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 فراخوان به سازمان هاي مدافع حقوق بشر

 مطبوعات و رسانه هاي خبري 
 

پس از ..... مطبوعات و راديو تلويزيون ها , خبرگزاريها, سازمانهاي مدافع حقوق بشر 

بر مال شدن زندانها و شكنجه گاههاي رجوي توسط زندانيان و شكنجه شدگان مقاوم و آزاده و 

توسط اعضاء ,  عفو بين الملل و آميسارياي عالي پناهندگان سيل شكايات به صليب سرخ و

در » ميدل ايست واچ » « سازمان نظارت بر حقوق بشر خاور ميانه «سازمان مجاهدين خلق 

در همين . تصميم به بازديد از زندانها و شكنجه گاههاي گروه رجوي در عراق گرفت , آمريكا 

 ٩٤/١٠/٦بتاريخ» شوراي ملي مقاومت« رابطه نامه اي خطاب به آقاي رجوي مسئول 

سازمان نظارت بر حقوق « نوشته و از ايشان درخواست نموده آه امكان بازديد هيأتي از 

 . را از زندانها و شكنجه گاههاي آنان در عراق فراهم نمايد » بشر خاورميانه 

ئت حقوق بشر همانگونه آه رژيم فاسد واليت فقيه آخوندي از بازيد هي, الزم به تذآر است 

اين بار هم , به سرپرستي آقاي گاليندوپل ابراز خشم نموده و آه و فغانش به آسمان رفته بود 

ميدل ايست « آه و ناله سر داده و از درخواست نمايندگان , ارتجاع مغلوب به رهبري رجوي 

, نسته سخت به وحشت افتاده وآنرا توطئه و دليل برحمايت از رژيم جمهوري اسالمي دا» واچ 

رجوي در ادامه مصاحبه خود براي فرار به جلو اظهار داشته است آه اساسًا ما زندان و 

 ايـن اتهامـات رژيم آخـونـدي است آـه از زبـان, زنداني نداشته و آسـي را شكنجه نكـرده ايم 

 .و تعدادي از افراد مجهول الهويه يرون آمده است » ميدل ايست واچ  « 

» شوراي ملي مقاومت « اء آنندگان نامه آه بعضًا در دادگاههاي مسئول بدينوسيله ما امض

 سال در زندانهاي عمومي و ٣ ماه تا٦محكوم  به اعزام شده ايم و از» صليب يا مرگ « بنام 

بسر برده ايم و مورد شكنجه ) زندانهاي انفرادي ابعادي به اندازه قبر و قفس دارد ( انفرادي 

 ايم جهت روشن شدن حقايق و موارد نقض حقوق بشر و افشاء نام و آماده, قرار گرفته ايم

آدرس خانه هاي امن در شهر بغداد و زندانها و شكنجه گران و بازجويان و هويت چماقداران 

چه در عراق و چه در سطح اروپا آه اعضاي جدا شده و معترض را مورد ضرب و شتم 

با آليه سازمانهاي مدافع حقوق , ن ايشاندر رد ادعاي آذب رجوي و همدستا, قرارداده اند

تا رجوي به , خبرگزاريها و راديو تلويزيون ها و مطبوعات مصاحبه زنده به عمل آوريم, بشر

شايد از , مجدًا يكبار ديگر در برابر عموم پي ببرد , هويت ما آه بخوبي از آن مطلع است 

 . بدر آيد !! جهالت 



 ٣

آه لباس آزادي و , ي شكنجه گران و زندانبانان اميدواريم با نشان دادن چهره واقع

گامي در , به جهانيان و مردم ستمديده ايران , به تن آرده اند , دمكراسي و دفاع از حقوق بشر

 . جهت احقاق حقوق انسانها و آزادي برداشته باشيم 

    ٧٣/٨/٩ برابر است با٩٤/١٠/٣١

 
غالم , مينا ربيعي , رضا تويسرآاني , و اصغر برز, محمد توفيق اسدي , امراهللا ابراهيمي 

, غالم حسين شيرعلي , هادي شمس حائري , نوروز علي رضواني , حسين رستمي , رحيمي 

 .صدر بابائي , اصغرآاميار, عباس فالح خيرانديش , مرتضي صياد

 

                        ) : نوامبر ميتوانيد تماس بگيريد ٨از ( فاآس و شماره تلفن  

                 ۴٩۶٩٨١١١٣١  
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  ) ١٣٧٣آذر  ( ١٩٩٤ميزگرد دردانشگاه فرانكفورت دسامبر 

. م با توجه به برنامه اي آه قبُال اعالم آرديم االن وارد دستور آار اصلي جلسه مي شوي

تعدادي از اعضاي سابق سازمان مجاهد براي شما از وضعيت و مشكالت و مناسبات دروني 

سازمان مجاهدين و هم چنين سياستهاي آن صحبت خواهند آرد ضمن تشكر از آنها بخاطر 

حضورشان در اين جلسه سعي مي آنيم بعد از شنيدن مطالب و اظهارات آنان يك آنتراآت 

 پرسش و پاسخ خواهيم داشت و در آخر مقداري از وقت را آوتاه بدهيم و سپس جلسه

اختصاص به دوستان و رفقاي حاضر در جلسه خواهيم داد تا اگر بحثي يا نكته اي دارند مطرح 

 . آنند 

 : يكي از حضار 

قبل از شروع برنامه پيشنهاد مي آنم اگربرنامه خالصه تر شود بهتر است يعني آنتراآت 

اگر استراحت وسط آن , بيشتر طول نكشد , تعدادي مي خواهند بروند وسط آن نباشد چون يك 

 . ندهيد ما مي توانيم سئواالتمان را مطرح آنيم 

 : مجري 

ناچار , اگر چنانچه شد جلسه را همينطور ادامه بدهيم ولي اگر جلسه خسته آننده بود , بله 

نيم اينجا باشيم تا ساعت ما سقف مدت زماني آه مي توا, دقيقه آنتراآت بدهيم ١٥ الي ١٠

حتماًال بتوانيم ١٠/٣٠حاال اگر دوستان بتوانند با مسئول ساختمان صحبت آنند تا , است ١٠

با عرض سالم به آليه بينندگان و حضار گرامي و هموطنان عزيز و با . حضور داشته باشيم 

 اين امكان را فراهم تشكر از اينكه زحمت آشيديد اينجا آمديد و هم چنين از آانون دمكراتيك آه

و از ما دعوت آردند تشكر مي آنم البته اين مسئله يك طرفه نبود آه فقط از ما دعوت آرده 

. باشند ما هم مشتاق بوديم زمينه اي فراهم بشود تا بيائيم با هموطنانان از نزديك صحبت آنيم 

,  از دوري از مردم آمبود هاي ما در اين مدتي آه در سازمان مجاهدين خلق بوديم عبارت بود

افكار و نقطه نظرات ديگران و مسائلي آه در حول و حوش جنبش ايران مي گذرد و , جامعه 

چون , شنيدن نظرات مخالف و گوش دادن به اخبار راديوها وجود نداشت , نشريات گروهها

و اخباري آه ما گوش مي آرديم مجموعًا از آانال بولتن خبري مجاهدين . راديو ممنوع بود

من قبل از اينكه خودم را معرفي آنم اطالعيه اي را آه ما در ارتباط .  اخبار راديو مجاهد بود 



 ۵

احزاب و سازمانهاي , هموطنان گرامي : با رعايت حقوق بشر منتشر شده خدمتتان مي خوانم 

 . مدافع حقوق بشر 

م به مناسبت روز جهاني حقوق بشر و نيز محكوميت سياستهاي ضد مردمي رژي« 

آخوندي حاآم بر ايران مجددًا حمايت خود را از مبارزات مردم ميهنمان براي آسب آزادي و 

چه در داخل و چه در خارج از آشور اعالم مي آنيم و از تمامي , استقالل و عدالت اجتماعي 

مجامع مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زندانيان سياسي در خواست مي آنيم جهت آزادي 

عالوه بر آن براي نجات . رژيم آخوندها را تحت فشار قراردهند, ي در ايران زندانيان سياس

اسراي مجاهد در زندانهاي مسئول شوراي ملي مقاومت درعراق نيز اقدامات الزم را به عمل 

 . آورند 

  هادي شمس حائري-مينا ربيعي 

 

 سازمان  با اين٥٤از سال . عضو سابق سازمان مجاهدين , من هادي شمس حائري هستم 

  در عراق از اين سازمان جدا شدم و به رماديه فرستاده شدم١٣٧٠همكاري داشته و در سال 

 ماه در زندانهاي رجوي در عراق در پايگاه موسوم به اشرف زنداني بودم و بعد از ٣

اينكه آقاي محسن رضائي رئيس آل زندانهاي رجوي ما را در دفتر زندان با استناد به آيه اي 

سه ماه زندان بودم و پس از آن به رماديه فرستاده شدم و بعدًا . آرد محكوم به اعدام از قرآن

قبل از اينكه مطالب خودم را ادامه بدهم نامه اي . توانستم از عراق خارج شده و به اروپا بيايم 

از طرف يكي از دوستان ما به اسم توفيق اسدي آه قرار بود در اين نشست شرآت آند و 

 . نتوانست بيايد خدمتتان مي خوانم , بدليل مشكالتي آه پيش آمد متاسفأنه 

ضمن عرض سالم و خوش آمد گوئي به شما و . دوستان و رفقاي عزيز , هموطنان « 

زحمت آشيديد و به اين ميز گرد آمده ايد بايد به عرضتان برسانم آه با آمال تأ  تشكر از اينكه

. قادر به حضور در جمع شما نشدم , سرم اتفاق افتاد سف بعلت پيشامد ناخواسته اي آه براي پ

گوشه , البته براي من جاي بسي خوشحالي بود آه در جمع شما حضور يافتم و با ديگر دوستانم 

اي از سياستهاي انحرافي فرقه رجوي را آشكار مي آرديم تا شما و ساير هموطنان بيشتر از 

  منتهي همگي بخوبي مي دانيددر جريان قرار گرفتيد, آنچه آه اطالع داريد

 

 

 

 لذا ما معتقديم آه نيروهاي سياسي و شخصيتهاي مردمي امروز   
ن در راستاي سرنگوني اين رژيم و نيز  وظيفه دارند آه با تمام توا

 افشاي نيروهاي منحرف و خود آامه منجمله فرقه رجوي از هيچ 
 آوششي فرو گذار نكنند 



 ۶

 رژيم ارتجاعي و ضد خلقي –بعلت عدم حضور آلترناتيوانقالبي و مردمي  , ٥٧ در سال 

جمهوري اسالمل توانست بر موج عظيم توده هاي مردمي سوار گشته و به آمك اربابان باب 

 طبع آقاي رجوي قدرت را بدست بگيرد 

 

وظيفه هر اورد آه همگي امروز شاهد آن هستيم پس وبر سر مردم ستمديده ايران آنچه بي

انسان آگاه و دلسوزي است آه تالش آند تاريخ در چهره و شكل ديگري در ايران تكرار 

شخصيتها و افراد مستقل همان شيوه را برگزيدند آه مورد , آنها در عمل با نيروها را زي.نشود

 . مداران رژيم ارتجاعي حاآم بر ايران است دپسند سر

سالهاي زيادي در اين فرقه بوده ايم و , لذا ما تصميم گرفتيم به عنوان افرادي آه هر آدام 

بعد از اعالم جدائي از آنها طعم تلخ زندانها و تحقير و توهين زندانبان و بعضًا مشت و لگد آنها 

 به چهره بزك آرده و شكلك هاي دمراتيك مآبانه رجوي را آه هدفي جز رسيدن, را چشيده ايم 

آري خود من سيزده سال با اين فرقه آه زماني سازماني گسترده و . افشاء آنيم , قدرت ندارد 

قابل اعتماد بود و امروز سياستهاي انحرافي و واليت فقيهي رجوي با اين سرنوشت دچارش 

 چندين ماه بنا به اعتراف نشريه ٧٠آرده همكاري داشته ام و بعد از اعالم جدايي در سال 

 در زندان مهمان مجاهدين بوده ايم و يكسال و اندي در تبعيدگاه رمادي با ٣٦٤ شماره مجاهد

و دختر خردسالم در بدترين شرايط به سر برده ايم و نهايتًا به آمك رفقاي فدايي از , همسر

در پايان ضمن عذر خواهي مجدد از تك تك شما اميدوارم آه . جهنم رماديه نجات پيدا نموديم 

توانند ورقي از آتاب افشاء نشده انحرافات و مناسبات ضد دمكراتيك فرقه رجوي و دوستانم ب

هر , داستان به انفعال آشيدن بخش عظيمي از بهترين نيروهاي فعال سابق مجاهدين را آه حال 

آدام در گوشه اي از جهان درگير مسائل گرفتن پناهندگي ناخواسته هستند را برايتان بازگو 

 يز شكي نيست آه رجوي و شبكه هايش روزي در پيشگاه خلق بايد جوابگوي دوستان عز. آنند

 .                             اين مسائل باشند 

 با تشكر از حضورتان

 ٩٤/١١/٧ هلند   -محمد توفيق اسدي قاسم 

 

دوستان عزيزشكي نيست آه رجوي و شبكه هايش روزي درپيشگاه خلق بايدجوابگو با (

 .) شند

نكته اول , اما مطالبي آه من اينجا يادداشت آرده ام و مي خواهم خدمتتان بگويم : ي حائر

ما هيچگونه همكاري يا وحدت سياسي با آانون سياسي برپا آننده اين نشست نداريم و اين : 



 ٧

سوء تفاهم پيش نيايد آه همكاري سياسي و يا ائتالفي شايد پيش آمده باشد و چه بسا در آينده هم 

اين را خواستم بگويم آه صرفًا دعوتي , وء استفاده برخي از جمله رجوي قرار بگيريد مورد س

صورت گرفته و بايد از ايشان تشكر آنيم بخاطر ايجاد يك چنين فضاي باز و دمكراتيكي آه 

زيرا اساسًا ما آه اينجا نشسته ايم , افراد با نظرات مختلف بتوانند مسائلشان را مطرح آنند 

نقطه نظرات متفاوتي داشته , م ما افرادي هستيم آه چه بسا در زمينه هاي متفاوت گروه نيستي

 من به رجوي نامه نوشتم آه ديگر رهبري عقيدتي شما را قبول ندارم و مي ٦٩باشيم در سال 

يعني رابطه تشكيالتي . خواهم فقط يك عنصر ساده اي در سازمان باشم و آار اجرائي بكنم 

سه ماه در , پس از جدايي آه عرض آردم. هم با شما داشته باشم سياسي ديگر نمي خوا

ضمنًا اين نكته را هم عرض . زندانهاي سازمان در پادگان اشرف بودم و بعد به رمادي رفتيم 

ما دشمني . براي دشمني با مجاهدين نيست, اين نشستي آه ما اينجا تشكيل داديم , آنم آه

 نداريم جز اينكه                                                     هستيريك و آينه توزانه با مجاهدين 

           

 

در عين حال ما خواهان يك ديالوگ با آنها هستيم و مي خواهيم به سئواالتيكه در درون 

يعني فضايي را بوجود نياورند آه تحت آن فضا افراد بتوانند , سازمان به ما جواب نداند

را مطرح بكنند و نقطه نظراتيكه داريم را در يك فضاي باز و دمراتيك مطرح آنيم سئواالتشان 

ما براساس اين آمبود آمديم اين نشست را در اينجا تشكيل داديم , و به سئواالت ما جواب دهند 

تا چيزهائي را آه نتوانستيم در روابط و مناسبات دروني مجاهدين مطرح آرده و جوابش را 

اگر آقايان مجاهد نماينده اي مي فرستادند آه ما با هم ديالوگي .  مطرح آنيم اينجا, بگيريم 

ما اميدواريم آه در آينده از يك همچنين , داشته باشيم آه چه بهتر ولي حاال آه نفرستادند 

درخواستي استقبال آنند و نمايندگان خودشان را بفرستند تا در حضور مردم بحث آنيم و 

هم ما روشن , اين سئواالت را مطرح مي آنيم تا جواب دهند , وجود دارد سئواالتيكه برايمان 

چون براي ما واقعًا خيلي از مسائلي آه آنجا هست مبهم و حل نشده است و ما نهايتًا , مي شويم 

آخرين راهي آه به نظرمان رسيد انتخاب آنيم و از سازمان بيائيم بيرون و مسئله ما بطور آلي 

ما اينجا آمديم تا آنچه را آه در داخل سازمان . مسئله آامًال سياسي است , مسئله فردي نيست 

شايد به گوششان برسد , به علت عدم روابط دمكراتيكش نتوانستيم حل آنيم به شما عرض آنيم 

قصد ما ايجاد يك فضاي . و نماينده اي بفرستند تا دفعه آينده بتوانيم با آنها بحث و گفتگو آنيم 

بجاي اين آار بيائيم . ك و بحث و گفتگو بجاي فحش و لجن پراآني در نشريه استباز دمكراتي

اينكه سازمان به ما تهمت همكاري با .حرف بزنيم و حرفهاي همديگر را بفهيميم, صحبت آنيم 

رجوي به, ار آردهاحساسات ما را جريحه د, ما از اين سازمان لطمات زيادي ديديم
 جسمي فراواني به ما زده, لطمات روحي , اعتقادات ما خيانت آرده 
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چيزي را اثبات نمي آند ما مي گوئيم خوب حرف شما , رژيم جمهوري اسالمي مي زند 

, ا هستيم.ا و وابسته به حكومت ج . سفارت ايران و نماينده جبه فرض محال ما مأمور! درست 

ما سؤال داريم و شما به اين سؤالها پاسخ . ولي حرفهائي آه مي زنيم از زبان آنها آه نيست 

شما طالقهاي ايدئولوژيك راه انداختيد يا نه؟ شما ,باالخره شما زندان داشتيد يا نداشتيد. دهيد 

 . يد يا نكرديد خانواده ها را متالشي آرد

مسئله .ديگر اينكه شايع آرده اند من مسئله شخصي با سازمان دارم.بحث ما اين بود

شخصي ام هم بچه هايم است اگر بچه ها را به من بدهند من ديگرا صًال سكوت مي آنم و 

من . را رواج مي دهند تا تأثير حرفهاي ما را آم آنند  اين شايعات. بدنبال زندگي ام مي روم 

, در اينجا به آقاي رجوي پيشنهاد مي آنم مگر شما مطمئن نيستيد آه مسئله من شخصي است 

اين راه حل ساده اي , بچه هاي من را بدهيد تا صحت و سقم ادعايتان روشن شود براي مردم 

 . است 

 . آيا بچه هاتون اونجا هستند ؟ اين براي ما روشن نيست : سئوال يكي ار حضار 

و تربيت و نگهداري سازمان مجاهدين , من االن تحت آموزش بچه هاي . بله -

در آلن هستند آه البته مسئله بچه ها داستان جداگانه اي دارد و در جاي  خودش بايد 

 طرح شود 

پس ( اين اتهام را هم جسته گريخته به ما زده اند آه با راست ترين جناحهاي امپرياليستي 

) مجاهدين ( هماهنگ شده اند براي اينكه سر ما ) ريكا از آن اطالعيه وزارت امور خارجه ام

آارهاي خودتان است آه . اوًال آه من آاره اي نيستم تا سرتان را زير آب آنم , را زير آب آنند 

امپرياليسم يك . ثانيًا امپرياليسم ديگر جناح بندي ندارد. باعث مي وشد سرتان زير آب برود 

آقايان با مترقي ترين و راديكالترين و چپ ترين نيروهايش گويا , واژه و تعريف مشخص دارد 

ما يك , ارتباط داشتند و ما با ارتجاعي ترين جناحهايش درارتباط هستيم و سازش آرده ايم 

همچنين تقسيم بندي را قبول نداريم اين منطق آقاي رجوي است آه بعد از اينكه وزارت خارجه 

ه مواضعي ضد امپرياليستي بگيرد آه گذشته شان را مي خواهد شرمگينان, امريكا طردش آرد 

بعضي از جناحهايش را ,  منتهي رويشان نمي شود آه به آل آن حمله آنند ,جبران آرده باشد

از نظر ما . بعضي نماينده ها را مترقي و چپ و برخي را ارتجاعي مي خوانند . مي آوبند 

اين منافع , حيت دخالت در ايران را نداردبراي ما امريكا اساسًا صال. چنين چيزي وجود ندارد

, گاهي رژيم را محكوم بكند . ا حمايت آند .امريكاست آه گاهي ايجاب مي آند آه از رژيم ج 

گاهي از سازمان مجاهدين حمايت و موضعگيريهايمان و حرفهايمان را بر اساس موضعگيري 

در و از سازمان مجاهدين حمايت ممكن است فردا باز يك اطالعيه اي صا, آنها قرار نمي دهيم 
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ا تمام . اين مسئله خودشان است از طرفي ما معتقديم آه اي افشاگريها هرگز به نفع ج. بكنند 

اما , خودش را اپوزيسيون بداند , ا تمام مي شود آه يك گروهي . نمي شود آن چيزي بنفع ج

هر چقدر صفوف جنبش ما . ا استفاده بكند . عينًا از همان شيوه ها و روش و اسلوب رژيم ج

شيوه ها , مستقل باشند , گروهها وابسته نباشد , پاك و منزه و مبرا از انحرافات و اشكاالت باشد

ا بدنبال . هميشه ج. ا مي شود . اصول و تاآتيكهاي انقالبي بكار ببرند اين اتفاقًا به ضرر ج, 

ده و در پشت آن مخفي شود نقطه ضعفي در جايي از اپوزيسيون مي گردد تا آن را علم آر

اينكه رژيم اين همه به سازمان مجاهدين مي . براي اينكه جنايات خودش را آمرنگ جلوه دهد 

 پردازد و آنها را علم مي آند براي اين است آه 

 

 

 

 

زندانها و شكنجه هايش براي همه مردم آشكارمي شود اما وقتي آه يكي از , اتفاقًا جناياتش 

, ا به مردم مي گويد ببينيد اين هم اپوزيسيون شما . ج, يون اين آار را مي آندگروههاي اپوزيس

ا تا .االن رژيم ج. پس زياد به ما خرده نگيريد و ازاين طريق آار خودش را توجيه مي آند 

حدود زيادي احساس روسفيدي مي آنند در مقابل خميني واقعًا هم خميني آارهايي را انجام داد 

اه را سفيد آرد و از طرفي حكومت وابسته شاه بود آه امكان نداد نيروهاي آه روي حكومت ش

پس هدف ما تصحيح روشهاي مجاهدين هست تا سطوح , مترقي مجال رشد و فعاليت پيدا آنند 

پس سكوت ما هرگز به . ا  آمتر بتواند سوء استفاده آند . جنبش ما هر چقدر منزه تر باشد تا ج

ممكن است نفع فردي و يا گروهي در اين مقطع . د دشمن است منفعت خلق نيست و به سو

بطور . ولي اين تفكر استراتژيك نيست , ايجاب بكند آه ما سكوت بكنيم مثًال به نفع مجاهدين 

هدفش برآورده مي شود اما بطور استراتژيك هر چقدر نيروهاي وابسته و منحرف , مقطعي بله

قصد من اين است آه شمه اي از روابط و . مي استاين به ضرر جمهوري اسال, افشاء شوند 

مناسبات اين سازمان را بازگو آنم و دليلش هم اين هست آه ما اين سئواالت را نتوانستيم آنجا 

مطرح بكنيم اينجا بازگو مي آنيم اين صرفًا به معني افشاگري و يا انتقام شخصي نيست قصه 

 . مان مجاهدين مي باشدما آشنايي شما با شمه اي از روابط دروني ساز

قرارگاه اشرف يك جامعه آوچك است آه در واقع الگوي جامعه بزرگ فردي ايران 

خواهد بود آه آنه مدعي هستند مي خواهند آلترناتيوش باشند يعني در واقع يك شهر آوچك است 

امعه آوچـك يعنـي مـي تـوان الـگوي جـامعه آينــده را از ايـن ج. با آلـيه مناسبـات و روابطـش 

شكنجه گاه نداشته, اگر شما زندان نداشته باشيد .  سازمان نقطه ضعف دارد
,خانواده ها متالشي نكنيد , به رمادي نفرستيد , اعضا را اذيت نكنيد , باشيد 

 . ا چه بهره برداري مي تواند بكند . خوب رژيم ج, بچه ها را آواره  نكنيد 
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همه امور براساس اطاعت پائين تر از باالتر صورت مي . بدست آورد )  قرارگاه اشرف ( 

 . يعني باالتر به پائين تر دستور مي دهد و پائين تر اطاعت مي آند . گيرد 

 

            آقاي رجوي هميشه نفر اول سازمان بوده و موضعي را آه اشغال آرده
  است يعني با هيچ انتخاباتي ايشان رهبر نشده االن چهارده سال است         مادام العمر

 مثل شاه آه ,          آه رهبر است و ممكن است تا چهارده سال ديگر هم رهبر باشد 
 .          هميشه  شاه بود 

 

تا بحال هيچ انتخاباتي . شاه راآسي انتخاب نمي آند  يا ولي فقيه راآسي انتخاب نمي آند 

 ,  تعيين اعضاي هئيت اجرائي يا ساير مقامات تشكيالتي يا سازماني انجام نشده براي

 

 

 

براي هر آس آه مي ٦٩  به اين شكل نبود ولي بعد از سال ٦٩- ٦٨البته قبل از سال ( 

خواست از سازمان جدا شود دادگاه تشكيل مي دادند و ثابت مي آردند آه در اين برهه از زمان 

جبهه را دارد ترك مي آند و , دارد سقف انقالب را تضعيف مي آند , رود آه فرد دارد مي 

 .حكمش مرگ است , ترك آردن جبهه جنگ طبق استناد به آيات قرآن 

خود من سه . همه جداشدگان بدون استثناء بعد از يك محاآمه به زندان فرستاده مي شوند 

راف زندان با سيم خاردار مسدود اط: ماه زندان بودم مشخصات زندان به اين صورت است آه 

. در ورودي هميشه قفل است هر شب همه را جمع مي آردند درسالني و آمار مي گرفتند . است

نواري چيزي داشت , تمام وسائل شخصي و ساك افراد را بازرسي مي آردند و اگر نوشته اي 

عضي چيزها را بعضي را مي دادند و ب, مي گرفتند وقتي آه مي خواست از بين شان برود 

بودند آه وضعيت ) عمدتًا خانواده ( در زندان شهر آرآوك چهار صد نفر زنداني . نمي دادند

اينها خيلي خراب بود و اينها تحت فشار هاي زيادي بودند و در اثر محدوديتها زندان فشار 

هوا خوري , زيادي را بر آنها وارد آرده و مسئولين زندان آه برخورد تندي با اينها مي آنند 

در . جيره غذايي را جمع مي آنند , شير خشك اطفال را قطع مي آنند , را قطع مي آنند 

بعضي افراد آه وارد مي شدند مي ديديم آه صورت و بدنشان آبود و , زمانيكه ما زندان بوديم 

اين يك بخش خيلي خيلي جزئي و آوچكي بود . آنها مي گفتند آه آتك خورده ايم . زخمي است 

ز آنچه آه در داخل زندانهاي سازمان وجود داشت و برخورد هايي آه مسئولين با اعضاء ا

هر, ات اجرايي هميشه ثابت بوده اند  شخص رهبري و ساير مقام
 . برايش دادگاه تشكيل مي دادند , آدام آه قصد آنار ه گيري داشت 
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من مي خواهم فقط يك بخش آوچكي از انمقالب . اما در مورد انقالب ايدئولوژيك . ميكردند 

 . را بگويم ) انقالب ايدئولوژيك طالقها ( بنام . ايدئولوژيك 

 

 

 

 

 

 

 

 

اينها به دست ......) از آي انتقاد آرد و , ف زد در مورد چه حر,  طرف چه گفت 

, مسئولين باال مي رسيد آنها بعد از مطالعه شخص را مي خواستند و سين جيم مي آردند 

تهديدش مي آردند آه حرفهايي آه مي زني غير مسئوالنه است و هميشه هم از موضع 

رهاي تو به ضرر مبارزه تمام تشكيالتي و از موضع مبارزه با خميني وارد مي شدند آه بله آا

 ....مي شود و به نفع رژيم خميني است و تو پاسدار رژيم هستي و از اين حرفها 

اما انقالب طالق آه به انقالب ايدئولوژيك چهارم معروف است بدالئل زير آه من بدست 

طات زيرا در درون ارتبا, يكي اينكه خانه تبديل به محفل شده بود . آورده ام صورت گرفت 

اما در خانه آه مي رفتند ديگر دور از ... صحبتهايشان زير نظر بود و , افراد قابل آنترل بود 

به , زن و شوهر و خانواده مي توانستند با هم صحبت و بحث آنند. آنترل تشكيالت بودند

و حتي ممكن بود هر د. سياستهاي سازمان انتقاد آنند و ايراد بگيرند و اشكاالت را مطرح آنند 

و اين ارتباطات داخلي خانه زير نظر و . نفر منحرف شوند و از مناسبات سازمان خارج شوند 

 .               آنترل سازمان نبود 

 
 

 

 

 

راه انداختن طالقها . جلوگيري از خروج زن و شوهر توامًا از تشكيالت بود , دليل ديگر 

خودش تنهايي , د مي خواست برود و جدا آردن زوجها يكي از داليلش اين بود آه اگر فر

رهبري سازمان مجاهدين شديدًا در امور خانواده ها دخالت مي آرد همه
,در رابطه با گزارش   نويسي . موطف بودند از همديگر گزارش بنويسند 

بخشي گزارش اتفاقهايي آه پيرامونشطرف موطف بود در هر قسمت و 
 بنويسد , روي داده و  برخوردهايي را آه داشته 

» زائد ه ( رجوي در يك نشستي گفته بود آه خانه و خانواده 
يك انگشت اضافي آه , يعني انگشت ششم , تشكيالت ما شده 

 . هيچ آاري اش نمي توان آرد و به هيچ دردي هم نمي خورد
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اما . اينها داليل واقعي انقالب طالق بود . تصميم بگيرد و نتواند همسرش را هم با خود ببرد 

اين بود آه اين انقالب از دل چه ضرورتهايي بيرون آمده  و , داليل ظاهري مطرح مي آرد 

جي آه با مريم عضدانلو آردم  ازدوا٦٤در سال , چرا ما اين آار را مي آنيم ابتدا مطرح آرد 

 .يك نمونه بود و حاال مي خواهيم اين نمونه را تبديل به آالن بكنيم و گسترش بدهيم 

 

 

 

 

يعني همه بايد نيازهاي جنسي خود را سر آوب آنند تا اراده هايشان براي جنگ با خميني 

 .  اينها مي شود ...تعلقات خانوادگي و , چون يك مقدار انرژي صرف خانواده . قوي شود 

جنسيت تضاد تاريخ است و رسالت حل اين تضاد به عهده مجاهدين گذارده شده است اين 

از دل ضرورت مبارزه با خميني بوجود آمده است و راه سرنگوني مي ) ايدئولوژيك ( انقالب 

 . تا انقالب را انجام ندهيم و از سر نگذرانيم شايسته پيروزي نيستيم . برد 

 

 

 

شما مالك تن هايتان .  گفته بود آه طالق تنها نمود وصل ايدئولوژيك به من است رجوي

ارتباطات . شما تا بحال به همسرانتان وصل بوديد نه به من . نيستيد، آنها را به من بدهيد

تعلقات خاطر آه داشتيد شما را به او وصل مي آرد در نشستها نمونه هايي از افراد , عاطفي 

در تأييد همين حرفها البته در اين نشستها يك , مي شدند و چيزهايي مي گفتند بودند آه بلند 

, سري صحنه سازيها هم وجود داشته آه از قبل مسئولين باال با همديگر نشست مي گذاشتند 

صحبت مي آردند و به افرادي مشخص نقش مي دادند آه من اين سئوال را مي آنم و تو بلند 

به فاش گويي روابط خصوصي وا , ا ديگران را به اعتراف وا دارند ت,  شو اين جواب را بده 

آه مثًال برخي از زنها . هم چنين شيوه هايي هم وجود داشت . دارند و تشويق آنند به اعتراف 

عكس او را در آلبوم , هم به مناسبت اينكه شوهرشان درعمليات شهيد شده به وي عالقه داشتند

ضي از زنها عكس همسرشان را همراه داشتند، رجوي از اين و همراه خود داشتند و يا بع

, اين شهدا مربوط به شما نيستند ,مسئله خيلي ناراحت بود و مي گفت اين آاردرست نيست 

, شما مالك اينها نيستيد . اينها مربوط به من و مريم هستند و پيمانشان را با من و مريم بسته اند

مگر تو چه , آي بچه من شهيد شده , آي زن , آي شوهر من , براي خودتان دآان باز آرده ايد 

نفي جنسيت, شست گفت موضوع انقالب طالق رجوي در آن ن
يعني ما مي خواهيم جنسيت را آه تضاد تاريخ است نفي. است 
 .آنيم 

 , در اين انقالب عشق و عاطفه ها بايد به شدت سر آوب مي شد 
 . بايد همه عشقها نثار مسعود و مريم مي شد ...... 
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صاحب انقالب هم من هستم و من حق مالكيت دارم نه , او براي انقالب شهيد شده , آاره اي 

 . شما 

 

 

 

در اين نشستها فضايي از مظلوميت و معصوميت براي رجوي خيلي ظلم شده آه فردي 

خيلي از ,  و در اين جوي آه ساخته مي شد !بجاي عكس رجوي همسرش را به همراه دارد 

اعضا بلند مي شدند شيون و جيغ و داد و گريه مي آردند و از رجوي طلب آمرزش و مغفرت 

در اين نشست ها يكسري اعترافات جالب توجه هم وجود داشت از جمله مهدي . مي آردند 

گرچه ظاهرًا طالق داده  , ابريشم چي بلند شد و گفت آه من تا بحال مريم را طالق نداده بودم

بودم ولي بهر حال به آن عالقه عاطفي داشتم و وابسته بودم يكي از فرماندهان به عنوان انتقاد 

خود مي گفت آه همسر من خانه آعبه من بود و بسيار با عالقه و شوق به خانه مي رفتم البته 

براي اينكه : ها مبارزه آرد بنظر من اين خيلي طبيعيه نيروي انقالبي اساسًا بايد بخاطر اين

اما رجوي مي گفت نيروبجاي اينكه تمام فكر و ذآرش متوجه . خانواده ها پيوندشان محكم شود 

توي اين جلسات يك سري . همه اش بفكر خانه و خانواده هست , مسئوليتش و آارش باشد 

 من خيلي عالقه يكي مي گفت همسرم به موهاي بلند:  افراد بلند مي شدند و به عنوان مثال 

داشت و نمي توانست انقالب بكند من هم موهايم را از ته زدم تا شوهرم عالقه اش از دل من 

 . بيرون برود تا بتواند انقالب آند و بعدش هم اين موها را به مريم دادم 

 

 

 

در همان نشست براي آمادگي روحي و ذهني عليرغم اينكه طالق از قبل انجام مي شد ولي 

 بطور سمبليك آنجا زن و شوهر بايد در مقابل هم قرار مي گرفتند و مي گفتند شما با معموًال

اين ساختگي و ظاهري مي , آينه و نفرت از همديگر جدا شويد اگر همينطوري معمولي باشد 

بنابراين زن و مرد جلو هم مي ايستادند مرد . شود و در قلب خودت بدنبال همسرت مي گردي 

در يك . عفريته و زن و مرد مي گفت ملعون تا اين در قلبشان تلقيق شود به زنش مي گفت 

براي اينكه نفرت و دافعه ايجاد آند بين , موردي مردي با سيلي محكم زد تو صورت زنش 

خودشان آه ديگر امكان بازگشتي وجود نداشته باشد و عاطفه ها هم از بين برود بعد از اين 

ه افراديكه در سازمان بودند و تعهد آتبي مي گرفتند آه بايد نشست خصوصًا اين اواخر از آلي

 همسرانتان بجاي اينكه عكسهاي من و مريم همراهتان باشد عكسهاي
 .پيشتان است 

 ,   معمول بر اين بود آه هر آس در ان نشست زنش را طالق مي داد 
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تا زمان سرنگوني در ارتش آزاديبخش بمانند و هيچكس حق رفتن و تنها گذاشتن مسعود و 

تمام اين حرفهايي آه من مي زنم مستند است من خيلي دلم مي خواست . مريم را ندارد 

آه . عده زيادي تعهد دادند . د واقعيت اين حرفها را نمايندگان آقايان اينجا بودند و تأييد مي آردن

بعد از گذشت چند ماه آه فهيمه به مسئول اولي سازمان . البته اين تعهد در دو مرحله بود 

. مجدًا قرآن آوردند آنجا قسم گرفتند و تعهد گرفتند آه هيچكس حق رفتن ندارد, منسوب شد 

يعني با تعهد نمي شد جلوي آسي را ,  بود بگذريم آه يكسري از اين قسم خوردنها ظاهري

) طبيعي بود آه بعضي زير بار طالق نروند ( آساني هم آه زير بار طالق نمي رفتند . گرفت 

مثًال مي . جوي عليه آنها ساخته مي شد آه منزوي شوند و همه به ديده تحقير به اينها نگاه آنند 

مي تواند مسئله اش را حل بكند آه طرف ن, وابستگي دارد, گفتند فالني مسئله جنسي دارد

احساس شرم مي آرد و ديگر آسي جرأت نمي آرد حتي همان آسي هم آه طالق نداده بود 

حاال آه شما . سمبل جنسيت است , رجوي گفته بود آه حلقه . جرأت نمي آرد حلقه دستش باشد 

البته به .  را در آوريدالاقل حلقه هايتان, براي اينكه محيط يگانه باشد , طالق نمي دهيد 

اين خانمهايي آه مي آيند , نيروهاي خودش در اروپا االن دستور داده آه حلقه هايشان را 

چون اين , دستور داده آه حلقه دستتان آنيد , صحبت مي آنند يا با ديگران برخورد مي آنند

اينها مي گويند , نند از آنها سئوال مي آ, سئوال خيلي در اروپا بين نيروهاي ايراني مطرح شده 

 . آه ببينيد ما حلقه داريم و اين حرفها دروغ است 

 

 

 

 

و از خودت اشعه جنسي صادر مي يك زن فرمانده بنام زرين به يكي از اسرا گفته بود آه ت

اين هم شمه اي از مسائل انقالب ايدئولوژيك طالق . اين خنده ها و اين رفتارها چي است . آني

ئل خيلي خيلي زياد است و من به همين مقدار اآتفا مي آنم تا رفقامون وقت بود آه البته مس

اصًال مقوله , مسئله هدايت , مسائل خارج از خود . داشته باشند مطالب ديگري هم هست 

هدايت چيه و در سازمان چطوري آن را مطرح و چه استفاده هايي از آن مي آردند و مسئله 

ت فقيه است آه از آن به عنوان رهبري ايدئولوژيك ياد مي رهبري رجوي آه اصلش همان والي

آردند و مي گفتند همه در برابر مسعود رجوي مسئول هستند و مسعود در مقابل شما مسئول و 

مهمترين مسئله اي آه نفهميديم و هنوز .....  او به خدا حساب پس مي دهد و . جوابگو نيست 

 سال با تمام قدرت و توان در ١٥-١٢-١٠كه يك نفر هم نمي دانم جريان و مكانيزمش چيست اين

آنها هم انقالب مي آردند .  طالقها حتي شامل مجردها هم مي شد 
 .  آه ما آينده هرگز ازدواج نخواهيم آرد 
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و در عرض يك شب تبديل به پاسدار و , مسلحانه بكند  مقابل رژيم خميني قرار بگيرد و جنگ

 در صورتيكه . مزدور شود 

 

 

 

آيا يك جهش ممكن است اينقدرعظيم باشد ؟ بهر حال اين مسئله اي است آه بايد جواب داده 

يكي .  سال چطور مي شد آه فرد يك دفعه پاسدار و مزدور مي شود ٢٠- ١٥شود آه بعد از 

از خانمها آه مسئول هم هست بنام نيكو در يكي از ساختمانهايي آه بچه ها را مي خواستند 

گفته بود آه اگر هزار تا ,  عراق دهند unتحويل عراق بدهند تا به رماري تبعيد آنند و تحميل 

تضاد را مي بينيد چگونه .  نمي آُشم و فقط تو يكي بريده را مي آُشم پاسدار به من بدهند آنها را

. ديگر پاسدار رژيم  تضاد يك نيست » بريده « تضاد درجه يك مي شود . تغيير پيدا مي آند 

اين عناد و آينه نسبت به . اگر اسلحه داشته باشد اول اين را مي آُشد و بعد آن را مي آُشد 

 رجوي نخواستند بروند بگونه اي است آه پاسدار رژيم را بر تر عناصر صادقي آه زير بار

از اعضاء سابق خودشان مي دانند و در شعارهاي خودشان مي گويند هدف سرنگوني رژيم 

با همه : اولويت در سرنگوني رژيم خميني , است اينگونه برخورد آردن با اعضاي خود 

اليت فقيه آنها در اساس و ريشه با واليت در صورتيكه و, وجود در تضاد آامل با يكديگر ند 

چگونه رجوي و رژيم , من نمي دانم وقتي مبناي ايدئولوژي يكي باشد . فقيه خميني يكي است

بحث ديگر بحث امام زمان است آه آقاي رضواني مي تواند . خميني در تضاد مي توانند باشند 

از اينها داريم و مي خواهيم آه جواب سئواالتي آه ما . درباره اين مسائل بيشتر توضيح بدهند 

نه تنها اين سئواالت بلكه ,  نشستي بگذارند  داده شود و استقبال مي آنيم از ايشان اگر واقعًا

مثًال . مثل اينكه چرا  بحث و انتقاد بين دو نفر در سازمان ممنوع است , خيلي سئواالت ديگر 

چرا افراد موطف بودند از همديگر گزارش . د نبايد مفل تشكيل بدهي. مي گفتند  اين محفل است 

يك بخشي را بنام ,  هنوز آه به جائي نرسيديد چرا يك شعبه اي. جاسوسي بكنند , بنويسند 

فردي , چرا رهبري شورايي نيست , سارمان اطالعات و امنيت ارتش آزاديبخش بوجود آوريد

ث در درون سازمان به بيروني چرا مباح. است چرا رهبري انتخابي نيست و مادامالعمر است 

مثًال همين مباحث انقالب ايدئولوژيك را گفته بودند آه اصًال به , و دروني تقسيم مي شوند 

اينها يك مباحثي را از عرفان . چون براي بيرون خيلي زود است و نمي پذيرد , بيرون نگوئيد 

شهر , ان دوم يا شهر اول خ, و تصوف برداشته و مرحله بندي آرده بودند آه مثًال خان اول 

دوم از عطار يعني خيلي چيزها آه به خيلي ها مي شود گفت به پايين تر از آنها نمي شود گفت 

 اگر به ديالكتيك.  رجوي معتقد است آه من به ديالكتيك اعتقاد دارم 
 پاسدار شدن و حتي بدتر از , اين پروسه خائن شدن , اد داري اعتق

  پاسدار شدن چه موقع و چگونه طي شد يك شبه ؟ يك دقيقه 
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يعني آارهايي آه ) سيئات المقربين , حسنات االبرار( يك ضرب المثلي را مي خواندند آه . 

ديها را با استفاده از اينطور تقسيم بن. براي من گناه است ممكن است براي ديگري ثواب باشد 

سئوال ديگر ما اين است آه چرا جزواتي آه در زير يادداشت آرده . متون عرفاني آرده بودند 

حتي قبل از آن در  ٥٨- ٥٧ اينها مباحثي بود آه ما در سال. در سازمان جمع آوري شده , ام 

به , ها بود سازمان مي خوانديم و بسياري از مواضع اصولي سازمان براساس اين نوشته 

سانتراليزم دمكراتيك در تشكيالت معتقد بودند و به خيلي از مسائل ديگر آه بحث همين آتابها 

بررسي انحراف مرآزيت , مفهوم صالحيت در قلمرو رهبري ( نام آتابها . و جزوات است 

در باره چپ .  مردمگرائي مبتذل –نحوه سربازگيري در درون ارتش شاهنشاهي , دموآراتيك 

  راست و هويت ما و

  

 

 

 . و خيلي مسائل ديگر آه در حال حاضر براي افراد بسيار مسئله افرين است 

... ) فن روش تفكر هم جزوه اي بود راجع به تفكر علمي و غير علمي و شيوه تحليل و 

چرا اين جزوات در سازمان جمع آوري شده است ؟ من صحبتم را در اينجا تمام مي آنم وقت 

 ) آف زدن حضار . ( قايان مي سپارم را به آ

من نوروز علي , با سالم به همه خانمها و آقايان آه در اين جلسه شرآت آرده اند 

در .  با سازمان مجاهدين خلق آشنا و رابطه داشتم ١٣٥٦از سال , رضواني هستم متولد مشهد 

وژيك دروني  به عضويت سازمان مجاهدين در آمدم و تا مقطع انقالب ايدئول١٣٥٩سال 

شايد بعضي از بچه ها اينجا باشند و از . خ در واقع عضو شوراي مرآزي سازمان بودم .م.س

من , اشاره آرد ) هادي شمس حائري ( احمد . نزديك ما را بشناسند يا در جريان وقايع باشند 

بودم يك نامه اي را به آقاي مسعود رجوي در همين ده روز اخير نوشته بودم و از او خواسته 

تشريف بياورند اينجا تا بنشينيم و با هم صحبت آنيم و من شخصُا خيلي مشتاق بودم آه آقاي 

حرفمان را , صحبت مي آرديم , رجوي مي آمد اينجا مي نشست و با هم ديالوگ مي آرديم 

آسي را شكنجه , مي زديم آيا في الواقع آنها منكر همه چيز مي شوند آه ما زندان نداريم 

 ! آه نكرديم ؟نكرديم 

 

 

 

آن را هم جمع,  تبيين جهان را هم آه مسعود در فاز سياسي درس مي داده 
از جمله در آن شديدًا به صدام حمله, چرا آه در آن مطالبي است , آرده اند 
 است ... گفته اين ضد بشر است ؟ سرآوبگر و نظامي  آرده و 
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مسائل زندان فكر مي آنم خيلي , اين خيلي وقت جهت توضيح مي خواهد ، مسئله شكنجه 

ولي بصورت تيتروار . زياد است يعني اگر من بخواهم توضيح بدهم شايد وقت شما را بگيرم 

ا هم و سر فصل وار از آنها عبور مي آنم تا بتوانيم در قسمت پرسش و پاسخ به سئواالت شم

نوار اين نشست را ما , در ضمن همانطور آه خواهرم مينا ربيعي توضيح دادند . پاسخ بدهيم 

شما به آسان ديگر آه در نشست نيستند ، مي توانيد به , در اختيار مردم خواهيم گذاشت 

ما چيز پوشيده اي نداريم . مطلب عام است . دوستانتان بدهيد تا گوش آنند و نظرشان را بدهند 

, زنـدگي و حياتمان را فـداي خلقمان آـرده ايـم ,   ما هر چـه داريم بـراي خلق مي دهيم خـانه ,

 مـا آــه

ما براي همه شما و براي مردم ايران همه چيزمان را .  نمي خواهيم چيزي را پنهان آنيم 

 موضع انتقادي .الجرم اين را هم منتشر مي آنيم تا همه شما از آن استفاده آنيد , فدا آرده ايم 

خ و بطور خاص رهبري اين سازمان اصًال به هيچ وجه به .م.ما نسبت به عملكردهاي س

همانطور , خانمها و آقايان . معناي تأيي سياستهاي سرآوبگرانه رژيم جنايتكار نبوده و نيست 

ما خيلي مايل بوديم همه صحبتهايي آه , توضيح داد ) هادي شمس حائري ( آه دوستم احمد 

, همانجا فضايي بود آه با رهبري و مسئولين سازمان بنشينيم و صحبت آنيم , ينجا مي آنيم ا

باالخره ما تمام عيار در خدمت سازمان و . حرفهايمان را بزنيم و انتقاداتمان را به آنها بگوئيم 

 سازمانيكه مي گويد من مدافع خون صد, رهايي خلقمان بوديم و االن هم در خدمت خلق هستيم 

زنداني اش مي آنيد , آتكش مي زنيد , چرا وقتي يك انتقاد از شما مي آند . هزار شهيد هستم 

اين , اين چه فرهنگي است , تحقيرش مي آنيد , محكوم به اعدامش مي آنيد , تهديدش مي آنيد 

ما . چه ايدئولوژي اي است آه آدم پاسخ هر انتقاد را اينطور بدهد , چه استداللي است 

, همين حرفهايي آه اينجا دارم مي زنم , من خودم شخصًا خيلي مايل بودم , ان اين است سئوالم

 . بنشينم با خود آقاي رجوي آنجا ديالوگ آنم اساسًا چنين فضايي نبوده است 

 

 

 و

 

 

اين براي من آافي بود آه آقاي رجوي اينجا حضور داشتند و به چشمهاي
ما, من فقط يك لحظه نگاه مي آردند و مي گفتند آه ما زندان نداشتيم 

.شكنجه نكرديم و آسي را اعدام نكرديم

 ر سئوال مشت و لگد و شكنجه و زندان هست   در سازمان پاسخ ه

زندانهاي مخوف تشكيل , زندان انفرادي , براي همه اعضاي معترض 
 مي دهند



 ١٨

 

و ما مي خواهيم بگوييم چرا چنين رفتارهايي بايد اتفاق بيفتد بنابراين سازمان از نظر فرد 

زندگي , اين حداقل هاي زندگي اوليه انسان. اند منادي آزادي فرداي ايران باشدمن نمي تو

 سال آه همه حياتش  ٢٠- ١٧بقول احمد چطور مي شود بعد از , اجتماعي در آنار تو هست 

همين مجاهدين . را براي سازمان داده يك شبه بشود پاسدار خميني و محكوم به اعدام شود 

 ٣٣٥ شما شنيديد در نشرياتشان نوشتند خميني در سراسر ايران بودند آه فكر مي آنم همه

احتماًال براي همه شما و از جمله براي همه , براي من . اين همه شكنجه گر دارد , زندان دارد

اعضاي معترض جاي سئوال است آه چرا سازمان مجاهدين در خاك عراق و در يك 

.  زندان و بازداشتگاه دارد ٣٧بيش از , شد  آيلو متر با١٠ در١٠قرارگاهي آه شايد به وسعت 

سازماني آه در دوران اپوزيسيون در يك . بواقع همين است . اين سيماي ايران فردا هست 

 نفر عضو معترض دارد آه فقط انتقادات واقعي دارند ، يك ١٥٠٠,  زندان دارد ٣٧قرارگاه 

هان آه به آن اعتقاد داشته ايم جنگ با ما آرمان, آالم مي گويند آه از جنگ با خميني نبريده ايم 

جرم , خميني است ولي ايدئولوژي واليت فقيهي تو را قبول نداريم ، آقا جرم ما آه اعدام نيست 

ما آه مبارزه با خميني را نفي نكرديم ما مي گوئيم رژيم خميني منفور , ما آه زندان نيست 

خواست ما اين است خواست همه بچه ها . است بايد برود و جايش را به يك دولت مردمي بدهد 

بيا اينجا بنشين ما هم مي , اعدام براي چه , زندان براي چه , آخر شكنجه براي چه . اين است 

چرا از . قضاوت مي آنند , مردم ايران هستند , احزاب هستند , نشينيم و حرف مي زنيم 

صًال مزدور امريكا آه اين ديالوگ مي ترسد بقول احمد بفرض محال ما مزدور خميني و يا ا

باالخره ما . روزها همه جا تلفن مي زنيد و اين تهمت ها را مي زنيد و اعالميه پخش مي آنيد 

. آيا شما زندان و شكنجه واعدام داريد يا نداريد . يك سري انتقادات واقعي بشما داريم يا نداريم

بياييد جواب , قط همين را بگويم من آمده ام اينجا ف. خ  بوده ام .م.من قرباني سياستهاي س

به واقع اگر . في الواقع اگر يك ذره صداقت در شما وجود دارد بيائيد و جواب بدهيد . بدهيد 

بيائيد يك لحظه تو چشمهاي من نگاه آنيد و بگوئيد دروغ است و ما نداريم و بتوانيم ثابت آنيد 

فقط يك آالم . بپذيرم , ص بدهند قسم به ناموس آزادي هر حكمي آه همين جمع براي من تشخي

اين چند روزه اخير يكي مدعي شده و گفته . در جمع بگويند نداشتيم و نداريم و اين ثابت آنند 

ما دست به افشاگري مي زنيم , است اگر براي ما ثابت شود آع مجاهديم يك سيلي به آسي زدند 

در زندان , در زندان دبس بوده ام من خودم , من قرباني اين سياست بودم , بفرمائيد اينجا . 

قرارگاه اشرف بودم من در زندانهاي انفرادي بوده ام در قفسي آه بقول معروف جاي پرنده 

 . خب بيا بگو ندارم . است 
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 ...) چه شد و , چگونه بود . يك آمي مستندتر بگوئيد , معذرت مي خواهم : ( مجري 

نم و علل و پيداش زندانها در درون اساسًا من اگر بخواهم ريشه يابي آ: رضواني 

شايد بعضي از بچه هاي قديمي اين آتاب , مجاهدين را بطور خالصه براي شما توضيح بدهم 

خ  در فاز سياسي يك آتابي بيرون داد تحت . م. س . را آه نام مي برد خوانده يا ديده باشند

جمن فعال بودند و شب و روز شكل اجرايش اين بود آه آسانيكه در ان. عنوان تنبيه تشكيالتي 

خانوادگي به ديدار پدر و مادر , اگر زماني و به هر دليلي بخاطر آار شخصي , آار مي آردند 

با همان . و با تأخير بر مي گشتند اينها را مي گرفتند و آف دستشان شالق مي زدند , مي رفتند 

اين بيانگر يك ,  شكنجه مي برد زمان اعتراض آرديم و گفتيم اين تنبيه تشكيالتي و بدني سر به

اين را بخاطر اينكه انسانها را به چهار چوب بياورد گذاشته ايم و , واقعيتي است گفتند نه خير 

 به بحث واليت فقيه يا بحث امامت آه آقاي مسعود ٦٣در ادامه اش وقتي مي رسيم به سال 

ي آقاي رجوي و بدون رجوي را بعنوان رهبر خاص الخاص مي پذيرفتند زير چتر و هژمون

چون چرا بعنوان يك عنصر اجرائي همه دستورات او را مي پذيرفتند و در دستگاه او بصورت 

در ادامه همين روند پيداش . يك ماشين آار مي آردند و يا قبول نمي آردند و مي رفتند زندان 

) دان بردند  تن از اعضاي مجاهدين را به زن٧٠٠آه ( زندان در شهرك آاريزه و ماووت بود 

و هر زنداني بايد در مقابل بحث واليت فقيه طرح شده از طرف آقاي رجوي موضع مي گرفت 

من مزدور , و هويت خودش را مشخص مي آرد و ثابت مي آرد آه من پاسدار خميني نيستم 

تعدادي هم . خميني نيستم و دليلش هم اين است آه امامت و واليت فقيه تو را قبول مي آنم 

 روز در زندان بودم و يك ٤٧از جمله خود من آه در آن دوران ,  آه قبول نكردند بودند

من االن اين را توصيح مي دادم و , تعدادي را هم شبانه اعدام آردند اگر نماينده شان اينجا بود 

مي خواهم از آنها آه بيايند اينجا بنشينيم صحبت بكنيم و من همه مسائل را در اين سالن توضيح 

خ محكوم به اعدام شده و . م . در همان سال بود آه يك تعدادي حتي از دفتر سياسي س  . بدهم

ما حق , خ در خاك عراق هستند . م . تعدادي مثل ما ممنوع الخروج شدند آه تا مادامي آه س 

بحث انقالب را احمد . خروج از آنجا را نداريم و بصورتي آه محكوم مرگ تدريجي شديم 

خ  همزمان بود با شكل . وي ديگر سكه انقالب ايدئولوژيك در درون سازمان م ر, توضيح داد 

سازمان امنيت در دو بخش فعاليش را . گيري سازمان امنيتي در درون سازمان مجاهدين 

وظايف . يعني ضد اطالعات و امنيت دوم هم بخش پرسنلي ) ضا( شروع آرد يكي به اسم 

 : سازمان امنيت در درون مجاهدين خلق 
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توضيح دادم . ( تشكيل دادگاههاي انقالب براي آسب سرآوب نيروهاي داخلي  -

آه چگونه عناصر معترض در مقابل امامت و واليت فقيه طرح شده آقاي رجوي به 

 )زندان رفتند از جمله خودم 

 .تعقيب و مراقبت در تمام سطوح , بازجوئي و تشكيل پرونده  -

 . راي زندانيان سياسي و عقيدتي تشكيل زندان و تدوين قوانين زندان ب -

ترويج انقالب ايدئولوژيك و گذاشتن آالسهاي اسالمشناسي براي جا انداختن  -

 . بحث واليت فقيه 

 . جمع آوري روزنامه ها و نشريات ساير گروهها و احزاب از درون سازمان  -

آه خواندن آن اجباري بود بايد , تدوين روزنامه تحت عنوان بولتن روزانه  -

آن را مي خواندند و شب گزارش مي نوشتند آه از اخبار تدوين شده مجاهدين چه همه 

چيزي را فهميده اند و انقالب خواهر مريم چه مسائل ايدئولوژيكي را از آنه حل آرده 

 . است 

 تاريخي و سياسي , فرهنگي , جمع آوري آتابهاي علمي  -

ا واحزاب ازجمله ممنوع اعالم آردن بحثهاي وابستگي افراد به ساير گروهه -

 . ملي گرايي و دآتر شريعتي 

جمع آوري آثار دآتر شريعتي از مناسبات درون سازماني و گذاشتن آالسهاي  -

 . روز در تمام سطوح سازمان ٤٥بحث شريعتي زدايي ظرف 

 .     گذاشتن آالسهاي انسان طراز اول و خداگونه توسط مسعود و مريم  -

ي واليت فقيه آقاي رجوي آه همه بايد در اين راه مي تقويت و تئوريزه آردن ديدگاهها( 

 . رفتند و تعهد آتبي ميدادند و مي نوشتند 

 ) مبارزه با بورژوا رفرميسم (  چك و بازرسي لوازم فردي تحت عنوان -      

 

 

 

 

 . ممنوع اعالم آردن ديد و بازديد هاي خانوادگي  -

محفل زدايي از درون ممنوع اعالم آردن تشكلهاي دو نفره تحت عنوان  -

 . سازمان و جلوگيري از بدگويي پشت سر رهبري 

جمع آوري راديوها تحت اين عنوان آه گوش آردن به راديوهاي
خارجي ما را منحرف مي آند و از انقالب ايدئولوژيكي به خواهر

 . مريم دور مي آند 
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غيبت و بدگويي پشت سر « تدوين قوانين مجازات مرگ تحت عنوان واهي  -

 » رهبري و واليت فقيه حكمش اعدام است 

 ممنوعيت آزادي بيان و انديشه  -

عني ي, حتي در سطوح خانواده ها , اقدامات انتقام جويانه عليه آزادي بيان  -

آه از من آه , سازمان امنيت براي همسر من وظيفه تعيين مي آرد فرض آنيد مثًال

اگر يك روز در خانه اين ,  در منزل گزارش تهيه آند  عضو سازمان نبودم حتمًا

برايش متصور نبود آه بتواند به خانه بيايد بايد گزارش مي , گزارش را تهيه نمي آرد 

چه راديويي گوش , چه صحبتي با شما آرد,  آرده نوشت آه همسرش در خانه چه آار

 ....دنبال چه چيزهايي است و , راديو را از آجا آورده , مي آند 

راه انداختن دادگاههاي صليب يا مرگ دربرابراعتراضات دروني سازمان در  -

  ٦٩سال 

. بحث روان آاوي و روانشاسي انسانها آه من فكر مي آنم بايد توضيح بدهم  -

خ يك هيئتي را براي روانكاوي آليه نفراتش در نظر . م. ش پرسنلي سازمان اساسًا بخ

, براي در آوردن نقاط منفي نفرات خودش تا بر اساس آن نقاط ضعف , گرفته بود

نفرات را هميشه در جمع سرآوب بكند و بتواند به صورت يك ماشين از آنان استفاده 

ش را باال بگيرد اين يكي از شگردهايي تا فرد نتواند در جمع اعتراض آند و سر, آند 

يا مثًال بازديد هفتگي آوله پشتي . است آه حتي در دوران فاشيست ها هم نبوده 

. عناصر رزمنده به اين منظور آه ببينند دست نوشته هاي فرد بيانگر چه چيز است 

صًال ا, خيلي از داستانهايي آه نوشته بودم , خيلي از جزوات , من خودم نويسنده ام 

داستانهايي آه حتي براي آودآان نوشته بودم , جنبه سياسي در رابطه با خميني نداشت 

اين شمه اي از عملكرد سازمان امنيت درون سازمان . همه را غارت آردند و بردند 

ولي صرفًا آمدم يك سري مسائل را  ,من ابتدا قصد صحبت آردن نداشتم . خلق بود 

همه سئواالت من , همه موارديكه اينجا ذآر آردم . د بگويم آه شما در جريان باشي

نماينده شان را , آقاي رجوي به هر دليلي آه نتوانند بيايند اينجا اشكال ندارد . است 

شما هم , من و رفقايم مي آييم , تاريخ و محل اين ميزگرد را مشخص آنند , بفرستند 

بگويند .  بحث آزاد فرار مي آنند چرا از ديالوگ و, بياييد به سئواالت ما جواب بدهيد 

اگر نيست به چه دليل , اگر هست براي چه بود . اين سئواالت يا واقعي است يا نيست 

خ هميشه مدعي است . م . س. نكته آخر را هم اشاره آنم به مسئله حقوق بشر . نيست 

ي سازماني آه مدافع چنين حقوق.  سال را اعدام مي آند ١٦آه خميني آودآان زير 
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چرا . چرا خودش اين آار را مي آند ) سن قانوني (  سال ١٦است براي آودآان زير 

چرا ؟ اين ,  ساله را اعدام مي آند ١٣ و ١٦چهار اسير , در مسئله آردستان عراق 

اگر في . حقوق بشر براي همه است چه دشمن و چه دوست . بيانگر چه چيز است 

تا به سن ,  دادگاه ذيصالح دادگاهي مي شدند بايد در يك, الواقع جرمشان اعدام بود 

مشخصًا بگوئيد اين افراد آه بودند و توضيح بيشتر : حضار. ( قانوني مي رسيدند 

در , ؟  چهار اسير ايراني را در منطقه آردستان عراق دستگير آردند ) بدهيد 

: ري شمس حائ. ( بازجوئيها ي اواعتراف آردند آه بله ما جزء بسيج خميني هستيم 

بعد سازمان از حزب . حزب دمكرات اينها را دستگير آرده بود . معذرت ميخواهم 

بعد از يكماه آلنجار و بحث و اينكه . اما حزب تحويل نمي دهد , دمكرات مي خوهد 

حزب دمكرات را قانع مي آند آه تحويل سازمان , مجددًا به خودتان تحويل خواهيم داد 

سازمان آنها را بازجويي مي , ر نفر را تحويل مي دهد وقتي حزب دمكرات چها. بدهد 

آند و شكنجه هاي زيادي هم مي آند تا از آنها اعتراف بگيرد آه آمديم در اين منطقه 

. آه البته آنها اعمالشان محكوم است و شايد جاسوس بوده اند ... براي شناسائي و 

 دمكرات هم اعتراض مي حزب. سازمان اينها را اعدام مي آند . حرف سر اين نيست 

سازمان همانجا سر و صدايش را مي . آند آه شما قول داديد اينها را به ما برگردانيد 

  ) ٦٣سال . ( خواباند 

نفس حرف من اين است آه اگر قوانيني از طرف مجامع حقوق : ادامه صحبت رضواني 

يك حق و حقوق از , اگر آسي اسير است . براي همه است , بشر براي انسان وضع شده 

اگر قوانيني است در مجامع . برخوردار است  از يك حقوق اجتماعي و مدني برخوردار است 

اگر جرم او در آن لحظه تشخيص , حقوق بشر آه يك اسير زنداني بايد به سن قانوني برسد 

ف ما حر, حاال اين فرد به سن قانوني نرسيده آه بخواهيد اعدام بكنيد, داده شود آه اعدام است 

شما خودتان مي , اين است آه چرا شما انسانها يي را آه به سن بلوغ نرسيده اند اعدام آرده ايد 

من معتقدم آه آارهاي خميني با اعمال در شما متبلور شده . گوئيد خميني اي آار را مي آند 

ن را شما چطور اي, روح واليت فقيه اخوندها بطور زنده در واليت فقيه شما ديده مش . است 

 مريض و خسته هم هستم و ادامه صحبت را براي پرسش و –با عرض تشكر . توجيه مي آنيد 

بدليل مشكل خروج از فرانسه با آمادگي در جلسه حاضر نشدم و : مينا ربيعي . پاسخ مي گذارم 

گفتنيها زياد است ولي ما خودمان اين پروسه را . مقداري ياداشت پراآنده در مسير نوشته ام 

يعني مراحلي را گذرانده ايم آه من مالحظه مي آنم آه دوستان چندان برايشان . آرده ايم طي 

ما جمالتي آه برايمان آامًال روشن است توضيح زياد چند ساعته مي خواهد تا . آشنا نيست 
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به همين منظور من هم اشاره به يك سري يادداشتهاي آه بر داشته . براي دوستان روشنتر شود 

دوستان به مسائل بعد از انقالب ايدئولوژيك .  مي آنم اين مسائل را برايتان بگويم سعي, ام 

خ . م.  با س١٣٥٠از سال . من مينا ربيعي هستم . به مسائلي آه بعدًا بوجود آمد. اشاره آردند 

 جزء دستگيرشده ها و شكنجه شده هاي ٥٢ تا ٥٠در ضربات سال . ايران همكاري مي آنم 

 خوشبختانه از جمله اعضاي نادر ٥٤ تا ٥٢ در پروسه ضربه اپورتونيستي .سازمان بودم 

بعد از انقالب و حرآت مجدد سازمان من هم . سازمان بودم آه توانستم مواضع درستي بگيرم 

وقتي آه اجبارًا بر اثر ضربات رژيم به پاريس منتقل , افتخار همكاري با سازمان را داشتم 

مع بندي ايدئولوژي و براي جمعبندي يكساله انجام مي شد من شدم در نشستهايي آه براي ج

سياسي , انتقاداتم را مطرح آردم و در پروسه جمع بندي يكساله در آل به نقص اصول عقيدتي 

. و تشكيالتي سازمان توسط رهبري وقت اعتراض آردم و خواستار اجراي اين اصول شدم 

وقتي من به . تي در درون سازمان بودم خواستار تشكيل آنگره و اجراي دمكراسي تشكيال

طي   آن مجاهديني بودند آه من شخصاً  چيزي آه ديدم دقيقًا در تضاد آامل با, فرانسه رسيدم 

رهبري , ولي انتقادات ما متأسفانه نتوانست جلوي اين ضربات را بگيرد . سالها مي شناختم 

ند و آارهايش بررسي شود شايد حاضر نشد آه خودش را تصحيح آند و پاي ميز محاسبه بنشي

تصحيح و جلوي اين همه ضربات گرفته مي شد من مي خواستم آمي راجع به اينكه اصًال چرا 

چه بسا دوستان مخالف آنند و يا نظرات ديگري داشته . انقالب ايدئولوژي شد صحبت آنم 

ي آنم خيلي باشند تا جايي آه من درون اين تشكيالت بودم و پروسه اي آه طي آردم سعي م

دمكراسي .  سازمان بطور نسبي درست حرآت مي آرد ٥٧پس از . مختصر خدمتتان بگويم 

در آميته مرآزي و دفتر سياسي همواره حاآم و خودش تكميل آننده , تشكيالتي اگر چه نيم بند 

سي خرداد بدون برنامه ريزي . حداقل رهبري جمعي بود آه سازمان همواره به آن تأآيد داشت

اين يك مبحث خيلي طوالني است و اساسي . دون آمادگي سازمان را به فاز نظامي وارد آردو ب

در همين جا , ترين مسائلي را آه بايد به آنها دقت آرد تا مسائل ايدئولوژيك بهتر بررسي شود 

 تا اساسًا روشن شود آه چرا انقالب ايدئولوژيك ؟ . است 

عد از سي خرداد ضربات همه جانبه اي به سازمان بهر حال با فاز نظامي و وارد شدن به ب

در پي وارد آمدن ضربات به . وارد مي شد آه فكر مي آنم دوستان تا حدودي در جريان هستند 

سازمان  تصميم گرفت تعدادي از اعضاي مرآزيت سازمان را به , مرآزيت و آميته مرآزي 

شور هدايت آنند و در آنار هدايت خارج آشور منتقل آند آه بتوانند مبارزات را از خارج آ

بخشي . مبارزات در داخل آه عمدتًا به عهده موسي و ديگر برادرانمان در ايران قرار داشت 

پس از , از مرآزيت به خارج منتقل شد آه بتوانند مبارزان را از خارج آشور هدايت بكنند
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و موسي و بدنبال آن  بهمن و شهادت اشرف ١٩ضربات وارده به سازمان بويژه بعد از ضربه 

 آه به سازمان وارد آمد ما حالت آساني را پيدا آرده بوديم آه ضربان ٦١/١٢/١١ضربه 

در فاصله آوتاهي يكي , متعددي را خورده و هنوز تعادل خود را نمي توانستيم بدست بياوريم 

 ,يعني آقاي مسعود رجوي بدون هيچ مجوز تشكيالتي , از اعضاي آميته مرآزي سازمان 

چيزيكه در تاريخ سازمان , خودش را مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم آرد

خ يعني آسي آه برتر از آميته مرآزي و . م . مفهوم مسئول اول س . مجاهدين سابقه نداشت 

در سازمان مجاهدين هر آسي يك مسئول دارد آه توسط . برتر از دفتر سياسي قرار مي گيرد 

, است . م .  شود مسعود رجوي در شرايطي اعالم آرد آه مسئول اول س او مسائلش حل مي

يعني سازمان به او حساب پس مي دهد آه سازمان در شرايط بحراني بود و ما آن موقع 

ارتباطات قطع شده بود و آنقدر مسئل امنيتي و حفظ نيروهاي , ضربات زيادي خورده بوديم 

خبري از خارج از آشور . ي دانستيم دارد چه مي گذردآه واقعا نم, لرزنده سازمان مطرح بود 

مختصرًا مي گويم آه در تهران وضع طوري بود آه در يك خانه يا پايگاه نظامي . نداشتيم 

ما اصًال نمي توانستيم . سي نفر از بچه ها زندگي مي آردند, سازمان آه سه اطاق بيشتر نبود 

باندازه آافي نمي توانستيم نان . توجه مي شدند چون همسايه هاي باال و پائين م. راه برويم 

غذا خوردن . براي يك زن و شوهر محمل نان گرفت , بخريم مگر چقدر مي شد براي يك خانه 

شما .  استفاده از آشپزخانه و حتي راه رفتن مسئله بود, استفاده از دستشويي ها , آب خوردن , 

اشتند و تمام ارتباط ما قطع شده و هر آن هم فكر آنيد بچه هاي سازمان در اين شرايط قرار د

يعني براي ما شبي نبود آه فكر آنيم فردايي , در انتظار آن بوديم آه حمالت صورت بگيرد 

من خيلي دلم مي خواست مي توانستم اين مسائل را بيشتر براي دوستانم توضيح . برايش باشد 

اگر چه ممكن است در . شماست چون اين بخشي از مبارزات مردم ما و از جمله , بدهم 

يك ملت و يك , ايدئولوژي ما با هم متفاوت باشيم ولي بالطبع چون وابسته به يك فرهنگ 

سرزمين هستيم نقاط مشترك زيادي داريم از جمله مسائلي آه در مورد سازمان مجاهدين خلق 

ژه آادرهاي وقتيكه بعد از اين ضربات سازمان مجبور شد تعدادي از اعضايش بوي. داريم 

اصلي و شناخته شده اش را از تيغ بيرون بياورد و بتدريج آنها را به سمت منطقه آزادشده 

, آردستان و بعد از آن عقب نشيني به سمت مرزها و اجبارًا به خارج  ازآشور منتقل آند 

. دندبو) اور ( بويژه آسانيكه به پاريس رسيدند و نزديكي , وقتي آه به خارج از آشور رسيديم 

 .بالطبع در مرآز تصميم گيريهاي سازمان و نزديك به رهبري سازمان قرار داشتند 

انتقادات شروع شد .  متأسفانه آن چيزي آه ما ديديم انحرافات خيلي عميق را نشان مي داد 

بويژه بعد از اينكه نشستهايي براي جمعبندي مقاومت يكساله اول آه تصور مي آنم دوستانمان , 
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آه در آن مقاومت يكساله را و انتقادات , باشد در اين مورد آتابي هم بيرون داده شد خاطرشان 

در اين نشستها و بدنبال اين نشستها براي استراتژي آه در اورصورت . را توضيح داده بود 

دقيقًا ما ديديم نه تنها راه انحرافي طي شده نقد نشد بلكه براي راهي آه يك سازمان , مي گرفت 

بدون هيچ برنامه ريزي و آمادگي دارند برنامه مي نويسند و براي . وده اي بايد طي آند عظيم ت

بدون اينكه , طي شده برنامه مي ريزند توجيه مي آنند و تحويل مردم مي دهند , راه رفته شده 

خط شكست خورده بود ولي نه تنها , مشخص بود شكست خورده بودند . انتقادي را بپذيرد 

,  بپذيرند بلكه آن را مي خواستند به عنوان يك پيروزي نه تنها تحويل مردم بدهند حاضر نبودند

انتقادات باال گرفت در جاهاي مختلف دوستاني آه اساسًا روابط سازمان مجاهدين را و يا 

, روابط سازمانهاي انقالبي مسلحانه مخفي را بشناسند مي دانند آه دواصل اساسي وجود دارد 

درانه است و يكي حفظ آانالها و اطالعات است ك آه اين اگر چه مدتي در فاز يكي اعتماد برا

 يعني . سياسي زندگي آرده بوديم ولي واقعًا با خونمان عجين شده بود 

      

 

 

 

بدون اينكه با آسان ديگري ارتباط برقرار آنيم به حرفم برگردم , بدون اينكه آانال بزنيم 

چون ,آه البته من اين را بعدًا متوجه شدم ( در انجمنها.  مختلفانتقادات شروع شد و در سطوح

به انجمنها عنوان آردند آه چند ين بار انجمنها تا پاي متالشي شدن رفت و مجددًا بداليل 

از جمله بخاطر انتقاداتي آه مبحثي تحت عنوان فكر مي آنم آموزشهاي . مختلف درست شد 

نوان ميكردند آه اگر چه بچه هاي انجمنها آموزشهاي تشكيالتي آه مي دادند و مباحثي را ع

الزم و تشكيالتي را نديده بودند ولي آنقدر از ارزشها و سنن مجاهدين اطالع داشتند آه بدانند 

هيچ سنخيتي بين آنچه آه آنها دارند تعريف مي آنند و مجاهدين را آه اينها مي شناسند وجود 

به من مي گفتند اين بود آه مثًال خيلي راحت به اينها ندارد بعضي فاآت ها و نمونه هايي آه 

يعني شما هيچ . مي گفتند آه مسئول شما در آليت آن از شما باالتر است و بايد او را بپذيريد 

بهر حال اين نوع مسائل در ابتدا انتقاداي نمي توانيد به . انتقاداي نمي توانيد به مسئولتان بكنيد 

تا جائيكه , ر به رهبري سازمان بودند به شدت باال مي برد مسئولتان در سطوحي نزديكت

 آه من –خ ايران . م . اجراي اصول عقيدتي تشكيالتي و استراتژيكي س , درخواست آنگره 

 از رهبري خواسته شد آه اشتباهاتش را –وارد اين مسائل نمي شوم و خيلي سريع مي گذرم 

تشكيالتي و سياسي , ه اصول مدون عقيدتي پاي آنگره بيايد و ب, بپذيرد و تصحيح بكند 

نالهاي تشكيالتي مسائلمان را به جاي ديگر مطرح ما به غيراز آا
شايد اين يكي از اشتباهاتي بود آه ما آرديم و سعي. نمي آرديم 

 . آرديم تمان مسائلمان را در درون تشكيالتمان حل آنيم 
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آتابهايي هستند آه نوشته شده , تشكيالتي , وقتي مي گويم اصول عقيدتي . سازمان پايبند باشد 

و حاضر است و چيزي نيست آه من به عنوان يك عضو و يا آسي به عنوان مرآزيت بخواهد 

نه تمامًا جمع آوري شده ولي در اگر چه همانطور آه گفته اند متأسفا, و آتابها . ادعا آند

مرآزيت . دسترس دوستان و خود ما قرار دارند و خوشبختانه نتوانسته اند آامًال از بين ببرند 

ما در همان موقع . را تحت اين فشار ها برديم آه حاال نمي دانم تا چه حدي در جريان هستيد 

من خودم در . بيروني آرديم يكسري مسائل را ,  قبل از انقالب ايدئولوژيك ٦٣يعني سال 

لندن در جاهاي مختلف اين مسائل را قبل از انقالب , پاريس , آلمان , انجمنهاي فرانكفورت 

انحرافاتي آه در رهبري , به گروهها و به دوستان و رفقاي ديگرمان . ايئولوژيك مطرح آردم 

اهرمهاي تشكيالتي تمامًا متأسفانه امكانات و . اين هشدارها را داديم , سازمان مجاهدين بود

همه مي , دراختيار رهبري وقت بود و بالطبع همانطور آه مي بينيد دوستانمان مي گويند 

اميدوارم مراجع حقوق بشري اين را ... خواهند آه بروند و زندانهاي رجوي را ببينند و انشاءا

بله آن موقع هم هر چه  . فراهم آنند آه ما و شما ودوستان ديگر  برويم و اين زندانها را ببينيم

. فرياد مي زديم آه در تشكيالت اين مسائل مي گذرد چندان صدايمان به جايي نمي رسيد 

, يكي اينكه عملكردهايش با اصول عقيدتي , بنابراين رهبري سازمان را در يك تضادي گذاشت 

عمر بوجود منجمله اين آه مي خواست يك رهبري ماداماال. تشكيالتي سازمان در تضاد بود 

ميخواست انتقاد ديگر نباشد در يك آالم مي خواست سانتراليزم دمكراتيك را به تمام , بياورد 

معنا آنار بگذرد ولي اعضاء و هواداران سازمان ايستاده بودند و مي گفتند پس اين نوشته ها و 

 . اين اصول چيست 

 
 

 اد آه دوستان در جريان  مسائل خيلي مهمي در آنگره اتفاق افت٦٣در اوايل پائيز 

 

اگر خواستيد من خوشحال مي شوم آه خدمتتان ارائه بدهم ولي , هستند مدارآش هست

دوستانمان در جريان هستند سند و مدارآش خود اين دوستان هستند آه اطالع آافي دارند و 

مد در خفا  آ٦٣بنابراين رجوي راه دوم را انتخاب آرد از اواخر پاييز . اساسًا منتشر شده است 

تأآيد ( اين در شرايط بود آه آقاي مسعود رجوي يكي از, انقالب ايدئولوژيك را طراحي آرد

 ) مي آنم

ايشان با خانم فيروزه بني , بود و نه بيش از آن . م. يكي از اعضاي آميته مرآزي س

ك ي, صدر ازدواج آرده بودند و آن طورآه آقاي بني صدر در نوشته هايشان بيان مي آنند 

 يا بايد انتقادات را مي پذيرفت و مي آمد , براي رجوي  دو راه بيشتر نمانده بود 
 حسابرسي و اصول عقيدتي تشكيالتي سازمان را اجرا مي آرد و يا اينكهپاي

 .   آه متأ سفانه سرآوب را انتخاب آرد ,سرآوب مي آرد
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البته به ما اينطور نگفتند و ما . ازدواج با نهايت عشق و عالقه و خارج از مسائل سياسي بوده 

در شرايطي آه همسر خانم فيروزه بني صدر بودند . آه اين مبحث جدايي دارد ! اينطور نديديم 

زندگي مشترآي آنطور آه , در شرايطي آه آقاي مهدي ابريشمچي و خانم مريم عضدانلو . 

در چنين . آامًال موفق و بر مبناي عالقه با هم داشتند , شان در نشرياتشان اعالم مي آنند خود

چه . شراطي تصميم گرفتند آه انقالب ايدئولويك را طراحي مقاومتهائي بدنبال خواهد داشت 

 . پيش بيني بكنند, بنابراين چكار بايد بكنند بايد پيشاپيش . بسا آه داشت و االن هم شاهد هستيم 

اول آنترل بچه ها در ايران آه خوب يك عده زندان بودند يك عده در ايران اصًال امكان حفظ 

ارتباطها قطع و پراآنده بود و به آن صورت آسي را در ايران نداشتن , خودشان را نداشتند 

 در صد نيروها ي سازمان از بين ٨٠ديگر اينكه رژيم همه را تار و مار آرده بود و حدود 

پايگاهي وجود نداشت بنابراين . پايگاههاي سازمان تمامًا در ايران تعطيل شده بود , بود رفته 

بچه هايي آه در آشورهاي غربي بودند . نيروهايي آه مانده بودند نيروهاي خارج آشور بودند

, و در پايگاههاي جدا بوديم , چرا آه با هم ارتباط نداشتيم , خيلي راحت قابل آنترل بودند 

, آارتهاي اقامت نداشتيم , اآثرًا زبان نمي دانستيم , دام بيش از دو پايگاه را نمي شناختيم هيچك

خصوصًا اينها با برنامه ريزي قبلي شروع آردند به انتقال و , هيچ جايي را نمي شناختيم 

ه بچه هاي فرانسه را برداشتند و بردند ب, بچه هاي  انگليس را آوردند فرانسه , جابجايي افراد

, دو نفر را بشناسد , چرا چون آسي آه در فرانسه است حداقل ممكن است زبان بداند , اسپانيا 

. بچه ها هم به اينها وصل هستند , تمام و آمال مثل بچه شيرخواره آه به مادرش وصل است 

ولي با بچه هايي آه در . يلي راحت تر است خ, از آن گذشته آنترل بچه ها در خارج از آشور 

آنها تجمع دارند و احتمال دارد به يك حرآت , مناطق آردستان و مسلح هستند چه بايد بكنند 

تحت , مسلحانه دست بزنند چه بايد آرد ؟ آنها قبل از اينكه انقالب ايدئولوژيك را اعالم آنند 

چه ها را خلع سالح آردند و زندانهايشان را عنوان اينكه رژيم نفوذي داخل سازمان فرستاده ب

 نقابـها و آن چشم بنـدها آمـاده شد و بعد از خلع سالح , شكنجه گـران , آمـاده آـردند دستبند ها 

 نفر را بازداشت و زنداني آردند و قصد آنترل ٧٥٠تحت عنوان نفوذيهاي رژيم , بچه ها 

از اين بچه ها . چه ها مقاومت آردند و تسليم نشدندآنها را داشتند ولي عليرغم تمام اين فشارها ب

ولي اينجا ما بايد از بعضي رفقايمان خيلي تشكر آنيم آه به خيلي از , آه تعدادشان زياد بود 

يكي از بچه هايي آه , از آن جمله يكي از شهداي سازمان . بچه ها در آن شرايط آمك آردند 

و حاضر به قبول , دين خلق ايران وفادار بود به اصول انقالب ايدئولوژيكي سازمان مجاه

بعد , عليرغم اينكه اينها را بازداشت آردند و در زندانها گذاشتند , انقالب ايدئولوژيكي نشد 

يا انقالب , برايشان اين شرايط را گذاشتند. آمدند انقالب ايئولوژيك را به آنها ابالغ آردند
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البته ايكاش قبول مي آردند . ويت اين شده بود ايدئولوژيك يا خروج از سازمان را  شرط عض

چون آنها برايشان خيلي خطرناك بودند و قبول نمي آردند اينها مجاهد . خروج از سازمان را

با حفظ , از آن جمله شهيد اآبر حسين خاني آه بعد از زندان شكنجه خيلي زيادي . هستند 

شاخه , كهاي فدايي خلق ايران مواضع عقيدتي سياسي خود رفت و پيوست به سازمان چري

 ٦٥آردستان و طي عملياتي با آنها به شهادت رسيد و سازمان چريكهاي فدائي هم در سال 

اطالعيه اي را به مناسبت شهادتش بيرون داد آه فتوآپي آن اينجااست و من بخشي از آن را 

لوژيك خود حتي سرمداران مجاهدين در تدارك باصطالح انقالب ايدئو« : برايتان مي خوانم 

آماده آه , همه آماده بودند , بازجو ها , چشم بندها , دستبندها , زندانهايشان را نيز ساخته بودند 

مخالفين سياسي درون سازماني مجاهدين را در خود جاي دهند و حتي پيش از اعالم علني اين 

 » . قرار گرفت زندانها در همين راستا مورد بهره برداري, باصطالح انقالب ايدئولوژيك 

را روانه زندان ) اآبر حسين خاني ( او . بنابراين اآثر انقالبيون محكوم به زندان شدند 

به مدت يكماه به طروق مختلف سعي در شكستن روحيه انقالبي وي نمودند ولي روحيه , آردند

و اعالم در زندان سه روز اعتصاب غذا نمود . انقالبي و مبارزه جويانه او درهم شكستني نبود

در قسمت موسوم به رفع ابهام . آرد آماده است اعدام شود ولي در درون مجاهدين باقي نماند

نيز او به ضرورت خروج از سازمان اصرار ورزيده و باالخره وي از سازمان خارج شد وي 

ا البته م, مالحظه آرديد آه اين مسائل فقط از زبان ما نبوده . يك مسلمان مبارزه انقالبي بود 

, اينها را تمامًا بيان و اعالم آرديم آه متاسفانه اگر گوش شنوايي بيش از آنچه آه بود داشت 

بهر حال وقتي آه اينها تدارك انقالب . چه بسا اين فجايعي آه االن شاهدش هستيم نبود 

ده آردند بازجوها را دستبند ها و تمام اينها را آما. ايدئولوژيك را ديدند و زندانها را آماده آردن 

بعد در اسفند ماه در درون سازمان اعالم انقالب ,  تن از مجاهدين را به بند  آشيدند ٧٥٠, 

در . اجازه بدهيد خيلي از روي نشريه خودشان بخوانم , تحت چه عنواني . ايدئولوژيك آردند 

تشكيالتي آرديم جهش عظيم , عقيدتي , تحت عنوان ما ارتقاء آيفي  , ٢٤١مجاهد شماره 

من , آن چيزي آه بوديم نيستيم و افتخار هم مي آنيم آه نيستيم , تغيير آيفي آرديم , ايدئولوژيك 

يا آًال آساني آه به عنوان  ناقضين اصول عقيدتي , فكر مي آنم اي طراحان انقالب ايدئولوژيك

 » جهش« معتقديم و معتقدند آه اينها خيلي خوب معني , اعتراض مي آردند . م. تشكيالتي س

يك جهش يا انقالب ديگر آني آه . را مي دانند چه چيزي است » تغيير آيفي « و » انقالب « و 

بوده نيست و بصورت پديده جديدتري و با آيفيت نويني خلق مي شود ، آه بهر حال آن پديده 

حاال اينها فرض آنيم انقالبشان هم خيلي خوب است و انقالب ايدئولوژيك . قبلي ديگر نيست 

ديگر , نيستند , تغيير آيفي آردن و آن چيزي آه بودند , ن م جهش عقيدتي تشكيالتي آردن آرد
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سازمان مجاهدين . مجاهد بودنشان چيست ؟ براي چه از اسم سازمان مجاهدين استفاده مي آنند 

اين تناقص گوئي اينها از آجاست ؟ بنابراين اعضاء و . پس ولش آنند , بد و ارتجاعي 

با تمام انتقاداتيكه به اين سازمان وارد است با تمام , خ ايران . م. دار سهواداران وفا

معتقد به اصول اين سازمان هستند و بخاطر اين ,  در آن وجود دارد ٦٤اشتباهاتيكه تا سال 

خانواده هايشان از هم پاشيده و آواره شدند در واقع آنها وارثان نام , آشته شدند , مبارزه آردند 

بهتر , شته اين سازمان هستند و اين انقالب يافتگان و جهش ايدئولوژيك آردگان آرم و گذ, 

اين خواست آساني بود آه . ادامه دهند , است آه به همان آرم و اسم جديد ناشي از تغيير آيفي

خودشان را مجاهد مي دانستند و به اصول و ضوابط ايدئولوژيكي و عقيدتي و سياسي سازمان 

اما برگرديم به مسئله . ن اصطالح مقابله دائم با تشكيالت را تا بحال داشتيم ما اي. معتقد ند 

بعد از اينكه بچه ها را زندان آردند در اسفند ماه در درون تشكيالت مسئله انقالب . زندانها

ايدئولوژيك را مطرح آردند و بعد از آن هم با برنامه اي آه خود مبحث جدايي دارد ترتيب 

 و خانم فيروزه بني صدر را دادند و به فاصله آوتاهي اعالم ازدواج آردند جدايي آقاي رجوي

و همه شما شگفتيهايي آه در تمام اپوزيسيون . بين خانم مريم عضدانلو و آقاي مسعود رجوي 

. اما در واقع اين ازدواج براي چه بود. آفريد را شاهدش  بوديد و تك تك ما هم شاهدش بوديم 

اينها ازدواج شگفت انگيز را آمتر آسي بود آه اين خبر بشنود و با نظر ما اين است آه 

. شگفتي براي چند روز به اين مسئله فكر نكند آه چرا سازماني آه در خون غرق است 

آه , اين چه معنايي دارد , سازماني آه سر تا پايش هنوز از جراحاتي آه برداشته التيام نيافته 

ز او جدا بشود و آقاي ديگري حتي بدون رعايت مسائل آقايي آه همسرش را دوست دارد ا

حاال درست يا غلط مسئله ديگري است ايشان , ديني اش آه خودشان را مسلمان مي دانند 

شايد اين  بدون رعايت آن مسائل ديني آه بايد چهار ماه صبر آنند ،, خودش را مسلمان مي داند 

شايد چند ماه جدايي بتواند به اينها نشان , هند زوجين به هم برگشت آنند شايد بخواهند ادامه د

بدون در نظر گرفتن اين موارد ازدواجشان را اعالم , دهد آه ازدواجشان قابل تداوم است 

آردند دليل اين آار اين بود آه نظرها را به يك امر آنچنان شگفت انگيز جلب بكنند آه آسي 

نقص اصول اوليه تشكيالتي سازمان متوجه نقض تمام و آمال و در واقع تئوريزه آردن 

البته يك مدتي توانستند ولي بعد از مدتي نيروها و سازمانها و بسياري از . مجاهدين نشود

شخصيتها مسئله را خيلي زود متوجه شدند و اصًال مسئله ازدواج آنار گذاشتند و به اصل 

عده اي از بچه , عد از مدتي ب, بعد از اينكه بچه ها را توي زندانها نگهداشتند. قضيه پرداختند

ها توانستند از زندانهاي فرار آنند و به پيش احزاب و نيروهاي مترقي بروند و يا اينكه به 

واقعًا فاجعه بار بود . آمپهاي پناهندگي عراق بروند آه شرايطش را نمي دانم شنيده ايد يا نه
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پناهگاهي درست مي , خودشان بطوريكه ايرانيها آه آنجا بودند زمينها را مي آندند و براي 

باالخـره از آنجا توانستند عده اي بيايند بيرون و پيشمرگهاي مجاهد .  آردند و زندگي مي آردند

براي اولين بار گزارشاتشان را به خارج از آشور رساندند و جريان اين زندانها را در , خلق 

, البته چون بدون آمادگي آمدم , رم من اعالميه هايشان را تمامًا اينجا دا.  اعالم آردند٦٥سال 

به فرانسه اينها تمامًا ترجمه شده و در اختيار تمام سازمانها و مجامع بين المللي مدافع حقوق 

هيچ نيروي خارجي حق دخالت در , چون ما اعتقاد نداريم هيچ آشوري , بشر قرار گرفته 

ين تمام اينها را بصورت اسنادي به بنابرا. مسائل مملكت ما از جمله اپوزيسيون را داشته باشد 

سازمانهاي مدافع حقوق بشر سازمانهاي مترقي و شخصيتهاي مترقي و ملي اپوزيسيون داديم 

اطالعيه . آه آگاه باشند و بدانند آه فردا نگويند نمي دانستيم  اينها تمامًا اسنادش اينجا است 

د زندانها و شكنجه ها را اعالم پيشمرگهاي مجاهدين خلق آه در آردستان صادر آردند و وجو

بدنبال آن هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران يعني , در خواست آمك آردند , آردند

اطالعيه اي را در لندن منتشر و از سازمانهاي بين المللي در خواست , وفاداران به مجاهدين 

. ترتيب وفاداران سازمان م بدين . بدنبال آن در آلمان و در نروژ و سوئد و آانادا . آمك آردند 

شروع آردند به افشاگري در مورد وجود اين زندانها براي رهايي اينها درخواست , ايران . خ 

ارسال , آمك آردند آه تمام اينها به سازمانهاي بين المللي با مدرك الزم آه در اينجا مي بينيد

توانستيم تعداد زيادي ,  آرديم بعد از اقداماتي آه. شد و درخواست آمك شد براي آزادي اينها 

از جمله خيلي از رفقاي ما با سازمانهايي . از بچه ها را خارج آنيم و فشار رويشان را آم آنيم 

, آه در منطقه بودند و يا در اينجا بودند تماس گرفتند و امكان خروج خيلي از بچه ها 

 يا وضعيت اورژانس مخصوصًا بچه هايي آه دچار مشكالت خاصي  بودند يا مريض بودند

بعضي حاضرين در زمينه زندانها سند و . بوجود آمد و از عراق توانستند خارج شوند , داشتند 

خيلي متاسفم آه يك آمي طوالني شد ولي . من فقط به دو مورد اشاره مي آنم , مدرك خواستند 

از جمله , ا را در اين مورد سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران آه عنوان آردند وجود زندانه

 ٢٨ در صفحه ٢١نشريه ارگان آميته آردستان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در شماره 

در مورد بحران جنبش چپ ايران آه » ويسبادن « نتايج سمينار . به اين مسئله اشاره مي آند

ام گروهها و براي تم, ما اينها را براي تمام سازمانها. در آنجا هم به اين مسئله اشاره مي آند 

 به – دوره دوم – ٢٠راه  آارگر در شماره . براي تمام شخصيتهاي مترقي و ملي فرستاديم 

يكي از بچه ها در اثر فشارهايي آه در زندانها به او وارد گرديده . اين مسئله اشاره آرده است 

ئله اشاره باز به اين مس. دو . عكس و سند فوتش شماره , بود خودآشي آرد آه در اينجا اسم 

ما گزارشهاي بچه هايي آه فرار آرده و توانسته بودند خودشان را به ترآيه برسانند . مي آند 
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و در آمپهاي ترآيه مستقر شوند و از مسائلي آه در اين آمپها براي ايرانيان رخ داده فكر آنم 

ه را اطالع دوستاني آه عالقمند به هم ميهنانشان باشند بي خبر نيستند مسئله آمپهاي رمادي

سازمان امنيت عراق در حق ايرانيان و بويژه , داريد و مضافًا بر اينكه جناياتيكه استخبارات

بچه هاي سازمان مجاهدين آه طراحان انقالب ايدئولوژيك آنها را رها آمي آردند يا فرار 

ختر جواني متآسفانه يكي از خواهرانمان د. ميكردند در آمپها و چه باليي به سر آنها ميآوردند 

بود آه براي ازادي ميهنش به اين ميسر پا گذاشته بود توسط استخبارات عراق در اين آمپها 

اين گزارشي است آه بچه هاي ايران در آمپهاي ترآيه فرستاده اند .مورد تجاوز قرار ميگيرد

صور مي دانيد آه خيلي از ايرانيها در ترآيه هستند ت. و از وضعيتي است آه در آنجا دارند 

مي آنم آه ترآيه اصًال پناهندگي نمي دهد و صرفًا اينها را در آمپها نگهداري مي آند در 

نامه ها و . انتظار انتقال به آشورهاي ديگر آه در شرايط خيلي بد و وحشتناك قرار دارند 

گزارشات خيلي زياد ديگري داشتيم آه بعضي هايشان را بخاطر مسائل خاصي براي 

.  به چاپ رسيد ٨٧ببينيد اين در آوريل , اين مسائل جديد نيست . ه فرستاديم سازمانهاي مربوط

در آنار آن روزنامه لوموند به مسئله . مطالب بسيار زيادي است آه من بخشي از آن را  دارم 

به جرياناتي آه در آردستان در رابطه با سازمان مجاهدين خلق ايران , زندانها اشاره مي آند 

 در خواست استمداد از سازمانهاي بين المللي براي آزادي اعضاء و هواداران اين. مي گذرد 

. سازمان مجاهدين مي باشد و براي سازمانهاي مختلف و عناصر مختلف فرستاده شده است 

من البته فقط بخش فارسي اين قسمت را بخاطر سنگيني هزينه توانستم تهيه آنم و بياورم آه 

 حضورتان استدعا مي آنم اين را حتمًا مطالعه آنيد من بخشي را مطالب ارزنده اي دارد و از

. صحبت ها پخته و منسجم نيست . آورده ام نمي دانم دوستانم توانسته اند فتوآپي آنند يا نه 

ممكن است از ياد برود ولي وقتي اين متن را دقيق تر بخوانيد مي تواند اطالعات زيادي در 

همانطور آه گفتم بعد از انقالب ايدئولوژيك .  شما منتقل بكند مورد مسائل سازمان مجاهدين به

, گرفتن تمام امكانات از بچه ها . تهديدها از هر طرف آغاز شد. مقاومت بچه ها شروع شد 

يا در خارج از آشور در خانه اي , فشارهاي اقامتي مثل ندادن پاسپورت بچه ها به خودشان 

از نظر خانوادگي به , خانه را تخليه مي آردند ,آردند اخراجش مي , مربوط به تشكيالت بود 

يا زن و شوهر را رو در , اگر ميتوانستند بچه  را از وي دور مي آردند . او فشار مي آوردند 

از همان , اينها چيزهايي است آه گفته شده و احتياج  به اعالم نيست . روي هم قرار مي دادند 

نمي گويم انتقاد به آن , معتقد هستند , مام فشارها مجاهدين اما عليرغم ت. موقع هم وجود داشت 

اين اعضاء همچنان مخالفتشان را با . ولي همان را با تمام بديهايش قبول دارند , وارد نيست 

جريان ارتجاعي و طراحان انقالب ايدئولوژيك آه خودشان هم حتي نمي توانند بگويند چه مي 
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خودشان هم گمان نمي آنم بتوانند ....! ما آه هيچ ! چيست خواهند و منظورشان از انقالبشان 

با اعالم اين مواضع در مقابل اينها ايستادگي آردند و , اين مسئله را بدرستي توضيح بدهند 

آنگره سازماني را با حضور اعضاء , تالششان بر اين بود تا بتوانند سازمان را باسازي آنند 

جدًا راه پر افتخار بنيانگذاران و شهداي سازمان را در و هواداران سازمان تشكيل دهند و م

اينجاچند . مستقل و برابر ادامه دهند , براي جامعه اي آزاد , مسير درست براي رهايي خلقمان 

 . سئوال شده آه من سريعًا جواب مي دهم 

 آيا سازمان مجاهدين از ابتدا اين مسائل را داشته است ؟ : س 

آتب و گذشته و تاريخ و سنن سازمان را , ساده است اگر نشريات خيلي . خير نبوده : ج 

, حرف من يا ايشان نگاه آند , آن , بررسي آنيم وهر آسي خودش بدون اينكه به تحليل اين 

مي بينيد اصول سازمان مجاهدين در تضاد آشكار با عملكردها و ديدگاههاي فعلي , مطالعه آند

رهبر مادام العمر , االن رهبر عقيدتي اينها, براي نمونه. اين طراحان انقالب ايدئولوژيك است

مورد حسابرسي قرار نمي گيرد و هر آس را بخواهد بر , است آه انتقاد به او وارد نيست 

 آه حيات بنيانگذاران ٥٠ تا ٤٤م در سال . ولي س . ميدارد و هر آس را هم بخواهد مي گذارد

 نفره اداره مي شد و بنيانگذاران سازمان جزيي از با يك آميته مرآزي دوازده, سازمان بود 

نه تنها تصميمات بطور . آميته مرآزي بودند و تصميمات بطور شورايي گرفته مي شد 

تغييرات اساسي , بلكه مسائل مهم سازماني نظيرتعيين خطوط سازمان , شورايي گرفته مي شد

در آتب سازماني مندرج  . همه پرسي يا نظر خواهي عمومي مي شد, در تشكيالت سازمان 

 اين نشان دهنده سنن انقالبي و دمـكراتيك  . ٤٨ و ٤٦مي گشت از جمـله  نظر خواهــي سـال 

ا است و مي خواهم بگويم آه آيا انحرافات فقط منحصر به سازمان مجاهدين . خ . م.  س 

يك نگاه سطحي م است آه شكستها و انحرافات بوجودمي آيد ؟ خير با . است ؟ آيا فقط در س 

درهر حرآت سياسي اجتماعي , به تمام جنبشهاي جهان مي بينيم آه يك امر خيلي طبيعي است 

در , خوب نظايرش آه احتياج به گفتن نيست . اصوًال شكست و انحراف در آنارش است , 

احزاب آمونيست و يا احزاب ديگر نمونه هاي خيلي مشخصي را داريم ولي مسئله اين است 

تصحيح آرد و پيش رفت واٌال چاره اي , با اين شكستها يا اشباهات نتايج درستي گرفت آه اگر 

آن چيزي آه االن متأسفانه به روز همرزمان سابق . جز متالشي و منهدم شدن نخواهد داشت 

اينها نه ) ا .خ.وفاداران به سازمان م( طراحان انقالب ايرئولوژيك فعلي آمده آه از نظر ما , ما 

ا در طي سالها مبارزه . خ.م.جاهد نيستند بلكه ضد مجاهد بوده و تمام ارزشهايي آه ستنها م

آسب آرده را تنها براي آسب قدرت سياسي مي خواهند به پاي معامله با قدرتهاي غربي عمدتًا 
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ا با گذشته پر افتخارش و .خ.م.جلب حميتهاي آنها بريزند اينها در باور ما ربطي به س

 متشكرم .  اش ندارند پايگاههاي مردمي

مسائلي آه شما گفتيد آم و بيش براي جامعه سياسي خارج از : بهروز س : پرسش و پاسخ 

آشور تا اندازه اي روشن بود و اينجا و آنجا خيلي نشريات و مجالت و شخصيتها راجع به 

ا آن چيزي آه براي من ن. نحوه چگونگي استبداد سازماني در درون مجاهدين گفته بودند 

 آيلو ١٠× ١٠مشخص بود اين بود آه من تصورم اينطور است آه آدم ديوانه اي در يك منطقه 

هر روز صبح باند مي شود يك آار عجيب و , متر يك عده آدم را دور خودش جمع آرده 

ولي چرا بقيه اين آارها , بعد حاال آه او اين آارها را ميكند خوب ديوانه است , غريب مي آند 

آماري آه ميدهند با , شماها سيزده سال است. اين براي ما سئوال است , ي دهند  را انجام م

اينها بوده ايد و اينگونه مسائل وجود داشته است سئوال اين است آه شماها آن موقع عضو 

خبر نداشتيد اينطور مي شود ؟ اگر خبر داشتيد چرا , افتخاري يا عضو با افتخار مجاهد بوديد 

 ؟ چرا همكاري نمي آرديد ؟ ترس از زندان و آتك و شكنجه ؟ چرا شما ده اعالم نمي آرديد

, اگر گفتيد موقع شناس بوديم ما بخاطر موقعيتي آه بود , سال قبل اين آارها را نمي آرديد 

اآثريت را مي بينم آه دعواهاي  ,اقليت , پيكار , فدايي , منهم سازمانهاي ديگر را مي بينم 

هر شازماني اين  قابليت را ندارد آه صد در , را مطرح مي آردند تاريخي درون خودشان 

اينكه رهبران مجاهدين آدمهاي ) اعتراض حضار به وي . ( صد قدرت سياسي را آنار بگذارد

حاال . من اين را قبول دارم به اصطالح من اينها را از مجاهدين نمي شمارم , ديوانه اي هستند 

 .شما چه اعتراض آرديد ... , تند آنها ازدواج آردند و طالق گرف

من فكر مي آنم شما اصًال به حرفهاي , من خيلي عذر مي خواهم آقاي بهروز:  مينا ربيعي 

مخالف , من گوش نكرديد من در عرض اين يك ساعت گفتم آه ما انتقاداتمان را شروع آرديم 

 . آوتاه قبل از انقالب ايدئولوژيك بيان آرديم در يك فاصله بسيار , آرديم 

 نامه اي به رجوي نوشته و در ٦٩آقاي هادي شمس حائري گفتند آه در سال :  س –فرج 

آن نامه بيان آرده آه از آن به بعد رهبري عقيدتي اش را قبول ندارد و مي خواهد بعنوان يك 

ل عضو ساده بماند مي خواهم ببينم انقالب ايدئولوژيك آه خيلي ها به آن انتقاد مي آردند در سا

 چه انتقادي به ٦٩ ايشان داراي چه افكاري بودند و در سال ٦٩ تا ٦٤ اتفاق افتاد از ١٣٦٤

بعد هم مسئله بچه هايش را . سازمان داشتند آه قبول آردند بعنوان نيروي ساده ياقي بمانند 

دادگاه  آلن رسمًا قضاوت آرده آه بچه هايش نمي , مطرح آرد تا آنجايي آه اطالع دارم 

ايشان مي توانند از طريق دادگاه دوباره اقدام آند آه اگر مي تواند از .  پيش ايشان باشند توانند

چون اگر دادگاه تصميم , نظر قانوني بچه هايش را از دادگاه تحويل بگيرد نه از مجاهدين 
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از آقاي رضواني هم اين سئوال . ديگر مجاهدين نمي توانند بچه ها را به زور نگهدارند, بگيرد 

تا آنجا آه شنيدم گفتند تا انقالب . ا داشتم آه دقيقًا تا چه سالي با سازمان همكاري ميكردند ر

 . ايدئولوژيك 

 ٦٧تا سال : رضواني 

 آيا انتقاداتي داشتيد يا ٦٧ انقالب ايدئولوژيك تا سال ٦٤شما بفرماييد آه از سال : فرج 

از طرفي آساني آه از . ه مي شود اينكه يكدفعه فهميديد آه سازمان دارد به انحراف آشيد

ا مبارزه آنند . سازمان جدا مي شوند و دوست دارند در يك سازمان و تشكل سياسي بر عليه ج 

, ا ادامه پيد ا آند. ما احتياج به يك سازمان و تشكل يا جبهه اي داريم آه مبارزه بر عليه ج , 

آسانيكه از , چه بايد آرد , ي آه داريد شما با اين سابقه مبارزات, لطفُا نظرانتان را بگوييد 

سازمان جدا مي شوند و يا آسانيكه به آنها مي پيوندند ولي دوست دارند در يك جبهه اي يا در 

 . چطوري مبارزه شان را ادامه دهند آه پاسيو نشوند , يك سازماني مبارزه آنند 

 مجاهدين با اين شما چطور مي خواهيد از گروهها و نظرات مختلف درون:  تورج -س 

و آقاي . ضوابطي آه درونش است اطالع پيدا آنيد آه حاضر به همكاري يا غير همكاري باشد 

شما با همه اين تفاسيري آه وجود دارد و خودتان مطرح آرديد و با تمام برخوردهاي , شمس 

ينيد چطور ميخواهيد با اينها بنش, ضد بشريت و ضد دمكراتيك , ضد انقالبي , ضد انساني 

براي چه مي خواهيد با مسعود , دعواي شما سر چه چيزي است . صحبت آنيد و با چه مبنايي 

چرا نمي رويد تمام حرفهايي آه , براي چه پاي افشاگرياش نمي رويد . رجوي صحبت آنيد 

خانم مينا ربيعي گفتند آقاي مسعود رجوي يك نفر بودند در . اينجا مي زنيد بدهيد روزنامه 

چه آار ,  نفره بعد از اين جدايي چه نظري دادند ١٠بقيه اعضاي ) آميته مرآزي ( شورا 

من مطمئن هستم آه هيچكدام از شما عضو شوراي , نه اينكه فقط شما , آردند و آجا نوشتند 

 . بقيه آنهايي آه بودند چكار آردند , مرآزي نبوديد 

هند انتخاب خانم رجوي به به نظر من االن در مجاهدين اهميت به زن زياد مي د: س 

عنوان رئيس جمهور آه نشان دهنده توجه مجاهدين به زن است و آنها به زن بها مي دهند و 

خواهشمندم نظرتان را راجع به انتخاب مريم رجوي به عنوان رياست . ارزش قائل هستند 

ر آنجا جمهوري بگوئيد و ديگر اينكه اگر در آن شرايط خفقان قرارگاه اشرف زن و شوهر د

خواهش ميكنم بگوئيد آه شما چه نوع , طوري ديگر زندگي آنند آه اين اختالفات بوجود نيايد 

 . چرا يك عده اعدام مي شدند و يك عده نه ... , سئوال ديگر اينكه . زندگي را پيشنهاد مي آنيد 

خ . م.  به عضويت س ٥٤ايشان فرمودند آه از سال . يك سئوال از آقاي حائري دارم : س 

. در آمدند و دوم اينكه ايشان حكم اعدامشان در آمده بعد از سه ماه زنداني دوباره آزاد شده اند 
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خواهش مي آنم توضيح دهند آه چگونه حكم اعدامشان در آمد و بعد از سه ماه آزاد شدند؟ از 

 جوان آقاي رضواني هم اين سئوال را دارم آه ايشان فرمودند آه در مورد اعدام شدن آن چهار

نظر ايشان را . اعدام آنيد ولي چرا جوان سيزده ساله , سيزده ساله گفتند مي خواهيد اعدام آنيد 

مي خواستم در مورد اعدام بشنوم آه آيا ايشان خودشان فرمودند آه سنين بزرگ را اعدام آنيد 

زده ساله را اگر مخالف اعدام هستند آه پس چرا گفتند بزرگترها را اعدام آنيد و بچه هاي سي. 

 . اعدام نكنيد 

خواستم ببينم اگر اشتباه نكنم شما با گرايش پرويز . سئوالي از خانم ربيعي داشتم : س 

آيا جلوتر از پرويز يعقوبي يا بعد ازآن جدا شديد ؟ در رابطه با دوستاني آه . يعقوبي جدا شديد 

آه از طرف سازمان مجاهدين مي خواستم سئوال آنم ببينم پيش شرايطي , سه ماه زندان بودند 

, براي آزادي از زندان طرح ميشد چه بود ؟ يعني شرايطي بود آه فرد توبه نامه امضاء آند 

آاري آند آزاد بشود و برود يا نه ؟ ديگر اينكه نامه اي آه شما به رجوي داديد , تعهدي بدهد 

يعني من متوجه نشدم آه . زندان بود , پاسخ او به چه شكل , در رد رهبري ايدئولوژيكي وي 

شما را داديد و بعد زنداني شديد يا اينكه يك پروسه متوجه نشدم آه چطوري يك نفر محكوم مي 

 . شد به زندان و اين نوع برخورد اجرا مي شود 

م بعد صحبتي شد راجع به .دوسئوال داشتم يكي در مورد انواع اعضاء در س: افشار . س 

سئوال . م بوده و من متوجه نشدم . اين  بحث در درون  س, يا امامت رجوي آه گو,واليت فقيه

ديگري دارم اگر ممكن است از همه دوستان و آن اينكه دوستان داليل و انحراف و ريشه هاي 

بحث هدايت شده بود آه فكر مي , م را در چه  مي بينيد ؟ سئوال ديگري هم بود . انحراف  س

 .  رجوي بود آنم در رابطه با واليت فقيه و امامت

من مي خواستم سئوال آنم آه اصًال شما موردي بود آه . شما از زنها صحبت  آرديد : س 

آيا هتك حرمت يا شكنجه هاي آنها , در جريان آن قرار بگيريد يا نوع شكنجه اش چطور بود 

ند شايع است آه چ. آيا آنها هم زنداني بودند . مجاهدين زن چطور بود , نسبت به دوستان زن 

تن از اينها را به عنوان مرگهاي تصادفي اعدام آردند آيا شايعه واقعيت دارد و اگر هست چند 

نفر را به اين صورت اعدام آردند و حالت اعدام چطور بوده آه بعدش گفته شد چند تا از 

ديگر اينكه آيا مشخصًا اعضاي غير سازماني شوراي ملي مقاومت هم . مجاهدين آشته شدند 

, همانطور آه مجاهدين دسته بندي مي آنند ,  يا بهتر بگويم زير فرمان رجوي هستندتحت نظر

اگر امكان دارد لطفًا بگوييد اين دوستاني آه . آيا آنها هم تحت نظر و فرمان رجوي قرار دارند 

م  بعد از انقالب ايدئولوژيك برآنار شدند و يك عده خانمها را به عنوان رهبران .در رهبري س

اگر امكان دارد از همه شما سئوال  مي آنم . سرنوشت رهبران قبلي چطور شد. آوردند جديد 
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يعني فرمانبرداري . از دولت عراق يعني صدام ) از نظر سياسي ( آه حد وابستگي مجاهدين 

اش از صدام حسين در چه حد است تا آن حدي آه از نظر امنيتي شما مي  توانيد توضيح دهيد 

 .  مالي هم تا چه حد وابسته به آشورهاي همسايه عراق هستند و از نظر سياسي و

ديگر اينكه ايشان ازدواج را تجزيه و تحليل آردند آيا واقعًا بخاطر عجيب و غريب : س 

عاشق زن شوهرداري شده , بودنش بود يا واقعًا يك رابطه عاشق و معشوقي پيش آمده بوده 

 . ه بود و بعد از اين واقعه آن قضايا پيش آمد

دليل اينكه در سازمان مجاهدين چنين وقايعي به اين عظمت رخ داده آنها همه : س

عقيدتي و سياسي و , ارزيابيهايي آردند و گفتند ريشه هاي ايدئولوژيك دارد فكري دارد 

آيا صرفًا معتقديد آه شخص رجوي باعث اين آارها شده و يا مجموعه آن ...  تشكيالتي دارد 

از نظر آيفيت و از نظر شخصيتي و ,  رهبري و اآثريت اعضايي آه بودند آارها را اآثريت

, سياسي , فلسفي ,فكري , م بداليل بنيادي . فردي موجب چنين چيزي هستند يا در خود س 

مسائلي وجود .... راجع به امامت و رهبري و چيزهاي ديگر و , راجع به دين , راجع به زن 

آنها هم دارند برخورد مي آنند من . زمانهاي چپ هم وجود داشته داشته آه از قديم االيام در سا

رجوي شد , چيزي در مجموعه صحبتهايي آه شما آرديد به اين لحاظ نديدم آه چرا رجوي 

اعدام و چيزهاي , شكنجه , چرا زندان . همانطور آه شما مثًال در مسئله امامت طرح آرديد

 . لحاظ فلسفي و سياسي در آجاي سازمان هست علل ريشه اي اينها به . ديگر بوجود آمد 

در اين فيلم سالحهاي زيادي از آشورهاي . من يك فيلم مانور نظامي از سازمان ديدم: س

مي خواهم بدانم اين سالحها را , اگر آلك سينمايي نباشد. مختلف را من چون نظامي هستم ديدم 

ي؟ چون پول اين سالحها خيلي زياد چطوري و در قبال چه بهاي, از آدام آشورها تهيه آردند

آيا شما در جريان جنبش آردستان و سرآوب آنان ) : آتبي: ( س) شمس حائري . ( است

اولين آشته سازمان بنام رضا آرمعلي در شهرهاي آردنشين و )  بله داشتم (  شرآت داشتيد ؟

مي رفتند توي .  بستندتوپ و تانكها را بردند و خانه ها را توپ و گلوله. در شهر توزعراق بود

 . حتي تير خالص زدند , خانه ها و فجايع زيادي آردن

مجاهدين در بحثهاي دروني خود در رابطه با شيوه هاي برخورد با گروههاي سياسي : س

 . پس از آسب قدرت چه مي گويند 

ر البته اينها را قبول ندارند و از همين االن خط و نشان آشيده اند و وعده محاآمه د: ج

, شعارشان اين است. حتي براي ما ها هم داده اند. ايران يعني اعدام را براي اينها داده اند

 . خط و نشان را هميشه براي فرداي ايران مي آشند ,بگذاريد ايران 

 رابطه با گروههاي سياسي آه با آنها رابطه خصمانه دارند را چطور خواهيد ديد ؟ : س
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حتي آزادي و فعاليت دمكراتيك احزاب را رعايت , هند آردآنها را در قدرت سهيم نخوا: ج

با اين . اجازه فعاليت سياسي به آنها نخواهند داد و حتي محاآمه شان خواهند آرد . نخواهند آرد

 . دليل آه آن موقع آه ما خون داديم شما هدفتان چه بود آه با ما نيامديد 

آه شما با اين اوضاع آه مي گوييد يك سئوال مشترك راجع به استبداد سازمان شده : س

 چرا زير بار رفتيد ؟ 

معتقدم قبل ) هادي ( اين انحرافات بقول خانم ربيعي وجود داشته آه من  ٦٤در سال : ج 

 سر باز آرد و رهبري رجوي قبل از فاز سياسي در زندان ٦٤از آن هم وجود داشته آه در 

تمام رهبري سازمان را . زندان بودم بوده و من خودم در زندان اوين با موسي و رجوي 

حتي موسي هم , رهبري تمام جريانات را خود رجوي بعهده داشت , ٢رجوي در آن بند 

تمام آارهايش را مي رفت , ممكن است بعنوان مشورت مثًال بحثي را با موسي مي آرد. نداشت

 خط و خطوط همه را خودش, بحث مي آرد, از اين اطاق به آن اطاق , اين طرف و آن طرف

بارژيم چطور , با اپورتونيستهاچطورباشد,چطورباشد) آخوندها(برخورد با روحانيون . مي داد 

همه اينها را خودش خط و ... در مورد احضار چه آار آنيم و , با ساواك چطور باشد ,باشد

مان در ه, اولين اطالعيه را هم خودش با موسي دادند, وقتي هم آه آمد زندان . خطوط مي داد

موسي بود آه البته در ظاهر قضيه اسمش پايين , قصر تنها فرد برابر و پاياپاي با رجوي

رهـبري دست رجـوي بـود و حـاال . اطالعيه بوده ولـي در واقع رجـوي باالتر از موسـي بود

اصطالح يا اسم گذاري مهم .مسئول اولي سازمان قبلش نبود,ساختند) مسئول اول(اصطالح 

 مهم است آه از ابتداء اين رهبري وجود داشته و يواش يواش خود اعضاي محتوي, نيست

آميته مرآزي و دفتر سياسي هم خودشان را مديون رجوي مي ديدند آه ما در زندان گول 

يعني در اثر ضربه و انشعاب ما هم داشتيم به دامان .  داشتيم به راست مي افتاديم, خورديم

اگر رجوب نبود و ما را نجات نمي داد .مثًال افتاد , ميثميهمچنان آه .آخوندها مي افتاديم 

... منتظري و, آه ما همه بوديم به سمت آخوندها مثل رباني شيرازي ,همهشان اذعان داشتند,

مرزهايي ,اصول سازماني را آورد, آن دوازده ماده را در آورد,همه را رهبري جمعبندي آرد

باچپ و تمام اينها را خودشان ادعا مي آنند , است با ر,مرز ما با مارآسيست , را مشخص آرد

وقتي هم آه آمد ... خط و خطوط داده ماده در آورده و ,تحليل آرده , آه رهبري تبيين آرده 

مسئله صالحيت در سازمان يك مقوله اساسي و ,بيرون همه تصميمات را خودش مي گرفت 

اجع به آن صحبت مي آنيم و صالحيت خودش يك بحث جداگانه اي است آه ما ر. اصل است

اما چرا .آنجاهايي آه بعنوان آميته مرآزي و دفتر سياسي گفته اند همه اش يك نوع ژست است 

 آه گفتيم سرباز آرد اين انحرافات با ازدواج و رهبري واليت فقيه به شكل علني و ٦٤تا سال 
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خيلي از افراد . شوآه شدندالبته در آن موقع وقتي آه افراد خبر را شنيدند همه.رسمي اعالم شد

عده اي گفتند ,حتي از اعضاي آميته مرآزي دفتر سياسي براي رجوي حكم اعدام قائل شدند

رجوي بايد از سازمان اخراج شود و اين انحراف قابل گذشت نيست و نشستي هم آه اولين بار 

چه عكس العملي سعي مي آردند آه خبر را ناگهاني بدهند و ببينند طرف ,براي خود ما گذاشتند

ناگهان يك هم . اين خبر يواش يواش و خرد خرد درون مناسبات سازمان نيامد.نشان مي دهد

ما ,يكدفعه همه را جمع آردند در جائيكه بودند ,هيچكس خبر ندارد,چنين خبرهايي را مي دهند 

 ناگهان در شهر سليمانيه عراق بوديم آه اين نفر آميته مرآزي دفتر سياسي همه را جمع آرد و

, مگر مي شود چنين چيزي, همه گفتند زن شوهردار.اعالم آرد مريم با مسعود ازدواج آرد

من اولين نفري بودم آه بلند . در رجوي آه ايجاد آردند, خيلي ها جرأت نكردند حرف بزنند

خون اشرف خشك نشده بود ,شدم و اعتراض آردو و گفتم اين ازدواج يعني خيانت و زنبارگي 

فيروزه را طالق دادي بالفاصله با مريم آن هم با يك زن ,يروزه ازدواج آرديآه با ف

چون ما وقتي در ترآيه بوديم خيلي از ايرانيها نسبت به . حاال ازدواجش مهم نيست,شوهردار

اين ازدواجها مسئله دار شده بودند و مي گفتند آه اين مسعود هميشه توي حجله است و 

اين را چه آار مي ,فيروزه و اشرف را , ا را مي شود توجيه آردحاال آن دوت. عروسي مي آند

ذهنيتهاي . توحرف خودت را بزن,به من گفتن پشت مردم نمي خواهد قايم بشوي . شود آرد

دلش ,مگر زن ملك يا حق آسي است آه هميشه مال اون باشد , ارتجاعي تو ريخته بيرون 

آوب آردند من گفتم ديگر تو سازمان نمي خالصه ما را آنجا سر,خواسته از اون آنار بكشد

اينها راست مي ,گفتم نكند درست باشد. مانم ولي بعد يواش يواش براي خودم توجيه آردم

ما هم ,االن داريم با خميني مبارزه مي آنيم آنها يك شاخصي براي رهبري خودشان دارند,گويند

از آن لحظه .اشتباه آردم ,د مي آنم به خودم انتقا,البته من مقصرم , آه مبارزه ايدئولوژيك است

بهرحال شرايط عراق را هم بايد در ,اي آه اعتراض آردم نبايد توجيه مي آردم و مي ماندم 

قدم ,نظر بگيريد شرايطي بود آه راستش من تا ظهر هم رفتم توي خيابانهاي سليمانيه گشتم 

همانطور آه ,ه پول داشتم ن, جايي هم ندارم,خسته شده ام ,زدم و ظهر ديدم گرسنه ام شده 

در هر , نه پول نه هيچي, ايشان گفت سازمان روالش اين است آه همه را به خودش وصل آند

امشب ,االن شب مي شود و از سرما مي ميرم باالخره گفتم مي روم ,حال گفتم من چه آار آنم 

رد است آه انحرافات همينطور بود و بله به ما انتقاد وا.را مي خوابيم ببينيم فردا چه مي شود 

ديگر نتوانستم ,را ما ديديم و توجيه آرديم ولي آن موقع آه آتك و زندان را بطور علني ديدم 

مانند خميني آه تا زماني روي مردم . اين ديگر يك چيزظاهري و خيلي عريان بود , توجيه آنم 

ر عريان شد يعني خيلي ها تحليل مي آردند ولي اسلحه آه مي آشيد ديگ, اسلحه نكشيده بوده
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من هم در زمان و در لحظه زندانها آه همزمان با جنگ خليج . اينجا ديگر بايد مرز بندي آرد

مي گفتند تو بلحاظ ايدئولوژيك ,البته اعدام آه نكردند حكم صادر آردند, شروع شد و اعدامها

ن و حاآميت زمي, چون خاك نداريم, فقط بدان آه حكم تواعدام است ولي ما دستمان بسته است

رژيم عراق هم ما را اخراج مي آند و نمي گذارد آه در سازمان , نداريم نمي توانيم اعدام آنيم 

نيرو اعدام آنيم ولي بدان آه به لحاظ ايدئولوژيكي حكم تو اعدام است ولي چون دستمان بسته 

سرآوب , را اين بود آه بهر حال وقتي آه ما در آن مقطع خيلي سرآوب. است اعدام نمي آنيم 

مثًال يك , آه مثًال مي ريختند و سر يكي و او را مي زدند,تشكيالتي را بشكل عريان ديديم 

 متر آه دويد دم آشپزخانه ٥٠,آوآب بود آه ثريا شهري او را آتك زد او فرار آرد از اطاقش 

 ثريا پنج نفر از گروه ضربت,يك ماشين هم بوق زد و آمد دنبالش چهار. اينها او را گرفتند

گفتند چه شده گفت اين ) سالن غذاخوري(شهري آمدند اينها را گرفتند و بچه ها جمع شدند در 

پدر سوخته مي خواهد خودآشي آند وآبروي سازمان را ببرد و ما مي خواهيم او را بگيريم و 

د آه ببينيد يك چيزهايي بو. آنترلش آنيم و با اين ترفند آن دختر را سوار ماشين آردند و بردند

اين طوري زياد نمي شد با توجيه و دليل آوردن و با خيلي مسائل ديگر آنها را هضم آرد ولي 

جهش , باالخره آدم آه يك شبه آگاهي پيدا نمي آند ,آدم وقتي يواش يواش در عمقش مي رفت 

همانطور آه فاسد و منحرف شدن سازمان هم يك شبه نيست انحراف ,آه نيست مرحله مرحله 

اش از آوچك شروع و بزرگ و بزرگتر مي شود بهر حال اين انحرافات در سازمان يواش يو

و بعضي مواقع بخاطر , چه بسا در بعضي مواقع بخاطر آوچكي صرفنظر مي آرديم,بود 

عمده بودن مبارزه با خميني صرفنظر مي آرديم ولي وقتي ديديم دارد همان آارهاي خميني را 

اصًال ما آمديم با اين چيزيها مبارزه آنيم با زندان با ,هستيد گفتيم شما هم آه همان , مي آند

تهمت زدن و با پيچيدن به پرو پاي نيروهاي ديگر و با , با واره آردن, خراب آردن خانواده ها

ضد آزادي ,بهترش را هم مي تواند انجام دهد فحش و لگد زدن و توپيدن و همه اينها را خميني 

 , سورچي آه هست ضد نوشته و سان,ضد آتاب ,

همين سانسور و نقص آزادي بيان و گفتار و جلوگيري از تجمع افراد اينها آه هست زندان 
ما در آن نقطه مرز خودمان را جدا ,ديگر در اين نقطه نمي   شود ماند. آه علني و عريان شده 

 آرديم 
 

ر آس مي گفت چون ه,اين سئوال ايشان است در آن لحظه آه گفتم من نمي خواهم بمانم 

ديگر از روابط او را بيرون آشيدند و مي انداختند توي ساختمان , نمي مانم و مي خواهم بروم 

جيره غذايي او را , حق بيرون آمدن نداشت, حبسش مي آردند , ساختمان همان زندان بود, 

آن لحظه از , به او هوا خوري ميدادند , نگهبان بود , يكي باالي سرش بود . برايش مي بردند 
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آن آقايي آه مي گفت چطور شد آه بعد از سه , بعدش هم آزاد نشديم . به بعد ما زنداني شديم 

قبًال فرانسه , در عين حاليكه من پاس فرانسوي داشتم , ما را به خارج نفرستادند, ماه آزاد شديد

بخاطر , د بودم آارت اقامت و همه چيز داشتم اينها در عين حال من را به فرانسه نفرستادن

انتقادم من را زندان آردند من اعتراض آردم به رجوي نامه نوشتم آه چرا من را زنداني 

چرا به من نمي گوييد؟ بعد از سه ماه بود آه ما را فرستادند به , آرديد و جرم من چيست 

خابرات تحويل م. گفتند ما نمي توانيم تو را به خارج  بفرستيم و بايد برويد به رماديه . رماديه 

شدم و سه روز به زندانهاي بغداد آه زندان وحشتناك و عجيب و ) سازمان امنيت عراق ( 

 . غريبي بود و سپس به رماديه رفتم 

 آقاي حائري نگفتيد آه چرا اعدام نشديد؟ : س

پولهاي دسته شده و اسكناسهاي بسته بندي , وابستگي به عراق براي شما هم روشن است 

من خودم از بغداد خريد مي آردم و در بغداد با .  ديناري نوي نو٥, ناري  دي٢٥,  ديناري ١٠

( ايـن پـولها را عـربيها خـودشـان مـي گفتند ايـن پولهـاي مخابرات . ارتباط داشتم ..... بازار و 

مي گفتند پولهاي خون , سازمان هم براينكه ما مسئله دار نشويم . ما است ) سازمان امنيت 

چرا فالن گروه نمي : فكر نكنيد مفت بدست آمده و ما تازه اگر آمك هم مي گيريم شهدا است و 

 . چون خون آمتري داده پس اين براي مشروع است , تواند بگيرد

  

 

 

از عربستان سعودي مي گرفتند و اينها مي ,از شيخ نشينها , تمام بودجه اش از اينها بوده 

ما داريم با خميني ,  آردند و مي گفتند اينها خطر است رفتند تضادهايشان با خميني را عمده مي

ما هستيم آه , مي آيد منطقه را مي گيرد , مي جنگيم و اگر ما نباشيم پدرتان را در مي آورد 

از , از ملك فهد مي گرفت , از شيخ نشينها مي گرفت . پس رد آن بيايد, جلوليش ايستاده ايم 

يعقوبي يك سندي چند سال پيش بيرون آمده به استناد ً آقاي  امير آويت مي گرفت و اخيرا

حتي , روزنامه هاي آمريكائي آه مدرك و سند آورده اند آه سازمان سيا به اينها آمك مي آرد

بله اين هم از منابع مالي توانستند . مبلغ آن را هم ايشان نوشته آه من فقط اين را ديده ام 

تا اين حد آه وقتي عمليات نظامي انجام مي , راق تسليحات نظامي و ميزان وابستگي اش به ع

داد اگر توپ و تانك و توپخانه دور برد عراق نبود آنها نمي توانستند حمله آنند و حمله هايش 

تا اين حد آه وقتي عمليات نظامي انجام مي , تسليحات نظامي و ميزان وابستگي اش به عراق 

بودجه نظامي و ارتش شان و تانك و توپ شان و تمام , تمام پولشان 
نگ آمريكا و عراق اينها را از ارتش عراق مي گرفتند وقتي هم ج

آمدند از سازمان تحويل گرفتند و ,شروع شد و توپ و تانك آم آوردند



 ۴١

ق نبود آنها نمي توانستند حمله آنند و حمله هايش داد اگر توپ و تانك و توپخانه دور برد عرا

 هم با اجازه صدام بود آه از آجا و از چه مرزي حمله آند،

                                                                                                           
                                                                                                               

 
 
 
 

افراد فورًا پشت خط تلفنها مي رفتند و از فاميلهايشان , حتي عراق موشك به ايران مي زد 

خوب چه احيتاجي داريد آه موشك آجا . پدر و مادر مي پرسيدند آه موشك آجا خورده , 

 آنها بگوييد آجا خورده آه دفعه ديگر تنظيم آنند و به جاي بهرحال مي خواهيد به. خورده 

اين هم ميزان وابستگي و همكاري اطالعاتي و جاسوسي اينها براي صدام و آن . ديگر بزنيد 

هم جنگ ُآـردآشي زماني آه اينها ُآردها را سرآوب آردند در زمان جنگ آرد آشي ما در 

ايشان . اينها همه اش صحنه سازي بود , شما گفتيد اين مانورهاي نظامي هم آه . زندان بوديم 

 . خودش فيلمبردار عكاس و خبرنگار است 

                                                                                                                  

 

 

 

مگر اينها چند هزار . آيند مي ديد آه چهار ساعت مي, خبرنگاري آه آنجا ايستاده بود

ديگر خبر نداشتند آه از آن پشت اينها را سوار آيفا مي آنند بر , پنجاه هزار, سي هزار , نفرند

فكر مي ) خبرنگاران ( در همه اين صحنه سازي ها . مي گردانند و دوباره با تانك مي آيند

 . نفر بيشتر نبودند١٥٠٠در صورتي آه همان موقع از , آردند آه اينها خيلي زياد هستند

هياهو وسئوال قطع شد (  عضو رسمي ١٥٠٠ نفر عضو دارند و ١٥٠٠شما گفتيد آه : س

 ( 

عضويت بطور رسمي در هر ) هياهو.( نفر زنداني دارند١٥٠٠نه آي گفته االن : شمس 

مثًال شرط عضويت نام نويسي آردن و , حزب و سازماني دو سه مبنا و شرط آوچك دارد

نفر از اعضاي قديمي حزب و فكر آنم مثُال چهار تا ضابطه و قاعده  ديگري هم معرفي دو 

, خ اينطور نبوده.م.داشته باشد اينها خيلي شرط و شروطهاي ابتدائي و ساده است ولي در س

خ آار آند و خيلي هم مسئوليتها و آارهاي ديگر به او بدهند .م.طرف ممكن است ده سال با س

عمدًا .يعني ابالغ عضويت جنبه رسمي و قانوني دارد. ه تو عضو هستي ولي ابالغ نمي آنند آ

باالخره ايران و عراق در حال جنگ بودند و اين هم بايد يك
جايي عمليات آند و آن طرف بتواند نيروهايش را از طرفي آه

درآه اين هم . در جبهه فشار آورده بياورد اين سوراخ را بگيرد
 .جهت سياست جنگي صدام بود

بعد يك عده, مثًال اينها يك خياباني را براي مانور تشكيل مي دادند
آن آخر پياده مي شدند و يك ماشين اينها را مي, با آيفا مي رفتند

آورد اين سر و دفعه ديگر با آمبوالنس و دفعه ديگر با نفربر مي
 .رفتند 



 ۴٢

فردا نرود بيرون و بگويد , نمي ماند, هم اعالم نمي آنند آه ببينند باالخره اين طرف مي ماند

بعضي از افراد , اين است آه سازمان مي گويد عضو ما نبوده راست مي گويد,من عضو بودم

اين .  سال در سازمان بوده ولي عضويت را به ابالغ نكردند ١٥-١٣-١٠واقعًا عضو نبوده اند 

هم يكي از زرنگي هاي آنان است يك عنصر هوادار وقتي مي آيد در سازمان بعد از يكي دو 

بعد آانديد شوراي رهبري مي شود بعد شوراي  .مي شود K١ , ٢ Kسال آانديدعضويت مي شود 

بعد وصل به , ده و بعد از آن هيئت اجرايي بعد معاون هئيت  اجرايي ش, رهبري مي شود 

 .رهبري مي شود اين راه را بايد طي آنند

    

                                                                                                                  

اههايي آه براي محاآمه  نفر مي ريختند سر يك نفر و او را مي زدند در دادگ٥ يا ٤مثًال 

 افراد 

مثًال حمله مي آردند فحاشي مي آردند و اين هم  سرش را مي انداخت , تشكيل مي دادند 

آنها او را مي زدند , پائين و جرأت نمي آرد جواب آنها را بدهد و اگر دهان به دهان مي شد 

و آتكش , ش مي آردند تحقير, فشارهاي روحي و رواني بود. پس او مجبور بود آه آوتاه بيايد

بيش از آتك هم نبود البته در يك سازمان ,شكنجه فقط آتك بود, تا آنجا آه من ديدم . مي زدند

ما به اين آتك شكنجه مي گوئيم در بيرون اگر دونفر دعوا آنند و , سياسي وقتي آتك مي زنند

ي روي خودش مي ولي سازماني آه اسم سياس. ديگر شكنجه نمي گويند, همديگر را آتك بزنند

اين مسئله مرگهاي . در اينجا آتك همان شكنجه است , گذارد و مي گويد سازمان سياسي هستم 

البته اخيرًا يه عده اي از دوستان ما آه از سازمان آمده بودند بيرون و , تصادفي و خودآشي 

جنگهاي نا منظمي نامه نوشتند آه اخيرًا افراد مسئله دار را تحت اين , در اسپانيا مستقر هستند

سه يا چهار نفر در اين , آه در قرارگاه راه انداخته اند به عنوان ستاد داخله و براي آموزش آنها

 .عمليات ها آه جنبه مانور داشته آشته شده اند من مطمئنم آه اين ها افراد مسئله دار بوده اند 

 

         

 

يكي . واد خودآشي آرد توي تعميرگاه يكي هم شاعر بود ج, يكي از آنها جواد نا مي بود 

گفتند شنا , يكي توي استخر افتاده بود, توي اسكان چيزي آرده بودند توي دهانش خفه شده بود 

يك چنين مرگهايي در سازمان بوده آه سازمان اعالم نمي آرد . بلد نبوده و غرق شده است 

, آه خودشان را دار زده بودند ولي چون اينها خط دار بوده آنجا مي فهميدند بخصوص آنهايي 

هفت تا قتل,شش , ٧٠ تا آن موقعي آه من در سازمان بودم در سال 
.مرگ اتفاق افتاد , يعني تحت عنوان حادثه و تصادف , اتفاق افتاد

 , اآثرشان افراد مسئله دار بوده اند 



 ۴٣

. دهان به دهان مي پيچيد ولي بطور رسمي در سطح سازمان اعالم نمي آردند, پخش مي شد

هشت نفر در سازمان خودآشي آرده , تا حاال اعالم بيروني هم نكرده اند آه شش نفر هفت نفر

ن خودآشي ها را من داليل بعضي از اي, البته من خودم به اين خودآشي ها مشكوك هستم . اند 

اين , در مورد شوراي ملي مقاومت .در آوردم آه شايد در آينده طي يك جزوه اي منتشر آنم 

خلق رجوي يا . م.اصًال شوراي ملي مقاومت غير از س, شورا هم زير فرمان رجوي است

فقط افرادي هستند يكي آن . همان ارتش آزاديبخش چيز ديگري نيست اين هر سه يكي است

خودش و زنش و يكي دو نفر آه بنام هويت ,  سامع است عضو آميته رهبري فدائيان مهدي

هستند و آن موقع آه ما رماديه بوديم نفرات مهدي سامع در رمادي هفت نفر بودند آه آنها هم 

 . جدا شده بودند و مي خواستند بيايند بيرون وفكر نكنم ديگر عضويتي در ارتش داشته باشد

                                                                                                          

 

 

مثًال همين آخوند , نامه عاشقانه به رهبرشان نوشتند , نامه هايي در انقالب ايدئولوژيك

ديگر  عضو ! وقتي رهبر عقيدتي شد. اي رهبر عقيدتي من, جالل گنجه اي نامه نوشته

حتي اين انجمنهايي آه در سطح اروپا و , تمام اينها قالبي و حقه بازي است! دين هستيمجاه

يكنفر در درون سازمان بهرحال . اينها همه ساختگي است. انجمن فارغ التحصيل فالن و بهمان

آنكه , يا مهندس است يا عكاس و يا بقال است آنكه بقال هست مي شد عضو انجمن صنفي بقالها

آنكه شاعر است ممكن است . ي شد عضو انجمن مثًال فارغ التحصيالنمهندس است م

هم عضو سازمان , هم عضو صنف ورزشكار ها است هم در صنف شعرا, ورزشكارهم باشد 

و هم ممكن است در نشريه مجاهد آار آند پس خبرنگار هم مي شد و عضو جامعه , مجاهدين 

ر بگويد عضو آانون شعرا مي شد يعني يك يكي دو تا شع. خبرنگاران و نويسندگان هم مي شد

همه اينها ساختگي است و چيز ,  تا گروه و دسته و جمعيت عضويت دارد١٠-٨-٧نفر توي 

درجواب اولين سئوالي آه گفتيد نظرتان :  نوروز علير رضواني .  واقعي و بيروني ندارد

مگر ما ,  چه بود٥٧ب جوهره انقال راجع به اعدام بزرگساالن چيست خواستم بگويم آه اصًال

من .  واضح و روشن بود٥٧پيام انقالب , انقالب نكرديم آه اعدام و زندان را از بين ببريم

چرا . شخصًا هر نوع اعدام و تحت هر نوع اسمي را محكوم مي آنم چه بزرگ و چه آوچك 

 عرض ٦٤ در روابط مجاهدين مانديم؟ حرف شما درست است بنده ازسال ٦٩ تا ٦٤از سال 

 )همراه علي زرآش (  روز در زندان بودم ممنوع الخروج و محكوم به اعدام بودم ٧٤, آردم 

بقيه همه عضو سازمان . هزار خاني متين دفتري و زنش 
يعني تمام آنها بنام جمعيت داد و اصناف . مجاهدين هستند 

 ....تهران و 



 ۴۴

االن هم اينجا نشستم با شما صحبت . من توانستم بيايم بيرون ؟ آيا دست من آه بيايم بيرون 

واال تا جايي آه . به همت و ياري همه احزابي است آه در اين زمينه فعاليت آرده اند, مي آنم 

من و سايرين شايد اسامي تعداي را از .  خواست آقاي رجوي  برمي گشت من اينجا نبودم مي

ما نمي . طريق صليب سرخ اعالم آنيم و بخواهيم از مجاهدين آه اينها را از زندانها آزاد آنند 

به اعتبار حمايتهاي , اگر امروز اينجا آمديم و داريم صحبت مي آنيم . توانستيم بياييم بيرون 

فشارهاي فاميل و خانواده در درجه سوم از طريق مراجع , ما بوده و بعدش هم صليب سرخ ش

در شرايطي آه جايي مثل عراق بن . حقوقي آه به سازمان فشار آوردند تا تن به اينكار داد 

,  بنده هوادار سياسي بودم ٦٤از سال , بست جغرافيايي گير آرده بوديم بله من مرزبندي آردم 

 . نمي توانستم بيايم, كه چنگ سازمان در عراق بودم براي اين

م . س٥٤من فكر مي آنم همانطوريكه همه شما مي دانيد سال , گفتند ريشه هاي انقالب

شهرام و بهرام هستند از طرف ديگرو دقيقًا در همان زمان , گفتند آه اپورتونيستهاي چپ 

 . رجوي طراحي شد  به رهبري مسعود ٥٤ريشه هاي اپورتونيست راست در سال 

                                                                                                          

 

 

من خودم , فقط آوتاه مي خواهم بگويم آه من عرض آردم: مسئله دار زندانها و شكنجه ها 

اي آاش نمايندگان . مجاهد بودمناظر هتك حرمت به خواهران. قرباني اين سياستها بودم

مجاهدين اينجا بودند  و من اسامي اين خواهران را اينجا مي خواندم تا مجاهدين به شما جواب 

بيايند , گزارشاتش همه اينجا هست و اميدوارم اگر شرف و غيرت انساني در آنها هست . دهند

قرباني اين سياستهاي ضد چرا آه من خودم . بنشينند تا من همه را براي شما توضيح بدهم 

زندانهاي رجوي را بررسي , برادري توضيح داد آه بايد در چارچوب نظامي . انساني بوده ام 

يك ارتش هيچوقت بخاطر داشتن گرايشات سياسي و عقيدتي سربازش را زنداني نمي , آرد

ربازش را زنداني بكند ولي سرهنگ نمي آيد س, امكان دارد بخاطر جرمي ، يك نافرماني . آند

در آدام , بخاطر اينكه مسلمان نيست و عقيده او را قبول ندارد زنداني آند و شالقش بزند 

درست است اگر سرپيچي از اساسنامه ارتش , مناسبات نظامي شما اين چيز را ديده ايد 

اگر در اساسنامه باشد درست است ولي وقتي آن سرباز و اعضاء نمي خواهند , بخواهيد بكنيد 

خوب اين دليل نمي شود آه اينها را , ه تو را داشته باشند و در واقع تو را قبول ندارندعقيد

واليت فقيه تو با , ما مي گوييم واليت فقيه تو را قبول نداريم . جرمشان چيست, زنداني آنيد 

,  سالحها و امكانات نظامي هم آه. اين خواست ما بود . هيچ فرق نمي آند, خميني يكي است

 توسط رجوي تدوين٥٤رامنامه سازمان در سال  براي اينكه م
اين طرف هم, شده بود يعني دقيقًا آن طرف سكه اپورتونيست چپ 

 .  اپورتونيست راست است به رهبري آقاي رجوي 



 ۴۵

و در حضور , اميدوارم آه نشست بعدي باشد, ر مي آنم آقاي حائري توضيح آامل دادمن فك

 . سئوال آنيد تا بگويم , اگر سئوال در مورد من هست , همه مسائل ديگري را توضيح بدهم

خانمي سئوال آردند در مورد رياست جمهوري خانم مريم عضدانلو و در »  مينا ربيعي « 

ن هم بالطبع به دليل زن بودنم مثل همه زنان به رهبري زن نه تنها خوب م. مورد ارتقاء زن 

چه در زمينه اجتماعي مثل تمام زنهاي , چه در زمينه شغلي, حساسم چه در زمينه خانواده 

 .ديگر شاهد واقعًا اجحافاتي آه در حق ما مي شود هستم 

            

 

 

 

فرمايشي يك گروهي را چه زن يا مرد مي شد با دستورهاي , اما درارتقاء زن اي آاش

متأسفانه با دستورهاي فرمايشي نمي شود شاه هم از اين سياستها داشت و خواهرش . ارتقاء داد

اشرف پهلوي را هم مأمور اين آار آرده بود آه باصطالح به زنها  آزادي بدهد بايد خودشان 

اي . له ايكه مي خواهم بگويمدر يك حوزه حرآتي بتوانند اين رشد را بدست آوردند ولي مسئ

 . آاش همين ارتقاء فرمايشي هم واقعي بود 

 
               

 

اين اولين با راست در تاريخ؟ يا در همين دنيايي آه ما , به فرض هم ايشان رهبر شدن

جداي از اينكه , اي يك توهين است به زن , گلداماير نبودند, مارگارت تاچر, زندگي مي آنيم 

آسي را به همسري , بايد زن آقاي رجوي بشود مگر آقاي رجوي وقتي آه رهبر شدرهبر شده 

اين در واقع يك توهين است به زن و مضافًا اينكه در حال حاضر .پذيرفت يا شوهر آسي شد

اوًال رئيس جمهوري يك مملكت يا از طريق آراء مردم يا , ايشان به رياست جمهوري مي رسند

اين آدام رأيي بوده آه ايشان را انتخاب , لس انتخاب مي شود در شرايط ويژه از طريق مج

آرده؟ اگر ايشان رئيس جمهور و آانديدا نيستند؟ مفهوم رياست جمهوري يعني چه؟ متاسفأنه 

تمام .هيچكاره اند, هيچكاره هستند شما نشرياتشان را مي خوانيد, لقب نمايشي به ايشان داده اند

و , ي مقاومت است آقاي رجوي رهبر خاص الخاص سازمانمسئوليتها دست مسئول شوراي مل

غير از يك . چه سمتي دارند خانم مريم رجوي. مسئول شوراي ملي مقاومت خودشان هستند

حاال در فرانسه سازمان مي خواهد بزور روسري از سر ما
خاببدون اينكه حق را به ما بدهند شايد ما هم حق انت, بردارد

.داشته باشيم

ايشان داليل ازدواج, شما بخاطرتان هست آه بعد از ازدواج 
را چه گفتند؟ گفتند چون اين خانم رهبر شدند بايد زن آقاي

 . آيا شما اين را توهين به زن تلقي نمي آنيد .رجوي شوند



 ۴۶

معذرت مي ) : شمس حائري . ( فريب من و شما, چيز نمايشي فقط و فقط براي فريب ما

 .مريم بارها مي گفت رهبر عقيدتي من مسعود است . خواهم

ممكن است اين براي آقايان زياد حساس , من يك مسئله ديگر را بگويم) : نا ربيعي مي( 

ما يك . يك مقدار اين را نشان داد, نباشد ولي خانمها مخصوصًا با زندگي در خارج از آشور

خوشبختانه وقتي آه ازدواج مي , زنهاي ايراني و شايد آشورهاي ديگر, چيزي داشتيم در ايران

من در تمام مدارآم شما ببينيد نه نوشته شده ازدواج . مان را حفظ مي آرديمآرديم هويت خود

در آارتهاي شناسايي آقايان , حتي خود يك مرد در پاسيورتهاي شما. آردم نه همسر فالني هستم

اين تنها چيزي بود آه ما حس آرديم آه متأسفانه يا . نوشته نشده شوهر مثًال فالن خانم 

ولي ,با تمام چيزهايي آه از نظر آزادي توانستند بدست بياورند, ي ندارندخوشبختانه زنهاي غرب

براي همين است خيلي آراهت دارم ايشان را , ولي مي بينيد مريم. اين يكي را ما هويت داشتيم

به چه دليلي نام ايشان را بر . اين زن حتي هويت خودش را نگاه نميدارد. رجوي خطاب آنم 

اين نه در مورد . يعني چه ، اصًال هويتش را از او مي گيرند. رندميدارند و رجوي مي گذا

قبل از انقالب ايدئولوژيك آه من انتقادات , در مورد شهداي سازمان هم انجام شد, خانم رجوي 

االن هم همينطور است بنده را , يادتان هست مدتي مي گفتند اشرف رجوي , شديدي آردم 

باز هم مي گويم هيچ دستور . مجبورم مي آردند. يم مجبور مي آردند اسم شوهرم را بگو

سئواالت . گروهي و هيچ زن يا مردي درست باشد, فرمايشي نميتواند براي ارتقاء هيچ ملتي

نخير ,اما در جواب سئوال آقايي آه مي فرمايند من تغيير ايدئولوژي دادم, ديگر را جواب دادند

 و ٥٤ يا ٥٢انيكه تغيير ايدئولوژي دادند چه در سال در مقابل آس, آقا من تغيير ايدئولوژي ندادم

بهايش را , مقاومت آردم , مخالفت آردم , در حدي آه انقالب ايدئولوژيك بكنم, ٦٤چه در سال 

و اما در مورد . تأآيد مي آنم بعنوان يك زن پرداختم . هم به عنوان يك زن بويژه پرداختم 

جواب مشخصي است آه خدمتتان مي دهم , آنم هم من يك چيزي را اضافه مي , روسري خودم

نه به , من تصور نمي آنم حجاب يك زن نه به روسراش باشد, فقط بعنوان يك زن مسلمان 

مضافًا به اينكه اگر شما آن ارتجاعي ترين رساله ) آف زدن حضار( تارهاي مويش باشد 

نـه ,  شرابخـوري آخوندها را بخوانيد هيچ جايي نه آسي را بخاطر بي حجابي نه بخاطر

 نـا مسلمـان تلقـي نكرده اند و تغييـر ايـدئولوژيـك اسمـش را, بخاطــر زنـا 

يكي از حضار نه رژيم مي ( آنها هم مي گويند حدود شرعي رعايت شود .  نگذاشته اند

 .نه اينطور نيست آنها مي گويند حد شرعي ) گويد يك چشمت بيرون باشد

 به چه دليل بود؟ آيا دليلش همين مبارزاتي است آه شما آشته شدن علي زرآش: سئوال 

 االن بيان مي آنيد؟



 ۴٧

در خط و خطوط هم . زرآش يكسال زنداني بود در ساختمان بقايي): شمس حائري(

مخالفت آرده بود با استراتژي ارتش آزاديبخش و گفته بود آه اين به بن بست مي رسد و سر 

 . اين خط با رجوي اختالف پيدا آرد 

گفتند آه , در بحث شان بود, خود اين دوستان هم , ما گفتيم: در جواب يك سئوال ) مجري(

خود اين خانم ربيعي يا آقاي حائري , اعضاء زيادي از مجاهدين حتي توضيحش را شنيده باشيد

حتي اگر دقت , مجاهدين داراي گرايشات مختلفي هستند, اختالف دروني, و آقاي رضواني

به , آساني بودند آه وقتي جدا مي شوند, البته مجاهدين هم .  احزاب و جريانات مثل بقيه, بكنيد

رجوي مي خواهد با , ما گفتيم گرايشات مختلفي هستند. سمت سازش و تمكين رژيم مي روند

, ما اشاره فقط به گرايشات آرديم . تكيه با آن معدود عناصر تمام اين گرايشات را سرآوب آند

 .طيفهاي مختلف بودند. وه نيست آنهايي آه از مجاهدين جدا شده بودنديعني يك نيروي انب

دوستان عزيز يك موضوع خيلي مهمي است آه ايشان بايد توضيح در آن مورد ) مجري(

آقاي رجوي قول خليج فارس را به صدام حسين داده آه با رسيدن به ايران خليج فارس . بدهند

 .....       ي رضواني در اختيار صدام حسين بگذارد من از آقا

 دنباله بحث در نشست دوم خواهد آمد

                                                                                                                                          


