
  

  
  
  
  



  تقديم به انسان هايی که در مقابل 
                                    

  . ديکتاتورها زانو نمی زنند                                    
  
  
  

  روزهای                
                                 

  تاريک                           
   

  بغداد                                      
  

  خاطرات محمد حسين سبحانی

  
  
  
  

Email: sobhani_m_ h@ hotmail.com  
Tel:+491756391365  

  

 ١



  روزهای تاريک بغداد
  خاطرات محمد حسين سبحانی

  ١٣٨٣چاپ اول زمستان 
   جلد١٠٠٠: شمارگان 

   آلمان–کانون اوا : چاپ
  

ISBN 3-00-015080  

  
نقل و چاپ مطالب . ه می باشدکليه حقوق اين اثر متعلق به نويسند

  .کتاب با ذکر منبع آزاد است
  

AAWA association 
Postfach 903173 
D- 51124 köln  

  
Tel: +492214203721 
Fax: +492214203722  
Mobile: +491756391365  
Mobile:+491749554043 
Email:aawa_association@web.de 

  
  

 ٢



  فهرست مطالب
  

      ٧  معرفی نويسنده
      ١٢  پيش گفتار

  
  ١۶  : فصل اول

  روزهای تاريک بغداد
    

    ١٧   در قرارگاه اشرف۴٠٠زندان انفرادی خيابان 
  ٢٠  ١٣٧٠زمستان 

    ٢١  کودکان، مانعی بر سر طالق
       ٢۴  خانه و خانواده در مجاهدين

    ٢٨  رسيدن مائده آسمانی 
  ٣١  سارا کجاست؟ 

      ٣٣  شعار نويسی روی ديوار سلول 
  ٣۵  چاه فراموشی 

  ٣٨  ندانی به زندان سازنامه ز
  ۴٠  عکس العمل زندان ساز

  ۴٣  آسمان آبی 
  ۴۵  بکارگيری تجربيات استالين 

  ۴٧  آشنايی و ازدواج با افسانه طاهريان 
   ۴٩  انتقال به کردستان
   ۵٢  هسته های مقاومت
  ۵۵  اشکی دير هنگام 

  ۵٧  خداحافظی باتهران 
  ۵٨  مهاباد و روستای قزلجه

   ۶١  کوه های کردستان
  ۶۵  !!الرجال العالمينسيد

 ٣



  ۶٨  اختالفات محلی سازمان و حزب دمکرات
  ٧٠  روستای جانداران 

  ٧٢  مرزهای سبز
  ٧۵  دره احزاب
  ٧٨  کشتن عشق

  ٨٠  جنگ اميد و نااميدی 
  ٨١  هدف زندان ساز
  ٨۴  دوربين مخفی 
  ٨٨  چماق و هويج 
  ٩٠  نعره سکوت

  ٩٢  اعزام مهدی ابريشمچی و مهوش سپهری به زندان 
   ٩٧  انیتخليه رو

   ٩٩  شعار نويسی با گل روی ديوارهای سلول
  ١٠١  ساعت زندان

   ١٠٣  روشنايی فردا در تاريکی سلول
  ١٠۶  از چراغ نفتی تا بخاری برقی

   ١١٣  جزای خودکشی
  ١١۴  تهديد زندانبان ها

  ١١۶  !تنبيه
    ١١٩   توليد شکنجه گر
   ١٢١  تعويض زندان

   ١٢۴   قرارگاه بديع زادگان١٣٧٠زمستان 
   ١٢۵  "انقالب ايدئولوژيک" د های اوليه از انتقا

  ١٢٧  جلسه گفتگو با فهيمه اروانی 
  ١٣۴  رجوی به قرارگاه اشرفانتقال 

   ١٣٧  ابراهيم ذاکری
  ١۴٠  ! مريم اکبرزادگان و عکس مسعود و مريم

   ١۴۵  ه زير زمينی ضد بمبگاپناه
  حمله هواپيمای ميراژ فرانسوی 

 ٤



  انتقال از ستاد حفاظت 
   قرص سيانور

  و چهار ديواری ! پيام خون
  علينقی حدادی از اعضای مرکزيت خودکشی 

  ستاد پروژه 
  انتقال به ستاد امنيت 

  امنيت داخلی 
  !!انواع بريده

  ويژه بودن موسوی سيگاری نيا 
  علی زرکش 

  ترور سرد و ترور گرم
  ١٣۶٧نوروز 

  !!تغيير موضع
  نقل قول مهدی افتخاری 

  سرباز صفر 
  وصيت نامه نويسی 

  شعار نويسی عليه مسعود و مريم رجوی 
  نامه های محبت 

  نوری در تاريکی 
  دولت 

  تخصص و مکتب 
  شکنجه خانواده ها 

  تلفن برای سر نخ يابی 
  جاسوسی 

  تلفن برای پيشبرد خط
  بخش اخباری 

  رابطه سازمان با وزارت اطالعات رژيم 
  لو دادن معترضين 

   کليه يا درد جدايی ددر

 ٥



  خانه زعفرانيه 
  " ضاد"

  شريعتی زدايی
  تو چرا زنده ای ؟ 

  داستان حماد شيبانی 
  نشست شورای مرکزی در بديع زادگان 

  طرح انتقادات استراتژيک 
  تاکتيک تشکيالتی برای خواندن ذهن اعضا

   ت مشاهده عدم صداق
  

  : فصل دوم
  و بازتاب فرهنگ فرقه ها " افشای ابوغريب"

  پس گفتار 
  فهرست اسامی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٦



  

  معرفی نويسنده 
وم و     ١٣٣٩من در سال     شکده عل پلم از دان  در يک خانواده متوسط در شهر ساوه متولد شدم و مدرک فوق دي

دين         . فنون هواپيمايی می باشم      ه صالحديد سازمان مجاه همچنين دانشجوی سال سوم مهندسی هواپيما بودم که ب

  . در شرکت صنايع هواپيمايی مشغول به کار بودمضمنًا مدتی به عنوان تکنسين هواپيما . ترک تحصيل کردم

اعی     ١٣۵۶ از سال     باافکار دکتر علی شريعتی و سازمان مجاهدين آشنا و وارد فعاليت های سياسی و اجتم

ق       ١٣۵٧ بهمن ٢٢بعد از پيروزی انقالب     . شدم دين خل ا سازمان مجاه ه ای ب نظم و حرف  در ارتباط تشکيالتی م

ردم        ) ١٣۶٠ تا ١٣۵٧ (در فاز سياسی . قرار گرفتم  دی سازمان فعاليت می ک شجويی و کارمن اد های دان . در نه

ود        " نهاد دانش آموزی    " برادر کوچکترم حسين سبحانی نيز از اعضای فعال          ران ب دين در ته او . سازمان مجاه

ل شد         ١٣۶٠در سال    زل حصار منتق دان ق .  توسط  رژيم جمهوری اسالمی دستگير و به زندان اوين و سپس زن

  .  اعدام شد١٣۶٧ سال حبس در سال ٧عد از تحمل او سرانجام ب

دهی دو    "  مسلحانههمبارز"  و شروع    ١٣۶٠ خرداد   ٣٠بعد از    دين، سازماندهی و فرمان هسته  " توسط مجاه

تم" مقاومت ده داش ران برعه ال . را در ته ان ١٣۶٢در س سانه طاهري انم اف سرم خ راه هم ه هم تان ١ ب ه کردس  ب

و   " ،"  تأسيسات" من در کردستان ايران و سپس کردستان عراق در بخش های . مايران اعزام شدي   تنده رادي فرس

الغ شد   " مرکزيت نهاد "  رده عضو    ١٣۶٣در سال   . فعاليت داشتم " الکترونيک و مخابرات    " ،" مجاهد به من اب

ال  ات "  در ١٣۶۵و در س تاد اطالع ا رده   " س ردم و ب ار ک ه ک روع ب اد " ش سئول نه ه عض " م ورای ب ويت ش

ل شدم و سپس از سال        ١٣۶۶مدتی در سال    . مدمآمرکزی سازمان در     ه منتق ه ترکي  برای مأموريت تشکيالتی ب

سئوليت ١٣۶٧ ايی"  م تان طباطب تم   " بيمارس ده داش ر عه رف را ب اه اش تان قرارگ داد و بيمارس ال . در بغ در س

ا سال      " رفانتظامات قرارگاه اش   " و سپس فرمانده     مسئول بخش آب و برق       ١٣۶٨ سئوليت را      ١٣۶٩و ت ن م  اي

سازمان منتقل " ستاد حفاظت"  به ١٣۶٩و سپس در اواخر سال " آموزش"در اين تاريخ به بخش . برعهده داشتم

ردم    " معاونت هيئت اجرايی" در شورای مرکزی به " مسئول نهاد"  از موضع  ١٣٧٠در سال   . شدم دا ک ا پي ارتق

ست شورای مرک  ده در لي ام نگارن ه ن د ک شريه مجاه ازمان در ن اييز –زی س اده پ وق الع ماره ف ه – ١٣٧٠ ش  ب

  .)  مراجعه شود١٢به صفحه . ( عنوان معاون هيئت اجرايی مشاهده می شود 

اداتم پيرامون استراتژی               ١٣٧١از ابتدای سال     ا و انتق سلحانه   "  به علت طرح ديدگاه ه ارزه م و حضور   " مب

رف         رار گ شکيالتی ق د سازمان دو نشست حضوری             . تم  درعراق تحت برخورد ت ن پيون ی    ۶در اي ا    ٧ ال   ساعته ب

ر درستی                           ه ب رد ک زار ک راهيم ذاکری برگ مسعود رجوی و چندين نشست با مريم عضدانلو ، فهيمه اروانی و اب

ودم  شاری نم ود پاف ای خ دگاه ه ادات و دي رانجام در . انتق هريور ۶س سه ١٣٧١ ش سعود رجوی جل تور م ه دس  ب

اين جلسه توسط ابراهيم ذاکری، مهدی        . تشکيل گرديد " تعيين تکليف " من تحت عنوان نشست     محاکمه ای برای    

ی خدايی                    دی ، عل ی توحي د عل براعی ، سيد محمد سيد المحدثين، عليرضا باباخانی ، محمد علی جابرزاده ، محم

مجدد بر يستادگی بعد از اين جلسه به علت ا      . مير حسين موسوی سيگاری نيا ،و مهدی مددی برگزار شد         صفت،  

                                                 
وی هم . ا يکديگر در ايران ازدواج کرديم که در ادامه کتاب توضيحات بيشتری خواهم داد ب١٣۶٢من و افسانه طاهريان در سال  1

 . اکنون عضو شورای رهبری سازمان می باشد
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ودم و سپس در           ان در بازداشت ب ديع زادگ اه ب  شهريور  ٩ديدگاه های سياسی و استراتژی ام دو روز در قرارگ

  .  به زندان انفرادی در قرارگاه اشرف منتقل شدم١٣٧١

در طول اين مدت اجازه ديدار      . من حدود هشت سال در زندان های انفرادی سازمان مجاهدين در حبس بودم            

تند و    . نداشتم با همسرم افسانه طاهريان راالقات و م  ار من نگذاش همچنين نامه و عکس های دخترم  را در اختي

ا            ه ای ب ی و مکاتب اط تلفن ه دانمارک فر                 از هرگونه ارتب ارس ب يج ف ه در جنگ اول خل رم ک ود،     س دخت تاده شده ب

ی توسط    اقدام به فرار و به ساختمان دفتر سازمان       ١٣٧٨در سال   . محروم بودم  ملل در بغداد مراجعه نمودم، ول

رادی در                   دان انف افراد سازمان و نيروهای امنيتی عراق در مقابل درب دفتر سازمان ملل دستگير و دوباره به زن

اه       . قرارگاه اشرف منتقل شدم    ه و                  ١٣٧٩سپس در دی م م صدام حسين فروخت ه رژي دين ب  توسط سازمان مجاه

دت  ات "  روز در ٣۵م دان اطالع راقزن ت ع ال در   " و امني دت يک س ه م پس ب داد و س هر بغ دان " در ش زن

  . اکنون نيز در کشور آلمان پناهنده سياسی می باشم. بس بودمعراق در ح" ابوغريب

    
  

ان     سانه طاهري ده  ) سمت چپ  ( در عکس اف ارا   ) سمت راست  ( و نگارن رم س ) نشسته سمت راست   (و دخت

ه د    . مشاهده می شوند     ان و من               ) وسط ( ر رديف نشسته      سلمان زرگران ک سانه طاهري ده می شود، توسط اف دي

شته شد                  . سرپرستی می شد    ات های نظامی سازمان ک ادر وی در يکی از عملي ز  ) نشسته (در سمت چپ      . م ني

  . فرزند يکی از اعضای سازمان ديده می شود
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  :کليشه اسامی اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين
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  پيش گفتار 
دان           واقعي ه در مي سانی ک ارزه ت اين است که هدف و انگيزه اوليه هر ان ام می       مب اتوری گ تبداد و ديکت ا اس  ب

ولی من در  . و برقراری استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم کشورش می باشدگذارد، اصالح جامعه   

ق بدست        را در جريان همکاری باس     مسير فعاليت های سياسی، اجتماعی خود تجربيات تلخی        دين خل ازمان مجاه

ن   . برای فعالين سياسی به اشکال مختلف تکرار شود      تجربيات تلخی که ممکن است      . آوردم ابراين در اي ه  بن زمين

ات           ه تجربي ا مسير فعاليت                        ٢۵خود را مسئول می دانم ک ا آنه م ت رار ده ردم ق ار م اله گذشته خود را در اختي  س

  . د و ديکتاتوری به درستی پايه ريزی و تداوم بخشندسياسی و مبارزاتی خودشان را عليه استبدا

شاپيش  ه پي دا الزم است ک راف    در ابت ه  در انح همی ک اطر س ه خ ران ب ردم اي شگاه م ای  از پي و عملکرده

بم     سازمان مجاهدين    دئولوژيک نقش                  . خلق داشته ام، پوزش بطل ه های اي شکيالتی فرق ه در مناسبات ت ن ک گو اي

طوحی  طح و س ر س راد در ه ازمان    اف ی س وط انحراف ه از خط ا درک اولي ز ب ده ني ست و نگارن ده ني ين کنن  تعي

يش از            ا سپری کردن ب ز ب دان     ١٠مجاهدين به مبارزه با آن برخاسته و بهای آن را ني  سال از عمر خود در زن

  . های انفرادی مسعود رجوی در پادگان اشرف، و صدام حسين در زندان ابوغريب بغداد، پرداخته ام

اب      همچن ين کت دين الزم است در هم ازمان مجاه ط س کنجه توس دان و ش ا زن ال ه ل س ه تحم ه ب ا توج ين ب

دئ                     ديا شای اي ز در اف ی از طرف ديگر ني " لوژی وآوری کنم به هيچ عنوان کينه شخصی از هيچ فردی ندارم، ول

اتور ديگری " رجوی ر ديکت ومتی ( و ه ر حک ه غي ومتی و چ ه حک ا) چ ز و ب سالمت آمي ای م  سياسی روش ه

  . درنگ نخواهم کرد

 سال گذشته     ٢۵مهمترين تجربه   . به دل نگيرم  " کينه" من اساسًا تالش خواهم کرد که ديگر از هيچ شخصی           

ه "  زيرا   – با هر کس و هر چه که می خواهد باشد            –پرهيز کنم   " کينه" من اين است که از       سان   " کين دريج ان بت

  . می کند" کر و کور" را 

ابراي ن ديگنبن ه " ر  م واهم  " کين رار نخ ود ق اعی خ ارزات سياسی و اجتم ای مب ين داد و   را مبن و در هم

تاب حاضر را، نه بر اساس کينه و ضديت با سازمان مجاهدين و رهبری ان، بلکه در     آراستا تالش کرده ام که      

  . جهت بررسی يک تجربه تلخ تاريخی در چارچوب روش های معمول نگارش کنم

اتوری، ساختن يک            واقعيت اين است     يم ديکت رای تحک دين ب ری سازمان مجاه " که برنده ترين تاکتيک رهب

وده است          " تابو ابويی . " در انديشه اعضا و مسئولين سازمان ب ًا و انحصارًا در          " ت تبداد راالزام ا اس ارزه ب ه مب ک

ه سختی                رد ب د و ف دين ممکن می دان ن    همکاری و فعاليت با سازمان مجاه د اي ا " می توان رادر ذهن خود   " بوت

  . بشکند

ه        . درگير بودم" تابو" من مدت ها بااين   ارزاتی خودم علي ه فعاليت سياسی و مب تم ب از يک طرف می خواس

دم و تحت                           ضاد می دي استبداد و ديکتاتوری ادامه بدهم و  از طرف ديگر خروج از سازمان رابا اين هدف در ت

اخروج ا        ردم ب أثير تبليغات سازمان تصور می ک د وجود خارجی       ت تبداد نمی توان ارزه بااس ازمان ديگر مب ز س

  : استدالل بی پايه زير را مطرح می کند" تابو" سازمان مجاهدين خلق برای القا و جا انداختن اين . داشته باشد

د                       "  ی خواه م خمين ه سود رژي دين ب اد از سازمان مجاه ی است ، جدايی و انتق چون تضاد اصلی رژيم خمين

  ) کس با ما نيست بر ماستهر ." ( بود
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و بر اساس اين استدالل يک شبه تمام منتقدين درونی و بيرونی خود را بريده، مزدور، ميانه باز، جاسوس ،                 

د تبهکار و آلت دست                          قلم به مزد، پاسدار سياسی، معتاد خمينی ، خائن ، دارالتجاره چی، مزدور اجاره ای ، بان

  . رژيم جمهوری اسالمی قلمداد می کند

الفين خود می          ان مخ م و زب دن قل رهبری سازمان مجاهدين خلق بااين استدالل عوام فريبانه و شکستن و بري

را در سازمان مجاهدين خلق ادامه دهد و همچنان   " مبارزه مسلحانه " خواهد ديکتاتوری ، خشونت، و استراتژی       

  . مانعی برای برقراری دمکراسی درايران باشد

ه سيا   اد دارم ک ن اعتق راری        م د برق ی در رون ع اص ی از موان دين يک ازمان مجاه تراتژی س ا و اس ت ه س

  . دمکراسی و آزادی در ايران می باشد

ز و سياسی   " چنانچه اگر رهبری سازمان مجاهدين خلق شيوه         ران     " مسالمت آمي ردم اي اعی م ارزات اجتم مب

ستی        "  به   ١٣۵٧ بهمن   ٢٢را بعد از     سلحانه و تروري ز و م ر نمی داد،      ١٣۶٠ خرداد    ٣٠در  " مشی قهرآمي  تغيي

  . شرايط سياسی اجتماعی ايران سال ها در اختناق مطلق فرو نمی رفت

امی اساسی              ب، گ بنابراين افشای ديکتاتوری چه در موضع حاکميت و چه در موضع اپوزيسيون خشونت طل

ران است                ردم اي رای م ای دمکراتيک ب د ک        . در جهت تحقق آزاديه ًا بخاطر داري ه حتم م جمهوری   چرا ک ه رژي

دين، خشونت از جانب خود را               ز سازمان مجاه سلحانه و خشونت آمي ستی و م ات تروري ه عملي ه بهان اسالمی ب

رد ی ک ه م د. توجي ن اصل نباي ابراين در اي اتوری و   تبن ود انحراف و روح ديکت ه وج د داشت ک فرهنگ " ردي

طلبان در رژيم جمهوری اسالمی خواهد      در ميان نيروهای اپوزيسيون موجب تقويت و تحکيم خشونت          " خشونت

    . شد

ا و ضرورت    اال رامبن ری ب ه گي ر نتيج اانحراف و   اگ ورد ب شاگرانه در برخ ادی و اف ای انتق اذ روش ه اتخ

ديکتاتوری در بعضی سازمان ها و احزاب سياسی قرار دهيم، خواهيم ديد که مبارزات سياسی و اجتماعی برای 

  .  مناسب تری به پيش خواهد رفتنفی استبداد درايران در راستای

ی يا باصطالح آلترناتيوی که ژضمن اينکه در اين تجربه تاريخی نيز نمی توان ترديد کرد که مرام و ايدئولو   

ه          ا حرب تفاده دشمن       " در مناسبات درونی خود ب ه          "عدم سوء اس دان و شکنجه و سرکوب رادر عراق توجي ، زن

تفاده دشمن     " ربه  نمود، در آينده فرضی نيزمی تواند با ح        ی            -"  عدم سوء اس وع خارجی و چه داخل  –  چه از ن

  . آزادی های سياسی و اجتماعی مردم را نقض و سرکوب کند

  .  در ادامه جهت اطالع خوانندگان محترم الزم می بينم نکاتی را يادآور شوم

  

ا      " خاطرات" ساختار کتاب بر خالف ساير      .١ انی ي انی نگارش   نگاشته شده برمبنای ترتيب زم مک

ردم و افکار عمومی و        . نشده است  ه م علت اساسی آن نيز ضرورت انتقال سريعتر اين تجربيات تلخ ب

وده است  ی ب ت سياس ارش  . فعالي د نگ ر چن اطرات" ه ده و   " خ رای خوانن انی ب ب زم اس ترتي ر اس ب

  . نگارنده  ساده تر می بود

اب  از جم  .٢ ن کت رای اي ام ب دين ن دان " ه لچن دان و زن ت " ، "ی زن اب سرنوش دان در " و " کت زن

دان  داد  " ، " زن ه  " ، " روزهای تاريک بغ ه خدای فرق وار " و "   خان تم " دي ان  . درذهن داش ان آن ازمي

تند       " روزهای تاريک بغداد  " و  " زندان در زندان  " اسامی   شتری داش رايم جذابيت بي  هنگاميکه   رازي . ب
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ودم  ان اشرف ب ازمان در پادگ رادی س دان انف د،  در زن ی ش ن سخت م ر م ی ب شار جسمی و روان  و ف

ايی از  ه ه رد ورگ وه می ک ست کامل جل ن ب رايم درب رادی ب دان انف دين و زن ازمان مجاه خروج از س

ردم        ا خود     . بريدگی در من مشاهده می شد که دوباره به درون مناسبات و تشکيالت برگ ا در جدال ب ام

ه درون مناسبات فر         ن واقعيت مواجه می شدم ک ا اي دان         ب ط از زن ه فق دانی است ک ز زن ه مجاهين ني ق

دان                  . انفرادی بزرگتر است     ه در صورت آزادی از زن ردم ک د می ک ا خود عه شه ب ن اساس همي بر اي

وان       های مسعود رجوی و صدام حسين،          ابی تحت عن دان    " کت دان در زن ر درآورم       " زن ه رشته تحري ب

 . را برای اين کتاب مناسب تر ديدم" تاريک بغدادروزهای " ولی با توجه با کليه مسائل در مجموع نام 

ه خاطرات                    .٣ ه ادام ل داشت ک کتاب حاضر جلداول خاطرات نگارنده می باشد و شايد خواننده تماي

دان های                   . نيزدر اين کتاب آورده می شد      ه زن وط  ب من خود نيز چنين هدفی داشتم که حداقل بخش مرب

ه می بايست     انفرادی سازمان را در اين کتاب به پايان         ببرم، ولی متأسفانه ياخوشبختانه حجم مطالبی ک

ی می                         د يش بين ه من پ ود ک يش از آن ب ت، ب رار می گرف ار افکارعمومی ق ر دراختي اب زودت ر اين کت

ع شود،              . کردم ايع مطل ه وق در نتيجه مجبور شدم کتاب را در حاليکه خواننده تمايل دارد زودتر از ادام

ی در  انم، ول ان برس ه پاي ردم و ب ار م اب را در اختي ن کت د دوم اي رد جل واهم ک ين فرصت تالش خ اول

 . فعالين سياسی و مجامع تحقيقاتی قرار دهم

د  .۴ ی باش اب م ن کت ل اي دين درمقاب ازمان مجاه ل س ونگی عکس العم ر چگ ه ديگ ی . نکت يش بين پ

ل مواضع س                     اله گذشته سازمان در مقاب ه دو س ه تجرب ب،   نگارنده اين است که با توجه ب " ياسی اينجان

ا ر       " افشای زندان ابوغريب   د استراتژی            ژو ارتباطات خائنانه رجوی ب م صدام حسين، و نق ارزه  " ي مب

ه های                   " مسلحانه ددی   ١که منجر به عکس العمل فرقه مجاهدين خلق و چاپ تهديد نامه و فحش نام  متع

د گرفت و درمق             يش خواه ق رادر پ ار سکوت مطل ن ب اب موضع     بر عليه من شده است، اي ن کت ل اي اب

سيار روشن و                    . گيری نخواهد کرد   ر اساس واقعيت های ب د ب زيرا سازمان مجاهدين به خوبی می دان

دارد                         رای مطالب طرح شده وجود ن ه انکاری ب ده جای هيچ گون پس  . موقعيت سابق تشکيالتی نگارن

ا   ترجيحًا سازمان مجاهدين درمورد اين کتاب سکوت خواهد کرد، طبعًا اگر غير ا       ده ب ز اين شود نگارن

 . جزئيات بيشتر به تشريح و نقد مطالب خواهد پرداخت

ا  .۵ دی خانباب ی صدر ، بابک اميرخسروی ، مه ان ابوالحسن بن م از آقاي االزم می دان ن ج در اي

وری زاده،  تهرانی ، علی اصغر حاج سيد جوادی ،محمد حسن صفورا،  احسان نراقی،              عليرضا ن

سبت                فرخ نگهدار ،بهمن نيرو    ه ای ن ی و مکاتب مند و دوستان ديگر که به صورت حضوری و تلفن

دان ابوغريب و                       ه ام از زن به اينجانب اظهار لطف و هم دردی نمودند و مرهمی بر زخم های کهن

 . سازمان مجاهدين گذاشتند، تشکر کنم

ا                        .۶ انم ه دين، خ دا شده از سازمان مجاه ز ج  همچنين الزم است سپاس خود را از دوستان عزي

د              ) مادر رضوان ( پروين حاجی ، ربابه شاهرخی       ای رضا اسدی ، محم را يوسفی و آق ، ميت

جعفر بقال نژاد، کريم حقی، مسعود خدابنده، حبيب خرمی، حسن خلج ، مهدی          توفيق اسدی،   

خوشحال، مسعود جابانی علی اکبر راستگو، نوروز علی رضوانی، سعيد شاهسوندی ، هادی            
                                                 

" بخشی از موضع گيری ها و دشنام نامه های سازمان مجاهدين خلق عليه مواضع سياسی نگارنده رادر فصل دوم تحت عنوان  1
 .  مشاهده خواهيد کرد" فرقه هاافشای ابوغريب و بازتاب فرهنگ
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راز                شمس حائری و پرويز يعق     د، اب وبی که مرا در دوران سختی و آوارگی دلگرمی می دادن
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   در قرارگاه اشرف۴٠٠زندان انفرادی خيابان 
  

رد  دار ک يمه و عصبی از خواب بي را سراس لول، م ی س ده درب آهن يکی از . صدای گوشخراش و آزاردهن

سته می شد                         از و ب ی سلول ب ن درب آهن ه حدود      . سخت ترين لحظه های زندان برايم هنگامی بود که اي ی ک درب

 صدای مهيبی چون انفجار ،ز و بسته شدنداشت و بابا سانتی متر ضخامت ۶ الی ۵ کيلو وزن و ٣٠٠ الی ٢٠٠

  . در سکوت داخل سلول طنين می انداخت

شارها و شکنجه                             يا ا ف ن صدای لعنتی بطور مداوم و هر روز چندين بار وقت و بی وقت تکرار می شد و ب

ر روی اعصاب و                      های جسمی و   أثير منفی مضاعفی ب . ان من می گذاشت      روروانی ديگر ترکيب می شد و ت

ود           ل اين شرايط برای   ديگر تحم  ی سخت شده ب دانبان                 . من خيل دن زن ل از آم ه شکلی قب تم ب شه دوست داش همي

ه                   رو شوم ک متوجه آمدن او شوم تا با آمادگی قبلی با اين صدای گوشخراش که سال ها من را آزار می داد، روب

  .  بتوانم اعصابم را کنترل کنم

و جمع و جور       . ودم مسلط شوم بعد از باز شدن درب سلول سعی کردم بر اعصاب خ     ر پت خودم را کمی زي

ن زودی چکار                    کردم و درحاليکه سرم را زير پتو بيرون آورده بودم، نيم خيز شدم تا ببينم زندان بان صبح به اي

  . دارد

عادل اسم مستعار او بود ولی من توی  سلول          . البته عادل نبود، بلکه او سر زندانبان سازمان بود        !! عادل بود 

  . ی اسم مستعار وی يک اسم مستعار ديگر و شايد هم يک اسم واقعی ديگر گذاشته بودمبرا

ه و    وان  کاس لول ، لي ای س ودم، ديواره ا خ ايی ب شار و تنه ر ف ر اث ودم ب رادی ب لول انف ن در س ه م هنگاميک

ه بعضی                   اب ک اب و مهت ا آفت ا پنجره کوچک سلول ب ا  بشقاب يکبار مصرف که در آنها غذا می خوردم، ب وقته

م اسمی            ايم ه دانبان ه خودشون رااز پنجره کوچک سلول نشون می دادند، حرف می زدم و برای هر کدام از زن

  . را انتخاب کرده بودم

ه  " ( بندی"  بود که من او را در زندان در     ١اسم عادل سر زندانبان سازمان، سيد محمد سادات دربندی        "  کناي

دان، در    . صدا می کردم) از اسير و دربند بودن ايدئولوژيک وی   ل وی را در زن ن دلي دی ب" به اي خطاب می   " ن

 در پست سرزندانبانی در سازمان کار ١٣۵٧ بهمن   ٢٢تقريبًا تمام عمر تشکيالتی اش را بعد از         کردم، چون که    

ود                   شده ب سئله ای ن ه سئوال و م اد             . کرده بود، ولی هرگز دچار هيچ گون ه وی اعتم شه ب ز همي مسعود رجوی ني

تفاده را           داشت ال اس رد     و از مطيع بودن ايدئولوژيک وی کم شه در موضع مرکزيت و     . می ک ابراين وی همي بن

  ." بعدها هم در موضع عضو هيئت اجرايی سازمان کار کرده است
                                                 

 توسط سازمان مجاهدين به دوبی اعزام شد تا به ١٣۴٩وی در سال . سيد محمد سادات دربندی از مسئولين سازمان مجاهدين می باشد 1
هواپيما موسی خيابانی ، حسين روحانی، رسول مشکين فام و احمد بوستانی و چند نفرديگر از اعضای سازمان برای انجام يک عمليات 

وی و ديگر . ملحق شود) جلوگيری از استرداد دو نفر از اعضای سازمان توسط دولت امارات متحده عربی به رژيم شاه( ربايی 
 در اردن ١٣۵٠همچنين محمد سادات دربندی در سال . اعضای سازمان هواپيمای ربوده شده را به بغداد پايتخت عراق منتقل کردند

 ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از . پس هنگام ورود مخفی از مرزهای آبی به کشور، دربندر عباس دستگير شدآموزش های نظامی ديد و س
نام وی در ليست .  در تهران بود١٣۶٠ خرداد ٣٠وی عضو ستاد فرماندهی تظاهرات . نيز از مسئولين فعال سازمان مجاهدين خلق بود

 مسئول برخورد با اعضا و مسئولين مسئله ١٣۶١وی از سال . است به عنوان عضو مرکزيت قيد شده ١٣۶۴شورای مرکزی در سال 
 نيز به طور تمام وقت سر زندانبان سازمان مجاهدين خلق در شهرهای ١٣۶۴دار از طرف آقای مسعود رجوی بوده است و از سال 

 به ترکيه اعزام شد و ١٣٧٠ا  ت١٣۶٩وی برای مدت کوتاهی نيز بين فاصله زمانی . سليمانيه و کرکوک و بغداد در عراق بوده است
 در ١٣٧٠نام وی در ليست اعضای شورای مرکزی در سال . سپس مجددًا به عراق بازگشت و به سرزندانبانی سازمان را ادامه داد

 در نشريه مجاهد به عنوان عضو هيئت اجرايی ١٣٧٢همچنين وی در سال . نشريه مجاهد به عنوان عضو هيئت اجرايی قيد شده است
 .   توسط آقای مسعود رجوی به عشويت شورای ملی مقاومت منصوب شد١٣٧٢همچنين وی در سال . ده استقيد ش
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  : عادل در حاليکه در پاشنه درب سلول ايستاده بود، گفت

  " زود باش وسايلت را جمع کن بايد جابجا بشی"

  : شنيدن زدم و پرسيدممن خودم را به ن

  " چی ميگی؟"

  ." گفتم که بايد جابجا بشی، وسايلت را جمع کن: " عادل گفت

  ." منظورت از وسايل چيه:" گفتم
١  

  : د و خشن کرده بود، گفتنعادل در حاليکه آهنگ صدايش را بل

د    . کنيم  را جابجا   !! نمی دونی وسايل يعنی چی؟ زودباش، لباس هات رو بردار می خواهيم اتاقت            "  من تا چن

  ." ساعت ديگه بر ميگردم

  . بعد هم درب سلول را محکم بست و رفت

ودم،                           ه ب رم انداخت ه زي اره ای ک وی پ با آروم گرفتن صدای بسته شدن درب سلول، کمی خودم را از روی پت

وا      ١٣۵٧زمستان سال   . هوای سلول سرد بود     . باالکشيدم و به ديوار سلول تکيه دادم       ود و حسابی ه  سرد شده    ب

و    "زندان ساز" بود، من تا آن روز بيشتر از چهار سال بود که در زندان انفرادی       ستاده، و زان وز اي بودم ولی هن

ه دادم          . نزده بودم  وار سلول تکي ه  دي شيدم و ب ی       . پتو را تا روی شانه هايم باال ک ه وقت ودم ک رده ب ديگه عادت ک

ره شوم و از                  توی سلول می نشينم خود به خود به پنجره کوچک            د، خي ار گذاشته بودن سلول که نزديک سقف ک

                                                 
  . تصوير محمد سادات دربندی سرزندانبان سازمان مجاهدين خلق در کنار مهدی ابريشمچی ديده می شود 1
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از اون پنجره کوچک من چيزی جز ديوارهای بلند زندان و گوشه ای از آسمان را نمی      . آنجا به آسمان نگاه کنم    

  . توانستم ببينم

ی هرگز نفهميدم چرا هر وقت من توی سلول احساس خستگ   . ابرهای سياه وتيره ای آسمان را پوشانده بودند       

  می کنم ،اين ابرهای سياه توی آسمون پيداشون ميشه؟ 

ه                    نم ک د ، احساس می ک ه می کنن ايی  " وقتی ابرهای سياه توی آسمون خون ارديواری   " غم و تنه ن چه در اي

و                    . بلندتر بر سر من فرياد و نعره می کشند         ل ت م دوست داره مث لکه های سياه ابر نيز به من ميگن که آسمون ه

  . گريه کنه

من نميخواهم اشک هايم را زندانبان ها      . بدبختی اينه که آدم توی زندون و تنهايی هم نمی تونه گريه کنه            ولی  

ا قطره های                 . که در سقف سلول کار گذاشته اند، ببينيد       " دوربين مخفی " از   دانبان ه ه اگر زن نم ک احساس می ک

صدای ن قهقه های مستانه از باد قدرت، با     اشک من را ببينند، من هم صدای قهقهه های آنها را خواهم شنيد و اي              

ه                                درب های آهنی سلول      شتر و ادام ه شکنجه بي ا را ب ر می شوند و آنه رای من زجر آورت ه و ب م آميخت " در ه

  . تشويق می کند" زندان و زندان سازی

ه چرا عادل       . همينطور که به ديوار سلول تکيه داده بودم به فکر فرو رفتم            ردم ک ه   به اين فکر می ک صبح ب

  و به صورت غير معمول درب سلول را باز کرد و اين حرف را زد؟ اين زودی 

  برای چی زندانبان ها می خواهند سلول من را جابجا کنند؟ 

د و سلول من را                          ام می دادن ار را انج ن ک ار اي د  زندانبان ها هر چند وقت  يک ب ر ميدادن ار در   .  تغيي يک ب

ور                         را همين جابجايی ها بود که نه ماهی من         وذ ن رای نف م ب ه کوچکی ه ی روزن ه حت د ک ه يک سلولی انداختن  ب

  . از هواخوری هم خبری نبود. وجود نداشت

  . سلول من راعوض کردندرده بودم، کخه اون دفعه به دليل داد و بيدادهايی که آپيش خودم می گفتم که 

  ولی اين دفعه برای چی؟ 

  

  سيد محمد سادات دربندی
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  ١٣٧٣زمستان 
  

ودم        ا ون ب ه و داغ م ريخت ه ه ی ب د، خيل رده بودن ا ک ن را جابج لول م ه س ا ک ادل   . ون موقعه ا ع د ت بگذاري

  . رده، کمی از آن موقع ها برايتون تعريف کنمگبرمي

ارا   ١٣٧٣يادم مياد زمستان سال    نم و از س سانه رو ببي ری داشته   ١ بود و بخاطر اينکه نمی گذاشتند من اف  خب

ودم   باشم ، بسيار عصبی و دا      وز                         . غون ب ی هن ودم ول رادی ب ه من در سلول انف ود ک ع حدود دو سالی ب اون موق

  .نگذاشته بودند که من افسانه رو ببينم و عکس ها و نامه های سارا را هم به من نمی دادند

د             . من هيچ خبری از سارا نداشتم      ه من نمی دادن م هيچ جوابی ب ا ه ه می       . زندان بان ه م ک ايی ه ه ه ه نام ب

ه من داده نمی شد        " زندان ساز  " پاسخی از طرف آقای     نوشتم   دن، اعصابم را             . ب ی پاسخ مان ين سکوت و ب هم

ايين می شدم                             اال و پ شتر ب ه لحاظ روانی بي ود و من ب يش خودم می      . داغون و نگرانی هايم را زيادتر کرده ب پ

  : گفتم

  االن سارا کجاست؟ 

  االن سارا پيش کيه؟ 

  داره چه کار ميکنه؟ 

  ا ميدونه باباش زندانه؟آيا سار

  آيا او عکسی از من پيش خودش داره؟ 

  اگر سارا يک روزی من را بعد از سال ها ببينه می تونه مرا بشناسه؟

دئولوژيک                        ۶سارا   اری و باصطالح اي رای يکسره کردن طالق های اجب  ساله بود که آقای مسعود رجوی ب

  .  و مسئولين سازمان از عراق خارج کرد نفر ديگر از بچه های اعضا٨٠٠خود، او را به همراه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .سارا فرزند افسانه طاهريان و من می باشد 1

 ٢٠



  

  

  

  کودکان، مانعی بر سر طالق
  

ای  ی آق از" وقت دان س وم " زن ه س دئولوژيک" مرحل الب اي ال ١"انق ه ای ١٣۶٨ را در س دن اطالعي ا خوان  ب

ه همس          د   راآغاز کرد، همه اعضا و مسئولين سازمان موظف شدند ک ن پس زوج ه   . ن خود را طالق دهن ا از اي

د           تند ، مجاز       . ديگر اجازه نداشتند به خانه هايشان بروند و همسران خود را ببينن د داش ه فرزن ايی ک ی زوج ه ول

در و مادرهاشان        وب ان متوجه طالق پ دند که چند ساعت در پنجشنبه ها برای عادی سازی و بخاطر اينکه کودک

د            شان برون ه هاي ه خان شوند، ب ه . از يکديگر ن اهی هم       ب ين خاطر گ ل دادن و    هم ديگر را بخاطر تحوي سران، هم

تحويل گرفتن بچه ها می ديدند و همين مسئله و حضور مادرها و پدرها و بچه ها کنار يکديگر باعث می شد که 

  . عواطف واقعی و حقيقی که بين آنها وجود داشت، دوباره شعله ور شود

بانه            اه اشرف        مثًال بچه های دبستانی تقريبًا تمام هفته را در پانسيون ش ه سازمان در قرارگ ساخته   ٢ روزی ک

در و          . بود ميخوابيدند و از ديدار پدرو مادرهای خود محروم بودند          زد پ دازظهر  پنجشنبه ن ی هنگاميکه از بع ول

ر يک سقف جمع می شدند                       انواده در زي ي  . مادرهای خود می آمدند، همه اعضای خ  شرايطی عشق و     ندر چن

  .  و تشکيالتی سازمان چمبره می شدعاطفه های انسانی بر فضای خشک

ًال سعود رجوی عم ا م ا وجود حضور بچه ه دين ترتيب ب شه ای ً ب ن عواطف را بطور ري ست اي نمی توان

شکاند ان را . بخ سعود رجوی کودک ل م ين دلي ه هم ابراين ب شبرد  بن رای پي انعی ب اری" م ای اجب ی " طالق ه م

  . دانست

انو  ه خ سبت ب ازمان ن ری س اه رهب ًا نگ ر اساس ود از يک متغي ابعی ب افع  . اده ت ر من زی ج ز چي ر ني آن متغي

ی می شد و               يعنی هر جا  . شخصی و تشکيالتی آقای مسعود رجوی نبود       انواده امری مقدس و انقالب ود خ الزم ب

 تلقی   زهق و عاطفه می توانست تضاد تاريخ و مبار        شايجاب می کرد، خانواده و ع     " زندان ساز " هرجا که منافع    

                                                 
 در نشستی که در قرارگاه بديع زادگان برگزار شد، اطالعيه ای را از جانب خودش قرائت کرد ١٣۶٨ه  مهر ما٢۶مسعود رجوی در  1

و در ان مريم رجوی همسر خود را که تا کنون به عنوان هم رديف مسئول اول سازمان مجاهدين شناخته می شد، به عنوان مسئول اول 
 عنوان مسئول اول سازمان شناخته می شد به عنوان رهبر مذهبی و خود را نيز که تا کنون به. سازمان مجاهدين منسوب کرد

  . ايدئولوژيکی ارتقا داد
  
.  از طرف رژيم صدام حسين به سازمان مجاهدين داده شد١٣۶۵قرارگاه اشرف يکی از پايگاه های نظامی عراق بودکه در سال  2

"  نام ١٣۶۵از همان ابتدا يعنی سال .  بغداد قرار داشت کيلومتری شهر١١٠ کيلومتری شهر خالص و ٣٠قرارگاه اشرف در فاصله 
  . به ياد اشرف ربيعی همسراول مسعود رجوی بر روی اين قرارگاه گذاشته شده بود" اشرف

 با سازمان مجاهدين از طريق خليل طباطبايی ارتباط برقرار ١٣۵٠اشرف ربيعی از دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف بود که در سال 
اشرف .  توسط ساواک دستگير شد و بعد از آزادی از زندان شاه با علی اکبر نبوی نوری ازدواج کرد١٣۵٢وی در سال . کرده بود 

وی به همراه نبوی نوری بعد از اعالم .  بر اثر انفجار، در يک پايگاه تيمی مجروح و دستگير شد١٣۵۵ربيعی در ارديبهشت 
 در يک ١٣۵۵سرانجام نبوی نوری در اسفند .  تشکيل يک گروه انقالبی کردند موجوديت بخش مارکسيستی در سازمان، اقدام به

 با مسعود رجوی ازدواج کرد و ١٣۵٨اشرف ربيعی نيز بعد از آزادی از زندان در تيرماه . درگيری مسلحانه جان خودرا از دست داد
 درگيری با نيروهای امنيتی رژيم جمهوری  به همراه موسی خيابانی و تعدادی ديگر از اعضای مجاهدين در١٣۶٠ بهمن ١٩در 

 ١٣۶٢خواهر بزرگتر اشرف، مينا ربيعی از اعضای قديمی سازمان می باشد که در سال . اسالمی در يک پايگاه سازمانی کشته شدند
  . به دليل اختالفات سياسی و تشکيالتی از سازمان جدا شد
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ا  ) همسر اول وی ( ه مسعود رجوی تنها بعد از سپری شدن هفت ماه از کشته شدن اشرف ربيعی                چنانچ. شود ب

  .  ازدواج کرد١٣۶٠ مهرماه ٢٠در   ١خانم فيروزه بنی صدر

شته شدن همسر اولش           –فوری آقای مسعود رجوی     سازمان مجاهدين خلق در توجيه علت ازدواج         د از ک  بع

ه – ه از " ازدواج"  مقول نترا برگرفت ستس الم دان اريخی پيامبراس ه  .  ت امی ب ز در پي ازمان ني ر سياسی س دفت

شجويان خارج از کشور                          شريه انجمن های دان ی صدر در ن روزه بن انم في   -مناسبت ازدواج مسعود رجوی و خ

  :  نوشت١٣۶١  مهر ماه ٣٠ به تاريخ – ۵٩شماره 

ا خو                "  ران ب ق اي دين خل رادر        شوقتی   دفتر سياسی و کميته مرکزی سازمان مجاه ی ازدواج ب و سرور انقالب

ی صدر       ( مجاهد مسعود رجوی با خانم فيروزه بنی صدر           ای بن ر آق اند        ) دخت ه اطالع می رس صميم    . را ب ن ت اي

ار         ان به ازمان در پاي اليانه س دی س ع بن واد جم ی از م سب يک ای    ) ۶١(برح ی ازدواج ه رورت انقالب ه ض ک

اذ شده و                   مختارانه ی خواهران و برادران مارا چه در          وده است، اتخ از داخل و چه در خارج کشور توصيه نم

اعی       سنن متعالی پيامبر اکرم، ائمه اطهار و همه انقالبيون الهام ميگيرد             ارزات اجتم ادترين مب که در گرماگرم ح

دئولوژيکی خود                            و سياسی،  ی و اي ارزه انقالب تن مب ه امری ضروری و مقدس و درم ه مثاب د زناشويی ب  به پيون

  .) خط کشی های زير متن از نگارنده است." ( ته اندنگريس

                                                 
درادامه کتاب بطور جداگانه به انگيزه . ين رياست جمهور ايران می باشدسرکار فيروزه بنی صدر دختر ابوالحسن بنی صدر نخست 1

 .های آقای مسعود رجوی از ازدواج با خانم فيروزه بنی صدر خواهم پرداخت
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) از جمله ازدواج مسعود رجوی و خانم فيروزه بنی صدر          ( پيوند زناشويی مشخص نيست که چگونه زمانی      

ار محسوب می                  "  ه اطه امبر و ائم امری ضروری و مقدس در گرماگرم مبارزه اجتماعی و سياسی از سوی پي

تن    "پيوند زناشويي حرام مي شود بلكه اين بار طالق  ولي چندي بعد نه تنها   "شود امري ضروري و مقدس در م

انی       "مبارزه انقالبيو ايدئولوژيكي از طرف پيامبر و ائمه  محسوب مي شود       د قرب اه نيزباي ی گن ان ب ن   که کودک اي

  . ست شوندياس

دين محسو   ژکودکانی که محروم ترين گروه اجتماعی در ايدئولو  شکيالت مجاه ی    ی و ت ب می شوند و براحت

ه                         آعاطفه های    وق خود ک رين حق دايی ت نها در زير پای منافع تشکيالتی رهبری سازمان نابود می شود و از ابت

ا را از          ز صدای آنه ا ني ا له رای س ی ب عشق و عاطفه نسبت به پدر و مادر می باشد، نيز محروم می شوند و حت

  . کس های آنها را ببينند و بخوانندپشت تلفن نمی توانند، بشنوند و يا نامه ها و ع

  . در سازمان مجاهدين توضيحاتی بدهم" جايگاه خانه و خانواده" بد نيست قبل از ادامه مطلب، درباره 
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   خانه و خانواده در مجاهدين 
رم های                     نروابط  خانوادگی بي    ه صورت ف وايی، بلکه ب  يک زن و شوهر و فرزندان نه تنها به صورت محت

ز  ارف ني ود نداشتمتع دين وج ازمان مجاه ای  . در س وار ه ارچوب دي دين در چه ام اعضای مجاه ع تم در واق

د                  ه بگيرن رای خود خان د    . بزرگی به نام قرارگاه ها زندگی ميکردند و اجازه نداشتند که در شهر ب ه باي فم ک متأس

  . ت در تاريخ بنويسمدراينجا به مسائلی اشاره کنم که احساس خوبی از بيان آنها ندارم ولی بايد برای ثب

ران و   ) افسانه طاهريان( ، مدت کوتاهی بود که من به اتفاق همسرم      ١٣۶٣در سال    از تهران به کردستان اي

ود    .  سپس به کردستان عراق منتقل شده بوديم   ده ب دنيا نيام ارا ب ه       در  . هنوز س ا هر دو هفت انواده ه ن مقطع خ اي

البته برای زن . معروف بود، می رفتند" محل مالقات"  که به نام هايیيک بار از محل پايگاه های خود به محل 

دا     زايش پي و شوهرهايی که در فواصل جغرافيايی دور از يکديگر بودند، اين مدت گاهی به ماهی يک بار نيز اف

ن   . در شهرهای سليمانيه و کرکوک و بغداد بودند      " محل های مالقات  . " می کرد  ايی را در اي سازمان نيز هتل ه

ه           .  به اين کار اختصاص داده بود      وشهر ها خريداری     اقی در   خانواده ها نيز برای چند ساعت و يا يک شب ب ات

د      د         اين هتل ها می رفتن انی را                    . و يکديگر رامی ديدن انی و مک ين محدوديت های زم د چن ه عم ه سازمان ب البت

ه سازمان نمی خوا        . برای خانواده ها ايجاد می کرد      دها متوجه شدم ک ه روانی و      بع رد فرصت تخلي د زن و م ه

وقتی که همسران فرصت صحبت کردن و   . باشند و هدف تخليه جنسی افراد بود    عاطفی برای يکديگر را داشته    

" های عاطفی بين آنها گسترش پيدا می کرد و به قول معروف هر کدام يک               درد و دل با يکديگر داشتند، رابطه      

هسته  " سازمان وجود     . رابرای خود نداشت  " هوويی" مان تحمل هيچ    برای تشکيالت می شدند، ولی ساز     " هوو

انواده اه   " خ ين نگ ست و از هم ی دان ازمان م شکيالتی اعضا باس ط ت دايی رواب ه ج شکيالت را، نقط در درون ت

  .اجازه نمی داد خانواده ها بيش از چند ساعت يا حداکثر يک شب پيش هم بمانند

وجود داشت که کار حمل مسافر و نامه های سازمانی را "  مراسالتپيک و" در سازمان قسمتی به نام   

روال کار بدين ترتيب بود که هر . انجام می داد و چندين ماشين لندکروز مجهز رابه اين کار اختصاص داده بود

  در کردستان عراق حرکت و مسير ١روز يک يا دو ماشين صبح زود از مقر اصلی سازمان در پايگاه غيور

 های سازمان در سليمانيه و کرکوک را طی می کرد تا به مقصد خود شهر بغداد می رسيد و همينطور بر پايگاه

عکس پيک هايی از شهر بغداد صبح زود حرکت می کردند و بعد از عبور از مسير پايگاه های سازمان در 

  . کرکوک و سليمانيه به پايگاه غيور در روستای ماوت می رسيدند

کرديم، من از روستاهای " مالقات "  و افسانه و سارا يکديگر را ديديم و به تعبير سازمان اولين بار که من

افسانه . تازه به دنيا آمده بود و برای بار دوم بود که او را می ديدم سارا. کردستان عراق به کرکوک رفته بودم

قات می شدند و افسانه در اين در سازمان خانم ها مسئول توجيه محل و ساعت مال. و سارا در کرکوک بودند 

عراق يک هتل در کرکوک به سازمان داده بود و سازمان نام هتل . رابطه توجيه شده بود که بايد به کجا برويم

من و افسانه و سارا برای اولين بار به اين هتل رفتيم ولی وقتی ما وارد يکی از . را پايگاه شفايی گذاشته بود

                                                 
 کيلومتری شهر سليمانيه ٧٠اين پايگاه در روستای ماوت در . غيور نام يکی از پايگاه های مرکزی سازمان در کردستان عراق بود. ١

 در درگيری با ١٣٦١ بود که در سال ١٣٦٠ خرداد ٣٠سعيد غيور نيز يکی از فرماندهان صحنه در تظاهرات . قرار داشتعراق 
  .نيروهای رژيم جمهوری اسالمی کشته شد
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کرده بودند ،در آنجا جا " مالقات" يل زوج قبلی که در آنجا همديگر را  باصطالح اتاق های اين هتل شديم، وسا

  ....مانده بود و 

البته من با ديدن اين شرايط مشابه هيچگاه دچار پرسش و ابهام و انتقاد عليه سازمان نمی شدم و اين شرايط 

 هدف های تشکيالتی سازمان پی و اشکاالت را ناشی از شرايط مبارزه برای خود فرض می کردم و به عمق و

بعد از چند ماه بر اثر انتقادات اعضا، سازمان . ولی افسانه به اين شرايط اعتراض و انتقاد داشت. نمی بردم

خانواده ها اختصاص داد و خانواده ها ديگر از اتاق " مالقات" اتاق های ثابتی را در اين هتل ها به منظور 

( ضمنًا بسياری از زوج ها به دليل نداشتن فرصت گفتگو . فاده نمی کردنداست" مالقات" های يکديگر برای 

و خالصه شدن روابط خانوادگی صرفًا در مسائل جنسی ، دچار اختالفات خانوادگی می ) حتی برای چندساعت

 دنبال اتفاقًا سازمان نيز به. شدند و خبر اين اختالفات از طريق يکی از آنها،  يا هر دو به تشکيالت می رسيد

همين مسئله بود و اساسًا شرايط رابه شکلی برنامه ريزی می کرد که اختالفات بين زوج ها شکل بگيرد تا سر 

سازمان بدين ترتيب می توانست در امور . نخ ارتباطات و مشکالت خانوادگی افراد را در دست داشته باشد

سازمان در . ی افراد را در دست داشته باشد داخلی خانواده دخالت نمايد و از اين طريق نيز وضعيت تشکيالت

. همين پيوند مسئولينی رابرای زوج ها مشخص کرد که کارشان رسيدگی به مشکالت خانوادگی اعضا بود

بعدها متوجه شدم مشکالت زوج هايی که اختالفات خانوادگی خودرا به سازمان گزارش می کردند نه تنها حل 

هر کدام از زوج ها .  به آن دامن زده می شد تا اختالفات عميق تر شودنمی شد بلکه از طرف سازمان بيشتر

نيز که به لحاظ  تشکيالتی مسئله دار می شد، سازمان جايگاه و رده تشکيالتی فرد مقابل را ارتقا می داد  تابه 

ختالفات سازمان بدين ترتيب از ا. ديگر قرار دهد در مقابل فرد عنوان يک اهرم عاطفی، يکی از زوج ها را

اما خانواده هايی که . خانوادگی در چارچوب سرکوب انتقادات اعضا و مسئولين سازمان سوء استفاده می کرد

دارای فرزند بودند کمتر دچار اختالفات خانوادگی می شدند و به دليل وجود کودکان اختالفات خانوادگی 

بعد از ازدواج مسعود . نوادگی آنها شودسريعتر حل می شد و سازمان کمتر می توانست وارد حوزه مسائل خا

در مورد " ميمنت ازدواج مسعود و مريم"  ، برنامه های سازمان به ١٣۶۴رجوی و مريم عضدانلو در سال 

البته اين تغيير و بهبود وضعيت خانواده ها . کميت و کيفيت مالقات اعضای خانواده ها تغيير موقت کرد

بهبودی در مناسبات خانواده ها " مسعود و مريم" انمود شود که ازدواج تاکتيکی فريب کارانه بود تا چنين و

از همين نگاه . ايجاد کرده، تا آن را  موجب برکت بپندارند و از مسئله دار شدن اعضای سازمان جلوگيری شود

 بعد از طالق مريم عضدانلو از ابريشمچی و ازدواج وی با مسعود رجوی، بالفاصله تدارکات ازدواج مهدی

به دنبال اين شيرين کامی . توسط مسعود رجوی فراهم شد ) خواهر موسی خيابانی( ابريشمچی با مينا خيابانی 

وی . يک نوار ويدئويی از مهدی ابريشمچی در پايگاه جباری در شهر کرکوک برای اعضای متأهل پخش شد

  : از قول رجوی گفت

متوجه شده، بسيار ناراحت است و به همين دليل مسعود از هنگاميکه شرايط افراد متأهل را در عراق " 

ضمنًا . دستور داده که تعدادی خانه خريداری شود و از اين به بعد هر سه الی چهار زوج در يک خانه باشند

  قرار شده است که کليه افراد از ساعت 
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    ١."  شب ، تشکيالتًا وقتشان آزاد باشد تا بتوانند به خانه هايشان بروند٨

ين لن از خط جديدی که مهدی ابريشمچی در نوار ويدئويی در نشست کرکوک به اعضا و مسئوسازما

  . سازمان انتقال داد، هدف دوگانه ای را دنبال می کرد

ين سازمان در مورد ازدواج ها و لاز يک طرف می خواست پرسش هايی که در ذهن اعضا و مسئو

اين تاکتيک می  شت، را خنثی کند و از طرف ديگر باامکانات بيشتر در حوزه مسائل شخصی رجوی وجود دا

قلمداد " وابستگی به خانواده" که ( خواست تشخيص دهد که چه افرادی نسبت به مسائل و ارتباطات خانوادگی 

                                                 
 –سور  -اوور" البته بعدها متوجه شدم که اساسًا روالی که هر شب افراد بتوانند پيش همسران و فرزندان خود بروند، تنها در شهر   ١

  . در حومه شهر پاريس که مسعود رجوی و مهدی ابريشمچی در انجا مستقر بودند، اجرا می شده است" واز
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تمايل بيشتری نشان می دهند تا اين مسئله را به عنوان ويژگی منفی فرد در پرونده تشکيالتی وی ثبت .) می شد

  . کند

 قرارگاه اشرف و بديع زادگان رااز صدام حسين تحويل گرفت، اقدام به ١٣۶۵که سازمان در سال هنگامي

 تا  A مجموعه" (مجموعه های اسکان" ساختن واحدهای چهارخوابه در ضلع شرقی قرارگاه اشرف کرد که به 

H ( شت که به هر اين واحدهای چهارخوابه که بسيار کوچک بودند، اختصاص به سه زوج دا. معروف شدند

سازمان عمد داشت که خانه . اتاق ديگر نيز متعلق به بچه های آن سه زوج بود. کدام يک اتاق تعلق می گرفت 

ها را به صورت مشترک و برای چند زوج بسازد تا هر زوج مراقب زوج ديگر باشد تا در صورت وجود 

  . يگری گزارش انتقادی بنويسدروال محفلی و غير تشکيالتی در مناسبات زوج ها، هر کدام عليه د

"  روال ديدار خانواده ها بدين ترتيب بود که عصر پنجشنيه تا عصر جمعه يکديگر را در ١٣۶۶در سال 

، و بی ١٣۶٨در سال " طالق های اجباری" بعد از شروع . هر قرارگاه مالقات می کردند" مجموعه اسکان

 Hه انبارهای تدارکات و تعدادی نيز از جمله مجموعه تعدادی از آنها ب" مجموعه های اسکان" موضوع شدن 

به زندان تبديل شد که با افزايش موج نارضايتی بين  اعضای سازمان مجموعه های ديگر اسکان نيز به زندان 

  . تبديل شدند
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  رسيدن مائده آسمانی 

" طالق های اجباری" و " ب ايدئولوژيکانقال" همانطور که گفتم رهبر سازمان مجاهدين بعد از بحث های 

در چنين شرايطی بود که يک مائده .  در صدد حذف کودکان و خارج کردن آنها ازعراق بود١٣۶٨در سال 

  . از آسمان صدام حسين رسيد" زندان ساز" آسمانی برای 

يل و غيره در تا قبل از رسيدن اين مائده آسمانی بحث خارج کردن کودکان از عراق به بهانه ادامه تحص

اليه ای از شورای مرکزی مطرح شده بود، ولی اين مسئله مورد نارضايتی بخش های باالی سازمان قرار 

  . گرفته بود

ولی با اشغال کويت توسط صدام حسين بهانه مناسبی برای رهبر سازمان بوجود آمد تا طرح جدا کردن 

  . کندکودکان از پدر و مادرهايشان را با سرعت بيشتری دنبال 

يک روزی من در اتاق کارم نشسته بودم، .  مسئول بيمارستانی در قرارگاه اشرف بودم ١٣۶٨من در سال 

  .  مسئول تشکيالتی من اطالع داد که امشب نشست شورای مرکزی است١که حجت

 صدام حسين يک دهه بعد از تجاوز به خاک. من کارهايم را تعطيل کردم و برای رفتن به نشست آماده شدم

صدام .  ميالدی به خاک کشور همسايه و هم زبانش کويت آغاز کرد١٩٩١ايران، تجاوز جديدی را در ابتدای 

  .  ناميد و کويت را بطور کامل به تصرف خود در آورد٢" ام المعارک" حسين نام تجاوز جديد را 

                                                 
وی از زندانيان سياسی رژيم شاه و کانديدای مجاهدين برای اولين دوره .  حجت نام تشکيالتی محمد جواد برومند جاهد اول می باشد 1

 به عنوان عضو مرکزيت ١٣٦٤نام وی در ليست شورای مرکزی در سال . باد غرب بودانتخابات مجلس شورای ملی از شهر اسالم آ
و رژيم جمهوری اسالمی ) فروغ جاويدان" سازمان نام عمليات را " ( غروب جاويدان" وی در نشست توجيه عمليات . قيد شده است

.  و سياسی سازمان در شهر اسالم آبا د معرفی شددر قرارگاه اشرف توسط رجوی به عنوان فرمانده نظامی.) می نامد"  مرصاد" نيز
در قرارگاه اشرف را برعهده داشت و مجددًا به يکان های نظامی سازمان " امداد"  به مدت چند ماه مسئوليت بخش ١٣٦٨وی در سال 

ولت آبادی از اعضای وی بعد از اين عمليات با صديقه د. کشته شد" فروغ جاويدان" همسر اول وی درعمليات باصطالح . منتقل شد
نجمه برومند از اعضای سازمان مجاهدين خواهر محمدبرومند و همسر عبدالرضا باقر زاده می . هيئت اجرايی سازمان ازدواج کرد

  .  باشد

  
  

  
، ١٩٩١صدام حسين بعد از تجاوز و تصرف خاک کشور کويت در سال . معنی می دهد" مادر جنگ ها"  ام المعارک به زبان عربی  2

از رهبر مجاهدين خواست که نيروهای نظامی اش را برای تقويت نيروهای نظامی خود به کويت انتقال دهد ولی رجوی طی مالقاتی از 
صدام حسين درخواست کرد که به داليل تأثيرات منفی سياسی و تشکيالتی که بر روی نيروهای سازمان می گذارد وی را از حمايت 

. وض پيشنهاد کرد در پشت جبهه و انجام کارهای لجستيکی و آوردن غنائم از کويت به بغداد کمک کندعلنی و نظامی معاف کند و درع
استدالل رجوی مورد موافقت صدام حسين قرار گرفت ولی نهايتًا سازمان نيروهای نظامی خود را برای سرکوب اپوزيسيون کرد و 
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ش آن از شر موانع عود رجوی شد تا تحت پوشمس" مائده آسمانی" صدام حسين، " ام المعارک" بنابراين 

  . طالق و انقالب ايدئولوژيک يعنی کودکان خالصی پيدا کند

وقتی مسعود رجوی و مريم عضدانلو وارد سالن نشست شورای مرکزی شدند، بالفاصله مسعود رجوی 

  :  روی تابلوی بزرگ سالن نوشت

  "کودکان ما چه گناهی دارند؟" 
با . ويی که باالی سن قرار داشت، خيره شده بودندهمه حاضرين سکوت کرده و به مسعود رجوی و تابل

  : سکوت افراد مسعود رجوی جمله ای ديگر نوشت

  شوند؟  ما! چرابايد آنها قربانی
و در ادامه داستان را توضيح داد و گفت که ما بايد کودکان را برای جلوگيری از صدمات بمباران های 

  ...هوايی از عراق خارج کنيم و 

 دلسوزتر از مادر، از تهديدات حمالت هوايی عليه عراق از طرف نيروهای ائتالف وی از موضع دايه

  .صحبت کرد، در صورتيکه اساسًا در جنگ اول خليج فارس هيچ گونه حمله هوايی به قرارگاه اشرف نشد

 نفر از کودکان از جمله ٨٠٠سرانجام وی برای حذف مزاحمين باصطالح انقالب ايدئلوژيکی اش ، حدود 

البته آقای مسعود رجوی ابتدا به تمامی . ا را بر خالف ميل پدرها و مادرهايشان به خارج از عراق فرستادسار

اعضا و مسئولين سازمان از جمله من و افسانه گفته بود که سازمان بچه ها را به پدر و مادربزرگهايشان يا به 

. ولی متأسفانه اين کار را هم انجام نداد. ديکی از اعضای خانواده آنها در ترکيه يا اروپا تحويل خواهد دا

سازمان مجاهدين برای  پيشبرد اين خط، بعد از سالها اجازه داد که اعضای سازمان با خانواده هايشان در ايران 

  . من و افسانه هم تقريبًا بعد از پنج الی شش سال با خانواده هايمان تماس تلفنی گرفتيم. تماس تلفنی بگيرند

در فرانسه سازمان تلفن ايران و عراق قطع بود ولی با دستگاههای پيشرفته ارتباطی که آنموقع خط 

  . خريداری کرده بود، ابتدا خط تلفنی از عراق به فرانسه و سپس از فرانسه به ايران رله و وصل می شد

آنها فکر . کرد وقتی که پدر و مادر من و افسانه بعد از سالها صدای ما را شنيدند، اشک آنها را رها نمی 

بعد از حال و احوالپرسی وقتی به آنها گفتيم که قصد . کشته شديم" فروغ جاويدان"می کردند که ما در عمليات 

آنها ديگر سر از پا نمی شناختند و احساس می کردند . داريم سارا را پيش آنها بفرستيم، بسيار خوشحال شدند

من و افسانه هم . رگ کردن سارا می توانند کمی التيام بخشندحداقل سال ها زخم دوری ما را ، با ديدن و بز

فکر می کرديم اگر سارا را موقتًا مجبور هستيم از خودمان دور کنيم ، ولی  ما. همين احساس را داشتيم 

  .  کمی لبخند بر لبانشان خواهد آمد– سال، پدر و مادرهايمان بعد از ديدن سارا ٧ الی ۶درعوض بعداز 

ولی متأسفانه برخالف قول و . ر افسانه و پدر من به ترکيه بيايند و سارا را تحويل بگيرند قرار بود پد

گذاشته بود، از اين کار نيزخودداری کرد وسارا را به خانواده ما در ترکيه تحويل " زندان ساز" قراری که 

  . نداده بودند

هايشان در ايران يا اروپا تحويل نداده سازمان بقيه بچه های اعضا و مسئولين سازمان را هم به خانواده 

بعدها متوجه شدم که سازمان بر اساس منافع تشکيالتی اش ، و بدون اطالع اعضا و مسئولين سازمان و . بودند

                                                                                                                                               
دآوری است در روزهايی که صدام حسين کويت را اشغال نظامی کرده بود، الزم به يا. شيعه رژيم صدام حسين مورد استفاده قرار داد 

به ) فقط ارزش اموال غارت شده حدود سه ميليارد دالر بود( صدها تانک و انبوهی طال و جواهرات، پول و مواد غذايی کشور کويت  
  . داخل خاک عراق منتقل شدند
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با برنامه ريزی قبلی کودکان را در مراکز و پايگاه های خود در اروپا نگهداری و تحت آموزش سازمانی قرار 

  . ا را نيز به هواداران سازمان که نسبت خانوادگی با کودکان نداشتند، سپرده استتعدادی از آنه. داده است

 سارا را به بهانه انتقال به ترکيه و سپردن به پدر و مادر بزرگ ١٣۶٩در هر صورت سازمان در اسفندماه 

  . هايش از من و افسانه جدا کردند
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  سارا کجاست؟
هنگام انتقال  وی از بغداد به خارج از عراق من حضور . ا را ديدم، شش ساله بودمن آخرين بار که سار

سازمان هم درمورد زمان انتقال وی به من چيزی نگفته بود تا بتوانم برای . نداشتم و در قرارگاه ديگری بودم

  . آخرين بار وی را ببينم و با وی خداحافظی کنم

به خودم می . در سلول انفرادی در ذهنم می توانستم تجسم کنمچهره قشنگ و دوست داشتنی سارا را هنوز 

خيلی دوست داشتم ببينم سارا . گفتم، حتمًا االن ديگه چهره سارا از آن حالت بچگی در آمده و بزرگ شده است 

  . چه شکلی شده است، ولی زندانبانها نامه ها و عکسهای سارا را به من نمی دادند

وی به ستاد خارج از . حت مسئولين من در امداد طباطبايی درشهر بغداد بود  يکی از ت١هنگامه حاجی حسن

 بود منتقل شده بود تا در انتقال بچه های کوچک به خارج از ٢ که مسئوليت آن با محمد  سيدالمحدثين–کشور 

                                                 
بخش " وی ليسانس پرستاری داشت و اکثرًا در . ای سازمان مجاهدين می باشد هنگامه حاجی حسن با نام تشکيالتی تهمينه از اعض 1

  .  در سازمان ازدواج کرد١٣٦٦در سال ) دکتر وحيد( وی با جواد احمدی . کار می کرد" امداد
 –نشريه مجاهد . وی اهل کاشان و بزرگ شده قم می باشد.  سيد المحدثين بانام تشکيالتی بهنام از مسئولين قديمی سازمان می باشد 2

برادر مجاهد محمد سيد : "  در رابطه با معرفی محمد سيدالمحدثين می نويسد– ١٧ صفحه -٣١۶ شماره – ١٣٧٢ شهريور ٢٢تاريخ 
همزمان با تحصيالت دبيرستانی در .  در کاشان بدنيا آمد و تحصيالت ابتدايی و متوسطه رادر قم به پايان رساند ١٣٣۴المحدثين درسال 

  " قم به فراگيری ادبيان عربی ، اصول فقه پرداختزه .حو
و تروريستی توسط " مبارزه مسلحانه" وی بعد از شروع .  يکی از مسئولين بخش اجتماعی سازمان بود١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از 

ی مرکزی سازمان نام وی در ليست شورا. در پاريس را به عهده گرفت" دفتر مجاهدين" سازمان مجاهدين به پاريس رفت و مسئوليت 
وی در سازمان مسئوليت بحث های .  نفر اول سازمان محسوب می شود٢٩ به عنوان عضو دفتر سياسی قيد شد که جز ١٣۶۴در سال 

وی مسئول ستاد روابط " خط ديپلماسی انقالبی" آموزش سياسی را برعهده داشت وب عد زا آمدن مسعود رجوی به پاريس و شروع 
همسر وی فاطمه رمضانی می باشد که از اعضای هيئت اجرايی سازمان .  کنون اين مسئوليت را برعهده داردخارجی سازمان شد و تا

  . از يکديگر اجبارًا طالق گرفته اند" طالق های اجباری"  با شروع بحث ١٣۶٨انها در سال . است
حلقه "  ممنوع است و مسعود رجوی استفاده از با توجه به طالق های اجباری به انگشت کردن حلقه های ازدواج برای اعضای سازمان

برای ستاد ديپلماسی " حلقه  ازدواج" را سمبل و نشانه ای ميداند که فرد را به ياد همسرش می اندازد ، ولی عدم استفاده از " ازدواج
د المحدثين و کليه اعضای ستاد به همين دليل مسعود رجوی به سي. سازمان که با افراد بيرونی در ارتباط بودند، در تضاد قرار داشت

" حلقه ازدواج" سياسی و ديپلماسی اجازه داده است که برای حفظ عادی سازی هنگام مالقات های سياسی و حضور در مجامع عمومی 
ده بود تا در همين پيوند مسعود رجوی دستور دا.) البته اين حلقه ها نبايد حلقه های اصلی و اقعی ازدواج فرد باشد. ( به انگشت کنند

خريداری کنند تا درمالقات با نمايندگان و شخصيت ها ی " حلقه ازدواج" برای ستاد های مستقر در خارج از کشور به صورت کيلويی 
جالب است که بدانيد وقتی اعضا و مسئوين ستاد روابط خارجی ازعراق  به کشورهای اروپايی و . خارجی ، حفظ ظاهر شده باشد

  .  موظف بودند همان حلقه های قالبی را هم از انگشتان خود دربياورندامريکايی می آمدند،
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ستان وی سارا رااز نزديک می شناخت، چون من پنجشنبه ها سارا را به محل کارم در بيمار. عراق کمک کند

  : هنگامه حاجی حسن برايم تعريف می کرد. طباطبايی می آوردم که چند ساعتی پيش من باشد

ما در داخل فرودگاه امان قبل از اينکه بچه ها را سوار هواپيما کنيم با توجه به پاسپورت های جعلی که " 

  : به او گفتم بزرگ دادم و  شكالتيمن به سارا. ساخته شده بود، به توجيه آنها مشغول بوديم

بعد در ادامه به سارا گفتم، راستی سارا . سارا هم شکالت را گرفت. بيا اين شکالت مال تو است! سارا جان

جان يادت باشه که اسم تو مرضيه است و وقتی سوار هواپيما می شوی ، اگر کسی سئوال کرد بگو من مرضيه 

  ." هستم

مانند تمامی بچه ها بپذيرد، با گريه و ناراحتی شکالت ولی سارا که نمی خواست دوری مادر و پدرخود را 

من نمی گويم اسم من مرضيه است، تازه به ! نخير: "رابه طرف هنگامه حاجی حسن پرتاب کرده و می گويد

  ." هم ميگويم که اسم من سارا است! خلبان

و غيرواقعی از  که زندانی شدم، از سارا هيچ اطالعی نداشتم و تصورات واقعی ١٣٧١من از شهريور 

  : توی ذهنم می گفتم. وضعيت او، مرا در زندان و تنهايی آزار و شکنجه می داد

  آيا االن او پيش يک خانواده سالم به لحاظ اخالقی و اجتماعی زندگی ميکنه؟ 

  نکنه سارا دچار آسيب های اجتماعی شده باشه؟ 

  رداره و به عراق بياره؟ نکنه سازمان اون رو گول بزنه و با کلک  ديدن پدر و مادرش ب

 ساله شده بودند با حيله ديدن پدر و مادر هايشان به عراق آورده بود ١۴آخه سازمان خيلی از بچه ها را که 

وقتی برای يک لحظه احساس می کردم که اگر اين بال سر .  را به آنها نمی داد١و ديگر اجازه خروج از عراق 

                                                                                                                                               

  
  

  سيد محمدالمحدثين
  
 مسعود رجوی دريکی از نشست های عمومی سازمان در قرارگاه اشرف که بحث تعيين تکليف نيروها در جريان بوده است خطاب  1

  : به حاضرين گفته است که
  ." و بند به پدر و مادر و خانواده نداريم) ات پدر و مادرش به عراق رفته استفردی که برای مالق( مجاهد مالقاتی " 
  )  کتاب ويران سازی نيرو به قلم مهدی خوشحال از اعضای قديمی و سابق سازمان مجاهدين( 
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سارا را بدون  اينکه اطالع داشته باشد که پدرش درزندان است به عراق من بيايد و سازمان با فريب و نيرنگ، 

  . بياورد، ديوانه می شدم

  

  
  

  .در نزديکی پايگاه های سازمان در بغداد" ساحت التحرير"  سالگی در ميدان ۵سارا در سن 
  

  

  

 ٣٣



  
  شعارنويسی روی ديوارهای سلول 
درواقع تعادل روانی خود را از دست . ل کنممن را تحديگر تحملم تمام شده بود و نمی توانستم شرايط زندا

می دانستم دادو فرياد، ياهر کار ديگری در سلول و چهارديواری مشکلی را حل نمی کند و حتی . داده بودم

... اعتصاب غذا ،داد و فرياد و . شرايط زندان را برايم سخت تر می کند، ولی ديگه به سيم آخر زده بودم

 خاک، گل درست کرده و شروع به شعار نويسی بر ودر همين شرايط بود که با آب . بودازجمله اين کارها 

  . روی ديوار کرده بودم

  : روی ديوارهای سلول انفرادی می نوشتم

  . اين استراتژی جواب نداره

  . مبارزه مسلحانه دردل خود ديکتاتوری می آورد

  . ماهی از سرش می گنده

  ...اتور بدون عمامه چيست؟ و فرق ديکتاتور عمامه دار باديکت

و " زندان ساز" در داستانهايم نقش های منفی را به . روی ديوارهای سلول داستان های کوتاه می نوشتم

می دادم و اينطوری توی زندان خودم را سر پا نگه ! زندانبان هايش می دادم و نقش های مثبت راهم به خودم

  . می داشتم

. برای همين با گل روی ديوار شعار می نوشتم . و قلم رااز من گرفته بودند آخه قبلش زندان بان ها کاغذ 

  . می نوشتم ، خودم را تخليه روانی می کردم" زندان ساز" من تا قبل از اين با نامه هايی که برای 

 برای" ابرام قلنبه" و " ، فهيمه اتوبان"مريم تابان" ، "زندان ساز"  را هم که تحت عنوان ١اسم هايی 

من . شخصيت های اصلی سرکوب در سازمان انتخاب کرده بودم، برای تخليه فشارروانی خودم در زندان بود

و بقيه زندانبان ها را با همان اسامی " زندان ساز" حدود يکسال در زندان انفرادی در حبس بودم، ولی هنوز 

  . تمبرادر مسعود می گف" زندان ساز" اصلی يا تشکيالتی صدا می کردم و به 

                                                 
. کم بوده ، نقل کنم من تالش کرده ام هنگام نقل خاطراتم از زندان های انفرادی مجاهدين، همان فضايی را که در زندان بر من حا 1

نامگذاری طنز و غير متعارف بر روی شخصيت های اصلی سرکوب درسازمان مجاهدين که بيش از ده سال درزندان و شکنجه من 
نقش مستقيم داشته اند، ناشی از فشار شکنجه های جسمی و روانی بوده که من در داخل زندان در آن قرار داشتم و نوشتن آن در شرايط 

د توهين شخصی و تمسخر و خالی کردن کينه های فردی نسبت به آدم هايی که بيش از ده سال درزندان و شکنجه من و حاضر به قص
بلکه تالش من نقد انديشه اين فرقه مذهبی با حفظ پرنسيب های . ديگر اعضا و مسئولين منتقد و معترض سازمان دست داشته اند ،نيست

  .  و نوشتار رهبری اين فرقه مملو از دشنام و استفاده از جمالت تحقير آميز باشدهر چند که گفتار. سياسی و اخالقی است
اسمی بود که درزندان برای آقای مسعود رجوی انتخاب کردم که اعتقاد دارم برازنده انديشه سياسی و " زندان ساز" -

  . ايدئولوژيک وی می باشد
می باشد که در زندان بر " مريم مهر تابان، می بريمت به ايران " کنايه و برگرفته از شهار سازمان مجاهدين" مريم تابانی"  -

 . روی مريم رجوی گذاشته بودم
او در نشست های شورای مرکزی سازمان . اسمی بود که در زندان برای فهيمه اروانی انتخاب کرده بودم " فهيمه اتوبان"  -

 : ميگفت
) منظور به مسعود توکل کنيد. ( تان را به برادر مسعود بسپاريدشما کافی است دست خودتان رابه خواهر مريم بدهيد و خود -

 . اون موقع احساس می کنيد توی يک جاده اتوبان  پهن و عريضی هستيد که بدون دردسر به آخر اتوبان می رسيد
جاهدين و اسمی بود که در داخل زندان برای ابراهيم ذاکری مسئول کميسيون امنيت و تروريستی سازمان م" ابرام قلنبه" -

 . شورای ملی مقاومت گذاشته بودم
 . اسمی بود که بر روی مجيدعالميان گذاشته بودم" قليونی" -
 .اسمی بود که برای حسن عزتی انتخاب کرده بوم" فسقلی" -
  . نيز اسمی بود که برای بهرام جنت سرايی در زندان استفاده می کردم که مفهوم زندانبان دون پايه را داشت" نخودی" -
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ولی بعد از آن ديگه تحملم تمام شده بود و ديگر آنها را بااسم هايی که در زندان برای آنها ساخته بودم، صدا 

  . می کردم

  

  چاه فراموشی
او " افراسياب " پايش به سرزمين تورانيان رسيد و " نژبي" در شاهنامه فردوسی آمده است که روزگاری 

  :دستور داد" افراسياب" ن نفرت بسيار زيادی از ايرانيان داشتند، از آنجا که تورانيا. را گرفتار کرد

را به بندی گران ببنديد که از رنج آن هر زمان مرگ و دار را آرزو کند، و ديگر در هيچ ديوان و " نژبي"

 توصيه سياب بهبنابراين افرا. ندران از آن پند گيرا ننويسند و نخوانند، تاايراني" ن هاژن و بيژبي" دفتری نام 

را، بر سر " ديوها" را در چاهی سر پوشيده انداخت و سنگ سياه " بيژن" عمل کرد و " يران ويسهپ" وزيرش 

  . نهادند" چاه فراموشی" 

  !که بی بهره گردد ز خورشيد و ماه        از آن پس فتاد بيژن به چاه 
  

از نظر من . هستند" ه فراموشیچا" اما دريغا که پس از گذشت هزاران سال ، ديکتاتورها هنوز به دنبال 

من هميشه سلول های انفرادی سازمان مجاهدين . است" چاه فراموشی" زندان های انفرادی مجاهدين همان 

درعراق را، بازندان های انفرادی دولت ها و فرقه های مذهبی و غيرمذهبی ديگرمتفاوت می دانم، زيرا 

در رژيم شاه، يا رژيم جمهوری اسالمی از ماه و " اموشیچاه های فر" بر سر " سنگ سياه" هيچگاه گذاشتن 

سال تجاوز نکرده است، و سرانجام زندانی بعد از سپری  کردن دوره چند ماهه اين امکان برايش فراهم می شد 

  . که خانواده خود را مالقات کند

ن انفرادی و  ها نفر از اعضای سازمان مجاهدين را می شناسم که مدت ها در زندا١٠ولی من حداقل 

انزوای مطلق بسر برده اند و خانواده هايشان از زندانی بودن آنها اطالعی نداشته و از حق مالقات و نامه 

  . نگاری نيزمحروم بوده اند

و اصرار بر نگهداری اعضا و مسئولين منتقد " چاه فراموشی" يکی از داليل مسعود رجوی برای ساختن 

و زندان های جمعی سازمان در " اردوگاه رمادی" جربه و جمع بندی وی از سازمان در زندان های انفرادی، ت

  .  بود١٣٧٠  در سال ١" زندان دبس" 

و و مسئول ضبر اساس اين جمع بندی ، سازمان به اين نتيجه رسيده بود که وقتی اطالعات جدا شدن يک ع

درز  پيدا می کند و درافکار عمومی و منتقد درزندان های سازمان يا در اردوگاه رمادی به بيرون از سازمان 

رسانه ها پخش می شود،  عمًال فرد دارای پشتوانه روحی و معنوی می شود و ديگر نمی توان آن فرد رابه 

چاه " بر همين اساس ساختن . بازگشت به مناسبات مجبور کرد و در واقع وی را بايد تمام شده تلقی کرد

                                                 
 و ٢٠٠، ١٠٠در قرارگاهی به نام عسگری زاده در شهر کرکوک واقع شده بود و دارای سه بند عمومی به نام های " ندان دبس ز 1

اين زندان در ابتدا محل نگهداری اسرای جنگی بود که سازمان مجاهدين و ارتش صدام حسين در عمليات نظامی مشترک .  بود ٣٠٠
ن اسرا را تحويل عراق و تعدادی را نيزدر زندان های خود نگه می داشت و بعد از مدتی به آنها سازمان تعدادی از اي. اسير می کردند

پيشنهاد می کرد که در مقابل يک عمليات نظامی برای سازمان، از زندان آزاد خواهند شد اين اسرا نيز به سازمان می پيوستند تا بعد از 
بعد از عمليات موسوم " زندان دبس. " معروف بودند " رزمنده پيوسته"  يعنی RPه نام اين افراد در سازمان ب. انجام عمليات آزاد شوند

  . و همچنين جنگ اول خليج فارس و ريزش نيروهای سازمان، محل حبس اعضای جدا شده مجاهدين شد" فروغ جاويدان" به 
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برای سازمان عبارت بودند " سلول انفرادی" منافع .  قرار گرفته بود در برنامه کار رهبر سازمان" فراموشی

  :  از 

  

اطالعات عضو جدا شده از سازمان پخش نمی شد و سازمان در معرض فشار افکارعمومی  .١

و در فاصله . مثًال من خودم سال ها در يک سلول انفرادی زندانی بودم. قرار نمی گرفت

.   سازمان وجود داشت١  ديگر از اعضای معترضهفت، هشت متری سلول من، سلول يکی

  عراق ديديم ، ٢ هنگاميکه يکديگر رادر زندان اطالعات و امنيت و زندان ابوغريبزهولی تا

متوجه شديم که سالها در فاصله چندمتری از يکديگر در حبس بوده ايم، ولی از زندانی بودن 

 . يکديگر اطالعی نداشته ايم

برای بريدن زندانی هموارتر، و بازگشت وی به زندان بزرگتری به نام در زندان انفرادی راه  .٢

من اطالع دقيق دارم که تعدادی از اعضا و مسئولين . تشکيالت امکان پذيرتر می شد

ض سازمان صرفًا بر اثر تنهايی و فشارهای زندان انفرادی بريده اند و مجددًا مجبور رمعت

در صورتی که اگر آنها حتی در زندان های . گردندشده اند به درون مناسبات تشکيالتی باز

 و ١٣۶٩مثل سال " زندان اسکان" يا " زندان دانشکده" يا" زندان دبس" عمومی مشابه 

 .  زندانی می شدند به هيچ عنوان به درون مناسبات سازمان باز نمی گشتند١٣٧٠

انده اند، يا اين تجربه ها را شنيده کسانی که تجربه زندان های رژيم شاه و جمهوری اسالمی را از سر گذر

مد تا بتواند در درون زندان سختی ها و آاند، اطالع دارند که يکی از انگيزه هايی که به کمک زندانی می 

ل کند، اين بود که زندانی خودآگاه يا ناخودآگاه در ذهن خودش از خود به درستی من را تحآشکنجه های 

  . قهرمان می ساخت

ااين تصور که مردم و خانواده و آشنايان، درمورد او ديدگاه های مثبتی خواهند داشت و زندانی هميشه ب

افکار عمومی ، روزنامه ها ،هم کالسی های دانشگاه، بچه محل ها، دوستان و رفقای سياسی از او فراوان می 

کمک ميکند که اين احساس روانی به زندانی . گويند، شرايط زندان را برای خود هموار و آسان می نمود

سازمان مجاهدين هيچکس " چاه فراموشی" ولی در . خودش راتنها احساس نکند و جلوی زندان بان زانو نزند

زيرا خودت هستی و يک چهار . نمی داند تو در زندان هستی و از اين تصور و احساس نيز محروم هستی

 حتی همفکران مبارزاتی ات، از زيرا حتی همسرت يا شوهرت، حتی فرزندت،. ديواری و درب آهنی سلول

زندانی شدن تو  اطالعی ندارند، و زندانی در زندان های انفرادی سازمان مجاهدين بايدتمام فشارهای روانی و 

  . فيزيکی رابه تنهايی و بدون آينده ای روشن تحمل کند

 من را ٣ اعدامهن من می زد که اساسًا اگر مسعود رجوی دستورذدر زندان انفرادی سازمان بارها به 

صادر کند ،چه کسی مطلع می شود و اصًال چه کسی متوجه می شود من به خاطر چه به زندان افتاده ام؟ چه 

                                                 
ج سال در زندان های انفرادی مجاهدين درد و  آقای فرهاد جواهری يار از اعضای سابق سازمان مجاهدين می باشد که به مدت پن 1

  . توسط انتشارات انجمن ايران پيوند به چاپ رسيده است" از اوين تا ابوغريب" اخيرًا کتابی از وی با نام . رنج بسيار کشيد
  .  خاطرات نگارنده مربوط به زندان اطالعات و امنيت و زندان ابوغريب عراق در کتاب بعدی به چاپ خواهد رسيد 2
 البته تا کنون در زندان های سازمان مجاهدين چندمورد قتل صورت گرفته و خبر آن نيز به بيرون درز کرده است از جمله قتل  3

" ايران آينده" آقای عباس صادقی نژاد از اعضای قديمی و سابق سازمان در همين مورد در سايت . پرويز احمدی و  قربانعلی تراب
  : نوشته است
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بسا ديگرانی هم در زندان های انفرادی سازمان باشند يا بوده اند که سر به نيست شده اند ،ولی هيچکس از 

  . سرنوشت آنها اطالعی بدست نياورده است

  

  

  

  

                                                                                                                                               
من فکر کردم خون در گلويش .  پرويز را آوردند و در سلول انداختند او اصًال حرکت نمی کرد و نمی توانست حرف بزندوقتی نعش" 

نگهبان توجهی نکرد و گفت خود را به . مرده، درب سلول رازدم و از نگهبان آب گرم خواستم تا پرويز بخورد و راه تنفس وی باز شود
آمد و او ) حسن عزتی( نريمان . دوباره درب سلول را زديم که بيايند جسدش را ببرند.  ه او جان دادموش مردگی زده و بعد از چند دقيق
  ." را کشان کشان از سلول خارج کرد

البته باوجود اين توضيحات، هنوز مسعود رجوی به داليل تاکتيکی دستور اعدام علنی ناراضيان خود را صادر نکرده است، ولی دير يا 
  . باقی ماندن در عراق دست به اين اقدام نيز خواهد زدزود در صورت 

وی نقل .  داشته است٢٠٠۴همچنين نگارنده در اين مورد گفتگويی باآقای علی قشقاوی، از اعضای سابق سازمان مجاهدين در ژانويه 
  : ميکند

  :  ناگهان مسئولم علی مهمان دوست من را صدا کرد و گفت١٣٧٣در زمستان 
  ." ارم داردفرمانده مرکز ک"

بعد از چند . به دنبال آن به سمت مجموعه ساختمان های اسکان رفتيم، در انجا فکر می کردم از طرف افراد مورد تهاجم قرار گرفتم
. سپس من را به اتاقی بردند کهنفرات مفقود شده تشکيالت در انجا بودند. لحظه فردی به نام جالل حسنی حکم بازداشت مرا اعالم کرد

در همان ابتدای ورودم به اين زندان مخوف لحظه به . که همه ما فکر می کرديم به داخل کشور برای جنگ با خمينی رفته اندافرادي
" در بين اين شکنجه شده ها فردی به نام . روز بعد نيز شکنجه ها شدت پيدا کرد. برايم باور کردنی نبود . لحظه شاهدشکنجه افرادبودم
اين فرد چنان وضعيت بدی داشت که بعد از ده دقيقه از پا در آمد و جنازه او را به بيرون . وم شکنجه شده بودپرويز احمدی برای بار د

وضعيت او آنقدر وخيم بود که . ما هيچ امکاناتی را در اختيار نداشتيم . منتقل کردند ما با ديدن اين صحنه نمی توانستيم به او کمک کنيم
( وقتی که پرويز را کشتند ،همه ما اميد به زندگی را کامًال از دست داديم او توسط مختار .  کندپزشک هم نمی توانست به او کمک

چند روز قبل از . و نادر رفيعی نژاد و محمدسادات دربندی و حسن محصل به قتل رسيد) حسن عزتی( و نريمان ) بهرام جنت سرايی
بعد از قتل اين افرادهيچکس از .  تراب را در همان زندان به قتل رساندندقتل پرويز احمدی، يکی از اعضای سازمان به نام قربانعلی

پيوستن به سازمان مجاهدين راضی نبود و همه ميگفتند ، ما نمی دانستيم که سازمان چنين افکار و ايده هايی دارد و معتقد بودند که 
  . مبارزه با خمينی در سازمان مجاهدين معنايی ندارد
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  نی به زندان ساز نامه زندا
مدتی بود که به دليل . من در شرايط بسيار بدی به لحاظ جسمی و روانی درسلول انفرادی قرار داشتم

مزمنی که در گذشته داشتم ، دوباره  شدت گرفته ) بواسير(فشارهای عصبی و شکنجه های روانی ، بيماری 

  .  و از آوردن پزشک خودداری می کردندولی زندانبان ها به وضعيت پزشکی من رسيدگی نمی کردند. بود 

نها نمی خواستند خبر حبس بودن من در زندان به بيرون درز پيدا کند و شايد چنين تصوری هم داشتند که آ

به همين دليل از حداقل امکانات . وردن پزشک من علت زندانی شدن خودم را بازگو خواهم کردآدر صورت 

نوشتم و نامه را به زندانبان " زندان ساز" ه ای بالحن بسيار تند برای دراين شرايط نام. پزشکی محروم بودم

داشتم، کنار گذاشته بودم و برای " زندان ساز" من در اين نامه همه مالحظاتی را که تا آن لحظه درمورد . دادم

  . خطاب می کردم" آقای مسعود رجوی"اولين بار او را با نام 

  : در نامه ام نوشته بودم که

ای رجوی مگر تو هنگاميکه در زمان رژيم شاه  زندانی بودی ، خانواده ات اطالع نداشتند که تو در آق" 

  زندان به سر می بری؟ 

  آيا رژيم شاه اجازه نداد که خانواده ات به مالقات تو بيايند؟ 

  مگر تو و ديگر زندانيان سياسی رژيم شاه حق مالقات نداشتيد؟ 

 برای آزادی تو از زندان رژيم شاه در اروپا فعاليت سياسی و حقوق بشری  ١مگر نمی گويی برادرت کاظم 

  کرده است و همين مسئله باعث شده که حکم اعدام تو به حبس ابد تبديل شود؟ 

  پس چرا اجازه نمی دهی خانواده و دختر من مطلع بشوند که من در زندان هستم؟ 

  بينم؟ چرا بعد از نزديک به دو سال نمی گذاری همسرم را ب

ا ي زندانی بودند، حق مالقات نداشتند؟ آ٣  که مثل برادر من ٢مگر در زندان جمهوری اسالمی خواهر تو

خواهر و شوهر خواهر تو در  م جمهوری اسالمی بعد از مدتی به آنها و بقيه زندانيان حق مالقات نداد؟ آياژير

  زندان حق مالقات نداشتند؟ 

در انتهای نامه ام نيز به ." ام مالقات داشته باشم و برای آنها نامه بنويسم پس چرا نميگذاری من با خانواده 

بحث های استراتژيکی که قبل از انتقال به زندان در قرارگاه بديع زادگان با مسعود رجوی داشتم، پرداخته بودم 

  . دمتأکيد کرده بو" مبارزه مسلحانه" و مجددًا بر ديدگاه های خود و جواب نداشتن استراتژی 

در بهترين شکل يک کارت سوخته در دست صدام حسين خواهيم بود که هر طور  در نامه ام نوشته بودم ما

منافع وی ايجاب کند با ما بازی خواهد کرد با اين استراتژی سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی نه تنها ممکن 

به " مبارزه مسلحانه"اتخاذ استراتژی ما با . نيست بلکه موجب تقويت و ثبات سياسی، اجتماعی رژيم خواهد شد
                                                 

جاهدين اعتقاد دارد که بر اثر فعاليت های سياسی کاظم رجوی در کشور سوييس حکم اعدام مسعود رجوی به حبس ابد  سازمان م 1
نقل قول ديگری نيز وجود دارد که کاظم رجوی از خبرچين های ساواک بوده و با ميانجيگری  ساواک حکم اعدام . تغيير پيدا کرده است

  . رجوی به حبس تبديل شده است
وی .  دستگير شد ١٣۶٠ خرداد ٣٠ه رجوی يک عضو ساده سازمان مجاهدين بود که توسط  رژيم جمهوری  اسالمی بعد از  منير 2

قبل از اين اقدام هم مسعود رجوی . معرفی شد" سمبل زندانيان سياسی"  از طرف آقای رجوی به عنوان ١٣۶۶بعد از اعدام در سال 
تغيير داد و در " مريم رجوی" س بعد از ازدواج با مريم عضدانلو ، نام وی را نيز به و سپ" اشرف رجوی" اسم اشرف ربيعی را به 

" رابه مردم و ديگر گروه های سياسی ابالغ کرد تا همه جا و همه چيز با " منيره رجوی سمبل زندانيان سياسی " ادامه نيز شعار 
  .  آغاز و پايان پذيرد" رجوی

 ١٣۶٠ خرداد ٣٠او بعد از . سازمان درتهران فعاليت می کرد" نهاد دانش آموزی" وی در  .  حسين سبحانی برادر نگارنده است 3
  .  توسط رژيم جمهوری اسالمی اعدام شد١٣۶٧ زندان قزل حصار زندانی شد و نهايتًا در سال – بندچهار –دستگير و درواحد يک 

 ٣٨



بنابراين تا . تثبيت سياسی و نظامی رژيم جمهوری اسالمی کمک کرده ايم، و بايد به نقد گذشته پرداخت

  ." هست، رژيم جمهوری اسالمی هم هست" مبارزه مسلحانه"استراتژی 

 و همچنان نيز می  مدعی می شد١٣۶٠ خرداد ٣٠خر مسعود رجوی هر سال و درهر اطالعيه بعد از آ

 سال هنوز جمهوری اسالمی ٢٣ولی بعد از . شود که  ديگر امسال، سال پايانی رژيم و سال سرنگونی آن است

ای يکبار دليل آن را در استراتژی خشونت طلبانه و مبارزه مسلحانه رسرنگون نشده است و رهبر مجاهدين ب

، منجر "مبارزه مسلحانه" استراتژيکی اشتباه و شروع آيا بطور واقعی تحليل های سياسی و . جستجو نمی کند 

  به ثبات سياسی و نظامی و بين المللی رژيم جمهوری اسالمی نشده است؟ 

نامه ام را با لحن بسيار تندی نوشته بودم و بااينکه تا آن موقع نزديک به دو سال در زندان بودم، ولی باز 

جه های جسمی وروانی ديگر تعادل من را به هم زده بود، جانب احتياط رارعايت ميکردم ولی اين بار شکن

انتهای نامه را هم از شدت فشار جسمی و روانی، . ديگر چيزی را نداشتم که در سلول بخواهم از دست بدهم

  : عود رجوی بااين جمالت به پايان برده بودممسخطاب به 

ه سمت من دستش را دراز کرده باشه، نه از اين به بعد اگر يک کسی در درون چاه هم  افتاده باشه و ب" 

تنها به وی کمک نخواهم کرد بلکه خودم نيز يک لگد به او خواهم زد و ديگر غلط می کنم که دلم به حال کسی 

  ." بسوزه

  

  آخر دل من می سوخت

  که قناری ها را پر می بستند

  و کبوترها آب می خواستند

  آخر من چه می دانستم

  نيست" دل" دل هر کس 

   ها از آهن و سنگقلب

  . خواهم شد" قناری" روزی در قفس سرد  و خود
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  عکس العمل زندان ساز  
بود، کمی نگران عکس العمل و " زندان ساز" با توجه به محتوی نامه ام که يک تغيير مدار در برخورد با

  . برخورد زندان بان ها بودم

 پشت درب ٢  و حسن عزتی١ روز بعد مجيد عالميان دو يا سه. نامه ام به دست مسعود رجوی رسيده بود

مجيد عالميان دريچه کشويی درب آهنی سلول را باز کرد و با صدای بلند و تحکم آميزی . زندان سلول آمدند

  : گفت

  " ؟!مگر نگفتم نامه نوشتن به رهبری ممنوع است" 

  : منکه کمی عصبی و غافلگير شده بودم، گفتم

  ." خواهد نامه می نويسممن به هر کس که دلم ب" 

. نامه نوشتن به رهبری ممنوعه. هر چی از اين به بعد بنويسی، جايش در سطل اشغال است: " مجيدعالميان

  ." نداده ايم!! اين نامه ات را هم به هيچکس

  
  

                                                 
 بود که ١٣۵٧  بهمن ٢٢ وی اولين فرماندار بابل بعد از انقالب .شهر بابل می باشد" درون کال غربی"  مجيد عالميان اهل روستای  1

 در زندان های سازمان مجاهدين به زندانبانی ١٣۶۵وی از سال .  از ايران خارج و به پاريس منتقل شد١٣۶٠ خرداد ٣٠بعد از 
 ٢٩٢ در رديف ١٣٧٠هر ماه  به عنوان معاون مرکزيت و در م١٣۶۴ خرداد  ٢٠نام وی در ليست شورا ی مرکزی در . مشغول است

 نيز توسط آقای مسعود رجوی به عضويت شورای ١٣٧٢وی در سال . به عنوان معاون هيئت اجرايی سازمان مجاهدين قيد شده است
  .  وی بيش از پانزده سال است که در پست زندانبان و شکنجه گر در سازمان مجاهدين خدمت می کند. ملی مقاومت منصوب شد 

با نام تشکيالتی نريمان اهل تبريز و زندانی آزاد شده رژيم جمهوری اسالمی بود که بعد از آزادی از زندان در سال  حسن عزتی  2
وی به لحاظ شخصيتی فردی بسيار خشن بود ، بد نيست در اين رابطه خاطره ای را برای شناخت .  به کردستان عراق آمده بود١٣۶٢

درمحوطه داخلی ساختمان امداد به . نگاميکه مسئول بيمارستان طباطبايی در بغداد بودم ه١٣۶٧من در سال . بيشتر وی تعريف کنم
خيابان نگاه می کردم که متوجه شدم يکی از بچه های امداد سريع بيرون رفتيم و ديديم که حسن عزتی به شدت در حال کتک زدن يک 

بعداز .   ولی وی  به کتک زدن کارگر سودانی ادامه می دادما هر چه تالش می کرديم که مانع وی شويم،. کارگر سودانی می باشد
من و بقيه بچه ها به شدت به . مدتی پليس عراق نيز رسيد و مجددًا کارگر سودانی يک کتک مفصل نيز از پليس های صدام خورد 

) ال هر اشتباهی کرده باشدحا( اعتراض و انتقاد کرديم و برای همه برخورد خشونت آميز وی با يک انسان ) نريمان( حسن عزتی 
ولی چند سال بعد وقتی داخل زندان او را زندان بان خود ديدم، متوجه شدم که تعجب من بی مورد بوده است . بسيار متعجب برانگيز بود

ست نام وی در لي.  بطور مداوم در زندان های سازمان در پست زندانبانی و شکنجه گری مشغول به کار بوده است١٣۶۶وی از سال 
تصوير وی و مجيد عالميان در .  به عنوان معاون هيئت اجرايی قيدشده است١٣٧٠شورای مرکزی سازمان مجاهدين درمهر ماه 

  . صفحه بعد مشاهده می شوند
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ن مرا درزندا. بگو آن دوران ديگر تمام شد" مسعود" پس چرا نامه های قبلی رامی دادی؟ به : به وی گفتم 

  .انفرادی و تنهايی ديوانه کرده ايد

  : بود، ادامه داد عالميان در حاليکه باچهره ای خشن چشم هايش را گرد و تيز کرده

ديگه نامه هايت را به . ديگه هر نامه ای که اينطوری نوشته باشی پاره ميشه. ه شود زبون درازی نکنخف"

زبونت را از حلقومت بيرون !!! بعد مواظب خودت باشاز اين به . خواهر نسرين و خواهر فهميه هم نمی دهيم

  ." می کشيم

من اسير شما هستم، ولی آزاد . من ديگر آقا باال سر ندارم. هرکاری که تا به حال نکرده ايد، بکنيد: من گفتم

  . آزادم

  . مجيدعالميان دريچه سلول را محکم بست و رفت

قه صدای پای زندان بان ها را شنيدم که به طرف درب داخل سلول درحال قدم زدن بودم که بعد از چند دقي

مجيدعالميان . برگشته بود١اين دفعه عالميان به همراه حسن عزتی و بهرام جنت سرايی. سلولم نزديک می شوند

  :  درب سلول را باز کرد و درحاليکه حسن عزتی و بهرام جنت سرايی هم دو طرف او ايستاده بودند ، گفت

  ." شو بيا بيرون می خواهيم بازرسی کنيمپفيوز الدنگ پا" 

من در حاليکه گوشه . بازرسی بيشتر يک جنگ روانی بود، هدف آنها تهديد و مرعوب کردن من بود" 

  . سلول نشسته بودم ، به چشم های مجيد عالميان نگاه کردم

آيا واقعًا چشم . دمن خيره شده بو و مات و مبهوت به به چشم هايی که غبار خاکستری آن را پوشانده بود

هايش می توانست من و اين چهارديواری راببينند؟ آيا واقعًا چشم هايش می توانست ببيند که او به چه روزی 

  " افتاده است؟

محکم گرفت و از  حسن عزتی مچ دست من را. بلند شدم و بدون اينکه چيزی بگويم به طرف آنها رفتم

وی سلول برای هواخوری ساخته بودند، به سمت ديوار هل داد سلول بيرون کشيد و در محوطه کوچکی که جل

  :  و گفت

  ."دستهاتو ببر باال" 

  . ولی زندان بان ها به دنبال زهر چشم گرفتن بودند. من هم دستهايم را باال آوردم

  : حسن عزتی گفت

  ! دستهايت را بگذار روی ديوار! درست بايست مرتيکه الدنگ! ستادی؟يبرای چی اينطوری ا

  ؟ !!من درست ايستادم مگر نمی خواهی بازرسی کنی: گفتم

  : مجيد عالميان تا صدای من را شنيد ، گفت

و يک پس گردنی محکم از پشت به من زد که من با صورت به ديوار ..." خفه شو، درست بايست مادر " 

  . چسبيدم

                                                 
شغل وی قصابی بود و بر .  به سازمان در شهر  الهيجان پيوست١٣۵٧ بهمن ٢٢ بهرام جنت سرايی با نام تشکيالتی مختار بعداز  1

وی نيز از زندانيان آزاد . وی و حسن عزتی صرفًا  سواد خواندن و نوشتن داشتند.  مجيدعالميان که دارای تحصيالت مهندسی بودخالف
 از زندان آزاد شد و با پيک سازمان از تهران به ترکيه و سپس به عراق ١٣۶۵شده توسط رژيم جمهوری اسالمی بود که در سال 

  . ضويت شورای مرکزی رسيد به ع١٣٧٠وی در سال . منتقل شد
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لگدی دوباره از حسن عزتی به ولی بالبخند من . لبخندی زدمعد از دشنام و پس گردنی مجيد عالميان ب من

  . طرف من پرتاب شد ، ولی باز من لبخند زدم

  .آنها می خواستند بااين کارها من را تحقير کنند

وقتی زندانبان ها به من دشنام می دادند من لبخند می زدم، و اين لبخند از صد تا توهين و اعتراض برای 

  . زندانبان ها بدتر بود

تجربه کرده بودم، وقتی ر شکنجه ها و توپ فوتبال شدن ها، در دو سال گذشته من اين شيوه برخورد را د

  : من را می زدند من هم با صدای بلند می گفتم

ها فرار  و خودم به استقبال ضربه های آنها می رفتم، ولی آنها می خواستند که من از ضربه!بزن ! بزن

  . می دادم، آنهارا عصبانی تر می کردمآنها را با لبخند پاسخ  حاال هم وقتی دشنام های. کنم

بهرام جنت سرايی هم برای اينکه بيکار نمانده باشد، با نوک پوتين نظامی آن چنان به کمر و باسن من زد 

  : که بدون اختيار فريادم در آمد و بعد گفت

  !" بچسب به ديوار... مادر " 

و پاها و کشاله های رانم را بازرسی کرد، ابتدا دست ها، بعد زير بغل . حسن عزتی شروع به بازرسی کرد

  ." برو ساکت گوشه ديوار بشين:" شاره به گوشه محوطه هواخوری، گفتابعد هم مجيد عالميان با 
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  آسمان آبی 
در سرما جلوی آفتاب نشستن خيلی لذت می . سرمای استخوان سوزی بود. من هم رفتم گوشه ديوار نشستم 

قت ها خورشيد هم پشت بعضی از ابرهای خاکستری قايم می شد و گرمايش رااز من دريغ داد ،ولی بعضی و

دست هايم رامشت کرده و . پيراهن نازک زندان را برتن داشتم و از سردی هوا بدنم مور مور می شد. می کرد

 گرفتن ابرها در آسمان بطور پراکنده و به آرامی در حال حرکت و سبقت. در زير بغل هايم فشار دادم

دوست داشتم سوار يکی از اون ابرها که . بعضی از ابرها سفيد و چندتايی هم خاکستری بودند. ازيکديگر بودند

  . از همه سفيدتر بود، بشوم و خودم را به دانمارک پيش سارا برسانم

ان ها فکر می کنم زندانب. مجيد عالميان و حسن عزتی هم برای باصطالح بازرسی داخل سلول رفته بودند 

احتماًال دوربين مخفی . به جز ايجاد فضای رعب و وحشت هدف ديگری را هم از اين بازرسی دنبال می کردند

  . يا بلندگوهايی که داخل سلول کارگذاشته بودند، اشکال فنی پيدا کرده بود

د، مثل بهرام جنت سرايی هم بدون اينکه مجيدعالميان و حسن عزتی که از او ارشدتر بودند چيزی بگوين

  که  تازه يک قفل -شاگردهايی که درسش راخوب بلد باشد، جلوی درب خروجی محوطه هواخوری 

شايد اطالع نداشته .  مانند زندانبان های آموزش ديده صدام حسين ايستاده بود–چندکيلويی روی آن خورده بود 

 ديده ١ زندانبان های عراقی آموزش ولی تمامی زندانبان ها و تعدادی از کادرهای امنيت سازمان توسط،باشيد 

  . بودند

وقتی که به آسمون نگاه می کردم ، متوجه شدم که روی پشت بام يکی از سلول ها که بغل سلول من بود؛ 

با ديدن آنتن تلوزيون خيلی دوست داشتم که من هم يک تلوزيون در سلول . يک آنتن تلوزيونی قرار داشت

م ديگر حرف نمی زدم و فکر می کردم زندانبان ها به عمد اين آنتن تلوزيون را ولی با زندانبان هاي. داشته باشم

  . گذاشته اند که وارد صحبت و گفتگو شوم

همينطوری که جلوی آفتاب نشسته بودم، صدای ماشين هايی که با سرعت در جاده نزديک به زندان در حال 

ول من تا يکی از خيابان های اصلی قرارگاه که به من می دانستم که فاصله پشت سل. تردد بودند ، را می شنيدم

پيش خودم می گفتم آيا ممکنه افسانه هم توی يکی از اين .  متر است۵٠ معروف بود، حداکثر ۴٠٠خيابان 

  ماشين ها باشه؟  

  . نگذاشته افسانه بفهمه که من در سلول انفرادی هستم" زندان ساز" پيش خودم می گفتم حتمًا تا به حال 

 همينطوره، افسانه هم وقتی من را توی مناسبات نمی بيند حتمًا فکر می کند که من در يک قرارگاه آره،

فقط . آره، نه تنها افسانه نميدونه من در زندان هستم، بلکه هيچکس ديگر هم اطالع ندارد. هستمديگر مستقر 

 شرکت داشته اند، از زندانی شدن من آنهايی که در انتقال من از قرارگاه بديع زادگان به زندان قرارگاه اشرف

 الی ٢٠من تعداد افراديکه در جريان زندانی شدن من بودند را در ذهن خود می شمردم حداکثر . اطالع دارند

 نفر در جريان نشست های من و مسعود رجوی و نشست باصطالح تعيين تکليف و سرانجام زندانی شدن ٢۵

  . من بودند

                                                 
، مير ) رسول(  نادر رفيعی نژاد، محمد سادات دربندی ، مجيدعامليان ، حسن عزتی ، حسن محصل  ،مسعود خدابنده ١٣٧٠در سال  1

حسين موسوی سيگاری نيا و بهرام جنت سرايی، فرهاد الفت و جالل منتظمی به سازمان اطالعات و امنيت عراق رفته بودند و تحت 
در مورد آموزش تعدادی از کادرهای ستاد امنيت و زندانبان های . زش کالسيک مأمورين امنيتی و بازجويان عراقی قرار گرفتندآمو

 . سازمان توسط مخابرات عراق در ادامه کتاب مطالب بيشتری خواهد آمد
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 افرادی که از زندانی بودن من مطلع می شدند، بيشتر می شد، روزنه اميد من در ذهن خود هر چه تعداد

  . بيشتری رااحساس می کردم و اينکه خالصه شايد يک روزی خبر زندانی بودن من به بيرون درز پيدا کند
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  بکارگيری تجربيات استالين 
  در زندان هستم يانه؟ به اين فکر می کردم که آياافسانه متوجه شده که من 

آقای مسعود رجوی در سازمان و روابط تشکيالتی از تجربيات تمامی ديکتاتورها بخصوص استالين استفاده 

شيوه ها و تاکتيک های امنيتی و تشکيالتی استالين برای حذف مخالفينش در درون حزب کمونيست، . می کرد

  . الگو و سرلوحه تفکر انديشه های مسعود رجوی بود

آقای رجوی و خانم مريم رجوی فرمانده يکی از يگان های حفاظتی آنها " ستاد حفاظت"  در ١٣۶٩ن در م

در آن مقطع به علت تجاوز رژيم صدام حسين به کويت و اشغال آن، سازمان ملل متحد و تمامی . بودم

ر صدام حسين به عليه تجاوز آشکا) به استثنای يمن و اردن و ياسر عرفات( کشورها، حتی کشورهای عربی

سازمان ملل و نيروهای ائتالف نيز برای خروج صدام حسين از کويت ضرب . کويت موضع گيری کرده بودند

بعد از پايان ضرب العجل حمالت هوايی متحدين از جمله امريکا و انگليس و فرانسه . ندالعجل تعيين کرده بود

  . به عراق آغاز شد

حدين، پيشروی اپوزيسيون شيعه و کرد عراقی به طرف بغداد شتاب بااوج گيری حمالت هوايی نيروهای مت

محل در و سرعت بيشتری گرفت، در اين مقطع مسعود رجوی و همسرش به علت مسائل حفاظتی و  امنيتی 

 مخفی شده بودند، ولی من در آن شرايط سخت امنيتی و حفاظتی نيز می ديدم که آقای مسعود رجوی  ١امنی 

 استالين را فراموش نمی کند و زير مطالب مورد توجه اش از آثار استالين را شبرنگ می مطالعات کتاب های

  . کشيد و برجسته می کرد

بدون ذره ای اغراق، رجوی به شدت تحت تأثير افکار و تاکتيک های تشکيالتی و امنيتی استالين در 

قتی خروشچوف به قدرت رسيد همان استالينی که و. سرکوب مخالفينش در حزب کمونيست شوروی سابق بود

ولی با توجه به .  ميليون انسان رادر اتحاد جماهير شوروی سابق کشته است١٧اعتراف کرد که استالين 

  . تبليغات گسترده و سرسام آور استالين در دستگاه های تبليغاتی اش، در ابتدا کسی نمی توانست آن را باور کند

جاهدين و مهدی کتيرايی از اعضای دفتر سياسی سازمان نيز تصفيه علی زرکش فرد شماره دو سازمان م

. مسعود رجوی ابتدا آن را در زندان حبس کرد، سپس موضع و مسئوليت آنها را پايين کشيد. از اين دست بود

 به عنوان – صورت گرفت ١٣۶٧  که در مرداد -" فروغ جاويدان" در ادامه آنها را در عمليات باصطالح  

  .  خط مقدم اين جنگ نا برابر سازماندهی کرد تا کشته شوند و اين امری اتفاقی نبوده استدر ٢سرباز صفر 

در سازمان مجاهدين واقعًا کسی نمی دانست و نمی توانست متوجه شود که آيا فالن کادر و مسئول سازمان 

  بازداشت شده است، يابه محل ديگری مأموريت رفته است؟ 

ضمن . رد هم نمی توانست از بازداشت و زندانی شدن وی اطالع پيدا کندحتی نزديکترين آدم ها به آن ف

او به . رعايت می کرد اينکه مسعود رجوی بطور سيستماتيک در چارت سازماندهی تشکيالتی يک اصل را

تاد، يک واحد نظامی، يا حتی سهيچ عنوان کسانی را که با هم نسبت خانوادگی داشتند در يک محل، يک 

يعنی زن را در يک قرارگاه مستقر می کرد و شوهر را در قرارگاه .  سازماندهی نمی کرددريک قرارگاه

  ...  خواهر در يک قرارگاه بود و برادر در قرارگاه ديگر .ديگر

                                                 
 . ينده ام به چاپ خواهم رساندخاطرات مربوط به دوران حضور در حفاظت مسعود و مريم رجوی را بطور مشروح در کتاب آ 1
 . مطالب مربوط به علی زرکش در ادامه کتاب خواهدامد 2
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را فراتر گذاشت و کسانی که حتی با هم همشهری بودند و زمينه پيدايش روابط عاطفی و  حتی درمقطعی پا

بين آنان متصور بود، مشمول اين نوع سازماندهی و جدايی ) هدين رابطه محفلیبه قول رهبر مجا( دوستانه 

  . جغرافيايی و منطقه ای می شدند

عقل و منطق به من می گفت . بنابراين در حاليکه گوشه محوطه هواخوری زندان به افسانه فکر می کردم 

س خوشبينی و آن چيزی که در تنهايی که حتمًا نگذاشته اند افسانه از زندانی شدن من مطلع شود، ولی احسا

  : سلول من دوست داشتم برايم پيش بيايد به من می گفت

نه اينطوری نيست ، يعنی افسانه ازخودش سئوال نمی کند که اگر محمد در قرارگاه ديگر است، چرا در اين 

  چند سال برای يک بار هم به نشست های عمومی ياشورای مرکزی نمی آيد؟ 

 حال متوجه شده که من درزندان هستم و يا حداقل شک کرده هب آره، حتمًا افسانه تا:  می گفتمدوباره به خود

  و اين سئوال برايش پيش آمده که پس محمد کجا است؟ 

   :ن واقعيت تلخ  و منطق و تجربه و شناخت من از مسعود رجوی، به سراغم می آمد و می گفتز آولی با

د کرده اند که  من به مأموريت خارج از عراق رفته ام، مثل چند سال يک طوری برای وی وانمو شايد. نه 

   قبل که من به ترکيه رفته بودم؟  

حاال هم مثًال به افسانه می گويند يابرای وی طوری وانمود می کنند که من برای مأموريت به ترکيه يااروپا 

  ... رفته ام و 

  . دانست که چکار کندنيز مثل استاد و مرشدش استالين می " زندان ساز" 

 در مورد شيوه های استالين ۵٠۵ و ۵٠۴در صفحات " در دادگاه تاريخ" در کتاب " روی مدودوف" 

  : درسرکوب مخالفان سياسی اش می نويسد

با دشمنان واقعی می جنگد و خائنان رااز بين  استالين می توانست به آسانی به مردم شوروی  بقبوالند که" 

سيستماتيک  نان آنقدر سنگين بود و آنقدر تکرار می شد که احتمال يک فريب کاریآاتهامات . می برد

گوبلز ادعا می کرد که هر چه دروغ بزرگتر باشد و بيشتر تکرار شود مردم . غيرممکن به نظر می رسيد

.   بودراحت تر آن را می پذيرند و استالين در هنر به کار بردن اين تکنيک وقيحانه به مرحله استادی رسيده

بازداشت صدها تن  از مسئوالن حزب درهيچيک از روزنامه ها . مهم آن بود که همه چيز محرمانه بماند 

منعکس نشد و فقط از چند قرينه و نشانه يا از خالل تفاسير کوتاه شفاهی درکميته های شهری حزب، می شد 

 دوره بود به اين بی خبری دامن می موج نقل و انتقاالت افراد که مشخصه آن. اين دستگيری ها را حدس زد

او را به جای ديگری فرستاده اند و در بسياری از  نمی دانستند فالن کادر بازداشت شده ياگاهی افراد . زد

   ." موارد حتی والدين افراد نيز در اين باره اطالعات نداشتند

  

  

  

  

  

  

 ٤٦



  آشنايی و ازدواج باافسانه طاهريان 
نحوه آشنايی ما به اين شکل بود که ابتدا خانواده . ن بوديم، با هم ازدواج کرديمافسانه و من وقتی داخل ايرا

  . های مابا هم آشنا شده بودند

به زندان قزل حصار می رفتند، باخانواده ) برادرکوچکترم( وقتی آقاجون و مادرجون برای مالقات حسين 

  . افسانه آشنا شده بودند

وی دانشجوی . اسم او امير بود. از افرادتشکيالتی سازمان بود هم مثل برادر من، آخه برادر افسانه 

  . دستگير شده بود" مبارزه مسلحانه"  و شروع ١٣۶٠ خرداد ٣٠دانشکده کشاورزی کرج بود که بعد از 

، هنگام اجرای ١٣۶٠برادر من حسين نيز دانش آموز دبيرستان دارالفنون بود که در نيمه اول تيرماه 

دان قزل نزدستگير شده بود و حاال هر دو در  ١١يدان هفت چنار توسط کميته منطقه قرارسازمانی، در م

  .  حصار در بند يک واحد چهار زندانی بودند

 صبح از خواب بيدار می شدند و با ۴آقاجون و مادرجون هر دو هفته يکبار روزهای چهارشنبه ، ساعت 

  .  به زندان قزل حصار می رفتنداز تهران به کرج و سپسماشين ابوالفضل برادر بزرگترم 

مالقات خانواده ها با فرزندانشان به آنها شماره و نوبت می دادند و پدر و  مسئولين زندان قزل حصار برای

  .مادر افسانه معموًال صبح ها ديرتر می رسيدند و آقاجون و مادرجون برای آنها نيز شماره و نوبت می گرفتند

. لی بر می خورد و نمی تواند دنبال پدر و مادرم به زندان قزل حصار بروديکبار برادرم ابوالفضل به مشک

به همين دليل آقاجون و مادرجون هنگام برگشتن از زندان قزل حصار، با پدر و مادر افسانه و با ماشين آنها به 

   . تهران برميگردند

جه می شوند که هر دوخانواده هنگام برگشتن و صحبت آقاجون و مادرجون با پدر و مادر افسانه، آنها متو

هر دو خانواده در محله قلمستان و خيابان . . دريک محله سکونت داريم و خانه هايمان به هم نزديک است

خالصه بعد ها اين درد مشترک، باعث رفت و آمد . مولوی می نشستيم و فقط يک خيابان با هم فاصله داشتيم

افسانه طاهريان شد، که من هم بعد از مدتی مسئله رابا سازمان نها و سپس آشنايی من و آخانوادگی و دوستی 

  . ؟ شد و ما بايکديگر ازدواج کرديم !!OKدرجريان گذاشتم و ازدواج ما توسط سازمان 

افسانه و من را که جلوی سفره عقد گرفته بوديم و اتفاقًا دواج، عکس های عروسی زخانواده هايمان بعد از ا

هم به ياد آنان داخل سفره عقد گذاشته بوديم، برای امير و حسين در زندان قزل عکس های امير و حسين را

آشنا شده با سفارش خانواده ها با يکديگر  امير و حسين هم داخل بند. نها داده بودندآحصار برده بودند و به 

خل بند با ساير بودند و عکس های خودشان رادر داخل سفره عقد به يکديگر نشان داده بودند و جشن کوچکی دا

  . زندانيان برای خودشان گرفته بودند

  

  

  

  

 ٤٧



 

  
   

تصوير امير طاهريان و حسين سبحانی در سفره عقد من و افسانه طاهريان ديده می شوند که هنگام ازدواج 

  . در زندان قزل حصار زندانی بودند

  .  اعدام شد١٣۶٧حسين سبحانی نيز در سال . شد   از زندان آزاد١٣۶۶امير طاهريان در سال 

  

  

  

  
  
  

 ٤٨



  
  انتقال به کردستان

من در . از سپری شدن چند ماه از ازدواج ما، سازمان دستور انتقال من از تهران به کردستان را داد بعد

ولی وقتی افسانه متوجه شد که . چون افسانه هفت ماهه باردار بود ابتدامی خواستم به تنهايی به کردستان بروم ،

  : ی به کردستان بروم، باتصميم من مخالفت کرد و گفتمن می خواهم به تنهاي

  ." من نمی گذارم تو تنهايی بروی و من نيز همراه تو خواهم آمد" 

ولی وی هفت ماهه باردار بود و نمی توانست مسير سخت و برفی کوه های کردستان را با پای پياده و 

" بعد از شروع . داشت ران تا کردستان وجوداز ته مشکالت امنيتی زيادی هم در طول مسير ما. قاطر طی کند

 نيروهای نظامی و امنيتی جمهوری اسالمی ١٣۶٠ خرداد ٣٠و ترورهای سازمان از " عمليات مسلحانه

تورهای نظامی و امنيتی گسترده ای را در خروجی شهرها به سمت روستاهای آزادشده کردستان برپا کرده 

  . بودند

ت جسمی و بارداربودن افسانه نيز ي نيز به سادگی امکان پذير نبود، وضععبور از تورهای امنيتی و نظامی

مدن  آبطور مضاعف به او اجازه نمی داد که از اين تورهای امنيتی و نظامی عبور کند و به همين دليل من با

  . به کردستان مخالف بودم او

، تصور من از شرايط سياسی و آمدن افسانه به کردستان موافق نباشم دليل ديگری که باعث می شد من با

  . يک سازمان از طرف ديگر بودژاجتماعی رژيم جمهوری اسالمی از يک طرف، و خطوط سياسی و استرات

ی سازمان جستجو ژمن بر اثر تبليغات سازمان راه مبارزه با رژيم جمهوری اسالمی راتنها در استرات

واقعی  وری اسالمی را در کوتاه مدت عملی وميکردم و با توجه به اين برداشت ها، سرنگونی رژيم جمه

  . تصور می کردم

بنابراين قاعدتًا . ده بودش بنا ١" قيام مسلحانه شهری"  استراتژی سازمان بر روی ١٣۶٠ خرداد ٣٠بعداز 

ضمن اينکه سازمان هم در پاسخ به . سازمان بودمی بايست کليه نيروهای سازمان در شهرها، و به ويژه 

                                                 
  :  در مورد استراتژی قيام مسلحانه شهری می نويسد٨٩در صفحه " جمع بندی يکساله مقاومت مسلحانه " مسعود رجوی در کتاب  1

ت ضربه ای ،قابل سقوط نباشد ؛ وقتی که در مقدمات صحبتمان يعنی وقتيکه رژيم به صور.  ما خط قيام در شهر را پيشنهاد ميکنيم" 
وقتی که آزاد کردن منتفی و غيرممکن دانستيم؛ ) الاقل تايک چشم اندازی( حتی االمکان موفقيت کودتای نظامی از درون کل سيستم را 

  :  ديگر می توان گفت کهشهر ها از طريق روستاها را امکان پذير دانستيم؛ 
چشم اندازهای اوليه که در ابتدای شروع  مبارزه مسلحانه داشتيم و چه بر اساس تجارب فوق العاده پربار و غنی چه بر حسب ( 

ممکن ترين، عملی ترين و عينی ترين خط، خط قيام شهری است، منظور اين است که اين رژيم بايستی دست آخر بااهرم توده ) يکساله
به عبارت ديگر چشم اندازی که ما برای سقوط رژيم در نظر می ..... شهرها از بين برودطی يک قيام در گلوگاه هايش يعنی درای ، 

 البته اين بار ،يک قيام سازمان يافته و مسلحانه می .گيريم اين است که در شهرها و بخصوص پايتخت يعنی تهران قيام صورت بگيرد
  ." تواند رژيم را پايين بکشد

  
به طور کامل تحت عنوان گزارش داخلی " ١٣۶١ جمع بندی مقاومت يک ساله مسلحانه درسال "الزم به يادآوری است متن کامل 

 نظامی سازمان مجاهدين خلق ايران از بخش فارسی راديو عراق پخش شد و وظيفه نيروهای –مسئول اول و فرماندهی عالی سياسی 
   .داخل کشور ضبط  و تکثير و چاپ و آموزش اين جمع بندی قرار گرفته بود

  .) خط کشی زير مطلب از نگارنده است( 
  

  
  
  
  

 ٤٩



داخل ايران مطرح کرده بودم، پاسخ به سئوالی که در داخل ايران مطرح کرده بودم، پاسخ داده که در سئوالی 

  ." اعزام به کردستان موقتی است و همه نيروها بعد از آموزش باز خواهند گشت:" بود

از سازمان در تهران و قبل از  پرسش من و همچنين بعضی از اعضای هسته های تحت مسئوليت من

  : ستان اين بودحرکت به کرد

برويم  ؟ پس چرابايد به کردستان نيست" استراتژی قيام مسلحانه در شهرها" مگر خط و استراتژی سازمان 

  و جنگ منطقه ای را دنبال بکنيم؟ 

 که مسئوليت تشکيالتی من و هسته های تحت فرماندهی من را از پاريس عهده داشت، در پاسخ به ١نادر 

  : فتپرسش من بعد از دو هفته گ

                                                                                                                                               
  
  
  
   

  :ادامه زيرنويس از صفحه قبل
    

 
  

  
  

  

  
  
 
 از مسئولين شاخه سازمان در ١٣۵٧ بهمن ٢٢وی بعد از . نادر نام تشکيالتی حسن نظام الملکی از اعضای مرکزيت سازمان است 1

بخش ارتش " او در عراق مسئوليت . ش اجتماعی سازمان فعاليت کرد به پاريس رفت و در بخ١٣۶٠ خرداد ٣٠وی بعد از . تبريز بود

 ٥٠



می باشد و تو و بقيه اعضای هسته " خط قيام مسلحانه در شهرها" خط سازمان و استراتژی سازمان همان 

  ... فقط برای آموزش به کردستان می آييد و بعد از آموزش مجددًا به تهران منتقل خواهيد شد و 

تيک برای فريب اعضا و  البته بعدها متوجه شدم که اين اولين دروغ سازمان نبوده است و بطور سيستما

در هر صورت قرار شد من بعد از انتقال کليه اعضای . انتقال آنها به عراق از اين شيوه استفاده می کرده است

  ." هسته های تحت مسئوليتم، در مرحله پايانی خودم نيز به کردستان بروم

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
" تحت مسئوليت " بخش ارتش "  در سازمان بخشی به نام ١٣۶۶قبل از تشکيل ارتش آزاديبخش در سال . ( را برعهده داشت" 

"  عمليات موسوم به تحت مسئوليت مهدی افتخاری کار می کرد و در" بخش ارتش" وی در ) سازمان وجود داشت" ستاداطالعات
البته اين بخش اساساً تا يک هفته قبل از انجام عمليات وجود نداشت و قرار بود . نيز فرمانده بخش هوايی سازمان بود" فروغ جاويدان

ی نيروی هواي" ارتش عراق از نيروهای سازمان در منطقه عملياتی کرمانشاه حمايت هوايی کند و حسن نظام الملکی رابط سازمان با 
توسط مسعود رجوی مطرح " فروغ جاويدان" در نشست توجيه عمليات باصطالح " بخش هوايی" بود که به دروغ تحت عنوان " عراق
  . وی هم اکنون از طرف مسعود رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت منصوب شده است. شد
  

  
  

  .٣٣٣تصوير حسن نظام الملکی در مصاحبه با نشريه مجاهد شماره 
 

 ٥١



  
  هسته های مقاومت 

يکی در محالت ناحيه جنوب تهران ، به نام " سته مقاومته"  در تهران فرماندهی دو ١٣۶٢من در سال 

  . را به عهده داشتم) هما( آصفه و ديگری در داخل شرکت صنايع هواپيمايی و شرکت هواپيمايی ملی ايران 

برای سازمان از اهميت سياسی و ) هما( ما در داخل صنايع هواپيمايی ملی ايران" هسته مقاومت" 

و دليل آن نيز راه داشتن اين دو شرکت هوايی به باند فرودگاه مهرآباد تهران . بود اطالعاتی خاصی برخوردار 

ضمنًا برای مخفی ماندن و عدم . و همچنين نزديک بودن به فرودگاه های نظامی منطقه مهرآباد تهران بود

  . حساسيت اسم خاصی را برای آن  انتخاب نکرده بوديم

 و ١٣۶٠ خرداد ٣٠ر سازمان مجاهدين بدين ترتيب بود که بعد از سابقه و علل تشکيل هسته های مقاومت د

به جز يک اليه تشکيالتی که در زير مجموعه ( ، تمامی اعضا و مسئولين سازمان "شروع مبارزه مسلحانه

) ١٣۶٠ خرداد ٣٠شکل گيری (  ١به داليلی از جمله عدم اطالع از شرايط جديد ) رهبری سازمان قرار داشت

                                                 
" ری سازمان مجاهدين به داليل سياسی و نظامی و استراتژيک ، تظاهرات سی خرداد که نقطه عطف و سر فصلی برای شروع رهب 1

زيرا در صورت اعالم قبلی ، احزاب و نيروهای سياسی موجود در ايران در قبال شروع . بود؛ را از قبل اعالم نکرد" مبارزه مسلحانه 
سازمان در توجيه عدم . ط سازمان مجاهدين هشدارهای سياسی و استراتژيک الزم را می دادند استراتژی قهرآميز و مسلحانه توس

در بخشی تحت  " ارتش آزاديبخش ملی ايران"  کتاب ٧١ و ٧٠ و پيامدهای آن در صفحه ١٣۶٠ خرداد ٣٠اطالع بدنه سازمان از 
به طور علنی انجام می شد شکست آن پيشاپيش ) خردادسی ( اگر بطور معمول تظاهرات :" می نويسد "  خرداد٣٠خالق " عنوان 

و اگر هم اعدام نمی شد راه اندازی تظاهرات بزرگ صدها . چون گله های پاسدار، آن را در نطفه قلع و قمع می کردند. مسجل بود
راحی وراه اندازی در اين جا بود که طبق معمول، مسعود شخصًا وارد  ميدان شد و ط. هزار نفره غير ممکن به نظر می رسيد 
وی با برگزاری نشست ها ی طوالنی با مسئوالن و فرماندهان ،همه چيز را با جزئيات آن . بزرگترين تظاهرات را به دست گرفت

 خرداد، نه فقط به لحاظ سياسی ، استراتژيکی و ٣٠واقعيت اين بود که طراحی . طراحی کرد و به دست فرماندهان صحنه سپرد
قلب تاکتيک اين بود که بدنه .  به يک معجزه شبيه بود، بلکه به لحاظ تاکتيکی نيز  يک اثر بی نظير به حساب می آمدايدئولوژيکی بيشتر

  . " سازمان و ميليشيا موتور محرک اوليه رابه هر قيمت و بدون اعالم علنی به حرکت در آورند
  ) پايان نقل قول(
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، زير ضربه های ١٣۶٠ خرداد ٣٠مخفی در بعد از   آمادگی برای ورود به يک مبارزه کامًالو همچنين عدم

 و کشته شدن ١٣۶٠ بهمن ١٩بدنبال ضربه . امنيتی و نظامی گسترده رژيم جمهوری اسالمی قرار گرفتند

م زمان ديگری از کادرها و مسئولين سازمان، با ضربه های سراسری و هخيابانی و اشرف ربيعی و تعداد 

 نيز ١٣۶١ مرداد ١٠ و ١٣۶١رژيم جمهوری اسالمی به کليه پايگاه های بخش اجتماعی در ارديبهشت ماه 

" بخش اجتماعی"  کادرها و مسئولين سازمان که عمدتًا در ٨٠%دراين ضربات عمًال بيش از . صورت گرفت

ابطی و سياوش سيفی از اين جمله سازماندهی شده بودند؛ دستگير يا هنگام درگيری ها کشته شدند که محمد ض

در داخل تهران و شهرهای بعداز اين مقطع تقريبًا کليه ارتباطات تشکيالتی اعضای سازمان با يکديگر . بودند 

سپس در اين دوره خروج مجموعه ای از نيروهای سازمان که ضربه نخورده و . شد  از هم پاشيده١بزرگ 

 طريق مرزهای عراق، ترکيه و پاکستان به فرانسه دردستور کار رابطه تشکيالتی آنها قطع نشده بود، از

  . سازمان قرار گرفت

نيروهايی نيز که ارتباطات تشکيالتی آنها قطع شده بودند، می بايست طبق رهنمودهای سازمان که از راديو 

هسته " ن نوبت پخش می شد، اقدام به سازماندهی جديد و شکل داد مجاهد و بخش فارسی راديو عراق درچند

" بخش اجتماعی " از طريق فرماندهی های خود به " هسته های مقاومت" سپس . می کردند " های مقاومت

  . سازمان در پاريس وصل می شدند

و بازسازی و سازماندهی نيروهای " هسته های مقاومت" سازمان توانست با اين شيوه و راه اندازی 

هسته های . " نفعال بقيه اعضا و کادرهای سازمان جلوگيری کندتشکيالتی در شکل جديد، از ضربه پذيری و ا

های قطع شده سازمان، با توجه به توانايی های روبه جز وظيفه سازماندهی و متشکل کردن ني" مقاومت

بکار گرفته می " حرکت های ايذايی" و " سياسی ، تبليغی" تشکيالتی و تدارکاتی و مالی خود در دو بخش 

  . بعد از مدتی آنها را به کردستان ايران و سپس به عراق منتقل کندسازمان  شدند تا

درهر صورت بر اساس رهنمود تشکيالتی سازمان قرار بود کليه اعضای هسته های مقاومت تحت 

 خودم را به کردستان فرستاده بودم  مسئوليتتحت اعضای از  نفر١۵. منتقل شوندستاند من نيز به آرمسئوليت

 و رقيه ٢آخرين بچه های عضو هسته احمد محمدی . خرين گروه خودم نيز به کردستان بروم با آ بودو قرار

  .  بودند که هنوز به کردستان اعزام نشده بودند٣عباسی 

                                                                                                                                               
  :ادامه زير نويس از صفحه قبل

 بتدريج بدنه سازمان از تظاهرات سی خرداد ١٣۶٠و صبح خرداد ) اليه های بااليی سازمان ( دآوری است تنها از شب قبل الزم به يا
بنابراين اعضای سازمان اساسًا از اهداف سازمان از توقف استراتژی مبارزه اجتماعی و سياسی و شروع استراتژی . مطلع شدند

در اين رابطه عالوه بر دستگيری و ضربه های نظامی که اعضای . ديد اطالعی نداشتند مبارزه مسلحانه و وقوع شرايط امنيتی ج
 غافلگير شدند و بدون آمادگی قبلی ١٣۶٠ خرداد ٣٠سازمان متحمل شدند، اکثر اعضا و رهبران ديگر گروه های سياسی نيز با وقوع 

  . طبق معمول به جای همه تصميم گرفت" خالق سی خرداد" و ناخواسته زير ضربات امنيتی و نظامی رژيم قرار گرفتند و در واقع 
  
 
، به داليل کوچک بودن محيط و شناخته شدن سريع افراد سازمان به اعضا و هواداران دستور ١٣٦١ قبل از ضربه ارديبهشت ماه  1

 . تشکيالتی داده بود که از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به ويژه تهران نقل مکان کنند
حمدی اهل قائم شهر بود که بعد از مخفی شدن باهمسر و فرزندانش به تهران آمد و تحت پوشش امکانات هسته مقاومت آصفه احمد م 2

 .  به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان قيد شده است١٣٧٠قرار گرفت، نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال 
از اعضای شورای مرکزی سازمان بود که بعد از بحث های ايدئولوژيک و طالق وی . رقيه عباسی نيز همسر احمد محمدی می باشد 3

سپس .  به ستاد حفاظت منتقل شد و در موضع معاون اجرايی فعاليت کرد١٣۶٩های اجباری رشد تشکيالتی سريعی پيدا کرد و در سال 
شرف و يکی از اعضای ستاد فرماندهی ارتش وی بعد از چند ماه به عضويت هيئت اجرايی سازمان  در آمد و فرمانده قرارگاه ا

در شهر کوت عراق شد و هم اکنون نيز عضو شورای رهبری " زهرا رجبی"  فرمانده قرارگاه ١٣۵٧وی در سال . آزاديبخش شد
  .  از طرف مسعود رجوی به عنوان عضو شورای ملی مقاومت منصوب شد١٣٧١وی در سال . سازمان مجاهدين می باشد 

 ٥٣



البته بچه های ديگری از هسته های تحت مسئوليت من باقی مانده بودند که به دليل عدم تمايل خودشان و يا 

يکی از افرادی که از هسته مقاومت ما به عراق منتقل . ران باقی مانده بودندرورتهای تشکيالتی هنوز در تهض

  بود، که متأسفانه به دليل مخالفت با سازمان به قتل رسيد؛ يا به قول سازمان ١شده بود، مجتبی مير ميران 

  . خودکشی کرد

  

  

                                                                                                                                               
  

  

  
  
  
 
نام وی در ليست شورای مرکزی . از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين خلق بود"  بارون-م" بی ميرميران بانام هنری مجت 1

وی شاعر و کاريکاتوريست بود که تعداد زيادی از شعرها و کاريکاتورهای وی .  قيدشده است ۵٢۴ در رديف ١٣۶۴سازمان در سال 
  . به چاپ رسيده است"  بارون- م"در نشريه مجاهد ارگان سازمان با نام 

 در بغداد ديدم و از گذشته و خاطرات مشترک مان در تهران با يکديگر صحبت کرديم و لی من تا ١٣۶۴من آخرين بار وی را در سال 
زی  در قرارگاه بديع زادگان از عباس عباسی عضو شورای مرک١٣۶٧تااينکه يک بار در سال . مدت ها ديگر از وی اطالعی نداشتم

  .سازمان و يکی از مسئولين هسته مقاومت آصفه در مورد مجتبی سئوال کردم 
من و عباس عباسی و مجتبی مير ميران، سه نفری در تهران با هم کار و فعاليت سياسی مشترک کرده بوديم و يکديگر را از نزديک ( 

  .) می شناختيم
  :عباس عباسی سپس بهمن گفت

  " مگر تو اطالعی نداری؟"
  .  جواب منفی دادمکه من

  : سپس عباس عباسی به من گفت
  ." پيش خودت بماند ،وی در قرارگاه بديع زادگان خودکشی کرده است" 

ولی وقتی . من آن موقع به دليل اوج اعتمادم به سازمان اساساً آن رامشکوک و در رابطه بااختالفات سياسی تجزيه و تحليل نمی کردم
 پاسخ دهد؛ ١٣٧٠ه آقای سعيد شاهسوندی درمورد وجود زندان و خودکشی مجتبی ميرميران در سال که سازمان مجبور شد به اطالعي

  . من به ريشه های سياسی خودکشی مجتبی پی بردم
من بعدها بطور دقيق تر متجوه شدم که مجتبی بيرميران بعد از اختالفات سياسی با سازمان بازداشت می شود ،و هنگام بازداشت در 

سپس سازمان وی رادر قبرستانی که بغل قرارگاه بديع . در قرارگاه بديع زادگان اقدام به خودکشی ميکند)  اتاق پيش ساخته(يک بنگال 
 .  زادگان قرار داشت، به صورت مخفيانه به خاک می سپارد

 ٥٤



  

  

  

  اشکی دير هنگام 
ماه  يم را نيز به او گفتم و اينکه من بعد از چنددوباره با افسانه صحبت کردم و جواب سازمان به پرسش ها

او نمی خواست تنها بماند و يا من راتنها بگذارد و اصرار . از کردستان برميگردم، ولی افسانه نمی پذيرفت

  . داشت که همراه من به کردستان بيايد

هم تهران را ترک کنم پدرم متوجه شده بود که من می خوا. آقا جون هم مخالف بود که افسانه با من بيايد

به او گفته بودم که امکان دسترسی من وجود دارد و نبايد در . ولی نمی دانست که من به کردستان خواهم رفت

او خيلی . ولی آقا جون حرف من را باور نکرده بود. ايران بمانم و ميخواهم به يکی از کشورهای اروپايی بروم

ن تعريف تاآخه حسين هم دستگير شده بود که قبًال براي. دوشار بمهربان بود و به لحاظ روانی بسيار تحت ف

. او خيلی مهربان بود و به لحاظ روانی سخت تحت فشار بود. کردم که او در زندان قزل حصار زندانی بود

تحصيل می کرد و ) نزديکی پارک شهر تهران( حسين در بخش دانش آموزی سازمان و در مدرسه دارالفنون 

  . وقت و حرفه ای با سازمان کار ميکردبه طور تمام 

، مثل بقيه نيروهای سازمان بدون آمادگی "مبارزه مسلحانه"  و شروع ١٣۶٠ خرداد ٣٠حسين بعد از 

. حفاظتی وارد يک فاز جديد امنيتی شد، که اين شرايط منجر به دستگيری بسياری از نيروهای سازمان شد

 در ميدان هفت چنار هنگام اجرای قرار ١١ کميته منطقه  توسط١٣۶٠حسين هم به همين شکل در تيرماه 

 با حکم حبس ابد به زندان قزل حصار ١٣۶١ابتدا او مدتی در زندان اوين بود و سپس در سال . دستگير شد 

  . منتقل شد

 بوده است ولی بعد از چند ماه به دليل ١مادرم تعريف می کرد که نمره عينک حسين هنگام دستگيری 

آقاجون و مادرجون هر دو هفته يکبار . عينکش، نمره چشم وی چند شماره ضعيف تر شده بودشکسته شدن 

برای مالقات او به زندان قزل حصار در کرج می رفتند و از اين زاويه فشارهای روانی زيادی روی آنها بود 

جون و مادرجون ،چون حکم اوليه حسين اعدام بود و با يک درجه تخفيف به وی حبس ابد داده بودند و آقا

   ١.نگران بودند که حسين رااعدام کنند

آقاجون تالش می کرد خيلی از مسائل رااز مادرجون پنهان کند تا فشارهای روانی بر روی وی افزايش پيدا 

مادرم بر اثر همين فشارهای روانی و بی خبری و بی اطالعی از وضعيت من و خانواده ام و ولی نهايتًا . نکند

برادران و خواهرانم ازمادرم نقل می کنند که حتی تا شب آخر و . ته مغزی کردک برادرم سهمچنين اعدام

  هنگاميکه در اتاق مراقبت های ويژه بستری بوده، از آنها می پرسيده که از محمد خبری نشد؟ 

   خبری نيست؟ شآيا محمد تلفن نزده؟ همسرش نامه ننوشته؟ نکنه کشته شده باشند؟ از سارا دختر

که نتوانستم به درد و رنج مادرم کمکی کنم و وی در حال انتظار جان به جان !! يغ و صد افسوس و در

  . آفرين تسليم کرد

                                                 
 اسالمی، بسياری از  و ترس و عکس العمل رژيم جمهوری١٣۶٧در پنجم مرداد " فروغ جاويدان" بعد از عمليات ماجراجويانه  1

 . زندانيان از جمله برادر من در زندان های رژيم جمهوری اسالمی اعدام شد

 ٥٥



در زندان انفرادی به اين باور رسيدم که من حق داشتم به خاطر عقايد سياسی ام، مبارزه ، زندان، غربت " 

  .  پدر و مادرم را نيز شکنجه کنمولی اين حق رانداشتم که همراه خودم. و آوارگی راتحمل کنم

بود که حتی اجازه نوشتن يک نامه و ارتباط " زندان ساز" که صد البته اين ناشی از تفکرات و انديشه های 

پدر و مادر من و همه بچه هايی که در عراق بودند به سالی . تلفنی با خانواده ها به اعضای سازمان نمی داد

  ." ه فقط خبری از فرزندانشان داشته باشنديک بار تلفن نيز قانع بودند ک

و به مادرجون چيزی نگويد بگذريم، بنابراين آقاجون سعی می کرد سختی ها راخودش به تنهايی تحمل کند 

اساس تشخيص و دستور سازمان بايد تهران را ترک و به کردستان  نها من بودم که من هم برآتنها دلخوشی . 

  . می رفتم

نها را تنها بگذارم، کالفه و نگران بود و فشار آقاجون متوجه شده بود که من می خواهم که آ ولی از موقعی

  : آقاجون باور نمی کرد که من ميخواهم به اروپا بروم، پدرم می گفت. روانی وی بيشتر شده بود

  ." تو می خواهی به کردستان بروی و به من نميگويی. محمد تو داری به من دروغ می گويی" 

تا حدودی پدرم  از امکانات خانه پدری ام نيز برای بعضی فعاليت های سازمانی استفاده می کردم، چون من

سازمان در کردستان در " سرپل" زيرا يک بار . می توانست تشخيص دهد که من به او حقيقت را نمی گويم

به کردستان بروم و اين خانه پدرم با من تماس گرفته بود و آقاجون تقريبًا حدس زده بود که من می خواهم 

  : آقاجون به من ميگفت. مسئله نگرانی پدرم را دوچندان می کرد

  ." حداقل افسانه را که هفت ماهه حامله است با خودت نبر" 

آقاجون . ولی افسانه موافق نيست و می گويد که من هم می آيمبه آقاجون گفتم من هم نظرم همينه ،  من

  .ی نمی شدباافسانه صحبت کرد ولی او راض

افسانه انگيزه هايش عاطفی بود و با اينکه هوادار سازمان بود ولی کار تشکيالتی نمی کرد، ولی بعد از 

سرانجام آقاجون بعد از چند روز تسليم من . ازدواج به سمت مسائل سياسی و تشکيالتی بيشتر کشيده شده بود

  . رادر روزهای آخر فراموش نمی کنمو شکسته پدرم ولی من هيچگاه تا پايان عمر چهره نحيف . شد

.  روزی که از انتقال من به کردستان مطلع شده بود، به شدت شکسته و الغر شده بوددوصورت او در 

آقاجون وقتی برای آخرين بار پيش من و افسانه آمده بود يک شال سبز رنگ بزرگ رانيز همراه خودش آورده 

  :  به افسانه گفتاو با اعتقادات پاک مذهبی که داشت،. بود 

اين شال مال عزاداری امام حسينه، اين را محکم به کمرت ببند که بچه تان توی مسير ! دخترم افسانه" 

  ." سرما نخوره و امام حسين نگهدارتون باشه

قطره های اشک از چشمان پدرم خارج شد، ولی . من هم آقاجون را بوسيدم. افسانه هم از آقاجون تشکر کرد

ولی حاال که دارم خاطرات آن روزها را می نويسم، اشکم در آمده که البته خيلی .  اشکم در نيامدمن اون موقع

  . دير شده است
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  خداحافظی با تهران

آقاجون رابه کمرش بسته بود و در سرما و برف و بوران در کوه های " شال سبز" افسانه موقع حرکت 

  . کردستان هميشه به کمرش بود

تمام زندگی مان را داخل يک ساک .  بيرون آمديميح از خانه مان درچهار راه لشکرمن و افسانه صب

هيچوقت فکر نمی . کوچک گذاشتيم و از گل ها، گلدان های دور حوض و ماهی های قرمز خداحافظی کرديم

ش رقيه  احمد محمدی و همسر.وسط حياط رابا ماهی هايش ببينيمکرديم که شايد تا پايان عمر نتوانيم، آن حوض 

اسم دختر . آنها سه تا دختر کوچک داشتند. عباسی و بچه های کوچک شان نيز قرار بود با من و افسانه بيايند

دو تا دختر دوقلو هم داشتند که يک ساله .  سال داشت۴ تا ٣بزرگ احمد محمدی و رقيه عباسی سميه بود که 

ن با سازمان قطع شده بود، از قائم شهر به تهران تشکيالتی شاوقتی احمد محمدی و رقيه عباسی ارتباط . بودند

  . آمده بودند و در امکانات هسته های مقاومت تحت مسئوليت من مستقر شده بودند

و يکی از خانم های هوادار " هسته مقاومت" يادم است درتهران رقيه عباسی را به کمک بچه های عضو 

فکر می کنم اسم های . م و دو قلوهايش را به دنيا آوردبه يک بيمارستان جنوب شهر برای وضع حمل برده بودي

حاضر سازمان آن بچه های کوچک را نيز فريب داده و به عراق  نمی دانم در حال. آنها طاهره و معصومه بود

  . که چنين نشده باشدبرده يا نه؟ ولی آرزو ميکنم که 

ن آولی قبل از .  عباسی قرار داشتيمبا احمد محمدی و رقيه صبح در ميدان آزادی ١٠من و افسانه ساعت 

که در يکی از شرکت های هواپيمايی شاغل بود، قرار ... من با يکی از بچه های عضو هسته به نام مسعود 

من امکانات و تدارکات هسته مقاومت رادر . گذاشته بودم تا بچه های باقی مانده هسته را به وی وصل بکنم

اميدوارم که . االن بيش از بيست سال است که من از مسعود اطالع ندارم. آخرين قرار در اختيار وی گذاشتم

  . حالش خوب و سالمت باشد

تا پست  در مسير چند.  ظهر بود که مابا اتوبوس از تهران به طرف مهاباد حرکت کرديم١٢حدود ساعت 

ولی ترکيب . بازرسی وجود داشت که پاسدارها برای چک و کنترل و بازرسی به داخل اتوبوس می آمدند

هر وقت که به پست بازرسی . تا بچه کوچک، مانع شک پاسداران به ما می شد خانوادگی و همراه بودن چند

دوقلوها . می رسيديم و پاسدارها باال می آمدند ، يکی از دوقلوها را من و ديگری رااحمد محمدی بغل می کرد

ری مدارک جعلی هم که می توانست برای عادی البته يک س. ميکردندبه لحاظ عادی سازی خيلی به ما کمک 

  . سازی مناسب باشد برای خودم و احمد محمدی تهيه کرده بودم
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  مهاباد و روستای قزلجه 
آدرس خانه را حسن . سازمان در شهر مهابادرفتيم" سرپل" و به خانه باالخره ما به روستای مهاباد رسيديم

قرار بود وقتی ما به مهاباد . ط تلفنی که در تهران داشتيم به ما داده بوددر آخرين ارتبا) نادر(نظام الملکی 

سالمتی خودمان را بدهيم تا حسن نظام الملکی نيز  رسيديم به شماره يکی از آشنايان در تهران تلفن بزنيم و خبر

  . با تماس تلفنی خبر سالمتی ما را دريافت کند

کار خطرناکی  بود، چون ما زبان کردی نمی . اباد رفتيممن و احمد محمدی به اداره مخابرات شهر مه

در هر صورت ما به تهران تلفن زديم و خبر . دانستيم و از فضای پليسی و نظامی شهر نيز اطالعی نداشتيم

  . سالمتی خودمان را اطالع داديم

مادر هوادار و اين . سازمان که يک مادر سالخورده و مهربان بود، مانديم" سرپل" ما دو روز در خانه 

  . پسرش هم پيشمرگه حزب دموکرات کردستان ايران بود

بح زود با محمل هايی که  داشتيم به سمت صسازمان يک ماشين جيپ تهيه کرد و " سرپل" بعد از دو روز 

  .  بود، حرکت کرديم١اولين روستای آزاد شده که تحت کنترل حزب دموکرات

                                                 
در سال .  توسط قاضی محمد در شهر مهاباد تأسيس شد١٣٢۴حزب دموکرات کردستان از احزاب قديمی ايران است که در سال  1

 که ١٣٣٢ز سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال بعد ا.  حزب دموکرات کردستان از متحدين سياسی حزب توده بود١٣٣١
دکتر عبدالرحمن قاسملو از . آزاديهای دمکراتيک مردم ايران سرکوب شد ،فعاليت های حزب دمکرات کردستان نيز دچار اختالل شد

ی های نظامی با  وارد درگير١٣۵٧ بهمن ٢٢حزب دمکرات کردستان ايران بعد از .  به دبير کلی اين حزب برگزيده شد١٣۵٠سال 
از متحدين سياسی سازمان مجاهدين خلق در شورای " مبارزه مسلحانه"  و شروع ١٣۶٠ خرداد ٣٠بعد از . رژيم جمهوری اسالمی شد

 جدايی خود را از ١٣۶۴ملی مقاومت شد، ولی دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان ايران در اطالعيه ای به تاريخ دهم ارديبهشت 
  : در اطالعيه دفتر سياسی حزب دموکرات کردستان می خوانيم. ت اعالم کردشورای ملی مقاوم

از آنجائيکه برخی از اعضای شورا نمی توانستند برخوردهای انحصار طلبانه حاکم بر آن را تحمل نمايند، نا اميد از دمکراتيزه " 
  ."  شدن شورا از عضويت در آن استعفا کردند

دين تنها به پشتوانه سياسی و اجتماعی حزب دمکرات کردستان و کومله در مناطق کردستان ايران واقعيت اين  است که سازمان مجاه
حضور داشت و رهبری سازمان تا زمانيکه می توانست از امکانات حزب دموکرات و کومله، برای حل و فصل مسايل سياسی و 

ا را نيروی انقالبی قلمداد می کرد ولی به محض شروع انتقادات تشکيالتی خود استفاده کند، خود را همراه با آنان نشان می داد و انه
حزب دمکرات کردستان ايران به سياست های هژمونی طلبانه رهبر سازمان مجاهدين در شورای ملی مقاومت،مارک سازشگر و خائن 

  . از طرف سازمان مجاهدين به دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر فقيد حزب دمکرات کردستان زده شد
  
  

  نشريه اتحاديه انجمنهای دانشجويان مسلمان خارج کشور                                                ١۴۵شماره 
  ٣۶صفحه

  
  افشای بند و بست های قاسملو با پس مانده های شاه و خمينی 

  اين شيادو ماهيت جبهه باصطالح دمکراتيک ضد امپرياليستی 
  توسط رهبری جديد حزب دمکرات کردستان ايران

  
  
  
  
  

توسط گروه سعيد امامی ترور شد، مسعود رجوی " متحد پس مانده های شاه و خمينی" و " شياد" نکته جالب اين است که وقتی اين 
 . اشک تمساح ريخت و بدون هيچ انتقادی از خود به سادگی از ترور دکتر قاسملو گذشت
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پست های بازرسی رژيم، به  ين بودکه در صورت برخورد باان استمحمل ما برای حضور در مناطق کرد

مانيز . آنها بگوييم که برادران افسانه و رقيه عباسی سرباز بوده و توسط حزب دمکرات و کومله اسير شده اند

  . نها به روستای موردنظر می رويمآبرای پيدا کردن و ديدن 

مان کردستان هم خوانی داشت و نيروهای حزب ز اين محمل تقريبًا با فضا و شرايط سياسی و نظامی آن

در آن مقطع بسياری از روستاهای کردستان تحت کنترل کومله و . دمکرات و کومله تعداد زيادی اسير داشتند

حزب دمکرات که متحد وقت سازمان مجاهدين در شورای ملی مقاومت بود، مقرها و پايگاه های کوچکی برپا 

نيروهای سازمان از شهرهای مختلف ايران به عمق کردستان ايران و سپس  اعزام کار اين پايگاه ها. کرده بود

   . کردستان عراق بود

  . بود" قزلجه"اسم روستای آزادشده ای که ما بايد می رفتيم، 

در کنار هم بودند " قزلجه"البته دو تا روستا با نام .  کيلومتر باشهر مهاباد فاصله داشت١٠اين روستا حدود  

  . می رفتيم" قزلجه پايين" مابايد به روستای . بود" قزلجه باال" و ديگری" قزلجه پايين"  يکی که اسم

مسئول مقر و بچه . تورهای بازرسی به روستای موردنظر رسيديم مابدون هيچ مشکل امنيتی، يا برخورد با

  . يممدند و استقبال گرمی از ما کردند و همه به داخل مقر رفتآهای ديگر به سراغ ما 

بعد از نزديک به . که از عکس ها و پوسترهای سازمان پر شده بود پايگاه سازمان يک خانه روستايی بود

در اتاق های کاه  ، پايگاه مرکزی و علنی سازمان در خيابان طالقانی را"ستاد انزلی" دو سال دوباره فضای 

ديپلماتيک سازمان را بعد از رفتن دکتر نشريه های جديد که فعاليت های . گلی کوچک آن روستا احساس کردم 

  . بنی صدر و مسعود رجوی به پاريس منعکس ميکرد، برای ما خيلی جالب بود

عکس های موسوی خيابانی و اشرف ربيعی از درب ورودی مقر آويزان بود، ولی از عکس های 

  . خبری نبود) ان بوددر آن مقطع مريم رجوی يک عضو ساده سازم( رنگارنگ فعلی مسعود و مريم عضدانلو 

وقتی شب شد، و مسئول مقر پيش من و احمد محمدی آمد و بعد ازتوجيه موقعيت روستا و تهديدات امنيتی و 

  : نظامی که وجود داشت، گفت

  ." امشب برايتان پست نگهبانی گذاشته ايم" 

لی مشکل ما اين بود و. سپس وی ما را در رابطه با نگهبانی و شرايط سياسی و امنيتی روستا توجيه کرد 

که نمی توانستيم به زبان کردی صحبت کنيم و مابايد موارد مشکوکی را که مشاهده می کرديم به زبان کردی 

ضمن اينکه بايد با نگهبانهای حزب دمکرات و کومله نيز هماهنگی های الزم ... می داديم و " ايست" فرمان 

  . راانجام می داديم

ديدن پيشمرگه های زن حزب دمکرات و کومله با لباس کردی . وشيده بوديمما از صبح لباس های کردی پ

ی و من بسيار جالب بود و ددر حاليکه شال کردی به کمر بسته بودند برای افسانه ورقيه عباسی و احمد احم

  . برای ما تازگی داشت

ال و پيراهن کردی البته خانم های عضو سازمان از ش. افسانه و رقيه عباسی هم شلوار کردی پوشيدند 

  . استفاده نمی کردند و به جای آن روپوش بلند می پوشيدند و از روسری استفاده می کردند

و روستاهای ديگر باعث شگفتی من و تمام اعضای " قزلجه"اول حضورمان در روستای  آنچه از روزهای

اين . نها بودآ اعتماد به نفس سازمان می شد، نقش زنان روستايی کرد در زندگی اجتماعی و اقتصادی روستا و
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نکته اجتماعی برای من و همه افرادی که تازه از تهران يا شهرهای ديگر می آمديم و تصويری پيش ساخته از 

شايد تنها زنان گيالن و مازندران را به لحاظ نقش . مردمان روستا در ذهن داشتيم غريب و بسيار جالب بود 

  .  شتند با زنان روستايی کرد می توان مقايسه کرداقتصادی و اجتماعی که در روستا دا

بايد منتظر می شديم تا يک يا دو گروه ديگرهم که وضعيت . ما حدود يک هفته در روستای قزلجه بوديم

مشابه ما را داشتند از شهرهای مرکزی به روستای قزلجه پايين برسند تا سپس دست جمعی به عمق کردستان 

   . ايران منتقل شويم

فرماندهی  ل پايگاه يک دستگاه بی سيم مخصوص راه دور داشت که ارتباطات تشکيالتی خودش را بامسئو

يک بار مسئول پايگاه من را صدا کرد تا با بی سيم با . دريافت می کرد باالتر برقرار، و دستورات الزم را

يشتری درمورد سازمان می خواست که من توضيحات و جزئيات ب. فردی که آن طرف خط بود صحبت کنم

   .برای آنها بدهم" هسته مقاومت" افراد باقی مانده در تهران از 
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  های کردستان  کوه
نظامی " اين گروه مربوط به بخش . به روستای قزلجه آمد بعد از چند روز يک گروه نظامی برای انتقال ما

  . بود" ارتباطات

 ١در سازمان وجود داشت که مسئول وقت آن جالل منتظمی" طاتنظامی ارتبا"در آن مقطع بخشی به نام 

  .می کرد  کار٢او نيز تحت مسئوليت مسعود عدل. بود

انتقال افراد و نيروهای سازمان از داخل شهرها به روستای کردستان شمالی " نظامی، ارتباطات" کار بخش 

  . ،مرکزی ، جنوبی و سپس در مرحله بعد به کردستان عراق بود

داشت که کار ترجمه و ارتباط با روستاييان و پيشمرگه   گروه ها معموًال يک نفر کرد زبان وجودينادر 

های حزب دمکرات و کومله را برعهده داشت و چندين نفر نيز از بخش نظامی سازمان دراين گروه ها حضور 

  . داشتند

                                                 
تظمی با نام تشکيالتی کاک جعفر ازاعضای قديمی سازمان می باشد، نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال جالل من 1

وی عمدتًا در بخش های نظامی سازمان .  به عنوان عضو هيئت اجرای قيد شده است١٣٧١ به عنوان عضو مرکزيت ودر سال ١٣۶۴
  . ندانبان در زندان های انفرادی سازمان مجاهدين مورد استفاده قرار گرفته استفعاليت می کرد و در سال های اخير نيز به عنوان ز

در انتقال من به سازمان اطالعات و امنيت عراق در بغداد، يک گروه تحت مسئوليت وی و فرهاد در اين کار مشارکت کردند که در 
  .  کتاب آينده بطور مشروح به آن خواهم پرداخت

  

  
   فرهاد الفت                                                  جالل متظمی                                     

 
اين ستاد تحت مسئوليت ابراهيم  ذاکری در کردستان قرار . در کردستان بود" ستاد پيشمرگه های مجاهد خلق" مسعود عدل فرمانده  2

بعد از تشکيل ارتش آزاديبخش توسط رجوی مدتی تحت برخورد . وی عضو مرکزيت و عضو شورای مرکزی سازمان بود. داشت
 .  کشته شد" فروغ جاويدان"  در عمليات موسوم به ١٣۶٧وی در سال . منتقل شد" ستاد تبليغات" قرار گرفت و به 
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 اين قاطرها خيلی بيشتر از ماشين تا قاطر داشت که اهميت  کارايی چند" تباطات رضمنًا هر گروه نظامی ا

می شدند به دليل اينکه " مالرو" ه وارد مسير يکدر کوه های کردستان بود ، ضمن اينکه اين قاطرها هنگام

  . بارها اين مسير راطی کرده بودند  ، به نوعی نقش راهنمای مسير را نيز پيدا می کردند

دليل آن .  به لحاظ جسمی و روانی فرسوده می شدنداعضايی که در اين بخش کار می کردند، بعد از مدتی

" تقريبًا تمام افراد عضو گروه های . هم راه پيمايی های بسيار طوالنی در دشت ها و کوه های کردستان بود

ول يک ماه  ط چون بايد مسيرهای طوالنی و صعب العبور را بارها در.از درد پا می ناليدند" نظامی، ارتباطات

"  مسئله دار بودن" ز می گشتند و تازه اگر بعد از مدتی اظهار خستگی جسمی ميکردند، مارک می رفتند و با

    . می خوردند و برخورد منفی سازمان را به دنبال داشت

خارج می شديم و به سمت عمق روستای " قزلجه پايين"در هر صورت ما بايد فردا صبح ازروستای 

  . کردستان پيش می رفتيم

من و افسانه و . و آسمان هم ابری بود و هراز گاهی برف و باران می باريد  از برف بودروستا پوشيده 

رقيه عباسی و احمد محمدی و بچه های کوچک احتياج به لباس و کفش های مناسب برای کوه پيمايی و راه 

. تلف آمده بودند عالوه بر ما تعداد ديگری از نيروهای سازمان نيز از شهرهای مخ. پيمايی های طوالنی داشتيم

  . آنها نيز در حال آماده شدن بودند که فردا صبح زود حرکت کنيم

می گفتند که برای راه " زنگال" به زبان کردی به آنها  ساق بند داشتند که يک نوع ساق پوش يا مردم کرد

  . پيمايی و گرم نگهداشتن پاها بسيار مناسب بود

شب هم فرمانده گروه به اتفاق مسئول مقر افراد را توجيه . ده بوديمما تقريبًا خودمان را برای سفر آماده کر

 تجربياتی را که از سفر های گذشته داشتند، به بچه ها انتقال دادند و سلسله مراتب وضمنًا آنها تذکرات . کردند

  . فرماندهی نيز درطول مسير به افراد ابالغ شد

. حضور داشتند نآار چندين بچه کوچک و زن باردار در ويژگی که گروه ما داشت اين بود که برای اولين ب

غير ازاحمد محمدی و رقيه عباسی ، يکی ديگر از بچه های تبريز به نام تقی که بعدها در محل پمپاژ آب 

او برادران کوچک خودش را که پنج ساله . نيز درگروه ما حضور داشت ١قرارگاه بديع زادگان خودکشی کرد 

دليل کار تقی اين بود که پدر و مادر وی فوت کرده بودند و در .  همراه خود آورده بود به و نه ساله بودند،

  . صورت آمدن وی به کردستان ، برادران کوچکش بدون سرپرست می ماندند

به همين خاطر در طول شب برای من و بچه های ديگر . قرار بود ما فردا صبح زود از خواب برخيزيم 

ما صبح زود با قوقولی قوقو خروس های روستاييان از خواب بلند شديم و خود را . دندپست نگهبانی نگذاشته بو

  . آماده حرکت کرديم

قزلجه " ما از مردم روستای . اهالی روستا هم تقريبًا جمع شده بودند.  نفر بود ٢٠ الی ١۵تعدادمان حدود 

 بودن افسانه آخرين توصيه های خودش تجربه روستا بخاطر باردار يکی از زنان با. خداحافظی کرديم" نپايي

                                                 
قرارداشت که آب آشاميدنی اين محل دردو کيلومتری قرارگاه بديع زادگان . من به محل پمپاژ آب قرارگاه بديع زادگان بارها رفته ام  1

بعضی مواقع تقی به عنوان مسئول تأسيسات برای چک و کنترل به انجا . ابتدابه انجا می امد و از آنجا به داخل قرارگاه پمپاژ می شد
ن  متر وجود داشت که احتمال خفه شد۵/١ متر و عمق ۵  متر در ٢دراين محل حوض کوچکی به شکل ال انگليسی به ابعاد . می رفت

البته الزم به يادآوری است که برای تقی هيچ گونه . فردی که حتی به فن شنا نيز آشنا نبوده باشد در آن محل بسيار ضعيف می باشد
 .) متأسفانه نام خانوادگی وی را بخاطر ندارم. (  بود١٣۶۶تاريخ مرگ وی در سال . مراسم و يادبودی نيز برگزار نشد
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بعد از چند دقيقه راهپيمايی طوالنی ما به سمت عمق . افسانه هم روحيه خيلی خوبی داشت. را به وی می کرد

   . مناطق کردستان شروع شد

 متری در جلوی ٢٠٠ الی ١٠٠داشت که بايد بفاصله " تيم جلودار" گروه ما به لحاظ نظامی و حفاظتی يک 

"  متری حرکت می کرد که به نام ١٠٠يک تيم ديگر نيز در پشت سر گروه در فاصله . کت می کردندگروه حر

  . معروف بود و گروه را از ضربات احتمالی از پشت سر مورد حمايت و حفاظت قرار می دادند" تيم عقب دار

ورود به هر روستايی نيز البته نحوه  . ما بعد از ده الی دوازده ساعت پياده روی به اولين روستا رسيديدم

  . قواعد حفاظتی و امنيتی خاص خودش را داشت

اين بی سيم ها به تمپو ( بعد از ورود تيم جلودار به داخل روستا  ، فرمانده تيم جلودار بابی سيم های دستی 

خل وضعيت روستا را به فرمانده گروه گزارش ميداد و افراد گروه با تشخيص فرمانده به دا) معروف بودند

  . روستا وارد می شد

دختر و پسرهای کوچولو و قشنگ با لباس های . وقتی وارد روستا شديم بوی داغ نان در روستا پيچيده بود 

  . رنگارنگ کردی که به تن داشتند، به سمت ما می دويدند

 پخت می اينکه چرا چند تا از زنان روستا همزمان نان. چند تا از روستاييان به پختن نان مشغول بودند 

کردند را من متوجه نشدم ولی در جستجوی اين بودم که چند تا از آن نان های داغ برای افسانه و رقيه عباسی 

و بچه های کوچک گروه از زنان روستايی بگيرم که زنان روستا هم با محبت تمام خودشان پيشقدم می شدند و 

  . ما را مهمان می کردند

کم کم مابه مسير های سخت . ا و رفع خستگی به راهپيمايی ادامه داديمبعد از مدت کوتاهی توقف در روست

 –ما در روستاهای اطراف شهر مهاباد در حال حرکت بوديم و بايد جاده اصلی مهاباد . تر می رسيديدم

البته برنامه حرکت گروه طوری برنامه ريزی . سردشت را به سمت خاک عراق قطع و از آن عبور می کرديم

ه ما بايد از روستاهايی که سرخ محسوب می شدند و تحت کنترل نيروهای رژيم جمهوری اسالمی شده بود ک

  . بودند ، در تاريکی شب و از حاشيه روستا حرکت می کرديم

کم کم . من هم کنار قاطر افسانه در حال پياده روی بودم افسانه و رقيه عباسی و بچه ها سوار قاطر بودند،

پيچ سر گردنه ها برای افسانه و رقيه و بچه های . ديدم که کامًال سر بااليی بود به مناطق کوهستانی رسي

چندين بار افسانه از من می خواست که از . کوچک که برای اولين بار سوار قاطر شده بودند، دلهره آور بود 

با توجه به . ستاو احساس می کرد که پياده روی برای او راحت تر ا. ن بيايد و پياده حرکت کند ييپاقاطر 

  . باردار بودن و تکان هايی که قاطر هنگام حرکت به او می داد، چنين وضعيتی برايش سخت عذاب آور بود

گاهی باد ماليم با . برف شروع به باريدن کرد  وقتی که کمی گردنه های کوه های کردستان را طی کرديم 

ی مخروطی و پر برف کوه های کردستان از قله ها. سوز شديد دانه های برف رابه سر و صورت ما می زد

دور به چشم می آمدند و تا چشم کار می کرد برف بود و سپيدی، هرگاه که به پيچ گردنه ها می رسيديم قله 

  . های سر بلند کردستان از ديد چشم های ما پنهان می شدند 

به سازمان رفتم تا دوباره  وقتی از گردنه ها و کوههای کردستان باال می ١٣۶٢آن وقت ها، در زمستان 

 همان بلندی  بهمجاهدين برسم، نمی دانستم روزی خواهد رسيد که متوجه شوم کوه ها و گردنه های کردستان،
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قلعه . می رسانده است" قلعه رجوی" قزوين بوده که من رابه "  ١روستای گازرخان" های کوه های الموت در 

" داد تا رهبر فرقه را چيزی باالتر از خليفه و شاه يعنی   پرورش می ٢" تروريست های حشيشی" ای که 

  .بخوانند" سيدرجال العالمين" و " سيدنا

  . در همين مورد خاطره ای دارم که برايتان تعريف می کنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

قلعه الموت در بلندی های اين روستا قرار دارد که حسن صباح رهبر . ی استان قزوين واقع شده استروستای گازرخان در شمال غرب 1
قلعه الموت که در ميان پنجاه قلعه منطقه رودبار قزوين قرار دارد، از همه مستحکم تر و بين دو . فرقه اسماعيليه در آن مستقر بود

 .  ر واقع شده استديواره بلند کوهستان و گردنه های پيچاپيچ و دشوا
" معرفی کرده اند، و الديمر بارتول نويسنده اهل اسلوونی در کتاب " حشاشين" رابه نام فرقه " فرقه اسماعيليه " مورخين غزبی  2

  : در مقدمه کتاب می نويسد" الموت
 برای تبليغ فرقه اسماعيليه و حسن صباح که. مارکوپولو در سفرنامه اش از محلول حشيش خوردن فداييان حسن صباح ياد می کند " 

عليه اهداف ضد حکومتی درقلعه الموت مستقر شده بود  ،شروع به تربيت فداييانی کرد که در مدت چندين سال با ترور اشخاص دنيا را 
ترور در منبع ديگری علت اطالق تروريست حشيشی به فداييان حسن صباح را به اين علت دانسته اند که هنگام . به وحشت انداخت

 ." مخالفين خود، مقداری ترياک و حشيش در دهان خود می گذاشتند تا در صورت درگيری و ترور خودکشی کنند
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  !!سيد الرجال العالمين
ی و ازدواج ايشان با خانم مريم آقای رجو" انقالب ايدئلوژيک" به تازگی بحث باصطالح .  بود١٣۶۴سا ل

  .  رمضان و ضربت خوردن حضرت علی و مراسم شب احيا رسيده بوديم١٩عضدانلو راه افتاده بود و به ايام 

در " ماوت" در روستای " غيور" نيروهای اصلی و تشکيالتی سازمان در پايگاهی به نام ١٣۶۴در سال 

  . استان سليمانيه عراق مستقر بودند

اين مراسم هر سال در سازمان . عت بعد از افطار؛ مراسم شب احيا و قران سر گرفتن آغاز شد يکی دو سا

  . به همين ترتيب انجام می شد ولی اين دفعه مراسم شب احيا و قران سر گرفتن تفاوت جدی پيدا کرده بود

  :  ی کردند بعد از خواندن دعا به رسم  اين مراسم چراغ ها را خاموش کردند و همه بلند تکرار م

  ..."   السالم عليک يا علی، السالم عليک يا علی و"

  : رياد زدفناگهان تک صدايی از ميان جمعيت و در ميان تاريکی 

  ..." و السالم و عليک يامسعود ،السالم عليک يا مسعود" 

سياسی و چون تجربه . من دچار تناقض شديدی بودم . کم کم چند نفر ديگر هم به آن تک صدا اضافه شدند

در تضاد و تناقض بود ولی من نيز مثل بقيه به قول مسعود رجوی در جمع مبارزاتی ام به شدت با فردپرستی 

م بعدها تناقض نبود ، بلکه همان گونه که آقای رجوی نياز داشت، تربيت ايبرشدم و اساسًا ديگر نه تنها !! ذوب

  . شدم

  
  . ١٣٧٠گذشت و گذشت تا سال 

 ١بطور معمول هميشه در سازمان از زمان رژيم شاه تا مقطع فاز سياسی. ام عاشورا بود اين دفعه ديگر اي

انجام  ، مراسم سوگواری با١٣٧٠و سپس تا سال " مبارزه مسلحانه" ع استراتژی روو ش) ١٣۶٠ تا ١٣۵٧(

تغيير ولی امسال شکل مراسم و عزاداری . در جهت تبيين فلسفه قيام امام حسين صورت می گرفتسخنرانی 

و خانم مريم عضدانلو و کادرهای سياسی مراسم در قرارگاه بديع زادگان ، محل استقرار آقای رجوی . کرده بود

است وشايد هم از همان " زندان ابوغريب" همان قرارگاهی که نزديک . و اعضای شورای مرکزی سازمان بود

زندان ابوغريب يعنی مرحوم !! شهردار ری باهيم ذاکابديع زادگان يعنی مرحوم ابر!! سال و آن روزها شهردار

پيمان !! بخاطر نزديکی جغرافيايی) يکی از مسئولين سازمان اطالعات و امنيت رژيم صدام حسين( ابوسيف 

                                                 
 . تعريف می کند" فاز نظامی"  به بعد را ١٣۶٠و از سال "  فاز سياسی"  را ١٣۶٠ تا ١٣۵٧سازمان مجاهدين فاصله زمانی بين  1
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برادر خواندگی بسته بودند تا اعضا و مسئولين جدا شده سازمان را مستقيم به زندان ابوغريب تحويل بدهند و 

 ...  

  . اصلی منحرف نشويمبگذريم و از موضوع 

من .  در قرارگاه بديع زادگان مراسمی به مناسبت عاشورا برگزار می شد١٣٧٠تعريف می کردم که سال 

بعد از بازرسی بدنی و چک و کنترل افراد . مسعود و مريم رجوی کار می کردم" ستاد حفاظت" آن موقع در

بعد از . حفاظت بر روی صندلی هايشان نشستندکننده توسط نيروهای حفاظت همه افراد از جمله افراد  شرکت

چند دقيقه مسعود و مريم از درب پشتی وارد سن سالن شدند و بقيه هم در حاليکه خبردار ايستاده بودند، شروع 

  . کردند"  رجوی ، ايران–ايران ، رجوی " و "  مريم ، مسعود –مسعود، مريم " به دادن شعار 

عود رجوی نگذشته بود که مسعود خان اشاره ای به احمد حنيف نژاد که چند دقيقه از صحبت های اوليه مس

  : در رديف صندلی های جلو نشسته بود، کرد و گفت

  !" يونس پاشو" 

  همه منتظر بودند که يونس بلند شود که چکار کند؟ 

  : آقا يونس هم گفت

  " چشم برادر" 

به !!  شروع کرد به نوحه خانی و سينه زنی سپس کاغذی را که از قبل آماده کرده بود از جيب در آورد و

  . چيزی که تاکنون درسازمان سابقه نداشت و خيلی عجيب بود. سبک مراسم سوگواری سنتی در ايران

من هر . مسعود خان هم از باالی سن در حاليکه همه شوکه شده بودند بقيه رابه سينه زنی تشويق می کرد 

بدون استثنا همه وضعيت . يواشکی به اطرافم نگاه کردم. م سينه بزنمچه به خود فشار می آوردم، نمی توانست

  . من را داشتند

، آقا مسعود شروع به صحبت کرد و در حاليکه پشت سر مريم خانم  بعد از اتمام نوحه خوانی آقا يونس

  : نشان داد و خطاب به مسئولين سازمان گفت  راوايستاده بود باانگشت اشاره مريم عضدانل

  ) خانم زن های جهان" ( سيده نسا العالمين"  بگين يا همه" 

  "  نسا العالمينهيا سيد" به دادن شعار . گرفتند و شروع کردند! سپس همه افراد در نشست دم

" باشد ، آقای رجوی اگر خدا نباشد، حتمًا " سيده النساالعالمين" خانم مريم عضدانلو  طبيعی است که وقتی

  . خواهد بود) آقای مردان جهان( " سيد الرجال العالمين
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 ١٣۶۶تصوير باال مربوط به سفر مسعود رجوی به عربستان سعودی همزمان با آشوب های مکه در سال 

 در نشريه مجاهد به چاپ رسيد و سازمان مجاهدين ١٣٧٩ اسفند ١۶اين عکس برای اولين بار در . می باشد

آيا جای اين سئوال وجود . به مکه رفته است!!  برای زيارت ١٣۶۶ سال اعالم کرد که وی در سال ١٣بعد از 
    سال پنهان نگاه داشته شده است؟١٣ندارد که چرا اين خبر و عکس 

  : در عکس به ترتيب از راست

دستيار ( ، مسعود رجوی ، محمد سيدالمحدثين )محافظ(، عليرضا باباخانی)به عنوان مترجم( عباس داوری 

و رضا ) محافظ(، عليرضا صدر حاج سيد جوادی )مات امنيتی عربستان سعودیمقا رجوی در مذاکره با

  . مشاهده می شوند) محافظ( درودی 
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  اختالفات محلی سازمان و حزب دمکرات 
صدای باز شدن درب سلول و پرتاب شدن پتو و تيکه موکت های کف سلول به محوطه هواخوری توسط 

  . طراتم باز نگه داشتزندانبان ها، من را از مرور خا

من با چشمهايم ذرات گرد و غبار را تا . گرد و غبار داخل پتو و تيکه موکت های کثيف توی فضا پخش شد

ناخودآگاه نگاهم به بهرام جنت سرايی افتاد که کنار درب . نشستن دوباره آنها بر روی زمين دنبال می کردم

ايستاده بود که من يک موقعی داد و بيداد و فرياد  م درباو به اين خاطر د. خروجی هواخوری ايستاده بود 

  . نکنم

قناری خيال . من دوباره به گذشته ها سفر کردم، دوست داشتم خاطرات آن روزها رادرذهن خود مرور کنم

مرا از آن چهار ديواری بيرون ببرد، و از گرد و غباری که می خواستند  را در ذهن خود به پرواز در آوردم تا

  . شمانم فرو نشانند ، نجات پيدا کنمدر چ

افراد گروه بر اثر پياده روی طوالنی که از صبح زود شروع شده بود،  . به کوه های کردستان برگرديم

   .خسته شده بودند

  : فرمانده  گروه گفت

برسيم و شب را در آنجا استراحت  ١ساعت ديگر پياده روی کنيم تابه يک روستای سفيد  بايد حدود چند

  . نيمک

قبل از واردشدن افراد . ا دوازده شب بود که به روستای مورد نظر رسيديم يازده يما تقريبًا حدود ساعت 

وارد روستا شدند ، تا با هماهنگی پيشمرگه های به همراه يکی از بچه های کرد " تيم جلودار" گروه به روستا، 

ستا توانسته بود، چندين نفر از اهالی روستا را سازمان در داخل رو. حزب دمکرات و کومله وارد روستا شويم

نها برای خوابيدن آبا پرداخت پول های بی حساب و غيرمتعارف با خود هماهنگ و همراه کند و از خانه های 

يکی از اختالفات محلی حزب دمکرات و کومله باسازمان مجاهدين نيز همين . نيروهای سازمان استفاده کند

  : تندنها می گفآ. مسئله بود

نها  جای انگيزه های مبارزاتی در دل آبا اينکار می خريد و انگيزه های مادی را به شما اهالی روستا را" 

  ." کنيدمی جايگزين 

سازمان با اينکه در منطقه و مالء اجتماعی حزب دمکرات و کومله قرار داشت، ولی به دليل اينکه خود را 

 را يک نيروی قومی و منطقه ای ارزيابی می کرد؛ از دمکرات و کومله يک نيروی سراسری ،و حز ب

  . موضع باال و رهبری طلبی وارد تنظيم رابطه با آنها در مناطق کردستان می شد

                                                 
  .روستای سفيد مفهوم نظامی و امنيتی داشت 1

  .   روستاهايی که تحت کنترل کامل نيروهای رژيم جمهوری اسالمی قرار داشت سرخ تلقي مي شدند
حزب دمکرات و کومله اين نيروها را ( روستاهايی که تحت کنترل کامل نيروهای رژيم جمهوری اسالمی و پيشمرگه های مسلمان 

  . نها ترديد ميکردند، زرد قلمداد می شدنددر آن حضور نداشتند ولی به آ.) جاش به معنای خائن می دانستند
 . روستاهايی که در کنترل نيروهای پيشمرگه حزب دمکرات و کومله بودند، سفيد تلقی می شد
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زن ها و بچه ها . آن شب افراد گروه به چند دسته تقسيم شدند و به خانه روستايی ها برای استراحت رفتيم

. آنها مجرد بودند. رقيه عباسی ، دو خانم ديگر نيزهمراه ما بودندغير از افسانه و . همگی به يک خانه رفتند

يکی هم از دانشجويان دانشگاه های تبريز بود که . يکی اهل کرمان بود که چندين سال بعد از سازمان جدا شد

  .در يکی از عمليات های سازمان کشته شد

" ی از پايگاه های اصلی سازمان در ما بايد به يک. صبح زود دوباره ما به حرکت خودمان ادامه داديم

ما بعد از حدود . اين روستا تقريبًا در عمق منطقه  کردستان ايران قرار داشت.  می رفتيم" روستای جانداران

  . دو يا سه روز پياده روی به اين روستا رسيديم
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  روستای جانداران 

دستور فرمانده گروه به حالت  نيروهای نظامی گروه باه شد، از دور ديد" روستای جانداران" هنگاميکه 

" به  سرانجام ما. آماده باش در آمدند و با آمادگی بيشتری در حال ديده بانی و کنترل بلندی های اطراف شدند

  . بسيار بزرگتر بود" روستای قزلجه" اين روستا در مقايسه با . رسيديم" روستای جانداران

که مسئوليت " نظامی ارتباطات" گروه های . ان در اين روستا فردی به نام محمد بودمسئول پايگاه سازم

با ديدن گروه به استقبال  ١کاک محمد. انتقال افراد را به کردستان داشتند، عمدتًا در اين روستا مستقر می شدند

ديده بودم و او را می " انستاد انزلی تهر" من وی را قبًال در .  و عليک گرمی با بچه ها کردما آمد و سالم 

از ديدن دوباره وی و زنده بودن او بعد از دستگيری ها و درگيريهای خونين دو سال گذشته، احساس . شناختم 

  . خوبی پيدا کرده بودم

حداکثر حدود يک متر و چهل . وی به طور غير طبيعی و به داليل پزشکی و ژنتيک کوتاه قد مانده بود

ی جديت و اعتماد به نفس وی در برخوردها و فرماندهی اش ، ذهن افراد را از اين سانتی متر قد داشت، ول

  . کمبود فيزيکی دور ميکرد

من اسم اصلی او را . معروف بود "  يکS" وی در سازمان به محمد . کاک محمد از مسئولين سازمان بود

 توسط مسعود رجوی، ١٣۶۶د در خردا" ارتش آزاديبخش ملی ايران" وی بعد از تأسيس . فراموش کرده ام

  . تحت برخورد تشکيالتی قرار گرفتمانند اکثر مسئولين باالی سازمان 

که هنوز بقايای تفکر جنگ  و بقيه افرادی که تحت برخورد قرار گرفتند، اين بود"  يکS" اتهام محمد 

 به ضرورت را در ذهن داشتند و" ای جنگ منطقه" بر " جنگ شهری " ر صچريکی و شهری ،و تقدم عن

  .  پی نبرده اندعراقدستگاه ماکرو و جنگ کالسيک در ارتش آزاديبخش در 

" رجوی هميشه کاک محمد رادر نشست های شورای مرکزی سازمان و همچنين نشست های عمومی محمد 

Sخطاب ميکرد"  يک .S به مفهوم سمپات می باشد و با اينکه وی ازمسئولين سازمان بود ولی به دليل اينکه 

  . گذاشته بودند"  يکS" از نظر رهبری سازمان به تناوب مسئله دار و خلع رده می شد؛ اسم وی را محمد

. با پول خوبی از آنها اجاره کرده بود چند واحد از خانه های روستاييان را" روستای جانداران" سازمان در 

يک خانه هم پايگاه .  داشت"خواهران" يک خانه هم اختصاص به . بود" برادران" دو تا خانه مخصوص 

   . فرماندهی بود

من از يکی از بچه های مقر سئوال کردم که حمام اينجا نيست؟ وی . ما چند روزی بود که حمام نرفته بوديم

  : گفت

                                                 
ولی درمناطق کردستان اعضای سازمان . برای خانم ها استفاده می شد" خواهر" برای آقايان و پيشوند " برادر" در سازمان پيشوند  1

به زبان کردی معنی رفيق و دوست را می دهد و علت " کاک. "صدا می کردند" برادر" ، بجای اصطالح "کاک"شوند يکديگر را با پي
" ولی برای خانم ها از واژه . ، دستور سازمانی برای تطابق بافرهنگ مردم کردستان بود"برادر" استفاده از آن نيز بجای پيشوند 

د نفر ازمسئولين سازمان بخاطر سابقه طوالنی در کردستان، بااينکه سال ها بود که چن. به معنی خواهر استفاده نمی شد" خوشکه
و ) کاک صالح( سازمان ديگر در مناطق کردستان حضور نداشت ولی پيشوند کاک همچنان روی آنها باقی مانده بود که ابراهيم ذاکری 

 . از جمله بودند) کاک جعفر( جالل منتظمی 
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اگر می خواهيد حمام برويد، بايد اسمتان را .  بعد از ظهر حمام را روشن ميکنيم۶ تا ٢ولی ساعت . چرا" 

  " .  بنويسيددر ليست نوبت حمام

. سازمان داخل خانه های روستايی را با فرهنگ شهری تغيير داده بود و دو واحد حمام درست کرده بود 

 ٢٢٠برای هر حمام دو تا بشکه . بود" حمام خواهران" و يکی هم مخصوص " حمام برادران" يکی مخصوص 

 برای آب سرد بود و برای هر کدام هم يکی برای آب گرم و يکی هم. ليتری روی پشت بام قرار داده شده بود

از باالی پشت بام به اتاقک داخل خانه که آب از طريق اين شير و يک شيلنگ . يک شير گذاشته شده بود

يک نفر هم باالی پشت بام نشسته بود و بشکه آب گرم رابا حرارت آتش . اسمش ديگه حمام شده بود ،می رفت

  . انات داخل روستا حمام خوبی ساخته شده بودهيزم گرم نگه می داشت و خالصه باامک

تجمع تعدادی آدم شهری .  نفر بودند۵٠ الی ۴٠نزديک به " روستای جانداران" نيروهای سازمان در 

. را هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی کامالً تحت تأثير قرار داده بود درروستا ،فضا و فرهنگ آنجا

تهيه امکانات و .  ها به دليل خريد مايحتاج سازمان از آنها خوب شده بودوضعيت اقتصادی تعدادی از روستايی

  . برای پنجاه نفر در يک روستا چيز کمی نبود... غذا و پوشاک و 

 امکانات و مواد غذايی تهيه ١٣۶٠ خرداد ٣٠من احساس ميکردم سازمان بادست بازتری نسبت به قبل از 

خل آن خانه های روستايی با زندگی خانه های بغل دستی ما که و مصرف می کند و اساسًا زندگی ما در دا

حتی با امکاناتی که در پايگاه های سازمان در تهران يا .  روستاييان کرد زندگی می کردند ، قابل مقايسه نبود

  . ت، قابل مقايسه نبود و ريخت و پاش فراوان مشاهده می شداشوجود د" ستاد انزلی"

کاک محمد بعضی از بچه هايی که سابقه تشکيالتی بيشتری . تای جانداران مانديمماتقريبًا سه روز درروس

  : داشتند، را صدا کرد و گفت

فردا صبح شما حرکت خواهيد کرد و نکات حفاظتی و امنيتی و سلسله مراتب فرماندهی رابه بچه ها ابالغ " 

  ." کرد

. مسئوليت انتقال ما را برعهده گرفت" اتبخش نظامی، ارتباط" ديگری از از اين مرحله به بعد، گروه  

سطح تشکيالتی فرمانده و نيروهايی که در اين گروه قرار داشتند باالتر بود، به نظر می رسيد که هر چه به 

  . طرف مرز عراق می رويم به اليه های باالتر سازمان نزديک تر می شويم

حال افسانه به لحاظ جسمی . افسانه صحبت کردمدر مدتی که در روستای جانداران بوديم ، من چندين بار با 

افسانه تعريف می کرد وقتی در کمرکش کوه های کردستان سوار قاطر بوده ، هر لحظه  .و روانی خوب بود

و ميگفت چه خوب شد که  او برای آقاجون دعا می کرد. احساس می کرده که ممکن است از قاطر پرتاب شود

او . من هم از فداکاری های افسانه در اين مسير قدردانی می کردم. ده استآقا جون اين شال سبز رابه او دا

يعنی مابه هيچکس انتقال مان را به کردستان . مابه آنها هيچ اطالعی نداده بوديم. نگران پدر و مادر خودش بود

ر و مادر افسانه من هم به اين فکر می کردم که چگونه پدرم دوری ما را به پد. اطالع نداده بوديم) بجز پدرم( 

  . و همچنين مادرم در ميان خواهد گذاشت
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  مرزهای سبز
افسانه به قاطر قبلی کمی عادت . قاطرهای جديدی در اختيار اين گروه بود. ما صبح روز بعد حرکت کرديم

و يک نفر قاطر را نگه داشته بود . کرده بود و حاال نمی توانست سوار قاطر جديد شود و قاطر اذيت می کرد

ولی قاطر رم . من هم روی زمين زانو زده بودم که افسانه روی کمر من برود تا بتواند سوار قاطر بشود 

من در صحبت . خالصه افسانه و بقيه بچه ها آماده شدند و حرکت کرديم. ميکرد و سرجای خودش نمی ماند

 چهارماهه باردار می باشد ولی متوجه شده بودم که رقيه عباسی هم سه يا" روستای جانداران" باافسانه در 

ولی من از هنگاميکه متوجه شده . بودن وی قابل تشخيص نبودهنوز شکم او برجسته و باالنيامده بود و باردار 

بودم که وی هم باردار است، به وی و قاطری هم که او سوار شده بود توجه زيادی می کردم که قاطر او را 

  . زمين نزند

  : ند ساعت پياده روی گفتفرمانده گروه بعد از چ

ما در شب کار . ما هنوز درکردستان ايران هستيم و فردا بعد از ظهر به مرز ايران و عراق خواهيم رسيد" 

محسوب می شد " سرخ" که به لحاظ نظامی " شهرک ربط"ی را پيش روی داشتيم، چون ما بايد ازکنار تسخ

عبور کنيم ، به همين دليل فرمانده گروه " شهرک ربط" ر  قرار بود که در سکوت کامل از کنا. ،عبور ميکرديم

  : ميگفت

به معصومه و طاهره، دخترهای .  بدهيم که به خواب بروند٢بايد به بچه های کوچک قرص های واليوم 

  . دوقلوی رقيه عباسی و احمد محمدی قرص والوم داده شد

 اسم های آنها يحيی و گالويژ. دند ما بويک زن و شوهر ديگر از نيروهای تشکيالتی سازمان هم در گروه

و الی سه ماهه داشتند که مدام گريه و دآنها يک بچه . اد بودببود ، يحيی اهل قزوين و گالويژ از کردهای مها

 به اين نوزاد داده شده بود ولی وی به دليل بيماری يا داليل ديگر ٢نصف يک قرص والوم . بی تابی می کرد

صه به تشخيص فرمانده گروه مجبور بوديم که در يک روستا منتظر بمانيم تا بچه آرام خال. مدام گريه می کرد

بعد از يک الی دو ساعت از آن روستا حرکت . عبور کنيم" شهرک ربط" بگيرد و به خواب برود، تا از کنار 

 نيز قابل دور و چند صد متریهيچکس نبايد سيگار روشن می کرد زيرا نور آتش سيگار از فاصله . کرديم 

افراد خيلی خسته بودند و می خواستند که . درهر صورت گروه ما از کنار منطقه سرخ عبور کرد. تشخيص بود

  : ولی فرمانده گروه گفت استراحت کنند، 

  ." بايد به اندازه کافی از شهرک ربط دور شويم"

 در آنجا چند ساعتی را .بعد از دو الی سه ساعت، نزديکی های صبح بود که در يک روستا توقف کرديم

ولی با .  صبح آماده حرکت می شديم٨ما بايد حدود ساعت . استراحت کرديم، تا برای گام آخر نفس تازه کنيم

کم به عمق خاک  بعد از چند ساعت پياده روی کم.   از روستا خارج شديم٩توجه به خستگی افراد، ساعت 

  . کردستان ايران نزديک می شديم

ولی مابايد به . کردستان ايران باقی ماندندروه از ما جدا شدند و درپايگاه های سازمان در بعضی از افراد گ

  .در کردستان عراق می رفتيم و همچنان در درون مرزهای سبز ايران گام بر می داشتيم" گالله" روستای 

  که مرز ايران و عراق و عالمت های مرزی کجاست؟  پرسش تمام افراد اين بود
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 ساله ای بودم و حاال ٢٣اون موقع ها جوان . که از مرزهای سبز ميهنم خارج می شدم ن بار بودبرای اولي

  .  تاريخ گذشته است آن سال از٢٠بيش از 

. من آن لحظه هرگز فکر نمی کردم که ديگر آن مرزهای سبز را نخواهم ديد. همه احساس خاصی داشتند

مت جلو حرکت می کردند، هر از گاهی به پشت بر می گشتند و بقيه بچه ها نيز در حاليکه خسته و کوفته به س

  . به کوه های  سر به فلک کشيده کردستان ايران نگاه می کردند

سد دوکان ورودی شهر بود و حجم آب زيادی . در کردستان عراق رسيديم" دوکان" مابعد از مدتی به شهر 

در اولين برخورد در شهر .  شهر دوکان داده بودپشت سد به شکل درياچه شکل گرفته بود که زيبايی خاصی به

آن . تويوتا شديم که در مقايسه با تاکسی های پيکان در ايران بسيار بهتر بودنددوکان متوجه تاکسی هايی با مدل 

 دالر امريکا ارزش داشت، ولی ٣ هر دينار عراق ١٣۶٢سال . اقتصادی عراق بسيار خوب بودموقع وضعيت 

  . ر عراق يک دالر ارزش دارد دينا١٨٠٠حاال هر 

يکی از مسئولين سازمان بانام تشکيالتی حميد که بعدها متوجه شدم در بخش . به بحث خودمان برگرديم

افسانه طاهريان و . بايک ماشين لندکروز منتظر ما بود کار می کرد، سازمان) روابط باعراق( روابط خارجی 

کوچولويش، يحيی و همسرش و بچه دو ماهه شان بايد در اين من، احمد محمدی و رقيه عباسی و سه تا دختر 

ما از بقيه بچه ها خداحافظی کرديم و سوار لندکروز شديم و به سمت منطقه . مرحله از بقيه گروه جدا می شديم

  . گالله کردستان حرکت کرديم

شت محوطه ت گذشته را جلوی آفتاب مرور می کردم، ناگهان صدای زنی رااز پرامن در حاليکه خاط

در آن مقطع از بين خانم ها فقط سهيال . حدس می زدم که صدای سهيال صادق باشد. هواخوری زندان شنيدم

به ويژه محوطه جديد که سه سلول انفرادی .  مجاز بودند وارد محوطه زندان شوند٢ و ليال سعادت نژاد١صادق

                                                 
او بخاطر نسبت خانوادگی و استفاده های .  صادق می باشد که در زمان رزيم شاه توسط ساواک اعدام شدسهيال صادق خواهر ناصر 1

و (  مسئول ستاد پرسنلی ١٣۶٩وی در سال .  به عضويت مرکزيت سازمان رسيد١٣۶۴تبليغاتی سازمان رشد سريعی کرد و در سال 
وی در زندان و . ا در اين تاريخ از ابوالقاسم رضايی تحويل گرفته بودوی مسئوليت سر زندانبانی سازمان ر. سازمان شد)  زندان ها

 ١٣٧٠مسعود رجوی در يک پيام درون تشکيالتی در سال . شکنجه من و ديگر اعضا و مسئولين معترض سازمان نقش کليدی داشت
واهر وی شيوا صادق نيز هم خ. از سهيال صادق بخاطر سرکوب و تصفيه اعضای معترض و دگرانديش سازمان قدردانی ويژه کرد

 از طرف مسعود رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت و رئيس ١٣٧٢سهيال صادق در سال . اکنون در سازمان حضور  دارد
 . باصطالح کميسيون آموزش و پرورش اين شورا منصوب شد

الق های اجباری ، به قول مسعود رجوی رشد ليال سعادت نژاد اهل قائم شهر و از اعضايی بود که بعد از بحث های ايدئولوژيک و ط 2
سازمان توانست بين وی و همسرش شکاف بيندازد و ليال . از سازمان جدا شد١٣۶٩همسر وی تقی زشتی در سال . کرد! صد برابر

ی کرد و به ليال سعادت نژاد بعد از اين مرحله رشد سريع. سعادت نژاد را با دادن رده و پست دارای انگيزه و به طالق تشويق کند
منتقل شد و معاونت سهيال صادق در زندان های سازمان را بر عهده " ستاد پرسنلی" سپس به . عضويت هيئت اجرايی سازمان در آمد

حکيمه سعادت نژاد نيز خواهر کوچکتر سهيال سعادت نژاد می باشد که از طرف رجوی به عنوان يکی از اعضای شورای . گرفت
  .رهبری منصوب شده است
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سعادت نژاد يکی از معاونين سهيال صادق در ستاد ليال . نها قرار داشتمن ساخته شده بود و من در يکی از آدر آ

  . پرسنلی و زندان های سازمان بود

مشخص نبود که سهيال صادق آن لحظه با چه کسی صحبت می کند ولی من احساس کردم به طور 

  : او با صدای تحکم آميزی گفت. مصنوعی وانمود ميکند که با کسی درحال صحبت کردن است

  !" ظب خودت باشچرا شلوغ ميکنی؟ موا" 

  : و بعد از چند لحظه با صدای نرم و آرام ادامه داد

  ." فعًال صبر کن و ساکت باش" 

  . به خودم گفتم حتمًا داره برای من پيام می دهد

اين يکی از شيوه های رايج سازمان در زندان و حتی در درون مناسبات تشکيالتی بود و مطالب و نکاتی 

  ." به درميگفت تا ديوار بشنود" قل کند، به صورت غير مستقيم را که می خواست به فرد منت

  . من ترجيح دادم که ذهنم را به اين بازی و پيام مشغول نکنم و به مرور خاطرات گذشته ادامه بدهم
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    دره احزاب 
مکان ارتباط يحيی و گالويژ باديدن شهر و ا. رسيديم" دوکان"  بعد از ظهر به ٣ الی ٢ما حدود ساعت 

  : تلفنی از حميد پرسيدند

  آيا می توانيم به خانواده هايمان تلفن بزنيم و خبر سالمتی خودمان را بدهيم؟ " 

" ما در شهر . حميد با سکوت و برخورد خاصی که کرد به آنها و بقيه فهماند که نبايد از اين پرسش ها کرد

ردن ناهار ما بالفاصله حرکت .ر تهيه کرد و بعد از خوحميد برای ما ناها. به يک مسافرخانه رفتيم" دوکان

  . در کردستان عراق رسيديم" منطقه گالله" ساعت به  بعد از چند. کرديم

وجود انواع گل های . منطقه ای سر سبز و کوهستانی در منطقه مرزی کردستان عراق بود" گالله"

ويژگی . ر دلپذير گل ها را به هر سو می پراکندنسيم باد، عط. زيبايی خاصی داده بودرنگارنگ به اين منطقه 

اين مسئله باعث . ديگر اين منطقه ،موقعيت جغرافيايی آن به لحاظ نظامی بود که بسيار با اهميت تلقی می شد

بخاطر . شده بود که تقريبًا پايگاه های مرکزی کليه احزاب و سازمان های سياسی ايرانی در منطقه گالله باشد

ايی اين منطقه و کاسه ای بودن آن و حضور احزاب و سازمان های سياسی ايرانی، اين محل به موقعيت جغرافي

  . معروف شده بود" دره احزاب" 

عالوه بر سازمان مجاهدين، سازمان چريک های فدايی اقليت، راه کارگر، کومله ، فعالين و بنيانگزاران 

 گروه های ديگر مارکسيستی و مائوئيستی در حزب کمونيست کارگری، حزب دمکرات ،گروه اشرف دهقانی و

  . اين منطقه حضور داشتند

، بهترين منطقه رابا نظر مقامات عراقی به خودش اختصاص داده بود و " دره احزاب" سازمان در انتهای 

نجا بر پا کرده ، و آن را به صورت پايگاه منظم و مجهزی آ چادر انفرادی و اجتماعی در ٢۵ الی ٢٠حدود 

يکی از کادرهای سازمان که در درگيری های مسلحانه " ( جليلی " سازمان نام اين پايگاه را . رده بوددرآو

" البته تعدادی از کادرهای . سازمان را انجام می داد" بخش پذيرش" اين پايگاه کار . گذاشته بود.) کشته شد

. ن بر پا شده بودآادرها و اعضای سازمان نيز در اين محل قرار داشت و چادرهايی برای ک" بخش اجتماعی 

  از اعضای ١ و حميد رضا رابونيک١، مجيد حريری"پايگاه جليلی" سازمان در " بخش اجتماعی" مسئولين 

  . قديمی سازمان بودند

                                                 
مجيد حريری از اعضای قديمی سازمان مجاهدين و از زندانيان سياسی رژيم شاه می باشد، خواهر وی نيز در درگيری با ساواک در  1

مجيد حريری يکی از مسئولين ارشد بخش اجتماعی بود و هنگاميکه من به کردستان منتقل شدم زير نظارت مستقيم . زمان شاه کشته شد
لفن نيروهای باقی مانده از هسته های مقاومت تحت مسئوليتم در تهران ا به بخش اجتماعی سازمان در سليمانيه و سپس وی و به وسيله ت

 قيد شده است، ولی وی در بحث ١٣۶۴نام حريری به عنوان عضو مرکزيت در ليست شورای مرکزی درسال . پاريس وصل شدند
 در جايگاه تشکيالتی گذشته ١٣۶۴اويه تحت برخورد قرار گرفت و تقريبًا از سال انتقال سازمان به عراق مسئله دار شد و از همين ز

وی نقطه .  در اروپا مستقر و مسئوليت شاخه آلمان را تحت مسئوليت زهرا تيفتکچی عهده دار شد١٣۶۴او از سال . اش قرار نداشت
مطابق " طالق های اجباری" ده بود ولی وارد بحث نظرهای تشکيالتی رجوی را بطور کامل نمی پذيرفت و بااينکه از همسرش جداش

  . انچه که رجوی مايل بود، نشد ولی همچنان با رجوی حرکت ميکرد
  

 ٧٥



و کادرهای آن " فرستنده راديو مجاهد"  متری از اين چادرها، ٣٠٠ الی ٢٠٠در دامنه کوه نيز به فاصله 

وقتی ما به پايگاه جليلی رسيديم، مسئول . تباطی نداشتندربا کادرها و اعضای پايگاه جليلی اولی . مستقر بودند

 اهل قائم ٢مسئول پايگاه جليلی کاک سهراب . پايگاه و چند نفر ديگر از اعضای سازمان به استقبال ما آمدند

می شناختند و با ديدن نها همديگر را از نزديک ی و رقيه عباسی بود آاو همشهری احمد محمد. شهر بود

ديدار مجدد آنها از قائم شهر در مازندران ، تا گالله درکردستان عراق . گر شور و حال ديگری پيدا کردندييکد

  . برايشان بسيار جالب بود

او به توجيه اوليه ما . بعد از گذشتن وسايل مان در يکی از چادرها، همگی به چادر معاون پايگاه رفتيم 

 و رقيه و گالويژ و بچه های کوچک بعد از يکی دو در صحبت هايش مطرح کرد که افسانهوی . مشغول شد

  . روز به پايگاه ديگری خواهند رفت

بعداز اينکه از چادر بيرون آمديم ، من احساس کردم که برای افسانه رفتن به پايگاه ديگر و دوری از 

من با افسانه در حال صحبت . تند و طبيعی بودرقيه و گالويژ نيز همين حالت راداش. يکديگر کمی سخت است

صدای سرود .   بود٣"ساعت پنجی. " بودم که از بلندگوهای پايگاه صدای سرود زحمتکشان به گوش رسيد

و در جهت تحقق حاکميت و رهبری کارگزان و زحمتکشان بود،  زحمتکشان که مضمون شعر آن آرمانگرايانه

ساعت " باافسانه و بقيه بچه ها در حال رفتن به سمت چادر . کردشور و احساس خاصی را درمن زنده می 

هر کس چند تا پرتقال . بوديم که انبوهی پرتقال در درون يک سينی  بسيار بزرگ توجه من را جلب کرد" پنجی

و اين برای من چيز غريبی  بر می داشت و خارج از نياز و به صورت غير متعارف به خوردن مشغول بود
                                                                                                                                               

  
 
 ١٣٦٧او در سال .  از معاونين مرکزيت بود١٣٦٤وی در سال . حميد رضا رابونيک از فرماندهان سازمان در جنگل های شمال بود 1

 همسر وی ليدا نسب زاده از اعضای شورای مرکزی سازمان بود که بعد از کشته شدن حميد .کشته شد" فروغ جاويدان" در عمليات 
رضا رابونيک به دستور سازمان با عليرضا کرمعلی از مسئولين سازمان ازدواج کرد که عليرضا کرمعلی نيز در درگيری با کردها 

 .  کشته شد١٣٦٩در  شهر طوز از شهرهای کردنشين عراق در سال 
نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال . د ابراهيمی اوريمی با نام تشکيالتی سهراب از اعضای قديمی سازمان بودداوو 2

 در درگيری با ١٣۶٧در سال " فروغ جاويدان" وی در عمليات باصطالح .  به عنوان عضو اجرايی مرکزيت قيد شده است ١٣۶۴
 . رب در استان کرمانشاه کشته شدنيروهای رژيم جمهوری اسالمی در شهر کرند غ

 بعداز ظهر ساعت های استراحت و صرف چای و بيسکويت ۵در ساعت " ساعت پنج"  صبح و ١٠در ساعت " ساعت دهی"  3
توجيه اين مسئله نيز اين بود که .  درستاد انزلی و پايگاه های سازمان در تهران مرسوم شده بود١٣۵٧محسوب می شد که از سال 

ساعت "  در پاريس،١٣۶۴البته در سال . ان در زندان های شاه بيماری زخم معده پيدا کرده اند ونبايد معده انها خالی بمانداعضای سازم
از برنامه " ساعت يازدهی " و " ساعت پنجی" ولی در سال های اخير . اضافه شد " ساعت پنجی"و " ساعت دهی " نيز به " يازدهی

  .صنفی و غذايی روزانه حذف شدند
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و ديگر پايگاه های سازمان در تهران چنين اسراف و ريخت و پاشی را " ستاد انزلی"  بحال در من تا. بود

ئولين مقر عالوه بر پوست ،حتی پره سی از بچه ها درحضور مضبعد از مدتی ديدم که بع. مشاهده نکرده بودم

من را از منطقه گالله اين صحنه ناخودآگاه . های پرتقال را به سوی يکديگر پرتاب ميکردند و می خنديدند

 ١همان خانه نيمه ساز که ابراهيم . درکردستان عراق به تهران و آن خانه  نيمه ساز منطقه جنت آباد تهران برد

. تا صبح سپری کند رابخاطر نداشتن محل خواب، باالجبار به آنجا می بردم تا در سرمای زمستان شب را

از حقوق خودمان و کمک های مالی هواداران، ريال " متهسته مقاو" درتهران من و ديگر بچه های عضو 

ولی من در اولين . ريال پول جمع می کرديم تا بچه ها بتوانند مسئله غذا، مسافرخانه و اتوبوس شان را حل کنند

  . برخورد جديد باتشکيالت سازمان در عراق فضای ديگری می ديدم

ر تهران داشتيم و از چند هزار تومان تجاوز نمی کرد، من و افسانه در کمال صداقت تمام پول هايی را که د

پايگاه  و به اضافه چند تا النگوی افسانه چند دقيقه قبل به کاک سهراب مسئول به همراه خودمان آورده بوديم 

می توانستم همين احساس و پرسشی که . داده بوديم تا سازمان آن را برای پيشرفت امر مبارزه هزينه کند

ولی بچه . ل گرفته بود را در چشم های تمامی بچه هايی که تازه به گالله آمده بودند ، بخوانمدرذهن من شک

من هم . هايی که قبل از ما آمده بودند مثل اينکه به آن عادت کرده بودند و مسئله عجيب و غريبی را نمی ديدند

  .  فراموش کردمدر انبوهی از مسائل ديگر بعد از مدتی مثل آنها شدم و اين احساس پاک را

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
او اهل قائم شهر بود و به داليل امنيتی مخفی شده بود و محل مناسبی . تحت مسئوليت من بود" هسته مقاومت" ابراهيم از اعضای  1

تا اينکه بعد از مدتی به دليل  نداشتن امکان مجبور شديم . برای زندگی نداشت و من هر شب وی رابه خانه يکی از هواداران می بردم
 . اوج سرمای  زمستان به يک خانه نيمه ساز ببريمچند شب وی را در 
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  کشتن عشق
  افسانه سئوال ميکرد تو چه موقع می آيی؟. افسانه و رقيه و گالويژ بايد به پايگاه ديگر منتقل می شدند

سپس از . روز ديگر حتمًا پيش تو می آيم ولی به افسانه گفتم چند موقع ،  من خودم هم نمی دانستم چه

  . وضعيت جسمی او و بچه پرسيدم

او باخنده از خاطرات و سختی های مسير . سانه در مسير دشت و کوه های کردستان خيلی اذيت شده بوداف

او ياد شال آقاجون افتاد و ميگفت که شال آقاجون باعث شده کمرش محکم تر باشه و به بچه کمتر فشار . ميگفت

  . بيايد

ولی فکر . يش خودمون نگه داشته بوديمبه عنوان يادگاری پ  عراق، شال آقاجون رارمن و افسانه بعدها د

آن شال را به همراه ديگر " انقالب ايدئولوژيک" و باصطالح " طالق های اجباری " می کنم افسانه در بحث 

  . خاطراتی که از من ياخانواده من داشت به سازمان تحويل داده بود

بايد " انقالب ايدئولوژيک" حث های زيرا کليه اعضا و مسئولين سازمان در ب. البته افسانه تقصيری نداشت

من هم حلقه و عکس و لباس و هر آنچه که بوی . تمام خاطرات خود از همسرشان را به فراموشی می سپاردند

از طرف رهبر سازمان محسوب " طالق" افسانه را می داد، به سازمان داده بودم و اين يکی از شروط پذيرفتن 

  . می شد

من و افسانه . ق و عاطفه ای که به يکديگر داشتيم، به عراق آمده بودششتن من و عافسانه به خاطر تنها نگذا

ولی کارکردهای . مثل تمامی اعضای سازمان عشق و عاطفه رادر تضاد با مبارزه و فعاليت سياسی نمی ديديم

د در درون و مذهبی به  مرور از ما انسان هايی ساخته بود که عشق و عاطفه راباي" فرقه ايدئولوژيک" يک 

مادر بودن، پدر بودن، فرزند بودن، برادر و خواهر بودن ، عاشق شدن و معشوق بودن، همه . خود می کشتيم

البته سازمان مجاهدين نمی توانست عشق و .  و همه بطور سيستماتيک دردرون سازمان بايد کشته می شد

.  ها موقتًا به زنجير بکشد و خفه کندرااز ريشه بسوزاند ، ولی می توانست عشق را در درون انسانعاطفه 

عشق و عاطفه که جزئی از وجود آدمی است، ممکن است موقتًا درهوای آلوده احساس خفگی کند و نتواند نفس 

  .  بکشد، ولی هنگاميکه لحظه ای به دنيای آزاد بيايد، می تواند دوباره از هوای آزاد تنفس کند و زنده شود

شکم باردار کوه های   باعث شده بود افسانه من را تنها نگذارد و باو عاطفه ای که قشاحساس و ع

من نيز نمی توانستم افسانه رادر . کردستان راباقاطر و پای پياده طی کند، مرا در سلول راحت نمی گذاشت

 در حال کار بر روی تفکر و انديشه افسانه" زندان ساز" از طرف ديگر احساس ميکردم که . عراق تنها بگذارم

اطالع از وضعيت و زندانی بودن من در سازمان نگهدارد، و بر اساس شگردها و  می باشد تا وی را بدون

عدم " روش های تشکيالتی به وی رده و پست بدهند و سرانجام او را به شرايطی برسانند تا بعد از چند سال 

  . بگويد" نه" بتواند به من " اطالع از زندانی شدنم

هنگاميکه يکی از اعضا و مسئولين سازمان که .  های تقريبًا شناخته شده سازمان بودتاکتيک اين يکی از

تشکيالتی قرار می گرفت ،يا به زندان سازمان منتقل می شد؛ سازمان همسر يا برادر يا خواهر  تحت برخورد

د داشت، مورد و يا يکی از بستگان درجه يک راکه احتمال تأثير پذيری وی از فرد زندانی و مسئله دار وجو

    . سپس بطور فرمايشی و غير طبيعی رده تشکيالتی فرد افزايش پيدا ميکرد. توجه قرار می داد
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فشار روحی " نه" بکنم؟ فکر به اين  بگويد، چه کار بايد" نه" من نمی دانستم در شرايطی که افسانه به من 

نه ای که قلب من شده بود رااز خودم جدا من نمی توانستم افسا. بسيار سختی درداخل سلول روی  من می آورد

  . دراين دوراهی بود که هميشه اشک در چشم هايم پر می شد. کنم و وی را در عراق تنها بگذارم

مجيد عالميان اشاره کرد که . درب سلول باز شد و مجيد عالميان و حسن عزتی از داخل سلول بيرون آمدند

  . برخيزم و به داخل سلول بروم

وقتی به پاشنه درب سلول رسيدم با اعتراض به عالميان . لند شدم و به طرف درب سلول رفتم از جايم ب

  : گفتم

  چرا نمی گذاريد همسرم را ببينم؟ 

  : بلند کرده بودم ، دوباره تکرار کردم در حاليکه صدايم را

  . می خواهم همسرم و دخترم را ببينم

  :مجيد عالميان گفت

  ." گم شو ببينم مادر سگ"

بهرام جنت سرايی نيز . حسن عزتی هم  با لگد به طرف من حمله کرد.  دستها و يقه پيراهن من را گرفتاو

مشت و لگد هايی بود که هر کدام از زندان بان ها به طرفم پرتاب . از جلوی درب محوطه هواخوری جلو آمد

  . می کردند

آنها از سر و صدای . م مقاومت می کردممن ه. آنها تالش ميکردند سه نفری من رابه داخل سلول هل بدهند

آنها می خواستند هر چه زودتر من را . می ترسيدند و نمی خواستند صدای من را زندانی های ديگر بشنوند من

و بلندتر و تبديل به فرياد کنم و اسم و فاميلی  گاه به ذهنم رسيد که صدايم را بلندآناخود. به داخل سلول بيندازند 

  . ولی می ترسيدم. تا حداقل زندانی های ديگرمتوجه شوند که من زندانی هستمخودم را بگويم 

نوک پوتين . ک زدن من کردندتحسن عزتی و بهرام جنت سرايی شروع به ک. من را به داخل سلول بردند

. های نظامی وقتی به جاهای سخت و استخوانی بدنم می خورد ، تيزی و سختی آن را بيشتر احساس می کردم

او به  .مجيد عالميان تشخيص داد که بهتر است فعًال قطع کنند.  می زدند و من هم فريادم را بلندتر می کردمآنها

  : حسن عزتی و بهرام جنت سرايی گفت

  ." ولش کنيد" 

  : سپس مجيدعالميان در پاشنه درب سلول ايستاد و به من گفت

  " کنی صدايت به جايی می رسه؟تو فکر می ... اگر صدات در بياد خفه ات می کنيم، مادر " 
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  جنگ اميد و نا اميدی 
در داخل سلول . من ديگر کنترل عصبی خود رااز دست داده بودم. زندانبان ها درب سلول را محکم بستند

  . شروع به فرياد زدن کردم

  ..." نم و زندانی کرده ايد؟ می خواهم همسرم و دخترم را ببي چرامن را. ياهللا درب سلول را باز کنيد"

فريادهايی همراه با درد و . در همين حال درب سلول را با مشت هايم محکم می کوبيدم و فرياد می کشيدم 

پوست دست هايم از . بعد از چند فرياد خسته شدم. فرياد من به گوش کسی نمی رسيد. ناله ،ولی فايده ای نداشت

  . شدت ضرباتی که به درب آهنی زده بودم ،کنده شده بود

گوشه لبم راکه بر . گوشه سلول رفتم و روی پتو و لباس هايم که به شکل بقچه درست کرده بودم ، نشستم

پاک  ،ير پيراهنی های پاره ای که داشتماثر ضربات زندانبان ها کمی چاک خورده خونين شده بود، با يکی از ز

  . کردم

ان درشرايطی قرار می گيرد که احساس  زمانی است که انسسخت ترين لحظه در زندان و سلول انفرادی ،

در شرايطی که نااميدی و يأس به سراغ . نااميدی می کند و من در سلول احساس خستگی و نااميدی می کردم

  . را بهتر می توان، تشخيص داد انسان می آيد ، فرق زندان چند نفره با سلول انفرادی

يکی از فرق هايش اين است . ی چيزها فرق می کند نفر ديگر زندانی هستند، خيل وقتی پيش آدم يک يا چند

که وقتی احساس نااميدی و يأس سراغ انسان می آيد، کسی يا موضوعی هست که تو رااز آن فضا بيرون 

  . بياورد

در زندان احساس خستگی و نااميدی می ومن در آن حال . ولی در سلول انفرادی خودت هستی و خودت

  . از طرف ديگر بود" زندان بان ها و نااميدی " از يک طرف، و " من و اميد" ن اين جدالی نا برابر بي. کردم

مرا به سلول انفرادی انداخت ، باديدن زندان انفرادی و درب " زندان ساز" اين جنگ نا برابر ازوقتی که 

و بر سر من در و ديوارهای زندان، طبل و ناقوسی را می نواختند . آغاز شده بودهای آهنی و سکوت و تنهايی 

. شدن هستیجنگ نا برابر زندان مانند دريايی می شود که در آن در حال غرق در اين . فرياد می کشيدند

بعضی وقتها انسان نه از شکنجه جسمی، بلکه از تنهايی و فشارهای روحی در سلول انفرادی ؛ آنچنان دچار 

سلول بکوبد تاشايد بتواند روزنه و راه فشار و تنگی نفس می شود که می خواهد سرش را به ديوار بتونی 

  . ولی باز می بينی که هيچ روزنه نجاتی از زندان پيدا نمی شود. گريزی پيدا کند

به ، که درگوشه سلول چمپاته زده بودم از پنجره کوچک که نزديک سقف سلول کار گذاشته بودندهمانطور 

آن قسمت ازآسمان را که از درون . ه آسمان را ببينمديوارهای بلند اجازه نمی دادند هم. آسمان نگاه می کردم

از اون . آسمانی که تا چند لحظه قبل آبی و آفتابی بود حاال ديگه تيره شده بود. سلول می ديدم ، ديگر آفتابی نبود

ابرهای سفيد شفاف نيز که در حال حرکت بودند و من می خواستم سوار يکی از آنها بشوم و پيش سارا به 

  .بروم ، ديگر خبری نبوددانمارک 
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  هدف زندان ساز
ريخته بودند، آنها موکت پاره های کف سلول  هم مجيد عالميان و حسن عزتی تمام وسايل داخل سلول را به

خودکار و دفترچه ای را هم که داشتم برداشته بودند تا من ديگر نتوانم برای . را به هر طرف پرتاب کرده بودند

  . های سياسی خود رابنويسمديدگاه " زندان ساز" 

تحليل آنها اين بود که هر چه من صريح تر و بی پرده تر برای رهبر مجاهدين، عمق انحرافاتش را توضيح 

ن من در داخل سلول انفرادی و سرانجام بازگشت به درون تشکيالت مشکل يددهم ،احتمال برگشت پذيری و بر

  . باز نشود" رهبری" ن به به قول معروف می خواستند که روی م. تر می شود

 نمی خواستند – يعنی درون تشکيالت –انها بطور خطی، چه در سلول انفرادی و چه در زندان بزرگتر 

  . مخاطب و طرف حساب اعضا و مسئولين معترض سازمان، شخص رجوی باشد

ری بود موضوع بحث چيز ديگ. يادم می آيد يک بار نشست شورای مرکزی سازمان درقرارگاه اشرف بود

" و " بريدگی ها"  کشاند و از باصطالح ١ولی نمی دانم چه شد که مسعود رجوی بحث را به پرويز يعقوبی 

وی صحبت کرد و البالی اين بحث ها خطاب به اعضای شورای مرکزی سازمان با کنايه و " خيانت های

  : و گفت ناراحتی به سمت سالن نگاهی کرد

  !!" برادران مجاهد" 

  : به سمت ديگر سالن که خانم ها نشسته بودند ، چرخاند و گفت بعد سرش را

من آن موقع منظور ." برای من نامه ننويسيد. من ديگر هيچ نامه ای را نمی خوانم!! و خواهران مجاهد" 

وی را متوجه نشدم و پيش خودم می گفتم که حتمًا برادر مسعود وقت نداره که ميگويد نامه هايتان رابه مسئولين 

  ؟ !!گرفته بشه" برادر" چرابايد وقت . کيالتی تان بنويسيد و خوب حق هم دارهتش

  .بعد مسعود رجوی رو به مريم کرد و پرسيد

  " آيا برای تو نامه بنويسند؟!! مريم"

  : گفت ٢تا ته خط به خوبی می توانست بخواند، مريم رجوی هم مثل هميشه که منظور مسعود رجوی را

  !!" هاشون را برای من بنويسندنامه . اشکالی نداره" 

که با ( مسعود رجوی بااين شيوه راه را باز می گذاشت تا رابطه فعال تشکيالتی عضو معترض و منتقد را

دوباره احيا کند و از طرف ديگر می توانست به عمق ديدگاه های ) مسئوين و پيرامون خودش دچار مشکل شده

  .  به مريم پی ببردعضو منتقد  از طريق بازگذاشتن نامه نويسی

  جدايی ١مريم مخفی می کرد واز تيررس انتقادات و يا درخواست های محترمانهضمنًا خودش را نيز پشت 

ستاد " در همين چارچوب . البته بعدها مريم رجوی را نيز از زير اين تيغ خارج کرد. از سازمان خارج ميکرد

                                                 
آقای پرويز يعقوبی از اعضای اوله سازمان مجاهدين می باشد که به دليل انحرافات سياسی و استراتژيکی مسعود رجوی ، بااو  1

از کرده بود و در وی فعاليت سياسی خود را قبل از دوران ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق آغ. اختالف پيدا کرد
 و بنيانگزاری سازمان مجاهدين خلق توسط محمد حنيف نژاد و علی اصغر بديع زادگان و حسن نيک بين و سعيد محسن، ١٣٤٤سال 

 کانديدای سازمان برای انتخابات مجلس ١٣٥٨آقای پرويز يعقوبی درسال . يکی از اولين اعضايی بود که در سازمان عضو گيری شد
" مجاهدی با کوله بازی از سی سال تجربه انقالبی و مبارزاتی"  جالب است که سازمان مجاهدين تا ان مقطع وی را .شورای ملی بود

اما بعد از انتقاداتش به مسعود . محسوب می شد) ١٣٦٠ تا ١٣٥٧( معرفی ميکرد و يکی از مسئوين ارشد سازمان درفاز سياسی 
 .   لقب گرفت" خائن و مزدور و بريده" رجوی 

مسعود رجوی و مريم رجوی قبل از نشست درمورد کليه مسائلی که می خواستند برای اعضا و مسئولين سازمان مطرح کنند ،تقسيم  2
 . الزم راانجام می دادند
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هيه کرد که بر اساس آن هر کس که می خواست برای ت" نامه به رهبری" فرمهايی را تحت عنوان " پرسنلی

  . را پر می کرد) و زندان ها" ( ستاد پرسنلی" مسعود رجوی و مريم رجوی نامه بنويسد  ،ابتدا بايد فرم های 

با اطالعاتی که فرد در فرم پر شده ارائه می داد و همچنين پيگيری وضعيت تشکيالتی وی از کانال های 

 که زاويه ورود عضو مربوطه در نامه به رهبری سازمان ، انتقادی است يا غير سازمانی مشخص می شد

  . انتقادی

اگر زاويه ورود عضو از نظر سازمان مثبت بود اجازه نوشتن نامه رابه مسعود رجوی و مريم رجوی می 

  : دادند و اگر جنبه انتقادی داشت، مانع نوشتن نامه به آنها می شدند و می گفتند

  " . را برای مسئول بخش يا ستادت بنويسنامه ات" 

تا زمانيکه من به داليل مختلف بر روی . حاال زندان بان ها در درون زندان نيزهمين خط را دنبال ميکردند

. نها نامه های من خطاب به مسعود رجوی را می گرفتندآدان سرپوش ميگذاشتم ، زنانتقادات و ديدگاه هايم در 

را به شکل عريان ... ه انتها رسيده بود و ريشه تمام انحرافات و زندان انفرادی و ولی وقتی ديگر طاقت من ب

  : قلمداد می کردم، آنها می گفتند" زندان ساز" شخص 

  ."نامه نوشتن به رهبری ممنوع است" 

 ادعا کند که از همه چيز بی خبر بوده و اين اطرافيانش بودند که توانست ضمنًا بااين روش رجوی بعدها می

شاه " درست همان اصطالحی که ساواک درزمان شاه ساخته بود که . فرد را مورد اذيت و آزار قرار داده اند

  ." خودش خوب است ولی اطرافيانش بد هستند

زندان بان ها تيکه موکت هايی که کف سلول را می . در هر صورت بلند شدم که داخل سلول راتميز کنم

موکت هايی که در اثر قدم زدن مداوم، جای پاهايم بر روی آنها نقش . دنداند به هر طرف پرتاب کرده بوشپو

موکت ها را از روی زمين جمع کردم و به داخل توالتی که در سلول درست کرده . بسته و نخ نما شده بودند

جمع شروع به بعد خاک های کف سلول را با دست . آنها را تکان دادم تا گرد و خاک هايش بريزد. بودند، بردم

  . نها گل درست کنم تا با آن روی ديوار شعار بنويسمآدر همين حال به ذهنم زد که از . کردن نمودم

کمی روی اين موضوع در حاليکه مشغول جمع کردن خاک های کف سلول بودم ، فکر کردم و سپس 

  . تصميم خود را گرفتم

نها که کهنه تر و بر اثر استفاده مستمر يکی از آ. دو تا ليوان يکبار مصرف برای خوردن آب و چايی داشتم

تقريبًا ليوان يکبار . از چايی رنگ آن سياه شده بود، را برداشتم و خاک های کف سلول را داخل آن ريختم

از روی . من در زندان و فضايی که قرار داشتم، بدنبال تخليه فشار روانی خود بودم. مصرف پر از خاک شد

  : ه سقف سلول نگاه کردم و گفتمزمين بلند شدم و با لبخندی ب

عيال " و " زندان ساز" حاال برايتان روی ديوار چند تا شعار خوشگل می نويسم، بعد برويد برای آقای "

  ." تعريف کنيد" مربوطه

                                                                                                                                               
بعضی از اعضا و مسئوين سازمان به واقع از مبارزه خسته شده بودند که قصد سرزنش آنها را ندارم بلکه حق طبيعی آنها بود که  1
ولی انها مشکلی به لحاظ سياسی و ايدئولوژيک با سازمان نداشتند و می خواستند دنبال زندگی خودشان بروند . ينده خود را انتخاب کنندآ

ولی متأسفانه باز رهبر سازمان مانع . و بنابراين درخواست جدايی خود را بسيار محترمانه و دوستانه برای مسعود رجوی می نوشتند
استدالل مسعود رجوی اين بود که اگر اجازه خروج اين افراد رااز عراق بدهد ريزش نيرو در سازمان . اق می شدخروج انها از عر
 .  بنابراين راه خروج از سازمان را حتی برای اينگونه افراد نيز باز نمی گذاشت. افزايش می يابد
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زندان بان ها هم چند تا مورس با صدای بلند و پشت سر هم به معنای تهديد من از بلندگوهای جاسازی شده 

  . ردندداخل سلول پخش ک

  : من هم در عکس العمل گفتم

تعريف و " زندان ساز" هر وعده غذا که می آوريد برايتان يک شعار می نويسم تا برای "!! بندی" در 

  . گزارش کنيد
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  دوربين مخفی 
رين شکنجه های  تزندانبان ها در سلول دوربين مخفی و بلندگو کار گذاشته بودند و بدون ترديد کارآمد

  . با استفاده از اين تجهيزات ،صورت می گرفتروانی و جسمی بر روی من، 

داخل سلول چند هدف را دنبال می کرد که شکنجه  شتن دوربين مخفی و بلندگو درااز گذ" زندان ساز" 

  . روانی تنها يکی از آنها بود

 و خرد شدن اراده زندانی شوند تا مطابق با اين بود که بدين وسيله متوجه شکسته" زندان ساز" هدف ديگر 

  .او ، برخورد زندانبان ها با زندانی تنظيم شودشرايط روانی 

در چند ماه اول بسيار تحت فشار .  به سلول انفرادی منتقل شدم١٣٧١ شهريور ٩مثًال هنگاميکه من در 

نمی دانستم در تنهايی و . کرده بودمروانی بودم  و هنوز به فشارهای زندان و تنهايی و سلول انفرادی عادت ن

در ماه های اول زندانی شدنم بود که بر اثر فشار زندان و . سکوت مطلق چگونه صبح را به شب برسانم

تنهايی، رگه هايی از پشيمانی و غيرممکن بودن خروج از سازمان در ذهن من شکل گرفت و تأثير اين مسئله 

  . در روحيه و چهره ام نمايان می شد

اعضای شورای مرکزی  درسازمان و نزد. دان بان ها به ويژه دربندی در چهره شناسی استاد بودزن

، از چهره افراد تحت "انقالب ايدئولوژيک" سازمان معروف بود که او در نشست های مربوط به بحث های 

می توانست تشخيص او . را ارزيابی کند نها می گذردآتوانسته آنچه در قلب مسئول و يا حتی مسئول خود می 

بيان " طالق های اجباری و انقالب ايدئولوژيک" دهد که آيا مطالبی که فرد مورد نظر درمورد پذيرفتن تئوری 

 بوده ١می کند ،محتوايی و از درون و صميم قلب می باشد و يااينکه به خاطر ترس و يا انگيزه های ديگر 

  . است

گی محمد سادات دربندی برای من يا ديگر اعضای منتقد بنابراين در زندان انفرادی هم از همين ويژ

  . سازمان استفاده می شد

در من  ٢پشيمانی و غيرممکن بودن خروج از سازمان" شکسته شدن" همانطور که گفتم يک بار رگه های 

زندانبانان از طريق همين دوربين مخفی ، شرايط روحی و روانی من راتشخيص داده بودند . شکل گرفته بود

  . ه برايتان تعريف می کنمک

                                                 
نگاه جديد مجاهدين به طالق و انقالب " نده تحت عنوان برای اشراف بيشتر خوانندگان نسبت به اين موضوع بخشی از مقاله نگار 1

  : که در سايت نگاه نو منتشر شده است، در زير آورده می شود" ايدئولوژيک بعداز سرنگونی صدام حسين
همراه بايد کليه افراد روابط زناشويی خود را قطع ميکردند و سپس از يکديگر طالق می گرفتند و حلقه های ازدواج خود را به "... 

" و " حضرت خضر" و " پدر خلق های جهان" نامه ها و عکس های خانوادگی ، لباس و کليه خاطراتی که از يکديگر داشتند را برای 
  : مسعود رجوی ميگفت. البته اين نيز مورد رضايت رهبر تاريخ ساز قرار نمی گرفت. ارسال می کردند" حضرت موسی

اقدام به طالق می کنيد، شما قلب تان را به من نمی دهيد و ! يزه های گوناگون و با حقه بازیباانگ) اعضا و مسئولين سازمان( شما 
  : سپس بر روی تابلوی بزرگ سالن نوشت

  :چند نوع طالق داريم
  .طالق از موضع تجارت -١
 .طالق از موضع فالکت و استيصال -٢
 .طالق از موضع موقت -٣
 !).به خدا! يعنی برای نزديکی !( طالق از موضع قربت الی اهللا -۴

 ..." که طالق چهارم مورد نظر آقای مسعود رجوی بود، و سه نوع طالق ديگر مورد موافقت قرار نمی گرفت و
بر اثر فشار می بريدند و مجدداً به درون تشکيالت، " زندان های کوچک" بسياری از اعضا و مسئولين معترض و منتقد سازمان در  2

چنانکه هنگامی که من باتعدادی از دوستان جدا شده از سازمان در زندان ابوغريب عراق . تندباز ميگش" زندان های بزرگ" يعنی 
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و محمد سادات دربندی که تا به حال از پشت صحنه هدايت . حدود چند ماهی از زندانی شدن من گذشته بود

  . مجيدعالميان، حسن عزتی و بهرام جنت سرايی را به عهده داشت، برای اولين بار وارد صحنه شد

ی کردم ديگر هيچ راهی برايم وجود ندارد و احساس م. نزديک غروب بود و شرايط روحی متعادلی نداشتم

  : خودم را سرزنش می کردم و پيش خودم ميگفتم. رهايی از زندان انفرادی محال است

بايد قبل از . نبايد سئواالت و انتقادات سياسی و استراتژيکی ام را به شکل تيز و عريان مطرح می کردم" 

و ابهامات سياسی خودم را می گفتم تا حداقل او خبر داشته اينکه مسائل به اينجا بکشد به افسانه پرسش ها 

  ." باشد

  : جواب می دادم" خودم" ولی باز به 

من فکر می کردم من را مدتی . دارد  آخه مگر من می دانستم چنين سلول های انفرادی در سازمان وجود"

من چه می دانستم مدت ها من . ازمدتی به وضعيت من رسيدگی می شود نگه می دارند و بعد  ١در مهمانسرا 

  ... را در زندان انفرادی نگه می دارند و هيچ خبری از آزادی نمی شود و 

  . در هر صورت فضای تزلزل و بريدگی در زندان در درون و چهره من شکل گرفته بود 

مدتی هميشه زندان بان ها می گذاشتند که هوا کامًال تاريک شود و من . يک روز نزديکی های غروب بود

ولی اين بار خيلی زود و قبل از اينکه هوا تاريک . سپس المپ سلول را روشن می کردند را در تاريکی بمانم ،

برادر " کمی احساس آرامش کردم، گفتم حتمًا گزارش های من به دست . شود المپ سلول را روشن کردند

  : گفتم ددر حاليکه همچنان در حال قدم زدن بودم، پيش خو. رسيده است" مسعود

است و مجيد عالميان، حسن عزتی و بهرام جنت سرايی می خواهند به نشست بروند " برادر" شايد نشست " 

  : ولی باز به خودم جواب می دادم." و به همين دليل المپ سلول را زودتر روشن کرده اند

 وردخرست؟ نه، دليل اين بنبوده ا" برادر " يعنی در اين چند ماهی که من زندان بوده ام يکبار هم نشست " 

. رسانده اند" برادر" بلکه زندان بان ها گزارش من را به دست . زندان بان ها نشست شورای مرکزی نيست

   "بعد هم خودم راسرزنش کردم و به خودم گفتم برای چی به تمام مسائل با نگاه منفی نگاه می کنی؟

 در داخل سلول بودم که احساس کردم صدای باز  و تحليل برخورد زندانبان هانهمچنان در حال قدم زد

فکر کردم اشتباه می کنم ولی کمی دقت کردم، ديدم نه صدای درب . شدن درب محوطه هواخوری می آيد

  . محوطه هواخوری است

آخه هميشه مجيد عالميان و حسن عزتی و بهرام جنت سرايی درب های سلول و محوطه هواخوری را "

  . " کردند که از شدت صدای باز شدن درب های آهنی من از جا می پريدمآنچنان باز و بسته می 

                                                                                                                                               
صحبت کردم، متوجه شدم که آنها سالها عزم جدايی داشته اند و حتی ماه ها در زندان انفرادی در حبس بوده اند ،ولی مجددًا به دليل 

 . فشارهای زندان به درون مناسبات سازمان بازگشته اند
" محل اين . نام محلی برای پنهان نمودن زندان های سازمان از اعضا و مسئولين سازمان و افکار عمومی بود" مهمانسرا"  1

حتی برعکس در نشست .  در قرارگاه اشرف واقع شده بود و تالشی نيز برای پنهان کردن آن وجود نداشت١٠٠در خيابان " مهمانسرا
 سازمان –در اين محل معموًال تعدادی از اعضا که خواستار جدايی بودند . ه آن اشاره می کردهای مختلف سازمان ، مسعود رجوی ب

" مهمانسرا"  نگهداری می شدند؛ تا بعد از مدتی آنها را به اروپا اعزام کند در –نامگذاری و ارزيابی می کرد " بريده شرمنده" انها را
 ولی در همان حال زندان های مختلفی نيز در قرارگاه اشرف به شکل مخفی وجود .امکانات مناسب مانند تلوزيون و ويدئو وجود داشت

جا می زد و " زندان" را به جا ی" مهمانسرا" داشت که وقتی خبر وجود زندان های سازمان در افکار عمومی پخش می شد، رجوی 
  : پوشش می داد و می گفت

که اعضای خودمان ندارند ... ما تلوزيون و ويدئو و لباس و خوراک مناسب و ! دببيني. ببينيد بی شرف ها به مهمانسرا می گويند زندان
 .!  را در اختيار يک بريده قرار می دهيم  ،ولی باز می گويند ما زندان داريم
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بالفاصله آمدم پشت درب سلول از سوراخ ريزی که روی درب آهنی سلول بود به محوطه هواخوری نگاه 

خوب ببينم ، قيافه اش را نمی توانستم . حدسم درست بود ، ديدم يک نفر ديگر درب را باز کرده است. کردم

  . ن بودم که وی مجيد عامليان، حسن عزتی يا بهرام جنت سرايی نيستولی مطمئ

آمدم پشت درب سلول ايستادم تا هنگاميکه درب سلول باز می شود من پشت درب آماده باشم و زندانبان 

  . نشه تا غذا را بگيرم! معطل

به اين آرامی باز می پيش خودم گفتم ببين نامردها دری که . درب سلول هم خيلی آرام و با حوصله باز شد

  ." شود را با چه سر و صدای گوشخراشی باز می کنند

  . وقتی درب سلول باز شد، ديدم عادل است

  . کمی جا خوردم، سالم کردم

سبد غذا را جلوی درب سلول گذاشت که من ظرف غذايم را  او هم جواب دلگرم کننده ای به من داد و بعد

  . از داخل آن بردارم

. را در يک سبد قرمز کثيف می آوردند ١ا تابه حال هر وقت غذا برای من می آوردند، يقلوی زندان بان ه" 

  ." رنگ و تميز برای آوردن غذا استفاده کرده بود ٢ولی اين دفعه از يک سبد سبز. 

چند ماهی بود که رنگ ميوه . يک سيب و يک پرتقال هم داخل سبد بود. يقلوی را از داخل سبد برداشتم

بودم و بر خالف هميشه که زندان بان ها نان های بيات و خشک می آوردند چند تا نان نرم داغ شده هم نديده 

  . داخل سبد گذاشته بود، که برداشتم

  : عادل برخالف زندانبان های ديگر گفت

  چيزی الزم نداری؟ 

  : باخوشحالی گفتم

که تا بحال چند تا نامه برايش نوشته ام، برسانی و بگويی " برادر" می خواستم سالم من را به !! عادل جان

  .ولی جوابی به دست من نرسيده است

  : من دوباره گفتم. عادل سرش رابه عالمت مثبت تکان داد

از قول من بگو که من االن حدود يک سالی است که اينجا هستم و حتمًا به " برادر" عادل جان يادت نره به 

  . يدگی شوديادآوری کنی تا به وضعيتم رس" برادر" 

  : عادل دوباره سرش را به عالمت مثبت تکان داد  و با چهره ای صميمانه گفت

  " چيز ديگری نمی خواهی؟. باشه" 

  :ديدم، باز هم گفتم! وقتی زندانبان رابه اين مهربانی

عده يک واگرهم ميشه هر . را گوش کنم! اگر ميشه يک راديو هم برايم بياوريد تا اخبار راديو مجاهد"

هم کم است و هم سرد . هر وعده فقط يک ليوان چايی به من می دهند!! چون بچه ها. السک چايی به من بدهيدف

  . ميشه، چون چايی را بايد بعد از غذا خورد

  : عادل باز سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت

                                                 
 .  يقلوی ظرف های کوچک فلزی مخصوص غذا است که در زندان ها و سربازخانه ها مورد استفاده قرار می گيرد 1
هر چند که در . کل ها و برخوردهای زندانبان ها، معانی و تفاسير متفاوتی را برای زندانی در زندان تداعی می کندرنگ ها و ش 2

 . خارج اززندان ممکن است اين مسائل کم اهميت جلوه کنند
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  . باشه و بعد هم سبد حمل غذا را برداشت تا درب سلول را ببندد

و ظرف غذا را برداشتم تا گوشه سلول ببرم وقتی پشتم را به درب سلول کرده و لی ممنون من هم گفتم خي

  . به طرف گوشه سلول می رفتم، احساس کردم صدای بسته شدن درب سلول نيامد

ولی بعد از چند لحظه عادل برگشت و مجددًا در . عادل درب سلول را نبسته و فقط چفت کرده بود! آره

  .  قفل کردسلول را به آرامی 

  . من از اين اتفاق و اينکه محمد سادات دربندی درب سلول را نبسته بود ،احساس خوبی پيدا کرده بودم

سرايی که غذا کم می  وقتی در يقلوی را باز کردم ديدم بر خالف مجيدعالميان و حسن عزتی و بهرام جنت

با روحيه خوبی خوردم و بعد از  غذا را. بودآوردند، محمد سادات دربندی به اندازه دو نفر برايم غذا آورده 

  . خوردن غذا شروع به قدم زدن و فکر کردن کردم

 فاکت های مثبت پيش آمده از غروب تا به حال را پيش هم گذاشتم، از زود روشن کردن چراغ سلول تا

  ... موارد بعدی و 

"  که ده من اين پيام را بدهحدس زدم محمد سادات دربندی به عمد درب را باز گذاشته تا بدين شکل ب

   . بزودی دستور رسيدگی به وضعيت من را می دهد و اجازه می دهند که من افسانه را ببينم" برادر
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   چماق و هويج 
اين بود که می توانست " زندان ساز" بنابراين يکی از اهداف بسيار مهم بکارگيری دوربين مخفی برای 

جاسازی و " چماق ها" خودش را بين " هيج" ع باتوجه به شرايط روحی و روانی زندانی تشخيص دهد چه موق

  .وارد صحنه کند

داشتم، " زندان ساز" من مدت ها در سلول انفرادی و بر اساس اعتمادی که هنوز به لحاظ فردی برای 

  . ميگذاشتم" زندان بان" و " زندان ساز" تفاوتی بين 

" برادر" آن چنان عميق بود که حتی بعد ازماه ها زندانی  بودن، هنوز وی را " خدای فرقه" اعتماد من به 

" يا " مسعود" خطاب می کردم و تازه بعد از يک سال و نيم حبس در زندان انفرادی وی را " برادر مسعود" يا 

پی برده " اززندان س" آقای !!خطاب کردم و تازه بعد از طی اين مراحل به نابغه بودن " آقای مسعود رجوی

  . بودم

من در ابتدا که سئواالت و انتقادات سياسی و استراتژيک خودم و منطقی نبودن  حضور در عراق را برای 

سازمان و زندان ساز مطرح کرده بودم ، حداکثر انتقادات من به زندان ساز اين بود که وی به لحاظ سياسی و 

  . ولی او صداقت دارد. ر اشتباه خودش پافشاری  می کنداستراتژيک اشتباه می کند و انتقاد پذير نيست و ب

محصوب تبليغات شديد و " زندان ساز" شکل گيری اعتماد و رابطه عاطفی بين اعضا  مسئولين سازمان با 

يکه تازی ايشان در فرقه بود که در نتيجه جايگاه ويژه ای رادر ذهن اعضا و مسئولين سازمان برا ی خود 

  . و بقيه چماق را بازی می کردند همين ساختار در دورن تشکيالت نيز وی نقش هويج ساخته بودو بر اساس

هر چند گاهی اوقات بر اثر فشارهای تشکيالتی و فرار اعضای سازمان از داخل فرقه و مبارزه منفی و 

 سئواالت سياسی و استراتژيکی اعضای سازمان، تعادل روانی وی به هم می خورد و برخالف نقشی که به

ادامه دهد و خودش به " هويج"بازی می کرد، ديگر نمی توانست به بازی در نقش " خانواده!!پدر" عنوان 

بنابراين بر .  را در هرزگی از پشت می بست١ظاهر می شد و دست نادر رفيعی نژاد" چماق" يک عنوان 

را برای " چماق" را برای محمد سادات دربندی و نقش " نقش هويج "،"  اق و هويجمچ" اساس تئوری 

گو و ديگر ابزار های شکنجه های روانی و جسمی دزندانبان های ديگر طراحی می کرد و دوربين مخفی و بلن

  . در داخل سلول انفرادی بود" چماق و هويج" مهمترين ابزار برای پياده کردن بازی 

                                                 
 بهمن ٢٢ت که بعد از وی از اعضای قديمی سازمان اس. نادر رفيعی نژاد يکی از زندان بانان و شکنجه گران سازمان مجاهدين است  1

 کشته شد، حسن ١٣۶٠ خرداد ٣٠رضاخاکسار در درگيری های نظامی بعد از (  به همراه رضا خاکسار و حسن محصل ١٣۵٧
در دادگاه های انقالب مستقر .) محصل نيز يک افسر شهربانی دررژيم شاه بود که بعدها از زندانبانان سازمان مجاهدين در عراق شد

بعد از اتخاذ تاکتيک های راديکال سياسی از جانب سازمان .  بازجويی و شکنجه سردمداران رژيم شاه مشغول بودنددر زندان اوين به
 ، نادر رفيعی نژاد و حسن محصل و رضا خاکسار از دادگاه های انقالب مستقر در زندان اوين توسط ١٣۵٨مجاهدين در سال 

وی بعد از . را در تهران تشکيل داد" کانون وکالی مسلمان" به دستور سازمان سپس نادر رفيعی نژاد . جمهوری اسالمی تصفيه شدند
نادر رفيعی .  به اروپا آمد و يکی از مسئولين روابط خارجی سازمان شد١٣۶٠شروع عمليات مسلحانه و تروريستی در سی خرداد 

شورای ملی مقاومت بود که به دستور  يکی از دبيران باصطالح ١٣۶٩ به عنوان عضو مرکزيت و در سال ١٣۶۴نژاد در سال 
سازمان رااز تن دراورد و لباس زندانبانی سازمان در عراق  را به تن " ستاد روابط خارجی" مسعود رجوی کت و شلوار و کراوات 

  . کرد
ی از اعضای محسن هاشمی يک. رفيعی نژاد در بين آقايان يکی از سردمداران  اصلی ترويج فرهنگ لومپنيزم در سازمان بوده است

" نادر رفيعی نژاد برای تحقير و خرد کردن وی درزندان به او گفته است که : سابق سازمان برايم در زندان ابوغريب تعريف می کرد
  ..." خواهرت راجلوی چشم هايت لخت می کنم و بعد 

بعد ها اين برخورد نادر . عراق بودالزم به يادآوری است که خواهر محسن هاشمی در همان وقت عضو سازمان و درحال فعاليت در 
 ."  من اين مسئله رادنبال ميکنم:"رفيعی نژاد توسط محسن هاشمی به فهيمه اروانی گفته می شود و او با تظاهر به ناراحتی می گويد
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ا بخوبی به من نشان داد و ديگر ر" زندان ساز" سلول انفرادی ماهيت که البته بعداز مدتی واقعيتهای عريان 

  . نمی شدم" چماق و هويج" وارد بازی 

  
  

سرزندانبان سازمان ( ، ابوالقاسم رضايی) ١٣٧٠شکنجه گر از سال ( نادر رفيعی نژاد : به ترتيب از چپ

  . ، مسعود رجوی ، حسين مهدوی و سنابرق زاهدی حضور دارند) ١٣٧٠تا سال 

رادرآورده و کت و شلوار پوشيده و کراوات زده " زندان بان و زندان ساز" در عکس باال آقايان لباس های 

ولين سازمان از رجوی در نشستی بعضی از مسئ. البته باستثنای رجوی که کراوات زدن را حرام ميداند. اند

فرادی برای ا:" رجوی پاسخ داد سئوال کردند آيا ما که کراوات می زنيم به لحاظ ايدئولوژيک اشکالی ندارد؟ 

که در خارج کشور هستند و بايد جلوی دوربين ظاهر شوند يا در مالقات های ديپلماتيک شرکت کنند، جهت 

برای همه و  مزنکراوات نمی  نيز وقتی من!! به لحاظ ايدئولوژيک. کراوات استفاده کننداز  حفظ ظاهر بايد

  ." گاه مجاهدين در مورد کراوات مشخص می شوددافکار عمومی دي
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     نعره سکوت 
داشتم تعريف می کردم که با خاک کف سلول گل درست کرده بودم که شعار بنويسم و زندان بان ها با مرس 

  . های بلند از طريق بلندگو تهديد می کردند

وقتی آنها باصدای بلند مرس می زدند، من مصمم تر . من و زندانبان ها به وسيله مرس باهم حرف می زديم

  . می شدم

از کف سلول بلند شدم و ليوان يکبار مصرف راکه تقريبًا پر از خاک شده بود با آب مخلوط و باانگشت 

  . شروع به هم زدن کردم

  : بعد به دوربين مخفی در سقف سلول نگاه کردم و گفتم

  االن شيفت تو است يا عالميان؟ "! بندی" راستی در 

يعنی " چماق" می داد که شيفت   اين مفهوم راشدت مرس. آنها يک مرس با صدای بلند برايم زدند

  . مجيدعالميان است

  : من هم لبخندی زدم و در حاليکه آب و خاک داخل ليوان راهم می زدم، گفتم

  ! عجب جوهر پررنگ و لعابی شده! عالميان ببين

هنوز . يسمآمدم جلوی يکی از ديوارهای سلول ايستادم و انگشتم راداخل گل کردم که روی ديوار شعار بنو

را پشت درب سلول به صدا در " اره برقی" ور آحرف اول راننوشته بودم که زندان بان ها صدای سرسام 

  . من باشنيدن صدا متوقف شدم و دوباره در فکر فرو رفتم. آوردند

مدتها من فقط صدای وزوز پشه . برای انسان مثل شکنجه محسوب می شود" سکوت و تنهايی" در زندان 

سکوت بود و . ل سلول و صدای سايش کف پاهايم بر روی موکت پاره های کف سلول را می شنيدمهای داخ

  . تنهايی

احساس .  ولی سکوت و تنهايی را نه،بعضی وقت ها به خودم می گفتم شکنجه جسمی رامی توان تحمل کرد

سلول رااز اين که هست ميکردم ديوار های سلول انفرادی به طرفم می آيند و به من فشار می آورند و فضای 

  . ،برايم تنگ تر ميکنند

  پيش خودم می گفتم آخه تا کی بايد بااين ديوارها زندگی کنم؟ 

در مرحله اول آدم فکر می کند که سکوت ضرری نداشته باشه و برعکس حتی به نظر می آيد بيشتر به 

  . درد آدم می خوره و راحت تر می تونه فکر کنه

 به زندان افتاده بودم ، چنين احساسی داشتم ،ولی بعد از مدتی متوجه شدم قضيه من هم در اوايل که تازه

  . از مدتی احساس ميکند که ديگر درتنهايی نمی تواند حتی خوب فکر کند فرق می کند و آدم بعد

و وقتی داخل سلول انفرادی باهيچکس صحبت . آدم در سلول انفرادی فقط از حافظه مغزش استفاده می کند 

راديويی هم در اختيار نداره، مثل يک   کند و هيچکس هم نيست که با او حرف بزند، کتاب و روزنامه و يانمی

  . برکه ای که آب هيچ چشمه و جويباری داخل آن نمی ريزه. برکه ميشه
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" اساسًا فلسفه و  انگيزه تشکيل سلول های انفرادی درطول تاريخ و توسط همه ديکتاتورها از جمله آقای 

" برکه" شود تا " برکه" تبديل به " زندان انفرادی" در " زندانی" همين بوده است که بعد از مدتی " ان ساززند

از راکد بودن بگنده و دوباره در زندان بزرگتر، يعنی مناسبات اجتماعی و تشکيالت آلوده به استبداد پرتاب 

  . شود

ی ها و شکنجه هايش، نمی تواند مقاومت فرد را تمام سخت ولی وقتی که سکوت و تنهايی و سلول انفرادی با

  . زانو نمی زند، مرحله دوم آغاز می شود" زندان بان" و " زندان ساز" در هم بشکند و زندانی جلوی 

عادت می کند ،و ديگر از اين به بعد " سکوت" در سلول انفرادی و سکوت و تنهايی، گوش و روان تو به 

 روانی محسوب می شود و و ضعيف و خفيف برای زندانی، شکنجه جسمی هر صدای ناهنجاری هر چند بسيار

  . تأثير منفی خودش را ميگذارد، و اين شرايط مرا آسيب پذير کرده بود

بعضی وقت ها سرود های سازمانی . شب ها از بلندگوهای داخل سلول صداهای نامفهوم پخش می کردند

  . از فکر و خيال و عصبی شدن ديگر نمی توانستم بخوابمشب ها وقتی من از خواب می پريدم، . می گذاشتند

  . استفاده کردند" پتک مختار" و " اره برقی نريمان" بعدها زندانبان ها از اين فراتر رفتند و از 

را بر روی ابزار شکنجه گذاشته ) مختار( و بهرام جنت سرايی ) نريمان( به اين خاطر اسامی حسن عزتی

از اين ابزار شکنجه استفاده " سرزندان بان" به اينکه کداميک شيفت بودند ،به دستور بودم ،چون هميشه بسته 

  . ميکردند

هن کوبيدن و با هر ضربه، چشم های من به آمثًال دريک ساعت مشخص شروع می کردند با پتک روی 

دم بالفاصله رامی شني" اره برقی" وقتی صدای . شکل غيرطبيعی باز و بسته می شد و تند تند پلک می زدم

" اره برقی" آنها هم صدای . بااين کار شکنجه آنها را خنثی می کردم. انگشتانم راداخل گوش هايم قرار می دادم

" ولی وقتيکه زندان بان ها از طريق . را قطع می کردند و من نيز انگشت هايم را از گوشهايم خارج ميکردم

را روشن " اره برقی" اخل گوش هايم درآورده ام، دوباره می ديدند که من انگشت هايم رااز د" دوربين مخفی

  .ميکردند

که شکنجه جسمی را با شکنجه روانی ترکيب می کردند و انصافًا بايد گفت که در  در اين مرحله بود

  . کارشان استاد شده بودند

" گر از تأثيرات بگذاريد  قبل از اينکه تعريف کنم باشنيدن صدای اره برقی، آن هنگام چکار کردم، يکی دي

  . در زندان انفرادی رابرايتان تعريف کنم" سکوت و تنهايی
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   مهوش سپهری به زندان واعزام مهدی ابريشمچی 
 برای ارزيابی تأثير شکنجه های جسمی و روانی ، و ميزان ٢ و مهوش سپهری ١يکبار مهدی ابريشمچی 

 به – و در بن بست بودن استراتژی سازمان "رزه مسلحانهمبا"  در موردنفی –آمادگی من برای توبه نويسی 

  : دربندی چفت فلزی سلول را کشيد و از الی آن گفت. مالقات من آمدند

  ." حاضر شو می خواهند با تو صحبت کنند" 

  : من که بعد از مدت ها تنهايی و انزوا درسلول انفرادی غافلگير شده بودم، پرسيدم 

  "ند؟چه کسی می خواهد صحبت ک" 

                                                 
زمان شاه مدتی مهدی ابريشمچی با نام های تشکيالتی اسد و شريف از اعضای قديمی و اوليه سازمان مجاهدين خلق می باشد که در  1

 مهدی ابريشمچی يکی از چند مسئول اصلی و ارشد ١٣۵٧ بهمن ٢٢بعد از . را در زندان های مشهد و اوين تهران در حبس بوده است
. سازمان مجاهدين خلق محسوب می شد که در مصاحبه های مطبوعاتی و سخنرانی ها و ميتينگ های عمومی سازمان شرکت می کرد

وی بعداز انقالب بامريم عضدانلو . ز کارخانه داران تهران بودو به لحاظ اقتصادی وضعيت بسيار خوبی داشتندپدر مهدی ابريشمچی ا
 ساله بود ، من در ستاد روابط خارجی سازمان در ٧ الی ۶هنگاميکه اشرف . ازدواج کرد و دارای دختری به نام اشرف می باشند
واقعًا تناقض و درد و رنج طالق و جدايی پدر و مادرش از . ل کارپدرش می آمدعراق وی رااز نزديک می ديدم ،وی جمعه ها به مح

  . يکديگر رابه راحتی می توانستی در چهره اين دختر مثل صدها دختر و پسر کوچک اعضا و مسئولين سازمان ببينی
ی ميثمی نزديک بود ولی با صحبت و حسين ابريشمچی نيز برادر کوچکتر مهدی ابريشمچی می باشد که در ابتدای انقالب به گروه آقا

از نکات جالب و تاريخی سازمان مجاهدين که بايد به طور جداگانه بر روی ان بحث . تشويق های برادرش ، جذب مسعود رجوی شد
اران حمله چماقد" را " مبارزه مسلحانه"  می باشد که سازمان دليل شروع ١٣۶٠ خرداد ٢٨کرد، اطالعيه سياسی و نظامی سازمان در 
اعالم می کند و تصريح می کند که از اين پس از اعضای خود مسلحانه دفاع خواهد کرد " به خانه پدری برادر مجاهد مهدی ابريشمچی

البته درشرايط کنونی سازمان به هيچ عنوان .  بوده است١٣۶٠ خرداد ٣٠که نشان دهنده يک طرح از پيش برنامه ريزی شده برای 
 که به شروع عمليات مسلحانه اشاره می کند، در دسترس اعضا و هواداران سازمان قرار ١٣۶٠خرداد  ٢٨نمی خواهد اطالعيه 

  .بگيرد
در سال " انقالب ايدئولوژيک"  به پاريس رفتند و  بعد از مطرح شدن ١٣۶٠ خرداد ٣٠ابريشمچی و همسرش مريم عضدانلو بعداز 

مريم به عقد مسعود رجوی در امد و مهدی . جوی از يکديگر طالق گرفتند، وی و مريم عضدانلو به دستور سازمان و مسعود ر١٣۶۴
 سال از مهدی ابريشمچی کوچکتر بود و ١٧مينا خيابانی . ابريشمچی نيز با مينا خيابانی، خواهر کوچکتر موسی خيابانی ازدواج کرد

ق، همراه وی بود و در  تمامی مالقت های مهدی ابريشمچی هنگام رفتن رجوی به عرا. ازدواج اول مينا خيابانی محسوب می شد 
وی در بغداد مسئول روابط سازمان . صدام حسين ديکتاتور سرنگون شده عراق با مسعود رجوی ،حضور  و مشارکت فعال داشته است

وی رئيس ضمنًا . با عراق شد و کليه حمايت های مالی و تدارکاتی و تسليحاتی صدام حسين به سازمان از طريق وی صورت می گرفت
جالب اين است که . شورای ملی مقاومت نيز بود که باصطالح قرار بود بين صدام حسين و ايران صلح برقرار کند!! کميسيون صلح

بعد از سرنگونی صدام حسين درشورای ملی مقاومت وجود دارد و رياست آن کماکان بامهدی ابريشمچی !! هنوز اين کميسيون صلح
را دنبال کند؟ " صلح طناب دار رژيم" ی بعد از صدام حسين با چه کسی می خواهد تئوری مضحک مشخص نيست مسعود رجو. است

 ١٧وی در .  تن از مسئولين مورد اعتماد رجوی به پاريس آمد ٣٠٠ الی ٢۵٠ابريشمچی قبل از سرنگونی رژيم صدام حسين به همراه 
گر از اعضا و مسئولين سازمان دستگير  و سپس باقيد ضمانت تا  تن دي١۶٠ توسط پليس فرانسه به همراه مريم رجوی و ٢٠٠٣ژوئن 

 .     تشکيل دادگاه از زندان آزاد شد
مهوش سپهری از معدود کردهای باقی مانده در تشکيالت سازمان مجاهدين می باشد که بعد از خروج اعتراض آميز حزب دمکرات  2

 و ١٣۶٣ می دانيد  اکثر کردهايی که به سازمان پيوسته بودند در سال همانطور که. از شورای ملی مقاومت در سازمان باقی ماند
بعد از جدايی حزب دمکرات کردستان سازمان در صدد نفوذ و اخالل در ساختار تشکيالتی حزب .  از سازمان جدا شدند١٣۶۴

ی و پشتيبانی مالی به آقايان دمکرات بود  در همين رابطه سازمان مجاهدين از طريق مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی قول همکار
مهوش سپهری بانام مستعار نسرين بعد از ابراهيم ذاکری مهمترين عامل . جليل گادانی و حسن رستگار به حزب دمکرات پيوستند

اجرايی سرکوب و زندان سازی و زندان بانی در سازمان مجاهدين بوده است، يکی از عملکردهای برجسته خانم مهوش سپهری جاری  
يعنی محمد علی جابرزاده در بين آقايان . ن فرهنگ لومپونيزم بامشارکت رفيعی نژاد و جابرزاده در سازمان مجاهدين بوده استکرد

در مناسبات تشکيالتی و ( مجاهد در درون تشکيالت، نادر رفيعی نژاد دردرون زندان ها و مهوش سپهری در ميان خانم های مجاهد 
در صورتيکه درگذشته در . نگ لومپونيزم و فحش و دشنام را بين اعضای سازمان برعهده داشته اندوظيفه ترويج فره) درون زندان

وی عبارات و کلماتی را عليه زنان معترض سازمان بکار برده است . درون تشکيالت سازمان بی ادبی و توهين و دشنام جايی نداشت
هری برای ترساندن زنان معترض سازمان مجاهدين، با اشاره به زندان که قلم نيز از نوشتن آن شرم دارد، ولی بايد نوشت مهوش سپ

  : ابوغريب عراق به آنها می گفت
  ." آهان حاال ديگه دلتون مرد عراقی می خواهد"

 به عنوان معاون هيئت اجرايی ١٣٧٠ به عنوان معاون مرکزيت و در سال ١٣۶۴مهوش سپهری در ليست شورای مرکزی در سا ل 
 نيز با ترک اعتقادات مذهب اهل سنت و پذيرفتن مذهب شيعه از طرف مسعود رجوی به عنوان ١٣٧۶ی  در سال و. قيدشده است

 .  تصوير مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی را در صفحه بعد مشاهده می کنيد. مسئول اول سازمان منصوب شد 

 ٩٢



  ." خواهر نسرين و برادر شريف هستند:" دربندی گفت

  
  

              مهدی ابريشمچی                         مهوش سپهری                
  

بعد از چند دقيقه زندان بان ها برگشتند و . من بدون اينکه چيزی بگويم، سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

چشم " حسن عزتی با يک . ن را پيش مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی ببرنددرب سلول راباز کردند که م

  . به من نزديک شد و چشم های من را بست" بند

از سلول و سپس . مجيدعالميان هم دست من را گرفته بود که مسير را درست بروم. دربندی جلو افتاد 

ن را از قبل باز گذاشته آنيز بود که بعد از محوطه هواخوری يک درب ديگر . محوطه هواخوری بيرون آمديم

بودند و هنگاميکه نوک انگشتان پاهايم به لبه چارچوب آهنی درب خورد، متوجه شدم که از درب هم عبور 

اينکه نوک انگشتان پاهايم به لبه آهنی درب حياط خورده بود، بعد از . کرده و به محوطه حياط زندان رسيده ام

وی اينطوری می خواست تفاوت . سيديم ، دربندی ميگفت، حواست باشه پله استهر وقت به بلندی يا پله می ر

  . نقش خودش رابا عالميان به من نشان بدهد

  " چشم بند" نمی توانستم از زير . نسيم خنکی در حال وزيدن بود. اوايل تابستان و نزديک غروب بود

استفاده " چشم بند" ی برای درست کردن زندان بان ها از يک پارچه ضخيم با روکش چرم. چيزی را ببينم

  . ميکردند

از . خروجی حياط زندان نيز رسيده ايم با صدای تق و توق دسته کليد زندان بان ها متوجه شدم به درب

) اتاق پيش ساخته( درب حياط بيرون آمديم و بعد در فاصله بيست متری از درب اصلی زندان وارد يک بنگال 

  . شديم

ن صندلی که دور آمن روی . که روی کدام صندلی بنشينم د من را باز کرد و اشاره کردحسن عزتی چشم بن

. به اين فکر می کردم که برخوردم با مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی چگونه باشد. ميز بزرگی بود نشستم

  آيا وقتی آنها داخل اتاق می آيند با آنها سالم و عليک کنم و از سر جايم بلند شوم يا نه؟  

آنها سالم کردند و روبروی من آن . در همين فاصله مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی به داخل اتاق آمدند

  . من هم از سرجايم تکان نخوردم و باتکان دادن سر پاسخ سردی به سالم آنها دادم. طرف ميز نشستند
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کر ميکردند که من بعد از دو مسعود رجوی و بقيه مريدان او ف. بعد از دو سال آنها به سراغ من آمده بودند"

  . " سال خسته شده ام و در زندان بريده ام و حاال فرصت مناسبی است که من را با پست و رده بخرند

نيشخند های آنها در آن احوالپرسی مصنوعی و . مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی حال من را پرسيدند

  . چندش آور ، هدفی جز قدرت نمايی و فريب نداشت

  ." حالم خيلی خوبه:" با کنايه گفتممن هم 

" راخواندن و توجيه اين مسئله که " روضه سرنگونی قريب الوقوع رژيم" سپس آنها شروع کردند به 

داره برای عمليات ! نتيجه خواهد داد و با آب و تاب تعريف می کردند که ارتش" استراتژی مبارزه مسلحانه

  ... سرنگونی آماده می شود و 

  : پهری از من پرسيد سپس مهوش س

  راديدی؟ ) منظورش ارتش باصطالح آزاديبخش بود ( ١مانور ارتش

ضمنًا مهوش سپهری بااين پرسش اين خط را هم دنبال می کرد که من بگويم تلوزيون ندارم و از آنها " 

  ." بخواهم که به من تلوزيون بدهند

چند ساله، تارهای ساس ميکردم در سکوت اح. وقتی آمدم جوابشان رابدهم متوجه شدم، صدايم در نمياد

  . صوتی ام دچار آسيب شده است

  : ابريشمچی شوهر سابق مريم رجوی هنگاميکه ديد، صدايم شديدًا گرفته، گفت

  ؟ !توی چله تابستان سرما خوردی ٢چی شده حسن قدس؟

همين زاويه و مسعود رجوی نيز از . مهدی ابريشمچی در سازمان مسئول مستقيم من بود  مدت زيادی" 

بخاطر روابط و شناخت شخصی و عاطفی که از درون تشکيالت بين ما وجود داشت، وی را مأمور مستقيم 

اساس آن روی من تأثير بگذارد تااز مواضع و ديدگاه های سياسی و برخورد با من کرده بود تا بتواند بر 

شايد هم فرقی نداشت و . يلی فرق داشت  خ٣ولی اين شريف با اون شريف . استراتژيکی خود عقب نشينی کنم

ولی هر چه بود در چهره شريف ديگر محبت و دوستی نمی . تازه من در سلول انفرادی متوجه تفاوت شده بودم

  ." ديدم بلکه آميزه ای از دورويی و تزوير و فريب کاری مشاهده ميکردم

  : به مهدی ابريشمچی گفتم

  ر زندان انفرادی بودی؟ تو چند روز يا چند هفته در زمان شاه د

  .وی سکوت کرده بود و جوابی نمی داد

  از او پرسيدم، چرا جواب نمی دهی؟ 

  : سپس با کنايه گفتم

 انفرادی، در تنهايی باشی و با هيچکس نتوانی حتی حرف بزنی و تنها زندانتو هم اگر چندسال مثل من در 

  . ميخوری و صدايت می گيره!! د، درتابستان سرماو سوسک ها و پشه های داخل سلول باشن" خيال " همدم تو 

  . در هر صورت من زندانی بودم و آنها زندانبان. ز کنايه و جسارت من کمی جا خوردندآنها ا

                                                 
 در بيابان های عراق تحت کنترل و پشتيبانی ١٣٧٣ تير ١۵ الی ١٣٧٣ خرداد ماه ٣٠که از تاريخ " سيمرغ رهايی" مانور موسوم به  1

 . رژيم صدام حسين شد
 خرداد ٣٠حسن قدس نام تشکيالتی من بود که به ياد يکی از بچه محله هايم در خيابان قلمستان تهران که در درگيری های بعداز  2

 .  بر روی خود گذاشته بودم– قربانی شده بود ١٣۶٠
 . هدی ابريشمچی بودشريف نام تشکيالتی م 3
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من آن موقع احساسم اين بود که مهدی ابريشمچی کمی . مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی به هم نگاه کردند

   . اينکه آن موقع اين نقش را خوب بازی می کرددچار تعجب و شگفتی از وضعيتم شده يا 

اصطالح مسئول تر به همراه مهدی ابريشمچی بود، بر اوضاع مسلط شد و با بوضع مولی نسرين که از 

  : برافروختگی گفت

  ." مظلوم نمايی نکن!! حسن قدس بسه ديگه" 

 کسی جلوی تو و امثال تو  :من هم بالفاصله صحبتش را قطع کردم و با لحنی عصبی به مهوش سپهری گفتم

  . نياز به مظلوم نمايی نداره

 از سازمان  ١مهوش سپهری ازمعدود کردهايی بود که بعد از اختالف و جدايی حزب دمکرات کردستان " 

 تقريبًا تمام کردهايی که بعد از آمدن ١٣۶۴ و ١٣۶٣در سال . مجاهدين هنوز در سازمان باقی مانده بود

به سازمان پيوسته بودند، جدا شدند و تنها تعداد محدودی حداکثر به اندازه انگشتان دو مجاهدين به کردستان 

  . دست ازاهالی کردستان در سازمان مجاهدين باقی مانده بودند

مهوش سپهری هنگاميکه به همراه مهدی ابريشمچی برای صحبت آمده بود، به تازگی مسعود رجوی او را 

مسئله به دليل زندانی بودن و نداشتن راديو و روزنامه ولی من از اين .  بودباصطالح مسئول اول سازمان کرده

  ." مطلع نشده بودم... و 

  : مهدی ابريشمچی تالش کرد فضای  پيش آمده بين من و مهوش سپهری را کمی تلطيف کند و گفت

 خواهر نسرين هم برايت يک نامه نوشته، بگذار" برادر. "ما می خواهيم مشکالت تو حل شود! ببين حسن

 مهوش سپهری بعد از کمی چرب زبانی کيفش را باز کرد و پاکتی را از درون آن خارج .رايت توضيح بدهدب

به . ورد و به مهدی ابريشمچی داد که برای من بخواندآبيرون  نامه را.نامه مسعود رجوی داخل پاکت بود. کرد

  ." بدهيد خودم می خوانم:"آنها گفتم

  : مهدی ابريشمچی گفت

     ." بگذار من بخوانم بعد می دهم که خودت هم بخوانی"

من سکوت کردم ببينم که . رهبر فرقه حتی برای رسيدن نامه هايش هم آداب خاصی رارعايت می کرد

   .مضمون مطالبی که وی برای من نوشته بود، به ترتيب زير بود. مسعود رجوی چی نوشته

تک شماها خون داده و سختی کشيده، برادر خودت و همه بچه ی تک راسازمان ب... ؟ سالم و !!حسن جان

مگر سازمان چند تا مثل تو . ازمان باقی مانده ايدس رفته اند و تو و امثال تو برای محل ها و همرزمانمان

   . را بدوش بکش! يت قبلی ات کار کن، و بار انقالبل؟ تو چرا اينطوری شدی؟ بيا درموضع و مسئو!داره

در بخش های نظامی برو . را از بخش های سياسی  و ستادی به بخش های نظامی بفرستيم می خواهی تو 

  فرمانده يکی از لشکرها باش؟ 

  ... بشو و ) شورای ملی مقاومت( اگر نمی خواهی برو عضو شورا 

                                                 
 به دليل هژمونی طلبی رهبری سازمان مجاهدين، از اتحاد با آنان در شورای ملی ١٣۶۴حزب دمکرات کردستان ايران در سال  1

و .) جاش به زبان کردی معنی خائن و مزدور می دهد( سازمان نيز طبق معمول به دکتر قاسملو لقب جاش . مقاومت کناره گرفت
جالب است که همان دکتر قاسملو که به دليل ديکتاتور منشی مجاهدين از ائتالف با آنها جدا شد و لقب مزدور گرفت، در . مزدور شاه داد

 . اتريش توسط باند سعيد امامی ترور شد
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" م می خواه. جواب من هميشه به آنها اين بود که ديگر نمی خواهم فعاليت سازمانی و تشکيالتی داشته باشم

  . می خواهم زندگی کنم و ديگر نمی توانم مردگی کنم. باشم" خودم

  : مهوش سپهری که عمق حرف های من را تا بن استخوان می فهميد، به مهدی ابريشمچی اشاره کرد و گفت

  . خوب من کار دارم، بايد برويم خيلی

  : من قبل از اينکه آنها از روی صندلی هايشان بلند شوند ، گفتم

  من تا چه موقع بايد در زندان باشم؟ . خواهم همسرم را ببينممی  من

  : مهوش سپهری حرف من را قطع کرد و بسيار جدی جواب داد

  .   سپس بدون هيچ حرف ديگری از اتاق خارج شدند! به ابد تا
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  تخليه روانی 
آنها فکر می . وی برگشتندبه اين ترتيب مهوش سپهری و مهدی ابريشمچی دست خالی پيش مسعود رج

از دو سال اعمال شکنجه های جسمی و روانی در سلول انفرادی ، حاال با دادن پيشنهاد پست و رده   بعددکردن

اگرچه آنها دست خالی برگشته بودند ، ولی من هم از . وردن من پيدا کرده اندآفرصت خوبی برای به زانو در 

  . ه هم ريخته بودجواب آخر مهوش سپهری وضعيت روانی ام ب

  پيش خودم می گفتم يعنی چی تا ابد؟ 

   زندان نگهداشته اند؟ دربرای چی من را 

داخل سلول در حاليکه دست هايم رااز پشت به همديگر . احساس خفگی می کردم، دوست داشتم فرياد بزنم

از صبح که از خواب . دقدم زدن به من آرامش می دا. قفل کرده بودم ،با سرعت بيشتری در حال قدم زدن بودم

قدم زدن باعث می شد که گذشت زمان رااحساس نکنم و کم کم به تنهايی کشنده .  همين بود مبيدار می شدم ،کار

قدم زدن يک فايده ديگر نيز برايم داشت که مرا حسابی خسته می کرد تا شب ها با . در درون سلول عادت کنم

ار بطور تخمينی سلول را متر کرده بودم و محاسبه کرده بودم که يکب. توجه به فشارهای روحی بتوانم بخوابم

از اين طريق متوجه شدم که گاهی روزانه نزديک به سيزده الی چهارده . در يک دقيقه چندمتر راه می روم

حاال هم در حال قدم زدن بودم که به اين فکر افتادم که نکنه برای حنجره ام درزندان . کيلومتر راه می روم

  ی پيدا شود؟ مشکل

  چقدر می توانست واقعی باشد؟  نمی دانستم به لحاظ علم پزشکی اين حدس و گمان من

ولی در هر صورت به خاطر آسيب نديدن تارهای صوتی ام و همچنين فشارهای جسمی و روانی که 

 سپس آن را زندانبانان روی من می آوردند، درداخل زندان شروع به آواز خواندن و داستان سرايی می کردم و

خودم و شخصيت هايی که از ليوان، بشقاب و قاشق يکبار  يا اينکه در سلول با. با صدای بلند تکرار ميکردم

 .  صحبت می کردم، مصرف و فالسک چای ساخته بودم 

  اين تجربه باعث شد هم مشکلی برای تارهای صوتی من پيش نيايد و هم اينکه به لحاظ روانی درمقابل 

  . جه ها در زندان انفرادی تقويت شومفشار و شکن

بر روی قاشق و بشقابی که به دليل استفاده زياد زرد شده و رنگ چربی غذا بر روی آنها مانده بود، اسم 

پالستيکی و بشقاب يکبار مصرف رامی گذاشتم و از طرف ديگر بر روی ليوان " زندان ساز" زندان بان ها و 

گرفته بودند، اسم افسانه، سارا ، مادر جون و آقاجون راگذاشته ه خودشان سفيد که هنوز چربی غذا را کمتر ب

  . بودم

 بود که بعد از حدود دو سال، زندانبان ها در هر وعده غذايی يک فالسک چای ١٣٧٣فکر می کنم پاييز 

های ياؤازحدود يک ساعت قدم زدن در داخل سلول و در ر نمی دانيد نوشيدن چايی بعد. برای من می آوردند

  کودکی و نوجوانی سفر کردن و داغ شدن چه لذتی داره؟ 

تا  زندانبان ها چند. البته بعدها متوجه شدم که فالسک چای هم ابزار جديدی برای شکنجه من شده است

( قالوی ي، من هم موظف بودم که فالسک قبلی و  فالسک داشتند که برای هر وعده غذا يکی را می آوردند

  .  و به آنها بدهمرا بشويم) ظرف غذا

 ٩٧



ی زمستان داغ نگه می داشت و تقريبًا تا اکيفيت يکی از اين فالسک ها خيلی خوب بود و چايی رادر سرم

را به ياد سارا گذاشته " فالسک خوب" اسم . دو ساعت قبل از وعده غذايی بعدی ،من چای داغ و گرم داشتم

  ". آبی جون" بودم 

داخل  هم داشتند که چای را گرم نگه نمی داشت و بعد ازنيم ساعت چایولی زندانبان ها دو تا فالسک ديگر

  . آن کامًال سرد می شد

چند بار به زندانبان ها گفتم، اين فالسک ها چايی را گرم نگه نمی دارند و خراب هستند، لطف کنيد اينها را 

السک های خراب رامی می دادند ولی باز فزندانبان ها هم سرشان را به عالمت مثبت تکان . عوض کنيد

روز اسم يکی از اين فالسک ها را که از همه بدتر بود، مسعود رجوی گذاشتم و با  از چند خالصه بعد. آوردند

" وقتی زندانبان ها با . ميگفتم" فالسک نابغه" رجوی به فالسک خراب،  ١بودن! تن نابغهسکنايه و طنز دان

فالسک " و " آبی جون" را " فالسک خوب" می ديدند که  برخوردهای من را در داخل سلول" دوربين مخفی

را مسعود رجوی صدا می کنم ،نهايت ابتکار و خالقيت خودشان رادر شکنجه جسمی و روانی بکار " خراب

  . گرفتند

 شد، اين دفعه ممن ناهارم را خوردم و تما. سک چای آورده بودند  غذا و فالمن هنگام ناهار ، ایريک بار ب

متوجه شدم  درب فالسک راباز کردم و در ليوان يکبار مصرف چای ريختم، ولی. ه را آورده بودندفالسک خوب

 تکرار کردند و در  راچندبار اين کار. که چای سرد سرد است و درفالسک به عمد چای سرد ريخته اند

" می ريختند و گذاشته بودم ، به عمد چايی سرد " آبی جون" فالسک خوبه که من به ياد سارا اسم ان را 

را چايی داغ می ريختند تا بدين ترتيب به من بفهمانند که به دخترم فکر نکنم  و ياد بگيرم که با " سک نابغهالف

من برای سرگرم شدن و تخليه فشار روانی خودم داستان طنز و انتقادی در !! رجوی چطور تنظيم رابطه کنم

خنده نه . ی بلند و مانند نقال ها تعريف ميکردم و ميخنديدمذهنم می ساختم و هر روز چندخط از آن را با صدا

اولش بطور مصنوعی شروع به خنديدن می کردم ولی در . نچنان بلند، که دلم درد می گرفتآ. قهقهه می زدم!

ادامه ديگر نمی توانستم جلوی خنده ام را بگيرم و همين خنده ها روحيه من را در تنهايی و سلول انفرادی قوی 

گاهی هم با صدای بلند در داخل سلول انفرادی آواز می خواندم و متن شعرها و .  مقاوم تر از قبل می کرد تر و

ترانه هايی که از قبل از انقالب به يادم مانده بود را عوض می کردم و با مضمون وضعيت خودم در زندان 

  . می خواندم" زندان ساز" تطبيق می دادم و عليه زندان و 

دارد که من شعر آن را مطابق باشرايطی که داشتم " زندانی" يک ترانه به نام ) خواننده(  داريوش مثًال آقای

  . ، تغيير داده و در زندان با صدای بلند می خواندم

  

  

  

  

  

                                                 
ق را رجوی در نشست های باصطالح انقالب ايدئولوژيک ادای نابغه ها را در می اورد که توانست تئوری انقالب ايدئولوژيک و طال 1

زنده " مجاهدين "ای معرفی می کرد که خداوند برای " نابغه " مريم رجوی در اين نشستها او را . کشف کند " زن !! رهايی" برای 
 . نگهداشته است
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  شعار نويسی با گل روی ديوارهای سلول 
ار موردنظرم را داشتم برايتان تعريف می کردم هنگاميکه می خواستم باجوهری که درست کرده بودم، شع

، پيام " اره برقی" من با شنيدن صدای . را روشن کردند" اره برقی" م، زندانبان ها سروی ديوار سلول بنوي

  . زندان بان ها را بدين شکل دريافت می کردم  که اگر اين کار را بکنم، ديگر خواب نخواهم داشت

سريعتر بخواهم که شعار مورد نظرم  و مکه من عصبانی شو باعث شد" اره برقی" از يک طرف صدای 

، در درونم شکل "اره برقی" هم با صدای " ترس" را روی ديوار سلول بنويسم، ولی از طرف ديگر کمی 

دوربين "تالش می کردم نگرانی که به سراغم آمده بود در چهره ام نمايان نشود تازندانبان هااز . گرفته بود

  : گفتم" دوربين مخفی" ين گذاشتم و به را زم! سپس ليوان جوهر. نبينند" مخفی

  ." فکر کردن هم خوب چيزی است  ،بگذار کمی فکر کنم  ،ببينم چه شعاری بنويسم" 

  : سپس داخل سلول شروع به قدم زدن کردم و پيش خودم می گفتم

نگ اين دعوا و ج! دوباره می ريزند سرم و مثل دفعه های قبل تامرز بيهوشی می زنند، آخه محمد جون" 

  " نابرابر در حاليکه توی اين چهار ديواری هستی و هيچکس فريادت را نمی شنود ، چه فايده ای داره؟

  : ولی به خودم جواب می دادم 

چرا جواب نمی دهی؟ ! چرامعطلی! آخه اگر اين کار را هم نکنم ، پس چی کار کنم؟ خوب بگو محمد آقا"

 سال ٣ است و تو نزديک به ١٣٧۴ خواهی بکنی؟ االن سال اگر اين کار راهم نمی خواهی بکنی پس چکار می

نه می گذارند افسانه را ببينی ،نه نامه ها و عکس های سارا رابه تو می دهند . است که در سلول انفرادی هستی

شايد . ادامه پيدا می کند" زندان و زندانی" ،و نه کسی به وضعيت تو رسيدگی می کند و همينطور شرايط 

بی عملی چه فايده . ن کار فريادت به جايی برسد؟ حداقلش اين است که ماهيتشان بيشتر رو می شودحداقل بااي

  "  ها می ترسی؟ زندانبانای دارد؟ بدون تعارف ا زشکنجه 

  : که در درونم شکل گرفته بود، جواب داد" ترسی" بعد 

 نشون ميده به جز کتک های  تا خط کشيدم که١٣آخه چه ترسی؟ خوبه تا حاال حداقل روی ديوار سلول "

من ميگويم کمی فکر کنم ببينم .  بار شکنجه اساسی و توپ فوتبال اين زندانبان ها شده ام١٣خرده ريز ،حداقل 

  "  اين کاری که می خواهم بکنم ، چه فايده ای داره؟

شعاری در . داشتم، تصميم گرفتم که تزلزلی نشان ندهم" خودم" با " خودم"خالصه بعداز بحث و جدلی که 

می خواستم روی ديوار .  تند و تيزی درداخل زندان داشتذهنم شکل گرفته بود، ولی اين شعار خيلی مضمون

  " استراتژی مبارزه مسلحانه جواب نداره" و " نده گماهی از سرش مي" سلول بنويسم 

  : سراغم آمد و گفت" ترس" باز 

بعد از کمی فکر . عبور کردم" ترس" سی؟ ولی از چرا حاال می خواهی اين شعارهای تند و تيز رابنوي

درب کردن گفتم بهتره روی ديواری که روبروی درب سلول است، بنويسم تا وقتيکه دربندی يا مجيدعالميان 

  . سلول راباز می کنند، شعار راببينند و خودشون را به نديدن و نفهمی نزنند
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ن را کنترل می کردند، من چی کار می کنم و چی دارم م" دورين مخفی" نبان ها که از اآخه می دونيد، زند

اين    ١" زندان بزرگ" و " زندان کوچک" ولی همانطوريکه قبًال توضيح دادم، تئوری رجوی در . می نويسم

ن هم آبود که زندانی با همه دعوا بکند و باهمه سرجنگ داشته باشد ،ولی با يک نفر کاری نداشته باشد و 

رجوی می خواست اعتماد خودش در ذهن . خواست لبه انتقاد روی خودش متمرکز شود نمی وا. خودش بود

!! به يک نقطه ای چنگ"  رجوی بتواند مزندانی حفظ شود تا وقتی که بر اثر فشار زندانی می بره به قول مري

  : روی ديوار سلول با گل نوشتم  خالصه شروع کردم و. و کمک بگيره و توبه نامه بنويسد" بزنه

  : و زير آن هم نوشتم "  ماهی از سرش می گنده"

  ." استراتژی مبارزه مسلحانه جواب نداره" 

همينطور که شعار مينوشتم ، صدای مرس های پی در پی زندان بان ها به عنوان تهديد از بلندگو های 

وی ديوار ر. من به کار خودم ادامه می دادم یلکوچک کارگذاشته شده در سقف سلول به گوش می رسيد ،و 

  .  شعارهايی که با رنگ گل نوشته بودم ، برجستگی خاصی پيدا کرده بود ٢سفيد گچکاری شده سلول

بعد در سلول شروع به راه رفتن کردم و هر ازگاهی به شعارهايی که روی ديوار نوشته بودم ، نگاه کردم 

 که هميشه زندانبان ها چراغ مدتی گذشت، هوای داخل سلول تاريک شده بود و از زمانی. و لبخند می زدم

ولی هنوز چشم هايم می ديد و به راه رفتن در داخل سلول ادامه . سلول را روشن می کردند، مدتی گذشته بود 

بيشتری برای قدم زدن  بتوانم مسافت من قطر سلول را برای راه رفتن در زندان انتخاب کرده بودم تا. می دادم

ولی يکبار به علت . بر می داشتم به انتهای سلول می رسيدم  دوباره بر می گشتمتقريبًا پنج قدم که . داشته باشم

چشم هايم نديد و پيشانی ام محکم به ديوار سلول  تاريکی  و در فکر بودن، به انتهای سلول رسيدم، ولی

خنده  زخودشان شروع به مرس زدن کردند که حاکی ا! زندان بان هاهم بالفاصله از اتاق کنترل. برخورد کرد

  . و تمسخر آنها بود

. چشم هايم نمی ديد، ولی غرورم اجازه نمی داد حاال که سرم به ديوار خورده ، بروم و گوشه سلول بنشينم 

بدون اينکه به روی خودم بياورم که پيشانی ام درد گرفته، مجددًا چنددقيقه ای قدم زدم و سپس در گوشه سلول 

  . شن نميکردند و می خواستند بخاطر شعارهايی که نوشته بودم، تالفی کنندچراغ سلول راروآنها به عمد . نشستم

من ساعت . از وقت شام آوردن نيز خيلی گذشته بود و هنوز زندانبان ها شام نياورده بودند. مدتی گذشت

 بگذاريد تا زندانبان بيايد ، تعريف کنم در. نداشتم ولی داخل سلول برای خودم يک ساعت درست کرده بودم

   . زندان چطوری ساعت درست کرده بودم

  

  

  

  

  

                                                 
 .منظور از زندان کوچک ،سلول انفرادی ،و منظور از زندان بزرگ نيز درون تشکيالت سازمان بود 1
در قسمت مقابل . شايد اولين مشتری اين سلول های انفرادی من بودم. و به تازگی گچکاری شده بودنداين سلول های انفرادی نو ساز  2

معروف بودند و از زمان تحويل گرفتن قرارگاه اشرف " کتيبه" اين سلول های تازه ساز ، محوطه ای با اتاق های بزرگ بودکه به نام 
 .  به عنوان زندان عمومی استفاده کرد١٣٧٣ر سال از عراقی ها اين اناق ها وجود داشتند که سازمان د
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    ساعت زندان 
وقتی انسان در يک چهار ديواری زندانی باشد و تنها همدم او پشه و سوسک های داخل سلول و بوی بد 

بهتره بگويم بيکاری بدترين شکنجه است و هر . توالت باشند، حتی هيچ کاری راهم نکردن خود عذابی است

 برابر می شود و نمی دانی چگونه روز را به شب ،و شب را به روز ١٠٠هر زندانی ديگر دقيقه برای من و يا

در سلول انفرادی همدم من فقط پشه . روزهای اول برايم سخت بود، ولی بعد از مدتی عادت کرده بودم. برسانی

م در داخل ها و سوسک هايی بودند که از يک طرف آزارم می دادند و از طرف ديگر يکی از سرگرمی هاي

  . سلول شده بودند

نمی دانستم چه دليلی وجود داشت که تقريبًا از بعد از . نيش می زدند که کالفه می شدم آنقدر پشه ها مرا

نمی های غروب پشه ها می اومدند و من در اين فاصله حسابی کالفه می شدم ، چون پشه ها  ناهار تا نزديکی

شدند که وقتی روی شيشه پنجره نزديک سقف سلول می نشستند ، آنقدر زياد می . گذاشتند حتی راه بروم

ولی از طرف ديگه سوسک ها از داخل يک سوراخ بيرون می آمدند و به . راسياه می کردند سراسر شيشه 

گاهی اوقات جلوی بعضی از سو سک ها آنقدر می نشستم و به . سمت سوراخ های ديگر و چاه توالت می رفتند

  .  که می توانستم روزهای بعد همان سوسک ها را بشناسمآنها نگاه می کردم

به عمد راه می انداختند ، يا بر اثر گرما  خيلی وقتها به خاطر فشار روانی يا سر و صدايی که زندان بان ها

و يا سرمای داخل سلول، نيمه شب ازخواب می پريدم و ديگرنور چراغ و فکر و خيال باعث می شد که نتوانم 

  . ی دانستم آنموقع چه ساعتی است ،و چقدر ديگر بايد صبر کنم تا صبح شودنم. بخوابم

 مرابه زندان انفرادی انداخت، زندانبان ها از همان روز اول ساعت و ١٣٧١ شهريور ٩وقتی رجوی در 

هر کس که مدتی تجربه زندان را داشته باشد، آن هم در زندان انفرادی، متوجه .کليه وسايل شخصی مرا گرفتند

در روزهای اول ساعت نداشتن،  برايم . می شود که وجود ساعت در سلول برای زندانی چقدر بااهميت است

بعضی وقتها زندانبان ها دو ساعت بعد از آوردن . بسيار سخت بود و خيلی وقت ها زمان را گم می کردم

 ینمی کردم، حدس مصبحانه، ناهار می آوردند و من نمی دانستم ساعت چند است و چون احساس گرسنگی 

  .زدم که هنوز ظهر نشده است

   از زندانبان سئوال می کردم ساعت چنده؟ 

  : زندانبان خيلی خونسرد ميگفت

  !!  بعدازظهر است٢ساعت 

به عمد ذهن و فکر مرا نسبت  صبح باشد و آنها ١٠ يا ٩درصورتيکه من تصور می کردم ساعت بايد حدود 

  . به اين موضوع مشغول ميکردند

سرد و در   هر صورت چون احساس گرسنگی نمی کردم، مجبور می شدم غذا را نگهدارم و اجبارًا در

  . حاليکه چربی های غذا روی آن ماسيده بود، بخورم

  هم بر عكس صبحانه را وقت ناهار مي آوردند و يا ناهار را با چند ساعت تأخير مي آوردند  گاهی اوقات 

  . را تشديد ميکردند و معده ای که داشتم،و بدين ترتيب بيماريهای داخلی 
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و نمی دانستم آن روز چند شنبه است ، و از زمان  گم می کردم  گاهی اوقات درزندان حتی ايام هفته را نيز

  .  متوجه می شدم چه روزی است١آوردن تيغ اصالح 

  . درست کنم" ساعت " من بعد از مدتی ايده ای به ذهنم زد که داخل زندان برای خودم 

از و همچنين برای اين کار کاسه ها و ليوان های يکبار مصرف که برای غذا خوردن به من می دادند، 

امپو اين شکل که ته ظرف پالستيکی ش به. ظرف های پالستيکی شامپو برای درست کردن ساعت استفاده کردم

گاميکه ظرف پالستيکی شامپو هنبا سوزن سوراخ ريزی کردم که باعث می شد  يا کاسه های يکبار مصرف را

سپس مدت زمانی که طول می کشيد ظرف پالستيکی . را از آب پر ميکردم، قطره های ريز آب از آن بچکد

ودم، و به اين ترتيب بطور با قدم زدن محاسبه کرده ب پو يا کاسه يکبار مصرف از آب تخليه شوند رامشا

   . تخمينی می توانستم بفهمم ساعت چند است

! البته ساعتی که درست کرده بودم ، يک اشکال داشت، زيرا مجبور بودم مبنا و شروع روز و کوک کردن

حال اگر زندانبان ها صبحانه را دير می آوردند، . برای آوردن صبحانه قرار بدهمرا آمدن زندانبان " ساعت" 

هنگام بعد از ظهر نيز وقتی خورشيد روی ديوار . من روز ديرتر شروع می شد و يا برعکس" ساعت" رای ب

بلند سلول سايه می انداخت و من از پنجره کوچک سلول ميتوانستم آن را ببينم، از آن برای تصحيح و تنظيم 

  . ساعتی که ساخته بودم، استفاده می کردم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ١٠زندانبان ها هفته ای دو نوبت، روزهای يکشنبه و چهارشنبه تيغ و آينه ای کوچک برای اصالح صورت می آوردند و بعد از  1
 . دقيقه برای پس گرفتن آن برمی گشتند
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  ا درتاريکی سلول  روشنايی فرد
مواقعيکه نمی . من هنوز در تاريکی مطلق نشسته بودم و به علت تاريکی نمی توانستم درسلول راه بروم

اه گناخودآ. توانستم قدم بزنم، هم وقت برايم ديرتر می گذشت و هم فشار روانی بيشتری راتحمل می کردم

 به هم می خورد و تيک های عصبی به سراغم می انگشت ها و دست هايم لرزش پيدا ميکرد و پلک هايم بيشتر

  .مدند آ

از . البته درست است که نمی توانستم در تاريکی سلول قدم بزنم، ولی تاريکی سلول يک حسن برايم داشت 

. مرا در سلول انفرادی حبس کرده بودند ، اجبارًا شب ها در زير روشنايی المپ سلول می خوابيدم هنگاميکه 

المپ چشم هايم را اذيت ميکرد و نمی توانستم باتوجه به فشارهای روحی ر آزار دهنده بود، ونور اين برايم بسيا

از مدتی هم خوابم می برد، دوباره بر اثر گرما يا نيش  تازه وقتی بعد . که بر من وارد می شد، براحتی بخوابم

   .آمدپشه ها از خواب می پريدم، و به دنبال آن سر دردهای شديد به سراغم می 

مرس های . است من هميشه در سلول انفرادی اين احساس را  داشتم که يک نفر در حال نگاه کردن من

نيز که به وسيله بلندگوهای ريز جاسازی شده در سلول به گوشم می رسيد، اين احساس راهميشه در  زندانبان ها

  . وجودم زنده نگاه می داشت

و ،  می بردم و دستم راداخل بينی ام می کردم – به جای شانه –م اگر دستم را به داخل موهای سر مثًال من

من را در فشار روانی مضاعف می گذاشتند " مرس زدن"  با  هايااينکه قسمتی از بدنم را می خاراندم، زندانبان

  .درگير مسئله ای می کردند و اجازه نمی دادند در فکر و خيال خودم باشم و هميشه ذهنم را

هيچکدام از زندانبان ها نبودند، ولی " دوربين مخفی " اتاق کنترل  پشت مانيتور مواقع درشايد هم بعضی 

" ذهنم را " مرس" زندانبان ها با . اين احساس راداشتم که يکی از آنها در حال نگاه کردن من استمن هميشه 

 ل اينکه ذهن من را نسبتهم نمی زدند، به دلي" مرس" کرده بودند و حتی موقعيکه ديگر زندانبان ها " شرطی

رؤياهای خودم به داخل زندان می کرده بودند، دوباره ذهنم را از تصورات خيالی و " شرطی" به موضوعی 

  . کشاندند

فکر ميکنم چند ساعتی اززمان آوردن شام گذشته بود، ولی آنها به عمد و بخاطر شعاری که نوشته بودم؛ 

با صدای درب آهنی . که صدای باز شدن درب محوطه هواخوری آمددر همين فکر بودم .  غذا نياورده بودند

پيش خود ميگفتم . نگران برخورد و عکس العمل زندان بان ها بودم . بالفاصله اضطراب و نگرانی سراغم  آمد

   آنها چگونه برخورد خواهند کرد؟ من بايد با آنها چگونه برخوردی داشته باشم؟ 

زندانبان ها با شدت بيشتری کشوی آهنی درب سلول راعقب . وار تکيه دادماز گوشه سلول بلند شدم و به دي

!! آنها با چفت و بست  قفل درب سلول بازی. کمی صبر کردم، ولی درب را باز نمی کردند. و جلو می کردند

من پشت درب سلول منتظر ماندم تا . همين انتظار غيرمعمول ، تأثير روانی خودش را می گذاشت. ميکردند

   . ب باز شود و غذا را بگيرمدر

من . در تاريکی حسن عزتی و بهرام جنت سرايی درب سلول راباز کردند و سبد غذا راجلوی درب گذاشتند

زندانبان ها منتظر بودند که من سئوال کنم چرا المپ سلول را . هم يلقوی و تکه نانی که داخل سبد بود، برداشتم

. ندانبان ها به عنوان اعتراض حرف نمی زدم، به سکوت خود ادامه دادمروشن نمی کنند؟ ولی من که مدتها باز

  . زندانبان ها هم درب سلول را بستند و رفتند
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اين بود که من سکوت چند ماهه خود را بشکنم و با آنها حرف بزنم، ولی من لب نمی  خط زندانبان ها" 

 سکوت می  منچرا نان نياورديد، ولیآنها بگويم مثًال نان نمی آوردند که اين بهانه ای شود که من به . گشودم

   .کردم

آنها می خواستند . البته زندان بان ها از روشن نکردن چراغ سلول هدف ديگری رانيز دنبال می کردند 

 فاصله اين، تا درکه به علت تاريکی ، شعار روی ديوار سلول را نديده اند خودشان رابه کوری بزنند و بگويند

  ." و به زندانبان ها منتقل کند مسعود رجوی خط برخورد با من را بگيرد سهيال صادق از

گوشه سلول جای . ليوان و قاشق يکبار مصرف راجلو آوردم. ظرف غذا و نان راگوشه سلول گذاشتم 

  . مناسبی بود و از آنجا می توانستم هنگام غذاخوردن به آسمان هم نگاه کنم

ولی ديدم . ند را در دهانم گذاشتم و درهمين حال درب يقلوی راباز کردميک لقمه از نان بياتی که آورده بود

تم را داخل ظرف چرخاندم، ولی چيزی پيدا سدرتاريکی سلول باز د. ظرف غذا خاليه و چيزی درآن نيست

  . نکردم ، زيرابعضی شب ها يک تکه پنير به عنوان شام  گوشه ظرف غذا می گذاشتند

. تکه نانی را با چای سردو تلخ نوشيدم.  غذا را بستم و دم درب سلول گذاشتملبخند معنی داری زدم و ظرف

  . چای را به اندازه ای شکر می ريختند که قسم شان راست باشد که چای تلخ نياورده اند

  : را در آنجا کارگذاشته اند؛ نگاهی کردم و گفتم" دوربين مخفی" به قسمتی از سقف سلول که حدس می زدم 

  ." همان جايی که سارای آبی من است. مثل شيرينی دانمارکی می مونه.  نان خالی خيلی خوشمزه ترهاتفاقًا" 

  . سپس خنديدم، آن چنان بلند و از ته دل می خنديدم که گرسنگی را فراموش می کردم و سير می شدم

و اذيتم می کرد، به من فشار می آورد  برايم اين کار زندانبان ها قابل پيش بينی نبود ، ولی چيزی که

بلکه اين بود که آنها گرسنگی می دادند ،شکنجه می کردند، و ضمنًا می خواستند اين نقش راهم . گرسنگی نبود 

   .  بازی کنند که قصد اذيت و آزار مرا نداشته و فراموش کرده اند که غذا بياورند

خيلی وقت . م هم نمی توانستم بزنماز بدشانسی من هوا هم مهتابی نبود و ديگر قد. چراغ سلول خاموش بود

ها که چراغ سلول را روشن نمی کردند ،بخاطر مهتابی بودن هوا و عادت کردن چشم هايم به تاريکی ، می 

  . توانستم درسلول قدم بزنم ولی امشب آسمان هم با من نبود

زير پتو . م می انداختميکی را زيرم می انداختم و ديگری که بزرگتر بود ، را روي. دو تا پتوی پاره داشتم

از چهارديواری تنگ . و خيال رها کردم  خودم را در دريای رؤياخزيدم و همينکه گرمای پتو را احساس کردم،

کردم که ناگهان زندانبان ها بخاری سلول می سلول خارج شدم  پرواز کنان به هر کجا که دوست داشتم، پرواز 

  . را خاموش کردند

کرد و مرا دوباره از ميان کوچه پس ل، پرواز من را در دنيای خيال قطع قطع شدن صدای بخاری سلو

وسيله زندانبان ها بعد از نياوردن غذا، . به سلول انفرادی قرارگاه اشرف درعراق باز گرداندکوچه های تهران 

  . گرمايی سلول را نيز در سرمای زمستان ازمن دريغ کردند

  : نگاهی کردم وگفتم" دوربين مخفی" به 

  !!" . بندی" دربندی واقعًا در 

که سلول سرد بود، ولی آنها بارها تجربه کرده صد البته . زندانبان ها می خواستند من را از سرما بترسانند

   .ها پتوی پاره را به خودم می پيچيدم و راه می رفتم و بااميد به آينده خودم را گرم ميکردمبودند که من ساعت 
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ايی که در سلول داشتم ازتوی بقچه ای که به عنوان ساک درست کرده بودم، خارج بلند شدم و تمام لباس ه

بود که در   ١ آن موقع لباس های زندان همان لباس فرم بيمارانی. دو دست لباس زندان به من داده بودند. کردم

ست شلوار و دو د.  که روزی خود مسئول آن بيمارستان بودمدبغداد بستری می شدن" بيمارستان طباطبايی" 

ولی با . من بودم و غم و تنهايی. شبی سرد و تاريک بود. پوشيدم و زير پتو رفتمپيراهن را روی يکديگر 

به  را" غم و سرما" خيال در کوچه پس کوچه های ذهنم گرم می شدم و وقتی که داغ می شدم سر رقص 

   . ديوارهای سلول می کوبيدم

، راز استفاده از بخاری برقی را در زندان های سازمان برايتان بگذاريد به جای پرواز دررؤياهای خودم

                      .تعريف کنم

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

" صوص زندان سفارش داد و ديگر از لباس های  بيماران البته سازمان در سال های بعد برای اعضای زندانی ، لباس های مخ 1
 . برای زندانبان استفاده نمی کرد" بيمارستان طباطبايی
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  از چراغ نفتی تا بخاری برقی

بخاری هايی را که داخل سلول کارگذاشته بودند، از بخاری های برقی مدرنی بود که سازمان از کشورهای 

  .  عراق آورده بودی و بهراروپايی خريدا

اساسًا در عراق از اين . بود و به همين نام در سازمان معروف شده بودند" دايکن" مارک اين بخاری ها

نوع بخاری ها پيدا نمی شد و هنگاميکه شهروندان و نظاميان عراقی که برای کارهای مختلف تأسيساتی و 

به داخل قرارگاه های سازمان می آمدند، ) بودندکه خود عراقی ها داده ( تعميرات تانک ها و ادوات جنگی 

  . هميشه چشمشان به دنبال اين بخاری های برقی بود

. مسعود رجوی دستور داده بود که برای زندان ها نيز به جای چراغ نفتی از همين بخاری ها استفاده کنند

  . ف رادنبال ميکردالبته مسعود رجوی دلش به حال زندانيان نسوخته بود، بلکه بااين کار چند هد

هدف اول اين بود که برای خاموش و روشن کردن آن زندانيان مجبور باشند بازندانبان ها ارتباط کالمی پيدا 

  . چون بخاری رانزديک سقف سلول کارمی گذاشتند و دست زندانی به کليد بخاری نمی رسيد. کنند

 صبح به سلول ١٠ن ترتيب بود که ساعت روال کار زندانبان ها برای روشن و خاموش کردن بخاری به اي

مراجعه می کردند و يک چهارپايه به من می دادند که زير پايم بگذارم تا بخاری راروشن کنم ، و ظهر هنگام 

بعد از ظهر هم نزديکی های غروب دوباره چهارپايه را می .  بخاری را خاموش ميکردند رهآوردن ناهار دوبا

  . دمآوردند و بخاری راروشن می کر

بان ها می توانستند به راحتی بخاری را نالبته پريزها و کليدهای برق در بيرون از سلول قرار داشتند و زندا

  . زندانی ارتباط کالمی پيدا کنند خاموش و روشن کنند، ولی از چهارپايه استفاده می کردند تا بتوانند با

ند، به بهانه فراموشی، چهارپايه را نمی از طرف ديگر هر وقت زندانبان ها می خواستند مرا آزار ده

البته داليل ديگر استفاده از بخاری برقی و کارگذاشتن آن نزديک سقف سلول . آوردند تا بخاری را روشن کنم

. را داخل قاب و شبکه های بخاری جا سازی کنند " دوربين مخفی" که می توانستند بلندگو و حتی  اين بود

بان ها دو سه هفته يکبار به داخل سلول می آمدند و بخاری را به بهانه سرويس يا سادات دربندی و ديگر زندان

  . بدون گفتن دليلی می بردند و بعد از چند ساعت برميگرداندند

البته مسعود رجوی به دليل اساسی ديگری نيز از بخاری برقی بجای نفتی در زندان هايش استفاده می کرد، 

  . زه های رجوی کمک می کندکه توضيح آن به روشن شدن انگي

طباطبايی محل استقرار   .مسئوليت داشتم ١من در بيمارستان سازمان به نام طباطبايی.  بود١٣۶۶حدود سال 

  از معاونين هيئت اجرايی و نماينده فعلی سازمان  ٢معصومه بلورچی.  بود عراق سازمان در" بخش امداد" 

                                                 
 درجبهه های جنگ هنگام ١٣٥٩  دکتر احمد طباطبايی از اعضای سازمان مجاهدين بود که در آغاز جنگ ايران و عراق در سال  1

از . رجوی درخاک عراق، نام وی را برای بيمارستان سازمان در بغداد انتخاب کردمسعود . تدارک رسانی توسط ارتش عراق کشته شد
را همان رژيم صدام حسين می داد که وی را در جبهه " بيمارستان طباطبايی" عجايب روزگار اين بود که پزشک و دارو و امکانات 

   . های جنگ کشته بود
. پدر ومادر وی از خانواده های زمين دار و مرفه شهر بابل محسوب می شدند. دمعصومه بلورچی بانام تشکيالتی فرشته اهل بابل بو 2

وی وهمسرش بعداز آغاز درگيريهای . وی پزشک عمومی بود و با رضا منانی از اعضای قديمی سازمان مجاهدين خلق ازدواج کرد
 سازمان مجاهدين به معصومه بلورچی داشت، اين يکی از انتقاداتی که عمدتًا.  به فرانسه رفتند و سپس به عراق آمد١٣۶٠ خرداد ٣٠

هميشه . را که در جامعه کسب می کند، در خودش حل نکرده است" پزشک" يک ! بود که وی هنوز ويژگی های اجتماعی و منفی
وی . بوددرنشستهای شورای مرکزی سازمان ، يکی از انتقاداتی که معصومه بلورچی مجبور بود از خودش داشته باشد در اين حوزه 

مسعود رجوی و مريم رجوی پزشک اختصاصی مريم در داخل عراق بودکه خاطرات مربوط به اين " دفتر"  مدتی در ١٣٧٠در سال 
  . دوره رادر کتاب بعدی به چاپ خواهيم رساند
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در بغداد بود و من تحت مسئوليت وی مسئول يکی " باطبايیدر کشور آلمان، مسئول بيمارستان طمجاهدين 

  . از سه بخش اين بيمارستان بودم

  : معصومه بلورچی گفت. من در اتاق کارم در طبقه سوم مشغول کار بودم که آيفون زنگ زد

  ." حسن بيا اتاق من برادر شريف آمده، کار داره" 

دليل وصل . که مسئوليت آن با مهدی ابريشمچی بودبود " ستاد روابط با عراق" بخش امداد زير نظر " 

هميشه با پزشکان، " بخش امداد" اين بود که " ستاد روابط با عراق" به " بخش امداد" بودن تشکيالتی 

نيز از طريق سرويس اطالعاتی عراق دندانپزشکان و فيزيوتراپ های عراقی سرو کار داشت و اين افراد 

" ستاد روابط با عراق"به " بخش امداد" کار  بنابراين برای سهولت .  می شدندگزينش و به ستاد روابط معرفی

  ." وصل بود

مهدی ابريشمچی و . و اتاق معصومه بلورچی رفتم" بيمارستان طباطبايی" من به طبقه پنجم ساختمان 

ود بقرار. نشستم با آنها سالم و احوالپرسی کردم و روی يکی از صندلی ها .  هم نشسته بودند١محمود عضدانلو 

                                                                                                                                               
  

  
 
لو خواهر کوچکتر وی مريم عضدان. محمود عضدانلو از اعضای قديمی سازمان مجاهدين و از زندانيان سياسی رژيم شاه می باشد 1

محمود عضدانلو مدت زيادی در ستادهای ديپلماسی، اطالعات . می باشد که از طريق فعاليت های برادرش با سازمان مجاهدين آشنا شد
 به ستاد حفاظت سازمان منتقل شد و باتوجه ١٣۶٨وی از سال . معروف بود" محمود ديپلمات" و امداد سازمان فعاليت داشت به عنوان 

 به فرانسه ١٣٧٠وی از سال . وی باخواهرش مريم، يکی از فرماندهان ارشد حفاظت ومحافظ فيزيکی مريم رجوی شد!  محرم بودنبه
 عضو ١٣۶۴وی در سال . در حومه پاريس را برعهده گرفت" شهرک اوورسور واز" منتقل و مسئوليت حفاظت از پايگاه سازمان در 

وی هم اکنون از طرف رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت . ايی سازمان بود عضو هيئت اجر١٣٧٠مرکزيت، و در سال 
  . منصوب شده است
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 ومهدی ابريشمچی بعد از کمی تکه پرانی . مدآبعد از چند لحظه او هم .  هم به اين نشست بيايد١تر فاضل دآ

  : شوخی که يکی از ويژگی های شخصيتی و تشکيالتی وی بود، بدون هيچ توضيحی گفت

بنابراين هر . زنده بماند دستور داده که وی بايد حتمًا ) مسعود رجوی(" برادر" يک مجروح داريم که 

 رفته که منجر به ٢وی ديروز روی تله منور. کاری که الزم است بايد برايش انجام دهيم تا وی زنده بماند

دکتر عباس شاکری باتوجه به دانش . سوختگی شديد وی شده است و تا چند ساعت ديگر به بغداد منتقل می شود

 به ويژه چند مجروح بد حال سوختگی بالفاصله پيشنهاد –و تخصص پزشکی اش و همينطور تراکم مجروحين 

  . کرد که بهتر است وی به اروپا منتقل شود

  : دکتر شاکری به لحاظ پزشکی استدالل های خودش را مطرح ميکرد، در ادامه معصومه بلورچی گفت

                                                                                                                                               

  
  
  

حسن محصل  يکی از زندانبان و شکنجه ) نفر دوم از چپ( کنار وی .  نفر اول از سمت چپ محمودعضدانلو می باشد–در تصوير باال 
  .  هم حسن نظام الملکی می باشداين جماعت!! امام جماعت. گران سازمان مجاهدين ديده می شود

 
 به سازمان مجاهدين پيوست و به همراه ١٣۵٧ بهمن ٢٢دکتر عباس شاکری بانام تشکيالتی فاضل از نخستين پزشکانی بودکه بعد از  1

ی های بيمار( وی متخصص رشته اورولوژی . را در تهران تشکيل داد" امداد پزشکی مجاهدين" چند تن از پزشکان هوادار سازمان، 
با .  مسئول مداوای اعضای تيم های عملياتی بود که در درگيری ها زخمی می شدند١٣۶٠ خرداد ٣٠او پس از . بود) مجاری ادرار

" ستاد فرماندهی پيشمرگه های مجاهد خلق" فروکش کردن عمليات های نظامی سازمان در شهرها وی نيز به کردستان منتقل شد و در 
وی در کردستان جراحی های کوچک بابی حسی موضعی رابر روی مجروحين عمليات نظامی . ادامه داد در کردستان فعاليتش را 
وی به لحاظ دانش و تخصص پزشکی ،نخستين پزشک سازمان محسوب می شد، البته به لحاظ رتبه تشکيالتی . سازمان انجام می داد

بود، و به همين دليل تحت برخورد " فرهنگ بورژوازی" ژگی های ولی وی نيز از طرف سازمان متهم به داشتن وي. نيز اين چنين بود
دکتر احمد اجتهادی با ( البته قبل از اينکه اين انتقادات به عباس شاکری، معصومه بلورچی يااحمد اجتهادی . تشکيالتی قرار ميگرفت

بر می گشت که " تخصص و ايدئولوژی" ث باشد، به ديدگاه سازمان به بح.)  از سازمان جدا شد١٣٧٠نام تشکيالتی بهرنگ در سال 
ضمنًا وی به مدت چند سال پزشک ويژه مسعود . اصل را بر ايدئولوژی قرار می داد و اساسًا از فهم مقوله های تخصصی باز ميماند

ارم که در د" بخش امداد" و " ستاد حفاظت" از عباس شاکری خاطرات زيادی مربوط به دوران فعاليت خودم در . رجوی در عراق بود
با نام تشکيالتی سارا نيز از اعضای شورای رهبری سازمان است " فرح مختار" همسر وی . جلد دوم اين کتاب به آن خواهم پرداخت

 به عنوان هيئت اجرايی قيد ١٣٧٠نام عباس شاکری درليست شورای مرکزی در سال . که به دستور رجوی از يکديگر طالق گرفتند
 .  از طرف مسعود رجوی به عضويت شورای ملی مقاومت منصوب شده استوی هم اکنون. شده است

تله منور يک نوع مين از گروه مين های ضد نفر است که در ميادين مين برای لو رفتن محل نيروی عمل کننده استفاده می شود و  2
 . باعث سوختگی شديد فرد رونده بر روی تله منور می شود
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  . را هم بپرسيم  ١بد نيست نظر دکتر احمد

  : طع کرد و گفتولی محمود عضدانلو صحبت معصومه بلورچی راق

  ." فعًال الزم نيست. نه با دکتر احمد بعدًا مشورت می کنيم" 

  : خطاب به عباس شاکری گفتسپس محمود عضدانلو  

امکان فرستادن وی به خارج از عراق برای سازمان وجود ندارد و هر کاری که امکان دارد، بايد در داخل 

  ." عراق برای وی انجام داد

کرد، زير بار نمی رفت، ولی در ميبر روی نقطه نظرهای تخصصی خود پافشاری دکتر فاضل که هميشه 

هر صورت در انتهای بحث پذيرفت که اين مجروح سوختگی درداخل بغداد و در بيمارستان طباطبايی بستری 

سپس وی درخواست کرد که يکی از پرستارهای تحصيل کرده و با تجربه سازمان . و تحت درمان قرار گيرد

 منتقل شود که د  بغدا به بيمارستان طباطبايی٢به نام زهره دروديان " سوانح و سوختگی" صص تخدر 

بالفاصله مهدی ابريشمچی با پيشنهاد وی موافقت کرد و به محمود عضدانلو گفت اين مسئله راپيگيری کند تا 

  . منتقل شود" بيمارستان طباطبايی" ، به " قرارگاه حنيف" زهره دروديان از 

 نيز که يک شهروند نروژی بود و تخصص ويژه در امور پرستاری داشت، در (gerete) ٣"گرته " ته الب

اما دکتر فاضل برای تقويت کادر پرستاری بيمارستان طباطبايی بغداد از . حال کار در بيمارستان طباطبايی بود

  . ودابريشمچی خواسته بود که زهره دروديان نيز به بيمارستان طباطبايی منتقل ش

خالصه بعد از بحث های مختلف قرار شد، مجروحی که هنوز اسمش رابه ما نگفته بودند به تنهايی در يک 

  : مهدی ابريشمچی نيز در ادامه گفت. بخش بيمارستان تحت مداوا و مراقبت پزشکی قرار گيرد

وجه به باال رفتن هم با ت) محمود عضدانلو( کاظم . مسئوليت پزشکی اين کار بر عهده دکتر فاضل است" 

  ." يت کاظم قرار می گيرندلته و مجموعه امداد تحت مسئوشتعداد مجروحين به امداد منتقل می شود و خواهر فر

برای من و احتماًال دکتر فاضل کمی اين اقدام عجيب بود ،و اين ميزان انرژی گذاری سازمان پرسش 

  . ولين ارشد سازمان بر روی مين رفته استمن پيش خود حدس می زدم حتمًا يکی از مسئ. برانگيز بود

تمام بدن وی سوخته بود . در هر صورت بعد از چند ساعت مجروح موردنظر به بيمارستان طباطبايی رسيد

بالفاصله چندعمل جراحی بزرگ توسط پزشکان عراقی بر روی وی . و جای سالم در بدن وی مشاهده نمی شد

  : زهره دروديان ميگفت. صورت گرفت

                                                 
 تحصيالت خودش رادر فرانسه تمام کرده و در حال گذراندن ١٣۶۶ر مسعود رجوی بود که در سال دکتراحمد رجوی برادر کوچکت 1

بيمارستان طباطبايی در بغداد محيط آموزشی خوبی برای مسلط شدن وی به روش های جراحی بود و به . تخصص جراحی داخلی بود
سوب می شد و به دليل نسبت خانوادگی با مسعود رجوی از وی به لحاظ تشکيالتی يک تيپ عادی مح. همين دليل مدتی به عراق امد

قصد ندارم غيرمنصفانه برخورد کنم و بحث ها را با يکديگر قاطی کنم، ولی در همان موقع نيز که . امتيازات ويژه ای برخوردار بود
يشتر از اينکه دلش به خاطر بيماران هنوز از سازمان جدا نشده بودم در يک گزارش انتقادی به محمود عضدانلو نوشتم که دکتر احمد ب

و مجروحين مجاهدين بسوزد، بدنبال افزايش مهارت و تجربه کردن دانش پزشکی خودمی باشد، تا به اروپا برود و در آنجا تخصص 
فاق سپس وی به ات. وی بعد از مدتی ديگرنتوانست درعراق بماند و به سادگی از عراق خارج شد و به اروپا آمد. خود را بگيرد

 . همسرش از طرف مسعود رجوی به عنوان عضو شورای ملی مقاومت منصوب شدند
زهره دروديان دارای ليسانس پرستاری باتخصص جراحت های سوختگی بود و چندين سال در بيمارستان های تهران تجربه عملی  2

رضا دروديان نيز . ديان به عراق آمد به همراه همسرش رضا درو١٣۶۵وی از سال . داشت و درکار تخصصی اش بسيار مسلط بود
 . از زندانيان آزاد شده رژيم جمهوری اسالمی بود که بعد از آزادی به عراق آمد

خانم گرته همسر آقای غالم شير علی از اعضای قديمی سازمان بود که به همراه همسرش برای فعاليت به عراق آمده بود، ولی هر دو  3
 .  از سازمان و عراق جدا شوند١٣٧٠ازمان مجاهدين با سختی های فراوان توانستند درسال نفر بعد از پی بردن به ماهيت س
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وختگی های وی بسيار عميق می باشد و ازپوست به گوشت و سپس استخوان رسيده است و احتمال س" 

  ." مرگ وی نيز وجود دارد

 بحث از مسئولين ارشد سازمان نبود، بلکه يکی از اعضای ساده دبرخالف تصور اوليه من، مجروح مور" 

حتی به خودم انتقاد کردم .  قابل تقدير بودسازمان بود و ميزان احساس مسئوليت و انرژی گذاری سازمان برايم

برده ام؟ چرا در ذهن خود تصور کرده ام که سازمان اين ميزان  در ذهن خودم زير سئوال که چراسازمان را

  " ؟!می دهد ی گذاری را فقط برای مسئولين ارشد خود انجام ژانر

او مدتی را در پايگاه های . يه آمد از ايران به ترک١٣۶۵بهرام خواجوی متولد کرمانشاه بود و در سال 

  . و بعد از چند ماه توسط سازمان به بغداد منتقل شد ترکيه فعاليت کردسازمان دراستانبول 

نجا متوجه مطلبی شدم که آن موقع ها بسيار نادر آمن يک شب که شيفت بودم ديرهنگام به اتاق وی رفتم در

  . فتد، و يا حداقل برای من اين مسئله بسيار ناشناخته بودو کمياب بود که چنين مسائلی درسازمان اتفاق بي

می داد و من " مرگ بر خمينی"  شديدی که داشت شعاردبهرام خواجوی در حالت نيمه بيهوشی و در

 و به دست ها و پاها و صورت وی نگاه می کردم که چگونه تمام بدن وی در اثر سوختگی کنارش نشسته بودم 

  . باند پيچی شده بود

و درد خيلی زيادی داشت و هر دو ساعت يکبار آمپول های آرام بخش بسيار قوی مانند واليوم و پتدين و ا

  .غيره به وی تزريق می شد، ولی وی همچنان درد می کشيد و بی اختيار در حال هذيان گويی بود... 

مبارزه عليه رژيم من در حاليکه همچنان با حالت تحسين به وی نگاه می کردم که خود رااين چنين در 

مرگ بر "جمهوری اسالمی فدا کرده است، در کمال شگفتی شنيدم که بهرام خواجوی بعد از چند بار شعار  

    .  را به دنبال آن تکرار کرد و من در جای خود خشکم زد" مرگ بر رجوی" ، يکبار نيز شعار "خمينی

ن خودم برای فداکاری هايش تحسين ميکردم، چند لحظه قبل او را در ذه. احساس متناقضی پيدا کرده بودم

  : پيش خودم گفتم. ولی حاال از زبان وی چيزديگری می شنيدم 

    " چرا عليه برادر شعار می دهد؟" 

 داد و چندبار آن را تکرار کرد و سپس سکوت تمام وجود او "مرگ بر خمينی"او دوباره شعار 

ه حتمًا شعار دادن عليه برادر رااشتباه شنيده ام و به گوش م شدن وی به خودم گفتم کرا بعد از آ.رافراگرفت

  . سپس بعد از آن احساس متعادلی پيدا کردم.شک کردم های خودم

می " مرگ برخمينی" ولی بعد از چند لحظه دوباره بهرام در حالت درد و نيمه بيهوشی در حاليکه شعار 

  . اشتباه نمی کردم و درست شنيده بودممن ديگر . را نيز تکرار کرد" مرگ بر رجوی" داد، شعار 

  .  به داخل اتاق کارم رفتم و در فکر فرو رفتم

وی . روز بعد محمود عضدانلو برای چک وضعيت وی به همراه معصومه بلورچی به داخل اتاق کارم آمد

  : به من گفت

  ." بايد به وی رسيدگی و توجه زيادی بکنيد! حسن" 

  : گفتمضمن تأييد حرفهای وی به او  من

" بهرام بعضی وقتها در خواب و بيداری حرف می زند و واقعًا درد زيادی می کشد، گاهی اوقات هم شعار 

  . می دهد" مرگ برخمينی
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  ." راهم شنيده ام" مرگ بر رجوی" عار شمن به محمودعضدانلو  نتوانستم بگويم که از وی " 

  : او گفت. جوی نقل کرده بودم، خرسند شده بودمحمودعضدانلو تحت تأثير برخورد مثبتی که از بهرام خوا

هر موقع که باشد عيبی ندارد، حتمًا . حتمًا هر وقت بهرام در خواب حرف می زنه ، من را صدا کن! حسن"

  ." من را صدا کن

  . منهم گفتم باشه

او از اتاق روز بعد به دنبال فضايی که من از بهرام خواجوی به محمودعضدانلو انتقال داده بودم، دوباره 

  .  به رنگ قهوه ای بوديدست محمود عضدانلو يک قران با جلد.  بيمارستان آمد٢کارش به داخل بخش 

  : محمود عضدانلو به من گفت

بيا با هم . برای بهرام فرستاده است و برايش هم يادداشتی درابتدای قران نوشته است" برادر" اين قران را

  . را به وی بدهم" برادر" ی معرفی کن تا هديه اتاق بهرام برويم و من را به وبه 

  . مابه داخل اتاق بهرام رفتيم

برای ورود به اتاق مجروحين سوختگی ، از طرف متخصصين عراقی و دکتر شاکری ضوابط خاص " 

  ." پزشکی تدوين شده بود که همه بايد قبل از ورود به اتاق از روپوش ،دمپايی و ماسک استريل استفاده کنند

وی هيچ لباسی به تن . ودعضدانلو نيز اين ضوابط را رعايت کرد و به داخل اتاق بهرام خواجوی رفتيممحم

  . چشم های بهرام روی هم بود، ولی خواب نبود. نداشت، چون تقريبًا تمام بدنش بانداژ شده بود

  : من محمود عضدانلو را به بهرام خواجوی معرفی کردم و گفتم

  ." ن سازمان و بخش امداد استيلبرادر کاظم از مسئو" 

بدنبال سکوت . ولی بهرام عکس العملی نشان نداد. از بهرام خواجوی حالش را پرسيدمحمود عضدانلو 

  : مسعود رجوی را روی ميز کوچک کنار تخت گذاشت و گفت!! بهرام، محمودعضدانلو قران اهدايی

  ." ه زودتر حالت خوب خواهد شدهر چ... انشاا. يت فرستادهرااين قران را برادر ب! بهرام" 

. لب های متورم بهرام از يکديگر باز نمی شد، بهرام نمی توانست حرف بزند و يا به عمد حرف نمی زد

  . محمود  عضدانلو هم بعداز چند لحظه از او خداحافظی کردو از اتاق بيرون آمديم

  :اد نيز در آن نهفته بود، به من گفتمحمود عضدانلو بعداز خروج از اتاق بهرام در حاليکه کمی لحن انتق

هستم، وی احتماًال من را نمی " مريم" به بهرام من را به طور کامل معرفی کن و بگو که من برادر 

  !!شناسد

  .  را با تکان دادن سر تأييد کردمومن صحبتهای محمود عضدانل

اشت، با کادر پزشکی بهرام با توجه به دردهای کشنده جسمی که در بدن و همچنين در قلب خود د

در دستور کارش قرار داده بود و از خوردن   رابيمارستان سازمان همکاری نمی کرد و سکوت و مبارزه منفی

که تحت مسئوليت    ١بهرام بامن و يکی ديگر از بچه ها با نام اصغر. و آشاميدن و مصرف دارو امتناع ميکرد

لحاظ عاطفی و همدردی و رسيدگی های پزشکی توجه زيادی من در امداد بود، برخورد بهتری داشت؛ زيرا به 

  . به او می کرديم

                                                 
 به عراق ١٣۶۵وی از زندانيان آزاد شده از زندان رژيم جمهوری اسالمی بود که در سال . اصغر نام تشکيالتی فرهاد صداقتی بود  1

" مسئول نهاد"  با سطح تشکيالتی ١٣٧٠القاعده مجاهد در پاييز نام وی به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان در نشريه فوق . آمد
 . قيد شده است
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 نمی کرد، ولی من متوجه هرچند که او بطور شفاف صحبت. بهرام زياد صحبت کردم من درماه های بعد با

بعدها متوجه شدم که وی می . سوخته است ١نرفته و به وسيله چراغ نفتی "  تله منور" شدم که وی روی 

دان به عنوان اعتراض ياتحت زن از سازمان جدا شود، ولی سازمان او را به زندان انداخته و در خواسته

  . فشارهای جسمی و روانی اقدام به خودسوزی کرده است

  من نمی دانم االن بهرام خواجوی کجاست؟ آياوی زنده است يانه؟ 

 در آن هنگام من از امداد به بخش . قرارگاه اشرف بودمن آخرين بار که وی را ديدم، او در بيمارستان

بعد از . ستان اشرف مراجعه کرده بودمرسازمان منتقل شده بودم، ولی به علت بيماری که داشتم به بيما آموزش 

در شرايط روحی قبلی بود و روی  او کماکان انهوی رفتم که حالش را بپرسم، ولی متأسفاتمام کارم به اتاق 

. او لبخندی زد. کمی با او شوخی کردم. دکر مید و همچنان چشمهايش را باز نتخت در تاريکی دراز کشيده بو

يکی از گوش هايش بطور کامل از بين رفته بود و همچنان . تغيير شکل داده بودندچهره و دست های وی کامًال 

ن و من بعدها از بعضی بچه ها شنيدم که وی بعد از دوسال درما. چرخدار و عصا حرکت می کردبا صندلی 

 متری را در مدت چنددقيقه با عصا طی کند ،اقدام به خروج و ۵٠مداوا در حاليکه حداکثر قادر بود يک فاصله 

 وی را دستگير می ٢پايگاه جالل زاده" نگهبانی و گشت" کرده، که افراد  " بيمارستان طباطبايی" فرار از 

  .کنند

لی از طرف ديگر توانسته بود با کار خودش به وی بعد از خودسوزی در زندان بسيار درد و رنج کشيد، و

 در درون سازمان بگويد و تأثير خودش را بگذارد و در اين مسير افراد بسياری را از استبداد" نه "استبداد

  .  مطلع کند و يا تلنگری بر ذهن آنان وارد کند، که کرد

ن دستور داده بود که در زندان ی و خودسوزی بهرام خواجوی به زندانباکشنيز بر اساس تجربه خودرجوی 

   . شتن چراغ نفتی خودداری و بجای آن از بخاری برقی استفاده کننداهای سازمان از گذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
نام کارخانه سازنده اين چراغ های " عشتار. " معروف بود" عشتار" اين نوع چراغ های نفتی درسازمان و بين مردم عراق به نام  1

 . نفتی بود
بغداد بود که مهدی ابريشمچی و عباس داوری ) چهل دزد( ربعين حرامين پايگاه جالل زاده پايگاه اصلی سازمان مجاهدين د رمنطقه ا 2

يک طبقه از اين پايگاه به افسران امنيتی رژيم صدام حسين اختصاص داشت، ضمن اينکه در خانه ای کنار پايگاه . در آن مستقر بودند
ريبًا بيش از ده الی پانزده ساختمان چند طبقه از در اين منطقه تق. جالل زاده بقيه نيروهای امنيتی رژيم صدام حسين حضور داشتند

پايگاه های طباطبايی ، از هدی، ميرزايی، سيفی، . طرف سازمان اطالعات و امنيت عراق در اختيار سازمان مجاهدين قرار گرفته بود
 در خيابانی ديگر قرار داشت اقامتگاه اختصاصی مسعود رجوی نيز در همين محدوده و. دراين محل قرار داشتند... سعادتی، بقايی و 

 . که افراد سازمان به آن نمی توانستند نزديک شوند که درکتاب آينده ام به آن خواهم پرداخت 
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    خودکشی!جزای
با برخوردهای بعدی و فعلی ، ١٣۶۶البته نحوه برخورد مسعود رجوی باخودکشی بهرام خواجوی درسال 

  . او تفاوت اساسی پيدا کرده است

ن در آن مقطع به دليل اينکه تعدادی از اعضای سازمان از خودسوزی بهرام خواجوی مطلع شده سازما

بودند ، برای بهبود وضعيت جسمی و پزشکی او انرژی بسيار گسترده و فراوان گذاشت، تا مرگ وی تأثيرات 

  . منفی در درون تشکيالت باقی نگذارد

ق آخرين اطالعی که من دارم آقای مسعود رجوی در ولی شرايط درسال های بعد بسيار تغيير کرد و طب

 در قرارگاه اشرف باتوجه به گسترش خودکشی ها در سازمان و بطور مشخص بعد ١٣٨٠ شهريور ٢٠نشست 

رجوی ابتدا . در نشست عمومی مجبور به موضع گيری در درون تشکيالت شد ١از خودکشی آالن محمدی ، 

ليک ناخواسته سالح هنگام نگهبانی قلمداد کرد و در ادامه خطاب به خبر خودکشی آالن محمدی را ناشی از ش

  : اعضا و مسئولين سازمان اعالم کرد

از اين پس به تمام فرماندهانتان ابالغ کرده ام که هر کس خودکشی کرد او را الی يک ملحفه پيچيده و به " 

  خودداری ٢! دن آنان درمزار شهداخارج از قرارگاه های ارتش آزاديبخش منتقل و دفن کنند و از خاک کر

  . کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ساله بودکه با حيله و نيرنگ و باانيگزه ديدار پدر و مادرش فريب سازمان رامی خورد و توسط ١٧آالن محمدی يک دختر خانم  1
ولی سازمان بعد از رسيدن وی به عراق ديگر اجازه خروج از عراق را به او نمی . راق منتقل می شودسازمان مجاهدين از آلمان به ع

دهد و به همين دليل آالن محمدی در هنگام نگهبانی در يکی از برج های نگهبانی در ضلع شرقی قرارگاه اشرف بااسلحه کالشينکوف 
 .  اقدام به خودکشی کرد

اين محل در ضلع شمالی قرارگاه اشرف . ميگرفتند" شهيد" ی بود که از طرف مسعود رجوی لقب مزار شهدا محل دفن مجاهدين 2
 هنگاميکه  اعضای سازمان ١٣۶٩البته تا قبل از سال . ساخته شده بود و قربانيان مسعود رجوی در اين محل به خاک سپرده می شدند

 آقای مسعود رجوی متوجه شد که قبر و قبرستان هم ١٣٧٠ در سال کشته می شدند در کربال به خاک سپرده می شدند، ولی هنگاميکه
 . ساخت" مزار شهدا" می تواند انگيزه به باقی ماندگان بدهد محلی رابه نام 
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  تهديد زندانبان ها 

  . حاال دوباره باهم به داخل سلول برگرديم

 سرما از خواب بيدار شدم و کمی تشدمن نميدانم شب چه موقع خوابم برد، ولی نيمه های شب بخاطر 

پتو بيرون می ماندند و سرمارا بيشتر احساس پتو کوچک بود و انگشتان پاهايم از زير . خودم را جابجا کردم

تالش کردم پتو رابهتر روی خودم بکشم ولی ناخودآگاه ياد شعارهايی که روی ديوار سلول نوشته . می کردم

چند  حدود. العمل زندانبان ها حسابی خواب را از سر من پراند نگرانی از برخورد و عکس. بودم، افتادم

  . ت و از راست به چپ می غلطيدم ، ولی خوابم نمی بردساعتی زير پتو از چپ به راس

کم کم از پنجره سلول سپيده سحر رامی توانستم حدس . آسمان از تاريکی مطلق در حال خارج شدن بود

بلند شدم و در . چون خوابم نمی برد، راه رفتن در سلول سرد رابه گرمای نسبی زير پتو ترجيح دادم. بزنم

صدای قوقولی قوقوی خروس زندان هم به . ه ام انداخته بودم، شروع به قدم زدن کردمحاليکه پتو را روی شان

  . گوش می رسيد

نمی دانم فلسفه نگهداری آن مرغ و . زندانبان ها يک جفت مرغ و خروس داخل زندان نگهداری می کردند

  خروس چی بود؟ 

ان ها در زندان اين مسئله رادر ذهنم زندانب. ولی صدای آقا خروسه و قدقد مرغ را بعضی وقت ها می شنيدم

شرطی کرده بودند که اين مرغ و خروس سمبل مريم و مسعود رجوی هستند و من با صدای شنيدن قدقد و 

درصورتيکه برای لحظه ای نيز نمی خواستم به . قوقولی قوقوی آقاخروسه به ياد مسعود و مريم می افتادم

  . آنها فکر کنمگذشته و 

من راضی بودم که بخاطر شعارهايی .  به  نظر می رسيد که از صبحانه هم خبری نباشد.چند ساعتی گذشت

  . انبان ها بر سرم بريزنددولی می ترسيدم که مثل دفعه قبل و حتی بدتر، زن. بودم، غذا نياورندکه نوشته 

را به ادامه اهی برايم باقی نمانده، خودم رهر وقت که ترس به سراغم می آمد، با اين استدالل که ديگر

" از شکنجه و زندانبان ها را تا " ترس" وقتی که مسير . حرکت و شعارهايی که نوشته بودم؛ قانع ميکردم

درذهن خود طی ميکردم، کم کم گرم می شدم و از اين گرما احساس  نان راآدر مقابل " ايستادگی و مقاومت

  . جسارت و شهامت بيشتری پيدا ميکردم

قرار گذاشته بودم که برای هر نوبت غذايی يک شعار " دوربين مخفی" ا از طريقبا خودم و زندانبان ه

گل داخل .  رفتم– جوهری که از آب و خاک های کف سلول درست کرده بودم –به سراغ ليوان گل . بنويسم

کمی آب به آن اضافه کردم و با انگشت هم زدم و زير شعارهای قبلی باخط درشت . ليوان خشک شده بود

  : منوشت

  " فرق ديکتاتور عمامه دار با ديکتاتور کت و شلواری چيست؟" 

به دوربين مخفی سلول با طنز و کنايه . با نوشتن اين شعار تقريبًا نصف ديوار سلول پر از شعار شده بود

  : گفتم

 را حتمًا اين بار ديگر چشم هايتان شعارها. حاال ديگه روشنايی خورشيد خانم هم روی شعارها افتاده است

  . خواهد ديد

 ١١٤



يکی از داليلی که زندان بان ها شب گذشته المپ سلول را روشن نکرده بودند، اين بودکه آنها می " 

ق يخواستند به بهانه تاريکی سلول خودشان را به نديدن شعارها بزنند، تا در اين فاصله خط برخورد از طر

  ." يشان مشخص شودرارهبری سازمان ب

دقيقه ٢٠ده بودم، هفت الی هشت بار آب کاسه يک بار مصرف که هرکدام حدود از موقعيکه ازخواب پري

زندان را برای بار بعدی کوک می کردم، چنددقيقه ای " ساعت "  هر دفعه که .طول می کشيد ، خالی شده بود

 باز به ديوار سلول تکيه داده بودم که صدای. می دادم و در گوشه سلول می نشستم را هم به خودم استراحت 

  . شدن درب محوطه هواخوری راشنيدم

از . خودم را آماده برخورد با زندانبان ها کردم. بالفاصله تشويش و نگرانی ناخودآگاه در ذهنم شکل گرفت

  . سر جايم بلند نشدم و همانطور گوشه سلول نشستم و منتظر چرخيدن کليد در قفل درب زندان ماندم

کم تر کشوی فلزی درب آهنی سلول را به عقب و جلو می بردند و با زندانبان ها از هميشه سريع تر و مح

  .  صدای آن، ناخودآگاه پلک های من هم تندتر می زدند

سبد غذا دست عالميان بود و حسن عزتی و بهرام جنت سرايی دو طرف وی ايستاده . درب سلول باز شد 

ی ديوار سلول طوری نگاه کرد که انگار از مجيد عالميان سبد غذا را زمين گذاشت و به شعارهای رو. بودند

او با چهره برافروخته به طرف من نزديک شد و من .  متوجه شعارها نشده است" دوربين مخفی" طريق 

مجيد عالميان وقتی به من . بانزديک شدن وی ناخودآگاه از سرجايم بلند شدم . همچنان گوشه سلول نشسته بودم

من بدون هيچ حرفی خودم را .ت روی هوا چرخاند و برصورت من کوبيدرسيد ، دست راست خود را به سرع

حسن عزتی که تا به حال دم درب . چندين سيلی پشت سر هم به صورت من نواخته شد. به ديوار چسباندم

  : ايستاده بود به طرف من نزديک شدو گفت

  ." برای ما شعار می نويسی! حرم زاده... مادر " 

. ی نظامی که بر پا داشت چندين لگد به پهلوهای من زد که کف سلول افتادموی سپس محکم باپوتين ها

بهرام جنت سرايی هم برای اينکه ازقافله عقب نماند به طرف من در حال تهاجم بود که مجيد عالميان دستش 

  : عالميان به من گفت. راجلو آورد که مانع زدن من توسط بهرام جنت سرايی شود

اگر تا شب اين چرندياتی که روی ديوار نوشتی پاک کردی که کردی، اگر پاک ! ریتا شب وقت دا! ببين" 

  ."   نکردی به خدا قسم چشم هايت را در می آوريم

  . سپس درب سلول راقفل کردند و رفتند

. درد لگد هايی که حسن عزتی با پوتين های نظامی به شکم و پهلوهايم زده بود، بيشتر از همه اذيتم می کرد

اگرتا شب " جمله عالميان که گفته بود .  سلول بلند شدم و در گوشه سلول نشستم و به ديوار تکيه دادماز کف

  .  بالفاصله به ذهنم آمد" شعارها راپاک نکنی چشم هايت را در می آورم
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    ! تنبيه
ضی که از يک طرف نمی توانستم از اعترا. تهديد مجيدعالميان حسابی ذهن من را مشغول کرده بود 

شروع کرده بودم، عقب نشينی کنم و شعارهای نوشته شده را از روی ديوار سلول پاک کنم و از طرف ديگر 

  خواهند کرد؟  ها چه کار زندانبان شعارهای روی ديوار را پاک نکنم  اگربه اين فکر ميکردم که

 روی ديوار سلول راپاک ولی احساس می کردم که اگر تصميمم را تغيير بدهم و شعارهای. کمی می ترسيدم

  .   کنم، در مقابل زندان بان ها تحقير شده و زانو زده ام و من نمی توانستم تحقير را قبول کنم

در هر صورت بعد از يک الی دو ساعت به تعادل رسيدم و تصميم گرفتم به تهديد زندانبان ها اعتنايی نکنم 

  . و مقاومت کنم

. ن عزتی تمام شده بود و شروع به قدم زدن درداخل سلول کردمدرد لگدهای حس. نزديکی های غروب شد

بر اساس تجربيات قبلی، خودم را . بيشتر می شد هرچه زمان آوردن شام نزديک تر می شد، اضطراب من هم 

 شکنجه را کمتر دآماده شکنجه شدن کرده بودم و تصميم داشتم که هنگام شکنجه هر چه بلندتر فرياد بزنم تا در

  .نم، زندانبان ها هم با عکس العمل من ناخودآگاه کمتر به شکنجه ادامه می دادنداحساس ک

 بعد از آنها. مطلع شده بودند" دوربين مخفی" زندانبان ها از تصميم و  اراده من مبنی بر مقاومت از طريق 

   . بالفاصله صدای باز شدن درب محوطه هواخوری را شنيدمند، دمدتی المپ سلول را روشن کر

از روشن کردن المپ سلول می  زندان بان ها هميشه شام را يک الی دو ساعت بعد. کمی جا خوردم

   . آوردند

درب سلول باز شد و . ان ها کردمنبزندا ماده برخورد باآهنی خودم را  آین درب هادبا شنيدن صدای باز ش

عالميان و حسن عزتی و بهرام به محض باز شدن درب سلول مجيد. من گوشه سلول به ديوار تکيه داده بودم

و لگد هايی بود که بر سر و صورت من  جنت سرايی بدون هيچ درنگی به طرف من حمله ور شدند، مشت

  . پرتاب می کردند

زندانبان ها تالش می کردند که من را به وسط  سلول بياورند تابا تسلط بيشتری به شکنجه اقدام کنند، ولی 

حسن عزتی و بهرام جنت سرايی دست ها .  فرار کنم و به گوشه سلول پناه ببرممن تالش می کردم از دست آنها

و پاهای من را از گوشه سلول گرفتند و وسط سلول مثل گوسفند که برای سر بريدن به زمين می زنند، بر 

نوک  دست های سنگين و ضخيمی داشت و با. از همه دقيق تر و مؤثرتر حسن عزتی می زد. ن کوبيدندميز

مجيدعالميان و بهرام جنت . نشانه می گرفت! ينهای نظامی ارتش آزاديبخش ساق های پايم را بخاطر آزادیپوت

من نيز تنها برای خنثی کردن ضربات آنها بلند فرياد . سرايی نيز با لگد و مشت بر سر و صورتم می کوبيدند

  : می زدم

  ."  را ببينممولم کنيد، ولم کنيد، می خواهم همسر" 

. و يک چوب دستی آورد و تمام بدنم را زير ضربات چوب گرفتلميان به بيرون از سلول رفت مجيدعا

آنها گيج رفته کمی سرم از ضربات . احساس ميکردم که اين بار شکنجه هايشان طوالنی تر و جدی تر است

  . دوست داشتم هر لحظه اين شرايط پايان پذيرد. بود

ولی . ت نکند، تالش کردم که صورتم را به کف سلول بچسبانمبرای اينکه ضربات آنها به صورتم اصاب

برای زندانبان ها فراهم می وقتی اين کار را ميکردم شرايط بهتری برای زدن ضربات چوب به باسن و کمرم 

 ١١٦



چوب دستی . فريادهای من نيز بر اثر ضربات چوب و نوک پوتين های نظامی زندانبان ها بلندتر شده بود. شد
ان بر اثر اين ضربات شکست و در همين حال بهرام جنت سرايی و حسن عزتی من را از کف مجيدعالمي ١

بهرام جنت سرايی دست هايش را از زير دست های من عبور داد و به پشت . سلول بلند کردند و ايستاندند 

ستم برای جلوگيری در اين حالت ديگر نمی توان. بود اينکار نشان از تجربه عملی زندانبانها. گردن من قفل کرد

در همين حال حسن عزتی چپ و . و حسابی دست هايم قفل شده بود از ضربات آنها، از دستهايم استفاده کنم 

که سه نفری ولی درد و شکنجه چنان نيروی دفاعی فوق العاده ای را در من پديد می آورد . راست می رفت

های شديدی که بر اثر درد به خودم می دادم دست های تکان  با. نيز قادر نبودند به راحتی من را شکنجه کنند

مجيدعالميان . قفل شده بهرام جنت سرايی به پشت گردنم ازهم باز شد و من دوباره به گوشه سلول پناه بردم

  : دربين شکنجه ميگفت

  "شعارها را پاک می کنی يا نه؟" 

  : فرياد می زدم وی منتظر جواب مثبت من بود تا شکنجه را متوقف کنند ولی من فقط 

  ." ميخواهم همسرم و دخترم را ببينم " 

  . و به درخواست عاجزانه وی پاسخ مثبت نمی دادم

در همين حال که حسن عزتی و بهرام جنت سرايی به زدن من . مجيد عالميان خيلی عصبانی شده بود

. ر بدن من فرود آوردمشغول بودند وی فانوسقه نظامی اش رااز کمرش باز کرد و به باالی سرش برد و ب

. ضربه هايی که با فانوسقه بر پاها و کمر من فرود می آمد، درد کشنده ای را به تمام وجودم منتقل می کرد

  . سرايی دوباره من را از گوشه سلول بلند کردند و وسط سلول آوردند حسن عزتی و بهرام جنت

  : آنها می گفتند

  ." بگو گه خوردم" 

  . ی بلند فقط فرياد می زدمصدا ولی من از درد با

بالشی که داخل سلول بود، برداشتند و روی صورت من گذاشتند و يکی از آنها روی صورت  زندانبان ها

من . مجيدعالميان نيز بافانوسقه نظامی بر کف پاهايم می زد. و يکی ديگر پاهايم راباال نگاه داشتمن نشست 

احساس خفگی و عدم تعادل . ه از نفس کشيدن نيز بازمانده بودمفرياد بزنم بلک نه تنها نمی توانستم ، ديگر

من ديگرنمی . ضربات فانوسقه بطور کيفی از سيلی ها و لگدهای آنها مؤثرتر بود. سرم گيج می رفت. ميکردم

بعد . تا آنها کوتاه بياينددر درون خودم نيز ديگر احساس ميکردم که بهتر است سکوت کنم . توانستم فرياد بزنم 

  :او به داخل سلول آمد و خطاب به زندانبان ها گفت. از چند لحظه صدای محمد سادات دربندی را شنيدم

  " ؟!برای چی می زنيد" ؟!چی کارمی کنيد" 

وگرنه دوست داشتم از دجاليت سادات دربندی که نقش آقای مسعود رجوی را  ديگر توان فرياد زدن نداشتم،

  .ته دل بکشمدر سلول بازی می کرد، فريادی از 

                                                 
وقتی که در اروپا نخستين موضع گيری های سياسی خودم را عليه مسعود رجوی و سياست های خائنانه سازمان مجاهدين انجام   1

 شعری رابه  نقل از شاعرک هايش – ٨ صفحه ۵٩۶ شماره –دين در يکی از عکس العمل هايش در نشريه مجاهد دادم، فرقه مجاه
. هايی چون من زده است " مار" برسر " عصای موسی"تشبيه شده است که با " موسی زمان" در اين شعر مسعود رجوی . نوشت

در زندان انفرادی سازمان مجاهدين " مجيدعالميان " چوب دستی"  ياد را خواندم ناخودآگاه به" عصای موسی" وقتی اين شعر و واژه 
  . چون من ميکوبيد" مارزهرداری" بود که بر سر " عصای موسی " خلق در قرارگاه اشرف افتادم که همان 

 . متن کامل اين شعر و موضع گيری های سازمان مجاهدين عليه نگارنده در بخش دوم کتاب آمده است
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زندان بان ها بر اساس برنامه ريزی و تقسيم کاری که بين خودشان کرده بودند،  ادامه شکنجه را متوقف 

  : مجيد عالميان در حاليکه بالش را از روی صورت من برمی داشت، گفت. کردند

  ." می شوی!! ادامه بدهی باز تنبيه  اگر به اين کارها و چرند نويسی " 

   .ل را بستند و رفتندو سپس درب سلو
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   توليد شکنجه گر

دکمه های پيراهنم پاره شده بودند و شلوارم تا نيمه پايين . نمی توانستم تکان بخورماز شدت درد از جايم 

. ی آمدبکشم تا کمی دردم را تسکين دهم ولی دست هايم باال نمدوست داشتم دست هايم را به صورتم . آمده بود

  . دادم همان کف سلول به سقف خيره شوم و از جايم تکان نخورمترجيح 

  به اين فکر ميکردم که سازمان مجاهدين از کجا به کجا رسيده است؟ 

 تسادا. در شگفت بودم که چگونه آدم هايی که خود روزی شکنجه شده بودند، حاال شکنجه گر شده اند

بهرام جنت سرايی و حسن عزتی نيز زندانی . ياسی رژيم شاه بودند سدربندی و مجيدعالميان هر دو زندانی 

ولی حاال همه آنها درعراق و تحت حاکميت رژِيم صدام حسين شکنجه گر شده . رژيم جمهوری اسالمی بودند

  : ال می کردمؤاز خودم س. بودند

  آيا مجيد عالميان و محمد سادات دربندی به لحاظ فردی آدم های بدی بوده اند؟ 

  مگر آنها از جان و زندگی خود برای مبارزه عليه استبداد دست نشسته بوده اند؟  

پس اکنون چگونه .  مبارزه عليه استبداد را آغاز و سالها به زندان رفته است ١٣۴٢سادات دربندی از سال 

   می تواند شکنجه گر باشد؟ 

  شکنجه گر شده است؟ مجيد عالميان اولين فرماندار بابل بعد از انقالب بود ولی چرا 

چگونه انسان می تواند ببيند که انسانی از درد و شکنجه و ظلم فرياد می . شکنجه زشت و نفرت آور است

بر درد و رنج وی بيفزايد تا فرياد او را ... کشد و او باز بر اين باشد که با ضربات چوب و فانوسقه نظامی و 

  به سکوت تبديل کند؟ 

اين شايسته انسان نيست که ناله انسان ! نه. يست که هم نوع خود را شکنجه کنداين شايسته انسان ن! نه

  . دورديگری را زير شکنجه بشنود و ضرباتش را سهمگين تر بر سر و صورت وی فرود بيا

ولی ايدئولوژی که چنان پتانسيل . ايدئولوژی که شکنجه راتجويز می کند، در قهقرا و سقوط حرکت می کند 

می سازد،  بسيار " شکنجه گر" ،" شکنجه شده" کند و از  د که می تواند شکنجه گر توليدرفيتی دارظو 

  . خطرناک تر است

 که از روز نخست انسان های بدی نبوده اند و -ت دربندی و مجيدعالميان راسادااين چه ايدئولوژی است که 

   کند؟  شکنجه گر می–با احساس پاک و انسانی به صف مبارزه پيوسته بوده اند 

 آری ايدئولوژی که می تواند عامل قتل ، خودسوزی، زندان و شکنجه و عمليات انتحاری پرورش دهد، از

  . نفس وجود شکنجه و زندان خطرناک تر است

 دستورالعملی رسمی خطاب به ١٩٣٧استالين رهبر حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی سابق در سال " 

جالب  ١". جنبه قانونی يافت" دشمنام مردم"  که مطابق آن شکنجه بدنی دفتر سياسی حزب کمونيست صادر کرد

در حزب کمونيست شوروی هيچ يک از اعضای دفتر سياسی در است که به علت وجود ديکتاتوری و سرکوب 

مقابل اين فرمان استالين توان ابراز مخالفت نداشتند و به دليل بافت اطاعت کورکورانه در حزب کمونيست 

  . است های سرکوبگرانه استالين شدندمجری سي

  : در سازمان مجاهدين نيز رجوی در يکی از نشستهای شورای مرکزی گفت
                                                 

 . ٢٠٠۴ آپريل ١٨ترجمه آقای علی محمد طباطبايی از روزنامه نيويورک تايمز چاپ . سايت ايران امروز به نقل از  1
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هم داريم، جنبش های انقالبی جاسوس ها و دشمنان خلق را چند تا چند تا اعدام  آره زندان داريم خوبش را"

  !!" تا سيلی را گذاشته اند شکنجهبريده های مزدور اسم دو . ما که هنوز اعدام نکرده ايم . می کنند 

من فکر می . سالگرد دستگيری مريم رجوی است  همزمان با،اکنون که در حال نوشتن خاطراتم می باشم

کنم قبل از اينکه جانشين رهبر سازمان مجاهدين خلق را به اتهام برپا کردن زندان و شکنجه محاکمه کنند، بايد 

 . محاکمه کرد" نجه گرتوليد شک" وی را به اتهام پرورش و 
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 تعويض زندان
 خودم را کشان کشان تا. می خواستم به دستشويی بروم، ولی درد اجازه نمی داد که از جای خود برخيزم

دست هايم رابه سر و صورتم . با هرتکان تمام وجودم درد می گرفت .توالت رساندم و کارم را انجام دادم 

 صورتم رابانوک انگشتانم بخوبی احساس می یورم های رو. حساس ميکردم سرم بزرگتر شده استا. کشيدم

  . ورم کرده ام را ببينم دوست داشتم آينه ای داشتم تا خودم را در آن نگاه کنم و صورت. کردم 

 " وست داشتم يک دوربين داشتم و عکسی از بدن شکنجه شده ام می گرفتم تا در تاريخ برای رسوايید

  .  بماند١" رهبر تاريخ ساز

 ها زندانبانخوشبختانه جايی از صورتم زخم باز برنداشته بود ولی پهلو  و پاهايم بخاطر ضربات وحشيانه 

که کار چند تا کمربند چرمی ضخيم رابرای زندانبان ها انجام می " فانوسقه نظامی" سگک فلزی.  زخم شده بود

از اينکه توانسته بودم مقاومت کنم ،خوشحال بودم و درد شکنجه . کرده بودداد، چند جای بدنم را زخم و خونين 

  . برايم قابل تحمل تر شده بود

فقط دوست داشتم ازنور چراغ سلول . احساس گرسنگی نمی کردم. کشان کشان خودم را به زير پتو رساندم

توانم هر چقدر که بخواهم آزاد احساس ميکردم در تاريکی زير پتو دنيای ديگری است و می . خالصی پيدا کنم

  . سبک بال بتازم"  خياليایند"  در اشم و به هر جايی که ميخواهمب

نمی دانم ساعت چند بود، ولی . خيلی زود خوابم برد ولی صدای درب آهنی سلول مرا از خواب بيدار کرد

   . ساعتی بخوابم حدس می زدم که توانسته بودم چند

  : ميان درب سلول را باز کردند و گفتندمحمدسادات دربندی و مجيدعال

  ." پاشو ميخواهيم جابجايت کنيم"

. من در حاليکه هنوز زير پتو بودم صدای ماشينی را شنيدم که در محوطه زندان در حال پارک شدن بود

 راداخل يک سطل دربندی و عالميان خودشان شروع به جمع اوری وسايل من از داخل سلول کردند، و آنها

  . خصوص آب که برای حمام کردن استفاده ميکردم ، ريختندبزرگ م

  : سپس محمد سادات دربندی گفت

  ." حسن بلند شو ميخواهيم اتاقت را عوض کنيم"

محمد سادات دربندی و . تالش کردم از جايم تکان بخورم ولی نمی توانستم از جای خود برخيزم

تازه تأثير ضربات لگد و فانوسقه زندانبان ها . گاه داشتندمجيدعالميان من را از روی زمين بلند کردند و سرپا ن

نبان ها حسابی عضالت ران پاهايم راداغون اضربات چوب و پوتين های نظامی زند. خودش را نشان می داد

  : به زندانبان ها گفتم.احساس کردم سرگيجه دارم.  استخوان های ساق پاهايم تير می کشيد. کرده بود

  "هسرم داره گيج مير"

  : مجيد عالميان با عصبانيت گفت

  "خودت رالوس نکن"

  :دربندی گفت محمد سادات

   ".خوب فعًال روی زمين بنشين"
                                                 

 . رهبر تاريخ ساز لقبی بود که مسعود رجوی از زبان مريم رجوی بر روی خود نهاد" 1
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  . نشستم و به ديوارتکيه دادم من هم روی زمين

محمد سادات دربندی از . بعد از يک الی دو دقيقه حسن عزتی و بهرام جنت سرايی هم  داخل سلول آمدند

  : آنها پرسيد

  " چيز آماده هست؟همه " 

  : حسن عزتی گفت

  . که در دستش بود به طرف من آمد" چشم بند" بله و با يک 

قبًال يک بار . چشم بند و صدای ماشين نشانه اين بود که ميخواهند من را به زندان ديگری منتقل کنند" 

" بار اشکال فنی در ولی احتماًال آن . سلول من را برای چندروز عوض کرده و به سلول بغلی برده بودند

و بلندگوهای داخل سلول پيش آمده بود، زيرا بعد از دو روز من را مجددًا به همين سلول " دوربين مخفی

  ." برگرداندند ؛ ولی اين دفعه فرق می کرد

رادر دو اليه و با پهنای " چشم بند. " قهوه ای رنگ چرمی را به چشم هايم بست" چشم بند"حسن عزتی 

رابر روی چشمهايم می بستند، ديگر نمی " چشم بند"وقتی زندانبان ها . يمتر درست کرده بودند حدود ده سانت

    .  توانستم جايی راببينم

ديگر زندانبان ها با يکديگر . نفهميدم چه کسی بود.  ها دستم را گرفتزندانبانبعد از چند لحظه يکی از 

  . يگر صحبت ميکردندفکر می کنم که با زبان اشاره با يکد. حرف نمی زدند

به محض بيرون آمدن . زندانبان دست من را کشيد و من کشان کشان و به آرامی از درب سلول بيرون رفتم

. لرز شديدی به سراغم آمده بود. فقط يک پيراهن نازک برتن داشتم. از سلول باد سردی تمام وجودم را گرفت

من را صندلی عقب ماشين سوار کردند و .  می کرددر محوطه زندان پارک شده بود و در جا کاريک ماشين 

  . دو تا از زندانبان ها هم در دو طرف من نشستند

کنجکاو بودم که من را به کدام . يکی از زندانبان ها سرم را به سمت پائين فشار داد. ماشين حرکت کرد 

  قسمت قرارگاه اشرف منتقل ميکنند و زندان جديد در چه محلی قرار دارد؟ 

بودم و تمام نقاط قرارگاه را مثل کف دست می " انتظامات قرارگاه اشرف" دود يک سال فرمانده من ح

 در آن قرار داشت ، خارج شد و به سمت ضلع جنوبی قرارگاه و ۴٠٠  ماشين از خيابانی که زندان ١.شناختم

  . سالن اجتماعات که محل نشست های عمومی سازمان بود؛ حرکت کرد

به . ساعت از نيمه شب گذشته است يگری را نمی شنيدم و اين نشان می داد که چندصدای هيچ ماشين د

 در قرارگاه اشرف رسيديم ولی به سمت چپ که سالن اجتماعات قرار داشت، حرکت ۴٠٠انتهای خيابان 

  . نکرديم و وارد دشت و محوطه خاکی ضلع جنوبی قرارگاه شديم

ماشين حدود چند دقيقه . ی زرهی اهدايی صدام حسين بوداين محوطه مخصوص تمرين تانکها و  خودروها

سپس . دراين محوطه بدون هدف، پايين و باال می رفت و من در اين فاصله جهت حرکت ماشين را گم کردم

زندانبان به محض وارد شدن . خاکی وارد يکی از خيابان های آسفالت شده قرارگاه شدند زندان بان ها ازمنطقه

ی قرارگاه مجددًا سر من را که به طرف پائين قرار داشت، بافشار بيشتری به طرف پايين هل در خيابانهای اصل

من ديگر نمی توانستم . چرخاندند" قرارگاه اشرف" ده دقيقه نيز داخل خيابان های  تقريبًا مرا حدود. داد

                                                 
 . خواهم رساندبودم رادر جلد دوم کتاب به چاپ "انتظامات قرارگاه اشرف " خاطرات مربوط به دورانی که در  1
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محوطه ای شديم که سپس  احساس کردم وارد . تشخيص دهم که در کدام خيابان و منطقه قرارگاه قرار دارم

   . درب ماشين رو داشت و بالفاصله بعد از ورود ماشين اقدام به بستن درب آن کردند

دو نفر از زندانبان ها دست های من را گرفتند و به طرف سلول جديد هدايت . من را از ماشين پايين آوردند

 از زندانبان ها درب آهنی سلول را سپس جلوی يک درب ايستاديم ويکی.  شديمیابتدا وارد راهرو دراز. کردند

 سانتی متر در داخل گودی قرار ٣٠ الی ٢۵سلول حدود . را به داخل سلول برد باز کرد و زندانبان ديگر من

را از روی چشم " چشم بند" وقتی داخل سلول شدم، زندانبان . داشت و يک پله می خورد تا داخل سلول شوی

  . رفتندهايم برداشت و درب سلول را بستند و

در سلول جديد نه تنها هيچ .  متر بود٣ متر در ۵/٢سلول درمقايسه با سلول قبلی کوچکتر بود، حداکثر 

پنجره ای به فضای بيرون نداشت، بلکه هيچ منفذی نيز برای آمدن نور به داخل سلول پيدا نمی شد و ديگر از 

  . اين به بعد روز و شب برايم قابل تشخيص نبود

شده  بود و توالت به وسيله يک ديوار فلزی از داخل سلول جدا ک المپ مهتابی روشن کردهداخل سلول راي

در . از همان ابتدا احساس خفگی می کردم، هيچ روزنه ای برای ورود و خروج هوا وجود نداشت. بود

شدن درب داخل سلول راکجا کارگذاشته اند که صدای باز " دوربين مخفی" جستجوی اين بودم که زندانبان ها 

صدای باز و بسته شدن درب سلول جديد بسيار آزاردهنده تر بود و با زندان قبلی تفاوت زيادی . سلول آمد

زندانبان ها درب سلول جديد راباز کردند و سطلی که لباس ها، . صدا حسابی داخل سلول می پيچيد.  داشت

  : ول پرتاب کردند و گفتندظروف يک بارمصرف و پتوهايم را داخل آن گذاشته بودند را وسط سل

  ." اگر اينجا صدات در بياد خفه ات می کنيم، حاال اگر جرأت داری آواز بخوان و شعار بنويس"

  .زندانبان ها درب سلول را بستند و رفتند

  " زندان ساز"  بوده است، زيرا ۴٠٠از استفاده زندان خيابان  حدس می زدم زمان ساخت اين سلول ها بعد" 

  ." ان اشکاالت زندان های قبلی راتجربه و در ساختن زندان جديد بکار گرفته بودندو زندانبان

سطل وسايلم وسط سلول افتاده . از درد ضربات چوب و فانوسقه نمی توانستم تکان بخورم. بی حال بودم

. کشيدمپتو را برداشتم و روی خودم . وسايل داخل آن و ظروف پالستيکی يکبار مصرف بيرون ريخته بود. بود

  : زير پتو اشکم درآمده بود، پيش خودم می گفتم

  "آخه مگر ما گناه کرده بوديم که دلمان به حال مردم سوخته بود؟"

چرا مانمی توانيم انتقاد و نظر مخالف خودمان را تحمل کنيم؟ مگر من چه می گفتم و چه انتقادی به سازمان 

  داشتم؟ 

تی اختالف نظر پيش می آيد و به سرانجام نمی رسد،از خيلی راحت می شد در يک محيط دمکراتيک وق

  . يکديگر جداشد

  بگذاريد برايتان تعريف کنم پرسش و انتقادات من اساسًا چه بود؟ 

چگونه شکل گرفت؟ و سرانجام مسعود رجوی چگونه با من برخورد کرد و من را به زندان انفرادی 

  انداخت؟
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   ١، قرارگاه بديع زادگان ١٣٧٠زمستان 
بودم، ولی بعد از تجاوز رژيم صدام حسين به " انتظامات قرارگاه اشرف"  فرمانده ١٣۶٩من در سال 

من تا . سازمان منتقل شدم" ستاد حفاظت" کشور کويت و بحرانی شدن اوضاع سياسی و امنيتی عراق به 

و بودم و بهمن يا ان های حفاظتی مسعود رجوی و مريم قجر عضدانلگ، فرمانده يکی از ي١٣٧٠زمستان سال 

     ٢. سازمان منتقل شدم" ستاد امنيت"  به ١٣٧٠ماه سال اسفند 

انقالب ايدئولوژيک و طالق های " دليل اين جابجايی تشکيالتی نيز اين بود که من در مورد بحث های 

 سازمان ولی. نقطه نظرهای انتقادی داشتم و آنها را در گزارش هايی برای سازمان مطرح کرده بودم" اجباری

بيان ميکرد تا باتوجه به " ستاد  امنيت" دليل اين جابجايی تشکيالتی را ضرورت حضور کادرهای حفاظت در

برای مسعود و مريم رجوی دراعماق زمين، آنها بتوانند با ديدگاه و " پناهگاه ضد بمب" پروژه ساخت دو 

  . بمب کمک کننددر ساختن پناهگاه های " ستاد امنيت" تجربه حفاظتی به مسئولين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
نيز که سال " زندان ابوغريب. "  کيلومتری بغداد در منطقه ابوغريب واقع شده بود٢٠ فلوجه در –قرارگاه بديع زادگان در جاده بغداد  1

ين ا.  کيلومتری بعد از زندان ابوغريب ،قرارگاه بديع زادگان قرار داشت۵حدود . هابعد به ان منتقل شدم، در همين منطقه قرار داشت
قرارگاه بديع زادگان در ابتدا . قرارگاه محل اصلی استقرار مسعود رجوی و مريم رجوی و مسئولين عالی رتبه سازمان مجاهدين بود

، بعد از امدن مسعود رجوی از پاريس به بغداد، از طرف صدام حسين به ١٣۶۵يکی از پايگاه های نظامی عراق بود که در سال 
،محمد حنيف نژاد " منظور از محمد آقا( گذاشته بود،" محمد آقا" سعود رجوی در ابتدانام اين قرارگاه را م. سازمان مجاهدين اهدا شد

 .   ولی بعدها نام آن را به بديع زادگان تغيير داد) يکی از بنيانگزاران سازمان مجاهدين خلق می باشد
 بطور مشروح نپرداخته ام و دليل آن ١٣٧٠اطرات قبل از سال همانطورکه در پيشگفتار اين کتاب توضيح دادم، بطور آگاهانه، به خ 2

نيز اهميت مطالب و خاطراتی است که به نظرم اهميت داشت تا زودتر به اطالع افکار عمومی برسانم، طبعًا بخش های ديگر خاطرات 
 . خود را در آينده به چاپ خواهم رساند
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  "انقالب ايدئولوژيک" انتقادهای اوليه از 

بااطالعيه غيرمنتظره مسعود رجوی در موردهمرديفی مريم  ١"انقالب ايدئولوژيک"سناريوی اوليه 

 آغاز شد و سپس ١٣۶٣دراسفند ) يعنی خود آقای مسعود رجوی( نلو با مسئول اول سازمان مجاهدين اعضد

 نتيجه ١٣۶۴ خرداد ٣٠مريم عضدانلو از همسرش مهدی ابريشمچی و ازدواج اوبا مسعود رجوی در باطالق 

  . داد

توسط آقای مسعود " انقالب ايدئولوژيک"  نيز مرحله ای جديد از ١٣۶٨ مهرماه ٢۶ سال بعد در ۴حدود 

 و ازدواج نيز برای رجوی اعالم شد که بر اساس آن بايد کليه اعضای متأهل از همسران خود طالق بگيرند

  . افراد مجرد ممنوع اعالم شد

بدين ترتيب بود که " انقالب ايدئولوژيک و طالق های اجباری" کل گيری انتقادهای من درمورد شاما سابقه 

بودم، گزارشات زيادی از افراد تحت مسئوليتم رابر اساس وظايف سازمانی " ستاد حفاظت" هنگاميکه  من در 

  .  بود٢که مملو از تناقضات جنسیمطالعه کرده بودم 

تناقضات " زمينه ساز پيدايش اين گزارشات و " طالق های اجباری" اين گزارش ها نشان می داد که بحث 

فرضًا در گزارشات . شده است" تناقضات جنسی" نوشتن و اساسًا کار افراد در سازمان می باشد " جنسی

  : نوشته می شد

  ." ن عبور کرد، يک لحظه دوست داشتم به وی نگاه کنموقتی فالن خواهر از پهلوی م" 

 ناخودآگاه  وحرکت می کردند ، رسيدم..." وقتی فالن خواهر راديدم احساس کردم چقدر قشنگ است و " يا 

ياوقتی خواهر فالنی را ديدم ناخودآگاه به ياد همسرم افتادم و يک لحظه ." چشمم به برجستگی پشت آنها افتاد

  ..."ی خودم و همسرم به يادم آمد و خاطرات زناشوي

  : در گزارش خود نوشته بود" ستاد حفاظت" تحت مسئولم در و يا يکی از آقايان 

 و پيگيری يک کار اجرايی رامی کرده است ،ولی ٣به آسايشگاه زنگ زده ) خانم ها( يکی ازخواهران " 

...  جنسی نتوانسته در تمام شب بخوابد و بعد از پايان تماس تلفنی به علت مشغول شدن ذهنش در مورد مسائل

 "  

خود را برای مسئولين ارشد زن يا " تناقضات جنسی" البته عکس اين مسئله هم وجود داشت و خانم ها 

  .   می نوشتند٤بطور مستقيم برای مسعود رجوی ويامريم رجوی و فهيمه اروانی

                                                 
در سازمان مجاهدين را ندارد زيرا واردشدن به اين بحث نياز به " الب ايدئولوژيکانق" نگارنده در اين کتاب، قصد تحليل و ارزيابی  1

 . فرصت کافی دارد که اميدوارم درآينده فراهم شود
در سازمان توسط مسعود رجوی رايج شد و مفهوم آن " طالق های اجباری" اصطالحی بود که بعد از بحث " تناقضات جنسی"  2

 .  ای جنسی بود که در ذهن فرد ناخودآگاه شکل می گرفتتصورات، لحظه ها، ياخاطره ه
ممنوعيت تلفن زدن خواهران به آسايشگاه برادران " بخاطر جمع بند تناقضاتی از اين جنس، سازمان يک ضابطه تشکيالتی مبنی بر  3

 . و همينطور برعکس، تدوين و به کليه ستادهای سياسی و نظامی سازمان ابالغ کرد" 
عليرضا (  به پاداش جدا شدن از همسرش ١٣۶٨وی درسال . نی اهل تبريز و همسر عليرضا پورنظری می باشدفهيمه اروا 4

فهميه اروانی و . شد" مسئول اول سازمان مجاهدين" يک شبه از يک عضو ساده تبديل به ) پورنظری خواستار جدايی از سازمان بود
جالب است بدانيد که نام فهيمه اروانی حتی در ليست . عاليت می کردند  در کشور آلمان در حاشيه سازمان ف١٣۶٨همسرش تاسال 

 حداکثر يک عضو ساده سازمان ١٣۶٨ ديده نمی شود که اين مسئله نشان می دهد وی تا سال ١٣۶۴اسامی شورای مرکزی در سال 
ولی . مسئول اول سازمان منصوب کردالبته به نظر نگارنده داليل متعددی وجود داشت که مسعود رجوی وی رابه عنوان . بوده است

البته همين زيبايی . بود" مسئول اول سازمان مجاهدين" بيان خوب و زيبايی چهره از عوامل بسيار مؤثر در انتخاب وی به عنوان 

 ١٢٥



ابطور اتفاقی و يا هنگام انتقال مسئولين ر) تحت مسئولين زن( م تمن چند مورد ازگزارشات تحت مسئولي

  .خود را می نوشتند" تناقضات جنسی" خانم ها بسيار عريان تر و بی پرده تر . باالتر متوجه شده بودم

يکی از آنها نوشته بود وقتی برادر فالنی موهايش را مرتب شانه زده بود من به ذهنم زد که چقدر برادر " 

  ."  قشنگ و خوش تيپ شده ا ست... 

  : و يا يکی از خانم ها نوشته بود

 رد می شدم ٢! رفته بودم و هنگاميکه از دم قبر١من برای انجام کاری با ماشين به طرف خيابان قبرستان" 

  ..."  ياد شوهرم و روابط زناشويی باهمسرم افتادم و

  : يا فرد ديگری  نوشته بود

!  به سراغم آمد و می خواست من را به داخل قبر"غول جنسيت" وقتی برادر فالنی را ديدم، يک لحظه " 

   ..."  ببرد، ولی من مقاومت می کردم و 

. در سازمان مجاهدين تبديل به يک فرهنگ شده بود" تناقضات جنسی" دراين مقطع نوشتن و اعتراف به 

نکه واقعًا به يعنی بدون اي. بسياری از افراد مسئول ياتحت مسئول خودم را می شناختم که تناقض می ساختند

تهيه ميکردند که از فشار " تناقضات" لحاظ جنسی درگير تضاد و مشکلی شده باشند، سناريويی را برای طرح 

و سهل انگاری در اين مورد نشانه ای " تناقضات جنسی" عدم گزارش . و حسابرسی تشکيالتی رهايی پيدا کنند

  .  از ناسازگاری فرد با سازمان محسوب می شد

 تصورات جنسی اش را بی پرده تر و عريان تر می نوشت، وی –مرد    چه زن و چه-ن هرکس در سازما

ولی هر کس که ابهامات و .ايدئولوژيک ترتلقی می شد و مراحل رشد تشکيالتی را سريعتر طی ميکرد

                                                                                                                                               
و " مسئول اول سازمان مجاهدين" فهيمه اروانی و تحت الشعاع قرار دادن وجهه مريم عضدانلو نيز، دليل برکناری وی ازموضع 

 . انتصاب شهرزاد صدر حاج سيد جوادی  به جای وی شد که در جای خودبيشتر به ان خواهم پرداخت
  

  
  
، خيابان اسکان در قرارگاه اشرف که محل خانه های مسکونی اعضای سازمان بود، ١٣۶٨در سال " بعداز بحث انقالب ايدئولوژيک  1

 استفاده ١٣۶٨رااولين بار رجوی در نشست های شورای مرکزی درپاييز " ستانقبر" اصطالح . معروف شد" قبرستان" به نام خيابان 
  .  کرد

 
) قبل از طالق های اجباری( خانه مسکونی اعضا و مسئولين سازمان بود که مجاز بودند که يک يا دو هفته يک بار " قبر" منظور از  2

 . پيش همسران و فرزندانشان بروند

 ١٢٦



حتی ازموضع حل آنها مينوشت، تحت برخورد تشکيالتی قرار می  تناقضات سياسی و ايدئولوژيکی خود را

 توسط مسعود رجوی، و ادامه ١٣۶۴درسال " يکژانقالب ايدئولو! " اساسًا بطور سيستماتيک باکشف.  گرفت

، بطور جدی و گسترده بحث های سياسی و استراتژيک در سازمان منسوخ شد و ١٣۶٨ مهرماه ٢۶ن در آ

 هفته نشستهايی پيرامون هر، "انقالب ايدئولوژيک" تا قبل از . بيشتر بحث ها پيرامون امور جنسی دور می زد

انقالب " بحث های شروع  مسائل سياسی روز در بخش ها و ستادهای مختلف سازمان برگزار می شد ولی با

در شرايط جديد ذهن . ، بيان تصورات جنسی در نشستهای فردی و جمعی جايگزين شده بود" ايدئولوژيک

 که به بن بست کامل نزديک شده –استراتژيک اعضا و مسئولين سازمان بطور سيستماتيک از مسائل سياسی، 

انقالب " دور می شد و جای آن را مسائل ديگر می گرفت که يکی از اهداف مسعود رجوی از   -بود 

يعنی بدين ترتيب مسعود رجوی از يک طرف ذهن اعضا را ازمسائل سياسی و . نيز همين بود" ايدئولوژيک

نوشتن مطالبی که باصطالح گناهان فردی اش تلقی می شد،   باو از طرف ديگر فرداستراتژيک دور می کرد 

    .بطور سيستماتيک شخصيت مبارزاتی و انقالبی اش خرد و تحقير می شد

 باخواندن گزارشات افراد تحت مسئوليتم در ستاد حفاظت، به يک جمع بندی ١٣٧٠من در اواخر سال 

عمق و اهداف رجوی از راه   بودم ولی هنوز بهرسيده" انقالب ايدئولوژيک" سطحی و اوليه از باصطالح 

جدايی  ضمن اينکه من در آن مقطع، هيچ گونه زمينه و گرايش. پی نبرده بودم" انقالب ايدئولوژيک" انداختن 

انقالب " ولی اشکاالت و ابهاماتی از . به ذهنم راه پيدا نمی کرداز سازمان مجاهدين حتی برای لحظه ای 

بنابراين تصميم گرفتم که ديدگاه هايم را در اين زمينه برای سازمان . شکل گرفته بوددر ذهنم " ايدئولوژيک

 سازمان تا مدتی نسبت به گزارش های من واکنشی نشان نداد، ولی بعد. بنويسم و اين کار را نيز انجام دادم

  : کرد و گفتبود، مرا صدا " ستاد حفاظت" که مسئول مستقيم من در    ١هفته عليرضا باباخانی چنداز

  ." خواهر فهيمه باتو کار دارد" 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٣۵٧ بهمن ٢٢تی وحيداز اعضای دفتر سياسی سازمان و از زندانيان سياسی رژيم شاه بود که بعد از عليرضاباباخانی بانام تشکيال 1

وی در تمام سخنرانی و ميتينگ های سياسی سازمان مجاهدين . از مسئولين ارشد ستاد حفاظت و محافظ شخصی مسعود رجوی شد
باباخانی در هنگام خروج  دکتر بنی . عود رجوی به همراه او بودبه عنوان محافظ اصلی و شخصی مس... درتهران، رشت، و تبريز و 

، فرماندهی حفاظت پرواز هواپيمايی ربوده شده رابر عهده داشت و به همين مناسبت ١٣۶٠صدر و مسعود رجوی از تهران در مرداد 
" قهرمان بزرگ "  باباخانی لقب از طرف مسعود رجوی به شرکت کنندگان در طرح فرار خودش از تهران به پاريس از جمله عليرضا

سرهنگ بهزاد معزی که خلبانی هواپيمای محمد رضا پهلوی را هنگام فرار و خروج از ايران برعهده داشت، خلبان اين . ( داده شد
از زيبا خرسندی از گويندگان تلوزيون مجاهدين همسر عليرضا باباخانی می باشد که به دستور  مسعود رجوی .) هواپيما نيز بود

مرضيه باباخانی نيز که بعد از دستگيری مريم عضدانلو توسط دولت فرانسه فرمان خودسوزی آقای مسعود . يکديگر طالق گرفته اند
 به عنوان عضو دفتر سياسی و در ١٣۶۴نام عليرضا باباخانی در سال . رجوی را پذيرفت، خواهر کوچکتر عليرضاباباخانی می باشد

 .   به عنوان عضو هيئت اجرايی قيدشده است١٣٧٠ازمان مجاهدين در سال آخرين ليست شورای مرکزی س
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  جلسه گفتگو با فهيمه اروانی 
فهيمه . من صحبت کند حدس زدم که فهيمه اروانی درمورد گزارش های انتقادی که نوشته ام، می خواهد با

  . مستقر بود" دفتر" اروانی در داخل محوطه 

ئول اول سازمان مجاهدين مس رجوی و  مريم رجوی و منطقه حفاظت شده استقرار مسعود" دفتر" محوطه 

قبل از وارد شدن به اتاق ها و محوطه اختصاصی رهبری سازمان، اتاق های مربوط به . بود) فهيمه اروانی( 

  .   سازمان قرار داشت٢ و مسئول بخش مالی  ١رئيس دفتر رهبری سازمان 

ستقرار رجوی در سطح تشکيالت رايج شده بود تا بطور آگاهانه برای پوشش دادن محل ا" دفتر" اصطالح  

را اکثريت اعضای " دفتر" بطوريکه حتی نام و مفهوم اصطالح . استقرار رهبری سازمان مخفی بماندمحل 

زمان به قرارگاه بديع  نمی دانستند و تنها اعضای شورای مرکزی که برای نشست های رهبری ساسازمان

را بطور " دفتر" اگر هم اعضای ديگر سازمان اصطالح . اطالع داشتند" ردفت" مدند از اصطالح زادگان می آ

اتفاقی و ناخودآگاه از ديگران می شنيدند به عمق اهميت آن که محل استقرار رهبری سازمان بود، پی نمی 

  . بردند

                                                 
بعد از طالق مريم عضدانلو از مهدی ابريشمچی و ازدواج با .  مريم عضدانلو بود١٣۶۴رئيس دفتر مسعود رجوی تاقبل از سال  1

) همسر محمود عضدانلو( ضدانلو مسعود رجوی مسئوليت دفتر رجوی برعهده شهرزاد صدر حاج سيد جوادی ، زن برادر مريم ع
وی از اعضای قديمی سازمان مجاهدين و فرزند آقای صدر حاج سيد جوادی ازاعضای نهضت آزادی و اولين وزير . قرار گرفت

نيز اعضای ديگر دفتر ) خواهر علی زرکش( مهناز ميمنت به همراه فروغ  زرکش .  بهمن می باشد ٢٢دادگستری بعد از انقالب 
ولی در مدت کوتاهی بعد از مرحله . ی راتشکيل می دادند که تحت مسئوليت شهرزاد صدر حاج سيد جوادی قرار داشتندمسعود رجو

، که شهرزاد صدرحاج سيدجوادی تحت برخورد تشکيالتی قرار گرفت، مهناز ميمنت ١٣۶٨در سال " انقالب ايدئولوژيک" سوم 
نام شهرزاد حاج سيد جوادی و مهناز ميمنت در ليست اسامی اعضای . داشتمسئوليت دفتر مسعود رجوی و مريم رجوی را برعهده 

 ١٣٧٢شهرزاد صدر حاج سيدجوادی در سال .  به عنوان عضو هيئت اجرايی قيد شده است١٣٧٠شورای مرکزی سازمان در سال 
 .  مقاومت می باشدمسئول اول سازمان مجاهدين شد و هم اکنون نيز عضو شورای رهبری سازمان مجاهدين و شورای ملی 

. وی عضو هيئت اجرايی سازمان می باشد. مسئوليت بخش مالی سازمان به عهده محمد طريقت منفرد بانام تشکيالتی ياسر می باشد 2
سازمان را زير نظر رهبر سازمان انجام می داد و مسعود رجوی شخصًا خودش تمام مسائل بخش " بخش مالی" او تمامی کارهای 
جزئيات مخفی بخش مالی سازمان و پو لهای گرفته .  می کرد و بعداز وی مريم رجوی مسائل بخش مالی رادنبال ميکردمالی راپيگيری

بخاطر اهميت و حساسيت بخش مالی، اتاق . شده ازکشورهای مختلف حتی در حوزه و چارچوب مسئوليت های فهيمه اروانی نيز نبود
آقای رجوی از ابتدای پيروزی انقالب به دليل همين . قرار داشت" دفتر" شده های مربوط به اين بخش در داخل محوطه حفاظت 

حساسيت و گسترش پيدا نکردن اطالعات مربوط به منابع مالی و حساب های بانکی مخفی سازمان هيچگاه مسئوليت محمد طريقت 
 را به مصاحبه ای که با خبرنگار نشريه القدس برای اطالعات  بيشتر در مورد بخش مالی سازمان توجه شما. منفردرا تغيير نداده است

  .  داشته ام  ،جلب می کنم٢٠٠۴ ژوئن ١۵العربی درتاريخ 
  : خبرنگار القدس العربی  

  منابع مالی مجاهدين چگونه تأمين می شود ؟ در گذشته چطور بوده و االن به چه شکلی است؟ 
  : محمدحسين سبحانی

 ١٣۵٧ بهمن ٢٢بعداز . ن مسئله ای است که سازمان مجاهدين راتاکنون سرپا نگهداشته استمنابع مالی سازمان مجاهعدين اصلی تري
اما بعداز شروع مبارزه مسلحانه  و . منابع مالی سازمان از طريق سرقت های مسلحانه از بانک ها و طالفروشی ها تأمين می شد

ن مجاهدين با رژيم صدام حسين ، منابع مالی سازمان  و شروع ارتباطات گسترده و بدون واسطه سازما١٩٨١تروريستی در سال 
در . مجاهدين از طريق صدام حسين و بعضی کشورهای عربی خليج فارس که با ايران اختالفات سياسی و ارضی داشتند تأمين می شد

بعدها . اليت ميکرد سال گذشته مسئوليت بخش مالی سازمان برعهده محمدطريقت منفردبود که مستقيمًا زير نظر آقای رجوی فع٢۵
نميدانم آياشما . سازمان مجاهدين، قاچاق مواد مخدر و همچنين فعاليت های بازرگانی غيرقانونی رابه منابع  مالی گذشته خود اضافه کرد

  فيلم مالقات های آقای رجوی با مسئولين سرويس اطالعات رژيم صدام حسين رامشاهده کرده ايد يا خير؟  
اطالعاتی عراق به صورت مخفيانه از مالقات های آقای رجوی با مقامات ارشد امنيتی رژيم صدام حسين اين فيلم توسط سرويس 

فيمبرداری شده بود تا در صورت فرض بعيد و غير ممکن و به قدرت رسيدن سازمان مجاهدين به عنوان سند مزدوری اين سازمان 
 توسط شبکه الجزيره قطر و شبکه اسکای نيوز انگلستان پخش شده است در اين فيلم ها. برای آقای صدام حسين مورداستفاده قرار گيرد

اين فيلم ها به روشنی تحويل ميليون ها دالر پول از طرف نيروهای امنيتی صدام حسين به نمايندگان سازمان مجاهدين نشان داده می 
همچنين سازمان مجاهدين برای . قيف شدشود که بخش بسيار ناچيز آن در دستگيری مريم رجوی توسط پليس فرانسه ضبط و تو

آخرين اخباری که ما . مشخص نشدن منابع مالی اش از شيوه های غيرقانونی انباشت سرمايه و نقل و انتقال سرمايه استفاده می کند
استهای صلح داريم اين است که سازمان مجاهدين توانسته است با بخشی از حاکميت سياسی در اسراييل و حزب ليکود که با روند سي

درخاورميانه مخالف می باشند، ارتباطات پنهانی برقرار کند و بخشی از منابع مالی خود را از طريق جناح های افراطی اسراييل تأمين 
 .   نوشته آقای مهندس راستگو مراجعه کنيد" مجاهدين خلق در آئينه تاريخ" برای آشنايی بيشتر بابخش مالی سازمان به کتاب . کند
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که زير مجموعه ساختمان های محل استقرار آقای رجوی و خانم مريم رجوی، " دفتر" ورود به محوطه 

همه افرادی که وارد محوطه . می گرفت تحت ضوابط و دستور العمل های خاص حفاظتی و امنيتی صورت

بازرسی  مورد" ستاد حفاظت" رجوی و مريم رجوی می شدند، بايد بدون استثنا توسط افراد  استقرار مسعود

فهيمه اروانی به افسر نگهبان قبل از بازرسی نيز نام فرد بايد از طريق مهناز ميمنت يا . ی قرار می گرفتنددنب

سپس فرد بعد از بازرسی بدنی و گرفتن وسايل تيز همراه وی مانند . اطالع داده می شد" ستاد حفاظت" کشيک 

البته اين ضوابط برای ورود کادرها و . راپيدا ميکرد" دفتر" اجازه ورود به محوطه ... کاتر و ناخن گير و 

فتر نيز وجود داشت ، ولی اين مسئله بطور کامل رعايت و يا سخت به محوطه د" ستاد حفاظت" مسئولين 

  ."  گيری نمی شد

مهناز . شدم و به اتاق بزرگی که مخصوص نشست های فهيمه اروانی بود، رفتم" دفتر" من وارد محوطه 

فهيمه بعد از چند لحظه . به وی سالم کردم و روی يکی از صندلی ها نشستم. داخل اتاق نشسته بود   ١کرمی 

  : او سالم کرد و گفت. اروانی آمد

  " ؟!چطور هستند، سرحال هستند يا مثل خودت هستند ٢چطوری حسن قدس؟ حالت خوبه؟ بچه ها " 

  : من لبخندی زدم و گفتم

  ".نه همه بچه ها خوب هستند" 

. بودن برجسته شده آگزارش من روز ميز جلوی فهيمه اروانی قرار داشت و با شبرنگ بعضی از مطالب 

همچنين روی يک کاغذ زرد رنگ نکاتی باخط مسعود يا مريم رجوی خطاب به فهيمه اروانی نوشته شده، به 

  . گزارش من ضميمه شده بود

  : فهميه اروانی گفت

  ."  منظورت چيه؟ کمی برايم توضيح بدهمحسن گزارش تو راخواند" 

گاهانه تالش می آمسئول مجاهدين می باشد و البته اين يک شيوه تشکيالتی در برخورد باافراد درسازمان " 

سپس با . تا ابتدا فرد صحبت کند و مطالبی راکه در درون خودش دارد، بيان کند کند که فضايی ايجاد کند

 درهمان جلسه يا بعدًا به – که در اين نشست مهناز کرمی بود –يادداشت نکات مورد نظر آن توسط فرد سوم 

در مدتی که من صحبت ميکردم تمام . يجه به عمق و ريشه انتقادات وی می پردازندتجزيه و تحليل آن، و در نت

  ." مهناز کرمی تندنويسی و يادداشت می کرد مطالب را

  : من بعد از توضيحات اوليه گفتم

، رهايی زن و کااليی نديدن زن می باشد، در حال حاضر " انقالب ايدئولوژيک" اگر منظور از بحث های "

اين را می توان از گزارشات بچه ها و صحبت . حل شدن حرکت نمی کند بلکه بدتر شده است  سمتنه تنها به

من فکر ميکنم که پيدايش ديدگاه کااليی نسبت به زن و درجه دوم ديدن آن يک . هايشان در نشست ها متوجه شد

                                                 
"  ستاد حفاظت" سازمان بود که البته وی فقط به مدت چند ماه در " ستاد حفاظت" از کرمی با نام تشکيالتی سيما مسئول وقت مهن 1

. در چارت تشکيالتی سازمان، باصطالح سه لشگر را يک محور  می گفتند. ( وی از فرماندهان محورهای نظامی سازمان بود. بود
ستاد " همسر وی محمد علی شفيع زاده نيز از معاونين هيئت اجرايی و از فرماندهان .)  نفر بود١۵٠ الی ١٠٠البته هر لشگر ماکزيموم 

، محمد علی شفيع زاده را به ستاد ديگری منتقل "ستاد حفاظت" به " بخش نظامی" سازمان بدليل انتقال مهناز کرمی از . بود" حفاظت
جوی بطور خاص در چارت سازماندهی رعايت و بر روی آن تأکيد داشت و نبايد البته اين يک ضابطه تشکيالتی بود که مسعود ر. کرد

 از معاونين مرکزيت، و در سال ١٣۶۴مهناز کرمی در سال . افراد يک خانواده  به ويژه زن  ها و شوهرها در يک محل کارمی کردند
 .  هدين می باشد عضو هيئت اجرايی سازمان شد و هم اکنون نيز عضو شورای رهبری سازمان مجا١٣٧٠

 . يک اصطالح تشکيالتی است که در سازمان به نيروهای  تحت مسئوليت فرد گفته می شود" بچه ها "  2
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 مسائل و مشکالت فرهنگی امر فرهنگی و حاصل قرن ها نگاه استثماری و ناعادالنه به زن می باشد، بنابراين

  : سپس نتيجه گيری کرده بودم که. راه حلهای فيزيکی مانند طالق حل نخواهد شد با

ازدواج . طالق نه تنها ضرورت ندارد، بلکه حتی ازدواج يک کاتاليزور برای کااليی نديدن زن می باشد" 

سب تری برای فهم تاريخی و طبيعی جنسی خارج شوند و زمينه مناباعث می شود زن و مرد از فشارهای 

جنسی قرار داشته باشد و از وقتی که فرد تحت فشارهای . فراهم شود" استثمار مضاعف زن" ايدئولوژيک 

  ."طريق طبيعی غريزه جنسی خود را برطرف نکند، به شيوه های غيراصولی راه خواهد برد

من . فهيمه اروانی نيز بيان کردممن مثالی را که در گزارش خود برای مسعود رجوی نوشته بودم، برای 

  : در اين گزارش نوشته بودم

بطور مثال انسانی که  .يک غريزه و نياز طبيعی انسان می باشدتمايالت جنسی مانند غريزه های ديگر " 

به وی فشار می آورد و ممکن است بطور گرسنگی روزه گرفته، هنگام نزديک شدن افطار ناخودآگاه 

غريزه و نيازهای . حساس گرسنگی و تشنگی کند و اين امری طبيعی و علمی استغيرارادی درمغز خود ا

جنسی نيز به همين ترتيب است و اين امر علمی است که نيازهای جنسی در ذهن و مغز فرد به صورت 

به جنس مخالف راگرفت و نه ميتوان آن را بنابراين نه می توان جلوی احساس نياز . ناخودآگاه منعکس شود

سوابق ارتباطات جنسی فرد با  مود و اگر ناخودآگاه و غير ارادی و به صورت لحظه ای تمايالت و ياحذف ن

  ." معرفی و ترويج کنيم" گناه"  آنرا بايدامر طبيعی است و ما ن به ذهنش بزند، اينزن يا شوهرش 

  : اروانی گفتم سپس من به فهيمه 

طرح تناقضات خود راپيدا کرده اند ولی مقوله  ١!اد جسارتافر" انقالب ايدئولوژيک "  بامن قبول دارم که" 

" مثل حاال اينقدر فعال نبوده و االن ذهن تمامی افراد روی " انقالب ايدئولوژيک" جنسی درذهن افراد قبل از 

  ." متمرکز شده و از مسائل سياسی دور شده اند" تناقضات جنسی

اعضا و مسئولين سازمان از مسائل سياسی و می خواستم به دور شدن و منحرف شدن  هنگاميکه من

کرد که البته من  قطع و خود شروع به صحبتريفی صحبت من را ظاستراتژيک بپردازم، فهيمه اروانی بطور 

  . آن لحظه به ظرافت و زيرکی کار فهيمه اروانی پی نبردم

وی ابتدا کمی از . ن کنم بيا– که حتی عمق کافی نداشت –او انتظار نداشت من چنين صريح انتقاداتم را 

موضع باال و تند اقدام به پاسخ گويی به انتقادات من کرد و سپس نرم تر و بطور کلی، به تکرار نقل قول های 

پرداخت و اينکه خواهر مريم همه ما را زنده کرده " انقالب ايدئولوژيک" مسعود و مريم رجوی از بحث های 

  .  سر خود را تکان ميدادممن نيز در تأييد صحبتهای وی ... است و 

" انقالب ايدئولوژيک" من هنوز به عمق و اهداف فرقه گرايانه واستالينيستی مسعود رجوی از بحث های 

شايد نداشتن درک عميق از انتقادات، شايد احساس بدهکاری به . نمی دانم اسمش چه بود. پی نبرده بودم

  . که من از حرف هايم کوتاه بيايم  ٢ شد يا شايد نداشتن جسارت و پايداری باعث میسازمان؛ 

                                                 
بار و ارزش مثبت دارد و نبايد برای اين بحث استفاده شود، ولی واقعيت اين بود که در آن موقع برداشت من از " جسارت" البته کلمه  1

 . را نداشتمسائل و انتقادات عمق کافی 
بعد از انتقال من اززندان های انفرادی سازمان به زندان های صدام حسين از جمله زندان ابوغريب و هنگام صحبت با دوستانی که  2

قبل يا بعد ازمن از سازمان مجاهدين جدا شده بودند، متوجه شدم که تقريبًا تمامی افراد سال ها وحدت سياسی و استراتژيک و 
 سازمان نداشته اند و در قلب خود خواستار جدايی از سازمان بوده اند ولی دو دليل اصلی مانع طرح جدی جدايی خود و ايدئولوژيک با

  : پافشاری بر روی آن می شده است
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بلکه هدف . در سازمان مجاهدين نبود" ارتقا نقش زن رهايی و يا" البته هدف رجوی ازانقالب ايدئولوژيک 

خودش در سازمان بود تا بدين وسيله " واليت گونه" هبری فردی رتثبيت نقش " انقالب ايدئولوژيک" اصلی 

مانع طرح و شکل گيری و عمق پيدا کردن بانيت بر دور سر رهبری سازمان باکشيدن هاله ای از تقدس و ره

  .     انتقادات سياسی و استراتژيک اعضا و مسئولين سازمان و در نهايت يک انشعاب بزرگ شودوسئواالت 

 را بايد در ارتباط با نکته ١٣۶۴در سال   ١" انقالب ايدئولوژيک"  وقوع انگيزه و هدف اصلیبدون ترديد 

آقای رجوی در تحليل استراتژيکی خود که تحت . ارزيابی کرد" مبارزه مسلحانه" اال و بن بست استراتژی ب

در نشريه "  نظامی سازمان مجاهدين خلق–گزارش داخلی مسئول اول و فرماندهی عالی سياسی " عنوان 

دی يکساله مقاومت اتحاديه انجمن های دانشجويان مسلمان و همچنين به صورت کتاب تحت عنوان جمع بن

    :  می نويسد٢ چاپ و منتشر شد،١٣۶١مسلحانه در پاييز 

  

 و چشم حتميت سرنگونی خمينینيز حاکی از ضرورت و  تمام خط و ربط های استراتژيکی و تحليلی ما" 

" زمان سنجی استراتژيکی ما "  است و توضيحًا متذکر می شود که در کوتاه مدتانداز محدود و خالصه در 

  ..."  و  سال است٣ تا ١اه مدت معادل کوت

  

  

  

  

                                                                                                                                               
ترس و نداشتن جسارت درخواست جدايی از سازمان بخاطر فضای رعب و وحشت ايجاد شده در درون تشکيالت و پيش بينی : اول

  . ندانانتقال به ز
  احساس بدهکاری به سازمان –دوم 

البته بعضی از دوستان و کارشناسان امور مجاهدين، انگيزه و هدف اصلی وقوع انقالب ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين را روابط  1
 .   می باشدعاشقانه و مسائل جنسی بين مسعود رجوی و مريم عضدانلو می دانند که ضمن احرام به آنها مورد تأييد اينجانب ن

 به دليل تناقض های فراوان درتحليل استراتژيکی مسعود رجوی و سازمان مجاهدين در سال ١٣۶٣الزم به يادآوری است که از سال  2
که " اتحاديه انجمن های دانشجويان مسلمان خارج ا زکشور" و هم چنين نشريه " جمع بندی مقاومت يکساله مسلحانه" ، کتاب ١٣۶١

 .  مع بندی استراتژيکی مسعود رجوی رابه چاپ رسانده بود، از درون تشکيالت در عراق و فرانسه جمع آوری شدمتن تحليل و ج
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  :  پاسخ می داد که١٣۶٣بنابراين آقای رجوی بايد بر اساس تحليل خودش در سال 

  چرا رژيم جمهوری اسالمی سرنگون نشد؟ 

  .  آغاز کرد؟ و چراهای ديگر١٣۶٠را در سال " مبارزه مسلحانه" چراسازمان مجاهدين 

سازمان . کی فريب کارانه برای حفظ قدرت تشکيالتی در فرقه مجاهدين استتاکتي" رهايی زن" بنابراين 

  : را اين گونه معرفی کرد" زن مجاهد " ١٣۶١در سال 

و انقالبی نيز هست " مادری" و " همسر" نه فقط رزمنده مسلح و انقالبی، بلکه " زن انقالبی مجاهد( " 

مرزهای ميان روشنفکرنمايی کاذب    او .انه خالی نميکنداز وظايف خانه و خانواده ، ش" بورژوامآبانه" هرگز 

به اصطالح روشنفکرانه و عمده کردن " زن گرايی"و انقالبی گری راستين رابخوبی باز شناخته و هرگز اسير 

به نقل از .) ( و مرد و تحت الشعاع قرار دادن تضادهای درجه  اول طبقاتی و سياسی نمی شود تضاد بين زن

 مقاله سمبل و سيمای زن انقالبی مجاهد – ١٣۶١ بهمن ماه ١۴، تاريخ ٧، صفحه ١٣٨ شماره نشريه مجاهد،

  .)  خلق در زندگی و شهادت خواهر مجاهد اشرف ربيعی
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که طبق نقل قول باال هرگز بورژوامآبانه " زن انقالبی مجاهد" ولی چگونه می شود که دو سال بعد همان 

 نمی کند، موظف می شود از همسرش طالق بگيرد و به عقد فرد ديگری از وظايف خانه و خانواده شانه خالی

از شوهر و فرزندانشان و يا ( ران و فرزندانشان به ذهنش، مسدر بيايد و حتی آمدن هرگونه خاطره از ه

زن انقالبی " باز چگونه می شود که دو سال بعد همان . و نه در عمل، جرم و گناه محسوب می شود) برعکس

به  اصطالح روشنفکرانه و عمده کردن تضاد بين زن و مرد و تحت الشعاع " زن گرايی" ه اسير ک" مجاهد

درجه اول طبقاتی و سياسی نبايد می شد، يک شبه برای حفظ منافع تشکيالتی رجوی قرار دادن تضادهای 

  .  موظف می شود رابطه بين زن و مرد را تضاد دوران و تاريخ و مبارزه معرفی کند

ه رهبری سازمان مجاهدين در حق زنان ککه در سلول انفرادی سازمان بودم، به اين اعتقاد رسيدم هنگامي

برای " انقالب ايدئولوژيک" به عنوان يک کاال و ابزار در " زن" بطور خاص ظلم مضاعف انجام داده است و 

پذير اسارت و استثمار حفظ رهبری مسعود رجوی موردسوء استفاده قرار گرفته است و اين واقعيت انکار نا

  . زنان، در لحظه لحظه و جای جای مناسبات سازمان مجاهدين قابل مشاهده است

در هر صورت من بعد از صحبت با فهيمه اروانی از نقطه نظرهای خود کوتاه آمده بودم ولی ته ذهن و قلبم 

نمی " انقالب ايدئولوژيک " هنوز به استدالل و تحليل های خود باور داشتم و استدالل سازمان را در مورد

  . سازمان هم حدس زده کی زد که اين سئوال هنوز برای من حل نشده است. توانستم به لحاظ منطقی بپذيرم
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  انتقال رجوی به قرارگاه اشرف

ين يکبار ازمأموريت حفاظتی به همراه کادرها و مسئول. از گفتگوی من و فهيمه اروانی چند هفته گذشت

ستاد حفاظت برگشته بوديم و درداخل اتاق افسر نگهبان در قرارگاه بديع زادگان مشغول بحث و جمع بندی 

رقيه عباسی گوشی را برداشت و . بود" دفتر" فهيمه اروانی از . مأموريت انجام شده بوديم که تلفن زنگ زد

  :  گفتبعداز چند لحظه در حاليکه دستش راروی دهنی گوشی تلفن گذاشته بود،

 راعليرضا باباخانی گوشی . خواهر فهيمه پشت تلفن است با شما کار دارد) عليرضا باباخانی( برادر وحيد، 

بچه ها من :"شدن مکالمه آنها، عليرضا باباخانی گفتاز تمام  بعد. گرفت و بافهيمه اروانی صحبت کرد

  :  گفت١وادیصدرحاج سيد ج سپس به عليرضا ." خواهر فهيمه کار دارد. بايدبروم

  ." گردمرتو نشست رادنبال کن تامن ب! عليرضا " 

وقنی که عليرضا باباخانی از نشست بافهيمه اورانی برگشت، ساعت يک نيمه شب بود و من افسر نگهبان 

   صبح چه کسی است؟ ٨افسر نگهبان ساعت ! حسن: عليرضا باباخانی از من پرسيد. بودم

  .  افسر نگهبان است٨ساعت   ٢" خواهر زهره"  که برنامه های پست رانگاه کردم وگفتم

  
                                                 

عليرضا صدر حاج سيد جوادی برادرشهرزاد حاج سيد جوادی ، و هر دو فرزندان آقای احمد صدر حاج سيد جوادی از رهبران  1
عاون عليرضا باباخانی محسوب می شد و به دليل توانمندی فيزيکی و قدو وی از فرماندهان ستاد حفاظت و م. نهضت آزادی هستند

" ستاد حفاظت" بودکه در خاطرات مربوط به " ستاد حفاظت" باالی بلند، و همچنين نسبت فاميلی بامريم رجوی از مسئولين هميشگی 
 به عنوان عضو ١٣٧٠ی سازمان در سال نام وی در ليست شورای مرکز. در جلددوم اين کتاب بطور مشروح به آن خواهم پرداخت

  . هيئت اجرايی قيدشده است
  

  
 
زهره قائمی عضوشورای مرکزی و ازمعاونين هيئت اجرايی سازمان مجاهدين بودو هم اکنون نيز از اعضای شورای رهبری می  2

 به وسيله پيک های سازمان ١٣۶۶ سال وی زندانی آزادشده از زندان رژيم جمهوری اسالمی بود که بعد از آزادی از زندان در. باشد 
برادر بزرگتر وی مرتضی قائمی نيز از زندانيان سياسی رژيم شاه . از ايران به ترکيه امد و پس از مدتی از استانبول به بغداد منتقل شد

 .  می باشد، که اکثرًا تحت برخورد تشکيالتی قرار داشت
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  : عليرضاباباخانی گفت

  ."  بيدار کند٩پس يادداشت بگذار که خواهر زهره من را ساعت " 

می بايست طی شبانه روز تمامی موارد امنيتی و حفاظتی که مشکوک تلقی می شد، " ستاد حفاظت" در 

به . شد تااو در جريان موارد مشکوک و حفاظتی قرار می گرفتاطالع داده می  سريعًا به عليرضاباباخانی 

قرار نمی " عدم تماس تلفنی خواهران به آسايشگاه برادران"  تشکيالتی  باباخانی مشمول ضابطه دليلهمين

عليرضا باباخانی از مسئولينی بودکه باصطالح برخوردهای خشک تشکيالتی نداشت و آدم شوخ و بذله . گرفت

هرز می رود و بتدريج " فرقه ها" ولی ويژگی های اخالقی مثبت انسان ها نيز در . ی شدگويی محسوب م

تا ديکتاتورها بتوانند چند  استفاده قرار می گيرد تغيير محتوی می دهد و درجهت منافع رهبران فرقه ها مورد

  ." روز بيشتر فرمانروايی و حکمرانی کنند

ماندم تا برای استراحت به   ١ ها از پستها و مواضع نگهبانی هنگاميکه پست من تمام شد منتظر آمدن بچه

  . آسايشگاه برويم

  : زهره قائمی صبح به اتاق کار من زنگ زد و گفت

  . باشی" اتاق عمليات " ١٠برادر وحيد گفت که ساعت 

  :  برای نشست جمع شديم، عليرضا باباخانی گفت١٠وقتی ساعت 

  . کنيم  بايد سريعًا روی طرح و سازماندهی تردد سوژه کار.ماده باشيدآ  ٢"تردد" بچه ها برای 

امکانات تدارکاتی و حفاظتی محل استقرار . قرار بود مسعود رجوی و مريم رجوی به قرارگاه اشرف بروند

ولی ويژگی برجسته قرارگاه بديع . آنها در قرارگاه اشرف ، شهر بغداد و منطقه جلوال، همانند بديع زادگان بود

نيرويی اين بود که فقط اعضای شورای مرکزی سازمان در آن حضور داشتند و بطور بسيار محدود زادگان 

ثابت مسعود رجوی تشکيالتی ، از سطح شورای مرکزی به پايين حضور داشت و به همين دليل محل استقرار 

 ساعت تمام ١ثر به هر محلی تردد می کردند، می بايست بعد از حداک هنگاميکه آنها. و همسرش تلقی می شد

امکانات و الزامات کار ستادهای سياسی و ديپلماسی به محل جديد منتقل می شدند تا در دسترس مسعود رجوی 

  . قرار داشته باشند

هنگام بعد از ظهر مشغول انجام کارهايمان بوديم که ناگهان متوجه . ما بعداز ظهر به قرارگاه اشرف رسيديم

خارج شده اند و قصد دارند به سمت  ٣"دفتر"  و فهيمه اروانی از محوطه شدم که مسعود رجوی، مريم رجوی

                                                 
 بود و هر افسر نگهبان و پاسبخش موظف بود ٢ و ١ن دارای حلقه های حفاظتی سيستم حفاظت مسعود رجوی درقرارگاه بديع زادگا 1

مثًال افرادی بودند که به دليل کمبود . نيروهايش را بر اساس سطح و رده تشکيالتی و بر اساس اهميت حفاظتی پستها سازماندهی کند
شاخص اهميت .  حفاظت برای نگهبانی استفاده می شدند٢قه  حفاظت استفاده نمی شدند و اين افراد در حل١تجربه و سابقه کمتر درحلقه 

" پست ها در دوری و نزديکی به محل استقرار سوژه بدون اطالع قبلی بود و بايد در چنددقيقه تمام کادرها و مسئولين حفاظت برای 
ن قسمت صرفنظر می کنم و در از جزئيات و چگونگی سازماندهی و اسکورت های مسعود و مريم رجوی در اي. آماده می شدند" تردد

 . جلد دوم کتاب  خاطراتم به آن خواهم پرداخت
 هنگاميکه مسعود رجوی و يامريم رجوی قصد داشتند ا زمحل استقرار ثابت خود در قرارگاه بديع زادگان به قرارگاه اشرف ياشهر 2

سوژه با برنامه ريزی و اطالع " تردد" البته اين بار . استفاده می شد" تردد" بغداد بروند، بين کادرها و مسئولين حفاظت از اصطالح 
. آماده می شدند" تردد" قبلی بود، ولی هميشه تردد سوژه بدون اطالع قبلی بود و بايددر چند دقيقه تمام کادرها و مسئولين حفاظت برای 

نظر می کنم و در جلددوم کتاب از جزئيات و چگونگی سازماندهی و اسکورت های مسعود رجوی و مريم رجوی دراين قسمت صرف
 .    خاطراتم به آن خواهم پرداخت

در قرارگاه اشرف و يا بغداد و جلوال و يا هر محل استقرار ديگری ،مانند بديع زادگان محوطه و محدوده ای مشخص شده به لحاظ  3
 .  وجود داشت" دفتر" حفاظتی تحت عنوان محوطه 
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به همراه آنان ابراهيم ذاکری، عليرضا باباخانی، . بود، بروند" دفتر" دشت باز و منطقه ای که پشت محوطه 

  . عليرضا صدرحاج سيد جوادی و مريم اکبرزادگان نيز حضور داشتند

همچنين بيماری ميگرن و سردردهايی که داشت، يک کاله بافتنی رجوی بخاطر سرمای زمستان و  مسعود

مريم رجوی و فهيمه اروانی نيز . و کفش های آديداس طبی به پا کرده بود  خود گذاشته بودی بر سر کمش

مسعود رجوی هميشه در جلسه های غيررسمی از شلوار و پيراهن معمولی . بالباس های فرم نظامی بودند 

 شکل و شمائلی که در جلسات رسمی و بعد از چند ساعت سشوار و حتی آرايش پيدا ميکرد استفاده می کرد و

  . با شرايط معمولی وی متفاوت بود

نيز  البته مسعود رجوی تالش ميکرد که با قيافه و لباس عادی حتی جلوی کادرها و فرماندهان حفاظت خود

قبل از اينکه .  چهره کاريزماتيک خود را حفظ کندظاهر نشود و به رعايت اين فرم ها بسيار توجه می کرد تا

 که در اين کتاب از وی زياد –ادامه مطلب رابازگو کنم ، بد نيست در اينجا نکاتی رادر مورد ابراهيم ذاکری 

  . خاطره ای رااز مريم اکبرزادگان برايتان تعريف کنم و همچنين –نام برده خواهد شد 
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    اکریابراهيم ذ

ابراهيم ذاکری بدون ترديد يکی از عناصری است که در شکل گيری انحراف، خيانت، زندان و شکنجه در 

وی ازمسئولين قديمی و از زندانيان سياسی رژيم شاه بود . سازمان مجاهدين نقش اساسی و کليدی داشته است

 به اين شهر بش ملی مجاهدين در آبادان به نمايندگی از سازمان برای راه اندازی جن١٣۵٧ بهمن ٢٢که بعد از 

 جنگ  و سپس استان خوزستان بود وبا شروع مسئول جنبش ملی مجاهدين در آبادانوی به مدت دو سال . رفت

 کانديدای سازمان مجاهدين برای انتخابات مجلس شورای ١٣۵٨وی در سال . ايران و عراق به تهران منتقل شد

توسط سازمان " نهلحامبارزه مس" وی قبل از شروع استراتژی .  بود ملی و مجلس خبرگان از شهر آبادان

، به کردستان رفت و درمذاکرات با حزب دمکرات کردستان موافقت اين حزب ١٣۶٠ خرداد ٣٠مجاهدين در 

به همين دليل بعد از . و پخش آن از فرستنده حزب دمکرات کسب کرد"  مجاهدديورا" رابرای راه اندازی 

، با فاصله زمانی چند روز در اوايل ١٣۶٠ خرداد ٣٠در " مبارزه مسلحانه" و استراتژی " ظامیفاز ن" شروع 

در کردستان آغاز به کار کرد و خبراولين عمليات تروريستی گسترده سازمان و " راديو مجاهد " ١٣۶٠تيرماه 

  .  از اين راديو پخش گرديد١٣۶٠ تير ماه ٧انفجار محل حزب جمهوری اسالمی در 

 خرداد، يکی ٣٠از   برای آينده و بعد١٣۶٠ خرداد ٣٠ بينی و برنامه ريزی قبل از شن سرعت عمل و پياي

سازمان مجاهدين برای کشاندن مبارزه سياسی و  از عالئم و داليل روشن درعزم و اراده قبل مسعود رجوی و

  . ده است بو١٣۶٠ خرداد ٣٠اجتماعی مسالمت آميز به مبارزه مسلحانه و خشونت آميز در 

 که در واقع اصلی ترين و بزرگترين شاخه سازمان بود –ابراهيم ذاکری همچنين مسئوليت شاخه کردستان 

سازمان " عمليات منطقه ای" الزم به يادآوری است که تمامی .  بر عهده داشت١٣۶٠ خرداد ٣٠ را بعد از –

   . دهی ابراهيم ذاکری سازماندهی می شدبه فرمان" ستاد پيشمرگه های مجاهد خلق" در مناطق کردستان توسط 

 و زندانی کردن بخش ١"رفع ابهام "  ه مسئول پروژ١٣۶٣در سال  وی همچنين به دستور مسعود رجوی 

اعظم اعضای سازمان درکردستان عراق بود که بطور مشروح خاطرات آن دوران رادرکتاب آينده ام بيان 

  . خواهم کرد

" او در عمليات . سازمان بود" چلچراغ" و " آفتاب"لی عمليات های ابراهيم ذاکری از فرماندهان اص

وی در اين عمليات مجروح شد و .  را برعهده داشت٣هی باصطالح فتح کرمانشاهرماند نيز ف٢"غروب جاويدان

هنگاميکه من مسئول يکی از بخش های بيمارستان طباطبايی بودم، موقتًا در اين بيمارستان بستری شد، ولی 

 و بدنبال عمليات تجاوزکارانه ١٣۶٩وی در سال . ز يک هفته برای ادامه درمان به فرانسه منتقل شدبعد ا

                                                 
جاهدين  بر روی عمليات دستگيری کليه اعضای سازمان و انتقال آنان به پايگاه غيور درروستای نامی بود که سازمان م" رفع ابهام"  1

 .  ماوت عراق گذاشت که در فرصت مناسب به آن خواهم پرداخت
  . می نامد" عمليات مرصاد" و رژيم جمهوری اسالمی نيز ان را " فروغ جاويدان" سازمان مجاهدين خلق اين عمليات را 2

 در ١٣۶٧نيزنخستين عمليات سازمان مجاهدين با حمايت آشکار و علنی ارتش عراق بود که در تاريخ هفتم فروردين "  آفتاب"عمليات 
انجام شد که " چلچراغ"  عمليات باصطالح ١٣۶٧ خرداد ٢٨حدود دو ماه بعداز اين عمليات يعنی در تاريخ . منطقه شوش انجام گرفت

" مسعود رجوی در جمع بندی اين عمليات در نشست عمومی در پادگان اشرف شعار .  شدشهر مهران باکمک ارتش عراق تسخير
 . را مطرح کرد" امروز مهران، فردا تهران

شب قبل از عمليات ، توسط مسعود رجوی در قرارگاه اشرف به کليه اعضا و " فروغ جاويدان" چارت فرماندهی عمليات باصطالح  3
  : بالغ شدمسئولين سازمان به ترتيب زير ا

  )صالح(فتح کرمانشاه به فرماندهی ابراهيم ذاکری -
 ) محمود قائم شهر( فتح همدان به فرماندهی محمود مهدوی  -
 )ناصر( فتح تهران به فرماندهی مهدی افتخاری  -
 )شريف(و معاونت مهدی ابريشمچی ) حميد(فتح تهران به فرماندهی محمود عطايی  -
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مسعود " ستاد حفاظت" صدام حسين به کشور کويت، و بحرانی شدن اوضاع نظامی و امنيتی عراق، فرماندهی 

شد و  بطور هم زمان " ستاد  امنيت"  مسئول ١٣٧٠ابراهيم ذاکری از سال . برعهده گرفت و مريم رجوی را

 رابرعهده گرفت و يکی از عناصر ١ کميسيون امنيت و باصطالح ضد تروريستی شورای ملی مقاومت رياست 

وی .  سال ،و همچنين ديگر اعضا و مسئولين سازمان بوده است١٠اصلی درزندان و شکنجه من به مدت 

  .  به علت بيماری سرطان در پاريس درگذشت١٣٨١دراواخر سال 

عد از مرگ ابراهيم ذاکری نگارنده مقاله ای رادر پاسخ به آقای مهدی سامع يکی از متحدين سازمان ب

  . کليشه می شود" اخبار روز" مجاهدين خلق نوشتم که به نقل از سايت اينترنتی 

  

  

  

  

  
  

  

  

    

  

                                                 
 بااينکه نزديک به دو سال از مرگ ابراهيم ذاکری گذشته است، هنوز فردی را به عنوان رئيس جالب است بدانيدکه سازمان مجاهدين 1

 . کميسيون امنيت و باصطالح ضدتروريستی شورای ملی مقاومت معرفی نکرده است

 ١٣٨



  
  

  

 ١٣٩



  ! مريم اکبرزادگان و عکس مسعود و مريم 
  . برايتان تعريف کنم" طالق های اجباری" م اکبرزادگان و بد نيست در اينجا خاطره ای رادرمورد مري

مريم اکبرزادگان خواهر زاده مهدی ابريشمچی می باشد و مراحل سريع رشد تشکيالتی اش رابا اتکا به اين 

" محافظ شخصی" ، يکی از فرماندهان حفاظت و همچنين "ستاد حفاظت"وی در . نسبت فاميلی، سريعتر پيمود

  . يمه اروانی بودمريم رجوی و فه

اتاق افسر نگهبان . تحويل دهی پست افسر نگهبانی به يکديگر بوديم يک روز من و بهروز کاظمی در حال

 قرار داشت و باز و –  محل استقرار رجوی -" دفتر" به لحاظ حفاظتی و امنيتی جلوی درب ورودی محوطه 

بدين ترتيب هر کس که به  تا.  انجام می شدبسته شدن درب ورودی به صورت الکترونيکی توسط افسر نگهبان

در همين .  خارج می شد، از ديد افسرنگهبان پنهان نماند از آنداخل محوطه حفاظت شده مسعود رجوی وارد يا

ديديم که مريم اکبرزادگان بسيار ناراحت و در حال فکر کردن به سمت درب  ١هنگام من و بهروز کاظمی 

احتماًال مريم  وی با فهيمه اروانی يا. خارج شود" دفتر" از محوطه  ست تامدن ا آدر حال" دفتر" خروجی 

من ازداخل اتاق افسرنگهبانی کليد الکترونيکی باز شدن درب خروجی را زدم تا وی . رجوی نشست داشت

  : سپس به بهروز کاظمی گفتم. بتواند از محوطه دفتر خارج شود

  ."  رفته است٢بی زير تيغحسا)" اکبرزادگان(فکر می کنم خواهر مريم "

  : بهروز کاظمی هم نگاهی به مريم اکبرزادگان کرد و حرف من را تأييد کرد و گفت

  ."  آره از چهره اش معلومه"

اين مسئله گذشت تا اينکه شب همان روز ابراهيم ذاکری برای مسئولين و فرماندهان حفاظت نشست 

  . گذاشت

، ١، عليرضا صدر حاج سيد جوادی ، زهرا مهر صفت٣رباليیدر اين نشست عليرضا باباخانی ، وجيهه ک

   .  ور داشتندض و زهره قائمی ح٢بهروز کاظمی  ،رقيه عباسی ، محمد علی شفيع زاده

                                                 
 به ١٣٧٠ز نام او ليست اعضای شورای مرکزی در پايي. بهروز کاظمی اهل تبريز و از فرماندهان يکان های حفاظتی رجوی بود 1

 .  عنوان معاون هيئت اجرايی سازمان قيد شده است
اصطالحی بود که رجوی در فرهنگ سازمان مجاهدين جاری کرد و مفهوم آن تهاجم و انتقادهای " تيغ کشيدن"يا " زير تيغ رفتن"  2

 . شديد و غيرمتعارف همراه با دشنام و تهديد بود
" وی بعد از آغاز بحث های .  به سازمان پيوست١٣۵٧ بهمن ٢٢ان بود که بعد از انقالب وجيهه کرباليی ازدانشجويان دانشگاه تهر 3

بر " ستاد حفاظت"  هنگاميکه مسئوليت ١٣٧٠وی در سال . رشدتشکيالتی سريعی کرد" انقالب ايدئولوژيک و طالق های اجباری
البته واقعيت اين بودکه . عليرضا باباخانی قرار گرفتعهده ابراهيم ذاکری بود به معاونت وی منصوب شد و در جايگاهی باالتر از 

ستاد حفاظت بر عهده عليرضا باباخانی بود و وجيهه کرباليی وضعيت ايدئولوژيک و تشکيالتی " تمامی کارهای تخصصی و حفاظتی
  .  راچک و کنترل ميکرد" طالق های اجباری" افراد و ميزان پايبندی آنان به
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  : ابراهيم ذاکری نشست را بسيار جدی و با قيافهای عصبی و بدون هيچ مقدمه ای ، اين گونه آغاز کرد

  مريم می خواهی چی کار کنی؟ " 

  ." زودباش معطل نکن! تعيين تکليف کنخودت را 

  . مريم اکبرزادگان سکوت کرده بود و چيزی نمی گفت

  : سکوت مريم اکبرزادگان تهاجم جدی تر ابراهيم ذاکری رابه دنبال داشت و گفت

  ." معطل نکن. اگر بريدی بگو بريدم. امشب بايد وضعيت خودت را مشخص کنی" 

ود نگاهی به من کرد و لبخندی مبنی بر تأييد تشخيص بعد از بهروز کاظمی که آن طرف ميز نشسته ب

  . ظهرمان به من زد

بعد از ابراهيم ذاکری نوبت به وجيهه کرباليی رسيد تا به مريم اکبرزادگان تهاجم و يا به قول مسعود 

  : بکشد، وی می گفت" تيغ " رجوی 

مخاطب قرار داد و   مريم اکبرزادگان راسپس او." پذير است بايد طالق ايدئولوژيک باشد و گرنه برگشت" 

  : گفت

  "  حرف نمی زنی و خودت را به موش مردگی می زنی؟يمچرا مر"

، ابراهيم ذاکری اين بار لحن خود را از حالت تهاجمی !!" تيغ کشی" بعد از واردشدن وجيهه کرباليی به 

   : ريم اکبرزادگان گفتخارج کرد و شيوه جذب و تشويق راپيش گرفت و به جمع و بطور خاص به م

ن ريختن رووشهامت شيرجه رفتن برای بي! کسی که خواهر مريم را گرفته باشد ، جسارت ايدئولوژيکی" 

راه پاکيزگی نيز اين است . تناقضات خود را دارد و خودش تالش می کند تاهر چه سريعتر خود را پاکيزه کند

  ." وی مسعود و مريم رابخردکه فرد برای بردن آبروی خود پيشقدم می شود تا آبر
                                                                                                                                               

  
 
" البته کادرهای اين بخش در جريان مسائل تخصصی و حفاظتی . بود" ستاد حفاظت" در " بخش پشتيبانی  " زهرا مهرصفت مسئول 1

مسئوليت بخش پشتيبانی، حل . قرار نمی گرفتند ولی مسئول بخش پشتيبانی در نشست های ستادی حفاظت شرکت ميکرد" ستاد حفاظت
 بود ومی بايست بعد از تردد و انتقال مسعود رجوی ومريم  رجوی به محل "ستاد حفاظت" و فصل مسائل تدارکاتی ، سنفی و ترابری 

 .  وی ازمعاونين هيئت اجرايی سازمان مجاهدين بود. جديد، نيازهای پشتيبانی محل جديد راآماده سازی و ساماندهی کند
 هنگاميکه مسعود رجوی به پاريس وی از. محمد شفيع زاده اهل يکی از شهرهای استان گيالن و از فرماندهی ستاد حفاظت بود 2

 به عنوان معاون ١٣٧٠نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در سال . همسر وی مهناز کرمی بود. گريخت در ستاد حفاظت بود
 .  هيئت اجرايی قيد شده است

 ١٤١



  حاال شما فکر ميکنيد که جرم مريم اکبرزادگان چه بود؟ 

ازمراسم ازدواج مسعود رجوی و مريم رجوی  در   ١قضيه از اين قرار بود که مريم اکبرزادگان يک عکس

لحظه به  واز پاريس را زير شيشه ميز کار خود قرار داده بود تا هر - سور- در شهرک اوور١٣۶۴ خرداد ٣٠

  ... خواهر مريم و برادر مسعود باشد و !! فکر

  . البته تا اينجا اشکالی ندارد، تازه خيلی هم مثبت بود

که زير شيشه ميز کار مريم اکبرزادگان قرار " مسعود و مريم" ولی اشکال کار اين بود که در گوشه عکس 

 .ه ميشد ازمسئولين حفاظت، ديد٢داشت، تصوير کوچکی هم از محمدرضا وشاق

  
 می باشد که ١٣۶۴ خرداد ٣٠اين عکس مربوط به مراسم ازدواج مسعود رجوی و مريم عضدانلو همسر مهدی ابريشمچی در تاريخ  1

  . تصوير محمد رضا وشاق همسر مريم اکبرزادگان درسمت راست ديده می شود.  چاپ شده است٢۵٣در نشريه مجاهد شماره 
  

                                                 
 و علی اصغر بديع زادگان  عکسهای محمد حنيف نژاد١٣۶١سابقه عکس گرفتن و عکس زدن در سازمان بدين ترتيب بود که تا سال  1

بعد از کشته شدن موسی خيابانی و اشرف ربيهی   . و سعيد محسن در مراسم رسمی سازمان و به صورت خيلی محدود استفاده می شد
" و " صبحگاه" ، عکس های انها در پائين عکس های بنيانگزاران سازمان نصب می شد و در مراسم رسمی مانند ١٣۶٠ بهمن ١٩در 

ولی بعد از ازدواج آقای مسعود .  و سخنرانی ها و سالنهای غذاخوری و محل های عمومی ديگر مورد استفاده قرار می گرفت"شامگاه
، چاپ و توزيع عکس های رنگی مسعود رجوی و مريم رجوی در مدل ها و اندازه های ١٣۶۴رجوی و خانم مريم عضدانلو در سال 

 مجاهدين آغاز شد و درهمه جا عکس های مسعود و مريم به چشم ميخورد و بتدريج مختلف به صورت گسترده و سراسری درسازمان
عکسهای محمد حنيف نژاد و ساير بنيانگزاران و موسی خيابانی و اشرف ربيعی از سالن های غذاخوری و محل های عمومی برداشته 

  . شد
 طرف آقای رجوی مطرح شد، عکس های مسعود از" انقالب ايدئلوژيک و طالق های اجباری"  که مرحله  سوم ١٣۶٨در سال 

رجوی و مريم رجوی باکميت و نتوع بيشتری به اتاق های کار ،اتاق های خواب، ميزهای کار و کيف های شخصی افراد نيز راه پيدا 
اق و کشورهای بعداز انتصاب فهيمه اروانی به عنوان مسئول اول سازمان  مجاهدين خلق عکسهای رنگی وی با تعداد زياد درعر. کرد

اروپايی چاپ و توزيع شد، ولی بعدها به دليل  تحت الشعاع قرار دادن وجهه مريم رجوی، به صورت نامحسوس عکس های وی نيز 
بعداز فهيمه اروانی عکس های افراد ديگری که مسئول اول سازمان مجاهدين شدند، به شکل گسترده چاپ و توزيع . جمع آوری شد

 .     نشد
 از کادرهای حفاظتی مسعود ١٣۵٧ بهمن ٢٢وشاق با نام تشکيالتی احمد از اعضای قديمی سازمان می باشد که بعد از محمدرضا  2

مبارزه " او بعداز شروع . وی در سخنرانی های مسعود رجوی در امجديه و ترمينال خزانه تهران حضور علنی داشت. رجوی شد
 در روستای ١٣۶٢وی مدتی در سال .  مخفی شد و سپس به کردستان آمد١٣۶٠ خرداد  ٣٠توسط سازمان مجاهدين در " مسلحانه

ماوت در استان سليمانيه عراق راننده و يکی از پيک های سازمان بود که بعد از چندماه به پاريس فرستاده شد و مجددًا در سيستم 
 در عمليات –ر اول مريم اکبرزادگان  همس–وی بعد از کشته شدن محمد علی خيابانی . حفاظت مسعود رجوی به کار مشغول شد

 به عنوان ١٣۶۴نام وی در ليست شورای مرکزی سازمان در خرداد ماه . با اکبرزادگان ازدواج کرد " فروغ جاويدان" باصطالح 
  .  نيز به عنوان معاون هيئت اجرايی قيدشده است١٣٧٠معاون مرکزيت و در پاييز 
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اين نکته !! و يک شير پاک  خورده ای اوشاق شوهر مريم اکبرزاده بودالزم به يادآوری است که محمد رض

سازمان هم اين عکس را نشانه ای از عمق نداشتن کينه . ظريف راديده و برای سازمان گزارش کرده بود

ابراهيم ذاکری خطاب به مريم اکبرزادگان . می دانست اقشونفرت مريم اکبرزادگان از همسرش احمد رضا و

   : ی کرد کهاستدالل م

ازاين " مسعود و مريم" چرا از ميان عکس های مختلف .  نداری١"نخ" اگر هنوز بين خودت و همسرت 

  عکس استفاده کرده ای؟ 

  : نمی کرد و می گفت مريم اکبرزاده قبول ولی اين انتقاد را

به مسعود و  !! امگذاشتن اين عکس اتفاقی بوده است و من اصًال حواسم به گوشه عکس نبوده و تمام توجه"

  ..." مريم بوده است و 

نوبت از برخوردهای مريم اکبرزادگان انتقاد می کرد، بهروز کاظمی هم جهت  در همين حال که هر کس به

  : شيرينی ، گفت خود

او برای اثبات استدالل خود، صحبت بعد از ظهر .  در چهره مريم اکبرزادگان فرياد می زند٢" فشل بودن"

" اتاق افسرنگهبانی و تشخيص من در مورد اينکه مريم اکبرزادگان از چهره اش معلومه که خودش و من در

  . است، را بيان کرد"زير تيغ

  :هنوز صحبت بهروز تمام نشده بود که ذاکری وسط حرف او پريد و گفت

" وژی جنسيتايدئول" اين اتفاقًا نشانه هم جنس بودن حسن قدس با مريم اکبرزادگان است و هر دو نفر در " 

  ." غرق هستند و به دليل همين هم جنس بودن، حسن قدس به اين سرعت و دقت توانسته وی را بازخوانی کند

  . از اين مرحله لبه تيغ انتقادات بطور مشترک بر روی من و مريم اکبرزادگان متمرکز و ادامه پيدا کرد

 سازمان شد، درس های ۶انده مرکز  فرم١٣٧٧جالب است بدانيد هنگاميکه مريم اکبرزادگان در سال 

گرفته شده از ابراهيم ذاکری و مسعود رجوی را تمام و کمال پس می داد و به بچه هايی که در نشست های 

  :او در نشست های مغزشويی ميگفت که. جمعی منتقد و معترض بودند ،توهين و دشنام می داد

  ق نمی دهيد؟ را طال   ٣"مادينه هايتان" و " نونهای وحشی"شما چرا 

   نميکنيد؟ ٤"عمليات جاری"چرا 

                                                 
 در ١٣٦٨در سال " طالق های اجباری" ح تشکيالتی بود که مسعود رجوی در بحث يک اصطال" نخ داشتن" و " نخ دادن "  1

سازمان رايج کرد و مفهم اين اصطالحات باقی ماندن رابطه های عاطفی بين زن و شوهر، يا تالش برای برقراری آن بين همسران می 
 . باشد

الح تشکيالتی شده بود، و برای اعضای مسئله دار و منتقد بکار ريشه قرانی دارد که در سازمان مجاهدين تبديل به اصط" فشل" واژه  2
 . می رفت

مورداستفاده " انقالب ايدئولوژيک" می باشد که برای مردها، در بحث های " نرينه وحشی" حرف اول اصطالح " نون" منظور از  3
 رجوی توليد کرد که آقايان برای همسران خود نيز اصطالحاتی بودند که مسعود" عفريته" و همچنين " مادينه رام. " قرار می گرفت

 .  در بحث های انقالب ايدئولوژيک مورداستفاده قرار دهند
به نشستهای روزانه تشکيالتی سازمان گفته می شود که هر شب در مدارها و اليه های مختلف تشکيالتی برای " عمليات جاری"  4

فرد می " عمليات جاری" در نشستهای . ف به شرکت در اين جلسات می باشنداعضا و مسئولين سازمان گذاشته می شود و افراد موظ
و تناقضات جنسی رادر يک دفتر يادداشت و سپس هنگام " انقالب ايدئولوژيک" بايست در طول روز تناقضات روزانه خود مربوط به 

مونه های مطرح شده ،فرد مورد نظر را سپس مسئول نشست در پيوند با ن. درحضور جمع بخواند" عمليات جاری" شب درنشست های 
در صورتيکه . به وسيله دستياران خود که در جمع  حضور دارند، موردبازخواست و توهين و دشنام های کوچه بازاری قرار می دهد

  . و هم مجاهدفردانتقادهای مسئول نشست رانپذيرد، او را پاسدار رژيم خطاب می کنند، يعنی فرد در طول چند ساعت هم پاسدار می شد 
برای نشستهای تفتيش عقايد و گرفتن اعترافات کشيش وار از اعضای سازمان، به " عمليات جاری" اما  وجه تسميه انتخاب نام 

را بشنود، تنها چيزی که در " عمليات جاری" هر کس که در خارج از سازمان مجاهدين نام . هنرهای مسعود رجوی باز می گردد
 بعد از رفتن مريم رجوی به اروپا و راه ١٣٧٣سابقه انتخاب اين اسم به سال . شست های تفتيش عقايد می باشدذهنش نقش نمی بندد، ن
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  : که يکی از افراد آن نشست به نام احمد گماری با طنز تلخی گفته بود

آخه ما بايد چطوری اثبات کنيم که انقالب کرديم، ما هر حرفی می زنيم و هرگونه انتقادی از خودمان می "

  ." کنيم، شما قبول نميکنيد

  : دامه داده بود با کالفگی ا١سپس احمد گماری

ما هنوز ازدواج نکرده ايم که بخواهيم طالق بدهيم، شما اول بگذاريد ما ازدواج ) اکبرزادگان(خواهر مريم 

  . بعد هم طالق خواهيم داد!! کنيم

 بايد برای افراد مجرد در سازمان اين بود که" انقالب کردن" الزم به يادآوری است که شاخص باصطالح 

در خود احساس   صرفنظر کنند و هرگاه چه زن و چه مرد چنين نيازی رااز ازدواج" ی االبدال" تا آخر عمر و 

    .   ن را به عنوان گناه خود اعتراف کنندآکردند بايد درنشست های جمعی 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
به دنبال قرار گرفتن نام سازمان در . و شعارهای باصطالح سياسی سازمان بر می گردد" رفراندوم" انداختن بحث های مربوط به 

س قول و قرار کشورهای غربی، رجوی مدتی عمليات های نظامی را از خاک ليست گروه های تروريستی توسط امريکا و بر اسا
  : او در يکی از نشست ها در مورد انجام ندادن عمليات نظامی  و تروريستی ميگويد. عراق عليه ايران متوقف کرد

 ظاهر مدتی عمليات های بايد برای حفظ) مريم رجوی می باشد! رياست جمهوری " ر"منظور از بند " ( ر"ما بخاطر  رعايت بند 
افراد حاضر درنشست متوجه مطلب نمی شوند و از خود و يکديگر می . بپردازيم" عمليات جاری" نظامی را متوقف ميکنيم و به 

  : پرسند که
  "اگر بايد برای حفظ ظاهر عمليات نظامی نکنيم پس عمليات جاری چيست؟" 

 ... حاضرين در نشست بيان می کند که منظور عمليات نظامی نيست و را برای " عمليات جاری" که مسعود رجوی منظور از 
 درتصادف خودرو حامل وی بايک تريلر عراقی به همراه سه نفر ديگر از ١٣٧٩الزم به يادآوری است که احمد گماری در سال  1

 . اعضای سازمان کشته می شود
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  پناهگاه زيرزمينی ضد بمب
موضوع حضور مسعود رجوی بعد از بيان اين دو خاطره مربوط به ابراهيم ذاکری و مريم اکبرزادگان به 

  . در منطقه پشت محوطه دفترش برگرديم 

 ١٠اين محوطه با خاکريزهای بلند . مسعود رجوی و مريم رجوی و فهيمه اروانی پياده در حال رفتن بودند

  . متری از ديد خودروهايی که در خيابان های اصلی قرارگاه اشرف در حال تردد بودند، پنهان شده بود١۵الی 

در قرارگاه اشرف قرار داشت که با " ستاد حفاظت " ٢حلقه طقه درمحدوده جغرافيايی و حفاظتی اين من

  . برقراری پستهای نگهبانی حفاظت می شد

داخل آن گذاشته بود ، ! با يک جيپ لندکروز درحاليکه دو رأس گوسفند ١در همين هنگام علی اکبرزادگان

  . شد" دفتر" وارد محوطه 

  : لحظه عليرضا باباخانی خطاب به بچه های حفاظت با اشاره گفت بعد از چند. يان چيستما نمی دانستيم جر

   ".بياييد اينجا" 

من هم به همراه بقيه بچه ها . نها دويدآباباخانی رامتوجه شد به طرف  هرکدام از بچه ها که اشاره عليرضا

  . و فهيمه اروانی رفتم" مسعود و مريم " به طرف 

ی دانستند که به لحاظ حفاظتی نبايد بيش از اندازه به مسعود رجوی و مريم رجوی بچه های حفاظت م

بنابراين افراد بافاصله . نزديک شوند ، مگر اينکه خود آنها به طرف بچه ها بيايند و شروع به صحبت کنند

  .  مشخصی در پشت سر آنها در حال حرکت بودند

متوجه شديم که مهدی فتح اهللا .ی قرار داشت، رسيديموقتی به دشت همواری که در پشت محوطه دفتر رجو

  .  در آنجا منتظر ايستاده اند١ و جواد برايی ٢نژاد 

                                                 
. مهدی و حسين ابريشمچی ، دايی های وی  بودند. يم اکبرزاگان استعلی اکبر زادگان، فرزند جميله ابريشمچی و برادر کوچکتر مر 1

 الی ٩ از تهران به منطقه کردستان آمده بودم برای اولين بار وی را ديدم که حدود ١٣۶٢هنگاميکه من در سال . وی بسيار جوان بود
 .  عضو شورای مرکزی سازمان شد١٣٧٠وی در سال .  ساله بود١٠

وی از اعضای قديمی سازمان و از زندانيان سياسی رژيم .  بانام های تشکيالتی ميثم و بهروز اهل تبريز می باشدمهدی فتح اهللا نژاد 2
 به همراه ١٣۶٠ خرداد ٣٠در " مبارزه مسلحانه"  ازمسئولين شاخه تبريز شد و بعد از شروع ١٣۵٧ بهمن ٢٢او بعد از . شاه بود

مسئوليت روابط خارجی . ه کردستان سازمان تحت مسئوليت ابراهيم ذاکری قرار گرفتحسين داعی االاسالم و منصوربازرگان در شاخ
) کاک سعيد( يک بار من در مالقاتی که وی با صادق شرفکندی . و بخش پشتيبانی سازمان  در کردستان به عهده فتح اهللا نژاد بود

 منطقه ماوت کردستان عراق داشت، حضور عضو وقت دفتر سياسی حزب دمکرات کردستان و دبير کل بعدی حزب دمکرات در
 به عنوان عضو هيئت ١٣٧٠ به عنوان مرکزيت و در سال ١٣۶۴نام مهدی فتح اهللا نژاد در ليست شورای مرکزی در سال . داشتم

 يکی از مسئولين ارشد پروژه ساختن پناهگاه ضد بمب تحت مسئوليت ذاکری و ١٣٧٠وی در سال . اجرايی سازمان ديده می شد 
  . رشته يگانه شدف
  

  
  

  )نفر دوم(و مهدی فتح اهللا نژاد ) نفراول(به ترتيب از راست جواد برايی 
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با اينکه مهدی فتح اهللا نژاد و جواد برايی از مسئولين قديمی سازمان بودند ولی عليرضا صدرحاج سيد جواد 

ور حائل بين مهدی فتح اهللا نژاد و جواد بخاطر مسائل حفاظتی و امنيتی از مسعود و مريم رجوی جلو زد و بط

  . برايی از يک طرف و مسعود و مريم رجوی که در حال نزديک شدن به آنها بودند، قرار گرفت

. مهدی فتح اهللا نژاد و جواد برايی نيز از راه دور به مسعود و مريم رجوی و فهيمه اروانی سالم کردند

  :  برايی گفتسپس مريم رجوی با حالت شوخی و جدی به جواد

  جواد آقا چطور هستی؟ " 

  " چی کار می کنی؟" تضاد دوران" با

  . حدود پنجاه ساله بود با لهجه غليظ شيرازی جواب مريم رجوی را داد) ١٣٧٠(جواد برايی هم آن موقع 

  : سپس مسعود رجوی به مهدی فتح اهللا نژاد گفت

  " کجا می خواهيد کار را شروع کنيد؟"

 متری نشان داد و آن محل را محل اصلی پروژه اعالم ۴٠ الی ٣٠ژاد نقطه ای را در حدود بهروز فتح اهللا ن

  . کرد و سپس به شرح موضوع پرداخت

از توضيحات وی و جواد برايی و برخوردهای مسعود و مريم رجوی مشخص می شد که قرار است يک 

ق يک کانال زيرزمينی به طول حدود تا از طري در عمق زمين در اين محوطه ساخته شود" پناهگاه ضد بمب"

تأکيد مسعود رجوی به ابراهيم ذاکری، .  راه پيدا کند "محوطه دفتر"  متر به محل استقرار آنها درداخل ١٠٠

   :  مهدی فتح اهللا نژاد و جواد برايی اين بود که

 ها مورد از اين پناهگاه ها آنها تا کنون ده. انجام دهيد  اينکار فنی را٢" دوستان" شما حتمًا بايد زير نظر " 

  " . ساخته اند را

  : اوبطور خاص خطاب به ابراهيم ذاکری گفت

صحبت کنی و قرار مالقات بگيری و ) نام تشکيالتی مهدی ابريشمچی( صالح در اين زمينه بايد با شريف "

صولی زير نظر آنها دقيق و بطور ا مالقات کنيد و کار را" دوستان" بهروز و جواد آقا با سيستم مهندسی  با

  ."  نجام بدهيدا

  :نکته ديگری که مسعود رجوی روی آن تأکيد داشت، اين بود که

  ." به پايين در اين پروژه حضور داشته باشند MS1نبايد از . اين پروژه بايد محرمانه و مخفی بماند" 

                                                                                                                                               
  
  
  
 
وی . معروف بود" جواد آقا" جواد برايی از اعضای قديمی سازمان بود که بخاطر سن وسالی که از او گذشته بود، در سازمان به  1

آقای لطف اهللا ميثمی نيز در کتاب . دسی مکانيک از دانشگاه شيراز استاززندانيان سياسی رژيم شاه بود ودارای تحصيالت مهن
و ی بعد از انقالب کانديدای .  جواد برايی در بند يک زندان  اوين در حبس بوده است١٣۵٢خاطرات خود اشاره ميکند که در سال 

 به کردستان ١٣۶٠ خرداد ٣٠يی بعد از جواد برا. سازمان برای انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس خبرگان از شهر شيراز بود
وی از زمانيکه اعضای سازمان درچادرهای انفرادی و اجتماعی بسر می بردند تا .رفت  و مسئول کارهای استقراری و تأسيساتی شد

را  که رجوی می خواست برای خود پناهگاه زير زمينی ضد بمب بسازد، هميشه مسئوليت پروژه های ساختمانی و تأسيساتی ١٣٧٠
 به عنوان عضو ١٣٧٠ به عنوان عضو مرکزيت و در سال ١٣۶۴نام جواد برايی در ليست شورای مرکزی در سال . برعهده داشت

 .  هيئت اجرايی ديده می شود
 "عارفی"  و قبل از آمدن مسعود رجوی و مريم عضدانلو از فرانسه به عراق، درمناسبات تشکيالتی از عراقی ها با نام ١٣٦٥تا سال  2

در واژه های عارفی و ) عين(در آن مقطع مضمون محتوايی نداشت و بدليل مشترک بودن  حرف " عارفی" انتخاب واژه . ياد می شد
را منسوخ و " عارفی" عراق استفاده می شد، ولی بعد از امدن مسعود رجوی به عراق و مالقات باصدام حسين، سازمان اصطالح 

 . که مضمون محتوايی نيز داشت، را جايگزين کرد" صاحبخانه" و " دوستان" بجای آن واژه های 
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  : در همين هنگام جواد برايی به مسعود رجوی گفت

حداقل روزانه بايد . طوری است که نمی شود زياد آن را مخفی نگه داشتی ساختمانی اآخه برادر کاره"

  ." به اين محل تردد کنند...  نوبت کاميون  ، جرثقيل ، تريلی و بيل مکانيکی برای حفاری زمين و ۵٠، ۴٠

  : مريم رجوی وسط بحث آمد و بجای مسعود رجوی پاسخ داد

خودش حل کند و راه حل مناسب را به لحاظ ) ابراهيم ذاکرینام تشکيالتی ( اين تضاد راحتمًا بايد صالح"  

  ." نبايد در جريان اين پروژه قرار بگيرند) اعضای سازمان(امنيتی و اطالعاتی دربياورد و به هيچ وجه بچه ها 

ابراهيم ذاکری ، مهدی فتح اهللا نژاد و جواد برايی نيز با تکان دادن سر حرف های مسعود و مريم رجوی 

  . د ميکردندرا تأيي

از اعضای سازمان مخفی می شد ولی در " پناهگاه ضد بمب" نکته  جالب اين بود که در حاليکه ساختن " 

ساختمانی  از آرماتور و –همان حال تمام کاسب کارهای بازار بغداد به دليل حجم انبوه خريدارهای تدارکاتی 

لی و کمرشکن به قرارگاه اشرف، متوجه اين پروژه  و حمل روزانه آنها با چندين تري-  ٢گرفته تا سفارش شمع

چون درز . دليل تشکيالتی داشت" پناهگاه ضدبمب" ساختن  البته اين پنهان کاری رجوی درمورد. شده بودند

برای اعضای سازمان اين سئوال پيش بيايد که چگونه رهبر جانباز  اين خبر به درون تشکيالت باعث می شد

  ."  قرار بگيرند٣باشد، ولی بقيه رزمندگان در معرض بمباران" مبپناهگاه ضد ب" بايد در 

  : از چند لحظه فهيمه اروانی به مسعود رجوی گفت در هر صورت بعد

  "حاال برادر اجازه می دهيد که گوسفندها راقربانی کنيم؟"

  : مسعود رجوی هم با لبخندی گفت

  ." خواهر فهيمه اجازه ما هم دست شمااست"

  : انی به عليرضا باباخانی گفتسپس فهيمه ارو

  ." وحيد بگو گوسفندها رابياورند" 

علی اکبر زادگاه هم ماشين رانزديک آورد و گوسفندها را از پشت جيپ لندکروز پايين آورد و  خودش که 

  .  جوان پر شر و شوری بود، با کارد بزرگی سر آنها را بريد

  
                                                                                                                                               

1 MS رده های ديگر تشکيالتی . و عضو شورای مرکزی سازمان محسوب می شد" مسئول نهاد“ در سلسله مراتب تشکيالتی سازمان
  :  به ترتيب زير بود١٣٧٠سازمان در سال 

H) هوادار(  
S3  )  ٣هوادار تمام وقت، اليه(  
S2)  ٢مام وقت، اليه هوادار ت( 
S1 )   ١هوادار تمام وقت، اليه( 
K3)  ٣کانديدای عضويت، اليه( 
K2)  ٢کانديدای عضويت اليه( 
K)  کانديدای عضويت( 
O)  عضو ( 

OSH) عضو شورايی( 
MN)   مرکزيت نهاد( 
MS)     مسئول نهاد  ( 

MHE )معاون هيئت اجرايی( 
HE)   عضو هيئت اجرايی( 

 . که برای زير ساخت و پايه های پناهگاه ضد بمب استفاده می شود... بندی شده از سيمان و ستون های آرماتور 2
 از کشته شدن تعدادی از ٢٠٠٣چنانچه در حمله امريکا و انگليس به عراق و سرنگونی صدام حسين ؛مسعود رجوی در آپريل  3

  . اعضای سازمان در بمباران هوايی نيروهای امريکايی و انگليسی خبرداد
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