. « فدا»
آورد. حتی آمار بلندباالی شهدا، باعث حقانیت  اما بایستی توجه کرد که عنیر فدا و فداکاری حقانیت نمی

در و متحدین قدرتمند این کشور ز ماندگاری طال ان در افغانستان با وجود ضربات مرگ ار آمریکا شود. رم نمی
هایشان هنگام تسخیر بیمارستان توسط نیروهای آمریکایی، خود را ا  باالی ساختمان  و  خمی  چیست؟ بیماران

م گرفته توسط نیروهای طال ان باور شدند. تعداد عملیات انتحاری انجا انداختند و مرگ را اذیرا می به اایین می
اذیر نیست. وجود چنین اتانسیلی در جن ش ما و به ویژه مجاهدین موجود  ا  این باالتر امکان« فدا»نکردنی است. 

 آورد؟  ی حداکثری نیروهای طال ان حقانیت برایشان می«فدا»نیست. چرا که میزان آگاهی باالتر است. آیا 

اند  نان  یادی را نیز برای انجام عملیات انتحاری  برد. نیروهای سلفی توانسته عراق ا  همین معضل رنج می
شان  ها صورت گرفته است. آیا م ار ه های گذشته توسط آن بسیج کنند. صدها عملیات انتحاری در سار

و  های بنیادگرا در چچن، آسیای میانه و امر در جن ش« فداکاری»مشروعیتی هم دارد؟ مسلماً خیر. همین 
که چیزی جز فاحشگی نیست « جهاد النکام»برای شرکت در « فداکار»شود. صفی ا   نان   سوریه مشاهده می

روند. آیا این نوع ا   به سوریه می« جهاد»شود. حتی دختران نوجوان ا  ارواا برای شرکت در این  تشکیل می

 مشروعیت هم دارد؟ «فدا»و  «جهاد»
و تحلیل   تجزیهدارد. های شدید روحی و روانی  م با ناآگاهی، فقر و بحرانمستقیی  ، رابطه«فداکاری»این نوع ا  

مانده تشکیل  ی ا  این دست که در کشورهای عقب«فداکاران»وضعیت اقتیادی، فرهنگی و روانی صف طوالنی 
دین کند که قطعاً مجاه هایی آشنا می ی محرک آنان، ما را با ویژگی اندیشه شده و بررسی ایدئولوژی و

 ب الند.   ها به خود برخورداری ا  آنخاطر توانند به  نمی
صداقت و »اعضاء مجاهدین و هواداران آن که بر اایه « شهادت»بر همین سیاق رنج و خون و شکنجه و یا 

برای مردم و میهن خود وارد م ار ه شده و توسط جمهوری اسالمی سرکوب و کشته شدند، به خودی « فداکاری

 کند.  اش ایجاد نمی ی برای رجوی و ره ری او یا درست بودن راه و روش و استراتژیخود مشروعیت
ها  رفتند؟ ال ته آن ها می ها چگونه با دست خالی به  یر تانک عراقی « اشرفی»گویند دیدید  مجاهدین با افتخار می

را بطور شکلی  «اشرف»ها حتی نتوانستند  آن ها چه شد؟ همه فداکاری و خون دهند که حاصل آن ااسخی نمی
 آوردی مج ور به ترک آن شدند.  حفظ کنند و با تحمل تلفات بسیار و بدون دست

برای  شود نشینی می و بالفاصله مج ور به عقب فرستد کسی که نیروهایش را با دست خالی جلوی تانک می

ی انجام عملیات انتحاری ها را برا بندد و آن انسانیت ار ش قائل نیست. کسی که بمب به بدن نیروهایش می
ندارد. این نوع اعمار در دنیای مدرن ار ش نیست.   کند درک درستی ا  حرمت جان انسان آماده میانتقامی 
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اما  ها با طیب خاطر چنین کاری را انجام دادند و بسیاری ا  آن خمینی بسیاری ا  نیروهایش را روی مین فرستاد

 نیست. او   و ایدئولوژیدلیلی بر مشروعیت رژیم 

آورد. ماندگاری هم دلیل حقانیت نیست. نظام جمهوری   همانطور که گفته شد صدق و وفا و فدا حقانیت نمی
گیرد. آیا ماندگاری نظام دلیل  اش را جشن می «ماندگاری»همچون مجاهدین اسالمی هرساله چندین بار 

 حقانیت آن است؟ 
 

  :گفت تر می ایشها  سیستممسعود رجوی در مورد عامل استواری و ماندگاری 

 
توانند استوار و اابرجا بمانند،  ای می های فکری و عقیدتی ها و آن دستگاه ها، آن ایدئولوژی تنها آن سیستم»

ی ااسخگویی و حل مسائل، برآیند. یعنی  جهان تطابق داشته باشند. و یا به ع ارتی، ا  عهده  که با واقعیت

 «قدرت تطابقی کافی داشته باشند. 

های مسعود رجوی ص  ت یین جهان )قواعد و مفهوم تکامل( کتاب اور، قواعد تکامل، مجموعه سخنرانی)

۵۵۲) 

 
آیند و به نفی بدیهیات ناسا گار با  بر نمی« ی ااسخگویی و حل مسائل ا  عهده»جایی که مجاهدین  ا  آن

و به لحاظ تاریخی با خطر اضمحالر و  ال م برخوردار نیستند« قدرت تطابقی»اند، ا   برخاسته« واقعیت جهان»
 نابودی مواجه هستند.  

 

 شده در روابط مجاهدین ماندن افراد شکنجه باقی

 
، «اشرف»اس ا  افشای  ندان، شکنجه و اعمار رفتارهای تحقیرآمیز و  یرانسانی علیه اعضای مجاهدین در 

ماندن بسیاری ا  و انیت و شکنجه،  بدون تکذیب رسمی هرگونه آ ارکوشد  دستگاه ت لیغاتی مجاهدین می

دیدگان جسمی و روحی در روابط این سا مان را دلیل  یرواقعی بودن این  شدگان و آسیب قربانیان و شکنجه
بسیاری ا  کسانی که قربانی سیستم سرکوب سیستماتیک مجاهدین شدند اتهامات معرفی کند. در حالی که 

ها جدا شده و در ارواا به سر  ین عارضه حتی در کسانی که ا  آناند. ا شده« انفعار کامل»ی  دچار عارضه
ست و انفعار و بی ها «نا ی»شود. انفعار آنها مشابه الگوهای رفتاری قربانیان ارعاب  برند نیز دیده می می

جمعی  های دسته آورد. در دوران وحشت استالین، هنگام با داشت حسی کامل دوران استالین را به خاطر می

شدگان  رفت و با داشت برد. او در جلو می یک سربا ، گروهی ا  مردم را که با داشت شده بودند با خود میگاه 
 کرد.  شدند و کسی کوششی برای فرار نمی آرام و بدون هیچ حسی به دن ار او روانه می

های مختلف آن   های است که بایستی به جن مانند موضوع ایچیده این که افراد چرا همچنان در روابط باقی می
 ارداخت. 

هایی کامال انزوا یافته هستند که  برند انسان افرادی که در مناس ات مجاهدین و به ویژه در عراق به سر می
با  شان یهرگونه ایوند اجتماع هستند که هایی ها انسان . آنرا دید« وفاداری تام»ها  توان در بخشی ا  آن می

اند،  سرشان را آگاهانه ا  بین برده های اشت . تمامی الریده شده استب شان خانواده، دوستان و آشنایان

شان با بیرون ا  مجاهدین قط  شده است و تنها ا  طریق تعلق به مجاهدین و عضویت در این  های عاطفی رشته
 کنند که در این جهان جایی دارند.   سا مان احساس می

ن ایستی حتی در موضوع اذیرش مرگ و  ندگی را در اعضایشان « وفاداری تام»های توتالیتر در ایجاد  قدرت جن ش
 آمد.  های جوام  سری به شمار می ای یکی ا  مزیت هرچند ایشتر چنین ویژگی .دست کم گرفت

 ،تعدادی ا  مجاهدین کسانی هستند که اس ا  تحمل آ ار و انیت بسیار و ا  سرگذراندن تحقیر و شداید گوناگون

های  نامه ها وصیت اند و در عوض مجاهدین به جای آن شرکت و با دالوری جان باختهسا مان های این  در عملیات
 اند.  جعلی انتشار داده

کنند به شرطی که  هستند تعدادی که حتی در دستگیری و مرگ خویش مساعدت میدر میان مجاهدین 
که بریده و مزدور و خائن خوانده  ها ا  این شناخته شوند. آن« مقاومت»همچنان به عنوان عضو مجاهدین و یا 

شود اما در یک جن ش توتالیتر  هایی است که باعث شگفتی جهان متمدن می ها ویژگی شوند هراس دارند. این
 رسد.  ها عادی به نظر می وقوع آن

د. کن ها را ا  هرگونه مقاومتی عاجز می اند که آن بدر شده و مستأصل ای ا  افراد منزوی مجاهدین به مجموعه

نیروهای رژیم و دولت ی  رود که در بدترین شرایط و در محاصره تشکیالت قدر قدرت به میاف اعضای تنهایی می
 دچار فلج کامل هستند.  ،عراق

 
ی فهیمه دری  فیلم شکنجهتوان مشاهده کرد.  این معضل را در وابستگان دستگاه والیت در ایران هم می

ها همچنان در خدمت  موجود است. آن در اینترنتامل و ارت اطالعات نوگورانی همسر سعید امامی و دیگر عو

 نظام جمهوری اسالمی هستند. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TY99H8BVU1c 

 

ps://www.youtube.com/watch?v=Ww07YhoX1SAhtt 
 

های جسمی و روحی شدید قرار گرفت و در این راه همسرش نیز قربانی  تحت شکنجهکه فهیمه دری نوگورانی 
وابسته به دستگاه امنیتی رژیم است. او در جلسات « سا مان دفاع ا  قربانیان خشونت»شد امرو  سخنگوی 

باید و به انکار نقض حقوق بشر در  ها حضور می کند. در مالقات و سخنرانی می شورای حقوق بشر در ژنو شرکت

ی  ی بیرحمانه  اردا د. آیا کسی تردیدی در شکنجه اش یکی ا  قربانیان آن هستند می ایران که خود و خانواده
 فهیمه دری نوگورانی دارد؟ او تنها نمونه در نظام جمهوری اسالمی نیست.  

 
گیری  اند مان  تیمیم ای که در نهن اعضایشان ساخته  یرواقعی مطلق مجاهدین در عراق و جهانوای اگر چه انز

شان توسط  و نقض حقوق ابتدایی خود را به خار  ا  کشور رسانده ها شده شود اما تعدادی ا  شکنجه ها می آن
 کنند.  مجاهدین را گواهی می

به بار آمده در عراق و دالیل عنوان شده برای آن، باعث   ای عجیب و  ریب فج با این حار انزوای مجاهدین و سطح

گونه که باید و شاید عواطف و  های انتشار یافته باورنکردنی و  یرواقعی جلوه کنند و آن شود که گاه گزارش می
مشکوک نویسند  ی روابط درونی اشرف و لی رتی می همدردی ناظران را برنیانگیزند. گاه کسانی که درباره

گاه کسانی که به جهان حتی  رسند. به نظر می یک فرد منطقی ها دور ا  نهن چرا که روایت دنشو اشته میانگ
ارسند م ادا کابوسی را به جای  شوند و ا  خود می د دچار تردید میراستگویی خو ی درباره اند خار  راه یافته

آن کس که با تمام وجود به او اعتماد کرده و خود را خواهند باور کنند  توانند یا نمی ها نمی آن .باشند واقعیت گرفته

به او سپرده بودند، به اعتمادشان خیانت کرده است. ا  این رو حتی برخی برای فرار ا  مواجه با این حقیقت تلخ، 
 دهند. مرگ و خودکشی یا انزوای کامل را ترجیح می

 
ها  حاکمیت خمینی بروند! این که چه بر سر آن اند به ایران تحت ترجیح داده مجاهدین نفر ا  جداشدگانصدها 

سؤالی است که مجاهدین بایستی به آن ااسخ منطقی دهند.  اند مان داده تن به جانیان حاکم بر میهنآمده که 
 گر با گشت صدها تن به دامان رژیم باشد.  تواند توجیه نمی ،سختی م ار ه و نکشیدن افراد

 

خیرخواه ایرانی و سرنوشتی  روشنفکران، نویسندگان و هنرمندانهشدار  قربانیان ره ری مجاهدین توجهی به
 در این رابطه سرود: « بابک متینی»که در انتظارشان بود نداشتند. همان موق  

 
 ره ران را مستائید!»

 حتا او را 

 که در دستی آب و
 در دستی نور                      

 ها در کوچه
 گوید سالم میبه کودک و ارنده            

 

 های تشویق  در هلهله
 های ستایش  دن در صدای کف

 حس واگیر دیکتاتوری 
 آشیان دارد                         

 «ندامت»و بهای 
 آوا ی است

 های خونین جوان که حنجره

 باید بخوانند                               
 در بغض درختان

 به شامگاه                 
 ی ماه هدر گری

 ۳6«دم به سپیده                

 
 

بایستی روندی  ها آنعدم واکنش مناسب  قربانیان شکنجه و تحقیر و  ندان در مجاهدین وبرای بررسی رویکرد 
در  روی افراد گذاشته« انقالب ایدئولوژیک»اند و تأثیرات مخربی که  طی کرده که مجاهدین در سی ساله گذشته

  نظر گرفت. 

                                                           
06

 .ت انتشارات آرشت استکهلم۳۱66ااییز ل خند تلخ شهابانت چاپ اور   

https://www.youtube.com/watch?v=TY99H8BVU1c
https://www.youtube.com/watch?v=TY99H8BVU1c
https://www.youtube.com/watch?v=Ww07YhoX1SA
https://www.youtube.com/watch?v=Ww07YhoX1SA
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منحل مجاهدین ی مرکزی  دفتر سیاسی و کمیتهی اور انقالب ایدئولوژیک که در جریان آن  یان مرحلهاس ا  اا

اذیری در ارت اط با شکست استراتژی جنگ چریک شهری عمداً و عمالً به  و ااسخگویی و مسئولیت شدند

ی  ته شدند، مرحلهو بسیاری ا  کادرهای معترض و کارآمد در عملیات فروغ جاویدان کش فراموشی سپرده شد
. طی این مرحله رجوی کوشید با طل کاری هرچه بیشتر و ی وجود گذاشت دوم انقالب ایدئولوژیک اا به عرصه

و کشته شدن بیش ا  یک سوم « فروغ جاویدان»شدیدتر ضمن فرار ا  ااسخگویی در مورد شکست عملیات 
به هم بزند تا جرأت انتقاد، طرم سؤار و یا  اعضای ارتش آ ادی خش، تعادر روحی و روانی اعضای مجاهدین را

ها ا  هم ااشیده شدند و هرگونه  ندگی   خانواده ،ا شروع این دورهمخالفت با ره ری را نداشته باشند. ب

ی آخرین سنگر  اجتماعی خار  ا  کنترر تشکیالت و چشمان تیزبین ره ری عقیدتی ممنوع شد. سپس او متوجه
 وانست رو ی عنیری بالفعل شده و اقتدار او را به خطر اندا د. ت ای شد که می  باقیمانده

ای رسید. وی در  به او  تا ه« ایروانش»ی مسعود رجوی با  این بار اعضای مجاهدین هدف قرار گرفتند و مقابله
 برد و اعضای مجاهدین در ابرا  بندگی و مدم و نثای وی و بانو ا  هیچ افراطی فروگذار او  قدرت به سر می

دانست در میان مجاهدین قدیمی و  کردند. هیچ مخالفت مؤثری با وی وجود نداشت. با این حار او می نمی
ا  جان و در اما شمارند  هستند کسانی که گرچه مقام و منزلت او را محترم می ،بسیاری ا  کادرهای ور یده

ناکی ا  اعتراض و طغیان ی به منشأ خطراو وفادار نیستند و چه بسا در مقاط  بحرانبه انتظار دارد وی چنانچه 

دانستند که تیمیمات فردی رجوی  اقل فهم سیاسی می ها به خاطر برخورداری ا  حد . چرا که آنبدر شوند
 سا مان را با شکست روبرو کرده است.  

دهی شده سا مان« اشرف»ی کوچک  ی بزرگ استالین در جامعه که با الگوبرداری ا  تیفیه« رف  ابهام»ی   اروژه
درصد اعضای وقت این سا مان را  ۹۰بود برای ا  بین بردن چنین اتانسیلی به مرحله اجرا درآمد و دامان در حدود 

های نمایشی تنها بخش مشهود عملیات  گرفت.  ندان، شکنجه و اعترافات اج اری و گاه برگزاری دادگاه

گران  اعضای آن بود. با جویان، شکنجه« اعتماد» ی سرکوبی بود که قربانی اصلی آن سا مان مجاهدین و گسترده
ی روحی و جسمی استفاده کنند و  ی مسعود رجوی آ اد بودند تا ا  هرگونه شکنجه چین شده و  ندان انان دست

شرکت اعضا در آ ار و ها باور داشتند.  ا  متهم اعترافاتی بگیرند که خود و مسعود رجوی به ساختگی بودن آن
 کرد.  ها را به رجوی وفادارتر می سابق خود آن ی همر مان شکنجه

توان وادار به اقرار کرد، ولی شکنجه معموالً برای گرفتن اطالعات واقعی به کار  تقری اً هر کس را با شکنجه می
گر و شکنجه شونده هر  های توتالیتر شکنجه ی نظام رود. اما در نظام حاکم بر مناس ات مجاهدین، مانند همه می

کردندت  یرا  ها اافشاری می ها بر این دروغ اند، ولی آن دانستند که اطالعات و اعترافات همه درو ین می دو خوب

شود شریک  ی حقیقت ظاهر می گیر در جامه با این کار همگی به ساختن دنیایی که در آن درو ی همه
 کس را دیگر یارای اعتراض ن ود.  شدند و به این ترتیب هیچ می

توانست  بایست بقایای هرگونه ایمان و اعتقادی که می ابودی معترضان بالقوه و بالفعل ن ودت میمسأله تنها ن
گردید. اعضای مجاهدین بایستی متقاعد  مستقل ا  ره ری عقیدتی و رهنمودهای او مورد احترام باشد نابود می

ها بایستی  لق خاطری ندارند. آنشود، هیچ ایدئولوژی یا تع شدند جز آخرین دستورهایی که ا  باال صادر می می

ی خود به ایدئولوژی متوسل شوند. هیچ تعریفی ا  ایدئولوژی مجاهدین  اذیرفتند که حق ندارند به میل و اراده می
شود تا ایمان به آن آنقدر م هم و نامشخص باشد که بتوان برای توجیه هر  شد و نمی هم به دست داده نمی

های ایدئولوژیک  «آمو ه»و در عین حار ادعا کرد که چرخشی صورت نگرفته و  حرکت سیاسی ا  آن استفاده کرد
 اند.   تغییری نکرده

توانند  اند و به سادگی نمی ها همگی در جن ش فراگیر جعل و دروغ نقشی به عهده داشته ا  این گذشته آن

 گری ان خود را رها کنند. 
ای اجتماعی یک یک شهروندان متعهد و ملزم به جاسوسی و های توتالیتر به منظور نابودی ایونده اگر در نظام

دارند علیه خود خ رچینی   خ رچینی علیه همسایگان خود هستند در مناس ات مجاهدین عالوه بر آن، افراد وظیفه
کرده و افکار و تمایالتشان را نیز گزارش کنند تا به عنوان اهرم فشار علیه فرد مورد استفاده قرار گیرد. ره ری 

عقیدتی مجاهدین تأکید دارد که اعضای این سا مان رو انه و هفتگی و ... اقرارهایشان را خودشان امضا کنند چرا 
 دهد.  شوند که علیه خودشان رخ می که به این ترتیب قربانیان شریک جرم جنایاتی می

 

 سیدموکرانقش منتقدان واقعی در رسیدن جامعه به 

ها و حقایق را  و بیان واقعیت «۲۹گزارش »ی  نتیجه کوشند می خودعملی  سم و بیعلیر م ااسیفیکسانی که 
را مورد تأیید قرار « ها و حقایق واقعیت»  با و ارت اطالعات جا بزنند و در خفا همان« بستن نرد عقد و اُخوت»

نیز خیانت د به خوبه مردم ایران بلکه تنها نه ها هستند،  کنند در جریان بیشتر ا  این و ادعا می دهند، می

جمعی دستگاه   ی ابواب ی توتالیتاریسم در  مره های تحت سلطه ی کشورها و جن ش کنند. این عده در همه می
 اند.  سرکوب بوده

هرگونه  تها و حقایق  ا  واقعیت گونه گزارش درست و منیفانه هر تاریخ نشان داده است کهایشان، نظر برخالف 

 رشد فرهنگ م ار اتی، علیر م تلخی ظاهری موجبها  ا و ناکامیه جویی شکست واکاوی گذشته و علت
 و رها شدن انرژی و خلق آثار ماندگار شده است.  شکوفایی و شادابی امیدواری، 
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های سیاسی نگاه کنیم و به بررسی وضعیت روشنفکران حزبی و  یرحزبی در کشورهایی  اگر به تاریخ جن ش

چه باعث ایشرفت اجتماعی و حرکت به سوی  بینیم آن ودند توجه کنیم میی توتالیتاریسم درگیر ب که با فاجعه

 های توتالیتر بوده است.  ی روشنفکران  یرحزبی و منتقدان سیستم سی شده اتفاقاً ا  ناحیهدموکراآ ادی و 
موجب  اند؟ کدام یک نقش واسالو هاور را با روشنفکران حزبی در چکسلواکی مقایسه کنیدت کدام یک اویاتر بوده

ی  اند؟ آثار ماندنی و تأثیرگذار جوام   ربی و همچنین کشورهای حو ه تحرک، شکوفایی و شادابی جامعه بوده
 به کدام بخش ا  روشنفکران این کشورها تعلق داشته است؟ « سوسیالیسم واقعاً موجود»

یغات حزبی و ه ت لتاریخ چه کسانی را گرامی داشته است؟ روشنفکران حزبی را یا آنان که توسط دستگا

دشمن خلق و سوسیالیسم و ... نامیده طلب،  بدستان مرعوب شده و عافیت های توتالیتر و قلم حکومت
 شدند؟  می

خیاالنه  اند و همچنان خام ها رفته است، درسی نیاموخته هنو  ا  فجایعی که بر نسل این دسته افرادمتأسفانه 
ی آگاهی است،  دهنده ی اندیشیدن و گسترش ه سرچشمهجویی ک راه بر هرگونه نقد و ارسش و حقیقت

 انگارانه است: های ساده شان هم این توجیه  دهند و بهانه بندند و هر ااسخی را به فردایی نامعلوم حواله می می
اشکاالت هست و »، «!های درون خانواده را ن اید به بیرون برد بحث»، «!ن اید موجب تضعیف مقاومت شد»

شادکن  ن اید دشمن»، «!ها نیست ها هم درست است، اما حاال وقت مطرم کردن این حرف ارسشبخشی ا  این 

 ؟! و ...«دهید تان را تشکیل نمی چرا خودتان تشکل مورد عالقه»؟!، «دارید  بهتر ا  مجاهدین سراغ»، «!شویم
که با به راه انداختن «! یکتنها آلترناتیو دموکرات»جز لشگرکشی ه ، ب...«۲۹گزارش »متأسفانه، اس ا  انتشار 

ها ارداخته و  دیگران را داشتند تا م ادا به این نقدها و ارسش  ، قید ترساندن سا ی و دشنام و ارونده  سیل تهمت
ابتدا مجاهدین و شورای ملی مقاومت، « منتقد»و یا « مخالف»درخواست ااسخگویی کنند، کسانی هم بعنوان 

، آنان را به «خیرخواهی و دلسو ی»گرفتند و ا  روی  د و با این و آن تماس میدوره افتادن  «ریش سفید»در نقش 

عاق ت ها شرکت کنند و یا جانب کسی را بگیرند!  کردند م ادا در این بحث سکوت دعوت کرده و سفارش می
  و ...  خود دست به قلم شدند« تنها آلترناتیو دموکراتیک»و در نقش وکیل مداف  دوام نیاورده همین افراد 

 
سی محیور دموکراسی ن رده است. دموکراای بدون برخورداری ا  منتقدانی جدی و کوشا راه به  هیچ جامعه

کنش و واکنشی که ال ته اایداری و ماندگاری و  گیرد. کنش و واکنشی است که در جامعه و بین نیروها صورت می
 کند. سی را نیز تضمین میدموکراه بیشتر شفاف شدن هرچ

تواند ا   هیچ ماموری نمیفشارد.  اای می« مسئولیت شخیی در دوران دیکتاتوری »وجدان آگاه بشریت بر  امرو 

مجریان و کارگزاران و حامیان یک نظام   اش معاف باشدت مسئولیت اخالقی اجرای اوامر با همه مسئولیت شخیی
  سیاسی است.

« اطاعت»هایی که  کنند مسئور نیستند بلکه آن یت میهای توتالیتر تنها کسانی که ا  روابط حاکم حما در نظام
هایی که  های اخالقی و وجدانی مسئولند. حتی آن ی حقوقی، اما ا  جن ه کنند نیز مسئولند. اگر نه ا  جن ه می

 آورند ا  منظر اخالقی مسئولند.  به عمل نمی« ارتکاب شر»کنند و اقدامی برای جلوگیری ا   می  «احساس گناه»

طلب هستند که  خواه و قدرت تنها نیروهای تمامیتور باالبردن سطح آگاهی عمومی بایستی کوشید. به منظ
جویند و با فریب و  خ رترین اقشار جامعه می ترین و بی ترین و ناآگاه ای خود را در میان اایین اایگاه اجتماعی و توده

  کنند. سوءاستفاده ا  آنان قدرت خویش را بنا می
طل ی، تا  مانی که در میان همگان به ارسش گرفته نشود و وادار به  خواه و قدرت ره ر تمامیتهیچ جریان و 

تا ی کرده و همواره  اش بردارد و تا آخر خط یکه های ااسخگویی نشود، حاضر نیست دست ا  نظر و رفتار و شیوه

 اش خواهد کوشید. کننده ی قدرت ویرانگر و ت اه گسترش دایره  در ای
طلب هستند که هواداران و اعضای خود را ا  نقد و ارسش با داشته و آنان را به  خواه و قدرت  روهای تمامیتتنها نی

اعضا و طلب هستند که ایوسته میان  خواه و قدرت . تنها نیروهای تمامیت کنند عملگرایی صرف، تشویق می
دهند. وگرنه، برای  و گسترش می های اجتماعی دشمنی و کینه را ارورش داده و دیگر گروه شان هواداران

های منطقی  نیز یک فرصت است تا با ااسخ« های انحرافی ارسش»نیروهای دموکراتیک، هرگونه ارسشی، حتا 
بتوانند در انتشار و گسترش آگاهی بکوشند و جن ش را به سوی یک جن ش آگاهانه و خردمندانه و   و روشنگرانه،

 .ه ری کنندجویانه، هدایت و ر تقامنه کور و ان
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 مسعود رجوی و تأثیرات شخصیت او در مجاهدین–فصل پنجم 

 

 ایدئولوژی حنیف، ایدئولوژی مسعود

   گوید: مسعود رجوی برای بررسی یک جریان سیاسی می
 

دهد توجه داشته باشیم و  بررسی یک جریان سیاسی بایستی به حوادث مختلفی که در کنار آن رخ می»

رسیم که این   ا را مشخص کنیم. بنابر این در این بررسی ما به عوامل مختلفی میه رابطه و یا تأثیر آن
توان در  اند و می گیری و سمت دادن این جریان هر کدام به سهم خودشان نقشی داشته عوامل در شکل

د تقسیم بندی کرد و با توجه به نقش هرکدام، آن ها را مور« بیرونی»و « درونی»این بررسی عوامل را به 
 « توجه قرار داد.

 
 (۳۳ی  ، صفحه۳۱۵۸های شیوه تحلیل سیاسی، انتشارات سا مان مجاهدین، بهار  )رهنمود

 

 : کند او اضافه می
 

ای که تغییر کیفی در آن صورت گرفته  ی گذشته یک ادیده سیاسی را ا  نزدیکترین نقطه کافیست اروسه»
ای ا  حرکت  ی تا ه ی سیاسی در واق  اروسه ی ادیدهمورد بررسی قرار دهیم،  یرا هر تغییر کیفی یا جهش

 « دهد. های جدیدی را ارائه می خود را آ ا  کرده که کیفیت و ویژگی

 
 (۹۳ی  ، صفحه۳۱۵۸های شیوه تحلیل سیاسی، انتشارات سا مان مجاهدین، بهار  )رهنمود

 
ای که تغییر کیفی در آن  ین نقطها  نزدیکتر»بایستی این سا مان را  برای بررسی وضعیت امرو  مجاهدین می

 در مجاهدین است. « انقالب ایدئولوژیک»که همانا شروع « صورت گرفته مورد بررسی قرار دهیم

 
« انقالب ایدئولوژیک»دم ا   ۳۱۶۱در سار چریک شهری، ی مسلحانه  مسعود رجوی اس ا  شکست م ار ه

ی رو به افور و با  خود را دارند. انقالب در یک ادیده ، مفاهیم خاص«انقالب» ند. کلمات و ع ارت و به ویژه  می

ی رو به رشد با یک ساختار ایشرو و مترقی نیا  به  گیرد. در یک ادیده مانده و وااسگرا صورت می روابطی عقب

در آن دیده « انقالب»نژاد دارای نقایص جدی بوده که نیا  به  ایدئولوژی حنیف ،یست. ا  نظر رجوین« انقالب»
  است.

 گوید:  می« کهنه»مسعود رجوی در مورد چگونگی برخورد با هر چیز 
 

تواند برقرار باشد که  جا می به حکم تکامل، هر قانون، هر رژیم، هر حکومت، و هر نظامی تا آن»

این   ی میالح تکامل و کمار جویانه باشد و تا همان جا قابل احترام و حفظ کردنی است. در  یر کننده تأمین
ک لحظه هم ن اید درنگ کرد! آیا تکامل انقالبی است؟ نه، بلکه انقالب تکاملی است. وقتی چیزی صورت ی

کهنه شد، وقتی با تکامل تط یق نکرد، آنوقت باید فعاالنه با آن درآویخت، واژگونش کرد، به  مینش  د و 
 « ها و اشکار جدید را جانشین آن کرد. صورت

های مسعود رجوی ص  ( کتاب اور، قواعد تکامل، مجموعه سخنرانیت یین جهان )قواعد و مفهوم تکامل)

۴۰۳) 
 

  گوید:  چی در این  مینه می و مهدی ابریشم
 

گفت. الاقل ا  کنارش رد  ای که ]رجوی[ می نور این حرکت ایدئولوژیک به همه مون تابید. تو همین کوره»
. حاال اونی که بودیم نیستیم. افتخار مون نوب شد. ایدئولوژی مون براق شد شدیم. خیلی چرک و کثافت

دیم که  کنیم. نس ت به اونایی که این راه رو نرفتند. سر هستیم. به همین دلیل به خودمون جرأت می می

کنیم. ایروش هستیم.  بگیم بعد ا  این انقالب، ماها همه مون عضو سا مان مجاهدینیم. مگه نه؟ افتخار می
کنه و  ن داده. دستمونو گرفته خدا کنه بعد ا  اینم بکنه. که میمریدش هستیم. معلّم ماست. یادمو

تونه نکنه. حمد و سپاس خدای را که تمامی ما مجاهدین را توسط مسعود و توسط مریم به این راه  نمی
رهنمون شد که بی شک اگر ن ود، ما راهی جز ضاللت و گمراهی نداشتیم. )نشریه مجاهد اانزدهم 

 (۹۹ص  ۹۴۳ی   شماره ۳۱۶۴فروردین 
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حنیف  دوده است و حاال دیگر « ایدئولوژی»را ا    «کدورت»چی، مسعود رجوی  بنا به ادعای مهدی ابریشم

توانید باشید.  که بودید نمی« اونی»گیرد شما  که بودند نیستند. قطعاً وقتی انقالب صورت می« اونی»مجاهدین 

مجاهدین « ایدئولوژی»در « انقالب»نیست بلکه « دینمجاه»در « انقالب. »اند کلمات به درستی انتخاب شده
های ایدئولوژیک مجاهدین نیز  یر و رو  برداشت« انقالب»کنند. در این  است که ت   آن افراد نیز تغییر می

 وند. ش های ق لی مجاهدین به کناری گذاشته می شوند. به همین دلیل آمو ش می
 

 گوید:  نژاد می  نیفچی در ارت اط با ایدئولوژی ح مهدی ابریشم

 
خواست اولین گام را به لحاظ ایدئولوژیک بردارد گفت: مر  بین حق و باطل در  وقتی می  محمد حنیف»

کند به  ها و استثمار کننده است. نه مر  بین کسی که ادعا می ی اجتماعی، مر  بین استثمار شده م ار ه
 «خدا اعتقاد دارد و کسی که اعتقاد ندارد. 

خرداد  ۳۳ -ی انقالب ایدئولوژیک در درون سا مان مجاهدین خلق ایران چی درباره ابریشم  مهدی )سخنرانی
 (۹۴و  ۹۱صص  ۳۱۶۴ –

 

هایی که به  او در همین سخنرانی که برای القا و توجیه انقالب ایدئولوژیک صورت گرفته در مورد افراد و گروه
 گوید:  کنند می گیری می ذیرند و علیه آن موض ا مسعود رجوی را نمی« ایدئولوژی»و « انقالب»درستی 

 
اند، هر نامی هم که  ی مجاهدین کشیده اراکندن بر چهره کردن سا مان و لجن ی که تیغ شقه کسان»

ی انقالب قرار ندارند. بلکه در مقابل آن هستند. خواه مثل خمینی مدعی  برخودشان بگذارند، در ج هه

ی  یان اوشالی مدعی استقالر باشند و خواه مثل مدعیان مناف  ط قهگرایا اسالم باشند، خواه مثل ملی
ترین اقدام سا مان مجاهدین یعنی استیفای  انقالبی و ارتجاعی بر سر انقالبی کارگر با مواض  به  ایت ضد

 (۳۵ص   همان من  ) « نان، تیغ بکشند. ی  مار شده حقوق به  ارت رفته و لگد
 

خار  « ی انقالب  ج هه»و « خلق»ی  قاد نداشتن به خدا، فرد و سا مان را ا  دایرهنژاد اعت در ایدئولوژی حنیف
های ق لی  نژاد با برداشتن مر بندی کننده است و حنیف ونده و استثمارکند چون مر بندی بین استثمارش نمی

و « او»اشتن به شخص دارد. اما در ایدئولوژی مسعود رجوی اعتقاد ند بر می« اولین گام را به لحاظ ایدئولوژیک»

 شود.  می  «خلق»و « ی انقالب  ج هه»کند باعث خرو  فرد و سا مان ا   مطرم می« انقالب»ارتجاعی که به عنوان 
برای ت دیل یک سا مان ایشرو و مترقی به یک « اولین گام را به لحاظ ایدئولوژیک»رجوی هم با این مر بندی 

شود که بخشی ا  آن مانند  دارد و در ادامه به فجایعی منتهی می می ی در خدمت اهداف و مناف  خود بر «فرقه»
 نوک کوه یخ بیرون  ده است.

شود. اگر به  بان ایدئولوژیک مجاهدین بگویم او روی  قائل می« خدا» در حددر واق  رجوی برای خود مقامی 

 گوید:  چی می مهدی ابریشم منم خدای بزرگ شما.« االعلی  انا ربکم»گفت:  شود که می دست فرعون بلند می
در واق  مجاهدین سه دهه  ودتر ا  می ام «. کسی که این ره ری را ق ور نداشته باشد به خدا شرک ور یده»

شرک به خداوند « والیت فقیه»و « امر  ولی»یزدی و احمد جنتی به این کشف تاریخی رسیدند که عدم اعتقاد به 
 است.  

دهد. و در این  مینه  مالک و معیار، او و اعمالی است که انجام می ،ود رجویمسعجدید و بدی  در ایدئولوژی 

ی او که با  ی نیروهای سیاسی ایرانی، ا  چپ )به جز مهدی سام  و محفل چند نفره ابایی ندارند که کلیه
( گرفته نندک  سپری میبا طیب خاطر و در اناه بورژوا ی، دوران با نشستگی خود را  اند مسعود رجوی بیعت کرده

 بنامند.  «انقالبضد»و « ضدخلق»... را  خواه و مشروطهها،  ذه یم ها، ملی گراها، لی رار تا روشنفکران، ملی
 

ارتاب « ی ضد انقالب ج هه»تابد به  نمی مسعود رجوی را بر« انقالب ایدئولوژیک»ای که به هر نحو  استثمارشونده
های  جنام افرو ترین جنگترین و  اذیرد حتی اگر ره ری راست که او را می« ای استثمارکننده»شود اما  می

کند  که او ترسیم می« خلقی  ج هه»و « ی انقالب  ج هه»را هم به عهده داشته باشد به « امپریالیستی»

 ایدئولوژی حنیف معنای دیگری ندارد.  رویکرد جز تقابل باایوندد. این   می
ین گونه به دشمنی با نیروهای مترقی کشورش بپردا د. این کار تنها ا  امکان ندارد یک انقالب مردمی و ایشرو ا

 دهد ساخته است.  که نوید قهقرا می« انقالب نوین»یک 
و ارائه شد به خوبی   بندی بسته« انقالب ایدئولوژیک»که تحت عنوان دگردیسی امرو  اثرات ویرانگر این 

 هویداست. 

  انقالب ایدئولوژیک و اس ا  آن متفاوت است. مسعود رجوی در ارت اط حتی تعریف ایدئولوژی مجاهدین در ایش ا
  گوید: می ۵۶در جزوات آمو شی تدوین شده در سار « خیوصیات ایدئولوژی ما )هویت ما( چیست؟»با 

 
ترین نیروها  ترین و بالنده ایدئولوژی ما اسالم م تنی بر نگرش توحیدی است که در هر شرایط مداف  محروم»

های  باشد. بنابر این در مطق  کنونی تاریخ، عنیر مجاهد با ویژگی ات اجتماعی )مستضعفین( میو ط ق
ترین نیروها و ط قات جامعه )کارگر و  استثماری که اساساً بر بالندهارتجاعی و ضد امپریالیستی، ضد ضد

های  ود را بسوی آرمانانقالب راه خ ی مسلحانه با امپریالیسم و ضد دهقان( متکی است، و ا  طریق م ار ه

 « شود. گشاید، مشخص می توحیدی می
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نما  )آمو ش و تشریح اطالعیه تعیین مواض  سا مان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان ااورتونیستی چپ

 (۶۹و  ۶۳صص 

 
 کند؟ مجاهدین را برشمارد آیا بر همین موارد تأکید می« خیوصیات ایدئولوژی»اگر امرو  او بخواهد 

 

 گوید:  می ۳۱۵۰د رجوی در دفاعیات خود در دادگاه نظامی در بهمن مسعو

آیا مسعود رجوی امرو  حاضر است به « دو د؟ های چه کسی را می آقای رئیس! کریستین دیور در ااریس ل اس»

 همین سؤار ااسخ دهد؟

« حنیف»ئولوژی عاطفی و احساس ااکی که اید های ، روابط انسانی، علقه«مسعود»ایدئولوژی با حاکم شدن 

ی  کوشد خمیرمایه ا  همان ابتدای تولدش می« ایدئولوژی»رود. این  بین مجاهدین به وجود آورده بود ا  بین می
شان که در اثر فشارهای روانی دست  ی همسر، رفیق و همراه و همر م با جنا ه تا وقتی دهدمجاهدین را تغییر 

صفایی  بخوانند. کمار رفعت و ... «نعش»، «الشه متعفن»مواجه شدند با بیرحمی او را  ،به خودکشی  ده
 -)م ی مجت ی میرمیران و در عین حار معترضانه  با خودکشی دردمندانه ینچگونگی برخورد مسئوالن مجاهد

کشد. و این تا ه شروع عفونتی بود که امرو  سراسر وجود  تر به تیویر می را به تلخی هرچه تمام بارون(

 فته است. مجاهدین را فراگر
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61107.html  
 

ی سیاسی و م ار اتی است و نه ایدئولوژیک. من  و اثرات ناشی ا  آن ا  جن ه« انقالب ایدئولوژیک»مخالفت من با 
ارم. به نظر گونه که به جدایی دین ا  دولت معتقدم به عدم دخالت دین و ایدئولوژی در م ار ه نیز اعتقاد د همان

دانند و در عین حار همچون مجاهدین  بند به م ار ه مکت ی و ایدئولوژیک می هایی که خود را اای ی آن من همه

دهند اگر نادان ن اشند قطعاً شارالتان و درو گو هستند و قید فریب مردم را  شعار جدایی دین ا  دولت را می
 ها اعتماد کرد.  دارند و ن ایستی به آن

ای کوتاه مدت است نیا  به استفاده ا  دین و مکتب و  شود برای امر م ار ه و تغییر یک نظام که اروژه مگر می
های بیشتر است نیا  به استفاده   ای درا  مدت و با ایچیدگی  ی یک جامعه که اروژه ایدئولوژی باشد اما برای اداره

 ی کشور نه؟ عقیدتی داشت و برای ادارهشود برای م ار ه ره ر  ا  دین و ایدئولوژی ن اشد؟ مگر می

 
 های ایدئولوژیک هم گفته بود:  گیری در مورد خطا مسعود رجوی به صراحت ا  سخت

 
خطاها و اشت اهات بر دو نوعند: خطاهای سا مانی و خطاهای ایدئولوژیک. در حالیکه در برابر خطاهای »

وژیک )ااورتونیسم، رویزیونیسم و ...( بایستی سا مانی باید انعطاف نشان داد، در برابر خطاهای ایدئول

ی مسلط در کار فرد یا سا مان نداشته  گیر بود. ممکن است اشت اه کوچک باشد و جن ه بسیار سخت
ی مسلط یافت و به جریان ت دیل شد، دیگر با یک انحراف یا با ااورتونیسم مواجه  باشد، لیکن وقتی جن ه

تعیین مواض  سا مان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان   )آمو ش و تشریح اطالعیه« هستیم. 
 (۹۲نما ص  ااورتونیستی چپ

 
 ی وفاداران به مکتب اوست.  نژاد به عهده ی نقد دگردیسی در ایدئولوژی حنیف ال ته وظیفه

 گویی نهادینه شده در مجاهدین دروغ

 

 کند. دروغ در قالب ت لیغات و دستكاری در یرا به دو دسته تقسیم م های توتالیتر در سیستم هانا آرنت، دروغ
 سا ی به صورت دستكاری در واقعیت با هدف تط یق واقعیت با نظریه.  واقعیت، و دروغ در فرآیند تیمیم

 

  گوید: های توتالیتر می جور  اورور در ستیز با ادبیات در مورد درو گویی در نظام
 

شود،  تالیتر جاری و ساری است آنگونه که بعضاً ادعا میهای تو ای که در دولت درو گویی سا مان یافته»
یافته جزو ناتی  های سا مان ی نیست. این درو گوییگری نظام یک کار میلحتی موقتی نظیر حیله

توتالیتاریسم است. ا  منظر توتالیتری، تاریخ چیزی است که باید آن را جعل و خلق کرد نه چیزی که باید آن 

 «را آموخت!
 

کنم تا  در مجاهدین نیست. تنها به چند مورد اشاره میمستمر ی درو گویی و د لکاری  شریح تاریخچهقید من ت
 چگونگی آ ا  و روندی که این مسیر ایموده را نشان دهم. 
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کردن  با آ ا  سیادت مسعود رجوی بر سا مان مجاهدین و ا  دوران  ندان شاه، این سا مان به سمت نهادینه

استراتژیک  ای در ای های ی شکست آییم نمود این سیاست در سایه اما هرچه جلوتر می درو گویی حرکت کرد

ی استییار  بیشتر و بار تر شده است، الجرم وقتی به نقطه ،و تاکتیکی مجاهدین و به منظور اوشاندن حقیقت
نارسا  برای بیان آنحتی واژه دروغ نیز رسند که دیگر  ای می بزرگتر شده و به چنان درجهها هرچه  رسند دروغ می

 کند. جلوه می
ی وصیت هم داشت  ی مجاهدین که جن ه نژاد و سعید محسن در ایامی خطاب به اعضای باقیمانده محمد حنیف

 گویند:  صداقت را موجب بقای مجاهدین دانسته و می

 «ـ اتخان موض  صادقانه در هرجا و مکانی...  الف » 
 

  ها عامل ماندگاری مجاهدین شود صداقت ی ضربه تواند علیر م همه ای که می که تنها سرمایه دانستند ها می آن
العمل مؤکد بنیانگذاران مجاهدین، ا  همان  مسعود رجوی برخالف دستورور یدن بی قید و شرط است. متأسفانه 

برخالف اهدین بوده است. او گویی و انهان داشتن مواض  در مج ابتدا با توجه به شخییتی که داشت م تکر دروغ
فهمد بهمن با رگانی یکی ا  اعضای مرکزیت  ها وقتی می ی ره ران مجاهدین بالفاصله اس ا  اعدام آن توصیه

خواهد که عقایدش را انهان  مجاهدین دیگر اعتقادی به اسالم ندارد و به مارکسیسم گرایش ایدا کرده ا  او می

 کنند.   نما ی هم انتخاب می حتی او را به ایش کرده، به مدت سه سار نما  بخواند و
 

شدن درو گویی در مجاهدین سهیم بود. او نیز به وصیت بنیانگذاران مجاهدین عمل  علی  رکش نیز در نهادینه
انقالب »کرد وی ایشنهاد ا دوا  با مریم و راهگشایی  های مسعود رجوی که ادعا می نکرد.  رکش وقتی بر دروغ

 کرد.   رفت تا بر گردنش فرود آید تیز  ا  ایران داده، مهر تأیید  د، تیغی را که می را« ایدئولوژیک

ولی در  و ایش ا  آن نیز در کردستان بود برد در کنار مسعود رجوی و در اورسوروا  به سر می ۶۳ اسفنداو ا  
ا  ضربه  دن به او و نیروهای  برد و رژیم عاجز شد که گویا در ایران به سر می ت لیغات مجاهدین چنان وانمود می

 ارداخت!  نگاران ا  درون ایران می مجاهد است.  رکش حتی به دروغ به میاح ه با رو نامه
 

 را انتشار داد که در آن « ت ی در سرحد جنون»ی نشریه تایم با عنوان   مقاله ۳۲۶ی  نشریه مجاهد شماره
 

نظامی مجاهدین و قائم مقام مسئور  -ی سیاسی  برادر مجاهد علی  رکش فرمانده   قسمتی ا  میاح ه»

سار دارد، در  ۱۴اور سا مان در داخل کشور، با یک خ رنگار ایرانی نیز نقل شده است. علی  رکش که 
کنیم. ما   ی خودمان برخورد می ما با خمینی به شیوه»  مخفیگاه خود در تهران به یک خ رنگار ایرانی گفت:

کشانیم و آرام و سنجیده نفس رژیمش را  ای می یسی او را به فلج رشد یابندهال –سرااای دستگاه نظامی 
 رکش که نفر اور در لیست سیاه خمینی است، همچنان معتقد است که آخوندهای حاکم « آوریم. بند می

در  ی قدرت رساندت ساقط  خواهند شد. او ) ها را به اریکه با انفجار قهرآمیز همان خشمی که در ابتدا آن

های مجاهدین در سراسر کشور بدون  ی مرگ خمینی، هسته در لحظه«  گوید: با مرگ خمینی( می   رابطه
گرانی که  های بعدی، دست به تهاجم تمام عیاری بر علیه رژیم خواهند  د. آنگاه تحلیل العمل انتظار دستور

تخوش شوک شگفتی ایم، دس ی کوچک سوءقید کننده تنزر ایدا کرده گویند ما به حد یک دسته می
 «خواهند شد.

 ص اور و سوم( ۳۱۶۱فروردین  ۲شن ه  انج ۳۲۶ی  )مجاهد شماره

 
هم در ابعادی که باعث  ی مرگ خمینی آن در لحظه« های مجاهدین هسته»و سراسری « تهاجم تمام عیار»

 ایران. گران شود به همان اندا ه دروغ و  یرواقعی بود که حضور علی  رکش در  شگفتی و شوک تحلیل
 

ا دوا  »برد بنا به صالحدید وی در مراسم  با آن که علی  رکش در اورسوروا  و در کنار مسعود رجوی به سر می
 شرکت داده نشد و رجوی به دروغ مدعی شد:  « ایدئولوژیک

 

یدم ایشنهاد ]ا دوا [ را علی  رکش فرستاده بود و عقل خودم به این ایشنهاد راه ن رده بود ... بعدها شن»
که علی  رکش در رابطه با همین ایشنهادی که خودش فرستاده بود ملتهب و مریض هم شده بود و ... بعد 

نوشته محمود عطایی رسید ... بله این دو کوه مرد، این دو شیرآهن کوه مرد با مریم و مهدی عزم ما را 
 «جزم کردند.

 

ا دوا  وی و مریم عضدانلو آنقدر روشن و بدیهی گری قید داشت وانمود کند ضرورت  مسعود رجوی با این حیله
 کردند.  بود که تشکیالت داخل کشور و فرماندهی قیام نیز به آن رسیده بودند و مؤکداً بر انجام آن اافشاری می

 
ترین  ترین نیروهایشان که در ایران در سخت  رکش و مسعود رجوی و دفتر سیاسی مجاهدین حتی به نزدیک

گفتند. موضوع  ردند، و به  ندانیان سیاسی که تحت شکنجه و آ ار و انیت بودند راست نمیب شرایط به سر می
های مسعود  با ی شدن وی نیز یکی ا  حقه« ملتهب و مریض»ادعای کتمان کردن محل اقامت علی  رکش و 

شد خود را  مسعود رجوی در  ندان  مان شاه نیز هرگاه اوضاع تنگ میی وی بود.  های شریرانه رجوی و دروغ

 داد.  جلوه می« ملتهب و مریض»
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ا  اولین قربانیان  های توتالیتر درست ع رت نگرفت و خود یکی هم ا  تاریخ احزاب و سا مانمتأسفانه  رکش 

 شد. سا ی  و ارونده درو گویی
اس ا  فته و به عراق ر ۳۱۶۴انداختن انقالب ایدئولوژیک به دستور مسعود رجوی در فروردین  برای جا رکش   علی

ها اهلو  های تفتیش عقاید و جلسات مرسوم در فرقه که به دادگاه« انقالب ایدئولوژیک»های  تشکیل نشست
ی مسعود رجوی  و کمیته مرکزی، اسیر توطئه« دفتر سیاسی»های   د و جا انداختن انقالب ایدئولوژیک در الیه می

 شد. 

61308.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

بیشتر « عقلش»خوانده شده بود و رجوی ادعا کرده بود « شیرآهن کوه مرد»و « کوه مرد»او که ا  سوی رجوی 
ارکان متهم شد و تمامی « توطئه»و « خیانت»رسید، چندماه بعد به  می« ا دوا  ایدئولوژیک»ا  وی به لزوم 

بر این دروغ بزرگ  در انجماد کامل و مرعوب ا  فضایی که بر روابط مجاهدین حاکم شده بود گیری مجاهدین تیمیم
  صحه گذاردند.

ی محمدرضا سعادتی روبرو شدند به جای روشنگری در  ی  یرمنتظره «نامه وصیت»ره ران مجاهدین وقتی با 

روغ اای حزب توده و ... را در نگارش آن ایش کشیدند در حالی که مورد آن به انکار موضوع ارداختند و حتی به د
ی  تنها آن را توطئه های بهرام آرام را انتشار داد نه نوشته ی اطالعات دست رو نامه ۳۱۵۵  وقتی در بهمن ماه

رگمی ی صحت تحلیل و ار یابی خود و سرد ساواک نخواندند بلکه بر اصالت آن اای فشرده و محتوای آن را نشانه
 لنینیست مجاهدین و یکی ا  سردمداران آن خواندند.    کاری بخش مارکسیست و ندانم

 

تر، اس ا  آن که رژیم بخش گزینشی ا  اسناد ساواک در ارت اط با مسعود رجوی را انتشار داد، مجاهدین به  ایش
جعلی راج  به مسعود رجوی  روایتی ،تکااو افتادند و با به صحنه فرستادن ع اس داوری به نقل ا  سعید محسن

   سالی که داوری  ندان بود کسی ا  او نشنیده بود: ۶را تولید کردند. روایتی که در طور دوران 
 

ـ تیرباران اولین دسته ا  اعضای مرکزیت سا مان ـ بود که ما ا   ۵۳فروردین  ۱۰شاید چند هفته بعد ا  »
اعدام کرده اند. یعنی علی میهندوست، ناصر صادق، محمد تا ا  بچه ها را  ۴طریق مالقات با خ ر شدیم که 

با رگانی و علی باکری. وقتی این خ ر را به سعید دادیم، من حالتی ا  خوشحالی در او دیدم که در لحظه 

“. چه خوب شد که مسعود را اعدام نکردند”یا “ اس مسعود ماند”اور برایم نامفهوم بود. بعد خودش گفت 
ام و در آن خوشحالی او که در آن لحظه  ا من طی این سالیان هر رو  بیشتر فهمیدهآن خوشحالی سعید ر

خرداد، من دائم در کنارش بودم. موقعی  ۴های ق ل ا   ام. در هفته فهمیدم هر رو  بیشتر سهیم شده نمی
هند کرد که اعدام خودش و حنیف نژاد و اصغر برایش قطعی شده بود، به من گفت که ما را قطعاً اعدام خوا

سالم مرا ”برند، من ایامی دارم که باید به مسعود برسانی. سعید گفت:  و به  ودی تو را هم ا  این جا می

های تو خیلی سنگین شده و تنها فردی هستی که ا  کمیته  به مسعود برسان. به او بگو که مسئولیت
ت، بار امانتی است که در این مرحله ای، تمامی تجربیات سا مانی در وجود تو مت لور اس مرکزی باقی مانده

های  یادی خواهی افتاد، تمام تمجیدها نثار  به تو سپرده شده، کوران حوادث  یادی را خواهی دید، به فتنه
دانم به م ار ه خودت  ها نثار تو خواهد شد، چون می شویم و تمام تهمت ما خواهد شد، چون ما شهید می

شوی که خیلی خیلی باالتر ا  ماها قرار خواهی گرفت،  یرا تو هر رو   یادامه خواهی داد و وارد مراحلی م

 «و هر ساعت شهید خواهی شد، یک شهید مجسم
 

http://www.mojahedin.org/news/125071 
 

های سعید محسن او فقط همین  تگوید چیزی به این مضمون. گویا در میان صح  ع اس داوری حتی نمی
. همچنین ا  قرار معلوم یادش رفته بود که این موضوع مهم را در طور ااراگراف را کلمه به کلمه ا  حفظ کرده است

اگر وی را تنها جایی گیر بیاندا ید و ا  او بخواهید همین ااراگراف را ی  ندان با کسی در میان بگذارد.  سار دوره ۵

 د قادر به تکرار آن نیست.کرار کنا  حفظ ت
بنا « خیلی خیلی باالتر ا  ماها قرار خواهی گرفت»ی مسعود رجوی تردیدی نیست که ع ارت  با توجه به روحیه

مسعود رجوی ا  تولید شده است.  که داشت« کیش شخییتی»و براساس  صالحدید خودش و بابه خواست 
مجاهدین که هیچ بلکه باالتر ا  امامان شیعه و امام حسین ا  بنیانگذاران « خیلی باالتر»همان موق  خودش را 

 دانست.  می

برادر متفاوت است. سا ی بود، « قهرمان»که مخالف کند با نگاه او  چه ع اس داوری ا  سعید محسن نقل می آن
 نویسد:  آخرین وصایای سعید میدر مورد ع دهللا محسن وی 

 
ی بردند. یک سربا  بود به اسم ج اری، که موق  رفتن به وقتی در اوین بودم من را به سلور انفراد»

روی  –ریز  –یک کا ذ سیگار بود که سعید با خودکار کالهش کا ذی در آورد و به من داد. دستشویی ا   یر 
من کارهای  یادی کردم: هم کارهای درستی داشتم. هم اشت اهاتی کردم.   ع دهللا!»آن نوشته بود: 

ام یک خواهش دارم:  را مرا ب خشند: اشت اهاتم ا  روی عمد ن وده است. ا  تو و خانواده امیدوارم خدا و مردم

 « ...« کنند( من را برای مردم، قهرمان نسا ید بعد ا  این که من مردم )شک نداشته باشید که مرا اعدام می

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61308.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61308.html
http://www.mojahedin.org/news/125071
http://www.mojahedin.org/news/125071


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

01۳ 

 

 

وگوها: ع دهللا  های سیاسیت گفت )سا مان مجاهدین خلق ایدایی تا فرجام ، مؤسسه مطالعات و اژوهش

 (۹۸۲ی  محسن، جلد اور، صفحه
  

متأسفانه وقتی این روایت جعلی تولید شد و انتشار یافت موسی خیابانی هم  نده بود و در مقابل آن به خاطر 
 سکوت کرد. « ی ارتجاع توطّئه»و مقابله با « میالح جن ش»

 

اس ا   ۵۰سار  آبانماهمرکزی مجاهدین در   دانست رضا رضایی عضو کمیته سعید محسن نمی ۳۱۵۳آیا در خرداد 
ره ری این سا مان را به عهده دارد؟ « تمامی تجربیات سا مانی»فرار ا   ندان به مجاهدین ایوسته و به همراه 

ی سا مان  چرا وی برای رضا رضایی ایام نفرستاد؟ مسعود رجوی که درون  ندان بود و عمالً امکانی برای اداره
که در ای کشته  توانست سا مان را با سا ی کرده، نجات دهد و یا آن را نابود کند. چنان ی مینداشت. رضا رضای

، با اعمار جنایتکارانه و «تکامل یافتن»ادعای  و شدن او، تقی شهرام با تسلط بر مجاهدین، ضمن تغییر ایدئولوژی
در  در مسیر فروااشی ایش برد.ین سا مان را های استالینیستی منتقدان و مخالفین به هر شکل، ا  تیفیه

 برداری رجوی ا  تقی شهرام را توضیح دادم. کپی« ۲۹گزارش »

 
دانست حسین روحانی دیگر عضو مرکزیت مجاهدین و گروه ایدئولوژی آن و  نمی ۳۱۵۳سعید محسن در خرداد آیا 

ر دبی را به ایران شدگان د ی عملیات ربودن هواایمایی که با داشت و فرمانده« شناخت»ی کتاب  نویسنده
را با « تجربیات سا مانی» نده و در خار  ا  کشور است و  ،گیری کرده آورد و کسی که مسعود رجوی را عضو می

 خود دارد؟

 
دانست بهمن با رگانی یکی دیگر ا  اعضای مرکزیت مجاهدین در  ندان  نمی ۳۱۵۳سعید محسن در خرداد آیا 

ادرسی ارتش او را همچون مسعود رجوی با یک درجه تخفیف به ح س است و به خاطر اعدام برادرش محمد، د
 ابد محکوم کرده؟  

ع اس داوری به نیابت ا  مجاهدین آگاهانه سعید محسن را برای این جعل تاریخی انتخاب کرده و بر اساس روایت 
 کند.  ی این سا مان، نقل قور جعل می مجاهدین ا  تاریخچه ۳۱۵۲سار 

های متعدد تأکید کردم. چنانچه شاهد  الگوبرداری مسعود رجوی ا  استالین با آوردن نمونه روی« ۲۹گزارش »در 

ها دقیقاً در  ی مجاهدین به دستور وی و برای تجلیل ا  مقام وی با نویسی شده و نقل خاطره  بودیم تاریخچه
ه او ا  همان ابتدا نظر شود ک چنین نمایانده میدر این تاریخچه شوند.  خدمت چنین هدفی به کار گرفته می

حتی در گروه ایدئولوژی مجاهدین بوده است. در « جانشین بنیانگذار»نژاد بوده و همواره  ی محمد حنیف کرده
دانیم حتی  در حالی که می    الهام دیگر مجاهدین بوده است.ی اصلی و من  ها ره ر و سا مانده ی عرصه همه

درصد کادرهای اصلی مجاهدین نیز رفقای مسعود رجوی متوجه  ۲۰ و دستگیری بیش ا  ۵۰ی سار  ق ل ا  ضربه

 ای بیمار ساخت.  صفاتی در او شده بودند که بعدها ا  او خودکامه
 ادگان یکی ا  بنیانگذاران مجاهدین و قهرمانان شکنجه  اصغر بدی  اعضای قدیمی مجاهدین ا  اختالف عمیق علی

 با خ ر بودند.  رجوی«  رور»دیدگاه حنیف نژاد راج  به  وحسادت شدید رجوی به وی  با مسعود رجوی و
دهد که  محمد حنیف نژاد اس ا  اعدام اعضای مرکزیت مجاهدین و  نده ماندن مسعود رجوی ایامی را انتشار می

نژاد  بدیل او نیست. حنیف ای به مسعود رجوی و نقش بی مورد تأیید مجاهدین است. در این ایام هم مطلقاً اشاره

گاه روی نقش مسعود رجوی تأکیدی  رساند هیچ هایی را به مجاهدین می های متفاوت ایام آن که در موقعیت با
 نکرد. 

نفر ا  اعضای مرکزیت مجاهدین  ۴ ادگان دیگر عضو بنیانگذار مجاهدین که بعد ا  شهادت  اصغر بدی  دستخط علی
اهدینی است که بیرون ا   ندان هستند و نوشته شده موجود است. روی سخن او به مج ۵۳فروردین  ۱۰در 

  ایامی برای مسعود رجوی و داخل  ندان ندارد:
 

 نظرم به گذراند می را سختی شـرایـط قـ الً  که ایران او  حار در جن ش مورد در مسائل برخی و کلیات»

 چهارشن ه که بودم آن ااکنویس و آوری جم  درصدد باکری[ ]علی بهرو  شهیدم برادر توصیه به که رسیده
 است. کرده مشغور را فکرم هنو  که آمد ایش محمد( به دادن )ابد همزمانش توطئه و فروردین ۱۰ انگیز  م

 نظرم به چه هر اراکنده و نـاقص طور به لذا صدقوا...( رجار المؤمنین )من گذرد می سریعاً  فرصت چون
 شرایط این در را سا مان کار ادامه مسئولیت خار  در که برادرانی که مطمئنم ولی نویسم می رسیده

 ایم داشته که هایی  فلت ا  گـرفتن اـند و گـذشته گـرانـ های تجارب ا  گرفتن درس با دارند دوش به بحرانی

 «آمد. برخواهند خود خطیر مسئولیت عهده ا  وجه بهترین به
 

را با خود به بیرون ا   ندان « تجارب گران های گذشته»تردیدی نیست که روی سخن او با رضا رضایی است که 
 برده و ره ری مجاهدین را به عهده دارد. 

  
 ادگان، مسعود رجوی، تراب  مرکب ا  بدی  هیئت مجاهدینکند که در جریان سفر  هللا میثمی روایت می لطف

یده بود  ادگان و مسعود به حدی رس اختالف بدی  ،های فلسطینی به ل نان و اایگاه شناس و لطفعلی بهپور حق

  (۱۲۳ص ۳,  هللا میثمی خاطرات لطفكردند. )  دند و یكدیگر را تحمل نمی كه این دو با هم حرف نمی



 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

001 

 

همین مسئله بود. کادرهای مجاهدین ا  یک سو ضعف در  ندان  ۳۱۵۳یکی ا  دالیل انزوای رجوی در سار 

 ادگان در  یر شکنجه  ت حماسی بدی مسعود رجوی در جریان با جویی را دیده بودند و ا  سوی دیگر شاهد مقاوم

 بودند. 
ا  وجود ایام سعید محسن راج  به مسعود رجوی با خ ر ن ودند. در حالی  ۵۲یک ا  مجاهدین تا اردی هشت  هیچ

توانست داشته باشد. به ویژه که مسعود  ای می که در  ندان اشاره به این موضوع نقش بسیار تعیین کننده
گذاران و اعضای مرکزیت مجاهدین در رأی گیری برای انتخاب اعضای ره ری این سا مان رجوی اس ا  اعدام بنیان

گیری در سا مان مجاهدین شد و  های بعد مخالف هرگونه رأی و راًی در  ندان رأی نیاورد. به همین دلیل در سار

 را ایش کشید. « صالحیت»موضوع 
معلوم نیست او که وصیت سعید محسن را نداد. ع اس داوری یکی ا  کسانی بود که به مسعود رجوی رأی 

  ؟شنیده بود چرا برای انتخاب مرکزیت درون  ندان به مسعود رجوی رأی نداد
ای رأی آوردند. مسعود رجوی در واکنش اولیه  هللا خامنه ها و فتح در این رأی گیری موسی خیابانی، کاظم شفیعی

 افتد.  میو ... به گریه 
صحه  در این مورد ای، موضوع فوق را برای من تعریف کرد و بر روایت میثمی )ارژنگ( خامنه هللا فتح ۹۰۰۲در سار 

 . گذاشت

های بعد و هنگامی که ره ر عقیدتی مجاهدین شد ا  تمامی  ندانیان سیاسی  رجوی انتقام این تحقیر را در سار
کوشید بیشترین تحقیر را  نین میهایی که به نوعی به او رأی نداده بودند گرفت. او همچ ی آن سابق و همه

 ی کسانی کند که ایش ا  وی به عضویت سا مان مجاهدین درآمده بودند.   متوجه
 

های خود را تحت عنوان گزارشات رسیده ا  داخل  های اخیر هرگاه مناف  ره ری مجاهدین اقتضا کند دروغ در سار

 دهد.   رژیم و ... انتشار می
های مختلف این سا مان جعل  توسط مجاهدین نیز ساختگی و توسط دستگاه ا  اسناد انتشار یافته خشیب

ها بدون کوچکترین  ام و آن گوشزد کرده ینشوند. مواردی را من شخیاً به اطالع باالترین مسئوالن مجاهد می
 کنند.   اند موضوع را منتقل می دفاعی گفته

 
امرو  مسئوالن مجاهدین به ایم که  ای رسیده نقطهشدن درو گویی در مجاهدین به  در مسیر نهادینهمتأسفانه 

  مجا  هستید هر درو ی را بر بان بیاورید. انجمن ،دهند برای نگاه داشتن افراد در روابط نیروهایشان دستور می

اندا ی تظاهرات  نان جعلی در  کنند، مدعی راه دهند،  ندانی سیاسی اینترنتی تولید می صوری تشکیل می
شوند، در باالترین سطح مریم رجوی و کمیسیون  نان شورای ملی  ری صدها نفر طی آن میتهران و دستگی

  کنند.  سا ی علیه منتقدان ا  هیچ سیاهکاری و درو ی ابا نمی  برای اروندهشوند و  مقاومت در آن درگیر می
 

485.html-esdaghi.com/maghalehhttp://www.irajm 

 
ن سا مان با دروغ سرشته شده اود ایامرو  تارو گفتند، اگر در ابتدا با توجیهات گوناگون در بعضی موارد دروغ می

تیم فوت ار کنند  تیور می ،دولت این کشورمردمش به خاطر ت لیغات  ند که  شمالی اهلو می  و به کره است
 فینار این مسابقات رسیده است.  ا شکست حریفان بهر دارد و بدر جام جهانی حضو کشورشان

 

http://www.khabaronline.ir/detail/365091 

 مسعود رجوی رهبر و سمبل نسل فدا 

 

ی  ی همه ی اخیر را در مسعود رجوی خالصه کرده و او را سم ل و عیاره دهه ۴مجاهدین تمامی م ار ات 

ای بود و نه  کنند. بر اساس ت لیغات مجاهدین، بدون وجود او نه م ار ه میها معرفی  فشانی ها و جان فداکاری
و گرفت. ا  همین رو هرگونه انتقاد به او را ضربه به جن ش و مقاومت  ها شکل می مقاومتی در جامعه و  ندان

 دهند.   جلوه میع ور ا  مر  سرخ 
و کسی « نسل فدا»ی سم ل و مقتدای  هره، به منظور مخدوش کردن چ«۲۹گزارش » ،در ت لیغات این سا مان

ی آن ا  سوی دستگاه  خورد تهیه شده است. و نویسنده در او گره می« رنج اسیران»و   «خون شهیدان»که 
 بکاهد.  «خورشید فرو ان انقالب»اطالعاتی رژیم به خدمت گرفته شده تا ا  درخشش 

 

گفته شده منحیر به فرد نیست. در مجاهدین ا  سوی چه در مورد شخییت، منش و کردار مسعود رجوی  آن
کند تا کسی جرأت   ای ا  تقدس هر مست دی را احاطه می همچون هاله  «ت لیغات بیهوده»های توتالیتر  نظام

 نزدیک شدن به حریم او را نداشته باشد. 
قی و تسلط او به ای ا  سجایای اخال و نزدیکان خامنه« بیت ره ری»کنندگان  هایی که اداره ی شهادت مقایسه

های  دهند با گفته ... میو ور شی  و هنری و و ادبی فنون نظامی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و تاریخی

های توتالیتر  ی این دو و تشابه عملکرد سیستم  العاده ش اهت خارق ی دهندهنشان ،نزدیکان رجوی در مورد وی
 است. 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
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جان ه ا  ره ران سیاسی ن اید تنها به تیویری که  عی و همهدر حالی که برای رسیدن به شناخت دقیق، واق

رویم. در مورد مسعود  دهند بسنده کنیم. در  یر این صورت به بیراهه می ها ارائه می چاکان و یا مأموران آن سینه

در دوران وی در حالی که  گویند گوش فرا دهیم. شدگان در ره ری می چه نوب رجوی نیز ن ایستی تنها به آن
ها را  شود که بیشترین شکنجه اهلوی کمترین شکنجه را متحمل شد در ت لیغات مجاهدین او کسی معرفی می

  گذراند. ا  سر
 کردند:  و یا در ادعایی عجیب مطرم می

 

های دژخیمان ساواک به حدی رسید که توان فیزیکی وی  شدت شکنجه ،۵۱ـ  ۵۴های  خیوص در سار به»
 « …کرد البتش ساواک را تحقیر و منکوب میاو با اایداری و ص اما را به صفر رسانده بود

 
ا  درون بندهای  ندان اوین و قیر  شان توسط مناب  های دقیقی که در حالی که مسئوالن ساواک به خاطر گزارش

 ۱۰نفری که در  ۲ها به دست آورده بودند او را در میان  داشتند و شناختی که ا  مسعود رجوی در با جویی
 قرار ندادند.   ه شدند،های اوین به رگ ار بست در تپه ۳۱۵۴ردین فرو

 

. شود. باید ا  گذشته درس گرفتن اید تکرار  ،اشت اهی که نسل ما مرتکب شد و بهای آن را به سنگینی ارداخت
 رد.  بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گی برخوردارند که میها و م ار ان ا  وجوه مختلف شخییتی  ی چهره همه

 
مسعود رجوی که انتشار عمومی یافت و اصالت آن به تأیید مجاهدین ی ساواک در مورد   اگر اسناد محرمانه

مربوط به هر ، ه شدآن اختیاص داد و توجیه به رف  و رجوعالعاده نشریه مجاهد  ی فوق و یک شمارهرسید، 

فرد ثیت برای آن این سا مان آبرو و حی شخییت سیاسی دیگری و به ویژه مخالفان و رق ای مسعود رجوی بود،
به وی نیز انتشار عمومی یافت و مجاهدین در ق ار آن  مربوطکه اظهارات ارویز ثابتی   گذاشت به ویژه باقی نمی

گیری نکردند.  سکوت کردند. مجاهدین تنها نیروی سیاسی بودند که در ق ار کتاب ارویز ثابتی و اظهارات او موض 
 دانست وارد شدن در این حیطه و درافتادن با ارویز ثابتی به نف  او نخواهد بود.  ا  هرکس می مسعود رجوی بهتر

 
توسط رژیم انتشار یافت و مجاهدین بر  ۶۰ بهاراگر اسناد مربوط به ارت اط دکتر کاظم رجوی با ساواک که در 

خود در استخدام وی به عنوان من    ها را تأیید کرد و به نقش اصالت آن صحه گذاردند و ارویز ثابتی شخیاً آن

ی برخورد  تأکید کرد مربوط به هر کس دیگری بود نحوه و اختیاص حقوق ماهیانه در سفر به سوئیسساواک 
این را نه ا  روی دشمنی با  .که به سکوت ا  کنار شهادت ارویز ثابتی بگذرند مجاهدین قطعاً متفاوت بود. نه آن

اسناد مربوط به وجود که نس ت به   ای گویم. وگرنه من با وجود آگاهی اقعیت میبلکه بیان و ،دکتر کاظم رجوی
یاد و  کتابم را نیز به کنم و می کردم و  ابرا  می اوام را به  همچنان عالقه ،داشتم ی دکتر کاظم رجوی سابقه

و  ن من و ما حق داشتبه گرد شخیاً فرد صالحی بود و کردم چرا که معتقدم او اهدا و جعفر اوینده او ی خاطره

  جانش را هم در این راه نهاد. 
های  ی اوین و در مقابل دوربین رجوی بود و در حسینیه  ویژه منتقدان مجاهدین به جای منیره اگر هرکس دیگری به

 و فرهاد نیری و ... و کسانی همچون ابوالقاسم اثنی عشریو همراه توابین  ندان  ۶۳هم در سار  تلویزیونی آن
 شد،  حاضر می ندکمک با جو بود اوین ۲در شع ه که 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8hcVBcTHZo 
 

ی او  که متوجهای  ناجوانمردانه اتاتهام ساختند و چه داند مجاهدین چه ایراهن عثمانی ا  آن می خدا می
 ۶۲عام شدگان  سم ل قتل منیره را به خاطر آن که خواهر مسعود رجوی بود ،در حالی که مجاهدین کردند. نمی

شایان نکر گویم.  معرفی کردند. این را نه به خاطر دشمنی با منیره بلکه با کردن فرهنگ منحط مجاهدین می
و ا  بیان آن نیز  ی ویژه دارم  قهعال ،ها فروغ  ی جاودانه و همه منیرهبه  سابق است که من به عنوان یک  ندانی

دانم اگر به جای او بودم چه  کردم و می  او و مشکالت و تنگناهایش را درک می ،من. کنم نکرده و نمیخودداری 

 بسا رویکرد بهتری نداشتم. 
 

hp?id=100http://www.irajmesdaghi.com/page1.p 
 

و یا اگر به جای مادر و ادر مسعود رجوی، مادر و ادر فرد دیگری آن مواض  را علیه فر ندشان و مجاهدین گرفته 

جدا ا  سر به خاطر مناف  سیاسی بود،  ها آنداند مجاهدین بدون در نظر گرفتن فشاری که روی  بودند، خدا می
هایی در  کردند و چه توهین ها نمی ه اتهامات دیگری را نییب آنچ« ما ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ »دادن شعار 

 داشتند.  ها روا نمی حق آن
دهند و  نزدیکان مجاهدین نیز در گفتگوهای خیوصی تیویر مث تی ا  مسعود رجوی ارائه نمیبرخی ا  حتی 

در مجاهدین که و قدیمی  یکی ا  اعضای سابقکنند.  اردا ی و درو گویی او تأکید می گری، صحنه بیشتر بر توطئه
فدایی »و خود را  رجوی نوشتمسعود و مریم ی ارسو  و گدا ی خطاب به  هم نامه« انقالب ایدئولوژیک»جریان 

هنگام دستگیری در  رجویدر گفتگویی خیوصی به من گفت  معرفی کرد« ااک اخته در بستر ره ری مجاهدین

ی لب او را  ی فرانسوی سالک گوشه هنگامی که نشریهکرد  برایم تعریفده تا کابل هم نخورد و  ۳۱۵۰شهریور 

https://www.youtube.com/watch?v=S8hcVBcTHZo
https://www.youtube.com/watch?v=S8hcVBcTHZo
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=100
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=100
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که چرا چنین تیویری ا  خود به خ رنگار ارائه داده  کند میبه رجوی اعتراض  گزارش کردی ساواک  اثر شکنجه

به در  ندان هایی که مسعود رجوی  های متفاوتی در مورد توهین من در گفتگوهای خیوصی شهادتاست. 

 ام.  رد شنیدهک موسی خیابانی می
که ا   را چند روایتی ندانیان  مان شاه با گو کنم، به نقل را های منفی در ارت اط با رجوی  روایتبه جای آن که 

کسانی که دن ار حقیقت هستند نها برای  تا صحت و سقم آ کنم بررسی میسوی شیفتگان او مطرم شده 
  روشن شود. 

بیش  ی چاالوسی ای و خمینی در  مینه همچون نزدیکان خامنهجوی چی یکی ا  نزدیکان مسعود ر مهدی ابریشم

  گوید: هایی که مسعود رجوی متحمل شده می او در مورد عواقب شکنجهنوآوری داشته است.  بقیه ا 

ها گاهی من  رفت اشت این اعالمیه می خیلی جاها خود مسعود برای این که ما ها یاد بگیریم مشخیاً »
افتاد  گرفت. برای این که ا   ندان آمده بود. شکنجه شده بود و مریض بود. روی م ل می خودم واقعاً قل م می

« گرفتیم. توانست بگوید و دیکته بکند. هر رو  باید موض  می دقیقه یک جمله بیشتر نمی ۵دقیقه به  ۵و هر 
 ( ۱۴ی  صفحه ۳۱۶۴ خرداد –ی انقالب ایدئولوژیک  چی در باره )سخنرانی مهدی ابریشم

 

است. ا  آن تاریخ تا  ۵۴مسعود رجوی آخرین باری که ممکن است تحت شکنجه قرار گرفته باشد مربوط به سار 
کدام چنین گزارشی ا  او و  هیچ ،اند بند بوده های کمیته مشترک و اوین با او هم  صدها تن در  ندان ۵۲سار 

کند.  تری در میان مجاهدین ایدا می بعد نقش فعاربه  ۵۴اتفاقاً او ا  سار  اند. هایی که متحمل شده نداده شکنجه
ای است که  ناشناخته  برد که آن هم ربطی به شکنجه نداشت. این چه بیماری او ا  بیماری شای  میگرن رنج می

   ؟اند بگویدنتو« دقیقه یک جمله بیشتر ۵دقیقه به  ۵هر »اس ا  آ ادی ا   ندان برو  کرده و باعث شده که فرد 
مجاهدین رفت تا در  های یک نظام توتالیتر می هنگامی که ویژگیخود  ۳۱۶۴تیرماه  ۹۶در سخنرانی  یچ ابریشم

  گوید: مسعود رجوی می خیوصبار  شود در 

 
کند. بیش ا  همه ا  خودش  همیشه اور ا  خودش شروع کرده است. بیش ا  همه ا  خودش طل کاری می»

و هزار برابر به  -ام بارها گفته –را تا صد برابر « فدا»گیرد.  انتظار دارد. بیش ا  همه به خودش سخت می
آورد. فقط وقتی خودش هزار  خواهد و اصالً به  بان نمی هایش نمی خودش تحمیل نکند، ا  نزدیکترین آدم

تواند جزیی ا  این را جریان وار در سا مانش جاری  شود که می برابر فدا داشته باشد، آنوقت مطمئن می

 « ها بخواهد. آن کند و ا 
 

وجه »ای در مورد خیوصیات ره ری نوین مجاهدین و  دفتر سیاسی مجاهدین طی اطالعیه ۶۱ اسفنددر 
  آن به شکل  یر شهادت داد:  «ی  ممیزه

 

شود. ضمن  گر می راذیری او جلوه ی دیگر این ره ری، در او  ا  خودگذشتگی و ایثار و خط وجه ممیزه»
جوی هیچ صعوبت و سختی را در حق دیگران روا نداشته مگر آن که خود های گذشته مسعود ر سار

ایشاایش طعم آن را چشیده باشد و یا خود ایشتا انه نخستین داوطلب تحمل کردن و بردوش کشیدنش 
باشد. بر همین روار بود که مسعود خود نخستین داوطلب عملیات مقدس انتحاری در سا مان مجاهدین 

مان موسی قویاً با آن مخالفت  ی ما سردار شهید فتر سیاسی سا مان و در رأس همهخلق ایران بود اما د
 «ور یدند.

 (۳۱۶۱اسفند  ۳۲، ۶ی  )اطالعیه دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سا مان مجاهدین خلق ایران صفحه

 
 ی همین اطالعیه آمده است:  در ادامه

 
ز قابل توجه است مسعود نه تنها هیچگاه ا  اذیرش ، این نکته نی در فضائل این ره ری یکتاارستِ انقالبی»

های  ات وارده به شخص خود، دریغ نکرده، بلکه خطاها و اشت اهات سا مان را در  مینهداقی انت ایشتا انه

مختلف نیز ولو اینکه مستقیمأ هیچ نقشی در انجام آن نداشته، ایوسته به تمام و کمار به گردن گرفته 
 «است

 
او  ۶۴در خرداد  ،ی تحریر درآمده است. سه ماه بعد واقعی توسط علی  رکش به رشتهاین ادعاهای  یر

 و ا دوا  مسعود و مریم رجوی بود.« انقالب ایدئولوژیک»ی دیگری در حمایت ا   ی بیانیه نویسنده
 

فرود آمد و  بر گردن خودش ،داد ی که نوید می«ره ری ااک ا »ی  ، تیغ بیرحمانه ۶۴اما دیری نگذشت که در ااییز 

خطاها و اشت اهات »ی  ره ری نوین برخوردار شد و همه« فیوضات و برکات  سرچشمه»او اولین نفری بود که ا  
مجاهدین معرفی شد تا یک بار سیاسی و استراتژیک به اای او نوشته شد و مسئور شکست خطوط « سا مان

 یک نفر چه نتایج هولناکی را در ای دارد.  های قدرت در دست دیگر ثابت شود در اختیارگذاردن تمامی اهرم
 

 نویسد:  در مجاهدین می «دستجمعی»در مورد ره ری  ی مزبور اطالعیه رکش در 
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در چهارچوب سا مان مجاهدین خلق ایران ره ری اخص مسعود رجوی هرگز و هیچگاه در ت این و در تناقض »

کس ره ری خاص او ایوسته بر تارک گیری دستجمعی ن وده است. به ع با ره ری و کار و تیمیم

انقالبی دستجمعی درخشیده است. به ع ارت دیگر ره ری  -تیکدموکراگیری و ره ری و طر  کار  تیمیم
ها دور یا نزدیک، بالاستثنا، با روحیات و اخالقیات متعالی یکتاارستانه، انسانی  مسعود در تمامی ساراخص 

تهای صداقت و صراحت نیز همراه بوده است. چنین صفاتی ال ته تیک عجین و ال ته با مندموکراو کامالً 
باشد. در اث ات این خیائل یکتاارستانه و بغایت  تیک نوین مردم ایران بوده و میدموکرای ره ری انقالب  ال مه

تیک و انسانی که ایوسته با عواطف بسیار رقیق و فرو ان بشری همراه بوده است میزان رشد و دموکرا

بایستی تیریح و تکرار کنیم که قدر و شأن . ... ادرها و اعضا مجاهدین حجت آشکاری استانسجام ک
شود. ا  این نظر  ره ری اخص مسعود رجوی دقیقاً بر تارک ره ری و طر  کار دستجمعی قابل فهم می

های  یک سا مان و یک انقالب، مجاهدین را به شیوه« نقش ره ری اخص»اباطیل مدعیانی که عاجز ا  درک 
اند، در داخل سا مان مجاهدین هیچگاه جز ل خند تمسخر و جز نگاه عاقل اندرسفیه  فردارستانه متهم کرده

ترین،  چرا که بر حسب تجارب مستمر و طوالنیت ره ری خاص مسعود، خود واقعی ،برنیانگیخته است 
ی در درون سا مان سی واقعی و ره ری دستجمعدموکراترین و مشهودترین ضامن یگانگی و رشد و  جدی

 «مجاهدین خلق ایران بوده است.

 
 (۳۱۶۱اسفند  ۳۲ ،)اطالعیه دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سا مان مجاهدین خلق ایران

 
گیری  کار و تیمیم»ی  ی مزبور صحه بگذارد و در عمل نحوه مسعود رجوی برای آن که بر مفاد و محتوای اطالعیه

را  « انقالبی دستجمعی -تیکدموکراطر  کار »ای ا  درخشش    بکشد، جلوه  رکش و دیگران  را به رخ علی« جمعی

 ی ظهور رساند.  به منیه  رکشی درون تشکیالتی  در محاکمه
 –تیک دموکرا»ای درون تشکیالتی در ااریس، در یک اقدام   رکش همانطور که خود وعده داده بود در محاکمه

« مسئور شکست مجاهدین»و ، «خیانت»عود و مریم رجوی و به اتهام توطئه علیه مس« انقالبی دستجمعی
  ه اعدام محکوم شد.و با تأیید کمیته مرکزی ب« دفتر سیاسی مجاهدین»توسط 

روحیات و »با « منتهای صداقت و صراحت»خود را در « عواطف بسیار رقیق و فرو ان بشری»مسعود رجوی ال ته 
به جای آن که اعدام شود  قرار داد و وی« عفو»علی  رکش را مورد  تلفیق کرده و« اخالقیات متعالی یکتاارستانه

تا آخر عمر تنها اجا ه یافت در قرارگاه اشرف و در  والحفظ قرار گرفت و سپس به عراق برده شد  با داشت و تحت

ت و خیلی اوقا نثار کند« مسعود و مریم»د را به خو« عشق»ی روابط مجاهدین به عنوان یک هوادار،  حاشیه
حتی وقتی در منتهای فروااشی روانی ا  مریم رجوی افرادی که در کنار او بودند ا  هویت او با خ ر ن ودند. 

خواست اجا ه دهد محافظت مسعود رجوی را به عهده گیرد در اقدامی تحقیرآمیز درخواست او را بدون ااسخ 
 گذاشتند. 

و در عراق نیز  رکش آنقدر  ین حکمی را نداشتخیلی روشن است که مسعود رجوی در ااریس امکان اجرای چن

خرد  رجویهدف اصلی شد.  که نیا ی به چنین کاری احساس نمیای بود   اریشی و دچار چنان روانسربه راه بود 
ی اعضای دفتر سیاسی و مسئوالن مجاهدین بود که ا  سرنوشت وی   رکش و تهدید بقیه  کردن و تحقیر علی

به انجام آن شده بود و حذف فیزیکی او سودی نداشت. هرچند او در عملیات بدون  درس ع رت بگیرند که موفق
 برای همیشه خاموش شد. « فروغ جاویدان»با گشت 

 

ی علی  رکش، توسط سعید جمالی )هادی افشار( یکی ا  اعضای مرکزیت وقت مجاهدین که  شرم محاکمه
  ی تحریر در آمده است. شخیاً در آن حضور داشته به رشته

 
56434.html-http://pezhvakeiran.com/printm 

 
ی او را دیده است، شرم موجزی  صفایی که مدتی در نشریه مجاهد با او همکار بوده و فیلم محاکمه و کمار رفعت

 ی برخوردمجاهدین با او دارد.  ا  محاکمه و نحوه

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61308.html 

 
چی چندماه ق ل ا  این که علی  رکش به اتهام خیانت دادگاهی و محکوم به  این در حالی بود که مهدی ابریشم

  ی انقالب ایدئولوژیک گفته بود: در سخنرانی خود درباره ،اعدام شود

 
ر سا مان هستند هیچ چیز ا  ار ش علی  رکش کم این که مسعود و مریم باالترین صالحیت ایدئولوژیک د»

 (۶۰ص  -ی انقالب ایدئولوژیک  در باره ۳۱۶۴خرداد  ۳۳سخنرانی « ) کند. نمی
 

را کرده بود اما همراهان او در دفتر سیاسی  ای « تیفیه»بینی چنین  ایش ۶۳سار در ال ته مسعود رجوی 
  شدند:  ی منظور او نمی متوجه

 

http://pezhvakeiran.com/printm-56434.html
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چنان سر ندگی و تحرکی برخوردار  التی که در آن  ایوسته خون تا ه جریان دارد، ا  آنارگانیسم تشکی»... 

تواند بطور اتودینامیک  وائد و فضوالت  است که هم تدریجاً قدرت با سا ی و ترمیم ضربات را دارد و هم می

مرحله تنظیم  ای در تعارض با اصور حاکم بر آن کند. اما اگر سیاست و خط مشی مرحله« تیفیه»خود را 
ی تدریجی و انتخاب ط یعی و اصلح در  «تیفیه»نداشته باشد، نه فقط « تطابق»االت اع  شده و با اصور ال م

ها و اعضاء ناباب و دف   کار نخواهد بود بلکه در فقدان فضا و معیارهای عملی ال م برای تیفیه و طرد اندام
های سالم نیز  نوردد و به سلور تشکیالت را درهم می سموم و  وائد تشکیالتی انجماد و فساد تارواود کل

 رود.  یکجا برباد می« حیثیت و اعتماد و سا مان...»کند و خالصه سرانجام  سرایت می

ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله
 ( ۱۶و  ۱۵، ص ۳۱۶۵

 
درجات کمار را ایموده و افراد و انواع  او ،«انتخاب اصلح»و « تنا ع بقاء»  ود تحت قانونمسعود رجوی معتقد ب

 شوند.  میشمرده « ها و اعضاء ناباب اندام»که اعضای دفتر سیاسی مجاهدین بودند « تنا ع»ضعیفتر در این 
دف  »شدند تا  تا با  جی میی تدری«تیفیه»بایستی « ها و اعضاء ناباب اندام»این « تطابق»و « تنا ع»ط ق اصل 

ی آن سرایت فساد به  که نتیجه« انجماد و فساد تارواود کل تشکیالت را هم در نوردد ،سموم و  وائد تشکیالتی

فرصت  که خود وی بود،« انتخاب اصلح»به این ترتیب  باشد.که اعضای سا مان بودند « های سالم سلور»
  کند. نر رهنمورا بطرف کما« انواع»مانده   باقی یافت می

، «سر ندگی و تحرک»، برخورداری ا  «خون تا ه»ترین تیمیمات خود را اشت ع اراتی چون جریان داشتن  او سیاه
 کرد.  اجرا می« اتودینامیک  وائد و فضوالت»تیفیه 

ها و  او سلور« رحمت»کرد، در حالی که  معرفی می« رحمت و رهایی»آور  مسعود رجوی خود را ایام

تحقیر « انسانیت» ها های مجاهدین بود که در آن های برگزار شده در قرارگاه نشست و« اشرف»های  اهگ شکنجه
و به  نجیر و انقیاد کشاندن جسم و روم و تام و تمام « بندگی»داد  که او نویدیش را می  ای  «رهایی»شد. و  می

  روان افراد بود. 
شان کرد  بستن بر امیار ط یعی  د را مج ور به طالق و چشمی  نان و مردان مجاه  همه  مسعود رجوی در حالی

 دید. اش نمی که خود همچنان مزدو  بود و نیا ی به نفی و سرکوب  رائز جنسی
و «  سل»، «دیگ»  ،«حوض»های تحقیرآمیز  او در حالی تمامی مجاهدین را مج ور به شرکت در نشست

عمرش انتقادی به خود نکرد چه برسد دیگران اجا ه ایدا کنند کس ااسخگو ن ود و در  کرد که خود به هیچ« طعمه»

 به او انتقاد کنند. 
های مختلفی که بقیه  اند که خود در صحنه  مانده  کرد که چرا  نده ی مجاهدین طل کاری می او در حالی ا  همه

 جان دادند،  نده مانده بود و این روند همچنان ادامه دارد. 
کسانی ، (Survival Syndromeروان شناسی اصطالحی جا افتاد به اسم سندروم بقا ) در ،میالدی ۶۰ی  در دهه

چرا »های بسیار جان به در برده بودند با بحران روانی  ی هولوکاست با تحمل رنج که ا  جنگ جهانی دوم و فاجعه

این دسته ا   های دهد تا مرهمی بر  خم مواجه شده بودند. بشریت تالش بسیاری به خر  می« ام من  نده
برد تا  تمامی تالش خود را به کار می ،های مسئور و متعهد انسانبرعکس قربانیان نهد اما رجوی درست 

گو و دست آمو   هایی بیمار و ناتوان به جامعه و بله قربان کند و انسان« سندروم بقا»مجاهدین را دچار بیماری 
 برای تشکیالت تولید کند. 

 

ای است که متأسفانه توسط  ، دروغ شریرانه«عملیات مقدس انتحاری»ای انجام او بر« داوطل ی»ادعای 
د. داستان ا  این قرار است که مسعود رجوی در شی دفتر سیاسی مجاهدین تولید  کنندگان اعالمیه امضا

 بردن نظر خود به منظور ایش ]عملیات هللا اک ر[گیری برای انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی، نشست تیمیم
شود که حاضر است شخیاً به خود بمب بسته و  گذاری و کشتن بهشتی، مدعی می م نی بر ضرورت این بمب

همین ادعای اوشالی را رنگ و لعاب داده و « دفتر سیاسی مجاهدین»در یک عملیات انتحاری بهشتی را بکشد. 
 کند.  گذشتگی مسعود رجوی قالب می به عنوان شجاعت و ا  جان

اعضای دفتر سیاسی و مرکزیت  ،«انقالب ایدئولوژیک»ادعای اوشالی دیگری در جریان  مسعود رجوی در

کنم و با مریم به ایران  همه چیز را رها می»حمایت نکنید « انقالب»مجاهدین را تهدید کرده بود چنانچه ا  این 
 «بندیم. رتیب میدهیم و دفتر مجاهدین را به این ت رفته و طی یک عملیات انتحاری خود را به کشتن می

 
55655.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 

 

افتادند که تو را به خدا چنین کاری  به دست و اای او میبار  هایی رقت در صحنهها  هر بار هم بادمجان دور قابچین
دانش  ا  این نوع القاب و تعاریف در تاریخ ایران تا دلتان بخواهد برای شاهان و امیران، کمنکنید و ما را یتیم نگذارید. 

 افزاید.   اند و تکرار آن بر فضلیت کسی نمی در و جرأت و فاسد ردیف کرده  و بی
های   یک ا  اعضای معمولی و حتی هواداران دارای رده اس ا  شروع فا  نظامی، نه تنها مسعود رجوی، بلکه هیچ

ها در هیچ نوع عملیاتی که  آنکردند.  های مسلحانه شرکت نمی تظاهراتعملیات نظامی و تشکیالتی باال نیز در 
ها نیز که در درگیری مسلحانه کشته شدند یا در اثر آتش  هرکدام ا  آنرفت شرکت نداشتند.  بیم خطر در آن می

ی نیروهای کمیته و سپاه و  بود و یا در اثر حملهمتقابل ناشی ا  شناسایی در خیابان توسط نیروهای رژیم 

 ها.  های تیمی آن  دادستانی به خانه

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-55655.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-55655.html
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 های تشکیالتی مجاهدین حتی در سطح هواداران بود. ترین رده ی مسلحانه بر دوش اایین بار اصلی م ار ه

را داشتند اس ا  های نظامی  های مسلحانه کشته شدند و یا بیشترین عملیات بسیاری ا  کسانی که در درگیری

 سی خرداد و شروع فا  نظامی به تشکیالت ایوسته بودند. 
ها  به خاطر مسئولیتی که در آنو  شرکت داشتم ۳۱۶۰ی شهریور و انج مهر  تظاهرات مسلحانهرشته  ۵من در 

ی نهاد  دهیکی ا  دوستان نزدیکم که ردانستم.   را می ها این تظاهراتکننده در  افراد شرکتی  داشتم سطح و رده
ما با هم  ندگی و را نداشت.  نظامی  تظاهرات مسلحانه و عملیاتی شرکت در  اجا ه ،آمو ی داشت دانش

ماندم تا اس  شدم و منتظر می میکردیم و من در قرارهای تشکیالتی او با اعضای سا مان نیز حاضر  فعالیت می

کار مث تی جز اجرای  هیچکه من در جریان بودم  ۶۰ مهرماهخرداد تا  ۱۰ا  ها  آن ا  اایان قرار با هم به خانه رویم.
ی دو  فاصلهبرد.  اذیری را باال می دادند که در آن شرایط خ طی بزرگ بود و میزان ضربه ام نمیانجتشکیالتی قرار 

و قرار شد بعید بود  یر شکنجه دوام آورد  ها دستگیر می قرار حداقل یک هفته و گاه بیشتر بود. چنانچه یکی ا  آن
بدون آمادگی و دوراندیشی ال م شروع شده بود، مجاهدین « فا  نظامی»جایی که  ا  آن ۳۲اش لو نرود. تشکیالتی

و بسیاری ا  هواداران و اعضای مجاهدین بدون اوشش  گسیختگی عجی ی بودند به لحاظ تشکیالتی دچار ا  هم
 ۳۸ها سردرگم بودند.  ال م در خیابان

ارداختند. من  ها و بیشترین هزینه را نیز آن دادند ترین هواداران تشکیل می ین را سادههای عملیاتی مجاهد تیم

شان آگاه بودم. عملیات انتحاری صورت  شناختم و نس ت به موقعیت تشکیالتی ها را ا  نزدیک می بسیاری ا  آن
 ترین هواداران انجام گرفت.  ا  سوی ساده هم گرفته توسط مجاهدین

حسین ای،  کاظم افجه  اده، محمدحسین خداکرمی، هادی علویان، محمدرضا ابراهیم ،مجید نیکو ،گوهر ادب آوا 
نژاد، صدوقی، اشرفی اصفهانی،  که به ترتیب روی دستغیب، مدنی، هاشمیبابایی، علی اورابراهیمی، 

ه در بندرانزلی بخش عملیات انتحاری انجام دادند و یا ویتانا )میترا( جوینی ک کچویی، واعظ ط سی و احسان

 ی مجاهدین بودند.   عملیات انتحاری انجام داد جملگی هواداران ساده
 نی در شهرها اس ا  انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری نیز مجاهدین ا   حتی در جریان عملیات خمپاره

بودند استفاده  دهعراق برده شبه ا  ایران و ارواا و آمریکا ترین نیروهای تشکیالتی و کسانی که به تا گی  ساده
دار بودند و یا در مقاطعی به  ندان مجاهدین افتاده بودند و با آ ار و  در این میان کسانی که مسئله .کردند می

 های بدون با گشت فرستاده شدند.  تحقیر مواجه شده بودند نیز به عملیات و  انیت
 

گردانی   داری مریم عضدانلو و معرکه میانهی مسعود رجوی و با  ماه بعد با اشاره ۶دانست  اگر علی  رکش می

کمیته مرکزی « شهود»و « دفتر سیاسی»ی تشکیل شده ا  سوی  «منیفه»چی و هیئت  مهدی ابریشم
دفتر »مجاهدین به چنان عقوبتی دچار خواهد شد، آیا جمالت بی سر و ته و متملقانه  یر را که به امضای اعضای 

 نوشت؟ رسید می« سیاسی
 

هللا   اش که در کالم ی ا دوا  ایام ر اکرم با همسر اسرخوانده ی با الهام ا  آیات قرآنی دربارهدفتر سیاس»

ی   های خدایی توصیف شده است، اذیرش ا دوا  با مریم را بمثابه مجید حقا ت لیغ یکی ا  خطیرترین رسالت
  کیفی جدیدی برفرا  تمامی او»ی  ا  جانب مسعود ار یابی نمود و آنرا بمثابه« فراتر ا  حماسه»حرکتی 

های  او  کیفی جدیدی برفرا  تمامی حماسه»ی  های تاریخ مسعود ار یابی نمود و آنرا به مثابه حماسه
بزرگترین و مهمترین و خطیرترین ابتال کل دوران م ار ات و حیات سیاسی و تمامی « تاریخ مجاهدین

 «ی ره ری مسعود بر سا مان مجاهدین دانست.  تاریخچه

 (۳۱۶۱اسفند  ۳۲)اطالعیه دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سا مان مجاهدین خلق ایران 
 

او  کیفی جدیدی بر فرا  »و « فراتر ا  حماسه»های مسعود رجوی که ا  سوی دفتر سیاسی مجاهدین  فداکاری
له، هشت سا ۳۸صدر  شود چیزی نیست جز ا دوا  با فیرو ه بنی خوانده می« های تاریخ مسعود تمامی حماسه

بعد ا  طالق فیرو ه   ماه اس ا  شهادت اشرف ربیعی و سپس تیمیم به ا دوا  با مریم عضدانلو چند هفته
 ها ق ل فراهم نشده باشد.  الساعه باشد و مقدمات آن ا  ماه تواند تیمیمی خلق که قاعدتاً نمی صدر بنی

ا دوا   کرده، با  ۳۲ساله ۳۸با مینا خیابانی  چی هم که اس ا  طالق مریم عضدانلو با دستور رجوی مهدی ابریشم

   گوید: میکند و  به جلو می اش فرار خود و ره ر عقیدتی« فتح م ین»ناشی ا  ایرو ی و و هیجان  افتخار
 

گیرد با  نی که ا  شوهرش  گیرد و اگر ال م باشد چهارتا  ن هم می بله ره ری سا مان سه تا  ن می»
فعه ا  شش تا شوهر هم طالق گرفته باشد، در راستای انقالب ا دوا  طالق گرفته باشدت حتی شش د

 « کند. می

 (۵۴ص  -۳۱۶۴خرداد   ۳۳ی انقالب ایدئولوژیک  چی درباره )سخنرانی مهدی ابریشم
 

                                                           
07

همراه با یکی دیگر ا  هواداران مجاهدین دستگیر شدم، هشیاری ما  تشکیالتی هنگام اجرای قرار ۳۱۶۰در شش مهرماه    

   یافت. های باالی مجاهدین ادامه می ی ضربه به سادگی تا رده مان محفوظ بماند وگرنه دامنه باعث شد که اطالعات
08

  کرد که مطلقاً با شروع فا  نظامی همخوانی نداشت. می« حزب»صح ت ا  تشکیل  ۳۱۶۰چی در بهار  ابریشم مهدی   
0۳

چی با مینا خیابانی توسط  کند و تیمیم ا دوا  مهدی ابریشم مسعود رجوی خود را ولی و قیم مینا خیابانی معرفی می   

 شود. وی گرفته می
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اوشانند.   به هر عمل  شت و ق یحی ل اس عافیت می« در راستای انقالب»متأسفانه مجاهدین با افزودن ع ارت 

اگر مسعود بخواهد ه است های انقالب ایدئولوژیک گفت مهدی ابریشمچی در یکی ا  نشستشود  حتی گفته می

 )نقل به مضمون( تا  ن بهش میدیم. مگر  ن توی سا مان کم داریم؟ ۳۰۰۰
 

صدر  فیر ه بنیبا های انتشار یافته، ا دوا  مسعود رجوی  نامه های بعد مجاهدین کوشیدند در  ندگی ال ته در سار
کوشیدند تا با  حذف کنند. و ا  طرف دیگر در همین رابطه می ،بود او« های بزرگ فداکاری»ی  در  مره را که

وقتی یکی ا   نان مجاهد در « اشرف»های  های مختلف ساکنان اشرف را فریب دهند. در یکی ا  نشست دروغ

اش توسط  ا  دالیل برکشیدنکند، مریم رجوی که یکی  صدر سؤار می مورد ا دوا  مسعود رجوی و فیرو ه بنی
در هاست  سارمسعود رجوی برای چنین لحظاتی است بالفاصله دخالت کرده و به شنوندگان که ا  قرار معلوم 

فیرو ه همچنان عاشق مسعود است و به همین دلیل هنو  ا دوا  نکرده »گوید:  کنند، می   ندگی می«  ار»
همسر ایام ر تکرار « عایشه»یچ مردی نداده است. گویا داستان تن به رابطه با ه« مسعود»یعنی بعد ا  «. است

 صدر دارای همسر و فر ند است. شود. در حالی که فیرو ه بنی می
ی جدابافته نشان دهند ا  گفتن  ی قدسی به رجوی ب خشند و او را تافته مسئوالن مجاهدین برای آن که چهره

های مسعود  انکار هرگونه جذابیت و کشش جنسی در ا دوا  ها به منظور نفی و کنند. آن هیچ درو ی ابا نمی

ای  صدر و مریم رجوی ارت اط جنسی نداشته است! موضوع را به گونه کردند که وی با فیرو ه بنی رجوی، ادعا می
 کنند.  سر به مهری را نزد او افشا می کردند که گویا را  به شنونده منتقل می

ی دست ره ری  ها را نیز با یچه والً حقی برای  نان نام رده قائل ن ود و آنها اص ی آن مانده نهن بسته و عقب
ارسیدند اس چه نیا ی به ا دوا  و این  تر بودند نمی مانده شنوندگان که ا  گویندگان عقبدانست.   عقیدتی می

عود رجوی شان شدند و تنها مس ی مجاهدین ملزم به طالق همسران حتی در دورانی که همه ؟همه هیاهو بود

گویا او به این ترتیب  کردند یم و مسعود رجوی تأکید میا  این امر مستثنی شد دوباره روی عدم ارت اط جنسی مر
 کند.  ها تحمل می فشار بیشتری را نس ت به آن

دفتر سیاسی »دهد شخییت او برخالف ادعای  نشان می ،ی گذشته دهه  بررسی  ندگی مسعود رجوی در سه
 ارداختند.  سا ی ا  وی می ها به مقتضای رو  و مناف  سیاسی به چهره و آن بوده« مجاهدین

 
هایی که علی  رکش در اطالعیه دفتر سیاسی سا مان ا  وی کرده بود  گاه به تعریف و تمجید مسعود رجوی هیچ

خواست علی  رکش را به  باور نداشت. چرا که خود وی اس ا  شهادت موسی خیابانی هنگامی که می

ها داشته باشد  مقامی خود در داخل کشور انتخاب کند ا  همین القاب و ع ارات، بدون آن که اعتقادی به آن مقائ
  در مورد او به کار برده بود:

 
برادر مجاهد قهرمان علی  رکش که در سلسله مراتب تشکیالتی سا مان، در موض  جانشینی سردار »

ی طوالنی  ندان آریامهری و چه ق ل و یا بعد ا  آن، مدار  ها شهید موسی خیابانی قرار داشت، چه در سار

و مراحل خطیر انقالبی را در چارچوب سا مان مجاهدین خلق ایران، یک به یک طی نموده و به عنوان یکی 
ترین ره ران مجاهدین خلق، ا  خالر تمام این آ مایشات، موفق و سرفرا  بیرون آمده است. او قائم  ا  ار نده

چه در سطح سا مان  –های سیاسی، نظامی و تشکیالتی اینجانب در داخل کشور  ی مسئولیت همقام کلی
 « باشد. ...  می -مجاهدین خلق ایران و چه در رابطه با شورای ملی مقاومت

 

ادامه داده بود. « سالم بر برادر مجاهد علی  رکش»با « سالم بر آ ادی -سالم بر خلق»رجوی ایامش را اس ا  
 تلقی شده بود. « آ ادی»و « خلق»معنای آن بود که علی  رکش ا  سوی مسعود رجوی مترادف با این به 

 (۶۳، اردی هشت ۹۶ارواا و آمریكا، شماره  -)نشریه انجمنهای دانشجویان مسلمان
 

های تشکیالتی را به دست گرفت، بالفاصله  ی اهرم وقتی رجوی به ره ری عقیدتی مجاهدین رسید و کلیه
 علی  رکش شد و انتقام گذشته را ا  وی گرفت. ی  و نه ی متوجه

 

  گوید: ی علی  رکش شد می کمار رفعت صفایی در مورد بخشی ا  اتهامات شخییتی که متوجه
 

ی دور و نزدیک علی  در جریان این محاکمه مسعود رجوی با دست اعضای دفتر سیاسی اش به گذشته»
شود،  و آ ادی ا   ندان رژیم سلطنتی آ ا  می ۵۲ا  سار   نند، و در تونلی تاریک که  رکش نقب می

شود که  رکش اس ا   کنند. در این مسیر حتی گفته می یهائی م نی بر "ُبزدر بودن" را استخرا  م فاکت

ها بود، هنو  با چِک عالمت سالمتی با  تظاهرات میلیونی مردم در خیابان آ ادی ا   ندان شاه که میادف با
ه کاری و ترس خیالی بر او طوری مسلط بود محافظه ا مان قرار اجرا کرده است. یعنی اینکه،سایر اعضای س

کشیدند او هنو  خودش  های شاه را اائین می های مردم در رو  روشن مجسمه که حتی در دورانی که توده
کرده  ایت میضوابط امنیتی ایشین را رع را در دوران حاکمیت تمام عیار ساواک نگاه داشته بوده است و

به هر صورت ا   مانی که مسعود رجوی تیمیم بگیرد که کسی خائن بشود، قطعأ خواهد شد. در  است.
 «شوند.  شوند، که اختراع می های خیانت کشف نمی ین راستا فاکتا

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61308.html 
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نواالنوار بود و این برای مسعود رجوی  یرقابل   کاظمی شخییت  عالوه بر انتقادات سیاسی، علی  رکش شیفته

ی علی  رکش و نواالنوار و نظر  رکش راج  به رجوی در  ندان  ی رابطه هللا میثمی درباره  تحمل بود. لطف

  نویسد: می
 

وقتی که من به  ندان قیر بند چهار و انج و شش رفتم، یک مالقات چهار ساعته با علی  ۳۱۵۵سار »
در حالیکه مسعود رجوی کتاب هگل »گفت:  م. او محو شخییت کاظم )نواالنوار( بود و می رکش داشت

خواند و فعالیتی در  ندان نداشت، کاظم عمالً تشکیالت  ندان و جن ش مسلحانه را اداره و ارتزاق  می

 «کرد. می
 (۳۴۰ص ۳۱۸۹)آنها که رفتند، لطف هللا میثمی چاپ اور ، تهران ، نشر صمدیه ، بهار 

 
نواالنوار عضوگیری شده و در  ندان توسط وی ارتقای تشکیالتی یافت و به مرکزیت   علی  رکش توسط کاظم

 نشاند.  شکست و او را به حضیض نلت می مجاهدین رسید. رجوی بایستی این سد را می
 

ترین ره ران  دهر نیکی ا  ا»ی هفت ساله به مدار  و القابی همچون  به این ترتیب بود که  رکش در یک اروسه

کوه مرد و »رجوی، « های سیاسی، نظامی و تشکیالتی قائم مقام کلیه مسئولیت» ،«مجاهدین خلق
مجاهد »و « شهید»و عاق ت « گر توطئه»و « خائن»و سپس « ی ا دوا  ایدئولوژیک ایشنهاددهنده»، «شیرآهنکوه

 و ... دست یافت. « قهرمان
 

گذاشتن بر روی  و دستهایش  ضعف   میثمی نیز به اشراف وی بر نقطههللا ی درگیری مسعود رجوی با لطف  مینه

  گوید: گشت. میثمی در این رابطه می بر میها  آن
 

بعد ا  مدتی مرا ا   ندان قزر قـلعه ا  طریق اتوبان اارک وی به  نـدان اوین بردند. در آنجا مـرا در راهرو »
دی که ا  آمریکا خریده بودم به تن داشتم. آن رو  ها چشم روبروی اتاق با جو نشاندند. ل اس مشکـی داما

دیدم.  بند ن ود، کتم را روی سرم انداخته بودند اما چون کت من آستر نداشت، ا  اشـت آن هـمه چیز را می
مسعود هم یک به یک اسم کوچک   د، کرد. او را خوابانده بود و می مسعـود رجوی را کمالـی با جویی می

 گفت. ها را می بچه

 گفت: کمالی به مسعود می
 « بینید؟ روی شمار شهر تا وض  رفاه آنجا را ب ینی و فقط جنوب شهر را می تو چرا نمی»

گفت. بعدها در عمومـی  ندان اوین ا   مثل اینکه مسعود چیزهایی گفته بود که او در جوابش چنین می
اند و در  و چه کسانی دستگیر شده دانستی چطوری لو رفتی در آن رو ، تو که نمی مسعود ارسیدم:

 گفتی؟ ای که تیم خودت بود دستگیر شدی، چطوری اسامی دیگران را می خانه

 اند. ها لو رفته مسعود گفت: بعد فهمیدم که آن
ای  اعـتمادی با او برخورد کنم، اما جواب قان  کننده مسعود ا  دست من ناراحـت شد. وی توق  نداشت با بی

 «نداد.
 (۳۶، ص  ۳۱۸۹، تهران، نشر صمدیه، بهار هللا میثمی چاپ اور رفتند، لطف )آنها که

 

 ۵۰ای که در  ندان مرتکب شده بود در همان سار  این را هم اضافه کنم که مسعود رجوی به خاطر خطای امنیتی
در  ها رو شالق که آنچند ضربه توسط مجاهدین در  ندان محاکمه شد و به عنوان مجا ات تشکیالتی به تحمل 

مرسوم بود محکوم شد. کسی که در جم  مجاهدین، شالق را به کف اای مسعود رجوی که میان مجاهدین 
ای یکی ا  ره ران  هللا )ارژنگ( خامنه هللا میثمی بود. تیویر این صحنه را فتح لطف ،روی متکا گذاشته شده بود  د

 ش دیده بود نقاشی کرده است. های فلسطینی هم آمو  سابق مجاهدین در  ندان که در اردوگاه
 

منتهی ما عاری ا  حقیقت نیست. و در اسناد ساواک هم آمده بود، د نکن روایت میو دیگران چه میثمی  آن

نگری  ها داشتیم و به خاطر یکسو سار  هواداران مجاهدین به خاطر رودر رویی مستقیمی که با ارتجاع حاکم در آن
 ن ودیم.   قادر به اذیرش واقعیت

 

 طلبی ها با خدعه و نیرنگ در عین تنزه پیش بردن طرح

 
با خدعه و آگاهانه و به عمد شود  ادعا میا  سوی مجاهدین چه که  ن هایش را برخالف آ مسعود رجوی طرم

 کوشد خود را فردی منزه جلوه دهد. برد و می کاری ایش می نیرنگ و فریب
در  ترین  ندانیان سیاسی تاریخ معاصر وی و یکی ا  باسابقهترین  ندانی سیاسی دوران اهل قدیمی صفر قهرمانی

 گوید:  مورد شخییت مسعود رجوی می
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کرد. در مورد جزنی کمی حسودی  وهللا من با مسعود رجوی خیلی نزدیک بودم. درد دلش را برای من می»

ها در یک  ی آن کند. آخر همه ها را تحریک می گفت او مائوئیست کرد. می کرد. گاهی هم بدگویی می می

کرد که  آمد و برای من تعریف می دادند. بعد می کردند. مرتب با هم جلسه تشکیل می کمون  ندگی می
کند. اما ظاهراً با هم  ها را بر ضد من تحریک می گفت او بچه جزنی این طور کرد. جزنی آن طور کرد. مثالً می

سیاستمداری بود. کارهایش همه مخفی بود.   دند. رفیق جون جونی بودند. رجوی آدم سیاسی و حرف می
 .«کرد و رک و راست بود  کرد. جزنی علنی کار می وقت نمی کار علنی هیچ

 (۳۲۲و  ۳۲۸ص  ۳۱۲۸)خاطرات صفرخان، در گفتگو با علی اشرف درویشیان، نشر چشمه، چاپ دوم ااییز 

 
در  ۳۱۵۴فروردین  ۱۰در تاریخ که و نواالنوار  جوان خوشدرعلی ااینده یکی ا   ندانیان چپ در همان کتاب در مورد 

  گوید: های اوین به رگ ار بسته شدند می تپه
 

شد. عنیر مردمی  میطفی جوان خوشدر[، یکی ا  افراد خیلی مح وب مجاهدین بود. رویش حساب می»]
ی  به یک عنیر درجه ها. و وقتی آمد توی  ندان، تقری اً ت دیل ای بود برای این کننده داشتنی و تعیین و دوست

یک شد. خیلی هم شکنجه شده بود و اسر خیلی خوبی بود. کاظم نواالنوار هم انسان خیلی محکمی 

ها را مثل  هایی که شلوغ بکند و تفرقه بیندا د و بچه ی خیلی با ار ش و آدم متعادلی بود. ا  آن تیپ  بود. بچه
 « ی خیلی محکمی بود.رجوی به جان هم بیندا د، چنین تیپی ن ود. آدم سیاس

  (۹۴۸ص  ۳۱۲۸)خاطرات صفرخان، در گفتگو با علی اشرف درویشیان، نشر چشمه، چاپ دوم ااییز 
 

ها به حساب  ی موفقیت همچنین ا  این توانایی برخوردار بود که صحنه را چنان تدارک ب یند که امتیا  همهرجوی 

 شود. ها به حساب دیگران گذاشته  ی شکست خودش و سر نش همه
 

اش در مورد ضرورت ا دوا  مسعود رجوی  در یکی ا  فرا های اطالعیهبرخالف این واقعیت دفتر سیاسی مجاهدین 
   نویسد: و مریم عضدانلو می

 
نااذیر یگانگی و  وجیت مریم و مسعود در  به این ضرورت یعنی ضرورت اجتناب های اخیر ما تا همین هفته»

های اخیر دفتر  اصوالً تناقض ایش گفته را درنیافته بودیم. ... در هفتهرأس ره ری سا مان ای ن رده و 

سیاسی سا مان اکیداً به ضرورت ایدئولوژیکی و تشکیالتی ا دوا  مریم و مسعود ای برد و اس ا  برقرار 
م بر مورد بررسی قرار گرفت. اما مقد  شدن ارت اط میان اعضای این دفتر در نقاط مختلف، ضرورت مزبور عمیقاً 

ی     های مربوطه در سطح دفتر سیاسی بطور کامل به جریان بیفتد و به نتیجه همه و ق ل ا  این که بحث
چی و همسرش خواهر مجاهد مریم عضدانلو خود بطور کامال  نهایی برسد برادر مجاهد مهدی ابریشم

یگر جدا شده و در حضور داوطل انه ایشقدم شده و در جهت ایش رد این ضرورت انقالبی و  عقیدتی ا  یکد

ی طالق را با توافق متقابل جاری نمودند و آنرا به مسئور اور سا مان برادر مجاهد مسعود  شهود صیغه
ی مسعود که ا  موض  انسانی و اخالقی شخص خودش   رجوی کت اً اعالم کردند. مخالفت و نیایح با دارنده

یک ار دیگر کت اً به او اعالم نمودند که بر م تأکیدات شد نیز اثری در تیمیم راسخ طرفین نکرد و  ناشی می
 او بر طالق و جدایی ا  یکدیگر مؤمن و اافشارند. ...

نااذیر ا دوا  با مریم را که ق ل ا  همه  هایش ضرورت اجتناب ی بحث دفتر سیاسی سا مان اس ا  خاتمه

ن مریم قرار گرفته بود، رسماً با چی و خواهر مجاهدما مورد تأیید و تیویب برادر مجاهد مهدی ابریشم
 «مسعود مطرم و به او ایشنهاد نمود. 

 
چی  ق ل ا  این که بحث طالق و ا دوا  مربوطه در سطح دفتر سیاسی بطور کامل به جریان بیفتد، مهدی ابریشم

گرفته و  های  ی ی که داشتند به ضرورت امر ای برده، طالق و مریم عضدانلو که البد ا  طریق مکاشفه و قدرت
 دهند.  خ ر آن را کت اً به مسعود رجوی که قرار بود با مریم رجوی ا دوا  کند اطالع می

موض  انسانی و »شوند که ال ته ا   روبرو می« ی مسعود مخالفت و نیایح با دارنده»ط ق معمور این دو با 

شته و با اصرار و برخالف نظر نگذا« مخالفت و نیایح»ها وقعی به این  اما آن«. شود اخالقی خودش ناشی می
گیرند و مسعود  نگری باالیی برخوردار است ا  یکدیگر طالق می مسعود رجوی که ا  درایت، فهم و درک و آینده

تن به این ا دوا  ناخواسته و « دفتر سیاسی مجاهدین»رجوی هم نه آن که خودش بخواهد، بلکه به دستور 
 دهد.  او بوده می« و اخالقی موض  انسانی»تحمیلی و تلخ که بر خالف 

 

ی مرکزی که این ا دوا  را به مسعود و مریم رجوی تحمیل کرده بودند  گذرد که دفتر سیاسی و کمیته چیزی نمی
حیات »کنند به  دهند ولی اجا ه ایدا می شوند و اعضای آن یکی یکی مواض  خود را ا  دست می منحل می

شود که ا  عنایات بزرگ ره ری داد  رصت در اختیارشان قرار داده میو گاهگاهی این فدهند خود ادامه « خفیف
  . سخن بگویند

خوار و خفیف  ره ر عقیدتیخود را نزد شوند  گیری قرار داشتند موظف می تیمیم  این افراد که رو ی در موض 
چه در  آنری او بگویند. یزبینی و هوشیاو ا  بزرگی و شأن واال و ت دهندکرده ا  نفهمی و کوته بینی خود داد سخن 

گیران  گذرد چیز عجیب و منحیر به فردی نیست. در هر نظام دیکتاتوری توتالیتر تعداد اندک تیمیم مجاهدین می
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اند  ی تیمیمات اجرایی یا تیویب کننده ، با رسیعامل کنترریی که تمامی نهادهایابند و  به یک نفر تقلیل می

 شوند.  میمنحل 

ی افراد بدون استثناء در هر  توان به دست آورد که همه تام و تمام را تنها در صورتی می جایی که قدرت ا  آن
دستور « موض  انسانی و اخالقی خودش»مسعود رجوی ا   ،آیند شان تحت یک چیرگی تام در ای ا   ندگی جن ه

یعنی خود وی « ره ریناموس »ی  نان مجاهد  کند که همه های مجاهدین را داده و عنوان می جدایی تمامی  و 
 هستند. در این جا دیگر او قدرت مطلق است و نیا ی به این ندارد که با دست اس بزند و با اا ایش بکشد. 

 

این ا دواجی بود که سایر »در حالی که ایشتر در توجیه و ضرورت انقالب ایدئولوژیک و تأثیر آن مدعی شده بود: 

 ( ۴۴ی  صفحه ۹۵۱ی  هد شمارهی مجا نشریه)« ها را تضمین کرد. ا دوا 

صدر نیز خود رأساً وارد عمل نشد. بلکه این  نان مجاهد بودند که بر  مسعود رجوی برای ا دوا  با فیرو ه بنی

به  صدر، به عنوان ضرورت م ار ه، او را متقاعد ی فیرو ه بنی اساس رهنمودهای مسعود رجوی با توجیه رو انه
ی ارکان مجاهدین را درگیر این ا دوا  کند دفتر سیاسی و   و برای آن که همها ا دوا  با مسعود رجوی کردند.

   اعالم کنند:صدر با ا دوا  را  خ ر موافقت فیرو ه بنیمرکزی مجاهدین را واداشت تا  کمیته

  
صدر را دریافت نموده و اکنون با احرا   مجاهدین خلق ایران رو  گذشته خ ر موافقت خانم فیرو ه بنی»

یس جمهور یها و همچنین به آقای ر قت اذیرش متقابل طرفین، ایشاایش این ا دوا  فرخنده را به آنمواف
 « گوید. صدر و همسرشان تهنیت می بنی

 
تکلیف »را  صدر و الزامات آن ا دوا  مسعود رجوی با فیرو ه بنی موضوعهمچنین  های ره ری مجاهدین ارگان

  :ندخواند« ایدئولوژیک

 
دین خلق ایران تیمیم انقالبی برای چنین ا دواجی را در  مره بهترین تیمیمات تلقی نموده سا مان مجاه»

و همه الزامات دموکراتیک و انسانی و خانوادگی آن را به مثابه تکلیف ایدئولوژیک به مسئور اور و 
 «کند ...  فرماندهی عالی سیاسی _ نظامی خود خاطر نشان می

 

  صدر وی با فیرو ه بنیکه تیمیم ا دوا  مسعود رج نداعالم کرد« بیبا خوشوقتی و سرور انقال» و 
 

های  ( که ضرورت انقالبی ا دوا ۶۳بندی سالیانه سا مان در اایان بهار ) بر حسب یکی ا  مواد جم »
ی خواهران و برادران ما را چه در داخل و چه در خار  کشور توصیه نموده است، اتخان شده و ا   مختارانه

گیرد که در گرماگرم حادترین م ار ات  الهام می ونیتعالی ایام ر اکرم، ائمه اطهار و همه انقالبیسنن م

اجتماعی و سیاسی، به ایوند  ناشویی به مثابه امری ضروری و مقدس و در متن م ار ه انقالبی و 
 « اند. ایدئولوژیکی خود نگرسته

 
 ای اعالم کردند:  انگارانه زبور به شکل سادهی م  کنندگان اطالعیه ها گذشته صادر ی این ا  همه

 
ی ایوندهای متقابل  ناشویی است، ما  های شخیی، که ضروری همه بدیهی است مضافاً بر اذیرش»

تیک و متحد فردا. ایرانی عاری ا  دموکراامیدواریم که یپوند امرو ، نمود آمو نده و م ارکی باشد برای ایران 

انقالبی  ی ضد افکنانه های نفاق افکنانه ارتجاعی و توطئه  ر آن همه آر وهای تفرقهقهر و  عناد و خونریزی که د
 «گرایانه، اثری در آن ن اشد.  های خمینی و جدایی  و امپریالیستی نقش بر آب شده و دیگر ا  جنگ

 ( ۳۱۶۳مهر  ام سی ۵۲شماره  -های دانشجویان خار  ا  کشور )نشریه انجمن
 

اش به تیمیم دفتر  است که مسعود رجوی چهار بار در عمرش برخالف میل و ر  ت انگیز آن ی حیرت نکته

دهد. او بر خالف میلش   گذارد و او  مسئولیت اذیری خود را نشان می ی مرکزی و ... گردن می سیاسی و کمیته
در و دیوار ی آتش و خون و هنگامی که مرگ ا   اذیرد که در بح وحه  تیمیم مسئوالن سا مان را می ،به  ور

 بارید کشور را ترک کند و مسئولیتی بزرگ را در ااریس به عهده بگیرد.  می
 

  ای که بعدها در نشریه مجاهد انتشار یافت توجه کنید: های موسی خیابانی در نوار صوتی به گفته
 

ینکه در برابر بریم و ا  ا گذرد به اهمیت وجود تو در خار  بیشتر ای می های دیگر هر رو  که می من و بچه»

های تو تسلیم نشدیم و تیمیم به عزیمت تو به خار  گرفتیم خوشحار تر و راضی تر ا  ایش  مخالفت
کنم خودت هم االن این را ق ور کرده باشی که آنهمه اصرارت به ماندن در داخل و اکراهت  هستیم. فکر می

 «ا  مسافرت موردی نداشت...
 

  ارداخته شده است. ند به کار گرفته شده ا  سوی مسعود رجوی به این موضوع و ترف« ۲۹گزارش »در 
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ی همسرش به خاطر میالح انقالب  اذیرد که هشت ماه اس ا  مرگ قهرمانانه اش می مسعود رجوی برخالف میل

ا دوا  کند. تمهیدات آن ا   که نیف او سن داشتو به دستور دفتر سیاسی مجاهدین فداکاری کرده با دختری 

چرا که مدتی طور کشید تا  ،ایش فراهم شده بود چه بسا درست اس ا  به شهادت رسیدن اشرفچند ماه 
 شود. « ق یله»ی این ا دوا  برای ایوند دو  صدر آماده فیرو ه بنی

رسیم که  می  دهد به این نتیجه ا  خالر همین ا دوا  و ا دوا  بعدی مسعود رجوی و تعریفی که ا   ن مجاهد می
را به «  ن انقالبی مجاهد»کرد  اش اقتضا می مانده است. چنانچه وقتی مناف  ن، کاالیی و عقبنگاه وی به  

 کرد:  ای دیگر تعریف می گونه

  
انقالبی نیز هست و « مادری»و « همسر»نه فقط ر منده مسلح و انقالبی، بلکه «  ن انقالبی مجاهد»

کند. او مر های میان روشنفکرنمایی کانب و  الی نمیا  وظایف خانه و خانواده، شانه خ« بورژوامابانه»هرگز 
گرایی به اصطالم روشنفکرانه و عمده کردن   ن»گری راستین را به خوبی با شناخته و هرگز اسیر  انقالبی

 « شود. الشعاع قرار دادن تضادهای درجه اور ط قاتی و سیاسی نمی بین  ن و مرد و تحت
 

مقاله سم ل و سیمای  ن انقالبی مجاهد  ۳۱۶۳چهاردهم بهمن   ،۲ی  ، صفحه۳۱۸)نشریه مجاهد شماره 

 خلق در  ندگی و شهادت خواهر مجاهد اشرف ربیعی( 
 

جدایی خانم فیرو ه »ای خ ر  با صدور اطالعیه ۳۱۶۱بهمن  ۹۱ااریس در  –سپس دفتر مجاهدین خلق ایران 
   کند: را اعالم می« صدر ا  برادر مجاهد مسعود رجوی بنی

 

صدر ا  برادر مجاهد مسعود رجوی بطور  ماه متارکه، خانم فیرو ه بنی ۲ن ه گذشته به دن ار نزدیک به ش یک»
االختیاری که در شهریور ماه گذشته  براساس وکالت تام  کامل جدا شد و اعالم طالق نمود. این طالق شرعاً 

صدر  تیک خانم فیرو ه بنیکرادموا  سوی برادر مجاهد مسعود رجوی به منظور رضایت خاطر و تأمین حقوق 
به ایشان داده شده بودت انجام گرفته و اخیراً توسط ایشان به برادرمان ابالغ گردید. برادر مجاهد مسعود 

 « نمودت اذیرفت. ها ا  آن امتناع می رجوی ناگزیر و در کمار تأسف این امر را که ماه
 (۳۱۶۱بیست و انجم بهمن  ۹۱۶ی  ی مجاهد شماره )نشریه

 

صدر جدا شده، فداکاری دیگری کرده  ا  فیرو ه بنی« ناگزیر و در کمار تأسف»اش و  که برخالف میلمسعود رجوی 
و به دستور دفتر سیاسی مجاهدین با همسر دوستش که به خاطر ارتقای تشکیالتی ا   «ناگزیر» چند رو  بعد و

صدر  ی بنی وی بالفاصله اس ا  طالق فیرو هتوجه داشته باشید که مسعود رجکند.  او جدا شده بود، ا دوا  می
های عجیب و  ریب مریم عضدانلو که رئیس دفترش بود شده و طی انقالبی ایدئولوژیک او را  ی توانمندی متوجه

 رساند.  ها می ی دارایی ی همه و سرچشمه« مریم رهایی»به مقام 

و به دستور سا مان )معلوم نیست کدام اش هنگام بم اران عراق، به خاطر میالح انقالب  سپس برخالف میل
 برد.  به سر می«  ی ت»ارگانش( این کشور را ترک کرده و ا  آن  مان البد به دستور سا مان در 

 
نااذیر یگانگی و  ضرورت اجتناب»ی نتایج  داد اس ا  مشاهده بود و امرو  توضیح می ای کاش علی  رکش  نده می

 آید؟  کنار می«  فاجعه»چگونه با نقش خود در این « سا مان وجیت مریم و مسعود در رأس ره ری 

 
  گوید: چی حتی در ارت اط با اذیرش ره ری ا  جانب مسعود رجوی می مهدی ابریشم

ی کارمان  کرد و ضرورت انقالب و ادامه اش را تث یت می ها در مقابل شعارهایی که جایگاه ره ری او مدت»
 « کرد.  بود مقاومت می

تیر  ۹۶ -ی انقالب ایدئولوژیک در درون سا مان مجاهدین خلق ایران چی درباره ابریشم  مهدی)سخنرانی 
 (۳۰۱ص  ۳۱۶۴

 

گوید در مورد ایستادگی   راست می در داخل کشور چی همانقدر که در رابطه با گسترش مقاومت مهدی ابریشم
  گوید: راست میهم کرد  اش را تث یت می مسعود رجوی در برابر شعارهایی که جایگاه ره ری

 

ی داخلی و  واقعیت این است که مقاومت گسترش ایدا کرده است. در ابعاد سیاسی و نظامی و در صحنه»

ها به  بینیم. روی آوری توده المللی و در شهرها و در منطقه، ما این اعتال و گسترش را به چشم می بین
افتیم. هر  مان را ارتقا بدهیمت واال عقب می های سا ماندهی نحوی است که ما مج وریم ایوسته مکانیزم

جوشند.  شود. چرا که نیروهای جدید می بسیار کوتاهی در داخل شهرها کهنه می  سا ماندهی به فاصله

)همان « ایم. ها را کوچک گرفته بینیم که اشل داریم با  هم می تر به سمت قیام قدم بر می هرقدر شتابنده
 (۲۳ص  –من   

 
 و یا 
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شد ولی خود  ها گزارش می ها و تیم ها ق ل ضرورت تأکید روی شعار درود بر رجوی توسط هسته تا  مد»

مسعود مانعش بود و با این که مسئولین بخش اجتماعی برای ایش رد و گسترش کارهای اجتماعی بر 

 ها ق ل تأکید داشتند.  ضرورت معرفی ره ری ا  مدت
خرداد  ۳۳ -ب ایدئولوژیک در درون سا مان مجاهدین خلق ایرانی انقال چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی

 (۶۲ص  - ۳۱۶۴
 

ی نیروهای سا مان در  همه« قیام عکس»این گزارش سرااا دروغ در حالی عنوان شد که مسعود رجوی در جریان 

  نویسد:  می صفایی در این باره در و دیوار کرده بود. کمار رفعت هایش به داخل کشور را موظف به چس اندن عکس
 

کردند. بسیج  ، در بخش اجتماعی سا مان، مستقر در فرانسه بسیج عمومی اعالم۶۹اوایل  مستان »
های مسعود رجوی در سرتاسر ایران. سا مان شرایط حاکم بر جامعه را تحلیل  عمومی برای اخش عکس

ه به نیروی محوری آن یعنی کرده بود! و به این نتیجه رسیده بود که یکی ا  دالیل افت جن ش تا آنجا ک
های  شود، عدم حضور چهره مسعود رجوی است... طی چند رو  عکس سا مان مجاهدین مربوط می

ها را که  ترین عکس ند. جانبمختلف مسعود رجوی روی میز مسؤولین قرار گرفت. تعدادی را با  تکثیر کرد

یم جنایتکار جمهوری اسالمی، تحت تاثیر بهتر بتواند مردم را در راستای قیام عمومی و سرنگون کردن رژ
ها به رویت مسعود رجوی رسید و او نیز  ها را به حرکت در آورد، انتخاب کردند. سپس عکس قرار دهد و آن

جهت  ت اشت چس ی،ها به صور ها را تایید کرد. ایگیری چاپ عکس فیگور دو عکس و استراتژی اخش آن
ا  نهادها انجام  های عمومی در فرانسه را یکی های مکان شههای تلفن عمومی و شی چس اندن به کابین

ها نوشتند و  را به صورت حروف الف ا فهرست کردند و روی ااکت  ها هزاران آدرس مردمداد. سایر نهاد

 « .ها ارسار شد های مسعود به تهران و شهرستان عکس
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کند در حالی که  ها و ضوابط معرفی می و معتقد به چارچوب« قانونگرا»کوشد خود را  مسعود رجوی همچنین می
با   کند. کما این که در رابطه اذیرد و هیچ اصلی را مراعات نمی مطلقاً این گونه نیست و او هیچ چارچوبی را نمی

القاعده تا  کنند که علی ی شورای ملی مقاومت نیز اشاره می قایان روحانی و قییم به اسناد محرمانهاستعفای آ

 سرنگونی رژیم بایستی محرمانه تلقی شوند. 
صدر که با رأی مردم به این سمت انتخاب شده بود  دوران چهارساله رئیس جمهوری بنی ۳۱۶۹وقتی در بهمن 

ای به  ی خانوادگی کند در نامه  سیاسی و با دخترش متارکه   با او متارکهرفت  تمام شد، مسعود رجوی که می
خواند. ال ته او صح تی ا  موقعیت خودش که « رئیس جمهوری»شود او را  وی، مدعی شد که ا  این اس نمی

 و یری انتخاب شده بود نکرد.  صدر به نخست توسط بنی

رئیس »وی همچنان « ی مقاومت رئیس جمهور برگزیده»ن سار ا  انتخاب مریم رجوی به عنوا ۹۳اس ا  گذشت 
که مدعی بود به قلب دشمن رها کرده « موشکی»جویی برای  است و مسعود رجوی به فکر چاره  «جمهور

نیفتاده است. این در حالی است که بسیاری ا  انتخاب کنندگان مریم رجوی به این است و رؤسای 
ها، محیط  یست، علوم و اژوهش و نمایندگان این شورا در آمریکا،  های  نان، قضایی، امور ملیت کمیسیون

اند.  اند بلکه شورای ملی مقاومت را نیز ترک کرده ی خود اشیمان شده انگلیس، هلند، سوئد، نه تنها ا  کرده

جاهدین و های دریافتی ا  سوی م  شان به حقوق ی خود و اتکای اند به خاطر ناتوانی ا  اداره تعدادی هم که مانده
گنجد. اگر قرار بود تمثیل رجوی روی در واقعیت داشته باشد امرو   ی این بحث نمی دالیل دیگر است که در حوصله

 کارایی خود را ا  دست داده و ا  جو  مین خار  شده بود.    «موشک»قطعاً این 
های درونی مجاهدین موسوم به  خواهد، بلکه در جریان بحث داند و می رجوی نه تنها خود را فراتر ا  قانون می

صاحب »ی مجاهد خلق است. او « صاحب رنج و خون  ندانیان و شهدا»انقالب ایدئولوژیک تاکید داشت که او 
ها در هر مقط ، ا  جمله در عملیات  ها و شکست  ن و مرد  نده مجاهد است و با انداختن کاستی« جان و مار

در « ا  همه چیز خود دست شسته و خود را تمام عیار»آن بود تا فروغ جاویدان خطاب به مجاهدین خواستار 

اش رو  خوام" و ا  مجاهدین سوار می کرد: هستید؟ همه من همه اش رو می»گفت:  اختیار او قرار دهند. او می
 دید؟ به من می

 
و در ای ندارد را هیچ انتخاباتی  قید شرکت دربا خدعه و نیرنگ مطرم کرد که  ۸۸مسعود رجوی در جریان جن ش 

کسب قدرت نیست و اس ا  سرنگونی نظام جمهوری اسالمی تنها قید چادر  دن در گورستان خاوران و تکمیل 

ی مسعود رجوی را شکافته و توضیح دادم که  این حیله« ۲۹گزارش »های ایدئولوژیک مجاهدین را دارد. در  آمو ش
و دیدگاه مسعود رجوی راج  به موضوع  کند شرکت نمی« انتخابات»هیچ ره ر عقیدتی و هیچ ره ر توتالیتری در 

هشدار دادم که مطلقاً ن ایستی ادعاهای کسی که حتی عشق و عاطفه را گشوده و « انتخابات»و « صالحیت»
مردم ایران ن ایستی ا  یک داند، باور کرد.   خواهد و خود را مالک جان و نفس ایروانش می را در انحیار خود می

  در ب ندند. های اوچ و تو خالی  ار گزیده شوند و به وعدهسوراخ چند ب
 

 با ره ری گفت: « ی جمعه مراسم بیعت ائمه»ای اس ا  رسیدن به ره ری جمهوری اسالمی در  خامنه
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ی کوچک ضعیف حقیر گذاشته  آنچه که در خیوص تعیین ره ر واق  شد و بار این مسئولیت بر دوش بنده»

ی  ندگی، متوق  و منتظر ن ود. اگر کسی تیور  ک لحظه و یک آن ا  آنات گذشتهشد، برای خود من حتّی ی

ی اجرایی، حتی یک لحظه  کند که در طور دوران م ار ه و بعدا در طور دوران انقالب و مسئولیت ریاست قوه
در نهن خودم خطور میدادم که این مسئولیت به من متوجه خواهد شد، قطعا اشت اه کرده است. من 

تر ا  این  شه خودم را نه فقط ا  این منیب بسیار خطیر و مهم، بلکه حتی ا  مناص ی که به مراتب اایینهمی
هایی که در طور انقالب داشتم ـ کوچکتر  منیب بوده است ـ مثل ریاست جمهوری و دیگر مسؤولیت

بعضی ا  آقایان  یک وقتی خدمت امام)ره( این نکته را عرض کردم که گاهی نام من در ردیفدانستم.  می

که  آورده میشود، در حالی که در ردیف آنها نیستم و من یک آدم کوچک و بسیار معمولی هستم. نه این
... من همین االن .بخواهم تعارف کنمت االن هم همان اعتقاد را دارم. بنابراین، چنین معنایی اصالً متیور ن ود

 «دانمت ا ی خاص میی معمولی و بدون برجستگی و امتی خودم را یک طل ه
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نیایح »کرد و ا   معرفی می« خاض »و « حقیر»چنین  هنگام انتیاب به مقام والیت فقیه خود را این ای خامنه

خر مراد اس ا  سوار شدن بر  آورد به عمل میاعضای شورای نگه ان در مراسم بیعت با ره ری تشکر « ی  بلیغه
تافت. حار  نمی ترین افراد به خودش همچون رفسنجانی را هم بر جا کشید که حتی نیایح نزدیک کارش به آن

اش به مقام ره ری عقیدتی با اابوسی و دست وسی اعضای دفتر سیاسی  تیور کنید مسعود رجوی که جلوس
 ؟ یابی به قدرت خواهد  د ر صورت دستمجاهدین همراه بوده چه سقفی ا  خودخواهی و ک ر و  رور و نخوت را د

 

های آن  گزارش که «معرا  جمعی»و « حوض شورای ره ری»، «رقص رهایی»مسعود رجوی در جریان مراسم 
در « فرماندهان عملیاتی تهران»سعید جمالی یکی ا  اعضای سابق کمیته مرکزی مجاهدین و ا   منتشر شده و

به همین ترتیب .« ام که آنها دقیق و درست هستند ام و به یقین رسیده ها را خواندهتمامی آن»گوید  می انموردش
  کرد.  عمل می
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ابتدا رجوی  کید دارد کهأکند، ت مییاد « شا ده»ی خود، ا  مسعود رجوی با نام  نوشتهسعید جمالی که در 
 اندا د.  موضوع را آهسته آهسته در تشکیالت جا می

 
در طی همه این سالیان بارها و بارها، شا ده تاکید کرده بود که همه  نان در حریم او هستند، همه  نان »

ن باید که برای جلوگیری باید که طالق گرفته و بخاطر ممانعت ا  "با گشت" به ا دوا  او در آیند، همه برادرا

 .« ا  "دست انداختن" به "عفریته" سابق، آنان را همسران ره ری ب ینند
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بند ایوند با »طرم کردن لزوم ا  سر گذراندن این مریم رجوی بود که با م ،«رقص رهایی»و سپس در مراسم 

کرد  نی  ها تفهیم می و به آن ره ر عقیدتی کردهی ا دوا  با  ،  نان عضو شورای ره ری مجاهدین را آماده«ره ری
 مسعود رجوی است. « عقد»رسد در واق  در  به عضویت شورای ره ری مجاهدین میکه 

د. وش مسعود رجوی با اکراه و اج ار وارد می کردند که گویا عمل می ای ، به گونهی عقد در مراسم خواندن خط ه
ر سر  نان عضو شورای ره ری منت مریم رجوی به عنوان کارگزار مسعود رجوی در همین نقطه هم ب

 ها کردن تضاد و مسئله ا  آن به خاطر حلشد  ها و مسعود رجوی بسته می گذاشت. گویا عقدی که بین آن می
 !بست ها را روی هر مرد دیگری می و با این کارش نهن آن کرد  و مسعود رجوی فداکاری می گرفت  صورت می

 

 « های روحوضی نمایش»جا انداختن انقالب ایدئولوژیک از طریق 

 
های گوناگونی را در آن واحد  نمایش معتقد است و خود نقشسا ی و  صحنهمسعود رجوی بیش ا  هرچیز به 

های  هایی که ا  ایش تمامی صحنه سا ترین تیمیمات را نیز در نمایش ین و سرنوشتتر کند. او حساس با ی می

 کند.  شان را کسب می رساند و یا موافقت مجاهدین و هواداران ریزی شده است به اطالع عموم می آن برنامه
ی  در ایکره« ژیکانقالب ایدئولو»انداختن  ی نمایشی موفق به جا او با صرف انرژی بسیار و برگزاری صدها جلسه

 ها خود به قربانیان آن ت دیل شدند . کنندگان این نمایش نگذشت که اداره مجاهدین شد. دیری
 

، با کارگردانی اعضای دفتر «اقرار معاصی»هایی که تحت عنوان  صفایی در مورد نمایش د کمار رفعت نده یا

 ۳۴شکافد. او در تاریخ  توجهی را با  میسیاسی منیوب ا  طرف مسعود رجوی در عراق برگزار شد نکات قابل 
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کند. در این نمایش، محمد حیاتی، حسن مهرابی و  ک برگزار شد شرکت میویشی که در کرکدر نما ۳۱۶۴خرداد 

 های اصلی را به عهده داشتند.  نژاد نقش حنیف  احمد

   گوید: ین میدر شروع نمایش، حسن مهرابی عضو دفتر سیاسی و یکی ا  کادرهای ایدئولوژیک مجاهد
 

یک ا  مریم خوشش آمده, در نتیجه او را ژی ق ل ا  انقالب ایدئولو سعود اعالم کرده است که در اروسهم»
باال کشیده و به مقام همردیفی و سپس جایگاه ره ری ایدئولوژیِک سا مان رسانده با او ا دوا  کند. ط ق 

ده است برای ا دوا  با مریم...ا  نظر من و تعدادی اعتراف او همردیفی و مسائلی ا  این ق یل بهانه ای بو

دیگر ا  اعضای دفتر سیاسی، اعتراف ره ری به گناهی که مرتکب شده نه تنها صالحیت ایدئولوژیک او را 
دهد. ا  نظر ما تنها آن ره ری گناه کند و  مراتب در جایگاه باالتری قرار میخدشه دار نمی کند، بلکه او را به 

 «تراف کند، ا  صالحیتِ قرار گرفتن در جایگاه ره ری یک سا مان و انقالب برخوردار است.به گناهش اع
 

60778.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

سعود رجوی بین دفتر سیاسی و ره ری کند که بر سر برخورد با م سپس نمایش به این صورت ادامه ایدا می

سا مان شکاف ایجاد شده است. در این نمایشنامه حسن مهرابی نقش موافق مسعود رجوی و محمد حیاتی 
ن محسوب نژاد ط ق آرایش در نظر گرفته شده جزو مخالفا احمد حنیف کنند. ره ر مخالفان را با ی می نقش

 شود.   کمتر وارد بحث می اما شود می
محمد حیاتی  که در واق  دست ایش گرفته بودند که اس نخورند، اعالم این موضوع ا   بان مسعود رجوی  ا  اس

  گوید: در نقش ره ر مخالفان در دفتر سیاسی می

 
ها مسعود را تأئید خواهید کرد، اما ا  نظر ما این عمل مسعود، سوء استفاده ا  حتمأ خیلی ا  شما» ... 

کند، دیگر واجد صالحیتِ ره ری، آنهم ره ری  است. کسی که چنین کاری میجایگاه و موقعیت ره ری 
 «.ایدئولوژیک سا مان نیست

 
  گوید: حسن مهرابی در نقش موافق مسعود رجوی می

 

بافند. اوأل این عمِل ره ری، یک گناه فردی است و گناه ایدئولوژیک و تشکیالتی  ها اراجیف به هم می این»
ی ره ری ایدئولوژیک و تشکیالتی نیست. ثانیأ در رأس، یعنی در  یعنی در نقطهنیست. ثانیأ در رأس، 

ی دیگر  ها در مقایسه با سطح و هر نقطه ی ره ری ایدئولوژیِک یک سا مان، مسائل و قانونمندی نقطه
سا مان کامأل متفاوت است. گناه فردِی ره ر ایدئولوژیک هم به خودش و خدای خودش مربوط است. 

شوند. ما گناهان فردی داریم و گناهان ایدئولوژیک. مثأل  ، در ایدئولوژی ما گناهان ط قه بندی میدانید می

خواند، این یک گناه فردی است. اّما مثأل یکی به مسئولش  یکی ا  نفراتِ سا مان یک رو  نما ش را نمی
کند. وانگهی این  ه وارد میدروغ بگوید، این یک گناه ایدئولوژیک است. چون دروغ گفتن به مناف  جمعی ضرب

آید و روی تقدس  ها، این نخستین بار است که ره ری می بار که در طور تاریخ ایدایش تمام ره ران انقالب
کند. مسلمأ این اعتراف به گناه، نه تنها او را در انهان،  یر  گذارد و به گناهش اعتراف می خودش اا می

بَرد. ُخب )خطاب به جم ( حاال شما موض  خود را بگوئید.   و باالتر میبََرد، بلکه او را باال عالمت سئوار نمی

تان را با  کنید و سرنوشت ها را انتخاب می آئید که نماینده مسعود و مریم هستم و یا این یا به طرف من می
توانند  میها در برابر ره ری هیچ کاری ن  نید. ولی مطمئن باشید همه این می  ها گره سرنوشت تیره وتار این

 «بکنند.
 

سی درون سا مانی و بحث و جدر حور موضعی با این درجه ا  اهمیت را که به قور دموکرامسعود رجوی 
شود نیز با نمایش ایش   ند بلکه راهگشای تاریخ و بشریت می ی ایران و سا مان را رقم می خودش نه تنها آینده

 برد.  می

 
شان را  ها نظرات سپارند و آن ون را به شرکت کنندگان در جم  میاعضای دفتر سیاسی مجاهدین عاق ت میکروف

 اردا ند.  کنند و به بحث و جدر با اعضای دفتر سیاسی می اعالم می
 

در این نمایش اعضای دفتر سیاسی سعی داشتند اعضایی را که موض  بینابینی داشتند به طرف یکی ا  دو 

 اش با او برخورد کنند.   ن و میزان مخالفتقطب کشیده و متناسب با موقعیت فرد در سا ما
انقالب »ترین بخش  ترین و حیاتی ی ماق ل آخر را که ضروری سرانجام اس ا  سه ساعت بحث و جدر صوری، ارده

 دهند.  ریزی شده بود نمایش می ها برای جاانداختن آن برنامه با ی شب ی این خیمه است و همه« ایدئولوژیک
ای درون  اطالعیه« اقرار معاصی»ی مسعود رجوی در نشست  سیاسی و نماینده حسن مهرابی، عضو دفتر

 خواند:  تشکیالتی را که توسط دفتر سیاسی تهیه شده با این مضمون برای حاضران می
 

ما اعضای سا مان مجاهدین خلق ایران که با آگاهی و اختیار کامل ره ری ایدئولوژیک خود مسعود و مریم را »

ی م ار ه و بویژه در انقالب ک یر ایدئولوژیک به اث ات رسیده  انقالبی آنان را که در یک اروسه صالحیتبرگزیده ایم، 
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ایم تا مخالفان او را در هر  کنیم که آماده بندیم و اعالم می کنیم و تا فراسوی جان با آنان ایمان می است، تأئید می

 «ار داشته باشد اعدام کنیم.سطح و موض  تشکیالتی اعم ا  دفتر سیاسی یا مرکزیت قر

 
با توسل به همین اطالعیه بود که مسعود رجوی چند ماه بعد به سادگی حکم اعدام علی  رکش جانشین خود 

 گرفت. ا  دفتر سیاسی و کمیته مرکزی را 
افرادی ا  دفتر سیاسی که نقش مخالف مسعود رجوی را « اقرار معاصی»ق ل ا  اایان نخستین جلسه نمایش 

 گویند: های روحوضی می می کردند، به س ک تئاتر با ی

 
ی  کردید فکر کردیم )!( و تحت تأثیرِ شور و عالقه ما هم هم طی این مدت که شما، مسعود را تأئید می»

 «. انقالبی و توحیدی شما، به ره ری ایوستیم
 

رای حفِظ بقای م ار اتی در هر حار سرنوشت مخالفان فرضی، حتی در یک نمایش چند ساعته جز این ن ود که ب
 خود به  یر چتر ایدئولوژیک مسعود رجوی اناه بگیرند. 

 

 گوید : در آ ا  بخش دوم نشست اقرار معاصی، محمد حیاتی می
 

ُخب موضوع شکاف در دفتر سیاسی سا مان، فقط یک نمایش بود. ما بنا به دستور مسعود این نمایش را »
 « ان یک گزینش واقعی، ره ر ایدئولوژیک را انتخاب کنید.برگزار کردیم تا شما بتوانید در جری

 

  هایی دیده شده است؟ ها و نمایش های مدرن مشابه چنین صحنه آیا در تاریخ احزاب و سا مان
 

بعد ا  اایان نمایش، محمد حیاتی، یکی یکی نام افراد را سئوار کرده و ا  هر کدام رده تشکیالتی شان را 
 یابند! ی ارتقاء می سه، طی چند دقیقه هر کدام چند ردهارسد و در همان جل می

 
در ااریس و عراق برگزار « امراض ایدئولوژیک»آمیز دیگری نیز به منظور تشخیص و درمان  های فاجعه صحنه

، «وابستگی»، «خود امامی»ی ایدئولوژیک ا  جمله  ، دوای امراض انجگانه«انقالب ایدئولوژیک»شوند. کاشف  می

دیگر، بوسیدن اای مسئوالن و یا تحت مسئوالن،   دن به یک  را سیلی« تنزه طل ی»و « روشنفکری»، «دوگانگی»
 اعتراف و اقرار علیه خود و ... تشخیص داده بود. 
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اردا د و  شخیی خود میشود و در ااریس به  ندگی  گذرد که حسن مهرابی ا  مجاهدین جدا می چیزی نمی
های درونی با انواع  نژاد و دیگر اعضای دفتر سیاسی و مرکزیت مجاهدین در نشست محمد حیاتی و احمد حنیف

 شوند. های اایین تشکیالتی ارتاب می ها روبرو شده و به رده و اقسام تحقیر
دین و شورای ملی مقاومت وقتی در مورد حسن مهرابی ا  ابوالقاسم )محسن( رضایی یکی ا  مسئوالن مجاه

راننده »و سپس به این که  «اندا د. تخته می اوشد و در ااریس شلنگ شورت می ،هیچی»ارسیدم  گفت: 

 است اشاره کرد. « تاکسی
 

بود « دفتر سیاسی»تا هنگامی که وی  .برد هایش را  ال اً به شکل  یرمستقیم ایش می مسعود رجوی خواسته
 برد.  تمنیاتش را ایش می ،متشکل ا   نان« شورای ره ری» مریم رجوی و ا ا  طریقا  طریق این ارگان و بعده

 
آن را  جاانداختنی  کرد و طریقه شورای ره ری ابالغ می»یا « دفتر سیاسی»چه را که در سر داشت به  وی آن

های هواداران مجاهدین  های تشکیالتی و انجمن ترین الیه هایش را تا اایین ها خواسته داد و ا  طریق آن آمو ش می

  برد.  می   ایش
یکی ا  مواردی بود و نوشتن مقاالت رونویسی شده  «ا دوا »به مناس ت « مسعود و مریم»گفتن به « ت ریک»

مسعود و »شد. چنانچه به سیل ت ریکاتی که به مناس ت ا دوا   های آن ا  باال آمو ش داده می که حتی چارچوب
یافت رجوع شود به سادگی متوجه این روند خواهیم شد. بسیاری ا   نتشار میی مجاهد ا در نشریه« مریم

های بعد ا  مجاهدین جدا شدند و اکثریت  کسانی که ت ریکاتشان آنین بخش صفحات نشریه مجاهد شد در سار

ی مواجه کردند، با تحقیر شخییت هایی که خود را با یافته و سرشار ا  انگیزه و انرژی و ... معرفی می مطلق آن
 شان را ا  دست داده و با خواری و خفت روبرو شدند. شده و مواض  تشکیالتی

صفایی، اسماعیل وفا  اکثر شاعرانی که در وصف انقالب ایدئولوژیک شعر و ترانه سرودند ا  جمله کمار رفعت
ان آن ایوستند و بارون( و ... به صف مخالف -م، مو (، مجت ی میرمیران )م -یغمایی، محمدعلی اصفهانی )الف

 و ... دریافت کردند. « خائن»و « مزدور»همگی لقب 
 

 نویسد:  می« گویی آمو ش  یرمستقیم ت ریک»صفایی در مورد چگونگی  کمار رفعت

 



 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

025 

 

ی انقالب ایدئولوژیک، ابوالفضل امشاسپند، عضو مرکزیت سا مان ) این فرد  ی اطالعیه در حین مطالعه»

َرده شد و در آستانه ت عید به اردوگاه، ا  طریق بوسیدن اای محمد حیاتی،  در عراق خل  ۶۵بعدها در سار 

گناهانش را بخشیدند و در آخرین عملیات ارتش ایدئولوژیک رجوی ا  اای در آمد.( به افراد اایگاه جالر  اده 
در نشست  گوئید یا نه ؟ " در ااسخ او دو نفر ا  معاونین مرکزیت سا مان که ق أل گفت : "ُخب ت ریک می

ای ا  ایش  اورسوروا ، معروف به نشست "شقه شدِن دفتر سیاسی" شرکت کرده بودند، ط ق برنامه
ریزی شده برای اینکه به افراد سا مان بیامو ند که چطور باید موض  بگیرند به نوبت گفتند که : " ا   طرم

گوئیم، واقعأ باید قدر و  ت ریک می صمیم قلب و با تمام وجودمان، این ا دوا  تاریخی را به مسعود و مریم

ار ش این ره ری را درک کرد، ما تا به حار عظمتِ این ره ری را خوب نشتاخته بودیم. هرکس که ت ریک 
های بورژوا ی و ط قاتی دارد و باید برود و مشکل خودش را ایدا  نگوید معلوم است که خودش ناخالیی

 «کند... " 
 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-60433.html 
 

مجاهدین است. تاریخی که « تاریخ انهان»صفایی ا  انقالب ایدئولوژیک با گویی بخش مهمی ا   روایت کمار رفعت

اند  ی و  یرقابل توجیه مسئوالن مجاهدین که ا  این سا مان جدا شده متأسفانه به علت سکوت  یرمسئوالنه
 اگفته مانده است. و ن« انهان»های  یادی ا  آن  بخشهمچنان 

با گویی حقایق را کاهد بلکه ضرورت  ی مجاهدین نمی شده انتشار این روایت نه تنها ا  مسئولیت کادرهای جدا
 شود.  بیش ا  ایش متذکر می

 

 مبارزه، یا نیاز مسعود رجوی  ضرورت

 
گیرد. امرو  حتی  نام می« ضرورت»ای  کند به گونه می  چیزی که به مسعود رجوی ربط ایدا  ی آن متأسفانه همه

های او  شود. کما این که ایشتر ا دوا  این مرحله ا  انقالب و م ار ه معرفی می« ضرورت»او نیز «  ی ت»دوران 

نام « اروا  تاریخسا »گرفتند و یا خرو  او ا  کشور و رحل اقامت در ااریس ضمن آن که  نام می« ضرورت»نیز 
  شد. هم خوانده می« ضرورت»گرفت  می

  قلب تپنده»و  «اقامتگاه ره ر انقالب نوین مردم ایران»کرد ا  آن به عنوان  تا رو ی که وی در ااریس  ندگی می
« گذرگاه ولگردان سیاسی» ااریسعزیمت کرد « به جوار خاک میهن»شد و هنگامی که وی  یاد می «انقالب ایران

بودند، این محل کانون استراتژیک « اشرف»هدین در ی انقالب، تا  مانی که مجا خوانده شد و عراق قلب تپینده

شد به محض آن که مج ور به ترک این محل شدند، مسعود رجوی وعده داد که صد و هزار  ن رد خوانده می
 خواهد ساخت. اگر امرو  مجاهدین مج ور به اراکنده شدن در دنیا شوند، دوباره کنار رود سن و راین و «اشرف»

 خوانده خواهند شد.  «های انقالب کانون»تایمز و ... 
، به یکی ا  موارد اعالم شده که بر اساس آن مریم عضدانلو ا  همسرش جدا شد و «ضرورت»برای بررسی امر 

امرو  خوانده شد و ارت اط آن با شرایط « انقالب ایدئولوژیک»به عقد مسعود رجوی در آمد و این وصلت سرآ ا  
 کنم.  اشاره می

 

  گوید: در توجیه طالق ا  مریم عضدانلو و ا دوا  او با مسعود رجوی می مهدی ابریشم چی
 

تواند در حل آن حضور داشته  فردا ممکن است امری برای انقالب ایش بیاید که مثالً یک درصد مریم نمی»
باشد و مسعود باید به تنهایی و یا با سایر معاونینش آن را حل کند. چرا که مریم مشروط است به 

توانست در حل تمام مسائل انقالب حضور داشته  افتاد و نمی شد، مریم ارت می . اگر اینطور میشوهرش

شد. ولی ال مه وحدت مریم با مسئولیتش این است که مطلقاً هیچ  باشد و موضعش ا  محتوا خالی می
 « وژیک خواهد بود. ای در انقالب ن اید بدون حضور او حل و فیل بشود. واال همردیفی، فرمالیزم ایدئول مسئله

 
 ( ۴۵ی انقالب ایدئولوژیک ص  چی درباره مهدی ابریشم ۳۱۶۴خرداد  ۳۳)سخنرانی 

 
اما «. اند ارت افتاده»دانم کدام یک  اند. نمی بیش ا  یا ده سار است که مسعود و مریم رجوی ا  هم دور افتاده

توانند شرکت داشته  آید نمی می  «نقالب ایشامری که برای ا»گیری راج  به  دانم که هر دو قطعاً در تیمیم می

تا ه یکی این سر دنیا و « باید به تنهایی و یا با سایر معاونینشان آن را حل کنند.»باشند و مریم و مسعود رجوی 
 هم این دو به مدت سه سار ا  همه دور افتاده بودند.  ۲۰ی  آن یکی آن سر دنیا در خفا است. در دهه

شود. چرا این الگو سابقاً  می« حل و فیل»یکی ا  این دو « بدون حضور»، «انقالب»در  امرو  مسائل بسیاری
و ه ف مسعود رجوی که به تا گی ا  فیرتوانست اجرا شود؟ ا  نظر من ااسخ مشخص است. آن موق  هد نمی

کمار در اختیار گرفتن تمام و  بود اش شکست خورده و استراتژی سیاسی و نظامی صدر جدا شده بود بنی

های تشکیالتی و ا دوا  با مریم عضدانلو که ریاست دفترش را به عهده داشت بود. این دو مقوله دالیل  اهرم
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« ضرورت»و « ایدئولوژی»و « انقالب»اصلی طالق مریم عضدانلو  و ا دوا  او با مسعود رجوی بود اما به آن ل اس 

 اوشاندند. 

نماندند تا مراسم ا دوا  رسمی صورت گیرد و بعد اسم مریم در این رابطه آنقدر سراسیمه عمل کردند که 
صورت گرفت اما مریم عضدانلو ا  اسفند  ۳۱۶۴خرداد  ۱۰عضدانلو را تغییر دهند. در حالی که ا دوا  این دو نفر در 

 داد.  کرد و ایام می کرد و با این نام امضا می معرفی می« مریم رجوی»خود را  ۶۱
کوشید در ره ری مجاهدین یک رجوی دیگر  آن  افل ماندند این بود که مسعود رجوی می ها ا  ای که خیلی نکته

را شریک کند. یکی ا  دالیل تغییر نام بالفاصله، همین نکته بود. او دچار نارسیسیسم شدید است و جز خود 

کند و اگر چاره  مییز منیره رجوی تعیین را ن ۶۲عام شدگان  بیند به همین دلیل است که سم ل قتل کسی را نمی
داد چنانچه در عراق افراد وابسته به  تغییر می« رجوی»را نیز به  دید نام سا مان مجاهدین اذیر می داشت و امکان

 نامیدند.  می« جماعت رجوی»این سا مان را 
 

narcissus.html-narcissism-p://kamnameh2.blogspot.fr/2014/06/narcissismhtt 
  

حتی به لحاظ شکلی نیز  ۳۱۶۸هم بایستی بگویم که مریم رجوی ا  مهرماه « فرمالیزم ایدئولوژیک»در ارت اط با 

و هم برای همیشه ا« همردیفی فرمالیزم ایدئولوژیک»ا  دست داد تا « ره ر عقیدتی»جایگاه خود را به عنوان 
حل و فیل شود. او در این تاریخ به مسئور اولی سا مان مجاهدین که استی اجرایی بود اکتفا کرد و مسعود 

مسعود و مریم »و « مسعود، مریم، ره ران خلق ما»رجوی به تنهایی ره ر عقیدتی مجاهدین شد و شعار 
مست دان تاریخ  بسیاری ا مسعود رجوی مانند  برای همیشه به کناری نهاده شد. و« ره ران عقیدتی مجاهدین

در حد « فرمالیستی»شناسد حتی اگر شریکی  نشان داد که مطلقاً شریکی را برای قدرت خود به رسمیت نمی

و به  گاهش است تنها تکیه ، مراد ومسعود رجوی مع ودگوید:  همسری که به صراحت میهمسرش باشد. 
 ها را برآورده کند.  رجوی را دریابد و آنق اینست که تمایالت مسعود هنر مجاهد خلکند  مجاهدین توصیه می

 

 شخصیت رهبران سیاسی و نیروهای تحت امرشان در هدایت جامعهی  نقش تعیین کننده

 
های این  مجاهدین معرفی کردم به این معنا و مفهوم نیست که به چهارچوب« منتقد»خود را « ۲۹گزارش »اگر در 

 شناسم.  و یا این سا مان را نقداذیر میسا مان باور دارم 
بودن نیست. دشمن « مخالف»بودن در تضاد با « منتقد»معرفی کردم. هرچند « منتقد»من با مسامحه خود را 

ی من به رژیم است و نه مجاهدین. چرا که رژیم در  من رژیم جمهوری اسالمی است و نه مجاهدین. نوک حمله

رود  با سا مانی که در قدرت نیست و توانش نیز رو به افور و نقیان میقدرت است و مجاهدین نه. دشمنی 
 اشت اه است. 

ها  توانند حقوق چند هزار نفر را اایمار کنند اما رژیم حاکم بر کشور، ده رژیم، حداکثر می تغییرمجاهدین تا ایش ا  
 کند.  میلیون نفر را ا  هستی ساقط می

گیرد در  درت صورت صورت میو کنترلی که بر ق گیرد قرار می ره ران سیاسی رجایگاه و قدرتی که در اختیااگر چه 
نقش  نیزای و اساسی دارد اما شخییت ره ران سیاسی  گیری اوضاع در یک کشور نقش اایه سمت

 ای در روند اوضاع در یک کشور دارد.  کننده تعیین

هدایت این کشور در دوران گذار را به عهده « قاکنگره ملی آفری»اگر به جای نلسون ماندال یکی دیگر ا  ره ران 
برد ن ود. همین موقعیت نزدیک به یک دهه ق ل ا   گرفت قطعاً آفریقای جنوبی در موقعیتی که امرو  به سر می می

ماندال در اختیار رابرت موگابه قرار گرفت و او با فرصت سو ی نه تنها  یم ابوه را با قطحی، فقر رو افزون، کاهش 
اقتیادی و تورم بیسابقه مواجه کرد بلکه نام خود را نیز به عنوان یکی ا  دیکتاتورهای بدنام به ث ت تاریخ  رفاه

رساند. در حالیکه شخییت ماندال باعث شد دشمنانش نیز او را ستایش کنند و بزرگترین ره ران جهان در مراسم 

 تدفین او شرکت کنند. 
 

ر برای خمینی مهیا شده بود که به شخییتی آرمانی و مح وب در سطح نظی در ایران نیز فرصتی تاریخی و بی
ی سقوط و نابودی کشاند بلکه به عنوان یکی ا  بزرگترین  جهان ت دیل شود. اما او نیز نه تنها کشور را به ورطه

ی تر جنایتکاران علیه بشریت شناخته شد. قطعاً اگر به جای خمینی حتی در درون سیستم مذه ی فرد معتدر
 متفاوت بود. احتماالً کرد  مسیری که کشور طی  ،رسید هللا منتظری به ره ری می همچون آیت

 

های روانشناسی و  ها و همچنین کشور خودمان و با توجه به آمو ه ا  خالر تجربیات به دست آمده در دیگر جن ش
توان حدس  د که حضور  اده، میدر عراق ا  خود نشان د« اقلیم اشرف»ی  رفتاری که مسعود رجوی هنگام اداره

 ی سیاسی کشور چه خطراتی برای جامعه ایران در ای دارد.    او در آیندهفرضی 
 

است که « حق ره ری»، «حق»سار در میان مجاهدین ت لیغ کرده است که باالترین  ۱۶مسعود رجوی به مدت 

«  ی اترین وطن»بود امرو  ایران نشده «  یب»گوید چنانچه این حق  شد. او می«  یب»توسط خمینی ا  وی 

http://kamnameh2.blogspot.fr/2014/06/narcissism-narcissism-narcissus.html
http://kamnameh2.blogspot.fr/2014/06/narcissism-narcissism-narcissus.html
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ی جامعه برخوردار شده چه  اداره« حق»جایی که این ره ری ا   بایستی دید آن ،بود. اما در ورای ادعاها

 ای ا  خود به جا گذاشته است.  کارنامه

  نظر رسیدند وضعیت کشور ما بدتر ا  امرو  بود. ا مجاهدین به قدرت می ۵۲نظر من این نیست چنانچه در سار 
ملی    ها گرفته تا حزب توده، ا  ج هه های سیاسی ا  مائوئیست من نه تنها مجاهدین بلکه هریک ا  دیگر گروه

ی   رسید وضعیت جامعه ها و هر نیروی سیاسی دیگر ایرانی به قدرت می ایرانیست آ ادی و اان گرفته تا نهضت
  بود.  به فضاحت امرو  نمیایران 

های آن و تغییر و  ی ما ا  انتخاب  لط خمینی متحمل شد و آثار  یان ار خسارت ی که جامعهاما با توجه به ضربات

سار ایش آمده نیا  است تا  ۱۶های سیاسی در طور این  تحوالت روانی که در شخییت مسئوالن سا مان
 روانشناسی فردی و شخییت ره ران مخالف نظام را مورد بررسی قرار گیرد.  

ان و قدرتمداران در کشور ما در ابتدای به قدرت رسیدن تا حدودی اهل مدارا و تساهل و بسیاری ا  اادشاه
های دیگر  توان با دوره را نمی ۹۰ی  ها بود. دوران حکومت وی در دهه تسامح بودند، محمدرضا شاه یکی ا  آن

ها  درشاه اس ا  سارشود. نا تر می تر و بغرنج آییم وضعیت ایچیده حکومت وی مقایسه کرد. هرچه جلوتر می
 اریشی دچار شد که حتی فر ندانش را کور کرد. حکومت به چنان روان

بار است. اعضای مجاهدین که  ی مسعود رجوی ایش ا  رسیدن به قدرت فاجعه این در حالی است که کارنامه

ت او هستند که های مشخص محیوال سلطنتی بودند نمونه های سرس د نسل تکرارنااذیر برآمده ا  انقالب ضد گل
 اند.  نام گرفته« بدیل گوهران بی»

 
هایی که همچنان  چه آن )اس ا  انقالب ایدئولوژیک( ای به کارآکتر اعضای مجاهدین شناسانه کافیست نگاه روان

های روانی شدید این افراد  ی آسیب اند بکنید تا متوجه هایی که جدا شده در روابط مجاهدین هستند و چه آن

 شوید. 
گزارش »به « ااسخ»های مستعار در  هی اجمالی به مقاالت منتشر شده ا  سوی مسئوالن مجاهدین با نامنگا

 و دیگر منتقدان مجاهدین به خوبی بیانگر وضعیت روحی و روانی و شخییت و منش این افراد است. « ۲۹
انسانی مجاهدین، رشد ی شخییت  و در روابط به شدت تحقیرکننده« اشرف»و سنتی   ی بسته ها در جامعه آن

ی  آثار ار ندهاند.  اند. به مدت سه دهه مظاهر تمدن و ایشرفت را ا  نزدیک ندیده و ا  آن برخوردار ن وده کرده
ها و محافل علمی،  اند و نه به تئاتر، در جشنواره نه به سینما رفته اند. روشنفکران مطرم  رب را مطالعه  نکرده

اند و با مشکالت  ندگی  اند. در هیچ جم  خانوادگی حضور نداشته نداشتهفرهنگی، اجتماعی، هنری شرکت 

ی  ن و مرد و جنس  ی ساده اند. حتی در یک رابطه عادی آشنا نیستند و یا آن را به دست فراموشی سپرده
ز کنترر و اند.  ندان انی که حتی افکار و احساسات خود را نی اند. بیش ا  دو دهه  ندان ان خود بوده مخالف ن وده

 کرد.  گزارش می
هایی  ها انسان های روانی شدیدی هستند. تحقیر و آ ار و انیت در اشرف ا  آن ها به دالیل مختلف دچار عقده آن

ی  اند. قادر به تنظیم رابطه خشن و نابردبار ساخته است. آنها با اصور آمو شی و ارورشی صحیحی رشد نکرده

 شان متفاوت ا  فرهنگ جامعه است.  تند. فرهنگ گفتاریدرست و منطقی با ایرامون خود نیس
و سقوط « ابتذار شر»به عنوان کاتالیزور به « جلوگیری ا  امیار جنسی»ها در روابط درونی مجاهدین  عالوه بر این

 شود.  گذرد بر کیفیت آن نیز افزوده می رسانده و هرچه که می  شخییتی افراد مدد
 

  گوید: ی سرکوب امیار جنسی و نتایج آن تحقیق کرده می ینهها در  م ویلهم رایش که سار

 
شود، نه تنها ارتجاع سیاسی را  هایی که در این روند به کار گرفته می جلوگیری ا  امیار جنسی و روش»

کندت که یک نیروی ثانوی را در ساختار انسان به وجود  ها منفعل و  یرسیاسی می تقویت و فرد را میان توده
کند.  مانی که ا  تمایالت  یک عالقمندی کانب که به طور فعار ا  نظم سیستم قدرتگرا حمایت می آوردت می

بر م نای فرایند سرکوب جنسی جلوگیری به  -کند که دستیابی به لذت ط یعی را میسر می –جنسی 
بدین  های جانشین است. افتد، جستجو جهت یافتن انواع مختلف لذت چه که اتفاق می آیدت آن عمل می

شود، که یک بخش اساسی  یربنای روانشناسی  بدر می خو ترتیب، تهاجم ط یعی به سادیسم درنده

 «دهد. های امپریالیستی را تشکیل می ای در جنگ توده
، انتشارات باران، سوئد، ص ۳۱۲۹ای فاشیسم، مترجم علی الله چینی، چاپ اور، بهار  شناسی توده )روان

۴۴) 
 

ی مسعود رجوی بود. خیلی بعید است این   شناسی موردعالقه های روان ی کتاب شاه مطالعه ا  دوران  ندان  مان

تالش او برای نفی و سرکوب امیار جنسی مجاهدین کتاب را نخوانده باشد و به موضوع آن مسلط ن اشد. 
دئولوژی ای»کوشد یک  تولید کند. او می« خو سادیسم درنده»هایی با  خواهد انسان هدفمند است. او می

 تئوریزه کند. « انقالب ایدئولوژیک»را در قالب « فاشیستی
 

 ها و تحقیقاتش به این نتیجه رسید:  ویلهلم رایش به دن ار بررسی
 

همانطوری که خورشید من   انرژی است در وجود هر انسان نیز یک نوع انرژی به اسم انرژی  ندگی وجود »

ی اصلی خود به عنوان  طریق امیار جنسی برو  نماید به وظیفه دارد. اگر این انرژی بیورت ط یعی خود ا 
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نماید. در حالیکه سرکوب آن یا هر گونه تالشی در جلوگیری  یک انرژی لذت بخش و شادی آفرین عمل می

ا  برو  آن به ویژه در دوران کودکی دقیقا در جهت مخالف آن عمل نموده و به ایجاد و تقویت نیروی تخری ی 

های  سان منجر خواهد شد. نیروی تخری ی فوق امکان برو  خود را ا  طریق ایجاد بیماریدر وجود ان
تواند  یابد. این کشش به سوی ویرانگری می جسمانی و روانی و سوق انسان به سوی میل به نابودی می

لیسم ی عمل ایدا کند. فاشیسم، نژادارستی و ناسیونا های گوناگون  مینه در قالب مکاتب و ایدئولوژی
ها بر  راست افراطی ا  طریق به حرکت درآوردن این نیروی مخرب که ا  سرکوب امیار ط یعی انسان

 «گیرد. خیزد، سرچشمه می می

 
ی ویلهلم رایش، ترجمه دکتر حسین آقایاری انتشارات نوید،  )مقدمه مترجم کتاب گوش کن، آدمک! نوشته

 (۳۱و  ۳۹صص  ۳۱۶۵آلمان  ربی، آنرماه 
 

، به سفارش و ارت اطالعات برعلیه مجاهدین تهیه نشده است. او هشت سار ق ل ا  ویلهم رایشمی نظرات عل
شوید که سرکوب امیار  ی نظرات او متوجه می تأسیس سا مان مجاهدین در  ندان آمریکا درگذشت. با مطالعه

 کرده است.ت دیل « نیروی تخری ی»ها را به  در انسان« انرژی  ندگی»جنسی در مجاهدین چگونه 

 
  گوید:  وی همچنین می

 
نشاند. نیروهایی که با مناف  سیستم قدرتگرا موافقت دارند،  اخالقیات جنسی میل به آ ادی را فرو می»

گیرند. ... سرکوب امیار جنسی ساختار انسانی  شان را ا  تمایالت جنسی سرکوب شده، می توان و انرژی

ای است که او بر خالف  دهد و این تغییر به گونه غییر میرا که در محرومیت اقتیادی قرار دارد، ت
ای فاشیسم،  شناسی توده )روان« اندیشد.  کند و می کند، احساس می اش عمل می های مادی عالقمندی

 (۴۵ص 
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 کیست « خیانتکار»چیست و « خیانت» -فصل ششم

 
 گوید:  گیرم. او در مورد خیانت می یا  تعریف مسعود رجوی در این رابطه کمک م« خیانت»برای ت یین موضوع 

 

تعیین مواض    )آمو ش و تشریح اطالعیه...« ی تعهدات ما، نس ت به یک شی است.  خیانت نقض آگاهانه»
 ( ۹۲نما ص  سا مان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان ااورتونیستی چپ

 
دانست. چیزی که در مورد خود وی  م میمرد« ضربه به اعتماد»خمینی را به درستی « خیانت»رجوی، بزرگترین 

سلطنتی و آمار و آر وهای آنان خیانت کرد. به کسانی که با یاد  نیز صادق است. او به نسل برآمده ا  انقالب ضد

رفتند خیانت کرد. او با  های مرگ می به جوخه و برای آ ادی و عدالت اجتماعی او و با نام سا مان مجاهدین
که برای ایجاد یک دنیای بهتر و  ی اشرف ربیعی و خاطره، به نام «قرارگاه اشرف»گاه در  کنجهاندا ی  ندان و ش راه

به محلی برای « قرارگاه اشرف»جهانی عاری ا  شکنجه و  ندان م ار ه کرد و جان داد نیز خیانت کرد. او با ت دیل 
که در ن رد با است داد مذه ی به خاک هایی  ی آن و همه اشرف ربیعیتحقیر و توهین به انسان، به آرمان واالی 

 ، خیانت کرد. «انسانیت»و  ندان ان رفقایشان، به « گر  شکنجه»های م ار  به  کرد. او با ت دیل انسان  افتادند خیانت

 
اعمار شکنجه را « توانند ها هم نمی ترین سیستم خلقی ترین و ضد حتی اوسیده»او به صراحت گفته بود 

   به آن دست  د:« خفای کامل»محسوب کنند و خود در  برای خود« افتخاری»
 

ی شکنجه  انسانی مساله ها، ابعاد ضد ی بشری و آگاهی خلق در دوران ما به دلیل رشد و تکامل جامعه»
توانند اعمار آن را  ها هم نمی ترین سیستم خلقی ترین و ضد به قدری عریان و آشکار است که حتی اوسیده

ها هم مج ورند که چنین جنایاتی را در خفای کامل و به دور ا   سوب کنند. بنابراین آنافتخاری برای خود مح

ها طور بکشد تا واقعیت آن تدریجاً برای مردم  چشم و گوش مردم مرتکب شوند. ا  این رو چه بسا مدت
 « آشکار شود.

 ( ۳۱۵۲، بیست و انجم آنرماه ۳۰۳ی  )نشریه مجاهد شماره
 

و بایستی ا  خود انتقاد کنیم و  سئولیمگیری این روند م نیز در شکلو هواداران مجاهدین اعضا ما  من و ال ته

ی سه ااسدار رژیم توسط نیروهای مجاهدین انتشار یافت و  های مربوط به شکنجه او ش بخواهیم. وقتی گزارش
ای که بعدها منجر    فاجعهما برخورد جدی با آن نکردیم و خواستار توضیح مکفی و دقیق در مورد آن نشدیم به برو

دانید حتماً رو ی   چه را که در مورد دشمن روا می آن به قربانی شدن رفقا و دوستان خودمان شد یاری رساندیم.
 در رابطه با دوست نیز روا خواهید دانست. فقط کافی است ق ح  شتی بریزد. 

مان در  کردیم خللی در اراده فکر می م.نزدیک شویشکنجه توسط مجاهدین خواستیم به موضوع  ما آگاهانه نمی
االسالم  ، به گفتگویم با حجت«ها اندوه ققنوس»در جلد دوم خاطرات  ندانم آورد.  م ار ه با رژیم به وجود می

 ام: و آورده  ها اشاره کرده هللا منتظری در  ندان ی آیت آبادی نماینده حسینعلی انیاری نجف

 
گفتم: دروغ است.   چیست؟ ی ااسداران توسط مجاهدین راج  به شکنجهبعد رو به من کرد و گفت: نظرت »

کوتاه گفتم: برای این   ؟ این گونه اخ ار هیچ ار شی برای من ندارد و حاضر به شنیدن آن نیستم. ارسید: چرا
و ضد  شده است مداف  حقوق بشر ردیگوید. و سپس اضافه کردم ا  کی تا حاال الجو می که الجوردی

ی موضوع را  ی بحث تکان داد و دن اله ؟ سرش را به عالمت تأیید استداللم و عدم امکان ادامهشکنجه

 «نگرفت
  

با دادن ااسخی سیاسی، شیدم کو می ،گفت ای که می های وقیحانه دروغمن با عنوان کردن موضوع الجوردی و 
 کند.  به آن نیاندیشم. اما این ا  مسئولیت من کم نمی ا  موضوع فرار کنم و

 

ها در معرض دستگیری توسط  و قراردادن آنایران و عراق رجوی با رها کردن اج اری نیروهای مجاهد روی مر  
 سار ایش ۳۱خوشحالم یتی رژیم ارداخت. دستگاه اطالعاتی و امن و یاری رساندن بهنیروهای رژیم به همکاری 

ه ارت اط و ب هگیری کرد موض در مقابل آن شدم به شدیدترین وجه  «خیانت»این  آن که متوجه  به محض
  ند بودم. من به رعایت اخالق در م ار ه و مر  سرخ با رژیم اایچرا که اایان دادم.  ام با مجاهدین تشکیالتی

 
  گفته بود:گونه اعمار  در مذمت اینخود مسعود رجوی 

 

ها و حتی استفاده ا  امکانات  های انقالبی، لو دادن و در نتیجه اسیر کردن آن در کادر برخوردها و شیوه»... 
ها  ااورتونیستی، تاکتیک ها و حتی استفاده ا  امکانات رژیم در جهت م ار ه ضد رژیم در جهت ا  بین بردن آن
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ها محکوم است. ... همکاری با رژیم  باشند، در نتیجه استفاده ا  آن بی میانقال هایی ارتجاعی و ضد و شیوه

« دهد. ای که صورت گیرد، خ ر ا  ارتجاع و خیانت عاملین آن می ضدخلقی، تحت هر عنوان و هر بهانه

 -نما  تعیین مواض  سا مان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان ااورتونیستی چپ  آمو ش و تشریح اطالعیه)
 (۹۲ص 

های نظامی کشته شده  ی تحت نام ناراضیانی که در عملیات نامه دستگاه ت لیغاتی مجاهدین با جعل وصیت
 ها خیانت کرد.  ی آن بودند، به یاد و خاطره

 گویم:  شد. با  بان خود او و ا  قور ایام ر اسالم می« ستمگر»و « ج ار»ت دیل به  مسعود رجوی

 
 ان ثوباه خیراً من عملههللا من ک ابغض الع اد الی»

 شان بهتر ا  عملشان است هایی هستند که ل اس انگیزترین بندگان در نزد خدا آن خشم
 االن یا و عمل الج ارین ان تکون ثیابه، ثیاب

 «شان عمل ج ارها و ستمگران  ل اسشان، ل اس ان یا ولی عمل
 (۵۲۱ی  حه)ت  ین جهان، قواعد و مفهوم تکامل، کتاب اور قواعد تکامل، صف

 

 او عدالتی و ریاکاری کند. ن ایستی در مقابل بی را تکرار می« ج ارها و ستمگران»عمل  ،«ل اس ان یا»او در 
 سکوت کرد. 

  گوید: او همچنین می
 

ورد. ی استعمار و استعمارگرها را در نیا  توان موحد بود و ریشه توان موحد بود و مست د بود. نمی مین»

توان موحد بود و در مقابل استعمارگران راحت نشست یا چک  نااذیر است. نمی قطعاً اجتناب، دقیقاً و ارت اط
 (۲۶ص  -همان من  « »و چانه  د. 

 

 مسعود رجوی« خیانت»ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی  شبکه

 
ها خ ر  شدند و خانواده ها آگاه می مان ا  کشتار وسی   ندانیان در  ندان در رو هایی که مردم میهن ۳۱۶۲در ااییز 

ی دیگری هم رخ داد که را  آن در هیاهوی کشتار  ندانیان   کردند، فاجعه اعدام فر ندانشان را ا  قاتالن دریافت می
 ی ره ری مجاهدین ا  ارده بیرون نیفتاد.  سیاسی و انهانکاری عامدانه

ر رژیم، توسط و ارت اطالعات دستگیر شدند. های مجاهدین د ی نفونی بود که ش که ۶۲در اواخر آبان و اوایل آنر 

شدگان ا   شهری و اعترافات دستگیر  ی مط وعاتی و یر اطالعات محمدی ری  خ ر آن، سار بعد و در جریان میاح ه
 های دولتی انتشار یافت.  طریق رادیو و تلویزیون و رو نامه

های گذشته ا  کسانی که ا  جان و  ور ساری و ارت اطالعات نکردند و در ط گاه صح تی ا  ضربه مجاهدین هیچ
شان برای بهرو ی مردم ایران گذشتند صح تی نکرده و یادشان را گرامی نداشتند. چرا که  مار و موقعیت

ها بزدایند.  ها را ا  خاطره آن ندکوش مجاهدین و ره ری عقیدتی آن خود در برو  این فاجعه سهیم بودند و می
ها را تارومار  آن و امنیتی رژیم ستگاه اطالعاتید دآشکار اجا ه دا« خیانتی»نه، در اعامدانه و آگاه مسعود رجوی

 کند.  

ی نفونی مجاهدین در رژیم توسط و ارت اطالعات کشف و افراد  یادی  دو ش که ۶۲دانم در سار  جا که می تا آن
 ها اعدام شدند.  در این رابطه دستگیر و تعدادی ا  آن

شد نام  ها معرفی می ا  فردی به نام دالمن که در ت لیغات رژیم مسئور یک ش که ا  نفونیدر جریان این ضربه، 
 بردند.  می

ی دیگری بودند که در این ضربه دستگیر  همچنین سیدحسین سیدتفرشی و میطفی خان انی و ... جزو ش که

دستگاه اطالعاتی رژیم دستگیر شدند. این دو جریان ربطی به هم نداشتند اما ا  قرار معلوم در یک  مان توسط 
 شدند. 

کنم لو رفتن  ا  منشاء لو رفتن مهندس سیدحسین سیدتفرشی و دکتر میطفی خان انی خ ر دارم. تیور می
 ای که به او وصل بود نیز ا  همانجا آب خورده باشد.   دالمن و ش که

توانستند و یا  . شاید هم نمیدانستند که چگونه لو رفتند ها تا رو ی که اعدام شدند به درستی نمی آن
شان انجام گرفته است. چنانچه  خود  خواستند باور کنند که چه خیانتی ا  سوی ره ری مجاهدین در حق نمی

 توانستم آن را باور کنم.  من نیز به سختی می

توان باور  سختی میتو ی را به  ها انتظار هرگونه  در و خیانتی را داشتند اما این یکی را نه. این درصد ا  کینه آن
ترین وابستگانش  کرد. آیا تا به حار شنیده بودید که یک جریان انقالبی مدعی اخالق، با علم بر لو رفتن حساس

 ها بیش ا  یک ماه در تور و ارت اطالعات باشند؟  ارهیز کند و اجا ه دهد آنکه در معرض خطرند ها  کردن آن ا  آگاه
 

مجاهدین، با اهدافی مشخص اطالعاتی را به دستگاه امنیتی رژیم منتقل « ریاخ ا»ق الً شنیده بودم که بخش 

های اشت سر  خواستند ال کند. یکی ا  موارد انتقار خ ر به دستگاه اطالعاتی رژیم هنگامی بود که می می
ه ایش آمده ایوستند خراب کنند تا در صورت اشیمانی نتوانند به ایران با گردند. گا افرادی را که به مجاهدین می
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کردند. و یا حتی  بود که هنگام فرستادن جداشدگان به آن طرف مر  با شلیک گلوله و ... نیروهای رژیم را آگاه می

 دادند.  ها را می در نشریه مجاهد رد آن

 
کرد. مثالً وقتی یک  های سیاسی و تشکیالتی هم می این بخش حتی ا  لو دادن نام افراد به رژیم سوءاستفاده

های  دادند تا بعد ا  انعکاس آن در رسانه های قدیمی این سا مان مسئله دار بود خ رش را به رژیم می ا  چهرهنفر 
 گیری وادار کنند. داخلی، فرد مورد نظر را تحت فشار قرار داده و در حمایت ا  مجاهدین به موض 

 د. کر ی نفونی مجاهدین ا  اساس با موارد یادشده فرق می اما لو رفتن ش که

مهندس سیدحسین سیدتفرشی معاون و مشاور و ارت صنای  و یکی ا  کاندیداهای تیدی این و ارتخانه در دولت 
 بعدی )رفسنجانی( بود. 

میطفی خان انی هم ا   ندانیان سیاسی دوران شاه بود و در میدان امام حسین داروخانه داشت. این دو و 
اس ا   ۵۲دادند. در سار  را تشکیل « جن ش مسلمانان م ار »ی اصفهان  تعدادی دیگر اس ا  انقالب شاخه

شوند  هللا ایمان داشتند ا  این تشکل جدا می هایی که به مواض  جن ش مسلمانان م ار  و شخص ح یب اعتراض
کنند. رضا رضوانی و همسرش عفت اسدی دیگر اعضای این  و آهسته آهسته به مجاهدین گرایش ایدا می

نگام خرو  ا  کشور همراه با فر ند خردسالشان در سیستان و بلوچستان دستگیر و در ه ۶۲جریان در سار 

 جریان کشتار  ندانیان سیاسی به قتل رسیدند. 
کارگزاران سا ندگی « جنام اصفهان»های اولیه دهه شیت به جریانی که بعدها  میطفی و سیدحسین در سار

 دادند نزدیک شدند.  )عطریانفر، مهاجرانی، نوربخش و ...( را تشکیل 
هایی که میطفی و سیدحسین با این افراد داشتند اطالعات اقتیادی، امنیتی و سیاسی رژیم را  در نشست

کردند.  نویسی با جوهر نامرئی به مجاهدین منتقل می کسب و همراه با اطالعاتی که خود داشتند ا  طریق نامه

 ۹۰هللا سحابی و ... داشتند.  زتها همچنین ارت اط نزدیکی با ابراهیم یزدی و ع آن
ی ارسالی  توسط خمینی آخرین نامه ۵۲۸ها به مجاهدین در ارت اط با اذیرش عنقریب قطعنامه  ی ارسالی آن نامه

 ها به مجاهدین بود. خ ر سالم رسیدن نامه به مقید را نیز دریافت کرده بودند.  آن
قعی مسعود رجوی مورد ق ور این سا مان و شخص وی های  یروا این خ ر مهم و تعیین کننده به خاطر تحلیل

آتش بس  افلگیر  و  ۵۲۸ی  قرار نگرفت و مجاهدین بعدها به دروغ مدعی شدند که در جریان اذیرش قطعنامه
 شدند. 

جا مخفیانه به  اش به ترکیه رفته و ا  آن ساله ۵، میطفی به همراه همسر و دختر «فروغ جاویدان»بعد ا  عملیات 

ها بطور ناشناس در  آن« فروغ جاویدان»بعد ا  عملیات « رو ه ۵های  نشست»کنند. در جریان  فر میعراق س
 های مجاهدین بودند.  قرارگاه

                                                           
ها بودند. مناب  رژیم در مورد  ی دوستان آن ها در  مره مذه ی تعدادی ا  دیگر ملیهللا سحابی و  هدی صابر همچون عزت  ۹۰

 نویسند:  هدی صابر می
های  هدی صابر فعالیت سیاسی خود را با گروهک جن ش مسلمانان م ار  آ ا  نمود و اس ا  مدتی با یکی ا  هسته»

ضا رضوانی( ارت اط برقرار کرد و برای آنان اقدام به ها، میطفی خان انی و ر تشکیالتی سا مان منافقین )حسین تفرشی
گردآوری اخ ار نمود. اس ا  دستگیری و معدوم شدن هسته یاد شده، سا مان منافقین فرد دیگری را برای برقراری ارت اط با 

 ...«وی به ایران اعزام نمود. 
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 مصطفی اشتباه نوشته شده نام خانوادگیاین سنگ قبر توسط رژیم تهیه شده و 

 

رود.  ر همان ایام به عراق میسیدحسین سیدتفرشی نیز اس ا  انجام یک مأموریت دولتی در خار  ا  کشور د
ا دوا  مسعود و »، «انقالب ایدئولوژیک»ها در گفتگوهایی که با مجاهدین در عراق داشتند مخالفت خود را با  آن

گیرد. ا   های دا ی هم بین دو طرف صورت می کنند و بحث و روابط تشکیالتی مجاهدین اعالم می« مریم رجوی
را جدی نگرفته و به مخالفت با آن  ۵۲۸مجاهدین انتقار خ ر اذیرش قطعنامه  ها معترض بودند که چرا جمله، آن

 ارداختند. 
شوند که  شوند. بعداً در با جویی متوجه می گردند و مدتی بعد دستگیر می ها با روحی آ رده به ایران با  می آن

 یم بوده است. مدتی در تور و ارت اطالعات بوده و کلیه تحرکاتشان  یر نظر دستگاه امنیتی رژ

 
بند شدم و سپس  با میطفی خان انی هم برای مدت کوتاهی آمو شگاه اوین ۶در سالن  ۳۱۶۸من در سار 

ای را که با جوهر نامرئی برای مجاهدین نوشته و به ترکیه     گران اصل نامه فهمیدم که در جریان با جویی، شکنجه
 گذارند.    ارسار کرده بودند جلویشان می

کنند چرا که اطمینان داشتند نامه به دست مجاهدین رسیده بود. حاال  دیدن اصل نامه قالب تهی می ها با آن

 اذیرفتند که در مجاهدین هم نفونی هست. همین او را اریشان کرده بود.  بایستی می
گرفته  با شناختی که ا  تشکیالت مجاهدین داشتم مطمئن بودم در چنین موضعی امکان ندارد فردی نفونی قرار

 دم کسی در تشکیالت اس  کرد که داستان ا  چه قرار است. حدس می تر می باشد و این معادله را برایم ایچیده
هم با این درجه ا   ای محرمانه آن    خود را به رژیم فروخته است اما برایم قابل ق ور ن ود که اصل نامه ،ا  بریدن

توانستند به  کردم تنها افراد بخیوص و محدودی می . فکر میحساسیت را با خود ا  تشکیالت خار  کرده باشد

اصل نامه دسترسی داشته باشند. همچنین سکوت مجاهدین در ارت اط با خیانت فرضی و عدم روشنگری در 
 برایم  یرقابل فهم بود. « خائن»مورد فرد 

ی نامرئی به ترکیه رسیده  صل نامهها هنگام ارسار به دست رژیم نیفتاده بود چرا که ا ی آن اطمینان داشتم نامه
بود و حاال همان نامه به شکل ظاهر شده در اختیار با جویان رژیم بود. در ثانی چنانچه رژیم هنگام ارسار نامه به 

ها برای  کرد آن داد چرا که تیور می ی خان انی نمی ی خرو  ا  کشور به خانواده یافت اجا ه ترکیه، به آن دست می
ها  شان نیست. تفکر روی این موضوعات ساعت کنند و دیگر امکان با گشت و با داشت ترک می همیشه کشور را

 کرد.  مرا به خود مشغور می

اس ا  آ ادی ا   ندان، در گزارشی که ا  داخل کشور برای مجاهدین نوشتم به موضوع فوق هم اشاره کردم. چرا 
 مهم و حیاتی باشد و مان  ا  ضربات بعدی شود. تواند بسیار  کردم موضوع برای مجاهدین می که فکر می

اا افتاده دیگر  ی فوق را همراه چند مورد ایش وقتی به خار  ا  کشور رسیدم با  هم در یک گزارش موضوع نامه
 نوشته و به مجاهدین دادم. 

جاهدین با من یکی ا  اعضای بخش امنیت م (عیسی) هللا حکیمی نژاد هدایتاولین باری که به ااریس رفته بودم 

خواست سر قضیه را ایش من با  کند. اما  موارد سؤار کرد اال این یکی. ظاهراً نمی  ی به گفتگو نشستت ا  همه
این حرکت ناشی ا  سادگی او بود که به  عم خودش و یا دستگاهی که به آن وابسته بود آن را نوعی ا  

 کردند.  ایچیدگی تلقی می
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مون موضوع کرده و نهن مرا ا  داستان دور کند. اما اینقدر هم دوراندیشی نداشت. توانست چند سؤار ایرا او می

کند. به روی  ام را بیشتر می شود بلکه کنجکاوی او متوجه ن ود سکوت، موجب ااک شدن سؤار ا  نهن من نمی

 فایده است. کرد. ارسش بی ای به آن می خواست اشاره خودم نیاوردم. فکر کردم اگر می
ی مهمی را  کردند تا م ادا نکته وجو می تم چنانچه اطالعی نداشتند حتماً  یر و بم قضیه را ا  من ارسدانس می

داند و نیا ی به اطالعات محدود من ندارد و این بر آ ردگی   دم او بیش ا  من می ناگفته گذاشته باشم. حدس می
 کردم.  ی اعتماد حرکت می افزود اما هنو  ا  نقطه من می

موقعیت دیگر دوباره موضوع را نوشته و به مجاهدین دادم. این بار هم به روی خودشان نیاوردند دیگر یقین در یک 

شد.  داشتم که خودشان به خوبی در جریان ماوق  هستند. برای مدتی تیویر میطفی ا  ایش نظرم دور نمی
جایی  کردم ا  آن . اما هنو  فکر میتوانستم بهای سنگینی را که او و دوستانش ارداخته بودند فراموش کنم نمی

 بینند سر آن بحثی صورت گیرد.  که موضوع امنیتی است چه بسا ال م نمی
 

کرد در  تی اگر در نظام جمهوری اسالمی ایشرفتی هم نمیحسیدحسین سیدتفرشی معاون و یر صنای  بود. 
دید و تنها مناف  مردم  اش را نمی هرسید. او مطلقاً خود و آیند ای نمی دولت فرضی مجاهدین به چنین مرت ه

 برایش مهم بود. 

اتاق کارم در رو ی در ۳۲۲۲در سار ای تاریک نهن مرا اشغار کرده بود تا  این داستان همچنان به عنوان نقطه
ی گزارشی در ارت اط با تروریسم خار  ا  کشور رژیم برای ارائه به موریس کاایتورن  حار تهیهاورسوروا  در 

کردم که به موضوع ربودن ابوالحسن  ها را مرور می ویژه نقض حقوق بشر در ایران بودم و اسامی و کیسگزارشگر 
 ربایان برخوردم. تاریخ ربودن او توجهم را جلب کرد.  و فرار او ا  دست آدم ۳۱۶۲مهرماه   ۳۲مجتهد اده در ترکیه در 

خوانده « ن ی»شنیده بودم. او در روابط مجاهدین رسید  موضوع ربایش و فرار او را در اخ اری که به  ندان می

شد و من مدتی با او در سوئد و ااریس ا  نزدیک کار کرده بودم. در سوئد موضوع ربودن او توسط دیپلمات  می
خوانده بودم و هم در  در نشریه شان برای انتقار او به ایران را هم بطور دقیق های رژیم و تالش تروریست

 شنیده بودم اما حساسیتم را جلب نکرده بود. ها  های بچه شوخی
گران رژیم در ترکیه  ها و مقاومت وی در چنگ شکنجه مجاهدین با اهداف خاصی داستانی حماسی ا  با جویی

دانستم مجاهدین در مورد  ای که داشتم می سرهم کرده بودند. همان موق  هم که خواندم با توجه به تجربه
 گویند اما برایم اهمیت چندانی نداشت.  اعمار شده دروغ میهای  های او و شکنجه واکنش

کرد. روی تاریخ ربودن او در ترکیه تأمل کردم. آن را با تاریخ دستگیری حسین و میطفی و  این بار موضوع فرق می

هایی که روی هم ان اشته شده  شدند. فایل های متعددی اشت سر هم در نهنم با  می ... تط یق دادم. فایل
 شدند.  ند و حاال با یک کلیک بیورت تو در تو با  میبود

چرخیدم. چند نخ سیگار اشت سر هم کشیدم. آرام و قرار  ها یکی دو ساعتی دور خودم می گرفته مثل برق
خواستم  میروی آتش قرار داده بودند. عی ی بودم و ا  همه چیز بدم آمده بود.  ،نداشتم انگار مرا مانند اسفند

اش  ام شد اما در برابر ارسش  ی بیقراری چیز را رها کرده و به استکهلم با گردم. مسئولم متوجهجا همه  همان

 سکوت کردم. 
 گذاشتم. آوردم و کنار هم  را که در نشریه خوانده بودم جز به جز به خاطر می  در نهنم ادعاهای ن ی و داستانی

ی خیانت بزرگی  د حل شده بود و من متوجهمعمایی که بیش ا  یک دهه نهن مرا به خود مشغور کرده بو
 شدم. خیانتی که هنو  که هنو  است  وایا و ابعاد آن و موارد مشابه برای مردم ایران ناشناخته مانده است.  می

 

ابوالحسن مجتهد اده های رژیم در استان ور در یک طرم عملیاتی ایچیده و گسترده،  تروریست۳۱۶۲مهرماه ۳۲در 
 توانستند حدس بزنند که به چه گنجی دست خواهند یافت.   ها ایشتر نمی . آن)ن ی( را ربودند

ها در ترکیه اقامت داشت و یکی ا  کادرهای اطالعاتی  مجتهد اده )ن ی( به همراه همسر و فر ندش سار
ناد رژیم کردند نیز ارت اط داشت. در اس شد و با افرادی که ا  ایران به ترکیه رفت و آمد می مجاهدین محسوب می

اناهندگی « م -م»دانم بعدها در سوئد با نام  کرد. می  ندگی می« صادق حسنی»ام وی در ترکیه با نام  خوانده
 گرفت.

هایی  اندا ی. ویژگی هم نمایی، ادعاهای توخالی و اشت وی به لحاظ شخییتی فردی بود اهل خودنمایی، بزرگ

آیند. اما چون به  بان ترکی استان ولی تسلط داشت او را در این  که مطلقاً با کار اطالعاتی و امنیتی جور در نمی
 بخش سا ماندهی کرده بودند.   

بعد ا  ظهر با ماشین خود ا  اشت به ماشین او که در ترافیک متوقف  های رژیم ساعت هفت  یکی ا  تروریست
تا ب یند موضوع چیست یک اتوبوس شود  کند. وقتی او ا  ماشین خود ایاده می بود  ده و شروع به ناسزاگویی می

شود  کند و سپس یک ون ش یه آم والنس که در کشویی آن ا  بغل با  می رسد و بزرگراه را مسدود می ا  راه می

 کنند.  ی امن منتقل می دهند و به یک خانه توقف کرده و با با شدن در اتوموبیل، وی را به داخل هل می
 

حسین سیدتفرشی و  ای که توسط سید  اسناد بسیار مهم ا  جمله نامه ا  قرار معلوم در کیف همراه ن ی،
 های رژیم قرار داشت. ی نفونی  میطفی خان انی با جوهر مخفی نوشته شده بود و دیگر اسناد مربوط به ش که

 
ر ربایان در گفتگوی تلویزیونی با سیمای مقاومت که د مجتهد اده )ن ی( اس ا  آ ادی ا  دست آدم  ابوالحسن

ی امن و سؤاالت ارسیده شده ا  او  اش در خانه انتشار یافت در مورد نگهداری یک رو ه ۳۱۶۲دیماه  ۹۱ی  نشریه

  گوید: می
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دقیقاً یک رو  مرا نگاه داشتند و سؤاالتی در رابطه با سا مان، مخیوصاً در رابطه با ارتش آ ادی خش »

ای بدهم و به  کننده ت آنان جواب نادرست و گمراهکردم طی این یک رو ، به سؤاال کردند. من سعی می می
ها حور و  ای با سرگرم کردن آنان وقت بگذرانم، تا این که فرصتی ایش بیاید.... بیشترین با جویی گونه

حوش ارتش آ ادی خش ملی ایران و بدست آوردن اطالعات در این رابطه بود که در حقیقت رعب و وحشت 
دهد که خمینی، این دشمن  بون، ا  کدام  رساند و نشان می ی و مح وب میخمینی را ا  این ارتش مردم

کردند این  نیرو هراسان است. سؤار اصلی که ا  من در رابطه با مجاهدین و ارتش آ ادی خش ملی ایران می

 « خواهند بکنند؟ بود که نقشه بعدی مجاهدین و ارتش آ ادی خش چه خواهد بود و چه کار می
 ۳۱۶۲دیماه  ۹۱، جمعه ۳۵۸ی  های دانشجویان مسلمان خار  ا  کشور شماره دیه انجمنی اتحا )نشریه

 (۳۳و  ۳۰صفحات 
 

ی مزبور و مفاد آن، متوجه  یابی به نامه ربایان اس ا  دست گوید. آدم تردیدی نیست که مجتهد اده راست نمی
ی اور   د. با جویان ا  همان لحظهی رژیم دسترسی دارن شده بودند که نویسندگان نامه به اطالعات محرمانه

ی نامه که مستعار بوده چیست تا نس ت به دستگیری او در ایران اقدام  کوشند در بیاورند که نام نویسنده می

توانست باشد. معلوم است کسی که ا  داخل  اسم و ردی نمی  ی ارسالی ا  ایران کنند. چرا که در  یر نامه
گذارد تا چنانچه نامه به هر دلیل به  نویسد ردی ا  خود باقی نمی وهر مخفی میکشور و ا  درون نظام نامه با ج

 دست نیروهای امنیتی افتاد هویت او لو نرود.  
ی  ها که همراه با شکنجه در جریان با جویی« ن ی»موضوع ا  دو حالت خار  نیست یا ابوالحسن مجتهد اده 

توان گفت احتماالً اسناد دیگری  دهد یا در بهترین حالت می میی نامه را لو  چنانی هم ن وده هویت نویسنده آن

ها تأیید تط یق اسناد به دست آمده  کرد و آن ها فاش می ی نامه را نیز برای آن همراه وی بوده که هویت نویسنده
 اند.  ی نامه را ا  او گرفته با هویت نویسنده

ی عنقریب بعدی آن دور  و حمله« ارتش آ ادی خش»ا  جایی که ت لیغات مجاهدین روی وحشت رژیم خمینی  ا  آن
 ند و  های ق لی مجاهدین در گفتگوی تلویزیونی مهر تأیید بر همان ت لیغات مجاهدین می بینی  د او نیز با ایش می

ها بود و این که قید انجام  ی بعدی آن شود سؤار اصلی با جویان در رابطه با ارتش آ ادی خش و نقشه مدعی می
داند کسی که در ترکیه فعار است و با داخل کشور  کاری هم می اری را دارند. در حالی که هر فرد تا هچه ک

ها به خوبی مطل  هستند که چنین اخ ار  ها ندارد. آن ی بعدی آن ارت اط دارد اطالعاتی ا  ارتش آ ادی خش و حمله

هم در عراق باقی  تشکیالتی خاص آنهای  شود و در الیه و اطالعاتی در سطح عموم مجاهدین منتشر نمی
 ماند.  می

ها و  ها، کانار ی ارت اط با آن ط یعی است سؤاالت با جویان حور محور نیروهای داخل کشور مجاهدین، نحوه
ی نوشته شده با جوهر نامرئی در ارت اط با اذیرش قطعنامه و ... هم  ها به نامه اسامی و ... باشد. به ویژه که آن

 ودند. دست یافته ب

شود، اس ا  یک رو   ی بسیار مهمی ار یابی می جایی که با اطالعات اولیه به دست آمده، مجتهد اده سوژه ا  آن
کنند و با جویی ادامه ایدا  ی امن دیگری منتقل می علیر م مخاطرات امنیتی هرگونه نقل و انتقار، وی را به خانه

 کند.  می
  :گوید مجتهد اده در این رابطه می

 

سواالت با جویی، مشابه سؤاالت »جا نیز  ی امن دوم منتقل شدم و در آن اس ا  یک رو  به خانه»
 « های ق ل بود با جویی

 ۳۱۶۲دیماه  ۹۱، جمعه ۳۵۸ی  های دانشجویان مسلمان خار  ا  کشور شماره ی اتحادیه انجمن نشریه)
 ( ۳۳ص

 
ی داخل کشور  یز سؤاالت با جویان ایرامون ش کهی امن دومی ن بر اساس شواهد موجود تردیدی نیست در خانه

 مجاهدین و افراد وابسته به آن بوده است. 

ربایان شناخت دقیقی ا  مجتهد اده داشته و براساس شناسایی ق لی و اشراف نس ت به مسئولیت  آدم
بنا به اعتراف  ۹۳کنند.  ریزند و تعداد  یادی را درگیر آن می مجتهد اده در مجاهدین، طرم ربودن وی را می

  کنند که قطعاً  مجتهد اده با جویان هیچ سؤالی در مورد مسئولیت اصلی وی و ارت اطش با داخل کشور نمی
 ی جای دیگری کند. ی اصلی را اوشانده و انهان را متوجه واقعیت ندارد و او با این درو گویی قید دارد حفره

 

                                                           
 را به عهده داشت. « ن ی»ی مجاهدین دیپلماتی به نام مهران باقری مسئولیت شکنجه  ط ق گفته  ۹۳

سرلك،  باقرنژاد شایان دبیرسوم، حمیدرضا كریمی دبیر دوم، خسرو ع داللهی، باختری، صادق به  یر ا  مهران باقری، رسور
 داشتند.ربایی نقش مستقیم  یرجعفر  عفرانچی، هاشمی معاون كنسور و...در این آدماور، م معین صالح
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ی نیروهای  س ا  اطالع مجاهدین ا  دستگیری گستردها ۶۲سیمای مقاومت با مجتهد اده در دیماه ی گفتگو

که منشاء ضربات را ی داخل کشور مجاهدین  داخل کشور و به منظور انحراف افکار عمومی و افراد وصل به ش که

کند که تنها در  دانستند صورت گرفت. به همین دلیل مجتهد اده به دروغ تأکید می ربودن مجتهد اده در ترکیه می
 کردند! بخش و عملیات آتی آن سؤار می آ ادی مورد ارتش

 
ی داخل کشور مجاهدین بوده و با جویان دستاورد  یادی هم طی  ا  نظر من سؤاالت حتماً حور و حوش ش که

 اند. ها داشته با جویی

که شود و به خاطر اهمیت موقعیت ابوالحسن مجتهد اده و اسنادی  در این فاصله، موضوع به مرکز اطالع داده می
ا  وی به دست آمده بود به دستور مرکز و برای جلوگیری ا  هر گونه احتمار تجسس الیس ترکیه و لو رفتن محل 

ربایان با اذیرش ریسک مخاطرات سیاسی، او را به کنسولگری رژیم که ا  قضا محل تردد ایرانیان  اختفای وی، آدم
ایلماتیک، ا  هرگونه دسترسی الیس ترکیه به دور کنند تا به خاطر میونیت اماکن د  یادی هم هست منتقل می

 باشند. 
های متعدد به  ربایان اس ا  با جویی شود و در این فاصله آدم رو  نگهداری می ۲مجتهد اده در این محل نزدیک به 

ها  ی با جویی گیرند تا ادامه العاده موضوع، به دستور مرکز تیمیم به انتقار او به ایران می خاطر حساسیت فوق

شان بودند تا حساسیت کمتری  نفر ا  آنان همراه با یک  ن و بچه که محمل ۵در ایران صورت گیرد. به این منظور 
 کنند.   برانگیخته شود همراه با مجتهد اده سوار بر دو ماشین به سمت مر  ایران حرکت می

کنند سر وقت  آمیز تلقی می فقیتربایان تقری اً عملیات را مو عاق ت در نزدیکی مر  ایران هنگامی که آدم
شود در  حاجت موفق می ی رف  روند و او به بهانه شد می عقب ماشین نگهداری می  مجتهد اده که در صندوق

شدن بنزین  شود. تمام ربایان فرار کند، اما توسط آنها دستگیر و به داخل ماشین منتقل می بیابان ا  دست آدم

ها با مجتهد اده در ماشین و  بنزین مراجعه کنند، درگیری آن کند که به یک امپ ربایان را ناگزیر می ماشین، آدم
کند و ظاهراً اطالع دو  ی آنان می  ند چند کودک را متوجه تالش او برای گریز ا  دست آنان و فریادهایی که می

 شود.  کودک به الیس مر ی منجر به توقف ماشین و نجات جان ن ی می
شود که ایامد آن به یک بحران دیپلماتیک بین ایران و ترکیه منجر  م بزرگی برای رژیم میموضوع منجر به افتضا

 شد.   
داشت برای مجاهدین محر  بود که جان  او ی اور ناادیدشدن مجتهد اده، با توجه به اطالعاتی که ا  لحظه

 مسعود رجوی حاضر نیست در هایشان در ایران در خطر است اما هیچ اقدامی انجام ندادند. چرا که اصوالً  سوژه

ارت اط با نیروهایش کوچکترین نقطه ضعف و خطایی را بپذیرد. ا  این گذشته بخشی ا  نیروهای در معرض خطر را 
 دانست و در دستگاه عقیدتی او منتقد بدتر ا  دشمن است.  منتقد می

شوند.  ناد مهمی که در کیف وی بوده میو اس  ی لو رفتن نامه بالفاصله بعد ا  آ ادی مجتهد اده، مجاهدین متوجه
های رژیم در  ربایی و اقدامات تروریستی داپلمات اما بنا به دستور ره ری مجاهدین فقط به افشاگری علیه آدم

دهند بلکه ا  آگاه کردن  اردا ند و نه تنها هیچ اقدامی برای کور کردن ردهای به دست آمده صورت نمی ترکیه می

ها را بدون دفاع در مقابل  کنند و آن گذشته بودند امتناع می« مقاومت»ه چیزشان در راه هایی که ا  هم سوژه
 اش را بر گردن آنان فرود آورد.  گذارند تا هرلحظه که خواست چنگار خونین دستگاه اطالعات رژیم باقی می

 
دلیل خیانت بزرگی را انگاری را به عهده بگیرد به همین  خواست مسئولیت این سهل مسعود رجوی مطلقاً نمی

ربایی ترکیه، ا  مجاهدین  ی داخل کشور در مورد خطرات احتمالی آدم مرتکب شد. حتی هنگامی که افراد ش که

ها نیست. در حالی که برعکس ا   ی آن دهند که خطری متوجه ها اطمینان می کنند به دروغ به آن  وجو می ارس
ها در تور امنیتی وسیعی قرار گرفته بودند. حتی  ت اطالعات بود و آنها  یر نظر و ار همان موق  تمامی تحرکات آن

خاطرات  جلد چهارم ها را  یرنظر داشت. در ها دوربین نیب کرده و کلیه تحرکات آن ی روبرویی آن رژیم در خانه
زدی داشتند ای که با ابراهیم ی ها و جلسه به موضوع لو رفتن آن ۲۲و  ۲۶های   صفحه« نه  یستن نه مرگ»  ندانم

 ی ماجرا خودداری کردم.  جا ا  گفتن همه ام اما آن کرده  اشاره
توانست برای  ای در این سطح را با توجه به خطراتی که می توان اذیرفت اصل نامه هرچند به هیچ وجه نمی

اشت اه و  های استان ور ارسه  د اما در هر صورت نویسندگان آن داشته باشد نگهداری کرده و با آن در خیابان

توان در شرایطی ا  آن گذشت و فرد خاطی را مورد بخشش قرار داد. اما آگاه نکردن  لغزش است و نه خیانت. می
ها در دست مأموران امنیتی، خیانتی است نابخشودنی که مشارکت آگاهانه در  ها در ایران و رها کردن آن سوژه

 شود.  قتل و جنایت محسوب می
ها که با یک ش که مخفی یا  های آن عاتی دنیا مرسوم است همین که یکی ا  رابطهای اطال در همه سیستم

کنند تا ا   خ رچینان در ارت اط است، لو رفته یا دستگیر شود، به سرعت تمام افراد مرت ط با او را  مطل  می

ین این موضوع را ها در  یر شکنجه جلوگیری شود. مجاهد ها به دلیل احتمالی لو رفتن اطالعات آن دستگیری آن
داد یا اگر فردی دستگیر  آمد یا عالمت سالمتی نمی دانند. در فا  نظامی حتی اگر یک نفر سر قرار نمی خوب می

توان با  ها باید سو انده شوند. بنابراین نمی ی رد شد، دستور تشکیالتی این بود که در چند ساعت اور همه می
حفاظتی و اطالعاتی ا   مان شاه دارد، مطل  نکردن نیروها در داخل ای که سا مان در مسائل امنیتی و  ایشینه

رو  در اختیار رژیم بوده و  ۲که او  تلقی کرد. بویژه این« ناخواسته» اده را عملی  کشور اس ا  دستگیری مجتهد
کرده تا   اده ا  آنها اطالعات داشته را مطل  سا مان  مان کافی داشته تا همه نیروهای داخل کشور که مجتهد

مجاهدین حتی اس ا  رهایی مجتهد اده و آگاهی کامل ا  موارد لو رفته  مخفی شده یا کشور را ترک کنند.

دوباره در ارت اط با ربودن  ۳۱۲۳خرداد  ۳۴تالشی برای کور کردن رد افراد داخل کشور نکردند. این عمل در 
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خل کشور ارت اط داشت تکرار شد. مأموران رژیم با دااک ر قربانی نیکجه یکی ا  اعضای مجاهدین در ترکیه که  علی

اک ر قربانی نیکجه در  ی انتقار مجتهد اده به داخل کشور را داشتند در ارت اط با علی خورده ی شکست که تجربه

 ها را انجام داده و عاق ت وی را به طر  فجیعی به قتل رساندند.  ی امن با جویی همان استان ور و در خانه
 

ها اقدام  )تردید ا  من است( نس ت به دستگیری آن ۶۲ه دستگاه اطالعاتی رژیم در اواخر آبان و یا اوایل آنر باالخر
 کرد. 

های اخیر متحمل شده و بهای آن را دیگران  هایی که در طور سار مسعود رجوی مانند بسیاری ا  شکست

ر مجتهد اده به ایران، روی یکی ا  ضربات بزرگ اند، تالش کرد با تمرکز روی شکست طرم رژیم برای انتقا ارداخته
که در اثر ر مندگی و « مقاومت»ی داخل کشور مجاهدین ارده کشیده و آن را به ایرو ی بزرگ  رژیم به ش که

رویین تن شده بوده به دست آمده ت دیل « انقالب ایدئولوژیک»ی باالی یکی ا  اعضای مجاهدین که در اثر  روحیه
 لویزیونی مجتهد اده در همین راستا صورت گرفت.  ی ت کند. میاح ه

در نمایش تلویزیونی مجاهدین در سیمای مقاومت، ابوالحسن مجتهد اده برای ج ران خطایی که کرده بود تا 
های با جویان رژیم و فرار  در مقاومتش در مقابل شکنجه« انقالب ایدئولوژیک»گویی کرد و ا  تأثیر  توانست گنده می

 رسد.  ربایان گفت که ال ته به دالیل گوناگون واقعی به نظر نمی ما  دست آد

 
توانستند وی را به  ربایان آثار ضرب و جرم در وی بود مجاهدین به سادگی می چنانچه اس ا  رهایی ا  دست آدم

یب های آس توانستند با گرفتن عکس ا  محل ازشکی قانونی برده طور درمان بگیرند و ادعای خسارت کنند. می
ای به  المللی ا  چنین سوژه نگاران بین دیده، آن را به افتضام مضاعفی برای رژیم ت دیل کنند. خ رنگاران و رو نامه

 شد.  های وحشیانه روی بدن وی مشاهده نمی گذشتند. حار آن که اینگونه ن ود و آثار شکنجه سادگی نمی

 
برادر مجاهد مسعود رجوی با ارسار تلگرامی »د ارس که می« سیمای مقاومت»وی در ااسخ به سؤار خ رنگار 

 « و یر و رئیس جمهور ترکیه این مسئله را ایگیری نمود، آیا شما ا  این موضوع مطل  شدید؟ به نخست
 گوید:   می

اطالع بودم. فقط رو  چهارشن ه  گذشت بی ا  اخ اری که در بیرون می  من ا  این موضوع مطل  ن ودم و کالً »
ی مزدوران خمینی  کنند[ که ا  رفتار وحشیانه بود ]او را رو  جمعه برای انتقار به ایران آماده میشن ه  یا انج

المللی علیه خمینی  حدس  دم که باید حتماً  یک چیزی شده باشد و سا مان شاید یک اقدامی بلحاظ بین

د در مدت  مانی که کنن ی این بود که سعی می دهنده ها، نشان کرده است. اما شدت بخشیدن بر شکنجه
تعیین کرده بودند بتوانند ا  من حرف بکشند و  ودتر مسئله را به اتمام برسانند. چنانکه اشاره کردم 

مهر، چهارشن ه شب به بعد وحشیگری و خونخواری خود را به منتهی درجه  ۹۲دژخیمان خمینی دقیقاً ا  
و وحشت، سرااای وجود آنان را فراگرفته بود. خواستند  ودتر به  اهدافشان برسند. ترس  برو  داده و می

چندتا ا  این مزدوران به جان من افتادند و شروع به کتک  دن کردند که با  هم من   مثالً فردای آن رو  مجدداً 

خون استفراغ کردم. ابتدا یکی ا  مزدوران اس ا  با کردن و باال دن چسب ضد آب ا  روی گوش من، با صدای 
خورم و اصالً  جا می چندین نفر مثل تو را  نده  نده خوردم. اگر به من اجا ه بدهند تو را همینبلند گفت: ب ین 

و  های رکیکی به من داد. در همین موق  علیر م این که دست احتیا  به اعدام کردنت نیست. بعد فحش
خورم، صدای  می نفر مرا محکم گرفتند. بعد کسی که گفته بود من  نده  نده ترا ۴-۱ااهایم بسته بود 

هایم را با دندان کند  گوشم در آورد و گوشت قسمت اایین یکی ا  گوش هایش را بیخ خوردن دندان بهم

 « کرد.  ها را تف می بطوری که  خمی و خونی شد و او  خون
 ۳۱۶۲دیماه  ۹۱، جمعه ۳۵۸ی  های دانشجویان مسلمان خار  ا  کشور شماره ی اتحادیه انجمن )نشریه

 ( ۳۱ص
 

های داخل کشور مجاهدین دست یافته و برای تکمیل  رژیم او را ربوده، به اطالعات جام  در ارت اط با ش که
شود اس ا  ایام مسعود  ی با جویی قید انتقار وی به ایران را داشته اما مجتهد اده مدعی می اطالعات و ادامه

گری و خونخواری خود را به منتهی درجه وحشی»گیرد و  با جویان را می« ترس و وحشت، سرااای وجود»رجوی 

 نده »دهند. با توجه به شناختی که ا  مجتهد اده دارم جای شکرش باقیست که مدعی نشده او را  می« برو 
 «   نده خوردند.

 
ی رفسنجانی را به خود جلب کرد. ا   ویژه  آمد توجه موضوع ربایش مجتهد اده و بحران دایلماتیکی که به وجود 

ی نزدیک به او وابسته بود اهمیت آن را دوچندان کرد. به همین  که سیدحسین سیدتفرشی به حلقه جایی آن

 توان موضوع را دن ار کرد.   دلیل در خاطرات رفسنجانی می
 

ربایی و دستگیری دایلمات  با اشاره به موضوع آدم ۳۱۶۲آبان  ۴رفسنجانی در خاطراتش ا  رو  چهارشن ه 
   نویسد: های رژیم می تروریست

دکتر والیتی اطالع داد که چند مأمور ایران در ترکیه، در حالی که یکی ا  سران منافقین را با داشت کرده و »
ها خواستار خرو  دو  اند و ترک آمدند، دستگیر شده در اتوم یل نمره دیپلماتیک گذاشته و به طرف ایران می

ر مورد راه حل مشورت کرد. گفتم به مسئله رسیدگی اند، د اند و سه نفر دیگر را ح س کرده دیپلمات شده

 (۱۶۵و  ۱۶۴)صص « اند.  های ترکیه خ ر را نوشته دقیق کنند و سعی نمایند سروصدا کم شود. رو نامه



 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

0۹7 

 

 

ا  قرار معلوم والیتی کم و کیف اطالعات به دست آمده ا  ابوالحسن مجتهد اده و موفقیتی که رژیم به دست 

 کند. نجانی رسانده که او با اشتیاق موضوع را دن ار میآورده را به اطالع رفس
 

 نویسد:  می ۳۱۶۲آنر  ۳۹او در خاطرات شن ه 
)ص « انقالب آورد. عیر تیمسار ترابی فرمانده حفاظت اطالعات ارتش آمد. او نوارهایی ا  اعترافات ضد»

۴۹۵) 

 
 نویسد:  می ۳۱۶۲آنر  ۳۱و  در خاطرات یک شن ه 

سه بودم. سپس ویدئوی اعترافات یک منافق را که اخیراً دستگیر شده دیدم. اطالعات تا ده و نیم در جل»
 (۴۹۶)ص «  مهمی داده. ا  عراق برای تماس با مناب  منافقین آمده است.

 همچنین 
 

عیر قرار بود جلسه ستاد کل داشته باشم که به وقت دیگری موکور شد و به جای آن به فیلم »... 

 (۴۹۲)ص «  انقالب گوش دادم. اعترافات عوامل ضد
 

 را به وقت دیگری موکور کرده است. « جلسه ستاد کل»بایستی اعترافات مزبور آنقدر مهم باشند که رفسنجانی 
 

 نویسد:  دی می ۹۶رفسنجانی در خاطرات خود ا  دوشن ه 

 
العات در خیوص عیر آقای منوچهر متکی سفیرمان در ترکیه آمد. درباره روابط و مسئله اخیر و ارت اط»

 (۴۲۶)ص « آوردن منافقی و گیرافتادن مأموران در ترکیه گزارش داد.
 

  نویسد: بهمن می ۹۱وی دوباره در خاطرات خود ا  یک شن ه 
 

ها را خواندم. فیلم اعترافات نظامیان خائن و جاسوس ا  گروه منافقین و سلطنت طلب  تا ساعت ده گزارش»

 (۵۳۳)ص « را دیدم.
 

گلی به آب دادند اما هر ا   ابوالحسن مجتهد اده دیگر به روی خودشان هم نیاوردند که چه دستهمجاهدین و 
کنند تا بنا به مقتضای رو  داستانی سر هم کند. چنانکه در اور اسفند  جا حاضر می جا و آن را این« ن ی»گاهی 

گر  در مقام با جو و شکنجه ۶۰ی  ه دهههای اولی ی جنایاتی که در سار بعد ا  آن که منوچهر متکی در نتیجه ۳۱۸۴

صورت داده بود به و ارت امورخارجه رسید مجتهد اده را به اارلمان ارواا بردند تا در شهادت خود متکی را هم 
 اضافه کند:

 
دم كه به من گفت یه را دیم در تركیر وقت رژیسف یهمین رو ها بود كه من منوچهر متكا   یكیدر »

ادامه داد  ی؟ متكینیم تا ب یاوریهستند، ب یاتاق  ندان یكیكوچكت را كه در آن  همسر و اسر یخواه یم

 «.كردند یآقا صدا م یم حاجیر مزدوران رژیرا سا یكه امرو  عمرت تمام است. متك
 

6/21.02/motaki.htmhttp://www.iransos.com/gozaresh/02.0 
 

  نشریه ۳۵۲و  ۳۵۸ی ی طوالنی خود با سیمای آ ادی که در دو شماره  این در حالی است که وی در میاح ه
 انتشار یافت به همه کس اشاره کرده اال منوچهر متکی. « های دانشجویان مسلمان اتحادیه انجمن»

 ۳۰این دو شهر  .و نه کنسولگری رژیم در استان وربرد  به سر میاست آنکارا که واق  در سفارت محل متکی در 

شده شخیاً به این مسافرت  ساعت ا  هم فاصله دارند. موضوع به او ربطی نداشت که برای تهدید یک فرد ربوده
ربایی متمرکز شده  ها روی موضوع آدم ی مط وعات و رسانه تن دهد. معلوم نیست چرا در  مان یادشده که توجه

 ۹۹حرفی ا  حضور سفیر رژیم نزد. بود مجتهد اده 
 

                                                           
شدگان اضافه کردند و تعداد قتل عام  هزار نفر به آمار کشته ۹۰مجاهدین اس ا  ریاست جمهوری خاتمی نه تنها یک فقره  ۹۹

ان ان سابق رژیم( ا   بان او مدعی شدند که هزار مجاهد رساندند بلکه با جور کردن یک شاهد )یک  ند ۱۰را به  ۶۲شدگان 
شده. درمورد متکی هم به همین سیاست روی آوردند در  بر لب حاضر می خودش در اوین خنده ۶۲خاتمی در جریان کشتار 

 ۶۰ی  های اولیه دهه حالی که او شخیاً در شکنجه و کشتار  ندانیان سیاسی در بندرگز شرکت داشت و ا  این بابت در سار
 خاطر جنایاتش  بانزد بود و نیا ی به درو گویی در مورد او ن ود.  به

 

http://www.iransos.com/gozaresh/02.06/21.02/motaki.htm
http://www.iransos.com/gozaresh/02.06/21.02/motaki.htm
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های  ابوالحسن مجتهد اده سر و مر گنده امرو  حی و حاضر است و میطفی و سیدحسین سیدتفرشی و خیلی

 اند.  دیگر  یرخروارها خاک آرمیده

دانم او تن یه نشد و همچنان در همان روابط سابق ماند و در عراق هم که بود در با جویی،  جا که می تا آن
 خورند.  سا ی برای افراد کوشا و فعار بود. اصوالً چنین افرادی به درد دستگاه مسعود رجوی می  ه و اروندهشکنج

 

 چگونگی دگردیسی یک انقالبی  

 
مجاهدین بدون آن که به عمق ماجرا بپردا ند، موضوع قتل، شکنجه و آ ار و انیت و حتی رها کردن نیروهایشان در 

ترین توجیهی که برای  گریزند. ساده  نند و با طرم موضوعات فرعی ا  ااسخگویی می میهای اطالعاتی را دور  دام
ی مجاهدین است و این ترفند که هیچ انقالبی به  ندان و شکنجه  کنند اشاره به سابقه فرار ا  حقیقت مطرم می

رده است. این دگردیسی ای فراوان حکایت ک کند. در حالی که تاریخ ا  چنین ادیده و قتل همر مانش اقدام نمی

انقالبی به  ندان و شکنجه و قتل   است. هیچ مجاهدین با   حقها بوده است.  ای عام در بسیاری ا  کشور ادیده
« انقالبی» نند دیگر  دست به چنین اعمالی می« انقالبیون»اصوالً هنگامی که  .کنند همر مانش اقدام نمی

 با شناخت. « انقالبی ضد»را ا  « انقالبی»توان با آن  هایی است که می نیستند. این یکی ا  شاخص
  

نامید به بهترین شکل چگونگی این دگریسی را  می« نما های چپ ااورتونیست»چه  مسعود رجوی در نقد آن
   گوید:  شوند. او می ی قوانین دچار تغییر می رسد همه توضیح داده است منتهی وقتی نوبت به خود او می

 

خواهد با  تر بپندارد، و به استناد آن هرکاری می چه را که خود اذیرفته است، تکامل یافته اگر هر کس آن»
دیگران بکند، در چنین صورتی، دیگر هیچگونه ضابطه علمی و منطقی که مورد ق ور همه باشد وجود 

 (۳۶ص  -)همان من   « نخواهد داشت و لذا هرکسی، با انجام هر جنایتی نیز مجا  خواهد بود. 
 

اسالم »است. چرا که شعار اصلی اسالم سیاسی،  تر بودن و برتری طل ی در نات اسالم ال ته این تکامل یافته

است. اسالم باالتر ا  هر چیز است و چیزی باالتر ا  اسالم نیست. در شکل سنتی اجا ه   «یعلو و ما یعلو علیه
با « اسالم سیاسی»اگر این اتانسیل درونی  ی مسجد باشد. حار دادند هیچ ساختمانی بلندتر ا  مناره نمی

مارکسیسم « چپ»هایش را  و دیدگاه داند می« امام  مان»طلب و متوهم که خود را  شخییت یک فرد جاه
 داند چه موجود عجی ی خلق خواهد شد.  تلفیق شود خدا می کند می  معرفی

 

و « جوهر بهار»داند، مریم رجوی را  می «تی خلق  عیاره و چکیده»و « نوک ایکان تکامل»مسعود رجوی خود را 
کند. معلوم است وقتی کسی در رابطه با خود و همسرش چنین  معرفی می« سرور  نان  عالم»و « مهر تابان»

دهد. با این دیدگاه است که او انجام هر  دیدگاهی داشته باشد هر کاری که خواسته با دیگران انجام داده و می
کنند دچار تناقضات روحی و روانی  داند. این گونه افراد به خاطر جنایاتی که می   میجنایتی را برای خود مجا

معرفی  «حق  نوک قله»بمانند که مسعود رجوی خود را  دانند ها همیشه خود را بر حق می شوند. آن نمی
در مقابل خونی . با چنین تیوری ا  خود است که مسعود رجوی ا  به کشتن دادن مجاهدین ابایی ندارد و کند می

بیند که  می« قربانیانی»کند. او همه را به چشم  شود احساس مسئولیتی نمی که ا  ایکر مجاهدین جاری می

بایستی به اای او نثار شوند. در نگاه او اخالق مطلقاً جایی ندارد. برای ایش رد مقاصدش هرکاری ا  او ساخته 
او باشد گفته « صالم»گیرد. هرچه  او باشد انجام می «صالم»شود. هرچه  است. همه چیز در  او خالصه می

 شود.  می
به بسیاری ا   تدگریسی تنها شامل مسعود رجوی نشده است. به دستگاه الیسی و امنیتی او نگاه کنید

های اخالقی  چگونه آدمی به ار شخواهید دید  ها هستند نگاه کنی آن کسانی که در روابط مجاهدین و یا در کنار

هایی کامالً متضاد ایروی  کند و ا  ار ش ی ایشین خود که رو گاری اساس اندار و کردارش بوده، اشت میو وجدان
برد. هیچ  نام می« ابتذار شر»ا  آن به عنوان « آیشمن»در توصیف  این همان روندی است که هانا آرنتکند.  می

 ایش برود که تیورش هم ناممکن است.تواند در ابتذار شر تا جایی  صفتی، اهریمن نیست، انسان می اهریمن
ی شکنجه  افتد، مزه اش به  ندان شاه می خیائل انسانیدان است، به خاطر  نژاد نگاه کنید، حقوق به نادر رفیعی

چشد، با حقوق انسانی و حقوق بشر آشناست، من با دوستان و  و سلور انفرادی و عقوبت را می
دچار شده و به سادگی ت دیل به   «ابتذار شر»ام، اما او نیز به  کرده های حقوقدان او صح ت و گفتگو  ای همدوره

گران دستگاه امنیتی مجاهدین  شود. اگر به  ندگی دیگر  ندان انان و شکنجه ی بیرحم و بددهان می«گر شکنجه»

 بینید.  ها نیز می توجه کنید این روند را در آن
ی تاریخی به خاطر فقدان نیروی  در خود ندارند در یک دوره ای های معمولی که هیچگونه خیلت جنایتکارانه آدم

که همچون الجوردی و بسیاری ا   )عادر( دربندی و کارگزار شٌر شوند. محمد سادات توانند عامل تفکر و تعقل می
  ی دوران سلطنت را چشیده و شکنجه  ی  ندان گران دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی مزه شکنجه

شود و ا   گر می ت دیل به شکنجه این سا ماندر مناس ات گزارشات متعدد ناراضیان مجاهدین ط ق است 

 گیرد.   را می« الجوردی دوم»اش لقب  قربانیان
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شناسی و  شوند را بایستی در وظیفه هایی که دچار دگردیسی می ی آن نژاد و همه اشت اه اصلی نادر رفیعی

تر خواهد بود. اشکار کار این  تر شکل بگیرد فجی  . این روند هرچه صادقانهگزاری به یک نظام توتالیتر دید خدمت

های اخالقی را به فراموشی سپرده و  جاست که به عنوان یک انسان آ اد، آ ادی اندیشه و وجدان و ار ش افراد آن
 کنند.  آن میسپارند. ا  اندیشیدن دست کشیده و اطاعت ا  اوامر را جایگزین  مهار خود را دست دیگران می

 
هایی  ا  جنس همان کردند اداره میرا « اشرف»های مجاهدین در   ندان« رف  ابهام»کسانی که در جریان اروژه 

های مرگ در آلمان و شوروی و چین را شکل  های رژیم و ایش ا  آن اردوگاه گاه بودند و هستند که اوین و شکنجه

شکل جدیدی ا  شرارت « رف  ابهام»ی  و و اروژه« اشرف»های  ندادند. شر و شرارت امری استثنایی نیست.  ندا
هایی را با  برد چنین برنامه هایی که ایش رقم خورد. آدم« جنایتکار»هایی عادی و نه ایشتر  بود که به دست آدم

ین اذیر ساختند. با ا و ... امکان« ضرورت م ار ه»، «صالم ره ری»، «اطاعت ا  ره ری»، «انجام وظیفه»توجیه 
 در نهایت به اعمالی هولناک دست  ده است. « آدم عادی»حار، این 

 
 مجاهدین و همکاری اطالعاتی با رژیم علیه ناراضیان

 

ی من  ی اعضای خانواده تو انه، دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم را متوجه مجاهدین در یک اقدام  شت و کینه
  نویسند: کرده و می

 
ی مرحوم گلزاده   شناسمش، نوه  ر عزیز و محترمی که هرگز ندیدمش. اما میاس بگذارید به خانم بسیا»

 فوری که همسر برادر این ملعون است، بگویم: خواهر عزیزم، من ا  دوستان بسیار نزدیک، مجاهد شهید 

ی  ها بر سر سفره ها و بار صادق گلزاده  فوری هستم. من و برادر شهیدم، در سالهای ق ل ا  انقالب بار
ایم. من ا   ایم، ما ا  نزدیک ا  وجود ادر بزرگ شما آن استاد گرامی فیض برده اده آن بزرگوار نشستهس

رضا  دوستان و ا  هم ندان نزدیک، مجاهد شهید، علیرضا حا  صمدی، داماد گرانقدر آن خانواده بودم. علی
ی ضربه خوردن، اایگاه  هاش داشت، ا  نحو ی اسراری که در سینه به من بسیار اعتماد داشت. او همه

هایی  سابقه و با آمو شتا به سا مان انتقار دهم، با این   گفت محمد ضابطی تا مسائل دیگر را به من می
،  ، که این خویشاوند شما گویم  ام به شما می ی کافرون گرفته بزرگ گرامیتان در تفسیر سورهکه ا  ادر

ی یک استکان چایی حرام است. هر  ی ا  او حتی به اندا هی حقیقت است. و اذیرائ بزرگترین انهان کننده

بر خالف جهت مریم و علیرضا، صادق و کاظم ” باشد. باور بفرمائید که او  چند که برادر همسر شما می
را یکسره به جیب رژیم  ۶۰ی  ی اخیرش تمام رنج و شکنج و خون  ندانیان دهه او با نامه”. کند  حرکت می

های  کند. آن  مان که شما نامه  ت که ا  مزدوران دعوت نامه و دسته ًگل دریافت میجهت نیس  ریخت. بی
گذاشت،  دادید که در سایت اژواک ایران به اسم خودش می مریم گلزاده و علیرضا حا  صمدی را به او می

ست و چه گونه اند که هدایت او و سایتش ا  کجا ا  صورت بر نکشیده بود. امرو  اما، همه فهمیده  هنو  نقاب

 .«است
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3132 
 

اند  تردیدی در یکسان شدن فرهنگ مجاهدین و جانیان حاکم بر میهنمان نیست. قطعاً کسانی که  ندان بوده

 اند.  و ... را شنیده« حرامی»و « خ یث»، «معلون»بارها و بارها و القابی همچون 
اختیار  سا ی کرده و او را عامل در  و در اوشش دلسو ی، برای همسر برادرم ارونده مجاهدین به  عم خود

کنند تا در سفر وی و برادرم به ایران، توسط  ی  فوری به من معرفی می ی گلزاده های خانواده گذاشتن نامه
کند و نه او و  ندگی میسار است که در آمریکا   ۱۶دستگاه امنیتی رژیم دستگیر و تحت فشار قرار گیرند. برادرم 

های من ندارند و  اند و هیچ ربطی هم به نگارش مقاالت و فعالیت نه همسرش به عمرشان سیاسی ن وده
ها آشناست و ا  جمله مجاهدین به خوبی در جریان این امر هستند. مناب  من برای دسترسی  هرکس که با آن

 خ ر است.  ز ا  این ماجرا بیها روحشان نی به این اسناد، این دو نفر نیستند و آن

کنید که باعث شده مجاهدین  ی گلزاده  فوری را مالحظه می در  یر بخشی ا  مقاالت من در مورد خانواده
 ام انتقام بگیرند.  بکوشند ا  خانواده

 
 دکتر گلزاده  فوری مداف  بزرگ حقوق مردم )قسمت اور(
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 )قسمت دوم(« * های تس یح دانه»گل ــ  اده، نخ 
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  ادگان ) محمدصادق( - گل
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  ادگان ) محمد کاظم( -گل
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 «انه در هر خانه را خواهد  دسالمم  ری »
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 وصیت نامه مریم گلزاده  فوری
20016.html-com/maghalehhttp://www.pezhvakeiran. 

 
 نسلی که در سکوت ارار شد« صادق»صدای 
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 سلطنتی ت لور خشم و عییان نسل برآمده ا  انقالب ضد «کاظم»
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 های علیرضا حا  صمدی به همسرش مریم گلزاده  فوری نامه
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 «با آب دیگری وضو بسا ید»هللا منتظری:  آیت هللا گلزاده  فوری به  نامه آیت

 
tml37440.h-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 

 هللا منتظری آیت هللا گلزاده  فوری به  آیت ۳۱۶۶ی تیرماه  نامه
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عامل در اختیارگذاشتن  بیایید تیور کنیم حق با مجاهدین است و همسر  یرسیاسی برادرم، فریب مرا خورده و

 فوری به من است. آیا مجاهدین حق دارند موضوع را برای دستگاه اطالعاتی و امنیتی   ی گلزاده اسناد خانواده
عیار  ی افالس و سقوط تمام آیا این نشانه  فروشی نیست؟ آیا این آدم  رژیم فاش کنند و او را به دردسر بیاندا ند؟

گذارد در خفا تا کجا  نی که بطور علنی اطالعات فاش نشده را در اختیار رژیم میجریا  یک جریان سیاسی نیست؟
 تواند ایش برود و رفته است؟ می

 

بودن « حرام»ی کافرون، فتوای  ی  فوری ا  سوره هللا گلزاده یاد آیت مجاهدین بر اساس تفسیر  نده« مجتهد»
در حالی که من بهترین رابطه را با ایشان داشتم و  دهد را می« ی یک استکان چایی به اندا ه»اذیرائی ا  من 

شدیدی که به فر ندان شهیدش داشت، مسعود رجوی    ی  فوری، علیر م احترام و عشق و عالقه هللا گلزاده آیت
خورد و هنو  همسر ایشان، سران رژیم و  دانست و افسوس هدر رفتن خون فر ندانش را می را منحرف می

 کند.  میمسعود رجوی را نفرین 
اطالع  نزد مردم بیی افراد  گویم تا مجاهدین ا  یاد و خاطره ی تاریخی و برای دفاع ا  حقیقت می این را ا  جن ه

 سوءاستفاده نکنند. 

هللا گلزاده  فوری راج   کردم، ابوالقاسم )محسن( رضایی ا   بان من نظرات آیت وقتی با مجاهدین همکاری می
 اشرف، و م احث ایدئولوژیک را شنیده است.  نی در  به مجاهدین، سینه

 کنند به یاد دارند.   ن کسانی که با رژیم همکاری نمی« حرام بودن»م نی بر را حتماً خوانندگان فتوای خمینی 
 

شان رنگی ندارد،  شوند که حنای می  ها وقتی متوجه شان نهایت ندارد، آن شرمی مجاهدین و مجتهد نورسیده بی

 رود:  می« ها  یارت آخوند»کنند که به  همسر کسی معرفی می  را «یز و محترمخانم بسیار عز»
 

کند و به  کاله می گردد، او کفش و جهت نیست که هر گاه که اخوی گرامش ا   یارت آخوندها بر می  بی»
دا فکر کنید ایران را دریافت کند. م ا ا   ارسالی  های کت ی و هم مالت  های شفاهی رود تا هم ایام آمریکا می

کنیم برادرش  نیست، هر گاه که ما اینجا ایر  را افشا می که برادر این مزدور سیاسی نیست، اصال چنین
 «گیرد. هواداران را می  بهمن در آمریکا یقه
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های کت ی ارسالی ا   ی شفاهی و مالتها ایام»کند برای گرفتن  چاک ره ری عقیدتی مجاهدین فکر می سینه

 ندگی «  ار»شان در ارواا و آمریکا نیز همچنان در  ، حتماً بایستی تا آمریکا رفت! مجاهدین و منسوبان«ایران
مهدی  ذیرای برادر توابشهای گذشته ا گیرد که مجتهد مربوطه در سار کنند. این ادعاها در حالی صورت می می

 ندان  ۳واحد  ۹توابین فعار بند  به نروژ را شخیاً فراهم کرد. او ا  برادرشمقدمات سفر وی  در نروژ بود. توتونچیان
 قزلحیار بود.

کنند.  ی ناراضیان کنند ا  انجام هیچ اقدامی فروگذار نمی مجاهدین برای آن که دستگاه اطالعاتی رژیم را متوجه

یکی ا   ندانیان سیاسی ا   در مورد نییر نییری« دادنگرا »گردد به  های ا  این دست بر می ا  خیانت  یک نمونه
  بند رسته. 

اس ا   دوام نیاورد. «اشرف»در  اما در روابط مجاهدین او اس ا  تحمل دهسار  ندان به مجاهدین ایوست
 را که در« ای با عیا ارنده»شعر مجاهدین  ،ی مر ی   طریق رهاکردنش در نقطهبا گرداندن اج اری او به ایران ا

در  ندان گوهردشت سروده بود با نام اصلی وی  ۶۲یکی ا  قتل عام شدگان کشتار « محسن محمدباقر»وصف 
 ی مجاهد چاپ کردند تا بلکه ا  طرف دستگاه امنیتی رژیم تحت فشار قرار گیرد.  در نشریه

 

 ای با عیا ندیده بودم  هرگز ارنده»
 دود  دانستم کسی که نمی و نمی

  داند اروا  را می
 گذرد ای که ا  سنگالخ می و رودخانه

 هایی ا  آهن دارد  گام

 نشنیده بودم کسی به سادگی قطره ش نم کویر
 مرگ را این گونه تفسیر کند 

  ای تاریک این گونه با نگاهی ا  اس ارده
 رگان عاطفه خورشید را بدرد 

 ای بر  مین  ارنده
  ای بر آسمان دونده

 و رودی ا  آهن 

 . «منطقند رگ دگرگون و بیاکنون حیات و م
 

را بدون نام نویسنده و تحت عنوان گزارش اور و  ۶۲های ایرامون کشتار  مجاهدین در دوران یاد شده حتی گزارش
منتشر کردند. در حالی که نویسندگان همگی در اشرف به سر « عام  ندانیان سیاسی قتل»دوم و ... در کتاب 

 د.بردند و هیچ تهدید امنیتی نداشتن می

کردند. اشعار فردی را که به عنوان خائن و بریده به رژیم تحویل داده بودند به  ای کاش به همین بسنده می
سار ایش  ۵ها کند.  را مزین به آن« آفتابکاران»دادند تا کتاب خاطراتش  اعضای مجاهدینیکی ا  محمود رویایی 

   ارداختم. به این موضوع«  -در خاطرات  ندان!حذف و سانسور  -نقد فرهنگ سیاسی »ای تحت عنوان  در مقاله
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یات و ترین دوستانم بود. با توجه به شناخت کاملی که ا  روح نییر نییری یکی ا  نزدیک ،تا  مانی که ایران بودم

خلق و خوی او داشتم مخالف شدید ایوستن او به مجاهدین و قرار گرفتن در هرگونه روابط تشکیالتی به ویژه ا  
نوع ارتش آ ادی خش در عراق بودم. مخالفتم را چندین بار بیورت شفاهی، رو در رو و تلفنی و کت ی در استکهلم 

رسته شاهد  لی کرمی یکی ا   ندانیان سیاسی ا  بندو ااریس اعالم کرده و روی آن اافشاری کردم. رحمان ع
را به  نییرها دور ا  چشم من کوشیدند  ما آنهایم در حضور مسئوالن مجاهدین بوده است. ا بخشی ا  مخالفت

که  بعد ا  انتقار به اشرف چناننیز عراق منتقل کنند. همین مسئله در ارت اط با حسن صادقیان هم تکرار شد. او 

کرده بودم قادر به تحمل شرایط نشد و به  ندان ابو ریب تحویل گردید و دولت عراق او را با سربا ان بینی  ایش
 عراقی اسیر در ایران م ادله کرد. 

گنجید. هنگامی که در داخل کشور ایک مجاهدین با   نییر نییری روشنفکری بود که در چهارچوب تشکیالت نمی
و نزد مجاهدین نیست اما برای خرو   عراقمطلقاً خواهان ماندگاری در  او تماس گرفت وی شخیاً تأکید کرد که

 اعزام به ارواا است.  «اشرف»ا  کشور مشکلی ندارد و هدفش ا  رفتن به 

ایک مربوطه برای ااسخ دادن به وی فرصت خواست و در دیدار بعدی موافقت مجاهدین را به او ابالغ کرد. نیرهللا 
علیه من که خود «  ندانیان سیاسی ا  بند رسته»جاهدین و امضاءکنندگان بیانیه مرندی یکی ا  هواداران م

کند که نییر نییری در  آمادگی رفتن به عراق را نداشت، شاهد موضوع بوده و به ایک مجاهدین تأکید می
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شود به  م میاش جدی است. با این حار نییر نییری را با این قور که اس ا  انتقار به عراق به ارواا اعزا گفته

 ۹۱، چند سار بعد وی را به ایران با  فرستادند. فراوانهای  منتقل کردند و بعد ا  آ ار و انیت «اشرف»

 

                                                           
کرمی و جواد قندی )مجید دادوند( یکی ا  اعضای سابق مجاهدین که هنگام انتقار  نیرهللا مرندی، نزد من، رحمان علی  ۹۱

ی گذشته ا  خود  طور سه دهه های بسیاری در ی اعدام با وجود گلوله خوردن ا  دست جنایتکاران گریخت و فداکاری به جوخه
 کردند.  رها می« میدان مین»نشان داد، با اطمینان تأکید داشت که مجاهدین افراد مزبور را روی 
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 فقیه در ایران و عراق   تشابه رفتاری والیت -فصل هفتم 

 
 هنگامی که ضرورت ره ری را« هویت»بحث مسعود رجوی در ای انقالب ایدئولوژیک در سا مان مجاهدین در 

و  هدف اصلی ما « ترین هژمونی، والیت فقیه است ترین و نییالم ترین، عالم عالی»  گوید: دهد می توضیح می

 کردند.  معرفی میهم  ۹4«هللا حزب»مجاهدین خود را االیام  قدیم ال ته ا  رسیدن به آن است.
ایران و والیت فقیه سابقاً رویم تشابه رفتاری بیشتری بین والیت فقیه مستقر در  متأسفانه هرچه جلوتر می

شود بلکه رفتار و  تشابهات به این دو تنها به تشابهات فرهنگی منحیر نمیشودت  مستقر در عراق دیده می
ای به  و ال ته یک تفاوت بزرگ نیز دارند. اگر خامنه شود تر می گذرد به هم ش یه عملکرد این دو نیرو نیز هرچه می

شود در مجاهدین هیچ نظرگاه متفاوتی  الخطاب معرفی می های رژیم، فیل جنامعنوان ولی فقیه مطلقه در میان 

ی افراد در فکر و اندیشه،  تلقی شود. همه« الخطاب فیل»تواند وجود داشته باشد که کسی در آن میان  نمی
کار  بایستی تنها به مسعود رجوی بیاندیشند و در قلب و در به او عشق بور ند و در عمل و نهن و ضمیر می

 کند را اجرا کنند.  مرات ی که او تعیین می رو انه تنها دستورات او و سلسله
 

 سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی 

 

ای و مسعود  ماهیت یکسان عملکرد خامنه ما را با، «مسعود دلیلی داخل» ی سرنوشت بررسی و تعمق درباره
 . کند آشنا می« ره ری»کان چا و سینه« فداییان»در ارت اط با  رجوی

 و وفایی کرد ای به رفسنجانی که اس ا  مرگ خمینی، او را برکشیده و به مقام والیت فقیه رساند بی خامنه

ی عمرش به  سیدجوادی را که مجاناً وکالت او را در  مان شاه به عهده گرفته بود در نهمین دهه احمد صدر حا 
« سعید جان»ای به مخمیه افتاد  های  نجیره هنگامی که در جریان قتل ندان افکند و به شالق محکوم کرد. 

امامی را قربانی کرد، همسر وی را به اسارت برد و ا  او به  ور شکنجه، اعتراف گرفت که هر دو بهایی و 
  اده و جاسوس اسرائیل و موساد و سیا بودند و انحرافات شدید جنسی و اخالقی داشتند.  بهایی

ی بیت ره ری و نهادهای قدرت مخالفان و منتقدان را حذف  در و ارت اطالعات را که به اشاره نیروهای خود
ها همگی مج ور بودند ضمن  کردند به بند کشید و تحت شکنجه به اعترافات ا  ایش تهیه شده وادار کرد. آن می

 یل و ... اعتراف کنند.اذیرش انحراف اخالقی و اعتقاد به ادیان بهاییت و یهود به جاسوسی برای اسرائ

   
، به منظور سرکوب نیروها و خشکاندن «ابهام  رف »ی  بینیم که در اروژه در نقطه مقابل مسعود رجوی را می

ها عملیات  ترین و فداکارترین فرماندهان عملیاتی مجاهدین را که هریک ده های اعتراض در مجاهدین، عالی نطفه
« نفونی»تراف کنند که برد تا اع ا  مرگ جسته بودند  یر فشار شکنجه مینظامی در داخل کشور داشته و بارها 

 مجاهدین امضا بگذارند. « الیس امنیتی»اند و اای سناریوهای تهیه شده ا  سوی   رژیم بوده

به بند « رف  ابهام»ی  های کسانی که در اروژه بنا به شهادتای تنها چهارچوب اعترافات را تعیین کرد،  اگر خامنه
کرد و  ها را هدایت می ها و با جویی ها، شکنجه مسعود رجوی ا  نزدیک چگونگی با داشتشیده شدند، ک

نمود و ا  ابتدا تا انتها اروژه را  یر نظر داشت. حتی اس ا   سناریوهای مربوط به هر مرحله را شخیاً تهیه می
 قیه سناریو و رف  و رجوع آن را ای بگیرد. ی قربانیان را به حضور او بردند تا خود شخیاً ب ی همه اایان اروژه

ی ره ری به خار  ا  کشور   ای در حالی تیمیم به حذف سعید امامی گرفت که وی در سفر اعضای خانواده خامنه

اش با جان و  ها را به عهده داشت. سعید امامی در حالی که در دو دهه حیات سیاسی مسئولیت حفاظت ا  آن
اش نیاندوخته بود اس ا   ای کوشیده و مار و منالی هم برای خود و خانواده و خامنه در در راه منویات خمینی

مرگ، جاسوس اسرائیل و موساد معرفی شد و در این  مینه دوست نزدیکش حسین شریعتمداری سردمداری 
 ت لیغات را به عهده داشت. 

ارده نیز هست.  ی جعل و فریب است، بی های توتالیتر به همان اندا ه که درو گویانه و براایه ت لیغات جن ش
ها را سا مان و  کند و آن های توتالیتر را ایجاد می های عظیم جن ش بایستی توجه داشت ماشینی که درو پردا ی

 چه او کند، نیکو بود.  گیرد که ایوسته بر حق بوده و خواهد بود و هر آن دهد، ا  ره ری مایه می گسترش می

 
ای  در خانواده ۳۱۴۰او  در سار یز به نوعی سرنوشتی مشابه سعید امامی داشت. ن« مسعود دلیلی داخل»

 ۳۱۶۰ا  تواب  آستانه اشرفیه به دنیا آمد و به سختی دیپلم گرفت. وی در سار « داخل»فقیر در روستای 
بودند « خلدا»ها نیز اهل روستای  با داشت و اس ا  یک سار به همراه رضا القید و بهمن و ع اس افرا ه که آن

                                                           
24

هللا(  ما خود را اصوالً حزب یکتاارستان )حزب»... گویند:   در کتاب آمو ش و تشریح اطالعیه تعیین مواض ... مجاهدین می   

ترین نیروها و ط قات  ترین و بالنده ی خود، یعنی محروم ی با تکیه به عنیر عینی جامعه شناسانهدانیم، که در هر شرایط می
 ۸۶ص « بخشیم. های ایدئولوژیک خود را تحقق می اجتماعی )مستضعفین(، آرمان
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های نظامی متعددی ا  جمله مجا ات شکرگزار فرمانده سپاه  آ اد و به مجاهدین ایوستند. این عده عملیات

ای در دستگیری، شکنجه و کشتار در استان گیالن داشت به مورد  که نقش عمده را آستانه اشرفیه و الهیجان

 اجرا گذاشتند. 
رشت منتقل شدند. کرمانشاه با داشت و بالفاصله با هواایما به ، در ۳۱۶۹مسعود دلیلی و رضا القید در سار 

گاه آستانه اشرفیه به سختی شکنجه و به اعدام محکوم شدند. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم  این دو در شکنجه
  داد.  با جراثقار در محل دفن وی می« شکرگزار شهید»به مدت یک هفته در ت لیغات وسیعی خ ر ا  اعدام قاتالن 

ی به اشت سلولش که به انه با ایجاد دو سوراخ یکی به سلور رضا القید، و دیگررمسعود دلیلی در طرحی متهو

ی بهمن  گریزد و یکراست به خانه یک شب ق ل ا  اعدام به همراه رضا ا   ندان می ،ای وصل بود حیاط مدرسه
 گیرد.  او به امانت گذاشته بود تحویل می هایی را که ایش ا  رفتن به کرمانشاه نزد رود و سالم می  افرا ه

ی انقالب اسالمی با داشت و  ا  سوی کمیته ۳۱۶۱شهریور  ۱۰بهمن افرا ه داخل، همراه یک جوان دیگر در شب 
ایش ا  اجرای حکم او نیز ا   ۳۱۶۴شود اما در تابستان  های بسیار به اعدام محکوم می اس ا  تحمل شکنجه

ها ا  جمله   ند. در این عملیات می   فرار ا   ندان دست به عملیات نظامی  یادی گریزد. وی اس ا  ندان می
کشته  مشارکت داشت ی هزاران نفر  در اعدام و شکنجهابوالحسن کریمی دادستان بیرحم گیالن و ما ندران که 

 شود.  می

ی  های الهیجان و آستانه ا و خیابانه ها تن را در خانه جویانه ده نیروهای امنیتی و قضایی رژیم در یک اقدام تالفی
ای که  ی ویژه  به خاطر کینه و در این میانسپارند.  ی اعدام می ها به جوخه رسانند و یا در  ندان اشرفیه به قتل می

علی دلیلی ادر مسعود  ۳۱۶۵گیرند. در سار  ی او می ا  مسعود دلیلی به در داشتند انتقام سختی را ا  خانواده
شان به رگ ار بسته شده و  ی مسکونی اش ارویز، در خانه ساله ۳۲ساله بود به همراه فر ند  ۵۰که کشاور ی 

 شان نیز به آتش کشیده شد.    خانه

 مسعود رجوی با صدور ایامی که ا  رادیو مجاهد اخش شد شهادت ادر و برادر مسعود دلیلی را تسلیت گفت.
با  ۳۱۶۵ا   ندان آستانه اشرفیه، گریخته بود، در  سار  ۳۱۶۱رضا القید داخل که به همراه مسعود دلیلی در 

ای ُکشته  آستانه اشرفیه، لو رفته و در جریان یک درگیری در طویله« َچپَرکوچان» چندین تن ا  یارانش در روستای 
 شوند.  می

رسی بین راه در کند و در با  های سیاهکل به سوی تهران حرکت می ا  طریق کوه ۳۱۶۵بهمن افرا ه نیز در ااییز 
سراوان امامزاده هاشم مورد سوءظن ااسداران قرار گرفته و در جریان درگیری بین او و ااسداران چند نفر کشته 

کند. هنگامی  هایش نیز تمام شده بود خود را تسلیم ااسداران می  شوند. بهمن که اایش تیرخورده و گلوله می

 شود.    ها کشته می ضامن نارنجکش را کشیده و همراه آن ب رند وی ها برای دستگیری وی هجوم می که آن
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 دنی به ای مثار  برد و با شور و اشتیاق و عالقه جان به در می ،ا  میان دوستان قدیمی، تنها مسعود دلیلی

در کوشد جای خالی رفقایش را نیز ار کند.  شود و می مسعود رجوی می« فدایی»ایوندند.  مجاهدین می
کند. محافط مخیوص ره ری است و در  های رجوی حتی باالترین کادرهای مجاهدین را تفتیش بدنی می نشست

 های امنیتی ویژه نقش حفاظتی دارد.  طرم
ها به نیروهای عراقی و ملل  شود و توسط آن ا  مجاهدین جدا می« بریده»یر تحت عنوان عن ۹۰۳۳در سپتام ر 

یک وی و دو نفر دیگر را رعایت کنند. « حقوق شهروندی»شود  ها خواسته می شود و ا  آن متحد تحویل داده می

 های در رو»دهد که  وابسته به محسن رضایی گزارش می« تابناک»سایت  ۳۱۲۳تیرماه  ۹۴در تاریخ  سار بعد
 «های متعددی با داخل کشور جهت ورود احتمالی وی، گرفته شده است. اخیر تماس

 
  http://www.tabnak.ir/fa/news/257723 

 
جاهدین با های م تواند ا  طریق کانار این خ ر می مجاهدین،  «اخ اری»ی بخش  ا  نظر من با توجه به سابقه

 اهداف خاصی به رژیم منتقل شده باشد. 

  و بالفاصله هتلای در ارت اط ن وده  ، چرا که با هیچ جداشدهه باشدی واقعی ن ود جداشده تواند میمسعود دلیلی 
خواستند با او  که می خار  ا  کشورمجاهدین ا  ااسخ دادن به دوستان وی در  کند. را نیز ترک می جداشدگان

کنند. وی ا   مان جدا شدن ا  مجاهدین، هیچ  ی انتقالش به ارواا را فراهم کنند خودداری می ته و  مینهتماس گرف
و سایت  شود تماسی با مادر و خواهرش در ایران نگرفته است. در حالی که وقتی کسی ا  مناس ات جدا می

اولین کاری که ط یعی است  دهد، به ایران می  وی« ورود احتمالی»جهت « های متعدد تماس»خ ر ا  « تابناک»

اش را   دیده صدای مادر رنج کند تالش نمیبعد ا  سه دهه، او چرا . باشد کند تماس با خانواده و دوستانش می
بود ا  مادر و خواهرش که ن ریده « بریده»او ا  مجاهدین و م ار ه حتی اگر تفسیر مجاهدین را بپذیریم،  ؟بشنود

 فته بود دلیلی نداشت با مادرش دیدار نکند و یا حداقل به گفتگوی تلفنی با او نپردا د.حتی اگر به ایران ربود. 
 

مجاهدین بعد ا  یک رو  به نیروهای ، عام ساکنان آن لرژیم به اشرف و قتکوماندویی ی نیروهای  اس ا  حمله
چه چیزهایی را ااکسا ی دهند. در این مدت مشغور چه کاری بودند و یا  ی ورود به اشرف را می عراقی اجا ه

 کردند مشخص نیست و داوری در مورد آن سخت است. می

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-58149.html
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http://www.tabnak.ir/fa/news/257723
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شان تعداد  های رسمی  انجاه و سه نفر به قتل رسیدند. مجاهدین در اطالعیه بیرحمانهی  حملهاین در جریان 

ی  ی ا  جنا ههایشان صح ت رو  بعد در هیچ یک ا  اطالعیه ۳۳۰نفر اعالم کردند. و تا  ۵۹شدگان مجاهد را  کشته

 نکردند. و یا تلفات رژیم و نیروهای مهاجم در این عملیات انجاه و سوم 
ها ناشناس تلقی   که مدت های تهیه شده ا  سوی مقامات عراقی، نفر انجاه و سوم اما در تمامی لیست

 شد در صدر قرار داشت.  می
ی انجاه و  ی گوناگون ابتدا کوشیدند جنا هها سا ی  مجاهدین در تماس با نیروهای عراقی و ملل متحد با صحنه

 سوم را متعلق به یکی ا  کماندوهایی که به اشرف حمله کردند جا بزنند. 

ها نیست چرا ا   ی انجاه و سوم متعلق به آن دانستند جنا ه جاست، مجاهدین که می ی اصلی این سؤار و حفره
دانستند جنا ه  ها که ا  رو  اور می ؟ چرا آنحوادث شدند شان حرفی ا  آن نزدند و منتظر سیر رو  اور در ت لیغات

جا بزنند و در مورد هویت وی « کماندوها»کوشیدند آن را متعلق به یکی ا    متعلق به مسعود دلیلی است می
 مجاهدین در طی این مدت منتظر چه چیزی بودند؟  کردند؟ روشنگری نمی

ساکنان اشرف، مقامات  DNAی  عراق و در دست داشتن نمونهبا توجه به تحقیقات صورت گرفته ا  سوی دولت 
 عراقی به هویت مسعود دلیلی به عنوان یکی ا  ساکنان اشرف ای بردند. 

جایی که مسعود دلیلی اس ا  جدایی ا  مجاهدین، تحویل نیروهای عراقی شده و اس ا  مدتی ناادید شده  ا  آن

جا که ممکن بود موضوع را کش دادند و ا   ها تا آن نده بود. آنی او در اشرف روی دست مجاهدین ما بود جنا ه
رو  به  ۳۳۰اعالم هویت مسعود دلیلی خودداری کردند تا بلکه موضوع مشمور مرور  مان شود اما اس ا  گذشت 

دادند چرا  ها باید به سا مان ملل و دولت عراق ااسخ می خاطر اافشاری دولت عراق مج ور به اعتراف شدند. آن
مسعود دلیلی در قرارگاه اشرف بوده و به چه دلیل موضوع به اطالع مقامات عراقی و ملل متحد نرسیده بود. 

 مزید بر علت نام مسعود دلیلی هم واقعی ن ود. 

 
معرفی کرده بودند. « بهمن افرا ه»به مقامات آمریکایی، مسعود دلیلی را  شان یمجاهدین هنگام معرفی نیروها

شناختند و به همین نام برای او کارت  اناهندگان و دولت عراق نیز او را به نام بهمن افرا ه می کمیسیاریای عالی
 شناسایی صادر شده بود. 

« بهمن افرا ه»توانستند مدعی شوند او  مجاهدین در موقعیت جدید با توجه به انتشار عکس مسعود دلیلی نمی
ته شده بود. یکی ا  موارد اصلی و مهم تعلق استاتوی است که سه دهه ایش در درگیری با نیروهای رژیم کش

اذیر چنانچه مشخص شود اناهجو دارای  هاست. در هر یک ا  کشورهای اناهنده آن« هویت» ،اناهندگی به افراد

بوده  در جریانشود مگر این که دولت مربوطه ا  ق ل  هویتی جعلی و  یرواقعی است استاتوی او اس گرفته می
 نیتی با آن موافقت کرده باشد. و به دالیل ام

 
رو  ا  وقوع جنایت در اشرف، مجاهدین برای رف  و رجوع مشکالت فوق سناریوی وحشتناکی  ۳۳۰اس ا  گذشت 

 نند که اس ا  جدایی ا   کنند و در آن مسعود دلیلی را مزدور رژیم و خائن خودفروخته جا می را طراحی می

شناختی که ا  اشرف داشته، یگان کماندویی رژیم را به محل آورده و تلفات  مجاهدین نزد رژیم رفته و با توجه به
 باالیی را هم به سا مان تحمیل کرده است. 

 
گران و با جویان این سا مان که  اطالعاتی مجاهدین و ا  شکنجه –الن امنیتی والملکی یکی ا  مسئ  حسن نظام

در همان رو   ها افتاده، در فیلمی که مجاهدین سر بان ی ناراضیان نامش بر به خاطر رفتارهای خشن و شکنجه

در نقش راوی ظاهر شد و با اشاره به  ،منتشر کردند تهیه کرده و چهارماه بعد ی مسعود دلیلی جنا هواقعه ا  
 گفت: ،کند یکی ا  نیروهای رژیم باشد شناسد و تیور می ای که او را نمی ی رها شده در اشرف و به گونه جنا ه

 
این فرد احتماالً در  بینید ... یکی ا  مزدورهای )عمل کننده است( جسد کثیفش افتاده بود. ن فرد که میای»

کردند و... در تداخل آتش یا هر شق دیگری کشته شده بود و  هایی که به طور مستمر می جریان شلیک
شاره به درآوردن ایراهن دست ا جنا ه کثیفش را اینجا انداخته بودند. و ایراهنش )حسن نظام الملکی با

هایی که با ماسک...بود. و شلوار سیاهش که مثل نیروهای سوات  کند( همه طراحی شده بود. ایراهن می

تونین مشاهده بکنین. در جی  ش ار ا   .. جنا ه فیلمش هست شما بعداً میعراق بود و اوتینش ااش بود.
فردای رو  عمل نیروهای سرلشگر جمیل فرمانده الیس  های ایرانی بود. این جنا ه اینجا افتاده بود که اور

 «…دیالی اومدند و با خودشون بردند
 

http://vimeo.com/82893293 

 
ای میکس  ساعاتی اس ا  حمله تهیه شده، به گونهبخشی ا  آن الملکی روی فیلمی که  روایت حسن نظام

الهویه بودن  ی مجاهدین نزد مقامات عراقی و سا مان ملل م نی بر مجهور ا ادعاهای اولیهشود که تضادی ب می
یکی ا  »تنها به نکر وی به همین دلیل جنا ه و تعلق آن به یکی ا  نیروهای کوماندویی رژیم نداشته باشد. 

وهای حمله کننده که نیرشود  میگفته در توضیحات روی فیلم همچنین د. کن بسنده می« مزدورهای عمل کننده
 .«اند برای اینکه هویت وی شناخته نشود صورت او را سو انده»گویا مسعود دلیلی راهنمای آنها بوده، 

های سناریوی مجاهدین  ی ترین سکانسسو اندن چهره مسعود دلیلی با بنزین برای انهان کردن هویت وی ا  عج

سو اندند که به هیچوجه قابل شناسایی  صورت وی را می ای گونه بهرست بود باید است. اگر واقعاً این خ ر د

http://vimeo.com/82893293
http://vimeo.com/82893293
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ن اشد. در حالی که شناسایی وی برای کسانی که نزدیک به سه دهه با او  ندگی کرده بودند به سادگی 

اذیر بود و نیا ی ن ود سه ماه و اندی بعد مجاهدین با کار کارشناسی و ایگیری سمعکی که وی در گوش  امکان

 ها کشف کنند وی چه کسی است! داشته و تط یق عکس
برای این که باور کنیم یک گردان کماندویی تا دندان مسلح که ویژگی کارشان سرعت و  افلگیری و ترک صحنه 

سری  ا  چند گلوله )یا یک نارنجک( برای  ی نشینی به جای استفاده هنگام عقب ،در کوتاهترین  مان است
چهره و گردی ی حمل و نقل یک ایت بنزین و ااشیدن دقیق آن روی ، در امانده فرد باقی متالشی کردن چهره

 باشند بایستی عقل و شعور را یکسره به کناری نهاد.و سو ندان صورت به شکل مینیاتوری کشیدن ک ریت 

   

 
 

او را به ایران منتقل کرده در  ؟چه نیا ی به قتل مسعود دلیلی در اشرف و سو ندان صورت او داشتندمأموران رژیم 
تر نیست  آیا منطقیگذاشتند؟  بردند. چرا رداا ا  خودشان باقی می اش را هم ا  بین می کشتند و جنا ه جا می آن

اختیار   وله و مواد منفجره و نارنجک دری مسعود دلیلی گل به این سناریو فکر کنیم که عامالن سو اندن چهره

 نداشتند؟
 

 
 

به تن داشته  نیروهای عمل کننده راو اوتین  ، شلوارگوید مسعود دلیلی ایراهن الملکی در فیلم می حسن نظام

ها  رود تا ا  جنا ه ی ملل متحد به اشرف می عیر رو  حمله هنگامی که نمایندهاست و فیلم آن موجود است. 
کفش کتانی  ،عکس بگیرد، مسعود دلیلی با  یرایراهنی رکابی است و ایراهنی به تن ندارد و به جای اوتین

چه نیا ی اش را عوض کرده است؟  را در آورده و کفش سفید به اا دارد. چرا؟ چه کسی و به چه دلیل ایراهن او
   به این کار بود؟

شلواری که اای اوست شلوار یشمی ی حضور در اشرف را دارند،  بنا به تیدیق شاهدان و کسانی که سابقه

کفش ور شی سفید رنگ به اا او  رنگ به تن داشتند. رنگ یگان هوایی مجاهدین است. مهاجمان شلوار سیاه
 و همچنین کمربندش چرمی و معمولی است.  کردند اهدین در اادگان اشرف استفاده میکه اعضای مجدارد 

 
شان مدعی  مجاهدین در ت لیغات  هم در عراق داشت؟ چه نیا ی به اور ایرانی آن ،مسعود دلیلی در جریان حمله

اسارت بردند در عراق نگهداری  و حتی کسانی را که بهند هستند کماندوهای عراقی حمله به اشرف را انجام داد
آیا ریار ی مسعود دلیلی قرار دارد؟  اور ایرانی در کنار جنا همقدار ناچیزی دهند چرا  کنند. اما توضیحی نمی می

ها برجسته شده  نی و عکس خمینی که در البالی اورهای ایرا ی قرار گرفتن اور نحوهآیا   اور رایج عراق است؟

  ؟کند مینهدفی خاص را دن ار 
 

حضرت »ا  « انت و هم آ وش شدن با دشمنیده خیاد»که در امر « لی رتی»اصغر ابزری یکی ا  مجاهدین ساکن 
كا و م ار ات ضد یآمر استقالر یها ام اسپارتاكوس تا جنگی)ع( و ا  قیح و حضرت علیمس یسینوم تا ع
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نزد فر ند »را « داوند هوش و ادراكخ»کند  اطالعات نیقیمتی دارد و ادعا می« دوم، یسم در جنگ جهانیفاش

 گوید:  ی جال ی را مطرم کرده و می های فوق نظریه در مورد اور ،«انسان به ودیعه گذاشته

 
 ش یدادن ا  ج بیورت نقد گرفته و كنار جسدش احتماأل  مان جان یلیكه دل ییها ز اورین مورد نیدر ا»

 «.دكن یانتش را بر مال میزه خیخته، همه انگیرون ریب
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4087 

 
داند  کند، نمی  ندگی می«  ار اصحاب کهف»هاست در  جایی که سار ا  آن ،مجاهدین« هوش و ادراک»من   

کمتر ا  دو سه دالر است و قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در ایران، اند،  هایی که در کنار جسد رها شده اور
جایی خود را  ره ری عقیدتی مجاهدین، آن« بدیل گوهر بی»سرشار « هوش»اما  است! دالر ۳۰بیش ا  امرو  

احتماال »سا د،  می« برمال»مسعود دلیلی را « ی خیانت انگیزه»هایی که  کند اور دهد که ادعا می نشان می
  که صدای آن در فیلم و ا  قرار معلوم با وجود بادهای شدید در منطقه«  مان جان دادن ا  جی ش بیرون ریخته

همچنین اند.  مانده همچنان سرجایشان باقی« های  ی ی امداد»شود، به مدد  مجاهدین هم شنیده می

مواظب بودند که ای که داشتند  با وجود عجله ،دلیلیمسعود کوماندوهای رژیم هنگام ریختن بنزین روی صورت 
 ها نیز سرایت کند.   آنی آتش به  نریزد که م ادا دامنه ها اسکناسبنزین روی 

 
آثار ضرب و  و اشت، کتف، کمری   روی بدن مسعود دلیلی به ویژه در ناحیه توسط مجاهدین، در فیلم منتشر شده

وجود دارد. آیا در صورت وی که سو انده شده هم آثار ضرب و شتم وجود داشته؟ چه کسی عامل ضرب و شتم 

چه کسانی صورت گرفته توسط  ایش ا  مرگ مسعود دلیلی  شتمضرب و شتم او بوده است؟ دلیل آن چه بوده؟ 
ی مسعود دلیلی است؟ چرا کماندوهای رژیم نس ت به او  چرا آثار ضرب و شتم و شکنجه فقط روی جنا ه؟ است

  ی بیشتری داشتند؟ کینه
 

اشرف بی خ ر بوده های  یر مینی  مسعود دلیلی ا  مخفیگاه و ستاد فرماندهی و اناهگاه ،بنا به ادعای مجاهدین
مجاهدین در این قسمت ا  سناریو با توجه به ادعای گرفتند.  وگرنه مهاجمان تلفات بیشتری ا  مجاهدین می

در جریان حمله نیروهای کوماندویی، « اشرف»ی ارشد  مسعود رجوی م نی بر تماس با  هره قائمی فرمانده

هاجم و درگیری، مسعود رجوی در سنگر  یر مینی اادگان کوشند به خواننده یا شنونده القا کنند که هنگام ت می
افتاد و او نیز  جان رجوی به خطر می اشرف مخفی بوده و چنانچه مسعود دلیلی به محل مذکور آشنایی داشت،

 شد.  کشته می
که بوده است. در حالی « اشرف» ند که مسعود رجوی تا آخرین لحظه در  ت لیغات رژیم نیز به این دروغ دامن می

دستگاه امنیتی رژیم به خوبی مطل  است که مسعود رجوی در عراق نیست و در اولین رو های سقوط  دولت 

 این کشور را ترک کرده است.  ،صدام حسین
ی ساخت مخفیگاه مسعود رجوی در  داند که مسعود دلیلی در اروژه الملکی بهتر ا  هر کس می حسن نظام

و بهتر ا  شخص رجوی به  در محل حضور فعار داشتشخیاً تا انتهای اروژه  شمار افسران امنیت بود و ا  ابتدا
 کنند؟ مجاهدین به چه دلیل درو ی به این واضحی را تولید می اشراف داشت! جا آن

ارتش »در کتاب فارسی و انگلیسی  ۹۰۰۱در سار  و اناهگاه  یر مینی آن همراه با جزئیات نقشه قرارگاه اشرف

حسین س حانی بق مسعود رجوی انتشار یافت. محمدی سا مسعود خدابنده محافظ ویژهتوسط « خیوصی صدام
انتشار  ۹۰۰۵که در سار « رو های تاریک بغداد»یکی دیگر ا  مسئوالن یگان حفاظت ا  مسعود رجوی نیز در کتاب 

 و نقش خود در آن اشاره کرده است. یافت به چگونگی ساخت این اناهگاه 
 

ها اس ا  تحویل اشرف ا  همه جای قرارگاه ا  جمله اناهگاه  یر  مینی، فیلم و گزارش  عراقی ها و بعداً  آمریکایی
شود. در نتیجه رژیم و عوامل  تهیه کردند. بخشی ا  آن در فیلم تهیه شده ا  سوی مجاهدین نیز نشان داده می

گری برای تهاجم و کشتار نیا   مینی آنرا داشتند، چه اطالعات دی یر قدس کروکی کامل اشرف و اناهگاهسپاه 

 ؟داشتند که بتواند همراه بردن مسعود دلیلی را توجیه کند
خواهد به اعضا و هوادارانش القا کند که دلیل فروااشی اشرف و  ها همچنین می مسعود رجوی با تولید این دروغ

ستند. تنها کسی که در عام ساکنان آن مسعود دلیلی است.  مینه سا  این حمله هم منتقدان مجاهدین ه قتل
 دفاع گذاشتن افراد در اشرف است.  اش بر ماندن و بی دلیل این میان نقشی ندارد او و اافشاری بی

آورد حاال حاال ها اشرف  کردند و اگر مسعود دلیلی تیم کماندویی را به اشرف نمی اگر منتقدان به وی انتقاد نمی

ی آن، سرنگونی رژیم که قرار بود در سار  خاطر حمله به اشرف و تخلیهاابرجا و مجاهدین در آن ماندگار بودند. به 
 محقق شود به تعویق افتاده است.  ۲۹

آن توسط دلیلی و منتقدان به رژیم داده   خواهد این را هم تلقین کند که اطالعات اشرف و مخفیگاه ال ته او می
اند، بهتر  ه ا  او جداشده و به او اشت کردهها مستحق مرگ هستند و عاق ت کسانی ک شده است، بنابر این آن

 نخواهد بود!« مسعود دلیلی داخل»ا  
 

مجاهدین برای آن که سناریوی ساختگی خود را معت ر نشان دهند آن را با دستخط جعلی مسعود دلیلی و 

 است.  ۳۱۸۲اسفند  ۹۳تاریخ نامه کنند.  دوستی مجاهدین و بریدگی خودش همراه می تأکیدات او روی انسان
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 تنظیم شده است. « ۲۹گزارش »اما محتوای آن بنا به نیا  رو  مجاهدین اس ا  انتشار 

 

استفاده « و تواب نادم »ی منسوب به مسعود دلیلی ا  ترکیب  اند و در نامه جاعلین مرتکب اشت اه بزرگی شده
ی مزبور بایستی ا   ردند. در نامهبرای من و اسماعیل وفا یغمایی تولید ک «۲۹گزارش »کنند که اس ا  انتشار  می

کردند. همچنین مجاهدین که اس ا  افشای بدرفتاری و  ندان  ا  م ار ه استفاده می« بریدن»و یا « بریده»ی   کلمه
کوشند در این سند جعلی با  می ،و شکنجه در مناس اتشان به لحاظ افکار عمومی به شدت تحت فشار هستند

دوست  شود خود را انسان وستانه به مسعود دلیلی که تماماً ا  سوی وی رد مید های انسان ی ایشنهاد ارائه

چه را که نیا  عاجل چند سار بعد  اش، هرآن ی مربوط به جدایی  معلوم نیست چرا وی در نامهجلوه دهند. 
 مجاهدین بوده، آورده است؟

 ی دستخط منسوب به مسعود دلیلی منتشر شده در فیلم مجاهدین نمونه
  

 
 

 
 
 

امیر. ا. خاوری الهیجی یکی ا  دوستان مسعود دلیلی با انتشار دستخط اصلی او ارده ا  سیاهکاری دستگاه 
جعل و فریب مسعود رجوی برداشت. مسعود دلیلی اس ا  فرار ا   ندان و در دورانی که در داخل کشور مخفی 

آشکار دستخط او با دستخط ارائه شده ا  های کوتاهی به دوستانش نوشته بود. تفاوت  ها و یادداشت بود نامه
 خط متعلق به یک نفر است.  اذیرد این دو دست سوی مجاهدین آنقدر  یاد است که تنها یک ابله می

 

 
 

 در ایران  ۱۶۳۶ی منسوب به مسعود دلیلی در  دو نامه
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ها  کنند. آن آن را متقاعد به اس گرفتن مقاله   تالش  یادی کردند تا نویسنده ،مجاهدین اس ا  انتشار این اسناد

قادر به درک این موضوع نیستند مطل ی که روی اینترنت انتشار یافت و هزاران نفر آن را خواندند و صدها نفر آن را 
  افزاید.  و بر ابعاد فضاحت می د قابل حذف نیستکپی کردن

تری  به نتایج هولناک و مسعود دلیلی مرتکب چنین خیانتی شده اگر بپذیریم که سناریوی مجاهدین واقعی است

مسعود رجوی، « فدایی»رسیم که حتی فکر کردن به آن وحشتناک است. مسعود دلیلی سرتیم حفاظتی و  می
عام ساکنان اشرف را هدایت  بالفاصله به رژیم ایوسته و نیروهای سپاه قدس در قتلاس ا  جدایی ا  مجاهدین 

 کند.   می
دهد او دو بار توسط رژیم دستگیر و بار دوم به شکل  ی مسعود دلیلی نشان می نگاهی گذرا به کارنامه

ت ایش قتل رسانده ت فرمانده سپاه را بههای عملیاتی در داخل کشور بوده وحشتناکی شکنجه شدهت مسئور تیم
شان به آتش   ا  اعدام ا   ندان فرار کردهت ادر و برادرش اس ا  به رگ ار بسته شدن توسط رژیم همراه خانه

اند. میزان  ور ید توسط رژیم اعدام و یا کشته شده ها عشق می اندت دوستان نزدیکش که او به آن کشیده شده

ها خود را بهمن افرا ه  س ا  فروااشی عراق به یاد یکی ا  آنی وی به آنها آنقدر شدید است که حتی ا عالقه
شود. اس ا  جدایی ا  مجاهدین به جای آن که بکوشد به  اش به نام او صادر می هویت کند و کارت معرفی می

 موردگردد،  ایوندند، بدون ترس ا  مجا ات به ایران با  می خار  ا  عراق بیاید به نیروهای سپاه قدس و رژیم می
گذارند و او را با خود  شان را با او در میان می  ترین طرم کنند، محرمانه گیرد، به او اعتماد می استق ار رژیم قرار می

گذارد و همراه کماندوهای رژیم به اشرف آمده و خیلی  مقداری اور ایرانی در جی ش میکنند. او  همراه می

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-58149.html
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کشند و  در محل او را میاس ا  اایان کشتار، های اعزامی د. کوماندوگذران دوستانش را ا  دم تیغ میخونسرد 

 سو انند.  نشدن صورت او را به شکل مینیاتوری می برای شناخته

و مناس ات مجاهدین آمده « اشرف»ای را طی کند باید چه بالهایی سر او در  برای این که فردی چنین اروسه
به مجاهدین و دوستانش ترجیح دهد؟ چه چیز باعث برو  باشد و یا شاهد چه جنایات هولناکی باشد که رژیم را 

شود فرد تنها ب رد و ای  ندگی خود برود. او چرا به  های م ار ه باعث می ای در او شده است؟ سختی چنین کینه
ی خرو  او  ی منسوب به او مدعی هستند حتی حاضرند هزینه افتد؟ مجاهدین که در نامه فکر انتقامی خونین می

خواهند  اش دهند که هرکجا می به هرکجای دنیا را متق ل شوند. حتی آماده هستند او را تحویل خانوادها  عراق 

عام دوستانش رضایت  و قتلکند و به مزدوری رژیم  ها را رد می ی این گزینه ب رند. مسعود دلیلی چرا همه
و ا   جز مح تی کذایی،  هبنا به ادعای مجاهدین و موارد مطرم شده در ناممسعود دلیلی که  دهد؟ می

این سؤالی است که کند؟  خودگذشتگی و ایثار چیزی ا  مجاهدین ندیده است، چرا دست در خون دوستانش می
 مسعود رجوی ااسخی برای آن ندارد. 

 خانی بیبسناریوی سعیده پورآقایی و اکرم ح

 

تیرماه ا  خانه ناادید  ۳۱مردمی در  ، در او  اعتراضات۳۱۸۸ساله، اندکی بعد ا  انتخابات  ۳۶سعیده، دختری 
ها، ریاست  ها، ازشک قانونی، بیمارستان ی آگاهی،  ندان شود. مادر او در جستجوی دخترش به اداره می

شود برای  کند. بعد ا  چند رو  طی تماسی ا  دفتر ریاست جمهوری ا  وی خواسته می جمهوری و ... مراجعه می
با جسدی که ا   انو  یک سردخانه صنعتیزشک قانونی برود. مادر در شناسایی جسد دخترش به بلوک شش ا

بیند  شود اما چون ساعت و گردبند سعیده را بر روی جسد می به باال سوخته و  یرقابل شناسایی بود روبرو می

ی دخترش را به منظور ا   کند جنا ه دهد که جسد مربوط به دخترش است. مادر سعیده تیور می تشخیص می
 اند. های جنسی سو انده بردن آثار شکنجه و آ ار و انیتبین 

ها ترتیب برگزاری  ن کردند شخیی بنام اشراقی در تماس با آ ا  آنجایی که سعیده و مادرش تنها  ندگی می
دهد. او همچنین موضوع را به کمیته ایگیری منتخب موسوی، کروبی و  مراسم ختم و بزرگداشت سعیده را می

 کنند.  دهد و میرحسین موسوی و ... هم در مراسم ختم سعیده شرکت می خاتمی اطالع می

 هرا به  بهشت ۱۰۹ی  شود. حتی ق ری در قطعه خ ر، بعد ا  مدتی با در  کردن به اینترنت و ماهواره عمومی می
 شود.  شود که اس ا  مدتی ناادید می نام سعیده اعالم می

گیرد، نیروهای امنیتی طی  دیدی بر علیه مهدی کروبی صورت میبعد ا  عمومی شدن خ ر، در حالیکه حمالت ش
 کنند.  یورشی، دفتر حزب اعتماد ملی را تعطیل و ا  فعالیت هیات ایگیری منتخب کروبی، موسوی جلوگیری می

 ۱۳های منیوب به حکومت خ ر نده بودن سعیده را منتشر کردند و نهایتا در تاریخ  بعد ا  این موضوع کم کم رسانه

های ق لی خود مانند  شهریور سعیده و مادرش در اخ ار ساعت بیست و سی ظاهر شدند. مادر سعیده صح ت
ی دو ماهی که اطالعی ا  او در دست  ی خود درباره دیدن جسد و . . . را نادیده گرفت و  سعیده نیز در میاح ه

داد ا  تراس ط قه  ا  منزر را به من نمیکرد و اجا ه خرو   گوید: چون مادرم در را به روی من قفل می ن ود می
ی مهربانی در این دو ماه ا  من نگهداری کردند و عاق ت نیروهای  سوم اریدم اایین. اایم شکست و خانواده

 امنیتی من را ایدا کرده و به خانه برگرداندند و ... 
بخش بزرگی ا  « به  ندانیان برای بررسی تجاو  جنسی»کمیته سه نفره قوه قضاییه با ی  شب در ای این خیمه

ای دادستان کل کشور و برخی ا  رسانه های منتیب به  محسنی اژهگزارش خود را به این موضوع اختیاص داد. 

حکومت اعالم کردند، اخ ار و اطالعات منتشر شده در مورد سعیده به مانند سایر اخ ار و اطالعات منتشر شده 
 ی دروغ است و موضوع سعیده را هم دلیلی بر این ادعا نشان دادند.  توسط اصالم طل ان و خیوصا توسط کروب

 
و اشاره به موضوع ناادیدشدگان در مجاهدین و مرگ اعضای این سا مان در « ۲۹گزارش »اس ا  انتشار 

اعت ار کردن این گونه اخ ار برآمدند و با کپی برداری ا  سناریوی  ، مجاهدین در صدد بی«اشرف»با داشتگاه 

ای، دستگاه اطالعاتی و امنیتی و قوه قضاییه رژیم، موارد مطرم  کوشیدند به س ک بیت خامنه« یده اورآقاییسع»
و نقض گسترده حقوق بشر در مناس ات مجاهدین و خودکشی در این « اشرف«  شده در رابطه با با داشتگاه

 سا مان را شایعات بی اساس جلوه دهند. 
ی منتقدان مجاهدین بود هدف قرار دادند. مجاهدین  وفا یغمایی را که در  مرهدر راستای این سیاست، اسماعیل 

 دلیل او را انتخاب کردند.  ۴به 
 اش در اشرف بود.  خانی همسر سابق اکرم ح یب -۳

ها و سرودهای مجاهدین ا  مح وبیت و  ی طوالنی در مجاهدین و سرودن اکثر شعرها و ترانه به خاطر سابقه -۹

 میان هواداران این سا مان برخوردار بود. معروفیت در 
 تاثیر قرار داد.  شد او را تحت به شدت عاطفی بود و می -۱

 ا  ق ل با توجه به شایعاتی که در مورد همسرش شنیده بود حساسیت او برانگیخته شده بود.  -۴
یا « مالی اجتماعی»ار دو تن ا  هواداران مجاهدین در استکهلم در حالی که مشغور ک ۹۰۳۱می  ۹۲در تاریخ 

آوری کمک مالی بودند در برخورد با امیر یغمایی فر ند اسماعیل وفا یغمایی درگذشت مادرش را به او  جم 

 گویند.  تسلیت می
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رسد. اسماعیل وفا  ی وفا یغمایی می ماه  دوبار این خ ر ا  کانار وابستگان مجاهدین به اطالع خانواده ۴ظرف 

آیا خانم اکرم ح یب خانی  نده است، یا مرده »نویسد:  ای درخواست کمک کرده و می لهیغمایی ضمن انتشار مقا

 « های مشکوک درگذشته است است، یا خودکشی کرده، یا به مرگی مشکوک مثل خیلی ا  مرگ
 

post_1907.html-ot.fr/2013/05/bloghttp://darichehzard.blogsp 
 

خواهد برای روشن شدن ماجرا  کند و ا  مجاهدین می حاصل خود در این  مینه اشاره می های بی او به ایگیری

خانی به مرگی  شود تا همگان یقین کنند که اکرم ح یب ااسخگو شوند. ااسخی ا  سوی مجاهدین داده نمی
کند. او به چگونگی آشنایی  ی وفا یغمایی انتشار ایدا می دوم مقاله مشکوک در اشرف درگذشته است. قسمت

 کند.  خود با همسرش و  ندگی تشکیالتی که داشتند در کمار احترام اشاره می
خانی را دار بر صحت  بعد ا  گذشت ده رو  وقتی موضوع کامالً جا افتاد و بسیاری سکوت مجاهدین و اکرم ح یب

خانی و با انشای مسئولین مجاهدین خطاب به  ای به امضای اکرم ح یب مجاهدین نامه دانستند، ناگهان شایعات 
رونوشت به بانكی مون دبیركل ملل متحد، آنتونیو گوترس كمیسر و  كمیسر عالی حقوق بشر خانم ناوی ایالی

یر كمیته خاورمیانه عالی اناهندگان ملل متحد، ویدار كوادراس نایب رییس اارلمان ارواا ، خانم ر لهتینن رییس  

ی مزبور    كنگره آمریكا، استرون استیونسون رییس گروه رابطه با عراق در اارلمان ارواا انتشار یافت. وی در نامه
اسماعیل »ضمن آن که همسر سابق و ادر فر ندش را وابسته به و ارت اطالعات و ... خواند، مدعی شد که 

های بسیار به  های شخیی ا  من و اخش اكانیب و اهانت عكس یغمایی به بهانه این خ ر دروغ به انتشار
سا مان مجاهدین خلق ایران كرده است. این اقدامات كثیف و شرم آور هم یك شكنجه روانی برای من و هم ترور 

شود و همچنین افترائاتی است مجرمانه كه ا  نظر حقوقی قابل تعقیب است. ...  شخییت من محسوب می

كند. بخیوص كه ایش ا  این و ارت  ر مجعور اعضای خانواده من را بسیار نگران و اریشان میانتشار این اخ ا
ام، خ ر دروغ كشته شدن مرا داده بود كه باعث بیماری شدید مادرم  اطالعات، چند بار به مادر و اعضای خانواده

ء استفاده ا  فر ندم، بر روی توانید تیور كنید وقتی این اكانیب ا  سوی این فرد و با سو شده است. حار می
 « ام چه خواهد بود؟ شود، تاثیر آن بر روی اعضای خانواده و مادر بیمار و سالخورده ها منتشر می سایت

 
post_10.html-http://esmailvafa3.blogspot.fr/2013/06/blog 

 

 جواب ماندند:  سؤاالت  یر بی اما
اش خ ر نداد که نگران  خانی به مادر ایر و بیمار و فر ندش امیر و اعضای خانواده چرا همان شب اور اکرم ح یب

اش خطاب به کمیسیر  ها  جر داد و بر دردهاشان افزود؟ به چه منظور نامه جان وی ن اشند؟ چرا ده رو  به آن
خواهی  شده است؟ آیا اسماعیل وفا یغمایی به افراد فوق نامه نوشته و تظلمعالی حقوق بشر و ... نوشته 

 کرده بود؟

مقاومت   حمزه که هر دو عضو شورای ملی ساعتچی همسر یزدان حا گیتی یغمایی به خانم  اسماعیل وفا
هم ااسخی  با  ها یقیناً مجاهدین را در جریان امر قرار داده بودند. اما مجاهدین هستند متوسل شده بود و آن

 یغمایی تله گذاشته بودند.  ندادند چرا که برای اسماعیل وفا
 

http://darichehzard.blogspot.fr/2013/05/blog-post_1907.html
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 و ... «کانون شورشی»، «لشکر فدایی»، لیبرتی–فصل هشتم 

 

 اعتصاب غذا در لیبرتی و دستاوردهای آن

 
ه ویژه ، به دستور ره ری عقیدتی مجاهدین و به منظور انحراف افکار عمومی و ب«اشرف»اس ا  کشتار ساکنان 

دادن و لزوم این اعتیاب  ساکنان لی رتی، اعتیاب  ذای طوالنی مدتی در این کمپ آ ا  شد. برای موجه جلوه

کاری فروگذار نکردند. مجاهدین حتی خ ر اعتیاب  ذای  ندانیان عادی  ندان قزلحیار را تا توانستند   ذا، ا  هیچ
نمونه »ی خطرناکترین  ندانیان و قربانیان نظام بودند   ها را که در  مره بزرگ جلوه داده و مریم رجوی آن

و در یک ایام « برانگیزی ا  گسترش روحیه مقاومت و اعتراض علیه رژیم ضد بشری آخوندی توصیف كرد. تحسین
 هزار نفر اعالم کرد.  ۱تر  هزار نفر و چند خط  اایین ۹ها را  تعداد آن

  

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-57134.html 
 

تحت  ۳۱۸۱تیرماه  ۱۳اوین، مجاهدین در این در حالی است که ایشتر در ای اعتیاب  ذای  ندانیان سیاسی 
ای را منتشر کرده و در شانزدهمین رو  اعتیاب  ذا خواستار اایان آن شده  اطالعیه«  ندانیان سیاسی»عنوان 

 بودند. در قسمتی ا  این اطالعیه آمده بود: 
 

ی شما، افکارعمومی ایرانیان و جهانیان ا  طریق  رو  ا  آ ا  حرکت دلیرانه ۳۶ا  گذشت بیش ا   امرو  بعد»

های رژیم قرون  و نس ت به وضعیت اسف بار  ندان  المللی ا  اعتیاب  ذای شما آگاه شده های بین رسانه
 ۳۶ا بعد ا  گذشت بیش ا  کنیم: اهداف شم  اند. با توجه به نکات یاد شده، اعالم می وسطایی آگاهی یافته

رو  ا  اعتیاب  ذا، با ایجاد حس همدردی و همراهی ا  سوی جوام  مختلف ایرانیان، تا حدودی برآورده 
های  ی ماست که با حرکت و تالش خود، راه شما را ادامه دهیم و ا  طریق ارگان وظیفه  شده است. این

 ن ار کنیم. های به حق شما را د المللی و حقوق بشری خواست بین

های رژیم خمینی و چندین اعتیاب  ی یک دهه  ندان مان تجربه ما  ندانیان سیاسی سابق تهران که اکثریت
کنیم تا به   تان، تقاضا می های به حق  ذای طوالنی مدت را داریم، ضمن حمایت ا  اعتیاب  ذا و خواسته

ی م ار ه در مراحل بعدی نگاه  ا برای ادامهاعتیاب  ذای نامحدودتان اایان داده و سالمت و نیروی خود ر
 ی بعدی مقاومت نیا  است. دارید. ما با تمام وجود اعتقاد داریم به وجود شما عزیزان در مرحله

ی حیات شما، صدایی را که شدیداً به آن نیا مندیم، خاموش کند. ما  اجا ه ندهید رژیم با خاموشی شعله

ترین ابزارها برای  که اعتیاب  ذا یکی ا  ار شمندترین و قاطعانه  ندانیان سیاسی سابق بر این باوریم
 «های معین  ندانیان سیاسی در کوتاه مدت است. تحقق خواست

 
ی مجاهدین و انط اق آن با نظرم، این اطالعیه را  من شخیاً به درخواست یکی ا  مسئوالن ستاد داخله مان  آن

اعت شش و سی دقیقه بامداد به من  نگ  د و تأکید کرد که به تأیید مجاهدین هم رسید نوشتم. وی س
شان امکان صدور این اطالعیه را ندارند و ا  من خواهش کرد مسئولیت آن را به عهده  مجاهدین به خاطر موقعیت

به دامان خاخام  وکر و   مجاهدین برای این منظور حتی دستبگیرم و اجا ه ندهم جان افراد بیهوده ا  دست برود. 

 هم شدند.  ...
  

ی خود را که جز سختی و عذاب هرچه بیشتر برای ساکنان   رو ه ۳۰۸ ذای نمایشی  مجاهدین هدف اعتیاب
ی کشتار اشرف  سا مان ملل در کمپ لی رتی و ارجاع ارونده  «آبی کاله»لی رتی اثری نداشت، استقرار نیروهای 

اندا   عام در اشرف، کشتار بزرگتری در چشم اس ا  قتل»ی   المللی اعالم کردند. در مقاله به دادگاه کیفری بین

المللی و موضوع  دادگاه کیفری بین»های اس ا  آن،  یر عنوان  ضمن محکومیت این کشتار و د د ه« است
ها به مناطق « آبی  کاله»ی حقوقی چگونگی ارجاع ارونده به دادگاه کیفری و همچنین اعزام  ا  جن ه« ها آبی کاله

ها  نااذیر بودن و  یرمنطقی بودن این خواسته ها در منطقه را تشریح کرده، بر امکان ی حضور آن اریخچهارخطر و ت
 تأکید کردم. 

 
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-496.html 

 

« کارشناس»و « حقوقدان»استخدامی خود را تحت عنوان « مأموران»مجاهدین، اس ا  انتشار این مقاله، یکی ا  
صحنه فرستادند تا ضمن اظهارفضل و استفاده ا  ضمیر جم  برای خودش، در حالی که در آن واحد روم  به

 در او حلور کرده بود مدعی شود:« قاط ه»اعلیحضرت فقید و 
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های مقاومت در مورد درخواست استقرار  شنوم که در مورد خواسته بینم و یا ا  دور می اما گاهی می»

ملل، کنارگودنشینانی اظهار فضل و معلومات کرده و بما درس سا مان ملل و  های سا مان«کاله آبی»
دادن و از در  بینانه نیستت ال ته صرفاً برای مار نشان هایی واق  اند که: چنین درخواست الملل داده حقوق بین

 کردن که ما واردیم.
 )وی.آر.دیس!(. « ما اینیم! »

های بسیار ایچیده و  رو  درگیر این مقوله هاست که ش انه سارهموطنان عزیز، بسیاری ا  اعضای مقاومت 

الملل در جهان را در کنار خود داریم و ایضا  ترین وکال و متخییان حقوق بین ای هستند، ما مجرب حرفه
هم تحییالتمان در ایران و  -و شخص بنده حقیر -ایم  بسیاری ا  ما اعضا و هواداران مقاومت، حقوق خوانده

خارجه کشورمان و عضوی ا   الملل در و ارت ها کارشناس حقوق بین ر این  مینه است و هم سارفرانسه د
المللی الهه و هم محققی در  نمایندگی ایران در سا مان ملل و ایضا کارآمو  رسمی ایران در دادگاه بین

چیست و بهتر ا  آنها  دانیم که مشکالت ایم. باری ما می ها در دانشگاهی در اسکاندیناوی بوده همین  مینه
، حق «ها کاله آبی»ها آگاهی داریم. ما، با فریاد استقرار  به مکانیسم -خوانند که شاید ا  گوگل می -

کنیم، ما هیچ  المللی را یادآوری می ط یعی و قانونی م ار ان آ ادی در لی رتی را فریاد و وظیفه جامعه بین

سا مان ملل است که با این مکانیزم ساکنان لی رتی را حفاظت  خواهیم. این وظیفه آمریکا و چیز  یادی نمی
بینی شده است، این سقف باالی مکانیسم  المللی ایش کنند... این مکانیزمی است که در قوانین بین

 «حفاظت سا مان ملل است.
 

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=126340 

 
دبیرخانه »خوابید و ناگهان  ،معذور« بگیران حقوق»و « کارشناسان»مربوطه و دیگر   «حقوقدان»اس ا  مدتی باد 

دادگاه کیفری »و « ها آبی کاله»با فراموش کردن موضوع  ۹۰۳۱در هفدهم دسام ر « شورای ملی مقاومت
  و ... اعالم کرد:« المللی بین

 
نیت ملی مالکی، به خاطر مسئولیت به دن ار قطعیت حکم دادگاه اسپانیا علیه فالح فیاض، مشاور ام»

تن و به  ۲تن ا  مجاهدان و به گروگان گرفتن  ۵۹و اعدام جمعی  ۹۰۳۱مستقیم در کشتار اور سپتام ر 

المللی، مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، مجاهدان لی رتی و  اتهام جنایت علیه جامعه بین
ان اعتیاب  ذای جهانی که ا  رو  اور سپتام ر شروع شده ایرانیان در شهرهای مختلف جهان را به اای

 «است فراخواند و اایان اعتیاب  ذا را اعالم کرد.
 

http://www.mojahedin.org/news/130538 

 
ترین وکال و متخییان حقوق  مجرب»، ترم جدید حقوقی بود که توسط «المللی اتهام جنایت علیه جامعه بین»

المللی  دادگاه بین« کارآمو  رسمی»مجاهدین و « الملل کارشناس حقوق بین»چنین و هم« الملل در جهان بین
، کشف و ا  هور حلیم در دیگ افتاده بود که« ها در دانشگاهی در اسکاندیناوی محققی در همین  مینه»الهه و 

 به ث ت رسید. 

 
ر ایامی که ماه بعد و اس ا  اایان د ۳۱۲۹آنرماه  ۶مسعود رجوی در  هشتاد و هشتمین رو  اعتیاب  ذا در تاریخ 

در مورد اقدامات مریم رجوی وعده داده « لشکر فدایی اعتیابی در لی رتی»خطاب به  ،اعتیاب  ذا منتشر شد
 بود:

 
 « های کارآمد سیاسی و قضایی است تردیدی ندارم که او در فکر اهرم» 

p://player.vimeo.com/video/82442377htt 

 
شاه قاجار،  فتحعلی« ظفرنمون»های  ، همچون سنوات گذشته و به س ک ایرو ی«ایرو ی بزرگ»در ای این 

هایشان  کنندگان به خواسته شیپور فتح و ایرو ی مقاومت و  وار و نابودی دشمن نواخته شد، گویا اعتیاب
 شد! چنین موفقیت درخشانی حاصل نمیاند و بدون این اعتیاب  ذا  رسیده

 

های خ ری را  ای با حقوق و مناس ات حقوقی در ارواا و جهان متمدن آشنا بود و یا حتی سایت هرکس که نره
صادر  « حکمی»دانست که اساساً  سپرد می اش را به دست ره ری عقیدتی مجاهدین نمی  کرد و عقل دن ار می

« المللی جنایت علیه جامعه بین»داشته باشد. ترمی به عنوان « قطعیت»توانسته صادر شود که  نشده و نمی
شكایات دو مدعى خیوصى ا   وجود خارجی ندارد که کسی متهم به ارتکاب آن شود. تنها یک دادگاه اسپانیایی

های  ی رسیدگى دانسته و تیمیم به ث ت و ضمیمه کردن این اعالم جرم به ارونده قربانیان اشرف را شایسته
تحقیقات »خورند گرفته و بر م نای آن قرار است  به بعد تشکیل شده و همچنان خاک می ۳۱۸۸ق لی که ا  سار 

کند که ق ل ا  هرچیز منوط است به همکاری  یرممکن دولت عراق  «در مورد مشاور امنیت ملى عراق .... را آ ا 

 با یک دادگاه اسپانیایی علیه خودش.  

http://player.vimeo.com/video/82442377
http://player.vimeo.com/video/82442377
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 همچنین مدعی شد: مریم رجوی در ایام خود 

 
با وارد شدن یک اهرم نیرومند قضایی علیه مسئوالن جنایت علیه بشریت، ا  این اس کار ار جهانی برای »

ها و برای تأمین امنیت مجاهدان لی رتی با تمام قوا تا تعیین تکلیف نهایی بی وقفه ادامه ایدا  آ ادی گروگان
 «کند. می

 

قطعیت »های  یرواقعی مجاهدین در همین ارونده، م نی بر در حد دیگر ادعادرو ی بود  ،«اهرم نیرومند قضایی»
ها و برای تأمین امنیت  کار ار جهانی برای آ ادی گروگان»ی  وقفه ی بی همچنین ادامه«. حکم دادگاه اسپانیا

ی اخ ار نیز به  ودی به دست فراموشی سپرده شد و حت« مجاهدان لی رتی با تمام قوا تا تعیین تکلیف نهایی
نفری که به اسارت گرفته شدند  ۲و کسی ایگیر سرنوشت  لی رتی نیز آگاهانه ا  سوی مجاهدین در محاق رفت

  نیست. 
 

 ای مجاهدینبر اساس ادع

 
ه آینده قاضی دادگاه عالی اسپانیا، آندرئو فرناند، مشاور امنیت ملی عراق فالح الفیاض را برای ماه م»

ی كه توسط نیروهای عراقی علیه اردوگاه اناهندگان مخالفان ایرانی در ا جهت ااسخگویی به دو حمله
 «اند، احضار كرده است. نفر کشته شده ۸۲گرفته که در آن  اشرف صورت

 

-21-25-12-http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:2013
55&Itemid=139-41-21-25-02-50&catid=31:2010-34 

 
یز انگ ی حیرت و نتایج ایگیری انتشار نیافت. اما نکته« اهرم نیرومند قضایی»خ ری ا  اما  و ژوئن گذشتماه می 

دروغ آشکاری بود که به بر م نای مسئولیت گریزی مریم رجوی و دیگر مسئوالن مجاهدین تولید شد تا آمریت 
ی طل کار نیز ایدا  کنندگان  ذا انکار شود و چهره ها در اعتیاب  ذای لی رتی و نقش بار شان در رنج اعتیاب آن

   کنند:

 
و ا  طریق فرستادگان ویژه اش تالش کرده بود اعتیابیونی ها  مریم رجوی ایش ا  این بارها با ارسار ایام»

ها بیش ا   برند ا  اعتیاب خار  کند، اما با این حار بسیاری ا  آن که در شرایط وخیم جسمی به سر می
 « رو  را در اعتیاب  ذا به سر بردند.۳۰۸رو  و بعضاً تا ۳۰۰

 

ی  همه« فرستادگان ویژه»نیا بدون اعزام کسی ن ود ا  ایشان بپرسد چه شد که این بار در سراسر د
 کنندگان  ذا، با هم و در یک  مان ا  اعتیاب خار  شدند!  اعتیاب

 
مطلقاً « لشکر فدایی اعتیابی در لی رتی در هشتاد و هشتمین رو »در حالی که مسعود رجوی در ایام خود به 

 های ازشکان شده بود.  العمل ستار اجرای دستورصح تی ا  اایان اعتیاب  ذا نکرده بود بلکه تنها بطور صوری خوا

 
کنم، درخواست مریم را به گوش  اید، خواهش و تمنا می ی شهادت قرار گرفته ا  یکایک شما که در آستانه»

 «بگیرید و دستورالعمل ازشک را در مورد خودتان اجرا کنید.
 

/player.vimeo.com/video/82442377http:/ 
 

ع اس داوری، ضمن  ایشین ای به مناس ت درگذشت راضیه کرمانشاهی همسر مریم رجوی همچنین در اطالعیه

 رف  مسئولیت ا  خود در ارت اط با اهمار در مداوای وی گفت:
 

الش برای اعزام و های حادی كه داشت، بارها شخیاً ا  او خواهش كردم بپذیرد كه ت به علت بیماری»
 «داد بیماران دیگری هستند كه بر من تقدم دارند... معالجه او تسری  شود ولی او همیشه به من جواب می

 

اعزام و »توانست شخیاً برای  آیا نمیره ری عقیدتی که مالک جان و مار و خون و نفس مجاهدین است 
کنند؟ آیا کسانی که در روابط  گیری می تیمیم وی اقدام کند؟ آیا مجاهدین در این موارد شخیاً   « معالجه

 شوند؟  های واضح آ رده نمی مجاهدین هستند ا  این دروغ
 

« چشم و گوش»ی مسعود رجوی ا  شرایط ن اشد متهم به نداشتن  ال ته هرکس که موافق تفسیر وارونه
 :!( مدعی شدن چهارم ارتش آ ادی خشمؤسسا»خود خطاب به  ۳۱۲۹دیماه  ۵شود. او در ایام  می

 

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:2013-12-25-21-34-50&catid=31:2010-02-25-21-41-55&Itemid=139
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2397:2013-12-25-21-34-50&catid=31:2010-02-25-21-41-55&Itemid=139
http://player.vimeo.com/video/82442377
http://player.vimeo.com/video/82442377


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

055 

 

ور سرنگونی را به  اکنون هر کس که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد کار ار شعله»

 « شنود بیند و خروش آن را می العین در اشرف و لی رتی می رای

 
http://www.mojahedin.org/links/8304 

 
سار  ۹۲شود: مسعود رجوی  وند تشدید میر ی طوالنی در مجاهدین دارد و هرچه جلوتر می این فرهنگ سابقه

 ایش در سخنانی به مناس ت عید نورو  گفت: 

 
امرو  اوچ بودن، تهی بودن و سقوط محتوم این رژیم برای هر کسی که بخواهد کمی فراتر ا  بینی »... 

 (۳۱۶۴، اانزدهم فروردین  ۹۴۳  نشریه مجاهد شماره« ) خودش را ب یند مثل رو  روش است. 
 

اند بقیه نیز به دستور آمریکا  درصد اعضای مجاهدین در اشرف کشته و ربوده شده ۶۰عام بیرحمانه  ک قتلطی ی
ور  کار ار شعله»اند، در کدام مدرسه و آکادمی نظامی چنین شکستی را   به سرعت این کمپ را ترک کرده

 شود. آن به عنوان  ندان یاد می که ا  دربستههم نه در میهن اسیر بلکه در یک کمپ  نامند؟ آن می« سرنگونی

 
سیاست ت لیغاتی مجاهدین و رهنمودهای مسعود رجوی درست در نقطه مقابل رهنمود و وصیت بنیانگذاران 

  نویسد:   ادگان در آخرین رهنمودهای خود ایش ا  اعدام می اصغر بدی  مجاهدین است. علی
 

 فعار اشتی انی به شعار و حرف با توان نمی را دممر که است این شود گفته باید اینجا در که مهمی نکته»

 اهریمنی نـیروهای بـه کـه کـوچک عـمل یک گرفت. نظر در مشخیی دامنه بایستی آن برای و واداشت
 نقش تنها و... دیوار روی شعارنویسی و اعالمیه است. ار شمندتر و... بیانیه  یادی تعداد ا  بزند ضربه رژیم

 صدور و رجزخوانی بـنابرایـن دهد. می تـوضیح را عـملیات بـه ارتکاب علل و گروه های هدف داشته کننده آگاه
 یک ا  حکایت که ماجراجویانه ولی اشـتوانـه بـا نکـرده خـدای )یـا اشـتوانـه بدون و محتوا بدون های اعالمیه

 «است.  لط کامالً  دارد(  ودگذر تند تب
 

شدند، بنا به دستور « اشرف»را ا  دست داده و مج ور به ترک « ن رد کانون استراتژیک»مجاهدین اس ا  آن که 

آمدن ا  اشرف »هایی به مسئوالن خود ادعا کنند که  ره ری عقیدتی مجاهدین یک به یک مج ور شدند در گزارش
 «.نددان الی به سوی تهران می» را «به لی رتی

 

 «لشکر فدایی»در مفهوم 

 
هایش کلمات را به دقت  ها و سخنرانی دانند که او در ایام آشنا هستند میآنان که با ادبیات مسعود رجوی 

گوید  کند. برای مثار می ها بیان می « اشرفی»ی خود را نیز ا   بان  ها هایش خواسته کند. او در اپام انتخاب می
 اید و ...  اید، یا فالن شعار را داده داشته  اید، یا چنین تقاضایی شما این گونه گفته

خواهد این   خواند یعنی می می« لشکر فدایی»ها را  وقتی مسعود رجوی در ایام خود به ساکنان لی رتی، آن

ی «فدا»بخوانند بدون این که در مورد نتایج « فدایی»مفهوم را در نهن آنان جاسا ی کند که خودشان خودشان را 
گردد او  یها بر نم تنها به اعتیاب  ذای آن« ییلشکر فدا»خود فکر کنند و یا ارسشی به عمل آورند. منظور او ا  

ها تفهیم کند که  خواهد به آن او می. شدن است ها برای قربانی کردن آن آماده، قید او بیند موضوع را کلی می
« دبیرخانه شورای ملی مقاومت»سار ایش نیز به وضوم تحت عنوان  ۵این را بود. « فدایی« »توان و باید می»

به « انسانی ضد  المللی برای برگرداندن الیس ا  اشرف و لغو محاصره فراخوان بین»ی  د. در اطالعیهبیان داشته بو

ا  این رو دولت عراق راهی جز مرگ یا  انو  دن در برابر فاشیسم مذه ی باقی »آمده است:  ۹۰۰۲ژوئن  ۲تاریخ 
در برابر دیکتاتوری سپاه دینی حاکم نشان دادند هرگز  ۳۲۸۸عام  نگذاشته است و مجاهدین همچنان که در قتل

 « بر ایران  انو نخواهند  د.
 

و ... ندارد و هیچ مشابهتی هم بین این دو « اشرف»ی  عراق و  هیچ ربطی به مسئله ۶۲موضوع کشتار سار 
شود. ترک  به این موضوع اشاره می ۶۲شود. تنها به منظور سوءاستفاده ا  مظلومیت قربانیان کشتار  دیده نمی

نیست. کما این که وقتی در ایران اوضاع تنگ شد «  انو  دن در برابر فاشیسم مذه ی»وجه  عراق به هیچ

 انو  دن در برابر »ی نیروهایشان را ا  کشور خار  کردند. چگونه است خرو  ا  ایران  همه ۶۳مجاهدین در سار 
را در « اایداری ار شکوه»مجاهدین دهد؟ چرا  ای می نیست اما خرو  ا   عراق چنین معنی« فاشیسم مذه ی

خواهان به ااسخ مشخص استت مسعود رجوی ایران ا  خود نشان نداده و اس ا  یک سار به دن ار خرو  رفتند؟ 
 لی رتی را قربانگاه مجاهدین کرد. « توان و باید می»در نگاه او قربانگاه رفتن تمامی افراد حاضر در لی رتی است. 

ها در عراق در نظر  خواند چرا که هیچ استراتژی دیگری جز نابودی آن می« لشکر فدایی»ساکنان لی رتی را  او

ی توهمات مالیخولیایی او شوند تا م ادا وی مج ور به «فدا»ی ساکنان لی رتی بایستی  ندارد. در نگاه او همه
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عزیمت به عراق  ی و اروژه« جنگ آ ادی خش نوین»و « استراتژی ارتش آ ادی خش»ااسخگویی و اذیرش شکست 

 شود. 

ا  طرف دیگر به  عم مسعود رجوی، تشکیالت او در خار  ا  کشور با توجه به کادرهایی که دارد و ت لیغاتی که 
سار گذشته ا   تواند به همراه هواداران مجاهدین گلیم او را همچون یا ده های مالی که دارد می کند و درآمد می

بار »شوند بیشتر  خار  می« لی رتی»نیروی اضافی و کمکی ندارد. کسانی که ا  آب بیرون بکشد. بنابراین نیا  به 
 «. یار شاطر»هستند تا « خاطر

این تهدید را هم دارند که لب به سخن بگشایند و اوضاع را برای مجاهدین هرچه تیره و تارتر کنند. همچنین بسته 

ی  این سا مان را نیز متوجهمتوهم ا  هواداران  و انتقار ساکنان آن به خار  ا  کشور بسیاری« لی رتی»شدن 
ها برای کمک به مجاهدین را نیز  ی آن کند. انگیزه ها را اراکنده می اوشالی بودن شعارهای مجاهدین کرده و آن

ها موجب ان ساط خاطر ره ری  شدن آن« فدا»دهد. بنابراین تنها باقی ماندن افراد در لی رتی و  کاهش می
چنان شوند تا مسعود رجوی هم« فدا»اند بایستی  شود. افرادی که در لی رتی گرفتار آمده می عقیدتی مجاهدین

  کند. ا  خون و رنج آنان ارتزاق 
را به حاشیه برده و « لی رتی»شود امرو  مجاهدین در راستای خط ماندگاری در عراق،  چنانچه مالحظه می

« سا ی شیطان»کوشید با  هند. مسعود رجوی تا ایش ا  این مید کمترین خ ر را در ارت اط با این کمپ انتشار می

ی مشکالت مجاهدین در عراق نشان دهد. رو ی ن ود که اطالعیه و یا مقاله و یا  ا  کوبلر، او را عامل همه
گذرد اما نه تنها  ای علیه او انتشار نیابد. با آن که بیش ا  یک سار ا  اایان مأموریت کوبلر می سخنرانی

ی در وضعیت مجاهدین ایش نیامده بلکه مجاهدین تمایلی به صح ت راج  به جانشین او ندارند و گشایش
 و ساکنان آن را در محاق خ ری ب رند. « لی رتی»کوشند  می

 

 برداری از کشتار مجاهدین در عراق  رهبری عقیدتی و بهره

 
به اعضای   به آن، خواهان حمله  ابستهاش، بیش ا  رژیم و نیروهای و ره ری مجاهدین علیر م ادعاهای ظاهری

ی  خود دامنه« شوهای ت لیغاتی»و رنج مجروحان به « خون شهدا»این سا مان در عراق است تا با توسل به 

 کردن نیروها در عراق و ارواا و آمریکا و ... ایدا کند.   ی مطلوب برای سرگرم بیشتری داده و بهانه
مجاهد ادعا  ۵۹ی   و کشتار بیرحمانه« اشرف»نیروهای کماندویی رژیم به ی  برای مثار مجاهدین بعد ا  حمله

دادند اشرف مورد حمله رژیم قرار گیرد بنا به دستور ره ری این سا مان  کردند با توجه به این که احتمار می
 شود. ی موشکی رژیم تلفات کمتری داده ساکنان اشرف در سطح این کمپ اراکنده شده بودند تا در صورت حمله

  ادعا کرد:« های رمضان در لی رتی و اشرف نشست»و در جریان  ۳۱۲۹ایش ا  آن مسعود رجوی در تیر و مرداد 

 
 ،های فابریک مینی کاتیوشا ترین طراحی و ق ضه آن کارشناس شورای عالی امنیت را فرستادند تا با دقیق»

باالترین خسارت انسانی را بگیرند اما هشیاری  ،ی رو  و موق  تجم  برای ناهار نها  ما در  مان شلیک در میا
 به بعد( ۳۴)دقیقه « شما آن را خنثی کرد

 
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_allvideoshare&view=video&slg=2013-

09-04-2&orderby=latest 

  
صورت گرفت، مجاهدین رو انه ین کشتار که در اعتراض به ا« لی رتی»رو ه در  ۳۰۸اما در جریان اعتیاب  ذای 

 دادند.  های کوتاه و بلندی ا  تجم  اعتیاب کنندگان در یک سالن عمومی در لی رتی انتشار می فیلم
 

اند.  ی اعتیابیون را جم  کرده ثانیه این فیلم نگاه کنید چگونه در یک محل همه ۴۰و  ۴به دقیقه   

 
http://player.vimeo.com/video/82442377 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b0aMN_lL4Rc 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc-MsW_TtQo 

 
، این «موق  تجم  برای نهار»برای گرفتن تلفات بیشتر در با توجه به ت لیغات مجاهدین در ارت اط با هدف رژیم 

عمل چیزی ن ود جز دعوت ا  نیروهای رژیم برای حمله به محل مزبور در کمپ لی رتی و تحمیل تلفات هرچه 
استفاده ا   و سوء« رنج مجروحان»و « خون شهدا»دفاع آن تا مسعود رجوی با توسل به  بیشتر به ساکنان بی

 های خود را در کشورهای ارواایی و آمریکا و استرالیا و کانادا سا مان دهد.  عواطف، آکسیون
اندا ی  های هنگفت و با راه کوشد با صرف هزینه چرا که اس ا  فروااشی دولت عراق، مسعود رجوی می

ارواا  های نمایشی مختلف و استخدام سیاستمداران با نشسته آمریکایی و تعدادی ا  نمایندگان اارلمان آکسیون

ها و  نهن هواداران مجاهدین در خار  ا  کشور را مشغور کند و با نشان دادن فیلم و تیاویر این آکسیون
ها دنیا را به اشتی انی ا   آن« اایداری ار شکوه»ها ساکنان اشرف و لی رتی را فریب دهد که گویا  گردهمایی

http://player.vimeo.com/video/82442377
https://www.youtube.com/watch?v=b0aMN_lL4Rc
https://www.youtube.com/watch?v=b0aMN_lL4Rc
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شان  ها ا  خواب و خوراکش و آسایش شور در دفاع ا  آنها آورده و هواداران مجاهدین در خار  ا  ک های آن خواسته

 اند.  گذشته

 

 ها و بستگان ساکنان اشرف و لیبرتی  مجاهدین و نگرانی خانواده

 

 ا  دشمنان شکایت برند به دوستان»

 )سعدی(« چون دوست دشمن است شکایت کجا برم 
 

های ساکنان این کمپ   دادی ا  اعضای خانوادهی نیروهای وابسته به رژیم به کمپ لی رتی، تع اس ا  آخرین حمله
شدگان و مجروحین حمالت موشکی به  ضمن ابرا  نگرانی نس ت به وضعیت عزیزانشان خواهان اسامی  خمی

 کمپ لی رتی شدند. 

 
که در واق  تحت نظر مستقیم مسعود رجوی قرار « کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت»

درخواست اعالم اسامی  خمی شدگان و مجروحین حمالت ۳۱۲۹دی  ۳۱ای در رو   عیهدارد با صدور اطال
آوری اطالعات ا  نتایج جزئی و  تالش برای جم »آن را  موشکی به ساکنین کمپ لی رتی در عراق را رد و

ر جا ایش رفتند که اعضای گرفتار آمده د دانست. حتی تا آن« تاکتیکی حمله به منظور طراحی کشتار بعدی
 گیری علیه اظهار نگرانی بستگانشان کردند! چیزی که در دنیا بیسابقه است.  لی رتی را مج ور به موض 

دی به کمپ  ۵های رسیده ا  درون رژیم آخوندی، اس ا  حمله  بنا به گزارش»این کمیسیون مدعی شد 

های مختلف تحت عنوان  ا به  بانهایی ر ها و نامه لی رتی، و ارت اطالعات مأموران خود را موظف کرد تا بیانیه
المللی مانند کمیساریای عالی اناهندگان، صلیب  های ساکنان لی رتی تنظیم و برای مراج  بین خانواده

المللی، نماینده ویژه دبیرکل در عراق و مقامات عراقی ارسار کنند و مدعی شوند نگران سالمتی  سرخ بین
اعمار فشار بر ره ران سا مان مجاهدین در لی رتی »استار و وضعیت بستگانشان در لی رتی هستند و خو

 «شوند.« ها ها جهت اطالع خانواده برای اعالم اسامی  خمی

 
-18-03-01-rg/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2014http://www.iranncr.o

04&catid=38&Itemid=101-05 
 

دستاویزی است که مجاهدین برای توجیه عدم ااسخگویی  ،«های رسیده ا  درون رژیم آخوندی گزارش»اشاره به 

 کنند.  جعل می
جم  آوری اطالعات ا  نتایج جزئی و »تواند باعث  می ها و بستگان ساکنین کمپ لی رتی چگونه درخواست خانواده

کند؟  گردد؟ انتشار اسامی مجروحان چگونه به این روند کمک می« تاکتیکی حمله به منظور طراحی کشتار بعدی
ی جمهوری اسالمی  این در حالی است که مجاهدین دولت عراق و نخست و یر آن نوری مالکی را دست نشانده

جروحان حمله ا  همان ابتدا در اختیار دولت عراق قرار گرفته و برخی ا  مجروحان در دانند و لیست م می
متر نیز در محاصره  ۵۰۰در  ۵۰۰های عراق تحت درمان قرار گرفتند. ا  طرف دیگر کمپ لی رتی در ابعاد  بیمارستان

ترین  عمل آورده و جزئی توانند ا  داخل کمپ دیدار به ها هر  مان که بخواهند می نیروهای عراقی است و آن

ها را با  های مربوط به اصابت موشک ها و تیاویر محل آوری کنند. عالوه بر این مجاهدین فیلم اطالعات را نیز جم 
 کنندگان قرار گیرد. تواند در خدمت اهداف حمله اند که بیش ا  هر چیز می ترین اطالعات انتشار داده جزئی

شود کامالً  یر  ه ری مجاهدین که ا  طریق این اطالعیه اعالم میفهمد که موض  ر هر عقل سلیمی می
 مسئوالنه و به دور ا  کمترین احترام و حساسیت نس ت به نگرانی بستگان ساکنان لی رتی است. 

های ساکنان  ره ری عقیدتی مجاهدین در راستای مناف  خود ضمن نفی و انکار حق ط یعی و انسانی خانواده

مزدور و مأمور و رات »هایی را که نگران جان بستگانشان هستند  دهد انسان د حق میکمپ لی رتی به خو
دشمنان یک نظام که در حار م ار ه با « ها و بستگان خانواده»بنامد. این اولین باری است که در تاریخ « اطالعات

نظام مربوطه معرفی  دستگاه امنیتی و اطالعاتی« مزدور و مأمور» ،هم در ابعادی چنین وسی  آن هستند آن
 شوند.  می

تواند مدعی  نیروهای خودش نیست چگونه می« ها و بستگان خانواده»وقتی یک جن ش مقاومت قادر به جذب 
نیروهای در حار م ار ه با نظام، دستگاه اطالعاتی و « ها و بستگان خانواده»داشتن حمایت مردمی شود؟ وقتی 

رود به نیروی جانشین و جن شی که فر ندان و  دستگاه نظام به شمار میامنیتی حاکم را که اتفاقاً منفورترین 

ای  توان دم ا  مح وبیت توده دهند چگونه می بستگانشان در آن مشغور م ار ه و جانفشانی هستند ترجیح می
  د؟ 

ی اولین ی انتشار اسام ای در باره طی اطالعیه ۳۱۲۹اردی هشت  ۱۳کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در رو  
 نظیر اعالم کرد:  گروه انتقالی ساکنان لی رتی به آل انی با بالهتی کم

 

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2014-01-03-18-05-04&catid=38&Itemid=101
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2014-01-03-18-05-04&catid=38&Itemid=101
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اند، تحت هر نام و عنوان و اوششی، در ارت اط با  انگیز الیسی م ادرت کرده اقدام نفرت»کسانی که به این »

ل خواستار و ا  دولت آمریکا و مل« و ارت بدنام شکنجه و جاسوسی قرار دارند و مجری خطوط آن هستند

 «ممانعت ا  دسترسی گشتااوی آخوندی و نیروی قدس به اطالعات ساکنان شدند. 
 

-18-03-01-tent&view=article&id=2417:2014http://www.iranncr.org/index.php?option=com_con
04&catid=38&Itemid=101-05 

 

به آل انی تماماً ا  سوی دولت عراق و « اولین گروه انتقالی»کارهای حقوقی و اداری مربوط به خرو  
م انجا« استخ ارات»های امنیتی همچون  های نیربط حقوق بشر، کشور، امورخارجه، بهداری و دستگاه و ارتخانه

گرفته است. این افراد تماماً ا  فرودگاه بغداد و با تمهیدات فراهم شده ا  سوی دولت عراق و  یر نظر دستگاه 
ای  ی خامنه نشانده اند، بنا به تعریف مجاهدین این دولت، دست اطالعاتی و امنیتی عراق، این کشور را ترک کرده

 نند، چگونه ممکن است رژیم  ن قاسم سلیمانی میی آ و فرمانده« سپاه قدس»است و حرف اور در عراق را 
خ ر باشد؟ چگونه کسانی در خار  ا  کشور به اسامی این افراد  جمهوری اسالمی ا  اسامی این افراد بی

 دسترسی دارند و دستگاه اطالعاتی عراق و سپاه قدس و دستگاه اطالعاتی رژیم ا  آن بی خ ر است؟ 

تدالر انتشار اسامی کسانی که توسط کمیسیاریای عالی اناهندگان به ا  کی و بر اساس کدام منطق و اس
 خوانده شده است؟ « اقدام نفرت انگیز الیسی»شوند مخفی است و چنانچه انتشار یافت  کشوری اعزام می

های مجاهدین ساکن لی رتی و هواداران مجاهدین نامحرم هستند وگرنه  جا نیز تنها مردم ایران و خانواده در این
های ال م  های امنیتی دوست و دشمن همگی در جرئیات امر قرارداشته و سرویس های خارجی و سرویس دولت

 کنند.    را نیز فراهم می

اند که قرار بود آل انی تعداد بیشتری ا  مجاهدین  های درونی مسئوالن مجاهدین به دروغ عنوان کرده در نشست
آل انی باعث شد این کشور ا  اذیرش بقیه سربا  بزند! اما در  شدگان به را بپذیرد اما انتشار نام منتقل

 هایی را منتشر کنند.  های بیرونی جرأت نکردند چنین یاوه اطالعیه
 

« ها و بستگان اعضای سا مان مجاهدین خلق مستقر در اشرف خانواده»مجاهدین هرگاه که اراده کنند به جای 
کنند. مثالً بعد ا  انفجار  شده ا  سوی ره ری مجاهدین را تکرار می ها خطوط ارائه اطالعیه داده و ا   بان آن

 مدعی شدند: « ایستگاه آبرسانی اشرف»

 
ها و بستگان اعضای سا مان مجاهدین خلق مستقر در اشرف، نگرانی عمیق خود را نس ت به  خانواده»

ملیتی خواستند که سریعا  انفجار تروریستی اخیر ایستگاه آبرسانی اشرف اظهار داشتند و ا نیروی چند
مسئوالن این جنایت ضد انسانی را که ایادی نیروی تروریستی قدس درعراق می باشند، تحت ایگرد 

ها و بستگان اعضای سا مان مجاهدین خلق خواستار معرفی  قضایی و مجا ات قانونی قراردهند ... خانواده

ها و  م اقدامات ضروری برای جلوگیری ا  توطئهو مجا ات هرچه  ودتر عوامل این انفجار تروریستی و انجا
 «جنایات بعدی آنان شدند.

 
http://www.mojahedin.org/news/25739 

 

که نامشان هیچگاه اعالم نشده است « ها و بستگان اعضای سا مان مجاهدین خلق مستقر در اشرف خانواده»
ها و بستگان اعضای سا مان مجاهدین مستقر در اشرف را نمایندگی  م نیست چند تعداد ا  خانوادهو معلو

ها ا  عراق نیستند،  شان ا  مهلکه نیستند، خواهان خرو  سری  آن کنند مطلقاً خواهان نجات جان فر ندان می
اذیر برای انتقار  شورهای اناهندهها نیستند، هیچ اقدام اعتراضی در ک خواهان ملحق شدن عزیزانشان به خانواده

ها عالوه بر موارد  اردا ند. اما اگر همین خانواده دهند، و تنها به تکرار ت لیغات مجاهدین می ها انجام نمی سری  آن
لقب « مزدوران و ارت اطالعات»اذیر شوند بالفاصله  های اناهنده فوق خواهان انتقار بستگانشان به کشور

 گیرند.  می

شان نیز  ترین حقوق اند و ساده ها و بستگان اعضای مجاهدین میان دو سنگ آسیا گرفتار شده خانواده متأسفانه
 شود.  نفی و انکار می

 

 اقدامات نمایشی در عراق و خارج از کشور 

 
جنگ آ ادی خش »و « ارتش آ ادی خش»در عراق نیز اس ا  فروااشی دولت این کشور و شکست مطلق استراتژی 

ژنو، هر ا  چندی  ۴تری یافت. برخالف روم و مفاد کنوانسیون  کننده، ابعاد وسی  دامات نمایشی و سرگرم، اق«نوین
های مختلف به  خل  سالم شده کرده و مدار« ر مندگان»های متنوع نظامی به تن  به فرمان مسعود رجوی، ل اس

ی  اد این فری کاری اس ا  هر حملهدادند. ابع  دند و برایشان در اشرف ترتیب رژه و سان می شان می سینه

ها را متقاعد کند که هنو   یافت تا بلکه آن   نیروهای عراق به اشرف و در مراسم ارشکوه تدفین شهدا افزایش می

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2014-01-03-18-05-04&catid=38&Itemid=101
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:2014-01-03-18-05-04&catid=38&Itemid=101
http://www.mojahedin.org/news/25739
http://www.mojahedin.org/news/25739
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ها به  کند. ا  طرف دیگر سرگرمی ال م را نیز برای آن ی نهایی را به رژیم وارد می ارتشی هست و عنقریب ضربه

 آورد.  وجود می

 
http://www.youtube.com/watch?v=CMpZMNFwm7M 

7_c_djfmFw-http://www.youtube.com/watch?v= 
 

کواتر نمایشی  ود رجوی با عاریه گرفتن چند هلیگرفت مثالً مسع تر، این موضوع در ابعاد دیگری صورت می ایش

عراقی، مدعی تشکیل نیروی هوایی ارتش آ ادی خش شد. معلوم نشد اس ا  فروااشی عراق چه بر سر نیروی 
هوایی آمد؟ با چند  واص و قایق شکسته در حضور خ رنگاران خارجی مدعی تشکیل نیروی دریایی شد اما چون 

کنند و هم در خاک مقابل چشمان خ رنگاران در آب  وطه  ی که هم در آب حرکت میهنگام مانور، نفربرهای  ره
کردند دیگر آن را دن ار نکرد و تنها برای جلوگیری ا   ور شدند و سرنشینان آن عاجزانه تقاضای کمک و نجات می

 های خ رنگاران اکتفا کرد. برمال شدن افتضام مربوطه به گرفتن فیلم
 

های سیاسی متفاوت  جلسات شورای ملی مقاومت در حالی که احزاب و جریان ۶۰ی  دهه ی های اولیه در سار

شد. امرو  اجالس آن در یک سالن مجلل برگزار  گرفت در اورسوروا  و در  یر چادر برگزار می ایرانی را در بر می
سام  و چند نفر ا   شود، بدون آن که یک جریان سیاسی ایرانی به  یر ا  مجاهدین و هوادارنشان و مهدی می

 اطرافیانش و چند هنرمند استخدامی و ... در آن عضو باشند. 
کوشند  شود و به این ترتیب می شود به شکل آن افزوده می هرچه ا  محتوای شورای ملی مقاومت کاسته می

برو دن ار کردن مو و ا ارده بر واقعیت بکشند. همین سیاست در ارت اط با مردان و  نان مجاهد ا  طریق رنگ

 شود.  می
های مجاهدین در ارواا و آمریکا در دوران ایش ا  فروااشی دولت عراق و  ااش و ها و ریخت به طور و عرض اجالس

ی ایرانی در داخل و خار  ا  کشور را بسنجید تا   اس ا  آن توجه کنید، میزان فعالیت و نفون مجاهدین در جامعه
اند بدون آن که تحرکی در داخل کشور و یا  ق در خار  ا  کشور روی آوردهمتوجه شوید که مجاهدین به  رق و بر

 حتی عراق داشته باشند. 

 ی غالمرضا خسروی مسعود رجوی و اعدام بیرحمانه

 
ی  المرضا خسروی سوادجانی، ضمن آن که مسعود و مریم رجوی هریک شخیاً به صدور  اس ا  اعدام بیرحمانه

های گوناگون تحت عنوان  ت لیغاتی خود را نیز بسیج کرده و با صدور اطالعیه  اطالعیه اقدام کردند، دستگاه

 دانشجویان و جوانان سراسر ایران یاد او را گرامی داشتند. 
« ۱۵۰ی  ، کانون شورشی شماره ۱۵۰ –اشرف »سا ی کودکانه نام این اطالعیه را  مسعود رجوی با یک ش یه

گوارا در  فیدر کاسترو و چهی  مورد استفاده« های شورشی کانون»  وریگذاشت تا با سوء استفاده ا  عنوان تئ
گوارا در بولیوی، بطالن آن اث ات شد و چپ نو آمریکای التین با ع ور ا  آن  جنگ گوبا، که اس ا  شکست چه

 و ... ربط دهد.« اشرف»را به  ۱۵۰اندا  دیگری را ایش رو دید، سرکوب  ندانیان بند  چشم
 

http://vimeo.com/97558579 

https://www.youtube.com/watch?v=SgIVPUSVGKw 
 

کانون »د! شوهدایت های ایران و عراق شروع، و  ظاهراً در تحلیل مسعود رجوی قرار است انقالب بعدی ا   ندان
کانون »  ندان عادی قزلحیار،« کانون شورشی»  ندان گوهردشت،« کانون شورشی»اوین،  ۱۵۰بند « شورشی

مد نظر « های شورشی کانون... » و سابقاً موجود در اشرف« استراتژیک ن ردکانون » ندان لی رتی، « شورشی

سا ی است بلکه نشان ا  جنون  اس این تئوری و ش یه ی مسعود رجوی هستند. نه تنها ابتذار در تئوری داهیانه
 و مالیخولیا دارد.  

گوارا همراه بود مطرم کرد و بر  ها با چه روشنفکر فرانسوی که سار ،دبره ای است که رژی تئوری« کانون شورش»
ك گروه ی دبره، یمطابق باور رژآورد.  را به حرکت در می« موتور کوچک، موتور بزرگ»اساس آن مدعی شد که 

حاال مسعود رجوی که آورد.  یاست كه موتور بزرگ )مردم( را به حركت در م یمانند موتور كوچك یكیمحدود چر
ی انجم و  تحرک یک سری  ندانی که  ال اً دهه کند ادعا می ،کوتاه است و عملیات نظامی «چریک»دستش ا  

مردم ایران را به حرکت  ،برند به سر می«  رتی ندان لی»کنند و بخش اعظم آنان در  ششم عمرشان را سپری می

 ی خود طومار رژیم را درهم خواهند ایچید!  در خواهند آورد و عنقریب با قیام مسلحانه
 

در   د، که خود به شکست آن اعتراف کرد و به نقد عملی و تئوریک آن دست این تئوری و واض  مؤلف ،رژی دبره
در نشریه یاد کرد و « ای سیاسی مذه ی فرقه»شت ا  مجاهدین به عنوان به ایران دا ۹۰۳۴سفری که در ژانویه 

  :معت ر لوموند نوشت

 

http://www.youtube.com/watch?v=CMpZMNFwm7M
http://www.youtube.com/watch?v=CMpZMNFwm7M
http://www.youtube.com/watch?v=-7_c_djfmFw
http://www.youtube.com/watch?v=-7_c_djfmFw
http://vimeo.com/97558579
http://vimeo.com/97558579
https://www.youtube.com/watch?v=SgIVPUSVGKw
https://www.youtube.com/watch?v=SgIVPUSVGKw
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ایم، ]به سا مانی که[ در  ان مجاهدین خلق اناه و سکنی دادهما توجهی به این موضوع نداریم که به سا م»

ایم. این سا مان با  جنگید، ما در خاک خود اناه و سکنی داده اش می کنار صدام حسین علیه وطن اجدادی

 سا ماندهی سوءقیدهای مختلف نیمی ا  افراد دولت و هزاران قربانی  یرنظامی را به قتل رسانده است.
 «ها کجا هستند؟ در ایران یا در فرانسه؟ تروریست»در ایران ا  ما ارسیدند: 

 
voyage_4354089_3232.html-de-impressions-http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/24/iran 

 

برند قائل نیست. او به دن ار مطرم  ی او بردند و می مسعود رجوی ار شی برای رنجی که  المرضا و خانواده
ایستادگی و اایمردی  المرضا هرچند . کیالتی بردن ا  این خون استی سیاسی و تش کردن خود و استفاده

 سار گذشته است.  ۹۵های او در   در تضاد کامل با آمو شخسروی 
کنون نام سعید سنگر،  المحسین کل ی، سعید تفاق اعضا و هواداران مجاهدین تادانم اکثریت قریب به ا بعید می

هدین را که هنگام انجام عملیات یا ایش ا  آن در داخل کشور دستگیر های عملیاتی مجا ای اعضای تیم قلعه شاه
ها برده  برند، بدون آن که مجاهدین نامی ا  آن سار است که در  ندان به سر می ۳۴ها  شنیده باشند. آن ،شدند

ده بودند اما ای که در  ندان فوت کرد، یادی نکر باشند. مجاهدین ا  ع دالرضا رج ی دیگر عضو این سا مان تا لحظه

 خواندند. « مجاهد صدیق»اس ا  مرگ، او را 
ی فرار او بر من اوشیده است. در   مانی اس ا  دستگیری، قادر به فرار ا  کشور و رفتن به ترکیه شد. نحوه  حجت

ها روبرو شد تا آن که دستگاه اطالعاتی و  ترکیه ا  مجاهدین تقاضای کمک و مساعدت کرد اما با جواب منفی آن
امنیتی ترکیه وی را دستگیر و تحویل رژیم داد. مجاهدین حتی اقدام دولت ترکیه را محکوم نکردند اما اس ا  

  مانی تا توانستند روی او ت لیغات کردند.   اعدام حجت

گردد به کم ودی  میکند بر المرضا خسروی را دن ار میدلیل آن که مسعود رجوی با این همه اشتیاق، اعدام  
آمار اعدام  ندانیان کند.  های گذشته در ارت اط با اعدام شدگان مجاهد در داخل کشور احساس می سار که او در

 های سیاسی اندک است.  مجاهد در مقایسه با دیگر اعدام
هزار نفر  ۹۰با این حار مسعود رجوی در همین دوران  .اند مجاهد اعدام شده ندانی  ۶سار گذشته تنها  ۳۲طی 

 رساند.  این نیا  او به خون را می ه است.شدگان افزود به آمار اعدام
آقایی، جعفر کاظمی،  المرضا   مانی، علی صارمی، محمدعلی حا   ، حجتجلودار اصغر عضنفرنژادعلی 

نفری هستند که در دوران یاد شده به اتهام عضویت و یا هوادارای ا  مجاهدین اعدام  ۶خسروی سوادجانی 

برای انجام عملیات به داخل کشور  ی کوتاهی در فاصله ،س ا  ایوستن به مجاهدیناند. دو نفر اور ا شده
 ۶۰ی  کردند و  ندانیان سیاسی دهه ی انجم و ششم عمر خود را طی می نفر دیگر دهه ۴فرستاده شدند و 

 بودند. 
فرمانده  دار)سیاوش(جلو اصغر  ضنفرنژادعلی  مانی متهم به انفجار دادستانی انقالب بود و   نفر حجت ۶ا  این 

 رساندن الجوردی و کسی که در دهان او شلیک کرد.  تیم به قتل

، شور که دستگیر شدند، اعدام نشدندهای عملیاتی مجاهدین در داخل ک یک ا  افراد تیم هیچبه  یر ا  این دو، 
اسرعمویش )یکی توسط  ۸۰ی  ها بود که خوش ختانه با کمپین وسیعی که در دهه سعید ماسوری آخرین نفر آن

و این بیش ا  هرچیز ا  اعدام رهایی یافت  اندا ی شد ا  اعضای حزب کمونیست کارگری( در خار  ا  کشور راه
 برای مسعود رجوی گزنده است. او برای ت لیغات خود نیا  به خون هرچه بیشتر دارد. 

 

به ترور دادستان  ابل، سار گذشته  جویانه نس ت این در حالی است که دستگاه قضایی رژیم در یک اقدام تالفی
بردند اعدام کرد. ال ته مسعود  العدر در  ندان به سر می  ندانی بلوچ را که به اتهام ارت اط با جندهللا و جیش ۳۶

 ها را نیز به نوعی به مجاهدین ربط دهد! رجوی کوشید اعدام آن
 

://vimeo.com/97558579http 
 

 ندانی سیاسی کرد به اسامی احسان فتاحیان، فییح یاسمنی، فر اد کمانگر،  ۳۶سار گذشته حداقل  ۵در 

هولی، حسین خضری، فرهاد تارم، حکمت دمیر، کیومرث محمدی،  علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم
اور، شیرکو معارفی، سمکو  هللا گلپری ح یب کنعان، رضا اسماعیلی مامدی، اسماعیل محمدی، ساسان آر

 برند.   ندانی کرد  یر حکم اعدام به سر می ۶۰اند و بیش ا   خورشیدی، اعدام شده
 

http://www.iranrights.org/blog/fa/1985  

 
ناصر ) ع دالرحمان ( ع اس ) جاسم (  ،طه ) علی ( های  به نام  ندانی عرب ۴تنها در یک مورد  ۳۱۲۹ خرداددر 

  مخفیانه اعدام شدند. حیدریان که هر سه برادر بودند به همراه علی شریفی ) نعامی ( 
 

3/execution_karoonhttp://persian.iranhumanrights.org/1391/0 
 

 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/24/iran-impressions-de-voyage_4354089_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/01/24/iran-impressions-de-voyage_4354089_3232.html
http://vimeo.com/97558579
http://vimeo.com/97558579
http://www.iranrights.org/blog/fa/1985
http://www.iranrights.org/blog/fa/1985
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های  ا ی ع اسی، ع دالرضا امیر خنافره، ع داالمیر مجدمی، جاسم  چهار  ندانی عرب به نام ۳۱۲۹در آبان 

 مقدم اناه اعدام شدند. 

 
  یبیشاط و سید خالد موسو علی چه ۳۱۲۱خردادماه  و در نژاد و هادی راشدی هاشم شع انی ۳۱۲۹ دیماهدر 

 ندانی عرب منتظر اجرای حکم اعدام هستند. بیش ا  ده اکنون  همند که اعدام شدند. چهار  ندانی عربی بود
سار گذشته  ۳۲شدگان مجاهد در  بیش ا  تعداد اعدامنفر و  ۳۹شدگان عرب در یک سار گذشته  تعداد اعدام

 بوده است. 

که یک سر آن به و ارت « انجمن اادشاهی»در همین حار در چند سار اخیر تعداد  ندانیانی که در ارت اط با 
 شدگان مجاهد بوده است.  اطالعات وصل است اعدام شدند بیش ا  اعدام
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و تعداد بیشتری  یر حکم اعدام به سر  با خطر اعدام فوری روبرو هستند ندانی اهل سنت )سلفی( کرد  چهار

 برند.  می

 
مهدوی متهم به شرکت در انفجار دادستانی و  هللا فیض ولی های به نامهوادار مجاهدین  ۱، سار گذشته ۳۲در 

 نی در اورمیه، در اثر اعتیاب  ذا و ایست قل ی، ع دالرضا رج ی عضو تیم عملیاتی مجاهدین که حین  خمپاره
و  در اثر اسهار خونی و عدم رسیدگی ازشکی ال م ،نارنجک کشید و شدیداً مجروم شد مانشاهدر کر دستگیری

جان  در  ندان های  ندانیان سیاسی در اثر سرطان لو المعده چی به اتهام کمک مالی به خانواده محسن دگمه

 سپردند. 
های اخیر جان سپردند کم است و  سار درو با داشت این تعداد در مقایسه با  ندانیان دیگری که در دوران  ندان 

 کند.  مسعود رجوی ا  این بابت هم احساس کم ود می
صیافی، ستار بهشتی، امیر حشمت ساران، ن اسانلو، هدی صابر، امیدرضا میربرای مثار اک ر محمدی، افشی

ی، ایام دادخواه، هللا محمدحسین میالن هللا مهرامی، آیت یعقوب،  هرا کاظمی، ال ر  قاسمی، نبیح  هرا بنی
 فوت کردند.   و  ندان تعدادی ا  کسانی هستند که در دوران با داشت

 

 ۹۵های ایدئولوژیکش در  علیر م تمامی آمو شدر ایام خود به مناس ت اعدام عالمرضا خسروی، مسعود رجوی 
  ستایش کند.   المرضا خسروی و خلوص نفس « تزکیه»مج ور شد ا  سار گذشته 

آقایی، دارای همسر و فر ند  همچون جعفر کاظمی، علی صارمی، محمدعلی حا   المرضا خسرویدر حالی که 
 و تعلیمات مسعود رجوی است. « انقالب مریم»و این درست برخالف  فشرد می  اش اای بود و بر  عالئق عاطفی

انقالب »نه که هایی  نامید، آن می« جنسیت»ها را  رق در  مسعود رجوی شاهد مقاومت کسانی است که آن

شان را  یراا گذاشتند،  دادند، نه عزیزانشان را نفی کردند، نه عواطف« طالق ایدئولوژیک»کردند، نه « ایدئولوژیک
داده شدند، نه «  سل هفتگی»رفتند، نه « دیگ»، نه در «باال آوردند»شان دست کشیدند، نه  « فردیت»نه ا  

 نی  کردند، نه خود«  قی»شان را  تعریف کردند، نه گناهان جنسیشدند، نه خوابشان را برای کسی   «بندی آب»
ی عقیدتی مریم، در مقابل فشارهای رژیم سرخم  بودند و نه  اده ره ریکردند، نه دیگر نی، نه نوب شده در 

 نکردند و به قربانگاه رفتند.

ون  المرضا خسروی چتوان هم میهای مختلف  و بدون طالق و ع ور ا  بند« مریمانقالب »معلوم نیست اگر بدون 
تواند برای  ارد؟ رجوی این تناقض را چگونه میانقالب ایدئولوژیک برای چه و چه فایده د قالبی ماند، اس دیگران

ترین شرایط  و تحت شدیدترین و سخت ئولوژیکش فریب دادهب ایدها را با انقال سار است آن ۱۰نیروهائی که 
 ؟ااسخ دهد روحی و روانی قرار داده

را اشت سر گذاشته « انقالب ایدئولوژیک»بندهای  که های عملیاتی مجاهدین در حالی که اکثریت اعضای واحد
اس ا   ها های مط وعاتی تن دادند و تعدادی ا  آن اب تحمل ا  دست داده به میاح هت ،بودند، اس ا  دستگیری

معیومه  افرادی همچون اندا ی کردند. را راه «نجات»جمن د و انو به خار  ا  کشور اعزام شدنآ اد  مدت کوتاهی

هوشیار سیفی، میر فور سیدی،  بابک امین، اور، صامتی مراد خاکسار، آرشحورا شالچی،  ،ملک صیدآبادی
و قدیمی، ابراهیم خدابنده و « دار مجاهدین استخوان»به همراه  و ... علی کریمی، محمد قمی، سیروس باقری

 ی خروار هستند.  تنها مشت نمونهجمیل بیام، 
اش، روی شکست ایدئولوژیک  خواهد با توسل به  المرضا خسروی و ایستادگی او میتاکتیک او فرار به جلوست. 

 اش سراوش بگذارد.   «بدیل های بی گوهر»خود و 

 ی و آن را نشانه گوید ی  المرضا خسروی ایش ا  اعدام می ا  میاح ه ،سابقه مسعود رجوی با سو  و گدا ی بی
کرده بود به شدیدترین وجه مورد « اشرف»در حالی که اگر  المرضا همین میاح ه را در  گیرد، حقانیت خود می

در ااسخ این سؤار که اگر آ اد شوی دوست داری اولین نفری که  گرفت. چرا که قرار میو آ ار و انیت تحقیر 
و   ۶۰ی  همچون مجاهدین اوایل دهه رجوی بردن ا  مسعود و مریم به جای نام  کنی چه کسی باشد؟ مالقات می

 گوید:  می، «انقالب ایدئولوژیک»ایش ا  
 

اند و شاد و  دا کردهیا یی، رهایزم مذه ید و بند ظلم و ستم و است داد و فاشیکه ا  ق یدن مردمید»

 نم، صحنهیب یرا که م یا ن صحنهیباشد و دوست دارم اول ین میریلذت بخش و ش یلیسر نده هستند خ
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دن خواهران و برادران یباشد و بعد ا  آن د یطانین حکومت شیا یمردم در سرنگون یو رقص و شاد یکوبیاا

 «باشد. یو مجاهدم م م ار 

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4005  

 
در  بندد. را نیز جم  می« خواهران و برادران م ار  و مجاهد»نیست و  «سعود و مریمم»نامی ا   ،او  در اولویت

به همین دلیل  المرضا خسروی علیر م تمامی  نیست. عقیدتیگفتگوی او حرفی ا  عشق به ره ری 

 گیرد.  نمی« مجاهد صدیق»گیرد و لقب  های ظاهری، مورد خشم مسعود و مریم رجوی قرار می تمجید
 

اعث شد  المرضا و جعفر و علی و محمدعلی و ... به آرمانشان وفادار بمانند، عشقی بود که به چه ب آن
شان و با نثار خونشان یک بار دیگر بطالن تئوری مالیخولیایی  ها با استقامت و اایمردی شان داشتند. آن مردم

و مان  « حایل»واطف انسانی و ... را ثابت کردند که همسر و فر ند و ع اش «انقالب ایدئولوژیک»و  مسعود رجوی
  . است «کانون فساد»و  م ار ه و جانفشانی

 

های ایران را  کوشد هر طور شده مقاومت  ندانیان سیاسی در  ندان مسعود رجوی در ایام خود همچنین می
موجه جلوه  حاصل خود م نی بر ماندگاری در عراق را اشرف بخواند تا به این ترتیب سیاست بی  «تکثیر»ناشی ا  

 دهد:
های سراسر میهن  عام اشرف شکوفا و تکثیر شده در گوهردشت و اوین و  ندان روان یکایک شهیدان قتل»

 « شاد و سرافرا  باد. 

 
http://vimeo.com/97558579 

 
ی  نمونه»  خطرناکترین  ندانیان عادی  ندان قزلحیار را مریم رجوی اعتیاب  ذای تعدادی ا ۳۱۲۹در آنرماه 

 بود. « برانگیزی ا  گسترش روحیه مقاومت و اعتراض علیه رژیم ضد بشری آخوندی توصیف كرده تحسین
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 ۱۵۰کوشد  المرضا خسروی را عامل مقاومت  ندانیان سیاسی در بند  می ی ایام خود مسعود رجوی در ادامه

 معرفی کند: « ۱۵۰اشرف »، به «۱۵۰کردن بند  بالغ»در جهت  ،اوین
 

ی اشرف با کهکشان شهیدانش و درس درخشان  هره، گویا که عزم جزم کرده است بند  اس ا  اسطوره»

ی دشمن به بهای ضرب  جا با دیگر  ندانیان مقاوم او ه بالغ کند. و در همان ۱۵۰و به اشرف  را بشوراند ۱۵۰
و شتم سنگین و انفرادی و اعتیاب  ذا به خاک بمالد و ارچم مجاهد اشرفی را در هر  مان و هر مکان به 

وارهای قطور و ی مجاهد خلق و درس درخشانی است که دی اهتزا  در آورد. این ارتوی دیگری ا  اسطوره
 « را فتح و مسخر کرد. ۱۵۰سیمانی اوین را درهم شکافت و بند 

 

دهد چرا که دولت جمهوری  بیشتر  ندانیان می  ی ال م را به دست رژیم برای سرکوب هرچه و به این ترتیب بهانه
کوشد برای  های مردمی و اعتراضی به مجاهدین می های گذشته با انتساب حرکت اسالمی در سار

 کسب کند. « مشروعیت»های خود  بیرحمی
 

عامل مقاومت  المرضا خسروی  توسط خودش را خواندن دعا و آیات قرآن،دهد و  فرصت ا  دست نمیرجوی 
 «  برایش دعا کردم و آیات استقامت و اایداری خواندم»  کند: میمعرفی 

لیات داخل کشور کشته شده است و او آبادی در عم صید ملک )مرجان(کرد معیومه تر هنگامی که فکر می او ایش

خواند، مدعی بود ش ی که وی و نفر همراهش برای عملیات به مقید رسیدند تا ص ح  می« بینه انقالب مریم»را 
دیری نگذشت که معلوم شد .« گفتم و برایشان دعا کردم تا موفق بشوند یا  هرا ،یا فاطمه»نخوابیدم و 

به خدمت دستگاه نشدند بلکه « موفق»جان و نفر همراهش نه تنها های رجوی کارسا  ن وده و مر «دعا»
 اند.   و به خیم مسعود و مریم رجوی ت دیل شده   نیز درآمدهالعاتی رژیم اط

 

و ت عات ناشی ا  آن را با سوءاستفاده ا  خون  المرضا « ۲۹گزارش »وی همچنین در تنگنا قرارگرفتن خود در برابر 
  نشان داد: ندان   ام ا  یک دهه خاطرات چهارجلدی« نه  یستن، نه مرگ»علیه و بر خسروی به شکل  یر 

 
های  خوانان نظام را در حو ه نویسان و روضه او هی ت و صولت خلیفه و جالدان و تمامی فراشان و ردیه»

 «ها تف کرد شاید که چگونه  یستن و چگونه مردن بیامو ند. شکست. به آن داخل و خار  ا  کشور، درهم
 

داشتن شأن اوست و نه در مخالفت با دژخیمان  روم حاکم بر این ایام نه در تأیید و تکریم  المرضا خسروی و بزرگ

به   علیه منتقدانش است. ره ری که در نامه«  ایب»گشایی ره ری  بلکه عقده ،جمهوری اسالمی و جنایاتشان
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حقارتش کمتر  تابرد  به سر «  ی ت»هتر که در و همان بکند  خطاب می« حقیر»ای خود را  رفسنجانی و خامنه

 . شود دیده

صادر کرد نیز ا  خون قربانیان « ی شهیدان اشرف به مناس ت تدفین مخفیانه»مسعود رجوی ایشتر در ایامی که 
 برای اوشاندن اشت اهاتش استفاده کرده و ا  آن دستاویزی برای حمله به منتقدانش ساخت.  

 
http://www.mojahedin.org/news/133517 

 

  ی منتقدان ءاستفاده از خون غالمرضا خسروی برای تخطئه  سو

 
« ۲۹گزارش »بدون آن که بخواهد به و ن و اعت ار اش به مناس ت اعدام  المرضا خسروی  مسعود رجوی در ایام

  بیند.  دهد که مشکل خود را در کجا می و نشان می کند نتقدانش تأکید میافزاید و بر اهمیت و جایگاه م می

 
خدایی را  شده است. اویی که به  عم خود هیچهای تاریخ  « ع رت»هنو  متوجه نیست که ت دیل به یکی ا   او

و خون نشاند و خود را مالک جان  را به خاک سیاه می «دفتر سیاسی مجاهدین»بنده ن ود و به سادگی اعضای 
یکی ا  با ماندگان نسل برآمده ا   و سابق مجاهدینی  ساده توسط یکی ا  هواداران ،خواند و نفس مجاهدین می

 به چالش گرفته شده است.  ۶۰ی  های دهه سلطنتی و ا  جان بدربردگان کشتار انقالب ضد
تشکیالتش و افشای افتضاحات تا کجا ا  شرم تاریخ انهان  دهد که مسعود رجوی در ایام خود به وضوم نشان می

 ای گذرد و او را وسیله که ا  خون یک شهید نیز نمی هراسد سابق مجاهدین می اش توسط یک هوادار سیاسی

 کند. برای حمله به منتقدانش می
 

محرکی  ی،کانونم ادا چنین  تهراسد می شدیداً  مجاهدین« ناراضیان»و کانون مسعود رجوی ا  ایجاد تشکل 
تر ا  ایش  و کار را برای او سخت دردناکشان بپردا ند  ی خاموش که به بیان تجربیات  شده  جدا اراضیانن باشد برای

بپذیرد که  با بحرانی کمرشکن روبرو است و حاضر نیست واقعیت این است که او برای حفظ تشکیالتشکنند. 

در دین »ی  گر سخنان او را دربارهعلت بحران نیست بلکه انعکاس یا معلور بحران است. یک ار دی« ۲۹گزارش »
ی عمق  را بخوانید تا متوجهشان  برای رو کردن اعترافات جنسی مجاهدنین نیست، و تهدید آشکار« شرم و حیاء

 بحران در بین نیروهای مجاهدین در عراق و در فرنگ بشوید.
 

 شورای ملی مقاومت یک جریان مستقل یا ویترین مجاهدین -فصل نهم 

 

 ی تشکیل شورای ملی مقاومت  هجعل تاریخچ

 

ی  های انحیارطل انه اگر چه در ابتدا شور و امید بسیاری برانگیخت اما به خاطر ویژگیشورای ملی مقاومت 
ا  ایوستن به  های سیاسی ها و شخییت بسیاری ا  گروه برد مسعود رجوی و فضایی که در آن به سر می

برد  اش در این خام خیالی به سر می های شخییتی ا  ویژگی رجوی جدا شورای ملی مقاومت خودداری کردند.
و  ا  موضعی باال با دیگر نیروها به همین دلیل«. ماه خون است، خمینی سرنگون است این ماه،» که واقعاً 

و افرادی  نیروها خواهانیاسی ن ود بلکه به دن ار شریک و متحد س . اوکرد برخورد می های سیاسی شخییت

استقالر »او هیچ ن ود. « ج هه»خواهان تشکیل   به همین دلیل اواو را بپذیرند.  مطلق ی و ره ریهژمونکه بود 
  شناخت: را خار  ا  شورای ملی مقاومت به رسمیت نمی« آ ادیخواهی»و « طلب

 
طلب و آ ادیخواه در چارچوب شورای ملی مقاومت )بمثابه شرط کافی برای  اتحاد عمل نیروهای استقالر»

رود و این شورا  ی فعلی به شمار می م ار اتی ناظر بر کل مرحله« اصل»ی(، دومین قانون اساسی و ایرو 

 «باشد.  مورد نظر می« وحدت»به حق ت لور عینی تحقق 
های مسعود رجوی در  مجموعه میاح ه ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

 ( ۹۶، ص ۳۱۶۵جاهدین، فروردین انتشارات سا مان م ،۶۳خرداد 
 

با بحران جدی روبرو  نیز ی مقاومتلشورای م ،اس ا  شکست استراتژی مجاهدین در سقوط کوتاه مدت رژیم
بسته  شورای ملی مقاومت و نیروی محوری آنامیدهایی که به  ،شد. در جریان انقالب ایدئولوژیک مجاهدین

ای ا  آن باقی  ی مشکالتش فرو رفت و تنها اوسته تر در چن رهشده بود نقش بر آب شد و این تشکل هرچه بیش

 ماند و عمالً نتوانست در نقش یک آلترتانیو و یا نیروی فراگیر ظاهر شود. 
 

http://www.mojahedin.org/news/133517
http://www.mojahedin.org/news/133517


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

064 

 

صدر که با کودتای حزب حاکم ا  ریاست جمهوری خل   میثاقی را با ابوالحسن بنی ۳۱۶۰مسعود رجوی، در تیرماه 

شود مأمور تشکیل شورای ملی  انتخاب می« و یری نخست»که ا  طرف وی به  کند و در حالی شده بود امضا می

در « ی مقاومت ملی میثاق شورای ج هه»صدر و تحت عنوان  با انشای بنی« میثاق»شود. این  مقاومت نیز می
 نوشته شده و به تأیید مجاهدین رسیده بود. ۳۱۶۰تیرماه  ۹۲تاریخ 

 

http://banisadr.org/ketab/Misagh.pdf 

و خواهد که به آن بپیوندند  ضمن اعالم تشکیل شورای ملی مقاومت ا  دیگر نیروها می ۳۱۶۰تیرماه  ۱۰رجوی در 

  شود.  اولین اجالس آن برگزار می ۳۱۶۰اسفندماه  در بهمن و

 نا به ادعای مسعود رجوی راه برایبعداً انتشار یافت تا ب تیک اسالمیدموکرای دولت موقت جمهوری   برنامه
 های چپ به شورای ملی مقاومت با  شود.  گروه ایوستن

عجیب و  ری ی همراه جعل ی تشکیل شورای ملی مقاومت نیز با  در تفسیر سا مان مجاهدین خلق، تاریخچه
 نویسند: ورای ملی مقاومت میدر مورد تشکیل شو قلب واقعیت، صدر  شود. مجاهدین با حذف بنی می

 
های  ، سالرو  قیام مردم ایران در حمایت ا  دکتر محمد میدق، و یک ماه اس ا  آ ا  اعدام۳۱۶۰تیر  ۱۰در »

دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، ره ر وقت سا مان مجاهدین 

تیک مخالف رژیم والیت فقیه به منظور سرنگونی این موکرادخلق ایران، در تهران برای ائتالف همه نیروهای 
سی در ایران اعالم شد. ده رو  بعد آقای رجوی بعنوان مسئور شورای ملی مقاومت دموکرارژیم و استقرار 

های  به ااریس رفت. محل اقامت او در اورسوراوا  در شمار ااریس به مرکز توجه و مراجعه خ رنگاران و مقام
 «ی و دیگر کشورها ت دیل شد. سیاسی فرانسو

 

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460:2010-06-06-19-
36-50&catid=9&Itemid=108 

 
اعتراف کرده  ۳۲۸۳اگوست  ۹۳مسعود رجوی در گفتگو با نشریه انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه در تاریخ 

 بود که 
تیر سار جاری به  ۹۲انون آینده بر حسب همان مضامین اساسی انقالب، در میثاق خطوط اساسی ق»

 «صدر با توافق و تأیید ما )مجاهدین( تدوین شده است.  س جمهوری دکتر بنییوسیله رئ

 
صدر و برادر  ی رئیس جمهور دکتر بنی ی ورود قهرمانانه در دومین هفته»در توضیح این گفتگو آمده است که 

 ...« عود رجوی به ااریس یکی ا  هموطنان م ار  با برادر مجاهد مسعود رجوی دیدار نموده و مجاهد مس
 

 ها آمده است:  و در یکی ا  ارسش

 
صدر که به عنوان مسئور شورای مقاومت و  تیر آقای دکتر بنی ۹۲ی  برادر مجاهد آقای رجوی به دن ار نامه»

 «مسئور دولت آینده کشور معرفی شده بودید... 
 

خود خطاب به « بیانیه»به عنوان اولین جریانی که به عضویت شورای ملی مقاومت درآمد در « اقامه»جمعیت 

  نویسد: مسعود رجوی می
 

صدر رئیس جمهور منتخب مردم ایران را به  این جمعیت متن اطالعیه آقای دکتر سید ابوالحسن بنی»
اق ضمیمه آن ایام شما را م نی بر دعوت ا  کلیه جنابعالی، دار بر تشکیل شورایی ج هه و همچنین میث

ها برای ملحق شدن به شورای مقاومت ملی برای استقالر و آ ادی جمهوری اسالمی  نیروها و شخییت
 ( ۳۲۸۳، یا دهم سپتام ر ۴)نشریه انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه شماره  «مشاهده نمود. 

 

که تیویر « رنامه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسالمی ایرانب»همچنین مسعود رجوی خود نیز با اشاره به 
  آن در نشریه مجاهد چاپ شده بر این امر معترف است:

 
میثاق »صدر(ت  صدر، میثاق )آقای بنی با موافقت و تأیید خود آقای بنی -اوال  شود: چنانکه مالحظه می»

ی  «برنامه»حق شدن به شورات اذیرش شده است و م نای مل« تأسیس یا بنیانگذاری این شورا نامیده

 (۳۱۶۱هفتم مهرماه  و بیست ۹۹۴)نشریه مجاهد شماره « شود.  حاضر شناخته می
 

به مرکز توجه و مراجعه خ رنگاران و »بنی صدر اولین ریاست جمهوری ایران « محل اقامت»خیلی واضح است 
ای ن ود  المللی ی بین ن مسعود رجوی چهرهدر آن دورا« های سیاسی فرانسوی و دیگر کشورها ت دیل شد. مقام

 صدر که مقامی رسمی داشت خود را مطرم کند.  ی بنی و ط یعی هم بود که در سایه
 

http://banisadr.org/ketab/Misagh.pdf
http://banisadr.org/ketab/Misagh.pdf
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توانند تفسیر خاص خودشان را ا  چگونگی تشکیل شورای ملی  مجاهدین مانند هر نیروی سیاسی دیگر می

و انکار نقش او در تشکیل شورای ملی مقاومت تنها صدر  مقاومت و یا حوادث تاریخی داشته باشند اما حذف بنی

 آید. کند بر میو جعل خواهد همه چیز و حتی تاریخ را به نف  خود میادره  ا  یک جن ش توتالیتر که می
 

 مسئول شورای ملی مقاومت 

العمر همانطور که ره ر عقیدتی مجاهدین است، مسئور شورای ملی مقاومت نیز  مسعود رجوی بطور ماد

ت. در اساسنامه شورای ملی مقاومت مکانیزمی برای انتخاب و یا خل  رئیس شورا و یا حسابرسی ا  او هس
های سیاسی  را تشکیل داده و افراد و گروه« شورا»طیق تعریف مجاهدین او شخیاً و به تنهایی شود.  دیده نمی

رژیم شده و به « مزدور»شدند ت دیل به « فااستع»اجا ه دارند به آن بپیوندند و چنانچه خواهان ترک این شورا و یا 
 شوند.  ارتاب می« خلق ضد»ی  ج هه

تواند به مقامات رژیم نامه بنویسد بدون آن که مورد با خواست اعضای شورا  میدید خود  به صالم مسئور شورا 

ضای شورای ملی حتی به اطالع اع«  ی ت»شود و در دوران «  یب»تواند به میل خود  قرار گیرد. همچنین او می
. او ا  این حق برخوردار است که های آن هم نرساند که در کجا مخفی شده است مقاومت و رؤسای کمیسیون

برقرار نکند، در حالی که او  هم با اعضای شورای ملی مقاومت  و کت یارت اطی حتی صوتی   هیچ به میل خود
های آن در  ق صوتی، گفتگوهای  نده داشته و فیلما  طری« اشرف»رو های متمادی با افراد ساکن در قرارگاه 

العمر برای خود انتخاب کند و همه را به  تواند جانشین و نایب مادام های مجا ی انتشار یافته است. وی می ش که
 اطاعت ا  وی فرابخواند. 

دن آنان انجام انگاشتن اعضای شورای ملی مقاومت و هرچه بیشتر به انقیاد کشی این تحقیرها به خاطر به هیچ

 های موجود.  گیرد و نه محدودیت  می
بطور  نده و ا  طریق ماهواره در مراسم مجاهدین در  ۳۱۸۲مسعود رجوی هنگامی که اراده کرد در بهمن 

ها بفهماند که حتی  خواهد به آن بروکسل در حضور اعضای شورای ملی مقاومت سخنرانی کرد. او در واق  می
اید و برای  وی قرار نگرفته« اعتماد»را هم ندارید و یا هنو  مورد « برادر»لی ا  جانب ار ش یک تماس خشک و خا

 کسب اعتماد او بایستی سر و دست بشکنید. 

وگرنه به ردیابی محل اختفای او متهم  یدی سؤار کردن هم ندار کند که حتی اجا ه او همچنین به آنها حالی می
  . یدشو می

ی حائز اهمیت آن که هیچ یک ا   ای بین اعضا و رئیس نیست. نکته رقی چنین رابطههای مت یک ا  تشکل در هیچ
اعضای شورای ملی مقاومت به چنین روندی معترض نیستند که نشان ا  موفقیت سیاست تحقیر مسعود رجوی 

هانه ال ته وابستگی مالی به حقوق مادهد.  انگاشتن خود می و هیچ« ره ری عقیدتی»ها در  آن« شدگی حل»و 

 شدگی تعدادی ا  اعضای این شوراست.  ا  مجاهدین، عامل نخست حل
 

 اعضای شورای ملی مقاومت 

  گویند: شورای ملی مقاومت می ی  یرواقعی ا مجاهدین در تعریف

 
شورای ملی مقاومت در ... کند.  شورا در حکم یک اارلمان در ت عید و مجلس قانونگذاری عمل می»

 مین ا  کرد و بلوچ و عرب تا ترک و فارس و ترکمن و مسلمان و  یر  و قومی ایران ی تنوع مذه ی برگیرنده
 باشد. مسلمان می

ها و ایروان ادیان و مذاهب  ها و اندیشه ای وسیعی ا  مردم ایران با گرایشاین شورا نمایندگان قشره
اعضای شورا . ده استها( را در خود جم  کر ئیستمختلف و کسانی که به هیچ مذه ی معتقد نیستند )آت

 شکاران، ا  جمله شامل هنرمندان و نویسندگان، ازشکان، تجار و با اریان، استادان دانشگاه، نظامیان، ور

 « باشند. ، صاح ان صنای  میسیاستمداران، کارشناسان
 

-19-06-06-http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460:2010
50&catid=9&Itemid=108-36 

 

اختیاری ا    و هیچ ران فعار و اعضای سا مان مجاهدین خلق هستنداهواد ،درصد اعضای این شورا ۲۵بیش ا  
ها ابالغ  تنها موضوع به آنبوده و  رجوی مسعود بنا به صالحدید ،شورااین در  اعضای مجاهدین  عضویت ندارد.خود 

عضویت هواداران مجاهدین در شورای ملی مقاومت ا  سوی مسئوالن مجاهدین در کشورهای  شده است.
و اس ا  موافقت افراد مورد ها درمیان گذاشته شده  مختلف به مسعود رجوی ایشنهاد شده و بعد ا  تأیید او با آن

معرفی « مستقل»بقیه افرادی که  ها در شورای ملی مقاومت به ایشان ابالغ شده است. نظر عضویت آن

 واقعی برخوردار نیستند.  « استقالر»شوند نیز ا   می
ی میان اعضای شورای ملی مقاومت گاه چنان خیمانه است که برای چند هزار دالر یکدیگر را به  رابطه

کنند و  مجاهدین ا  اختالف عمیق بین اعضای شورای ملی مقاومت استق ار میاند.  های فرانسه کشانده دادگاه

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460:2010-06-06-19-36-50&catid=9&Itemid=108
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=460:2010-06-06-19-36-50&catid=9&Itemid=108
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این شورا تنها به مجاهدین وصل باشد و هیچ « عضو» نند تا هر  جایی که امکان دارد به این تضادها دامن می تا آن

 . عالقه و ارت اط و دوستی نزدیکی بین اعضای شورا شکل نگیرد

 

 ی شورای ملی مقاومت دهنده های تشکیل سازمان

)کانون توحیدی اصناف و جمعیت اقامه( جریان و محفل  دومسعود رجوی برای خالی ن ودن عریضه، ا  همان ابتدا 

 ند تا چنانچه  ی این شورا جا می  دهنده  ساخته و ارداخته شده توسط مجاهدین را به عنوان احزاب تشکیل

استادان متعهد »سار بعد  جریان همسو را داشته باشد. دوورا ایوست ا  رأی و نظر تشکل دیگری به ش
های عضو شورا ار  را هم به این دو افزود تا دستش در برخورد با دیگر افراد و جریان، «ها و مدارس عالی دانشگاه

 تر شود. 
های  انجمن ،«شورا»نور کردن ت به منظور گرم اس ا  تشکیل شورای ملی مقاومت به دستور مسعود رجوی

آلمان  ربی   این گرفته تا هند، ا  ترکیه گرفته تا ایتالیا و فرانسه و انگلیس و دانشجویی هوادار مجاهدین ا  فیلی

کاره ماند و مجاهدین نیا ی  اعالم کردند. اما اروژه نیمه آنو ... ا  کانادا گرفته تا آمریکا و ... ایوستگی خود را به 
 ها در شورا مخالفت شد.  دهند که چرا با عضویت این انجمنندیدند توضیح 

 با سا مان مادر دهند!« ج هه»رفتند که تشکیل یک  این اولین بار در تاریخ بود که هواداران یک سا مان می
ی گسترش شورا و  های مستقل نیز شورای ملی مقاومت را ترک کردند، مسعود رجوی به بهانه بعدها که گروه

تا ضمن سیطره  مان مقاومت چند صد تن ا  اعضای و هوداران مجاهدین را به عضویت شورا درآوردتشکیل اارل
 های مستقل در آن را بپوشاند.  کامل بر این شورا، ن ود گروه

شورای ملی مقاومت مت لور شده در در فرهنگ ره ری عقیدتی مجاهدین است که « گرایی کثرت»این معنای 

 .کنند ود را متعهد به آن معرفی میکنند و خ روی آن تأکید می و این رو ها مجاهدین است
 

، اس ا  انقالب، بخش با ار و اصناف سا مان مجاهدین خلق بود و ارت اطی ارگانیک با این «کانون توحیدی اصناف»
ایی های ابتد ها در سار دادند. تعدادی ا  آن سا مان داشت و تمامی مسئوالن آن را اعضای مجاهدین تشکیل می

ی موسی خیابانی به  نی اسر خالهارابراهیم ما ند  اعدام شدند و بعدها مجاهدین با قرار دادن، حا  ۶۰ی  دهه

صادقی، حا  مسیح،  ریاست آن، مدعی استقالر این نهاد شدند. در حالی که تعدادی ا  اعضای آن مانند حا 
  هواداران قدیمی مجاهدین بود. و حا  ما ندرانی نیز ا   اسدهللا اوسطی و ... در اشرف بودند

 
نهادی بود متشکل ا  هواداران و نزدیکان مجاهدین که « دفاع ا  دموکراسی و استقالر ایران»، یا «جمعیت داد»

ع دالعلی معیومی، محمد اق ار، مجید شریف، نیرهللا  و ابونر ورداس ی،کرد  ای آن را اداره می جالر گنجه

تغییر نام  ۶۰ی  نام داشت و در دهه« اقامه»این جمعیت ابتدا  .دادند ا تشکیل می اده شورای عالی آن ر اسماعیل
و کشته ای در این سا مان و جدایی مجید شریف  . بعد ا  انقالب ایدئولوژیک مجاهدین و عضویت جالر گنجهداد

د به این که دیگر تشکلی به این نام وجود خارجی هم ندارد چه برس شدن ورداس ی در عملیات فروغ جاویدان
 فعالیت کند. 

 
های صوری عضو شورای ملی مقاومت است  ، یکی دیگر ا  تشکل«ها و مدارس عالی استادان متعهد دانشگاه»

اسم بی مسمای آن مشخص  علی شیخی یکی ا  هواداران مجاهدین، نمایندگی آن را به عهده دارد. که محمد

موق  وجود خارجی نداشته است که  تشکلی هیچچنین  به چیست و کیست؟« متعهد»کند این تشکل  نمی
کادرهای آمو شی تعدادی ا   ۵۲در بیاید. در سار  ی جدیبخواهد به شکل سا مانی به عضویت یک شورا

کردند.  هایی را در حمایت ا  مجاهدین صادر می  اطالعیه ،ها و مدارس عالی دانشگاه مشغور به تدریس در
ها در قالب یک  شورای ملی مقاومت استفاده کرده و مدعی حضور آن مجاهدین ا  این عنوان اس ا  تشکیل

سار ا   ۱۴های بیشتری برای کنترر شورا برخوردار باشند. امرو   تشکل در شورای ملی مقاومت شدند تا ا  اهرم

شته گذ« عالمه ط اط ایی«  ها در یکدیگر و تشکیل دانشگاه و اد ام آن« مدارس عالی»انقالب فرهنگی و انحالر 
 نند. جوانی  می« ها و مدارس عالی استادان متعهد دانشگاه»است، با این حار مجاهدین همچنان دم ا  تشکل 

 بگردد. « مدارس عالی»ها بایستی دن ار استادان  به دنیا آمده در مو ه ۳۱۵۲که اس ا  سار 
 

دست نیست. مجاهدین حتی ی شورای ملی مقاومت در  ای ا  فعالیت این سه جریان تشکیل دهنده هیچ نشانه
ی  ها اشکار را رعایت کنند. هیچ بیالنی ا  فعالیت این سه سا مان در سه دهه بینند در ارت اط با آن نیا ی نمی

هایشان برگزار شده است؟ ال ته اگر مدعی نشوند که  گذشته در دست نیست. کی و کجا و چگونه نشست

ها، اعضای شورای ره ری و  ی این تشکل سئوالن معرفی شدهحضرات را دارد. به جز م« ردیابی»نویسنده قید 
در   هایی اند؟ در چه  مینه ی گذشته داشته ها چه کسانی هستند؟ چه فعالیتی در سه دهه ی آن ی کننده اداره

 اند؟  داده  ی گذشته این نهادهای سیاسی اطالعیه سه دهه
 

« سا مان»ام  نیز جریان مستقلی نیست. این با سخنگویی مهدی س« های فدایی خلق ایران سا مان چریک»

ریس شده است. مهدی سام  اس ا  جدایی ا  سا مان  ها راست و و کمک آن  ی مجاهدین و با ایگیری به توصیه
به عضویت شورای ملی مقاومت « مستقل»به عنوان یک فرد  ۶۹ تابستاندر  به مجاهدین نزدیک شد و« اقلیت»
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های فدایی  سا مان چریک»به درخواست مسعود رجوی عتماد مجاهدین قرار گرفت درآمد. بعد ا  آن که مورد ا

ای استعفای خود ا  عضویت شورا )به  نامه»طی  ۳۱۶۱شهریور  ۹۸و در  را تشکیل داد «ایرو برنامه )هویت( -خلق

د باد امپریالیسم نابو»ا شعار ب مزبور« سا مان» و سخنگوی  به عنوان نمایندهو « عنوان یک فرد( را تقدیم نمود.
های مالی و ...  بعداً با کمکشورا راه یافت.  به« اش جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و اایگاه داخلی

. سام  اس های فدایی خلق ایران را هم برداشت و شد سا مان چریک« ایرو برنامه )هویت(»مجاهدین، اسوند 
فداکاری و ا  خودگذشتگی او حاصل شد همپای مسئوالنش در  ی سایه که در این سا مان« هویت»کردن   ا   نده

را هم به تعویق انداخت و به « نابودی امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا»سا مان مجاهدین، 

 صت داد تا در رفتارش با نگری کند. فر« امپریالیسم آمریکا»

اش  «هویت»و  اند ندیده« اسلحه»آن رنگ  «!ره ران»  دنیاست که تعدادی ا« چریکی»این سا مان تنها سا مان 

 تث یت شده است.  «آمریکا»و  «ااریس»های ن رد که در  نه در میدان
به شورای ملی مقاومت نپیوسته بودند مسعود « فدایی»جن ش های وابسته به  یک ا  جریان جایی که هیچ ا  آن

هنگام  .برای ایش رد اهداف خود استفاده کند« فدایی»ا  نام  با توسل به سام  و سا مانشکوشید  رجوی می
کارگزارشان مجاهدین ، «فدایی»ا  نام  برداری بهرهسیاست  در راستای ،ایوستن سام  به شورای ملی مقاومت

   معرفی کردند. « های فدایی خلق ایران ترین عضو کمیته مرکزی سا مان چریک ارسابقه» را

کند ما خودمان ا  سام   به صراحت عنوان می ،اهدین در اشرفمسعود رجوی در یک نشست عمومی مج
اش را گرفتیم وگرنه او به فکر این چیزها ن ود. یکی ا   نان عضو مجاهدین  خواستیم سا مان تشکیل دهد و اشت

های  گوید خود شاهد بوده که مهدی سام  عکس در حضور مسعود رجوی می بود رفته« اشرف»که ا  هلند به 
 دهد.  اش قرار می یچی کرده و در آل وم شخییرجوی را ق

ها و نظریات مسعود رجوی باشد وگرنه با  نویسد بایستی در چهارچوب دیدگاه مقاالتی که مهدی سام  می

د. چنانکه اعضای شورای ملی مقاومت شاهد برخورد مسعود وش مواجه می و اطرافیانش  برخورد تحقیرآمیز او
 اند.  ی مقاومت بودهنشست شورای ملرجوی با وی در 

را ویترین بیرونی خود ، شورای ملی مقاومت مجاهدینی شوراست.  های تشکیل دهنده این وضعیت سا مان
یا بهتر است بگویم « متحدان برادر»آن را  «مستقل اعضای»بینند و کوچکترین ار شی برای آن قائل نیستند.  می

 مقاومت  در شورای ملیاین سا مان ی  سهمیههدین که اعضای مجاچه برسد به  دانند می  «های برادر آدم»
 شوند.  محسوب می« شده در ره ری عقیدتی نوب»اساساً  و هستند

 

 شورای ملی مقاومت ماشین امضای مجاهدین 

تر کردن و ن این شورا ا  عنوان  بخواند برای کم« ره ر شورای ملی مقاومت»مسعود رجوی به جای آن که خود را 

ی شورای ملی مقاومت است  کند و در ادبیات مجاهدین، مریم رجوی را که برگزیده استفاده می« ره ر مقاومت»
« رئیس جمهور برگزیده مقاومت»بخوانند « رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت»به جای آن که 

 تاگیرد  رت میمقاومت و تحقیر اعضای آن صو  خوانند. این اقدامات هدفمند جهت تخفیف موقعیت شورای ملی می
 سیاسی ن ینند.   «ثقل»و « و ن»تر باشند و خود را دارای  بفرمان  تر و گوش اعضا هرچه مطی 

نفر را مج ور به امضای  ۵۰۰مسعود رجوی در عرض چند رو  بیش ا   در جریان استعفای آقایان روحانی و قییم،
در حالی که  سار ایش در هراس ا  انتشار  ۵و یا  خودش و اطرافیانش تهیه شده بود ای کرد که توسط بیانیه

گیری و یا استعفای اعضای شورای ملی مقاومت هم  اعضای شورای ملی مقاومت حتی در جریان اخرا ، کناره

 ی های این شورا هم متوجه مثالً نه تنها اعضای شورای ملی مقاومت بلکه رؤسای کمیسیونگرفتند.  قرار نمی
نشدند و یا  ، فرید سلیمانی و ...، سعید جمالیط اط ایی ارانی تقی ،دیاستعفای آقای دکتر سعید جمشی

  اند و ... اطالعی نیافتند که تعدادی ا  اعضای شورای ملی مقاومت به ایران با گشته
ی اخرا  او را فراهم کرد. مجاهدین در  های ایر  شکری به مریم رجوی مطل  نشدند که  مینه ها ا  مفاد نامه آن

 گیرند.   ها را به عمد به با ی نمی امور هم آن ترین ساده

های مسعود رجوی و سا وکاری که بر روابط مجاهدین و شورا  دهد که این شورا به مدد تالش نشان می ها این
این شورا نیز در حد « مستقل»  ی حاکم است به سقوط عجی ی کشیده شده است. همان چند نماینده

 ۶۴ستقالر رأی ندارند و تنها ماشین امضا هستند. با آن که خمینی در سار نمایندگان مجلس شورای اسالمی ا
 ۲۲ی تالشش را به خر  داد تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی به موسوی رأی اعتماد دهند با این حار  همه

تی مواجه های حکوم شمالی شما با صد در صد آرا در تأیید طرم  نفر مخالفت کردند. این رو ها فقط در مجلس کره
 هستید. 

 

ی  ی فوت ار ملی است. جدا ا  جن ه ما و اسطوره  خانی بدون تردید یکی ا  افتخارات ور ش میهن ارویز قلیچ
های ضد رژیم در خار  ا  کشور است. بیش ا  دو دهه  ور شی، او یک فعار سیاسی و اجتماعی و یکی ا  چهره

مرارت بسیار درآورد. در دوران شاه، در حالی که بسیاری ا   ی و ین آرش را در خار  ا  کشور با یک تنه نشریه
ها آر وی حضور در مسابقات جام جهانی را داشتند او به خاطر همدردی با مردم ایران ا  حضور در تیم  فوت الیست

مان کوتاهی  کوششی برای بیان دردهای میهن  ی گذشته ا  هیچ ملی فوت ار ایران خودداری کرد. در سه دهه

شناسند ا  داخل و خار  ا   ها بلکه و رشکارانی که او را می کند، نه تنها فوت الیست ده است. مادرش فوت مینکر
ها و کمیسیون ور ش  شود. تنها فوت الیست گویند و مو  بزرگی ا  همدردی با او ایجاد می کشور به او تسلیت می
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ند. اعضای این شورا حتی در حد ارسار ایام کن شورای ملی مقاومت ا  بیان یک تسلیت خشک و خالی دریغ می

 ندارند.  و استقالر تسلیت برای کاایتان سابق تیم ملی فوت ار ایران هم ا  خود اراده

ها دیگر  ی جالب آن که این کمیسیون و ور شکاران عضو آن درگذشت ناصر حجا ی و صفر ایرانپاک چرا که آن نکته
 شان مایه گذاشت.  طل انه ا  نام شد فرصت گفتن نداشتند و می  قدرت سخن

 
http://www.mojahedin.org/news/85651 

 

association.com/pages/safar.htm-http://www.homa 
 

ضا اسکندر فیالبی رئیس آن در حالی برای درگذشت علیر  و مسلم« اومتکمیسیون ور ش شورای ملی مق»
سنگین و اهلوان کشور تسلیت گفت که در ارت اط با قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی  گیر فوق سلیمانی کشتی

های ملی  و قهرمانی تیم استنظیر  ایران در المپیک لندن و کسب سه مدار طالی المپیک که در تاریخ کشور بی
 شتی فرنگی و آ اد ایران در مسابقات جهانی سکوت کرد. ک

 

در سن هشتاد سالگی و  نه گفت «قدرت»که به  های فرهنگ و ادبیات ایران یکی ا  استوانهشاهرخ مسکوب 
به این  مسعود رجوی، درگذشت اما بخاطر نگاه کرد برای امرار معاش یک عکاسی کوچک را در ااریس اداره می

و  ی او  اش را انتشار ندادند چه برسد به همدردی با خانواده حتی خ ر درگذشتاهدین مجانسان فر انه، 
تمامی اعضای شورای ملی مقاومت و به ویژه منوچهر هزارخانی و و قدردانی ا   حماتش.  شداشت یاد گرامی

یروی ا  ره ری نیز به ا اند مجاهدین به او اعطا کرده را اش که ریاست« کمیسیون فرهنگ شورای ملی مقاومت»

اعتراض خودم را بیان داشتم و این قدرناشناسی را  ۳۱۸۴در فروردین  مجاهدین سکوت کردند. من همان موق 
 محکوم کردم. 

 
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=135 

 

 یک برششورای ملی مقاومت در « مستقل»اعضای 

 همسرایان وحدت»
 اعتقادی های بی با حنجره

 ای ایمان خواندنده حماسه

 )احمد شاملو(« تک یر! برادران
 

ره ر عقیدتی  ،و یا استعفای آقایان روحانی و قییم ا  شورای ملی مقاومت «۲۹گزارش »در حالی که مخاطب 
شورای ملی « اعضای مستقل»مجاهدین بوده است و او به هر دلیل ترجیح داده سکوت اختیار کند، لشکری ا  

شان بگذارند. همین  اند تا حق مخالفان ره ری عقیدتی را کف دست رده به صف شدهمقاومت  یرت شان گل ک
ابواب »خواهد  چنانکه مسعود رجوی میها به جای اعضای اارلمان مقاومت،  دهد که آن جوش و خروش نشان می

 ره ری هستند. « جمعی

رفتند امرو  چه بسا  ندگی  خیص خود میاگر به دن ار حرفه و ت ای هستند. های درمانده اقعاً آدمها و بعضی ا  آن
ها نیز به نوعی  مرفهی در  رب داشتند و نیا  ن ود برای گذران  ندگی اا روی وجدان خود بگذارند. در واق  آن

  فردی آنها فراموش شود. های  شوند بدون آن که مسئولیت قربانیان مسعود رجوی محسوب می
خود را باال  و تخیص توانمندی ،استعداد با وجود برخورداری ا نه او هاست. متأسفا منوچهر هزارخانی یکی ا  آن

ای جز  چاره سا د و با حداقل امکانات می حاال در ایری و بستر بیماری،و  وابسته کردمجاهدین  به به لحاظ مالی

را به بیند. شهامت صادق هدایت را هم ندارد. برای همین در هیئت یک جسد بی روم او  فرو رفتن کامل نمی
و بر علیه  های آنان را تأیید کند  آورند تا با حالی نزار سیاست مجاهدین می« نمایش جمعه»یا « سیمای آ ادی»

های توتالیتر علیر م  ای که در سیستم های درمانده درست مانند انسان .گویی کند دوستان صمیمی خودش هر ه
 شوند.  های تلویزیونی کشانده می «اعتراف»شان به  میل

 
https://www.youtube.com/watch?v=R7XzSq7qpHI 

 

آمو ی نشود. یکی ا  ایشتا ان جریان روشنفکری در  انگیز و ع رت امیدوارم هیچ کسی دچار چنین سرنوشت  م
  «ع رت تاریخ»کند که خود  ای سقوط می به درجهو ا  مدافعان آ ادی بیان « در دادگاه تاریخ»ایران و مترجم کتاب 

  به شدت ناچیز است. سار گذشته  ۱۱ی روشنفکری در  تولیداتش در  مینهو  شود می
کند در آن میانه  رود و در مراسم به دار آویختن حال  شرکت می ها در جلد شیخ ش لی می او بعد ا  گذشت قرن

 انداخت، ش لی گلی در انداخت، حال  آهی کرد. گفتند آخر این همه سنگ انداختند هیچ هر کسی سنگی می»

   «.باید انداخت آید که داند و نمی دانند معذورند. ا  او سختم می نگفتی، ا  این گل آه کنی؟ گفت آنها نمی
 

http://www.mojahedin.org/news/85651
http://www.mojahedin.org/news/85651
http://www.homa-association.com/pages/safar.htm
http://www.homa-association.com/pages/safar.htm
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ها در ارت اط با مجاهدین ا  خود نشان داده و به خاطر آن  که او در این سار  ی مح ت و ا  خودگذشتگی با همه

ا   و قدرناشناسی شده با ناسپاسی« نیا واالخرهالد خسر»بسیاری ا  دوستانش را ا  دست داده و ت دیل به 

ی مایکل هارت  ای است ا  نوشته  او را که ترجمه« بیشماران»شود. مجاهدین کتاب  سوی مجاهدین روبرو می

به محاق فراموشی بردند. کتاب را  فیلسوف مارکسیست است مدرن،و آنتونیو نگری  فیلسوف آمریکایی

خواستند فعار  ها که می « بنیاد رضایی»کرده بود و مجاهدین آن را به نام  هزارخانی با مرارت بسیار ترجمه
های مسعود رجوی است آن را  که رودرروی تمامی آمو ه کتابنشانش دهند انتشار دادند اما به خاطر محتوای 

طرف سر  ا  یک مجاهدین آوری کردند و در کمتر مراسم مجاهدین است که آن را به نمایش و فروش بگذارند. جم 

  شوند.  طرف دیگر مان  اخش آن می اند و ا  کرده گذارند که کتابش را چاپ هزارخانی منت می
 

یک »فیلم در  اصفهانی«  رنگ»و « کاس کار»نقش یک هللا وحدت و ارحام صدر در  مهدی سام  مرا به یاد نیرت
را با ی کند در نقش فردین و « ریکچ»ها به جای آن که نقش یک  اندا د. بعضی وقت می« اصفهانی در نیویورک

دادن  به خاطر نشانرود. ا  نوک اا تا فرق سر به مجاهدین وابسته است.  فرو می« یک خوشگل و هزار مشگل»

  تواند چشم بر روی هر ظلمی ب ندد حتی ظلم در حق کسانی که به خوبی اش به مجاهدین می سرسپردگی
 حق دارند.  «سا مانش»شان و به گردن خودش و  شناسد می

در جلسات شورای ملی  خواند سام  که در محافل خیوصی سرنگونی رژیم و با گشت به ایران را منتفی می
 دهد.  الوقوع رژیم داد سخن می مقاومت ا  سرنگونی قریب

« سگوین رویار»نتخاباتی ا  مسعود رجوی دستور داد که اعضا و هواداران مجاهدین در متینگ ۹۰۰۲وقتی در سار 
و تا  گفت« ل یک»ریاست جمهوری فرانسه شرکت کنند مهدی سام  یکی ا  کسانی بود که به او  ندیدایکا

 محقق شود. « امپریالیسم جهانی»توانست به نف  او شعار داد تا بلکه به دست این بانو، نابودی   می
 

 

 
 برای سگوین رویال در حال تبلیغ منصور قدرخواه و «های فدایی خلق سازمان چریک»مهدی سامع رهبر 

 

ی تیمی و ...  به جای کوه و کمر و خانه رنگ اسلحه ندیده و گذشته ی سه دهه در چریکی است که الاقل ،سام 

 ری عقیدتی مجاهدین محسوب ره« ایشمرگ»و « فدایی»کند و  یزه و کنار رود سن م ار ه میدر ااریس و شانزل
 شود.  های االتاکی حاضر می ر اتاقدر ساعات بیکاری نیز با نام مستعار د .شود می

برقرار است. مهدی فتااور و ... در کنار مجاهدین در  همچنان   «اکثریتفدائیان »ره ران سا مان با وی روابط 
در مراسم یادبود  کنند. شود شرکت می مراسم بزرگداشت سالگرد سیاهکل که توسط وی در ااریس برگزار می

ترین رابطه را با ع اس  نزدیک .کند ایستد و درد در می تا آخر در کنار علی کشتگر می یاد مر بان در ارالشز اور  نده
در ااریس « اااندا  رژیم»نامند و  می« ع اس ااس ان»دارد که مجاهدین او را « فرهنگسرای اویا»بختیاری مسئور 

 اشت اه نشود این نظر من نیست( با او ش ا  آقای بختیاری، کنند! ) معرفی می

اما ما به ا ای  ،خواهد ارت اط داشته باشد اند تا با کسانی که می امتیا ی است که مجاهدین به سام  داده این
و  «مستقل»به عنوان با وی ت لیغاتی در بیرون ا  شورا آن در جلسات شورا به منتقدان مجاهدین حمله کند و 

کند و  ال اً ق ل ا   ن را بیان میدر شورای ملی مقاومت مواض  مجاهدی سام عمل کند.  مجاهدین «چپ»
گاهی کند.  محمدعلی جابر اده یکی ا  ره ران مجاهدین او را توجیه می جلسات شورای ملی مقاومتتشکیل 

 دهد.  چی نیز او را مورد ارشاد قرار می مهدی ابریشم ،برای تقویت موض 

های چپ  اض  کریم قییم یکی ا  چهرهها و مو مأموریت وی در شورای ملی مقاومت، مقابله با نظرات، دیدگاه
المقدور خود  هایشان را ایش ب رند و حتی کوشیدند ا  طریق او حرف عضو شورای ملی مقاومت بود. مجاهدین می

 دخالت نکنند.
سا ی علیه اعضای شورای ملی مقاومت دست  چینی و ارونده او همچنین به عنوان کارگزار مجاهدین به توطئه

  ند.  می

ترین توابین  ندان است که برای دستگیری  ندانیان آ اد شده در  هنگی سا مانش یکی ا  شاخصمسئور فر
نفر دیگر ا   ۹۳شد. کسی که اس ا  عملیات فروغ جاویدان همراه  های با رسی رژیم حاضر می ها و ایست گلوگاه
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خواستند  یا ر مندگانی که میخواستند به مجاهدین بپیوندند و  توابین  ندان اوین برای دستگیری کسانی که می

ها اعزام شد. مسئور گروه سرود توابین  ندان بوده است.  خود را مخفیانه به شهرهای ایران برسانند به گلوگاه

و شاهدان  کرد و ... مجاهدین هم به خوبی ا  وضعیت متحدشان خ ر دارند به  ندانیان شرکت می شالقدر  دن 
  اند.  و مسئوالن مجاهدین رساندهرا به اطالع سام  جزئیات موضوع  عینی بارها با نکر

ره ری وارد میدان « ایشمرگ»ی مجاهدین به عنوان  رهسام  در جریان استعفای آقایان روحانی و قییم به اشا
جلوه دهد و در خاتمه نیز « مشکوک»ها را  های خود استفاده کرد تا بلکه استعفای آن«استعداد»ی  شد و ا  همه

اظهار نظر کرد که هر کس نا ک تر ا  گل به ره ری مجاهدین بگوید  ره ری عقیدتی« مرید»به نفس یک با اعتماد 

در خدمت رژیم و نهادهای اطالعاتی آن و علیه م ار ه و قیام مردم ایران قدم برداشته « بطور نظری و عملی»
 است:  

هادهای اطالعاتی آن است. سیاست درهم شکستن تشکیالت مقاومت و  دن َسر آن، سیاست رژیم و ن»
برای رژیم این یک اروژه حیاتی است. هر کسی با هر ادعایی در این راه به طور نظری و عملی گام بردارد، 

 .« در خدمت رژیم و علیه م ار ه و قیام مردم ایران برای آ ادی قرار دارد
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میالدی، مهدی  ۲۰ی  ی دوم دهه نشود. در نیمه« ار رو» نند تا  مجاهدین هرکجا که ال م باشد توی سر او می

آنجلس داشت، تشکیالت مجاهدین و محسن رضایی دبیر شورای ملی مقاومت،  سام  یک سخنرانی در لس
مهدی سام  خود در جریان امر  ا به خر  دادند تا هواداران مجاهدین به سخنرانی او نروند.شان ر ی تالش همه

 هست. 

 
جزو وی شد. امرو   در روحانیت شناخته می« متفاوت»ای، در یک دوره به عنوان عضوی ا  جریان  جالر گنجه

هستند. « نوب در والیت»و « والیت مطلقه فقیه»شود که معتقد به  ترین اقشار روحانیت محسوب می مانده عقب
 کند.  فرق می« امر مسلمین جهان ولی»فقط میداق 

همسر و فر ندانش عضو سا مان مجاهدین هستند اما ا  سوی رجوی به عنوان مسئور  ای به اتفاق گنجه
شود. دچار سقوط عجی ی شده  می« رنگ»های عضو شورای ملی مقاومت  یکی ا  سا مان« جمعیت داد»

نویسی علیه   ار د و ردیه مایه در نشریه مجاهد که به ثمن بخس هم نمی ی سطحی و کم چند مقالهجز به است. 

 گذشته بیرون نیامده است.  ۱۱هیچ محیور فکری ا  او در  ،معترضان و منتقدان مجاهدین
سابق شورای ملی  ی نمایندهصدر  در مورد مسعود بنی« شورشی اخمه»چند سار ایش مطل ی تحت عنوان 

که حاضر « مجید شریف»تر علیه  نده یاد  اومت در آمریکا و عضو هیأت اجرایی سا مان مجاهدین نوشت. ایشمق
های سعید امامی تن دهد و  علیه مجاهدین فعالیت کند و جانش را هم به خاطر آن داد،  نشده بود به خواسته

ساند که به دستور رجوی، قتل جا ر اخالقی را به آن ای بی گنجه دست به قلم شده و هتاکی کرده بود.

ی مجید شریف را نیز تکذیب کرد و در نقش سخنگوی سعید امامی و و ارت اطالعات ضمن ااک کردن  بیرحمانه
در مورد آقایان روحانی و قییم هم سنگ ای  گنجه ۹5و ... ربط داد.   های خونین جنایتکاران آن را به سکته دست

 تمام گذاشت. 
 

تیغ خانواده باالی سر ای هم ندارند.    دست مجاهدین به عذاب هستند اما راه گریز و چارهای و امثار او ا گنجه

مج ورند بسو ند و بسا ند. موقعیت او در مجاهدین مانند موقعیت بسیاری ها نگاه داشته شده است. ایشان  آن
باور دارند. انحراف « ایشانآق»ای است. بهتر ا  هرکس به انحراف و ظلم و تعدی  ا  روحانیون در دستگاه خامنه

بینند اما ا  جربزه و توانی هم برخوردار نیستند که خود را بکنند.  شان را هم می ا  چهارچوب اسالم ادعایی« آقا»
در « آخوند»برای خود قائل نیستند. مسعود رجوی او را در حد یک با یگر نقش « آقا»ی  ای در بیرون ا  حو ه یا آینده

نیست، اعتقادی هم ندارد اما به « روحانی»قلیل داده است. او بیش ا  سه دهه است که ی خود ت نمایشنامه
ی  ندگی او مانند خود مسعود رجوی به نقش   همهمتأسفانه کند.  دستور مسعود رجوی نقش با ی می

 کردن خالصه شده است.  با ی

 
اهدین او را مثل کف دست چی و ابراهیم ناکری بوده است. مج محمدعلی شیخی همکالسی مهدی ابریشم

هایی که نزد مجاهدین دارد چند سار ایش ا  سوی این سا مان در یک  ضعف شناسند. به خاطر نقطه می
چی، مأموریت ناسزاگویی و توهین به خانم مرضیه را متق ل شد و  سناریوی ا  ایش تمرین شده با مهدی ابریشم

که شیخی علیه منتقدان و  گذاشت. بالفاصله اس ا  آن  ای مجاهدین امض این بار هم با طیب خاطر اای نوشته

                                                           
رن بشری، گزارشگران موضوعی ملل متحد و کاایتو جزوات و اسنادی که به مراکز حقوق ۹۰۰۳تا سار ۳۲۲۶ا  سار   ۹5

مجاهدین به دستور مسعود رجوی  ۳۲۲۸شدند. در سار  گردید، توسط من تهیه و تنظیم می ی ایران ارائه می گزارشگر ویژه
ای تهیه کرده بودم حذف کردند که با اعتراض من روبرو  های  نجیره ای که برای کاایتورن در مورد قتل نام مجید شریف را ا  جزوه

ی مزبوطه در دیدار محسن رضایی با کاایتورن به وی ارائه شد، کاایتورن با مرور کوتاهی روی  شد. اس ا  آن که اسناد و جزوه
اسامی، بالفاصله ا  ابوالقاسم )محسن( رضایی ارسید چرا اسم مجید شریف در میان قربانیان نیست؟ محسن رضایی که 

حار تحقیق هستیم هنو  به این نتیجه نرسیدیم که و اایش را گم کرده بود و انتظار چنین سؤالی را نداشت گفت، ما در   دست
 اوشی کند.  او به قتل رسیده است و به این ترتیب کوشید جنایت رژیم را ارده
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ی خود تعریف کند.  دادند در سیمای آ ادی حاضر شود و ا  گذشته  گیری کرد به او اجا ه مخالفان مجاهدین موض 

دهند در رو  دانشجو و  کنند و حتی اجا ه نمی اش کنند این امکان را ا  او سلب می خواهند تن یه وقتی هم که می

فهمد که ار یابی  بیاید. او ا  این طریق می« سیمای آ ادی»ا در ارت اط با دانشجویان و دانشگاهیان نیز به ی
 آید.   مجاهدین نس ت به مختیات او در آن لحظه چیست و در ای ج ران مافات بر می

الب به صورت اس ا  اایان تحییالتش در انگلستان به کشور با گشت، اس ا  ایرو ی انق ۵۲او که در سار 
سه ترمی مشغور تدریس بود. با  -التدریسی به کادر آمو شی دانشگاه ایوست و تا  مان انقالب فرهنگی دو حق

ها و  استادان متعهد دانشگاه»و مسئولیت تشکل « کرسی استادی»این سابقه، توسط مسعود رجوی صاحب 

ی مسئور یک سا مان  و ا  حقوق ویژهشد و ردای عضویت در شورای ملی مقاومت به تن کرد « مدارس عالی
نیروهای ایرانی برخوردار شد. این در حالی است که دکتر ناصر « ائتالف»ی دیرااترین  تشکیل دهندهسیاسی 

 شد.  خوانده می« راستادیا»ی تدریس در دانشگاه، به درستی  ها سابقه ااکدامن با سار
در  ۹6اش «بفروشیبسا »های  خود ندیده و در اروژه هسار است رنگ دانشگاه ب ۱۴دانشگاه که « استاد»این 

چنانچه ا  او راضی اش با مجاهدین  سالی یکی دو بار بسته به رابطه ،مشغور کسب و کار استی ااریس،  حومه
آبان و سالرو  انقالب فرهنگی کار را تعطیل کرده و در ایام یا مطل ی  ۳۱یابد که در اور مهر،  اجا ه میباشند 

 فرا بخواند. « قیام»نشجویان را به سفارشی، دا

ی  ها دارد و کمتر کسی است که رابطه شیخی یکی ا  کسانی است که بیشترین دافعه را در میان شورایی
ها  خوبی با وی داشته باشد. در مقاطعی او بیشترین دشمنی و ناسزاگویی علیه مجاهدین را در میان شورایی

و ایوستن به ارتش آ ادی خش را داشت. شیخی و همسرش ا  هیچ  داشته است. دختر وی قید رفتن به اشرف
اقدامی برای منیرف کردن او و تهدید مجاهدین فروگذار نکردند. این در حالی بود که شیخی ا  لزوم ایوستن  

 کرد.  گفت و میوبه امضا می جوانان ایرانی به ارتش آ ادی خش می

مأمور بود تا در جلسات با نظرات، ایشنهادات و مواض  محمدرضا او نیز در شورای ملی مقاومت ا  طرف مجاهدین 
چی و ابراهیم  ی مهدی ابریشم ی توجیه کردن او ایش ا  شروع جلسات به عهده وظیفهروحانی مخالفت کند. 

 قییم معروف بودند.« کن صدا خفه»روحانی و سام  به « کن صدا خفه»ها او به  ناکری بود. در میان شورایی
با خانم مرضیه او را   ف رابطهشگی و اجرای نقش استعداد چندانی ندارد. مجاهدین به منظور تلطیدر هنرای

مرضیه که یکی ا  مخالفان شدید مجاهدین بود خود را به خانم داشتند تا در مراسم تدفین هنگامه امینی دختر وا
 مسخره فیلم این نمایشچاک دهد.   کم مانده بود ا  اندوه و  م مرضیه، گسیو ب رد و گری ان ش و ضعف بزند. 

در ی آن خودداری کردند چرا که گفته شد  مجاهدین ا  اخش دوباره ،ی افراد عاقل یک بار اخش شد اما به توصیه

 ی او روبرو خواهد شد.  ی این فیلم توسط خانم مرضیه با دافعه صورت مشاهده
 

کی با او داشت. با آن که وی نیا ی به حقوق ی نزدی ی مهدی کروبی بود و رابطه سلمانی ویژه ،ادر شیخی
اش  فلت کرد به ضدیت افتاد و علم  ماهیانه  ی مجاهدین ندارد اما وقتی این سا مان در ارداخت حقوق ماهیانه

 کشید.  مخالفت می

نامه بگیرد و به آ وش روحانیت با گردد.  خواهد ا  طریق ادرش امان شد می ها گفته می در محافل شورایی
کنند به همسرش  داشتن او سعی می اش دوباره ارداخت شد و مشکالت او رف  گردید. مجاهدین برای نگه قحقو

نیز ار و اار دهند. این سیاستی است که مسعود رجوی در مورد تعدادی ا  اعضای شورای ملی مقاومت به کار 
 کند.  برد و  ن و شوهر را مفتخر به عضویت در شورا می می

داد حاضر به شرکت در عملیات فروغ جاویدان نشد.  رادتی که به مجاهدین و راهشان نشان میی ا علیر م همه

افراد شرکت  شد گفته می کنند. اش این بود که وکیل و وصی کسانی است که در عملیات شرکت می بهانه
ها و مراکز حقوقی و  هایی که نزد بانک کننده در عملیات که اموالی داشتند ایش ا  عزیمت به عراق با امضای فرم

ها در عملیات فروغ جاویدان  خود معرفی کرده بودند. تعدادی ا  آن اختیار اموار و صاحب ... اعت ار داشت او را وکیل
 . کشته شدند اما ا  سرنوشت اموار و ... اطالعی انتشار نیافت

 
 . اوفروگذار نکرد با ی ا  چیزی چاالوسی و  باندر جریان انقالب ایدئولوژیک مجاهدین در ع دالعلی معیومی، 

 با ی مسعود رجوی نوشت:  شع ده کردن با ار گرمبرای 

 
 -رهاتر ا  اروا –مرا که یگانه شدم در یگانگی تو و رها شدم  -مسعود -ی خدا ترین ارستنده اکنون، ای یگانه»

ها و  ای ایام تو، فداشدن، و دهدر رهایی تو، بگو، تا بسو انم خود را در کالم تو، تا منفجر کنم خود را در راست
سو اند،  صدها بار جان دادن، و فراتر ا  جان دادن خود عین رهایی است. مرا اکنون، تنها یک اشتیاق، می

های در اروا ی که تو  های ارنده تو باشم و اری ا  بار« سا مان عشق»اشتیاق آن که برگی ا  درخت تناور 

 (۸۳ص  ۳۱۶۴ام خرداد  سی ۹۵۹جاهد شماره م)«ای، بسوی نور و رهایی.  رها کرده
 

ترجیح داد در کنار رود « ها بار جان دادن  صد»و « فدا شدن»کردن خود، به جای « منفجر»و « سو اندن»جای  اما به
یکی ا   جزو مسئوالناو این مواض  را وقتی اتخان کرد که . های ااریس را نظاره کند بماند و  ی ایی «سن»

 ی شورای ملی مقاومت بود! دهنده تشکیل های مستقل سا مان
 

                                                           
 بردند.  نام می« آخوند بسا بفروش»مجاهدین برای تحقیر هاشمی رفسنجانی ا  وی به عنوان    ۹6
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در حالی که با  !اند ا  هم جدا شدهکه  مجاهدین وی را مج ور کردند اعالم کندرود،  به ایران می همسر معیومی

ی تفکر  ، اجا ه۹۲ی هرچند اندک مجاهدین به  یر و بم  ندگی او آشنا هستند. حقوق ماهیانهکنند.  هم  ندگی می

کند که  چه را روایت می شود. ا  تاریخ هم آن به صحنه فرستاده می« نگار تاریخ»دهد. به عنوان  آ اد را به او نمی
نگاری مستقل است. خودش  توان سراغ گرفت تاریخ باعث ناخشنودی مجاهدین نشود. تنها ویژگی که در او نمی

نشر ایدا کند. کار او در  ی کند مج ور است مطال ی را بنویسد که اجا ه انعان میدر گفتگوهای خیوصی نیز 
مراکز وابسته به و ارت اطالعات و های  نگار تاریخهای ارائه شده توسط  « تاریخ»روایت تاریخ، فرق چندانی با 

 دستگاه امنیتی رژیم ندارد. هر دو متعهد به کارفرمای خود هستند و نه تاریخ. 

 
مجاهدین است و ا  حقوق و مزایای ویژه استفاده  هاست که کارمند در نروژ سار رژیمکاردار اس ق ارویز خزایی 

گیرد و گاه به  عم   را می اش حقوقاو  ،گذرد کند که در سا مان مجاهدین چه می فرقی نمی وی برای کند. می
 گیرد.  اش را می یقه ندکند و اگر کسی به ارباب چپ نگاه ک ارانی هم می خود مزه

ند و به شدت ا  او تنفر دارند. مردان مجاهد به خاطر حسادت، ا  او دان چران می  نان مجاهد او را حیز و چشم
رود، دیسکو و مجلس رقص  اش را می بینند اسکی و سفر اسپانیا و چین و ماچین آید. چون می خوششان نمی

شکار مرغ »شود به  خالی میکند، دستش که  هایش را نیز نو به نو می اش به جاست، دوست دختر آخر هفته

ها علیر م تحمل  نشیند. اما آن  ند، باال باال هم می ها می رود و گریزی هم به شورایی می «خانگی
 شنوند. معلوم است  ور دارد.  های بسیار ا  ص ح تا شب ناسزا هم می محرومیت

ها را به  «اشرفی»همچنان  ،رفته است« ی بخت خانه»خزایی که به تا گی و در ایرانه سر برای چندمین بار به 
و  شود میدر عراق ها  آن« اایداری»و « مقاومت»خواستار و خواند  رد و دوری ا  خانه و خانواده و فر ند و ... میتج

و « بریده»اند  های بسیار ا  مجاهدین جدا شده و مرارت ها سختی م ار ه و تحمل دهه کسانی را که اس ا  چندین

  خواند.  )مشکالت جنسی( و ... میو  رق در جیم « مفعور»و « فاسد» و« خائن»و « واداده»
 

اش در واشنگتن است. او نیا ی به حقوق و مزایای مادی مجاهدین ندارد.  مسلم اسکندر فیالبی، دن ار کاس ی
تر ا  بقیه  ی با ار مسکن و ... واشنگتن مهم تواند چند نفر را نیز نان بدهد. برای او باال و اایین رفتن مظنه می

های  رود و میهمانی می« کرو »گذرد است. سالی چند بار به مسافرت با  چه در میهن می مسائل و به ویژه آن
که دارد خواهان باقی ماندن مجاهدین در « خیائل اهلوانی»دهد با این حار بر اساس  چنانی در واشنگتن می آن

 لی رتی و اشرف  یر بمب و موشک و ... است. 

وحد بود. یک روم در دو کال د بودند. حتی  مانی که موحد به ایران اش ع دهللا م ها شریک تجاری سار ،فیالبی
گرفت روابط نزدیک این دو برقرار بود. قید اتهام  رفت و ا  سوی مقامات رژیم خمینی مورد استق ار قرار می می

مسائل  دهند را با  کنم. بعدها به خاطر خواهم دوگانگی مجاهدین و شعارهایی که می  دن به موحد را ندارم می
د با نشان ارت اط نداشته باش مالی این دو به تیپ هم  دند. ا  نظر مجاهدین هواداران این سا مان با منتقدین

هرکس دیگری ارت اط داشته باشند اشکالی ندارد. به همین دلیل است که همسران و نزدیکان تعدادی ا  افراد 

 کنند.  مجاهدین نیز شرکت می  کنند و در مراسم شورای ملی مقاومت به ایران تردد می
رفتن به عراق و ایوستن به ارتش ترک تحییل و کرد و نوجوانان را به  های مجاهدین شرکت می در مراسم فیالبی

های آمریکا  تحییل در بهترین دانشگاه مشغورکرد در حالی که فر ندان خودش  آ ادی خش تر یب و تشویق می
 کردند.  مین در خار  ا  کشور نیز خودداری سم مجاهدیحتی ا  شرکت در مرابودند و 

در مسابقات جهانی کشتی به مدار نرسید، اما به  دیگر عضو شورای ملی مقاومت فیالبی برخالف محمد قربانی

خ ر ا  همه  و به خالیق بی رنگ« ند قهرمانی تختیوارث با وب»خاطر چاالوسی کردن ا  مجاهدین، او را به عنوان 
صاحب با وبند اهلوانی شد و آن را به رسم سه بار  ۳۱۱۸و ۳۱۱۲، ۳۱۱۶ های در سارتختی کنند.  جا قالب می

 چند صد ساله ا  دست شاه دریافت کرد. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ViV14sWsYo4 
 

وان کشور شدند و اس ا  او تا  مانی که  نده بود شورور ی و ایش ا  تختی، سخدری،  ندی، وفادار، اهل

( اهلوان کشور شدند. اگر قرار بود تختی وارثی ایدا کند یکی ا  ۳۱۴۴تا  ۳۱۴۳های  مهدیزاده)سه بار بین سار
این مسابقات برگزار نشد تا در این سار فیالبی به مقام قهرمانی کشور  ۳۱۵۱شد. اس ا  آن تا سار  ها می آن

سار اس ا  مرگ وی، فیالبی در مسابقات اهلوانی   ۲سار اس ا  آخرین اهلوانی تختی و  ۳۵سید. در واق  ر
به معنای   کشور اور شد. مسابقات اهلوانی کشور در واق  مسابقات کشتی و ن آ اد است و ایرو ی در آن لزوماً 

اهلوان »ن مسابقات قهرمان شده و لقب بار در ای ۶داشتن خیائل انسانی نیست. کما این که علیرضا سلیمانی 

اند.  بوده  را کسب کرد و عناصر الابالی چون محمود میران و ع اس جدیدی و ... ا  قهرمانان این رشته« باشی
وارث با وبند »ساله بود. مسعود رجوی به دروغ او را  ۳۵آخرین باری که تختی اهلوان کشور شد، فیالبی نوجوانی 

بگذارد. کما این که کسی « ارث»ن ود که آن را برای دیگری به « با وبندی». تختی مالک کنند معرفی می« تختی

                                                           
اعضای شورای ملی مقاومت چنانچه دن ار کارهای تخییی خود  این واقعیت را ن ایستی ا  نظر دور داشت که تعدادی ا    ۹۲
رفتند چه بسا درآمدهای بهتری داشتند اما ماندن در روابط مجاهدین باعث نوعی وابستگی مالی هم شده است که این  می

شورای  ی تحقیر اعضای های داخلی، مسعود رجوی همین موضوع را وسیله کند. در نشست استفاده می سا مان ا  آن سوء
 کند.     ملی مقاومت نزد مجاهدین می

https://www.youtube.com/watch?v=ViV14sWsYo4
https://www.youtube.com/watch?v=ViV14sWsYo4
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ی آستان  به مو ه« با وبند تختی»های طالی جهانی تختی است. بماند که  مدار« وارث»تواند مدعی شود  نمی

 قدس رضوی اهدا شده است. 

 
amedanvarzesh.ir/?p=16240http://h 

 
فیالبی تنها یک بار در مسابقاتی شرکت کرده که اانزده سار ق ل ا  او تختی هم در همان مسابقات برای آخرین 

 بار شرکت کرده و ایرو  شده بود. 

ای که داشت بزرگ بود و به خاطر مرگ نابهنگامش بزرگتر هم شد. اما مسعود  تختی به خاطر خیائل انسانی
کند که حمایت  طلب چون فیالبی مقام و عنوان عطا می وی برای آن که به خود اعت ار ب خشد، به افراد جاهرج

خواهد نان اسم تختی را بخورد. خود او  ها ا  خودش را بزرگ جلوه دهد. رجوی به این ترتیب با یک واسطه می آن
بوده  نفر بین این دو حداقل ایونددر حالی که کند  او می« وارث»که  نده نیست، با یک دروغ تاریخی فیالبی را 

 گیران در مراسم  عروسی تختی شرکت کرده است.  مثالً فیالبی همراه با دیگر کشتی است.
ایوست صح تی ا  با وبند اهلوانی تختی   «سا مان مجاهدین خلق ایران»به  ۳۱۶۹هنگامی که فیالبی در دیماه 

 تفا کرده بودند: تختی اک« کفش و ل اس»ن ود و تنها به 

 
ترین مسئولیت اهلوان فیالبی که او را در میان سایر قهرمانان  ترین مدار افتخار و در عین حار سنگین بزرگ»

گیری او  اهلوان تختی به هنگام کناره  کند، دریافت کفش و ل اس جهان ی کشور نیز ممتا  می و اهلوانان آ اده
 (۳۱۶۹اانزدهم دیماه  ۳۸۵ی  )نشریه مجاهد شماره« ا  کشتی است.

 

ها  توانید حدس بزنید راج  به ره ری عقیدتی و بانو چه کنند می تراشی می گونه سابقه وقتی در مورد فیالبی این
 کنند.  و نمی  که نکرده

های رجوی به سران رژیم که موجب  ی آمو ش سیاسی گذاشت و بر نامه آخر کار هم این اهلوان اا به عرصه
نگاری به سران جنایتکار رژیم گفت:  گی شده بود، صحه  گذاشت و خطاب به منتقدان نامهفضاحت و سرشکست

ها یک تاکتیک بود. یکی نیست به این اهلوان بگوید که  فهمد که این نامه هرکس که الف ای سیاسی را بداند می
سار است که به ر م  ۱۶ای و رفسنجانی  ها؟ خامنه دانی یا مخاط ان آن نامه الف ای سیاسی را تو خوب می

اند. آخر این چگونه تاکتیکی  المللی در رأس رژیم به حیات ننگین خود ادامه داده ی فشارهای داخلی و بین همه

 فهمی؟ فهمند و تو می ها نمی است که آن
 

عضو شورای ملی مقاومت است که افاضات  یادی علیه منتقدان مجاهدین « هنرمندان»یکی ا   منیور قدرخواه
جوش و خروش او مهم تا یکی ا  دالیل  جاهدین را مهنا  قزلو منتشر کرداسناد وابستگی مالی او به م داشت.

 مشخص شود: 

 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-54140.html 

 
 ۲۵۰دریافت  یابید که برای به مهنا  سلیمیان دبیر ارشد شورای ملی مقاومت در می وی  نگاری ی نامه با مشاهده

به  و  بان آلمانی برداری کند. در حالی که او به خاطر تسلط به فیلم اش چه سو  و گدا ی می ورو دستمزد ماهانهی

شناسم که ا  طریق  اش برآید. من هواداران شریف مجاهدین را می های  ندگی تواند ا  اس هزینه سادگی می
ن مفت خوردن عادت کرده است. اخیراً هم مدعی چرخانند. اما قدرخواه به نا شان را می برداری چرخ  ندگی فیلم

های  خواسته او را بخرد! این هم ا  بدآمو ی می« شش میلیون دالری»ی  شده است که گویا رژیم در یک اروژه
ره ران فکر کرده  اواست که خود را در نقش او احساس کنی.  «مرد شش میلیون دالری»نشستن اای سریار 

ی  او که برای ادامهور ترفندهای او را بخورند و سر کیسه را بیش ا  ایش با  کنند. هستند که گ« هالو»مجاهدین 
جدید م ار  « رینگو»مکان کرده در هیئت یک  آمریکا نقل« الس وگاس»آلمان به « برمن»فرسا ا   م ار ه طاقت

بود « لری»وایت قهرمان رینگو، ر با آهنگش او را به  ی ایی به تیویر کشید.« ضیا آتابای»طل د. شخییتی که  می

هر چی د د بی یو »، «یون تا کانزاس بی ا  بی»، «کریم تا تگزاس ا  مار»که در عالم خیار، در دنیای  رب وحشی 
رینگو َره ِمن کافه، دید چرا ا همه آفه، رینگو ُخُس َوند به اشت، به »، عاق ت «ُکشتش، یه دالر نها ِمن ُمشتش

 «.گویه تیر همه رو کشت و گفت، رین
 

 ی منظورم بشوید.  را ب ینید تا متوجه« ضیا»ماندنی خودتان کار  ی ا و به یاد

 
https://www.youtube.com/watch?v=GzCXIecrnD0 

 
هایی است که در این  ی دیگر ا  شخییترضا اولیاء یک

مقیم « کمونیست» یکبه قلم شد. او  دوران دست
ندا »ای ا    خواست مجسمه که وقتی می است ایتالیا

جاب و ی مجاهدین ح  بسا د به اشاره« آقا سلطان

در این رابطه ا  رژیم ا هم به سر او کرد تا م اد ای مقنعه

http://hamedanvarzesh.ir/?p=16240
http://hamedanvarzesh.ir/?p=16240
https://www.youtube.com/watch?v=GzCXIecrnD0
https://www.youtube.com/watch?v=GzCXIecrnD0
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مجلس  جانفرانکو فینی رئیس و طی مراسمی آن را به مریم رجوی اهدا کرد تا بعداً ا  سوی وی به عقب بمانند

کردند، قید داشتند « ندا»سر «  ور»به که  ای و مجاهدین با حجاب و مقنعه اولیاءاهدا شود. نمایندگان ایتالیا 

در تهران و در ااریس یکی در « نظام اسالمی»بهانه بود. « ندا»برای مریم رجوی و دیدگاهش کسب اعت ار کنند و 
 حجاب کردند. دوران حیات و دیگری اس ا  مرگ به  ور بر سر ندا 

ی  مقایسهرا ساخت.   «ی آ ادی فرشتهندا :»اائوال اسلیتر هم سا  شهیر آمریکایی  مجسمه ،به  یر ا  رضا اولیاء
 رساند.   ا هم میر اوو آ ادگی رضا اولیاء  شرعی« تعهدات» ، میزانبین این دو مجسمه

 

http://www.youtube.com/watch?v=GA7JgveVjEo 
  

کند و مجاهدین بیش ا  سه دهه است که  حمت نوشتن مطال ی  بسته صح ت می ها شکستفارسی ر ،اولیاء
صدر در یک میاح ه که در رو نامه انقالب اسالمی   اده، بنی ی قطب اس ا  اعدام بیرحمانهکشند.  به نام او را می

ابت قدم که جان یک شخییت سیاسی ث»ی نشریه مجاهد ا  وی به عنوان  انتشار یافت به نوشته ۹۶ی  شماره
« وصلت»یاد کرد. مسعود رجوی که در کار ....« خود را در راه مردم ایران گذاشت و به راه مردم وفادار ماند 

 تخواست مجاهدین را درگیر ادر نش کند نمی ،گذشت اش می ا  دامادی  و تنها دو هفتهصدر بود  خانوادگی با بنی

که توسط مجاهدین « صدر سخنی با آقای دکتر بنی»ی    در مقاله رضا اولیاء شد.به همین خاطر دست به دامان 
  :آمده است اده  در مورد قطب ردرا دا ولیاءنوشته شده و امضای ا

 
های رژیم )چه در دوره تیدی رادیو تلویزیون و چه در  ترین مهره  اده به عنوان یکی ا  مهم در مورد قطب»... 

سرایان در ردیف  گردانان و تعزیه گرایانه داشت...  حار معرکه واق است و ارت امور خارجه( باید برخوردی 

 اده فدای راه خود شد و اعدام او  اند؟ قطب احترامات فائقه گشته  م ار ین راستین انقالب ایران و شایسته
 ...«های اوست.  طل ی خون های اعمار و فرصت

 ،۳۱۶۳، چهاردهم آبان ۶۳ی  شماره ،شورهای دانشجویان مسلمان خار  ا  ک ی اتحادیه انجمن نشریه)
 (۹۱و  ۳۲ صص

 
، ت ریکات فرماندهان و ره ران مجاهدین به مناس ت ا دوا  مسعود  ی جالب توجه آن که در همین نشریه نکته

 صدر انتشار یافته است. رجوی و فیروه بنی

آن داشته باشد به سادگی به  ند و هرکس کوچکترین شناختی ا   ی مزبور داد می فرهنگ ناب مجاهدی در مقاله
 برد.  ی اصلی مقاله ای می هویت نویسنده

و  گذارد بهره برده و مقاالتی را به نام او انتشار دادند در اختیارشان می لیاءاین بار نیز مجاهدین ا  سرویسی که او
  فهمد.  ها را نمی آن درست ع اراتی را در آن گنجاندند که وی حتی معنای

در ااریس به شرخری مشغور است و . مثالً حسن ح ی ی که های دیگری هم بودند « شخییت»ا ه عالوه بر این

گوی  ،با یک  ن وابسته به دستگاه اطالعاتی رژیم ا  شورای ملی مقاومت اخرا  شده بود ...ی  به خاطر رابطه
 د.توانید ب ینی یک نمونه ا  مجیزگویی او را در این وبالگ می س قت را ا  بقیه ربود.

 
post_22.html-http://javdanehha.blogspot.se/#!/2014/03/blog 

 

http://javdanehha.blogspot.se/#!/2013/12/blog-post_2487.html 
 

عنوان به ی مجاهدین قرار گیرند و  نایت ویژهمورد عتا بلکه ند را هم این وسط باال و اایین می چند نفری
 . عضویت شورای ملی مقاومت درآیندبه « شخییت»

آن « بنیانگذاران»دو سه نفره هم فرصت را مغتنم شمرد اما بعید است با شناختی که مجاهدین ا  «! حزب»یک 
 ی مطالب ندارم. بیان همه فعالً قید ها مق ور نظرشان افتد. گفتنی بسیار است و دارند این کرنش

محمد اق ار یکی ا   ،آن به چنان کسادی کشیده که مجاهدین« اعضای مستقل»و « شورای ملی مقاومت»کار 

ی خودشان را در جلسات هواداران مجاهدین به عنوان مهندس محمد اق ار عضو شورای ملی  اعضای ا  کار افتاده
 های مجاهدین بپردا د. دیدگاه اومت به تأییدتا او ا  موض  عضو شورای ملی مقکنند  مقاومت معرفی می

 

 رئیس کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت 

 
و در ای ورود مریم رجوی به  ۳۱۲۹های شورای ملی مقاومت فیلی بود که مسعود رجوی در سار  کمیسیون

ای ملی مقاومت در جریان یک ا  اعضای شور . هیچدب توجه و هیاهوی ت لیغاتی هوا کرااریس و به منظور جل
ها ن ودند. مسعود رجوی بدون آن که با اعضای شورای ملی مقاومت مشورت کند قید داشت  تشکیل کمیسیون

ی  تشکیل دولت شورای ملی مقاومت را در میان کف و هلهله ،هنگام ورود مریم رجوی به سالن اورسوروا 

بودند اما در آخرین لحظه آقای هدایت متین دفتری با  ی تمهیدات را هم فراهم کرده مجاهدین اعالم کند. همه
اعتراض شدید خود نس ت به موضوع و مضحکه خواندن آن مان  اجرای طرم فوق شد و عاق ت مسعود رجوی به 

http://javdanehha.blogspot.se/#!/2014/03/blog-post_22.html
http://javdanehha.blogspot.se/#!/2014/03/blog-post_22.html


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

075 

 

ها بیش ا  ایش  های گذشته این کمیسیون های شورای ملی مقاومت تن داد. در طور سار تشکیل کمیسیون

باور دارد.  ها آنمسعود رجوی بیش ا  هرکس به اوشالی بودن اند و  دادهدست ی وجودی خود را ا   فلسفه

بایستی  تروریسم که می دهسار اس ا  درگذشت ابراهیم ناکری کسی را برای ریاست کمیسیون امنیت و ضد
های این شورا باشد معرفی نکرد. اس ا  استعفای دکتر هادی مهابادی رئیس  ترین کمیسیون یکی ا  مهم

ی  یون علوم و اژوهش و نماینده شورای ملی مقاومت در کانادا، دیگر کسی را جایگزین او نکرد و فاتحهکمیس
ها و محیط  یست،  های امور ملیت کمیسیون را خواند. اس ا  گذشت یک سار ا  استعفای رؤسای کمیسیون

 اند.  های مربوطه بدون رئیس مانده هنو  کمیسیون

های قضایی و  نان را به عهده  دفتری که ریاست کمیسیون دفتری و مریم متین نگیری هدایت متی اس ا  کناره
مقاومت اعتماد نداشت، دو نفر ا  نزدیکان خود را به   جایی که مسعود رجوی به اعضای شورای ملی داشتند ا  آن

ورای ملی مقاومت اعتمادی او به اعضای ش بدتر ا  گذشته است و بی  ها برگزید. امرو  وض  ریاست این کمیسیون
 ها با مشکالت  یادی روبرو است.  بیشتر ا  ق ل شده است. او برای معرفی رؤسای کمیسیون

ها به کار گمارد و ا  سوی  ا  یک طرف برای ویترین بیرونی خوب نیست دو نفر ا  اعضای مجاهدین را به جای آن
ی  مدالی را به او ب خشد و فردا نغمه یابد که چنین دیگر در میان اعضای شورای ملی مقاومت کسی را نمی

 جدایی نخواند. 

 
مسعود رجوی ا  فرصت استفاده کرد ، ۳۱۲۹اس ا  کشته شدن گیتی گیوه چیان در حمله به اشرف در شهریور 

  رو  بعد ا  این واقعه صادر کرد ا  جمله مدعی شد: ۳۲و در ایامی که 
 

چیان، معاون مسئور اور سا مان مجاهدین خلق ایران، سالم بر فرمانده گیتی. خواهر مجاهد گیتی گیوه »

مسئور کمیته امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت که عمداً ا  اعالم نام او اس ا  درگذشت مجاهد 
 «خلق ابراهیم ناکری خودداری کردیم.

 
http://vimeo.com/75212310 

 
اومت هم در جریان این انتخاب ن ودند. های شورای ملی مق اعضای شورای ملی مقاومت و رؤسای کمیسیون

« مسئور کمیته )کمیسیون( امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت»چیان  نزدیک به دهسار گیتی گیوه

کس ا  آن اطالعی نداشته است! چنین شورایی و چنین اعضایی و چنین  بوده و جز خود مسعود رجوی هیچ
 هایی در تاریخ معاصر نوبرند.  کمیسیون

 شود چنین درو ی را تولید کند؟  چرا مسعود رجوی مج ور میجاست  ر اینسؤا
 

شده  ریزی چی و حمید رفیعی مجری سیمای آ ادی در اقدامی هماهنگ و برنامه مهدی ابریشم ۳۱۲۹در خرداد 

 قه به اودقی ۳۹آورده و  «بسوی آ ادی»ی  برنامه را روی خط« محمد ا  استرالیا»یکی ا  هواداران مجاهدین به نام 
بدون توجه به « محمد ا  استرالیا»فرصت دادند تا درسی را که به او دیکته کرده بودند، ایش استاد اس بدهد. 

بند »هایی که کشید ا  جمله سوگند یاد کرد که  و نشان   هایش، در میان خط حرفو حقوقی ایامدهای سیاسی 
ا  این به بعد آسایش و آرامش برای منتقدان مجاهدین  و یک لحظه دیگه کنیم منتقدان مجاهدین ااره می «ا  بند

 ثانیه فیلم( ۱۰و  ۲باقی نخواهیم گذاشت. )دقیقه 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BrfC0FD7faM 

 
امنیت و ضد »های رئیس کمیسیون  تو همچنین کسی که مسئولی« صلح»چی رئیس کمیسیون  مهدی ابریشم

کرد به مدت  نیز ا  همین موض  برخورد می «شورا»شورای ملی مقاومت را عهده دار بود و در جلسات « تروریسم
ها، اتهامات و تهدیدات وی را تکرار، تأیید و تشویق کرد بدون آن که توجهی به  دقیقه با شور و شعف بسیار گفته ۹

های متعددی در مورد شرکت وی  گزارشال ته ی خود در شورای ملی مقاومت کند.  دهعنوان و موقعیت معرفی ش

در ی ناراضیان  ، ضرب و شتم، توهین و تحقیر و قراردادن سالم روی شقیقه در محاکمات نمایشی، شکنجه
 وجود دارد. « اشرف»

انتشار یافت نیز به « اژواک ایران»چی که ا  سوی سایت  و مهدی ابریشم ۹۸کلیپ سخنان محمد صادقپوردر 
چی در شورای ملی مقاومت اشاره شده بود. مسعود رجوی بایستی فکری برای رف  و  عناوین مهدی ابریشم

کمیسیون »چیان مسئور  کرد به همین دلیل ا  موقعیت استفاده کرد و مدعی شد که گیتی گیوه رجوع آن می

                                                           
های سیاسی نیز ا  او به  شد و در مالقات  ای مجاهدین در سیدنی محسوب می محمد صادقپور یکی ا  نفرات حاشیه  ۹۸

ی  هاست حاضر به ادامه جایی که فعاالن سیاسی مجاهدین در استرالیا مدت کردند. ا  آن  چی استفاده می عنوان تدارک
شود. او همچنین جزو کسانی بود که در اعتیاب   ی با این سا مان نیستند ا  وی به عنوان نفر اصلی استفاده میهمکار

 ذای نمایشی مجاهدین در استرالیا شرکت داشت. ال ته بودند کسانی که اس ا  با گشت ا  ایران، به خاطر کسادی با ار 
 .آورده شدند« اشرف»هدین در استرالیا برای محکوم کردن حمله به مجاهدین، مستقیماً ا  فرودگاه به تجم  اعتراضی مجا

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrfC0FD7faM
https://www.youtube.com/watch?v=BrfC0FD7faM
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اجا ه « صلح»صح تی نکرده بود. گویا مسئور کمیسیون بوده اما او با کسی در این مورد « امنیت و ضد تروریسم

باید به یاد مسعود منتقدان ااره کند. « بند ا  بند»ا  افراد سلب شود و « آرامش و آسایش»دارد کاری کند که 

ترویسم همچنان  گذرد و کمیسیون امنیت و ضد چیان می گیوه ماه ا  کشته شدن گیتی ۳۰ متجاو  ا  رجوی آورد که
کنم دیگر کسی ا  مجاهدین کشته  تلقی نشود. آر و می« ردیابی»ئور است. امیدوارم این یادآوری بدون مس

های شورای ملی مقاومت  ی کمیسیون ها را رؤسای معرفی نشده آن ،نشود که مسعود رجوی اس ا  مرگ
  . بخواند

 

 
 

 
 بازی اعتصاب غذا در ملبورن شب محمدصادقپور در خیمه

 

 امل جدایی از مجاهدین و پیوستن به رژیم خستگی از مبارزه ع

 
را سار سرنگونی رژیم اعالم کردند، و سپس آن را به فیل سرنگونی تغییر دادند. اذیرش این  ۲۹مجاهدین سار 

های م ار ه را تحمل کردند و در حالی که رژیم  سار دندان سر جگر گذاشتند و همه سختی ۱۹فرض یعنی افراد 
هایی که قرار بود در دولت مسعود و مریم   نما شده و و ارتخانه است یک دفعه خواب در حار سقوط و سرنگونی

 روند.  رجوی در اختیار بگیرند رها کرده و به سمت رژیم می

با حالی نزار آن را هم ی بدی  که در واق  با تاب نظر ره ر عقیدتی مجاهدین است و منوچهر هزارخانی  این نظریه
شود آن را  کند که نمی شورای ملی مقاومت را با یک مشکل و تناقض بزرگ مواجه میتکرار کرد، مجاهدین و 

 انهان کرد.
این نیروهای رژیم  ۵۲د چه برسد به رژیم در حار سقوط. در سار ایوند به رژیم  رق در بحران نمی کسی

واداران و نزدیکان کردند، کسی ا  ه ایوستند و یا سراسیمه کشور را ترک می سلطنتی بودند که به خمینی می

ریختی. ما شاهد این قاعده در سوریه هم  ایوست. حتی اگر به  اایشان اور می  خمینی به رژیم سلطنتی نمی
شوند  ایوندند و یا کشور را ترک کرده راهی ارواا می هستیم، دولتمردان و نظامیان سوری به ااو یسیون می

 ۸۸وندند. در لی ی هم همین روار را دیدیم. حتی در جن ش ای کسی ا  میان ااو یسیون به رژیم بشار اسد نمی
 هم ما شاهد این روند هرچند محدود بودیم. 

 
ِن اللَِّه یدِ  یْدُخلُوَن فِ یَت النَّاَس یَوَرأَ  إَِنا َجاء نَْیُر اللَِّه َواْلَفْتُح را هم فراموش کرده است.  قرآنبشارت مسعود رجوی 

 و ی فرا رسد و ب ینی که مردم دسته دسته در دین خدا درآیند. (أَْفَواًجا )چون یاری خدا و ایر

خدا در قرآن حق است و نیرت خدا و ایرو ی و سرنگونی در حار وقوع هستند چرا به جای آن که   ی اگر وعده

   شوند؟ دسته دسته مردم در دین خدا درآیند و به مجاهدین و ره ری عقیدتی آن بپیوندند ا  آن جدا می
 

ی آگاه حتی شناختی ا  منتقدان و مخالفان مجاهدین و به ویژه کسانی که ا  شورای ملی مقاومت  انندهاگر خو
ها  تواند به بطالن آن استعفا دادند نداشته باشد با در کنار هم گذاشتن ادعاهای مسعود رجوی به سادگی می

 ست. برسد. ادعای او در این  مینه نیز مانند دیگر ادعاهایش نیرنگ و فریب ا

های  کشیدنشان را داد مثل قربانیان تمامی نظام نیز بسیاری ا  کسانی که رجوی فرمان به بند« اشرف»در 
ها را مشکوک به  توانست آن بودند که حتی خود وی نمی« جنایت»بدون ارتکاب « جنایتکاران»توتالیتر، 

 بودن بداند. « نفونی»انقالبی و یا  های ضد فعالیت
هایی را  ها و گفته بخشی ا  هواداران مجاهدین که ا  جنس خود این سا مان هستند نوشته این امکان هست که

ها را به عنوان عالیترین گواه بر  و جعل ت لیغ شده در آن  شوند بپذیرند و دروغ که با یک  بان و یک انگیزه بیان می
ین یکنواختی و تکرار را دلیلی بر و نهنیت فارغ ا  قید و بند، هم مجاهدین باور کنند اما عقل سلیمصداقت 

 گیرد ا  باال دیکته شده  است.    می  داند و به سادگی نتیجه ها می ساختگی بودن اتهامات و آمرانه بودن آن
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داند.  ها را حتی مؤثرتر ا  ایدئولوژی می های توتالیتر هستند که هانا آرنت آن ت لیغ و ارعاب دو ویژگی اصلی جن ش

کوشد تیویری  . ت لیغات میشود استفاده میها  موئر برای جهت دادن به انهان تودهعنوان ابزاری چرا که ا  آن به 

 ها ث ت شود.  جعلی ا  واقعیت ارائه دهد تا به مرور و در اثر تکرار در انهان آن
 را به جای اند جهان جعلی خلق شده توسط ت لیغاتشنکش که به دن ار خود می هوادارانیدر نزد  مجاهدین

  کنند.  استفاده میهای جعلی  وژیك و دروغارعاب به منظور تحقق بخشیدن به اصور ایدئول و ا د. ن ن واقعیت جا می
 

شان، تمام تالش خود را برای فریب دادن و یا به سکوت  های توتالیتر با ماشین ت لیغاتی این درست که، نظام

اطاعت ا  »، «انجام وظیفه»، به نام ها تودهبه مدد خودفری ی  بندندت اما، چنین روند تنها به کار می توده  واداشتن
و ... میسر خواهد شد. به همین « م ار ه با رژیم»رجحان « اصلی فرعی کردن مسائل»و یا « اعتماد»، «اوامر

 را فراموش کنیم.  ها آنتوانیم نقش  و نمی ندگیری این روند مؤثر هست در شکل ها توده دلیل
 

 رئیس کمیسیون شورای ملی مقاومت عامل استعفای دو

 

ی آن را به عنوان عامل استعفای آقایان روحانی و قییم  و نویسنده« ۲۹گزارش »شان   مجاهدین در محافل درونی
ها آماده  های ال م صورت گرفته بود و آن  دهند که گویا ا  ق ل هماهنگی ای هم جلوه می کنند و به گونه معرفی می

 گزارش، استعفای خود را اعالم کنند. بودند تا با انتشار 
کنند  در آن وجود دارند، حرکت می کّمیمجاهدین به خوبی واقف هستند که تضادهای درونی هر ادیده به شکل 

  نند.  و در یک مرحله به صورت کیفی خود را نشان داده و بیرون می

به خاطر انتشار « ضدسلطنتیانقالب »قدر بی اایه و اساس است که کسی بگوید  ادعای مجاهدین همان
 ی توهین آمیز رو نامه اطالعات علیه خمینی به وقوع ایوست.  مقاله

 
 گوید:  می....« آمو ش و تشریح اطالعیه تعیین مواض  »کتاب  ۵۱ی  مسعود رجوی خود در صفحه

 

ل درونی اند. ا  این نظر عوام ، شرط حرکترونی، همیشه م نا و عوامل بیرونیدر بحث علیت، عوامل د»
 « اند. نس ت به عوامل بیرونی در تغییر یک ادیده واجد نقش اصلی و تعیین کننده

 
اند روندی طوالنی داشته  مشکالت آقایان روحانی و قییم با مجاهدین همانطور که در متن استعفایشان نیز گفته

 اند:  سربا  کرد. خودشان در متن استعفا آورده« ۲۹گزارش »که اس ا  انتشار 

 
طی سالیان درا  به س ب الینحل ماندن تناقضات و افزایش و تراكم مشكالت جدید ص ر و حوصله ما هم »

  «تحلیل رفته است.
 

حد  حتی اگر بخواهیم عامل بیرونی را هم در این استعفا دخیل بدانیم اتفاقاً واکنش مجاهدین و اصرار و فشار بی
ی آن که هیچ ربطی به شورای ملی  و نویسنده« ۲۹گزارش »یه گیری عل ها برای مج ور کردن آقایان به موض  آن

مقاومت و وظایف آن نداشت موجب استعفایشان شد. یعنی مسعود رجوی در این میان مقیر است و نه 

و اگر قرار به با خواستی هست اعضای شورای ملی مقاومت بایستی او را مورد سؤار « ۲۹گزارش »ی   نویسنده
کند.  کفایتی و اشت اهات خود معرفی می دیگران را مسئور بی ا  روی عادت همیشه یمسعود رجو. قرار دهند

 د: شمارن را چنین برمیها به صراحت یکی ا  دالیل استعفایشان  آن
 

ها و دبیرخانه شورای ملی مقاومت در مسائل، و بعضاً  مداخله دادن مكرر و بی وجه كمیسیون»

 اند.... تشكیالت و ... سا مان مجاهدین خلق مربوط بودهمشاجراتی، كه آشكارا به ایدئولوژی و 
رویم، چون دیگر نارضایتی و ندای اعتراضِ شأن و  توانیم با این كارها و رویكردها موافق باشیم. می ما نمی

توانیم در ایشگاه ملت ایران و افكار عمومی و تاریخ / به  وجدانمان بر سكوت و ص رمان چیره شده. نمی
بحث،  درهایی باشیم كه  ها، رویكردها، كنش و واكنش نزد وجدان خویش ااسخگوی سیاستع ارت دیگر 

 «ایم. اشتهتیمیم و اجرای آنها مشاركتی ند
 

nou.net/php/view.php?objnr=26968-http://asre 

 
شان  و نزدیکان« مقاومت  رئیس جمهور برگزیده»تی مجاهدین که ا  کانار واکنش  یرمنطقی ره ری عقیددر واق  

های آن شد. در  ترین اعضای شورای ملی مقاومت و رؤسای کمیسیون شد موجب استعفای قدیمی اعمار می
شدند و نس ت به  ی عالم هم جم  می خ ر بود. اگر همه بی« ۲۹گزارش »ها روحشان هم ا   حالی که آن

دادند باورش برایشان سخت بود. این دو نفر در طور یک سار  ها توضیح می عود رجوی به آنسیاهکاری مس

 ها را شناختند.   گذشته بیش ا  سه دهه همراهی با مجاهدین آن
های سیاسی ایرانی دیده بودم. اما  ترین استعفایی بود که من در حیات سا مان استعفای آنان در واق  نجی انه

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=26968
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=26968
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موجب جدایی دو نفر ا  رؤسای « ۲۹گزارش »مل این را هم نداشت. اگر بپذیریم که مسعود رجوی تاب تح

را نتیجه بگیریم بایستی « گزارش» تأثیرگذاریهای شورای ملی مقاومت شده است ق ل ا  آن که  کمیسیون

هم به  نره ری مجاهدین را نتیجه بگیریم که قادر به ااسخگویی در مقابل یک گزارش آ بحران درونی و شکنندگی
رئیس »و « شورا»، عطای یک «گزارش»ها به خاطر یک  اند نیست و آن کسانی که سه دهه در کنار او بوده

 بخشند.  و ره ری عقیدتی را به لقایش می« جمهور برگزیده
 

 های شورای ملی مقاومت و خشم رهبری عقیدتی استعفای رؤسای کمیسیون

 

ی  ود هشیاری به خر  داده و بالفاصله اس ا  اعالم آن به دبیرخانهآقایان روحانی و قییم در جریان استعفای خ
های عمومی را مطل  کردند. به این ترتیب دست ره ری عقیدتی مجاهدین و  شورای ملی مقاومت، رسانه

ها بسته شد. خشم  یرقابل تیور وی که منجر به صدور  العمر شورای ملی مقاومت در اخرا  آن مسئور مادام

 شود.  جا ناشی می شد، ا  این« ی خلق ج هه»ها ا   آن فتوای خرو 
مسعود رجوی به جای آن که  ،رساندند چنانچه این دو نفر استعفای خود را به اطالع شورای ملی مقاومت می

بکوشد موضوع را در جلسه شورای ملی مقاومت مورد رسیدگی قرار دهد دست ایش گرفته و ش انه هم که 
رساند که این دو به خاطر داشتن روابط مشکوک و  ها را صادر و به اطالع افکار عمومی می شده اطالعیه اخرا  آن

اند. بعداً فرصت کافی داشت که موضوع را به تأیید و  نقض تعهدات و ... ا  شورای ملی مقاومت اخرا  شده
ی  است را دربارهبفرمان شورای ملی مقاومت برساند. مسعود رجوی این سی و گوش  نشانده امضای اعضای دست

و خواندن  ایر  شکریاس ا  مطل  شدن ا  اعتراضات مسئور شورای ملی مقاومت،  .آقای ایر  شکری اجرا کرد

 فرمان اخرا  وی را صادر کرد.  ،او اعتراضی ی نامه
 

عاملی که در جریان استعفای آقایان روحانی و قییم باعث خشم مضاعف مسعود رجوی شد این واقعیت است 
تری علیه رژیم و باندهای آن اتخان کرده و یکی ا   ن دو اس ا  استعفا ا  شورای ملی مقاومت، مواض  قاط که ای

 نگاری ا  سوی مسعود رجوی به سران رژیم بوده است.  شان، نامه انتقادات جدی

 
را  «نوک ایکان تکامل»در دستگاه ره ری عقیدتی مجاهدین کسی حق جدا شدن و یا انشعاب و استعفا ا  

و داشتن دیگر « وادادن»و « بریدن»ندارد، بلکه افراد در مقاطعی که دست مجاهدین بسته است تنها ا  حق 
ها  مزبور را برای آن  «حق»بایستی به صورت کت ی ا  ره ری عقیدتی بخواهند که  صفات منفی برخوردارند. افراد 

شان با  باشد که همین  اگر مجاهدین دست وی برخوردار شوند.« مرحمت»و « لطف»به رسمیت بشناسد تا ا  

 شود. حق هم ا  فرد سلب شده و تنها  ندان و تحقیر و شکنجه و ... نییب او می
استعفا به ویژه با نکر دالیل سیاسی یعنی ایستادن در مقابل ره ری عقیدتی مجاهدین و این خط قرمز 

  مجاهدین و دستگاه  ایدئولوژیک آنان است.
توانست بپذیرد که کسی او را به چالش بگیرد  در جلسات شورای ملی مقاومت نیز نمیمسعود رجوی حتی 

شدند که در صورت اعالم  برای همین ایش ا  شروع جلسه، تعدادی ا  اعضا و هواداران مجاهدین توجیه می
 تشان بیاید. ها را مورد حمله و هجوم و توهین قرار دهند تا دیگران حساب کار دس موض  ا  سوی افراد خاص، آن

مقاومت در عراق، وقتی آقای متین دفتری به درستی خطوط سیاسی و اجتماعی   در آخرین اجالس شورای ملی

مطرم شده ا  سوی مسعود رجوی را به چالش کشید، و تأکید کرد که ره ری اجتماعی در دست شورا و 
است در حضور اعضای مجاهدین خو مجاهدین نیست  نگ خطر برای مسعود رجوی به صدا درآمد. او که نمی

ی تهدیدات امنیتی نس ت به جان اعضای شورای ملی مقاومت و مشکالت  اش خدشه دار شود به بهانه اتوریته
های گسترده در بغداد  های اایانی حکومت صدام حسین ا  برگزاری نشست رفت و آمد به عراق، در سار

ی ترفند مسعود رجوی نشدند و موضوع را بر  ومت متوجهخودداری کرد. ال ته اعضای  یرمجاهد شورای ملی مقا

اساس ادعاهای وی لجستیکی و امنیتی دیدند و چه بسا بخاطر دلسو ی و احساس مسئولیت مسعود رجوی 
صورت انجام عملیات ها در اولویت ن ود و در  شان هم بیشتر شد. در حالی که برای مجاهدین حفظ جان آن ارادت

  بردند. آن میا  نهایت استفاده سیاسی و نظامی را  تروریستی ا  سوی رژیم
 خانم و آقای ی اخرا  ی آقای متین دفتری را تحمل کند اروژه توانست گناه ک یره مسعود رجوی که نمی

ی آ ادی، آنان را ا   ی چاپ شده در نشریه دفتری را کلید  د و در اولین فرصت با ایش کشیدن یک مقاله متین
 اخرا  کرد.  شورای ملی مقاومت

 

 «خلق  جبهه»و بیرون رفتن از « استعفای مشکوک»

 

کند ابتدا ا  طریق  معرفی « ج هه خلق»و بیرون ا  « خائن»که آقایان روحانی و قییم را  مسعود رجوی برای آن
اانزده خرداد  و سپس تاریخ این استعفا را که آمدبودن استعفا نائل « مشکوک»مهدی سام  به کشف بزرگ 

ای حساب  توطئه گواهی بربود،  ااریس -ی مجاهدین در سالن ویلپنت و ایش ا  برگزاری مراسم ساالنه ۳۱۲۹
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و « خیانت»به و در اطالعیه شورای ملی مقاومت این دو را  خواندالشعاع قراردادن این برنامه  شده برای تحت

ردیابی و »تشجی  دشمن در  ،«اخالق شورایی و جمعی»و فاقد « خنجر دن ا  اشت»و « شقاوت»و « شناعت»

 کرد. متهم « سربریدن مجاهدان اشرف و لی رتی»و « حذف فیزیکی مسئور شورای ملی مقاومت
 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=27386 
 

آورد و تمامی معادالت  اتفاق عظیمی است که ارکان رژیم را به لر ه در می ی مجاهدین گویا مراسم هرساله
ها بیش  برای فریب هواداران و تهییج آن. ال ته مجاهدین گیرد  قرار می برگزاری آن الشعاع المللی تحت داخلی و بین

 ا  سه دهه است که مشغور ت لیغات اوچ و توخالی هستند. 

گفتند برای مقابله با تأثیرات  میمجاهدین گرفت،  بعد ا  این مراسم صورت می انی آقایاگر استعفاتردیدی نیست 
قوا بین رژیم و  العاده که تعادر این رویداد خارق« خیر کثیر»اثر کردن  و بی ی این مراسم شگرف و مرگ ار و کوبنده

  !بوده است مقاومت را برهم  ده،
 خندند.  ها می خرده هوشی هم دارند به این استدالرهایی که  بلکه آن ،نه تنها افراد جدی و فهمیده

 

را نوشتم  «استعفا»به « شورای ملی مقاومت»مجلس شورای اسالمی و   واکنش مشابه»ی  همان موق  مقاله
اسند ا   ی برخورد مجلس شورای اسالمی با استعفای ع دالمجید شرع های عجیب نحوه به مشابهت و

 استعفای این دو نفر اشاره کردم. ن بانمایندگی مجلس و برخورد مجاهدی
 

53607.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی این امکان را یافتند که حداقل برای تسلی در خودشان هم که شده  ال ته

اند، اما ره ری مجاهدین و اعضای  اند و او را ا  مجلس بیرون کرده شرع اسند داده« اخرا »به  مدعی شوند حکم
ا  یک ها  شورای ملی مقاومت به دالیل گوناگون ا  چنین امکانی برخوردار ن ودند و همین بر خشم و استییار آن

 شان ا  طرف دیگر افزود.  های  یرمنطقی ی واکنش دامنه طرف و

 المرضا خسروی سوادجانی یکی ا  هواداران مجاهدین در  بایستی اعدام ،را بپذیریم ر مجاهدیناستدالاگر 

و « مشکوک»را  ایش ا  برگزاری مراسم مجاهدین در سالن ویلپنت ۳۱۲۱خرداد  ۳۳ ندان گوهردشت در 

د در اناه بتوانمان این سا تا  تلقی کنیم ، و ارت اطالعات و بیت ره ریقوه قضاییه ،مشترک مجاهدینی  «توطئه»
 ااریس کند. -ساالنه در سالن ویلپنت ی مراسم  ، افراد بیشتری را روانهشود که ایجاد می ای آن و جو عاطفی

ی مشترک دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم با مجاهدین،  توان اضافه کرد در طرم حساب شده همچنین می
ین، دست ره ری این سا مان را برای حمله به مخالفان و جنایتکاران با قربانی کردن یکی ا  هواداران مجاهد

های صورت گرفته در تنگنا  کنند و به این ترتیب ره ری عقیدتی مجاهدین که در اثر روشنگری منتقدانش با  می

 یابد که تجدید قوا کند. قرار گرفته بود مجار می
ای در اعدام  المرضا خسروی بود؟  عجلهچه   حواشی بیشتری هم بخشید و گفت: توان می استدالر نوع به این

گذاشتند و اس ا  برگزاری این مراسم، او را  سار ص ر کرده بودند یک ماه دیگر هم دندان سر جگر می ۶ها که  آن
  کردند. اعدام می

رسد کمیت  جا که می هستند، معلوم نیست چرا به این« مشکوک»هایی که به دن ار رمزگشایی ا  اقدامات  آن
  ند.  لشان لنگ میاستدال

 

 ها رفتار مشترک مجاهدین و نیروهای نزدیک به آن

 
اند.  ها نیز سقوط کرده شان نزدیکان و متحدین آن اند و به همراه مجاهدین به لحاظ اخالقی و وجدانی سقوط کرده

 ته است.  ی گذش ی با خوانی اعمار این سا مان و متحدین آن طی سه دهه این تنها یک ادعا نیست بلکه نتیجه

و نزدیک   های وابسته شود بلکه جریان ی درونی آن نمی تهدید و ارعاب تنها مشمور اعضای این سا مان و حلقه
 به این سا مان نیز ا  آن در امان نیستند. 

نشست   ی گذشته هیچ های عضو شورای ملی مقاومت در سه دهه « سا مان»هیچ یک ا  نزدیکان و یا 
اند. در   ر  ا  روابط مجاهدین شرکت نکردهمجاهدین برگزار نکرده و در هیچ نشستی خا مستقلی را با مخالفان

 سام  ا  این قاعده مستثنی بوده است.   بعضی موارد به شکل بسیار محدود مهدی

شود.  گذرد در چهارچوب  اهداف مجاهدین، انزوای افراد وابسته به شورای ملی مقاومت بیشتر می هر رو  که می
و جریان های وابسته به شورای ملی مقاومت، اس ا  بیعت با ره ری عقیدتی مجاهدین حتی قدرت مانور افراد 

 دهند.  اندک و محدود سابق خود را نیز ا  دست می
های  یکی ا  سا مان« جمعیت دفاع ا  دموکراسی و استقالر ایران» ۳۱۶۴در تاریخ بیست و انجم فروردین ماه 

اند و آن رو ها  ای کرده ی آن را به نام جالر گنجه ای که مجاهدین ق اله در واق  دکه عضو شورای ملی مقاومت که

« انقالب ایدئولوژیک»شد، در اقدامی بدی ، تنها میزگرد خود را در ااریس در ارت اط با  چند نفری را شامل می
 مجاهدین ترتیب داد!

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=27386
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=27386
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53607.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53607.html
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  در توضیح م احث این میزگرد نوشت:« داد»جمعیت 

 

هایی، حور موضوعات مختلف  های م ار اتی خود به برگزاری چنین بحث ت در کنار دیگر فعالیتاین جمعی»
مربوط به انقالب و مقاومت عادالنه مردم ایران علیه رژیم ضد بشری خمینی خواهد ارداخت و اعتقاد دارد که 

ل نظرات و ها به روشن کردن افکار عمومی حور مسائل انقالب و مقاومت و تیحیح متقاب این بحث
های دموکراتیک به کمک چنین م احثات رو در رو بین  ها و توانایی کند و اخالقیات تحمل ها کمک می برداشت

 «شود.  عناصر و جریانات مختلف انقالب و مقاومت عادالنه مرم ایران تقویت می

 
را نیز اشغار « ومتادیان و آ ادی مذاهب شورای ملی مقا»ا  این سا مان و مسئور آن که ریاست کمیسیون 

حور موضوعات مختلف مربوط به انقالب و مقاومت »سار گذشته  ۱۰طی « داد« »جمعیت»کرده باید ارسید 
اند که به  را ایش برده« ها بحث»کدام نشست و یا میزگرد را برگزار کرده است؟ کدام « عادالنه مردم ایران

کمک کرده « ها تیحیح متقابل نظرات و برداشت روشن کردن افکار عمومی حور مسائل انقالب و مقاومت و»
 باشد؟ 

 

و به ود « ها تیحیح متقابل نظرات و برداشت»و عناصر وابسته به آن حاضرند به منظور « جمعیت»آیا این 
را سا مان « م احث رو در رو بین عناصر و جریانات مختلف انقالب»، «های دموکراتیک ها و توانایی اخالقیات تحمل»

 ها بوده است؟  اند؟ چه چیز مان  آن ر نه چرا؟ آیا تاکنون کوششی در این  مینه به خر  دادهدهند؟ اگ
 

 مدعی شده است: « جمعیت داد»ی توضیح خود  در ادامه

 
بعضی ا  دعوت شوندگان به دلیل محافظه کاری و عدم قاطعیت ا  همکاری با ما امنتاع کردند. ایداست که »

کمکی نخواهد کرد و میدان را   افکار عمومی عالقمند به مسائل مقاومت هیچای به روشن شدن  چنین رویه
 «به نف  عناصر  یرمسئور و توهم آفرین خالی خواهد گذاشت.

 
مجاهدین و « کاری و عدم قاطعیت محافظه»به دلیل « انقالب»آیا عدم برگزاری هیچ نشستی ایرامون مسائل 

روشن شدن  افکار عمومی »گفتگو و میز گرد و ... تالشی برای  شان بوده است؟ اگر ا  راه بحث و وابستگان

 شود؟   تمام نمی« عناصر  یرمسئور و توهم آفرین»صورت نگیرد به نف  « عالقمند به مسائل مقاومت
 

اش را به  عهده دارد به عنوان تابعی ا  مجاهدین  ا مانی که به مدت سه دهه سخنگوییمهدی سام  و س
« امپریالیستی ضد –تیک دموکرا»ه هنگام ایوستن به شورای ملی مقاومت مرحله م ار ه را کنند. او ک حرکت می

 اردا د.  می« امپریالیستی»ترین جریانات  اعالم کرده بود به ت عیت ا  مجاهدین به همراهی با راست

 
جام جهانی بر یل ارت اط با شرکت تیم ملی فوت ار ایران در مسابقات به رویکرد اعضای شورای ملی مقاومت در 

 توجه کنید. 
ی اعضای شورای ملی مقاومت و  کند بقیه وقتی ره ری عقیدتی مجاهدین در مورد فوت ار سکوت می

دادن  ها قادر به نشان و ور شکاران عضو شورا نیز مج ور به ایروی و سکوت هستند. آن« مستقل»های  سا مان

 . شان نیز نیستند بوک ی فیس عالئق خود حتی در صفحه
 

، مسئوالن مجاهدین که در ۳۲۲۸اس ا  موفقیت تیم ملی فوت ار ایران در مسابقه با آمریکا در جام جهانی 
های مط وعاتی  کردند در میاح ه ار یابی می« جن ش»و « مقاومت»های درونی ایرو ی تیم ایران را به ضرر  بحث

 کردند.به حمایت ا  تیم ملی ارداخته و حساب آن را ا  رژیم حاکم جدا 
 

   ی حمایت ا  تیم ملی فوت ار ایران گفت: مسئور اور کنونی سا مان مجاهدین خلق ایران دربارهاخیانی    هره

 
حمایت ا  تیم فوت ار ایران بسیار عالی است و این هیچ ربطی به آخوندهای ضدور ش ندارد. همه هم »

ان هوادار مقاومت یکپارچه ا  تیم ایران ی ایران و آمریکا ایرانی به عینه مشاهده کردند که در مسابقه
المللی ا  این میزان تشویق و حمایت به عنوان  های بین حمایت کردند. به طوری که بسیاری ا  رسانه

 (۳۱۲۲تیر  ۱۰، سه شن ه ۲  ،صفحه ۱۲۸ی  نشریه مجاهد شماره«)یک امر نادر یاد نمودند. 

 
ض  مجاهدین به اظهار نظر در مورد تیم ملی فوت ار ایران و دیگر اعضای شورای ملی مقاومت نیز به تأسی ا  مو

 تشریح و تأیید مواض  مجاهدین در این مورد ارداختند. 
 

های فدایی خلق ایران به ت عیت ا  مجاهدین و ره ری عقیدتی آن در مورد  سخنگوی سا مان چریکمهدی سام  
  موفقیت تیم ملی فوت ار ایران گفت:
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کرد.  ومین بار بود که تیم ملی فوت ار ایران در مسابقات جام جهانی شرکت میسار این د ۹۰اس ا  »

های مردم است و مردم  ی توده در ایران هم مثل کشورهای دیگر فوت ار ور شی است که مورد عالقه

عالقمندند که تیمشان در مسابقات بتواند مقامی کسب کند. ا  این نظر رژیم، به خیوص آخوند خاتمی 
 ه سعی کرد با سوءاستفاده ا  این موضوع یک فضای ت لیغاتی ایجاد کند. دجالگران

  ًهای ایران موفقیت کسب کنند و ضمناً  خواستند فوت الیست ....مجاهدین هم مثل بقیه مردم ایران می
ها و بعضی ا   کرد که با یکن رژیم هم نتواند ا  این موفقیت سوءاستفاده کند. رژیم خیلی کوشش می

 و کارشناسان ور شی را علیه مجاهدین تحریک کند.ها  مربی

... خوش ختانه تیم ایران با ی را برد و همزمان شور و شوقی که در لیون بود. در تهران هم مردم به 
رقص و شادمانی ارداختند. این ال ته به رژیم تحمیل شد. چون در شرایط عادی رژیم مان  جشن و 

 (۳۱۲۲تیر  ۹۱سه شن ه  ۱۲۲ی  ، شماره۱  صفحهنشریه مجاهد ) «شود.  شادی مردم می
 

یس کمیسیون یبه امضای مسلم اسکندر فیالبی ر در ایام خود که« ور شکاران و قهرمانان ملی ور ش ایران»
آقا، ع اس نوین رو گار، فر انه کمانگیر ور شکاران عضو سا مان  ور ش شورای ملی مقاومت، حسن نایب

و  بهرام مودت، اصغر ادی ی، محمد قربانی، فیرو ه اجاق و همچنین متمجاهدین خلق و شورای ملی مقاو

اعالم  های سابق ایران رسیده است اور اعضای شورای ملی مقاومت و تنی چند ا  فوت الیست منوچهر ارسطو
  کردند:

 
ی  تواند وسیله جهانیان دیدند ور ش ایران و تیم ملی آن به مردم ایران تعلق دارد و نمی»... 

 استفاده آخوندهای ت هکاری شود که جز ویرانگری و جنایت هنر و ارمغانی نداشته و ندارند.سوء

...با چنین ایامی بود که ایرو ی  رورآفرین تیم ایران در برابر تیم آمریکا به عنوان یک رویداد فراموش 
 نشدنی در تاریخ ور ش ایران به ث ت رسید و قلب همه هموطنان را شاد کرد. 

چنین ا   کنان که خاطرات تلخی ا  برخوردهای سرکوبگرانه و ارتجاعی مقامات و مأموران رژیم و هم...با ی
که همواره باعث تضعیف روحیه با یکنان  –شان  های فنی و تخییی به  یر عالمت سؤار بردن صالحیت

واداران ی ه خرداد با حمایت و تشویق گسترده ۱۳داشتند، درست به عکس در رو   -شود در  مین می
های  مقاومت به سرعت توانستند بر اوضاع مسلط شوند و با روحیه و اعتماد به نفس باالتر بر کاستی

خود  ل ه کنند و به تهاجم در مقابل تیم حریف بپردا ند. به همین دلیل ایرو ی تیم ایران در این مسابقه، 

برداری ا  آن برای حفظ حکومت  ای دارد که آخوندها را در بهره اهمیت و ار ش ملی و میهنی ویژه
ی ایرانیان و ق ل ا  همه ور شکاران ایران را  سا د. اما کام همه سرکوب و جنایت و ترور، ناکام می

 ..«کند.  شیرین می
 

 گفت: بهرام مودت عضو شورای ملی مقاومت و با یکن سابق تیم ملی فوت ار ایران 

 
تا با تمام وجود با فریاد شادی با یکنان تیم ملی ایران را با این آگاهی و نیت به ور شگاه وارد شدم »...

تشویق نمایم و ...با این اروا  به آینده چشم دوختم. آن جا که دیگر رقص و اایکوبی تماشاگران سرکوب 
یابند و به  جا که همسران، خواهران، مادران و دختران آ ادانه در ور شگاه حضور می شود. آن نمی

 ( ۳۱۲۲تیر  ۲سه شن ه  ۸ی  صفحه ۱۲۵شماره « ) اردا ند. تشویق می

 
  چنین نظر داد: ی تیم ملی فوت ار ایران عزیز ااک نژاد ا  اعضای شورای ملی مقاومت در باره

 
خاتمی ا  همان ابتدای ریاست جمهوریش با مکاری خاصی سعی می کرد این طور وانمود کند که »

های او موافق هستند. او در همین  شور با سیاستمردم ایران و به خیوص هموطنانمان در داخل ک
راستا روی ایرو ی تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی فوت ار هم سرمایه گذاری عظیمی کرده بود 

های خودش  خواست مح وبیت و استق ار ا  با یکنان و تیم ملی فوت ار را به حساب تأیید سیاست و می

 (۳۱۲۲تیر  ۹۱سه شن ه  ۱۲۲ی  شماره، ۱  نشریه مجاهد صفحه« )بگذارد. 
 

های  یک ا  ور شکاران فوق و چهره هیچچون ره ری مجاهدین همه را به سکوت خوانده بود، این بار برخالف ق ل 
و به روی  ندنکردو ... « کام شیرین مردم ایران»و « ار ش ملی و میهنی»، صح تی ا  «مستقل»سیاسی 

های  ای در مقابل تیم های به عمل آمده نمایش آبرومندانه بینی برخالف ایشخودشان نیاوردند که تیم ملی ایران 

ها ریخته و شادی و سرور  ملی نیجریه و آرژانتین داشت و باعث شد مردم ایران در شهرهای مختلف به خیابان
 خود را نشان دهند. 

 
ایران نیز انتقاد کرده و در مطل ی حتی ا  رژیم به خاطر استق ار سرد ا  تیم ملی فوت ار  ۳۲۲۸مجاهدین در سار 

های تیم ملی را بسیار محدود  رژیم آخوندی در هراس ا  تجم  مردم مراسم استق ار ا  فوت الیست»با عنوان 
  نوشتند: ،«برگزار کرد
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های جام جهانی فوت ار، با یکنان تیم  ی مسابقه یک رو  اس ا  با ماندن تیم ملی فوت ار ایران ا  ادامه »

های خ ری خود در رو  گزارش کوتاهی ا  آن  ران با گردانده شدند. تلویزیون رژیم در یکی ا  بخشبه ته

 «اعتنایی سردمداران رژیم نس ت به با یکنان بود.  اخش کرد که حاکی ا  بی
 (۳۱۲۲تیر  ۳۶سه شن ه  ۸ی  ، صفحه۱۲۶ی  نشریه مجاهد شماره)

 
خوانده و هرگونه « تیم رژیم»این بار تیم ملی فوت ار ایران را  در شورای ملی مقاومت شان مجاهدین و همراهان

 هایشان در رابطه با فوت ار سکوت اختیار کردند.   حمایت ا  ور شکاران را حمایت ا  رژیم جا  دند و تمامی سایت

 

 دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسالمی  شورای ملی مقاومت و برنامه

 

ی دولت موقت شورای ملی مقاومت، تعهد عملی به همان چیزی که  مهبرنا نظر ا  مترقی بودن یا ن ودن صرف

اند که ار شی  ها نشان داده تیویب شده مهم است. در حالی که چنین تعهدی مطلقاً در مجاهدین نیست و آن
 برای قور و قرارشان قائل نیستند. 

  در سایت مجاهدین خلق آمده است:
 

شود که اصلی ترین  رژیم خمینی، دولت موقت تشکیل می ونیبر اساس میوبات شورا، اس ا  سرنگ»
ن و ماه، جهت گزینش نمایندگان مجلس مؤسسا۶وظیفه آن برگزاری انتخابات آ اد و عمومی ظرف مدت 

باشد. اس ا  تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی و به عهده  قانونگذاری ملی توسط مردم می

 « و شورای ملی مقاومت استعفا خواهند داد. های خود، دولت موقت گرفتن مسئولیت
 

http://www.mojahedin.org/events/5051 
 

بارها مسئوالن مختلف مجاهدین در محافل خیوصی به هوداران این سا مان که نگران بودند م ادا انقالب دست 

 ند که چنین خ ری نیست و مجاهدین خیار ترک قدرت را ندارند. نااهالن بیافتد اطمینان داد
بر  یرواقعی  ویژگی وی است، همراه کرده و ضمن آن که  بار ترین چی ااسخ مزبور را با لودگی که مهدی ابریشم

ایم که حکومت را  مگر ما بچه»بودن این میوبه تأکید کرده و با خنده و تمسخر و بستن شیشکی گفته است: 
 ها نقل محافل هواداران مجاهدین بود.  چی مدت ابریشم  های مهدی صح ت« دیگری بدهیم.دست 

 

ی دولت  رابطه»طرم  ،۳۱۶۴آبان  ۹۳ی علی  رکش جریان داشت، مسعود رجوی در تاریخ  محاکمه که هنگامییا 
اند. طرحی که را به تیویب شورای ملی مقاومت رس« موقت جمهوری دموکراتیک اسالمی ایران با دین و مذهب

در حالی که  عمل ندارد. نشان داد کوچکترین اعتقادی به آن در« قرارگاه اشرف»مسعود رجوی با عملکردش در 
 ی دوم این طرم آمده است:  در ماده

 
های مذه ی ممنوع است.  هرگونه آمو ش اج اری مذه ی و عقیدتی و اج ار به انجام یا ترک آداب و سنت»

ی  ی آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه گزاری آ ادانهحق آمو ش، ت لیغ و بر

 « شود. اماکن متعلق به آنها تضمین می 
 

با انواع و اقسام فشارها  یارسان(-)اهل حقدر قرارگاه اشرف وابستگان به دیگر مذاهب و حتی فرق شیعی
هایشان  هل حق را مج ور به کوتاه کردن س یلو یا ا شدند شیعه مورد ق ور مجاهدین میمج ور به اذیرش 

 کردند . کردند و حتی برای آ ار و انیت آنان در خواب خود م ادرت به این کار می می

 
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-490.html 

 
نشان داد و  به س ک خمینی« واحده  ماده»سار ایش با تیویب یک  ۵این شورا میزان تعهد خود به آ ادی بیان را 

تنها جایگزین »من  شدند. نیرویی که مدعی است « اژواک ایران»اعضای این شورا ا  همکاری با سایت 
ای نه تنها ضعف و حقارت خود را به نمایش  رژیم جمهوری اسالمی است با تیویب چنین میوبه« تیکدموکرا

یان و مط وعات را نیز نشان داد.باندیشی و میزان تعهدش به آ ادی  هراس خود را ا  دگرگذاشت بلکه 

http://www.mojahedin.org/events/5051
http://www.mojahedin.org/events/5051
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  این سازمانی  آینده تالش برای نفوذ در جامعه ایران و  مجاهدین، -فصل دهم 

 

 ای المللی و منطقه های بین المللی یا اتکا به قدرت های بین استفاده از پتانسیل

 

ه بر مقاالت متعددی که انتشار ، عالوهای خارجی المللی و اهرم بین  در ارت اط با ضرورت استفاده ا  اتانسیل
هیچ مخالفتی با دیپلماسی و من . ام فشرده اایبر اهمیت آن در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی نیز  ام، داده

ی ا  تفکر رایج شیعی در کشور  را نیز برخاسته« اسرائیل ستیزی»های ارواایی و آمریکایی ندارم و  ارت اط با دولت
و « امپریالیزم ستیزی»حسابم را با  ،دانم. به منظور تأکید روی این موارد ناف  ملی میو  یرعقالیی و برخالف م

ا  خود انتقاد  اس ا  ایرو ی انقالب داشتم، ی که در این رابطهو نس ت به دیدگاه  صاف کرده« آمریکا ستیزی»

 ام.   برخالف مناف  ملی ار یابی کرده را آنکرده و 
با اتکا به مردم ایران و نیروهای ملی هستند و  م نا  ار ه با رژیم جمهوری اسالمیدر م با وجود این ا  نظر من

دهند درست برعکس این  چه مجاهدین انجام می دانم. اما آن المللی را ضروری می استفاده ا  اتانسیل بین آنان،
و نی را فراموش کرده معادله است. ره ری عقیدتی مجاهدین به کلی مردم ایران، اتانسیل ملی و نیروهای ایرا

تا بلکه آبی برای او نیز گرم شود  ۹۲ی نظامی به کشور است مللی و حملهال های بین وبست ی امیدش به بند همه
  حتی اگر شده در بخشی ا  خاک ایران.

 

 خواند: می« امپریالیستی بخش ضد رهایی»همچنان انقالب ایران را  ۳۱۶۳رجوی در خرداد 
  

سی مردمی و دموکراامپریالیستی است. دستیابی به یک  انقالب رهائی خش ضدانقالب کنونی ما یک »
های این انقالب است. حتی نیروهای م ار ی که  ترین هدف قط  هرگونه وابستگی استعماری، مقدم

امپریالیستی تن بدهند، آشکارا  ی انقالب رهائی خش و ضد خواهند به الزامات ناشی ا  مرحله نمی

 «این مرحله را منکر شوند. توانند خیایص نمی
ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

  (۳۳، ص ۳۱۶۵
 

رجوی اما  «. مرگ بر خمینی، مرگ بر امپریالیسم»به شعار  بودهای مجاهدین و مسعود رجوی مزین  و اطالعیه
های  ی مسلحانه چریک شهری ای برد و در تظاهرات بست م ار ه به بندر عمل کشور وقتی  اس ا  ترک

های خارجی حساب با  کرد و  ی عدم حمایت مردم شد، روی قدرت متوجه ۳۱۶۰ی شهریور و مهرماه  مسلحانه

صح تی ا  به مرور جایی که به  رب اناه آورده بود  این روند تشدید شد. وی ا  آن «انقالب ایدئولوژیک»اس ا  
اساساً ناشی ا  ای که داشت و ضرباتی که  طل ی به خاطر قدرتو  پریالیسم و استعمار و ... نکردما

ای شد که  اشت کرد و مشمور همان قاعدهق لی خودش  «اصور انقالبی»متحمل شده بود به بینی  خودبزرگ
 خود روی آن دست گذاشته بود:  

 

رد، ولی در عین حار نشانگر اهمیت حرکت اصولی و در اگر چه انحرافات هرکدام دالیل خاص خود را دا»... 
های  بندی به اصور انقالبی و توجه به میلحت ای است که در صورت عدم اای ضمن بیانگر آینده

« ی سیاسی، چه بسا در انتظار هر جریان مترقی و حتی انقالبی و ا  جمله خود ما است.  گرایانه قدرت
 (۹۱ی  ، صفحه۵۸هدین خلق ایران، بهار )اراگماتیسم، انتشارات سا مان مجا

 

ی عدم حمایت  صدر در کنار خود به نوعی خود را به  رب بق والند. وقتی متوجه کوشید با داشتن بنی وی ابتدا 
را در مقابل خود دید، فیلش یاد هندوستان کرد « لوموند»های معت ری چون   رب ا  اقداماتش شد و حتی رو نامه

اس ا  آ ادی ا   ندان در اقدامی  ۵۲ت اتحاد جماهیر شوروی و گورباچف افتاد که سار و به فکر حزب کمونیس
ترین وجه  خیاالنه کوشیده بود به آن نزدیک شود و بهای آن را محمدرضا سعادتی به سنگین نابخردانه و خام

به جا بود که  آن اعتمادی تا حاکمیت نس ت به مجاهدین شد. این بیبیشتر اعتمادی  ارداخت و باعث تشدید بی

                                                           
کنند تا ا  ت عات منفی آن خود را  ی نظامی معرفی می هایشان خود را مخالف حمله گیری ال ته مجاهدین گاه در موض   ۹۲

ها  ترین جنام طلب   جنگو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایوسته ا کنند خالص کنند اما ا  هیچ تحریکی خودداری نمی

 کنند.  حمایت می
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« شورای انقالب»هللا طالقانی نیز با ایشنهاد عضویت مسعود رجوی در  آیتهللا سحابی، وی و  ی عزت گفته

 مخالفت کردند.

میلیون دالری ا  اتحاد شوروی چراغ س ز مجاهدین به  ۱۰۰نگاری مسعود رجوی به گورباچف و تقاضای وام  نامه
هایی را که با  کوششی بود تا مسعود رجوی بحران ،برای نزدیکی به شوروی ابرقدرت همسایه بود و جدا ا  تالش

ی  ها دست به گری ان بود ا  سر بگذراند. بحران گسست نیروها ا  شورای ملی مقاومت و برکناری و محاکمه آن
  رکش نفر دوم مجاهدین و ...   علی

ای عراق که در جنگ با ایران بود  درت منطقهی ق توهین آمیز اتحاد شوروی، مسعود رجوی متوجه محلی بیاس ا  

به بعد و  ۶۳بندی کرد. ال ته ا   مستان  ی عراق شرط ی خود و مجاهدین را روی اسب مرده ی سرمایه شد و همه
های مالی عراق و سپس کشورهای عربی برخوردار شده  عزیز با رجوی، مجاهدین ا  کمک  اس ا  دیدار طارق

حسین   ی سیاسی خود را در س د عراق و صدام ی سرمایه بعد مجاهدین رسماً همه به ۶۵بودند. اما ا  سار 
 قرار دادند. 

رفتار سیاسی مسعود رجوی بدان معناست که چنانچه قدرتی در دنیا او را بپذیرد وی حاضر است با هم 
یامد و جنگ بدون چیزش را در ط ق اخالص تقدیم کند. محاس ات او در نزدیکی به عراق، درست ا  آب در ن همه

ی صدام حسین متکی بود اما  ی یک راهکار جدید همچنان به اشتوانه ایرو  نهایی به اایان رسید. او به جای ارائه

سپتام ر به دام  ۳۳ی  اور جان سالم به در برده بود اس ا  واقعه« خلیج»کرد صدامی که ا  جنگ  فکرش را نمی
 د رود. افتد و نه تنها حکومتش که سرش نیز بر با

رک را های تجارت جهانی در نیویو ن بر گرفتن رجوی برای فروریخت کسی هم در مناس ات مجاهدین ن ود که جشن
 بلکه ابلهانه بخواند.  ق یح و ضدبشرینه تنها که منجر به کشته شدن هزاران بیگناه شد، 

ن بار آمریکا و اسرائیل شد و برای ی  رب و ای او دوباره متوجهای  درجه ۳۸۰با یک چرخش بعد ا  فروااشی عراق 

یکی ا   Karen Kwiatkowski کرن کویاکووسکیجلب حمایت سیاستمداران آمریکایی کاری ن ود که انجام ندهد. 

  گوید: میمقامات سابق انتاگون 

 

 ها آنکنیم راج  به  و سعی می که خود ا  انجام آن شرم داریم دهند مجاهدین برای ما کارهایی انجام می»
 «کنیم ها استفاده می چنین وظایفی ما ا  آنسکوت کنیم. اما برای 

  

 کند.  ا  مجاهدین تکیه می و ... ی جاسوسی تحلیلگر سابق سیا روی استفاده Ray McGovernگاورن  ری مکو یا 

 

fjF7Cgeo-https://www.youtube.com/watch?v=le 
 

http://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0074.html 

 
أسفانه مت اند.  بان نیز انتشار وسی  یافته محکوم نکرده های فارسی اظهارات فوق را که در رسانه مجاهدین

  اهمیت دانستن این اظهارنظرها نیست. سکوت مجاهدین در مقابل این ادعا ا  موض  تساهل و یا بی
 

ماه ق ل ا  خرو  ا   ( و هفت۳۱۵۲)دوم دی  ۳۰۹این در حالی است که مسعود رجوی در نشریه مجاهد شماره 

 گوید:  کشور خطاب به حزب جمهوری اسالمی )ارتجاع( می
 

ای ا  جانب نسلی که با خون و آتش،  چ ارده اوشی با صراحت تمام به عنوان نمایندهبایستی بدون هی»
خود درخت انقالب را بارور ساخت، به همه افراد و مقاماتی که مجددا اای جهانخواران را به این میهن با  

امان  شان و بیهای خرو د، م ادا دادگاههای اخروی الهی باور نداری کنند گوشزد کنم که اگر به دادگاه می
دهم که تا وقتی که یک انقالبی و یک مجاهد خلق در میهن  خلق را فراموش کنید... با  هم صریحا تذکر می

 «ما وجود دارد، آمریکا ن اید و نخواهد توانست که به این کشور با  گردد.

 
 گفت:  چنین در ت  ین جهان در مورد تط یق تکاملی میوی هم

 
ای است که به منظور نزدیک  طل انه طل انه و مجار ی، دقیقاً بر ضد تط یق فرصتمگر نه که تط یق تکامل»

 « گیرد؟ های قدرت و کسب قدرت، صورت می شدن به قطب

های مسعود رجوی ص  ت یین جهان )قواعد و مفهوم تکامل( کتاب اور، قواعد تکامل، مجموعه سخنرانی)
۵۲۰) 

 
« اشت کردن به م ار ه انقالبی مسلحانه»مج ور به  ،  این کشوراس ا  سقوط دولت عراق و فرار ا مسعود رجوی

 بینی کرده بود:   ی آن را هم ایش جایی که نتیجه شود و ا  آن می

 
کردن به خلق و انقالب و یا  ی انقالبی مسلحانه و یا دوری ا  آن، مفهومی جز اشت اشت کردن به م ار ه»

 «ی ارتجاع و امپریالیسم ندارد.   ههااورتونیسم و انحراف و بالمآر تقویت عملی ج

https://www.youtube.com/watch?v=le-fjF7Cgeo
https://www.youtube.com/watch?v=le-fjF7Cgeo
http://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0074.html
http://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0074.html
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ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

 ( ۳۲، ص ۳۱۶۵

 
 بینید.  آن نمی« تقویت عملی ج هه»و « امپریالیسم»راهی به جز نزدیکی به 

  
دهد؟ مگر  انجام می« کسب قدرت»را برای « ی قدرتها نزدیک شدن به قطب»مگر نه آن که مسعود رجوی 

 آید؟  نیست؟ کجای این سیاست با تط یق تکاملی جور در می« طل انه طل انه و مجار فرصت»تط یق او 

 
ی ورود  های گذشته حتی اجا ه ها در سار ها و انگلیسی آمریکایی ی تالشی که مجاهدین به خر  دادند با همه

جیمز جفری سفیر سابق امریکا در عراق و ترکیه و آل انی و ا  مشاوران  اند.  رجوی ندادهرا به مریم  به کشورشان
  گوید: ارشد و ارت خارجه در امور خاورنزدیک و عراق می

 
چ کنم این دولت و یا هی فکر نمی ،ان مجاهدین با خ ر هستیمما به خوبی ا  مشکالت سا م ،به نظر من»... 

حتی معتقدم که دولت آمریکا باید تا جای  .ها برای این سا مان باشد گری البیدولت دیگری تحت تاثیر این 

اگرچه حذف وضیعت تروریستی سا مان کار درستی بود و دالیلی هم  ،ممکن ا  این سا مان فاصله بگیرد
 ا  نظر .مشود که ما به نزدیک شدن به این گروه تر یب بشوی نمی یها دلیل همه این .برای آن وجود داشت

ای داشته  ها هیچ رابطه ی این گروه به شکلی است که ما ن اید با آن من اهداف سیاسی و سابقه
روی  یشان هیچ تاثیر های سا مان مجاهدین و دوستان گری ...این مهم است که ما بدانیم البیباشیم.

یت جدی حما کنند و در هاست که به این شکل عمل می این افراد سار .تیمیم دولت امریکا نداشته است

ها بر دولت یا و ارت خارجه  ای حاکی ا  تاثیر آن اما من هیچ نشانه ، نند ا  سا مان مجاهدین حرف می
 «بینم. نمی

l72_mehrnosh_mek_vid.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/09/120929_ 
 

 اروااییترین سیاستمداران  طلب و یا فرصت ترین سیاستمداران آمریکایی مجاهدین امرو  به دن ار استخدام راست
 ال اً  که هستند «هری واکر»و  «براون لوید جیمز»انگلیسی همچون  –آمریکایی  های ا  سوی آژانس

هم نس ت به آن « ۲۹گزارش »ها در س د  رب و آمریکا چنانکه در  مرغ ی تخم دادن همهقرار .اند با نشسته

 .توان برای مدتی طوالنی  یست ای نیست. در شکاف بین  رب و رژیم نمی هشدار دادم سیاست داهیانه
 توانند مسیر متفاوتی را بروند.  سیاستمداران حامی مجاهدین به دن ار مناف  خود هستند و به سادگی می

 

 طلبی سیاسی  یا نماد فرصت« مقاومت»حامی برنارد کوشنر 

 
ی سابق  ، برنارد کوشنر و یر امور خارجه«رئیس جمهور برگزیده مقاومت»در میان حامیان سیاسی مجاهدین و 

نوبر است. او که تا چندی ایش ا  دشمنان مجاهدین بود و  ،فرانسه که به تا گی به خدمت مجاهدین درآمده
ماندن  و باقی «اشرف»شناخت و خواهان برچیدن  ... می خائن به میهن و دام حسین وها را جنایتکار، عامل ص آن

  ،نیز شکایت کرد« دادگاه عدالت ارواا»ارواا بود و حتی علیه حکم    نام مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه

 
s/38064http://www.mojahedin.org/new 

 
ای هنگفت توسط مجاهدین استخدام شد تا  های سیاسی با صرف هزینه اس ا  با نشستگی ا  است

 ها باشد.  بخش مجالس آن  ینت

 ۴۵۰ن نفر و مجروم شد ۳۳ی نیروهای دولتی عراق به اشرف که منجر به کشته شدن  اس ا  حمله ۳۱۸۸در آنر 
انگیزی که  وضعیت اسف»ی قرارگاه اشرف در عراق، در مورد  بقهضمن اشاره به سا نفر شد، سناتور ایر شونمان

اقدامات و ابتکارات دولت این  در ،)اعضای مجاهدین در اشرف( بوجود آمده بود« برای اناهندگان ایرانی در عراق
مجاهدین را عامل صدام برنارد کوشنر و یر امور خارجه وقت فرانسه در ااسخ به سؤاالت او کشور سؤار کرد. 

   خواند و گفت:« اشرف»حسین و باعث و بانی کشته شدن نیروهایشان در 
 

در شرایط جدید دیگر مقامات عراقی مایل نیستند که در خاک آنان و در مجاورت مر  ایران یک اایگاه متعلق »

ه ملت خود نیز یبه این گروه که در اقدامات نظامی عیله ایران و همچنین در جنایات صدام حسین عل
ابتدا مقامات دیپلماتیک  ۹۰۰۲کت داشته باقی بماند. در همین راستا بود که مقامات عراقی در ژوئیه مشار

باید در چهارچوب  تواند ا  هیچ حق فراملیتی برخوردار باشد و اشرف نمی ربی را مطل  نمودند که اردوگاه 
کرات انجام شده با افراد و المللی برچیده گردد. در همین رابطه و بعد ا  شکست مذا موا ین حقوق بین

قید استقرار یک  به این ارودگاه وارد شده و ۹۰۰۲ساکنان اردوگاه اشرف نیروهای عراقی در ماه ژوئیه 

کشته و  ۳۳العمل خشونت باری مواجه شدند که در نتیجه  یس را داشتند که متاسفانه با عکسااسگاه ال
 «تعداد  یادی مجروم ا  دو طرف به جا گذاشت.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/09/120929_l72_mehrnosh_mek_vid.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/09/120929_l72_mehrnosh_mek_vid.shtml
http://www.mojahedin.org/news/38064
http://www.mojahedin.org/news/38064
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 ه صراحت اعالم کرد: بو 

 
المللی برچیده بشود کامال موافق  دولت فرانسه مسلما به اینکه این اردوگاه با موا ین حقوق بین»

 «باشد. می
 

  ره ران مجاهدین با نیروهای خود گفت: «ی  یرانسانی رابطه»کوشنر در مورد 

 
ایم و همچنین  ن ارواایی اعالم نمودهبه مسئولی المللی و این ایام را بارها در سطوم مختلف داخلی و بین»

ای  یر  این انتظار ا  ره ران سا مان مجاهدین که بر اساس اظهارات شهود مختلف با افراد خود رابطه
 ادانه تیمیم بگیرند نیز گوشزد آتوانند در سرنوشت خود  انسانی دارند و ساکنان این ارودگاه نمی

 .«منمای می
 

  لت خود در مورد حذف نام مجاهدین ا  لیست تروریستی گفت:او همچنین در مورد مخالفت دو

 
همانطور که مطل  هستید دولت فرانسه با خرو  نام سا مان مجاهدین ا  لیست گروههای تروریستی که »

ا  این لیست خار  شد کامال مخالف  ۹۰۰۸کرده و در سار  در مورد این سا مان نیز صدق می ۹۰۰۹ا  سار 
راق همچنان تروریست ا مان در بعضی ا  کشورها ا  جمله امریکا و کانادا و عبوده است ولی این س

 «گردد. محسوب می

 
https://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=8630 

 
 و ... روبرو شد:  « انجمن نجات» های برنارد کوشنر به سؤاالت ایر شونمان با استق ار رژیم و ااسخ

 
در ابتدا ال م است تشکر صمیمانه کانون ایران قلم را بخاطر ااسخ روشنگرانه شما به سؤار کت ی سناتور »

انون ایران قلم در حار ایر شونمان خدمتتان اعالم نماییم. فعاالن حقوق بشر و اژوهشگرانی که با ک

ر و جنابعالی برسانند که بدرستی این وظیفه هر مقام مسئو باشند، مایل هستند به اطالع همکاری می
باشد که در مورد ماهیت فرقه مجاهدین خلق چنین روشنگری کند،  سی و آ ادی میدموکرامتعهد به 

شونمان بیان  تان در مورد سا مان مجاهدین خلق برای سناتور ایر ه جنابعالی بخوبی و دقیق در ااسخچنانک
 «اید. کرده

 

https://www.nejatngo.org/Fa/post.aspx?id=8642 
 

 کردند:  ا  سوی دیگر در دوران یاد شده، مجاهدین، کوشنر را به جان داری ا  رژیم متهم می
 

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=36976 

 
كنفرانس بین المللی در رم، با شركت »در جریان برگزاری یک  ۳۱۲۹آنر  ۹۸برداری ا  کوشنر جدید در تاریخ  ارده

های   شخییت»صورت گرفت. این « شماری ا  شخییتهای سیاسی برجسته سیاسی ارواایی و آمریكایی
« ا  فراخوان مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای یك كار ار بین المللی»، «برجسته سیاسی

 حمایت کردند. « كه ا  اور سپتام ر در كمپ اشرف به گروگان گرفته شدند« آ ادی هفت مخالف ایرانی»جهت 
حمایت ا  »و « در عراق تن ا  مخالفان ایرانی در كمپ لی رتی ۱۰۰۰تضمین امنیت »همچنین گفته شد که 

های خودسرانه كه در دوران رئیس جمهور  های  ندانیان اعتیابی در سراسر ایران به ویژه توقف اعدام خواست

 « یی به خود گرفته است ، ا  دیگر اهداف این كار ار جهانی است. جدید مالیان روند فزاینده
 

-20-14-25-12-http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2394:2013
50&Itemid=137-56-19-23-02-56&catid=29:2010 

 

ربوط به سخنرانی برنارد کوشنر در کنفرانس مزبور و دیدارش با مریم رجوی، بخش های خ ری م ها و فیلم عکس
  یادی ا  ت لیغات مجاهدین برای تحمیق هوادارانشان را تشکیل داد.  

 
های مجاهدین ت دیل شد و مریم رجوی را یکی ا   های مراسم اس ا  آن بود که برنارد کوشنر به یکی ا  ستاره

معرفی کرد و ا  جنایات علیه « نقش اساسی»خواند، مجاهدین را دارای « الئیتیسته»مدافعان حقوق بشر و 
 گفت و به سا مان ملل حمله کرد. « لی رتی»و « اشرف»ساکنان 

 

http://www.mojahedin.org/links/8643 

https://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=8630
https://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=8630
https://www.nejatngo.org/Fa/post.aspx?id=8642
https://www.nejatngo.org/Fa/post.aspx?id=8642
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=36976
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=36976
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2394:2013-12-25-14-20-56&catid=29:2010-02-23-19-56-50&Itemid=137
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2394:2013-12-25-14-20-56&catid=29:2010-02-23-19-56-50&Itemid=137
http://www.mojahedin.org/links/8643
http://www.mojahedin.org/links/8643


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

087 

 

 

شرکت کرد و خطاب به مریم رجوی که تا ایش ا  این او را همدست  ی مجاهدین در ااریس و در مراسم ساالنه

  خواند گفت: صدام حسین در جنایت علیه مردم ایران، می
 

ای منحیربه فرد  کنید و این در خاورمیانه ادیده خانم رجوی شما مقاومت  نان را نمایندگی می»
تید. امیدوارم سار آینده در تهران سرنگونی مالها ضروری است همان طور که شما خواهان آن هساست...

باشید. کوشنر تأکید کرد مردم فرانسه در کنار مقاومت مردم ایران قرار دارند و مخالف رژیم حاکم بر ایران 

هستند. برنارد کوشنر گردهمایی مقاومت را ارشکوه و  ی ا توصیف کرد و ا  برگزارکنندگان این مراسم تشکر 
های جمهوری فرانسه در سخنان  این مراسم انتخاب کردند، چون ار ش کرد که فرانسه را برای اجرای

 «سخنرانان منعکس می شود.
http://www.mojahedin.org/news/140074 

 
  ی مردم ایران گشود؟ توان گرهی ا  کار فروبسته المللی می آیا با داشتن چنین حامیانی در سطح بین

 

 رانسه و عراقتحوالت سیاسی فارزیابی نادرست مجاهدین از 

 
روند و به  اردا ند  ال اً به بیراهه می شان به تحلیل شرایط سیاسی می جایی که بر اساس تمایالت مجاهدین ا  آن

ی یکی ا  مسئوالن مجاهدین ایش ا   کنند. به گفته های سیاسی و امنیتی تحوالت را درک نمی  درستی ایام

که ا   را هایی مسئوالن این سا مان تحرکات ژاندارم ۹۰۰۱ئن در ژو «اورسوروا »ی نیروهای فرانسوی به  حمله
کردند در حالی که  ی تقویت استانداردهای حفاظتی مریم رجوی تلقی می نشانه ،کنند مقر مجاهدین حفاظت می

 بود. و اطرافیانش دولت فرانسه در صدد حمله و دستگیری وی 
ها به  گشت به نگاه آن ه در برخورد با این گروه، برمیدلیل اصلی ناتوانی این سا مان ا  درک خط دولت فرانس

 ۱۰ !رأت نزدیکی به حریم او را نداردو این که کسی ج« مهر تابان»

  را به فار نیک گرفته و به اعضای شورای ملی ۸۸ی اشرف توسط ارتش عراق در سار  مجاهدین محاصره
مالکی خار  شده و به ارتش عراق سپرده شده ال مقاومت نوید داده بودند که حفاظت اشرف ا  دست دولت نوری

دادند. این در حالی بود  ی نیروهای مزبور با مجاهدین خ ر می  ی خوب فرمانده است. مجاهدین همچنین ا  رابطه
 که رو  بعد این ارتش به اشرف حمله کرد و تلفات باالیی ا  مجاهدین گرفت. 

 

مجاهدین ا  شرایط سیاسی کشوری که در سه   حلیلاوضاع سیاسی فرانسه در دو سار گذشته و ت بررسی
نشانگر ناتوانی  ،ی فرانسه ی گذشته مقر اصلی این گروه بوده، و ادعاهای واهی مریم رجوی در مورد آینده  دهه

 المللی است.  ی سیاسی، اجتماعی و اقتیادی این کشور و تحوالت بین مجاهدین ا  درک روابط ایچیده
 

ی ایران را که  توانند تحوالت جامعه کنند محققاً نمی  بینی نند روند قضایا در فرانسه را ایشتوا وقتی مجاهدین نمی
انتخاب اوالند را به خاطر دشمنی با سرکو ی،  نیرویی کها  دور هم در آتش آن دستی ندارند درک و فهم کنند. 

 کنند.درستی بندی  در ایران شرط« بهار»د روی توان نمی ار یابی کرد« بهار تغییر در فرانسه»

 
را علیه رژیم داشت، در باالترین سطح،   ترین مواض  که قاط « نیکالی سرکو ی» مجاهدین به خاطر دشمنی با 

ها حمایت کنند. دالیل این  انتخاباتی رق ای وی شرکت کرده و ا  آن  کردند که در کمپین اعضای خود را وادار 
 ادم. شرم د« ۲۹گزارش »سیاست نابخردانه را در 

 

                                                           
اذیری، ااسخگویی و تساوی شهروندان در  ها درکی ا  مسئولیت اند. آن های جوام   ربی بیگانه مجاهدین هنو  با ار ش   03

شود،  جمهوری اس ق به دو سار ح س تعلیقی محکوم می  فهمند در فرانسه ژاک شیراک رئیس مقابل قانون ندارند و  نمی
های  های سیاسی ارونده گیرد و برای بسیاری ا  چهره کو ی رئیس جمهوری سابق با داشت و مورد با ارسی قرار میسر

جایی که مریم رجوی در مناس ات مجاهدین  یرقابل دسترسی است در  کنند ا  آن ها فکر می شود. آن قضایی تشکیل می
با « اقلیم اوروسوروا »و « اقلیم اشرف»های اساسی بین  ها تفاوت ی فرانسه نیز ا  چنین میونیتی برخوردار است. آن جامعه
و « رئیس جمهور برگزیده مقاومت»کنند. برای همین قادر به تحلیل منطقی مسائل مربوط به  ی فرانسه را درک نمی جامعه

 شوند.   در فرانسه نمی« مهر تابان»
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)رئیس کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت عکس سگوین رویال را  مسئوالن مجاهدین در کمپین انتخاباتی سگوین رویال

  به سینه دارد.(
 

  گفت:در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه فرانسوا اوالند  به مناس ت ایرو یخود ت ریک مریم رجوی در ایام 
 

فرانسوا  یرو یخ كشورشان آ ا  كردند. ایرا در تار یدیه خود دوران جدستیمردم فرانسه با انتخاب شا»

فرانسه مهد حقوق بشر  یایو اح یحقوق بشر و دموكراس یرو یفرانسه، ا یها ار ش یرو یهوالند ا
اخالق در  به اصور، یت را ا  خود نشان دادند كه وفادارین درایا یخین انتخاب تاریاست. مردم فرانسه با ا

ن االن را یر همییو تغ یانسان یها ار ش یرگیز، چیسم، عدالت ق ل ا  هر چینیض و شویرد ت عاست، یس
 نند. یانتخاب برگز

ن با ندگان آن یرانند اول یران حكم میرحمانه در ایكه ب ییرود و مالها یفرانسه م یفراتر ا  مر ها یرو ین ایا

گاه خود را یار آر و داشت كه فرانسه جای، بسیدفتگان آ ایز، همچون همه شیران نیخواهند بود. مقاومت ا
ن  مان اكنون فرا یكشند. ا یباشد كه درد م ییها ملت یجهانشمور برا یها ابد و مداف  ار شیدر جهان با  

 یالملل ینژه در عرصة بیها گردد و بور و عدالت شامل همه اهنهییدوارم شعار بر حق تغیام... ده است. یرس
كه در جهان امرو   ران رایحاكم بر ا ینیسم دیران در برابر فاشیو حق مقاومت مردم او عدالت  یحق آ اد

 «. ردیت است در بربگید صلح وامنین تهدیبزرگتر
rajavi.com/index.php?option=com_content-http://www.maryam&view=article&r-l-id=722:-

&30-59-07-05-08-catid=17:2009&Itemid=49 

 
بینی مریم رجوی دست گذاشته و نس ت به مواض  دولت جدید  روی نادرستی ایشای  همان موق  در مقاله

 . روی آن تأکید کردمه دوبار« ۲۹گزارش »و در  فرانسه هشدار دادم
 

440.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
که ایشتر با مریم رجوی دیدار هم کرده بود، ضمن آن که مجاهدین را دیری نپایید که دولت فرانسوا اوالند 

و آر وهای ره ری عقیدتی این  را علیه مجاهدین گرفت  موض  ترین سابقه بی و شدیدترینخواند، «  یرقانونی»
  سا مان را نقش برآب کرد. خ رگزاری آسوشیتدارس در این رابطه گزارش داد: 

 
ن یران، مجاهدین گروه مخالف نظام حاکم بر این نادار، سخنگوی و ارت خارجه فرانسه، با انتقاد ا  ایروم»

زیک و خشونت آمیردموکراتیهای   آرمان »او  ل آنچهیخلق را به دل راه اندا ی »و « ای یت فرقهماه»، « 

 ف کرد، مورد انتقاد قرار داده است.یتوص« غاتی برای نفون و ارائه اطالعات گمراه کنندهیی شدید ت لیکار ارها

ون یسیروه ااو ن لحن و القابی توسط دولت فرانسه در مورد این گیتدارس استفاده ا  چنیسوشآبه نوشته 
 «سابقه است. یب

 
mek/25438649.html-out-lashes-france-http://www.radiofarda.com/content/o2 

 

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2384848&language=en 
 

ی مط وعاتی به   ی مجاهدین در ااریس و ارت امور خارجه فرانسه اطالعیه یک رو  ق ل ا  برگزاری مراسم ساالنه
  شرم  یر صادر کرد:

 

 سوار: نظر شما نس ت به مجاهدین خلق ایران و خانم رجوی که در فرانسه  ندگی می کنند چیست؟»
 

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=722:-l-r-&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=722:-l-r-&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
http://www.radiofarda.com/content/o2-france-lashes-out-mek/25438649.html
http://www.radiofarda.com/content/o2-france-lashes-out-mek/25438649.html
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اسطه استفاده ا  ین خلق ایران ندارد. این سا مان بوای با سا مان مجاهد جواب: فرانسه هیچ گونه رابطه

 شود. این گروه هیچ گونه حضور قانونی در فرانسه ندارند. خشونت شناخته می

قوق بشری ا  جمله های ح آمیز و  یر دموکراتیک این گروه توسط بسیاری ا  سا مان ایدئولوژی خشونت
ای این  های فرقه هایی ا  فعالیت مستمرا گزارش ها الملل افشا شده است. این سا مان سا مان عفو بین

ما  اند. سا مانی که حاضر نیست بیورت علنی استفاده ا  خشونت را مردود اعالم کند. سا مان داده
 «دهیم. و دروغ اردا ی این گروه هشدار میهمچنین نس ت به برنامه ت لیغاتی 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/la-france-et-l-iran/evenements-
4581/article/iran-organisation-des 

 
تر  انگیز شگفتا  همه ی مجاهدین و ره ری آن کرده بود  هاما واکنش برنارد کوشنر که خود بدترین اتهامات را متوج

 «کرده است.« شرم»ا  اظهارات دولت فرانسه احساس »  گفت: عجیبگیری  بود. او در یک موض 
 

http://ir.voanews.com/content/france-lashed-out-iranian-opposition/1947300.html 

 
روی مردم فرانسه   در مورد افق ایشبا اعتماد به نفس عجی ی همچنین خود به اوالند ت ریک مریم رجوی در ایام 

  اظهار داشت:
 

ر وهای خود برای آینده بهتر، دست مطمئناً مردم فرانسه با انتخاب شما به عنوان رئیس جمهور، به آ»

خواهند یافت و شما ثابت خواهید کرد شایسته مسئولیت بزرگی هستید که در بهار تغییر فرانسه که 
 «اند. طلیعه تغییر در اروااست، تاریخ و مردم فرانسه به شما محور کرده

 
rajavi.com/index.php?option=com_content-http://www.maryam&view=article&r-l-id=722:-

&30-59-07-05-08-catid=17:2009&Itemid=49 
 

تشدید بحران اقتیادی و بیکاری، و شکست سنگین حزب سوسیالیست فرانسه به ره ری فرانسوا اوالند و روند 

( آنهم در کمتر ا  ۹۵۲افت چشمگیر مح وبیت فرانسوا اوالند و ت دیل او به رئیس جمهور دارای کمترین مح وبیت)
دهندگان به  خطی  مایه های سطحی و کم بینی دوسار اس ا  کسب قدرت سیاسی، نشانگر ترکیدن ح اب ایش

ی مهاجرت نیز  روی آورده که حتی در مسئله  «سرکو ی جدید»ه یک مریم رجوی هم هست. فرانسه امرو  ب
 کند.  سیاست سرکو ی را ت لیغ می

درصد آرا را در این کشور کسب کرد. در مقابل  ۳۴تر ا   در انتخابات اارلمان ارواا در فرانسه، حزب سوسیالیست کم

درصد آرا را به دست آورد و دو برابر  ۹۵ود ( متعلق به ژان ماری لوان، حدFNگرای افراطی ج هه ملی ) حزب راست
میالدی تنها  ۹۰۰۲ست که این حزب در سار  حزب سوسیالیست نماینده به اارلمان ارواا فرستاد. این در حالی

 درصد آرا را ا  آن خود کند. ۶/ ۱توانسته بود 
 

های اقتیادی و  ، همان سیاستدولت فرانسوا اوالند ا  فردای ایرو ی در انتخابات برخالف ار یابی مریم رجوی،

اجتماعی دولت راستگرای نیکال سرکو ی را ادامه داد و در یکسار گذشته با شتاب و شدت بیشتری 
 ی اتحادیه ارواا را دن ار کرد.  های اقتیادی و ریاضت کشانه سیاست

 
  المالکی راه تغییر نوری گذاری مجاهدین روی و یر عراق تکرار شود. سرمایه تواند با تغییر نخست همین اتفاق می

المالکی هرکس که باشد بهتر ا  وی در مورد مجاهدین عمل نخواهد کرد  نوری  برد. جانشین شیعه به جایی نمی
ای در عراق ندارند و راه تهران  شرایطی آینده  تواند برای مجاهدین بدتر ا  ق ل شود. مجاهدین در هیچ می  و وض 

 کند.  می ای و تضادهای منطقه بیش ا  ایش درگیر مهلکههدین نیروهای خود را گذرد. ره ری مجا ا  بغداد نمی

 

 انجمن در خارج از کشور 9۹۳های ارتش آزادیبخش در داخل کشور تا تشکیل از تشکیل یگان

 

این سا مان با توجه به ساختاری که دارد و تسلط ره ری بر روی آن فاقد هرگونه نوآوری و تغییر مث ت است. در 

« های ارتش آ ادی بخش در داخل کشور یگان»روی  یرواقعی بودن فرمان رجوی برای تشکیل « ۲۹ارش گز»
ایش ا  آن در طور دو ماه اعضای بخش ت لیغات مجاهدین ا   و آن را عوامفری ی نامیدم. دست گذاشتم

تان بلوچستان اطالعیه های دانشجویی و ... ا  آنربایجان  ربی گرفته تا سیس ااریس به نام تشکل« اورسوروا »
 «کیشوتی دن»جوی به دروغ در ایام گفتند. مسعود ر ها را به ره ر مقاومت ت ریک می دادند و تشکیل این یگان می

 خود خطاب به سران رژیم گفت:  ۳۱۲۹فروردین  ۳۹

 

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=722:-l-r-&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=722:-l-r-&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
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ی خش و خواهید امتحان کنید تا ما هم برای دفاع ا  خود جانانه و جنگ آ اد با این حار با  هم اگر می»

 «بار امتحان کنید! ۲۹مسلحانه در داخل میهن اشغار شده دست با  ایدا کنیم. بفرمایید: 

 
M-https://www.youtube.com/watch?v=fLe8lsTtS 

 
کردند به  را مطرم می« ای نه تودهم ار ه مسلحا»در ااسخ به کسانی که شعار  ۶۳مسعود رجوی در خردادماه 

  طعنه گفت:

ای  ی مسلحانه توده شده، آن چه را م ار ه ال ته هریک ا  دوستان و رفقا که بتوانند همین امشب هم»

 « کنیم. مان را تقدیم می نامند، در سراسر کشور آ ا  کنندت ما ایشاایش، ت ریکات انقالبی می

نی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین ی کنو )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

 ( ۳۲، ص ۳۱۶۵

 
شان گذشته کی قرار است دست به  های مورد ادعای وی که یک سار و نیم ا  تأسیس «یگان»معلوم نیست 

 بزنند؟« جنگ آ ادی خش و مسلحانه در داخل میهن اشغار شده»
 

آ ادی خش و امحای تسلیحات آن روشن نکرده   سالم ارتش ا با خل تکلیف خود و نیروهایش ر مسعود رجوی هنو 
ادعا « برخی متحدین ایکار»توسط « ای توده ی مشی مسلحانه»تزهایی همچون در برابر  ۶۳است. او در سار 

 کرد:  می

 
تاکتیک مسلحانه،  ی مجاهدین و نفی ی انقالبی و مسلحانه در قدم اور و نقداً جز مخالفت با م ار ه»

 مین گذاشته  ها)ی بر ی شعار، یعنی بدست گرفتن سالم  فهومی نداردت تا کی نوبت به بخش نسیهم
 «برسد؟!«! ها توده»شده( دوش بدوش و دست در دست 

ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

 ( ۳۸، ص ۳۱۶۵
 

توسط تک « تروریستی»و حرکات « خشونت»سالم و محکومیت  سار اس ا  خل  ۳۳دهد  یاو اکنون توضیحی نم
 را به دست بگیرند؟ « شده( گذاشته  ها)ی بر  مین سالم»تک مجاهدین کی و چگونه قرار است 

 

ای  نیست مسعود رجوی به گونه« های ارتش آ ادی خش در داخل کشور یگان»ی  جایی که اثری ا  م ار ه ا  آن
چیز در داخل کشور مهیا شده،    ، همهادعای اومورد    گویا برای جنگ آ ادی خش و مسلحانهکند که  می مودوان

رود  هم می المللی دست او را بسته که آن ها صورت گرفته و تنها شرایط بین اند، سا ماندهی نیروها آماده شده
 حل و فیل گردد! 

ها هزار  با آن که مجاهدین دارای صدها هزار هوادار و ده ۶۰خرداد فری کاری است. اس ا  سی سرااا ها،  این ادعا
ی نیروی تشکیالتی این  تتمه ۳۱۶۳نیروی تشکیالتی بودند کمتر ا  یک سار توانستند دوام بیاورند. در بهار 

ایران  عضو این سا مان در  سا مان که هنو  دستگیر نشده بودند یا فراری بودند و یا در حار خرو  ا  کشور. هیچ

نماند و همگی راهی خار  شدند. م ار ه مسلحانه چریکی در شهر و جنگل به سرعت شکست خورد. حاال اس 
ا  گذشت سه دهه و در حالی که مجاهدین کمترین نیروی تشکیالتی در داخل کشور ندارند و اکثریت  ندانیان 

 ادعای رجوی را چه باید نامید؟     اند، ی ششم عمر خود را آ ا  کرده سیاسی وابسته به این سا مان دهه
 

چی  مهدی ابریشم ،ا  شورای ملی مقاومتسار ایش در جریان انقالب ایدئولوژیک و بحران گسست نیروها  ۹۲

  مدعی شده بود:
 

جایی که به وضعیت نیروهای  ای برای رژیم خمینی نخواهد بود. تا آن تابستان امسار، تابستان آسوده»
شود، در ابعاد کمی و کیفی منسجم و متشکل، در راستای تدارک قیام  مربوط می سا مان در داخل کشور

اند که در صورت ایش آمدن شرایط اضطراری و حوادث  یرمترق ه یا حوادثی که ا   روند و آماده به ایش می
 «دسترس ما خار  است مثل جنگ یا مرگ خمینی، خالء احتمالی قدرت را ار کنند.

 

ها را اشت سر  «ترین تابستان آسوده»یکی ا   ۶۴در سار « رژیم خمینی»چی،  ابریشمبرخالف ادعای مهدی 
گذرد اما در سیاست مجاهدین بر همان ااشنه  سار ا  مرگ خمینی می ۹۵سار ا  اایان جنگ و ۹۶گذاشت. 

 شان مشغولند.  چرخد و مسئولین این سا مان همچنان به وعده دادن به هواداران ق لی می
 

ی ی رهیهای  نج سار شکست۲۹سار »مژده داد که  ۳۱۲۱در ایام خود به مناس ت فرارسیدن سار  مریم رجوی

ها و  زشیسار خ۳۱۲۱ران بود و سار یمقاومت مردم ا ها و دستاوردهای ه و سار کهکشان جهشیت فقیم والیرژ
د ره ری این عام مجاهدین در اشرف که باعث ش وی همچنین در ارت اط با قتل« سار هزار اشرف است...

https://www.youtube.com/watch?v=fLe8lsTtS-M
https://www.youtube.com/watch?v=fLe8lsTtS-M
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اش مجاهدین جان به در برده را ا  این قرارگاه خار  کند،   سا مان به فرمان دولت آمریکا تن داده و علیر م میل

   گفت:

ن شد و یران تضمیت در اشرف، ماندگاری مقاومت ایه بشریت علیدر سار گذشته در برابر قتل عام و جنا» 
 «افت.یران، فزونی یو کل مقاومت ا ها یت اشرف و اشرفیاعت ار و منزلت و مح وب

 
http://www.mojahedin.org/news/135511 

 : اعالم کرده بودند« سار سرنگونی»را  ۲۹مسعود و مریم رجوی سار 
 

م ایرانیان، به  ندانیان را به عمو ۳۱۲۹ مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، دمیدن بهار»
های شهیدان و به هواداران و اعضای مقاومت ایران، به ویژه به مجاهدان اشرف و لی رتی  سیاسی و خانواده

، سار سرنگونی رژیم آخوندی و سار تحقق آ ادی و دموکراسی در ۲۹ت ریک گفت و آر و نمود که سار 
و بن بست و نک ت و فالکت آخوندها بود و سار ایران باشد. وی گفت سالی که اایان یافت سار بحران 

 «جدید، سار سرنگونی مالیان، است.

 
-07-21-03-iew=article&id=1826:2013http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&v

16&catid=38&Itemid=101-41 

 
کنند در اقدامی عجوالنه  فقیه معرفی می  حسن روحانی که آن را شکست والیت جمهور شدن رئیس اما اس ا  

های هواداران مجاهدین هم ا   بوک تغییر دادند و بالفاصله لوگوی فیس« فیل سرنگونی»را به « سار سرنگونی»
های ارتش آ ادی خش در داخل کشور هم خوابید و به دست  « یگان»تغییر یافت. همچنین باد « فیل»به « سار»

 فراموشی سپرده شدند. 
 

  اعالم کرده بود: ۳۱۲۳مریم رجوی یک سار و نیم ایش و در آنرماه 

جن ش مقاومت  این تحور ]بیرون آمدن مجاهدین ا  لیست تروریستی آمریکا[ همچنین امکان تجدید قوای»

ایوستن آنها را فراهم کرده است. بله اثر بسیار مهم،  در داخل کشور و گسترش واحدهای مقاومت و بهم

ویژه جوانان  های مقاومت در ایران است. این تحور بر مردم، به دادن یگان ای برای سا مان  آ ا  روند تا ه

 «م ارک باد.

-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-http://www.maryam

46&Itemid=55-10-19-04-08-2013&catid=9:2009 
 

مجاهدین که با بحران استعفا در شورای نشد و « ایوستن آنها بهم گسترش واحدهای مقاومت و»اما خ ری ا  

های خارجی خود مانور قدرت و انسجام و ایشرفت بدهند  حساب ملی مقاومت مواجه بودند برای آن که نزد طرف
انجمن ایرانی در  ۱۰۰فیل دیگری هوا کردند و بیش ا   ۳۱۲۹بهمن  ۳۲که مج ور به ترک اشرف شدند در  اس ا  آن

 خار  ا  کشور مثل قارچ روئیدند. 
 

ایوستن  بهم»و   «های ارتش آ ادی خش مجاهدین در داخل کشور یگان»خواستند با  اگر تا ایش ا  این می

« جنگ آ ادی خش مسلحانه در داخل میهن اشغار شده»ی  رژیم را سرنگون کنند و وعده« های مقاومت واحد
های خانوادگی  شان انجمن کشور دنیا که  الب ۳۸انجمن ایرانی در  ۱۰۰خواهند با بیش ا   دادند این بار می می

 موجودیتی ندارند رژیم را در داخل کشور سرنگون کنند!  هستند و هیچ
رف که مسعود رجوی اس ا  ترک قرارگاه اش هستندی «اشرف»های اوشالی بخشی ا  هزار  در واق  این انجمن

کانون » نزدیکی شهر خالص عراق قرار داشت و که در «اشرف»به جای یک این بار بود. ی ایجادشان را داده  وعده
در شهرهای ارواا و آمریکا و کانادا و « اشرف» ۱۰۰جای کار نقداً بیش ا   شد تا این خوانده می« استراتژیک ن رد

 استرالیا ساخته شده است.

با ی مسعود رجوی  شب هر کس به خیمهشدند خود بهتر ا   ها معرفی  کسانی که به عنوان نمایندگان این انجمن
 دهند.  ها گواهی می عملی و شکلی بودن این انجمن واقف هستند و در خلوت خود به بی

 
« جنگ آ ادی خش نوین»و « استراتژی ارتش آ ادی بخش ملی»اس ا  سقوط دولت صدام حسین و شکست 

ای  ی گوناگون در داخل کشور شدند. اارهها مجاهدین به منظور فریب اعضا و هوادارانشان مدعی تشکیل انجمن

که مسئولش مهری امیری حتی با صدای « انجمن دفاع ا  حقوق  نان در ایران: » ها ع ارت بودند ا  ا  این انجمن
کانون  نان کمیته »آمریکا گفتگوی رادیویی کرد و مدعی حضور در ایران شد و یا برای کنگره آمریکا ایام داد. 

 « کمیته رفراندوم آ اد ایران»به ریاست آفاق روشنی، « انرفراندوم آ اد ایر
 

http://www.mojahedin.org/news/135511
http://www.mojahedin.org/news/135511
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:2013-03-21-07-41-16&catid=38&Itemid=101
http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:2013-03-21-07-41-16&catid=38&Itemid=101
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
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، «رانهای حمایت ا   ندانیان سیاسی ای ی انجمن اتحادیه» ، «انجمن ور شکاران هوادار مجاهدین خلق ایران»
، «ران ـ مشهدیا یكارگر یه شوراهایاتحاد»، «هوادار مجاهدین خلق ایران -اتحادیه شوراهای  کارگری ایران»

هواداران  -تهران  -شوراهای کارگری ایران  اتحادیه»، «اتحادیه معلمان تهران بزرگ»، «انجمن  نان ندای آ ادی»
هواداران سا مان مجاهدین خلق ایران،  -تهران بزرگ اتحادیه معلمان مسلمان»، «سا مان مجاهدین خلق ایران

، «هواداران مجاهدین خلق ایران -کانون صنفی کارگران و کارمندان مشهد »، «جمعی ا  معلمین و کارگران تهران»

جمعی ا  »، «قوچان -هواداران سا مان مجاهدین خلق ایران»، «مشهد -هواداران سا مان مجاهدین خلق ایران»
 «. هواداران سا مان مجاهدین خلق ایران -جوانان مشهد

آوردند تا االکاردهایی را با امضای این  مسئوالن مجاهدین در ا ای ارداخت اور افرادی را به استخدام خود در می
ارداخته و در  ها  های صوری در معابر عمومی نیب کنند و به صدور اطالعیه در خار  ا  کشور به جای آن انجمن

 دادند.  های این سا مان انتشار می و سایت ی مجاهد نشریه
 

 تکثیر اشرف و کارزار سرنگونی

 

شود  روی این سا مان تیره و تارتر می اندا  ایش شود و افق و چشم ی مجاهدین تنگتر می ی محاصره هرچه حلقه
ته دولت سار گذش ۶در  در حالی کهشود.  بر میزان ادعاهای خالف واق  ره ری عقیدتی مجاهدین افزوده می

ی  میزان تلفات مجاهدین در عراق در یک سار گذشته به اندا هها افزوده شود و  عراق اجا ه نداده یک نفر به آن

اند و میانگین طور عمر افراد  تر شده و شکننده  تر فرتوت جاهدیننیروهای مطی این مدت و سار ایش ا  آن بوده  ده
مسعود رجوی  ،ای است خمینی و خامنه« جهنم»ردم ایران در رجوی، کمتر ا  میانگین طور عمر م« بهشت»در 

لشکر فدایی »در ایام به  ۳۱۲۹در آنرماه  گوید. او اشرف در همه جا سخن می« شدن ور تکثیر و شعله»ا  
 :مدعی شد « اعتیابی در لی رتی

  

ند که با دست خالی ده  شود. فر ندان رشید ایران به دنیا نشان می ور می اشرف در همه جا تکثیر و شعله»
توان و باید. ال ته با مایه گذاشتن ا  جسم و جان و روم و روان. این چنین اسطوره و  و بدون سالم می

 «کهکشهان اشرف با یک درس درخشان دیگر به بیکران و به جاودان رساندید. 
 

om/video/82442377http://player.vimeo.c 

 
نشینی  ی یک عده و عقب  عام بیرحمانه در جمالت باال نیست. قتلبا ی ت لیغاتی  جز توهم یا حقههیچ منطقی 

شود؟ چرا  وری اشرف منتهی می به دشمن چگونه به تکثیر و شعله« سنگر استراتژیک ن رد»بقیه نیروها و تحویل 
گران سیاسی مواجه  ی تحلیل کند؟ مسعود رجوی وقتی با سخره یهیچ ناظر مستقلی چنین ادعایی را تأیید نم

اکنون هر کس »ادعا کرد « مؤسسان چهارم ارتش آ ادی!»خود خطاب به  ۳۱۲۹دیماه  ۵شود در ایام مورخ  می
العین در اشرف و  که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد کار ار شعله ور سرنگونی را به رای

چشمی »المللی و ناظران مستقل نه  گران بین یعنی تمامی تحلیل« شنود بیند و خروش آن را می لی رتی می

 دارند. « برای دیدن و نه گوشی برای شنیدن
برای توصیف ، تر شدن اوضاع س ا  هر شکست و تنگاست که مسعود رجوی ا ع ارتیهم « کار ار سرنگونی»

ماه گذشته مدعی برگزاری سه  ۳۵برد. وی طی  دین به کار میموقعیت رو به  وار رژیم و رو به اعتالی مجاه
سر به امیدوارم تعدادشان  در این کار ارها که« خلق قهرمان»معلوم نیست جای  شده است.« کار ار سرنگونی»

 ، کجاست؟فلک نکشد

 
http://www.mojahedin.org/links/8304 

 
تفسیر خاص خودش را دارد. چنانچه حمالت موشکی به ال ته ن اید فراموش کرد که مسعود رجوی برای همه چیز 

 جا  د و گفت:  «اقرار به شکست رژیم»لی رتی و کشتار مجاهدین در اشرف را در یک تفسیر وارونه و  یرواقعی 
 

المللی در موضوع اشرف و کشتار و گروگانگیری است  رار آشکار دشمن به شکست سیاسی و بینقاین ا»

رو  ا  اایان اعتیاب  ذای جهانی به جنایت جدیدی دست بگشاید و دق  ۳۰تر ا  واال نیا ی نداشت که کم
 «دلی خالی کند. 

 
مثالً وی در سخنرانی خود خطاب به ساکنان حتی کلمات نیز در دستگاه عقیدتی او تعریف خاص خود را دارند. 

 گوید: می ۳۱۲۳اشرف  در سوم خرداد ماه 

 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-485.html
http://player.vimeo.com/video/82442377
http://player.vimeo.com/video/82442377
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و م ار ه و « اناهندگی»المللی، کلمه  را به صلیب سرخ بین« صلیب»مجاهدین[ باید آمو ش بدهند کلمه »]

را به مدعیانی که با « سیدموکراآ ادی و »مخالفت با دیکتاتوری را به کمیسیاریای عالی اناهندگی، کلمه 

 «کوبند.  این حربه و با برچسب تروریستی بر سر و روری مقاومت یک خلق در  نجیر می
 

کامالً متفاوت ا  اهدافی است که برای تشکیل صلیب سرخ جهانی « صلیب»ه کار بردن منظور مسعود رجوی ا  ب
ی دوباره به مجاهدین گرفتار در  کند وعده در نظر گرفته شده است. صلی ی که مسعود رجوی ا  آن صح ت می

کویت در  جان بدهند. او اس ا  جنگ« صلیب»بایستی تا نفر آخر در عراق نره نره بر روی  عراق است که می

بایستی همچون  معروف شد روی این مسئله تأکید کرد که هرکس می« صلیب»نشستی درونی که به بحث 
ی بردگان به صلیب  را تیویر کرد که همه« اسپارتاکوس»ی آخر فیلم   اش را بردوش بکشد و صحنه مسیح صلیب

اس ا  آن که شاهد جان  نفرات کشیده شده بودند و سپس تأکید کرد که خودش و مریم هم به عنوان آخرین
نویسد هم حاضر نیست  می« سناریو»مسعود رجوی وقتی شوند.  به صلیب کشیده می نددادن بقیه بود

 شود و جزو اولین نفرات به صلیب کشیده شود.« ایشمرگ»
گر  ا نظارهچه وعده داده بودند ا  دور قرار است جان دادن مجاهدین بر صلیب ر ال ته او و مریم رجوی بر اساس آن

 باشند. 

حق »هم بایستی دانست که اصوالً مجاهدین تا ایش ا  سقوط صدام حسین « اناهندگی»در مورد آمو ش دادن 
ها را داشتند  که قید جدایی ا  آن م ار ینیشناختند و  را برای اعضای خود نیز به رسمیت نمی« اناهندگی

دادند. شرم آن را در  اطالعاتی و امنیتی رژیم می  ل دستگاهکردند و تحوی ی ایران می مستقیم و  یرمستقیم روانه
 ام.  آورده« ۲۹گزارش »

طنز تلخی است که  ،هم ا  سوی مجاهدین به کشورهای ارواایی و آمریکا و ... آن« سیدموکراآ ادی و »آمو ش 

 اند.  را تجربه کرده ای ا  آن و قربانیان این سا مان در عراق گوشه تواند مدعی آن باشد تنها مسعود رجوی می
 

http://www.mojahedin.org/links/8304 
 

المللی نیز به ادعاهای گزاف  های بین های بزرگ و نهاد المللی، دولت های بین مسعود رجوی در مواجه با شخییت
در و برای مثار اشود.  آورد. چنین سیاستی قطعاً با تمسخر و ریشخند آنان روبرو می اایه و اساس روی می و بی

 مدعی شده بود:  ۶۴نامه به گورباچف در سار 

 
هزار حزب و سا مان سیاسی و سندیکا و اتحادیه کارگری و شورای صنفی و  ۳۲تاکنون نزدیک به »

سا مانهای دانشگاهی و مذه ی و شخییت های مختلف سیاسی و اارلمانی و علمی و اجتماعی و 
های رسمی خود بعنوان نماینده  ها و موض  گیری ی ملی مقاومت ایران را طی بیانیهفرهنگی، شورا

 «مقاومت مردم ایران و جانشین دموکراتیک برای رژیم خمینی برسمیت شناخته اند.

 
post_2179.html-http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog 

 
دانست  گورباچف توجهی به این ادعاهای اوچ و توخالی نکرد و حتی حاضر نشد ااسخ وی را بدهد. چون می

 روی هم چنین حمایتی نداشتند. « احزاب برادر»و « اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود»اتحاد جماهیر شوروی و 

ی  و گورباچف ارورش یافته« بوروالیت »مسعود رجوی توجهی نداشت که حزب کمونیست روسیه و در رأس آن 
 دهند. آمیز ایام را تشخیص می دستگاه دروغ و تزویر استالینیستی هستند و به سهولت محتوای مزورانه و م الغه

 
 

 

http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog-post_2179.html
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 ( 15/24/89) یی سری رجوی به گورباچف )سند از آرشیو دولت شوروی به شماره از نامه

 

post_2179.html-http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog 
 

 گفت: « با اطمینان»نگری  بدون کمترین آینده، که خود گرگ باران دیده بود یا در همان نامه به گورباچف
 

ی که تنها به جنگ، سرکوب و درآمد دار دیکتاتوری مذه ی و قرون وسطائی خمینی، رژیم ماق ل سرمایه»

نفت متکی است، محققاً همچون دیکتاتوری کمپرادور شاه، محکوم به سرنگونی است بنحوی که با 
توان گفت در کنگره بعدی حزب کمونیست اتحاد شوروی ) کنگره بیست و هشتم ( هیچ اثری  اطمینان می

ومت عادالنه مردم ایران در برابر رژیم ضدبشری خمینی ا  این رژیم در ایران نخواهیم یافت. ما به ایرو ی مقا
 « همچون ایرو ی شما در ق ار فاشیسم هیتلری و در ق ار دیکتاتوری تزاری یقین داریم.

 

تقری اً  ۳۲۲۰ی  های ژوئن و ژوئیه ی بیست و هشتم حزب کمونیست اتحاد شوروی در ماه هنگام برگزاری کنگره
ی حزب  و هشتم آخرین کنگره ی بیست برجای نمانده بود و کنگره« قعاً موجوداردوگاه سوسیالیسم وا»اثری ا  

این هم و  اثری ا  این حزب باقی نماند و به تاریخ ایوست  کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود و اس ا  آن هیچ
  روی هوا ماند. ی مسعود رجوی « داهیانه»  بینی ایش

 

اوشی کرد اما در  شود چشم اگر یکی دو مورد باشد می   آب در بیاید.بینی هریک ا  ما اشت اه ا ممکن است ایش
راج  به اوضاع رژیم و عراق و منطقه و ااو یسیون و  مجاهدین سار گذشته سالی و ماهی ن وده که ۱۱

 بینی کرده باشند و  لط ا  آب در نیامده باشد. و... ایش« مقاومت»
 

 برای نفوذ در جامعه ایرانخط مشی مجاهدین 

 

جنگ آ ادی خش »و شکست مطلق استراتژی « ارتش آ ادی خش ملی»اس ا  سقوط دولت عراق و انحالر 
مجاهدین به منظور مطرم کردن خود در جامعه و معادالت سیاسی به م ار ه در اشکار فانتزی روی آوردند  ، «نوین

د مختلف و ارداخت اور و در های هوادار مجاهدین در داخل کشور با استخدام افرا و با تشکیل صوری انجمن
های شهدا و  ندانیان سیاسی  مواردی با وصل شدن ا  طریق تلفن و ایمیل به  ندانیان سیاسی سابق و خانواده

االکاردهایی را در نقاط مختلف شهر با  ندخواست ها می بردند ا  آن و افرادی که بستگانشان در اشرف به سر می

آن را برای مجاهدین ا  طریق ایمیل ارسار کنند.  ،و با گرفتن عکس و فیلم نیب کنندهای یادشده  امضای انجمن
در  تابناکاین ارت اطات را تحت نظر داشت. سایت امنیتی  ،دستگاه اطالعاتی و امنیتی نیز با اشراف به موضوع

 ئله ارداخت. به این مس« شوند ها دموکراتیک می وقتی تروریست»با انتشار مقاله ای تحت عنوان  ۳۱۸۲آبانماه 

http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog-post_2179.html
http://bazaferinieazad.blogspot.se/2007/10/blog-post_2179.html


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

0۳5 

 

 

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=25085 

 
هشدارهای »ی  مقالهدر کرد همان موق   با توجه به خطری که جان  ندانیان سیاسی سابق مجاهد را تهدید می

 به این موضوع ارداخته و تأکید کردم: « امنیتی سایت تابناک را جدی تلقی کنیم
 

توانند هدف  ی مجاهدین در داخل کشور می شده  هواداران شناخته بدون تردید  ندانیان سیاسی سابق و»

مجاهدین با « ایوند دوباره»طرم موضوع ... ها برای سرکوب باشند. سا ی  ها و  مینه اصلی این گونه تحلیل
تواند  در ایران ا  سوی سایت تابناک را جدی بایستی گرفت. این هشدار می« برخی حامیان سابق خود»

ی  ندان و یا حمایت ا   گسترده و اعمار فشار روی کسانی باشد که سابقه  ی برای دستگیریسا    مینه
 یغیت ل یها تیفعال  است، یگفتن»اند. به ویژه که این سایت اضافه کرده است:  مجاهدین را داشته

 «را اشت سر گذاشته است. یر، روند رو به رشدیك سار اخیها در  ن در دانشگاهیمنافق
 

200.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 
ت لیغی   افراد یاد شده قادر به فعالیتدیدند. چه  مجاهدین در تحلیل نهایی هر دو سوی ماجرا را به نف  خود می

د. به همین دلیل مسئوالن مجاهدین بدون توجه به شدن شدند و چه توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر می می
به تماس با  ها، سالمت و امنیت سوژهبدون اهمیت دادن به و  ها و خطوط تلفنی ثابت و دستی کنترر دائم ایمیل

ها ا  راه دور  یر نظر  هدایت سوژهو  تشدید شد ۸۸این سیاست در دوران جن ش دادند.  داخل کشور ادامه می

تواند خط و خطوط  ای مجاهدین به سادگی می ی رژیم ادامه یافت. در حالی که تلویزیون ماهوارهدستگاه اطالعات
ی خلوت شهر  سیاسی و ت لیغی خود را در ابعاد وسی  انعکاس دهد و نیا ی به  دن یک االکارد در یک نقطه

 نیست. 
ده بود و یا ارسار فیلم ا  ق ر برای نوشتن یک شعار در یک شهرستان که فرمانش ا  طریق تماس تلفنی داده ش

خوش ختانه حکم اعدام نفری به اعدام محکوم شدند که  ۵ی  ... یک خانواده آقا سلطان و سهراب اعرابی وندا 
علیر م تقاضای عفو و ... همچنان  یر حکم اعدام به سار  ۵اس ا  گذشت ولی دو نفر دیگر سه نفر شکست 

 برند.  سر می

 
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=185967 

 
آقایی نیز به خاطر ارسار چند فیلم ا  تظاهرات و ... ا  طریق ایمیل دستگیر  جعفر کاظمی و محمدعلی حا 

 و یا ع دالرضا قن ری معلم  ندانی، به خاطر ارسار فیلم تظاهرات عاشورا به اعدام محکوم شد.  شدند.

 
 http://persian.iranhumanrights.org/1390/12/ghanbari_reza 

 
 المرضا خسروی نیز به خاطر تماس تلفنی با سیمای آ ادی و اعالم آمادگی برای ارداخت کمک مالی و نیب 

ها اشاره  به آن« ۲۹گزارش »اسی سابق که در ها  ندانی سی سپرده شد. در همین مدت ده طناب داراالکارد به 

های متمادی را در  ندان  کنند نیز دستگیر شدند و سار ی انجم و ششم عمر خود را طی می ام و دهه کرده
 برند.   گذراندند و یا همچنان با وجود مشکالت جسمی شدید در  ندان به سر می

 
بندی تجربیات جن ش  اند که بر اساس جم  کید کردههای درونی مجاهدین، مسئوالن این سا مان تأ در نشست

ند. برای آشنایی نسل اند که مردم ایران و به ویژه نسل جدید با مجاهدین آشنا نیست به این نتیجه رسیده ۸۸
 جدید با مجاهدین بایستی تالش کرد و بهای آن را با خون ارداخت. 

کند. اما حاصلی « راهگشایی»رفت  جاهدین میکوشید با خونی که ا  ایکر م ایشتر نیز مسعود رجوی می

ا را به عملیات اندرکاران اروژه. مژگان اارسایی کسی که بیشترین نیروه نداشت جز ارتقای مقام دست
شاهدان متعددی گفتگوی  مسئور اور مجاهدین شد. ،به انتخاب ره ری عقیدتی با گشت فرستاد، در ا ایش بی

  اند: را نقل کردهاش  هنگام معرفیاو و مسعود رجوی 
 

در جلسه معرفی مژگان اارسایی به عنوان مسئور اور سا مان، رجوی رو به  جمعیت و خطاب به مژگان »

گفت خواهر مژگان شما قور داده بودید که همه افراد قرارگاه انزلی را به کشتن بدهید؟ که مژگان گفت 
های عملیاتی را به داخل فرستاده و به  ن تیماش را نداشتیم! و این در حالی بود که مژگان بیشتری ضهُعر

 « کشتن داد و یا دستگیر شدند.
 

61747.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
 

 ای «در م ار ه سراسری« ها دهتو»ها ا  فقدان حضور  شکوه و شکایت»در ااسخ به  ۶۳در خردادماه مسعود رجوی 

  دست گذاشت و گفت:« های میلیونی در صحنه حضور توده»نااذیر بودن  روی امکان ،که مجاهدین مدعی آن بودند

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-200.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-200.html
http://persian.iranhumanrights.org/1390/12/ghanbari_reza
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61747.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61747.html
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ی قیام و رنجیر گسستن عمومی، مطلقاً حضور   ای که تا لحظه یکی واقعیت اختناق و سرکوب و حشیانه»

 «کند.  در اایان دوران شاه امکانپذیر شد( عمالً امکانااذیر میهای میلیونی در صحنه را )بنحوی که  توده
ی کنونی انقالب )اصولی کیست؟(، انتشارات سا مان مجاهدین، فروردین  )اصور م ار اتی حاکم بر مرحله

 ( ۳۸، ص ۳۱۶۵
 

 ۸۸ر جن ش خواهد ا  تاریخ درس ع رت بگیرد و اشت اهاتش را بپذیرد. او با آن که د او هنو  که هنو  است نمی

هایش و  ها را دیده است اما به جای اذیرش اشت اهاتش و تیحیح دیدگاه حضور میلیونی مردم در خیابان
های مجاهدین  ترین حلقه  ند و همچنان بر ارداخت بها ا  سوی ضعیف وارونه می  ش، نعلن بندی صحیح ج جم 

 کند.  اافشاری می
با  این سرکوب و مقاومت  ندانیانبا ایوند دن تالش کردند غاتشان در ت لی اوین، مجاهدین ۱۵۰سرکوب بند اس ا  

دهند رژیم را  می دلداریآینده و ناامید در لی رتی  ضمن آن که به نیروهای خسته، بی ،«تکثیر اشرف»و « اشرف»
ن  کوشند در ت لیغاتشا همچنین مجاهدین میتحریک کنند تا فشار هرچه بیشتری روی  ندانیان سیاسی بیاورد. 

ها را ناشی ا   نشان داده و هرگونه مقاومت در  ندان آنو تحوالت  های ایران به نوعی خود را در ارت اط با  ندان

 جا بزنند.« لی رتی»و « اشرف»ایوندشان با 
 

دندان  و المللی قید چنگ نیز که در تنگنای مشکالت داخلی و بیندستگاه اطالعاتی و امنیتی و قضایی رژیم 
تر در  . چنانکه ایشبرد میو  المرضا خسروی را به قربانگاه  کند میا  فرصت استفاده  را داردبه مردم نشان دادن 

ی  توانست  مینه های اطالعاتی و امنیتی می بینی ایش بنا بهکه « ها یارانه»هنگام شروع طرم ۳۱۸۲ مستان 

علی صارمی سه نفر ا   ندانیان آقایی و  های شهری را ایجاد کند جعفر کاظمی، محمدعلی حا  برو  شورش
 تا مردم حساب کارشان را بکنند.  دار آویختندبه به همراه  هرا بهرامی سیاسی سابق هوادار مجاهدین را 

استق ار اعدام  المرضا خسروی رفت و تأکید کرد که به اش رفت  ای که شرم خط مشیمسعود رجوی بر اساس 
شود.  چرا که باعث مطرم شدن نام مجاهدین می م جای ت ریک هم دارددر نگاه او این اعدا .گوید نمی  «تسلیت»

تر هم مجاهدین در تماس با  ندانیان سیاسی سابق مطلقاً رعایت مسائل امنیتی را نکرده و گاه با با شماره  ایش
دید گرفتند. در ااسخ به اعتراض ش ها شنود داشت تماس می بود و مطمئناً رژیم روی آن« سرخ»هایی که  تلفن

 تر ا  شهدا است؟  ها رنگین گفتند مگر خون آن می ،کت ی و شفاهی من

های دانشجویی   هایی که تحت عنوان انجمن  اعدام  المرضا خسروی علیر م هیاهوی ت لیغاتی مجاهدین و بیانیه
 «اورسوروا »ها  نکردند و منشاء آ داران گیالن و جوانان کرمانشاه و ... منتشر  ا  سراسر ایران و جمعی ا  کامیون

 ی ایران به خود جلب کرد و عمالً با تاب چندانی نداشت.  کمترین توجه را در جامعهمتأسفانه بود 
گرفتن ا  هواداران مجاهدین در ایران باعث مطرم شدن نام مجاهدین در جامعه و یا جلب توجه  تالش برای قربانی

ت کوتاهی روی بخشی ا  هواداران مجاهدین در خار  ا  تواند برای مد شود تنها می در میان مردم ایران نمی

 کشور و اعضای مجاهدین در لی رتی تأثیر داشته باشد. 
 

مجاهدین روی خ ر اعالم حمایت  ندانی سیاسی علی معزی ا  برگزاری ت لیغاتی ی  هیاهوی  یرمسئوالنه
دعوت به اعدام و تحت فشار  فوق وی سیاست  در ادامه ی این سا مان در سالن ویلپنت ااریس، مراسم ساالنه

علی معزی که دو فر ندش  اس ا  سقوط صدام حسین به گذاشتن بیشتر او ا  سوی  ندان انان جنایتکار است.  

 برد و با مخاطرات جانی در  ندان روبرو است.  اند ا  بیماری سرطان و کلیه رنج می مجاهدین ایوسته
بایستی کمپینی برای تحت فشارگذاشتن  سم مجاهدین در ااریس، میبه جای مانور دادن روی حمایت او ا  مرا

« های ماجراجویانه خوانی رجز»مسعود رجوی برای مطرم کردن خود مشوق رژیم جهت درمان وی تشکیل داد. 
فرستادن هواداران مجاهدین رو در روی بنیانگذاران مجاهدین ایستاده است که حتی در   است. او برای به قربانگاه

   دادند: ت خود هشدار میوصی
 

 ولی اشـتوانـه بـا نکـرده خـدای )یـا اشـتوانـه بدون و محتوا بدون های اعالمیه صدور و رجزخوانی»

  ادگان( اصغر بدی  )علی «است.  لط کامالً  دارد(  ودگذر تند تب یک ا  حکایت که ماجراجویانه
 

های ایش رو را اشت  ر عراق قربانی بدهند تا بحرانم دکوشند هم در ایران و ه مجاهدین میدر شرایط کنونی 
بیرحم و خونریز مواجه  انی. اعضای مجاهدین در عراق و هواداران این سا مان در ایران با دشمنسر بگذارند

 اندا د.  ها را بیش ا  ایش به خطر می هستند، تحریکات مسعود رجوی جان آن

 

 «داعش»ی تحت هژمونی دخالت در امور داخلی عراق و حمایت از نیروها

 

 «، بیابیا»و با شعار  های عراق که به دستور مسعود رجوی مجاهدین در تحوالت و درگیریهرچه بیشتر دخالت 

  شود. دفاع بی عام مجاهدین و قتل« لی رتی»به   ی انتقامی حملهیک سا    مینهتواند  میگیرد  انجام می
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است. این شعار ا  سوی کسی سر داده « لی رتی»رای حمله به دعوت ا  نیروهای خونریز عراقی ب« بیا ، بیا»

گفتن مسعود رجوی که در « بیا، بیا»ی  نتیجه ی ن رد را ترک کرده است. شود که ق ل ا  هرکس صحنه می

رژیم به اشرف و تلفات « آمدن»هم روی آن تأکید کرده و سیاستی  یرمسئوالنه خواندم باعث « ۲۹گزارش »
آمریکا  های مجاهدین در ارواا و  «آکسیون»رک این قرارگاه بدون هیچ دستاوردی شد و تنها تنور باالی مجاهدین و ت

 را برای مدتی گرم کرد. 
مورد تفاوت ایدئولوژی مجاهدین و خمینی و هنگام انقالب ایدئولوژیک در  ۳۱۶۴سار چی در  مهدی ابریشم

ر این  مینه نیز تفاوت میان ایدئولوژی مجاهدین و اما امرو  د« کنیم. ما شربت شهادت تو ی  نمی»  گفت: می

تو ی  کند. او سیاست فرستادن افراد روی « شربت شهادت»است که خمینی ا  بین رفته و مسعود رجوی میر 
 را در ایش گرفته است. « میدان مین»

 
تمام است.  «اعشد»نیروهای بنیادگرا و جنایتکار تردیدی نیست هژمونی نیروهای مهاجم به شهرهای عراق با 

 به این موضوع انعان دارند. « داعش» مالی، سیاسی و لجستیکی المللی به جز حامیان های بین رسانه
 

 گوید: گذارد و می صحه می« داعش»ایاد عالوی نیز بر خطر 

 
های وابسته به آن،   نیم. نخست، رشد و قدرت گرفتن القاعده و گروه ما در باره سه مساله حرف می»

ها  داعش، که یک سا مان تروریستی بدنام است و خسارات  یادی به همه جا وارد کرده است. آنمانند 
های نیروهای افراطی بوده  اندا  سیاسی کشور، کامال مطلوب هدف عراق فعار شدند،  یرا چشم اخیراً در

اریم، نقض حقوق ، فساد داریم ، سرکوب و اختناق داریم. نارضایتی داریم، فقر داریماست. فرقه گرائی د

 «...های وابسته به آن.  شود، مانند القاعده و گروه یی میبشر داریمت و چنین فضایی موجب رشد افراط گرا
 

  گوید: و به عنوان راه حل می
 

نخست تشکیل یک دولت وحدت ملی، یک دولت با سا یت دولتی که عمالً دو وظیفه دارد. یکی آشتی فوری در »
 «را کنار بگذارد و مردم را علیه داعش و القاعده بسیج کند.کشور، که تروریست ها 

 

http://ir.voanews.com/content/iraq-isil-crisi-iran-us-ayad-allawi-interview/1939273.html 
 

های  رسانه کنند. حرکت می «دولت اسالمی عراق و شام»یا « داعش»نیروهای درگیر تحت ارچم و شعار 
 دهند.  فرهنگی بزرگ در موصل توسط داعش خ ر میالمللی ا  تخریب  بین

 

ای بر اساس شریعت اسالمی  ها در مناطقی که در حار حاضر در دست دارند قوانین سختگیرانه آن»
رود که میراث فرهنگی عراق به دست آنان نابود شود. ا   اکنون بیم آن می ... اند. )شریعت( اعمار کرده

اس ا   هایی ا  ویرانگری فرهنگی داعش را مشاهده کرد. شده، نشانه رتوان در مناطق اشغا اکنون می هم
شهر موصل و استان نینوا را اشغار کردند، در نخستین « داعش»خرداد ماه سار جاری نیروهای  ۹۰آنکه در 

 «اقداماتشان برخی ا  نمادهای فرهنگی این شهر را ا  بین بردند.

http://www.radiozamaneh.com/158866 
 

های  در سایت« شورای نظامی انقالبیون عراق» تحت عنوان شان ی ها و انعکاس بیانیه ها آن خواندن  انقالبی 
ی منطقه که تهدیدی برای بشریت ترین نیروها رسمی و  یررسمی مجاهدین جدا ا  همراهی با ارتجاعی

ی  و ایستادگی در مقابل جامعه ای های فرقه ، وارد شدن در جنگدر امور داخلی عراق، دخالت شوند محسوب می
   تواند عواقب جدی داشته باشد.  و می است المللی بین

 

http://www.mojahedin.org/news/139413 
 

ها با  که مجاهدین روی مخالفت آن« المللی جامعه بین»ت متحده آمریکا و دبیرکل ملل متحد، اتحادیه ارواا، ایاال
را نیرویی « داعش»و   گذرد ابرا  داشته ر عراق میچه د نگرانی خود را ا  آنکنند،  ی اتمی رژیم تأکید می هاروژ

به نزدیکی رژیم و  تواند در عراق می« داعش»گرفتن   ر تحوالت عراق دست باال را دارد. قدرتکنند که د معرفی می

را گوشزد کرده و هواایماهای « داعش»اسرائیل و روسیه نیز خطر  آمریکا و همکاری این دو کشور منجر شود.
  اند.  سوخو روسی به عراق ارسار شده

و ا   کنند معرفی می« القاعده»که خود را بنیادگراتر ا    «داعش» هژمونیتحت  نیروهایحمایت مسعود رجوی ا  
باعث به قربانگاه رفتن  تواند است خطرناک که می  تحت هر عنوان و به هر بهانه، عملی ،اند  شده مان جدااین سا 

 مجاهدین شود. 
های مترقی و  های سیاسی و چهره مرتج  عشایر را شخییت« شیوخ»و  خواندن« انقالبی»را « عشایر عراقی»

که برای ماندن بر هر خس و  آید بر می درمانده حار تنها ا  نهن یک اریشان خواندن« قیام و انقالب»ره ران 

http://www.radiozamaneh.com/158866
http://www.radiozamaneh.com/158866
http://www.mojahedin.org/news/139413
http://www.mojahedin.org/news/139413
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و  «عشیره»شوند؟ یا بایستی تعریف  انقالبی می  «شیوخ»و « عشایر»با کدام تعریف اندا د.  خاشاکی دست می

 جم  هر دو محار است. «. انقالبی»فرق کرده باشد یا  «شیخ»

که او برای « مسیری  نقشه» برد. قرا میرجوی دچار اریشانی است و مجاهدین را بیش ا  ایش به قهمسعود 
شدن است تا او چندص احی بیشتر به « فدا»همانا  ،مجاهدین و هوادارانشان در ایران و عراق ترسیم کرده

اردا د و  در سوریه می« داعش»با نیروهای  مخالفتدر حالی که این سا مان به   ندگی سیاسی خود ادامه دهد.
 ،دهد  می« داعش و ش ه نظامیان اسد ا  ر مندگان سوریهشکست سنگین مزدوران »خ ر ا  

 
http://www.mojahedin.org/news/139416 

 

« انقالبیون و عشایر»ق را در عرا «داعش»و فرماندهی  تحت امر نیروهایبه منظور تحمیق اعضا و هوادارانش 
  .گیرد شان را جشن می د و موفقیتنام می

 
http://www.mojahedin.org/news/139421 

 
 دهند میهای تحت کنترر داعش در عراق  در بخش« خالفت اسالمی»خ ر ا  تشکیل  المللی های بین خ رگزاری

  خوانند. سوی این گروه می تعیین شده ا « خلیفه اسالمی» را ابوبکر ال غدادیو 

 
http://www.radiofarda.com/content/f4_ira_army_fighting_daesh_tikrit/25439439.html 

 
هنگام فتح شهرهای عراق را « داعش»جمعی و ... ا  سوی  گرفته اعم ا  کشتارهای دسته تیاویر جنایات صورت

  :جا ب ینید توانید در این می

 
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20140615232218039 

 
های منتشر شده مربوط به جنایات داعش را که توسط این گروه منتشر شده و همچنان در فضای  بخشی ا  فیلم

   مجا ی موجود است را در این آدرس مالحظه کنید:
 

http://fa.alalam.ir/news/1604323 

 
انتشار یافته مالحظه « سی ان ان»ای تهیه شده ا  سوی داعش را که توسط  در این آدرس فیلم بسیار حرفه

  کنید:
 

be.com/watch?v=8iocmi_Inkshttps://www.youtu 

 
ا  ظلم و  آمده و مردم به جان حسین فرماندهان و نظامیان ارتش دوران صدامبخشی ا  متاسفانه همانگونه که 

نیروهای عراق روی  کارترین و جنایت ترین به اتحاد با داعش و  ارتجاعی المالکی و سپاه قدس در عراق تعدی نوری
این یکی ا  آثار اافشاری بر ماندگاری در عراق است. اند.  ها برخاسته شتی انی ا  آناند مجاهدین نیز به ا آورده

 )محمود ائمی( سیاوش جعفری های  توانید در مقاله گذرد را می چه که در عراق می مواض  مجاهدین در مورد آن

در را که چه  نید چگونه آنبخوانید و ب ی «آییم با  می»و  «ی انقالب لحظه»یکی ا  مسئوالن مجاهدین تحت عنوان 
 کند.  مقایسه می« انقالب ک یر اکت ر»گذرد با  عراق می

 
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4037 

 
مجاهدین گرفتار در لی رتی، در  ره ری عقیدتی برای به قربانگاه فرستادن نسانیا و در جهت اجرای فرامین ضد

ی  هایی که در محاصره دفاع حالی که خود در اورسوروا  و ساحل امن و اشت کامپیوتر نشسته، ا   بان بی

   گوید: نیروهای عراقی و دشمن هستند می
 

 ارداخت هر ر آمادهین مسیكنند و درا ی، دفاع میستم مالك ام مردم بجان آمده عراق ا یبا قدرت ا  ق»
 «.هم هستند ییبها

 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4047 
 

بود؟ « قیام مردم به جان آمده عراق»ی مجاهدین ا  رفتن و ماندن در عراق، دفاع با قدرت ا   مگر هدف و وظیفه
  ؟کرد صورت نگرفت  ها را همراهی می ی نیروهای آمریکایی و ائتالفی که آن چرا این دفاع هنگام حمله

http://www.mojahedin.org/news/139416
http://www.mojahedin.org/news/139416
http://www.mojahedin.org/news/139421
http://www.mojahedin.org/news/139421
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20140615232218039
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20140615232218039
http://fa.alalam.ir/news/1604323
http://fa.alalam.ir/news/1604323
https://www.youtube.com/watch?v=8iocmi_Inks
https://www.youtube.com/watch?v=8iocmi_Inks
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4037
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4037


 ایرج مصداقی          توتالیتاریستی مسعود رجوی                      / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار ۳۹گزارش   

 

0۳۳ 

 

شوند و به منظور فرار ا  ت عات  مجاهدین نیز به دستور ره ری این سا مان وارد گود مینشین  خار دیگر مسئوالن 

های مستعار مانند ساسان صمدی و ... در دفاع ا  داعش و توجیه جنایات این دار و  تحت عنوان نام ،احتمالی

 نویسند.  دسته مقاله می
 

http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf 
 

های مجاهدین  کنفرانس که در کارهواداران این سا مان نیز  ،ها و بر اساس خط داده شده ا  باال و به تأسی ا  آن

 بپوشانند. شوند تا بلکه ل اس عافیت به تن نیروهای تحت هژمونی داعش  دست به قلم میاند  شده  توجیه
با دستان بسته تیرخالص به  که را به خاطر آن «اشرف»ی تعدادی ا  مجاهدین در  سا مانی که اعدام بیرحمانه

جوان عراقی در صدها ی  خواند برای اعدام با دستان بسته می« جنایت علیه بشریت»د شده بوسرشان  ده 
 خواند.  به جان آمده می« انقالبیون و عشایر»کند و جانیان را  موصل هلهله و شادی می

گونه که  آیا سکوت در برابر چنین جنایاتی همان  ی انجام چنین جنایاتی را دارد؟ کسی اجا ه ،ی حق آیا برای اعاده
وقتی سخن ا  فرورفتن در باتالق انحطاط   کردند همراهی با جنایتکاران نیست؟ مجاهدین ایشتر ت لیغ می

  آن است.  های شود، این هم یکی ا  نمونه می

گوید یا مزدور و ارت  آیا خانم ناوی ایالی کمیسیر حقوق بشر ملل متحد هم درمورد جنایات داعش دروغ می
 اطالعات است؟ 

 
وی اند. نا دام صحرایی صدها سربا  اسیر کردهشورشیان سنی گروه "داعش" در شمار عراق اقدام به اع»

ه صورت سیستماتیک انجام شد تقری ا بدون شک جنایت هایی که ظاهرا ب ایالی می گوید که "رشته اعدام

 «جنگی به حساب می آید."
 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/06/140616_u04_un_isis_warcrimes.shtml 
 

کنند تا در صورت مقتضی  خودداری می «هم ستگی ملی»ال ته مجاهدین آگاهانه ا  در  این مطالب در سایت 
توانند عوامل رژیم هم باشند  ی افرادی ناشناس که می وق شوند و مسئولیت مقاالت را به عهدهمنکر مواض  ف

 بگذارند. 

 
دهد و مدعی   بان اعضای شورای ملی مقاومت به خودش مدار میی ماجرا نیست. مسعود رجوی ا   این همه

ج  شایسته ار یابی وضعیت و مر»در ارت اط با عراق و منطقه المللی مجاهدین را  ی بین شود که جامعه می
 «:  شناسد ها می حل ترسیم راه

 

بودند، تاكید  اعضای شورا، كه ا  آمریكا و كشورهای مختلف ارواا، در این اجالس حضور به هم رسانده»
المللی گوناگون،  های بین طرف كردند كه در وضعیت نامتعین و ارخطری كه عراق و منطقه را فرا گرفته،

مقابله با مداخالت رژیم آخوندی در عراق بوده است،  ا كه در طی سالیان ا  نزدیك، درگیرمقاومت ایران ر
های شورای ملی  شناسند و بر صحت تحلیل ها می راه حل مرج  شایسته ار یابی وضعیت و ترسیم

 «.كنند ساالنه شورا تشریح و فرموله شده است، تأكید می های مقاومت ایران كه در بیانیه

 
http://www.hambastegimeli.com/home/یمل-یشورا-یی-اندورهیم-اجالس-5۰۲4۲/خ رها-نیمهمتر-

 مقاومت
 

شود در حالی که عراق درگیر بزرگترین چالش خود اس ا  فروااشی دولت  و یا تلویزیون این سا مان مدعی می
عربی در التهاب  ی و سوریه و منطقه ها هزاران نفر را به کام مرگ برده صدام حسین است و آتش درگیری

بیورت  نده شاهد « میلیون بیننده در عراق و کشورهای عربی و خاورمیانه ۱۳» برد شدیدی به سر می

 اند!  سخنرانی مریم رجوی در مراسم ویلپنت بوده
 

https://www.youtube.com/watch?v=tgqYph1Uszw 
 

بار آن  ۶که بار روی این فیلم در یوتیوب کلیک شده است  ۱۱رو  تنها  ۳۱ی قابل توجه آن که اس ا  گذشت  نکته

  م. یا کلیک کردهو همسرم را من 
 

گیری راج  به  ها به موض  های توجیهی مجاهدین برای اعضای شورای ملی مقاومت و اج ار آن اس ا  نشست
رفت دست به قلم شد اما به خاطر  ، مهدی سام  نیز چنانچه انتظار می«داعش»تحوالت عراق و انکار نقش 

جنگ »، «امپریالیسم جهانی»طل ی سیاسی کوشید با به کارگیری ع اراتی همچون  برخورداری ا  فرصت
« داعش»، و معرفی «مقاومت مردم عراق علیه اشغار دو سویه ا  طرف آمریکا و رژیم ایران»، «تجاو گرانه آمریکا

چون و چرای  ی مورد بحث که همانا حمایت بی نوان یک نیروی تروریستی در ردیف القاعده، ا  کنار مسئلهبه ع

است، بگذرد و روی خطر سپاه قدس و نیروهای تروریستی در عراق « داعش»مجاهدین ا  نیروهای تحت امر 

http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tgqYph1Uszw
https://www.youtube.com/watch?v=tgqYph1Uszw
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 ه به رژیم در عراق است. رژیم تأکید کند، گویا موضوع مورد بحث، انکار نقش سپاه قدس و نیروهای وابست

 

http://www.hambastegimeli.com/داعش؟-یا-ای-خامنه-والیت-اصلی-تهدید-سام -مهدی-5۰۲۲۲/ها-دگاهید 
 

ی راه احمد اده،  دهنده  ی فدائیان خلق و ادامه قرن م ار ه ین یگانه وارث نیما سام « امپریالیستی  ضد»احساسات 
شان  ه سخنرانان مراسم ساالنهدر حالی باال گرفت ک« جنگ تجاو گرانه آمریکا»علیه  اویان، مفتاحی، جزنی و ...

اری ریاست جمهوری رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و کاندید»، همچون «متجاو ان آمریکایی»ااریس، در 

( ت جو ف لی رمن، سناتور سابقت نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و کاندیدای ریاست ۹۰۰۸)
( ت یک هیأت ا  ۹۰۰۲-۹۰۰۵(، هاوارد دین، فرماندار سابق ورمونت و رئیس حزب دموکرات )۹۰۳۹جمهوری آمریکا )

ریسم، عدم تکثیر و تجارت، کمیته خارجی کنگره، دنی دیویس، لورتا کنگره آمریکا شامل تد او، رئیس  یرکمیته ترو
(، ( ت ژنرار جر  کیسی، رئیس ستاد ۳۲۲۲ـ۹۰۰۳سانچزت ژنرار هیو شلتون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا )

( ت ۳۲۲۱-۹۰۰۳( ت لوئیس فری، رئیس اف.بی.آی )۹۰۰۴-۹۰۰۲ارتش آمریکا و فرمانده نیروهای ائتالف در عراق )
ن بولتون، سفیر سابق آمریکا در سا مان مللت دنیس هسترت، رئیس سابق کنگره آمریکات مایکل موکیزی، و یر جا

، رابرت توریسلی، سناتور سابق و نماینده قانونی ساکنان اشرف و لی رتی، ۹۰۰۲ – ۹۰۰۲دادگستری آمریکا )

المللیت سفیر فیلیپ کراولی، دستیار و یر رابرت جو ف، معاون و یرخارجه در امور کنترر تسلیحاتی و امنیت بین 
ت ژنرار دیوید ، ژنرار جیمز کانوی، سی و چهارمین فرمانده نیروی تفنگداران دریایی۹۰۰۲-۹۰۳۳امور خارجه آمریکا )

فیلیپس، فرمانده سابق الیس نظامی و فرمانده عملیات الیس در عراق، سرهنگ وسلی مارتین، فرمانده سابق 
در عراق و فرمانده حفاظت آمریکا در اشرفت سرهنگ توماس کانتور، ا  فرماندهان حفاظت ضدتروریسم ائتالف 

اشرف سفیر مارک گینزبرگ، سفیر سابق آمریکا در مراکش، مشاور کاخ سفید در امور خاورمیانهت آلن در شویتز، 

انتخاباتی رئیس جمهور  حقوقدان و برجسته ترین وکیل ارونده های جنایی، ااتریسیا سالیس دویل، مشاور کار ار
 علیه عراق را ره ری و هدایت کردند.« جنگ تجاو گرانه»هستند که « ت۹۰۰۸آمریکا در 

 
http://www.mojahedin.org/news/140070 

 
ابط عمومی کاخ سفید و فرانسیس ها لیندا چاو ، رئیس سابق رو خانم»ی  شان نیز به عهده و مدیریت جلسه

است که ال ته ایام خاص خود را « ،(۹۰۰۸-۹۰۰۴تاونزند، مشاور رئیس جمهور در امور امنیت داخلی و تروریسم )

 دارد.  
 

http://www.mojahedin.org/news/140070 
 

نیز در شرایطی ا  سوی سام  مطرم « اشغار دو سویه ا  طرف آمریکا و رژیم مقاومت مردم عراق علیه»موضوع 

اند و این رویکرد مورد تأیید  ها یاری رسانده در طور دوران اشغار، کنار متجاو ان بوده و به آنشود که مجاهدین  می
 است.   « اشغالگر»و « متجاو »خودشان و نیروهای 

 

 تیم ملی ایران، شادی مردم  مجاهدین، جام جهانی فوتبال، موفقیت

 .اند شده  هایشان بیگانه ها و دل ستگی مجاهدین به خاطر بیش ا  سه دهه  عدم حضور در میان مردم ایران با آن
ها  در آن نیز عالئق ملی و  بان مردم ایران است فرهنگها متفاوت ا   گونه که فرهنگ و  بان گفتاری آن همان

 . کمرنگ شده است
کنند بلکه موفقیت تیم ملی فوت ار عراق  تنها خود را سدی در مقابل بنیادگرایی در عراق معرفی میمجاهدین نه 

 تر ا  موفقیت تیم ملی فوت ار ایران است.  ها مهم برای آن

 
به »های آسیا را  جام ملت ایرو ی تیم ملی فوت ار عراق در، «ایران رئیس جمهور برگزیده مقاومت»مریم رجوی 

ور شکاران »و « مردم»ی  با گشاده دستی و ا  کیسهو  «!تیم ملی این کشور ت ریک گفت مردم عراق و
 خطاب به آنان افزود:  «دوست ایرانی میهن

 
ایران،  مقاومت ایران و ور شکاران میهن دوست ایرانی، رودر روی فاشیسم مذه ی حاکم بر مردم و»

جهان متفق القولند که رمز ایرو ی  ظران در منطقه ودانند. امرو  همه نا ایرو ی شما را ایرو ی خودشان می

آور های هولناک و درد میان بحران هم ستگی درخشان آنها بود که در قهرمانان ملی اوش عراقی، وحدت و
 «کنونی، بهترین ساعات جشن و شادی ملی را برای تمامی عراقیان به ارمغان آورد.

 
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673 

 

http://www.hambastegimeli.com/ديدگاه-ها/50997-مهدی-سامع-تهدید-اصلی-ولایت-خامنه-ای-یا-داعش؟
http://www.mojahedin.org/news/140070
http://www.mojahedin.org/news/140070
http://www.mojahedin.org/news/140070
http://www.mojahedin.org/news/140070
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
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تیم ملی  دور ا  انتظارهای  مقابل با ی  بلکه درگفت نایران به جام جهانی را ت ریک   نه تنها صعود تیم ملیاما وی 

به ارمغان » ایرانیان« شادی ملی را برای تمامیبهترین ساعات جشن و »که  ۹۰۳۴ ایران در جام جهانی فوت ار

 .سکوت اختیار کرد آور ای شرم  به گونه «آورد
 

http://websavar.ir/fa/news/3257 
 

مردم در ی سراسرشادی  ی ایران و آرژانتین و مسابقههیچ خ ری ا  برگزاری  نیزهای خ ری این سا مان  سایت

ی اخ ار مربوط به جام جهانی را که مربوط به آ ا   کاری، کلیه برای اوشاندن این سیاه کردند.نها منتشر  خیابان
های مردم را نیز  ب شادیآور و سرکو ین حتی ارتاب گا  اشکمجاهدشان حذف کردند.  مسابقات بود نیز ا  سایت

 انعکاس ندادند. 
فرانسه نیز شکست  ۳۲۲۸در جام جهانی  مجاهدین،ران توضیح دادم که مسئوالن در مقاالتم راج  به فوت ار ای

کردند! و علیر م حضور در ور شگاه لیون خواهان موفقیت تیم  تیم ملی فوت ار ایران را به نف  خود ار یابی می
 ملی فوت ار ایران ن ودند.

 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-514.html 
 

ا  لیونل مسی به خاطر گل به ایران تشکر « داعش»به نام « توئیتر»یک حساب در حالی که سکوت مجاهدین 
 ماند.  ی تاریخی یک ملت می و در حافظه استآ ار دهنده یابد و قطعاً برای مردم ایران  معنای خاصی می ،«کرد

 

com/155698http://www.radiozamaneh. 
 

 

  رجویمسعود گروگان  ،مجاهدین

 
بست رسیدن  ی ایران نیست. او اس ا  اایان جنگ ایران و عراق و به بن مسعود رجوی به دن ار حل صورت مسئله

او ایشتر  دچار سرخوردگی شد. ،«ی مرگ خمینی  لحظه»عدم استفاده ا   و «جنگ آ ادی خش نوین»استراتژی 
 گفته بود:

 

های ال م برخوردار باشیم قادر خواهیم بود  ی مرگ احتمالی خمینی نیز چنانچه ا  آمادگی  با لحظهدر رابطه »
های ال م را برای  که اگر آمادگی ی کیفاً باالتری ارتقاء دهیم. حار آن انقالب نوین مردم محروم خود را به درجه

با   ی ظهور برسانیم، ط عاً  ه باید به منیهها را چنانک آن شرایط کسب نکرده باشیم، و یا نتوانیم این آمادگی
 «تعادر قوای بعدی به سود قوای انقالبی نخواهد بود.   توجه به خیلت دینامیک انقالب، الزاماً 

 ۳۶۴ی  ( نشریه مجاهد شماره۳)م رمترین وظایف نیروهای انقالبی در رابطه با مرگ احتمالی خمینی )
 (۳۱۶۹بیست مرداد 

 

ی اایان رژیم معرفی کرده و اظهار داشته  مرگ خمینی را نقطهاایان جنگ و نگری  و سطحیخیالی  او که با خوش
 بود:

 
رژیم را اساساً باید تمام شده دانست. به علت اتکاء سیاسی مطلق  کارا  نظر سیاسی با مرگ خمینی »

مقاومت(  ی تحت ضربات کوبندهآیندگی رژیمش ) استراتژیکی و بی ث اتی رژیم او به شخص خودش و بی

ی حیات نخواهد داشت و حتی به  موسوم به والیت فقیه امکان ادامهدیگر با مرگ خمینی رژیم ارتجاعی 
ی قر گردد، رژیم موجود جز با یک دگرگونانقالبی نیز نتواند بالفاصله مست -تیکدموکرافرض این که حاکمیت 

ی  ی چگونگی طی شدن دوره ) که ثمره گذار و ال ته با ماهیتی متفاوت ی اساسی طی یک دوران و استحاله
 «باشد( برجا نخواهد ماند.  گذار می

 ۳۶۴ی  ( نشریه مجاهد شماره۳)م رمترین وظایف نیروهای انقالبی در رابطه با مرگ احتمالی خمینی )

 (۳۱۶۹بیست مرداد 
 

کویت و اشغار  حمله به مرگ خمینی و اس ا  ،ای بود که عراق و صدام حسین سابقه شاهد بحران بزرگ و بی
هایشان را در س د عراق و صدام حسین  مرغ ی تخم جایی که مجاهدین همه این کشور دچار آن شده بودند. ا  آن

 توانستند ا  ت عات آن به دور باشند.  گذاشته بودند نمی
به سر  المللی و عربی ی شدید بیندر تحریم و انزواکه در واق  این مجاهدین بودند که به خاطر شرایط عراق 

دگرگونی و »بینی مسعود رجوی رژیم نیز دچار یک  و برخالف ایش شدند« ث اتی استراتژیکی بی»دچار  برد، می

در  دید اندا  نمی که رسیدن به قدرت در ایران را در چشممسعود رجوی ا  این اس،  نشد.  «ی اساسی استحاله
کرانه باختری »که آن را بزرگتر ا   سر مینی بیگانهدر  رویاهایشتحقق  و« اقلیم اشرف»اش در  تث یت حاکمیت ای

http://websavar.ir/fa/news/3257
http://websavar.ir/fa/news/3257
http://www.radiozamaneh.com/155698
http://www.radiozamaneh.com/155698
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ا  سر مین آرمانی  ،ی تحت نفون من منطقه لحاظ روانی خود را توجیه کند که هب تارفت نامید  می« رود اردن

فلسطین که در آن اولین دولت فلسطینی تأسیس شده بزرگتر است. و چون راهی به کاخ نیاوران و سعدآباد و 

را « تاالر بهارستان»رسیدن به  جایی که ا  آنو  نامید« کاخ سفید»استقرار خود را  محل ،مرمر نداشت
با خودش را « ر مندگان ارتش آ ادی خش»داد و دیدار را  دید دستور ساخت ماکت آن در بغداد نیافتنی می دست

   نامید. «  یارت ره ری»
اری ا  والیت فقیه، رئیس جمهور برگزیده به صورت فانتزی حکومتی با برخورد ،«اشرف»به  عم خود در او 

 ،و دژبان و دانشکده افسری ی ارتش گانه مقاومت، اارلمان مقاومت، دولت در ت عید، قوه قضاییه، قوای سه

تأسیس کرد و در مراسم مختلف سان و رژه ا   ،  ندان، دفاتر رئیس جمهور در کشورها، و ...راهنمایی و رانندگی
حتی در  های فاخر  و ل اس ... روی آوردفرش قرمز و استفاده ا  بادیگارد و اسکورت و  شرکت کرد و بهنیروها 

 «سر مین موعود»در  یو های سلطنتی ا  او گرفت. کرد و عکس« رئیس جمهور برگزیده مقاومت»تن « اشرف»
 .عملی کرد رااش  های ایدئولوژیک دیدگاهاخت و ارد« بهشت  مینی»و « ط قه توحیدی ی بی جامعه»به تشکیل 

جن ش ایدئولوژیک ق ل ا   ،ی آرمانی به عنوان یک جامعه« اقلیم اشرف»در ، «انقالب ایدئولوژیک»ی  در سایهاو 
و افرادی را  ارداختآوری کتاب  به مذموم بودن مطالعه و جم « روشنفکری»، تحت عنوان م ار ه با «بوکو حرام»

دادند به خاطر داشتن گرایشات  ی کتاب اختیاص می شان را به مطالعه که در طور رو  دقایقی ا  وقت

ا  مسئوالن مجاهدین خواست چنان ا  نیروهایشان کار بکشند که  داد و تحت فشار و برخورد قرار « روشنفکری»
و نمایندگان مجلس « داعش»ق ل ا   شان به رختخواب برود و فرصت و توان فکر کردن نداشته باشند. شب جنا ه

اخروی ها به بهشت  ولی فقیه، در مورد روابط و افکار جنسی افراد و به  ور بردن آن« بیت»شورای اسالمی و 
ند ا  اساس افراد ک« بستر»را وارد « دئولوژیای»د و به جای آن که در این راه جلوتر ا  بقیه بو اود. گیری کر تیمیم

خلق  و هر مجاهد ن و روم آنان ارداختو به کنترر نه ساکنان اقلیم خود شدو حرام بودن آن برای « بستر»منکر 

  ایجاد کرده بود.  شموظف به نگه انی ا   ندانی شد که برای خود

جان خود و بانو را ا   ،دید با فرار ا  این کشور او که آر وهایشان را برباد رفته می ،اس ا  فروااشی دولت عراق

یک بار دیگر کسانی را که به او اعتماد کرده  نجات داد و ،سرانجامش چه خواهد بودای که معلوم ن ود  مهلکه
 و خود به ساحل امن شتافت.  بودند در میان آتش و خون تنها گذاشت

ها شد که  آمریکایی وبند با وارد  د ،دید چیز را تمام شده می او که همه ،وخاک اولیه اس ا  فرونشستن گرد
حریم امنی برای  ،ها به آنتمام عیار سرویس دادن  کوشید ا  طریق همکاری واو  نامید. میی جدید  «صاح خانه»

ی امنی در دنیا برای او وجود  ها روبرو شود که در آن صورت هیچ نقطه آن  با ایگردواا کند تا م ادا  خود دست

 ۳۳و اایکوبی مجاهدین در اشرف به مناس ت   جشنو خ ر فیلم چه بسا   د حدس میبه ویژه که او . نداشت
ادهم »همان موق  ا  طریق ، مزبور ره ر عملیات« محمد عطا»های  و تکثیر عکسهای دوقلو   ار بر سپتام ر و انفج

 . باشدها رسیده  به دست آمریکایی که ا  این سا مان گریخته بود بردار مراسم مجاهدین فیلم« طی ی
 

61989.html-zhvakeiran.com/maghalehhttp://www.pe 

 
و بماند که صدها مجاهد ناراضی و جدا شده در میاح ه با مأموران آمریکایی در کمپ تیف و در اشرف به صراحت 

های دوقلو شهادت دادند و  نفجار بر در مورد برگزاری مراسم جشن و شادی در اشرف در ارت اط با ابا جزئیات 
  رین شک و تردیدی در آن ندارند. مقامات آمریکایی کوچکت

سالم و امحای تسلیحات و همکاری با نیروهای اشغالگر نه به خاطر حفظ جان ر مندگان ارتش  دستور خل 

صادر شد. او  رجویبلکه به منظور حفظ جان و تأمین امنیت و سالمت  ،شود آ ادی خش چنانکه ادعا می
های  اس ا  انفجار بر و مریم رجوی که او « امپریالیستی ضد»ی ق لی و سخنان  با توجه به سابقهدانست  می

بهای کوچکترین مقاومتی در مقابل نیروهای آمریکایی در عراق را ق ل ا  هرکس او و بانو  نددوقلو بر بان رانده بود
خواست در بهترین  او نمی حسین و اسرانش را به چشم دیده بود.  او سرنوشت صدام .بایستی ارداخت کنند

خط تسلیم و به همین دلیل لت سر ا   ندان گوانتانامو در بیاورد یا به سرنوشت ع دهللا اوجاالن دچار شود، حا
و  ایش گرفترا  «ها دشمن بزرگ خلق»و « سد اصلی دوران»و  «نیروهای اشغالگر»و « امپریالیسم»با همکاری 

     داشتند. ها شرم  ها ا  انجام آن دستور انجام کارهایی را داد که آمریکایی

 
ها حتی در صدد  داد و آن ی شواهد نشان ا  آماده شدن مجاهدین برای خرو  ا  عراق می در حالی که همه

شان نیز برآمده بودند، رجوی با توجه به مشکالت ایش آمده برای نیروهای آمریکایی در عراق،  فروش مایملک
 م ار اتی «استراتژی»اندا ی یا داشتن  کترین چشمبدون وجود کوچ ،تالش کرد با استفاده ا  شرایط این کشور

  . همچنان نیروهایش را در عراق نگاه دارد تا ا  ااسخگویی و مسئولیت اذیری بگریزد

تأکید کرد. اافشاری او روی « کانون استراتژیک ن رد»به عنوان « اشرف»او ا  این نقطه به بعد روی ماندگاری در 
، المللی و هشدارهای نیروهای دلسو  داخلی های بین تمامی توصیه علیر م ،به هر قیمت« اشرف»حفظ 

 ی مجاهدین در این قرارگاه شد.  منجر به کشتار اعضای باقیمانده ای نداشت و نتیجه
کوشد  می. اما همچنان داداش را ا  دست   برای مناف  شخیی« کانون استراتژیک ن رد» ، او«اشرف»با فروااشی 

. تالش او مسلط باشد ها نآ  بر روم و روانمجاهدین خون و نفس  مالکیتبا ت کند و یتث موقعیت خود را حفظ و 
ها به کشور سوم  برای یک رو  بیشتر نگاه داشتن مجاهدین در لی رتی و دشمنی با کسانی که خواهان انتقار آن

فروگذار نخواهد کاری   چهایش ا  انجام هی او برای ارضای تمایالت و خواسته شود. جا ناشی می هستند ا  همین

هایی  شکستاوشاندن خاطر  او به ترین نیروهای منطقه کمترین آن است. و ارتجاعی« داعش». همراهی با کرد

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-61989.html
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های  «عاشورا»او همچنان به دن ار خلق حاضر است تا آخرین نفر مجاهدین را به کشتن دهد.  که متحمل شده

او که به خوبی نس ت به  روی خودش به سمت دیگری ب رد. تا توجهات را ا  بدون حسین و  ینب و ع اس است

ا   های این سا مان انعکاس یافت ا  سایت ای که تنها در بخشی خطرات ایش رو آگاه است با صدور اطالعیه
  ،دادخ ر « عام بزرگ در لی رتی آمیز برای یک قتل های تحریک آماده سا ی و اقدام»

 
http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=17289 

 

  اما در عین حار ا  هیچ دست ایش بگیرد که ما ایشتر هشدار داده بودیم. ،ای رخ داد چنانچه چنین واقعه تا
ن اید به او فرصت به  دهد. برای خرو  نیروها ا  عراق انجام نمی و هیچ اقدام عملی کند تحریکی فروگذار نمی

 اختیار جانشان در دست اوست.  همچون گروگان های مستأصلی را داد که انسانبردن   قربانگاه
 

 ی ایران مجاهدین و آینده

 

ر در تحوالت سیاسی کشو ای کننده و گاه تعیین  یاد ی اور انقالب، تاثیر های سا مان مجاهدین در دهه فعالیت
های رژیم و مهاجرت  ها هزار نفر دیگر در  ندان ی ده و دستگیری و شکنجهشدن هزاران نفر  کشته. داشت

ها به عنوان  کوشد ا  آن که مسعود رجوی میانسانی این تحوالت است  ی هزینهها انسان ا  جمله  میلیون
ا   ویهای  ی سیاست در سایه گذرد هرچه که میاما ای برای مشروعیت اعمار خود استفاده کند.  اشتوانه

 شود.  کمتر می سیاسی کشورتأثیر مجاهدین بر تحوالت زان این مشروعیت کاسته شده و می

 
ای در  کننده عامل تعیین ،در م ار ه با نظام جمهوری  اسالمی ا  نظر من مجاهدین علیر م ارداخت بیشترین بها

توانند باشند اما  هستند و یا میهایی ا  مردم ایران دارای اایگاه  ها در میان بخش اگر چه آن . تغییر نظام نیستند
ن ایستی ا  نظر دور داشت که به دالیل گوناگون که ربطی به ت لیغات رژیم ندارد با مخالفت شدید و جدی بخش 

 .هاست راتب بیشتر ا  آرای مث ت آنعظیمی ا  مردم ایران مواجه هستند و آرای منفی آنان به م

جایی نداشته و مورد توجه  داخل کشور ها در معادالت سیاسی ترین شکل نشان داد که آن روشن به  ۸۸جن ش 
ها   ا  نام آن ،مردم و ناراضیان و معترضان مردم نیستند و رژیم جمهوری اسالمی برای مشروعیت دادن به سرکوب

سیاستی که کند.  ها دست با ی برای سرکوب ایدا می سوءاستفاده کرده و با متهم کردن و چس اندن افراد به آن
  .گیرد یمورد استق ار مجاهدین قرار می  یادی که برای مردم و فعاالن سیاسی دارد،  لیر م هزینهع

متأسفانه به خاطر عدم وجود یک آلترناتیو قوی و مؤثر و نداشتن اایگاه مردمی ال م ا  سوی مجاهدین، رژیم 

وجود آمده در  های به شکاف هایش را بپوشاند و نشینی ها و عقب تواند ضعف جمهوری اسالمی به سادگی می
 حاکمیت را ترمیم کند. 

های  توانستند ا  تحریم چنانچه مجاهدین دارای اایگاه وسی  مردمی بودند و در تحوالت داخلی نقش داشتند می
فقیه علیر م شعارهایی که   المللی به نف  خود و جن ش استفاده کنند. نظام والیت ی بین  سابقه سنگین و بی

شد اما در  ی جهانی های جامعه برابر خواستهدر   نشینی المللی مج ور به عقب های بین خاطر تحریمداد به  می
 ای رخ نداد.   سطح داخلی به خاطر نداشتن یک آلترناتیو قوی چنین ادیده

انقالب »حتی اگر در اوشش  ایدئولوژی مجاهدین، «اسالم سیاسی»ی  خورده ی شکست با وجود تجربه

. تعداد هواداران مجاهدین که گرفت قرار نمیمورد اذیرش بخش فعار جامعه  رائه نشده بود هما« ایدئولوژیک
 یافت.  ها آنتوان  ن باحجابی را در میان  شمار است و به ندرت می کنند انگشت میشعائر اسالمی را رعایت 

تولید شده ا  حفظ  گذشته ی یک ا  سرودهای مجاهدین را که طی دو دهه هواداران فعار این سا مان هیچ
 های این سا مان ندارند.  نیستند و کمترین قرابتی با ار ش

که نزدیکترین هواداران  ها با فرهنگ مجاهدین است. فرهنگی ی عمیق آن ی فاصله دهنده ها همه نشان این

 جز است. کند قطعاً ا  جذب بخش فعار و تأثیرگذار جامعه ایران عا را جذب نمی در ارواا و آمریکا مجاهدین
ای است که  ها نسخه آن «انقالب ایدئولوژیک»برو  کرده است که مجاهدین مدعی بودند  حالیاین واقعیت در 

و  ریزد اما در میان هواداران این سا مان نیز اق الی نیافت مکان را در هم میدهد و کون و  مسیر تاریخ را تغییر می

که  در حالی ذشته بیشتر ا  اعضای فعار این سا مان است.ی گ دهه تعداد جداشدگان این سا مان در طور سه

 . اند ایدا کردههای بنیادگرایی اسالمی هم مخاط ان خاص خود را در جهان اسالم  ترین نسخه ارتجاعی

دهد که  های اخیر نشان می های سار شده میانگین سنی  ندانیان سیاسی هوادار این سا مان و حتی اعدام

شهدا و هواداران قدیمی این   های دین بیشتر در میان  ندانیان سیاسی سابق، خانوادهاایگاه اجتماعی مجاه
ها قادر به جذب نسل جدید و  آن برند و که همچنان در دوران نوستالژیک اس ا  انقالب به سر میسا مان است 

 اند. فعار جامعه ن وده

 

http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=17289
http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=17289
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سار است که ا  نیروهای خودش و انظار  ۳۹سار است که ا  ایران و مردمش دور است،  ۱۱ره ری مجاهدین 

در کجای دنیا  ؟تواند یک جن ش را ره ری کرده و به سامان برساند عمومی مخفی است، چنین فردی چگونه می

 شوند.  ها نزدیک نمی گاه مجاهدین به آن ها سؤاالتی هستند که هیچ این  ؟چنین اتفاقی افتاده است
 

های رژیم نیز نیست. برای مثار  ی جنام ت. او حتی قادر به تحلیل سادهمتأسفانه مسعود رجوی دچار اارانویاس
ای در صدد حذف کامل  در حالی که تمامی شواهد حاکی ا  آن بود که خامنه ۳۱۸۲اردی هشت  ۲ تاریخ در وی

  :خطاب به موسوی و کروبی گفت« راضفراخوان به خیزش و اعت»در ها ا  حاکمیت است،  «طلب اصالم»

 
براى  ای  ى، تنها یک شیاد و نفونى خامنهاشید که خاتمى به طم  ریاست جمهورى در دور بعدهشیار ب»

 «توبه و تسلیم و تخطئه و تخریب شمایان است.
 

 http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6470:2010-
04-30-13-23-09&catid=25:2010-02-02-16-24-48&Itemid=75 

 

در حالی چنین ادعایی مسعود رجوی ی سیاسی ایران کجا؟  های جامعه کجا و واقعیت »ای نفونی خامنه»
شدن خاتمی به  ال یان الخروجی و ممنوع التیویری، ممنوع حکم ممنوع ۸۸اس ا  حوادث »کند که در عالم واق   می

تر به همان شورا ابالغ  ی و کروبی که ایشملی ابالغ شد، مثل حکم حیر خانگی موسو شورای عالی امنیت
 «. شده بود

 

  گوید: ای می سردار کریمی قدوسی نماینده مجلس ا  مشهد در مورد فرمان خامنه
 

 ها، اصولگرایان و گوید که خاتمی یا ی و طغیانگر نس ت به انقالب است و باید رسانه آن بزرگوار می»
 اید فضا برای خاتمی امن شود چون ا  عناصر اصلی فتنه نخ گان نس ت به ایشان موض  گیری کنند و ن

 «است.
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/07/140707_l39_pol_blog_khatami_khamenei.shtml 

 

با این  یابد ها افزایش می و آرای منفی آن شود ی مجاهدین با مردم بیشتر می گذرد فاصله هرچند، هرچه که می
سلطنتی که در صفوف این سا مان متشکل شده  نسل برآمده ا  انقالب ضدی باالیی که   به هزینهحار با توجه 

و  یناگهانچنانچه تغییری  ،برخورداری ا  قدرت سا ماندهی و ت لیغات و به خاطر در م ار ه با رژیم ارداخت بود
یکی ا  با یگران به ممکن است بگیرد  صورتی خارجی، جن ش مردم و ...   در اثر حملهدر ایران بینی    یرقابل ایش

  شود.ت دیل صحنه 

سلطنتی این بود که موقعیت و نفون روحانیت  اشت اه نیروهای سیاسی و روشنفکران جامعه در جریان انقالب ضد
 کردند.  بینانه ار یابی نمی واق را مانده اس ا  سرنگونی نظام سلطنتی و رجوع به آرای عمومی  و قشرهای عقب

 
 تأکید کردم. فردا ممکن است شرایطهم روی این مسئله « ۲۹گزارش »در  و کنم اج  به امرو  صح ت میمن ر

چیز ثابت نیست. با یگر صحنه بودن  د. در سیاست هیچننیروها و با یگران صحنه تغییر کن  بندی دیگری باشد و صف

نوشتم و خواهان  ه مسعود رجوی نمیی سرگشاده ب به معنای لزوماً مث ت نیست. اگر نگرانی نداشتم که نامه
 ی تاریخی خوبی ندارند.  مردم ایران حافظهشدم.  گیری او نمی کنارهاصالحات و 

بستگی  در آینده هم به شرایط و با یگران صحنه کنیم با  نظام و روند اوضاع صح ت می ی وقتی در مورد آینده
هللا  به جای آیت ۸۸ی اعتراضات مردمی در سار  بح وحهای فوت کند، یا در  دارد. مثالً تیور کنید امرو  خامنه

 کرد؟ شور مسیر متفاوتی را طی نمیآیا ک تکرد او فوت می ،منتظری
گرفت و رژیم  او  نمی« جن ش انقالبی» ۵۲شد و در سار  بندهای سرکوب شل نمی ۵۶در نظر بگیرید ا  سار 

بندی  ت قطعاً وضعیت و صفماند قدرت باقی می و همچنان در ااشید ا  هم فرو نمی برای چند سالی سلطنتی

 .شد ای دیگر می های سیاسی به گونهنیرو
 کرد العاده ازشکی فوت می ی قل ی و در اختیار نداشتن امکانات فوق احتماالً خمینی در همان عراق در اثر سکته

 گرفت.  ی در ایران اا نمیو نظام جمهوری اسالم رفت و امکان ت دیل روحانیت به یک آلترناتیو قوی ا  بین می
ماند. مجاهدین  رسید. ا  جن ش چریکی چیزی باقی نمی به هماهنگی با دستگاه سلطنت می «مؤتلفه»جریان 

رفتند.  ها تحلیل می کننده بیش ا  ایش دچار بحران و سرخوردگی شده و در  ندان به عنوان یک تشکیالت تعیین

روبرو ی جدی  مخاطره باوبرو شده و حیاتشان به عنوان یک سا مان های فدایی خلق با انشعابات دیگری ر  چریک
ماند و در  ا  بخش منشعب یا مارکسیست لنینیست سا مان مجاهدین )ایکار بعدی( چیزی باقی نمی .شد می

  د.  های عمیق خود دست و اا می بحران
شان بطور جدی به مخاطره  ای که حیات های سیاسی در واق  انقالب و فروااشی نظام سلطنتی به سا مان

 افتاده بود جانی دوباره بخشید. 
هایی  سا مان ی اس ا  انقالب که شور و هیجان  یادی در نسل جوان وجود داشت، اویا و سر نده ی در جامعه

ای روبرو شدند و نه به خاطر درایت  شان با اق ار توده ی درخشان ها به خاطر سابقه همچون مجاهدین و فدایی

 شان.   ره ری
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تیور کنید مسعود رجوی به دلیل بیماری و ناتوانی جسمی و یا مرگ، حضوری در مجاهدین نداشته باشد، 

حیات این سا مان با درای رخ خواهد داد و  انشعابات ایدر آن صورت هم تأکید کردم « ۲۹گزارش »چنانچه در 

 . شود ی جدی روبرو می مخاطره
کند  ها تغییر می ی معادله تغییری در نظام سیاسی کشور صورت گیرد، همهکنم امرو ! چنانچه  امرو ! تأکید می

توانند یک با یگر محسوب شوند. در مورد آینده  آنوقت مجاهدین به عنوان نیرویی که در مقابل رژیم ایستاده می
به  «۲۹گزارش ». من در آخر  کنم. به ویژه که معلوم نیست منظورمان ا  آینده چه  مانی است صح ت نمی

که دیر شود فکری برای نام و اشتهار مجاهدین کنید تا آینده را ا  دست  ایش ا  آن»مسعود رجوی تأکید کردم 

 « ندهید.
که به  سا مانیو شانسی نخواهند داشت.  تیب آینده را ا  دست خواهند دادا  نظر من مجاهدین به این تر

ار شی برای آ ادی بیان و عقیده و  ند و  د دست میکردن، شکنجه، آ ار و انیت و تحقیر نیروهای خو  ندانی
اعتماد برخورداری ا  ی  شایسته ،کند کار ار کثیفی را علیه منتقدین خود سا ماندهی میوجدان قائل نیست و 

 مردم ایران نیست. 
صدد اصالحات نس ی مطلق روبرو خواهد شد و چنانچه درمسعود رجوی با شکست « کارخانه آجرسا ی»ی  اروژه

   تعمیق شده و شدت خواهد گرفت.    مجاهدین یند با شورش نیروها مواجه شده و بحرانبرنیا

 
تیک نیا  به گسترش و آمو ش فرهنگ حقوق بشر داریم. کسانی که ایش ا  دموکراریزی یک ایران آ اد و  برای اایه

توانند جامعه را به  کنند نمی ض میانسانی را نق  ی ا ترین اصور حقوق بشر و حقوق اایه به قدرت رسیدن، ابتدایی
توانند  و کسانی که ا  فرهنگ و منش مشابهی برخوردارند نمی« داعش»حامیان سرمنزر مقیود برسانند. 

 ی ایران را رقم بزنند.  آینده

 
 

 ۳۱۲۱ تیرماه -۹۰۳۴ ئیهایر  میداقی ژو
 

www.irajmesdaghi.com 
 

irajmesdaghi@gmail.com 

 
 

 
 

 

 پیوست 

 

 حاضر« گزارش»و « 3۹گزارش »ی  ی نویسنده مجموعه سؤاالت راجع به گذشته

 
های او در ارت اط با مجاهدین و اس ا  قط  ارت اط با این  ی ایر  میداقی و فعالیت سؤاالت نیل، مربوط به سابقه

ها به  اند بلکه مرور آن ی او تهیه نشده ا مان است. این سؤاالت به منظور دفاع ا  ایر  میداقی و سابقهس

و به ویژه کند و سقوط اخالقی مسئوالن، اعضا و هواداران این سا مان  فرهنگ  شت مجاهدین کمک می شناخت
کوشند  اسند و در حمایت ا  مجاهدین میشن ای که ایر  میداقی را ا  نزدیک می «  ندانیان سیاسی ا  بندرسته»

 . رساند می
 

بره »، «شاگرد جالد»، «تیرخالص  ن»، «تواب جنایتکار»های مجاهدین در مورد ایر  میداقی مانند  آیا تهمت -۳
ی  لو دهنده»، «تواب تشنه به خون»، «های دادستانی همکار گشت»، «مأمور شکار انقالبیون»، «الجوردی

 ها واقعی هستند؟  و ... را ق ور دارید؟ آیا این تهمت« بریده»، «خائن»، «نامزد

به این موارد که « ۲۹گزارش »اند؟ چرا مجاهدین بعد ا  انتشار  مجاهدین ا  چه تاریخی به این کشف رسیده-۹
سار ایش و هنگام دستگیری و دوران  ندان وی روی داده باشد، ای بردند؟ اسنادی که مجاهدین به  ۱۱بایستی 

اید؟  ی ساواک در مورد مسعود رجوی را دیده اند، کجاست؟ در مقابل آیا اسناد محرمانه یافته ها دست  گی به آنتا
اید؟  های ترسیم شده توسط وی را دیده نویسی راج  به افراد و کروکی ها، تک متن با جوییامضاء، آیا دستخط، 

 اند.    نیز قرار گرفته یک ا  اسناد شکی نیست و مورد تأیید مجاهدین در اصالت هیچ

« اورسوروا »ها در  در صورت صحت اتهامات مطرم شده علیه ایر  میداقی ا  سوی مجاهدین، چرا وی سار-۱
این سا مان در های  المللی مجاهدین در هیئت های بین ستاد سا مانبوده است؟ چرا به عنوان یکی ا  اعضای 

های گوناگون به نمایندگی ا  سوی مجاهدین و شورای ملی  اتچرا مالق عضویت داشته است؟ المللی مجام  بین

http://www.irajmesdaghi.com/
http://www.irajmesdaghi.com/
mailto:irajmesdaghi@gmail.com
mailto:irajmesdaghi@gmail.com
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المللی کار و سا مان  های سیاسی به ویژه در اارلمان ارواا، سا مان بین المللی با شخییت مقاومت در سطح بین

   ملل متحد در ژنو داشته است؟

 های گفتگو ها و چرا نوشته های او اشاره شده است؟ مجاهدین به نوشتهمنتشر شده توسط های  در کتاب چرا-۴
 با او صورت گرفته است؟ ویژه گفتگوی تلویزیونی چرا ا  سوی مجاهدین، ؟ندا او در نشریات مجاهدین انتشار یافته

 چرا مجاهدین برای او کنفرانس مط وعاتی در ژنو برگزار کردند؟ 
چرا باالترین   ری با خود راضی کنند؟او را به همکااس ا  قط  ارت اط وی با سا مان، کوشیدند  مجاهدین میچرا -۵

ارداختند و درخواست همکاری در هر سطحی که او مایل   مسئوالن مجاهدین رو ها به بحث و گفتگو با او می

برای چند در حار حاضر فرستاد؟ مریم رجوی  مریم رجوی چرا برای او کارت ت ریک عید می  دادند؟ باشد می
آیا در صورت صحت  فرستد؟ دیگر کارت ت ریک می «بره الجوردی»و  «بیونمأمور شکار انقال»و «  ن تیرخالص»

« مقاومت»های  میداقی در هیئتایر  داد  ، مسعود رجوی را ن ایستی به خاطر آن که اجا ه میفوق اتهامات
 عضویت داشته باشد، محکوم کرد؟

 ندانیان سیاسی ا  بند »م شده و عا اگر اتهامات مجاهدین علیه او واقعیت دارد چرا  ندانیان سیاسی قتل-۶
های اوین، قزلحیار و گوهردشت انتخاب  ی خود در  ندان در مقاط  مختلف وی را به عنوان نماینده« رسته

 کردند؟  می

است؟ چرا  بوده« کد رادیویی»با مجاهدین ارت اط داشته و دارای در داخل کشور  ،اس ا  آ ادی ا   ندانچرا وی -۲
ارسار « ۳۳رها »هایی را که برای  فرستادند؟ چرا ایام برای او ایام می« مهر ۵مرتضی »یویی مجاهدین با کد راد

ی ارتش  مورد استفاده  ی مسیر مجاهدین نقشههنگامی که در ایران بود،  کرد؟ چرا شد او دریافت می می
جوهر نامرئی( برای او در نامه )با را « چکه قمر و چکه موسی»ی مر ی ایالم و در نواحی  آ ادی خش در منطقه

 ارسار کردند؟

خواستند به ارتش آ ادی خش بپیوندند ا   ای که می شده ی  ندانیان آ اد چرا مجاهدین در مورد وضعیت و گذشته-۲
 خواستند؟  ا  او کمک می ،شده در ایران خواستند؟ چرا برای تماس با  ندانیان آ اد او نظر می

هدین حتی اس ا  قط  ارت اط تشکیالتی او با مجاهدین، ا  او کمک و چرا مسئوالن ستاد داخل کشور مجا-۳۰
گذاشتند؟  های ایمیل تماس با نیروهای داخل کشور را در اختیار او می ها و آدرس «کد»خواستند؟ چرا  یاری می

داخل  ها در خواستند به آن ها در داخل کشور ن ودند ا  او می چرا بعضی اوقات که خود قادر به تماس با سوژه
ی تلفن ایر  میداقی را برای تماس، در اختیار نیروهای مجاهدین در داخل ایران  کشور وصل شود؟ چرا شماره

چرا با وجودی که ا  نظرات ایر    کردند؟ قرار داده بودند؟ چرا ا  طریق او برای افراد داخل کشور اور ارسار می

  این همه به او اعتماد داشتند؟ ،میداقی آگاه بودند
کردند؟  شان معرفی می کننده ایوستند او را به عنوان تأیید چرا  ندانیان سیاسی سابق که به مجاهدین می-۳۳

  شدند؟ ها ق ل ا  ایوستن به ارتش آ ادی خش، خواهان تماس با او می چرا بخشی ا  آن
اند و یا  ه به ارواا آمدهها جدا شد برند، یا ا  آن چرا بسیاری ا  کسانی که امرو  در ارتش آ ادی خش به سر می

شان به او متوسل  اند برای ایگیری وضعیت  کسانی که ا  ایران خار  شده و به ارواا و آمریکا و کانادا و ... رفته

  شدند؟ های او برخوردار می شده و ا  کمک
ژیم و مسئوالن یک جلد کتاب، صدها مقاله در افشای باالترین مقامات ر ۳۵آیا ایر  میداقی را با وجود نوشتن -۳۹

و در یک سار گذشته  کشتار و جنایت و صدها میاح ه و گفتگوی رادیو و تلویزیونی که همچنان ادامه دارد  دهه
خاطرات  ندان و با کردن  وایای   آیا انتشار هزاران صفحه  دانید؟ مزدور و ارت اطالعات می تشدید شده است

کند که  ست؟ آیا دستگاه اطالعاتی رژیم افراد را استخدام میمختلف شکنجه و اعدام و کشتار به نف  رژیم ا

 چنین کارهایی انجام دهند؟
را ایرامون نقض حقوق بشر و حقوق کار در ایران به شکل  ی جامعیها گزارشچگونه ممکن است کسی که -۳۱

ات و دستگاه نظارتی سا مان ملل و نهادهای حقوق بشری و معاهدها  و در آن کتاب منتشر کرده است
المللی کار و نهادهای وابسته به آن تشریح  های مربوطه را به همراه ساختار سا مان بین  ها و میثاق کنوانسیون

 برد؟  و ارت اطالعات چه نفعی ا  این کارها می مزدور و ارت اطالعات باشد؟ کرده است
ن و آمران آن کوشیده و در مورد و عامال ۶۲در مستندسا ی کشتار چرا یک مزدور و ارت اطالعات بیش ا  همه -۳۴

  برد؟  ای می به روشنگری ارداخته است؟ رژیم ا  این کار چه استفادههای سرکوب و کشتار  چهره

، اولین دادگاه مردمی و کمیسیون حقیقت یاب در ارت اط با جنایات «ایران تری ونار»ایر  میداقی سخنگوی -۳۵
کشیدن عامالن نقض  و به محاکمه« دادخواهی»اندا ی جن ش  ی راهبوده استت آیا تالش برا ۶۰ی  رژیم در دهه

  حقوق بشر در ایران به نف  رژیم است؟
و نقض  ۶۲المللی در ارت اط با کشتار  های بین ها، اسناد و مدارک سا مان الب گزارش ی اخیر در  در یک دهه-۳۶

است او مأمور و ارت اطالعات باشد؟ آیا ، چگونه ممکن شود دیده می یر  میداقیحضور ا ،حقوق بشر در ایران

  ها به نف  رژیم و و ارت اطالعات و جانیان است؟ این گونه فعالیت
تحقیق کرده و ا  « ای ترورهای هسته»المللی رژیم و  در مورد تروریسم بین« مزدور و ارت اطالعات»چرا یک  -۳۲

ها  رت نکردند. رژیم چه سودی ا  این فعالیتکند؟ کاری که مجاهدین خود به آن م اد مجاهدین رف  اتهام می
ایر  میداقی در مورد به تحقیقات  نیز مورد تأیید مجاهدین نهادهای آمریکایی  حتی گزارش برد در حالی که می

 ند؟ ا  اشاره کرده ای ترورهای هسته
ها جلسه و سمینار  دهدر  ،صدها گفتگوی تلویزیونی و رادیویی در ارت اط با جنایات رژیم داشته استمیداقی -۳۸

های مختلف سا ماندهی و برگزار شده سخنرانی کرده و شرکت کنندگان ا  او  که ا  سوی ایرانیان در کشور

ها به نف  رژیم است؟ آیا ممکن است  ی این فعالیت اند آیا همه سوار کرده و با او به بحث و ت ادر نظر ارداخته
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توانید نام کسانی را که در خار  ا  کشور به فعالیت  یح کنید؟ آیا میفعالیت علیه رژیم در خار  ا  کشور را تشر

  علیه رژیم مشغور هستند بیاورید؟

که در نقد رفتارهای ره ری عقیدتی مجاهدین است، ایر  میداقی « ۲۹گزارش »به نظر شما به جز انتشار  -۳۲
ه ری عقیدتی مجاهدین یک مخالف آیا نقد ر  چه عملی انجام داده است که خدمت به و رات اطالعات است؟

  کند؟ آیا مسعود رجوی مالک و معیار حق و باطل است؟ فعار رژیم را ت دیل به مزدور و ارت اطالعات می
کنید؟ با  ی ایر  میداقی را تأیید می آیا همکاری اطالعاتی مجاهدین با دستگاه اطالعاتی رژیم علیه خانواده-۹۰

شما   ی ایر  میداقی مشارکت داشتند چه برخوردی بایستی کرد؟ انوادهخ علیهکسانی که در اااوشی دو ی 

 اید؟   چه موضعی در این رابطه گرفته
 

 


