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  سازماندهي هرمي
 

 
  ديگر سياسي نيازمند سازماندهي وگروه هايسازمان مجاهدين مانند همه 

 . سازد عمليف خود رااهدابتواند تا ،استتشکيالت خاصي 
 , خود سازمانگفته هاي طبق ,زه عليه شاهارسازمان در دوران مباين تشکيالت 

کميته «يک در راس سازمان يعني .  اداره مي شد»دموکراتيکسانتراليسم «بصورت 
کميته «اين . ی مساوی بودندأدارای ردر آن که همه اعضاء وجود داشت  »مرکزی
ا ب گاه نيز ، چنين نامي داشت که به تقليد از حزب کمونيست شوروی سابق»مرکزی
  افراد۱۳۵۰ال  در ساعضاي اين كميته. مي شد از آن نام برده »سياسي دفتر« عنوان

 :بودندزير 
 حنيف نژادمحمد  -۱
 سعيد محسن -٢
 بديع زادگان  اصغر-٣
 رضايي  احمد-٤
 مصطفي جوان خوشدل -٥
 موسي خياباني  -٦
 مسعودرجوی -٧
 مفيدی محمد -۸
  ناصر صادق-۹

 علي باکری -۱۰
 بازرگاني محمد -۱۱
 بهمن بازرگاني-۱۲
  علي ميهن دوست-۱۳
  عسگری زاده دومحم -۱۴
 مشكين فام  رسول-۱۵
 

 از افرادی مانند محمد حنيف نژاد، سعيد محسن وجالب اين كه در اين تشكيالت 
اران زعنوان رهبران بلکه بيشتر به عنوان بنيانگه بديع زادگان هنوز هم نه ب اصغر



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٨٨ 

ست که آن زمان ين انشان دهنده ااري ذگونه نامگاين . سازمان نام برده مي شود
رهبران از نهايي ه اعضاي كميته مركزي  بلکه هم،رهبر نداشتهسه  يک ياسازمان 

 .نده اسازمان محسوب مي شد
اران سازمان با تأسيس سازمان مجاهدين، وجود تشکيالت را برای يک زبنيانگ

تشخيص داده الزم در اين تشكيالت اصولي را  رعايت مبارزة مکتبي اصل دانسته و
 ند بودعبارت »يک تشکيالت انقالبي م براصول حاک« اين اصول تحت عنوان. بودند

 :از
 سئوليتم  وحدت فرد و-۱
 تيکا مرکزيت دموکر-۲
 خود از انتقاد و انتقاد-۳
  انضباط آهنين-۴
  رهبری جمعي-۵
 برادرانه  اعتماد-۶
 انقالبيون حرفه ای  ضرورت وجود-۷
 :آمده است ۳۲جزوه مزبور در صفحه در مورد رهبری جمعي نيز  در

باالخص کيفيت حتي متفاوت سازمان  تضادهای عميق آن، و ي مسائل اجتماعي وپيچيدگ
 صورت رهبری، جمعي، ايجاب مي کندکه )تضادها پيچيدگي مسائل و(جامعه  انقالبي با

 بخواهد بطور  هدفش ايجاد تغييرات انقالبي بوده، و،بخصوص وقتي که اين سازمان. بگيرد
در چنين . دگرگون کند نهادهای جامعه را ،مانيپرتو حرکت ساز در بنيادی و اساسي و

 .آمد برنخواهد عهدة حل آنها زيک فرد به هيچ وجه ا صورتي ديگر
 تعيين کننده روی تشکيالت اثر نتواند بطور نقاط ضعف يک فرد طرف ديگر برای اينکه از

مي  رهبری جمعي الزام آور، )دارند موضع رهبری قرار که در بخصوص افرادي( بگذارد
 نقاط قوتشان خنثي کرده، و  نقاط ضعف يکديگر را با،چون در چنين صورتي افراد. شود

 .)استتأکيدات ازنگارنده  (.بين مي رود چنين خطری از لذا

                                                           
نيک  عبدالرضا«محسن از يکي ديگر از اعضای نهضت آزادی به نام  در بعضي از کتاب ها در کنار حنيف نژاد وسعيد )
  .شده استارسازمان نام برده زبعنوان بنيان گ» بين

 ۱۹ صفحه ۱۳۵۸از انتشارات سازمان مجاهدين سال » بررسي امکان انحراف مرکزيت«جزوه ) 
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رهبری   بخصوص مسئلة،اين بخش به اين امرمهم مي پردازد که اصول سازماني
   اداره ي طور جمعاين سازمان به يا آاجرا شده و چگونه جمعي در سازمان مجاهدين

 ! يا خير؟شودمي 
سازمان بجز آن زمان مرکزيت   افرادمه ه۱۳۵۱در سال همانطوريکه قبالً گفته شد، 

 . رجوی توسط رژيم شاه اعدام شدند مسعود
بخش مذهبي سازمان مجاهدين که تنها در زندان وجود خارجي داشت، توسط 

ازمان بيروني که س. مسعودرجوی وموسي خياباني سرپانگه داشته مي شد
 .  تغيير نام داد»پيکار« و »راه کارگر«مارکسيست شده بود، بعد از انقالب به 

ند ومشغول شد زادآزندان  ازوموسي خياباني رجوی مسعود  ١٣٥٧ديماه در
 در   ۱۳۶۴ساختار جديد تشکيالتي تا خردادماه . بازسازی سازمان دربيرون شدند

ان اصل مرکزيت دموکراتيک را در اوايل انقالب سازم. پرده ای ازابهام باقي ماند
خط  و بعنوان رهبربااين حال مسعود رجوی . ردنکرده بلکه برای آن تبليغ هم مي کرد

 .شدمي دهنده اصلي سازمان معرفي 
ذکر مسئوليت های  رهبری کننده با  افراد مرکزيت و نامعلني اولين اعالم رسمي و

  . انجام گرفت۱۳۶۴ خرداد ۲۰ تاريخ   در»ئولوژيکانقالب ايد« بعداز,  ايشانسازماني
کميته مرکزی سازمان طي  وسياسي  ، دفتر۱۳۶۳ اسفند ١٩تاريخ  آن در قبل از

در . دكراعالم به عنوان رهبري نوين سازمان را رجوي  »مريم و مسعود«اطالعيه ای، 
 :اين اطالعيه آمده بود

 يگانگي و عدل و تثمار به جهان حريت واس دنيای استبداد و خونين از خالق و گذار در
 که نقطه عزيمت يک انقالب ايدئولوژيکي دروني بود، »رهائي زن« برخورد با مسئله  در

تشکيالتي  مجاهدين به طاق ايدئولوژيکي باالبلندتری که مبين يک ارتقاء کيفي عقيدتي و
 . دست يافتند,است
انقالبي مريم  فرخنده توحيدی وازدواج «در اطالعيه فوق تصميم مبني بر ن ضمدر 

 . اعالم شد  نيز»مسعود و
پست های سازماني لغو  رده ها و ، همه مسئوليت ها،در پي انتشار اطالعيه فوق

. ندگرديد برقرارسازمان کل تشکيالت در  »انقالب ايدئولوژيک«جلسات متعدد . ندشد
زندان   و» ايدئولوژيککوره گدازان انقالب«رده جديد منوط به عبور از  گرفتن پست و

                                                           
 ، از آن مي گذريميستمربوط به بحث ما ن» ئولوژيکيدب اانقال«که مقوله  ازآن جا )
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بيعت با رهبری  همه اعضاء موظف به موضعگيری و.دش »رفع ابهام«های موسوم به 
 . دندشجديد 

عنوان جانشين ه  علي زرکش ب۱۳۶۴  خرداد٢٠تاريخ   يعني در,درست يکماه بعد
شورای بيانية « بيانيه ای بنام ،مجاهدينسازمان نظامي /فرماندة سياسي مسئول اول و

 تن ٥٧٠در اين بيانيه اسامي بيش از . کرد  منتشر» سازمان مجاهدين خلق ايرانمرکزی
 شان که با رهبری جديد بيعت کرده بودند، هاکليشه امضا بامرکزيت سازمان افراد  از

 .:اعالم شد
سياسي، کميته  شامل دفتر(ما اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايران  

 امضای سند که افتخار) ف سازمانمسئولين نهادهای مختل ونين مرکزيت وامرکزی، مع
دنبال جهش ه ما ب يک از مي کنيم که هر تکرار ديگر  يکبار ،يافته ايم را تاريخي حاضر

 انتخابمريم را  و کامل رهبری مسعود اختيار آگاهي و سازمان، با ايدئولوژيکي اخير
       رهبری نوين پيمان وسيله باتوحيدی بدين مسرت انقالبي و طيب خاطر و با  و،نموده

 افتخار تبعيت و خدايا شرف و بار. روان بيعت مي کنيم فراسوی جان و تا مي بنديم و
 هر  در–برادران مجاهدمان  خواهران و ديگر از و ما اطاعت انقالبي از اين رهبری را از

  دريغ مکن-مي رزمند  و کجا که هستند
مريم  ای مرکزی سازمان که با ازدواج مسعود ودر صفحات بعد اسامي افراد شور

 ٢٠ گذاشته اند، به نقل از بيانيه  آن هاپای عقدنامه را امضای خود موافقت کرده و
 .دشودرج مي  شورای مرکزی سازمان ١٣٦٤خرداد 

از باال اين تاريخ طبق بيانية  الزم به يادآوری است که شورای مرکزی سازمان در
 :شدبخش های زير تشکيل مي 

 ياسيس دفتراعضای  -١
 اعضای مرکزيت -٢
 عضای اجرايي مرکزيت ا-٣
 معاونين اجرايي مرکزيت  معاونين و-٤
 لين نهادهاو مسئ-٥
 
 
 

                                                           
 !در همين فصل مراجعه شود» زندان های مجاهدين«به بخش )  

 ۲۱ صفحه »شورای مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايرانبيانية «)  
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 ١٣٦٤ خرداد ٢٠مرکزيت سازمان به نقل از  بيانيه   کليشه نمونه امضاهای افراد
 

 

 
 ١٣٦٤ خرداد ٢٠روی جلد بيانيه شورای مرکزی سازمان در  
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 ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي اعضای دفتر سياسي سازمان مجاهدين در  -١
 ۹ جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تبريز داوری عباس ١٢ تبريز ابريشمچی مهدی ١
 تهران ذاکری ابراهيم ١٣ تهران احمدی سيدمحمود ٢
 قوچان وبیرب حسين ١٤ تهران افتخاری مهدی ٣
 قوچان رحيمی بيژن ١٥ شيراز الفت فرهاد ٤
 همدان روشن روان هادی ١٦ تهران باباخانی عليرضا ٥
 مشهد زرکش علي ١٧ قم براعی مهدی ٦
 قم سيدالمحدثين سيدمحمد ١٨ گناباد توحيدی خانيکی محمدعلی ٧
 تايباد عطايی محمود ١٩ اصفهانجابرزاده انصاری محمدعلی ٨
 شيراز کتيرايي  مهدی ٢٠ تبريز نيف نژادح احمد ٩

 کرمان مهرابي حسن ٢١ تهران حياتی محمد ١٠
     تهران خدايی صفت مهدی ١١

  امضاء٢١مجموعاً 
 ١٣٦٤  خرداد٢٠اسامي اعضای مرکزيت سازمان مجاهدين در-٢

 ۱۰ جدول شماره
 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تهران خدايی صفت علی ٣٦ قم آل اسحاق ابراهيم ٢٢
 تهران رجبي زهرا ٣٧ تهران ابريشمچی حسين ٢٣
 تهران رضايی محسن ٣٨ همدان اسديان حميد  ٢٤
 تهران رضايی مهين ٣٩ اصفهان اسماعيليان مرتضی ٢٥
 تهران رفيع نژاد نادر ٤٠ قوچان اعمي  محمود  ٢٦
 تهران مضانیر فاطمه ٤١ مشهد افشار احمد ٢٧
 اصفهان زمان وزيری اصغر ٤٢ قم امشاسبند ابوالفضل ٢٨
 تهران زهری افسانه ٤٣ شيراز برائی جوادمحمد ٢٩
 تهران یسادات دربند سيدمحمد ٤٤ مشهد برومند جاهد اول محمدجواد ٣٠
 تهران سياهکاله محسن ٤٥ نهاوند پورآگل غالمرضا ٣١
 تبريز سيدی صادق ٤٦ مشهد تديني نوائي محسن  ٣٢
 شيراز شاهسوندی سعيد ٤٧ قم تسليمي محمد علي ٣٣
 تهران صادق سهيال ٤٨ اليگودرز جوادی حشمت اهللا ٣٤
 تهران صدرحاج سيدجوادی شهرزاد ٤٩ تهران حريری مجيد  ٣٥

 درصفحه بعدادامه جدول 
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 ۱۰ ادامه جدول شماره
 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 کرمان مشارزادهمحمد حسين ٦١ تهران طريقت منفرد محمد ٥٠
 بافت معصومي محمد ٦٢ مشهد عدل مسعود ٥١
 تهران معيني مجيد ٦٣ تهران عضدانلو محمود ٥٢
 تهران معيني کربکندی اکبر ٦٤ تهران علوی طالقانی عذرا ٥٣
 اصفهان مناني رضا ٦٥ تبريز فتح اهللا نژاد مهدی ٥٤
 مشهد منتظمي جالل  ٦٦ اصفهان قديری محمد جواد ٥٥
سيد محمد  ٦٧ اصفهان کريميان پرويز ٥٦

 حسين 
 کرمان مهدوی

 قائمشهر مهدوی محمود ٦٨زرندساوه گرجي محمد ٥٧
 تهران نظام الملکي حسن  ٦٩ مشهد مددی مهدی ۵۸
 تهران وثوق ايماني محمد  ٧٠ تهران مرادی محمدرضا ۵۹
 يزد وفايغمائي اسماعيل ٧١ مشهد تضائيمر اسماعيل ۶۰

 . چاپ نشده استيتي امضاء ويک امضای ديگر که بداليل امن٥٠
 

 ١٣٦٤  خرداد٢٠اسامي اعضای اجرائي مرکزيت سازمان مجاهدين در-٣
 ۱۱ جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 ساری طهوری )ميترا(فاطمه ٨٧ ئمشهرقاابراهيمي اوريمي داوود ٧٣
 بابل عابديان اميری محمود ٨٨ تهران افشار نادر ٧٤
 همدان عنايت حسن  ٨٩ تهران افشار هادی  ٧٥
 يزدغفوری رکن آبادی ابوالقاسم ٩٠ فسا بامدادی جمال  ٧٦
 تهران فريور فتح اهللا ٩١ اصفهان پوريامفرد اصغر ٧٧
 اهواز کرمانشاهي اصل اضيه ر ٩٢ همدان تيفتکچي زهرا ٧٨
 تهران کالني مسعود ٩٣ تهران جمشيدی محبوبه  ٧٩
 آبادان گودرزی محمدرضا ٩٤ مشهد حسن زاده محصل حسن  ٨٠
 بهبهان محتسبي محمد علي ٩٥ نيشابور درودی سيدرضا ٨١
 مشهد محمدزاده عليرضا ٩٦ تهران شاهرخي اميری  حميده  ٨٢
 نيشابور منتظری رباب ٩٧ اصفهان شکراني احمد ٨٣
 تهران ميرزائي افخم السادات ٩٨ تهران صنوبری عباس ٨٤
 .بداليل امنيتي چاپ نشده است ٩٩ اصفهان ضيائي جزی امراهللا ٨٥

 .بداليل امنيتي چاپ نشده است ١٠٠ اصفهان طبايي سيدحسين ٨٦



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٩٤ 

 ١٣٦٤اد  خرد٢٠اسامي معاونين و معاونين اجرايي مرکزيت سازمان مجاهدين در  -٤
 ۱۲ جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تنکابن بهزادی قاسم  ١٣٠ خرم آباد آدرسي فاطمه ١٠١
تربت حيدريه بهشتي طاهر ١٣١ تهران آقازاده روحبخش جميله  ١٠٢

 تهران بيات منصوره  ١٣٢ تهران آگاه اسماعيل زاده عباس ١٠٣
 تهران بيدرنگ ماندانا ١٣٣ نجف آباد آيتي ابوالقاسم ١٠٤
 تبريز پارسيان نسرين  ١٣٤ تهران اديب مقدم مريم ١٠٥
 تهران پاشائي مسعود ١٣٥ گچساران ارجمندی طوبا ١٠٦
 تهران پاکدل اکبر ١٣٦ سنقر اژدری نصرت اهللا ١٠٧
 اصفهان پروين محمد ١٣٧ تهران اسکندری محسن  ١٠٨
 اهواز پشم فروشمحمدصادق  ١٣٨ قائمشهر اکبری علي اصغر ١٠٩
 اصفهان پناهي مهدی  ١٣٩ قوچان الهي سوگتلي محمدعلي ١١٠
 تهران پيروزخواه علي  ١٤٠ نهاوند امين الرعايا احسان ١١١
 مشهد تديني نوائي مريم  ١٤١ تهران امين انارکي احمد ١١٢
 انتهر تشيد علي محمد ١٤٢ تهران انباز علي اکبر ١١٣
 تهران تقوايي مهدی  ١٤٣ شيراز انوری اطهر ١١٤
 نيشابور تقي آبادی صديقه  ١٤٤ الهيجان ايماني خوشخو طاهره  ١١٥
 تهران توران عالء الدين ١٤٥ مشهد بازرگان منصور ١١٦
 تهران تهراني  جعفر ١٤٦ فيروزکوه باطبي حميد ١١٧
 ريز نب ثاني محمدرضا ١٤٧ مشهد باقرزاده عبرالرضا ١١٨
 قائمشهر جعفرزاده مجاوری عبداهللا ١٤٨ تهران باقروندارشد داوود ١١٩
 رودسر جمالي معصومه ١٤٩ تهران بديع زادگان )شهين(فاطمه ١٢٠
 تهران جوادی اصل عفت ١٥٠ قزوين برادران محمدرضا ١٢١
 خرم آباد جهان نژادی ياسر ١٥١ تبريز برادران مهدی  ١٢٢
 قزوين حاج سيدجوادی سيدرحيم ١٥٢ کردکوی بزازی مهناز ١٢٣
 تهرانحاجي سيدصادقي ناهيد ١٥٣ تهران بکائي حميدرضا ١٢٤
 تهران حاج يوسف مختار کبری ١٥٤ بابل بلورچي معصومه ١٢٥
 مشهد حبيب خاني اکرم ١٥٥ دامغان بنازاده ربابه ١٢٦
 سمنان حدادی علينقي ١٥٦ اراک بني جمالي زهره  ١٢٧
 دماوند حسني حميد ١٥٧ گرگان ي عامریبن حجت اهللا ١٢٨
 آمل حسيني مطلق ميرکاظم  ١٥٨ کازرون بوستاني رباب  ١٢٩

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

١٩٥ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي معاونين و معاونين اجرايي مرکزيت سازمان مجاهدين در  ادامه
 ۱۲ ادامه جدول شماره

 محل تولد ادگينام خانو نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تهران رضائي آزاده  ١٨٨ جهرم حکيمي نژاد هدايت اهللا ١٥٩
 تبريز رضائي زاده فرشي فريده ١٨٩ اراک حمزه لويان مرتضي  ١٦٠
 همدان رضويان زهرا ١٩٠ تهران حياتي علي اکبر ١٦١
 اصفهان رمضاني قاسم زهره  ١٩١ سبزوار حيدری افسانه  ١٦٢
 اصفهان زارع پور زهرا ١٩٢ انهمد حيدری قدرت اهللا ١٦٣
 نيسپان زاهدی سنابرق  ١٩٣ مشهد خائفي اشک زری نيکو ١٦٤
 اصفهان زاهدی منصور ١٩٤ انديمشک خادمي محمودرضا ١٦٥
 مشهد زرکش فروغ  ١٩٥ تهران خدابنده مسعود ١٦٦
 تهران زندی پور حميد ١٩٦ تهران خرازيان قدسي  ١٦٧
 بروجرد ساکت محمدتقي  ١٩٧ انآشتي خرسندی آشتياني زيبا ١٦٨
 سنندج سپهری مهوش ١٩٨ تهران خلدی مجتبي ١٦٩
 قائمشهر سعادت نژاد قنبرعلي ١٩٩ اراک خليلي فيجاني محمدرضا ١٧٠
 شيراز سعادتي شمس الحاجيه ٢٠٠ مشهد خوشنويس طرقبه عليرضا ١٧١
 بيرجند سعيدی سيدابراهيم ٢٠١ تهران خياط حصاری فائزه  ١٧٢
 تهران سالميان نرگس ٢٠٢ اصفهان  دادخواه سينح ١٧٣
 تهران سليماني راد محمد ٢٠٣ سمنان دارائي  علي اصغر ١٧٤
 اهواز سليمي فريدون ٢٠٤ مشهد دزياني علي ١٧٥
 تهران سيداحمدی سيدعلي ٢٠٥ آبادان دشتي ليال ١٧٦
 مشهد سيدی علوی احمد ٢٠٦ شيراز دکنما مهدی  ١٧٧
 تهران سيدی کاشاني محمد ٢٠٧ مرند دماری محمدحسين ١٧٨
 تهران سيدی کمجاني حوريه ٢٠٨ بافق دها محمدرضا ١٧٩
 تهران شاکری عباس ٢٠٩ زنجان ديانتي مشهود ١٨٠
 تهران شاهرخي اميری سعيده  ٢١٠ تهران رابونيک حميدرضا ١٨١
 تهران شاهرخي اميری صديقه ٢١١ تهران رجائي امير ١٨٢
 تهران شريفي اصغر ٢١٢ آمل رجائي بتول ١٨٣
 همدان شعباني همت محمد ٢١٣ قوچان رحيمي حسين  ١٨٤
 تهران شمس حائری هادی ٢١٤ تهران رحيمي رعنا ١٨٥
 خرمشهر شهری ثريا ٢١٥ تهران رشيدی احمد ١٨٦
 آبادان شهيدزاده حسين  ٢١٦ مشهد رضازاده خادم فاطمه ١٨٧

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٩٦ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠ن و معاونين اجرايي مرکزيت سازمان مجاهدين در اسامي معاوني ادامه
 ۱۲ ادامه جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تهران فيضي ايرج  ۲۴۶ تهران صادق )شيوا(زهرا ۲۱۷
 تهران فيضي علي  ۲۴۷ تهران صادق مهران ۲۱۸
 مسجدسليمان قاسمي کاکولک شهين  ۲۴۸ مدانه صادقي اکباتان کاظم  ۲۱۹

 تهران قائمي مرتضي ۲۴۹ بروجرد صباحي محمدرضا ۲۲۰
 شهرضا قديری اصغر ۲۵۰ تهران صدرحاج سيدجوادی سيدعلي ۲۲۱
 بجنورد قربان پورمقدم مهدی ۲۵۱ تهران صراف ناهيد ۲۲۲
 همدان قرباني بهروز ۲۵۲ همدان صفائي پروين ۲۲۳
 همدان قرباني محمد ۲۵۳ کرمانشاه صمدی ياسمين ۲۲۴
 تهران قرباني مسعود ۲۵۴ همدان طاهری فقيه ابوالحسن ۲۲۵
 تهران قريشي سيدقاسم ۲۵۵ تهران طهماسبي کبری ۲۲۶
 اردبيل قلي پورجبه دار ناصر ۲۵۶ تبريز طهماسبي خياباني حسن  ۲۲۷
 همدان قيطاني عبداهللا ۲۵۷ گرگان عاقلي عليرضا ۲۲۸
 نهاوند کرمعلي عليرضا ۲۵۸ بابل عالميان مجيدعبدال ۲۲۹
 تهران کلهر محمود ۲۵۹ ساری عالي ايولي محبوبه ۲۳۰
 کردکوی کياء عباس ۲۶۰ گلپايگان عباسيان نرگس ۲۳۱
 تهران گوهريان زهرا ۲۶۱ گلپايگان عباسياني علي اکبر ۲۳۲
 تهرانگيوه چين يان زاده گيتي ۲۶۲ تهران عبدی ليائي بتول ۲۳۳
 بندرگز ليواني نژاد عباسعلي ۲۶۳ تهران عقبائي خاک محمدمهدی ۲۳۴
 تهران مثني اسداهللا ۲۶۴ تهران علوی شهيدی حسام الدين مهرداد ۲۳۵
 آبادان محبت کار فائزه  ۲۶۵ تهران علي اکبری خوئي حميد ۲۳۶
 تهران محدث حسين  ۲۶۶ اصفهان عين اليقين شهره  ۲۳۷
 مشهد محسن زاده کاشاني عباس ۲۶۷ شهرضا غفاری فريده  ۲۳۸
 گرگان محمدی حسن  ۲۶۸ جهرم فرجي نژاد عبداوهاب ۲۳۹
 مشهد محمدی زاده مينو ۲۶۹ اروميه فرهمند پروين ۲۴۰
 تهران محمدی فاتح سعيد ۲۷۰ سبزوار فريبرزی زهرا ۲۴۱
 تهران مدرسي فر عباس ۲۷۱ زنجان فضلي محمد ۲۴۲
 تربت جام مرادی نسب محمدرضا ۲۷۲ تهران فقيه دزفولي جليل ۲۴۳
 تهران مرتضوی ابوالفضل ۲۷۳ تهران فکوری منزه فرزانه ۲۴۴
 قائمشهر مريخي آهنگرکالئي زهرا ۲۷۴ مشهد فيروزيان مهدی  ۲۴۵

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

١٩٧ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي معاونين و معاونين اجرايي مرکزيت سازمان مجاهدين در  ادامه
 ۱۲ ارهادامه جدول شم

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 ميانه نظری احمد ۲۹۰ تهران مسعودی بهزاد ۲۷۵
 همدان نظری مهين  ۲۹۱ زنجان مطلبي زهرا ۲۷۶
 قائمشهر نظری يحيي ۲۹۲ همدان معدنچي عليرضا ۲۷۷
 مشهد نعيمي ازغدی مجيد ۲۹۳ تهران معيری بهمن ۲۷۸
 قوچان نقاشان محمدجواد ۲۹۴ تهران مفيدیمحمد مهدی  ۲۷۹
 شيراز نگهداری قالتي مملکت ۲۹۵ شيراز موسوی ژيال ۲۸۰
موسوی  ميرحسين ۲۸۱

 نياسيگاری
 گلپايگان نيکنامي محسن ۲۹۶ چالوس

 خوی ورمزياری فريدون ۲۹۷ شاهرود مهدوی طاهره  ۲۸۲
 تهران شاقو محمدرضا ۲۹۸ بهبهان ميرزاشاهي عبدالحميد ۲۸۳
 زنجان ولي پور علي  ۲۹۹ مشهد ميرسيدی عنبران فاطمه ۲۸۴
 شيراز هاديان جهرمي زهره ۳۰۰ تهران ميمنت مهناز ۲۸۵
ناصرحجتي  هايده ۲۸۶

 رودسری
 اراک يگانه طيبه ۳۰۱ رودسر

 خرم آباد يگانه فرشته ۳۰۲ تبريز ناصرملي کاظم  ۲۸۷
 تبريز سف پورزنديو محمدرضا ۳۰۳ تهران بني سيف محمد ۲۸۸
صومعه سرا يوسفي بتول ۳۰۴ اصفهان نصرآزادانيحسين علي  ۲۸۹

 . امضای ديگربداليل امنيتي چاپ نشده است٢١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

١٩٨ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي مسئولين نهادهای سازمان مجاهدين در  -۵
 ۱۳ جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 اروميه بهرامي فر الهه ۳۵۵ مرند آقاجاني محمد ۳۲۶
 رامسر پروانه فروزنده ۳۵۶ خوی ابراری مصطفي ۳۲۷
 بابل پروری فاطمه ۳۵۷ تهران ابراهيم محمود ۳۲۸
 تهران پروين شهرام  ۳۵۸ قوچان ابراهيم پور صديقه  ۳۲۹
 قائمشهر پورحيدريان حسين ۳۵۹ اقليد ابوالحسيني عبدالرسول ۳۳۰
 اصفهان پورطباخ بدری ۳۶۰ اراک اجتهادی احمد ۳۳۱
 رشت پورتولمي سيده محبوبه ۳۶۱ خوی احمدی غالمعلي  ۳۳۲
 مشهد پورمحمدی حسن ۳۶۲ شاهرود اخياني زهره  ۳۳۳
 رودسر پورهاشم تبريزی ثريا ۳۶۳ تهران اورديخاني معصومه ۳۳۴
 بابلسر يچگاهپ ام کلثوم ۳۶۴ صومعه سرا ارزبيگي نزهت ۳۳۵
 سنندج پيرنژاد آفت ۳۶۵ آمل اسحاق تباراندواری محمد صالح ۳۳۶
 سنندج پيرنژاد بيژن ۳۶۶ ايالم اسالمي بهروز ۳۳۷
 زنجان ترابي مسعود ۳۶۷ قوچان اشرفي ناطقه ۳۳۸
 آبادان ترک پور حميدرضا ۳۶۸)تهران(اوين اعرابي سيدضياء ۳۳۹
 اصفهانرکي کوهانستانيت مرتضي ۳۶۹ خوی افتخار فاطمه ۳۴۰
 تهران تقديری حسن  ۳۷۰ تهران افتخاری عباس ۳۴۱
 نور توکلي ماشاءاهللا ۳۷۱ کرج امامي مصطفي ۳۴۲
 تهران تهراني اقدس ۳۷۲ تهران اميني محسن  ۳۴۳
 اروميه جان احمدلو محمد مسعود ۳۷۳ بانه اميني مصطفي ۳۴۴
 هدمش جاهدنيا هادی ۳۷۴ اهواز انصاری محسن  ۳۴۵
 تبريز جدی ابراهيم ۳۷۵ شيراز ايزدی محمدحسن ۳۴۶
 آبادان جديديان عادل ۳۷۶ تهران باروتي محمدآبادی محسن  ۳۴۷
 اسالم آباد جعفری محمدرضا ۳۷۷ فيروزکوه باطبي وحيد ۳۴۸
 تهران جلوخاني نيارکي )منيژه(خديجه ۳۷۸ قزوين برهاني مفيد ۳۴۹
 تهران جوراب باف خسروشاهياسماعيلسيد ۳۷۹ تهران بزرگانفرد زهرا ۳۵۰
 صومعه سرا چاوشي سعيد ۳۸۰ تهران بقايي محمدحسين ۳۵۱

 مياندوآب چهرآزاد بيوک ۳۸۱ قائمشهر بوداغي ربابه ۳۵۲
 رامسر حدادی مقدم محمدحسن ۳۸۲ بناب بوداغچي محمدرضا ۳۵۳
 مياندوآب حسن زاده بهرام ۳۸۳ نيشابور بهبودی مهری  ۳۵۴

  درصفحه بعدادامه جدول



 سازماندهي هرمي

١٩٩ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠ادامه اسامي مسئولين نهادهای سازمان مجاهدين در 
 ۱۳ ادامه جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 کرج رضاقلي محمود ۴۱۳ تهران حسني پور زهره ۳۸۴
 تهران رضائي فاطمه ۴۱۴ قائمشهر حسيني ازاندهي شعبان ۳۸۵
 مشهد رفيعي ميترا ۴۱۵ تهران حسيني عراقي مهدی ۳۸۶
 آبادان رفيعي پور حميد ۴۱۶ نقده حق وردی حسينيه ۳۸۷
 سمنان رودباری حسن  ۴۱۷ تبريز حقي منيع کريم ۳۸۸
 همدان زبرجديان محمدحسين ۴۱۸ تبريز حيدرنيا عليرضا ۳۸۹
 اصفهان زری باف عباس ۴۱۹ بيرجند خادمي محمدعلي ۳۹۰
 تبريز زمان زاده شهناز ۴۲۰ قزوين خدابنده محمد ۳۹۱
 تبريز زين العابديني چرندابي حوريه ۴۲۱ تبريز خسروشاهي حسين ۳۹۲
 زنجان سارنچه مجتبي ۴۲۲ بيجار خسروی مصطفي ۳۹۳
 خوی ساعي علي اصغر ۴۲۳ مشهد خلخالي شانديز علي ۳۹۴
 سنقر ساالری ابوالقاسم ۴۲۴ تبريز خياباني لعيا ۳۹۵
 مسجدسليمان ساماني نادرقلي ۴۲۵ تبريز خياباني محمدعلي ۳۹۶

 تهران سجادی سرشک سيدعلي ۴۲۶ تبريز خياباني مينا ۳۹۷
 گلپايگان سروری فاطمه ۴۲۷ تهران دادگرنجمي نادر ۳۹۸
 درود سعيدی پرويز ۴۲۸ تهران داعي االسالم فاطمه ۳۹۹
 رانته سليماني فريد ۴۲۹ مشهد دربان لقماني احمد ۴۰۰
 تهران سليمي طاری محمد ۴۳۰ خرمشهر دلفي عبدالرضا ۴۰۱
 سياهکل رود سياهکل رودی صنوبر ۴۳۱ اراک ديوساالر علي اصغر ۴۰۲

 تهران سيدی منير ۴۳۲شهميرزاد ذاکری مجتبي ۴۰۳
 تهران شادباش مهری  ۴۳۳ شهسوار ذبيحيان لنگرودی صغری ۴۰۴
 شهرری ادلوش حسين ۴۳۴ قوچان رافتي مقدم محمد ۴۰۵
 شيراز شاه حسيني مريم ۴۳۵ بجنورد رجائيان لوئيز ۴۰۶
 عجب شير شاهين نير ۴۳۶ خرم آباد رجبيان صديقه ۴۰۷
 زنجان شريعت فرح  ۴۳۷ تهران رحماني احمد ۴۰۸
 گلپايگان شريفي جالل ۴۳۸ تهران رحمانيان سودابه ۴۰۹
 انتهر شعباني سهيال ۴۳۹ ماسوله رحمتي ماسوله صادق ۴۱۰
 تهران شکرالهي يانچشمه محمد ۴۴۰ تهران رحيمي کبری ۴۱۱
 برازجان شهندثابت محمدکاظم ۴۴۱ تهران رستگارمحمدزاده عليرضا ۴۱۲

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٠٠ 

 ١٣٦٤ خرداد ٢٠ادامه اسامي مسئولين نهادهای سازمان مجاهدين در 
 ۱۳ ادامه جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام فردي محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 شيروان فايقي مهری ۴۷۱ يزد شيرخدا محمدحسين ٤٤٢
 تهران فتح پورپاکزاد فريدون ۴۷۲ مشهد شيرمحمدی زهره  ٤٤٣
 يزد فتوت اکبر ۴۷۳ همدان شيشه گران محمدعلي ٤٤٤
 اشنويه فراخان محمدامين ۴۷۴ رشت صابری ليف شاگرد حميد ٤٤٥
 تهران فرخندی جالل الدين ۴۷۵ قم صادقي رضا ۴۴۶
 تهران فرزان يار سعيد ۴۷۶ تهران صانعي ميمنت ۴۴۷
 تهران فرشچيان فاطمه ۴۷۷ مشکين شهر صباحتي محبوب ۴۴۸
 يزد فرقاني علي اکبر ۴۷۸ مشهد صبوری سعيده ۴۴۹
 زرقان فالحتي حميد ۴۷۹ خرم آباد صوفي زاده محمدعلي ۴۵۰
 زنجان فضلي حسين ۴۸۰ همدان صمدی اعظم السادات ۴۵۱
 تهران فهيمي علي اصغر ۴۸۱ تهران ضيائي ميرزائي طاهره ۴۵۲
 تهران فيض بخش بازرگاني سيده زهرا ۴۸۲ قم طاطائي سرشار محمدعلي ۴۵۳
 تهران فيضي جميله  ۴۸۳ تهران طاعتي اصل حميده ۴۵۴
 تبريز قاسمي پناهي محمدحسين ۴۸۴ تهران طريقي سهيال ۴۵۵
 تبريز قرباني جميله ۴۸۵ تبريز عطلو ژيال ۴۵۶
 سنندج )شعيب(قرباني  عبدالحميد ۴۸۶ دامغان طلوع بيدختي طاهره ۴۵۷
 مشکين شهر قرباني نيگجه علي اکبر ۴۸۷ قزوين عبدالهي علي  ۴۵۸

 تهران قريشي سيدرضا ۴۸۸ اردبيل عبادی ابوذر علي اشرف ۴۵۹
 قزوين ه چيکاس محمدمهدی ۴۸۹ ساری عرب خزائلي غالمعلي ۴۶۰
 بروجرد کاکاوند فروزنده  ۴۹۰ مشهد عرفانيان گالب فروش هادی  ۴۶۱
 تهران کامکار زهره  ۴۹۱ تايباد عطائي گل جان ۴۶۲
 تهران کبيری اصلي فر صديقه ۴۹۲ اصفهان عطريان زهره  ۴۶۳
 بوکان کدخدامحمدی علي  ۴۹۳ تهران علوی افشين ۴۶۴
 گرگان کرباليي حاج محمدی عافت  ۴۹۴ گرگان علي اکبرآقادخت اشرف ۴۶۵
 کاشان کرماني علي  ۴۹۵ گرگان علي اکبرآقادخت زهرا ۴۶۶
 همدان کرمي مهناز ۴۹۶ سقز علي نژاد نوزاد ۴۶۷
 نور کريمي منيژه ۴۹۷ قائمشهر غفاری کوچک سرائي علي اکبر ۴۶۸
 رشت کهني حبيب ۴۹۸ پاوه غالمي انجيرکي فاطمه  ۴۶۹
 تهران گالستان منصوره ۴۹۹ تهران يغنيمت مصطفي ۴۷۰

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ١٣٦٤ خرداد ٢٠ادامة اسامي مسئولين نهادهای سازمان مجاهدين در 
 ۱۳ ادامة جدول شماره

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 قائمشهر ميرمحمدی سيدجعفر ۵۲۵ مشهد گرابيان زهرا ۵۰۰
 تهران نامور نوشين ۵۲۶ تهران گرانمايه هيمهف ۵۰۱
 تهران نسب زاده ليدا ۵۲۷ بوکان گورکي عبدالرحمن ۵۰۲
 تهران نظام الملکي مريم ۵۲۸ شيراز گوگردی جواد ۵۰۳
 گرگان نظری علي آبادی نسرين ۵۲۹ آستانه اشرفيه لطيفي راد ابراهيم ۵۰۴
 ميهارو نعيم سپيده ۵۳۰ لنگرود مجدزاده فرشته  ۵۰۵
 تهران نورعلي محمدحسن ۵۳۱مياندوآب مجيدی نصراهللا  ۵۰۶
 سنندج نوری شهناز ۵۳۲ اروميه محسني برنج اباد محمد  ۵۰۷
 تهران نوری زهراخاتون ۵۳۳ تهران محمدعلي کاظم  ۵۰۸
 تهران نوری مريم ۵۳۴ تبريز محمدی سهالن ايوب ۵۰۹
 شهرکرد نيکخو حسين ۵۳۵ اصفهان مزروعي سبداني زهرا ۵۱۰
 قزوين نيک نيا محمدعلي ۵۳۶ تهران مشتری سعيد ۵۱۱
 زنجان ولي پور محمود ۵۳۷ تبريز مشفق نيا مهين ۵۱۲
 شهسوار وهابي سيدعبدالغفور ۵۳۸ مشهد معصومي بتول ۵۱۳
 خمين هادی مهرداد ۵۳۹ اصفهان مغاره عابد سعيد ۵۱۴
 دامغان هاشمي سيدعلي ۵۴۰ تهران مالحاجي حميدرضا ۵۱۵
 ايوانکي هاشمي فريا ۵۴۱ آبادانمالزاده صادقيون سيمين ۵۱۶
 قزوين همافر فاطمه ۵۴۲ تهران موسوی)افسانه(اکرم ۵۱۷
 اهواز هوشيارفرد علي ۵۴۳ تبريز موسوی خطيبي جميله ۵۱۸
 مشهد هوشياريزديان سيدمحسن ۵۴۴ تبريز موسوی خطيبي عارفه ۵۱۹
 آذرشهر  زاده آذرديزجييداهللا حسن ۵۴۵ همدان مهری امير ۵۲۰
 ساری يعقوبيان نرگس ۵۴۶ تهران مهرام نيا ژاله ۵۲۱
 تبريز يگانه مهرانگيز ۵۴۷ تهرانميرداماداصفهاني محمدحسين ۵۲۲
 شهِرار يوسفي حميد ۵۴۸ تهران ميرشريف سيدمحمود ۵۲۳
 آمل يوسفي منيره ۵۴۹ تهران )بارون. م(ميرميران  مجتبي ۵۲۴

 .بداليل امنيتي چاپ نشده است  امضای ديگر٢٦  
  عدد۵۷۵مجموع امضاء ها 
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 عنوان رهبره ، مسعود رجوی ب۱۳۶۴در جريان انقالب ايدئولوژيک خرداد 
بقية مرکزيت سازمان منحل  سياسي و نتيجتاً دفتر و دش معرفي  سازمانايدئولوژيک

ايي س سازمان، مرکزيت شورأ چرا که با وجود يک فرد تصميم گيرنده در ر,شد
در سازماندهی جديد بعد از خرداد . دارا ازدست مي د وجودی خود دليل سازمان ديگر

اين .  همه مسئولين سلب مسئوليت شدندبعد, ندابتدا همه عضويت ها لغو شد، ۱۳۶۴
 و رده جديد بگيرند  بيعت کنند سازمانمي بايستي طبق سنت اسالمي با امام جديدافراد 

ت أهي« کميته مرکزی سازمان تبديل به ، جريانةادامدر . و به كار گمارده شوند
 و ،در حقيقت مرکزيت دموکراتيک سازمان منحل. دشسازمان های تابعه آن   و»اجرايي

 ديگر رجوي. دشمعرفي سازمان مجاهدين خلق عنوان رهبر بالمنازع ه مسعود رجوی ب
 در ديگر تنها وا . اعالم شدمبرانيز انتقاد پذيری   وپاسخگويياز همه مسئوليت های 

اين  مهدی ابريشمچي در. !!قرار داده شدتماس   نيز در خدابا  و،بود جوابگو  خدابرابر
 :رابطه مي گويد

مسئول مسعود « مسعود است و دست يافتن به اين رهبری، مسئوليت همه ما با از بعد
  .خداست حساب مسعود با حسابرسي مي کند و ما يعني مسعود از» فقط خداست
ه هاي خود  به نقل از جزو راقبل اصول حاکم بر يک تشکيالت انقالبي در سطور

 نتيجه به سادگيمي شود  ،جديدسازمان به شكل با رهبری . نشان داديم سازمان اين
، »تيکامرکزيت دموکر« يعني ،اين سازمانسه اصل از اصول دست كم گرفت که 

كه چرا . ند بکلي نقض شد مرحلهين در ا» رهبری جمعي«و » خود از انتقاد و انتقاد«
بخود   خود، سازمانمسئول اول ايدئولوژيک و عنوان رهبره با معرفي رجوی ب

قاد تاناصل . داددست  از راش رهبری جمعي کاربرد  شورايي وامرکزيت دموکراتيک ي
 در رهبری فردی، .مي کند انتقاد از خود تنها در رهبری جمعي است که معني پيدا و

  تبديل.مخفي نمي کند خود سازمان هم اين امر را. منتفي است ز رهبر اساساً اانتقاد
 . از همين نقض اصول سرچشمه مي گيرد»هيئت اجرايي« به »مرکزيت جمعي« شدن

از عمليات موسوم به فروغ  بعدتا نيز  »ت اجرايي جديدأهي«اسامي اعضای 
 تن ۱۴۰۰ به کشته شدن بيش از اين عمليات که منجر بعد از.  اعالم نشداساساً ،جاويدان

 بايد تاكيد اين را هم الزاماً.  سازمان شد، سازماندهي مجددی انجام گرفت نيروهاياز
 در وبودند شده   بسياری از کادرهای سازماني مسئله دار،كرد كه بعد از اين عمليات

 . شرف بيرون رفتن ازسازمان بودند
                                                           

 چي دربارة انقالب ايدئولوژيک شمي کتاب سخنراني مهدی ابر)
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شجويان مسلمان خارج کشور در مريم رجوی در نشريه اتحاديه انجمن های دان
عمليات فروغ جاويدان، اسامي   ازپس ماه ٨ يعني ۱۳۶۸ فروردين ۲۵مورخ  ۱۶۸شماره 

  سازمان مجاهدين، کانديداهای هيأت اجرايي وت اجراييأهياعضای از  تن ١٢٠
اين اعالم اسامي طبق . معاونين هيأت اجرايي را بعد از تجديد سازماندهي اعالم کرد

ارتش وابسته به آن  م برای اين انجام گرفت که نشان دهد سازمان مجاهدين وگفته مري
در حقيقت اين اعالم اسامي بيشتر جنبه سياسي داشت تا جنبه اعالم . بين نرفته اند از

 !شانياسامي نفرات تشكيالتي و مسئوليت ها
 سازمان مجاهدين، ت اجراييأهي تن اعضای ١٢٠در جداول صفحات بعد اسامي 

معاونين هيأت اجرايي بنقل از نشريه اتحاديه انجمن های  ديداهای هيأت اجرايي وکان
 .شود درج مي ۱۳۶۸ فروردين ۲۵مورخ  ۱۶۸دانشجويان مسلمان خارج کشور شماره 

 

 ١٣٦٨اسامي هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در فروردين 
 ۱۴ جدول شماره

 رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي

 ١ حسين ابريشمچي ١٨ فائزه حصاری ٣٥ سهيالصادق

 ٢ مهدی ابريشمچي ١٩ عباس داوری ٣٦ شهرزادصدرحاج سيدجوادی

 ٣ مرتضي اسماعيليان ٢٠ ابراهيم ذاکری ٣٧ محمدطريقت

 ٤ محمودائمي ٢١ حسين ربوبي ٣٨ کبری طهماسبي

 ٥ مهدی افتخاری ٢٢ زهرارجبي ٣٩ ریفاطمه طهو

 ٦ مهين افشار ٢٣ بيژن رحيمي ٤٠ محمودعضدانلو

 ٧ فرهادالفت ٢٤ آزاده رضائي ٤١ محمودعطايی

 ٨ عليرضاباباخاني ٢٥ محسن رضائي ٤٢ مهدی عقبايی

 ٩ براعیمهدی  ٢٦ فاطمه رضائي ٤٣ عذراعلوی طالقاني

 ١٠ جوادبرومندمحمد ٢٧ محمدسادات دربندی ٤٤ فرزانه فکوری

 ١١ زهره بني جمالي ٢٨ مهوش سپهری ٤٥ پرويزکريميان

 ١٢ صديقه تقي آبادی ٢٩ محسن سياه کال ٤٦ مهدی مددی

 ١٣ توحيدیمحمدعلي  ٣٠ محمدسيدالمحدثين ٤٧ اسماعيل مرتضايی

 ١٤ جابرزاده محمدعلي  ٣١ حوری سيدی ٤٨ جالل منتظمي

 ١٥ حبوبه جمشيدیم ٣٢ حميده شاهرخي ٤٩ محمدحسين مهدوی

 ١٦ جوادی اصلعفت  ٣٣ احمدشکراني ٥٠ محمودمهدوی

 ١٧ خدايی صفتعلي  ٣٤ ثرياشهری ٥١ فرشته يگانه
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 ١٣٦٨اسامي کانديداهای هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در فروردين 
 ۱۵ جدول شماره

 رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي

 ٥٢ نادرافشار ٥٧ مجيدحريری ٦٢  فتح اهللا نژادمهدی

 ٥٣ احسان امين الرعايا ٥٨ حسين رحيمي ٦٣ عبدالوهاب فرجي نژاد

 ٥٤ محبوبه پرطولمي ٥٩ فروغ زرکش ٦٤ علي فيض

 ٥٥ زهراتيفتکچي ٦٠ محمدرضاصباحي ٦٥ محمدعلي محتسبي

 ٥٦ علي نقي حدادی ٦١ علي اکبرعباسيان ٦٦ محمدرضامناني

 

 
 ١٣٦٨مي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در فروردين اسا

 ۱۶ جدول شماره

 رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي رديف نام ونام خانوادگي

 ٦٧ ابراهيم آل اسحاق ٨٥ هدايت اهللا حکيمي نژاد ١٠٣ علي صدرحاج سيدجوادی

 ٦٨ زهره اخياني ٨٦ محمدحياتي ١٠٤ عبدالمجيدعالميان

 ٦٩ سعيداسدی طاری ٨٧ نيکوخائف ١٠٥ شهره عين اليقين

 ٧٠ محسن اميني ٨٨ عليرضاخوشنويس ١٠٦ مرضيه غفاری

 ٧١ احمدانتظاری ٨٩ حسين دادخواه ١٠٧ حسين فرزانه سا

 ٧٢ اطهرانوری ٩٠ محمدرضاده ١٠٨ جليل فقيه دزفولي

 ٧٣ حميدباطبي ٩١ مشهودديانتي ١٠٩ مهنازکرمي

 ٧٤ ميتراباقرزاده ٩٢ رعنارحيمي ١١٠ يغالمعباس گرماب

 ٧٥ مهنازبزازی ٩٣ زهرارضويان ١١١ زهراگوهريان

 ٧٦ حجت اهللا بني عامری ٩٤ نادررفيعي نژاد ١١٢ حسن محصل

 ٧٧ محمدرضابوقداچي ٩٥ حسن رودباری ١١٣ محمدرضامرادی

 ٧٨ نسرين پارسيان ٩٦ محمدسادات خوانساری ١١٤ محمدرضامرادی نسب

 ٧٩ بدری پورطباخ ٩٧ شمس الحاجيه سعادتي ١١٥ ق نيامهين مشف

 ٨٠ محمدعلي تسليمي ٩٨ سعيده شاهرخي ١١٦ بهمن معيری

 ٨١ عالءالدين توران ٩٩ سهيالشعباني ١١٧ سيدرحيم موسوی

 ٨٢ ياسرجهان نژادی ١٠٠ محمدشعباني همت ١١٨ فاطمه ميرسيدی

 ٨٣ قيناهيدحاج سيدصاد ١٠١ حسين شهيدزاده ١١٩ مهنازميمنت

 ٨٤ کريم حقي ١٠٢ حميدصابری ١٢٠ محسن نيکنامي
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فارس  در بحبوحه جنگ خليج و ١٣٧٠پائيز  در سازمان تجديد سازماندهي بعدی
 .نجام گرفتا

 اين بود که مرکزيت اجرايي جديدی بنام پيشينفرق اين سازماندهي با سازماندهي 
 ، شدهنيز حذفت اجرايي  پست معاونين هيأضمناً وبود شده   ايجاد»شورای مرکزی«

 .شده بود جايگزين هامسئولين نهاد به جاي آن عنوان
جديد سازماندهي  از  خبر١٣٧٠يک شماره فوق العاده در پائيز   در»مجاهد«نشريه 

 تن اعضای شورای مرکزی جديد سازمان مجاهدين خلق ٨٣٧اسامي  داد وسازمان 
مان مجاهدين اسامي شورای مرکزی  که سازبوداين آخرين باری . کرد ايران را منتشر

 . کرد را منتشر خود
كليشه شده در صفحات بعد اسامي اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين 

 . است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٠٦ 

  تن اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايران٨٣٧اسامي 
 )١٣٧٠ شماره فوق العاده پائيز »مجاهد«نشريه  بنقل از(

 

 ١٣٧٠أت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز اسامي هي -١
 ۱۷ جدول شماره

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ١ سپيده ابراهيمی تهران ٢٧ محمدرضا بوغداچی بناب

 ٢ حسين ابريشمچی تهران ٢٨ ماندانا بيدرنگ تهران

 ٣ مهدی ابريشمچی تبريز ٢٩ بدری پورطباخ اصفهان

 ٤ زهره اخيانی شاهرود ٣٠ اصغر پوريا مفرد اصفهان

گچساران ٣١ مهرافروز  پيکرنگار تهران  ٥ طوبی ارجمندی

 ٦ مرتضی اسماعيليان اصفهان ٣٢ صديقه تقی آبادی نيشابور

 ٧ مهدی افتخاری تهران ٣٣ محمدعلی توحيدی خانيکی گناباد

 ٨ احمد افشار مشهد ٣٤ عالءالدين توران تهران

 ٩ مهين افشار ابهر ٣٥ محمدعلی جابرزاده انصاری هاناصف

 ١٠ مريم اکبرزادگان تهران ٣٦ محبوبه جمشيدی تهران

 ١١ فرهاد الفت شيراز ٣٧ عفت جوادی اصل تهران

 ١٢ احسان امين الرعايا نهاوند ٣٨ فرح حاج يوسف مختار تهران

 ١٣ محسن امينی تهران ٣٩ ناهيد حاجی سيدی صادقی تهران

 ١٤ علی اکبر انباز تهران ٤٠ علی نقی حدادی انسمن

 ١٥ اطهر انوری شيراز ٤١ زهره حسنی پور تهران

 ١٦ عليرضا باباخانی تهران ٤٢ هدايت اهللا حکيمی نژاد جهرم

 ١٧ مرضيه باباخانی تهران ٤٣ محمد حياتی تهران

فيروزکوه ٤٤ قدرت اهللا حيدری همدان  ١٨ حميد باطبی

 ١٩ زهرا بخشايي گلپايگان ٤٥ نيکو  خائفی اشکذری مشهد

 ٢٠ مهدی براعی قم ٤٦ مسعود خدابنده تهران

 ٢١ جواد برائی شيراز ٤٧ مسعود خدابنده تهران

 ٢٢ محمدجواد برومند جاهد اول مشهد ٤٨ علی خدايی صفت تهران

 ٢٣ معصومه بلورچی بابل ٤٩ قدسی خرازيان تهران

 ٢٤ زهره بنی جمال اراک ٥٠ زيبا خرسندی آشتيانی آشتيان

 ٢٥ حجت اهللا بنی عامر راميان ٥١ عليرضا خوشنويس طرقبه مشهد

 ٢٦ رباب بوستانی کازرون ٥٢ فائزه خياط حصاری تهران

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢٠٧ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز 
 ۱۷ ادامه جدول شماره

 رديف نام نام خانوادگي  تولدمحل رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٥٣ فاطمه داعی االسالم تهران ٨٢ محسن سياهکاله تهران

 ٥٤ ترانه داوران رشت ٨٣ سيدمحمد سيدالمحدثين قم

حوريه  سيدی کمجانی تهران
 السادات

 ٥٥ عباس داوری تبريز ٨٤

 ٥٦ محمد جواد دبيران تهران ٨٥ حميده شاهرخی اميری تهران

 ٥٧ فرشته دشتی آبادان ٨٦ يمابراه ذاکری تهران

 ٥٨ ليال دشتی آبادان ٨٧ سعيده شاهرخی اميری تهران

 ٥٩ مشهود ديانتی زنجان ٨٨ زهره شفايی اصفهان

 ٦٠ ابراهيم ذاکری تهران ٨٩ احمد شکرانی اصفهان

 ٦١ حسين ربوبی قوچان ٩٠ اکرم شهرابی فراهانی تهران

 ٦٢ بتول رجايی آمل ٩١ ثريا شهری خرمشهر

 ٦٣ زهرا رجبی تهران ٩٢ مهناز شهنازی گرگان

 ٦٤ سودابه رحمانيان تهران ٩٣ حسين شهيدزاده آبادان

 ٦٥ بيژن رحيمی قوچان ٩٤ محمدرضا شيرمحمدی مشهد

 ٦٦ کبری رحيمی قره تپه تهران ٩٥ سهيال صادق تهران

 ٦٧ محمدعلی رستم پور تهران ٩٦ سيده مريم صالح رشت

 ٦٨ آزاده رضايی تهران ٩٧ سعيده صبوری مشهد

صدرحاج سيدجوادی تهران  ٦٩ محسن رضايی تهران ٩٨ سيدعلی

صدرحاج سيدجوادی تهران  ٧٠ فاطمه رمضانی تهران ٩٩ شهرزاد

 ٧١ حسن رودباری سمنان ١٠٠ محمدرضا طامهی شيراز

 ٧٢ هادی روشن روان همدان ١٠١ احمد طبايی تهران

 ٧٣ هاجر ريحانی مقدم راصومعه س ١٠٢ محمد طريقت منفرد تهران

 ٧٤ زهرا زارع پور اصفهان ١٠٣ سهيال طريقی تهران

 ٧٥ فروغ زرکش يزدی مشهد ١٠٤ کبری طهماسبی تهران

سادات خوانساری تهران ١٠٥ فاطمه طهوری ساری  ٧٦ سيدمحمد

 ٧٧ سيدمحمد سادات دربند تهران ١٠٦ محبوبه عالی ايولی ساری

 ٧٨ مهوش سپهری سنندج ١٠٧ علی اکبر عباسيان گلپايگان

 ٧٩ ليال سعادت نژاد قائمشهر ١٠٨ محمود عضدانلو تهران

 ٨٠ فريد سليمانی سوادکوهی تهران ١٠٩ محمود عطايی تايباد

 ٨١ فريدون سليمی اهواز ١١٠ زهره عطريان اصفهان

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٠٨ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز 
 ۱۷ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ١١١ محمدمهدی عقبايی خاک تهران ١٣١ اسماعيل مرتضايی مشهد

 ١١٢ عذرا علوی طالقانی تهران ١٣٢ زهرا مريخی قائمشهر

 ١١٣ هرهش عين اليقين اصفهان ١٣٣ مهين مشفق نيا تبريز

 ١١٤ مهدی فتح اهللا نژاد تبريز ١٣٤ شهره مقدس جعفری بروجرد

 ١١٥ عبدالوهاب فرجی نژاد جهرمی جهرم ١٣٥ سيمين مالزاده صادقيون آبادان

 ١١٦ مريم فضل مشهدی تهران ١٣٦ جالل منتظمی مشهد

 ١١٧ جليل فقيه دزفولی تهران ١٣٧ ميرحسين موسوی نياسيگاری چالوس

 ١١٨ علی اهیفيضی شبگ تهران ١٣٨ محمود مهدوی قائمشهر
 ١١٩ علی اصغر قديری شهرضا ١٣٩ رباب مهدويه مراغه

 ١٢٠ سهيال قنبر نژاديان شيرازی شيراز ١٤٠ محمدسعيد مهدويه مراغه

 ١٢١ وجيهه کرباليی فتاح تهران ١٤١ مهناز ميمنت تهران

کبوترآهنگ ١٤٢ عباس ميناچی تهران  ١٢٢ مهناز کرمی
ناصرحجتی رودسری رودسر  ١٢٣ پرويز کريميان اصفهان ١٤٣ هايده

 ١٢٤ زهرا گرابيان مشهد ١٤٤ کاظم ناصرملی تبريز
 ١٢٥ گيتی گيوه چينيان زاده تهران ١٤٥ حسن نظام الملکی تهران

 ١٢٦ فائزه محبت کار آبادان ١٤٦ محسن نيکنامی گلپايگان
 ١٢٧ محمدعلی محتسبی بهبهان ١٤٧ فاطمه همافر قزوين

 ١٢٨ عليرضا محمدزاده مشهد ١٤٨ فرشته يگانه خرم آباد
صومعه سرا  ١٢٩ مهدی مددی مشهد ١٤٩ بتول يوسفی

تربت جام      ١٣٠ محمدرضا مرادی نسب

 

 ١٣٧٠اسامي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز  -٢
 ۱۸جدول شماره 

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ١٥٠ حبيب اهللا آزاده تهران ١٥٥ معصومه بقرايیاحتشا  مشهد

 ١٥١ عيسي آزاده جيرفت ١٥٦ گيتا احمدخان بيگي تهران

 ١٥٢ محمدابراهيم آل اسحاق قم ١٥٧ محمود احمدی تهران

 ١٥٣ صديقه ابراهيم پور قوچان ١٥٨ حميد اسماعيل زاده تهران

 ١٥٤ افشين ابراهيمي فخار تهران ١٥٩ ناطقه اشرفي قوچان

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢٠٩ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز 
 ۱۸ ادامه جدول شماره

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ١٦٠ کبری افشار شهريار ١٨٩ حسن تقديری تهران

 ١٦١ يممر اکبری سواره دوگنبدان ١٩٠ ماشااهللا توکلی نور

 ١٦٢ مصطفي امامي کرج ١٩١ زهرا ریذتوکلی اشک تهران

 ١٦٣ احمد انتظاری نجف آبادی نجف آباد ١٩٢ فريده توکلی طرقی تهران

 ١٦٤ محمود اتمي قوچاني قوچان ١٩٣ شاهرخ توکلی نيشابوری تهران
 ١٦٥ انسيه باباخاني تهران ١٩٤ زهرا تيفتکچی همدان
 ١٦٦ سعيدرضا باقرزاده انتهر ١٩٥ سيما جرارحی آبادان
 ١٦٧ عبدالرضا باقرزاده مشهد ١٩٦ عليرضا جعفرزاده مشهد

 ١٦٨ ميترا باقرزاده آبادان ١٩٧ حشمت اهللا جوادی اليگودرز

 ١٦٩ بهروز باورچي تهران ١٩٨ سعيد چاوشی گسگری صومعه سرا

 ١٧٠ اميد برومند مشهد ١٩٩ احمد چکشی شاهرود

حاج کاظم کاشانی تهران  ١٧١ مهناز بزازی کردکوی ٢٠٠ مدجوادمح

 ١٧٢ زهرا بزرگان فرد تهران ٢٠١ مهری حاجی نژاد خوی

 ١٧٣ رحمت بلوک نخجيری الهيجان ٢٠٢ شهين حائری يزد

 ١٧٤ مسعود بني صدر تهران ٢٠٣ بهرام حسن زاده مياندوآب

حسن زاده محصل مشهد  ١٧٥ احمد بوستاني شيراز ٢٠٤ حسن

ازیحسين تاش شير شيراز  ١٧٦ نسرين پارسيان تبريز ٢٠٥ شهال

 ١٧٧ جالل پراش منزه تهران ٢٠٦ صديقه حسين محمدی تهران
 ١٧٨ فاطمه پروری بابل ٢٠۷ حميد رضا حکيمی طرقی تهران

 ١٧٩ محمدصادق پشم فروش اهواز ٢٠۸ احمد حنيف نژاد تبريز

 ١٨٠ عليرضا پناهي اصفهان ٢٠۹ مهدی خدايی صفت تهران

 ١٨١ محبوبه پورتولمی رشت ٢۱۰ فاطمه منددخر قزوين
 ١٨٢ هاله پورکرامتی تهران ٢۱۱ مجيد خرسندی آستانه آستانه

 ١٨٣ عليرضا پورمحمد آستارا ٢۱۲ سيما دادجو بجنورد

 ١٨٤ علی پورمحمدی رودسر ٢۱۳ نادر دادگر تهران

 ١٨٥ مسعود پويان مهرکاسه چی قزوين ٢۱۴ سيدحسين داعی االسالم تهران

 ١٨٦ ام کلثوم پچيگاه بابلسر ٢١٥ زهرا دخت مسرور معه سراصو

 ١٨٧ معصومه پيرهادی تهران ٢١٦ محمود دربهانی تهران

 ١٨٨ مريم تدينی نوايی مشهد ٢۱۷ محمدحسين دماری يام مرند

 ادامه جدول درصفخه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢١٠ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز 
 ۱۸اره  جدول شمهادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٢۱۸ هوشنگ دودکاتی خوی ٢۴۷ محمدعلی شفيع زاده آمل

 ٢۱۹ محمدرضا دها بافق ٢۴۸ عبداهللا شمس اللهی اراک

 ٢۲۰ پوران دهگانپور يزد ٢۴۹ نصراهللا شياسی ارانی آبادان

 ٢۲۱ عارف بديان تهران ٢۵۰ زهره شيرمحمدی مشهد

 ٢۲۲ حميد ربيع تهران ٢۵۱ شيوا صادق تهران

 ٢۲۳ احمد رحمانی تهران ٢۵۲ مهران صادق تهران

 ٢۲۴ حسين رحيمی قوچان ٢۵۳ محمدجواد صالح تهرانی مشهد

مشکين شهر  ٢۲۵ رعنا رحيمی تهران ٢۵۴ محبوب صباحتی

 ٢۲۶ صرعبدالنا رشيدی خرم آباد ٢۵۵ محسن صديقی اميری )بابل(اميرکال 

 ٢۲۷ زهرا رشيدی مهرآبادی تهران ٢۵۶ پروين صفايی همدان

 ٢۲۸ سليمه رضايی رودسر ٢۵۷ صديقه صمدی کوچکسرايی قائم شهر

 ٢۲۹ مرتضی رضوی بهشهر ٢۵۸ حميده طاعتی اصيل تهران

 ٢۳۰ ميترا رفيعی مشهد ٢۵۹ مجيد طالقانی تهران

 ٢٣١ نادر رفيعی نژاد تهران ٢۶۰ ژيال طلوع تبريز
 ٢٣۲ سنابرق زاهدی نيستانی اصفهان ٢٦١ محمود عابديان اميری بابل

 ٢٣۳ عليرضا زائرمقدم الهيجان ٢٦٢ عبدالمجيد عالميان بابل

 ٢٣۴ افسانه زهری تهران ٢٦٣ رقيه عباسی قائم شهر

 ٢٣۵ سيدمحمدحسين سبحانی ساوه ٢٦٤ المعلیغ عرب خزائلی ساری

 ٢٣۶ قباد سعيدپور اراک ٢٦٥ هادی عرفانيان گالب فروش مشهد

 ٢٣۷ کوروش سعيدی تهران ٢٦٦ رباب عزيزی فرد خالص شيراز

 ٢٣۸ نير سلطانی اهری اهر ٢٦٧ افشين علوی تهران

 ٢٣۹ جواد سليمانجاه اردبيل ٢٦٨ مرضيه علی احمدی کرمان

 ٢۴۰ مهناز سليميان تهران ٢٦٩ مهری عليقلی تهران

 ٢۴۱ ادقص سيدی تبريز ٢۷۰ حسن عنايت همدان

 ۲۴۲ بهشته شادرو رشت ٢۷۱ مرتضی غفاريان اصفهان

 ٢۴۳ صديقه شاهرخی اميری تهران ٢۷۲ مجيد فردی شيوياری تهران

 ٢۴۴ اصغر شريفی تهران ٢۷۳ حسين فرزانه سا تهران

 ٢۴۵ سهيال شعبانی تهران ٢٧٤ مهدی فرزانه کاری رشت

 ٢۴۶ محمد شعبانی همت همدان ٢٧٥ احمد فروغی همدان

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢١١ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز 
 ۱۸ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ۲۷۶ جميله  فيضي تهران ۳۰۶ رقيه ملک محمدی تهران
 ٢۷۷ حسين فيلی تهران ۳۰۷ محمدرضا منانی اصفهان

 ٢۷۸ زهره قائمی تهران ۳۰۸ محمدرضا موزرمی عليپور ماهشهر

 ٢۷۹ محمدجواد قديری مدرس اصفهان ۳۰۹ سيدرحيم موسوی کاشانی بابل

 ٢۸۰ مهدی قربانپورمقدم بجنورد ۳۱۰ الدن مهرامنيا تهران

 ٢۸۱ قاسم قريشی تهران ۳۱۱ زهرا مهرصفت تهران

 ٢٨٢ بهروز کاظمی آغچه کحل اسکو ۳۱۲ بهزاد ميرزاابراهيم شهرياری تهران

 ٢٨٣ راضيه کرمانشاهی اصل همدان ۳۱۳ فاطمه ميرسيدی عنبران مشهد

 ٢٨٤ منيزه کريمی نور ۳۱۴ سيدحسين ميرعابدينی کچومثقالی تهران

 ٢٨٥ فرشته کريمی سنجابی اراک ۳۱۵ عشرت ميرنژادعنبرانی مشهد

 ٢٨٦ صمد يهکالنتری سلطان زنجان ۳۱۶ محسن نادیشبستری شبستر

 ٢٨٧ پروانه کميلی احدی درخشی تهران ۳۱۷ جمال ناطقی بابل

بندرعباس ۳۱۸ عفت نجاتی محرمی بجنورد  ٢٨٨ مشفق کنگی

 ٢٨٩ غالمعباس گرمابی بجنورد ۳۱۹ احمد نظری ميانه
 ٢۹۰ زهرا گوهريان تهران ۳۲۰ يحيی نظری آهنگرکالئی قائم شهر

 ٢٩١ محبوبه لشگری اروميه ۳۲۱ زهراخاتون نوری تهران

 ٢٩٢ پرويز لطفی جاويد اروميه ۳۲۲ مرضيه نوری مهربانی کرمانشاه

 ٢٩٣ فريد ماهوتچی حسينی تهران ۳۲۳ مهران نيکسير گرگان
 ٢٩٤ اسداهللا مثنی تهران ۳۲۴ محمد وثوق ايمانی تهران
 ٢٩٥ حسين محدث تهران ۳۲۵ حسن وجدانی تبريز
شهميرزاد ۳۲۶ محمدرضا وشاق تهران  ٢٩٦ ذبيح اله مداح
 ٢٩٧ ميرحسين مدنی مالير ۳۲۷ فاطمه وطنخواه رحمانی تهران
 ٢٩٨ مهرانه مستانی بابلسر ۳۲۸ علی ولی پور زنجان
 ٢٩٩ رسول مصلحی الر ۳۲۹ محمود ولی پور زنجان

 ۳۰۰ مسعود مظلومی تهران ۳۳۰ فرزين هاشمی محالت
 ٣٠١ جواد سليمانجاه اردبيل ۳۳۱ رضا هفتبرادران اصفهان

 ٣٠٢ بتول معصومی مشهد ۳۳۲ زهرا همداني تهران
 ۳۰۳ مسعود معماری تهران ۳۳۳ فاطمه همدانی تهران

 ۳۰۴ اکبر معينی کربکندی اصفهان ۳۳۴ طيبه يگانه اراک

 ۳۰۵ صفورا مقدسی اصل الهيجان    



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢١٢ 

 ١٣٧٠ اسامي مسئولين نهادها در پائيز -۳
 ۱۹جدول شماره 

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام گينام خانواد محل تولد

 ٣۳۵ زری آخانی آمل ٣٦٤ محمد اسکندری آبادان

گنبدکاووس ۳۶۵ احمد اسماعيل پور تهران  ٣۳۶ جمشيد آخوندزاده

 ٣۳۷ فاطمه آدرسی خرم آباد ۳۶۶ علی اکبر لسماعيلی قيوم آبادانی قيوم آبادان

 ٣۳۸ سال نجف آبادیذری آ اصفهان ۳۶۷ فرهاد اشراقی گلپايگان

 ٣۳۹ حميد آراسته آبادان ۳۶۸ علی اشرفی ْبلدان

 ٣۴۰ نازنين آرامش مقدم تهران ۳۶۹ مسعود اصولی شيراز

 ٣۴۱ سيروس آزاددرهگرگی شاهپورربند ۳۷۰ صدراهللا اعتدالی بهبهان

 ٣۴۲ فرزاد آشنا آبادان ۳۷۱ بهمن اعتماد شيراز

 ٣۴۳ محمدحسين  مهابادیآقاحسنی تهران ۳۷۲ فاطمه افتخاری خوی

 ٣۴۴ بيژن آقازاده نائينی نائين ٣٧٣ هادی افشار تهران

آقاشيخ حسن شيخ  تهران ٣٧٤ شيرعلی افشون تنگستان
 االسالمی

 ٣۴۵ شهرام

 ٣۴۶ زهره آمرطوسی مشهد ٣٧٥ معصومه اقبال حضوری رشت

 ٣۴۷ مينا ابراهيميان اهواز ٣٧٦ مهدی اقوامی تهران

 ٣۴۸ مهناز ابوذريان بجنورد ٣٧٧ لی اکبرع اکبرزاده تهران

 ٣۴۹ فرزاد اتراک اصفهان ٣٧٨ اسداهللا اکبری کنگاور

 ٣۵۰ زهرا احمدی لنگرود ٣٧٩ غالمرضا اکبری آبادان

 ٣۵۱ رويا احمدی موسوی تهران ٣۸۰ فريبا اکبری نامدار تبريز

)جواد(ايرج  )نصرتی(اخالقی  سمنان ٣٨١ حبيب اهللا دادی گودرزی تهران ٣۵۲ 

 ٣۵۳ خديجه اديب يزد ٣٨٢ اکرم اهللا وردی خرم دره

 ٣۵۴ محمدمهدی ارباب تهران ٣٨٣ محمدرضا اهللا وردی خرم دره

 ٣۵۵ معصومه ارديخانی تهران ٣٨٤ محمدعلی الهی قوچان

 ٣۵۶ احمد اژدری تهران ٣٨٥ ابراهيم اميدی اراک

 ٣۵۷ زهرا استادحسن تهران ٣٨٦ مسعود اميرپناهی تهران

 ٣۵۸ عبداهللا استواری قم ٣٨٧ فخری امير عليپور شهسوار

 ٣۵۹ مسعود اسد تبريز ٣٨٨ خسرو اميری تهران

 ٣۶۰ محمد اسدزاده کازرون ٣٨٩ صمد اميری پارام تهران

 ٣۶۱ حميد اسديان همدان ٣۹۰ کيامرث امينی بارفروش بابل

 ٣۶۲ سعيد اسدی طاری تهران ٣۹۱ مهدی امينی راد تهران

 ٣۶۳ افسانه اسعدی زاهدان ٣۹۲ کاميار ايزدپناه دخرم آبا

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢١٣ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٣۹۳ محمدحسن ايزدی شيراز ٤۲۲ عادل پورجعفر رودسری رضوانشهر

 ٣۹۴ طاهره ايمانی خوشخو الهيجان ٤۲۳ حسين پورحيدريان هرقائمش

 ٣٩٥ ناهيد ايمانی خوشخو الهيجان ٤۲۴ سيدحسن پورمحمدی شرشری مشهد

 ٣٩٦ ماريال بابائی آزادی انزلی ٤۲۵ حسين پويان مهرکاسه چی قزوين

 ٣٩٧ نيره بازگونه الهيجان ٤۲۶ محمد نظيف پيرمغان پاوه

 ٣٩٨ داوود باقروند ارشد تهران ٤۲۷ مهدی پيش بين تهران

 ٣٩٩ ميترا باقری تهران ٤۲۸ احمد تاجگردون سبزوار

 ٤٠۰ عباسعلی باقری حاجی آبادی نجف آباد ٤۲۹ داريوش تاکی آبادان

 ٤٠١ جمال  بامدادی فسا ٤۳۰ مسعود ترابی زنجان

 ٤٠٢ بهمن بخشی اصل تهران ٤۳۱ محمدعلی تسليمی قم
 ٤٠٣ علی اکبر بدریفر خوی ٤۳۲ علی محمد تشيد تهران

 ٤٠٤ )شهين(فاطمه  بديع زادگان تهران ٤۳۳ جالل تقی زاده اروميه

 ٤٠٥ نسرين برنجی بروجرود ٤۳۴ گلناز تميزی تبريز

برومند جاهداول مشهد ٤۳۵ حميد توسلی تهران  ٤٠٦ نجمه
بنازاده اميرخيزی تبريز ٤۳۶ علی اصغر توسلی آبادان  ٤٠٧ لعيا
 ٤٠٨ مريم بنی نژاد تهران ٤٣٧ محبوبه توسلی تهران
 ٤٠٩ قاسم بوربور گرمسار ٤٣٨ جعفر تهرانی تهران

 ٤۱۰ صديقه بويری منجی آغاجاری ٤٣٩ حشمت تيفتکچی همدان
 ٤١١ مهری بهبودی نيشابور ۴۴۰ اکرم تيمور تهران
 ٤١٢ زهره بهربان شيراز ٤٤١ محمدرضا ثانی تبريز
 ٤١٣ ابراهيم زادبه زنجان ٤٤٢ رقيه جابری تهران

 ٤١٤ محمدحسين پارسا زنجان ٤٤٣ سيمين جان احمدلو حسنلويی نقده
 ٤١٥ مژگان پارسايی اهواز ٤٤٤ محمدمسعود جان احمدلو حسنلويی نقده

 ٤١٦ اکبر پاکدل تهران ٤٤٥ بهروز جان نثارايران تبريز
 ٤١٧ زهرا پاکدل شهرری ٤٤٦ ابراهيم جدی تبريز
 ٤١٨ کارن پرنور تهران ٤٤٧ منصور جديدی تهران
 ٤١٩ شهرام پروين تهران ٤٤٨ خديجه جديديان آبادان

 ٤۲۰ معصومه پوراشراق گلپايگان ٤٤٩ عبداهللا جعفرزاده مجاوری قائمشهر

 ٤۲۱ معصومه پوربهاءالدينی زرندی زرند ۴۵۰ محمد جعفرزاده تبريز

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢١٤ 

 ١٣٧٠ ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٤٥١ ناصر جعفری تبريزی تبريز ٤۸۰ کبری حسن وند کرمانشاه
 ٤٥٢ بهرام جعفری کيا اورميه ٤٨١ رقيه حسين زاده کيانی تهران
 ٤٥٣ خديجه جلوخانی نيارکی تهران ٤٨٢ محمد حسينی اراک

 ٤۵۴ اصغر جالليان قزوين ٤٨٣ ربابه حقگو مردخی ندرانزلیب
 ٤۵۵ مصطفی جاللی فراهانی تهران ٤٨٤ حسنيه حقوردی نقده

جواهری ساعتچی تهران ٤٨٥ محمود حکميان تهران  ٤۵۶ گلناز

جواهری ساعتچی تهران ٤۸۶ پيمان حناچی تهران  ٤۵۷ مهرناز

 ٤۵۸ اسماعيل خسروشاهیجوراب باف  تهران ٤۸۷ علی اکبر حياتی تهران

 ٤۵۹ کبری جوکار تهران ٤۸۸ حشمت حيدريان طاری تهران

 ٤۶۰ يایر جهان نژادی خرم آباد ٤۸۹ محمدعلی خادمی زهانی بيرجند

 ٤۶۱ پوران چاووش گسگری ضيابر ٤۹۰ مهرداد خاوری تهران

 ٤۶۲ سروناز چيت ساز تهران ٤۹۱ سعيد خبيری تهران

 ۴۶۳ غالم چيت سازی شيراز ٤۹۲ ابراهيم خدابنده تهران

 ٤٦٤ مختار حاج عليزاده بافت ٤۹۳ فريبا خداپرستی لنگرود

 ٤٦٥ منصور حاجيان تهران ٤۹۴ نسرين خطيبی زنجان

 ٤٦٦ مهرداد حاجيان تهران ٤۹۵ مجتبی خلدی تهران
 ٤٦٧ حسن حاجی باقر تهران ٤۹۶ عبدالرضا خوش عاطفه تهران

 ٤٦٨ مريم ی خانيانحاج تهران ٤۹۷ مهدی خيری تبريز

 ٤٦٩ فاطمه حاجی خداويردی خانی بابل ٤۹۸ حسن دادا اهواز

 ٤۷۰ عباس حائری مشهد ٤۹۹ احسان دادارخواه شيرمحله رودسر
 ٤٧١ علی حبشی آمل ۵۰۰ حسين دادخواه اصفهان
 ٤٧٢ اکرم حبيب خانی مشهد ٥٠١ علی اصغر دارايی سمنان

 ٤٧٣ سعيد سانیحبيبی خرا مشهد ٥٠٢ فاطمه دامغانی بم
 ٤٧٤ محمد حجازی تهران ٥٠٣ سيامک دانش شهرکی شهرکرد

 ٤٧٥ طناز حجتی امامی اراک ٥٠٤ احمد دانشور ابهر
 ٤٧٦ مجيد حريری تهران ٥٠٥ محمد داوری تهران
 ٤٧٧ سيما حسامی کازرون ٥٠٦ مدينه درخور تهران
 ٤٧٨ حميد حسن زاده مشهد ٥٠٧ معصومه درودی مشهد
 ٤٧٩ مريم حسن زاده کيانی تهران ٥٠٨ سيدمجتبی اندکتر تهران

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢١٥ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٥٠٩ يلعمحمد اسما دلسوزبحری انزلی ٥٣٨ ميترا رفيعی الهيجان
 ۵۱۰ عبدالرضا دلفی خرمشهر ٥٣٩ حميد رفيعی پور نآبادا

 ٥١١ کامران دلير خرم آباد ٥۴۰ مريم رمضانی ساری
 ٥١٢ مسعود دليلی الهيجان ٥٤١ زهره رمضانی قاسم اصفهان

 ٥١٣ وحيدرضا دولتشاه عراقی اراک ٥٤٢ بيژن رمقی آب کناری خوی
 ٥١٤ مجتبی ذاکری شهميرزاد ٥٤٣ محمد روزبان مسجدسليمان

 ٥١٥ زينب ذبيحی آمل ٥٤٤ شمسی اعظم روشنايی تهران
 ٥١٦ رويا ذبيحيان لنگرودی شهسوار ٥٤٥ احمد رهبر آستانه
 ٥١٧ سيدعلی ذوالجاللی مقدم سبزوار ٥٤٦ مهدی زارع شيراز

 ٥١۸ مصطفی رابتی اصفهان ٥٤٧ انسيه زارعی بورانی آمل

 ٥١۹ اسماعيل رجايی شهسوار ٥٤٨ عبدالرضا زبيد آبادان

لشت نشاء ٥٤٩ عزت زربر تهران  ٥۲۰ فرهاد رجب زاده گنجی

 ٥۲۱ صديقه رجبيان خرم آباد ٥۵۰ علی اکبر زرگران قمی قم

 ٥۲۲ محمدگل رحمانی سراوان ٥۵۱ رخساره زمانی موسوی تهران

 ٥۲۳ طيبه رحمانی الهوتی تهران ٥۵۲ مصطفی زنديه تهران

 ٥۲۴ احمد رحيم اربابی هرانت ٥۵۳ حوريه زينالعابدين چرندابی تبريز

 ٥۲۵ فرامرز رحيمی اسالم آباد ٥۵۴ عبدالصمد ساجديان شيراز

 ٥۲۶ مليحه رحيمی قوچان ٥۵۵ محسن ساچمه ای تهران

 ٥۲۷ محمدرسول رحيمی پور سقز ٥۵۶ مجتبی سارنچه زنجان

 ٥۲۸ بدری رحيمی قره تپه تهران ٥۵۷ افسر ساعتچی لنگرود

 ٥۲۹ غالمرضا رخشانی زابل ٥۵۸ يدحم ساکن سعادت خرم آباد

 ٥۳۰ کريم رشيدی انديمشک ٥۵۹ عبداهللا سبزچی دهخوارقانی آذرشهر

 ٥۳۱ فاطمه رضازاده خادم مشهد ٥۶۰ فرخ سبزقبايی اهواز

 ٥۳۲ محمود رضاقلی کرج ٥۶۱ محمدحسين سجودی حقيقی رشت

 ٥۳۳ فاطمه رضايی تهران ٥۶۲ پرنيان سرآمد تهران

 ٥٣٤ مرضيه رضايی تهران ٥۶۳ تحشم سريری تهران
 ٥٣٥ کمال رضايی بفرودی تهران ٥۶۴ حکيمه سعادت نژاد قائمشهر

 ٥٣٦ فريده رضايی زاده فرشی تبريز ٥۶۵ شمس الحاجيه سعادتی شيراز
 ٥٣٧ هطفعا رضويان طبری بابل ٥٦٦ ابراهيم سعيدی بيرجند

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢١٦ 

 ١٣٧٠ئيز ادامه اسامي مسئولين نهادها در پا
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٥٦٧ محمدسعيد سعيدی تکاب ٥۹۶ مجيد شکوهی سنقر
 ٥٦٨ محمدطاهر سعيدی تهران ٥۹۷ حليمه شکيبايی بنکده رشت

 ٥٦٩ حسن سلطانپور رشت ٥۹۸ علی شمس افضلی الهيجان
 ٥۷۰ مهرداد سلطانی سنندج ٥٩٩ يداسماعيلس شمس الدين تهران
 ٥٧١ فريال سلطانی تيرانی تهران ۶۰۰ محمدرضا شمس ريزی تهران

 ٥٧٢ شايسته سلمانی يزد ٦٠١ محمدحسن شوکتی پورثانی دره گز
تويسرکان ٦٠٢ راضيه شهيدزاده آبادان  ٥٧٣ حسن سليمانی

 ٥٧٤ طاهره سالمی تهران ٦٠٣ رباب صادق پور روشنی بابل
 ٥٧٥ محمدعلی سالمی شيراز ٦٠٤ خسرو صادقی تهران

 ٥٧٦ سيدعلی سيداحمدی تهران ٦٠٥ محمدصادق صادقی اردستانی شهرری
 ٥٧٧ سيداحمد سيدعلوی مشهد ٦٠٦ کاظم صادقی اکباتان همدان

 ٥٧٨ سيدمحمد سيدی کاشانی تهران ٦٠٧ حسنعلی صادقی برزانی اصفهان
 ٥٧٩ منير سيدی کمجانی نتهرا ٦٠٨ ناهيد صادقی ناجی تهران

 ٥۸۰ کيواندوخت سيف خرم آباد ٦٠٩ محمدرضا صباحی بروجرد

 ٥۸۱ نبی سيف تهران ٦۱۰ عليرضا صبور جهرمی جهرم

 ٥۸۲ مهری شادباش تهران ٦١١ غالمحسين صداقت تهران

 ٥۸۳ حسين شادلو شهرری ٦١٢ فرهاد صداقتی سمنان

 ٥۸۴ احمد یشاعر قوچان ٦١٣ سيداحمد سيدالهيجانی تهران

 ٥۸۵ عباس شاکری تهران ٦١۴ احمد صدف کاشان

 ٥۸۶ فرانک شاه کرمی خرم آباد ٦١۵ فرامرز صفا تهران

 ٥۸۷ منوچهر شاهی آذر تهران ٦١۶ محمودرضا صفوی اروميه

اعظم السادات صمدی بهار همدان عجب شير ٦١۷  ٥۸۸ نير شاهين

 ٥۸۹ زهرا شبستری تهران ٦١۸ غالمحسين صمدی ابهر

 ٥۹۰ جالل شريفی گلپايگان ٦١۹ مهناز صمدی تهران

 ٥۹۱ فريده شريفی تهران ٦۲۰ سونا صمصامی اصفهان

 ٥۹۲ محمد شريفی تهران ٦۲۱ عباس صنوبری تهران

 ٥۹۳ اردشير شريفيان تهران ٦۲۲ جعفر ضرابی يزد

 ٥۹۴ اکبر شکرزاده باروق اردبيل ٦۲۳ مسعود ضرغامی همدان

 ٥۹۵ سجاد شکوفی اروميه ٦۲۴ طاهره ضيايی ميرزايی تهران

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢١٧ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٦۲۵ محمدعلی طاهری تهران ٦۵۴ فاطمه غالمی پاوه

 ٦۲۶ شهرزاد طبری تهران ٦٥٥ عليرضا غالمی برمکوهی شهسوار
 ٦۲۷ ناهيد طهماسب پور  تبريز ٦٥٦ عزيزاهللا غالمی زاده مسجد سليمان

 ٦۲۸ حسن طهماسبی خيابانی تبريز ٦٥٧ مجتبی فاضل همدانی تهران

 ٦٢٩ )مسعود(ادهم  طيبی تهران ٦٥٨ فردين فاطمی نژاد اراک
 ٦٣٠ مهدی عابدی کازرون ٦٥٩ مهری فايقی شيروان

صومعه سرا ٦٦٠ مهدی حی آبکناریفت تهران  ٦٣١ بهمن عابدی کتمجانی
 ٦٣٢ عباس عباس پور گرگان ٦٦١ سيروس فتحی مغانجوقی سلماس
 ٦٣٣ فاطمه عبدالعلی تهران ٦٦٢ مرتضی فخار شهرضا

 ٦٣٤ محمدعقيل عبدالهی بندرلنگه ٦٦٣ محمود فخری نيا مشهد
 ٦٣٥ عليرضا عبدالی خوی ٦٦٤ خورشيد فرجی تهران
 ٦٣٦ حسن عزتی تبريز ٦٦٥ زهرا فرحناک گله پردسری رشت
فرخندی سرخابی تبريز  ٦٣٧ عليرضا عسگری بياضی تهران ٦٦٦ جالل الدين
 ٦٣٨ الهه عظيم فر تهران ٦٦٧ بابک فرزدقی تهران

 ٦٣٩ منيژه علياری تهران ٦٦٨ محمدحسين فرصت کازرون
 ٦٤٠ جواد ادیعليان نجف آب مشهد ٦٦٩ پروين فرهمندکشکی اروميه

 ٦٤١ غالمعلی عليپوريان تبريز ٦٧٠ زهرا فريبرزی سبزوار
 ٦٤٢ حسين عليخواه داخلی آستانه ٦٧١ محمد فضلی زنجان
 ٦٤٣ بهمن عليزاده اقدم تهران ٦٧٢ فرزانه فکوری منزه تهران

 ٦٤٤ بيژن عليزاده اقدم تهران ٦٧٣ قربانعلی فالحتگراوشيبی بابل
 ٦٤٥ نوزاد علی نژاد سقز ٦٧٤ عبداهللا فوالدوند تهران

 ٦٤۶ سهيال عليقلی مايل زاده اهواز ٦٧٥ زهرا فياضی ميالنی شاهرود

 ٦٤۷ محمد عمرانی کرمان ٦٧٦ فرح فيروزمند خرم آباد

 ٦٤۸ فتانه عوض پور آبدان ٦۷۷ مهدی فيروزيان مشهد

 ٦٤۹ زهره غباری بروجرد ٦۷۸ سيدزهرا فيض بخش بازرگانی تهران

 ٦۵۰ مرضيه غفاری شهرضا ٦۷۹ مليحه اسمیق تهران

 ٦۵۱ ابوالقاسم غفوری رکن آباد يزد ٦۸۰ محمدحسين قاسمی پناهی تبريز

 ٦۵۲ حسن غالم پور آبادان ٦۸۱ مرتضی قائمی تهران

 ٦۵۳ جميله غالمی مشهد ٦۸۲ مهين قبادی آمل

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢١٨ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هاماد

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٦۸۳ بهروز قربانی همدان ٧١٢ محمد کنگی بندرعباس

 ٦۸۴ مسعود قربانی زاده قمصری تهران ٧١٣ حميده کوزه گر رامسر

 ٦۸۵ علی اکبر قربانی نيکجه مشکين شهر ٧١٤ منوچهر کوهکی اهواز

 ٦۸۶ ليلی قره گزلو تهران ٧١٥ عباس اکي کردکوی

 ٦۸۷ مهتاب قريشی سراب ٧١٦ سعيد کيانی اصفهان

 ٦۸۸ ميرکريم قريشی دانالو اروميه ٧١٧ سعيد کيهانی زاده تهران

 ٦۸۹ بهمن قشم زاده علی آبادی اروميه ٧١٨ منصوره گالستان تهران

 ٦۹۰ حميد قلمچی زنجان ٧١۹ مهناز گرامی مقدم تهران

 ٦۹۱ ابراهيم قالج تبريز ٧۲۰ محمد گرجی وهزرندسا

 ۶۹۲ زيبا قوامی رودسری رودسر ٧۲۱ انسيه گلدوست جويباری قائمشهر
 ٦٩٣ غالمرضا قهرمانی تهران ٧۲۲ انسيه گلشاهی بهشهر
 ٦٩٤ محمدجواد کاشانی اليگودرز ٧۲۳ مصطفی گنجه ای رشت

 ٦٩٥ محمود کافی فراشاه يزد ٧۲۴ عذرا گنجيان بابل
 ٦٩٦ فروزنده کاکاوند بروجرد ٧۲۵ مصطفی گنجيان لباب

 ٦٩٧ غالمحسين کامبيزاشرفی تهران ٧٢٦ علی گودرزی بروجرد
 ٦٩٨ زهره کامياب شريفی رشت ٧٢٧ علی گودرزی کرمانشاه

لشت نشاء  ٧٢٨ عليرضا گوينده حق تهران
 گيالن

 ٦٩٩ فاطمه کامياب شريفی

 ٧٠٠ ناصر يانکرمان مياندوآب ٧٢٩ زهرا مازوچيان تهران
 ٧٠١ مجتبی کرمی افضلی زنجان ٧٣٠ عزت اهللا ماسوری خرم آباد

 ٧٠٢ ماجد کريم تهران ٧٣١ حسين مام رسولی نقده
 ٧٠٣ متين کريم تهران ٧٣٢ بهشته مبصری نمينی تهران

 ٧٠٤ آذر کريمپور قائم شهر ٧٣٣ مريم متولی علی آبادی قائم شهر
انمسجد سليم ٧٣٤ صديقه مجاوری ساری  ٧٠٥ داريوش کريمی
 ٧٠٦ منيژه کشميری کرج ٧٣٥ ابوالحسن مجتهدزاده مراغه
 ٧٠٧ مسعود کالنی تهران ٧٣٦ علی محبی تهران

 ٧٠٨ ابراهيم کماريزاده تهران ٧٣٧ مسعود محمدخانی سنندج
 ٧٠٩ سيدمرتضی کماريزاده اصل تهران ٧٣٨ محمدرضا محمدزاده تهران
 ٧١٠ فرزانه کمانگيرتهرانی تهران ٧٣٩ محمدعلی محمدصالحی قزوين
 ٧١١ فاطمه کمانی تهران ٧٤٠ فاطمه محمدطاهرنجار تهران

 ادامه جدول درصفحه بعد



 سازماندهي هرمي

٢١٩ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد رديف نام نام خانوادگي محل تولد

 ٧٤١ کاظم محمدعلی تهران ٧٧٠ مهدی مفيدی روحی تهران
 ٧۴۲ علی رضا محمدمرادی اصفهان ٧٧١ محمدباقر مقبلی کهن زاد قائم شهر

 ٧۴۳ اخمد محمدی قائم شهر ٧٧٢ مليحه مقدم تهران

 ٧۴۴ رضا محمدی ميانه ٧٧٣ مريم ملک سمنان

 ٧۴۵ سعيد محمدی فاتح تهران ٧٧٤ رباب منتظری نيشابور

 ٧۴۶ مرتضی محموديان انتهر ٧٧٥ اسماعيل منصوری زنجان

 ٧۴۷ سعيد مختاری هنديجان ٧٧۶ حسنی منصوری فومن

 ٧۴۸ احترام مختاری کازرونی کازرون ٧٧۷ اکرم موسوی تهران

 ٧۴۹ حميدرضا مداح قائم شهر ٧٧۸ مهری موسوی تهران

 ٧۵۰ مصطفی مرادخانی سراب ٧٧۹ کيخسرو مومن نژادليمودهی صومعه سرا

 ٧۵۱ محمد مرادی تهران ٧۸۰ علی محمد مؤمن تهران

 ٧۵۲ محمدرضا مرادی تهران ٧۸۱ رسول مهدلوترکمان بندرترکمن

 ٧۵۳ ابوالفضل مرتضوی تهران ٧۸۲ مجيد مهدوی اهواز

 ٧۵۴ هدايت اهللا مستوفی اراک ٧۸۳ اسماعيل مهدويه مراغه

 ٧۵۵ فرهاد مستوفی زاده مراغه ٧۸۴ فريد مهدويه مراغه

 ٧۵۶ بهزاد مسعودی تهران ٧۸۵ ژاله مهرام نيا تهران

 ٧٥٧ حسين مشارزاده مهرابی کرمان ٧۸۶ مجيد مهرنيا تهران
 ٧٥٨ محمد مشايخی ميانه ٧۸۷ محسن مهرورز رشت

 ٧٥٩ پروين مشتری تهران ٧۸۸ عفت ميررحيمی دامغان
 ٧٦٠ سعيد مشتری تهران ٧۸۹ بهروز ميرزايی همدان
 ٧٦١ بيژن امشفق ني تهران ٧٩٠ شهريار ميرزائيان تهران
 ٧٦٢ محمدابراهيم مشيری تهران ٧٩١ علی اکبر ميرقاسمی تهران

 ٧٦٣ فرشته مصلحی تهران ٧٩٢ نظام ميرمحمدی قم
 ٧٦٤ زهرا مطلبی زنجان ٧٩٣ بهمن نادرشاهی تهران

 ٧٦٥ عليرضا معدنچی تهران ٧٩٤ عبدالحليم نارويی زابل
 ٧٦٦ مهتاب معدنچی تهران ٧٩٥ مريم ناصری تهران

 ٧٦٧ بيژن معدنی تهران ٧٩٦ عباس نامور نکابنت
 ٧٦٨ مجيد معينی تهران ٧٩٧ نوشين نامور تهران
 ٧٦٩ محمدمهدی مفيدی تهران ٧٩٨ اقدس نايب اسماعيل پور تبريز

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٢٠ 

 ١٣٧٠ادامه اسامي مسئولين نهادها در پائيز 
 ۱۹ جدول شماره هادام

 رديف نام نام خانوادگي محل تولد يفرد نام نام خانوادگي محل تولد

 ٧٩٩ فرشته نبی ئی تهران ٨۱۹ مينا وطنی ساری
 ٨٠٠ حسن نجفی اراک ٨۲۰ غالم محمد وکيلی کرمان
 ٨٠١ حسين نجمی تهران ٨٢١ فرشاد وکيلی منفرد تهران
 ٨٠٢ حميدرضا نصری قجری تهران ٨٢٢ فريده ونايی تهران
 ٨٠٣ هينم نظری همدان ٨٢٣ مهرداد هادی خمين
 ٨٠٤ نسرين نظری علی آبادی گرگان ٨۲۴ خديجه هاديلو تهران

 ٨٠٥ بهزاد نظيری تهران ٨۲۵ جالل الدين هاشمی الرستان
 ٨٠۶ علی نفيسی اصفهان ٨۲۶ محمدمهدی هاشمی نژاد خورموج

 ٨٠۷ حفيظ اهللا نقوی ماهشهر ٨۲۷ هادی همايون تهران

 ٨٠۸ چهرپري نکوگويان تهران ٨۲۸ نرگس همتی سمنان

 ٨٠۹ مملکت نگهداری قالتی شيراز ٨۲۹ مهرداد هندسی مشهد

 ٨۱۰ سيدعلی محمد نواب صفوی کرمانشاه ٨۳۰ طيبه يادگاريان قوچان

 ٨۱۱ قوچعلی نورعباديان مياندوآب ٨۳۱ شهرام ياسری الهيجان

 ٨۱۲ دولت نوروزی منجيلی تهران ٨۳۲ ام البنين يزدان سپاس تهران

 ٨۱۳ انسيه نويد تهران ٨۳۳ گسنر يعقوبيان ساری

 ٨۱۴ حسين نيک خو شهرکرد ٨٣٤ اسماعيل وفا يغمايی يزد

 ٨۱۵ سعيد واجدسميعی تهران ٨۳۵ ناصر يگانه طارمچی زنجان

 ٨۱۶ حميرا واضحان تهران ٨۳۶ حميد يوسفی شهريار

 ٨۱۷ طيبه وحدت نيا تبريز ٨۳۷ منيژه يوسفی آمل

 ٨۱۸ ميترا وطنی ساری    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 سازماندهي هرمي

٢٢١ 

نه چندان دور  گذشته اي  از،اطالعيه های سازمان مجاهدين اگر به اعالميه ها و
القاب مختلف در موضع  نام ها و  از، مجاهدين مي شود که سازمانديدهنگاه شود، 

سازمان مجاهدين «همه سه نام  ز ا بيش.كرده است استفاده  اشگيری های سياسي
 »ارتش آزاديبخش ملي ايران« همچنين »ن ايراشورای ملي مقاومت« و »نرايخلق ا

 .  استاعالميه های بيروني سازمانزينت بخش 
شورای ملي «  عنوانکشور بيشتر بااز خارج  سازمان مي كوشد در اما اساساً

 . موضعگيری کند»مقاومت
سازمان «سازمان مادری بنام  ، در اين تشكيالتد کهكرکيد أبايد ت اينجا در

 تحت عنوان هاي گوناگون  رادارد که تشکيالت متعددی جود و»رانيمجاهدين خلق ا
 .سازماندهي کرده است

 :توجه شود زير به نمودار
 
 

 

 رانيسازمان مجاهدين خلق ا
 

 
 
 

  سياسيسازمان  ١٧   ارگان نظامي١٤ 

 
 

 
 
 
 

  شورای ملي مقاومت  ارتش آزاديبخش ملي 
 

 
 

 ارگان ١٤  سازمان سياسي و١٧دين از باال تشکيالت سازمان مجاه طبق نمودار
حق ورود اعضای قسم خورده سازمان در اين تشکيالت فقط . شودتشکيل مي نظامي 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٢٢ 

 ١٧هيچکدام از اين . راهي نيستاين سيستم درون ه سازماني را ب غير افراد.دارند
 نظر خارج ازظهار و ا ارگان نظامي حق موضعگيری بيروني ١٤سازمان سياسي و 

 . ندارنديازمانسدستورات 
 »ارتش آزاديبخش ملي« عنوان جبهه سياسي بيروني وه  ب»شورای ملي مقاومت«

يعني افرادی که . اين قاعده مستثني هستند عنوان جبهه نظامي بيروني سازمان ازه ب
 وارد تشکيالت ،عضو تشکيالت مجاهدين نيستند، مي توانند با قبول هژموني سازمان

 .نامبرده شوند
 پشتيباني و ، تبليغي،پيرامون محورهاي سياسي سازمان سياسي ۱۷مسئوليت 

 همچنين عمليات نظامي ، عمليات داخل كشور،ارگان نظامي ۱۴و دورمي زند لجستيكي 
 مي       پيوسته در همين رابطه آموزش و مرز ايران و عراق را انجام مي دهندردر كنا
 .بينند

کند  غرب سعي مي بخصوص در تبليغات خارج کشوری و سازمان مجاهدين در
گروه های  که همه اقشار وي  را بعنوان جبهه سياسي فراگير»شورای ملي مقاومت«

 . د بياندازآن عضويت دارند، جا سياسي ايران در
عنوان ه  ب،است خاک عراق مستقر  نيز که در»ارتش آزاديبخش ملي« همچنين از

 .ارتش مردمي نام برده مي شود
رنگ مي بازد که همه تشکيالت مجاهدين زير ذره بين گذاشته اين ادعاها هنگامي 

 . شود
 ،که اعضای سازمانخواهد شد های بعدی اين فصل نشان داده  در بخش

 »شورای ملي مقاومت« همه سرنخ ها را چه در ، سازمانبخصوص اعضای رهبری آن
 . دست دارند  در شانساخته ديگر ارگانهای خود چه در و

يديم که چگونه مجاهدين انجمن ها وسازمان های پوششي فصل دوم نيز د در
 .ندآورده ابوجود  را وابسته بخود

نام های مختلف سعي در ا تشکيالت پوششي ب در حقيقت اين مافيای هزارپا با هزار
  ايراني ها ودادنفريب  با ، تارددا خودغير قانوني اميال  مخفي نگاه داشتن خود و

 .سد بقدرت بريغرببخصوص محافل 
  سازمان سياسي مجاهدين با مسئولين مربوطه١٧در جدول صفحه بعد نمودار 

 . نشان داده شده است،از ميان زنان انتصاب شده اند كه مخصوصاً شان
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 :است زير وظايف اين سازمان ها به قرار
 
 بهشته شادرومسئوليت تحت  سازمان داخله -١

ك ايران و ايجاد امكانات براي تيم كه هدف و كارش انجام عمليات در داخل خا
 .هاي عملياتي در داخل كشور است

 هاله پوركرامتيمسئوليت تحت  سازمان خارجه -٢

 همچنين ، تركيه و پاكستان،برقراري رابطه بين هواداران در كشورهاي غربي
اداره انجمن هاي هوادار اين سازمان و برگزاري تظاهرات در خارج از كشور بر 

 .زمان استعهده اين سا
  مهناز ميمنتمسئوليتتحت  دفتر رهبري -٣

 برنامه ريزي و زمان ، مالقات هاي مسعود و مريم رجوي را طراحياين دفتر
 .بندي مي كند

 بتول رجايي مسئوليتتحت   امنيتسازمان  -٤
 مقابله با جدا شدگان  سازمان و مخـالفين و منتقـدين ايـن               اصلي اين سازمان   کار

نظر   مسئوليت ابراهيم ذاکری زير    ا ب  نيز اطالعات سازمان  دبخش ض  .جريان است 
 .بتول رجايي قراردارد

  زهرا مريخيمسئوليتتحت  سازمان تبليغات -٥

 ،تبليغ نظرات:  محور برنامه ريزي شده است٢روي سازمان كار اصلي اين 
 همچنين تبليغ براي جا ،موضع گيري ها و سخنراني هاي مسعود و مريم رجوي

 .درست بودن استراتژي مبارزه مسلحانه عليه رژيم جمهوري اسالميانداختن 
  منيژه كريميمسئوليتتحت  سازمان مالي -٦

يا براي سازمان مجاهدين و ارسال نكار اين ستاد جمع آوري پول از سراسر د
 . .اين پول ها به خاك عراق جهت تهيه تسليحات و امكانات ارتش آزاديبخش است

  سروناز چيت سازمسئوليتتحت   المللروابط بينسازمان  -٧

برقراري ارتباط با پارلمانترها و مجالس كشورهاي غربي وظيفه اين سازمان 
 .مواضع و نظرگاههاي سازمان مجاهدين استا انداختن جبراي 

  مريم فضلمسئوليتتحت   سازمان انتشارات -٨

ن بر عهده نشريه مجاهد و ديگر نشريات و كتاب هاي اين سازماويرايش و چاپ 
 .اين قسمت است
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  محبوبه جمشيديمسئوليتتحت  مرکزیسازمان حفاظت  -٩

همچنين حفاظت , كار اصلي اين بخش حفاظت از محل استقرار مسعود رجوي
 . تردد هاي اوست

  همافرفاطمه مسئوليتتحت  سازمان ارتباطات -١٠

اعم از كليه مسائل ارتباطي بين كشور ها و پايگاههاي مستقر در خاك عراق 
 .مخابراتي و كامپيوتر برعهده اين قسمت است

  فهيمه اروانيمسئوليتتحت  پرسنليسازمان  -١١

 همچنين مسائل جداشدن افراد از ،مسائل مربوط به ورود و خروج و آمار نفرات
 ضمنا اداره زندان . مربوط به اين قسمت است،اين سازمان تا قبل از كناره گيري

 . هستنها نيز بعهده اين سازما
  حميده شاهرخيمسئوليتتحت  آموزشسازمان  -١٢

 كار آموزش براي افراد جديد و تكميل آموزش براي افراد قديمي تر و گرفتن 
امكانات از ارتش عراق و آوردن افسران عراقي براي دادن آموزش بر عهده اين 

 .قسمت است 
 ملک محمدی  معصومهمسئوليتتحت  سازمان روابط با عراق -١٣

 همينطور امكانات ، تسليحاتي، تبليغي،فه اين بخش گرفتن امكانات ماليوظي
 .آموزشي از مقامات عراقي  است

  هايده حجتي مسئوليتتحت   خبرگزاریسازمان  -١٤
 .وظيفه اين سازمان تهيه خبر از خبرگزاری ها مي باشد

 پری بخشائي مسئوليت تحت سازمان سررشته داري -١٥
ه مواد خوراكي از بازار عراق و اردن بر عهده اين قسمت تهيه و آماده كردن كلي

  .است
  مهري حاجي نژادمسئوليتتحت  عمليات وسازمان اطالعات  -١٦

 جمع ،طراحي عمليات و جمع آوري اطالعات از داخل ايران از طريق تلفن و غيره
 ،آوري اطالعات از مرز ايران وعراق و تردد ارتش رژيم و مواردي از اين قبيل

مينطور سازماندهي كليه ارگانهاي نظامي و محدوده عمل آنها با اين قسمت ه
 .است
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 مسئوليت زهرا توکليتحت   ولجستيکسازمان اردونانس -١٧

تهيه كليه مواد براي اداره جنگ از قبيل باتري تانك ها و يا الستيك براي ماشين 
 .بر عهده اين قسمت است .....   ها و بنزين براي خودروهاو

 ارتش ١٤ارگان نظامي نيز كه مجاهدين به آن چهارده  سازمان سياسي، ١٧ اين ير ازغ
 ساختار ).اري شده استذ نامگ بنام ارتش چهارده معصومهاتازگي و(، مي گويند

های مختلف سازمان  قرارگاه اين ارتش ها در. دهد تشکيل مي تشکيالتي مجاهدين را
 .هستند مستقردر خاک عراق 

        نشـان داده  جـدول زيـر      بـا نـام فرماندهانشـان در      ) ارتـش  يـا  و(نظـامي     ارگان ١٤اين  
 :مي شوند

 ۲۱جدول شماره 
 رديف ارگان نظامي   نام مصطلح نام فرمانده

 ١ ارتش اول ارتش امام علي  لعياخياباني

 ٢ ارتش دوم  مريم حسن زاده

 ٣ ارتش سوم ارتش امام حسين صديقه حسيني

 ٤ هارمارتش چ  رقيه عباسي

 ٥ ارتش پنجم  ره قائميزه

 ٦ ارتش ششم  پروين صفايي

 ٧ ارتش هفتم  فائزه محبت كار

 ٨ ارتش هشتم ارتش امام رضا ژيال طلوع

 ٩ ارتش نهم  ژيال ديهيم

 ١٠ ارتش دهم  معصومه پيرهادي

 ١١ ارتش يازدهم  حكيمه سعادت نژاد

 ١٢ ارتش دوازدهم ارتش مهدی مهناز شهنازي

 ١٣ ارتش سيزدهم   ومنامعل
 ١٤ ارتش چهاردهم  نامعلوم 

 از اعضاي تمامي فرماندهان قرارگاه ها      ، ديده مي شود   که در جدول باال   گونه  همان  
 . هستند سازمان مجاهدينزن

  كافي توضيح»ارتش آزاديبخش«در مورد ارگان های نظامي مجاهدين در بخش 
 .شد داده خواهد

 
 
 



 روابط دروني

٢٢٧ 

 اهدين روابط دروني سازمان مج
 

 طنزاين  آيا» نيست راز چيزی طاقت فرساتر از«: گويد ضرب المثلي فرانسوی مي
اما نگه داشتن  ،رازی به هيجان مي آييم آگاه شدن از از ما مي تواند توضيح دهد چرا

 طي قرون متمادی افراد بسياری به شوق !همين راز برايمان عذابي دردناك است؟
دامن  در را  خود، بر اساس گمانه زني و گاهاًدنبال هدفي مشترک به رازداری و

 .سری انداخته اند گروههای زيرزميني و
مراسم عضويت . دارد  حالتي هيجان انگيزي اين جريان هاحفظ اسرار برای اعضا

ماهيت اسرارآميز خود، حالت عاطفي شديدی در اعضاء به وجود مي آورد و حلقه  با
اعضای گروه اين احساس به وجود  در.  کندتقويت ميايشان بين  وحدت را رفاقت و

 . کرده است زندگيشان هدفي پيدا و مي آيد که به گروهي تعلق دارند
همانطور که دايرة . دارند  سری بودنشان درجات مختلفي نظر ازاين گروه ها

 ، نهفته دارند»راز ديگر رازی در«المعارف بريتانيکا اشاره مي کند، گروه هايي که 
اين دايرة المعارف در ادامه توضيح مي دهد که اعضای . ک هستندبخصوص خطرنا

 »افشای اطالعات يا ويژه، آزمايشات سخت و اسامي مستعار استفاده از با« باالرتبه 
برای  پايين را رتبه افراد«بدين ترتيب   و»دهند قرار طبقه ممتاز در را خود«مي خواهند 

 ».نندکمي  ويژه ايهای رسيدن به چنين مقامي، تشويق به انجام کار
پايين  رتبه افراد. نيست خطر چنين گروههايي خالي از واضح است که عضويت در

 رسيدن به مقامي که به آنان اجازه دسترسي به اطالعات سازمان را  ازپيشممکن است 
تله  تي درحاشخاص برا.  غافل باشند سازماناهداف اصلي آن دهد، کامال ازمي 

 شايد مشخص است و خط مشي آنها يا اهداف واز بخشي  که تنهاگروههايي مي افتند 
 افرادی که درگير اما. دهندمي هم کامال برای شخص توضيح ن همان بخش کوچک را

 برايشان مشکالت بسياری به ،بند آنها شدن از  بعدها آزاد،چنين گروههايي شده اند
سازمان در آمده  رارچون در واقع به صورت حلقه ای از زنجير اس ،مي آوردهمراه 

 . اند
 غيرقانوني يدنبال اهدافه ترمي شود که بجدي سازمانهای سری بويژه وقتي  خطر

سازماني  وجود اگر يا. دارندمي هم مخفي نگه  را  حتي موجوديت خود،جنايتکارانه و
 اعضاء مي كوشندممکن  حد  تاهااهداف کلي آن شناخته شده باشد، اين سازمان مخفي و

مورد  اين موضوع بخصوص در. دنمخفي نگه دار را اف سری کوتاه مدت خوداهد يا و
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 وحشت در رعب و گروههای سرسخت تروريستي که گهگاه بااقدامات تروريستي خود
 .  بهتر و بيشتر  قابل لمس است،دل جهانيان مي اندازند

 کشت  تن را١٢توکيوی ژاپن   گازی سمي در متروی شهر۱۹۹۵مارس سال  ماه در
پنهاني  )حقيقت اعلي (»آم شيزيکيو«فرقه ای مذهبي بنام . مسموم کرد را زاران نفرو ه

مرموز  برای مقاصداز آن گاز سپس  و کرده بود به نام سارين را انبار گازی سمي
 . خود استفاده کرد

منهدم  را کالهمای آمريکاوساختمان های شهرا  يکي از،بمبي يک ماه بعد نيز انفجار
 انتقام بهد که اين حادثه انشان مي د شواهد امر. به دنبال داشت  را١٦٧مرگ كه  كرد

بود كه  ١٩٩٣ در سال »برنج دويدين«تن از افراد فرقه مذهبي   ٨٠کشته شدن بيش از
 . انجام شده بودتوسط پليس آمريکا 

 پيداسوخته   جسد١٧گرنوبل فرانسه   در جنگلي نزديک شهر١٩٩٥سال  اواخر در
 فرقه کوچکي که حتي در.  بودند»معبد خورشيد« اعضای دسته ازاين افراد . شد

  اخبارشان در، گروهاعضای آن  نفر از٥٣قتل  يا  به دنبال خودکشي و١٩٩٤اکتبر
 . کانادا شنيده شده بود سويس و

 .نيز يافت مي شوندکشورهای جهان سوم  دربه فراواني اين فرقه های مذهبي 
بر تغيير نظام حاکم به تعبيري ايشان .  استياهداف بعضي از اين فرقه ها سياس

  .استشبيه بهم اين فرقه ها  شکل روابط دروني .كشورشان را در برنامه دارند
براي رهبري اين  البته .وجوه مشتركي دارنددر مقوله رهبری نيز اين فرقه ها 

باشد ساله ١٢يك رهبر مي تواند . جريان ها مقوله سن و سال چندان تعيين كننده نيست
 !! ساله٥٠يا حتي 

برادر دوقلوی دوازده ساله نام برد که رهبر فرقه  توان از دو  مي نمونهعنوانه ب
گروه   اين فرقه شاخه ای از.هستندبرمه كشور  در »ارتش خدا«چريکي /مذهبي
 برای تشکيل حکومت پيش که از ده ها سال است »اتحاد ملي کارن«مسيحي /چريکي

 . با حکومت مرکزی مي جنگنداين كشور خودمختاردر 
  بلندترM-16 قدشان از يک تفنگ »لوتر«  و»جاني«که اين دوبرادر  اين وجود با

دربست  را  هژموني آنها،هستندصد نفر  ه که بالغ برونيست، ولي همه افراد اين گر
بخاطر  .ايمان دارند بعثت دوقلوها  به رحمت خدا و»رتش خداا«جنگجويان . قبول دارند

                                                           
   در کشوربرمه مي باشدمسيحي/اقليت مذهبي (Karen)کارن . )



 روابط دروني

٢٢٩ 

، افراد آن عقيده دارند که با  استگروه اخيرا کسب کردهاين  که  ايت های نظاميموفقي
حتي چريک های کهنه کار . رفت  پيش خواهنديشکستتحمل رهبری دوقلوها آنها بدون 

 اعضاي اين فرقهيکی از . نيز دسته دسته به آنها مي پيوندند» اتحاد ملي کارن«گروه 
 ».کنند کارن ها نجات پيدا تا است فرستاده رهبران رااين  داخ« :مي گويد» سوبيا«بنام 

 »داارتش خ«چريکي /رهبران فرقه مذهبي» لوتر«دوقلويش  برادر و) چپ(» جاني هتو«
 
آنها به تنهايي در . بالمنازع دارند) هآتوريت(رهبری  دو قلو بر اين فرقه برادر دواين 
آنها .  تصميم مي گيرندشان فرقه جنگيدن افراد خوابيدن و  زمان خوردن ومورد

هيچکس اجازه ندارد با .  هستندشانگروه مخدر در مواد مخالف شديد مصرف الکل و
در مراسم مذهبي . است برقرارآن ها برادری بين همه /رابطه خواهر. کند کسي دعوا

فرستادگان  يا باره زنده شده و برادر بعنوان مسيح دو  از اين دو،روزهای يکشنبه
 . کشيده مي شود برايشان هورا ،شده برده خداوند نام

دوران رهبری مطلق العنان  در. اين قاعده مستثني نيست سازمان مجاهدين نيز از
 تمام ويژگي هايکه  مافيايي شد/رجوی، سازمان مجاهدين تبديل به يک فرقه مذهبي

 چند ويژگي عمومي اين فرقه ها و از جمله سازمان. را داراست  فرقه هاگونهاين 
 : مجاهدين از اين قرار است

به قوای  وپاسخگو نيست ی است که به کسي ا »يرهبر«دارای اين جريان  -١
 .طبيعه وصل استالماوراء
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آن  که در بکلي سری دارد ويژگي اي ،فرقه تحت سيطره اين رهبري تشکيالت -٢
ين از باال فرام. به پايين حاکم است باال شديد نظامي و سلسله مراتب از ديسيپلين بسيار

 .اجرامي شوديي صادر و در پايين به همين نحو چرا بدون هيچگونه چون و
سياه جلوه  را  که براحتي قادر است ماست سفيد اي استدارای ايدئولوژیفرقه  -٣
  .در واقع در اين دستگاه امكان هرگونه دستكاري اي در بديهيات وجود دارد. دهد

 .سازمان مي داندرهبری  و خدا را  های خوداين فرقه مذهبي، نقطة الهام فعاليت
نزديکي  با  انسان ها را ها و به ويژهارزش بقيه پديده ها و.  مي شناسدمحوري را رهبر

 از روز بيش همين راستاست که هر در. از رهبري خودش اندازه مي گيرددوری  و
ش های ارز  به بنيادها و. آغاز مي كند و به خودش ختم مي شودخودش پيش از روز

بزرگترين دست آورد  حقيقت را، حقيقت اعلي، کشف بزرگ و. کاذب دست مي يازد
يي دنيا  انسان های خارج از فرقه را موجوداتي گمراه که در.قلمداد مي كندخود ي رهبر

 يواني اسيرند، تعريف مي کندح
حفظ خود ضرورت رجوی پنهان کاری سياسي به صورت مسعود در فرقه مذهبي 

اعضای . تلقي مي شودسازماني ارزش   يک هنر و،شوق رازداری و، شودمي شناخته 
  هايآزمايش. مي كننداستفاده   مستعار نام هاي از خودفرقه جهت تشويق زيردستان

ي به فتوای مذهبي رهبر  اعضای فرقه بنا. كليد دوام اين فرقه است،سخت ايدئولوژيک
به  فرد هر. را ندارند الدين خودو عاطفي با ارتباط احساسي و خود حق ازدواج و يا

افراد بايد اوامر رهبري را . داردارتباط ايدئولوژيک با رهبر عقيدتي سازمان تنهايي 
آگاه ايراني،  نا حساس و با ا،جوانان پرشور. دنانجام ده چرا بدون فوت وقت و چون و

حالي  در ،وندگرفتار مي ش اين فرقه  دامبه راحتي در ،اين جريانانبوه تبليغات  اثر در
ه فرقه رجوی ب . روشن نيستپشت پرده فرقه برايشان مقاصد اهداف و که بسياری از

مسايل مالي، سياسي، تشکيالتي  اجازه مي دهد بسياری از دليل شرايط نظامي به خود
 خفااطالعات بكوشد و در جعل  مدام در و جلوه دهد سازماني به صورت اسرار را... و

  به اعضاي خود ،استبه واليت فقيه   معتقديمذهباين فرقه که  آن جا  از.زندگي كند
 خدا را اجرا مي دستورات  ورددا نياز و راز خدا شب با  رهبری فرقه هرمي قبوالند كه

 .كند و فقط به او آن هم در روز قيامت پاسخگوست
کنترل اعضای وفادار، ايجاد ترس و وحشت در اعضا و در همين راستا فرقه جهت 

   شب و روز تبليغاعضای ناراضي را از اجباري تنفر م دادگاه های فرمايشي ومراس
 فرقه مذهبي برخالف فرقه های خطرناک ديگر مانند کوکلوس کالن ها که اين. مي كند
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به همين . مي دهدبهايي فوق العاده برتری نژادی معتقدند، به برتری ايدئولوژيک ه ب
 تبليغات حتي در. شماتت مي داند قابل سرزنش وگمراه وفرقه را  از بيرون افراددليل
خائن  را منتقدين خود ، نيروها و براي حفظ اين نيروهاهراس دردل جهت ايجاد خود

و اين  -،فتايران دست يا  به قدرت سياسي دري روزگاريدرروزاگر  که .قلمدادمي کند
 .رساند خواهدمجازات   رابه اشد ايشان-چشم انداز را بسيار نزديك و روشن مي بيند

رابطه شيوه و نوع تنظيم باال روابط دروني سازمان مجاهدين يعني  توجه به موارد با
 با روابط شناخته شده ، سازمانرهبری همچنين با ،يکديگر ن تشکيالت باايبين افراد 

 .دروني فرقه هاي اكسترميست ديگر تفاوتي ندارد
طي يک پروسه طوالني انجام تبديل سازمان مجاهدين به يک فرقه خطرناک مذهبي 

 با اين پرانتز كه پتانسيل اين تبديل و تبدل ها در ديدگاه جزم .پذيرفت
اگر اين وضعيت به . ماركسيستي اين جريان از همان آغاز هم وجود داشت/اسالمي

به دليل عدم امكان ايجاد چنين روابطي در سال هاي . شدت كنوني قابل ديدن نبود
 !جريان بود و نه بري بودن كليت اين جريان از اين ايدئولوژيآغازين شكل گيري اين 

اين سازمان ابتدا  ،خورشيدي چهل  نيمه اول دههدراين سازمان سيس أدر پروسه ت
آن موجود در  از سازمانهای راديکال ر گرفتنثيأت با را »دموکراتيکسانتراليسم «اصل 
پيشين اين در بخش . رگزيدروابط دروني خود ب برحاكم بعنوان اصل اساسي  ،دوران
ه ب. يک تشکيالت انقالبي را به نقل از نشريات سازماني برشمرديم اصول حاکم بركتاب 
آگاهي زيادي در دست نيست كه .  تأکيد کرديم»رهبری جمعي«اصل  بر كه  آنجاويژه

مجاهدين بر عليه رژيم شاه در درون سازمان دوران مبارزه  درتشكيالتي اصل آيا اين 
  و۱۳۵۴تالشي سازمان در سال سرفصل  ولي از ،هنيا  شده مي  اجراان واقعاًسازم

          برمي آيد که اصل چنين ,  ماركسيستي به دو بخش مذهبي واين جريانانشعاب 
 ، يعني دهسال پس از شكل گرفتن سازمان،اين تاريخ تا » سانتراليسم دموکراتيک«

 حتي اعضای انگشت شمار آن  گونه اي كهبه.  است نمي شدههيچگاه در سازمان اجرا
 يريمنجر به تغدرگيري هاي عقيدتي درون گروهي كه زمان سازمان هم در جريان 

 !  نداشتندد، قرارشايدئولوژی سازمان 
که تا ، بازمانده های سازمان  كشورشدن فضای سياسي باز و١٣٥٧ بهمن از پس 

بسرعت اين افراد  .شدند دم آزادبه يمن خيزش مر ، بسر مي بردندن در زندازمانآن 
در . مجاهدين شدندمتالشي شده سازمان بازسازی تشکيالت  مشغول سازماندهي و

 به عنوان چهره هاي بارز اين موسي خياباني  مي توان از مسعود رجوی واين مقطع
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بازمانده داشت که تنها بر خياباني  را برترياين  ضمنا مسعود رجوی. نام بردجريان 
 . قديم سازمان بودمركزيت 

 يانزنداناعمال شده بر اين و شکنجه  ١٣٥٧ از انقالب ناشي فضاي هيجان زدهدر 
 دانش ه ويژهب مردماز  چشمگيري شمار نسبتاًسازمان توانست  شاه، زندان هايدر 

 نمادي از عنوانه را بايشان  ،فريفته هيجان انگيز يي را با شعارهاياندانشجو  وانآموز
 .به خيابانها بكشاندعي خود  اجتماحاميان

عنوان رهبر سازمان معرفي مي شد، از اين ه بدر اين شرايط مسعود رجوی که 
  ازرجوي. خود بر سازمان کردسلطه استفاده را برای تحکيم بيشترين شرايط مناسب 

غريبي وارد رودررويي  سازمان را با مواضع عجيب و ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۵۷بهمن ماه 
نظامي شهرها / هم كه فضاي پليسيبعد.  اسالمي کردحكومتانه با مسلح  ومستقيم

 و کرد رهاجالدان حكومت اسالمي را زير تيغ برهنه  اين نيروهاي هوادار ،غليظ تر شد
 . گريخت صحنهاز خود

، حكومت اسالمي توسط ۱۳۶۰کشته شدن موسي خياباني در بهمن ماه   ازپس
از اين تاريخ به بعد مسعود . زع شدبر سازمان بالمناديگر رهبری مسعود رجوی

رجوی بسرعت دست بکار شد و طي سه سال واندی سازمان را از يک تشکيالت 
اج و ازد۱۳۶۴ خرداد ٣٠در .  دادتقليلمافيايي /مذهبي به يک فرقه مذهبي/سياسي
معرفي   و»انقالب ايدئولوژيک«عنوان ه رجوی با همسر مهدی ابريشمچي ب مسعود
 .به خورد مردم داده شدجنجال بي سابقه ای  و  با جارن جرياندو نفره ايرهبری 

 همه  ونشست  خدايگاهرجوی در جا رهبر جديد ايدئولوژيک سازمان يعني مسعود
 شان را رسماًکرنش خدای جديد وفاداری واين نسبت به  اعضای سازمان موظف شدند

 . کنند اعالمو علناً
 در اولين ،ازدست داده بودنيز را  مهدی ابريشمچي که در اين ماجرا همسر خود

به دليل همين سرسپردگي ناشي از شرايط فرقه اي سازمان از اين ازدواج، پس واکنش 
 :  گفتمنسوب به مسعود رجوي

مسئول مسعود « مسعود است و دست يافتن به اين رهبری، مسئوليت همه ما با از عد  ب
   حساب مسعود باخداست  حسابرسي مي کند و ما يعني مسعود از» فقط خداست

 رجوی شخصاً تنظيم رابطه افراد آن را مسعود از اين تاريخ ببعد روابط دروني و
 . کند تعيين مي

                                                           
 کتاب سخنراني مهدی ابريشمچي دربارة انقالب ايدئولوژيک  )
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آواي وحـش يـا ماخوليـاي       « با عنـوان     كتابيدكتر علي اصغر حاج سيد جوادي، در        
 : چنين مي نويسد»مهتري
 و »براندازي «دو مسئـله ي درهمه مشغله ذهني و عقده رواني جامعه و گروه هاي سياس          ..

اما جامعه شناسي براي افراد و گروه ها در اين مسـير اسـت              .  خالصه شده است   »جانشيني«
. كه در براندازي همه به من كمك كنيد و در جانشيني همه رهبري و اطاعت مـرا بپذيريـد                  

در اينكه من در براندازي از چـه سـو حركـت مـي كـنم و بـا كـدام قـدرت خـارجي دسـت                 
 و شـيوه    برنامـه كـار  ، كسي از من چيزي نپرسد و در اينكه در جانشيني      ،كاري مي دهم  هم

 از هم اكنون هيچ كس شك و ترديدي در حـرف هـا و             ،حكومت كردن من چه خواهد بود     
اما به محض اينكه بگويي اصل شعار شما سرشـار از مايـه هـاي    . شعارهاي من نداشته باشد  

يعني فشار و .  فحش و ناسزا و اتهام شروع مي شودآن وقت ،فاشيستي  و خودكامگي است   
بـر تمـام قبـايح       ،شدت خشم و كينه  عصبي چنان شديد است كه انسان بايـد چشـم بسـته                

اعمال تنها آلترناتيو صحه بگذارد و بـا تحسـين و هلهلـه و حتـي حيـرت هـاي عارفانـه بـه                     
  د ستايش آن بر خيز

 بـازي در  آزادي و غيره، بدل به اسـبابِ  وقتي شعاِر انقالب و سرنگوني و مبارزه و         
دست كوته قامتان و كوته فكران سياسي مي شود، كه در عصر كودكانة خود با اسباب                

 در عصر حسرت، درخواست هـاي روحـي و          اينكدلخواه خود بازي نكرده اند و       بازی  
ن رواني خود را به مسايل اجتماعي و واقعي توده ها ربط مي دهند، از درون كوزه، هما                

آن را در تـاريخ معاصـر ايـران و در           برون خواهد تراويـد، كـه تنهـا مشـتي از خـروار              
 !سرنوشت سازمان مجاهدين خلق مي بينيم

مي توان در نحوة برخورد رجوی  بهترين نمونه چگونگي روابط دروني سازمان را
 کشته رجوی به فرانسه ومسعود فرار  از توضيح اينکه بعد. با معاونش علي زرکش ديد

جانشين  عنوان معاون وه علي زرکش را ب وی ١٣٦٠شدن موسي خياباني در سال 
شکست مبارزه مسلحانه  به بن بست رسيدن و از بعد. داخل کشور معرفي کرد خود در

 حاال ديگر همه از كم و كيف آن آگاهي بطالن همه تئوری های مربوطه که در داخل و
رجوی بود و افرادی مانند علي   مسعودتئوريسين همه آنها شخص  خط دهنده و،دارند

اما همين مجرِي در پسِت معاونِت رهبري  ناگهان .بودند او  اوامرانيزرکش تنها مجر
به پاريس  و  قرارگرفت شخص رهبري علي زرکش مورد غضبگمارده شده يا 

پس از . شدبه مرگ محکوم  ١٣٦٤در يک دادگاه فرمايشي يکساعته در سال  و ،احضار
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 انتقال داده شد و در همان جا به زندان افكنده ابتدا به بغداد زركش ،دگاه كمدياين بيدا
شد و در همانجا نيز در عمليات فروغ جاويدان شرکت داده نيز  ١٣٦٧ماه  در مرداد. شد

 . كشته شد
 درون  اطالعات زيادی از تا كنون،محاکمه علي زرکش در رابطه با جريان عزل و

 از آنجا که نحوه برخورد با باالترين فرد. نکرده است رز به بيرون داين تشكيالت
 به دو ،اين فرقه است نشان دهنده گوشه ای از روابط دروني ، اين جريانسازماني
 :  كنيماشاره ميرابطه  در اين نوشته

 :نقل مي كنيم ١٥٧  صفحه »مرداب«کتاب از نوشته را نخستين 
سرپوشي برای شکست استراتژی سازمان   که٦٤انقالب به اصطالح ايدئولوژيک سال  

بود، نتوانست  جانب رجوی به سمتي ديگر زعمومي ااقدامي برای منحرف کردن اذهان  و
که  لذا الزم بود. تيغ بيرون آورد زير از کامل رجوی را به طور و به اهداف خود دست يابد

. ط معرفي کنندبه بن بست رسيدن خ نوان مسئول شکست وه عب سازماني را باالترين نفر
توان  اين اساس مي  بر. بود٦٤توطئه عليه زرکش، ادامه توطئه انقالب ايدئولوژيک سال 

 کدام توطئه ای برای سرپوش گذاشتن بر نتيجه گرفت که انقالبات ايدئولوژيک بعدی هر
 .به بن بست رسيدن در آن مرحله بوده است

مي توانست در آينده دردسری موسي خياباني  فردی بود که پس از علي زرکش که تنها
 »ارتش آزادی بخش «استراتژی مورد اين که در برای رهبری بي رقيب رجوی گردد، کما

خلع  کلية مسئوليت های خود از گرفت و غضب قرار مخالفت هايي کرده بود، مورد
رجوی رئيس اين   که خود»ويژه روحانيون«علي زرکش در پاريس در دادگاه . گرديد

حدود يک سال در  سپس به عراق منتقل و به اعدام محکوم گرديد و محاکمه ودادگاه بود، 
حق خروج  و طبقه چهارم زنداني بود نام داد، در ساختمان بقايي،که بعدها به ازهدی تغيير

. مريم عضدانلو برايش ترتيب داده بود مي گويند که اين توطئه را. نداشت را اطاق خود از
 ابتدا زنداني شدن علي زرکش است اين است که محاکمه و ذکرنکته ای که در اينجا قابل 

سپس  پاريس زنداني بود و محل اقامت رجوی در مدتي در او فرانسه صورت گرفت و در
دست مامورين  زرکش مي توانست هنگام انتقال به عراق از. به زندان عراق منتقل شد

آمادگي  بول محکوميت خود وق وی با به پليس فرانسه معرفي کند، اما را خود بگريزد و
کسي که درون سيستمي  زيرا. انحرافات سازمان نهاد تائيدی بر  مهر،برای رفتن به عراق

تکوين انحرافات  در مهره های سازندة آن است و يکي از پرورش يافته باشد که خود
 ودخ استقالل رآی باشد و و به پای رجوی سهيم بوده، نمي تواند دارای ابتکار سازمان پا
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مقابل اين انحراف  نتوانست در بدين جهت او. نيز تبديل به مهره ای بي اراده مي گردد
نشان ندادن عکس  اتهامات وارده و توان الزم برای مقابله با فقدان شخصيت و. بايستد

برای آيندگان فراهم  جانب زرکش، زمينه استمرار اين نوع محاکمات را العمل مناسب از
اين که علي زرکش قرباني يک توطئه  المانه بودن اين محاکمه وعليرغم ظ لذا. ساخت

شد، بدين جهت برای علي زرکش بايد  آشکار گرديد، در عين حال فسادتشکيالت کامال
مقابل آن به خصوص به  سکوت در عوامل به انحراف کشيدن سازمان و به عنوان يکي از

 ،مهره های اصلي آن بود از کيي  که او٦٤راه اندازی انقالب ايدئولوژيک سال  خاطر
  .دتاسف خور

 
هواداران « از جانب ١٣٧٧خبردوم مربوط به اطالعيه ای است که در تابستان 

الزم به توضيح . شده است  در مورد علي زرکش منتشر»فرانسه/مجاهدين خلق ايران
ارتش «عنوان مسئول ه رجوی ب است که نويسنده اطالعيه در تمامي متن از مسعود

  نام مي برد»بخش ملي ايرانآزادي
 :به متن خالصه شده  اطالعيه توجه کنيد

 
ارتش « علي زرکش توسط مسئولين چرا

محکوم به اعدام » ملي ايرانآزادي بخش 
 گرديد؟

 
 بنام خدا

 
 ی وادآز های شريفي که بخاطر تمام انسان ياد با

دست داده  در اين راه از را ها جان خود رهائي انسان
سازمان مجاهدين خلق  اران کبيرزبنام بنيانگ و اند

 .ايران
ه اتفاق افتاده، ولي ب.......) ارتش(ها  در درون باند راست ترين مسائلي که  مهم يکي از

محاکمه درون  مي شود، جريان عزل و چنان مخفي نگهداشته شده و ر همعنوان يک ّس
ارتش آزاديبخش «انشين فرمانده محکوم به اعدام شدن وی که ج تشکيالتي علي زرکش و

 .انقالب ايدئولوژيک اين فرقه از آنهم بعد باشد،  بود، مي»ملي ايران

 
 

 علي زرکش
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شهادت موسي خياباني، هنگام اعالم جانشيني علي  از  بعد».....ارتش «توجه باينکه مسئول با

 چارچوب سازمان در انقالبي را مجاهد علي زرکش مدارج خطير برادر«: زرکش مي نويسد
  از,ارزنده ترين رهبران عنوان يکي ازه ب مجاهدين خلق ايران، يک به يک طي نموده و

 ٢٣، صفحه ١٤٧مجاهد . (بيرون آمده است سرفراز موفق و خالل تمامي اين آزمايشات
انقالب ” نفری ٥٧٥ضمن علي زرکش نويسنده متن بيانيه  در) ١٣٦٢-١-٢٥تاريخ 

 و شريک تصميمات خطير دهنده و يشنهادکسي است که پ و مي باشد »ايدئولوژيک
مسئول اين باند . مهدی ابريشمچي بوده است همسر  با»....ارتش«ازدواج مسئول  تاريخساز

راه نبرده  عقل خودم به اين پيشنهاد و علي زرکش فرستاده بود را  پيشنهاد«: گويد مي
 ) ١٣٦٤-٤-٦ تاريخ ٢٦، صفحه ٢٣٥مجاهد (. »بود

 يکي از ه ويک به يک طي نمود مراحل خطيرانقالبي را مدارج و«معلوم نيست فردی که 
نويسنده بيانيه   و»يدئولوژيکانقالب ا«پای اصلي   اين باند بوده و»ارزنده ترين رهبران

انقالب «معجزه آسای کيفي اين  ر چه تغيي،باشد  مي»مواضع ايدئولوژيکي تغيير«
 به پای ميز محاکمه مي را نج ماه اوگذشت پ از وی بوجودآورده که بعد  در»يدئولوژيکا

خودش  الب اين است که مي گويندج!  محکوم به اعدام مي شود»خيانت «و بجرم کشاند
 .قبول نموده است نيز آنرا
 حتي ،عدم اطالع مردم اين جريان و دوازده سال از توجه به گذشت بيش از حال با

توجه به سکوت سردمداران  با ، وهمکاری مي کنند بوده و اين باند کسانيکه هم اکنون با
 از سعي خواهيم کرد حکم اعدام وی، ما صدور عزل، محاکمه و رابطه با  در»...ارتش آ«باند 

 شده و وابسته به بيگانه جدا اين باند که طي اين مدت از افرادي نوشته  يا البالی مدارک و
کسانيکه  اد به نامه يکي ازاستن گريخته مطالبي در اين باره نگاشته اند، بويژه با جسته و

به " عدم لياقتش بعدا ارتقاء داده شد، ولي بخاطر  به مرکزيت اين باند»...انقالب «از بعد
چرائي  منحرف بوی، علل و پاسخ مسئول اين باند  تنزل داده مي شود، و»عاون مرکزيتم«

 آشکار وروشن  محکوم به اعدام شدن علي زرکش را و رده  اخذ غضب قرارگرفتن و مورد
 .نمائيم

 .ين راه موفق شويم اميدواريم درا
روشن شدن تمام زوايای اين جريان  الزم مي دانيم برای تکميل اين تحقيق و اينجا در 

 پيشاپيش تشکر( بگذارد ما اختيار در  آنرا،سندی در اين رابطه دارد اطالعي يا هرکس هر
اين واقعه کمکي است به کشف حقايق کيف  کم و که اطالع از ، چرا)مي داريم ابراز را خود

 تجربه ای است برای حال و وقايع درون اين فرقه منحرف و رفتن آگاهي مردم از باال و
 .آيندگان
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ترين سندی که  محکوم شدن علي زرکش به اعدام، مهم در رابطه با جريان محاکمه و
دی به مسئول شاهسون اعضای مرکزيت اين گروه، يعني سعيد دارد، اعتراض يکي از وجود

الزم به يادآوری است (پاسخ کتبي وی به نامبرده است   و»ارتش آزاديبخش ملي ايران«
شکست عمليات فروغ جاويدان  شاهسوندی مربوط به قبل از سعيد که استنادات به نوشته 

فروغ جاويدان در کنار  در آخرين بار اين گروه جدا و از بار بايد اضافه کنيم وی دو. است
 حومه اسالم آباد دستگير در و ايران جنگيد حاکم بر رژيم جنايتکار خش باباديارتش آز

 )شد
اين گروه   مي خواهد از١٣٦٧شاهسوندی وقتي برای دومين بار در خرداد سال  سعيد

ماجرای من «:  مي نويسد» ايرانيارتش آزاديبخش مل«شود، طي نامه ای به مسئول  جدا
. حکم اعدام برای وی شروع شد صدور ي زرکش وبطور جدی از موضعگيری در قبال عل

 زاده انصاری در نشستي که به همين منظور جابر  که محمد٦٥آن نيمه شب مهرماه 
چه از طرف  چه از جانب علي زرکش و(برهاني   بدون هيچ دليل و،تشکيل شده بود

رده (مرکزيت  سياسي و مريم، اعضای دفتر تو و حضور جلسه ای با گفت که در) سازمان
جلسه اصلي محاکمه .  معاون مرکزيت بود٦٥من در آن هنگام يعني مهرماه شده به اعالم 

 و ٦٤ خرداد ٣٠از   ماه بعد٥يکسال پيش از آن يعني حدود  علي زرکش حدود
تعليق اجرای  محاکمه و از بعد. شده بود ماجراهای موسوم به انقالب ايدئولوژيک برگزار

 طبقه آخر در آنجا در آورده، و مخفيانه به بغداد  طورحکم اعدام، زرکش از پاريس به
علي  .)واقع زنداني کردند در ساختمان موسوم به بقايي در بغداد، تحت الحفظ نگهداری و

بله، . شده است حکم اعدام هم صادر  متهم شده، خودش قبول کرده و»خيانت«زرکش به 
ل نکشيد، اين چه روشي است حکم يک دقيقه هم طو باالخره صدور... .به همين اختصار

که بيش  حالي در تائيديه مي خواهيد؟ چرا بعد و که اعمال مي شود؟ اول حکم را مي دهيد
سازمان  افراد مسئولين و بسياری از حکم گذشته بود، هنوز صدور محاکمه و يکسال از از
 »بي خبرند؟ کل ماجرا از

پاريس برای   در»...ارتش« مسئولين توسط حسين مهدوی يکي از را وی سپس نامه خود
  را»...ارتش« ساعت حسين مهدوی پيام مسئول ٤٨ پس از.  مي فرستد»...ارتش«مسئول 

 حومه پاريس، مقر ويالی صالح رجوی در (»اوآز-سور-اور«در  که پاسخي به نامه اش بود
 توسط ژاک ٦٥سال   فرانسه در  اخراجش از  قبل از»...ارتش آزاديبخش«مسئول 
 .ه او مي دهدب) شيراک

زندان کردن علي  اعدام و رابطه باعلت صدور  در»...ارتش آزاديبخش«در اين نامه مسئول 
به جای مطالب نادرستي که  است و حاضر  حي وشمان علي زرکربراد«: زرکش مي نويسد

 آنوقت ,نزديک صحبت کني از او با بنشيني و تواني بيايي و به هم بافته ای مي باره او در
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 بخاطر اين بود که دشمن در ،مخفي بود بعضي ها ديد از اينجا مدتي هم که در ديدخواهي 
علي حي  به هرحال راجع به اصل قضيه هم خود....پيشدستي نکند ما باره تغيير موضع او بر

 کميته مرکزی موجود سياسي و جلسه کامل دفتر از نج روز نوارپ/هم چهار است و حاضر و
 ».است

 مشخص است، علي زرکش »...ارتش آزاديبخش« صريح پاسخ مسئول متن همانطور که از
 تنها حدود پنج ماه از انقالب ايدئولوژيک يکباره »ارزنده ترين رهبران يکي از « و»قهرمان«
ارتش «موضع آنقدر مهم بوده که مسئولين باند  اين تغيير.  مي دهد»موضع تغيير«

  و»قهرمان عنصر« »تغيير موضع ع ازاطال«ترس رژيم ايران مبني بر   از»...آزاديبخش
 بعد  رژيم، آنها»پيشدستي« جلوگيری از بخاطر  و»... ارتش آزاديبخش«جانشين فرمانده 

خودش هم حکم اعدام  به اعدام محکوم کرده و تهيه ويدئو، وی را محاکمه و روز چند از
فيانه به بغداد مخ  وي را»عليق اجرای حکم اعدام علي زرکشت«پس از  قبول کرده، لذا را

اجازه نمي دهند  انفرادی زندان مي نمايند و  در يک اتاق بطور»ايگاه بقاييپ«در  برده و
 .موضوع مطلع شود کسي از

   سعيد»من اسناد مکاتبات مسعودرجوی و «اول دفتر تمام مطالب داخل گيومه به نقل از(
 .)شده است  منتشر٩٦سپتامبر   شاهسوندی است که در

  و»...ش ارتش آزاديبخ«مسئول   و»معاون مرکزيت«بدل شده بين  و ر نامه ردمتاسفانه د
 »موضع تغيير«اشاره کلي به  علي جابرزاده، غير از نشست يکسال بعد به مسئوليت محمد

يانت جانشين فرمانده ارتش آزاديبخش ملي خ«علي زرکش، هيچ توضيح ديگری مبني بر 
 دفتر« ٢٣ اين باند، در صفحه »معاون مرکزيت«ی شاهسوندتنها .  منعکس نمي باشد»ايران

 که منجر به صدور حکم »قهرمان«گناه عنصر  جرم و رابطه با  در»...مکاتبات اول اسناد
ماجرای محاکمه درون «: شده است، مي نويسد جانب مسئول اين باند اعدام وی از

ی استراتژيک ها بن بست انداختن گناه تمامي شکستها و  بخاطر»تشکيالتي علي زرکش
حکم اعدام برای  صدور) و...(به گردن وی  ٦٠خرداد  شروع مبارزه مسلحانه در ناشي از

  ».زرکش است
 حاکم بر ، آخوندهای جنايتکار١٣٦٧ مرداد ٦ از شکست حادثه فروغ جاويدان در بعد اما

علي زرکش خطاب به همسرش مهين رضايي  ، نامه ای از٦٧تاريخ اول آبان  ايران در
 مشخص مي کند چرا که متن نامه بيان کننده مسائل بسياری است، و. مي کنند شرمنت

به اعدام محکوم   وی را»موضع تغيير«زدن برچسب   با»...ارتش آزاديبخش «مسئولين 
نامه  اين گروه در» ارزنده ترين رهبران«علي زرکش يکي از . زندانيش مي کنند نموده و

چنين  را حکم اعدام توسط مسئولين اين باند صدور  و»خيانت«علت متهم شدنش به  خود
اين  با فته اندبدنبال آن مرکزيت تصميم به عمليات نهايي گر و مسعود«: تشريح مي کند
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راه  سر بريدگي نيروهايش مانع عمده ای بر ذهنيت که اوال بدليل وضعيت متزلزل رژيم و
لثا پای اصلي ثبات نظام شکسته شده، ثا ثانيا کليه عمليات گذشته با موفقيت روبرو. نيست

حرکت  داشتيم، صحبت از آمدن شرايط جديد بوجود هايي که قبل از صحبت... است و 
 حتشري نشست است که در در اين برخالف گفته های مسعود بود و توده ها بهمن وار

واژگون  يک ضربه تنه رژيم را خواهد با مي نکرد و مردم جائي باز  روی پارامتر،عمليات
مقابل سئوال يکي  که در آنجا. بصورت تماشاچي پشت رينگ نگهدارد مردم را رده وک

هم  ما بر ،نيستند ما با احتمال عدم حمايت مردم گفت که مردم اگر ازخواهران مبني بر
 هم خواهند آنها، که کفه قدرت به نفع ما چربيد پس از اين مردم تابع قدرتند و نيستند و

اين شرايط .. توده ها، يعني اراده گرايي  ط يعني حرکت جدای ازنتيجه عملي اين خ آمد و
همان سوراخ  اين بار چندم است که سازمان از آرزوهاست و يادآور عينا هفت تير و

 هم چيزی نيست جز اين و. تن مي دهد به يک اشتباه استراتژيک ديگر گزيده مي شود، و
 خودبخود از صد مرتبه بدتر ين خودا مقابل شرايط که تحميل گشته و آوردن در فرود سر

 طي بحث ،نبود که وضعيت من اينطور زماني... گرائي است که به من نسبت مي دادند
 داشتيم بارها... و ) مهدی ابريشمچي(شريف  و) عطائي محمود(حميد  مسعود و هايي با

 ،ژيمر فاز يک تغيير با ست و بو يک بند با ،دنگفتم حرکتي که پشتوانه آن مردم نباش
بخاطر همين  به همين دليل مخالف آمدن به عراق بودم و شد و بن بست خواهد مواجه با

 پي اش حکم اعدام که البته کاش رفته بودم و در  متهم به خيانت شدم و،عقايد اظهار
مي داني به من نمي  اتهاماتي که خودت بهتر له نمي کردند، آنهم با مرا تصفيه و اينطور
پيش بيني آينده  همه اينها بخاطر ودم تحت الحفظ به مبارزه ادامه دهم ونب  ناچار و چسبد

حاال پيش  از) چند که دوست ندارم بگويم هر(اطمينان به عدم موفقيت عمليات  با. بود
به قول معروف  استراتژي و و ها تاکتيک تقصيرات در بيني مي کنم که تمامي گناهان و

نمي ي منته. شد خواهد خرد) حميد مثال(مسعود  از غير يکي ديگر سر کوزه ها بر کاسه و
پيش ... تلفن و  خلق جديد و مورد که در همانطوري( به چه شکلي چه انگي و دانم اين بار

عمليات شرکت مي کني؟ نمي دانم،  در اين ذهنيت چرا با  تو:سئوال خواهي کرد) آمد
صورت داليلي  هر  در.اتتوسل به راهي برای رفع ابهام شايد. شايد تحميل شرايط باشد

بارها  باعث شده بمانم و برايم فراهم آورده اند وكه شرايط ويژه ای  وجود که تاکنون با
درون  معتقد به اصالح از منتفي نمي دانم و را آنها هنوز مورد آن بحث کرده ام و در

 »آن بگذارم  سر بر همه چيزم را هستم، حتي اگر
ايران نامه علي زرکش به همسرش  ژيم حاکم براينکه ر شويم، پس از متذکر بايد

راديو   عالوه بر»ارتش آزاديبخش ملي ايران«، مسئولين باند  نمودمنتشر مهين رضائي را
اديه انجمنهای دانشجويان مسلمان حنشريه ات(نشريه وابسته به خود  چندين شماره از در
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) ١٣٦٧بان سال  آ٢٠ شهريور تا٢٥ از-١٥٢-١٥٠-١٤٨-١٤٥خارج کشور، شماره های 
هم چنين وصيتنامه او  کليشه کردن چندين دست خط علي زرکش و با نوشتن مقاالت و با
آوردن داليلي، تالش  با علي زرکش و جمله خواهر اياديشان از چندتن از مصاحبه با و

  و» جعليدستنويس«کرده بود،  که رژيم منتشر نامه علي زرکش به همسرش را نمودند تا
دست آوردهای عمليات فروغ  پيروزيها و« و »عقب ماندگي ساواک خميني  وبالهت«نتيجه 

 و نمايند درون اين گروه قلمداد  در»باره انشعاب های پنبه دانه در خواب« و »جاويدان
نوشتن مقاالت   نيرو ويجاين همه بس از البته بعد( دانسته »مضحک مسخره و «آن را آنقدر
 و »ارزش پاسخگويي ندارد«منتشره توسط رژيم خميني اضافه مي نمايد که نامه ) متعدد

  .»نيازی به تشريح آن نيست«
 منتشره »دستنويس«اثبات جعلي بودن  براهين مبتي بر  به ارائه تمام داليل و توجهبا

جانب مسئولين اين باند همچنان الينحل  فرض درست بودن آنها، ولي چندين مورد از با و
 .بدون پاسخ مي ماند و

 متهم »موضع تغيير«يعني علي زرکش بخاطر  »ارزنده ترين رهبران« يا يکي از آ-١
يک اتاق انفرادی تحت الحفظ زندان  در بغداد  در»پايگاه بقائي «در و به خيانت نشده بود

 نبوده است؟
  و»يک به يک طي نموده مدارج خطير انقالبي را«موضع سازماني فردی که   رده و-٢

 سرفراز خالل تمام آزمايشات موفق و «از  بوده و» ترين رهبرانزندهار«بعنوان يکي از
 شکست فروغ جاويدان چه بوده است؟ کشته شدنش در  ، قبل از »بيرون آمده بود

علي زرکش  استناد به نامه هائي که از با( شد آنچه که در اين رابطه مي توان متذکر
 به ١٥٢، شماره ٢٣ور صفحه های ذانشجويان مسلمان خارج کش نشريه اتحاديه انجمن در

همچنان  ، آن است که وی تصفيه شده و) کليشه کرده اند١٣٦٧ ارديبهشت ١٠تاريخ 
  برای مريم مي نويسد از١٣٦٧ ارديبهشت ١٠نامه ای که در   بوده، وی در»تحت الحفظ«

 گيريد، توضيحا اينکه حفاظتي مسعود بکار کادر در امکان دارد مرا اگر«: تقاضا مي کند او
مسئوليت يک  و برای کار ديدم که بيشترين انگيزه رامي همواره  سال گذشته ٣-٢طي 
في  مصلحت مي داني و لذا تقاضا مي کنم که اگر. حفاظتي مسعود دارم کادر اجرائي در نفر
هستم،  ثمر اين رابطه مثمر ذره ای نيز در عهده انجام مسئوليت برآيم و قع مي توانم ازاالو

اين  مسعود قسم مي دهم، هيچ مالحظه ای در به خود را يم دريغ نکن، تواز پذيرش تقاضا
  »استمداد مي طلبم تو اين راستا از من رعايت نکن، در خود فرد رابطه با

 بيکاری و زور سه سال کاری نداشته، از تا وی دو. گوياست متن نامه بسيار
.  حفاظتي مسعود شودکادرهای يکي از تا  شدن بيشتر حاضر مي شود»له«جلوگيری از 

يک  مراحل خطير انقالبي را مدارج و« را که »ارزنده ترين رهبران يکي از«مالحظه مي کنيد 
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آيه، دست به دامن مريم مي شود  قسم و سرش آورده اند که با  چه بر»به يک طي نموده
ن پست برای داد را نرم کرده، موافقت او مسئول اين باند، دل وی را پارتي بازی نزد با تا

که معلوم  تمام اين تفاصيل آنطور جل الخالق، با. کادرهای حفاظتي اش جلب نمايد يکي از
 .وی دريغ داشته اند نيز از است حتي اين پست ناقابل را

. مي رسد جواب منفي است رفتن به عراق موافق بوده؟ به نظر آيا علي زرکش با -٣
سپس محکوم به اعدام مي شود که   و»خيانت«متهم به ) ٦٤آبان (زماني  که وی در چرا

 با لذا. وی مخالف بوده است بحث رفتن به عراق در ميان اين فرقه رو به اتمام بوده است و
توان  ، مي)محکوميت به اعدام رفتن به عراق و مخالفت با(حادثه  توجه به هم زماني اين دو

چون وی . ي باشدرفتن به عراق م  وی مخالفت با»خيانت«داليل  حدس زد که يکي از
حرکتي که پشتوانه آن مردم «بوده  معتقد ،نامه اش به همسرش نوشته که در آنطور

 ».شد بن بست خواهد رژيم مواجه با يک تغيير فاز با بست و و يک بند نباشد، با
 »دستنويس جعلي«نادرست بودن  يا درست و تمام موارد باال، اعم از جدای از -٤

 داده اند و نشر نشريه وابسته به خود  چه در،صحت مطالبي که اين باند علي زرکش و
 ،اين فرقه يک امر مصاحبه های متعدد افراد دستخط های علي زرکش و همچنين انتشار
 جابرزاده در که محمد ست اترديد نمي گذارد، آنهم اين جای شک و مسلم است و

مريم،  حضور مسعود و جلسه ای با  در « داردي اعالم م٦٥نشست نيمه شب مهرماه سال 
 مرکزيت، علي زرکش به خيانت متهم شده، خودش قبول کرده و سياسي و اعضای دفتر

 معاونت مرکزيت بخاطر شاهسوندی عضو سعيد  و»صادر شده است حکم اعدامش هم
ارتش آزاديبخش «بعدا طي نامه ای به مسئول  اعتراض از جلسه خارج شده و مخالفت و
  با»های قديمي خود کردن زخم سرباز « و»قطه جوشن«عنوان ه ب اين واقعه را »ملي ايران

ارتش « اعالم جدايي مي کند، که مسئول  و مي نمايد  قلمداد»...رتش آزاديبخشا«باند 
زندان کردن  حکم اعدام و علت صدور رابطه با پاسخ به نامه وی، در  در»...آزاديبخش 

 است مدتي هم که در حاضر  علي زرکش هم حي و«:  علي زرکش مي نويسد»!؟قهرمان«
 ما بر بخاطر اين بود که دشمن در باره تغيير مواضع او ،مخفي بود بعضي ها ديد از اينجا

کميته مرکزيت وقت موجود  سياسي و جلسه کامل دفتر از نوار روز ٥-٤ نکند، يپيشدست
 )همان دفتر به نقل از (»است

آنچه رژيم جنايتکار  که دستنويس جعلي است ومسئولين اين فرقه ادعا مي کنند 
آنچه در  حال سئوال اين است که اگر. داده نادرست است ايران انتشار حاکم بر

 ٦٤علي زرکش در آبان ماه سال   علي زرکش آمده نادرست است، چرا» جعليدستنويس«
 در يک انفرادی در پايگاه بقائي  محکوم به اعدام شده است؟ چرا بطور»خيانت«به جرم 

ترس   از»ارتش آزاديبخش«اتاق زنداني بوده است؟ تغيير موضع او چه بوده که مسئولين 
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مخفي نگاه مي  ديدها از سپس برای مدتي وی را را محکوم به اعدام و  او،پيشدستي دشمن
 دارند؟

توجه به سکوت  با دروغ نمي باشد، و جعلي و توجه به موارد باال که درست بوده و با
موضع علي زرکش، آيا مي توان نتيجه گرفت که  تغيير رابطه با اين باند درمسئولين 

جانب اين باند، بيان کننده  نادرست خواندن آن از تمام تکذيب ها و دستنويس جعلي با
 مسائل درون اين فرقه مي باشد؟ خيلي از

شيوه های  ه کل نبوده که به خطوط ودعلي زرکش جانشين فرمان که اين تنها چرا
 » ايرانيارتش آزاديبخش مل«خودبخودگرايانه مسئول  صرگونه، اراده گرايانه وقي

شاهسوندی، هادی شمس حائری،  نموده، حسن مهرابي، سعيد انتقاد اعتراض داشته و
منصور بيات، نادره افشاری، کريم حقي، جمشيد تفرشي، ) بارون-ميم(مجتبي ميرميران

 معاون مرکزيت و اعضای مرکزيت يا از... اسدی  علي فراستي، مهدی خوشحال، رضا
ميت کحا و شيوه ها اعتراض به عملکردها و مسئولين نهادهای اين فرقه راست منحط، با

دست به خودکشي زده، يا سکوت  شده يا آن جدا اين گروه، از  بر»واليت فقيهي«تفکرات 
 »مسئله دار عنصر«تحت عنوان  به افشاگری برعليه اين باند مبادرت کرده اند، يا يا کرده و

 .ادامه مي دهند خود اين فرقه باقيمانده به همکاری ذلت بار همچنان در
  )٣٠/٨/١٩٩٨با  برابر (٨/٦/١٣٧٧فرانسه -هواداران مجاهدين خلق ايران

 
روابط دروني سازمان را نمي شود شناخت مگراينکه به اخالق وروحيات رهبر 

برسازمان تمامي افکار، آرزوهاوعقده چراکه ره. سازمان يعني مسعود رجوی پي برد
ازاين جا ميتوان به مهمترين دليل . های سرکوفته خودرا در سازمان جاری مي سازد

رهبري بالمنازع اين  .برد راه مقاومت مجاهدين در مقابل جمهوري اسالمي ماندگاری و
، و كاريزمايي اين سازمان است، كه با قبول هر ذلت، تشبث به هر ابزار نامشروع

وابستگي به بيگانه، قبول شرايط انحطاط و دست زدن به هر گونه اقدامات عاري از 
پرنسيب هاي انساني و سياسي، توانست از فروپاشي تمام عيار سازمان خود 

شخصيت ويژه رهبري . پيشگيري و همچنان به عنوان خاري در چشم مردم باقي بماند
در اين جا به گوشه اي از . مل استاين سازمان در حفظ و حراست سازمان در خور تأ

شخصيت ويژه و راز زنده ماندن او در زندان شاه به عنوان تنها بازمانده از رهبران 
 .اشاره مي شودسازمان، 

در طبس از شهرهاي استان خراسان در خانواده اي  ١٣٢٧مسعود رجوي در سال 
 يعنی دالل معامالت پدر وی محضر دار. قوياً مذهبي و از طبقة متوسط مرفه متولد شد
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در ايران برخی از محضرداران وظيفه ثبت ازدواج و خواندن خطبه عقد . امالک بود
در ايران بعضی از وظايف شهرداری ها را بخش . عروسی را نيز به عهده دارند

 .خصوصی انجام می دهد
پارچه ( محضرداران از طيف روحانيون هستند و بالطبع دستاری در ايران عموماً

 عقد قراردادهاي خريد ،ثبت معامالت. بر سر مي گذارند كه به آن عمامه مي گويند) ای
البته .  بر اساس شرع اسالمي انجام مي شده استعموماً... ازدواج و طالق و،و فروش

 با ،در دوران پهلوي ها قوانين شرعي به نفع قوانين مدني و عرفي تغييراتي كرده بود
 آخوندها در اين  نتيجتاً،شئت گرفته از فقه شيعه بوده ناين همه همين قوانين عموماً

 .گاهي هاي فقهي بيشتري داشته اندزمينه آ
رجوي تحصيالت ابتدائی خود را در شهر به غايت مذهبی مشهد که يکی از 

 سالگی براي ادامه ١٤ طی كرد، و در ،پيشوايان مذهب شيعه در آن جا مدفون است
 .تحصيالت به تهران رفت

در . پذيرفته شددر رشته حقوق دانشگاه تهران  رجوي ،يان دبيرستانپس از پا
  خلقار سازمان مجاهدينز با محمد حنيف نژاد، بنيانگهمين دوران دانشجويي است كه

يكي , لقانيااز سويي رجوي به شدت تحت تاثير القائات مذهبي سيد محمود ط. آشنا شد
 . از روحانيون ايران قرار داشت

مجاهدين  به عضويت سازمان ، سال داشت١٩ هنگامي كه تنها ١٣٤٦وي، در سال 
 !.درآمد و به عنوان جوان ترين عضو مركزيت و گروه ايدئولوژي سازمان برگزيده شد

 کليه کادر های باالی سازمان مجاهدين توسط ساواک ١٣٥٠ ماه سال شهريوردر 
 .شاه شناسائی و دستگير شدند که رجوی هم در بين آن ها بود

 ها کليه رهبران و اعضای سطح باالی سازمان توسط دادگاه نظامی محاكمه و بعد
و  يكي ديگر از اعضاي آن زمان   به جز مسعود  رجوی.بعد هم  اعدام می شوند

 .مي يابديک درجه تخفيف به حبس ابد کاهش   باشانکه حکم اعدامسازمان 
 سوي محاكم به حبس ابد از اعدام مسعود رجويخفيف حكم تداليل سازمان 
اين توضيح به گونه اي نشان دهنده شخصيت .  اين گونه توضيح مي دهدرانظامي شاه 

  !!خود  رجوي هم هست
را ر آن زمان برادر بزرگتر او، دكتر كاظم رجوي، يك بسيج گستردة بين المللي د   

ين عفو بين الملل، صليب سرخ جهاني و هم چن. براي جلوگيري از اعدام وي سازمان داد
شخصيت هاي برجستة اروپايي نظير فرانسوا ميتران، بارها براي نجات جان او دخالت 
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ساواك كه به دليل فشار بين المللي نمي توانست او را اعدام كند، تا آخرين  …دكردن
، شدت ٥٣ ـ ٥٤به خصوص در سالهاي . سالها مسعود را تحت فشار و شكنجه قرار مي داد

 ،ه حدي رسيد كه توان فيزيكي وي را به صفر رسانده بودشكنجه هاي دژخيمان ساواك ب
   .اما او با پايداري و صالبتش ساواك را تحقير و منكوب مي كرد

نوشته ها و تبليغات  ،در خطابه هاو توضيحات تكراري اين گونه توجيهات 
  به خورد اعضايي نجومي مرتباً و در ابعادك هيستريي با اصراري كهسازمان
 اتفاقاً .وارونه سازمان از اين روايت استده مي شود، خود گوياي روايت  داسازمان

بارها و ين مناسبت ابه  سازمان  كه مي بايست در تلويزيون سازمانيكي از اعضاي
براي اذهان  دار از چگونگي اين تخفيف حكم را ظاهر شود و توجيهاتي آب و تاببارها 
اوري است كه گويا در زندان هم بند كند، عباس د بندي سر همهوادارانشان ساده 

 عنوان  كهدر كشور فرانسه زماني ١٣٦٠ در سال داوري. ه استمسعود رجوي بود
همين داستان را به گونه اي ديگر  ،را يدك مي كشيد دفتر سياسي سازمان عضويت

 هم بند اسداهللا الجوردي هم ، در دوره اي از زندانشداوري كه اتفاقاً. روايت كرده بود
گفته  چارواداري يي با واژه ها، در خلوتسازمانشبه يكي از دوستان شورايي . دبو
 : بود

اين مردك كه امروز اين طور هارت و پورت مي كند، بس كه موذي است در زندان  
آن قدر كه مرتاض بازي در مي آورد و غذا نمي خورد و رنگ . حتي يك چوب هم نخورد

 مي رفت   سراغش مي آمد غش مي كرد و از حال هر وقت كه ساواك .و رويش زرد بود
و هر جا كه سمبه را پر زور مي ديد، پيشاپيش كروكي خانه حنيف نژاد و ديگران را بر 

 .بگذرندسر تقصيراتش  روي كاغذ مي كشيد و آن را دست ساواك مي داد تا آنان از 

  
يني در اين رابطه شده از سازمان به نام محسن نجات حس يكي از اعضاي قديمي و جدا

 :مي نويسد
   حكم اعدام همه كساني كه در دادگاه تجديد نظر، جسورانه رژيم را محكوم و از مبارزه 

ناصر صادق، علي باكري، محمد . مسلحانه دفاع كردند، توسط اين دادگاه تأييد شد
حكم .  به جوخه اعدام سپرده شدند١٣٥٠ فروردين ٣٠بازرگاني و علي ميهن دوست در 

اعدام در مورد محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، علي اصغر بديع زادگان، محمود عسگري 
حكم اعدام مسعود رجوي .  به اجرا در آمد١٣٥٠ خرداد ٤زاده و رسول مشكين فام در 

                                                           
  سال مبارزه براي آزادي٢٨سازمان مجاهدين، يك چهره يك مقاومت،  )

 ۸۵  نشر نيما صفحه، مهدی خوشحالکتاب مبارزه بااستبداد تاليف ) 
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اقدامات كاظم رجوي، برادر مسعود كه در سوئيس به سر مي برد، . به حبس ابد تبديل شد
وقدانان و استادان دانشگاه هاي سوئيس، طي نامه اي از باعث شده بود كه عده اي از حق
شاه كه هميشه سعي داشت ترور و خفقان داخلي را از . شاه لغو احكام را خواستار شوند

ديد كشورهاي غربي پنهان نگه دارد، دستور داد كه حكم اعدام رجوي به حبس ابد تبديل 
ادرش محمد بازرگاني، در اثر اعدام بر حكم اعدام بهمن بازرگاني نيز، پس از . شود

  .كوشش بستگانش به حبس ابد تخفيف يافت
ي همين نظر را ايراني نيز به نقل از منابع ديگرپژوهشگر ارزنده رواند آبراهاميان، آ

 . اعالم داشته است
  همچنين،ه رجوي كه از درون زندان به دست آمدخودنوشته هاي  دستبرخي 

 پايش به خاك هنوز ، زماني كه  راو، نظرات عباس داوريعملكردها و رفتارهاي بعدي ا
 .دتائيد مي كنعراق نرسيده بود، 

به علت ضعفی نبود که در بازجوئی ها آيا تعليق حکم اعدام او : پرسش اصلي اين است
از خود نشان داده بود؟  آيا همکاری با ساواک و كشيدن كروكي محل سکونت محمد  

 دليل ديگري براي اين تخفيف ، سازمان و ديگر زندانيانلیصحنيف نژاد، بنيانگزار ا
يا  وکاظم رجوی در ژنو برادرش  اين تخفيف حكم تنها به فعاليت يا است؟ آبودهحكم ن

پادرميانی آقای پادگورنی نخست وزير وقت شوروی سابق نزد محمد رضا شاه 
ير قبل از احتمال آخر را دكتر شاهپور بختيار آخرين نخست وز ؟بوده استمربوط 
 . در کتابش مطرح كرده است١٣٥٧انقالب 

ي که بعد از انقالب از آرشيو محرمانه ساواک به دست مردم  افتاد و اسناد و مدارك
، نشان مي دهد که علت اصلي کرد ادبيروني پي  انتشار١٣٦١بخشي از آن ها در دي ماه 
گير شدگان همين  همکاری شگفت انگيز دو نفر از دست١٣٥٠دستگيری های وسيع سال 

اين دو در همان .  با ساواک بوده استتقي شهرام يعني مسعود رجوی و ،جريان
بازجويي های مقدماتي اطالعات فراواني را در دسترس سازمان امنيت وقت ايران 

بارزه م«نقل از کتاب ه ببخشي از اين بازجويي ها در مورد مسعود رجوی . گذاشتند
 . در صفحات بعد كليشه خواهد شدخوشحال مهدی تأليف آقای  »بااستبداد

 
 

                                                           
 ٣١٢، صفحه١٣٧٩بر فراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، نشر ني، سال ) 

 .٦٦، صفحه١٣٧٨رواند آبراهاميان، نشر بولتن، سال آاسالم راديكال، ) 
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اران سازمان ز، مسعود رجوي، محمد حنيف نژاد را كه از بنيانگ١ سند شماره بر اساس
 به ساواك ،فراري بودبود و در زمان دستگيري و زنداني شدن رجوي مجاهدين خلق 

ش طي آن به پرسو است مسعود رجوي خود سند كه به خط و امضاي اين  .لو مي دهد
 : در زير كليشه شده است ساواك پاسخ داده است،ازجويبهاي 

 

 )١سند شماره (

 
 :١شماره  متن سند

 
 رجوي      فرزند حسين:  بازجويي از      مسعود      شهرت  

    س ـ مشروح اطالعات در مورد محمد
رنگ سفيد و . د درازق. از افراد سطح باالي ما بود.  سال پيش او را شناختم٤ الي ٣   ج ـ حدود 

منزل محل سكونتش در همان اطاق كنار من در . ه گاهي اوقات از عينك استفاده مي كردسبز
. ترك و اهل آذربايجان بود. ديدم  مي بايست او را مي٥/٢١ساعتدر روز دستگيري .  بودگلشن

 باين معني كه با . بودمسئوليت ايدئولوژيككار او در گروه .  مرا داشترابط و مسئولابتدا او نقش 
كرديم و هم اكنون نيز داشت جزوه  همكاري من مشتركاً جزوات ايدئولوژيك را تنظيم مي

در مسائل تعليماتي نيز نظر صائب داشت و من غالباً با او مشورت . كرد ايدئولوژي را تكميل مي
قبالً . يردكرد مسئوليت زياد نپذ او سعي مي, بمناسبت انتقاداتي كه پيش آمده بود. مي كردم

  امضاء مسعود رجوي .ازدواج كرده ولي گويا طالق داده بود
 امضاء مسعود رجوي  
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، مسعود رجوي به جز چاپ شده استصفحه بعد  که کليشه آن در ٢در سند شماره
 با اسم و  نيز اعضاي مجاهدين راري از عده ديگ،كشيدن كروكي خانه حنيف نژاد

 :جمله از ،مشخصات به ساواك معرفي مي كند
 در باالي .بازرگاني را كشيده استكروكي منزل در اين سند رجوي ـ محمد بازرگاني، 

 ...با خط مسعود رجوي آمده است هم سند 
بهمن بازرگاني شرح مي  بهمن بازرگاني،  مسعود رجوي اطالعات خود را در مورد ـ 

 .  مي شناسدرابهمن  و حتي ساواك را راهنمايي مي كند كه محمد بازرگاني نيز دهد
 )علي باكري(ـ بهروز 

ـ محمد حنيف نژاد، در اين سند مسعود رجوي در مورد حنيف نژاد اطالعات بيشتري 
 »ناصر صادق« و »سعيد محسن«مي دهد و تلويحاً ساواك را راهنمايي مي كند كه از 

 .نيز در مورد حنيف نژاد بازجويي نمايند
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 :٢ شماره متن سند

 
    بازجويي از مسعود      فرزند حسين      شهرت   رجوي

    محل ضربدر 
 .   خانه محمد است

 .   كوچه سوم از سمت چپ
 دانم    درب آبي پالك آن را نمي
    درب بعد از گاراژ قرار دارد

 الي ٢٦ـ بهمن ـ ترك ـ اهل آذربايجان ـ قد متوسط چهره تقريباً سبزه ـ سن حدود ٥
. از نظر شكلي زياد شبيه محمد است. آدرس او را نمي دانم. تقريباً مشكي:  ـ مو٢٥

احتماال پسر عموي او بايد باشد يا قوم و خويش نزديك يكبار او را در زمستان گذشته 
كرده يا براي  البته نمي دانم كه آنجا كار مي. بهنگام خروج از وزارت اقتصاد ديده ام

 . بايد بشناسدمحمد بازرگاني او را بود انجام كاري رفته
قد كوتاه ـ سيه چرده ـ اهل آذربايجان ـ آدرس نمي دانم، ـ چشم و مو : ـ بهروز٦

 او را محمد بازرگاني بايد. باحتمال قوي فارغ التحصيل و مهندس بايد باشد. مشكي
 بشناسد و البته نميدانم كه مشخصات او را مي داند يا نه؟ 

قبالً . كشيده اهل آذربايجان ـ قد بلند ـ چشم مشكي، گاه عينك ميزدچهره : ـ محمد٧
من او . با من در منزل مهدي فيروزيان اطاقي در اجاره داشت رنگ پوست سفيد و سبزه

در روز دستگيري ساعت . و مدتي نقش مسئول مرا داشت. را از همان اوايل مي شناختم
لعكس، و از اميرآباد امهر سمت اميرآباد و بدر مسير خيابان آريا.  با او قرار داشتم٥/١٢

هدف مالقات اين بود . سركوچه بعد از پمپ بنزين بسمت خيابان آريامهر كه البته نيامد
) منظور خانه خودم است. (كه بسته اي را كه نمي خواستم در خانه حفظ كنم باو بدهم

 نديده بودم و بسته حاوي يك سري اسناد و مدارك و اشيائي بود كه خودم هم دقيقاً
احياناً . افرادي را كه براي دستگيري آمدند تمام، بسته را توقيف و به بازداشتگاه آوردند

 .، محمد نامبرده مزبور را مي شناسندسعيد و ناصر. مدارك آن از خارج ارسال شده بود
 .  دانند    البته باز هم نميدانم كه تا كجا مشخصات دقيق او را مي

   وي امضاء مسعود رج
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، مسعود رجوي، چند تن ديگر از اعضاي سازمان را به ساواك ٣در سند شمارة 
 :معرفي مي كند كه عبارتند از

 )اران سازمانزاز بنيانگ(ـ اصغر بديع زادگان
 .ـ هوشمند خامنه اي، ابراهيم داور و مصطفي ماليري

 .ـ شماري ديگر كه در اصل سند اسامي آنان موجود است
 

 )٣ماره سند ش(
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 :٣متن سند شماره 
 

 بازجويي از مسعود      فرزند حسين      شهرت رجوي
. فهميده باشد مبادا در جايي اظهار كند... و اين بخاطر اين بود كه اگر فرضاً چيزي از ....

كرديم كامالً  در حقيقت او و پرويز و همچنين مهدي وقتي كه راجع به آنها صحبت مي
 . به حساب مي آمدند٥ و ٤ و ٣د حاشيه اي درجه جزء ما نبودند و افرا

مهندس مهندس بود و احتماال .  باشدبديعينام فاميل او بايد وديعي يا :  اصغرـ١٢
سيه چرده يا سبزه ـ .  دانشگاه تهران قد كوتاهاستاديار دانشكده فني و كارمند يا شيمي

تيم كه البته از آن مو فلفل نمكي ـ چشم مشكي ـ اما فقط يك نوع جوهر نامرئي داش
شد و آن، گرد سفيدي بود كه محلول بود و آنرا اصغر بمن  بسيار بسيار كم استفاده مي

توانيد آدرس او را از دانشكده فني  در تهران منزل خانوادگي داشت مي: منزل. داد
دانم كه ناصر مشخصات  ناصر هم همينطور البته نمي. محمد او را مي شناخت. بگيريد

 .دانست يا نه ا ميدقيق او ر
 .ـ اسامي زير را هم شنيده ام ولي اطالع دقيق ندارم١٣

 ـ صمد ـ) كه اسم مستعار فردي بنام محمود بود(عليرضا ـ رضا ـ كريم
و سعي داشتم كه حتي . شاگردان و صاحبخانه ام بودمجلب ـ ضمناً خود در صدد ١٤

من مسئول تبليغات (ا بدهم مسئوليتي نظير گردآوري روزنامه براي كار تبليغاتي بآنه
 اسامي شاگردان و صاحبخانه ـ عبارت است از) گروه بودم

دو نفر اول ـ دانشجويان سال . ـ مصطفي ماليري٣ـ ابراهيم داور ٢ـ هوشمند خامنه ١
دوم دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بودند ـ و نفر سوم يعني ماليري دانشجوي دانشگاه 

كروكي دانم ـ  سال درسي او را نمي. ي من سكونت داشتآريامهر بود و در طبقه باال
 . كه خواسته ايد بشرح زير استخانه

 
 کروکي منزل
 امضاء مسعود رجوي
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 )٤سند شماره (
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 :٤متن سند شماره 

 
  بازجويي  از  مسعود رجوي

فردا , بقيه هم كه فكر ميكردند اين اجازه شامل آنها هم هست. خودشان اجازه گرفت
صبح چند دقيقه قبل از آفتاب بيدار شدند نماز بخوانند ولي ناگهان مامورين ريختند و با 
كتك كاري و دشنام آنها را بجاي خود برگرداندند و عده اي را هم براي تنبيه بردند زير 

٨. 
خدا شاهد است كه ديگر كارد به استخوان رسيده . فردا صبح هم همين قضيه تكرار شد

ار طاقتفرسا مي نمود آخر مگر مقامات باالتر نخواسته بودند كه كمون منحل بود و فش
شود و مراسم و تظاهرات سياسي قطع شود پس چرا هر چه ما اطاعت مي كنيم وضع 

 نفر از بچه هاي نهاوند را از توي خود ٦وقتي . بدتر ميشود؟ اين سئوال در دل همه بود
كتك مفصلي هم زده اند چون اصل بر تبعيت از زندان بردند براي اعدام و شايع بود كه 

پس چرا . مقررات بود و قرار بود ديگر مراسمي نباشد كسي باصطالح جم هم نخورد
 متقابالً زندانبانان رعايت يك مسائل معمولي و عادي را نمي كنند؟

بنابراين هيچ چاره اي نبود جز اينكه قضيه با مقامات باالتر و مراجع ديگر، مطرح شود 
خواست چه روحاني و غير روحاني در صدد بر  هر كس كه مي. ايد گشايشي پيدا شودش

چند نفري هم كه رفتند با رئيس . آمد تا نامه اي به مراجع باالتر نوشته و استمراج كند
زندان صحبت كردند فايده اي حاصل نشد، ليكن روز بعد بلندگو تعدادي روحانيون و 

وشته بود صدا و احضار كرد كه اسبابهايشان را جمع آخوندها را با هر كس كه نامه ن
به اينترتيب سر يك مطلب خيلي ساده و پيش پا افتاده جنجال مهمي بر . كنند و بردند

پا شد و ديگر صحبت هم فايده اي هيچ نداشت و اين صحبتها و قضايا خاص يك بند 
ده اي به بخصوص نبود و بعد روشن شد كه در هر هفت بند همين قضيه بوده و ع

 . مقامات باالتر نامه نوشته و تقاضاي رسيدگي كرده اند
آخوندها را هم ابتدا . آنهائي را هم كه بودند از زندان يا زدند و يا بردند عادي و مجرد

تماماً لخت كرده و سپس سر و ريششان را زده بودند حال اينكه همين ها قبال در كميته 
ها چه حال و  حدس زد كه در اين شرايط زندانيتوان  مي. ريش داشتند و يا در اوين

شب همان روز من كه هنوز نامه ننوشته بودم وقتي ديدم جريان . كنند روزي پيدا مي
 به يك درگيري منتهي شود نامه اي به گيرد و چه بسا باز دارد بد طوري اوج مي

ط زندان مقامات ساواك، و دادرسي و شهرباني نوشته و ضمن تشريح مفصل قضيه و شراي
 ضمناً بخاطر اينكه احتماال مساله در همين حد بين زنداني و .تقاضاي رسيدگي كردم
بلكه از رئيس زندان تقاضاي مالقات كرده و .  نامه را رد نكردم,مقامات زندان حل شود

نامه ها را با خودم بردم پيش ايشان البته بدون مبالغه بگويم كه در آن شرايط كه رئيس 
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ان همه را رد كرده و هيچ روي موافق نشان نداده بودند تقاضاي مالقات و و مقامات زند
صحبت حضوري در آن جو ناراحت كننده و پر عذاب و كينه اي كه زندان را گرفته بود 

در ثاني احتمال جلب نظر موافق رئيس خيلي كم بود و لذا رفتن به . كار ساده اي نبود
م و مارك جديد از سازشكاري و ترس و جبن آنجا از طرف من معادل بود با كلي اتها

همه من كه ديگر تجارب گذشته را داشتم به   هاي ديگر با اينismگرفته تا انواع 
ايشان مرا پذيرفت نامه هايم را خواند و گفتند . حرفهاي اين و آن بي اعتنائي كرده رفتم

ف اين قضيه را  و در كمال ادب ابعاد مختل ساعت هم آنجا بودم٣ ـ ٢. كه رد مي شود
 : بطور كلي شاملتشريح كردم

 به مراجعي كه نوشته ام
 كه تاكنون هيچ سابقه خالفي وجود اوال ـ در مورد امنيت داخلي زندان هنگام صبح

ندارد و امري هم كه مسبوق به سابقه نيست شايد شما كه رئيس زندان هستيد بتوانيد 
 .د نشودمختصر ارفاقي قايل شويد تا ديگر مساله اي ايجا

 خود شما هم بهتر اطالع داريد كه انجام اين فريضه مذهبي را هيج وقت مقررات ثانياً
 حاال اگر شما در اين امر يك , ها در طول همه تاريخ زندانباني ايران موقوف نكرده زندان

تظاهر سياسي و مخالف مقررات و خالف امنيت مي بينيد حق با شماست ولي خودتان 
  تعدادی  به

 .  خط خوردگي از طرف خودم                                                             
 امضاء مسعود رجوي
 امضاء مسعود رجوي
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 )۵سند شماره (

 
 :۵متن سند شماره 

 ٣١٢ / ٦٥٥به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح                                   تاريخ 
 ٥١ / ١ / ١٩پيوست )                                                          دادستاني(شاهنشاهي

  ساواك   از
 درباره   مسعود رجوي فرزند حسين

 ٥٠/ ٩/ ١٦   ـ   ٧٦١١/٣١٢پيرو 
   نامبرده باال كه از محكومين سازمان باصطالح آزاديبخش ايران وابسته به جمعيت نهضت 

دگاه تجديد نظر نظامي باعدام محكوم گرديده بعد از دستگيري در آزادي است و در دا
جريان تحقيقات كمال همكاري را در معرفي اعضاء سازمان مكشوفه بعمل آورده و اطالعاتي 
را كه در اختيار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعيت شبكه مزبور موثر و مفيد بوده و 

اشتگاه همكاريهاي صميمانه اي با مامورين بعمل پس از خاتمه تحقيقات نيز در داخل بازد
مراتب جهت .  لذا به نظر اين سازمان استحقاق ارفاق و تخفيف در مجازات را دارد,آورده

 . گردد استحضار و هر گونه اقدام مقتضي اعالم مي
 امضاء ارتشبد نصيري
 رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور ـ ارتشبد نصيري
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 بسياري از به حبس ابد بر اساس نظر مسعود رجوي،اعداميف حكم  علت تخف،تا اينجا

، اين تنها خود مسعود پيشينبر اساس اسناد . غلط از آب در ميايدمحققان و تاريخ نويسان 
 .ش در زندان، خود را براي روز مبادا حفظ كردهايرجوي بود كه با شاهكار

ت مختلف، در كتاب ها و نشريات ، از انتشارات خود سازمان است كه به دفعا٦سند شمارة 
در نشريه مجاهد .  آمده است٥٦٩  و٥٣١نشرية مجاهد شمارة در سازمان از جمله گوناگون 

، كه به عنوان سندي خيلي محرمانه ٦، در سند شمارة ١٣، صفحه ١٣٨٠، بهمن ماه ٥٦٩شمارة 
در . زداشت شد با٥٠ـ ٥ـ ١ آمده است كه مسعود رجوي در تاريخ ،از آن نام برده شده است

، يعني حداقل يك ماه ٥٠همان صفحه از نشريه آمده است كه ضربه نظامي بر سازمان، شهريور 
 . استانجام شده مسعود رجوي به دست ساواك، يبعد از دستگير

 
 )٦سند شمارة (
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ديده شده سازمان  چندين مورد مشكوك در اطراف خانه هاي جمعي، ١٣٥٠سال ماه در مرداد  
همة كساني كه به خانة تيمي رفت و آمد داشتند، قبل از رسيدن به خانه، مي بايست اطراف . دبو

 ،را متوجه مي شدندخود را هوشيارانه مورد بررسي قرار مي دادند تا اگر مورد مشكوكي از تعقيب 
، زماني كه شهر تهران ١٣٥٠هفتم شهريور روز بامداد  … خودداري كنندتيمياز رفتن به خانه 

نوز خواب آلود، خيابان ها خلوت و آفتاب ناپيدا بود و در خانه هاي تيمي خواب هاي كوتاه شب ه
پيش براي اداي نماز صبح مي شكست، دستور يورش از اتاق فرمان در مركز ساواك، به تيم هاي 

  ضربت رسيد
، مسعود رجوي در  منتشرشده استجانب خود سازمان که از ۶طبق سند شماره 

در همان مردادماه، ساواك به شناسايي .  از طرف ساواك دستگير شد۵۰ـ ۵ ـ١تاريخ 
 ٧ تا اين كه نخستين حمله را در تاريخ .خانه هاي تيمي اعضاي سازمان پرداخت

 مهرماه نيز مهمترين خانه تيمي واقع در خيابان ٣٠شهريور همان سال انجام داد و در 
مورد خانه هاي تيمي ديگر همچنين غياثي كه محمد حنيف نژاد در آن ساكن بود و 

 تن از اعضاي مجاهدين در اين ١٣٠كه در مجموع بيش از يورش ساواک قرارگرفت 
 دستگير شدندها عمليات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    ٢٩٩ـ٢٩٧، صفحه ١٣٧٩بر فراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، نشر ني، سال  )

 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٢٥٨ 

 

 زندان های مجاهدين 
 

 و  ناراضي، منتقدي  اعضادر رابطه بامجاهدين اصوالً سازمان حبس در  زندان و
كنار كشيدن اعضا و كادرهاي . اعمال مي شده است تشکيالت يا خواستار جدايي از

 هايهمان روز  ها ازرياين کناره گي. سازمان دارد  قدمتي به اندازه عمر خود،سازمان
 البته وهمچنان ادامه دارد  تا به امروز  وآغاز ١٣٤٤ تأسيس سازمان در سال نخست
دايي از سازمان و كناره ي كه خواستار جبرخورد سازمان با افراد. ست هم هطبيعي

ويژه متناسب با شرايط   عموماً متفاوت و،زمانيگوناگون  برش هايدر  ،گيري بوده اند
 به دليل بافت ويژه حاكم بر سازمان و روند ،اين شرايط. ان بوده استن دورهما

 روز به ، در رابطه با ارزش نهادن به حق انتخاب اعضا،هميشگي قهقرايي اين جريان
 كناره گرفتن از اين جريان به  تا جايي که امروزه، استشده سخت تر تر وسخت روز 

که هرگاه سازمان در موضع  مهم اين  نکته بسيار.يك تابوي ممنوعه بدل شده است
ن خش  و تر رفتارش سختگيرانه،گيردمي نيرو قرار  افت اقبال مردمي و كمبود ضعف و

بازار شعارهاي رونق  ومردمي  اقبال همين جريان در سرفصلي بااگر  اما ،د شوميتر 
 . نرم تر و محتاطانه تر است, ، برخوردش با اعضاي خواهان جدايي،باشدخود روبرو 

 به يك ضرب المثل سازماني تبديل شده است در درون سازمان اين جمله معموالً
كه دِر ورودي سازمان از سوراخ سوزن هم تنگ تر است و در خروجي سازمان از هر 

اما گويا اين شعار مربوط به همان دوران آغاز اقبال مردمي بعد از . ه اي گشادتردرواز
بي آن كه ديگر . با اين همه همچنان در سازمان گفته مي شود.  بوده است٥٧بهمن 

 !! موضوعيتي داشته باشد
يا اخراج از سازمان با  شدن و  شاه، جداچريكي در دورانمخفي زندگي دوران  در

 با كناره گيرياخراجي يا متقاضي  دافرا واست  همراه بوده ييهي خشنبرخوردهای تنب
 به اين اخراج يا كناره گيري ها عمدتاً.  روبرو مي شدندخطرات امنيتي از جانب ساواک

 .دستگيري فرد خواهان جدايي يا اخراج شده منجر مي شده است
ی توانستند عده زياد ، که مبارزه مسلحانه شهری آغاز شد۱۳۶۰خرداد سال ٣٠در

افکار  ترس از همچنين ،و سازمان بعلت عدم توانايي شوند به راحتي از سازمان جدا
 . ماليمي با اين افراد داشت  نسبتاًبرخورد, عمومي
 ،اين کشورهاسياسِي باز   به علت فضای آزاد و نيزدوران اقامت در اروپا در

اين تشكيالت کاری که  رحداکث. دشونمي توانست مانع خروج افراد مجاهدين سازمان 
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ترفند ديگري كه سازمان براي .  منزوي كردن چنين افرادي بود،مي توانست انجام دهد
 اين بود كه موقعيت پناهندگي اين افراد را ،جلوگيري از خروج افراد سازماني مي زد

 تا فرد جدا شده ناچار شود دوباره به دامن مادر يا همان ،زير عالمت سوال ببرد
 !مجاهدين باز گرددسازمان 

 و ۱۳۶۰ هواداران و اعضاي سازمان كه پس از سال ، پشتيباناننفر از ده ها هزار
تنها عده  ،آغاز مبارزه مسلحانه بر عليه حكومت اسالمي به خارج از كشور گريختند

پاسپورت  از گرفتن اين افراد پسبقيه . معدودی دوباره به سازمان وصل شدند
 عطاي مجاهدين را به لقاشان ،قامت در مناسبات مجاهدينمدتي ا حتي پناهندگي و

زيادی از افراد در همين راستا تعداد . بخشيدند و زندگي طبيعي خود را آغاز كردند
مريم   در مقطع اعالم ازدواج مسعود رجوی وه ويژهانجمن های هوادار نيز ب

ن داليل گفته  به هماسازمان.  از انجمن ها خارج شدند۱۳۶۳قجرعضدانلو در اسفند 
 .ايشان انجام دهدعليه اقدامي نتوانست  ،شده

 ، در اليه١٣٧٠ ارديبهشت ماه سالدر نيز راه افتادن طالق های اجباری باز هنگام 
بجز طالق هاي  . شتاب عجيبي براي گسستن از سازمان آغاز شد سازماني پايينهاي

و شعيان اين كشور در   کردهار عليهبو جنگ داخلي عراق  شركت سازمان در ،اجباري
 فراز ديگري براي گسستن از سازمان ،راستاي حمايت نظامي از دولت صدام حسين

، بن  سازمان براي توجيه اين عملكردهاي غيرمنطقينوين  ايدئولوژیهمچنين. شده بود
از سوي و ، كي اي كه سازمان بنا بر عملكردهايش گرفتار آن شده بودبست استراتژي

 اعضاي خواهان تشکيالت براين ا و روش های ضددموکراتيکي که انبوه فشارهديگر 
 ديگري براي ساختن و پرداختن زندان هاي درون ز زمينه سا، اعمال مي کردجدايي

 . سازماني شد
 طيف وسيعي را ،متقاضيان خروج از سازمان الزم به توضيح است که ناراضيان و

 : طبقه بندی کرد توانياين افراد را در دسته های زير م. دندر برمي گير
مبارزه ديگر  مثالًدارند و  سازمان مسئله استراتژي افرادی که نسبت به -١

 .مسلحانه را قبول ندارند
رجوی مسئله دار شخص مسعود  افرادی که در رابطه با رهبری سازمان يعني -٢

 . هستند
  .سازمان را قبول ندارندو نظرگاه هاي عقيدتي  افرادی که ايدئولوژی -٣
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. نزديک سازمان قرارمي گيرند يا در طيف دورخالفتشان غلظت مبه اين افراد نسبت 
و آنها را به ترتيب . برخورد های متفاوتي مي کندبا ايشان نسبت همين سازمان نيز به 

 :زير دسته بندی مي کند
 هوادارهمچنان قول مي دهند در صورت اعزام به خارج کشور  آن هايي که -١

 مانند بباقي سازمان 
 سازماني  ادامه فعاليتبرايهيچ تعهدی  اما ، اند جدايي کردهمآن هايي که اعال -٢

روزي دوباره است  اميدوار واست قطع اميد نکرده ايشان سازمان از اما , ،نداده اند
 .به مناسبات سازماني بازگردند

ن به هيچ عنوان نمي خواهند با سازما شده و آن هايي که تکليفشان مشخص -٣
 .باشند

 يا به بياني ديگر ،مي شوندهمگي اين افراد از پست های سازماني شان خلع رده 
داليل كناره گيري  بسته به اين افراد . عنوان هاي سازمانيشان از ايشان گرفته مي شود

ويژه افراد جدا به زندان های  يا گاه حتي بدون محاكمه ، يا محاكمه مي شوند،كردنشان
ماندن در  ( در موردشان نهاييصميمت تا ،فرستاده مي شوندان شده و معترض سازم

 . شودگرفته ) زندان های عراق و سلول های انفرادی يا اعزام به اردوگاه ها
يعني تن به سرسپردگي مطلق و اطاعت از د، يستنافرادی که قادر به انقالب کردن ن

بعد اين افراد را در . ودگرفته مي ش شانمسئوليت  ابتدا رده و،رهبري سازمان نمي دهند
كمك  (همراه خودرو تری مانند حفاظت، نگهباني، نفر سبک پست های غيرحساس و

  عاری از فشارييفضا  تا فرد بتواند در،گمارندبه كار مي ير آن انظ ، رانندگي و)راننده
اگر اين شيوه در مدت زمان  .پيدا كندهضم پديده جديد را  تعميق و و کار، فرصت تفکر

در قسمت هايي مثل  متمرد را به تعبير سازمان ناراضي وفرد داد، ن نتيجه صيمشخ
 مسئول نظافت و يسات، آهنگری، آشپزخانه، قسمت شهرداری وأسپروژه ساختماني، ت

بسته به نفر را د، ده نتيجه ناگر اين مرحله هم . به كار مي گيرندتخليه چاه های توالت 
ديگر زندان های   و»Hزندان « ، »مان سرامه«به  اش به ترتيب درجه نارضايتي

 عراق »ابوغريب« و زندان »رمادی« اردوگاه . درون سازمان اعزام مي كنندانفرادی
 افراد ،بر اساس برآورد سازمانکه در آن جا است آخرين ايستگاه ناراضيان سازمان 

 .پوسنديا مي ميرند ناراضي يا مي 
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 : در سازمان براي اعضاي معترض وجود داردبر اساس درجه بندي باال دو نوع زندان
 نظرتحت   زندان هايي که در درون قرارگاه های سازمان در عراق وجود دارد و-١

 اعم از  زندان هادر اين زندان ها کل پرسنل. مجاهدين اداره مي شودتشکيالت 
 .مجاهدين هستندسازمان  هاي از کادر همهنظافت چي نگهبان، بازجو، شکنجه گر و

 و در آن ها زندانيان بزهکار هستندتحت حاکميت دولت عراق  زندان هايي که -٢
 در ،مجاهدين طبق قرارداد امضاء شده با دولت عراق. عراقي نگهداری مي شوند

هان افرادی که خوا. داخل قرارگاه های خود از مصونيت پناهندگي برخوردارند
 اگر ،اخل قرارگاه ها در دزندان از طي پروسه  پس،هستندجدايي از سازمان 

 بدون پاسپورت و ، اخراج شده از قرارگاه،بر جدايي اصرار داشته باشند مچنانه
) استخبارات( عنوان جاسوس رژيم ايران به اداره امنيت عراق ه  ب،اساييناوراق ش
 از شکنجه های فراوان به زندان های عادی اين افراد پس. داده مي شوندتحويل 

با  ،در سلول زندانيان خطرناك جناييد و در آن جا عراق فرستاده مي شون
 .به بند كشيده مي شوندجنايتکاران و بزهکاران عراقي 

 
 
 داخل قرارگاه های سازمان زندان های -١
 

 »رفع ابهام« زندان های ١-١

 
 مجاهدين عراق توسط سازمانكشور  دو بار در كنوناين زندان های عمومي تا 

 :ستشده ا ايجاد
کميته مرکزی سازمان طي اطالعيه   دفتر سياسي و۱۳۶۳سال  اسفند ١٩ در -الف
عضدانلو  مريم قجر به معرفي رهبری نوين سازمان يعني مسعود رجوی وای 

اعاده حقوق  مسير رهايي و« در اين اطالعيه تاکيد شده بود که مريم در .پرداخت
ضمنا . تکرده اس ارتقاء پيدارجوي  به همرديفي ايدئولوژيک مسعود »زنان

ين همنيز در  »مسعود انقالبي مريم و ازدواج فرخنده توحيدی و مبني برم يتصم«
 دروني »انقالب ايدئولوژيک«عنوان ه  تمام اين وقايع ب.اطالعيه درج شده بود

  !دنيا اعالم شده مجاهدين ب
                                                           

 ١٣٦٣ اسفند ١٩ياسي وکميته مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايران  اطالعيه دفترس)
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نسبتاً به صورتي مرکزيت  تا اين تاريخ رهبری در سازمان بصورت جمعي و
اعمال در تشکيالت سازمان  يارز از زمان بنيانگاين شيوه. داشت وددموکراتيک وج

مسعود رجوي با نقض اين اصل در حقيقت . نداشتهم چرا  جای چون و. مي شد
.  معرفي کرد»راهبران عقيدتي سازمان«عنوان ه ب خودش و مريم را ،تشكيالتي
 فاقد چنين ساساً در اين مقطع ا،در ديدگاه بسياري از جدا شدگان مجاهدينمريم که 

رجوي را  مسعود ، بنا بر گفته هاي بارها و بارها اعالم شده اشو ،بودصالحيتي 
 تنها شكل نمايشي اين نقض اصول را به ، اش قبول داشتعقيدتي رهبربه عنوان 

در واقع رجوي به تنهايي رهبر عقيدتي سازمان اعالم شده بود . نمايش مي گذاشت
اليزوري براي تحميل اين نقض اصول به اعضاي و مريم هم آمده بود تا كات

در نهايت در همين سرفصل است كه با ياري گرفتن از واژه هايي . سازمان باشد
 راه را براي تغيير رهبري جمعي به رهبري ،فمينيستي در رابطه با آزادي زنان

فردي باز كردند و محتواي ديكتاتوري ايدئولوژي مجاهدين را در شكل و فرم هم 
  .يت بخشيدندعين

رديف  به مقام هم»انتصابش« از پيشقضيه وقتي بيشتر مشکوک شد که مريم کمي 
اطالعيه ياد شده . ه بودشد ايدئولوژيک مسعود، از شوهرش مهدی ابريشمچي جدا

 . داشتدر برنيز  رجوي با مسعوداو را تصميم به ازدواج 
مجاهدين را که سازمان  اين فيل هوا کردن ،اکثريت قريب به اتفاق وقايع نگاران

مي دانند  رابطه با الپوشاني مسئله بزرگ ديگری کرد، در سروصدای زيادی نيز بپا
 .درگير آن بود برههآن در که سازمان 

 سه سال و اندي ،تا تاريخ نشر اين اطالعيه و اعالم اين همرديفي و ازدواج سازماني
در همين . ست رسيده بودبه بن ب »هاشهر مبارزه مسلحانه در« استراتژی بود كه
. حكومت اسالمي نيز به پرسش گرفته شده بود »کوتاه مدت«سرنگوني راستا 

 تيم هايي که از کردستان به شهرها و. عمليات درون شهری به صفر رسيده بود
 دستگير ، لو رفته،مشخصا تهران اعزام مي شدند، هنوز به محل ماموريت نرسيده

 .نابود مي شدنديا 
. را از اوضاع داخلي ايران ديگر قبول نداشتند  هاي سازمانان تحليل سازمعضايا

 تنش هايي را در درون سازمان ،همين به پرسش گرفته شدن استراتژي سازمان
اين افراد . برخي از اعضا خواهان اصالح اين خط و خطوط بودند. ايجاد كرده بود

 تحليل و بررسي مي خواستند علل شكست هاي پياپي اين استراتژي سازماني را
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استراتژي تن به بررسي اگر . سازمان با مسئله بغرنجي روبرو شده بود. كنند
 مي     مي داد و علل شكست هاي پي در پي آن را مشخصمبارزه مسلحانه شهری

 شخص مسعود بعنوان تئوريسين  به سوياًصو مشخانگشت اتهام بالفاصله , كرد
 مي بايست رجوي  در حقيقت .ي رفتنشانه ممدافع سرسخت مبارزه مسلحانه  و

اين .  گرفتي بعهده م۶۰خرداد ٣٠مسئوليت خون های ريخته شده در اين راه را از 
انتقاد به شخص رجوي در نهايت ضرورت وجودي او را در راس سازمان زير 

 . عالمت سوال مي برد
  بگوييم خود مسعودرتنها فكري كه به سر كميته مركزي و دفتر سياسي يا بهت

 هوا كردن يك فيل پر جنجال براي پاك كردن خطر تاريخي آن شكست ،رجوي زد
فيل هم بايد خيلي غير عادي و به . ها و در نهايت مسئوليت رجوي در اين باب بود

بايد يك . مي بايد بر سرش جنجال مي شد. بيان خود رجوي خرق عادت مي بود
 تا همگان ،ه مي كردندموضوع ناموسي را هم از ديد مذهبيون چاشني اين قضي

بايد سازمان در درجه نخست شخص رجوي را از زير . حواسشان كامال پرت شود
. مي برد  تيغ اتهامات مبني بر سوزاندن كليت سازمان و به انحراف كشاندن آن در 

در بين همين جنجال با نشاندن مريم رجوي !! و البته در اين برهه موفق هم شدند
 موضوع رهبري و سيادت بالمنازع مسعود ،سازماني اشدر صندلي كناري شوهر 

 مبني بر ،در پس پرده هم تمام شعارهاي پيشين سازمان. هم جا انداختندرا رجوي 
 ،وجود مركزيت دموكراتيك و سانتراليسم دموكراتيك و رهبري جمعي و شورايي

يت تشكيالتي ديو وال/از ميان اين جار و جنجال ناموسي. دود شد و به هوا رفت
فقيه سازمان مجاهدين در هيئت رهبر عقيدتي و رهبري خاص الخاص مجاهدين 

مافيايي شد و به همين / بدل به يك سكت بسته مذهبيسازمان عمالً. سر برون آورد
 از دستگاه مختصات مطالبات آزادي خواهانه و مسالمت جويانه دليل  هم اساساً

 فصل را مي توان نقطه گره خوردن اين سر. مردم ايران خارج و به دور انداخته شد
سرنوشت ناگزير سازمان مجاهدين خلق با اصل واليت فقيه دانست كه به فاصله 
كوتاهي در هيئت مذهبي آن در ايران تحت حاكميت خميني زير عالمت سوال رفته 

تمام پزها و شعارهاي مثال اپوزيسيوني اين دستگاه در اين تاريخ ويژه به . بود
ازمان مجاهدين ديگر اپوزيسيون حكومت اسالمي بر اساس واليت س. پايان رسيد
ولي فقيهش را هم . اين جريان هم خواهان برپايي حكومت اسالمي بود. فقيه نبود

 در اين برهه تاريخي با كليت اين سازمان ،تكليف ملت ايران.  اعالم كرده بودرسماً
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 را كه اين جريان با در واقع از همين تاريخ است كه مشروعيت كاذبي. مشخص شد
عمر اين جريان .  از دست داد،سي به تعداد كشته شدگانش كسب كرده بودأت

 . عقيدتي و واليت فقيهي همچون حكومت اسالمي به پايان خود نزديك مي شد
كه   همانگونه،کميته مرکزی سازمان سياسي و  دفتر۱۳۶۳ اسفند ١٩اطالعيه 
 .ر بدنه سازمان شد دي باعث تکان های شديد،مي رفت انتظار
 سازمان را ترک کرده و دنبال کار خودشان ، هوادارانبيشتر کشور  ازدر خارج

  دمشان به سازمان اعضا زيرا که.وضعيت به گونه اي ديگر بود در عراق اما. رفتند
 ها و محل تجمع افراد سازمان اين تهديد را داشت ترک پايگاه و مسلماً. وصل بود

سط شرطه هاي عراقي دستگير و به عنوان جاسوس كه نيروهاي معترض تو
 .حكومت اسالمي به محاكمه كشيده شوند

 پايگاه نظامي در منطقه کردستان عراق ١١ حدود ۱۳۶۴سال آغاز سازمان در 
 خانه های ارتش عراق بودند که سازمان آنها اين پايگاه ها در اصل سرباز. داشت

 .تبديل کرده بودي براي مجاهدين  به پايگاهرا از ارتش عراق تحويل گرفته و
جليلي پايگاه «، »پايگاه تدين در منطقه گالله«اين پايگاه ها به ترتيب عبارت بودند از 

پايگاه های « ،»پايگاه های باباخاني و ابراری در سليمانيه«، »درمنطقه گاميش
سردار در  پايگاه های جباری و«، »نزديکي سليمانيه ماوت در منصوری و

 .»قرنه در پايگاه ذواالنوار«  و»سعيد محسن در کوت«، »غيورپايگاه « ،»کرکوک
عنوان پايگاه ه ب  در نزديکي سليمانيه»ماوت« و »منصوری«پايگاه در ضمن دو 

مي     افراد جديدي که به عراق فرستاده .های آموزشي سازمان نيز معروف بودند
نظامي مي ديدند و بعد به يک ماه در اين دو پايگاه آموزش مدت به ابتدا . شدند

 ۱۳۶۴در اين دو پايگاه بود كه در آغاز سال . پايگاه های ديگر فرستاده مي شدند
 . ندرجوی برپا شد »رفع ابهام«زندان های 

هادی شمس حائری يکي از اعضای جدا شده از سازمان و عضو سابق مرکزيت 
 ::سازمان در اين باره مي نويسد

عمل رجوی  و مقابل اين ازدواج واکنش منفي نشان دادند ر اکثريت قريب به اتفاق د
 تمرد و بين رفته و تشکيالتي از تب فرماندهي وادر نتيجه سلسله مر. را محکوم نمودند

راجع به اين  هم جمع مي شدند و اعضاء دسته دسته دور. مخالفت کم کم اوج مي گرفت
عده ای رجوی را به . تندآن را محکوم مي ساخ مي کردند و اظهارنظر واقعه بحث و

                                                           
 ١٥٣-١٥٦ صفحات ١٣٧٥نوشته هادی شمس حائری پائيز » مرداب« )
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آنان . بعضي خواستار اخراج او از سازمان بودند خاطر اين کار محکوم به اعدام دانسته و
حامل اطالعات زيادی مي باشد  استدالل مي کردند که او ،که خواستار اعدام رجوی بودند

قع رشته وا در. لذا بايد اعدام شود  اين اطالعات به بيرون مي رود و،اگر اخراج گردد و
 متقاعد نمودن سران سازمان، از اما رجوی با آماده کردن و. رفته بود کف به در از امور

 که در واقع نوعي حق السکوت و گسترش دفتر مرکزی با ده ها عضو، طريق توسعه و
حال نوبت  خود همراه کند و جلب رضايت آنان بود، توانست سران باالی سازمان را با

که  ناگهان در سازمان شايع کردند. را سرجايشان بنشاند د که آنهاتوده های سازماني بو
پاسداران رژيم جمهوری اسالمي در صفوف مجاهدين رخنه کرده  عده ای از عوامل و«

عضويت همه  لذا. همگي اعضاء مورد سوء ظن مي باشند«سپس اعالم نمودند که  و» اند
متهم . رفع ابهام گردد ضاء بررسي وسابقة کلية اع آن که مجددا پرونده و تا ،معلق است

کس به رجوی  هر«نمودن اعضای سازمان به پاسداران خميني بودن از اين فرمول که 
قاعده ای که . بيرون آمده بود»  هم سو با رژيم خميني است،اشکال بگيرد  ايراد و

مي  توسط آن سرکوب کرده و چه خارج روابط، مخالفين را هميشه، چه در بيرون و
اصطالح رفع ابهام . تشکيالت رجوی است  اصول حاکم بر يکي از اين قاعده هنوز. کنند

  ،را در اين مقطع ساختند تا مسالة ازدواج را تحت الشعاع مسئله ای که علم کرده بودند
 تمامي ،هيجان همه کارها تعطيل و سازمان بوجود آمد و ناگهان زلزله ای در . دهند قرار

بعد تمامي بدنه  و ن بهانه ای بود که دهان متمردين را ببندنداي. فراگرفت سازمان را
مي شدند، به زندان هايي  نفر سازمان را در عراق که آن موقع حدود هفتصد تا هشتصد

 و» منصوري«در پادگان های  اين زندان ها. منتقل نمودند, قبل آماده کرده بودند که از
فته نماند که اين حرکت فقط در عراق اتفاق ناگ. شده بود در منطقه سليمانيه برپا» ماوت«

. ماندند اين موج برکنار  از،کشورهای اروپايي به علت شرايط خاصي که دارند افتاد و
برخورد  ضعيف است و عراق بسيار خارج از اعضای خود در زيرا آتوريته سازمان بر

 در زندان با. وادار به کناره گيری کند را توهين آميز ممکن بود همه آنها های خشن و
توهين  داشتند که با فحش و مامورين زندان دستور و  مي کردند  افراد بسيار بدرفتاری

زيرا بدين . سنجيده بود اين برخوردها بسيار حساب شده و. اعضاء برخورد کنند با
به . ال کنند مرا لجن شخصيت آنها خراب و داشتند که روحيه زندانيان را وسيله قصد

ما . مجاهد نيستيد شما اين لحظه به بعد هيچ يک از از«: اعالم کرده بودندهمه زندانيان 
ثابت  ما هنگامي که عکس آن بر به همه شما به چشم پاسداران خميني نگاه مي کنيم تا

 شما مانند پاسداران با  ما،ثابت نشده که بيگناه هستيد ما وقتي که بر لذا تا شود و
حدود يک ماه . محترمانه نداشته باشيد ورد دوستانه وانتظار برخ ما از رفتارمي کنيم و

 اما واقعيت غير از. خوابيده بود در اين يک ماه تمام کارها اين عده در زندان بودند و
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        درون سازمان درست بود، سازمان  رژيم در زيرا اگر واقعا نفوذ عناصر. اين بود
 جداگانه بررسي و اعضاء را يک از رمي توانست بدون انتقال اعضاء به زندان، پرونده ه

اساس  از  زيرا،نفوذي نبود کردن عناصر  پيدا،هدف اما. شناسايي نمايد را نفوذي ها
 نفوذی وجود خود سازمان هم مي دانست که عنصر ه نفوذي ها ساختگي بود والمس

ي امنيت  بعد سياسي و،همگاني اعضاء داشت به بازداشت وسيع و اما سازمان قصد. ندارد
بشکند تا به  را غرور افراد طرفي مقاومت و از تا بتواند موقتا بحران را بخواباند و بدهد

کم  واقع رفع ابهام يک رو در. سئوال بردن رجوی، خودشان زير سئوال بروند جای زير
برپايي  انداختن آن و انقالب ايدئولوژيک، تا زمينه برای جا و پيش درآمد کني بود

پس از يک ماه که به اصطالح از همه رفع ابهام کردند، . گردد وارنشست های انقالب هم
: سپس باکمال پررويي گفتند و به روابط بازگرداندند زندان آزاد نمودند و را از آنها

اعضاء معذرت هم  حتي از و» نفوذ عوامل رژيم نيافتيم خوشبختانه هيچ موردی از«
همه  ه انقالب ايدئولوژيک گرديد وبا اين مقدمه چيني سازمان وارد مرحل. نخواستند
 در مرحله بعد، يعني در نشست های انقالب، اعضاء مجبور. خاشع شده بودند خاضع و

بخاطر شکي که در ابتدای ازدواج  جمع به گناهان خود اعتراف نمايند و حضور بودند در
به با لجن مال کردن خود  سرزنش کنند و مالمت و را مريم نمودند، خود به مسعود و

ممكن » زندان رفع ابهام و«رسيدن به چنين هدفي بدون برنامه . اصطالح انقالب کنند
 .آن هم به خاطر نوع کاری بود که داشتند کمي به زندان نرفتند و عده بسيار. نبود

کارها مي آمدند، همگي  سر بر وقتي افراد پس از يک ماه از زندان خارج مي شدند و
 بسيار ،زيرا اتهام. خفيف احساس مي کردند و خوار ار خود سرهايشان پايين بود و

اين  عده کمي در اثر. بدرفتاری شده بود بسيار آنها در زندان با خطرناک بود و بزرگ و
 رج شدند واسازمان خ  از١٣٦٤قبول نداشتن انقالب ايدئولوژيک در بهار  و برخورد ها

 حزب دموکرات کردستان وتحت حمايت  و کردند ايگاه های سازمان فرارعده ای از پ
 .انقالب کردند اکثريت باقي ماندند و اما. گرفتند قرار سازمان های سياسي ديگر

شد، يکي  مي از جمله روش های شخصيت شکني که در زندان های رفع ابهام اجرا
شب  اين بود که يکي از اعضای قديمي سازمان به نام محسن زاده کاشاني هر

 ، بابا ايشانشنود  بعد از چند دقيقه گفت و ي خواند وم  را نزد خود فراافرادي
 مي نگريست  صريح در حالي که با چشمان نافذ خود در چشم مخاطب لحني تند و

مخاطب هم که با شنيدن ! خميني هستي  تو پاسدار :گفت تلقين آميز مي  تند واوبه 
ود، در جاسوس دشمن ب غافلگير مي شد، اگر نفر نفوذی و گيج و کلمه پاسدار

نوع هويت  ،فردواکنش .  را مي باخت بازيمي خورد و صراحت کالم جااين مقابل 
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   ترور شخصيتي نشست اگر فردی مظنون نبود، در آن  . مي کردصمشخ را او
که با  نشاني افرادی نام وو البته ، شاهد زنده نمونه و مي بايست با آوردن فاکت و

 .  ثابت كندرا هويت مجاهدی خود ،کرده بود کار آن ها
 زندان حبس واز  به سازمان نشان داد که ي تجربه صورتيزندان های رفع ابهام ب

ها استفاده  کنترل نيرورايب مي توان در کنار ديگر روش های رواني سرکوبنيز 
ي را به عنوان زندانبان تربيت كرده  پرسنل جديد اين كه در اين فرصت ضمن.كرد

 .يشان آشنا خواهيم شدبودند كه در همين كتاب با ا

در بود كه  زندان های رفع ابهام، بيانيه شورای مرکزی سازمان ه اين ترتيب بازدهب
ياد  انقالب ايدئولوژيک سازمان »برکات« در آن از منتشر شد و ۱۳۶۴ خرداد٢٠

 افزايش پيدا بارها و  بارها،عضوگيری سازمان استعداد«: بودشده و به ويژه آمده 
اضافه شده ) ۶۳به نسبت پاييز ( درصد ۶۰٠اعضاء  تاريخ تعداداين  تا کرده و

 تن بالغ مي شد، هم ١۶۰سازمان که در پاييز گذشته به شورای مرکزی « و ».است
 »در برمي گيرد خلق را مجاهد ۵۷۰ اکنون

 اين تاريخ مجاهدين است که درسازمان  انقالب ايدئولوژيک »برکات«اين واقعا از  و
     رفع ابهام های ن  به زندا بعد،و سلب عضويت مي كندع رده خلرا همه اعضاء 
 بيعت مي گيرد و  امضاءونام ا ب و پس از دو ماه و اندي از همان ها ،مي فرستد

 .التري به عنوان دستخوش مي گماردايشان را به مقام هاي با
دومين زندان بزرگ رفع ابهام در  ١٣٧٣سال  دريعني درست ده سال بعد  -ب

در اين سال تعدادی از تيم های عملياتي که از عراق جهت . شد گاه اشرف برپاقرار
، قبل از رسيدن به هدف مورد نظر مي شوندعمليات تروريستي به ايران فرستاده 

 »محمدرضا عدالتيان«در يک مورد حتي فرمانده يک تيم به نام . داده مي شوند لو
   را به رگبار افراد تيم خودد، که طبق بيانات خودش، مأمور جمهوری اسالمي بو

  .مي بندد
عمليات شركت در  افرادی را که درخواست تمام تنبيهي يك واكنشسازمان در 

زندان درمتهم مي كند و همگي ايشان را ) نفر ٥٠٠حدود  (،كشور را مي كنندداخل 
 .مي افتداتفاق  ۷۳پائيز  اين موضوع در. اشرف زنداني مي کندقرارگاه  های واقع در

 ،کشدمي ماه طول  شده در طول مدت بازجويي که حدودتا شش افراد بازداشت

                                                           
 آمده است اين کتاب ۲۰۱تا  ۱۹۲ اتاسامي امضاء کنندگان بيانيه در صفح )
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 تا فاز رفع ، مي گيرندشکنجه های طاقت فرسا قرار  بازجويي های طوالني وتحت
مزدوران رژيم اگر در اين فاصله مشخص مي شد كه ايشان . ابهام را بگذرانند

واقعيت اين . مي شد  برداشته  از ايشان دست، كه معموال هم همين گونه بود،نيستند
تن از اين  شکنجه ها آنقدر وحشيانه بود که دواست كه در اين دوران ميزان 

 زير شکنجه »علي ترابينقربا« و »احمدی پرويز«زندانيان نگون بخت به نام های 
عباس ميرصادقي « به نام »پرويز«يکي از هم سلولي های . باختندجان سازمان 

 :مي گويد »نژاد
 او اصال حرکت نمي کرد و     . سلول ما انداختند در عش پرويز را آوردند و ن

 کردم که خون در گلويش مرده، درب سلول را من فکر. ي توانست حرف بزندمن
نگهبان . شود  تنفسش بازهرا پرويز بخورد و نگهبان آب گرم خواستم تا از زدم و

جان داد  از چند دقيقه او به موش مردگي زده، بعد را گفت خود وقعي نگذاشت و
) حسن عزتي(نريمان . جسدش را ببرند باره درب سلول را زديم که بيايند وود و

 .سلول خارج کرد کشان کشان از را او آمد و
 

 .افراد مجاهدين که زير شکنجه های وحشيانه عوامل رجوی در قرارگاه اشرف کشته شدند تن از دو

 
شده و به سر کارهای خود  افرادی که رفع ابهام شده و از اين زندان آزاد

 دبي اعتماسازمان نسبت به  کامال وبودند  از سازمان بيزار شده بازگشتند، اکثراً
. بودند به طوريکه دلجويي های بعدی سازمان نيز نتوانست آن ها را متقاعد کند

 قربانعلي ترابي  پرويز احمدی
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 افراد بود که ابتدا خواستار ميان همينشدگان سال های بعد از  بخش عظيمي از جدا
توهين آميز   بسيارهاي ولي با برخورد،عمليات انتحاری برای سازمان بودند

 .بريدنداين جريان سازمان بکلي از 
 

 »مهمان سرا«  زندان های معروف به ۱-۲
در داخل پايگاه های نظامي انجام   در محيط بسته عراق و»رفع ابهام«زندان های 

 چرا که در ، نبردند هامحافل حقوق بشری بويي از اين زندان  دنيا و.گرفتمي 
 خود را تحت  پاداش،ماهه زندان دوره يکيك  از پس اکثريت زندانيان  اولمورد
مورد دوم  در. در تشکيالت سازمان ماندنددريافت كردند و  پست سازماني عنوان

 حكومت اسالميء استفاده اثر تلقينات سازماني برای جلوگيری از سو نيز افراد در
 . بستند  دم فرو اساساً،اين ماجرا از

 .دي رس»مهمان سرا« نوبت به زندان های معروف به »رفع ابهام«بعد از زندان های 
 اوين دانشگاه يا »يئوچدانشگاه ک« انسان را به ياد »سرا مهمان«نام بي مسمای 

ه سازمان در برخورد با ست که نشان دهنده اين نکته مهم نيز ضمناً. مي اندازد
کمتر گروه يا . اخالقي پای بند نيست  به هيچ پرنسيپ انساني وشمنتقدين مخالفان و

عملكرد سازمان  انتقادی به در اين برهه وجود دارد که  ايشخصيت ايراني
 خوشبختانه .قرار نگرفته باشد لمپني  وسياسي مورد هتاكي مجاهدين کرده باشد و

ه ها و شخصيت های منتقد به مجاهدين تقريبا بلحاظ  گروي غربكشورهايدر 
بگذريم كه يكي از همين منتقدين يعني دكتر (بدني دارند  فيزيکي، امنيت جاني و

 به باد كتك گرفتند و حتي قصد جان نوري زاده را نفرات سازمان مجاهدين علناً
ان كناره خواه مجاهدين در غرب حتي اين امكان براي نيروهاي) .ايشان را داشتند

اما چنين امكاني براي نيروهاي خواهان . گيري وجود دارد كه از روابط خارج شوند
 .جدايي در كشور عراق نيست

افرادی که از کشورهای غربي به عراق اعزام مي شدند، در همان ابتداي ورود به 
عراق تمامي مدارک و وسايل همراهشان نظير پاسپورت، شناسنامه، گواهينامه 

سازمان حتي رسيدی هم بابت اين وسايل و .  پول و غيره ضبط مي شودرانندگي،
هم در آن لحظه به اين كار  البته کسي. مدارک در اختيار اين افراد نمي گذارد

سازمان اعتراض نمي کرد، چرا که همگي گمان مي كردند برای جنگيدن با حكومت 
. ازمان مي گذاشتنداسالمي به عراق آمده اند و خودشان را دربست در اختيار س
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هيچ کس در آن لحظه به فکرش نمي رسيد كه در صورت تمايل به جدايي از 
 .  چه اتفاقي برايش خواهد افتاد،سازمان

اين افراد را نخست . ابتدا رواني بود در ،منتقد برخورد سازمان با افراد ناراضي و
ر آن بيانبان هاي  بعد هم خلع رده مي كردند و ايشان را به امان خدا دخلع سالح و

 اين .بدون اين كه كاري داشته باشند. كه فقط پرسه بزنند. خشك رها مي كردند
تحت بشدت ) كاري به ايشان محول نمي شد( ندشتافراد از اين که هيچ مسئوليتي ندا

 نگاه شماتت بار بقيه افراد روی آن ها به ويژه. مي گرفتند رواني قرار فشار
 يا نشست های شبانه دنخور در مراسم جمعي مثل غذا. برايشان بسيار سنگين بود

امي ها در ذ مثل جدرست. کسي با آن ها حرف نمي زد اما ،داده مي شدندشرکت 
افراد  معموال اثر مثبت داشت ورواني  هايفشارگونه اين .  کز مي کردند ايگوشه
ي مي از رفتار پيشينشان عذرخواهطي گزارشي   وندشدمي مدتي پشيمان   ازپس

مهمان «به او را ماند،  باقي ميود موضع خ  همچنان بر سري اگر فرد اما.کردند
 . دنفرستاد مي »سرا

عملياتي سازمان در آن /در پايگاه هايي که فرماندهي نظامي ۱۳۶۵در مقطع سال 
 محل که نسبت به دن اختصاص داد»مهمان سرا«بود، ساختمان هايي را به  مستقر

 بدون ند نمي توانستافراد عادي هم . منطقه پرتي قرار داشتكار و اجتماع نيروها در
 وارد ،مسئولين و بدون اين كه كار مشخصي در آن محيط داشته باشنداجازه 

         ،هيچ يك از افرادي هم كه در مهمانسرا زنداني بودند .ند شو»مهمان سرا«
مهمان «بامسمای  اسم .نمي توانستند به بخش هاي ديگر پايگاه ها رفت و آمد كنند

در اساس نشانه اين بود كه سازمان ديگر فرد ناراضي را خودي به حساب  »سرا
      نشان،در واقع با اطالق واژه ميهمان به اين زندانيان درون گروهي. نمي آورد

 . مي دادند كه بين معترضين و معتقدين مرزي وجود دارد
که يك رديف تور سيمي آن ساختمان يک طبقه کوچکي بود  »منصوری«در پايگاه 

اين ساختمان كوچك تنها از طريق دربي فلزي به . را از خود پايگاه جدا مي كرد
اين ساختمان حدود ده اتاق داشت که هر اتاق آن بين . راه داشت »منصوری«حياط 

اين افراد همگي از ناراضيان و منتقدين .  تا هشت نفر را در خود جای داده بودسه
آنها . مي ماندند د که در آن جا بايد منتظر سرنوشت نامعلوم خودبه سازمان بودن

در برنامه های عمومي پايگاه . اجازه بيرون رفتن از اين ساختمان را نداشتند
با توجه به . هيچ گونه تماسي هم با افراد پايگاه نداشتند. شركت داده نمي شدند
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وذي هاي سازمان كه بين سراها نيز از ترس نف اينکه اين افراد ناراضي در مهمان
زنداني بودن در .  نمي توانستند با هم ارتباط برقرار كنند،اين افراد بر زده مي شدند

 خود فشار رواني و عصبي ،يك چارديواري و نامعلوم بودن آينده براي اين افراد
 در »ابراری«مانند هم  در پايگاه های ديگر »مهمان سرا« يننظير ا. سنگيني بود

 .هتل در کرکوک گزارش شده است يکو سليمانيه 
 
 در کرکوک» رسردا«واقع درقرارگاه زندان  ۱-۳

 جدا  و تشكيل شد،رفته بودند شدگاني که به اروپا اين زندان بعد از افشاگری جدا
بعد از .  ابتدا به اين زندان مي آوردندتکليفشان قطعي بود ديگر کهرا شدگاني 

تحقيق صليب برای بسته شدن امکان  ر،افشاگری های جدا شده هادرخارج کشو
 . انتقال دادند»اشرف«قرارگاه   واقع در»اسکان« بخش سرخ زندانيان را به

 
 ) Debes( زندان دبس ۴ -۱

  که در نزديکي شهر»دبس« در محلي به نام ۱۳۶۸ در سال  رااين زندانسازمان 
 .  ايجاد كرده بود،بودکرکوک عراق 

بخش تحت که به سه بود تشکيل شده  يطبقه و قديم اين زندان از يک ساختمان دو
اين زندان خيلي ضخيم بود ديوارهای  .شدمي  تقسيم ٣٠٠ و ٢٠٠، ١٠٠ عنوان هاي

مشخصات اين  از ديگر نمور اتاق های کوچک و.  قطر داشتيمتر سانت٦٠حدود  و
 . زندان بود

 حمله هاير که درا سربازان ايراني . بوداسرای جنگي ظاهرا ويژه زندان دبس 
اين  .مي آوردنددند، به اين زندان كرنظامي سازمان به مرزهای ايران اسير مي 

تحويل دولت   عده ای را.مي شدند تفکيک ،يپس از تخليه اطالعات ،اين محلدر اسرا 
روی آن   بتوانند مستقيماًتا ،نگه مي داشتندهم در دبس  را  اي عدهمي دادند وعراق 

عنوان سربازان ه  رجوی ب»ارتش آزاديبخش«ت امكان در صوردر  ونند ها کار ک
. د نفر بو١٥٠٠تعداد اين سربازان در باالترين حد خود حدود . بگيرند جنگي بکار
 اين سربازان را ،عنوان يک گروه چريکي و نه يک دولت در حال جنگه سازمان ب

از سربازان بنابراين از نظر سازمان آن ها مشمول قانون حمايت . اسير گرفته بود
را به سرا سازمان اسامي اين ا. نمي شدند)  ژنوبر اساس كنوانسيون(جنگي 

و هيچ کس حتي دولت ايران نيزنمي توانست از  سازمان های بين المللي نمي داد
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اين . وضعيت ايشان شود جويای ، جهانيطريق سازمان هايي نظير صليب سرخ
پيوسته بودند، جمهوری اسالمي رتش  به اايراننگون بختگان که برای دفاع از خاک 

از اسير گرفتن سازمان . اسير سازمان مي شدند ،بدون کوچک ترين حق انساني
نيروی  اين همه مجاني در پوست خود نمي گنجيد و از اين که مفت واين افراد 

 مي »بينه مريم«اين نيرو ها را . به خود مي باليد ،زده بودبه تور را نظامي کارآمد 
بين ماندن نزد مجاهدين و رفتن به اردوگاه های بايد  بدبخت اين اسراي. ندناميد

كمدي . برمي گزيدند شق اول را  اکثراً.اسرای جنگي عراق يکي را انتخاب مي کردند
آن كه سازمان همين اسرا را در جنگ بر عليه ارتش ايران به كار مي گرفت و نتيجه 

ديگر به قرار گاه هاي مسعود رجوي  ،اين مي شد كه پس از اعزام به داخل كشور
باز نمي گشتند و تازه حامل كلي اطالعات نظامي هم بودند كه خيلي به درد حكومت 

 . اسالمي مي خورد
که نغمه  ۱۳۷۰ در فروردين ماه سال »مرواريد«  موسوم بهحين عمليات در

 ابتدا  به اوج خود رسيده بود، سازمان در روابط داخلييناهماهنگ نارضايتي و ساز
از پس . ندسردار منتقل کرد  زندان دبس وو کرکوک به شهررا سازمان ناراضيان 
 فضای رعب آوری ١٣٧٠  ماه به سمت شهر کرکوک در فروردينكردهاپيشروی 

  از سازمان اساساً که ناراضيانندطوری وانمود مي کرد. ها حاکم بود  زندانبر اين
 . گذاشته اندرا تنها ن خوددر حين جنگ، همرزما درست سند وترمرگ مي 
الن و عده زيادی از مسئ،ي اجباري از نشست طالق هاو پس ١٣٧٠  سالدر پاييز

 در.  به زندان های انفرادی دبس منتقل کردند،سازمان را که ناراضي بودندی باال
 .داشت انفرادی وجودسلول ضلع جنوبي اين زندان چندين 

 يا با نام مستعار عادلو  »سادات دربندیمحمد « بنام با فردي اين زندان مسئوليت
مشخص شده که تکليفشان  را شدگاني  جداهمچنيندر اين زندان . كاك عادل بود

 . نگه داري مي كردندبود، 
 . نيز معروف بود»مهمان سرای عسکری زاده«زندان دبس به 

 
 »اشرف« زندان های واقع در قرارگاه ۱-۵

 راجع به اين قرارگاه توضيح داده »بخشارتش آزادي«در بخش  (»اشرف«قرارگاه 
 در اين .بوددر عراق مجاهدين مهم ترين پايگاه سازمان  بزرگترين و.) شد خواهد

، به مرور ه بودد شد کيلومتری شمال بغداد ايجا۵٠ در ۱۳۶۶پايگاه که در زمستان 
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زندان های زيادی احداث شد که همگي آن ها زير نظر بخش پرسنلي سازمان به 
 . اداره مي شوند»فهيمه ارواني«يت مسئول

  که به بودهای پراکنده سازمان در سرتاسر عراق اين زندان ها جايگزين زندان
  در يک محيط کامالًوقرارگاه اين  در .پيش از اين اشاره شده است از آن ها بخشي

زندان های پراکنده . داشت بيشتری روی زندانيان كنترلبسته نظامي، سازمان 
  و بهانه اي براي،بودرفته   لوه شد  افشاگری افراد جدابه دليل هر عراق کسازمان د

از .  کم کم بسته شد، حقوق بشری دنيا شده بودروي سازمان از سوي مراكز فشار
 »اشرف«قرارگاه  درايجاد شده به زندان های سازمان را يا  انزندانياين تاريخ 

 . ددادنيا تحويل اداره امنيت عراق منتقل كردند 
 : به قرار زيرند»اشرفقرارگاه «زندان های واقع در 

 
 »مهمان سرا«  زندان ۱-١-۵

 ديگر زندان ها  در کنار»مهمان سرا« نيز ساختماني بنام »اشرف«در قرارگاه 
ه اين ساختمان ب. د بو پذيرايي از ناراضيان سازمانساخته شده بود كه مختص

اين اصلي خيابان کنار در و اشرف قرارگاه درب ورودی از دو کيلومتری فاصله 
در  .هم مي گفتند »١٠٠زندان « ،به اين زندان. شت قراردا١٠٠قرارگاه به نام خيابان 

اين زندان محوطه ای . ندبودگاه اشرف همه خيابان ها شماره گذاری شده قرار
روي  .استيک باغ به بيرون شبيه  از مربع و مساحت ششصد متره باست 

شش اتاق برای . كشيده اندمتر  دو به ارتفاع ي سيم خاردار،انديوارهای اين زند
 اتاق . زندان در نظر گرفته شده بودپرسنلكار  دفتر راي دو اتاق ب زندانيان و

  . ساخته بودندعنوان اتاق غذاخوری ه بهم بزرگي 
شکنجه ناراضيان و افراد متقاضي خروج به شدت مرسوم  در اين زندان کتک و

در علي رضواني و امراهللا ابراهيمي  اسدی، نوروز  حائری، رضاهادی شمس. بود
به اين زندان كه در  يزندانبانانبرخي از .  در اين محل زنداني بودند۶٧مقطع سال 

كوچكترين برادر  ( محسن رضايي عبارتند از،زندانيان مشغول بودندشتم  ضرب و
 نظام مسلحانه مهدي و رضا و احمد و صديقه رضايي كه در دوران شاه با آن

همچنين  )جنگيده و در زندان ها يا در درگيري هاي مسلحانه  كشته شده بودند
 !عيسي آزاده صفت ويي مهدی خدا
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گاه اشرف تحويل سازمان امنيت عراق قرار ی »مهمان سرا«اکثر زندانيان زندان 
 . گسيل شده اند) واقع در شهر التاش(به اردوگاه رمادی  سپس ده وش

اه قرارگ در کنار خيابان اصلي »مهمان سرا«اين زندان و يا  ساختمان از آنجا که
زندانيان را در زمستان   وندچشم مي خورد، آنرا بستبه خيلي  داشت و اشرف قرار

 . كردند منتقل»پذيرش«به زندان تازه تاسيس ١٣٧٢
 
 »٣٧«  زندان ۲-۵-۱

معروف شده  ٣٧ام به همين ن ،قرار گاه اشرف  بود ٣٧خيابان  اين زندان که در
 . نداسرای جنگي عمليات مرواريد را جای داده بود ٣٧در زندان . بود

 

  »H«  زندان مخوف۳-۵-۱
 ساخته بودنددر ضلع شرقي پايگاه اشرف تعداد هشت مجموعه ساختمان يک طبقه 

هل أاعضای مت مدتي هم مسئولين سازمان و که برای استقرار اعضای مرکزيت و
 .ته شده بودسازمان در نظر گرف

 معروف بودند، هرکدام »اسکان«اين مجموعه ساختمان ها که به ساختمان های 
 هرکدام از. نام گذاری شده بودند ) A B C D E F G H(بنام يکي از حروف الفباء 

 .بودند اتاقه ٤ دستگاه آپارتمان ١٢اين مجموعه ها دارای 
 د وش اجرا هاي اجباري يا طالق  »قالط«که برنامه انقالب  ١٣٧٠در شهريور 

 خالي از سکنه  ساختمان های اسکان عمالً،شدند اعضای متاهل سازمان از هم جدا
از آنجا که در اين سال تعداد متقاضيان خروج از سازمان به اوج خود رسيده . شد

 اين بار از ناراضيان و اما ،دندكردوباره پر را بود، ساختمان های اسکان 
 . ازمانخواستاران جدايي از س

اين . ماندندپايگاه اشرف مخفي مي پرسنل از ديد بقيه  اساساً داين ناراضيان مي باي
 مشکوکي از حمله مخفي كاري را به اين بهانه انجام مي دادند كه باصطالح موارد

راستاي مخفي در همين . ديده شده اندعوامل رژيم جمهوری اسالمي در اين قسمت 
باالي . ي در اين منطقه كردندقطور ز بسيار بلند و اقدام به کشيدن خاکري،كاري

پروژکتورهای  خاکريزهابر باالي همه اين . پوشاندندسيم خاردار را هم با  خاكريز

                                                           
بدستورسازمان زنان خودرا سه که يکي از انقالبات ايدئولوژيک مجاهدين است، همگي اعضاء » طالق«در انقالب  )

 طالقه کردند
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پس روز  چند.  بود»H«اين خاکريزها درست پشت مجموعه .  نصب کردند ايقوی
 دانبه زنشبيه  کامال  اي قلعهساختن شروع به »H« واحدخاکريز پشت ايجاد از 

 زندان سازي را روزها کار. ها مي ساختند  اين قلعه را شبجالب اين ك. كردند
 که از کادرهای ساخته بودندجداشده ای   افرادرا ويژه اين قلعه .تعطيل مي كردند

و در واقع تا پيروزی انقالب   بايد تامي گفتند اين زندانيان. بودندي سازمان باال
 .ن قلعه بمانند و بپوسنددر ايزمان به قدرت رسيدن رجوي 

جدا اشرف  را از قرارگاه »اسکان«کل مجموعه ها در نهايت ساختن اين خاکريز با
، شده گفته گرفت که به خاکريز  به زندان وقتي اوج»اسکان« ظن تبديِلسو. کردند

ميزان بسته به  را ناراضيانبعد هم  .كردندنيز اضافه را سيم های قطور خاردار 
 . زنداني كردند اسکان گوناگوندر بخشهای ،  شاننارضايتي
 بيرون از سازمان قول داده بودندشدگاني بود که   جدازندان »A« و »B«مجموعه 

 ! همچنان از سازمان هواداري كنند
  شان بودند که سازمان هنوز به بازگشتيشدگان  جدا» C « و» D «در مجموعه 

 . داشت اميد
يعني . ي بود که تکليفشان مشخص بود در اختيار خانواده هاي»E«مجموعه 

 به .شان نداشتخواستار جدايي از سازمان بودند و سازمان اميدی هم به بازگشت
ورود  اين مجموعه نگهبان داشت و.  مي گفتند»کوفيان«و اين زندانيان اين مجموعه 

. دندكر بشدت تحقير مي را »کوفيان«زندانبانان .  ممنوع بودن اكيدا  آبهخروج  و
 . ندده بودكرحک را  »کوفي«ي روی ظرف غذای آنها کلمه حت

 . کرد سيسات اختصاص پيداأبه ت  بعدها»F« و  »E«مجموعه های 
به زنان که در هر خانه اين  .را جاي داده بودندشده    زنان جدا»G«در مجموعه  

. شده بودند سه طالقه »انقالب طالق«از پس که  كساني بودند ، زنداني بودندييتنها
كه توسط غيرسياسي بودند  عادی وافراد   اکثراًاين زنان مطلقه اجباري

 »انقالب طالق«در همه اين زنان عادي را . نشان به عراق كشانده شده بودنداهمسر
 و بالتكليف رهاشان كرده ،طبق دستور شخص رجوي سه طالقه كردهناگهان 
 . بودند
   زندان پذيرش۴-۵-۱

  ازپيش محلي که »اشرف« ضلع شرقي قرارگاه بخش محل اين زندان جنوبي ترين
 .داشتند که همسر د مجموعه واحدهای مسکوني برای کساني بو١٣٦٧سال 
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که دارای ساخته بودند  زندان پذيرش راومتر از اين مجموعه ها ل فاصله يک کيهب
اين . بود سيماني ساخته شده  هايکه با بلوکبود  متر ۶ تا ٤ ديوارهايي به ارتفاع

 در ولي ،يک رشته سيم خاردار ديده مي شودبه صورت بيرون فقط  ازحوطه م
 نيز آن را محصور حلقوی  رشته سيم خاردارسه ،سيم خاردار داخل عالوه بر

 . كرده است
عالوه برآن سگ های  .ظت مي شود ساعته حفا٢٤ پست ٣يا  ٢از اين مکان در 

    به کار گرفته  ار زندانيان فر به صفر رساندن امكاننگهبان نيز برای حفاظت و
تصميم گرفته اند از سازمان ه اين محل به زندانياني اختصاص دارد ک. دنمي شو

 رساين بخش  های انفرادی نزندا سال را در ٢ اين افراد بايد دست كم .شوند جدا
 .شوندداده تحويل  و پس از آن به ايران کنند

 
   زندان دانشکده۵-۵-۱

 با ازدياد افرادناراضي، سازمان احتياج مبرم ،روغ جاويدان از شکست عمليات فپس
زندانهای موجود کفاف اين همه زنداني را . به مکان جهت زنداني کردن آنها پيداکرد

 که در »اشرف« واقع در ضلع شمالي »فروغ«دراين رابطه دانشکده . نمي دادند
انشکده از چند اين د. اصل محلي برای آموزش بود، تعطيل وتبديل به زندان شد

ساختمان دوطبقه پيش ساخته فلزی تشکيل شده بود و امکان مسکوني شدن 
 .نداشت ولي با اينحال نزديک به دويست نفررا در آن جای دادند

 
  »۴۰۰«  زندان ۶-۵-۱

 يشته ساختمانذگ  متر که در٥٠ و عرض ١٠٠ است به طول اين زندان محوطه اي
 . استفاده شده است زندان رايبا از آن هولي بعدها  .عادی بوده است

 . سلول انفرادی با درب های کشويي در اين محل قرار دارد ٨ تا ٦ دست كم
توسط  ۱۳۶۹که در جنگ های کرد کشي عراقي  کرد ٩ تعداد ،۱۳۶۹ سال در

پس از مدتي همگي اين اسيران . به اين زندان منتقل شدند ،سازمان اسير شده بودند
 .دنديآزاد گرد

 »۴۰۰«به نام زندان  ، قرارگاه اشرف قراردارد۴۰۰خيابان  اين زندان که دربعدها 
 .که قصد جدايي از سازمان را داشتند ويژه زندانياني شد و. معروف شد
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ابراهيم ذاکری  ،مجيد عالميان و حسن محصل از زندانبانان اصلي اين زندان بودند
 .مي كرد هايي خشنرخوردبا زندانيان ب  وشت به اين زندان تردد دامشخصاً نيز

 
 برخورد سازمان با اسرای جنگي ـ 

 
 توسط مجاهدين ،سربازان ايراني که در عمليات نظامي سازمان به مرزهای ايران

در آن جا پس از تخليه اطالعات .  منتقل مي گرديدند»دبس«اسير مي شدند، به زندان 
  تا،ا مدتي نگه مي داشتندتحويل دولت عراق داده، عده ديگری ر تفکيک شده، عده ای را

عنوان ه رجوی بمسعود  »ارتش آزاديبخش «در  احتماالًروی آن ها کار کرده و
 ماموران سازمان به اردوگاه های اسرای جنگي ضمناً .گيرند سربازان جنگي بکار

 هماز آن جا  ،هنيز رفت وآمد داشت ،ايراني که توسط ارتش عراق اسير شده بودند
 يکي به .مي آوردنددليل به ارتش رجوی روی  اين اسرا به دو. نيروگيری مي کردند

 ... دليل فشارهای صنفي، بيماری و ه  دوم ب،فشار زندانبانان عراقي انگيزه خالصي از
بر اساس برآورد رهبرشان مسعود شد که مي گفته اين اسرا  ديگر به سوياز 

 شرط آزادی ضمناً .در پيش استسرنگوني براي  يسه ماه ديگر عمليات تا ،جوير
 . اعالم مي كردندعمليات نظامي عليه رژيم در را شرکت  زودرس آن ها

فروغ « از عمليات پس در نشست او. ناميدمي  »بينه های مريم«اين اسرا را رجوی 
ماتم  لوچه هايتان آويزان بود و که لب وفروغ  از بعد«:  خطاب به رزمندگان گفت»جاويدان

 گفتم به وضوح مي بينم که جای تک تک شهدايمان پر خواندم و را کوثرگرفته بوديد، من سوره 
 ». هستندبينه های مريمها  حاال اين شد و خواهد

بر سازمان ديگر اجازه عمليات نظامي  ،جاويدانفروغ عمليات موسوم به بعد از 
آزادي شان را از سازمان  نداشت، تا اين بينه ها در آن شرکت کنند وعليه ايران را 

آن را  ،هکويت تجاوز کردكشور  به ١٩٩٠ تابستان درحسين صدام دراين مابين . بخرند
اسرای جنگي تمامي   كردنضمنا وی در يک اقدام يکطرفه اقدام به آزاد. اشغال نمود
 .ايراني کرد
 صدام زمزمه رفتن اسرايي که با تالش های چند ساله رجوی به اين اقداِم پس از

سازمان اين اسرا را كساني مي دانست كه در .  بلند شد،بودندپيوسته  آزاديبخش ارتش
بودند و موقعيتي هم پيش نيامده بود كه در خوابيده  وبودند فقط خورده اين مدت 

 .كنند شرکت يعمليات
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 : گفت،پيامي که برای آن ها فرستاد بود، در مسعود رجوی که غافلگير شده
 که به نزد خانواده هاتان برگرديد و از تت اين اس از دور مي بوسمتان، اکنون فرص،برادرانم «

در فضای بيرون . بروند  بهتر است يکبار ديگر از پيش ما، آناني که نمي خواهند برونديمن حت نظر
 ».آزادانه است  اين انتخابي آگاهانه و.برگرديد گونه اجبار تصميم بگيريد و در ورای هر

 .رفتند آن ها تصميم گرفتند وو 
 

 نبانان سازمانزندا ـ 
 

 زندان يتدر رابطه با وضع به بعد، سازمان ١٣٦٠ از سال ه ويژهساليان سال ب
شکنجه .  بودلندفغانش ب و نحوه برخورد بازجويان با زندانيان سياسي داد های رژيم و

مرسوم  اطالعات در زندان های رژيم معمول و زندانيان بخصوص برای گرفتن اقرار و
 تحت عنوان  هاشانران رژيم بارها به وجود شکنجه در زندانس. هم هست هنوز. بود

 ، اين اقدام غيرانسانيبه اعتراض به عنوانسازمان .  اعتراف کرده اند»تعزيراسالمي«
 نوع شکنجه را که در زندان های رژيم به کار گرفته ٧٠بيش از   وهبارها افشاگری کرد
 مي صدها تن از زندانبانان و اساسازمان در همين راستا. ه استمي شود، فاش کرد

های حقوق   سازمانه وشکنجه گران رژيم را از طريق روزنامه مجاهد منتشر کرد
و براي اين . ه استزندانبانان آگاه ساخت اين نجه ها وکوجود اين ش بشری دنيا را از

 .ه است را خوردن حقوق بشري اشاو ن هگرفتهم  ي، قيافه حق به جانبهمه افشاگري
طالب طاهری،  افراد سازمان در تهران سه پاسدار به اسامي ۱۳۶۱ ماه مرداددر 

آن ها را برای گرفتن  به خانه امني بردند و ،را ربودهمحسن ميرجليلي و طهماسبي 
 اعضاي .ند انتقام جويي تا سرحد مرگ شکنجه کرد به قصداقرار ولي در حقيقت

شمکشان را با اتو داغ  ، پشت و را با انبردست کشيدنداين پاسداران  هاي ناخنسازمان
صدايي از جايي به گوش  در اين رابطه اما. جسدشان را به آتش کشيدندهم   بعد،کردند
        اگر رژيم: گفتندخيلي ها .كندمحکوم  رافجيع اين عمل پيدا نشد كه  يکس. نرسيد

اين به کسي . سازمان هم حق دارد چنين كاري را بكند پس ،شکنجه مي کند مي کشد و
چراغ سبز دادن ها براي شكنجه انسان ها اعتراضي نكرد و نتيجه همين شد كه اين 

 . روزها شده است
در مضيقه بود، ) محيط اروپا(به لحاظ بيروني  سازمان تا وقتي چهارديواری نداشت و

چه در درون سازمان (را در رابطه با برخورد با منتقدين  نتوانست ماهيت اصلي خود
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دريافت چشم  ولي از همان آغاز ورود به عراق و. نشان دهد)  آنوچه در بيرون
همه   برپا کرد ويپايگاه، زندان های بزرگ زمين و روشني از صدام به صورت اسلحه و

ان انبطنز تاريخ اين که زندان. مهوری اسالمي را در اين رابطه به کاربستجتجربيات 
حكومت در حال مبارزه با آن يروهاي از ن که حكومت اسالمينه از افراد اين زندان ها 

 . بودند
در موضع اپوزيسيون و هنوز به گردونه قدرت وارد سازماني آور اين كه تاسف 
 آن هم براي نفرات دروني و خودي اش به راه ، بساط زندان و شكنجه و اعدام را،نشده

   حواله به قدرت شدای رسيدنر به فاعدام را هماجرای حکم جالب اين كه . مي اندازد
  !!بسته استبراي انجام اين احكام  دستش ليفعدر شرايط چرا که  ،د كنمي

 ,استاصلي ترين پايگاه مجاهدين در عراق  هم اکنون در قرارگاه اشرف که بزرگترين و
اين بخش . عهده داردر مسئوليت زندان های متعدد سازمان را ب»قضايي«بخشي به نام 

همه گونه مشخصات يک مجموعه  ،استرفيعي نژاد نادر فردي به نام  آن مسئولکه 
 است، ابتدا به  از سازمان متقاضي خروج متهم که همان ناراضي و. دقضايي را دار

در اين .  مي شودفراخوانده »دادگاه« از مدتي به پس. انفرادی فرستاده مي شود
 مي تواندن، متهم  بازي مي كنديک نفررا بازجو  دادستان و رئيس ونقش  که »دادگاه«

از  ،ردهامضاء ک فرمي رادر اين دادگاه متهم موظف است . داشته باشدوکيل مدافع 
دستور رئيس ه  ب،متهم  اين فرم را امضا نكرد اگر .كندمغفرت سازمان طلب  »يرهبر«

 مورد ، مسئولين سازمان هستندگروه ضزبت که اعضای آن نيز جزوتوسط دادگاه 
كتك زدن تا مرحله امضا گرفتن از متهم و زنداني اين . ضرب و شتم قرار مي گيرد

 . ادامه پيدا مي كند
اشتباه (مجاهدين شکنجه گران سازمان  تن از زندانبانان و  اسامي چندصفحه بعددر 

شدگان افشاء شده اند،  که توسط جدا.)  نيستندحكومت اسالمينشود اين ها دژخيمان 
 اي كه اين اسامي را منتشر جدا شدهالزم به يادآوری است که افراد . دشودرج مي 
 .  براي شركت در هر محكمه عادالنه اي در اين رابطه اعالم آمادگي كرده اند،كرده اند
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 اسامي زندانبانان سازمان
 ۲۲جدول شماره 

 مسئوليت اصلي  رده سازماني نام مستعار نام نام خانوادگي رديف

 بازجو بخش پرسنلي منوچهر فرهاد *الفت ١

 شکنجه گر مسول بخش  مصطفي علي امامي ٢

افسرعمليات قرارگاه  ناجي اميد برومند ٣
 اشرف

 سربازجو

 شکنجه گر نامعلوم  کاظم پناهي ٤

 بازجو،شکنجه گر بخش قضايي مختار بهرام *جنت سرايي ٥

 مسئول قضايي مسئول سابق قضايي  شهين حائری ٦

 جو،شکنجه گرباز زندان اشرف جالل حسن *حسن زاده محصل ٧

 بازجو بخش سياسي يونس احمد *حنيف نژاد ٨

  شکنجه گر  قدرت حيدری ٩

 شکنجه گر نامعلوم اديب علي خدايي صفت ١٠

  شکنجه گر  علي خلخالي ١١

 شکنجه گر رئيس بخش ضدامنيت کاک صالح ابراهيم *ذاکری ١٢

 بازجو فرمانده قرارگاه اشرف  بتول رجايي ١٣

 بازجو نماينده شورا درايتاليا  اسمابوالق رضايي ١٤

 بازجو،شکنجه گر بخش قضايي  نادر رفيعي نژاد ١٥

 رئيس زندان بخش قضايي عادل محمد صادق سادات دربندی ١٦

عضو بخش قضايي   مجيد عالميان ١٧
ونماينده شورای ملي 

 مقاومت

 بازجو،شکنجه گر

*عزتي ١٨
 بازجو،شکنجه گر زندانبان نريمان حسن 

 زندانبان زندانبان  مرضيه فاریغ ١٩

ازمسئولين خروجي  يحيي فريد کاسه چي ٢٠
 )زندان موقت(ارتش 

زندانبان زندان 
 موقت

    محمد مرزبان ٢١

 بازجو زندان قرارگاه کوت فرهاد محمدرضا منافي ٢٢

 بازجو،شکنجه گر بازجو کاک جعفر جالل منتظمي ٢٣

مخصوص سرکوب ناراضيان  يژه ضربت ومشخص شده اند، کادر و(*) اسامي که با 
 . هستند
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پيوند -انجمن ايراناطالعيه  بنقل از(شکنجه گران سازمان  تصوير برخي از زندانبانان و

 )۱۳۸۱ بهمن ۱۸مورخ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 نادررفيعي نژاد

 علي خدايي صفت

 

 احمد حنيف نژاد شهين حائری سيد محمد سادات دربندی

 چيزهراتيفتک بتول رجائي

 

رضايي ) محسن(ابوالقاسم 
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 رجویمسعود شکنجه های مرسوم در زندان های ـ 
 

گفتيم که فرد ناراضي ومنتقد به سازمان کارش درنهايت به بازجويي، در مباحث قبل 
البته که اين نوع برخورد سازمان با . دادگاه، انفرادی وضرب وشتم کشيده مي شود

 !!شکنجه را فقط رژيم مي کند. اسمش اصالً شکنجه نيستافراد خواستار جدايي 
 »قضايي«در سطور زير برخي از برخوردهای ناخوشايند گروه ويژه ضربت بخش 

سازمان مجاهدين را با افراد منتقد وخواستارجدايي درج مي کنيم وقضاوت را به عهده 
 . خوانندگان گرامي مي سپاريم

. را صادر کرده است» سيلي زدن«ي فتوای خود شخصاً بعنوان رهبر مذهب رجوی -١
بريده  «: استگفته  در قرارگاه اشرف ١٣٧٠ شهريور ٢٧ روز »طالق« نشست وی در

مبلغ باشد، از  يي رابريده ای بخواهد خميني گرا آزاد است هرکاری بکند؛ هرحرفي بزند؛ اما اگر
 »بناگوش او بنوازيد سيلي محکم بر جانب من دو

  ۱۳۷۰ تابستان در همه زندان های سازمان بخصوص ازمرسوم شيوه زدن شالق  -٢
 سلول انفرادی حبس در  -٣

سلول های ساخته شده برای زندانيان به شکلي است که برای هر زنداني يک فضای 
 تا با ساير زندانيان ارتباط نگيرد ،خوری در مقابل سلولش ساخته اند کوچک جهت هوا

مي کند که  گمانزنداني  هر ،با اين شيوه. بمانند روجود يکديگر بي خب زندانيان از و
 .زنداني استاوست كه تنها 

  به زندانيان تحميل گرسنگي-٤
  قطع آب گرم حمام در زمستان-٥
 و  درجه بغداد٥٠  بااليخنک کننده در گرمای انداختن سيستم های تهويه و  از کار-٦

 .ديگر شهرهاي عراق
 ...  ک ومملو از پشه، سوسسلول  حبس در -٧
  زدن ناسزا، توهين، کتک-٨
در حاليکه  و ،روی زمين بلند کرده ازبعد او را , مي بندندپشت  از دست های فرد را -٩

پوتين  لگد و فری با مشت وچند ن نعره های گوش خراش مي کشند، زندانيبغل گوش 
 محمد نمونه.( سيلي مي گيرند را به باد کتک و  او، زنداني ريختههای نظامي بر سر

تيرماه  حسن محصل در حسين سبحاني که توسط ابراهيم ذاکری، نادررفيعي نژاد و
 .)گرفت رين شکنجه ها قرارت تحت وحشيانه ١٣٧٨



 زندان های مجاهدين

٢٨٣ 

  شالق زدن باکابل برق -١٠
 .لگد  کتک زدن تيمي با مشت ويا »معبد« -١١
ل توپ فوتبال  زنداني را مث، نفره٣تيم  دو  نفر در٦ که در آنجا تعداد»اتاق فوتبال« -١٢
يك  با ريختن ، زندانيدنشصورت بيهوش  در.  پاس مي دهندد به هملگ مشت و با

          شكنجه را از سرمجددا  ،هوش آوردهه را ب  او،صورتش سطل آب روی سرو
 .مي گيرند

 به وسيله ،داده سطح چوبي قرار که زنداني را بين دواين گونه است  »دهليز قبر« -١٣
سطح، فشارکشنده ای به همه  نتيجه نزديک کردن اين دو در ای آن وچرخاندن اهرمه

 .وارد مي کنندزنداني اعضای بدن 
 زير را ضمن چرخاندن، او ،پيچيده پتو  که زنداني را در»پيچ کفن پيچ يا پتو« -١٤

 . مي گيرندبل اک و لگد مشت و
 به اطراف دنكرشليک  و  يعني بردن زنداني به ميدان تير»صحنه سازی اعدام« -١٥
  .وحشت رعب و ايجاد  به منظورزندانيبدن  و سر

 پاسداران ورابطه با در  ، مورد شكنجه گفته شده۱۵حتما خوانندگان توجه دارند كه 
در مورد افرادی صورت اين انواع شكنجه ها  بلکه ،اعمال نمي شوددشمنان سازمان 

 .مانندتشکيالت سازمان باقي ب نمي خواهند درديگر مي گيرد که 
 
 

 کشته شدگان زير شکنجه های رجوی
 
  در زندان رفع ابهام۱۳۷۳در سال رويز احمدی  پ-١
  در زندان رفع ابهام۱۳۷۳درسال  قربانعلي ترابي -٢

 
 زني در سازمان  خودکشي وخود

 
 . مرده پيداشد»بديع زادگان« در استخرشنای قرارگاه »بهرام«فردی به نام  -١
 ای که از اروپا آمده بود ودراثر فشارروحي تشکيالت در  ساله۱۸دختر  »آالن« -٢

 .خودکشي کرداشرف  درقرارگاه ۱۳۷۹سال 
 .زني کرد  در قرارگاه همايون با گلوله خود»حجت« -۳
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 . به طرز مشکوکي کشته شد۱۳۷۴ اهل کرند در سال »الياس کرمي« -۴
مجاهدين . د رسي به قتل۷۴در سال .  اعالم جدايي کرد۷۳ در سال »علي خوشحال« -۵

اعالم کردند که در اثر شليک ناخواسته کشته شده است ولي وی را درگورستان 
 .محل دفن وی نامشخص است. عمومي اشرف دفن نکردند

 .استکرده  که به طرز مشکوکي فوت »محمدی رناص« -۶
 بانام مستعار مرضيه، زمانيکه بقيه افراد جهت صرف شام به »صديقه رجبي« -۷

فته بودند، به هنگام مراجعت به آسايشگاه متوجه مي شوند جسد صديقه غذاخوری ر
بعداً شايعه کردند که . به حالت درازکش روی تخت افتاده وصورتش کبود شده است

 .وی سکته کرده است
در حالي که تير به ريه اش .  کار مي کرد۱۲ در امدادمرکز »محمد رضا محمدی« -۸

سازمان اعالم کرد که وی خودکشي . ف آورده شدخورده بود به امداد قرارگاه اشر
 .کرده است

 متولد مشهد را به حالت زخمي به امداد قرارگاه اشرف مي برند »ل محمدیياسماع« -۹
بعدها عنوان مي شود که بهنگام تنظيف سالح . اما علت زخمي شدن را عنوان نمي کنند

 .تيرخورده است
مسئله دار شده وبه منطقه کردستان  ۶۵-۶۴ در جريان سالهای »جليل احمدی« -۱۰

 .بعدها اعالم شد که کشته شده است. اعزام شد ومدتها خبری از وی دردست نبود
اهل اروميه بود که بعلت عدم پذيرش طالق ايدئولوژيک مسئله » نادر اوجاني« -۱۱

دارشد و بعد ازشکنجه های فراوان تحويل عراقيها شد وبه آنها اعالم گرديد که نادر 
 .وعراقيها با استناد به ادعاهای مجاهدين نادر را اعدام کردند. سوس رژيم بوده استجا
 

 
 



 زندان های مجاهدين

٢٨٥ 

 مفقودين سازمان 
 به حال در روابط گم شده اند و تعداد افرادی که تا

تن ده ها  از ،مدت هاست کسي از آن ها خبرندارد
اين افراد نگفته است  سازمان هرگز. کند تجاوز مي

 افراد ناراضي را با اين !ه مي کنند و چهستند کجا
 سربه نيست مي ،تاکتيک که فالني به ماموريت رفته

 .کنند
نام افراد زير تابحال از جانب جداشدگان سازمان 

 :گزارش شده است
 سابق زهره اخياني شوهر ) کمال( »علينقي حدادی« -١

 از فرماندهان و )فرمانده ناصر (»نصراهللا مجيدي« -۲
 بعد از ۱۳۸۰ بهار وی در. هاي قديمي سازمان و عضو شورای مرکزی مجاهدينکادر

اينکه در قرارگاه همايون در منطقه العماره بارها مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار 
اردشير پرهيزگاری عضوجداشده مجاهدين در .  ناپديد شد۱۳۸۰گرفت در تابستان 

 زنداني شدم از روزنه ۱۳۸۰ن زماني که خودم در تابستا : گزارش خود مي گويد
سلولي که در آن بودم چند بار او را در محوطه زندان ديدم که حالت رواني پيدا کرده 

 زندانبانان رجوي به ۱۳۸۰بود و مرتب فرياد ميزد تا اينکه در يکي از روزهاي پائيز 
 نفره او را مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار دادند و وقتي از ۶-۵سرش رختند و 

ش رفت، او را در پشت يک جيپ تويوتا انداخته و با خود بردند که پس از آن هيچ هو
  .اطالعي از او در دست نيست

 ۱۳۶۴ از اعضاي دفترسياسي سابق مجاهدين خلق و بعد از سال »مهدي افتخاري« -۳
 رجوي از او به عنوان ۱۳۸۰عضو هيئت اجرايي سازمان که در محاکمات تابستان 

 . اطالعات نام ميبرد و وضعيت فعلي او نامشخص استسرطعمه وزارت 
 که در قرارگاه همايون مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در »عليرضا اسفندياري« -۴

الزم به ذکر است که عليرضا اسفندياري برادر فرشته .  ناپديد شد۱۳۸۰تابستان 
ي برنامه فرشته اسفندياري از مسئولين تلويزيون مجاهدين و مجر(اسفندياري است 

 .هاي تلويزيوني بود که بنا بر ادعاي سازمان مجاهدين سالها قبل در عراق ترور شد

 که به دليل عدم پذيرش ايدئولوژی »حجت اهللا وکرم اهللا فالحي« دوبرادر به نامهای -۵
ت يفتند وچندسال تحت فشار وشکنجه بودند ودرنهارخورد قرارگر مورد بنسازما

 علينقي حدادی 
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تاکنون هيچ . مي کنند ه ودر منطقه مين گذاری شده رهاآنهارابه منطقه مرزی برد
 .اطالعي از سرنوشت اين دو برادر دردست نيست

 از اروپا به عراق اعزام شد، در جريان انقالب ۱۳۶۸ که در سال »حسين فرقاني« -۶
. له دارشده وتحت برخورد قرارگرفته وبه اتهام جاسوسي زنداني مي شودئطالق مس

 . اطالعي از او در دست نيست هيچ۱۳۷۸ازشهريور 
 که از ترکيه به عراق آمده بود وسازمان مي خواست بچه »تسرفعت يزدان پر« -۷

هايش را ازاو جداکند که وی قبول نمي کرد نهايتاً اتهام جاسوسي به وی زدند و 
 . وی را ازروابط خارج کردند و احتماالً تحويل عراقيها داده شده است۱۳۷۴درسال 

 .ز او دردست نيستهيچ خبری ا
 . سال است که از وی خبری نيست۶مدت  »انيتمنوچهر حيدر دشتس« -۷
 هيچ خبری از او دردست نيست »احمد پهلوان شانديز« -۸
 هيچ خبری از او دردست نيست »محمد آبروان« -۹

 هيچ خبری از او دردست نيست »دیجنوح م« -۱۰
 هيچ خبری از او دردست نيست »کريم پدرام« -۱۱
 هيچ خبری از او دردست نيست »حسن راستي« -۱۲
 محاکمات درون سازماني ـ 

 
 . جمعي فردی و. محاکمات درون سازماني معموال به دو صورت انجام مي گيرد

 اين محاکمات در ،کمه فرد دنبال مي کندابسته به اين که سازمان چه هدفي را از مح
يا در  ، قاضي صورت مي گيردعنوانه چند نفر ب يک محيط در بسته با حضور متهم و

 . ددهنمي  انجام را نفره با حضور چندين متهم اين محاکمات صد يک سالن بزرگ چند
  از بدرفتاری، تحقير، هاييگرفته اند، گزارش افرادی که مورد محاکمه فردی قرار

 در مواردی اين افراد از جانب قاضي نيز مورد هتاکي و. آزار بدني داده اند کتک و
 دربسته اعدام بوده يحکم صادره در تمامي اين دادگاه ها. گرفنه اند شتم قرار ضرب و

اجراي اين حكم تا زمان به . دانندمقدور نمي  دالئل سياسيه برا است که اجرای آن 
در حكم اعدامشان  افرادی که تا بحال از. قدرت رسيدن مسعود رجوي معلق مي ماند

 به افشاگري ،ند آن مناسبات را ترك كردهصادر شده و توانسته ااين دادگاه ها 
ميتوان از اردشيرپرهيزگاری، فرهاد جواهری يار، محمدحسين سبحاني و  ،بپردازند

 .جمشيد طهماسبي  نام برد
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آقای از  مفصل ي استاين زمينه منتشرشده، گزارش آخرين گزارشي که در
ازمان سعضو ستاد تبليغات   يکي از اعضای شورای مرکزی و»طيبي مسعود«

 تن از ۴۰۰  به جمعي قريبه محاکمو شاهدناظر  خود ،عنوان فيلمبرداره بکه مجاهدين، 
  .بوده است »اشرف«در پايگاه  ١٣٨٠ناراضيان سازمان در تابستان 

ه  بطيبيگزارش .  از عراق گريخت و به اروپا پناهنده شد١٣٨٠ در آذرماه طيبي
سازماني . دكنمي سيخ ه مو برتن انسان عنوان يک شاهد عيني آنقدر تکان دهنده است ک

برای مردم ما به ارمغان ببرد، هنوز به قدرت را عدالت اجتماعي ي و بود آزاد که قرار
و افراد براي که  ها نه غريبهآن هم براي .  كرده استدرفش برپا دار و نرسيده زندان و

 .شخودنيروهاي 
ي عده ای از محاکمه شدگان متن کامل نامه مسعود طيبي همراه با اسامادامه در 

 :دشودرج مي 
 

 نامه افشاکرانه مسعود طيبي در رابطه با محاکمات درون سازماني
 

 احترام به مسئولينبا
 و كميته حقوق بشر سازمان ملل متحدعفو بين الملل سازمان غيردولتي 

شوراي مركزي و عضو سابق يكي از اعضاي ) مسعود طيبي(براي اطالع شما اينجانب 
 ،)معاون عضو ستاد(ستاد تبليغات مجاهدين با رده تشكيالتي ق ساب

 با مجاهدين شروع كرده ١٣٥٧احتراما به عرض ميرسانم كه فعاليت سياسي ام را از سال 
 به زندان افتاده و به مدت يكسال در زندان اوين و قزل حصار زنداني ١٣٦٠و در سال 

زادي مجددا فعاليت خود را با تني آسپس پس از . سياسي رژيم جمهوري اسالمي بوده ام
چند از هواداران ادامه دادم ولي رژيم جمهوري اسالمي متوجه شده و شبانه به خانه ما 
حمله ميكنند كه با طرح حساب شده از قبل موفق به فرار ميشوم وپس از زندگي مخفي به 

ن و  ماه در مشهد از طريق حزب دمكرات كردستان خود را به شمال كردستا٦مدت 
 .رساندم١٣٦٣پايگاههاي مجاهدين در سال 

 در قسمت هاي مختلف اين سازمان از جمله در ستاد تبليغات ١٣٨٠از اين سال تا سال 
 به عضويت شوراي ١٣٧٠ در سال .سازمان مجاهدين مسئوليت هايي را برعهده داشتم

ده مركزي سازمان مجاهدين انتخاب شدم كه اسم ومشخصات ام در نشريه فوق العا
 به همراه ١٣٧٣در سال . ن را به همراه دارمآ درج ومدرك ١٣٧٠مجاهد به تاريخ پاييز 

 . با ايشان به خاك عراق برگشتم١٣٧٥مريم رجوي به پاريس اعزام شدم وسپس در سال
 سال كار حرفه اي شناخته شدم كه ٢٠ به عنوان معاون عضو ستاد پس از ١٣٨٠در سال 
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 به تاريخ مهرماه ٥٦٢ مناسبت در نشريه مجاهد شماره عكس وتصويرم در نشستي بهمين
خرين مسئوليت ام مجري وگوينده برنامه تبليغ آمن . درج شده را به همراه دارم ١٣٨٠

زادي ميباشد كه فيلم آن به همراه آ ساعته سيماي ٢٤زاديبخش در ماهواره آارتش 
 .گويندگي و اجراي برنامه ام را در اختيار دارم

ليل محاكمات درون تشكيالتي وسركوب و تفتيش بد) ١٣٨٠آذرماه  (٢٠٠١ من در دسامبر
عقايد روزانه وهمچنين تصميم سازمان مجاهدين مبني بر تحويل ناراضيان اين سازمان 
به رژيم سركوبگر و خونريز خميني ازآن كناره گيري كردم تا به هر وسيله ممكن از اين 

 انكار ناپذير را به اطالع مردم ايران تصميم گيري سازمان پرده برداشته و حقايق
وآزاديخواهان جهان برسانم تا به هرگونه اي كه امكان پذير است جلوي اين عمل شنيع و 
ضددمكراتيك وضد آزادي گرفته شود وحق مسلم  انتخاب راه وروش زندگي از طرف 

 اين فداكارترين فرزندان مردم ايران كه هم اكنون درخاك عراق به عنوان ناراضيان
سازمان صدايشان به جايي نميرسد محترم شمرده شود و سازمان مجاهدين اين اجازه 
را نداشته باشد كه در سكوت وبي خبري دست به چنين رفتار ضد انقالبي وضدمردمي 

 .بزند
من بدليل سطح تشكيالتي ام و همچنين بدليل مسئوليت فيلم برداري در نشست هايي 

ل عقايد شخصي و همچنين اختالف عقيده سياسي و حاضر شده ام كه افرادي بدلي
تشكيالتي شان خواهان جدايي ازسازمان مجاهدين شده اند ولي متاسفانه به خاطر همين 
تصميم گيري مبني بر خروج از سازمان محاكمه شده  و در اين محاكمات سازماني به 

افعي حضور دستور تشكيالت و رهبري مسعود رجوي  هيچگونه هيئت منصفه و وكيل مد
 .  نداشته كه از آنان و حق شان  مبني بر حق انتخاب آزادزندگي در هر شرايطي دفاع كند

به دليل اعتراض به اين محاكمات و اختناق و سانسوري كه امروز در مناسبات اين 
 سال فعاليت تشكيالتي مستمر و حرفه اي از اين ٢٣سازمان برقرار شده است پس از 

كردم و جهت روشنگري سياسي براي مردم ايران و جهان كه بدانند سازمان كناره گيري 
 چه باليي بر سر فرزندان شان مي آورد باشما ١٣٨١سازمان مجاهدين امروز در سال 

تماس برقرار كرده و شواهد انكار ناپذيري را جهت رسيدگي و هر اقدامي كه براي 
فته شخص مسعود رجوي در بنابر گ(تن از ناراضيان اين سازمان  ٤٠٠خالصي بيش از 

كه در شرايط بسيار بدي بسر ميبرند در اختيار شما قرار ) نشست هاي درون تشكيالتي 
 .ميدهم 

 ماه ادامه ٣ ميالدي به مدت ٢٠٠١ برابر با ژوئن ١٣٨٠اين محاكمات در تابستان  -١
 .داشته است

غرب بغداد بوده  كيلومتري ٦٠ محل اين محاكمات در قرارگاهي به نام باقرزاده در -٢
 است
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تعداد ناراضيان در حال حاضرجدا از كساني كه درزندانها ويا به مقامات عراقي  -٣
 .نفر ميباشد ٤٠٠تحويل داده شده اندبه گفته شخص مسعود رجوي 

درصورت محاكمه فردي كه نپذيرد ديگر در مناسبات مجاهدين در عراق بماند  -٤
معاون ( سال براي ١٠و) معاون بخش( ل برايسا ٥) عضو (سال براي  ٢حداقل به مدت 

 د. كه اطالعات فرد بايد بسوزيهزندان در نظر گرفته ميشود با اين توج) عضو ستاد
 افراد ميبايست در جلوي دوربين ظاهر شوند وبا مصاحبه تلويزيوني از اعمال خود  -٥

ه در سال اين شيو (.اظهار پشيماني و ندامت كنندوبطور مكتوب خود را محكوم كنند
 به ميزان زياد در زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي  بكار گرفته ميشدو بعنوان يك ١٣٦٠

 مجاهدين از ١٣٨٠زنداني سياسي در اين سالها با آن مواجه بوده ام واكنون در سال 
 )همين شيوه براي سركوب مخالفان خود بهره ميگيرند

ران ميدهند به اين ترتيب كه يا وي پس از مراحل فوق فرد ناراضي را تحويل رژيم اي -٦
را لب مرز ايران و عراق رها ميسازند تا توسط پاسداران رژيم دستگير يا كشته شود 

 .ويا اينكه از طريق مقامات عراقي وي را تحويل رژيم ايران ميدهند
 فرد مدت زيادي را نيز بايد ،در مسير تحويل فرد ناراضي از مسير مقامات عراقي -٧

سپري كندكه اين موارد فشارهاي خرد ) زندان ابوغريب (اي عراق از جمله در زندانه
كننده اي را به فرد وارد مي سازد تا نهايتا از خروج خود از تشكيالت مجاهدين در 

 .عراق پشيمان شود
نكته خيلي مهم اينكه افرادي كه به نام ارتش آزاديبخش در خاك عراق جمع شده اند داراي 

بلكه اين سازمان مجاهدين است كه به عنوان   از دولت عراق نيستندپاسپورت پناهندگي
يك سازمان از مقامات عراقي پناهندگي دريافت كرده و لذا هركس را كه سازمان مجاهدين 
وي را تائيد نكندبالفاصله دولت عراق حق دستگيري وي را بعنوان جاسوسي كه از طريق 

ن مجاهدين نه تنها مانع از اين كار نميشود كشور ايران اعزام شده است را دارد وسازما
سازمان مجاهدين از مدت ها قبل از اين موضوع مطلع . نرا نيز تسريع ميكندآبلكه مراحل 

راي او زحمت ورنج كشيده اند  سال ب٢٠نرا به اطالع اعضايي كه حتي بيش از آبوده ولي 
 .نرسانده بود

 به عراق و همينطور حوادث بعد از فاجعه با قويتر شدن احتمال حمله قريب الوقوع آمريكا
نماندن در خاك عراق روزبروز   سپتامبر تعداد افراد خواهان جدايي از مجاهدين و١١

بيشتر ميشود و بدليل از هم نپاشيدن تشكيالت مجاهدين در عراق چنين تصميمات ضد 
 .انساني از طرف سازمان مجاهدين براي اعضاي ناراضي اش گرفته شده است

راه پيش پاي فرد ميگذارند يا وي را تحويل مقامات عراقي دهند  ٢مه  براين بعد از محاكبنا
كه از طريق صليب سرخ به آنها مي گويند به اروپا اعزام ميشوند كه بعدا معلوم شد اين 

     با تعويض اسراي عراقي از مسير ديگر تحويل ايران فرد ناراضي( هم دروغ است و
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 )مي گردد 
كه لب مرز ايران وعراق رها شده وخودشان مشكل خودشان را حل ) حل دوم راه(ويا 

و از طريق جرگه ها و آبراه هايي كه . كنند وكاري هم به سازمان مجاهدين نداشته باشند
از داخل خاك عراق به ايران و بالعكس وجود دارد اقدام به چنين اعمالي ميكنند ولي به 

مشابه پس از رها كردن فرد از طرف مجاهدين اقدام به گفته خيلي از ناراضيان در موارد 
تيراندازي شده و فرد رها شده با تيراندازي متقابل نگهبانان لب مرزي رژيم جمهوري 

 .اسالمي كشته شده اند
اين احتمال را سازمان مجاهدين ميدهد كه اگر فرد گير رژيم نيفتد فرد ناراضي در تاريكي 

اقي مانده از زمان جنگ ايران وعراق بيفتد و اينطوري از شب ناخواسته در ميادين مين ب
از حوادثي كه هم اكنون در سازمان مجاهدين  و به اين ترتيب.دست وي خالص شوند 

و همه چيز در پرده اي از ابهام باقي بماند وهيچكس  اتفاق مي افتد كسي مطلع نگردد
به ) ترتيب اثري نمي دهد بين المللي  كشوري كه خود به قوانين(صدايش در خاك عراق 

 .گوش سازمانهاي حقوق بشري و مجامع بين المللي نرسد
به هر صورت اين وظيفه شماست كه به عنوان يك سازمان حقوق بشري با تحقيقات كامل 
از آنچه گفته ام ودرهر دادگاه يا مجمع تصميم گيري عاليه حاضر به شهادت آنها هستم 

ز حقوق افرادي كه ديگر نمي خواهند به هر دليل با اين هر اقدامي كه صالح ميدانيد تا ا
سازمان همكاري كنند دفاع كنيد و به عنوان يك انسان آزاد كه براي رهايي مردم ايران از 

 .چنگ آخوندها اكنون در مسير خود به چنين گردابي افتاده اند كمك برسانيد
ت چرا كه سازمان مجاهدين محترما عرض ميكنم اقدام سازمان شما بسيار تعيين كننده اس

بشدت از هرگونه پيگيري بابت اين موضوع بشدت هراس دارد وبه همين دليل ماكزيمم 
تالش خود را كرده است كه اين حقايق جايي عنوان نشود و با انواع تهمت ها و دروغ 
گويي ها سعي ميكند صداي من را نيزكه توانسته ام از آن جهنم خالصي پيدا كنيم 

 دخاموش ساز
 ) ٢٠٠١ژوئن  ( ١٣٨٠در ادامه به اسامي ومشخصات برخي از محاكمه شدگان تابستان 

در اين سازمان تا جايي كه برايم مقدور و ذهن ام ياري ميكرده اشاره ميكنم و بارديگر 
 سال ازجواني و از زندگي خود را ٢٠ تا ١٠يادآوري ميكنم جدا شدن افرادي كه حداقل 

د فقط به اين دليل انجام ميشود كه سياست هاي غلط و غير صرف اين تشكيالت كرده ان
دموكراتيك اين سازمان در مناسبات دروني وبيروني اش را قبول نداشته و ديكتاتوري و 
فرد پرستي مسعود رجوي را نمي پذيرند و يا بعضي ها انجام عملياتي را كه در داخل 

يري واقعي براي آزادي مردم ايران با اسم عمليات رهايي بخش كه بدون هيچ نتيجه گ
ايران كه منجر به كشته يا زخمي ودستگيرشدن تمامي افراد اقدام كننده شد و همچنين 
برخي از افراد عادي از جانب مردم ايران قرباني اين اقدامات شدند را به عنوان يك تاكتيك 
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!....  !!!صحيح كه فقط به رژيم ضربه ميزند درست تلقي نميكنند وفقط به همين جرم 
مجبورند اين فشارها وسختي ها را تحمل كنند و به هنگام جدايي از سازمان علي رغم 
اينكه بخش اعظمي از عمر خود را صرف آن كرده اند بدون هيچگونه چشم داشت 
ياكمترين حقي از سازمان مجاهدين فقط خواهان اين هستند كه اجازه دهندبراي ادامه 

ه و بدنبال زندگي خصوصي شان بروند ولي همين زندگي شان خود فردا تصميم گرفت
 حداقل را هم سازمان مجاهدين نمي پذيرد

 :  ارادتمند  
عضو  شوراي مركزي سازمان     مسعود طيبي  از مسئولين سابق ستاد تبليغات مجاهدين و

                     مجاهدين خلق ايران
 )١٣٨١مهرماه  (٢٠٠٢ - اكتبر -٢٥: تاريخ         

 
 
 

 )ادامه نامه مسعود طيبي ( در سازمان مجاهدين١٣٨٠ليست محاكمه شدگان تابستان 
  مهدی افتخاری -١

 روز تمام  دو: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٦٠سن حدود  -١
 ستاد معاون عضو: رده تشکيالتي  -٢
  سال٣٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
 ۱۳۶۴مسئول بخش اجتماعي سازمان در سال  -٥
 ندانيان سياسي زمان شاه از ز -٦
 هم بند مسعود جوي  در زندان  -٧
 فرمانده عمليات خروج مسعود رجوي وبني صدر اولين رئيس جمهور ايران -٨
 او از ناراحتي قلبي بشدت رنج ميبرد ولي براي معالجه او را برخالف كساني مثل -٩

 .ني وادار مي كنند خارج نمي فرستند و به كارهاي سختي چون باغبا ابراهيم ذاكري به
 

 :اتهامات
 خر عمر آعدم  پذيرش بحث انقالب ايدئولوژي مجاهدين مبني بر عدم ازدواج تا  -١
 ايجاد پاسيويسم ودلسردي در تشكيالت -٢
 مخفي كردن غذا وپوشاك براي فرار -٣
 عدم شركت در نشست هاي تفتيش عقايد -٤
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٢٩٢ 

 هادی روشن روان  -٢
 اعت س١٦بطورمستمر : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٥٥سن حدود  -١
 معاون عضوستاد: رده تشکيالتي  -٢
  سال٣٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
 ١٣٦٤عضو دفتر سياسي مجاهدين در سال  -٤
 ١٣٧٤مسئول بخش ضد اطالعت در سال  -٥
  وي مبتال به بيماري قلبي است-٦

 :اتهامات
 غير فعال بودن در ستاد ضد اطالعات -١
 از مسائل و مشكالت مجاهدينكنار كشيدن  -٢
 فعال نبودن در نشست هاي تفتيش عقايد روزانه -٣
 خود را به مريضي زدن -٤

 
 )اعزام شده ازترکيه(مسعودضرغامي  -٣

  ساعت١٤يک روزتمام به مدت : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤١سن  -١
 معاون عضوستاد: رده تشکيالتي  -٢
  سال٢١بيش از : مدت مبارزه  -٣
 قبول نداشتن  عملكرد و خط سياسي سازمان  -٤
 ايجاد فضاي سرد و نا اميدي به تصميمات سازمان در تشكيالت -٥
 گوش كردن به راديوهاي خارجي ازجمله راديو آمريكا و بي بي سي  -٦
تبليغ فكر خودومنتقل كردن تحليل راديوهاي خارجي به ديگران ومساله دار كردن  -٧

 آنها 
 شست رهبري سازمانعدم شركت در ن -٨

 :اتهامات
  به همراه مريم رجوي به خارج از خاك عراق منتقل شد ۱۹۹۳وي يكبار در سال  -١
 او داراي پاسپورت پناهندگي از كشور سوئد بود.
 درخاك سوئد از سازمان جدا شد وليكن پس از پيدا كردن وي  ۱۹۹۵وي در سال  -٢

 او را با فريب به عراق برگرداندند
 از همدان نامش ۶۲۳و شوراي مركزي سازمان مجاهدين به رديف شماره وي عض -٣

 ثبت شده است
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٢٩٣ 

 حميد فالحتي  -۴
 نزديک به دوروز: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤٢سن  -١
 معاون بخش: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٩بيش از : مدت مبارزه  -٣
 تمام مسئوليت هاي وي گرفته شده بود  -٤
 .تحت نظر مسئولين اش قرار داشت وي بطور شبانه روزي  -٥
 جزو ناراضيان دروني سازمان ميباشد و رجوي بشدت مراقب است ١٩٩٤او از سال  -٦

كه وي نتواند به هيچ ترتيبي خاك عراق را ترك كند  چرا كه داراي اطالعات  زيادي 
 از سازمان ميباشد

ين اگر كشته او بصراحت مطرح ميكرد در صورت اصابت موشك به قرارگاه مجاهد -٧
 .شود مسئوليت اش با شخص مسعود رجوي است چون نميخواهد اينجا باشد

 :اتهامات
 گوش كردن به راديو هاي فارسي زبان -١
 عدم شركت در نشست هاي تفتيش عقايد روزانه -٢
مخالفت با خط نظامي سازمان مجاهدين و اعتقاد به اينكه عمليات خمپاره باران در  -٣

 جواب ندارد شهرها

 )اعزام شده ازآلمان(حسين مشعوفي  -٥
 .بيش از سه روزتامشخص شود خط تلفن آزاد راچگونه بدست آورده است: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٣٥سن  -١
 معاون بخش: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٨بيش از : مدت مبارزه  -٣
 وي مدتي قبل از أوردن به سالن محاكمه در انفرادي بسر ميبرده است-٤
 برادر وي  قبال در عمليات سازمان و يكي در زندان توسط رژيم اعدام شده استدو -٥
 طي محاكمه اش درخواست ميكرد تا أخر عمر در زندان بماند ولي در نشست رد -٦

 هاي تفتيش عقايد روزانه شركت نكند 
روز سوم محاكمه در حاليكه جمعيت همگي از شدت خستگي خوابيده بودند اما  -٧

 ي وقفه ادامه پيدا كردمحاكمه ب
 :اتهامات

 عدم پذيرش مسئوليت هاي سازماني  -١
 درخواست رسمي مبني بر جدايي بي قيد وشرط از سازمان -٢
وي موفق شده بود بطور مخفي يك ( تماس غير قانوني بطور شبانه با خارج كشور -٣

 )ساند اطالع خانواده اش بر ورده و جدايي خودش از سازمان را بهآزاد گير آخط 
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٢٩٤ 

  درخواست كمك از خانواده در اين رابطه-٤
 

 )تکاورگردان کماندويي ارتش(غالمرضاشکری  -٦
  بطورمستمر ساعت١٢: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٣٨سن  -١
 معاون بخش: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٢بيش از : مدت مبارزه  -٣
 رده بود او كمك هاي بسياري در زمينه أموزش هاي نظامي به سازمان ك -٤
 او اكنون به عنوان راننده تانك شناسايي ميباشد -٥

 :اتهامات
اتهام نقشه كشيدن براي فرار از طريق شمال كردستان عراق جايي كه از همين  -١

 طريق به ارتش أزاديبخش پيوسته بود 
 عدم شركت فعال در عمليات مرز ايران و عراق -٢

 
 )اعزام شده ازکشورآلمان(جمال اميری  -٧

  ساعت١٥حدود : دت محاکمهم
 :مشخصات

  سال ٣٠سن  -١
 معاون بخش: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٤حدود : مدت مبارزه  -٣
 نفر ۳ روز قبل از شروع محاكمه در يك سالن سرپوشيده كه توسط ۲۱وي مدت  -٤

 نگهباني ميشد زنداني بود و من از نزديك شاهد اين موضوع بودم
ن ميباشند و پدرش از كاركنان با نفوذ شركت نفت در پدر ومادر وي در انگلستا -٥

 زمان شاه بود
 يك برادر وي نيز در ألمان ميباشد -٤
 

 :اتهامات
 عدم شركت در عمليات نظامي  -١
 مساله دار بودن و خواهان جدايي از سازمان -٢
 عدم شركت در نشست هاي رهبري سازمان -٣
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٢٩٥ 

 خليل محمدی نسب -٨
  بطورمستمر ساعت١٦حدود : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤١سن  -١
 معاون عضوستاد: رده تشکيالتي  -٢
  سال٢٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
  نفر داشت٣٠٠وي قبل از شروع محاكمه اش در محاكماتي با حضور حداكثر  -٤
وي پس از امضاي برگه جدايي از سازمان بشدت تحت شرايط سخت زندان انفرادي  -٥

 قرار گرفت 
 . از فرماندهان پشتيباني بود وي -٦

 :اتهامات
 ن كمتر از يك  دقيقه آه گدرخواست  خروج از سازمان وامضاي بر -١
 عدم شركت در عمليات نظامي -٢

 
 
 اردشيرپرهيزگاری -٩

 دوروزتمام: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٣٠سن  -١
 عضوسازمان: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
 بطور ناجوانمردانه به  مقامات عراقي تحويل داده شد  تا ١٣٨٠در زمستان وي  -٤

 ازاين طريق با اسراي  جنگ ايران و عراق تعويض گردد 
 وي تحويل  رژيم ٥٩٨بنا بر اعالم نشريه مجاهد ارگان سازمان مجاهدين شماره  -٥

 .ايران شده است 
ا جلسه به هم خورد ولي از در مدت محاكمه وي كه از نظراتش دفاع ميكرد باره -٦

طريق انتظامات أرامش  برفرار شد تا أنطور كه بايد وي خوار و ذليل شود ولي برخالف 
و نهايتا .ميل رجوي كه رياست جلسه را بر عهده داشت هرگز از نظراتش كوتاه نيامد 

 .قرباني شجاعت اش شد 
 

 :اتهامات
 نداشت و روي اين موضوع او ترتيب رده بندي در سازمان مجاهدين را قبول -١

 گزارش به مسئولش داده بود
  پا فلج بود ولي اين موضوع مانع ازمحاكمه وي نشده بوددووي از  -٢
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٢٩٦ 

 شهاب اختياری -١٠
 اطالعي ندارم: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٣٨سن  -١
 عضوسازمان: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
 اهل تسنن اهل شهر كرند وپيرو  -٤
 ٣ پست ٧بدليل احتمال فرار از جانب وي در طول برگزاري اين نشست ها هر شب  -٥

 . نفر صرف حفاظت از وي ميشد ٢١نفره مجموعا 
 :اتهامات

 عدم اجراي دستورات سازماني -١
 عدم شركت در عمليات سازماني  -٢
 برقراري محفل و پراكندن تحليل راديو هاي خارجي -٣
 

 یجواد اژدر -١١
 دوروز تمام: مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤٢سن  -١
 معاون عضوستاد: رده تشکيالتي  -٢
  سال٢٠بيش از : مدت مبارزه  -٣
 روز بعد توسط پليس امنيت عراق ٤وي موفق به فرار در شهر بغداد ميشود ولي  -٤

 شناسايي شده ودستگير ميگردد
 ده ميشود وي پس از دستگيري  اتهام جاسوس ايراني به وي ز -٥
پس از يك هفته تحقيقات علي رغم خواست خودش  مجددا به سازمان مجاهدين  -٦

 تحويل داده ميشود ومدت ها در زندان انفرادي بسر برده است
 :اتهامات

 ربودن  ماشين و مقاديري پول  -١
 قصد فرار از داخل بغداد به خارج از خاك عراق -٢
 كارشكني در دستورات سازماني  -٣
خر عمركه سازمان مجاهدين نام انقالب آول نداشتن بحث عدم ازدواج تا قب -٤

 ن داده استآايدئولوژيك را به 
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٢٩٧ 

 )اعزام شده ازکشورآمريکا(محمد موسوی  -٢١
  ساعت١٥حدود : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤٤سن حدود  -١
 معاون عضوستاد: رده تشکيالتي  -٢
  سال٢٢بيش از : مدت مبارزه  -٣
 مريكا فعاليت سياسي داشته است آ از قبل از انقالب  در كشور وي  -٤
نام دارد كه از افراد بخش ديپلماسي سازمان )  مهري موسوي ( خواهر وي   -٥

 مجاهدين ميباشد 
ورده بودند كه با توهين وفحاشي وي را از جدا آدر روز محاكمه وي خواهرش را  -٦

 ذر داردحشدن از سازمان بر 
 :اتهامات

 كناره گيري از تشكيالت -١
 پراكندن فضايي دلسردي ونااميدي از پيروز شدن در جنگ مسلحانه -٢
  پاكت سيگار ميكشد٢روزي  وي متهم به اعتياد شده بود و اينكه چرا -٣
 
 

امير موثقي  -٣١
 شت

شست و اجبارا پذيرفت در روابط سازمان 

نام جاسوس وزارت اطالعات در حاليكه 
يچ حق دفاعي از خود نداشت ويك تنه 

 ويد

 ن
 روزانه
 )ازاسرای جنگ ايران وعراق(

 ادامه داهرسعت يک

 زمان
  سال١

وي به ايران عقب ن
 قي بماند

ن فحش ها و حتي 
د به وي زده و او ه
شنود وچيزي هم نگ

سئوليتي در سازما
هاي تفتيش عقايد 

 ن
 سا١٥-١٤حدود : مدت محاکمه
 :مشخصات

   سال٣٦سن  -١
عضو سا: رده تشکيالتي  -٢
٢بيش از : مدت مبارزه  -٣
وي در مقابل فرستادن  -٤

علي رغم خواست خودش با
در حين محاكمه بدتري -٥

بات بووي در روابط و مناس
همه فحش هاي ركيك را ب

 :اتهامات
عدم پذيرش هيچگونه م -١
عدم شركت در نشست  -٢
خواستار جدايي از سازما -٣
 
 
 

sitemanager
Cross-Out

sitemanager
Pencil

sitemanager
Pencil

sitemanager
Pencil

sitemanager
Pencil
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 منصورکوفي -٤١
 ت ساع٨حدود : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٤٠سن  -١
 معاون بخش: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٩بيش از : مدت مبارزه  -٣
 ٥رنج  بشدت در يكي از عمليات مرزي كه به شهادت آدست  راست وي از ناحيه  -٤

 نفر از دوستانش انجاميد زخمي شده و هم اكنون تحت مداواي فيزيو تراپي  قرار دارد
  .ق داشته استاو در گذشته فرار ناموف -٥
 .زاديخش ميباشدآوي از افراد قرارگاه چهارم ارتش  -٦

 :اتهامات
 فرار از مناسبات  در قرارگاه اشرف -١
 پاسيو و دلسرد شدن از مبارزه مسلحانه  -٢
 بد رفتاري با مسئولين -٣

 
 فتح اهللا فتحي -٥١

 .يام ادامه داشت نفر در همين ا٣٠٠ شب در سالن ديگری با تعداد ٧به مدت : مدت محاکمه
 :مشخصات

  سال ٣٥سن  -١
 فرمانده دسته: رده تشکيالتي  -٢
  سال١٤بيش از : مدت مبارزه  -٣
 كيلومتري ٤٠واقع در قرارگاه اشرف در ) پذيرش (وي در حال حاضر در زندان  -٤

 شهر خالص بطور انفرادي زنداني است 
مان انجام داده بود هيچوقت شايعه شده بود كه بخاطر خطاهايي كه وي  از نظر ساز -٥

 اورا نخواهد بخشيد
 از قرارگاه دوازدهم به قرارگاه باقرزاده منتفل و پس از ١٣٨٠وي از ارديبهشت  -٦

 .محاكمه دوران زندان را در قرارگاه اشرف سپري ميكند 
 :اتهامات

وردن به داخل قرارگاه دوازدهم  ارتش از طريق  آخريد عكس هاي سكسي و  -١
 نجا مراجعه داشتندآ كه براي كار به كارگراني

 ايجاد روابط  غير سازماني با ديگران  -٢
 افراد را از مبارزه دلسرد كردن -٣
 پشت سر مسئولين سازمان بدگويي كردن -٤
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 :توجه ضروري 
 دوربين جداگانه فيلم برداري شده و كليه فيلم ٤از تمامي محاكمات فوق الذكر توسط 

 در ستاد تبليغات در محل ويژه نگهداري فيلم هاي مخصوص  ستاره٥ها جزو مدارك 
 نگهداري ميشود 

  نفر بوده كه از اين تعداد فقط اسامي فوق به يادم مانده است٥٠مار محاكمه شدگان آ
 
 به اطالع ميرسانم : كته مهم ن

مادگي دارم وحاضرم در آبراي اداي شهادت در هر دادگاه صالحه 
ن و تضمين كافي براي حفظ امنيت ام سازمان مجاهدي صورت توافق

از طرف سازمان امينيستي اينترنشنال وسازمان عفو بين الملل براي 
تي ئنها به همراه هيآروشن شدن مطالب فوق وهمچنين صحت وسقم 

از طرف سازمانهاي حقوق بشر بين المللي به خاك عراق رفته واز 
 .نان را همراهي كنم آنزديك 
 ۲۰۰۲-۱۰-۲۵  مسعود طيبي :ارادتمند

 
 

  زندان های تحت حاکميت دولت عراق-٢
 

 
  رمادی در» التاش«ردوگاه   ا ۲-۱

 
اقدام سازمان در مورد فرستادن ناراضيان به اردوگاه رمادی لکه ننگ ديگری 

 .برنمي دارده هيچ توجيهي است كسازمان اين دامن  بر
ت نظامي در عراق بن بس  و»فروغ جاويدان«گفتيم که سازمان در مقطع بعد از 

.  با مشکل شديد ريزش نيرو روبرو شد،يرشدن ارتش آزاديبخشگزمين و
ضمن . ناراضيان خواستار تجديد نظر در سياست و استراتژی سازمان بودند

 ين شکست ها يعني مسعودصلي ا مسبب اسوياين که همه انگشت ها به 
ست های  نش،پاسخ سازمان به همه اين ناراضيان. مي رفتنشانه رجوی 

چندين ماهه تعميق انقالب ايدئولوژيک، گرفتن رده و فرستادن آن ها به زندان 

                                                           
در حقيقت زنداني دولت عراق  و جداشدگاني که به اين کمپ فرستاده شده بودند، اجازه خروج از آن جارا نداشتند )

 .بودند
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 »مهمان سرا«ه هايي که در چطوری شده بود که اکثريت ب. های مختلف بود
 مي »شکنجه شده«بچه های کتک خورده را   و»زندان« محل را  اين،بودند

شده در دوران جنگ خليج   نفره از اين افراد جدا١٥ تا ١٠ اکيپ  دو.  ناميدند
بعضي از آن ها که به اروپا آمدند، . کشور فرستاده شدند به خارج از) ١٣٧٠(

. شکنجه در قرارگاه های مجاهدين در عراق را مطرح کردند مسئله زندان و
علي اصغر حاج سيد دكتر آقای بعد  و) اقليت(اولين بار چريک های فدايي 

 . اين زمينه منتشرکردندجوادی در پاريس اطالعيه هايي در 
 ، درونيدر اولين عکس العمل. اين موضوع برای سازمان خيلي گران تمام شد

 بودند، اعالم »مهمان سرا«مسئولين  علي خدايي صفت که از محسن رضايي و
هم  شکنجه کرده ايم، ما زندان داريم و  گفته اند ما،آنهايي را که فرستاده ايم«: کردند

 ». خارج نمي فرستيمبه هيچ کس ديگری را
به روز هم  ين بود که اگر پای اين متقاضيان خروج که روز همواقعيت نيز

سازمان شکنجه در   مسله زندان و ، به خارج مي رسيد،زيادتر مي شدند
کامال تحت را خارج  فضای داخل و ها مي فرستادند و روی آنتنرا مجاهدين 

   .  دادندالشعاع قرارمي
متقاضيان خروج را از . دندايگر هيچ کس را به خارج نفرست د٧٠سال  از خرداد

.  به اردوگاه رمادی فرستادند،نداشت  که زندان های خودشان ديگر جاييآن جا
ان تقاضای رفتن به ش امضاء گرفته بودند که خود هاجالب اين که از همگي اين

  !! كرده اندکمپ رمادی را 
گامي که در فضای هيستريک  هن،در نشست های ايدئولوژيکرجوی مسعود 

 گفته بود که ما با اين بريده های ، بلند بود»بريده اعدام بايد گردد«جلسه فرياد 
را به صحرای رمادی  ما آن ها. مرگ بدتر باشد کاری مي کنيم که از ورپر

 . تبعيد مي کنيم
مي مرگ  را بدتر ازگسيل به آنجا جايي است که رجوی گونه چاما  اين رمادی 

 !؟داند
شمال شهر رمادی در يک بيابان لم  کيلومتری ۴۰در » التاش«اردوگاه يا کمپ 

با در اين سال کردهای ايراني . شد ايجاد ١٣۵٩اين کمپ در سال . يزرع است
 يا نداشغال سرزمينشان توسط عراق اسير شد وعراق  شروع جنگ ايران و

ن را در اختيار آن دولت عراق اين بيابا. خود گريخته به اين کمپ آورده شدند
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غير . ها گذاشت وآن ها با دست خود در آن جا باصطالح محل زندگي ساختند
، استمقرمجاهدين    وUNچند ساختمان که محل کار نيروهای نظامي و   از

 از همه جا گريخته و بي پناه در  که عده ای انساِنهستند همه آلونک هايي ،بقيه
در فارس ن کمپ تا قبل از جنگ خليج مردم ساکن اي. آن جا زندگي مي کنند

 در جنوب »حله«ولي پس از اينکه کمپ پناهندگي .  بودندهافقط کرد ١٣٧٠سال 
 پناهندگان اين کمپ که اغلب ،عراق  توسط شيعيان عراقي به آتش کشيده شد

. در آنجا اسکان داده شدند  آمدند و»التاش«فارسي زبان بودند نيز به کمپ 
 مردم ساکن کمپ با گل و.  به مقدار زيادی اضافه شدبدين جهت جمعيت کمپ

هيچ خبری از . به عبارتي آلونک ساخته بودند پيت های حلبي برای خود خانه و
 و دو وارد مي ش هابه کوچه فاضل آب خانه ها. جاده در کمپ نبود خيابان و

شهررماديه کفش  بيشتر کودکان کرد در. استبوی تعفن همه جا را گرفته 
در واقع بايد . ندومي ش ظلم واقع مورد همه گونه توهين و ند وني زواکس م

اين کمپ چندين  در. گفت کمپ التاش مرکز مرگ تدريجي ايرانيان آواره است
کمپ التاش . هزار خانواده ايراني زندگي مي کنند که از چاله به چاه افتاده اند

م از حمايت از سازمان ملل متحد است که د عراق وكشور دامن  لکه ننگي بر
 .پناهندگي مي زنند پناهنده و

 معروف است، از يک ساختمان »کاخ يزيد«مقر مجاهدين که در ميان ايرانيان به 
 در حقيقت در مقايسه .شده استيک حياط بزرگ تشکيل  آجری با چند اتاق و

 .دوبا آلونک ها اين ساختمان برای خودش کاخي محسوب مي ش
شده مجاهدين  جدا ١٠٠٠ حدود  هزار کرد و۵٠ از ٧٠جمعيت کمپ در سال 

 . دهستندر شهر رمادی ولي اکثريت از شهروندان عراقي . تشکيل مي شد
. استآب برای نظافت عادی کم . يستخبری ن دکتر در کمپ از بهداشت و

 ٣٠ سازمان به هر نفر . استبخصوص برای بچه های کوچک خيلي دشوار
هفتاد دينار کفاف   ولي اين، کمک مي کرد دينار ماهانه٤٠حدود   UNدينار و 
مردان برای تهيه مايحتاج اوليه شان به شهر . دهنمي د راكسي خوراک  خورد و

. آوردندمي شربت فروشي روی  فروشي و رمادی مي رفتند و به سيگار
به جای پول سيگار  مي داشتند و  بري رامواردی بود که ارتشيان عراقي سيگار

ي موارد. نمي توانستند اعتراض كنندپرداختند بچه ها نيز مقدار خيلي کمي مي 
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 تمام بساط بچه ها را داغان مي كردند و شربت هاشان را بر ،بود كه اين افراد
 . زمين مي ريختند

توانسته  ،شتندخانواده داآن هايي كه بخصوص  ،ي جدا شدهعده ای از بچه ها
از محيط وحشنتاک   وندن  در شهر رمادی خانه ای اجاره کUNبودند با کمک 
  شهرداری و،مي شدندولي مجاهدين که متوجه اين موضوع . کمپ بگريزند

را وادار به بازگشت به کمپ  تا آن هامي كردند تحريک  ادارات دولتي رمادی را
بچه  وقتي .درقطع مي کخانه ها را  شهرداری برق ،بر اثر تلقين سازمان. كنند
            در نهايت. قطع مي كردندبشان را  آ،شان نمي آورند خوده رويها ب

: ه بوديکي از بچه ها به محسن رضايي گفت. کنند  برپا اي دکهشتندنمي گذا
اين  ورند اين ها را ازآبرای زنان حرف در مي . وضع خانواده ها خيلي بد است

 به ما: ه بود محسن رضايي گفت.امکانات در اختيارشان بگذاريد جا ببريد و
 . يستمربوط ن

 کرده ورا رها بي دغدغه اروپا  که زندگي آرام وبود کساني سرنوشت اين 
سازمان شادابيشان را صرف همکاری و همراهي با  بهترين سال های جواني و

 تا به خيال خودشان براي مردمشان آزادي و عدالت ، كرده بودندمجاهدين
 كارهاي پست و  به اين،اما در دام فريب رجوي. اجتماعي به ارمغان ببرند

 چرا كه به خيانت ،دريوزگي از اين آدم هاي عقب افتاده كشانده شده بودند
 . رجوي پي برده اند

 
 ندان ابوغريب  ز ٢-٢

بسته به نوع , شانشدن از سازمان پس از طي مراحل دادگاه افراد متقاضي جدا
ثال م.  زندان محکوم مي شوند١٠ تا ٢، به ازمانشان در سو محكوميتمسئوليت 

 ١٠ستاد  معاون عضو  سال و٢به , استساده سازمان بوده  کسي که فقط عضو
 اين افراد دوران حبس را بايد در زندان های سازمان به سر. حبس مي گيردسال 
آنها نيز . ددهنتحويل مقامات عراقي مي را  فرد ،دوران محكوميتبعد از طي . برند

 .  مي فرستند»ابوغريب« جمله اين افراد را به يکي از زندان های عراق از
      بغدادکيلومتری  جنوب  ۲۰به همين نام در منطقه ای  در »ابوغريب«زندان 

 که محل نگهداری استاين زندان از جمله زندان های مخوف عراق . واقع است
  . استجنايتکارترين مجرمين عراقي  شرورترين و
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 خود را در شدگان مجاهدينجدا  تن از ١٠٠، قريب به ١٣٧٧اين زندان تا سال 
اين افراد به ايران  استرداد كس از توطئه تاريخ هيچاينجای داده بود، ولي تا 

 تا خبر اين جنايت فجيع ه بودنشد  هم از اين زندان آزاديکس. خبري نداشت
 . به گوش جهانيان برسانددر همدستي با صدام حسين را رجوی مسعود 

  چرا که در, معروف بودند»زندانيان امانتي«  بهبين زندانيانزندانيان مجاهد 
 در اين زندان .مرتكب نشده بودندي تمقايسه با زندانيان معمولي ديگر جنايمقام 

ر تشكيالت د كه »ميرحسن يگانه موسوي «بود به نام  جواني ١٣٧٧در سال 
خانواده ميرحسن در شهرستان .  معروف بود»يونس« نام مستعاِر همجاهدين ب
يك خواهر و يك برادر ميرحسن از انقالبيون . ر معروف بودندرشت بسيا

مادر ميرحسن سكته كرده و . باسابقه بودند و در همين راه كشته شده بودند
معصومه يگانه «به نام  ميرحسن يك خواهر. مرگ شده بود پدرش از غصه دق

ميرحسن نيز خود  .قرارگاه اشرف كار مي كردبه عنوان رزمنده در  »موسوی
و  شده  يكي از جنگ هاي مرزي مجاهدين واقع در مرِز مريوان مجروحدر

يكبار . با اين همه سازمان همچنان از او كار مي كشيد. آسيب رواني ديده بود
. ه بودکاخ صدام حسين درآورد از سر اشتباه رفته و راه رادر حين رانندگي 

ه مهدی ن رابط هميدر. تحويل سازمان دادند را صدام اوحفاظتي پليس 
نزديك . مي كندگاو رانندگي  احمق مثل گوسفند و« :ه بودنشستي گفت ابريشمچي در

 ».دبده کار دست برادربود 
يكبار هم بوق زنان به وسط ميدان صبحگاه رفته بود و مراسم را به هم زده 

بعد هم با .  کتک مفصلي زدند او را،به جاي معالجه و مراعات حالش. بود
  شش ماه به بيمارستان رواني بغداد او را براي،هتشخيص دكتر قرارگا

 او را مرخص ، پس از مصرف فراوان قرص هاي آرامش بخش.فرستادند
با اين حال او را در زير زمين ساختمان بقايي به كار سخت در . كردند

بعد ها مسئوليت چند  !! خود سازي كند، تا به خيال خودشان،آشپزخانه گماردند
 .ه او دادند كه ميرحسن يكي از آن ها را كشتكارگر سوداني را ب

زير دست محمد صادق   اقدام به فرار، دستگير شد و در يك،قبل از اين قتل
. زنداني اش كردند »سردار«رئيس زندان قرارگاه ) کاک عادل(سادات دربندی 

کوبيدن  با دچار تشنج شديد شده وعادل ميرحسن زير شکنجه های وحشيانه 
 به »کاک عادل« اين حال با. ه بودوار دچار خونريزی شديد شددي و خود به در
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تالش کني انگيزه  بايد مريض نيستي و کني، تو تو مي تواني کار«: گفتمي او 
 »!وجودت بکشي در خميني را  ونيهايت را تقويت ک

 بارها به مسئولين  اشوضع وخيم روحي مير حسن در زير تلقينات سازمان و
گاه مي خواهم به بچه ای که  .نمي بيند  جايي رامچشمان بود که گفته سازمان

 . است م پاسداركن گمان مي ، ايستاده حمله کنمآنجا
به محكوم كردند و  سال ١٥دليل قتل همان كارگر سوداني به ميرحسن را به 

طي سال ها زندانيان جنايي عراق به او بارها تجاوز . فرستادندغريب  زندان ابو
اما مجاهدين او را كه . ل از سوي صدام عفو شد و آزاد شدپس از دهسا. كردند

 سر به ، پس از آزادي از زندان ربودند،نمونه و سمبل جنايات رجوي بود
 . نيستش كردند و در بيابان هاي اطراف شهر رها كردند

در  و. ه بود باورهايي بود که به پای سازمان نثار شد و همه اعتمادهاپاسخاين 
 نقطه با اين همه. يافتزندان ابوغريب عراق پايان  دی رجوی وهای انفرا زندان

آن هنگامي بود که دولت  شکل گرفت و ١٣٨٠اوج فاجعه در روز اول بهمن ماه 
 ۳۵۰را در مقابل ها  »امانتي«اين   تن از۵٠عراق در يک اقدام بي سابقه تعداد 

 . دكربا دولت ايران معاوضه عراقي جنگي اسير 

مرز قصرشيرين به نيروهای اطالعاتي رژيم  اتوبوس در  دودررا افراد اين 
 . جمهوری اسالمي تحويل دادند

 ، هديه اي هم دريافت كرده است يا نه،اين كه آيا سازمان براي اين آدم فروشي
برخالف قول  ،فروخته شدگانبد حادثه چند تن از اين   ازاما. هنوز معلوم نيست

به اروپا گريختند و  از ايران ،العات رژيموزارت اط قرارهای قبلي سازمان و و
 . ندنرذيالنه را افشاء ک اين توطئه کثيف وتا  ندآمد
طبق معمول   توپخانه مجاهدين به کار افتاد و،ست در سر همين بزنگاهدر
روزنامه . جاسوس رژيم خواند را مزدور وخود  تن استردادی ۵٠ه يشهم

ه است كه گويا اين افراد به اپ کرد  خود نامه هايي را چ۵۹۲مجاهد در شماره  
واقعيت اين است كه اگر  !خط خودشان به جرم ناكرده شان اعتراف كرده اند

 همه را زير شكنجه و در زندان از اين زندانيان گرفته ،نامه اي هم در كار باشد
البته چون مقامات ادارات . و چنين نامه هايي هيچ گونه ارزش حقوقي ندارد. اند

به همه اين فراريان .  اين ترفند مجاهدين را مي شناختند،اروپاييپناهندگي 
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پاسپورت پناهندگي شان را در اولين فرصت دادند و ايشان زندگي جديدشان را 
 . به دور از هياهوي بسيار براي هيچ سازمان آغاز كردند

اش قبل سازماني که آخرين رده است  »محمد حسين سبحاني«يکي از اين افراد 
      طي سبحاني  . هيئت اجرايي سازمان بودتشدن، معاون له داراز مسئ

 که داده استزنداني در زندان ابوغريب خبر  ٨٠از وجود بيش از  اطالعيه ای
ن اد سال در زن٨ی که خود بيش از سبحان. ندهستشده های مجاهدين  از جدا

ادی سازمان  ابتدا به زندان انفر١٣٧٩ در ديماه  ،استسازمان به سر برده ای ه
 فرستاده »ابوغريب«ماه به زندان  از دوبعد  نيت عراق در بغداد وما اطالعات و

شدگان   با تعجب مشاهده کرد که نظير وی جداابوغريبدر سبحاني . شد
 .نداکه مراحلي شبيه بوی را طي کرده ديگري هم زنداني هستند 
های سازمان به زندان بيشتر از زندان  يا  نفره و۴ و ٣اين افراد در گرو ههای 
 . ه بود تن رسيد٨٠ به ١٣٨٠تعداد آنها تا زمستان . ابوغريب منتقل مي شدند

شدگاني که توسط رژيم عراق   اسامي آندسته از جداصفحات ديگردر جداول 
 به رژيم جمهوری ١٣٨٠با همدستي سازمان مجاهدين در اول بهمن ماه 

شدگاني که هنوز  دسته از جدا همچنين اسامي ان ،اسالمي تحويل داده شدند
منتظر تحويل خود به  به سرمي برند وغريب و در زندان اب»امانت«بطور 

 محمد حسين ١٣٨١-٣-٩جمهوری اسالمي هستند، به نقل از اطالعيه مورخ 
 . دشوسبحاني درج مي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 محمد حسين سبحاني، انتشارات انجمن ايران پيوند» رنج مي آيم زندان ابوغريب و من از سرزمين درد« )
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ليست اسامي افراداستردادشده توسط سازمان مجاهدين ورژيم عراق به رژيم 
 ۱۳۸۰ی اسالمي در اول بهمن جمهور

 ۲۳          جدول شماره 

 نام خانوادگي نام رديف نام خانوادگي نام رديف

 عبدالرحمن صفا ٢٥ آرش فرهاد ١

 عبداهللا نژاد کريم ٢٦ اشرف امين علي ٢

 عبداللهي عبدالمجيد ٢٧ امين عباسي علي اکبر ٣

 عبدالوند رستم ٢٨ باروتيان صادق ٤

 عطاريان ايرج ٢٩ بالويي کاظم ٥

 علي اصغرپور حبيب ٣٠ برهون حميدرضا ٦

 علي زاده حسينعلي ٣١ بهشتي مسعود ٧

 فضلعلي کمال ٣٢ پاک اسد ٨

 قاسمي غالمحسين ٣٣ پورجم جمشيد ٩

 قشفاوی علي ٣٤ جليليان طالب ١٠

 قمری فرزاد ٣٥ جهاني بيض اهللا ١١

 گودرزی عبدالرسول ٣٦ جواهری يار فرهاد ١٢

 محمودکاليه تورج ٣٧ دارمي رامين ١٣

 مشتاقي محبت  ٣٨ دريکوند فريبرز ١٤

 مطرودزاده جاسم ٣٩ رخزادی تورج ١٥

 معروفي اسماعيل ٤٠ رضايي برزو ١٦

 موسوی حسن ٤١ ساماني جهانگير ١٧

 هاشمي زاده خالده ٤٢ سبحاني محمد حسين ١٨

 کبيری علي پناه ٤٣ سنجابي رسول ١٩

 کوشکي محمدحسين ٤٤ شريفي سيدحسن ٢٠

  امير ٤٥ شعرباف اکبر ٢١

  عليرضا ٤٦ شير الياس ٢٢

  ابوالفضل ٤٧ صادقيان حسن ٢٣

 )مسيحي(ادوارد ٤٨ صافي زاده رضا ٢٤
 .نام های دونفر ديگر ذکرنشده است   
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اسامي افرادجداشده ازسازمان مجاهدين که هم اکنون در زندان ابوغريب عراق زنداني    
 شندمي با

 ۲۴جدول شماره 

 محل تولد نام خانوادگي نام رديف محل تولد نام خانوادگي نام رديف

 تهران رضازاده علي  ١٨ کرمانشاه احمدی ارکان ١

 ايالم زارعي مراد ١٩ کرمانشاه اسدی عزيز ٢

 اهواز سرخيان علي  ٢٠ انزلي اسکندری سيدجالل ٣

 تهران علينقي محمود  ٢١ خرم آباد اکبرزاده اکبر ٤

 تهران غنيمتي فرد مصطفي ٢٢ کرمانشاه بازسفيدپر اشرف  ٥

 بروجرد گودرزی بهنام ٢٣قصرشيرين بشره فرهاد ٦

 اروميه محمد نژاد رسول  ٢٤ ياسوج بهزادی بهنام  ٧

 کرمانشاه مرادی رشيد ٢٥  بهشتي منوچهر ٨

 تهران معروف به حميدافغاني حميد ٢٦ تهران پارسا محسن ٩

 شيراز مومن زاده محمدباقر ٢٧ اسالم آباد پارساپور سفيو ١٠

 تهران نام پدراسکندر جمشيد ٢٨ تهران پورزارع حسن ١١

 ايالم نامدار شاه مراد ٢٩ شيراز حسيني جعفر ١٢

 آبادان هاشمي محسن ٣٠ رشت حسيني جعفر ١٣

 تهران يزداني عباس  ٣١ سرپل ذهاب حسيني نامدار ١٤

آدربايجان   حسن ٣٢ اناصفه دهدار حميد ١٥
 شرقي

 کرمانشاه  منوچهر ٣٣ تهران ذوالفقاری محمود ١٦

     مشهد رسولي زاده محسن  ١٧
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 بال اصلي سازمان دو 
عنوان جبهه ه  ب»شورای ملي مقاومت« ديديم که »سازماندهي هرمي«در بخش 

بيروني سازمان عنوان جبهه نظامي ه  ب»ارتش آزاديبخش ملي« سياسي بيروني و
 تبليغات خارج کشوری و سازمان مجاهدين درارائه مي شوند وهمينطور گفتيم که 

 را بعنوان جبهه سياسي »شورای ملي مقاومت«کند  غرب سعي مي بخصوص در
. د بياندازآن عضويت دارند، جا گروه های سياسي ايران در که همه اقشار وي فراگير

عنوان ارتش ه  ب،است خاک عراق مستقر يز که در ن»ارتش آزاديبخش ملي« همچنين از
 .مردمي نام برده مي شود

های سازمان مجاهدين مورد بررسي دقيق قرارمي گيرد و اين ادعاها در اين بخش 
بعنوان » ارتش آزاديبخش ملي«و  »شورای ملي مقاومت«ديگربار اثبات مي گردد که 

عضای ن مي باشند و ا تشکيالت خود سازمابخشي ازسياسي ونظامي، دو بال 
دست  دردر پست های اصلي  همه سرنخ ها را ، بخصوص اعضای رهبری آن،سازمان

  . بقول معروف نخودی هستند- اگر بقيه ای وجود داشته باشند – وبقيه دارند
 

 I شورای ملي مقاومت:  بال سياسيـــ 
 

، تشکيل وس از مشروطه به اين ه ويژه ب،ايران تاريخ معاصر سال اخير يکصد در
رويای همه گروه ها  و منزله يک مجموعه يا ظرف فراگير، اتوپياه  ب»جبهه«يا » شورا«
 .نده ا وقت اشتغال داشتحكومت هاي که به مبارزه با ه استسازمان هايي بود و

ه روشنفکری باقي ماندسياسي و اين امر همواره در حد حرف يا جدال با اين همه 
ند، ه اي کساني که به صورت فردی به مبارزه مشغول بودهمه اين گروه ها يا حت. است

ند به ه يا نخواسته انتوانسته و ايئولوژيک خود محصور ماند در کادر محدود اعتقادی و
ميان حتي اين تفاهم . گروه های ديگر برسند اشتراک عملي با سازمان ها و يک تفاهم و

  نظير،نده اهم نزديک بوداجتماعي به /سازمان هايي که بلحاظ اعتقادی يا سياسي
ها در طيف ين جريانبسياری از ا. ه استملي هم پای نگرفت مذهبي و های چپ،جريان 
در طيف گروه های مذهبي و ملي . د تا همرزمكرده انديگر به چشم رقيب نگاه يكچپ به 

 سياسي خود/ديد محدود ايدئولوژيک اين گروه ها با. ه استاين نبوداز بهتر وضع نيز 
 ميان اين جريان ها يك  تنها وحدت نظر.قرار داده اندگروه ها را مورد ارزيابي  ديگر

 . بودشاه  زمينه مبارزه با دربار در تاريخ معاصر ايران ديده شد و آن هم 
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        انقالب  برای ايجاد يک جبهه فراگير در طيف چپ بعد از هااز اولين کوشش
ميتينگ   در١۳۵٧ اسفند ١٤که در   نام برد» ايرانليک ميجبهه دموکرات«توان از  مي

 چپ سوسيالبه اين جبهه درواقع نوعي گرايش  .احمدآباد تشکيل آن اعالم شد

  :تشکيل مي شد اشخاص منفرد زير از گروه ها و دموکرات بود و
تحريريه نشريه  افراد  و متشکل از گروه کارگر، وحدت کمونيستي»اتحاد چپ« -١
شوکت، علي شيرازی، کريم قصيم، عباس  ، حميدشاکری  نظير خسرو»چپ«

 تهراني بابانو مهدی خا شيرازی، نوری دهکردی، بهمن نيرومند
 »استقاللو برای آزادی  جمعيت اتحاد« -٢
 »جامعه سوسياليست های نهضت ملي ايران« -٣
 )جاما( جبهه آزادی مردم ايران -٤
 »انجمن رهايي زنان« -٥
 »دانش آموزان ايران اتحاديه ملي دانشجويان و« -٦
 یربند  نجف دريا-٧
 پاکدامن  ناصر-٨
  غالمحسين ساعدی-٩

  شکراهللا پاک نژاد-١٠
  بهنام شهبازی-١١
  منوچهر هزارخاني-١٢
  صارم صادق وزيری-١٣
  مجتبي مفيدی-١٤
  مريم متين دفتری-١٥
 هدايت اهللا متين دفتری-١٦

 ، نبودند»جبهه« اينکه عضو سازمان مجاهدين با سازمان چريک های فدايي خلق و
 شکراهللا پاک »جبهه« رابط مجاهدين با .آن در ارتباط بودند ولي از طريق نمايندگاني با

 .بود نژاد
.  از همان آغاز تاًسيس با بحران هويت روبروشد»جبهه دموکراتيک ملي ايران«

 بعد ازجامعه شهروندی ايران  را در اجتماعي خود يا جبهه نتوانست مخاطب طبقاتي و
                                                           

  تهراني،  خانبابامهدی شوکت با  گفتگوی حميد» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران«عات بيشتربه برای اطال) 
  . مراجعه شود ١٣٨٠انتشار چاپ اول نشر
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ملي   بمناسبت سالروز» دموکراتيک مليجبهه«آخرين اعالم ميتينگ  در. کند انقالب پيدا
 .ميتينگ نيز برهم خورد  وشرکت کردند  نفر٧٠/٨٠تنها  تفت،صنعت شدن 
هزارخاني خواستار  منوچهر اين تاريخ به بعد عناصری مانند شکراهللا پاک نژاد و از

.  برای مجاهدين شدند» دموکراتيک مليبههج«حيثيت   خدمت گرفتن اعتباروبه
 نفره ٢٥ليست  او را به ،دادها  هزارخاني ر منوچهر محبتپاسخمجاهدين نيز 

به عنوان  ١٣٥٨ماه  خود برای اولين انتخابات مجلس شورای ملي در اسفنداهای يدکاند
 .مجاهد اضافه کردند غيرنامزد  يك

به اين ترتيب که يک ليست . آوردند بوجود »جبهه«در اين انتخابات مجاهدين يک 
خواستند از از گروه های ديگر   ومنتشر كردندهواداران خود   نفره از اعضاء و٢٥

 . ايشان هواداري كنند
 ٥٨در اسفندماه  »ترقي خواه شورای معرفي کانديداهای انقالبي و« بنام »جبهه«اين 

حتي يک نفر از . شکست سختي خورد شرکت کرد وشورا در اولين انتخابات مجلس 
از نظر سازمان علت اين موضوع نه . های اين شورا نتوانست وارد مجلس شودنامزد

 .بوددر انتخابات ي بلکه تقلب جناح مقابل مردمعدم اقبال 
 ضمن اينکه ,خميني از هم پاشيدآيت اهللا تشر   نانوشته با اولين توپ و»جبهه«اين 

سهمي از تصاحب  بر سراسالمي انه با رژيم  مجاهدين مخفي اين گروه ها مثالکداِم هر
 .در حال چانه زدن بودندقدرت 
شورای ملي مقاومت « از  برداري شده که نام آن کپي»شورای ملي مقاومت ايران«

ی تاريخ ايران است هاهمان اتوپيا از دوران اشغال نازي هاست، يکي ديگر  در»فرانسه
 ، يک کاسه کردن ايدئولوژي های مختلف، سعي در اياميال خوشبينانه که با آرزوها و

 . آن داشتعوارض  ناشي از بدون توجه به آثار
اسناد، به شيوه تاريخ نگاری، به شرح مفصل  کتاب با ارائه مدارک و اين بخش از

اين مدارک . تاکنون مي پردازد تكوين  از آغاز»ي ملي مقاومت ايرانشورا«دگرديسي 
 ،مجاهدين ادعا مي کندسازمان  که  گونهآن حاضر در حال »شورا«د که ننشان مي ده

با تزريق همگي اعضای خود به ي است كه  نيست بلکه سازمان مجاهدين»شورا«ديگر 
خون   چهره تروريستي و غربي ها و بزِکفريب، از اين ماسک برای )نفر٥٠٠حدود (آن 

 . آلودش استفاده مي کند

                                                           
. مي باشد»شورای ملي مقاومت «ش همه جادر اين بخ» شورا«منظوراز    (  
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 ارتجاعي و  ماهيِتشانود که هيچکدام شورا اين ب ايناشکال کار گروندگان اوليه به
تصور نمي كرد كه در پشت تمام  ي کس.را نمي شناختندرجوی  هژموني طلبانه مسعود

و به ويژه قدرت تمام را   همه چيز او اساساً،اداهاي رجوي در شوراي ملي مقاومت
کردن   از فداش مي خواهد و براي رسيدن به هدف هم برای شخص خودعيار را تنها

 شبرای خودفقط تمامي قدرت را توتاليتر نبود و اگر رجوی . ابايي نداردهيچ ان ديگر
كنار بيايد و نيازي هم به اين همه خونريزي با خميني  مي توانست حتماًنمي خواست، 

 .در اين جنگ مهيب قدرت نبود
مفهوم وجودی بتوان بايد از اين زاويه نگريست تا   را» مقاومتيشورای مل«معرکه 

 زماني هم كه. بود کشوراز شورا برای رجوی کليد ورود به خارج .  دريافتبهتر آنرا
 . تبديل کردمجاهدينش آنرا به بخش سياسي سازمان ،سفت شد رجوي در غرب پاي

 يادآورضمناً  »شورا«نام  ،کشوراز چه درخارج  در جوامع ايراني چه در داخل و
مرکزيت   ابراهيم ذاکری عضو به سرکردگي» و تروريسم مجاهدينمنيتاکميسيون «

تشکيل پرونده  ،ي كه براي خود مي شناسدتنها وظيفه ااين كميسيون . استنيزسازمان 
  اگر ساواک شاه به سالها وقت برای تأٌسيس نياز.استامنيتي برای ايرانيان غيرمجاهد 

 اگر وزارت اطالعات جمهوری اسالمي حدود پنج سال بعد از انقالب پا گرفت، داشت و
 اعدام  نامرا تشکيل داده و  مجاهدين هنوز به قدرت نرسيده، ساواک خودسازمان

 .ست را نيز پيشاپيش اعالم کرده ايششدگان بعد
        بني صدر بر ابوالحسن»ميثاق«به  در اصل »شورای ملي مقاومت«تاٌسيس 

 مجلس هطبق مصوب ١٣٦٠ خرداد ٣٠توضيح اينکه بني صدر که در تاريخ . گردد مي
 و  اين خلع يد را قبول نداشت، شدعزلحکم خميني از مقام رياست جمهوری  ورا وش

 ای  اطالعيهوی ،همين سالماه  تير ٢٧ناميد، درمي  »يي بر عليه راي مردمکودتا«آنرا 
 . روی آن سوار شد»شورای ملي مقاومت«که تشکيالت بعدی منتشر كرد  »ميثاق«بنام 
 » استقالل وواليت جمهورمردم،آزادی«ی هامحور پايه  بر، بني صدر»ميثاق«

 . شده بودنوشته 
نه اولين سازمان پيوسته   و»ميثاق«عنوان مبتکر ه  بني صدر بنهکه اين نکته مهم 

به آن يعني سازمان مجاهدين، هيچکدام درآن مقطع، سرنگوني رژيم جمهوری اسالمي 
ی انقالب ايران توسط به نقص اصول پايه ابيشتر   ها اعتراض آن.نداشتند نظر مد را

مثال بني صدر تا . بودوقت ايران  نسوی حاکما شده از سياست اتخاذ رژيم خميني و
  مي ناميد و»ئيس جمهور منتخب مردم ايرانر« را خودهمچنان مدت ها بعد از عزلش 
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 مبارزه مسلحانه با رژيم جمهوری ١٣٦٠ خرداد٣٠سازمان مجاهدين نيز با اينکه از 
  اما،است حكومتسرنگوني  در راستاي عمالً اين شيوه  بود و کردهاسالمي را شروع

 . داد قرارشکار سازمان  در دستور١٣٦٠از پنجم مهرماه را شعار سرنگوني نظام 
 نزديک به چند ،هر دو سوي در گير از ٦٠ مهر٥خرداد تا  ٣٠جالب اينجاست که از 

ضرورت سازمان به بعدها اما . دن کشته شدهارترو ها و هزار نفر در جريان اعدام
 »شورای ملي مقاومت ايران« .سرنگوني اين حكومت و اصالح ناپذير بودن آن رسيد

مرگ بر (شعار  ١٣٦١ماه  فروردين ١٧ در تاريخ ،آغاز جنگ مسلحانه از پسنيز ده ماه 
 .درسان تصويب  بهمحوری مبارزه شعاررا به عنوان )  مرگ بر رژيم خميني،خميني
 آقای بني »ميثاق«سازمان مجاهدين به برنامه  ١٣٦٠ تير ٣٠تاريخ هرحال در ه ب

مي دانست،  حكومت اسالميرا رئيس جمهور   که هنوز خود بني صدر و،صدر پيوست
بر پايه را  »شورای ملي مقاومت ايران«  تارجوی خواست از مسعود ،طي حکمي

 : ي گويددر مورد زمينه تشکيل شورا مخود  بني صدر .سازمان دهد »ميثاق«
 ٧گفت که  اينجانب آمد و ، آيت اهللا زنجاني نزد١٣٦٠ خرداد٣٠کودتای  ماهي پيش از

تشکيل يک جبهه سياسي  مداوم شما بر که اصرار  سازمان به اين نتيجه رسيده اند٨يا 
 . اين جبهه را تشکيل بدهند اينک مي خواهند. برحق بوده است

 :ت بودند ازها عبار دارم سازمان آنجا که به ياد تا
 جبهه ملي  -
 نهضت آزادی -

 حزب ملت ايران -

 سازمان مجاهدين خلق ايران -

 جاما -

 رنجبران -

 فدائيان خلق -
خواستم  آنها وقتي در مخفي گاه، فرستاده های آقای رجوی نزد اينجانب آمدند، از

آزادی، استقالل، مردم «. سوی سازمان مجاهدين خلق بياورند پاسخ چند پرسش را از
ررو، بدان شرط  هبه. »هژموني« بخصوص مسئله »های سياسي  سازمانساالری، نقش

پاسخ  آنها. بدان متعهد شود تعريف های مشخص را بپذيرد و پذيرفتم که اين سازمان،

                                                           
   )   ٥١صفحه شورای ملي مقاومت ايران تاليف مهدی خدايي صفت، کتاب  با کتاب آشنائي 
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 آقای رجوی اصرار در آنجا. به مخفي گاهي منتقل شدم که سازمان داشت. مثبت آوردند
  .نه قدرت ادی است وآز گفتم هدف،. داشت حکومت تشکيل دهيم، نپذيرفتم

سازمان مجاهدين خلق   خودش وقطتوضيح نمي دهد که چرا فاما  بني صدر آقای
های نامبرده باال در اين ائتالف   سازمانو چرا ديگر !اين جبهه سياسي را تشکيل دادند

 !شرکت نکردند
 را مختص مسعودي ملي مقاومت اری شورازبنيانگطرح ولي سازمان مجاهدين 

 ٣٠به نظر اين سازمان شورا توسط آقای مسعود رجوی در . بس و داندرجوی مي 
ي اين شورا هم در ها سازمانتكليف ديگر . استاری شده زبنيانگ در تهران ٦٠تيرماه 

 . اين برهه مشخص نيست
که  اين شورا. مردمي رژيم خميني است شورای ملي مقاومت جايگزين دموکراتيک و

 بشری خميني را  مردم ايران، عليه ديکتاتوری ضدسيمای سياسي مقاومت عادالنه
های مترقي،  شخصيت و ها سازمان نمايندگي مي کند، ائتالف سياسي فراگيری است از

تهران  رجوی در  توسط آقای مسعود١٣٦٠ تيرماه ٣٠مردمي ميهنمان که در انقالبي و
   . اری شدزبنيانگ

رجوی با يک  مسعود صدر وآقايان ابوالحسن بني  ١٣٦٠ مرداد ٧در تاريخ 
 .شدند به پاريس وارد کرده و هواپيمای ربوده شده نظامي از تهران فرار

 »شورا«بعد از استقرار در پاريس، سلسله مصاحبه های متعدد طرفين جهت معرفي 
اگر به رسانه های آن زمان مراجعه شود، در عکس های چاپ شده در . شروع شد

 علت اين بود که نام .نشسته استپشت سر بني صدر رجوی  رسانه ها اکثراًً مسعود
مي      همه جا در، حكومت اسالميعنوان رئيس جمهور برکنارشدهه بني صدر ب

 نيز برای  سازمانرهبر.  نمي شناخت خلق راسازمان مجاهدينكسي ولي , درخشيد
 خدر اين تارياعتبار بني صدر  بدين علت سازمان از نام و. جهانيان ناشناخته بود

 .ردكاستفاده سياسي حسابي 
که برای سفت کردن پای  برای مجاهدين مهم بود آنقدر شورا در حضور بني صدر

اين .  را به عقد خود درآورد»فيروزه بني صدر«او  شورا، رجوی دختر درايشان 
اه از مرگ فجيع اشرف ربيعي همسر چندمازدواج درست زماني انجام شد كه تازه 

 !پيشين رجوي مي گذشت

                                                           
   )   ٢٩و٢٨ صفحات ١٣٨١بهار , نشر انجمن ايران پيوند» فراز وفرود شورای ملي مقاومت«کتاب 

   )    ١١کتاب آشنائي باشورای ملي مقاومت ايران تاليف مهدی خدايي صفت، کتاب صفحه 
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جمهوری دموکراتيک اسالمي ت موقت لبرنامه دو« ١٣٦٠در تاريخ هفتم مهرماه 
رئيس «عنوان ه  اين برنامه را بني صدر ب. توسط شورای ملي مقاومت اعالم شد»ايران

 مسئول شورای ملي مقاومت برای استقالل، آزادی و«عنوان ه  و رجوی ب»جمهور
 . امضاء کردند»جمهوری دموکراتيک اسالمي ايران

 از ضربات سنگيني که پس.  بوددر اين زمان در ايران مبارزه مسلحانه در اوج خود
 تعداد زيادی از ،کرده بودند رژيم واردهرم قدرت نيروهای سازمان مجاهدين به راٌس 

، نخست »محمد علي رجايي«وقت  نظير رئيس جمهور ،وقت نظاممسئولين عاليرتبه 
يك سري  در ...مجلس، امام جمعه های پرنفوذ و، نمايندگان »جواد باهنر« وقت وزير

از . تداعي مي کرد عمليات تروريستي کشته شدند، فضا، فضای سرنگوني رژيم را
هاي مجاهدين و کشته و از  در كار بودماشين اعدام رژيم نيز بي وفقه   ديگرسوي
ت مقبولي مشروعيت و را دليلي بر  اين اعدام شدگان،سازمان .مي ساختپشته مردم 
در همين فضاي هيستريك كشتار و ترور و اعدام و زندان و شكنجه . تلقي مي كردخود 

 برخي از جريان ها و شخصيت هاي مخالف حكومت اسالمي به شوراي ،و دستگيري
 . ملي مقاومت پيوستند

به شورای ملي مقاومت افراد منفرد زير   سازمان ها و١٣٦٠تا دي ماه د از مردا
 :پيوستند

 : عضوسازمانهای
 ايرانق سازمان مجاهدين خل) ١
 حزب دموکرات کردستان ايران) ٢
 مهدی خانبابااستقالل به نمايندگي   برای دموکراسي و چپشورای متحد) ٣

 تهراني
 بهمن نيرومند  به نمايندگي هدايت اهللا متين دفتری وايرانملي جبهه دموکراتيک ) ٤
به نمايندگي حسن )  مازندرانگيالن و(انقالبي زحمتکشان - جنبش دموکراتيک)٥

 ماسالي
 چيتگر رضا حميدايران به نمايندگي  حزب کار )٦
  به نمايندگي دکتر مرتضي محيطبرای آزادی کار سازمان اتحاد )٧
 علي شيخي  به نمايندگي محمدمدارس عالي کشور و دانشگاهها استادان متعهد) ٨
  به نمايندگي جالل گنجه ای)داد( استقالل ايران دموکراسي و جمعيـت دفاع از) ٩

  به نمايندگي ابراهيم مازندراني کانون توحيدی اصناف) ١٠
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 :شورا های عضو شخصيت
 ابوالحسن بني صدر دکتر) ١
 پاکدامن ناصر) ٢
 کاظم باقرزاده) ٣
 هزارخاني  منوچهر)٥
 اديبي اصغر) ٦
 يدنگرد ذکرنامش بدالئل امنيتي يکنفرکه  )٧
 

شورای ملي  عضو هشخصيت های اولي ا سازمان ها وبرای آشنايي خوانندگان ب
هر ، )که اين کتاب به معرفي آن اختصاص داردخلق سازمان مجاهدين  بجز(مقاومت 

 :معرفي مي کنيميك را كوتاه 
 

 حزب دموکرات کردستان ايران -
بزرگترين حزب محلي کردستان که برای تحقق خودمختاری درکردستان ايران در 

اين حزب از پشتيباني اکثريت مردم . راتيو کشور مبارزه مي کندچارچوب جمهوری فد
 ۱۳۶۸معروف ترين رهبر آن عبدالرحمان قاسملو در سال . کردستان برخوردار است

 .در اتريش توسط يک تيم ترور جمهوری اسالمي به قتل رسيد
 
 تهراني مهدی خانبابا به نمايندگي استقالل  برای دموکراسي و چپ شورای متحد-

نشست هايي با شرکت گروه های مختلف مارکسيستي  ۱۳۵۹ربهمن ماه د
ويا درواقع ( وکمونيستي در تهران انجام گرفت که در پايان سندی زير عنوان بيانيه 

 تنظيم شده ومورد شورای متحد چپ برای دموکراسي واستقالل) اعالم تأسيس
 .تصويب کليه شرکت کنندگان قرارگرفت

 :ر اين نشست ها عبارت بودند ازگروه های شرکت کننده د
  که از کنفرانس وحدت جداشده بود»پيوند« گروه -۱
 »اتحاديه کمونيستها« چندنفر از فعالين وکادرهای -۲
 »ت آزادیيجمع« عده ای از فعالين -۳
 »نقش کار«گروه  -۴
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  کاليها ويا سايرجريانات راد  تعدادی از عناصر جداشده از فدايي-۵
 

  به نمايندگي هدايت اهللا متين دفتری وبهمن نيرومندايرانملي يک جبهه دموکرات -
 .در مورد اين جبهه در صفحات قبل توضيح داده شده است

 
 به نمايندگي حسن )گيالن و مازندران(انقالبي زحمتکشان - جنبش دموکراتيک-

 ماسالي
طوالش که  در واقع سازمان محلي ای بود در منطقة مازندران گيالن وجنبش تشکيالت  

 به معنای ديگر  به وجود آمده بود و »سازمان اتحاد چپ«مشاوره با  در رابطه تنگاتنگ و
برای  اين نام را آنها به علت ويژگيهای منطقه،. چپ بود تشکيالت محلي سازمان اتحاد

 حسن ماسالي اين گروه را. ميان نباشد در »چپ«کلمه  نامي از خود برگزيده بودند تا
مي رفت،  جلسه چون مي بايستي به سفر   يکي دو شرکت در او پس از.  کردنمايندگي مي

   .تفويض کرد) خانباباتهراني(به من  را نمايندگي خود
 

 )چيتگر(بهمني  حميد به نمايندگي حزب کارايران -
جريان . ادامة سازمان طوفان بود نينيست ول/ سازماني مارکسيستايران حزب کار 

پنج  کل اين حزب به نام خليل پس از دبير. هم ماجرايي دارد شورا عضويت اين حزب در
آمدن نماينده جديد  با. ايران خواهدآمد ماه عضويت اعالم کرد که نمايندة جديد حزب از

خصوصي به خليل اعالم کرد  شنيديم به طور معرفي او به شورا، نماينده، چنانکه بعدها و
را مدتي دچار  اين ماجرا حزب کار. کرده است کنارکلي بر دبير غياباً از را که حزب، او

 باالخره پس از. ماهي هم در جلسات شرکت نمي کردند چهار/سه اختالفات داخلي کرد و
همني، بنام حقيقي . مدتي رفيقي به نام بهمني به عنوان نماينده حزب به جلسات شورا آمد

  .چيتگربود رضا محمد
 

 ربرای آزادی کا سازمان اتحاد -
 دوران انقالب از که در  يک گروه کمونيستي مستقل بودبرای آزادی کار سازمان اتحاد 

تشکيل شورای ملي  آن با جدايي از پس از کنفرانس وحدت بوده و گروه های عضو

                                                           
 ۳۷۶ ص ١٣٨٠نتشار چاپ اولگفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر ا» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران«)

 ۳۹۷نجا ص ا هم)
 ۳۹۶نجا ص اهم)  
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 دکتر مرتضي محيط بود و شورا نمايندة آن گروه در. درآمد مقاومت به عضويت شورا
يابد، حقوق  حضور ي توانست در جلسات شوراجغرافيايي نم چون به داليل فني و

    کرده بود ارزواگ) خانبابا تهراني (به من  را نمايندگي خود
 

 علي شيخي  به نمايندگي محمدمدارس عالي کشور و ها دانشگاه  استادان متعهد-
محمد (  که در شورا تنها يک نماينده داشت هاي ايران سازمان استادان متعهد دانشگاه 

در دوره انقالب يک جريان روشنفکري . و در واقع سازماني در کار نبود) شيخي علي 
مجاهدين گرد آمده سازمان  استادان هوادار  دانشگاهي بود که تحت نام آن، عده اي از

هاي تابعه  اين جريان هم از سازمان .اما بعدها ديگر از آن چيزي باقي نمانده بود. بودند
  .مجاهدين بود

 
  به نمايندگي جالل گنجه ای)داد(استقالل ايران دموکراسي و ـت دفاع از جمعي-

به کمک سازمان مجاهدين و به قصد   در دوره رياست جمهوري بني صدرسازمان اقامه 
دفاع از قانون اساسي در برابر دستبردهاي احتمالي، با شرکت هواداران مجاهدين تشکيل 

ان، اين سازمان ديگر قادر به ادامه فعاليت خروج رجوي و بني صدر از اير پس از .شد
علني نبود و بسياري از کادرها و فعالين آن به خارج آمدند و سازمان اقامه به عضويت 

سازمان اقامه با سياست هاي ي اعضا از آنجا که برخي از  اما . شوراي ملي مقاومت در آمد
جرا بقاياي اين سازمان نام در پي اين ما. مجاهدين مخالفت داشتند، کار به جدائي کشيد

 تغيير دادند و با انتشار مجله )داد(جمعيت دفاع از دمکراسي و استقالل ايران خود را به 
 شورا به  نماينده جمعيت آقاي جالل گنجه اي در .به فعاليت پرداختندراه آزادي اي به نام 

در حقيقت جرياني اين گروه از روز نخست . نام نماينده جمعيت جديد الوالده باقي ماند
در حال حاضر در برخي از موارد بسيار افراطي تر . ي آن بوداالمثن. سواي مجاهدين نبود

پاپ  از مجاهدين سخن مي گويند و به قول معروف در برخي سياست ها کاتوليک تر از
  در واقع در پشت جبهه نقش توپچي سازمان مجاهدين را ايفاء مي کنند .شده اند

 حيدی اصناف کانون تو-
اين گروه يکي از سازمان های کوچک وجنبي مجاهدين است که تنها از يک نفر 

 .تشکيل شده است) ابراهيم مازندراني(

                                                           
 ۳۹۶ص  ١٣٨٠گفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر انتشار چاپ اول» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران)

 ۳۹۷همانجا ص  ) 
 ۳۹۶همانجا ص  ) 
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 )پيرو برنامه هويت ( سازمان چريک هاي فدائي خلق -
وی ابتدا بعنوان فرد به عضويت . نمايندگي اين سازمان را مهدي سامع برعهده دارد

 . بعد ناگهان اعالم کرد که تبديل به سازمان شده استشورا درآمد و شش ماه
کاظم به هواداری از مجاهدين شهرت دارند، مانند  اکثراً »اشور«های عضو  شخصيت -

 که به عنوان نمايندة اديبي اصغر،  ازصاحبان صنايع مرغداری ايرانباقرزاده
که  شحميدزيرکبا سروان  ودارد حضور شورا مجاهدين در ورزشکاران هوادار

 .از مجاهدين پروپاقرص است
علت پيوستنشان به شورای   در موردنام برده شدهافراد  و هريک از سازمان ها

 بعضي از زير در. داشتند  راموضعگيری خاص خودشان ملي مقاومت نقطه نظرات و
 .اين نقطه نظرات از نظرتان مي گذرد

 
 : مي گويد به شورامورد علت پيوستن حزب   در»حزب دموکرات کردستان ايران«

 برنامة شورای ملي مقاومت باامضای آقايان بني صدر، رئيس ١٣٦٠هنگامي که در سال 
مجاهدين خلق ايران، اعالم گرديد، مان رجوی، مسئول اول ساز مسعود اسبق، و جمهور

نارسائي  و  هايهم کاست اشکاالت ترکيب شورا و حزب دموکرات کردستان ايران، هم بر
 يک تشکل سياسي از درک ضرورت ايجاد ن آگاهي کامل داشت، ليکن باآهای برنامة 
تر  درون کامل از را توان شورا شخصيت های اپوزيسيون، به اين اميد که مي سازمان ها و

  .پيوست نمود، با اعالم قبول اصول کلي برنامه به شورا  تراپرمحتو و
 
 :گويد مورد مياين   در»استقالل  برای دموکراسي و چپشورای متحد«

  و »مجاهدين/يثاق بني صدرم« چپ باطرح نفطه نظرهای انتقادی نسبت به دشورای متح
طريق يک ائتالف ميان نيروهای  اينکه جامعه ايران تنها از خويش مبني بر اعالم نظر

.  به آن پيوست,داشت امکان اداره دموکراتيک خواهد سياسي رهايي يافته و اجتماعي و
اين حرکت ائتالفي نيروها برای  پ نخستين سازمان چپ بود که ازچ شورای متحد

 .پذيرفت آن را استقالل ايران استقبال نموده و برقراری دموکراسي و
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صفحه  ١٣٨٠انتشار چاپ اول گفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران« )
٣٨٢  



 شورای ملي مقاومت

٣١٩ 

 :دارد اين گونه بيان مي را خود نظر  نيز»ايرانملي جبهه دموکراتيک «
زمينه  عي درواق اين عقيده بوده است که رشد جبهه دموکراتيک ملي ايران همواره بر

 نيز بر استقالل ممکن نيست و پايه دموکراسي و بر فرهنگي جز های اقتصادی، اجتماعي و
 استقالل هنگامي قابل تحقق است که قدرت حاکم با بوده است که دموکراسي و اين باور

طبقات مردم، ترکيبي  و جتماعي اقشارا/گرايشهای سياسي توجه به تنوع منافع، تمايالت و
 برهمين اساس است که جبهه دموکراتيک ملي ايران از. مردمي باشد ای ملي ونيروه از

 .مردمي کوشيده است نيروهای ملي و جهت ايجاد جبهه وسيعي از تاٌسيس در بدو
تشکيل شورای ملي مقاومت،  همين هدف بود که جبهه دموکراتيک، پس از پيروی از در

جانب  برنامه اعالم شده از شورا واشکاالتي که درچگونگي تشکيل  عليرغم کمبودها و
  .درآمد سازمان مجاهدين خلق مشاهده مي کرد، به عضويت اين شورا

 درمورد انگيزه پيوستن »)گيالن و مازندران(انقالبي زحمتکشان -جنبش دموکراتيک«
 :مي گويد خود به شورا

 ت، وم مقاومحتوای شورای ملي های سياسي، ضمن انتقاد به شکل و جريان اکثر تقريباً
وسعت بخشيدن،  نظوره مب را تکيه به مواضع اصولي خود، تمايل خود نحوه تشکيل آن، با

نيزبه اميد  ما. داشتند قدرت انقالبي بخشيدن شورای ملي مقاومت ابراز شورائي کردن، و
بيانيه  به مواضع اعالم شده در باتکيه«، طي نامه ای ١٣٦٠ آذر ٢٣تاريخ  چنين اهدافي در

ميثاق آقای  حفظ نظرات انتقادی خود نسبت به برنامه دولت موقت و با ياسي خود وهای س
به عضويت  شورای ملي مقاومت اعالم کرديم و از را  پشتيباني خود »بني صدر دکتر

  .شورای ملي مقاومت درآمديم
 

 را توان نتايج زير های اعضای اوليه شورا مي موضعگيري از نقطه نظرات و
 : داستنتاج کر

 مردمي  آرزوی ائتالف همه نيروهای ملي و -١

  قبول عضويت در شورا با حفظ اصول -٢
اميد به تغييرآن با شيوه های  و شورابرنامه محتوای   ناقص دانستن شکل و-٣

 دموکراتيک
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 نشدند و موفق شاناهداف رسيدن به در د که اعضای اولية شوراش ثابت بعدها
 موضوع اين بخش ، شدشان اهدافتحققنهايت مانع  در شدن و باعث کندكه عواملي 

 . كتاب است
 

 در کشورهای مختلف اروپايي به شرح زيرندگي هايي ينما ١٣٦٠در پائيز شورا 
 :کرد ايجاد
 تهراني در آلمان با نمايندگي آقای مهدی خانبابا) ١
 در انگلستان با نمايندگي آقای غالمحسين باقرزاده) ٢
 .)ينده اعالم نشدنام نما(در اسپانيا ) ٣
 .)نام نماينده اعالم نشد( در يونان )٥
 هزارخاني در ايتاليا با نمايندگي آقای منوچهر) ٦
 خزايي  نمايندگي آقای پرويزادر نروژ ب) ٧
  نمايندگي آقای مهدی صديق زادهادر سوئد ب) ٨
 

 آلترناتيو تنها«اين نمايندگان موظف بودند در درجه اول اقدام به معرفي 
وبعد  ،كردهکشورهای محل ماموريت خود  دري ملي مقاومت  يعني شورا»کراتيکدمو

 . كنندنمايندگان پارلمان اروپا مالقات با اقدام به برقراری ارتباط و
به مدت  پاريس تشکيل شد و شهر در نخستين اجالس شورا ٦٠آغاز بهمن ماه  در

 سه گانه زير که حاوی مهم در اين اجالس اسناد. به طول انجاميد اسفند ٢٩ماه تا  دو
 :رسيد  به تصويب اعضای شورا،ترين وظايف دولت موقت بود مبرم ترين و
اصالحي فصل اول برنامه دولت موقت جمهوری دموکراتيک  الحاقي و مواد -١

 اسالمي ايران در بارة وظيفه اساسي دوران انتقال
 اساسنامة شورای ملي مقاومت -٢

 وظايف مبرم دولت موقت  -٣

 :دشتعيين نيز ر طبق اين اسناد نوع دولت جايگزين ب
دولت موقت که پش از سرنگوني رژيم خميني و طي دوران انتقال، مسئوليت اداره امور 

  مملکت ر ابه عهده خواهد گرفت، دولت جمهوری دموکراتيک اسالمي ايران است 
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 : آمده است١ ماده ٢شماره  در سند
دولت موقت تشکيل شده  استقرار وني رژيم خميني وبرای سرنگرای ملي مقاومت وش

  .است
  :٧ماده  و در

رجوی نمايندة  عهدة آقای مسعود بر تعيين وزرا مسئوليت تشکيل دولت موقت و
  .سازمان مجاهدين خلق ايران است

 .رجوی به آگاهي عموم رسيد  توسط مسعود١٣٦١فروردين ٢٠گزارش اين اجالس در 
بر عليه رژيم خميني، برنامة مدوني زه مسلحانه ارمبآغاز از پس  ماه ٩تازه در حقيقت 

معرفي حكومت شورا بعنوان آلترناتيو آن  و. برای سرنگوني حکومت اسالمي اعالم شد
 .گرديد

شوراي ملي مقاومت آغاز موفقي داشت و همان گونه که گذشت با اقبال گسترده 
 . سي ايران روبرو شداحزاب، گروه هاي سياسي و شخصيت هاي مهم سيا

 و حزب دمکرات ۱۳۵٧ از انقالب پس يين رئيس جمهورنخستابوالحسن بني صدر 
کردستان ايران به رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو، دو پايه اساسي شوراي ملي 

 .مقاومت به شمار مي آمدند
مهدي خانبابا   ،بهمن نيرومند،،پاکدامن حضور شخصيت هايي نظير دکتر ناصر

پيوستند، از عوامل موفقيت اوليه  روستا، و ديگران که به تدريج به شورا ، کامبيزتهراني
 .بودشوراي ملي مقاومت 
 پيشنهادات و شرکت مي کردند و عالقه در جلسات ماهانه شورا اعضای شورا با

 .راه حل هايي برای پيشبرد کار شورا ارائه مي دادند
در . گرفت کم کم شورا نظم حقوقي بخود، فته شدکه در باال گ بعد از تنظيم سه سند

دارای  شورا و  تاًسيس شد»صلحون يکميس«کمسيون جديدی بنام  ١٣٦١پاييز 
 .دبيرخانه شد

مي كردند  خود را ايفاهمان آغاز مجاهدين نقش پدرخواندگي  درون شورا از دراما 
جايي كار به . بودند قائل ني ارزشي شورايبرای نظرات و پيشنهادات ديگر اعضاو 

به عنوان نمونه .  به نام شورا قالب مي کردندرسيده بود كه منويات سازماني شان را
عراق  ايران و نسوزاجنگ خانم سال از دو که تنها حالي  در١٣٦١ دي ماه ١٩تاريخ  در
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 بدون اطالع اعضای ،عنوان مسئول شورای ملي مقاومته رجوی ب مي گذشت، مسعود
وی بيانيه  با پاريس مالقات و وقت عراق در ت وزيرنايب نخس طارق عزيز شورا، با

رجوی   مسعود،طارق عزيز در اين مالقات از طرف صدام حسين. مشترکي امضاء کرد
 .ه بودرا برای بازديد رسمي به عراق دعوت کرد

 اين مالقات آنهم با دشمن خارجي ايرانيان در بحبوحه بمباران شهرهای ايران و
 .کرد هواپيماهای عراقي، جنجال بزرگي بپاکشتار مردم بيگناه توسط 

 ناصر. ندشدعصباني سخت اين عمل خودسرانه مجاهدين  اعضای شورا از
بقول آقای ، اين ديدار آگاه شده بودپاکدامن که از طريق خبرنگار روزنامه لوموند از 

 هاينکه ب خود اشاره مي کند و به سخت ترين لحظات عمردر اين رابطه خانباباتهراني، 
نيز در  بني صدر.  اطالع نداشته استجرياناين   ازي ملي مقاومتشورا عنوان عضو

 خبري ادعا کرد که از ماجرای مالقات ب،حالي که در همان منزل رجوی زندگي مي کرد
  .ه استنگه داشته شده بود

رجوی برای بحث پيرامون . دندشبه همين ترتيب بهت زده  ديگر اعضای شورا نيز
وی در  .تشكيل داد ٦١ دی ماه ٣٠را در تاريخ  لسة فوق العاده شورااين مالقات ج

 : گفت اعتراض اعضای شورا نسبت به اين مالقات پاسخ
گفته بود که طارق  رجه فرانسه به او تلفن کرده واخ يکي از ديپلمات های وزارت امور

 شما  بااست ندعالقم مقامات فرانسوی به فرانسه آمده و عزيز برای ديداری ديپلماتيک با
و به اين ترتيب   خواهم آمد »اوور«به من به همراه ايشان برای مالقات شما مالقات کند و

 دادند مقابل عمل انجام شده قرار در را ما
شدند اين مسئله را  اعضای شورا مجبور. ددابيشتری دراين رابطه نتوضيح وی 

بعدها  ،خاکستر انند آتش زير مداستان اين اما, نياورند در قورت بدهند و صدايش را
 .گرفتا را اعضای شوردامن هم  هم دامن مجاهدين و

 آئين نامه کميسيون ها به تصويب ١٣٦١ بهمن ٧ تا٤اجالس شورا در روزهای  در
 که کميسيون های اجرايي: داشت نوع کميسيون وجود طبق اين آئين نامه دو. رسيد
 برای تسهيل امور او  خودبه دعوت مسئول شورا و انتصابي تحت نظر بطور

 به انتخاب کميسيون های تقنينييکي هم  و. تشکيل مي شوند) وابسته به دولت(اجرائي
 .برنامه ها مي پردازند شورا که به تدوين طرح ها و
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 دو ,ماه پيش تشکيل شده بود  که چند»کميسيون صلح« در اين اجالس عالوه بر
کميسيون «  و»حقوق بشر يي وکميسيون قضا«تقنيني جديد به نام يسيون مک

 . ندد تاٌسيس ش»سازماندهي، مالي، تدارکات
در  عضويت سروان خلبان حميد زيرک باششورا،  ٦١ اسفند ١٠ و٩در نشست 

  با٦١د که توانست در بهمن ماه بووی از افسران سمپات مجاهدين . تصويب شدشورا 
 .برساند ا به اروپار خود  وودخارج ش يک هواپيمای ربوده شده نظامي از کشور

 تهيه شده بود »کميسيون صلح« که توسط »طرح صلح شورا«ضمناً در اين نشست 
 .باتفاق آراء تصويب شد

مواد اين طرح از طرف . منتشر شداين طرح از طرف مسئول شورا  ٦١ اسفند ٢٢در
 اين دولت و دولت يانعنوان مبنای قابل قبولي برای مذاکرات صلح مه دولت عراق ب

 . گرفت ت شورای ملي مقاومت مورد قبول قرارموق
 خودمختاری و« شورا، در مورد ٦٢ فروردين ماه ٩ و٨نشست روزهای  در

 . داشت بحث »خودمختاری دموکراسي و«همچنين   و»محتوای آن
 

 تصويب قرار رای گيری و ، موارد زير مورد بحث٦٢ فروردين ٢۶ و٢۵در نشست 
 :گرفت
 ارائه شده از سوی »مختاری  تعيين محتوای خودلوژیومتد«طرح  مورد  در-١

 ،بررسي مفصل  پس از بحث و,حزب دموکرات کردستان ايران به شورای ملي مقاومت
 : زير به رای گذاشته شدحشره يک سئوال ب يک پيشنهاد و

I-پيشنهاد : 
پيشنهادات ديگر مربوط به  دستان ايران وطرح پيشنهادی حزب دمکرات کر«

طرحي برای تصويب  گيرد تا ببررسي قرار کميسيوني موردمختاری در  خود
 ».دشوبه شورای ملي مقاومت ارائه 

 .به تصويب نرسيد شد و پيشنهاد فوق مطابق رای گيری رد
II-سئوال : 
تعيين حدود صالحيت دولت  آيا تعيين قلمرو جغرافيايي کردستان ايران و«

 »خير؟ است؟ يا اصالحيت شور ارگانهای خودمختاری در مرکزی ايران و
 .اکثريت آراء حاضرين به اين سئوال نيز پاسخ منفي داد شورای ملي مقاومت با

 تصويب شدنيز مهدی ممکن در شورا  عضويت آقای دکترضمناً در اين نشست 
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 توسط شورا  حزب دموکرات کردستان ايران که از رد طرح پيشنهادی خود

به  ٦٢ ارديبهشت ٢٠جاهدين، به تاريخ جاخورده بود، طي نامه ای خطاب به سازمان م
 : متن نامه اين است.اعتراض کرد اين عمل شورا

 
 سازمان مجاهدين خلق ايران 

 درودهای انقالبي با
ششم  بيست و پنجم و وزهای بيست و ردر شورای ملي مقاومت در نشست خود

تعيين مورد  سوی حزب دموکرات کردستان را در ، طرح پيشنهادی از١٣٦٢فروردينماه 
اعضای شورا اين بوده  ظاهراً استدالل اکثر. کرده است مختاری کردستان رد محتوای خود

 .دارد است که تنها مجلس موسسان، صالحيت تصويب چنين طرحي را
هم اکنون  که شورا از  درستي ندارد، چراهيچ وجه مبنایه واضح است که چنين استداللي ب

رئيس جمهور، نخست 
کلي نظام  بطور وزير، و

 را سياسي آيندة کشور
برای  مشخص نموده، و
 منتظر هيچکدام از اين امور

تشکيل مجلس موسسان 
بنابراين . نمانده است

چگونه است که وقتي مساٌله 
مختاری  تعيين محتوای خود

 همان خود -مطرح مي شود
  که آقای مسعود ايریمختا

عنوان رئيس ه رجوی ب
ثابة يک ه مب را آن شورا

 -اصل مقدس پذيرفته است
بارة آن به مجلس  بحث در

 !گردد؟ موسسان حواله مي
که در شورای ملي  هائي نيروهای اپوزيسيون، بويژه آن حفظ اتحاد تاکنون بخاطر حزب ما

رفتارهای گاه غيراصولي سازمان  دموکراتيک و مقاومت گرد آمده اند، برخوردهای غير
 اين رابطه تنها به تذکر و در کردستان تحمل نموده و در داخل شورا و در مجاهدين را

     

     
 نامة  دفترسياسي حزب دموکرات کردستان  ايران

 به سازمان مجاهدين
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اين حقيقت  اعضای شورا بايد ديگر ليکن سازمان مجاهدين خلق و. نموده است اکتفا انتقاد
 تان دارد،مقابل مردم کردس برمسئوليتي که در دريافته باشند که حزب دموکرات بنا را

آن  بر مختاری بگذرد و طرح تعيين محتوای خود يعني رد کناراين عمل شورا نمي تواند از
حياتي  مردم ما برای مردم کردستان و که اين امر آنجا برعکس، از. سرپوش بگذارد

هواداران  رسماً باطالع اعضاء و را است موضع گيری جديد شورا است، رهبری حزب ناچار
 .های ايران برساند خلق  کردستان وهمه مردم حزب و

 داشت که بعضي از موضع گيری شورا، پيامدهايي خواهد آگاه شدن مردم کردستان از
خواست اساسي مردم  توان داشت که رد له ترديدی نميمج از. قابل پيش بيني است آنها

   کردستان، خواستي که بخاطرتحقق آن بيش از چهارسال است عليه رژيم خميني        
داده  های بسياری متحمل شده، هزاران شهيد فداکاري و ها اين راه سختي در مي جنگند و

 .برد بزيرسئوال خواهد را ضويت حزب ما عاند،
بويژه سازمان مجاهدين خلق  همه اعضای شورا و از نظرگرفتن آنچه گفته شد، ما در با

 نظر ی کردستان تجديدنسبت به طرح خودمختار موضع گيری خود مصراً ميخواهيم که در
 گردند که پذيرش اصل خود بدين ترتيب مانع ايجاد اين تصور عمل بياورند وه جدی ب

صورت بديهي است  اين غير در. سوی آنان تنها يک اقدام تاکتيکي بوده است مختاری از
بويژه  عهدة شورا وه مختاری کردستان بد که مسئوليت نتايج رد طرح تعيين محتوای خو

 .بود مجاهدين خلق خواهدسازمان 
 حزب دموکرات کردستان ايران 
 دفترسياسي

 ١٣٦٢بيستم ارديبهشت ماه 
 

شعله  مختاری کردستان تضادهای دروني شورا را برخورد شورا با مسئله خود
 اولين ضربه ١٣٦٢ خرداد ٧تاريخ  در اعتراض به اين اقدام در. ساختتر ور

 . تشکيالتي به شورا وارد شد/يسياس
بااليي   طي نامة بلند»جنبش زحمتکشان گيالن و مازندران«ماسالي نمايندة حسن 

را از شورا   خروج گروه متبوع خود,اعضای شورای ملي مقاومت خطاب به مسئول و
 نقش ويژهبه  و مکانيزم های تشکيالتي درون شورا نامه بسياری ازمتن اين . كرداعالم 

 نهبدون هيچ گورا هايي از اين نامه  بخش. رهبر آن را به نمايش مي گذارد مجاهدين و
 :كنيمتوضيحي درج مي 
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 ،اعضای شورای ملي مقاومت مسئول و
 دوستان محترم

برای اينکه شورای ملي مقاومت بتواند پاسخگوی نيازمنديهای مبارزاتي مرحله کنوني 
جهت  بودم که تحولي در تکامل دارد، اميدوار به دگرگوني و انقالب ايران باشد، نياز

تاريخ سوم خرداد  جلسة فوق العادة شورا، در ولي آنچه که در. تکامل شورا صورت بگيرد
 حضور وبارة عضويت  ديگر در کرد که بار وادار اق افتاد، مراف ات١٩٨٣ مه ٢٤  برابربا٦٢

ماليزه کردن بحث خودمختاری تاين جلسه با ماس در. دقت بيانديشمه ب شورا  درخود
خلقهای تحت ستم ايران در چارچوب  بهم گذاشتن مسئله حقوق سايرم کردستان ايران و

 صدا«عنوان ه خاني ب هزار همچنين نقشي که آقای منوچهر دموکراتيک، و ايران مستقل و
عهده گرفتند، اعتقادات مرا نسبت به محتوای ه ب درون جلسات شورا ، حتي در»خفه کن

 .سست کرد بسيار ينده داشته باشد،مي توانست در آ دموکراتيکي که شورا مترقيانه و
مکانيسمي که برای مناسبات  مي برند، و کاره ب اعضای شورا شيوه تفکری که بعضي از

با محيط خارج، مرا نسبت به آيندة  روابط عمومي شورا پذيرفته شده اند، و درون شورا
منشي،   واستمرار چنين تفکر به اين نتيجه رسيده ام که با و. خودمان نگران کرده است

 .بود خواهد  عاجز »کدموکراتي آلترناتيو«ايفای نقش  شورای ملي مقاومت از
 شورا اتفاق افتاده اند که ذکر خارج از درون شورا و مسائل بيشماری در اين مدت در

ضروری باشد، جداگانه تشريح  اگر حوصله اين نامه نمي بينم، و در جزئيات اين مسائل را
 بارة مناسبات حاکم در در را  نامه خطوط کلي اعتراضات خوداين اما در. خواهم کرد

 بخود شايد تا آن خارج شوم، بيان مي کنم، شورای ملي مقاومت که موجب شده اند از
 .آئيد

-عضويت جنبش دموکراتيک سال ار که يک  در حالي،٨٣ژانويه   برابر با٦١در ديماه 
 در را بندی نظريات خود گذشت، جمعمي  در شورا) مازندران گيالن و(انقالبي زحمتکشان

بالفعل  ماهيت آلترناتيو را از درک خود ايران، و در بارة موقعيت شورای ملي مقاومت
 داخل ايران از که در اساس شناختي تهيه شده بود اين نظريات بر. انقالبي، ارائه داديم

. وديمبدست آورده ب هواداران خود طريق اعضاء و نارضايتي های عمومي مردم از
 لحاظ سازماندهي مبارزات انقالبي مردم، برای براندازی رژيم کمبودهای اساسي که از

پيشنهادات  تشويق کردکه نظريات و را نقاط ايران ملموس هستند، ما خميني در اکثر
 .بطورجدی دنبال راه حل باشيم مطرح کنيم و را اصولي خود

پراکنده  را، اعالم کردم که ازاولين جلسة شو شرکت در ايران و مراجعت از پس از
همه اعضای  اختيار کتباً در را پيشنهادات اصولي خود نظريات و گويي اجتناب مي کنم و

اين نظريات . پاسخ داده شود به آنهارسيدگي و اصولي نيز بطرز مي دهم تا قرار شورا
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م که طبق داشت انتظار. دادم قرار اعضای شورا کتباً در اختيار مسئول و وپيشنهادات را
 کارر دستو اجتماعات دموکراتيک، برحسب اهميت موضوع، در های متداول در روش

 طرح از ولي برخالف انتظارم مشاهده کردم که مسئول شورا. بگيرند قرار جلسات شورا
نمي  قابل طرح را عصبانيت، آنها ابتدای جلسه با حتي در و. نيستند چنين مسائلي خشنود

 وقت شورا به بحث های عام در بارة لغات و جلسه از يکي دواينکه  پس از. دانستند
اختصاص داده شد وبه نتيجه مشخصي برای  شورا اسناد برنامة دولت موقت و جمالتي از

 مسائل قيچي شدند ساير رفع مشکالت نرسيد، آنگاه فقط پيشنهاد تشکيل کميسيون ها، از
 جلسه ماقبل آخر ه است که تاولي جالب توج. به تصويب رسيد و به بحث گذاشته شد و

 اجباراً شرکت کند، کميسيون ها يکي از اعضای شورا بايد در که تصميم گرفتيم هريک از

 انقالبي زحمتکشان -          اعالم خروج آقای حسن ماسالي نماينده  جنبش  دموکراتيک
 ازشورا) گيالن ومازندران             (

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٢٨ 

 
نشان     اين امر. نمي توانستند تشکيل گردند و نداشتند يسيون های مهم، عضوکم  اکثر

 سياسي          »مامور«را سياسي باشند، خود مي داد که اعضای شورا، بجای اينکه مبتکر
بارة  آقای هزارخاني درک کامالً متفاوتي در اين آن چيزی است که بين من و و. دانند مي

پيشنهادات حزب دموکرات  اين فاصله، نامة انتقادی و در. دارد نقش شورا وجود
سازمان مجاهدين به همديگر،  ولي انتقادات حزب دموکرات و. رسيد کردستان ايران نيز

 درجه اول به نماينده خود نامه، در مسائل اساسي مطروحه در موجب گرديدند که ساير
 .محول شود، که چاره انديشي کند خارج کشور آن حزب در

 اين لحاظ مسکوت گذاشته شد که در مختاری در کردستان ايران، از سئله خودطرح م
های ارتجاعي منطقه  مبادا دولت و. دارد  وجود»حساسيت«سطح بين المللي، نسبت به آن

پيشنهادحزب دموکرات، که خواسته،  دارد با قرار همچنين در تضاد و.  شوند»تحريک«
های فکری  نمايندگان گرايش مياني و اقشار رازي. کرد جذب شورا بايد مياني را اقشار

صالحيت شورای ملي مقاومت نيست  در: نتيجه. مسئله خودمختاری مخالف هستند آنها، با
 .اطراف مسئله خودمختاری بشود که وارد بحث در

زمان رژيم شاه تاکنون برای چه  گويا مرتجعين بين المللي نمي دانند که خلق کرد، از
خودمان  يا راگول بزنيم و مبهم گذاشتن اين مسئله آنها مي خواهيم با امبارزه مي کند؟ م

 استقالل کشور، با منطقه ای اصوالً با مرتجعين بين المللي و فريب بدهيم؟ مگر را
جذب نيروهای بينابيني  موافقند؟ مگر آرمان های انقالبي ما بسياری از با دموکراسي، و

بدنبال عمل انقالبي کشاند؟  را ي باشد، نمي شود آنهافداکردن اصول دموکراس حتماً بايد با
 مختاری، و بارة خود سازمان های عضو شورا در يک از اينکه در برنامه سياسي هر من از

همبستگي  همکاری و اينکه بدانم در دموکراسي چه نوشته شده چندان کاری ندارم، تا
مکانيسم های اجرائي آن عمل برای تحقق  اعالم مي کنيم و مشترک، چگونه اين مواضع را

برای من .  »دموکراسي اصل مقدسي است«جرياني بمن بگويد  اينکه فردی يا از. مي کنيم
مکانيسم  آن، و با اين اصل مقدس چيست، معيارهای برخورد. مسئله ای را روشن نکرده

 .حدودی روشن مي کند آن کدامند، مسئله را تا استمرار تحقق و های اجرائي و
دموکراسي محسوب مي شود، شورای ملي  از ه خودمختاری، اصل تفکيک ناپذيروقتي ک
 مياد، خربزه و بزک نمير بهار«بگويد  دموکراتيک، نمي تواند عنوان آلترناتيوه مقاومت ب

  » ...مياد خيار
 تشکل و. نيست هنر مختاری در کردستان ايران که امروز خود همه مهمتر، دفاع از از

وقتي که . کرده است ناپذير انکار برای آنها  کرد، چنين حقي راقدرت انقالبي خلق
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های تحت ستم اين  مي رسد، درباره حقوق خلق فريادهای رزمنده خلق کرد بگوش ما
های تحت ستم ديگری که نه تشکيالت،  برای حقوق خلق ما چنين برخورد مي کنيم، نظر

های مترقي  عنوان جريانه ود؟ آيا بب رزمنده ای دارند، چگونه خواهد نه سازمان انقالبي و
 داشت؟ انقالبي خواهيم گفت، چون فريادشان بجائي نمي رسد، حقي نخواهند و

دربارة  در بارة مسئوليت سياسي ای که بعهده گرفته است، و شورا عضو مي کنم هر فکر
 رد کل، و در شورا نتايج کار ارزيابي من از. انديشيده است شورا خويش در راندمان کار

غالب منفي  آن شرکت داشته ام، بطور در اخص که من نيز مدت پنج ماه گذشته بطور
هدفم نتيجه . فرد برای مبارزه، کاری ندارم سازمان و های مستقل هر من به کوشش. است

کسب  شايستگي آنرا  که هنوزدامة منفي نشان مي دهناين کار. جمعي استه کار دست
 .عهده بگيريمه ب را ميهن خود  ايران ونکرده ايم که مسوليت سياسي مردم

راس آنان مسئول شورای ملي مقاومت سئوال  در همه اعضای شورای ملي مقاومت، و از
آيا برای براندازی رژيم ارتجاعي . تشکيل شده است مي کنم، برای چه هدفي اين شورا

 ايران مستقل نيست؟ حکومتي دموکراتيک در استقرار خميني و
 برنامه عمل مشترک مبارزاتي ندارد؟ چرا بدنبال طرح و را اين شورااگر چنين است، چ

به  آوريم و بوجود همکاری عملي بيشتری بين خود ابتکاری نبوده ايم که هماهنگي و
جمعي برای ه سازی دست امکان درصدد سازماندهي و دوستان انقالبي خود بيافزائيم؟ چرا

 سازماني راه خود فرد و هر  برنيامده ايم و. . گسترش مبارزات نظامي، سياسي، تبليغاتي 
 دنبال مي کند؟ را

سوء ظن  فراهم سازد، با دستجمعي را ابتکاری که زمينه کار نوع طرح و هر چرا با
 عهده انجام همه امور درون شورا هست که به تنهايي از مخالفت مي شود؟ اگر نيرويي در

  »شورا«، پس بقيه به چه علت بنام نسخه آماده برای حل همه مشکالت دارد و برمي آيد
 اين راه مرتکب اشتباه شده اند و تشکيل دهندگان اصلي شورا، در جمع شده ايم؟ اگر

 جتماعي راا/توانائي چنين مسئوليت بزرگ سياسي جمع کرده اند که ظرفيت و افرادی را
ا مفهوم آي. يکسره بکنند را مردم فريبي بکنيم، تکليف کار فريبي و ندارند، چرا خود

  را به شوخي گرفته ايم؟ »دموکراتيک آلترناتيو«
 فرهنگي باشد، مکانيسمي در شخصيت سياسي و بايد دارای هويت مستقل و اگر شورا

تشکيل  سال که از دو بيش از چرا. ايفا کند را اين نقش خود باشد پيش بگيريم که قادر
 بعنوان ابتدائي ترين  »کميسيون ها«شورای ملي مقاومت مي گذرد تازه بايد نقش 

 .دموکراتيک، مطرح باشند جمعي وه دست مکانيسم کار
 طيف گوناگوني از آمدم، با به اروپا شورا  برای شرکت در١٣٦٠سال  موقعي که در

جريان مبارزات  های انقالبي که با آنها در تادموکر روشنفکران چپ مستقل و
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آنها . کردم ائي داشتم، تماس برقرار آشنيتيک ملاجبهه دموکر ن، جبهه ملي، ووکنفدراسي
ولي . شورای ملي مقاومت بودند داشتند، عالقمند همکاری با ضمن اينکه انتقاداتي به شورا

بدبينانه، مايوسانه،  مراجعت کرده بودم، نظريات بسيار  که دوباره به اروپا١٣٦٢سال  در
اصولي روابط عمومي  هم شده بطور آيا يکبار. مشاهده کردم حتي خصمانه ای در آنها و

گپ   شورا »های گوش چشم و«اينکه کافي است  محيط خارج بررسي کنيد، يا با را شورا
 نقل کنند؟ برای شما محافل خصوصي را های درون منازل و

 گونه طرحي برای ايجاد ديالوگ نداشته و به هيچ تفاهم، نياز برای ايجاد آيا شورا
برنامه ای  قبول کنند؟ آيا به هيچ طرح و را وراندارد؟ چشم مردم کور، بايد نظريات ش

نداشته ايم؟ حتي برای  سازماندهي مبارزات دموکراتيک نياز برای تشکل افراد پراکنده و
 شورا هستند، چرا مشکالت روبرو آوارگان ايراني که با دريايي از پناهندگان و انبوهي از

داشته باشد؟  شورا خارج از درهای مترقي  گرايش ساير نبوده همکاری مشترکي با حاضر
که هرگونه اجتماعات دموکراتيک ديگری را که  ست ااين زمينه اين عده ای در حتي هنر

 .مطابق ميل آنان نيست، بهم بريزند
 پوچ و را نظريات آنها مي کنند و سينه سپر مقابل منتقدين شورا اعضاء شورا، در برخي از

 فرصت طلبانه و ردن رجوع کرده اند که چقهيچوقت بخودشا آيا. واهي جلوه مي دهند
 مي کنند؟  ضددموکرتيک عمل کرده اند و

. 

. 
 در محيط خارج از  را »خفه کن صدا«ديروز نقش  خاني که تا هزار اما، آقای منوچهر...

منتقدين  بايد با نقصي ندارد و عيب و فکرمي کنند شورا شورا داوطلبانه ايفاء مي کردند، و
اين درجه ه ب  ايشان تا »رشد«نکنند، چه چيزی موجب د که هوس انتقادشورا، آنچنان کر

 نيز ايفاء کنند؟ درون شورا را در شد، که اين نقش خود
ناطق، در نشريه  بارة هما  را در »انجمن دانشجويان مسلمان سوئد «وقتي که اطالعيه 

 سخنراني  قصد کردم هم نوار. مطالعه کردم، بسختي برآشفته شدم١٥٠مجاهد شماره 
سازمان مجاهدين  زيرا. هم انتقادی به نشريه مجاهد بنويسم ناطق راگوش کنم، و هما

اسيرداده، سازماني  خلق ايران، سازمان رزمنده ای که برای کسب آزادی، هزاران قرباني و
در نشريه خود که  در آينده متقبل شده، حق ندارد که مسئوليت تشکيل دولت موقت را

غيرمنصفانه  خصومت و با آنها چند هر –سازماني است، به منتقدين خود زبان رسمي چنين 
مخالف نهايتاً  منتشرکند، و  آن چنان فحش نامه ای را-باره مجاهدين قضاوت کنند در

 .روحي متهم سازند رابه بيماری رواني و خود
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ي زندان، تيمارستان نيزبرای مخالفين سياس از خواهيم در حکومت آينده، غير آيا مي
 در کامالً غيرسياسي، سابقاً نيز دارم که چنين برخورد غيراصولي و کنيم؟ بياد ايجاد خود

حميدمومني در  اشرف و که حميد موقعي. درون اپوزيسيون مترقي ايران، روی داده بود
نوشته های  يکي از رد داشتند، در های فدايي خلق ايران قرار راس سازمان چريک

در مقدمه ای  »های سنجيده شورش نه، گام«يان بنام سياسي مصطفي شعاع/تئوريک
دارای پرونده  در تيمارستان بوده و قبالً نيز نوشته بودند که شعاعيان ديوانه است و

 .بيماری رواني مي باشد
خاني جرات داده که بجای بحث  هزار اينگونه برخوردها، گويا به امثال آقای منوچهر

امثالهم  خاني و من از آقای هزار. متوسل شود. . . و استدالل، به جمالت موهن  سياسي، و
منشي است که نهايتاً اشخاصي، بعلت  چنين تفکر و روند نگراني من از. هراسي ندارم

همچنين برای . جريانات سياسي، تبديل به عمال ظلمه شوند در توجيه علت وجودی خود
ني، اعضای شورا، خصوصاً مقابل برخورد آنچناني آقای هزارخا من جای شگفتي بود که در

 .اکثريت گرديد کردند، گويي موجب تسلي خاطر سکوت برگزار رئيس جلسه، با
 کمبودهای خود ها و ماليزه کردن ضعفتدارم که اعضای شورا، بجای ماس شخصاً اعتقاد

مردم، . شد زيرا موجب اعتماد آنها خواهند. مردم صادقانه مطرح کنند با را شورا، آنها و
 .کرد تصور بي شعور نبايد هيچکس را درک مي کنند و مسائل را زبسياری ا

. 

. 
گيالن (انقالبي زحمتکشان-شورا، بعنوان نماينده جنبش دموکراتيک باخروج خودم از...

اين تصميم را . حالت تعليق درخواهد آمد به ، مسئله عضويت سازمان مزبور)و مازندران
خروج  يا درباره باقي ماندن و آنها  تا,ساندايران خواهم ر رفقای خودم در باطالع ساير

اين  بنابراين از. بزودی به ايران خواهم رفت خودم نيز. شورا، تصميم بگيرند نهايي از
 تشکيالت،«کميسيون  مسئوليت مخبر نخواهم داشت و شورا تاريخ هيچگونه مسئوليتي در

اين زمينه  که در ي رااميدوارم طرحهاي. ديگری واگذارکنيد فرده ب را »مالي تدارکات،
 واضح است که در. واقع شوند مفيد شورا دموکراتيک کار آماده کرده بودم، برای پيشبرد

طرف   از »استقالل چپ برای دموکراسي و شورای متحد«نماينده  يا غياب من، افراد و
 نخواهند يگونه مسئوليت هيچ) گيالن ومازندران(جنبش دموکراتيک انقالبي زحمتکشان 

 .داشت
  حسن ماسالي، –با احترام 

 )مازندران گيالن و(انقالبي زحمتکشان -نماينده جنبش دموکراتيک
  درشورای ملي مقاومت
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 طي اطالعيه »)مازندران گيالن و(انقالبي زحمتکشان-جنبش دموکراتيک«بدنبال آن 

 در اين .خود از اين اقدام نماينده خود در شورا حمايت نمود ٦٢ تيرماه ٣٠مورخ 
 :العيه آمده استاط

اين  شرايطي تشکيل شد که سازمان مجاهدين خلق ايران در شورای ملي مقاومت در
 سايرنيروهای انقالبي و با تواند به اتفاق آقای بني صدر، ولي بدون اتحاد توهم بود که مي

 آقای  »ميثاق«به اين علت . قدرت برسده ب سرنگون سازد و مترقي ايران، رژيم خميني را
های  سازمان مجاهدين خلق، تاکتيک و. تشکيل داد آنان را محتوای اتحاد صدربني 

سازمان . هماهنگ کرد سياست های آقای بني صدر عمده، با بطور را نظامي خود سياسي و
انقالبي،  نيروهای مترقي و ساير با را آقای بني صدر، مناسبات خود مجاهدين خلق ايران و

 و که به مقاصد  طوری تنظيم کرده بودند »دافعه ه ونيروهای جاذب«تحت فرمول بندی 
 .نسازد تاکتيک های آنان برای کسب قدرت سياسي لطمه ای وارد

هائي هم بود که رهبری سازمان مجاهدين خلق ايران  سياست اساس چنين بينش و بر
همبستگي  ابراز نزديکي و نشده بودند، از جانب خميني طرد قطعي از که بطور زماني تا
اساس چنين  همچنين بر و. کردند اجتناب مي های انقالبي خلق کرد سازمان ني باعل

 با های خود هائي بود که رابطين سازمان مجاهدين خلق ايران، ضمن حفظ تماس ديدگاه
وسيع نيروهای  اتحاد منظوره جلساتي که ب شرکت در انقالبي، و های مترقي و جريان ساير

 ائتالف با  تشکيل مي شدند، هرگونه اتحاد و١٣٦٠اوايل   و٥٩، ٥٨های  سال انقالبي، در
 اينکه آقای بني صدر تا. کردند  نفي مي »جاذبه دافعه و«اساس معيارهای  برنامه ای را، بر

مسلحانه، به سازمان  اعمال قهر رژيم خميني و مقابله با مقام رياست جمهوری خلع شد و از
  اين باوررمجاهدين خلق ايران ب ي، هنوزچنين شرايط در. مجاهدين خلق تحميل گرديد

ارتباط  آقای بني صدر در با کمک پرسنل ناراضي ارتش که با آن سازمان و که با بودند
 رژيم خميني را و درآورند تصرف خوده ب تهران را کوتاه مدت شهر بودند، مي توانند در

 ادند که آنهاآن، نشان د حوادث پس از  و١٣٦٠جريان سي ام خرداد . سرنگون سازند
  واردمترقي ايران نيروهای انقالبي و ساير بدون هماهنگي با و  تنهائيداشتند به قصد

 لذا عمليات .دنگهدارن خود انحصار در اسي رايقدرت س تاصحنه مبارزه قهرآميز شوند، 
 ادامه دادند  »اين ماه، ماه خون است، خميني سرنگون است«تحت شعار  را مسلحانه خود

ه ب هواداران خود اين توهم را عمل مي آوردند، برای توده مردم وه يغاتي که بتبل با و
 در(توسط آنها بزودی  کوتاه مدت رفتني است و آورده بودند که رژيم خميني در وجود

زنداني شدن عده کثيری  شهادت هزاران نفر، و پس از. شد سرنگون خواهد) مدت يکماه
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پاکسازی عده  تصفيه و پس از ين خلق ايران، وهواداران سازمان مجاهد کادرها و از
بدون  پرسنل ناراضي ارتش توسط رژيم خميني، توهم کسب قدرت شتابان، و زيادی از

که  در چنين شرايطي بود. بين نرفت ي ازلنيروها فروکش کرد، ولي بک ساير با اتحاد
 مختلف مترقي شخصيت های و گرايشها سازمانها و رابطين سازمان مجاهدين خلق ايران با

 انقالبي ايران تماس برقرار انقالبي برای ايجاد اتحاد وسيع نيروهای ملي، دموکراتيک و و
شورای ملي  برای شرکت در را دعوت بعمل آوردند که نمايندگان خود آنها از و کردند

 .اعزام دارند مقاومت، به خارج کشور
٠ 

 شورا درست دو از) ندرانگيالن وماز(انقالبي زحمتکشان-خروج جنبش دموکراتيک
 مبارزه مسلحانه، مقارن شد با قلع وقمع کامل نيروی محوری شورا سال پس ازآغاز

در  که ٦١ضربه خرداد هم سازمان بعد از عمالً. داخل کشور يعني سازمان مجاهدين در
اتفاق ديگر افراد مهم اين بخش در ه آن محمد ضابطي مسئول بخش اجتماعي سازمان ب

با کشته شدن . نداشت داخل کشور نظامي در  شدند، ديگر فعاليت چشمگيرتهران کشته
 تيم های عملياتي هم که ديگر. بين هسته ها از هم گسسته شد ضابطي همه ارتباطات

 را جان خود ،شدههمه هواداران موظف بودند به هرنحوی . خارجي نداشتند وجود
دستورسازمان در داخل مانده  بهآنهائي هم که . بيايند به خارج کشور نجات داده و

 خودجوش عمل مي کردند و  نگه دارند، بطورداغهمچنان ا تا تنور اعدام رژيم ر ،بودند
       ماشين افراد حزب الهي چسب قطره ایدر عنوان عمل نظامي، در قفل ه حداکثر ب

 .مي ريختند
از آنها  ه ماسال دوم فعاليت شورا خصوصياتي را ک ست که مجاهدين از امن اين تصور

عرصة  شکست آنها در من علت اين امر به نظر. دست دادند از ايران مي شناختيم، در
را حل  مي خواستند با يک دست تضادهای دروني سازمان خود آنها. مبارزه در ايران بود

لذا روزبه روز تحملشان نسبت به . دست ديگر به رفع مشکالت شورا بپردازند با کنند و
به . اين موارد بود  يکي ازايرانشهر حمله مجاهدين به نشريه. متر مي شدانديشان کگرد

به سود  صد  در٧٥سنگين مي کردی  را سبک و مطالب ايرانشهر گفته آن نشريه اگر
انتقاداتي نسبت به مجاهدين  بقيه مطالب هم گهگاه  درصد ٢٥مجاهدين تبليغ مي کرد و

 کشيدند و شمشير ايرانشهر بر م تحمل نکرده وه همين را اين همه آنها با. برداشت را در
مجاهدين  با همين زمينه بارها من در. گذاشتند برجا خود خاطره بدی از اين رفتار با

تيراژ آن به  يافته و انتشار کشور که در خارج از  نشريه ای را:مي پرسيدم گفتگوکرده و
                                                           

 .شد  در انگليس چاپ مي١٣٦٣به سردبيری هوشنگ شکيبايي تا سال » ايرانشهر«يه نشر) 
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  چرا،مي نويسد ما درصد مطالب آن هم به نفع ش٧٥  نسخه مي رسد و١٢٠٠سختي به 
تعطيل آن را هنوز پيش  دها با روزنامه آيندگان ونآخو تحمل نمي کنيد؟ مردم ما رفتار

بي پروا به  آنها اما. ، وای به فرداتحمل نکنيد را امروز ايرانشهر  اگر.دارند چشم خود
 خبری که به سايرکمکهای فني و قطع تعداد زيادی آبونمان خود و با تاختند و ايرانشهر

 .به تعطيل کشاندند را آن مي کردند، ايرانشهر
نشريه ايرانشهر  از را مجاهدين حمالت خود. اينها نشانه هايي ازيک سياست کلي بود

 به عناصر اپوزيسيون چون پيشداد، کاتوزيان، الهيجي، حاج سيدجوادی و آغاز کرده و
ائتالف   شورا وديگران برای گسترش جانب ما و از هرچه فشار. ديگران بسط دادند

اين بود  تاکتيک آنها. مي بستند اين راه را گريز به پيش زدن، بيشترمي شد، مجاهدين با
 کنند و غيره رسوا  و »ميانه باز«، »ضدانقالب«، »خائن«که کسي را به خيال خود به عنوان 

  و»خائن«مگر ممکن بود که عناصر . شورا ببندند در را به اين ترتيب راه عضويت او
کرد؟ اين شگردی بود که مجاهدين برای بستن  عضو شورا  را در»ضدانقالب«ابسته بهو

  .روی ديگران پيش گرفته بودند درهای شورا بر
 که توسط مسئول شورا »کميسيون اجرائي«، اعضای ٦٢ مرداد ١١ و ١٠در نشست 

 :ندشدزير اعالم  ند، به قراردتعيين مي ش
 ايراننمايندة سازمان مجاهدين خلق  -١
 سالمتيان  آقای احمد-٢
 چپ  نمايندة شورای متحد-٣
 پاکدامن  آقای ناصر-٤
  آقای هدايت اهللا متين دفتری-٥

 :نددشانتخاب  زير به قرار  نيز»مالي کميسيون تشکيالت، تدارکات و«اعضای 
 کميسيون عنوان مخبره  آقای کاظم باقرزاده ب-١
 اديبي آقای اصغر -٢
 )طوفان(ايران  ه حزب کارآقای چيتگر نمايند -٣
  نماينده سازمان مجاهدين خلق-٤
  نماينده حزب دموکرات کردستان ايران-٥
   نماينده شورای متحد چپ-٦

                                                           
ات صفح ١٣٨٠انتشار چاپ اول گفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران«) 

۴۳۸-۴۳۹ 
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. عنوان فرد در شورا تصويب شده  ب»مهدی سامع«اين نشست عضويت  ضمناً در
م  همگا»اقليت«بخش  ، با خلقهای فدايي انشعاب در سازمان چريک  هنگام بروزسامع
 مسئوليت شاخه ،کميته مرکزی سازمان عنوان عضوه در آن هنگام سامع ب. بود

پافشاری  بخاطرفدائيان تشکيالت  ازسامع خروج . عهده داشته ب کردستان را
همگامي  رورت همکاری و ضمبارزه مسلحانه عليه رژيم خميني و شعار برش مستمر

 .دبوي ملي مقاومت شورا با
 

مختاری کردستان ايران با فشار شديد حزب دموکرات  دطرح خو ١٣٦٢ آبان ١٧در 
 . کردستان از تصويب شورا گذشت

 
 :  بودندبه قرارزير اعضای شورا ،شوراو اوج فعاليت هاي  ١٣٦٢در زمستان 

 
 :های عضو سازمان

  ايرانق سازمان مجاهدين خل) ١
 تهراني مهدی خانبابا به نمايندگي  چپشورای متحد) ٢
 کردستان ايرانحزب دموکرات ) ٣
 کانون توحيدی اصناف) ٤
 دکترمرتضي محيطبرای آزادی کار به نمايندگي  سازمان اتحاد)٥
 علي شيخي  به نمايندگي محمدمدارس عالي کشور و ها دانشگاه استادان متعهد) ٦
 به نمايندگي هدايت اهللا متين دفتریايران ملي جبهه دموکراتيک ) ٧
  به نمايندگي جالل گنجه ای)داد(استقالل ايران دموکراسي و جمعيـت دفاع از) ٨
 چيتگر رضا حميدايران به نمايندگي  حزب کار )۹
 

 :شورا های عضو شخصيت
 ابوالحسن بني صدر) ١
 پاکدامن ناصر) ٢
 کاظم باقرزاده) ٣
 خاني هزار  منوچهر)۴
 اديبي اصغر) ۵
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 مهدی سامع) ۶
 مهدی ممکن) ۷
 سالمتيان احمد)۸
 دشکرن بدالئل امنيتي ذ)۹
 

 سرفصل در اين. رود به شمار ميشورا نقطة عطفي در تاريخ  ١٣٦٢  ماه اسفند٢٠
نه فقط عضو بعد ه اين تاريخ ب از. متحمل شدسياسي بزرگي  ضربة تشکيالتي وشورا 

سازمان از زير بار .  شد نيز آغازهاشديد نيروريزش  بلکه ,اضافه نشدجديدی به شورا 
 . كنداين شكست نتوانست كمر راست 

روابط رو به گسترش  ابوالحسن بني صدر که مکرراً با ٦٢ ماه  اسفند٢٠در 
ه بود، طي نامه اي خطاب به مسعود كردسازمان مجاهدين با دولت عراق مخالفت 

 : نوشته بوداين نامه  دربني صدر . كردرجوي اعالم جدائي 
 

ني رژيم خميني به سرنگو يک نظر. نظر وجود دارد دو البته همانطور که نوشته ايد
. بهاي جلب همکاري و استفاده از خارج را جايز مي شمارد و يک نظر جايز نمي شمارد

که به شما گفته ام، اين بخش آخر را  مي افزايم  بر آنها. دوم هستم اينجانب جانبدار نظر
 اما چه کسي گول مي خورد که  هر چه مي خواهيد بنويسيد،. که از نظر اول پيروي نکنيد

 که شما را به نوشتن اين نامه برانگيخته است، مساله همکاري با عراق براي  ايساله اصليم
با کمال . از اين راه رژيم خميني سرنگون نمي شود .سرنگون کردن رژيم خميني است

  .بر خود و مردم خود و شهداء ظلم نکنيد. تاسف تثبيت مي شود
           اعالماين جدائي رسماً ا طي اطالعيه اي از طرف شور١٣٦٣ فروردين ٤در

 .مي شود

                                                           
 ١٣٦٢مهر١٢رتا شهريو٣١/  ٨٢نشريه انقالب اسالمي شماره  -پاسخ بني صدربه مجاهدين )
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تصميم اعضاي باقي مانده شورا شورا،  ٦٣ خرداد٢٩ و٢٨در نشست روزهای 

ه عهده پاکدامن ب  ماهنامه شورا را ناصريت مسئول.را منتشر كنند شوراگرفتند ماهنامه
بطحايي هيئت  طيفور مهدی ممکن و, روستا کامبيز ،خانير هزا شد منوچهر قرار. گرفت

 .را تشکيل دهنداين ماهنامه تحريريه 
 ١٥نشست روزهای  بود که در شورا جدايي از احمد سالمتيان نفر بعدی خواستار

ز مورد علل جدايي خود ا سالمتيان در.  تصويب شدشخاتمه عضويت ٦٣  مرداد١٦و
 .گيری بيروني نکرد گونه موضع شورا هيچ

مدارک  مجموعه اسناد و( »کتاب سفيد« در رابطه با انتشارضمنا در اين نشست  
  جالل،شد مسئول شورا قرار. تصميم گرفته شد) بني صدر و ردوبدل شده بين شورا

الزم ابريشمچي در اين مورد اقدام   ممکن و،گنجه ای، پاکدامن، متين دفتری، هزارخاني
 . ه عمل آورندرا ب

 

      

    
 متوشورای ملي مقا١٣٦٣فروردين ٤اطالعيه 

 در رابطه با جدايي با بني صدر
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سازمان چريک «مهدی سامع تاًسيس  ٦٣ شهريور ٢٧ و٢٦ در نشست روزهای 
از  رساند و  به رهبری خودش را به اطالع شورا»پيرو برنامه هويت/های فدايي خلق

 .  در دستور كار قرار دهدعضويت سازمانش راكرد درخواست  شورا
شورای ملي  های عضو سازمان گر ازيکي دين ااير  حزب کار۱۳۶۳در آبان ماه 

 برنامة شورا نامه ای خطاب به اعضای شورا، خواستار بازبيني مجدد در مقاومت، در
كوتاه شده اين درخواست . كرد را مطرح شپيشنهادات,  ايه نامطيايران   حزب کار.شد

 :ها را در اين بخش مي آوريم
جمهوری «  به» ايراندولت موقت جمهوری دموکراتيک اسالمي«نام   تغيير-۱

  »دموکراتيک مردمي ايران
 نگارش برنامه دولت موقت تغيير در -۲

 و        »ااسالم م«، »اسالم انقالبي «،»مسلمانان به اعتقاد ما«در برنامة فوق کلمات 
 هبرنام از دارد که برنامه را وجود مورد ديگر هاه د  و»پهنة اجتماعي در ارادة خدا«

مة دولتي که سازمان مجاهدين مسئول تشکيل آنند، نزديک     مي شورا بيشتربه برنا
 .تبديل کرد دقيقاً به برنامة شورا برنامه را کند پس بايد

 بارة حقوق کارگران   در-۳
 بسنده شده »تالش برای تاٌمين مسکن«رگران تنها به ذکرادر برنامة شورا در مورد ک

 .است و اين کافي نيست
 )فع اين نقيصه پيشنهاد شده استی ر ماده برا۲۴در ادامه (

 

 ۱۳۶۳آبان ماه » حزب کارايران « کليشه نامه          
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  مسأله ارتش-۴
يک ارتش  ايجاد. ميان خلق احتياج دارد برخاسته از به ارتشي نوين وانقالب نوين 

 تداوم انقالب پس از فع انقالب، شرط مهم حفظ ودانوين بهمراه توده های مسلح م
 .رژيم خميني استسرنگوني 

  در زمينه ملي-۵
 عنوان يک پرنسيپ دموکراتيک وه در برنامة شورا بايد اصل حق تعيين سرنوشت ب

 .انقالبي اعالم گردد
 زنان مورد  در-۶

حجاب  کلية شئون اجتماعي، مسأله لغو در مرد برابری زن و تاٌکيد شورا عالوه بر
 .اتيک زنان مطرح نمايدعنوان ابتدايي ترين خواست دموکره ب اجباری را

 کار دستور حتي در ايران در شورا وقعي نهاده نشد و به اين پيشنهادات حزب کار
 .نگرفت قرار نيز شورا

ايران  حزب کار ،۶۴اين نامه، يعني در ارديبهشت ماه  از انتشار درست شش ماه بعد
 . شورا کناره گيری کرد از

شورای ملي مقاومت،  ايران در ارنماينده حزب ک) بهمني حميد(چيتگر رضا حميد
نقض اصول «نامه اي تحت عنوان  در را از شورا علت اصلي کناره گيری حزب خود

طي نامه اي وی .  منتشر كرد۱۳۶۴ در ارديبهشت »ما؟ ازجانب کيست، مجاهدين يا
انتقال رهبری  انقالب ايدئولوژيک دروني سازمان مجاهدين و, خطاب به هزارخاني

 :نوشت چيتگر. را دليل اين كناره گيري اعالم كردبه مجاهدين شورا  جنبش از
 اسناد ه ها ويگذشته طي اطالع در ما  مگر؟موش مي کنيدافر  چرا،خاني آقای هزار

 ع آن ورومش ل بحق ويبد  ويمتعددی مدعي نبوده ايم که شورا تنها آلترناتيو رژيم خمين
 اين مورد تغييرکرده، يا در ما ل نظرحا ملي دموکراتيک مردم ايران است؟ البانق رهبر
عنوان ه  جانشيني آن بماعال  سازمان خود ونوينمعرفي رهبری  مجاهدين که با نظر

واقع به عمر شورا خاتمه  يک اطالعيه در  با»رهبری انقالب دموکراتيک نوين مردم ايران«
 .داده اند

آغاز  ريم رجوی وم انقالبي ازدواج مسعود و يم فرخنده وتصم« ٦٣ اسفند ٢٠در 
 .  از طرف مرکزيت آن اعالم شد»ئولوژيک دروني سازمان مجاهديندانقالب اي

اين پس رهبری نوين سازمان  مريم از و بنابراين ترکيب مسعود«: در اين بيانيه آمده بود
هست، مشخص  مجاهدين خلق ايران را که همانا رهبری انقالب دموکراتيک نوين مردم ايران نيز

 ».مي کند
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را  عنوان نيروی محوری شورا، رهبری خوده سازمان مجاهدين ب به بيان ديگر
 .شورای ملي مقاومت جايگزين کرد باالتر از

 شماره مجاهدنشريه  که در ۶۴مهدی ابريشمچي در سخنراني خود در فروردين 
 ،ما اوني که بوديم : درج شده است، دررابطه با انقالب ايدئولوژيک مجاهدين گفت۲۴۱

 .مي کنيم همر  افتخا.ستيمني

پي انقالب  در :گفت گذاشت و فراترهم اين  از را  پا»عقيدتي رهبر«رجوی  مسعود
شد  هم انقالبي ايجاد  ماتاکتيِک در استراتژي و ، يعني درخط مشي مبارزاتي ايدئولوژيک دروني در

 )۲۸۲مجاهد  (.که شرح آن مفصل است
ا زماني صورت گرفت که هژموني تغييرات بنيادی در نيروی محوری شور

اين . سر شورا سنگيني مي کرد بر اعضای شورا، از آغاز مجاهدين به گواهي ديگر
دادن هويت  بلکه مجاهدين سعي در اسالميزه کردن شورا و ،سياسي نبود سايه تنها

اين . کامل داشتآگاهي به اين موضوع مرکزيت مجاهدين . داشتندرا ايدئولوژيک به آن 
مناسبت اعالم انقالب ايدئولوژيک، همه موفقيت ه ب ۶۳ماه  در اطالعيه اسفند مركزيت

رهبری  تحت چتر  :اعالم كردرا ناشي از رهبری ايدئولوژيکي رجوی  های شورا
بين المللي شورای ملي  همه پيشرفت های داخلي و  اضافه بر،سياسي مسعود ايدئولوژيکي و

 ....مقاومت و 
افراد  عنوان نيروی محوری، سازمان ها وه ان مجاهدين ببا تغيير بنيادی سازم

  ازدمي باييا . گرفتند  چالش جديدی قرار برابرشورای ملي مقاومت در باقيمانده در
 سازمان مقابل تغييرات جديد يا در ،مي رفتند خود دنبال کار مي شدند و شورا جدا

 . به آن گردن مي نهادند،کرنش کرده
رجوی، -ايران«شعار  طرح و » سازمان مجاهدين خلق ايرانرهبری نوين«با اعالم 

جبهة نيروهای آزاديخواه « و »ائتالف سياسي«عنوان يک ه  ديگر شورا ب»ايران-رجوی
كاركرد , از اين تاريخ در واقع شورا. دست داد از را  خودموضوعيت »انقالبي مردمي و

 همه اعضای شورا موظف اين تاريخ  ازپسکه   چرا,بال سياسي سازمان را پيدا كرد
مان  ايدئولوژيک رارهبري سازمان , شدند با رهبری جديد مجاهدين بيعت کرده

جنبي و شورا به يک ارگان  بين رفت و اين تاريخ از استقالل اعضای شورا از. بپذيرند
 .مجاهدين تبديل شدسازمان وابسته به 
ی خطاب به شورای ملي مقاومت در نامه ا شخصيت های عضو خاني از هزار

 درج شده ۲۸۲ که در مجاهد شماره »انقالب نوين مردم ايران رهبری مجاهدين و«
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خوشبختي نوع انسان معنائي  شادی و اگر عشق و «آنچنان شيفته مجاهدين است که است، 
 و مسعود سازمان مجاهدين به رهبری همراهي با تنها در تنها و ما جهان امروز آنرا در ،داشته باشد

 . قلمداد كرده بود ،»مريم
 درشورا   يکي از سازمان های عضو»داد«جمعيت معمم جالل گنجه ای نمايندة 

  :نوشتاعالم انقالب ايدئولوژيک مجاهدين  مريم و اسبت ازدواج مسعود ونمه پيامي ب
رهبران عقيدتي  پيروان شما معتقدين و عنوان فردی ازه من وظيفة خود مي دانم که ب 

   که لبيک داعي المل خويش، اعالم کنم
 )۲۵۳مجاهد شماره (

شورای ملي  ديگر  عضو,مدارس عالي و دانشگاه ها سازمان استادان متعهدنماينده 
 :نوشتمقاومت در پيامي به همين مناسبت 

مناسبت تصميم ه مدارس عالي ضمن عرض تبريک انقالبي ب و دانشگاه ها استادان متعهد
رجوی که  مجاهد مسعود برادر مريم عضدانلو با دمجاه هرافرخنده برای ازدواج خو

انقالب دموکراتيک نوين  چه بيشتر رهبری نوين سازمان و يگانگي هر راهگشای وحدت و
سازمان مجاهدين  پيمان با رهبری جديد ديگر ضمن تجديد عهد و ايران است، بار

 اين انقالب  هدرک خويش، پيروان صديق را اميدوارند به اندازة فهم و) مريم مسعود و(
 .نوين باشند

 )۶۴ فروردين ۲۴۳مجاهد (
 که  فردي، کاظم باقرزاده و زيرکباشحميد، اصغر اديبي، »ي اصنافکانون توحيد«

 علناً وابستگي خود همه رسماً و ،ئل امنينتي اعالم نمي شدالبدهميشه و هميشه نامش 
نوان رهبر عقيدتي خود عه رهبری مجاهدين را ب  داشته ومرا به سازمان مجاهدين اعال

 .پذيرفتند
جبهه دموکراتيک ملي ايران  و)  هويتبرنامه پيرو(سازمان چريک های فدائي خلق 

 باقي اعضای شورا با رهبری رجوی  ولي مجاهدين تمکين کردندفشاردر مقابل نيز 
 . يا از اين جريان كناره گيري كردند، و از شورا اخراجبيعت نکردند
  نمايندگي مهدی خانباباهب »استقالل د چپ برای دموکراسي وشورای متح«از جمله 

شورای ملي  را از خروج خود ٦٤ فروردين ١٥  طي اطالعيه اي در تاريخ،تهراني
 :اعالم کرداين چنين مقاومت 

 از اين پس قادر به ردالئل زي بر  بنا،استقالل چپ برای دموکراسي و شورای متحد
 . مي دارد اعالم  اين شورا از را استعفای خود اومت نبوده وشورای ملي مق ادامه فعاليت در
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 همه نيروهای مترقي و اميد به تشکيل ائتالفي وسيع از چپ با  شورای متحد-١
تضمين  ايجاد و تسريع سرنگوني رژيم خميني و استقالل طلب برای تسهيل و آزاديخواه و

شورا به  اما سياست حاکم بر . به شورای ملي مقاومت پيوست،دموکراسي در ايران آينده
شورای . ملي بوده است شخصيت های مترقي و جای جذب، معطوف به حذف نيروها و

 اميد به تغيير اين سياست مي کوشيد تا با بود، اين روند ديرگاه شاهد چپ که از متحد
. فراهم آورد شورا زمينه مناسبي برای ائتالف وسيع در بگيرد و فوق جلو روند از شايد

 سياست  تغيير امکان تاثيرگزاری و اٌسفانه اکنون به اين نتيجه رسيده ايم که برای مامت
 .نيست موجود تقليل شورا دفع و

 دموکراتيک و روابطي غير درون شورای ملي مقاومت با  شورای متحد چپ در-٢
دعوت حزب دموکرات کردستان  هژمونيستي روبرو شده که آخرين آن خودداری از

حزب  مورد عملکرد سه شوراست، جلسه ای که برای تصميم گيری درايران به جل
 .شود دموکرات تشکيل مي

نيروی  ما و تبليغاتي متحد خارجي و و ما چگونگي فعاليت سياسي، داخلي  به نظر-٣
افکارعمومي به انفراد  در  مقاومت راياصلي شورا، سازمان مجاهدين خلق ايران، شورای مل

 جائي که ديگر  تا،وقفه کرده است را دچارا روتقويت ش ش ومهم گستر امر کشانده و
 .اين شرائط قابل تحمل نيستما برای 

 برای ادامه مبارزه در شورای ملي مقاومت به معنای عدم امکان ما از کناره گيری ما
. تاثيرگزاری مثبت دروني است راستای جنبش مقاومت و درون شورای ملي مقاومت، در

ائتالف وسيع  اصل ائتالف و استقالل کماکان بر ی دموکراسي وچپ برا شورای متحد
 اميدوار دارد و استقالل طلب عليه رژيم واليت فقيه اصرار آزاديخواه و نيروهای مترقي و

زمينه برای تشکيل جبهة  ميان برداشته شود و اين راه از است که کليه موانع موجود در
 .استقالل فراهم آيد ست آزادی واساس سيا مترقي بر وسيع دموکراتيک، ملي و

به اطالع  »پيام آزادی«طريق نشريه   از باره مطالب اين اطالعيه را توضيح تفصيلي در
 .عموم خواهيم رساند

 :آقای خانباباتهراني ميگويددر توضيح روند جدايي 
به سياست  بين رفت و به نفس آنها هم از شکست مجاهدين در عرصه ايران، اعتماد با 
يعني شورايي . هم قابل تحمل نبود ما اين وضعيت برای خود. شدند روی آور  نيروهادفع

فردی   نسخه ای يا١٢٠٠مي دانست، تحمل يک نشريه  آلترناتيو آينده کشور را که خود
 ،مثال حرفش اين بود که شورا آلترناتيو نيست در اپوزيسيون سپری کرده و که عمری را

مجاهدين مي  عمومي باعث ايجاد کارزاری عليه شورا و چنين رفتاری در افکار. نداشت
. داده بود که چرا تکليفمان را روشن نمي کنيمر تحت فشارقرا را اين وضعيت ما. شد
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 آينده ,ندارند کساني که تحمل کمترين مخالفتي را پرسيده مي شد آيا مي خواهيم با
 بسازيم؟ را کشور

مجاهدين  باعث کاهش اعتماد بين ما و ت وبازتاب مي ياف شورا اين مسائل به نوعي در
منزوی شدن  به جای گسترش، به بسته شدن، کوچک شدن و اينکه شورا تا. مي شد

تقاضای عضويت داده  يا شورا بوده و افرادی که عضو رفته رفته برخي از. کشيده شد
 .کردند آن را انصراف از بودند، زمزمه پس گرفتن عضويت يا

 
 . زب دمکرات کردستان ايران بودمرحله بعدي نوبت ح

چند سند پيرامون روابط حزب دمکرات «پيشگفتار کتابچه اي که تحت عنوان  در
توسط حزب دمکرات  ١٣٦٤ارديبهشت ماه   در»کردستان ايران با شوراي ملي مقاومت

تشريح چنين کردستان ايران منتشر شده است، علت اصلي خروج حزب مزبور از شورا 
 :شده است

ماه  نشست خود در مرداد نوم کميتة مرکزی حزب دموکرات کردستان ايران درپل 
 اعضای شورای ملي مقاومت تصويب نمود که در نامه ای را خطاب به مسئول و ١٣٦٣سال 

 بهبود در اين نامه پيشنهادهای مشخصي بمنظور. ارسال گرديد مهرماه همان سال به شورا
 .ائه شده بودتقويت شورای ملي مقاومت ار فعاليت و

باره  همان نشست اول بدون اينکه بحثي در آقای رجوی مسئول اول مجاهدين در
داشت که پذيرش اين پيشنهادها  اظهار صورت گرفته باشد، صراحتاً پيشنهادهای حزب ما
 وجه آمادگي پذيرش آنرا هيچه که مجاهدين ب خواهد شد، چرا موجب تالشي شورا

اين پيشنهادها دادن  گرامي مالحظه مي فرمايند هدف ازنندگان اهمچنانکه خو. ندارند
بويژه مشخص  تيزه کردن شورا واهويت مجاهدين به شورا، دموکر از هويت مستقل جدا

نمايندة حزب  اثر اصرار بر. سرنگوني رژيم خميني بود منظوره ب کردن نحوة مبارزه شورا
س آيندة شورا، اين اجال اين شد که در بر شورای ملي مقاومت قرار دموکرات در

کمال تعجب  اجالس بعدی با ليکن در . بگيرد قرار تبادل نظر مورد بحث و پيشنهادها
جلسة شورا  دستور از مشاهده گرديد که مسئول شورا پيشنهادهای حزب دموکرات را

بجای آن موضوع مالقات حزب ما با نمايندگان رژيم خميني را آنچنانکه در  حذف نموده و
بدين ترتيب . داده است جلسه قرار دستور  در، آمده بود٩٩شمارة  »ستانکرد«نشرية 

دموکراتيک از  بکاربردن شيوه های غير عليرغم اعتراض نمايندة حزب، مسئول شورا با
 .طرح پيشنهادهای حزب دموکرات جلوگيری بعمل آورد

                                                           
 ۴۳۹ ص ١٣٨٠انتشار چاپ اولگفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران«)
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 ١٣٦٣دن به بهانه جوئي های سازمان مجاهدين، در تاريخ سي ام ديماه به منظور پايان دا
آن مذاکرة سياسي  يافت که در سوی دبيرخانة کميتة مرکزی حزب انتشار اطالعيه ای از

چند مجاهدين ظاهراً  هر. شرايط کنوني امری بيهوده تلقي گرديده بود رژيم خميني در با
روشن شدن موضوع مذاکره  ليکن چون هدف آنهااطالعية دبيرخانه استقبال نمودند،  از

داشتند اين د نبود، بلکه قص
 بي اثر منظوره ب مسئله را

ساختن پيشنهادهای حزب 
. دهند قرار دموکرات دستاويز

تصادفي نبود که مجاهدين، هم 
 داخل شورای ملي مقاومت و در

 خارج از هم برخالف اصول در
مطبوعات خود،  شورا، علناً در
 ات کردستان راحزب دموکر

 آنها. دادند حمله قرار مورد
مي کنند  برخالف حقيقت ادعا

که حزب دموکرات با امضای 
مقابل شورا  نمايندگان خود در

حق مذاکره  از متعهد گرديده و
نموده  با دولت مرکزی صرفنظر

اسناد شورای ملي مقاومت که به  هيچيک از که در  چرا,اين ادعا کامالً بي پايه است. است
مورد سلب صالحيت  ترين مطلبي در رسيده است، کوچک امضای نمايندگان حزب ما

همچنانکه در اطالعية دفتر سياسي گفته شده، چون . حزب، به چشم نمي خورد مذاکره از
موکراتيک کردستان بعهدة حزب دموکرات است، اين حزب نمي د/مسئوليت جنبش ملي

بارة سرنوشت اين جنبش  تصميم گيری درصالحيت  چشم بپوشد و استقالل خود تواند از
 .نمايد را به ديگران واگذار

  قطعنامه ای را١٣٦٤ فروردين ٢٠تاريخ  در و گذاشتند ن هم فراتريا را از مجاهدين پا
تحميل  ديگر شورا، به باقي اعضای شورا چند عضو نمايندة حزب دموکرات و بدون حضور

دبيرخانة کميتة مرکزی، . ساختند ومت منتشربنام قطعنامة شورای ملي مقا آنرا کردند و
 برخورد غيراصولي و نمود و  اطالعيه ای منتشر١٣٦٤ فروردين ٢٨تاريخ  مجدداً در

به اصطالح قطعنامة  داد و مورد انتقاد قرار مجاهدين را و غيردموکراتيک مسئول شورا
 .حزب گرديد شرکت نمايندة با اجالس شورا خواستار رد نمود و را باقي اعضای شورا

 
 اطالعيه دبيرخانه کميته مرکزی حزب دموکرات کردستان 
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عنوان مسئول شورا حاضر به دعوت چنين نشستي نشد ه ليکن مسئول سازمان مجاهدين ب
دموکراسي نبرده اند،  مسئولين سازمان مجاهدين عمالً نشان دادند که نه تنها بوئي از  و

 قايل ,ده اندامضاء کر اساسنامه ای که خود ترين احترامي برای آئين نامه و بلکه کوچک
درون رهبری سازمان مجاهدين  رويدادهای غيرقابل توجيهي که در سوی ديگر از. نيستند

اعالم انقالب ايدئولوژيک دروني  مريم رجوی و و  مسعود تصميم ازدواج منظور(رخ داد 
اين پس همکاری حزب دموکرات  از انگيزة ديگری بود که)  نگارنده-سازمان مجاهدين

 قطعنامة شورای ملي مقاومت
شورای ملي مقاومت بمنظورروشن کردن افکارعمومي پيرامون رابطه ی حزب دموکرات کردستان ايران بااين شورا 

 “کوردستان„ ونشريه ی ومواضع اتخاذشده ازسوی دبيرکل، دفترسياسي ودبيرخانه کميته مرکزی حزب دموکرات
 ٢٠سخنگوی رسمي شورا، آقای مسعودرجوی، در اجالس فوق العاده ی سه شنبه .درقبال اطهارنظرهای مسئول و

 :م گرفت موضع خودرابشرح زيراعالم داردي عضوشورابرگزارشد تصم١٢ که با حضور١٣٦٤فروردين 
مقاومت که ماههاست ادامه دارد، برسرمذاکرات  اختالف حزب دموکرات کردستان ايران باديگراعضای شورای ملي -١

 .سياسي اين حزب بارژيم خميني است
 شورا که به امضای حزب دموکرات کردستان ١٣٦٣ مرداد٢٣ فروردين و٢١ شورای ملي مقاومت طبق بيانيه های -٢

جناح بنديهای دروني اين ايران نيز رسيده است، مجدداً تاٌکيد ميکند که رژيم خميني رادرتماميت آن نفي نموده وکليه 
 .رژيم راضدانقالبي مي شناسد

 بارديگرتصريح مي ٦٣ ديماه ١٧ ازاينرو شورای ملي مقاومت باتوجه به نتيجه ی نظرسنجي ازاعضای شورا درجلسه -٣
اساسنامه ی شورابوده وبعنوان نقض اساسي ) ١(نمايد که هرگونه مذاکره ی سياسي بارژيم خميني مخالف ماده 

رای ملي مقاومت وش„: مطابق ماده  يک اساسنامه شورا( شورانافي عضويت دراين شورامحسوب مي شود موجوديت
 )“.م خميني واستقراردولت موقت نشکيل شده استيبرای سرنگوني رژ

 براين اساس ازدبيرکل ودفترسياسي حزب دموکرات کردستان ايران دعوت مي کنيم باامضای سندحاضرمانند -٤
صراحتاً هرگونه مذاکره ی سياسي بارژيم خميني را که ازاين پس اعالم انفصال ازشورامحسوب مي ديگراعضای شورا 

در صورت امضانکردن سند حاضر، ادامه ی همکاری شورای ملي مقاومت . شود، در حال وآينده، ممنوع ومحکوم بشناسد
 .باحزب دموکرات کردستان ايران درچهارچوب اين شورا موضوعيت ندارد

 :اء احزاب وسازمانها وشخصيتهای عضوشورامحل امض
  استادان متعهد دانشگاهها ومدارس عالي کشور-
  هدايت اهللا متين دفتری- جبهه دموکراتيک ملي ايران-
  جالل گنجه ای-)داد( جمعيت دفاع ازدموکراسي واستقالل ايران-

  حميد بهمني- حزب کارايران-

 مهدی سامع) هويت(نامه پيروبر- سازمان چريکهای فدائي خلق ايران-

  مهدی ابريشمچي- سازمان مجاهدين خلق ايران-

  کانون توحيدی اصناف-

  کاظم باقرزاده-

  سروان حميدزيرکباش-

  منوچهر هزارخاني -

 ودوامضای ديگر که اسامي آنها واسامي نمايندگان استادان متعهد وکانون توحيدی اصناف به داليل امنيني ذکرنمي -
 .گردد

لي مقاومتشورای م



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٤٦ 

غيرممکن  چهارچوب شورای ملي مقاومت را سازمان مجاهدين خلق در باکردستان ايران 
سياسي حزب دموکرات   دفتر١٣٦٤روز دهم ارديبهشت ماه  بهمين جهت در. نمود

پايان قاومت مشورای ملي  درحزب و به عضويت  نمود العيه ای صادراطکردستان ايران 
 .داد

 متعهد شورای ملي مقاومت از عنوان عضوه تاکنون حزب دموکرات کردستان ايران ب
خودداری مي کرد، ليکن حال که حزب ما  محتوای صورت جلسات شورا افشای مدارک و

اين جزوه آمده است، ضروری   مي  مدارک را که در برخي از ترک کرده، انتشار را شورا
اجالس  جريان بحثهای شورا در همچنين الزم مي داند به چند موضوع مهم که در. داند
 .زمستان سال گذشته پيش آمد، اشاره نمايد و زپائي

چند مسئول شورای ملي مقاومت، مانع طرح پيشنهادهای حزب دموکرات کردستان  هر
موارد  گرديد، ليکن طي نشست های شورا، نمايندگان مجاهدين در شورا ايران در

 .دربارة آن ابراز نمودند را متعددی نظرات خود
برای  و. کردند را قاطعانه رد اساسنامة شورا برنامه و رد نظر تجديد مجاهدين پيشنهاد

 اصالً گوش شنوا مورد دموکراتيزه کردن روابط دروني شورا در شنيدن پيشنهادهای ما
از همان آغاز پيوستن به شورا نمايندگان حزب دمکرات متوجه شدند که . نداشتند

صيت و يا سازماني روي ورود شخ مجاهدين مخالف گسترش شورا هستند و تنها هنگامي با
موافق نشان مي دهند که اطمينان داشته باشند عضو جديد در داخل شورا از سياستهاي 

به همين جهت شورا بجاي اينکه سياست جذب داشته باشد، . مجاهدين پيروي خواهد کرد
شورا بافي  نامي از سرانجام کار به جائي کشيد که امروز جز سياست دفع پيش گرفت و

 .ستنمانده ا
 به ويژه خودمختاری از هنگاميکه شناسائي حقوق ملي همة خلقهای ستمديده ايران و

قاطعانه  شورا در رهااب آنها. صريح بود مجاهدين بسيار گرديد، نظر مطرح مي سوی شورا
های  حق خودمختاری ديگرخلق روزی شورای ملي مقاومت با داشتند که اگر اظهار

 ترک خواهند را بلوچستان موافقت کند، مجاهدين شورا  وآذربايجان ستمديده ايران مانند
 .گفت

 شورای ملي مقاومت کوشيدند تا از سال نمايندگان حزب دموکرات در طي مدت چهار
 اينکه در با. جلوگيری بعمل آورند طرف مجاهدين به شورا تحميل ايدئولوژي معيني از

همصدابودند،  نمايندگان ما اشورا ب شخصيت های عضو سازمانها و اين رابطه بسياری از
 .نشدند ليکن مجاهدين بهيچوجه حاضر به پذيرفتن پيشنهادهای حزب ما
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دادن هويت مستقل  شد که بمنظور اعضای شورا پيشنهاد سوی بسياری از هنگاميکه از
 را انتشار  ارگان مطبوعاتي خود بايد تبليغ سياست آن، شورا  به شورای ملي مقاومت و

 . دتها تحقق چنين پيشنهادی را به تعويق انداختنددهد، مجاهدين م
نمايندة . کامال نمايان ساخت انحصارطلبي مجاهدين را نيز بحث در بارة راديوی شورا

 امتياز که شورای ملي مقاومت به اسم خود کرد  پيشنهاد مي١٣٦٣مجاهدين در پائيز سال 
 دربست در ولي آن را دکسب کن را کشورهای همجوار يکي از يک ايستگاه راديويي در

هنگاميکه . پخش نمايند را برنامه های سازماني خود تا سازمان مجاهدين بگذارد، اختيار
ساعت  صورتيکه چنين راديويي روزی دو در آيا از نماينده مجاهدين سئوال شد شورا در

 اختيارمجاهدين گذاشته شود، آنها به اين امر ونصف اين وقت در برنامه داشته باشد
 از ديگر بحث های طوالني هنگاميکه يکبار پس از. داد؟ پاسخ منفي بود ايت خواهندرض

شبانه روز دوازده  در که راديوی شورا فرض شود اگر: نماينده مجاهدين سئوال شد
 يکساعت به شورا و آن تنها از  و داشته باشد  اختيار ساعت وقت برای پخش برنامه در

مي  گردد، آيا مجاهدين چنين پيشنهادی را اگذاريازده ساعت به سازمان مجاهدين و
دوازده  تمام وقت، يعني هر! نخير: کمال صراحت جواب داد پذيرند؟ نماينده مجاهدين با

واضح بود که مجاهدين نمي خواهند  کامال. مجاهدين قرارگيرد اختيار در ساعت بايد
ه اين اقدام يقينا به دادن ک برنامه راديويي داشته باشد، چرا شورای ملي مقاومت بنام خود

 .کرد کمک مي هويت مجاهدين به شورا هويت خاص خارج از
مجاهدين راٌي  به پيشنهاد شورا، ده نفر در حاضر سيزده عضو نظر اظهار وقتيکه پس از

اما امکان اين . نداشتند پس بگيرند، را اينکه پيشنهاد خود مخالف دادند، آنها چاره ای جز
 .پخش نمايد را ند که برنامة راديوئي ويژة خودنداد هم به شورا را

. بارها برای سرنگوني رژيم خميني وقت تعيين کردند تشکيل شورا مجاهدين پس از
شورای مقاومت  چندين بار در. اثبات نمود را گذشت زمان عدم صحت اين پيش بيني ها

. گون سازدسرن چه طريقي ميخواهد رژيم راز ا چگونه و شد که شورا اين مسئله مطرح
طريق قيام مسلحانه بايد رژيم  آنهاجواب مي دادند که از. مبهم بود پاسخ مجاهدين کلي و

سوی چه  روشن نشد که قيام از شورا اين مسئله در ليکن هرگز. ساقط نمود خميني را
متاٌسفانه مسلم گرديد که شورا برنامة عملي مشخصي . چگونه انجام خواهدگرفت کسي و

حزب ما بمنظور  پيشنهاد. تماشاگرحوادث است ژيم خميني ندارد وبرای سرنگوني ر
 تنظيم برنامة عملي برای سرنگوني رژيم خميني هرگز مورد استقبال مجاهدين قرار

 . نگرفت
حزب دموکرات کردستان ايران عليرغم برخوردهای غيردموکراتيک سازمان مجاهدين 

انداخت  را بکار همه کوشش خود ود وشورا خارج ش ندارد از اعالم نمود که قصداز آغ در
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ميان  سالها در اجازه ندهد ائتالفي که پس از تالشي شورا ممانعت بعمل آورد و تا از
ليکن به داليلي که هنوز همة آنها برای . نيروهای اپوزيسيون تشکيل شده، متالشي گردد

ستند         اين پس نمي خوا از را گرفته بودند و ما روشن نيست، مجاهدين تصميم خود
 . هم پيمان حزب دموکرات باقي بمانند

يک مسئله روشن بود و آن اينکه مجاهدين حاضر بودند تنها با حزب دمکراتي در 
البته حزب .ادامه دهند که مطيع سياست آنها باشند شوراي ملي مقاومت به ائتالف خود

قائل  تصميم گيريهادمکرات بنابر مسئوليت تاريخي و اهميتي که براي استقالل خود در 
است، نمي توانست چنين برخوردي را تحمل نمايد و در شورائي که ديگر شورا نبود به هم 

 .پيماني خود با سازمان مجاهدين ادامه دهد
نتيجه تحميل سياست و ايدئولوژي سازمان مجاهدين، شوراي ملي  بدين ترتيب در

داده و به  دمکراتيک از دست تيوعنوان آلترناه مقاومت بيش از پيش نقش اصلي خود را ب
از نام شورا تنها به منظور پيشبرد مقاصد  آلت دست مجاهدين تبديل گرديده و آنها

 چنين شرايطي بود که به منظور جلوگيری از در. سازمان خود بهره گيري مي کردند
سراسر ايران نسبت به شورای ملي مقاومت،  ايجادتوهم در توده های مردم کردستان و

 .ترک گويد را سياسي حزب تصميم گرفت شورا ردفت
 

جبهه «ت اجرائيه  ازاعضای هيأيعنوان يکه  بهمن نيرومند ب۶۴ماه سال  مهر ۲۳در 
 جبهه دموکراتيک ملي ايران و« طي اطالعيه ای تحت عنوان »دموکراتيک ملي ايران
ين اين شورا، خالف موازين ا دررا  »جبهه« ادامة عضويت »شورای ملي مقاومت

 :شتودر اين اطالعيه ننيرومند آقای .  دانست»جبهه«
بيانية جبهه دموکراتيک ملي ايران به مناسبت سالگرد «اخيراً بيانيه ای تحت عنوان

. يافته است  انتشار»جبهه دموکراتيک ملي ايران«امضای   با »تأسيس شورای ملي مقاومت
بدون  ي برسانم که بيانيه مذکوراين رابطه الزم مي دانم به اطالع هم ميهنان گرام در

 آنجا که طبق اساسنامه و از منتشرگرديده است و اطالع اينجانب تدوين و مشورت و
توافق هيأت  اظهارنظری نمي تواند بدون اطالع و نظامنامه جبهه دموکراتيک، هيچ موضع و

 اعتبار فاقد يزيابد، طبيعتاً بيانيه فوق الذکر ن به نام اين جبهه انتشار طرف و اجرائيه از
 . است
۰ 
۰ 
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زمينه  واقعي در اين عقيده بوده است که رشد جبهه دموکراتيک ملي ايران همواره بر
 نيز بر استقالل ممکن نيست و پايه دموکراسي و بر فرهنگي، جز های اقتصادی، اجتماعي و

 ااستقالل هنگامي قابل تحقق است که قدرت حاکم ب بوده است که دموکراسي و اين باور
طبقات مردم، ترکيبي  و تماعي اقشاراج/گرايشهای سياسي و توجه به تنوع منافع، تمايالت

همين اساس است که جبهه دموکراتيک ملي ايران  بر. اشد مي بمردمي نيروهای ملي و از
 .مردمي کوشيده است نيروهای ملي و جهت ايجاد جبهه وسيعي از تاٌسيس در بدو از

تشکيل شورای ملي مقاومت،   که جبهه دموکراتيک، پس ازهمين هدف بود پيروی از در
جانب  برنامه اعالم شده از چگونگي تشکيل شورا و اشکاالتي که در عليرغم کمبودها و

 .درآمد سازمان مجاهدين خلق مشاهده مي کرد، به عضويت اين شورا

های  سازمانز اين زمان جبهه دموکراتيک مانند بسياری ا است که در الزم به تذکر
 حاکم متحمل شده بود، تعدادی از جانب استبداد از علني ضزبات شديدي را دموکراتيک و

 آنان به جوخة اعدام سپرده شدند و زنداني شده بودند، برخي از و اعضای آن دستگير
 به ,سازماني باقي مانده بود نظر بطوريکه آنچه از. منفعل گرديدند اجباراً کثيری نيز تعداد
 .هيأت اجرائيه محدود مي گرديد پنج عضو جمله سه نفر از از و کادرها ازقليلي  تعداد

 قبل از روز اعضای هيأت اجرائيه جبهه بود، چند رفيق شکراهللا پاک نژاد که يکي از
ديگر هيأت اجرائيه، آقای  عضو دو. ماه اعدام شد چند وپس از ايران دستگير خروج از

 حفظ موازين و تأکيد بر با وافق اعضای باقيمانده وت اينجانب با هدايت اهللا متين دفتری و
 .اهداف جبهه، جهت پيوستن به شورای ملي مقاومت به خارج اعزام شديم

ائتالف بزرگ نيروها  جهت ايجاد مؤثری در شورای ملي مقاومت گام اساسي و ما نظر از
اين  يزمراحل اوليه ن در شورا عملکرد. مي رفت مستقل به شمار های ملي و شخصيت و

 به تصويب ۱۳۶۰اسفندماه  به ويژه اسنادی که به اتفاق آراء در. کرد تأئيد مي را نظر
مردمي خارج  نيروهای ملي و ائتالف با برای همکاری و رسيد، زمينه های مناسبي را شورا

گسترش ائتالف موجود، سرنگوني رژيم  که با داد مي اميد به ما  فراهم مي آورد و شورا از
تحقق  آينده هرچه سريعترايران  دموکراتيک در برقراری روابط سالمي وجمهوری ا

 .يافت خواهد
 گذشت يک دورة نسبتاً کوتاه، شورای ملي مقاومت رفته رفته از متأسفانه پس از الکن

سازمان  سرانجام به زائده ای از مستقل خارج گرديد تا افراد و حالت ائتالف نيروها
ذهني ميان  کامالً مصنوعي و شي های اراده گرايانه وخط ک. مجاهدين خلق تبديل شد

شورا،  خارج از افراد و نيروهاا مرعوب کننده ب ضدانقالب، برخوردهای خصمانه و انقالب و
سازمان  تحميل دائمي ارادة مجاهدين به مجموعه شورا، برقراری اين هماني ميان شورا و

 دموکراتيک را ايجاد بديل واقعي و  اميد»ما بر ما يا با يا«اصل  پيروی از مجاهدين خلق يا



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٥٠ 

رفته  شورا. دست رفت خي ازيبه اين ترتيب يک فرصت بزرگ تار آب کرد و نقش بر
چپ، حزب دموکرات کردستان ايران، حزب  بني صدر، شورای متحد. رفته تحليل رفت

 در ند،که باقي ماند آنها شدند و جدا شورا هواداران از بسياری از پاکدامن و کار، ناصر
  سازمان مجاهدين خلق، رفته رفته ذوب »جهش انقالبي«استحاله ايدئولوژيکي و  پرتو

 .دست دادند از هويت مستقل خويش را شدند و
برنامه  اهداف، موازين و وجه با يچه هب  ديگر»شورائي«اکنون ترديدی نيست که چنين 

 تعجب نيست که اين جای. قرابتي ندارد های جبهه دموکراتيک ملي ايران خوانائي و
 يافته است، نيز امضای جبهه دموکراتيک ملي ايران انتشار  که اخيراً با ايبيانيه واقعيت در

نيروی «صريحاً اعالم شده است که سازمان مجاهدين خلق  در آنجا. مي شود تأئيد
 » ايران رجوی-ايران رجوی«  اشاصلي  است، نيروئي که هم اکنون شعار»محوری شورا

آلترناتيو  تنها«پرسيدني است که چگونه مي توان شورای ملي مقاومت را  ر اينجاد. است
دموکراسي، پلوراليسم، حکومت  کرد، از مقابل رژيم خميني قلمداد  در»دموکراتيک

رجوی  با ايران را ايران و ين حال رجوی را با عدر قبول رأی مردم سخن گفت و ائتالفي و
 !؟يکسان دانست

شورای ملي مقاومت به وقوع  توجه به تغييرات ماهوی که در که با ست احال سئوال اين
 ؟جبهه دموکراتيک درقبال اين تحوالت چگونه بايد باشد  است، برخورد  پيوسته

شکي نيست که ادامة عضويت جبهه دموکراتيک در شورای ملي مقاومت مستلزم يک 
به منظورتبديل آن ازيک سری تغييرات اساسي در اهداف، اساسنامه وموازين اين جبهه 

سازمان مستقل ومدافع پلوراليسم سياسي، اجتماعي ومردمي به سازماني است که 
 سازمان مجاهدين زيست کرده ودرپيروی ازاين سازمان وکليه تئوريهای »محور«بر

ازطرف ديگربايدتوجه داشت که جبهه . سياسي وايدئولوژيکي آن گام برمي دارد
 مرجعي است که قادر به اتخاذ چنين تصميم دگرگون دموکراتيک درحال حاضرفاقد

حيطه اختيارات بقايای هيأت اجرائيه عمالً به اجرای موازين قبالً تدوين . کننده ای باشد
 اصول ارزش و. شامل شود ماهوی جبهه را هرگز نمي تواند تغيير شده، محدود مي گردد و

 طبيعتاً در کرد و  آغاز۵۷د اسفن ادامة راهي است که در اهميت جبهه دموکراتيک در
بايد توجه . جبهه دموکراتيک ملي ايران ناميد نمي توان آنرا اين راه ديگر صورت عدول از

اين . دارد را داشت جبهه دموکراتيک در ميان نيروهای سياسي ايران جای خاص خود
ش رو به مجموعه اين جنب اين از  و دموکراتيک ميهن ماست جنبش ملي و جبهه بخشي از

 های آن تالش کرده اند، زندان و آرمان راه اهداف و جمله به کساني تعلق دارد که در از و
 در نيز ها بار جبهه دموکراتيک، همانطور که. جان باختند تحمل نمودند و شکنجه را
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 هرگز اعالم شده است، ملک خصوصي هيچ فردی نيست و رسماً مطبوعات داخل کشور
 .گيرد اين قدرت يا آن سازمان قرار آن فرد يا ن يامله ايانمي تواند وجه المع

جبهه دموکراتيک به  هوادار و رفقای عضو دوستان و توجه به اينکه بسياری از اکنون با
مورد  اعضای هيأت اجرائيه جبهه در به عنوان يکي از مرا نظر اينجانب مراجعه کرده و

 اعالم کنم  د، ضروری مي دانمشده ان شورای ملي مقاومت خواستار ادامه عضويت جبهه در
اينجانب ادامه عضويت جبهه  نظر  اشاره شد، از باال  نکاتي که درنداشت نظر در که با

اين  بر  است و شورای ملي مقاومت خالف موازين اين جبهه دموکراتيک ملي ايران در
مي  اين چارچوب انتشار موضعگيری هائي که تحت نام اين جبهه در اساس امضاء ها و

 .است يابد، فاقد اعتبار
 امضاء بهمن نيرومند

 هيأت اجرائيه جبهه دموکراتيک ملي ايران عضو
 ۱۳۶۴ مهرماه ۲۳- ۱۹۸۵ اکتبر ۱۵

 در ۶۴ مهرماه ۲۳ از تاريخ »جبهه دموکراتيک ملي ايران«طبق اطالعيه باال عضويت 
کمال  ولي با. د يابجبهه قاعدتاً نبايد ديگر در شورا حضور اين وشده است شورا ملغي 

عنوان نمايندة جبهه دموکراتيک کماکان ه آقای متين دفتری بكه تعجب مشاهده مي کنيم 
اينان كه ماندند پس بايد . بروی خودش هم نمي آورد شرکت کرده و در جلسات شورا

 پرتو در که باقي ماندند، آنها و :همان هايي باشند كه در باره ايشان گفته شده است
  سازمان مجاهدين خلق، رفته رفته ذوب شدند و»جهش انقالبي« وژيکي واستحاله ايدئول

 .دست دادند از هويت مستقل خويش را
استحاله  پرتو در”که وی  متين دفتری نشان داد هدايت اهللاموضعگيری های بعدی

عنوان زائدة ه بو , کامالً ذوب شده “سازمان مجاهدين خلق“ جهش انقالبي”ايدئولوژيکي و
 !ايران کند رجوی را رجوی و ايران را شورا ماند، تا جاهدين درسازمان م

که » باباخاني« در پايگاه .هزارخاني به منطقه سليمانيه سفر کردمنوچهر ۶۴در پائيز 
نزديک ترين  شما که ازكه  سئوال  اينوی در جواب ،بود نيز» راديو مجاهد« محل ضمناً

؟ !مجاهد شويد پيوسته و يد به صف مادوستان برادر مسعود هستيد، آيا تصميم ندار
شورا مجاهد  باشد به ميل شما همه اعضای ديگر اگر قرار : ه بودهزارخاني در جواب گفت
مجاهد  نفری غير باقي بماند؟ حداقل بگذاريد علي الظاهر چند» شورايي«شوند، پس ديگر چه کسي 

 !باشند

                                                           
 .ندشد جدا شورا  از صدا و  بي سر۱۳۷۷در سال و همسرش مريم متين دفتري  متين دفتری  هدايت اهللا)
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دهد که مجاهدين خط   مي نشان۶۴اواخر سال  در »شورا«نگاهي به ترکيب اعضای 
کامالً به مرحله اجرا  ،سازمانشان بود که اين هماني شورا بارا استراتژيک خود 

در آن مانند يک ارگان دروني سازمان که  بدون تضاد دست و شورايي يک. ندددرآور
 .مي شد چرا اجرا بدون چون وشورا دستورات مسئول 

 : اين گونه بوددر اين تاريخ  يب شوراترک
 :زمانهای عضوسا
 هوادار(شيخي مدارس عالي کشور با نمايندگي  و ها دانشگاه استادان متعهد) ١

 )مجاهدين
 هوادار(نمايندگي هدايت اهللا متين دفتری  باجبهه دموکراتيک مردم ايران ) ٢

 )مجاهدين
نمايندگي جالل گنجه ای   با)داد(استقالل ايران دموکراسي و جمعيـت دفاع از) ٣

 )ناهديمج هوادار(
 نمايندگي مهدی سامع هويت بابرنامه فدايي خلق ايران پيرو های  کيسازمان چر) ٤

 )هوادار مجاهدين(
 ايرانق سازمان مجاهدين خل) ٥
 )مجاهدين هوادار(ابراهيم مازندراني با نمايندگي کانون توحيدی اصناف) ٦
 

 :شورا های عضو شخصيت
 )مجاهدين هوادار(هزارخاني  منوچهر)١
 )چپ از جداشدگان شورای متحد( قصيم کريم)٢
 )مجاهدين هوادار( زيرکباش حميد)٣
 )مجاهدين هوادار(اديبي  اصغر)٤
 

 : شوراي ملي مقاومت مي گويد ترکيب جديد مورد خانبابا تهراني درمهدي 
. هاي ديگري براي تزئين حجله خود داشتند و نه بيش نياز به آذين بندي گوئي تنها ...

مانعي در راه پيوستن ساير نيروها به شورا بودند و به جاي , د بزرگ بينيخو مجاهدين با
اقدام به ايجاد سازمانها و  تصحيح کمبودهاي خود که مورد انتقاد ساير اعضاي شورا بود،

بين المللي، ترکيبي   با اين خيال که در عرصه افکار.شورا نمودند گروههاي تابع خويش در
 به نمايش ,شورا عضو هستند طبقات جامعه را که در اقشار ونمايندگي تمامي  گسترده از
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در واقع وقتي ديدند که گسترش واقعي شورا عملي نشد، با اضافه کردن اسامي به  .گذارند
واقعيت اين بود که با خروج بني صدر از شورا و . نمايش گستردگي صوري شورا پرداختند

هاي  ايران و برخي شخصيتچپ و حزب دمکرات کردستان  در پي آن شوراي متحد
سازمان مجاهدين به مناسبت ازدواج رجوي با  و ماجراي انقالب ايدئولوژيک در عضو

يران  ا- رجوي ، رجوي -با تولد شعار ايران  واقعي شورا مريم عضدانلو، چراغ حيات
و به چرخ پنجم مجاهدين  شد  ترکيب شورا کامال يکدست پي اين ماجرا  در. خاموش شد

 .بدل شد
 اين هم يکي از خصوصيات جالب شورا بود که هويت مستقل نداشت و وقتي مجاهدين 

چرا که ميهماندار و صاحب خانه آنها بوده و همه چيز در .  تعطيل مي شد,نمي خواستند
عنوان بقيه اعضاي شورا مي توانستيم جلسات شورا را ادامه ه البته ما ب. اختيارشان بود

 .ي يافت و معلوم بود که تماشاچي هستيماما جنبه رسمي نم. دهيم
آنها زماني که درگير تضادهاي درون سازمان خود و شورا بودند، ناگهان تحت عنوان  

عنوان رهبري نوين انقالب ايران، خود ه انقالب ايدئولوژيک و برگزيدگي مسعود و مريم ب
ع تفکر سياسي را به را رهبر بالمنازع انقالب ايران معرفي کرده و با چنين روشي هر نو

ساختاري به نام شوراي ملي مقاومت  چنين مقطعي ديگر ماندن در از .ريشخند گرفتند
آنها در ادامه چنين روشي با استقرار در خاک عراق تير خالص را به شانس  .ميسر نبود

البته هنوز اين جا و آن جا به نام شوراي ملي مقاومت سخن  .تاريخي خود شليک کردند
 که چنين پديده اي وجود مستقل و واقعي نداشته و از ميان د، اما همه مي دانندمي گوين

 .رفته است
 : اظهار مي دارد»پيوند«نشريه در مصاحبه با بهمن نيرومند 

کامال روشن شد که سازمان مجاهدين هرگز قصد ائتالف  براي ما پس از چند ماه ديگر...
تر به يک ائتالف صوري با افراد و سازمانهاي نداشته است و فقط بخاطر کسب اعتبار بيش

کاسه صبر ما زماني لبريز شد که متوجه شديم مجاهدين بدون . خوشنام تن داده است
اطالع شورا ماههاست که با حکومت خونخواري چون حکومت صدام حسين مشغول 

  .مذاکره جهت انتقال مرکز شورا به عراق هستند
 : عنوان مي کند »پيوند«با نشريه در مصاحبه  نيز، حسن ماسالي 

عناصر جدي و صاحب نظر و با  ها و مجاهدين به جاي کوشش براي جذب گروه
اين عناصر وظيفه داشتند در . شخصيت، به عناصر فرصت طلب و فرمانبر ميدان دادند

                                                           
ات صفح ١٣٨٠انتشار چاپ اول گفتگوی حميدشوکت با خانباباتهراني، نشر» نگاهي ازدرون به جنبش چپ ايران«) 

 ۴۵۹ و ۴۴۰، ۳۹۸
 ۲۰۱ فحه ص۱۳۸۰نشر انجمن ايران پيوند چاپ اول بهار»  ملي مقاومتفراز وفرودشورای«کتاب )  
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مقابل مجاهدين و مسعود رجوي تمکين کنند و در مقابل به منتقدين مجاهدين فحاشي 
  .کنند
همين کتر منصور فرهنگ نماينده سابق شورا در امريکا در مصاحبه با د

 :نشريه مي گويد
اين است که شوراي ملي مقاومت از بدو تأسيس حربه اي در اختيار  حقيقت امر.

غالب اعضاي شورا به اين امر آگاه بودند ولي  .و هيچ هويت مستقلي نداشت مجاهدين بود
 شاه و مخالفت قاطع سازمان با خميني و آخونديسم، رژيم بخاطر مبارزات مجاهدين با

تمايالت ضد دمکراتيک رهبري مجاهدين را به مثابه واقعيتي تلخ ولي قابل اصالح فرض 
 تغيير و تحول آنان چشم مي کردند و با دل بستن به کرامت رهبري مجاهدين، به سراِب

 تابع بي چون و چراي هر فرد را( سازمان مجاهدين خلق تشکيالتي لنينستي . دوختند
يک ايدئولوژي فراگير و مطلق گرا پيروي مي کند و رهبري  است و از) مافوق قرار دادن

همانطوريکه لنين خداي کمونيست شوروي بود و . سياسي را با پيامبري مشابه مي داند
او گناه کبيره و غير قابل گذشت محسوب مي شد، مسعود رجوي نيز خداي  از انتقاد

او گناه کبيره و غير قابل گذشت محسوب مي  انتقاد از   است و اهدين خلقسازمان مج
آزاديهاي سياسي و يا توقع همکاري در  چنين فرقه اي نمي توان انتظار حمايت از از. شود

بنابراين تعجب آور نيست که سازمان مجاهدين خلق، همانند . يک جبهه دمکراسي داشت
چون ابزاري براي کار فرقه اي  معتقد به دمکراسي راعناصر آزاديخواه و  خميني و شرکاء،

  .معنوي با آنان نداشتند و هيچگونه قرابت اصولي و شورا جمع کرده بود خود در

مورد  در دکتر علي اصغر حاج سيد جوادي از سياستمداران معروف ايران نيز
 :شورای ملي مقاومت مي گويد

رد که به طور مسلم به جز حزب دمکرات قبل از همه بايد به اين واقعيت اشاره ک.
اعالميه هاي شوراي  کردستان و سازمان مجاهدين خلق، دو يا سه سازمان ديگري که در 

ملي مقاومت از آنها نام برده مي شود، سازمانهائي ساختگي بودند که نه داراي تشکيالت 
رجي نداشتند و فقط به در واقع وجود خا اينگونه سازمانها. بودند و نه داراي نفرات و اعضاء

قصد شورائي جلوه دادن هر چه بيشتر زائده هاي کنار سازمان مجاهدين ايجاد شده 
  .بودند

 

                                                           
 ۱۸۰ فحه ص۱۳۸۰نشر انجمن ايران پيوند چاپ اول بهار» فراز وفرودشورای ملي مقاومت«کتاب )  

 ۱۶۷-۱۶۶ات همانجا صفح)  
 ۶۶همانجا صفحه )  
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 خروج افراد مزاحم از دست شدن شورا و يک از بعد ١٣٦٥ ارديبهشت ٢٣تاريخ  در
 مورخ   طارق عزيز بيانيه مشترک رجوی و در شده اتخاذتصميم ا باالخره شورآن، 
 اروپا از طي بيانيه ای انتقال مسئول شورا گذاشت و به مرحله اجرا  را١٣٦١ ماه دی١٩

 :اعالم کردا عراق ر به خاک کشور
 سازماندهي نيروهای مسلح انقالب از برای گسترش و  شورای ملي مقاومت اين انتقال را

 به خاک ميهن مي داند آخرين گام برای عبور نزديک امری الزم و
مجاهدين بادولت  تقال همگي اعضای شورا که مخالف رابطه شورا وقبل از اين ان

 اين تاريخ ايران ششمين سال جنگ با در. عراق بودند، از شورا بيرون رفته بودند
 .مي گذراند دشمن خارجي عراق را

استقبال  مورد و شد بغدادفرودگاه رجوی وارد   مسعود١٣٦٥ خرداد ١٧تاريخ  در
 .مالقات کردحسين صدام  بعد با روز چند و گرفت قراراقی ريک هيئت عاليرتبه ع

  شورا١٣٧٠ مهرماه ٢٤ تارجوی به خاک عراق د و يعني سال ور۱۳۶۵از سال 
وعيدهای صدام به  دنبال وعده وه سازمان ب. خارجي نداشت گونه وجود  هيچعمالً

 ه شوراکاری ک تنها. دشده بوفراموش  در اين ميان شوراه بود و عراق نقل مکان کرد
 فروردين  در»حقوق زنان و ها آزادي«تصويب طرح  ،عرض اين پنج سال انجام داد در
آن حمله فروغ  از بعد و عراق تمام شده بود  جنگ ايران وياناين م در. بود ١٣٦٦ ماه

تحليل . آب کرده بود نقش بر تمام تحليل های سازمان را ،مرگ خميني نيز جاويدان و
بدون اين  و مرگ خميني به موجوديت رژيم بستگي دارد  وکه جنگ بوداين سازمان 

ولي جنگ تمام . خواهد شدسرنگون  و تاب بياورد حتي يک روز دو، رژيم نمي تواند
گذاشته  کنار را که شورا سازمان نيز. خوردنتکان هم آب   آب از ومردهم خميني  ،شد

مي کشيد،  پيروزي تاجنگ جنگ  نعره ١٣٦٦تشکيل ارتش آزاديبخش درسال  با وبود 
 شدن از اميد نا و ١٣٦۷مردادماه  فروغ جاويدان درعمليات شکست فضاحت بار  از بعد

 بازگردد و به اروپا كوشيد دگر باره و آورد روي دوباره به شوراسرنگوني رژيم، 
 .گيرد سر از  را اشفعاليت سياسي

ي  ديگرگروه ا سازمان ي،شدموکراتيک  ماهيت ضديدليل افشاه که ب آنجا ولي از
از درون  مجاهدين بگذارد، گسترش شورا اختيار دربست در نمي خواست خودش را

در واقع سازمان از اين سرفصل . و از ميان اعضاي سازمان آغاز شدروابط سازمان 
 . تزريق كردملي مقاومتبه شوراي مستقيماًاعضاي خودش را 
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  عضو١١ با عضويت که پاريس اعالم کرد در شورا، ١٣٧٠ مهرماه ٢٤تاريخ  در
نمايندگان ثابت  و شوران اصل دبيرا اعضای جديد، دراين  . موافقت كرده استجديد
درحقيقت يعني . در آمدند که به عضويت شورا کشورهای مختلف بودند در شورا

 گروه يا  ديگر،به بيان ديگر. در آمدند اعضای سازمان به عضويت شورا هواداران و
 .ان نبودمي شخص دگرانديشي در

 :از عبارت بودند ن از اعضای جديد که اسامي شان اعالم شد، ت۶ 
 )سازمان مجاهدين عضو(برق زاهدی  سنا) ۱
 )سازمان مجاهدين عضو(حسين مهدوی  محمد) ۲
 )سازمان مجاهدين عضو(محسن رضايي ) ۳
 )سازمان مجاهدين عضو(رفيعي نژاد  نادر) ۴
 )سازمان مجاهدين عضو(يتاليا ا حسين نقدی نماينده شورا در محمد) ۵
 )سازمان مجاهدين هوادار(نورديک  خزايي نماينده شورا در پرويز) ۶
 
 ٨٨. بنا به گفته سازمان انجام گرفت  شورابزرگترش س اولين گ١٣٧١آذرماه  در

نگاهي  .افزايش يافت  عضو١٠٩ به ٢١از اعضای شورا تعداد. اضافه شدند به شورا نفر
 اينجا که اعضای سازمان مجاهدين در دهد نشان مي ، جديديکوتاه به ليست اعضا

  هم عضو،نفريعني . شده اند شورا تحت عنوان اعضای ارتش آزاديبخش همزمان عضو
 باضافه اينکه .شورا هم عضو سازمان مجاهدين است، هم عضو ارتش آزاديبخش و

 .هست نيز شورا عنوان سازمان عضوه سازمان مجاهدين خودش ب
سازمان به  هواداران مجاهدين هستند که به دستور هم اعضاء و باز اينجا در

از اين در واقع نوعي شورا   دراين اعضاي جديدعضويت . مي آيند عضويت شورا در
 .بودجيب به آن جيب ريختن 

بولتن خبري مجاهدين  اعضای جديد شورا به نقل از نفره ٨٨نيست نگاهي به ليست  بد
 :بياندازيمکه درصفحات بعد درج شده اند،  ١٣٧١ماه  دي٤ به تاريخ ٢٣٤شماره 
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 ليست اعضای شورا
 ١٣٧١            ديماه       ۲۵جدول شماره 

  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
مسئول سازمانهای بين المللي در ستادروابط بين المللي  سال آذری ۱

 مجاهدين

 فرماندهي ارتش آزاديبخشازاعضاء ستاد سپيده هيميابرا ٢

مسئول روابط خارجي وازاعضاء ستادفرماندهي ارتش  مهدی يشمچيابر ٣
 آزاديبخش

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش زهره اخياني ٤

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش طوبي ارجمندی ٥

 کارشناس شرکت مخابرات ايران نصراهللا  زادهعيلاسما ٦

 ائي مجاهدينعضوهيئت اجر مهدی افتخاری ٧

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش مريم  اکبرزادگان ٨

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور مرضيه  باباخانی ٩

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش زهرا ييبخشا ١٠

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش مهدی  براعی ١١

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين معصومه  بلورچی ١٢

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش مژگان  ييپارسا ١٣

  عزيزاهللا پاک نژاد ١٤

 مسئول سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور بدری  رطباخپو ١٥

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور مهرافروز نگاريکرپ ١٦

 دکترای مهندسي برق از آمريکا محمدحسين  تسوجی ١٧

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين ه صديق تقی آبادی ١٨

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين محمدعلي  حيدیتو ١٩

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين محمدعلي  جابرزاده انصاری ٢٠

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش محبوبه  یيدجمش ٢١

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش عفت  جوادی اصل ٢٢

 بين المللي مجاهدينازمعاونان روابط  سروناز ت سازيچ ٢٣

 معاون وزيرکشور ومعاون وزيرارشاد ملي پس ازانقالب يزدان  حاج حمزه ٢٤

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش مهری حاجی نژاد ٢٥

 ادامه جدول درصفحه بعد
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 ١٣٧١ديماه                ۲۵جدول شمارهادامه 

  ويا شغلي تعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 زاديبخشاز معاونتهای ارتش آ کبری  حاج يوسف مختار ٢٦

 معاون هيئت اجرائي مجاهدين احمد ف نژاديحن ٢٧

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين محمد اتیيح ٢٨

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش نيکو خائفی اشکذری ٢٩

 عضوسازمان مجاهدين-دبيرشورای ملي مقاومت مهدی  صفتييخدا ٣٠

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش فريبا خداپرستي ٣١

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور انهتر داوران ٣٢

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين عباس داوری ٣٣

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش ژيال يهيمد ٣٤

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش ابراهيم ذاکری ٣٥

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش بتول ييرجا ٣٦

  بعدادامه جدول درصفحه
 

 
 ١٣٧١مسئول ودبيران شورا در سال 

،  مسعودرجوی )عضوسازمان مجاهدين(سين مهدوی، محمدح)عضوسازمان مجاهدين(سنابرق زاهدی: ازراست
 ) عضوسازمان مجاهدين(،  نادررفيعي نژاد)عضوسازمان مجاهدين(، محسن رضايی)مسئول شورا(



 شورای ملي مقاومت

٣٥٩ 

 ١٣٧١ديماه                ۲۵جدول شمارهادامه 

  ويا شغلي تعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 ازمديران کارخانة ذوب آهن اصفهان هوشنگ  رجوی ٣٧

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش کبری  حيمير ٣٨

 عضوسازمان مجاهدين-دبيرشورای ملي مقاومت نادر رفيعي نژاد ٣٩

 عضو شورای جبهه دموکراتيک ملي ايران حمدرضام روحاني ٤٠

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور هاجر ريحاني ٤١

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش زهرا زارع پور ٤٢

 عضوسازمان مجاهدين-دبيرشورای ملي مقاومت سنابرق  زاهدی ٤٣

 مسئول دفترستادارتش آزاديبخش فروغ  زرکش يزدی ٤٤

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش مهوش هریسپ ٤٥

 مسئول روابط بين المللي مجاهدين محمد سيدالمحدثين ٤٦

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش حميده شاهرخي ٤٧

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش سهيال شعباني ٤٨

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين زهره شفايی ٤٩

 رماندهان ارتش آزاديبخشازف اکرم شهرابي فراهاني ٥٠

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش سهيال صادق ٥١

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور رباب  صادقپور ٥٢

 کارخانه دار ازکانون توحيدی اصناف غالمحسين صادقي ٥٣

 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور مريم  صالح ٥٤

 ئت اجرائي مجاهدينعضوهي شهرزاد صدر ٥٥

 ازمعاونان روابط بين المللي مجاهدين سونا صمصامي ٥٦

 استاد موسيقي حميدرضا طاهرزاده ٥٧

 عضوچريکهای فدائي خلق ايران اسداهللا طاهری ٥٨

 از معاونتهای ارتش آزاديبخش کبری طهماسبي ٥٩

 ازمعاونان روابط بين المللي مجاهدين سونا صمصامي ٥٦

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش ه رقي عباسي ٦٠

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين محمود عضدانلو ٦١

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش محمود عطايی ٦٢

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٦٠ 

 ١٣٧١ديماه                ۲۵جدول شمارهادامه 

  ويا شغلي تعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 انشين رئيس ستادارتش آزاديبخشج عذرا علوی طالقاني ٦٣
 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش شهره  عين اليقين ٦٤
 ازمعاونان سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور مريم  فضل مشهدی ٦٥

مسلم  فيالبي ٦٦
 اسکندر

 قهرمان کشتي

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش وجيهه  کرباليی ٦٧

 نتهای ارتش آزاديبخشاز معاو راضيه  کرمانشاهي ٦٨

 ازاعضاء ستادفرماندهي ارتش آزاديبخش مهناز  کرمي ٦٩

 مسئول مرکزحقوق بشردر روابط بين المللي مجاهدين فرشته  کريمي سنجاني ٧٠

 مسئول چريکهای فدائي خلق ايران درآلمان جواد کياني نجفي ٧١

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش زهرا گرابيان ٧٢

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش بهمحبو لشکری ٧٣

 عضو شورای جبهه دموکراتيک ملي ايران مريم  متين دفتری ٧٤

 مسئول ستادتبليغات مجاهدين زهرا مريخي ٧٥

 ازکانون توحيدی اصناف-صاحب صنايع نساجي يزدباف حاج حسين  مسيح ٧٦

 معاون ارشدستادفرماندهي داخل کشور مهين مشفق نيا ٧٧

سرهنگ خلبان، فرماندة پايگاه هفتم ترابری هوائي پس  بهزاد معزی ٧٨
 ازانقالب

 عضوهيئت اجرائي مجاهدين شهره مقدس جعفری ٧٩

 عضوسازمان مجاهدين-دبيرشورای ملي مقاومت محمدحسين مهدوی ٨٠

 عضوکميته مرکزی سازمان چريکهای فدائي خلق ايران زينت  ميرهاشمي ٨١

 ط بين المللي مجاهديناز معاونان رواب دولت  نوروزی ٨٢

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش زهرا همداني ٨٣

 عضوسازمان مجاهدين اسماعيل  وفايغمايی ٨٤

 از اعضاء ستادفرماندهي داخل کشور فرشته  يگانه ٨٥

 پزشک جواد يوسف معمار ٨٦

 بدليل امنيتي فعالاعالم نمي شود   ٨٧

 بدليل امنيتي فعالاعالم نمي شود   ٨٨

 



 شورای ملي مقاومت

٣٦١ 

 ٢٢ به تاريخ ٣١٦شماره  نشريه مجاهد ١٣٧٢ماه شهريور يعني سال بعد در
عراق   که در١٣٧٢ شهريور ٧  در تاريخاجالس شورا که در داد  خبر١٣٧٢شهريور 
ليست  در. ه استکرد افزايش پيدا  نفر٢٣٥به  ١٠٩از ا اعضای شور تعدادشد،  برگزار

 سازمان دوباره اعضای خودکه  وضوح مشاهده مي شوده ب نيز اسامي اعضای جديد
سمپات  ند، ازبودمجاهدين ن که عضوهم افرادی  .زده است جا نام اعضای شوراه ب را

 .نددمحسوب مي شاين سازمان های درجه يک 
مرکب شورايي تشکيل شورای دلخواهش يعني  از را بنابراين سازمان نيت اصلي خود

 .گذاشت به مرحله اجرا يک فکر دست و يکي افراد از
 آينده ايران انتخاب عنوان رئيس جمهوره مريم رجوي ببود كه ين اجالس  همدر

 رسيدعدد  ١٨کميسيون های شورا به  تعداد و شد) انتصاب(
 کميسيون های شورا 

 ۱۳۷۲       شهريور       ۲۶جدول شماره 

 تعلق سازماني  مسئول کميسيون  نام کميسيون رديف
 عضومرکزيت سازمان مجاهدين انهفرشته يگ کميسيون آموزش وپرورش ۱

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين محمودعضدانلو کميسيون اقتصاد ٢

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين ابراهيم ذاکری کميسيون امنيت وضدتروريسم ٣

 بدون حزب محمدرضاروحاني کميسيون امورمليتها ٤

 هوادار سازمان مجاهدين صالح رجوی  کميسيون بهداشت ودرمان ٥

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين زهرامريخي کميسيون تبليغات ٦

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين محمد سيدالمحدثين کميسيون خارجه  ٧

 هوادار سازمان مجاهدين محمدعلي شيخي کميسيون دانشگاهها ٨

 جبهه دموکراتيک مردم ايران مريم متين دفتری  کميسيون زنان ٩

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين چيمهدی ابريشم  کميسيون صلح ١٠

 عضو سازمان چريکهای فدايي مهدی سامع کميسيون صنايع ١١

 بدون حزب هادی مهابادی کميسيون علوم وپژوهش ١٢

 بدون حزب منوچهرهزارخاني کميسيون فرهنگ وهنر ١٣

 جبهه دموکراتيک مردم ايران هدايت اهللا متين دفتری و حقوق بشر کميسيون قضايي ١٤

 عضومرکزيت سازمان مجاهدين عباس داوری  ميسيون کارک ١٥

 بدون حزب  کريم قصيم  کميسيون محيط زيست ١٦

 هوادار سازمان مجاهدين  جالل گنجه ای کميسيون مذاهب وآزادی اديان ١٧

 هوادار سازمان مجاهدين مسلم اسکندرفيالبي  کميسيون ورزش ١٨



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٦٢ 

 مورخ         ٣١٦مجاهد شماره نشريه از   به نقل ليست اعضای جديد۲۷جدول شماره  در
 : شوددرج مي١٣٧٢  شهريور٢٢

 ليست اعضای شورا
 ۱۳۷۲       شهريور       ۲۷جدول شماره 

  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين فاطمه آدرسي ١

 سردبير روزنامة مجاهد محمدابراهيم  آل اسحاق ٢

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش سين ح ابريشمچي ٣

 ازمسئوالن سياسي مجاهدين محمود احمدي ٤

 دکترای حقوق حميدرضا اسحاقي ٥

 نويسنده وشاعر حميد اسديان ٦

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش مرتضي اسماعيليان ٧

 از مسئوالن ستادتبليغات مجاهدين مهين  افشار ٨

 استاد دانشگاه لندن حميد اقوامي ٩

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش فرهاد الفت ١٠

 مهندس کشاورزی اطهر انوري ١١

 عضوکانون توحيدی اصناف اسداهللا  اوسطي ١٢

 هنرمند واستادموسيقي کاميار ايزدپناه ١٣

 دکترطب نفيسه بادامچي ١٤

 ازصاحبان صنايع عبدالرضا اقرزادهب ١٥

 موزشهایارتش آزاديبخش مسئول طرح وبرنامه درآ فاطمه  بديع زادگان ١٦

 عضو سازمان مجاهدين جواد  برائي ١٧

 عضو سازمان مجاهدين محمدجواد برومند ١٨

 از شورای رهبری مجاهدين زهره  بني جمالي ١٩

 سرگرد ارتش  محمود بني هاشمي ٢٠

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش ماندانا بيدرنگ ٢١

 ناز شورای رهبری مجاهدي نسرين  پارسيان ٢٢

 ازمسئوالن روابط بين المللي مجاهدين هاله  پورکرامتي ٢٣

 ازمسئوالن روابط خارجي ارتش آزاديبخش اصغر پوريامفرد ٢٤

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش معصومه پيرهادي ٢٥

 عضو سازمان مجاهدين علي محمد تشيد ٢٦

 ادامه جدول درصفحه بعد



 شورای ملي مقاومت

٣٦٣ 

 ۱۳۷۲       شهريور       ۲۷جدول شماره ادامه 

  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  عضوسازمان مجاهدين-نماينده شورا دراردن عالءالدين  توران ٢٧

 مديريت آماروترابری ارتش آزاديبخش زهرا توکلي ٢٨

 ازمعاونت اموراداری ارتش آزاديبخش زهرا تيفتکچي ٢٩

 عضو سازمان مجاهدين عبداهللا دهجعفرزا ٣٠

 استاد دانشگاه در واشنگتن سعيد يجمشيد ٣١

 از مسئوالن ستادتبليغات مجاهدين هايده حجتي ٣٢

 مديريت تهيه وخريد ارتش آزاديبخش عفت حداد ٣٣

حسيني تاش  ٣٤
 شيرازي

 مديريت مهندسي وتأسيسات ارتش آزاديبخش شهال

 فوق ليسانس مهندسي الکترونيک مسعود خدابنده ٣٥

 اندهان ارتش آزاديبخشازفرم علي  خدايي صفت ٣٦

 ازمديريت مخابرات ارتش آزاديبخش قدسي  خرازيان ٣٧

 ازمعاونت عمليات ارتش آزاديبخش فاطمه  خردمند ٣٨

خورسندي  ٣٩
 آشتياني

  عضوسازمان مجاهدين–مسئول سيمای مقاومت  زيبا

 ازمعاونت اموراداری ارتش آزاديبخش العي خياباني ٤٠

 عضای ستادفرماندهي مجاهدين درداخل کشورازا فائزه خياط حصاري ٤١

 ازفرماندهان پشتيباني رزمي ارتش آزاديبخش حسين  دادخواه ٤٢

ازمعاونت آموزش ورسته های تخصصي ارتش  حسين  داعي االسالم ٤٣
 آزاديبخش

 مديريت آموزش ارتش آزاديبخش فاطمه  داعي االسالم ٤٤

  عضوسازمان مجاهدين-نماينده شورا درآلمان محمدجواد اندبير ٤٥

 از مديريت اردنانس ارتش آزاديبخش زينب  ذبيحي ٤٦

 ازاعضای ستادفرماندهي مجاهدين درداخل کشور حسين  ربوبي ٤٧

 از شورای رهبری مجاهدين زهرا رجبي ٤٨

 متخصص وجراح ارتوپد احمد رجوي ٤٩

 ازاعضای ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش آزاده رضايي ٥٠

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه  رضايي ٥١

  عضوسازمان مجاهدين-نماينده شورا درهلند کمال  رضايي ٥٢

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٦٤ 

 ۱۳۷۲       شهريور       ۲۷جدول شماره ادامه 

  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 مديريت آمار وکامپيوتر ارتش آزاديبخش فاطمه رمضاني ٥٣

 عضو سازمان مجاهدين هادي  انوشن رور ٥٤

ازمعاونت آموزش ورسته های تخصصي ارتش  افسانه زهري ٥٥
 آزاديبخش

 عضوسازمان مجاهدين عبدالصمد ساجديان ٥٦

 مسئول زندانهای -ازمعاونت پرسنلي ارتش آزاديبخش سيدمحمد  سادات دربند ٥٧
 مجاهدين

 ازشورای رهبری مجاهدين حشمت  سريري ٥٨

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش حکيمه  ژادسعادت ن ٥٩

شمس  سعادتي ٦٠
 الحاجيه 

 ازمعاونت عمليات ارتش آزاديبخش

 آسيستان پيشين دانشگاه درآمريکا مدطاهرمح سعيدي ٦١

 استاد دانشگاه در آمريکا حسين سعديان ٦٢

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش نيره سلطاني ٦٣

 تش آزاديبخشازفرماندهان ار محسن  سياهکاله ٦٤

 مديريت توپخانه ارتش آزاديبخش حوريه  سيدي ٦٥

 عضوسازمان مجاهدين محمد سيدي کاشاني ٦٦

 جراح عباس  اکريش ٦٧

 فوق ليسانس ژنتيک پروين  شاه محمديان ٦٨

 فوق ليسانس روانشناسي صديقه  شاهرخي اميري ٦٩

 عضوسازمان مجاهدين اصغر شريفي ٧٠

 رخبرنگا ايرج  شکري ٧١

 ازشورای رهبری مجاهدين ثريا شهري ٧٢

 مديريت اردنانس ارتش آزاديبخش مهناز شهنازي ٧٣

 از مديريت اموراداری ارتش آزاديبخش سعيده  صبوري ٧٤

 ازفرماندهان ارتش آزاديبخش مهناز صمدي ٧٥

ازمعاونت آموزش ورسته های تخصصي ارتش  عباس  صنوبري ٧٦
 آزاديبخش

 از مسئوالن ستادتبليغات مجاهدين ه حميد طاعتي اصل ٧٧

 ادامه جدول درصفحه بعد



 شورای ملي مقاومت

٣٦٥ 

 
 ١٣٧۲ شهريورماه          ۲۷جدول شمارهادامه 

  ويا شغلي تعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 مهندس الکترونيک  اميرعوفي طاقتي ٧٨

 آرشيتکت مجتبي  طايفه حسينلو ٧٩

 دکتای مهندسي صنايع تقي  طباطبايي آرائي ٨٠

 ازفرماندهان پدافند ارتش آزاديبخش احمد  طبايي ٨١

 عضوسازمان مجاهدين محمد طريقت ٨٢

 مديريت خدمات پزشکي ارتش آزاديبخش سهيال طريقي ٨٣

 مديريت مخابرات ارتش آزاديبخش ژيال طلوع ٨٤

 مديريت مهندسي رزمي ارتش آزاديبخش فاطمه طهوري ٨٥

  زندانبان وشکنجه گر -مجاهدينعضوسازمان  عبدالمجيد عالميان ٨٦

 از مسئوالن روابط خارجي ارتش آزاديبخش محبوبه  عالي ٨٧

 هنرمند نقاش بهرام  عاليوندي ٨٨

 ازمسئوالن سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور زهره  عطريان ٨٩

 عضوسازمان مجاهدين بتول  لوي طالقانيع ٩٠

 تبليغات مجاهدينمسئول بخش کردی درستاد نوزاد علي نژاد ٩١

 از مديريت مهندسي وتأسيسات ارتش آزاديبخش مهدي  فتح اهللا نژاد ٩٢

 عضوسازمان مجاهدين مهدي  فيروزيان ٩٣

  عضوسازمان مجاهدين-کارشناس تسليحات زرهي  محمد ديري مدرسق ٩٤

 ورزشگار محمد قرباني ٩٥

 رج کشورازمسئوالن سازمان سياسي مجاهدين درخا سهيال قنبرنژاد ٩٦

 مديريت مهندسي وتعميرات  ارتش آزاديبخش منيژه کريمي ٩٧

 نويسنده وشاعر فريدون  گيالني ٩٨

 فرمانده دانشکده فرماندهي ارتش آزاديبخش گيتي  گيوه چينيان ٩٩

 زرتشتي  منصور لوائي ١٠٠

 از فرماندهان ارتش آزاديبخش مهدي مددي ١٠١

  ارتش آزاديبخشاز فرماندهان اسماعيل مرتضايي ١٠٢

 از فرماندهان ارتش آزاديبخش مهرانه  مستاني ١٠٣

 از مديريت توپخانه ارتش آزاديبخش حسين مشارزاده ١٠٤

 ليسانسيه شيمي مهين  مشکين فام ١٠٥

 ادامه جدول درصفحه بعد



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٦٦ 

 
 ١٣٧۲ شهريورماه          ۲۷جدول شمارهادامه 

 غلي ويا ش تعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 کانديدای مجاهدين درانتخابات مجلس از آمل غالمعلي مصباح ١٠٦

 عضو سازمان مجاهدين مجيد معيني ١٠٧

 مهندس تأسيسات محمدمهدي  مفيدي ١٠٨

 از اعضای ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش رقيه  ملک محمدي ١٠٩

 ازمعاونت سررشته داری ارتش آزاديبخش محمدرضا مناني ١١٠

 از فرماندهان ارتش آزاديبخش جالل  منتظمي ١١١

 ورزشکار بهرام مودت ١١٢

 ازمديريت مهندسي وتأسيسات ارتش آزاديبخش رسول مهدلوترکمان ١١٣

 از فرماندهان ارتش آزاديبخش محمود مهدوي ١١٤

 ازمسئوالن سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور رباب  مهدويه ١١٥

 فيلمساز بهروز  ميرزايي ١١٦

 عضو سازمان مجاهدين نظام  ميرمحمدي ١١٧

 ازشورای رهبری مجاهدين مهناز ميمنت ١١٨

 استاد دانشگاه درآمريکا عباس ميناچي ١١٩

 نماينده شورادرايتاليا محسن  نادي شبستري ١٢٠

 از طايفه ناروبي بلوچستان عظيم  ناروبي ١٢١

 عضو سازمان مجاهدين محمدمهدي  ناهيد ١٢٢

 از فرماندهان ارتش آزاديبخش حسن  کينظام المل ١٢٣

 دبيردبيرستانهای تهران زهرا نوري ١٢٤

 دکترایروابط بين المللي  منشور وارسته ١٢٥

 از سازمان سياسي مجاهدين درخارج کشور مينا وطني ١٢٦

 خواننده اُپرا ناهيد ديهمت آبا ١٢٧

 مديرمدرسه اداری ارتش آزاديبخش بتول يوسفي ١٢٨

 
 

 :عبارت بودند از ۱۳۷۳کشورهای مختلف جهان در آبان ماه  ان شورا درنمايندگ
 )سازمان مجاهدين هوادار (انگلستان بهمن اعتماد در) ۱
 )سازمان مجاهدين عضو(آمريکا  بني صدر در مسعود) ۲
 )سازمان مجاهدين عضو(اردن   عالءالدين توران در)۳



 شورای ملي مقاومت

٣٦٧ 

 ) اهدينسازمان مج هوادار(پرويز خزائي در اسکانديناوی )۴
 )سازمان مجاهدين عضو(دبيران درآلمان   جواد)۵
 )سازمان مجاهدين هوادار(سويس  فرانسه و  صالح رجوی در)۶
 )سازمان مجاهدين عضو( کمال رضائي در هلند )۷
 )سازمان مجاهدين هوادار( هادی مهابادی در کانادا )۸
 )سازمان مجاهدين هوادار(ايتاليا   محسن نادی شبستری در)۹
 
 ۵۸۳به  را اعضای شورا  تعداد۱۳۷۶شهريوردر و بسنده نکرد نيز كار ازمان به اينس

 .دادش يافزاتن 
که تا بحال مقاومت ملي شورای اعضای  تن از۵۵۳ليست اسامي  ۲۸در جدول شماره 

 :در مورد اين جدول ذکر نکات زير ضروری است. درج شده استاعالم شده اند، 
اثبات رسانيدن اين حقيقت است که شورای ملي مقاومت منظور از درج اين اسامي ب -۱

. با اکثريت آراء از اعضا، مسئولين و فرماندهان سازمان مجاهدين تشکيل شده است
 قيد »عضو سازمان مجاهدين«بنابراين در جلوی تعلق سازماني ويا شغلي تنها عبارت 

 .استشده واز ذکر رده ويا مسئوليت دقيق فرد مربوطه خودداری گرديده 
از ليست تاحد امکان يا کشته شده اند،  اسامي افرادی که از شورا خارج شده و -۲
 .ده استشذف ح
       اين ليست از طرف اعضای جداشده سازمان تهيه وتنظيم شده والزاماً کامل -۳

مضافاً به اينکه بسياری از افراد غيرمجاهد نامبرده در جدول فوق الذکر . نمي باشد
از مدتها پيش از شورا جدا شده ولي اين موضوع را رسماً اعالم نکرده ممکن است که 

 . اند
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٣٦٨ 

 اسامي اعضای شورای ملي مقاومتآخرين ليست 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف

 اهدينعضوسازمان مج فاطمه آدرسي ۱

 ورزشکار جعفر آذرمگين ٢

  جعفر آذری ٣

 عضوسازمان مجاهدين سال  نجف آبادیآذری ٤

 هنرمند امير آرام ٥

 ورزشکار محمد آزادگان ٦

 هنرمند آندرانيک آساطوريان ٧

 ورزشکار حسن آقاجاني ٨

  محمدابراهيم آل اسحاق ٩

 عضوسازمان مجاهدين جمعه  حمودآل ١٠

  اعليرض ابدالي ١١
  صديقه ابراهيم پور ١٢
 عضوسازمان مجاهدين سپيده هيميابرا ١٣
 عضوسازمان مجاهدين حسين ابريشمچي ١٤
 عضوسازمان مجاهدين مهدی  يشمچيابر ١٥

  جميله يشمچيابر ١٦

 عضوسازمان مجاهدين زهرا ابوالحمزه ١٧
 عضوسازمان مجاهدين سعيد ابهری ١٨
 ورزشکار فيروزه اجاق ١٩

  معصومه تشاماح ٢٠
 عضوسازمان مجاهدين محمود احمدي ٢١
 عضوسازمان مجاهدين جواد احمدی ٢٢
 عضوسازمان مجاهدين رويا احمدی موسوی ٢٣

 نويسنده نويد اخگر ٢٤

 عضوسازمان مجاهدين فرشته اخالقي ٢٥
 عضوسازمان مجاهدين علي اخوان ٢٦

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٦٩ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف

 عضوسازمان مجاهدين زهره اخياني ٢٧
 ورزشکار اصغر اديبي ٢٨

 عضوسازمان مجاهدين مهری ارباب ٢٩
 عضوسازمان مجاهدين طوبي ارجمندی ٣٠
  ساسان اردالن ٣١
 عضوسازمان مجاهدين معصومه اردوخاني ٣٢
  منوچهر ارسطورپور ٣٣

 عضوسازمان مجاهدين فهيمه ارواني ٣٤

  مهوش استوکز ٣٥

  صالح اسحاق تبار ٣٦

  حميدرضا  اسحاقي ٣٧

 عضوسازمان مجاهدين حميد اسديان ٣٨

 عضوسازمان مجاهدين رضا اسديان ٣٩

 عضوسازمان مجاهدين سعيد اسدی طاری ٤٠

  افسانه اسعدی ٤١

  علي اصغر اسالمي ٤٢

  فرهاد اسالمي ٤٣

  نصراهللا  زادهعيل اسما ٤٤

 عضوسازمان مجاهدين مرتضي اسماعيليان ٤٥

 ورزشکار مسلم اسکندرفيالبي ٤٦

  حسين اسکندريان ٤٧

  ناطقه اشرفي ٤٨

  محمدعلي اصفهاني ٤٩

 عضوسازمان مجاهدين محمود اعمي ٥٠

 اهدينعضوسازمان مج مهدی افتخاری ٥١

 عضوسازمان مجاهدين احمد افشار ٥٢
  کبری افشار ٥٣

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٧٠ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف

 عضوسازمان مجاهدين مهين افشار ٥٤

 جاهدينعضوسازمان م هادی افشار ٥٥

  عليرضا اقدادی ٥٦

  حميد اقوامي ٥٧

  مريم اکبرزادگان ٥٨

  تيمور اکرم ٥٩
 عضو سازمان مجاهدين فرهاد الفت ٦٠
 عضوسازمان مجاهدين شهره امامي ٦١

 عضوسازمان مجاهدين مصطفي امامي ٦٢

 عضوسازمان مجاهدين فخری اميرعليپور ٦٣

 دينعضوسازمان مجاه احسان امين الرعايا ٦٤

 عضوسازمان مجاهدين علي اکبر انباز ٦٥

  اطهر انوري ٦٦

 عضوسازمان مجاهدين اسداهللا اوسطي ٦٧

 نقاش محمدرضا اولياء ٦٨

 ورزشکار سعيد ايپکچي ٦٩

 عضوسازمان مجاهدين کاميار ايزدپناه ٧٠

  محمدوثوق ايماني ٧١
 عضوسازمان مجاهدين مرضيه باباخانی ٧٢

 عضوسازمان مجاهدين عليرضا باباخانی ٧٣
  نفيسه  الربادامچي ۷۴

 عضوسازمان مجاهدين نيره بازگونه ٧٥

  شاپور باستان سير ٧٦

 عضوسازمان مجاهدين مريم باغباني خطيبي ٧٧
  عبدالرضا باقرزاده ٧٨

  ميترا باقرزاده ٧٩
  داود باقروند ٨٠

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٧١ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف

 عضو سازمان مجاهدين زهرا ييبخشا ٨١

 عضوسازمان مجاهدين فاطمه بديع زادگان ٨٢

 عضوسازمان مجاهدين محمد جواد برائي ٨٣

 عضوسازمان مجاهدين مهدی براعی ٨٤

 مان مجاهدينعضوساز نسرين برنجي  ۸۵

 عضوسازمان مجاهدين محمدجواد برومند ٨٦

 عضو سازمان مجاهدين )اميد(شهرام برومند ٨٧
  نجمه برومند ٨٨
 عضوسازمان مجاهدين مهناز بزازی ٨٩

 عضوسازمان مجاهدين زهرا بزرگانفر ٩٠

 عضوسازمان مجاهدين معصومه بلورچی ٩١

 عضوسازمان مجاهدين زهره بني جمالي ٩٢
  حجت اهللا بني عامری ٩٣
 عضوسازمان مجاهدين محمود بني هاشمي ٩٤

 عضو سازمان مجاهدين سوسن بني هاشمي ٩٥
 عضوسازمان مجاهدين احمد بوستاني ٩٦

  رباب بوستاني ٩٧

  محمدعلي بوستاني ٩٨

 عضو سازمان مجاهدين مهری بهبودی ٩٩

 عضوسازمان مجاهدين علي بهروزی ١٠٠

 ورزشکار محمد بهروزی ١٠١

 عضو سازمان مجاهدين ماندانا بيدرنگ ١٠٢

 عضو سازمان مجاهدين مژگان پارسايي ١٠٣

 عضو سازمان مجاهدين نسرين پارسيان ١٠٤
 عضوسازمان مجاهدين عزيزاهللا پاک نژاد ١٠٥

 عضوسازمان مجاهدين زهرا پاکدال ١٠٦

  فاطمه پروری ١٠٧
 ادامه جدول در صفحه بعد

 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٧٢ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸ره جدول شماادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضوسازمان مجاهدين شهرام پروين ١٠٨
 عضوسازمان مجاهدين محمد پروين ١٠٩
 عضوسازمان مجاهدين عليرضا پناهي ١١٠
  محبوب پورتولهي ١١١
  مجاهدينعضوسازمان بدری پورطباخ ١١٢

  اصغر پوريامفرد ١١٣
 عضوسازمان مجاهدين هاله پورکرامتي ١١٤

 عضوسازمان مجاهدين افسانه پيچگاه ١١٥
 عضوسازمان مجاهدين معصومه پيرهادي ١١٦

 عضوسازمان مجاهدين مهرافروز پيکرنگار ١١٧
  جمشيد پيمان ١١٨
 عضوسازمان مجاهدين همايون تجلي ١١٩
  سازمان مجاهدينعضو عذرا تخشيد ١٢٠
 عضو سازمان مجاهدين مريم تديني نوايي ١٢١
 عضو سازمان مجاهدين محمد تسليمي ١٢٢
  محمدحسين تسوجی ١٢٣

 عضوسازمان مجاهدين محمد علي  تشيد ١٢٤

 عضوسازمان مجاهدين صديقه  تقی آبادی ١٢٥

 عضو سازمان مجاهدين محمدعلي  توحيدی ١٢٦

 وسازمان مجاهدينعض عالءالدين  توران ١٢٧

 عضوسازمان مجاهدين زهرا توکلي ١٢٨

  زينت توکلي ١٢٩
 عضوسازمان مجاهدين فريده توکلي ١٣٠
  اقدس تهراني ١٣١
 عضوسازمان مجاهدين جعفر تهراني ١٣٢

 عضو سازمان مجاهدين حشمت تيفتکچي ١٣٣

 عضو سازمان مجاهدين زهرا تيفتکچي ١٣٤

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٧٣ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره امه اد
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضوسازمان مجاهدين محمدرضا ثاني ١٣٥
 عضوسازمان مجاهدين محمدعلي  جابرزاده انصاری ١٣٦

  سيمين جان احمدلو ١٣٧

 عضوسازمان مجاهدين ابراهيم جدی ١٣٨
 عضو سازمان مجاهدين سيما جراحي ١٣٩
 عضوسازمان مجاهدين عبداهللا دهجعفرزا ١٤٠
 عضو سازمان مجاهدين عليرضا دهجعفرزا ١٤١
  خديجه جلوخاني ١٤٢
  سعيد جمشيدي ١٤٣

 عضوسازمان مجاهدين محبوبه یيدجمش ١٤٤
 عضوسازمان مجاهدين محسن جمشيدی ١٤٥

  مهناز جهان باني ١٤٦
  حسين ن سوزجها ١٤٧

 عضوسازمان مجاهدين حشمت اهللا جوادی ١٤٨
 عضوسازمان مجاهدين عفت جوادی اصل ١٤٩
 عضوسازمان مجاهدين مريم جوان خوشدل ١٥٠
 عضوسازمان مجاهدين گلناز جواهری ١٥١
 عضوسازمان مجاهدين مهرناز جواهری ١٥٢
 عضو سازمان مجاهدين جمعه جهان نژادی ١٥٣
  مجيد جيبي ١٥٤

 عضوسازمان مجاهدين سروناز ت سازيچ ١٥٥

 عضو سازمان مجاهدين شهين حائری ١٥٦

 عضو سازمان مجاهدين يزدان حاج حمزه ١٥٧

  نجمه حاج حيدری ١٥٨

  مريم حاج خانيان ١٥٩

  فرح حاج يوسف مختار ١٦٠
 عضو سازمان مجاهدين هنگامه حاجي حسين ١٦١

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٧٤ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸ شماره جدولادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين مهری حاجی نژاد ١٦٢
  علي حامدرنجي ١٦٣

 عضو سازمان مجاهدين اکرم حبيب خاني ١٦٤

  هايده حجتي ١٦٥

 هدينعضو سازمان مجا طناز حجتي امامي ١٦٦

  عفت حداد ١٦٧

 عضو سازمان مجاهدين مهين حرمي ١٦٨

 عضو سازمان مجاهدين مجيد حريری ١٦٩

 عضو سازمان مجاهدين محصل حسن زاده ١٧٠

 عضو سازمان مجاهدين مريم حسن زاده ١٧١

  کبری حسنوند ١٧٢

 عضو سازمان مجاهدين صديقه حسيني ۱۷۳

  مجاهدينعضو سازمان شهال حسيني تاش شيرازي ١٧٤

 عضو سازمان مجاهدين حسينيه حق وردی ١٧٥

  هدايت اهللا حکيمي نژاد ١٧٦

  زهرا حلمي ١٧٧

 عضو سازمان مجاهدين احمد ف نژاديحن ١٧٨

 عضو سازمان مجاهدين محمد اتیيح ۱۷۹

 عضو سازمان مجاهدين قدرت حيدری ١٨٠

 عضو سازمان مجاهدين ناديا حيدری ١٨١

 عضو سازمان مجاهدين يکون خائفی اشکذری ١٨٢

  محمدعلي خادمي ١٨٣

 عضو سازمان مجاهدين ابراهيم خدابنده ١٨٤

  مسعود خدابنده ١٨٥

  فريبا خداپرستي ١٨٦

 عضو سازمان مجاهدين علي خدايي صفت ١٨٧

 عضو سازمان مجاهدين مهدی  صفتييخدا ١٨٨

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٧٥ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين قدسي خرازيان ١٨٩

 عضو سازمان مجاهدين مهدی خراشاديزاده ١٩٠

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه خردمند ١٩١

 نماينده شورا در اسکانديناوی پرويز خزائي ١٩٢

 عضوسازمان مجاهدين حسين شاهيخسرو ١٩٣

 عضو سازمان مجاهدين علي خلخال ١٩٤

  مسعود خواجه علي ١٩٥

 عضو سازمان مجاهدين زيبا خورسندي آشتياني ١٩٦

 عضو سازمان مجاهدين عليرضا خوشنويس ١٩٧

 عضو سازمان مجاهدين لعيا خياباني ١٩٨

 عضو سازمان مجاهدين فائزه خياط حصاري ١٩٩

 عضو سازمان مجاهدين حسين اهدادخو ٢٠٠

 عضو سازمان مجاهدين سيما دادجو ٢٠١

 عضو سازمان مجاهدين علي اصغر دارايي ٢٠٢

 عضو سازمان مجاهدين حسين داعي االسالم ٢٠٣

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه داعي االسالم ٢٠٤

 عضو سازمان مجاهدين زيبا دانشور ٢٠٥

  ترانه داوران ٢٠٦

 عضوسازمان مجاهدين سعبا داوری ٢٠٧

 عضو سازمان مجاهدين محمدجواد اندبير ٢٠٨

  فرشته دشتي ٢٠٩

 عضو سازمان مجاهدين ليال دشتي ٢١٠

  حسين دوستدارحقيقي ٢١١

 عضو سازمان مجاهدين مشهور ديانتي ٢١٢

 عضو سازمان مجاهدين ژيال يهيمد ٢١٣

 عضو سازمان مجاهدين ابراهيم ذاکری ٢١٤

 عضوسازمان مجاهدين زينب ذبيحي ٢١٥

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٧٦ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين رويا ذبيحيان ٢١٦

  مژگان رادمان ٢١٧

 هنرمند عماد رام ٢١٨

  يمرتض رامک ٢١٩

 عضو سازمان مجاهدين حسين ربوبي ٢٢٠

 عضوسازمان مجاهدين بتول رجايي ٢٢١

  احمد رجوي ٢٢٢

 رهبرسازمان مجاهدين مسعود رجوي ٢٢٣

  هوشنگ رجوی ٢٢٤

 عضو سازمان مجاهدين طيبه رحماني ماهوتي ٢٢٥

  سودابه رحمانيان ٢٢٦

 عضو سازمان مجاهدين بيژن حيمير ٢٢٧

 عضو سازمان مجاهدين مليحه حيمير ٢٢٨

  کبری حيمير ٢٢٩

  فاضله رسولي ٢٣٠

  فاطمه رضازاده خادم ٢٣١

  آزاده رضايي ٢٣٢

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه رضايي ٢٣٣

 عضو سازمان مجاهدين محسن رضايي ٢٣٤

 عضو سازمان مجاهدين کمال رضايي ٢٣٥

  سليمه رضايي ٢٣٦

 عضوسازمان مجاهدين بيژن رضايي ٢٣٧

  ابوالقاسم رضواني ٢٣٨

 عضو سازمان مجاهدين مهدی رضويان ٢٣٩

 عضوسازمان مجاهدين عاطفه رضويان ٢٤٠

 عضو سازمان مجاهدين ميترا رفيعي ٢٤١

 عضو سازمان مجاهدين نادر رفيعي نژاد ٢٤٢

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٧٧ 

 ١٣٨١بهمن ماه          تاريخ تنظيم                    ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين فاطمه رمضاني ٢٤٣

  محمدرضا روحاني ٢٤٤

 عضوسازمان مجاهدين هادي روشن روان ٢٤٥

 عضو سازمان مجاهدين هاجر ريحاني ٢٤٦

  معصومه رئوف بشری دوست ٢٤٧

  زهرا زارع پور ٢٤٨

 ضو سازمان مجاهدينع سنابرق زاهدی ٢٤٩

  عليرضا زائری مقدم ٢٥٠

 عضو سازمان مجاهدين عبدالرضا زبيد ٢٥١

 عضو سازمان مجاهدين فروغ زرکش يزدی ٢٥٢

 عضوسازمان مجاهدين تقي زشتي ٢٥٣

  منصوره زماني ٢٥۴

 عضو سازمان مجاهدين افسانه زهري ٢٥٥

  راضيه ژياني ٢٥٦

  عبدالصمد ساجديان ۲۵۷

 عضو سازمان مجاهدين سيدمحمد یت دربندسادا ٢٥٨

 عضو سازمان مجاهدين زهره ساعتچي ٢٥٩

  مهدی سامع خوانساری ٢٦٠

 عضو سازمان مجاهدين مهوش سپهری ٢٦١

  فيروزه ستوده ٢٦٢

  علي سجادی ٢٦٣

 هنرمند منوچهر سخايی ٢٦٤

  پرنيان سرآمد ٢٦٥

 عضو سازمان مجاهدين حشمت سريري ٢٦٦

 عضوسازمان مجاهدين ليال سعادت ٢٦٧

 عضوسازمان مجاهدين حکيمه سعادت نژاد ٢٦٨

  شمس الحاجيه سعادتي ٢٦٩

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٧٨ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  حسين سعيديان ٢٧٠

 عضو سازمان مجاهدين قباد عيد پورس ٢٧١

  صوفي سعيدی ٢٧٢

 عضو سازمان مجاهدين محمدطاهر سعيدی ٢٧٣

  حسن سلطانپور ٢٧٤

 عضوسازمان مجاهدين نيره سلطاني اهری ٢٧٥

 عضو سازمان مجاهدين فريد سليماني  ٢٧٦

  فريدون سليمي ٢٧٧

  مريم سنجابي ٢٧٨

  محبوب سوپا ٢٧٩

 عضو سازمان مجاهدين نمحس سياهکاله ٢٨٠

 عضو سازمان مجاهدين محمد سيدالمحدثين ٢٨١

  حوريه سيدی ٢٨٢

 عضوسازمان مجاهدين سيدمحمدصادق سيدی ٢٨٣

 عضو سازمان مجاهدين محمد سيدی کاشاني ٢٨٤

  نسرين سيفي ٢٨٥

 عضو سازمان مجاهدين علي محمد سينکي ٢٨٦

 عضو سازمان مجاهدين بهشته شادرو ٢٨٧

  حسين شادلو ٢٨٨

 عضوسازمان مجاهدين پروين شاه محمديان ٢٨٩

 عضو سازمان مجاهدين حميده شاهرخي ٢٩٠

 عضو سازمان مجاهدين صديقه شاهرخي اميری ٢٩١

  عباس شاهي ٢٩٢

 عضو سازمان مجاهدين عباس شاکری ٢٩٣

 عضو سازمان مجاهدين زهرا شبستری ٢٩٤

  فرشته شجاع چاقووند ٢٩٥

  حسين زادهشريف  ٢٩٦

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٧٩ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين اصغر شريفي ٢٩٧

 عضو سازمان مجاهدين محمد شريفي ٢٩٨

  سهيال شعباني ٢٩٩

 عضو سازمان مجاهدين هزهر شفايی ٣٠٠

 عضو سازمان مجاهدين احمد شکراني ٣٠١

  ايرج شکری ٣٠٢

  حليمه شکيبايي ٣٠٣

  محمد شمس ٣٠٤

 عضو سازمان مجاهدين مجيد شهبازيان ٣٠٥

  اکرم شهرابي فراهاني ٣٠٦

 عضو سازمان مجاهدين ثريا شهری ٣٠٧

 عضو سازمان مجاهدين مهناز شهنازی ٣٠٩

  محمدعلي اييشيخي نار ٣١٠

 عضو سازمان مجاهدين محمدرضا شيرمحمدی ٣١١

 عضو سازمان مجاهدين سهيال صادق ٣١٢

 عضو سازمان مجاهدين شيوا صادق ٣١٣

  رباب صادقپور ٣١٤

  غالمحسين صادقي ٣١٥

 عضو سازمان مجاهدين ناهيد صادقي ٣١٦

  محمدصادق صادقي اکباتاني ٣١٧

  علي صالح ٣١٨

  يممر صالح ٣١٩

  محمدجواد صالح تهراني ٣٢٠

 عضو سازمان مجاهدين محمدعلي صالحي ٣٢١

 عضو سازمان مجاهدين ميمنت صانعي ٣٢٢

 عضو سازمان مجاهدين محمدرضا صباحي ٣٢٣

 عضو سازمان مجاهدين سعيده صبوری ٣٢٤

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٨٠ 

 ١٣٨١خ تنظيم بهمن ماه          تاري                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  عليرضا  جهرميصبور ٣٢٥

 عضو سازمان مجاهدين شهرزاد صدرحاج سيدجوادی ٣٢٦

  مالک صدری ٣٢٧

  سعيدمحمد صدريه ٣٢٨

  فلور صدودی ٣٢٩

 عضو سازمان مجاهدين بهزاد صفاری ۳۳۰

 اهدينعضو سازمان مج پروين صفايي ۳۳۱

  اعظم السادات صمدی ۳۳۲

 عضو سازمان مجاهدين مهناز صمدی ۳۳۳

 عضو سازمان مجاهدين سونا صمصامي ۳۳۴

 عضو سازمان مجاهدين عباس صنوبری ۳۳۵

 عضو سازمان مجاهدين حميده طاعتي اصل ۳۳۶

  اميرعوفي طاقتي ۳۳۷

  زينب طالب جوی ۳۳۸

 عضو سازمان مجاهدين مجيد طالقاني ۳۳۹

  بهروز طاهرزاده ٣٤٠

  حميدرضا طاهرزاده ٣٤١

  اسداهللا طاهری ٣٤٢

  محمدعلي طاهری ٣٤٣

  مجتبي طايفه حسينلو ٣٤٤

  تقي طباطبايی آرائی ٣٤٥

 عضو سازمان مجاهدين احمد طبايی ٣٤٦

  محمد طريقت ٣٤٧

 عضو سازمان مجاهدين محمد طريقت منفرد ٣٤٨

 اهدينعضو سازمان مج سهيال طريقي ٣٤٩

 عضوسازمان مجاهدين ژيال طلوع ٣٥٠

 عضو سازمان مجاهدين حسن طهماسبي ٣٥١

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٨١ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين کبری طهماسبي ٣٥٢

  فاطمه طهوری ٣٥٣

  محمد عابديان اميری ٣٥٤

 عضو سازمان مجاهدين حسين عابديني ٣٥٥

 عضوسازمان مجاهدين محبوبه عالمي ٣٥٦

 عضوسازمان مجاهدين عبدالمجيد عالميان ٣٥٧

 عضوسازمان مجاهدين محبوبه عالي ۳۵۸

  بهرام عاليوندی ٣٥٩

 عضوسازمان مجاهدين رقيه عباسي ٣٦٠

  محسن عباسي ٣٦١

 عضو سازمان مجاهدين اکبر عباسيان ٣٦٢

  فاطمه عبدالعلي ٣٦٣

  محمد عقيل عبدالعلي ۳۶۴

  عبدالعزيز عبدشاهزاده ٣٦٥

  نسرين عترتي کوشالي ٣٦٦

  سوسن عضدانلو ٣٦٧

  محسن عضدانلو ٣٦٨

  مهوش عطارزاده ۳۶۹

 عضو سازمان مجاهدين گلنجان عطايی ٣٧٠

  سازمان مجاهدينعضو محمود عطايی ٣٧١

  زهره عطريان ٣٧٢

 عضو سازمان مجاهدين زهرا عطريانفر ٣٧٣

 عضو سازمان مجاهدين الهه عظيم فر ٣٧٤

  حميدرضا عظيمي ٣٧٥

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه عفتي ٣٧٦

 عضو سازمان مجاهدين احمد علوی ٣٧٧

 عضوسازمان مجاهدين افشين علوی ٣٧٨

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٣٨٢ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين بتول  علوی طالقاني ٣٧٩

 عضو سازمان مجاهدين عذرا علوی طالقاني ٣٨٠

  مريم علوی طالقاني ٣٨١

 ن مجاهدينعضو سازما محمد علي اللهي ٣٨٢
 عضو سازمان مجاهدين نوزاد علي نژاد ٣٨٣

  خسرو عليخاني ٣٨٤

  مسعود عليزاده ٣٨٥

  بيژن عليزاده اقدام ٣٨٦

  مهری عليقلي ٣٨٧

 عضوسازمان مجاهدين حسن عنايت ٣٨٨

 عضو سازمان مجاهدين شهره عين اليقين ٣٨٩

  فريده غفاری ٣٩٠

  ابوالقاسم غفوری رکن آبادی ٣٩١

 »الهه«هنری بانام  بهار غالمحسيني ٣٩٢

  فاطمه غالمي ٣٩٣

  معصومه غياثي ٣٩٤

 عضوسازمان مجاهدين مهدی فتح اهللا نژاد ٣٩٥

  صمد فتح پور ٣٩٦

  مجتبي فتحي ٣٩٧

  جالل فراش منزه ٣٩٨

  راضيه فرخنده ٣٩٩

  عبدالوهاب فرجي نژاد ٤٠٠

  حسين فرزانه سا ٤٠١

  حسين فرشيد ٤٠٢

  محمد حسين فرصت ٤٠٣

  علي اکبر فرقاني ٤٠٤

 عضو سازمان مجاهدين احمد فروغي ٤٠٥

 ادامه جدول در صفحه بعد
 



 شورای ملي مقاومت

٣٨٣ 

 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  فرزانه فکوری ٤٠٦

 عضو سازمان مجاهدين ينپرو فرهمندکشکي ٤٠٧

  زهرا فريبرزی ٤٠٨

  مريم فضل مشهدی ٤٠٩

  زهرا فياضي ٤١٠

 عضو سازمان مجاهدين مهدی فيروزيان ٤١١

  علي فيضي ٤١٢

  زهره قائمي ٤١٣

  مرتضي قائمي ٤١٤

  شاهين قبادی ٤١٥

 عضو سازمان مجاهدين محمود قجرعضدانلو ٤١٦

 ن مجاهدينعضو سازما مريم قجرعضدانلو ٤١٧

 فيلمبردار منصور قدرخواه ٤١٨

 عضو سازمان مجاهدين محمدجواد قديری مدرس ۴۱۹

 عضو سازمان مجاهدين محمد قرائي ٤٢٠

  مهدی قربانپورمقدم ٤٢١

 ورزشکار محمد قرباني ٤٢٢

  کريم قصيم ٤٢٣

 عضوسازمان مجاهدين ابراهيم قالج ٤٢٤

  سهيال قنبرنژاد ٤٢٥

  ليال قنبری ٤٢٦

  زيبا قوامي سيده ٤٢٧

 عضو سازمان مجاهدين عبداهللا قيطاني ٤٢٨

 عضوسازمان مجاهدين وجيهه کرباليی ٤٢٩

 عضو سازمان مجاهدين راضيه کرمانشاهي ۴۳۰

  مهناز کرمي ٤٣١

 عضوسازمان مجاهدين آذر کريمپور ٤٣٢

 ادامه جدول در صفحه بعد
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٣٨٤ 

 ١٣٨١        تاريخ تنظيم بهمن ماه                     ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  رحمان کريمي ٤٣٣

  منيژه کريمي ٤٣٤

  فرشته کريمي سنجاني ٤٣٥

 عضوسازمان مجاهدين مسعود کالني ٤٣٦

  فرزانه کمانگير ٤٣٧

 عضو سازمان مجاهدين مشفق کنگي ٤٣٨

 مان مجاهدينعضو ساز جواد کياني نجفي ٤٣٩

 عضو سازمان مجاهدين سعيده کيهاني ٤٤٠

 عضو سازمان مجاهدين زهرا گرابيان ٤٤١

 عضو سازمان مجاهدين منصوره گالستان ۴۴۲

 عضوسازمان مجاهدين انسيه گلشاهي ٤٤٣

 عضو سازمان مجاهدين جالل گنجه ای ٤٤٤

  جواد گوگردی ٤٤٥

  زهرا گوهريان ٤٤٦

 ضوسازمان مجاهدينع گيتي گيوه چيان ٤٤٧

 عضوسازمان مجاهدين محبوبه لشگری ٤٤٨

  مريم لشگری ٤٤٩

  منصور لوائي ٤٥٠

  فهيمه ماخوزی ٤٥١

  ابراهيم مازندراني ٤٥٢

  سهيال مايل زاده ٤٥٣

 عضوسازمان مجاهدين هادی متقالچي ٤٥٤

  اسداهللا مثني ٤٥٥

 عضو سازمان مجاهدين فائزه محبت کار ٤٥٦

  محمدعلي بيمحتس ٤٥٧

  سيدمحمد محدث اردبيلي ٤٥٨

  عليرضا محمدزاده ٤٥٩

 ادامه جدول در صفحه بعد
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 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  مژگان محمدی ٤٦٠

  سيروس مختاری ٤٦١

 عضو سازمان مجاهدين مهدي ی الموسومددي ٤٦٢

  عباس مدرسي ٤٦٣

 عضو سازمان مجاهدين حسين مدني ٤٦٤

 عضو سازمان مجاهدين محمدرضا مرادی نسب ٤٦٥

 عضو سازمان مجاهدين اسماعيل مرتضايي ٤٦٦

 “يهمرض„بانام هنری اشرف السادات مرتضوی ٤٦٧

  گودرز مرتضوی ٤٦٨

 عضوسازمان مجاهدين زهرا مريخي ٤٦٩

  مهرانه همستان ٤٧٠

 عضو سازمان مجاهدين محمدحسين مسيح ٤٧١

 عضو سازمان مجاهدين محمدحسين مشارزاده ٤٧٢

 عضوسازمان مجاهدين مهين مشکين فام ٤٧٣

  غالمعلي مصباح ٤٧٤

  کاظم مصطفوی ٤٧٥

 عضو سازمان مجاهدين عليرضا معدنچي ٤٧٦

  بيژن معدني ٤٧٧

  مجاهدينعضوسازمان بهزاد معزی ٤٧٨

 عضو سازمان مجاهدين بتول معصومي ٤٧٩

  عبدالعلي معصومي ٤٨٠

  مجيدمحمد معيني ٤٨١

 عضوسازمان مجاهدين محمدمهدي مفيدي ٤٨٢

 عضو سازمان مجاهدين شهره مقدس جعفری ٤٨٣

  علي مقدم ٤٨٤

 عضو سازمان مجاهدين رضا مکاره عابد ٤٨٥

 نعضوسازمان مجاهدي رقيه ملک محمدي ٤٨٦

 ادامه جدول در صفحه بعد
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 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  محمدرضا مناني ٤٨٧

 عضو سازمان مجاهدين جالل منتظمي ٤٨٨

  حسن منصوری ٤٨٩

  ترانه مهابادی ٤٩٠

  هادی مهابادی ٤٩١

  رسول مهدلوترکمان ٤٩٢

 عضو سازمان مجاهدين رباب مهدويه ٤٩٣

 عضو سازمان مجاهدين محمدحسين مهدوی ٤٩٤

  ژاله مهرام نيا ٤٩٥

  الدن مهرام نيا ٤٩٦

 عضو سازمان مجاهدين زهرا مهرصفت ٤٩٧

  بهرام مودت ٤٩٨

 عضو سازمان مجاهدين فرزانه ميدانشاهي ٤٩٩

  سازمان مجاهدينعضو بهروز ميرزايي ٥٠٠

 عضو سازمان مجاهدين بيژن ميرزايي ٥٠١

 عضو سازمان مجاهدين نظام ميرمحمدي ٥٠٢

  عشرت ميرنژاد ٥٠٣

  زينت ميرهاشمي ٥٠٤

 عضو سازمان مجاهدين مهناز ميمنت ٥٠٥

 عضو سازمان مجاهدين عباس ميناچي ٥٠٦

  محسن نادي شبستري ٥٠٧

 هدينعضو سازمان مجا عظيم يينارو ٥٠٨

 عضو سازمان مجاهدين محمدمهدي ناهيد ٥٠٩

  حسن نايب آقا ٥١٠

  لعيا نبي زاده اميرخيری ٥١١

 عضو سازمان مجاهدين عفت نجاتي ٥١٢

 عضو سازمان مجاهدين حسن نظام الملکي ٥١٣

 ادامه جدول در صفحه بعد
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 ١٣٨١ماه          تاريخ تنظيم بهمن                    ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
 عضو سازمان مجاهدين مريم نظام الملکي ٥١٤

 عضو سازمان مجاهدين مهين نظری ٥١٥

 عضوسازمان مجاهدين يحيي نظری ٥١٦

 عضو سازمان مجاهدين بهزاد نظيری ٥١٧

 عضو سازمان مجاهدين علي نفيس ٥١٨

 زمان مجاهدينعضو سا محمدجواد نقاشان ٥١٩

 عضو سازمان مجاهدين صديقه نقي آبادی ٥٢٠

 عضو سازمان مجاهدين پريچهر نکوگويان ٥٢١

  علي نکويي اصفهاني ٥٢٢

  عبدالحميد نواب صفوی ٥٢٣

 عضو سازمان مجاهدين دولت نوروزی ٥٢٤

 عضو سازمان مجاهدين زهرا نوري ٥٢٥

 عضو سازمان مجاهدين عباس نوين روزگار ٥٢٦

 عضو سازمان مجاهدين محمدعلي نيک نيا ٥٢٧

  منشور وارسته ٥٢٨

 عضو سازمان مجاهدين جهانگير وزيرقائم مقامي ٥٢٩

  اردالن وزيری ٥٣٠

 عضو سازمان مجاهدين محمدرضا )وثاق(وشاق  ٥٣١

 عضو سازمان مجاهدين فاطمه وطنخواه ٥٣٢

 عضوسازمان مجاهدين مينا وطني ٥٣٣

  ميترا وطني ٥٣٤

 عضوسازمان مجاهدين اسماعيل وفايغمايی ٥٣٥

  نسرين وکيلي ٥٣٦

  غالمعلي ولي پور ٥٣٧

  احمدرضا هاشمي ٥٣٨

 عضو سازمان مجاهدين فرزين هاشمي ٥٣٩

  منوچهر هزارخاني ٥٤٠

 ادامه جدول در صفحه بعد
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 ١٣٨١          تاريخ تنظيم بهمن ماه                   ۲۸جدول شماره ادامه 
  ويا شغليتعلق سازماني نام نام خانوادگي رديف
  فريبا هشترودی ٥٤١

  ناهيد ديهمت آبا ٥٤٢

 عضو سازمان مجاهدين زهرا همداني ۵۴۳

 عضوسازمان مجاهدين احمد هوشي ۵۴۴

 عضو سازمان مجاهدين ثريا يزدان سپاس ۵۴۵

 عضوسازمان مجاهدين نرگس يعقوبيان ۵۴۶

 سازمان مجاهدينعضو  نسرين يعقوبيان ۵۴۷

 عضو سازمان مجاهدين طيبه يگانه ۵۴۸

 عضو سازمان مجاهدين فرشته يگانه ۵۴۹

  جواد يوسف معمار ۵۵۰

  محمدعلي يوسفعلي ۵۵۱

  بتول يوسفي ۵۵۲

 عضوسازمان مجاهدين منيژه يوسفي ۵۵۳

 
 
 

 :عبارت بودند از۱۳۸۱کشورهای مختلف جهان در بهمن ماه  نمايندگان شورا در
 )سازمان مجاهدين عضو(صمصامي درآمريکا  سونا) ۱
 ) سازمان مجاهدين هوادار( پرويز خزائي در اسکانديناوی )۲
 )سازمان مجاهدين عضو(آلمان   معصومه بلورچي در)۳
 )سازمان مجاهدين هوادار(سويس  فرانسه و  صالح رجوی در)۴
 )سازمان مجاهدين عضو(جواهری در هلند   گلناز)۵
 )سازمان مجاهدين هوادار(بادی در کانادا  هادی مها)۶
 )سازمان مجاهدين عضو(ايتاليا   محسن رضائي در)۷
 

 .درجدول صفحه بعد نمودار تشکيالتي شورای ملي مقاومت ازنظرتان مي گذرد
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همچنين  وا همگي دبيران شورجدول صفحه قبل ديده مي شود که ه با توجه ب
 .مسئولين درجه يک سازمان هستند يون شورا از کميس٢۵ کميسيون از١۵مسئولين 

 عضو, اعضای شورا  نفر۵۵۳ از  نفر۳۱۱ بيش از۲۸طبق جدول شماره نتيجه اينکه 
 سازمان نيستند، در عضو ظاهر آنهايي هم که در. ندهستمجاهدين سازمان رسمي 

 به سازمان نپيوستن خوداين اعضا  .مطيع سازمان بحساب مي آيند واقع فرمانبردار
 : توجيه مي کننداين گونه را مجاهدين

 
 »!علي الظاهرچند نفری غيرمجاهد باشندبگذاريد حداقل  «

 
و  ، مترسکي بيش نيست,شورای ملي مقاومتبررسي مي توان ادعا كرد كه اين  با

 .  اين ترفند را به كار گرفته است،نمايش دموكراسي به دولت هاي غربيسازمان برای 
قبيح است که سازمان جرات نمي کند بنام  غربي ها نظر از درعمليات مسلحانه آنق

سازمان نيز اين جريان تظاهرات خارج کشوری در حتي . اعالم کندش را  عمليات،شخود
 اين رابطه سازمان دفاتر در. خود را به عنوان اپوزيسيون حكومت اسالمي قالب مي كند

 شايد ننگ مسلح  تا، کرد سال پيش تعطيل٧حدود  کشورهای غربي را در رسمي خود
 .بودن سازمانش را پاك كند

 : چند نکته مهم به پايان مي بريمتاكيد براين بخش را با 
 . ناپذير سازمان مجاهدين خلق ايران است جدايي شوراي ملي مقاومت بخش-۱
          سس شوراي ملي مقاومتؤ، مسئول و م) MKO ( رهبر سازمان مجاهدين -۲
 )NCR (  تاکنون ١٣٦٠و از زمان تشکيل شوراي ملي مقاومت در سال  هستنيز 

 ! و قرار است مادام العمر در اين سمت باقي بمانداين سمت را عهده دار بوده است
رسمي سازمان هيچ تفاوتي از نظر فعاليت با اعضاي  ) NCR( اعضاي شورا  -۳

 .ندارند ) MKO (  خلقمجاهدين
ا از اعضاء و فرماندهان سازمان مجاهدين  شور اعضاي اکثريت قريب به اتفاق-۴

سازمان  نفر اعضاي رسمي ۳۱۱اعضای شورا، بيش از  نفر ۵۵۳مجموع   از.هستند
 . ندهستمجاهدين 

                                                           
 ۶۴هزارخاني، پائيژ  منوچهر )
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 کليه عمليات تروريستي سازمان مجاهدين مورد حمايت و تائيد اعضاي شوراي -۵
 .  داردملي مقاومت قرار

 درگير اعمال  گانه شورا، عمدتا۲۵ًهاي   افراد اصلي شورا و مسئول کميسيون-۶
شركت مستقيم و يا و فرماندهي اعمال تروريستي  تروريستي بوده و در طراحي

 . دارندپشتيباني
همان اصول حاکم بر سازمان  ) NCR(  اصول حاکم بر شوراي ملي مقاومت -۷

سازمان  ، اين شوراتصميم گيرنده اصلي و نهايي.است ) MKO( مجاهدين 
اي سياسي که از شوراي ملي مقاومت  هها و شخصيت  کليه سازمان.استمجاهدين 

 . با سازمان مجاهدين اختالف داشته اند، شده اندجدا
 شوراي ملي مقاومت در اصول و برنامه هايش اعتقاد به شيوه هاي خشونت -۸

 کسب حاکميت دارد و اين شيوه را تنها شيوه ممكن برايآميز و تروريستي 
 . استسياسي اعالم کرده

 که اعضاء براي طراحي است محل اصلي اجالس شوراي ملي مقاومت در بفداد -۹
بطور منظم  در اين اماكن ،به آنهاي مربوطه  عمليات تروريستي و تصميم گيري

 .  دارندنشست
 اسامي مستعار سازمان شوراي ملي مقاومت و ارتش آزاديبخشنتيجه گيري نهايي اينکه 

 سازمان مجاهدين خلق ايران به تناسب شرايط سياسي واست مجاهدين خلق ايران 
 در شرايط کنوني . اش استفاده مي كندپيشبرد مقاصد سياسيبراي از اين اسامي 

هاي سياسي،  و در کشورهاي غربي سازمان مجاهدين خلق ايران عمده فعاليت
 ،و تبليغي خود را تحت پوشش شوراي ملي مقاومت انجام مي دهد مالي ديپلماتيک،
 .وجود خارجي ندارد عمال شورايي که
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IIارتش آزاديبخش ملي: نظامي بال  ـــ 
 

ترين ضربه نظامي را از حكومت   سازمان، بزرگ۶۳تا  ۶۱هاي  گفتيم كه طي سال
در شرايطي كه نيروهاي رده پائين سازمان در تيررس يورش . اسالمي دريافت كرد

اي از  شتند، و هر روز خبِر اعدام دستهي حكومت اسالمي قرار داتنيروهاي امني
هايش را به  شد، سازمان بيشتر فرماندهان و نورچشمي ميليشياهاي مجاهد پخش مي

 . فرانسه و اسپانيا انتقال دادهای كشور 
 عنوان  هاي مقاومت سازمان در ايران، به نيروهاي هوادار و به اصطالح هسته

هاي عراقي را به سازمان مجاهدين  كتدستور تشكيالتي موظف بودند محل اصابت را
توان گفت  مي. هايي بر عليه جنگ به ديوارها بچسبانند گزارش كنند، يا دست باال تراكت

بست رسيده   به بن عمالً»جنگ مسلحانه شهري« ديگر استراتژي ۶۳كه در اواخر سال 
 . بود

فره زبده هاي دو ن  سازمان تيم۱۳۶۴در سال  »انقالب ايدئولوژيك« بعد از طرح
هاي  » سوژه«نظامي را كه در كشور عراق آموزش ديده بودند، به ايران فرستاد تا 

ها پيش از آن كه  در همين دوران بود كه بيشتر  اين تيم. اي را ترور كنند مشخص شده
بعدها سازمان به دليل . بتوانند عملياتي داشته باشند، لو رفته، دستگير يا كشته شدند

 .ها مجبور شد اين استراتژي را نيز كنار بگذارد تگيريهمين گستردگي دس
استراتژيك سازمان، /هاي سياسي  و در اوج دوران آشفتگي۱۳۶۵در اوايل سال 

دولت ژاك شيراك، رجوي را به دليل عدم . دستي غيبي به ياري مسعود رجوي آمد
 . توجه به قوانين داخلي و امنيتي كشور فرانسه از اين كشور اخراج كرد

اي اعالم كرد  خود طي بيانيه ۶۵ ارديبهشت ماه ۲۳ وراي ملي مقاومت در نشستش
هاي مرحله جديد  هاي دشمن از يك سو و پاسخگويي به الزام براي خنثي كردن توطئه : كه

تدارك قيام از سوي ديگر، محل اقامت آقاي مسعود رجوي مسئول شورا از اروپا به كشور عراق 
 مقاومت اين انتقال را براي گسترش و سازماندهي نيروهاي مسلح شوراي ملي. شود منتقل مي

 .داند انقالب از نزديك، امري الزم و آخرين گام براي عبور به خاك ميهن مي
وارد كشور عراق شد و از سوي باالترين  ۱۳۶۵  خرداد۱۷ مسعود رجوي روز

خرداد  ۲۵  اريخيك هفته بعد يعني در ت. مقامات كشور عراق مورد استقبال قرار گرفت
وي به حضور صدام حسين بار يافت و از پذيرفته شدن خود در خاك كشور عراق 

 .سپاسگزاري كرد
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به دنبال عزيمت مسعود رجوي از پاريس به بغداد، در همه امور سازمان تغييراتي 
اين تغييرات در شيوه سازماندهي نيروها و جنگ براي سرنگون كردن . ايجاد شد

براي موجه جلوه دادن سفر مسعود رجوي به .  نظر گرفته شده بودحكومت اسالمي در
بايد با حداكثر تالش و مبارزه، در مدت دو «: خاك دشمن ايران نيز به نيروها گفته شد كه

چون رهبري بيشتر از دو سال، همه موانع براي سرنگوني حكومت اسالمي از سر راه برداشته شود، 
رهبري به جوار خاك ميهن آمده است تا با سازماندهي و . ندتواند در كشور عراق بما سال نمي

اگر مدت اقامت ما . كيفيت جنگي جديد، نيروهاي داخل ايران و عراق را انگيزه و سامان دهد
 ».رهبري خواهد سوختبيشتر از دو سال در خاك عراق طول بكشد، 

 جنگ چريك ها كه پيش از آن پارتيزاني در كردستان و در همين راستا، شيوه جنگ
هاي گرداني در مناطق مرزي با ارتش و  شهري در شهرهاي ايران بود، به شكل جنگ

ضمن اين كه اين دوران مصادف بود با شدت . سپاه پاسداران ايران سازماندهي شد
 ! هشت ساله بين ايران و عراق  گرفتن جنگ

 شد، ري مياذهاي چريكي و پارتيزاني نامگ با آغاز عمليات گرداني كه تكامل جنگ
در اين راستا چون اين .  پاگرفت۱۳۶۵ ، در آذرماه»استراتژي جنگ آزاديبخش«

هاي نظامي،  شد، سيل آموزش استراتژي در نهايت به سود طرف عراقي تمام مي
هاي عراقي به سمت  هاي مادي، تسليحاتي، پشتيباني، لجستيكي، اطالعاتي و سالح كمك

 .سازمان مجاهدين خلق سرازير شد
خش، اونيفورم پرسنل بتوجه به شكل گرفتن آرام ارتش شبه كالسيك آزاديبا 

در . كرد نظامي حاضر در عراق نيز بايد با استراتژي جديد سازمان هماهنگي پيدا مي
 . اي به كار گرفته شد هاي تازه ها، شعارها و اونيفورم ها، لباس اين رابطه سالح

 استراتژي جديد به ويژه توسط ]موجه جلوه دادن[هايي هم براي توجيه  نشست
 سليمانيه برگزار »ابراري«ي در پايگاه ع و مهدي برا»غيور«ابراهيم ذاكري در پايگاه 

 . شد
ها به بهانه جلوگيري از مصرف گرايي به  ها يكدست كردن لباس در اين نشست
 چه ها شيري رنگ و بعد از چند ماه ـ معلوم نيست به ابتدا رنگ لباس. نيروها تفهيم شد

ـ ) تابستاني(و بژ ) زمستاني(سبز زيتوني کره هاي جديد دوخت كشور  علتي ـ  لباس
از همين تاريخ بود كه آموزش . هاي ارتش عراق تدارك ديده شد شبيه به اونيفورم

 .نگين براي همه نيروها اجباري شدهاي نيمه س سالح
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سوي مسعود رسماً از  »ارتش آزاديبخش ملي ايران« تشكيل ١٣٦٦ خرداد ٣٠در
رجوي در عراق و خارج از كشور طي جنجالي شبيه به ازدواج مسعود و مريم رجوي 

 .اعالم شد
جنگ « مرگ رسمي استراتژي  در واقع خبر»ارتش آزاديبخش«م تشكيل اعال

 نيز بود؛ ولي رهبري سازمان اين شهامت را نداشت كه رسما خبر »مسلحانه شهري
بايد پاسخي براي به كشتن دادن هزاران  كه ميسوختن اين خط را اعالم كند؛ چرا 

هاي حكومت اسالمي و براي پيشبرد اين خط گرفتار  قرباني مجاهد خلق كه در زندان
با اين بررسي و اعالم به بن بست ! شده و به كشتن داده شده بودند، داشته باشد

ي، بايد پاسخگوي بي لياقت رسيدن خط چريك شهري، در گام نخست مسعود رجوي مي
تقاص اشتباه رهبران را . شد بي كفايتي ، وابستگي و عدم صالحيتش براي رهبري مي

 .پردازند ها مي هميشه و به ناچار توده
 

 نيفرم فرماندهي ارتش آزاديبخشومسعود ومريم رجوی در ا
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 : ر مورد تشكيل ارتش آزاديبخش گفتاولين واکنشش دمسعود رجوي در 

 براي درهم شكستن ماشين جنگي رژيم، پايه گزاري شده و هدف آن ارتش آزاديبخش ملي ايران
 يجاًتدر باشد كه در اين راستا نيروهاي جنگ و سركوب رژيم را هدف قرار خواهد داد تا سرنگوني رژيم مي

 .به جلو برود
 .  تقسيم شد»تيپ رزمي« به سه »ارتش آزاديبخش«در سازماندهي جديد، 

هاي سردار  ها هم در پادگان مراكز تيپ. رزمي بودهر تيپ رزمي شامل سه گردان 
 .بودند) قرنه= جنوب(، و ذواالنوار )تكو= غرب(، سعيد محسن )كركوك= شمال(

 منطقه مرزي از شمال تا جنوب نظير سردشت، ۹گردان رزمي در  ۹ بنابراين در كل
 .مستقر شدند… بانه، مريوان، سرپل ذهاب، دهلران، پاوه، ايالم و

 
 :۳۶۶۱ي ارتش آزاديبخش در خرداد سازمانده

 
 
 تيپ شمال -۱
 
  تيپ غرب -۲
 
  تيپ جنوب-۳
 

ها،  از آذربايجاني ۱۰۰ يپ شمال، گردانمثال در ت. ها استاني بود سازماندهي گردان
 هر گردان شامل. ها تشكيل شده بود از گيالني ۳۰۰ ها و گردان از مازندراني ۲۰۰ گردان
نفر رزمي و بقيه نفرات كارهاي اركاني، پشتيباني،  ۹۰ ها نفر بود كه از آن ۱۱۰

توان  ميبا يك حساب سرانگشتي . دادند شناسايي و ديگر خدمات يگان را انجام مي
  ۸۱۰ ها حدود نيرو داشت كه از آن ۹۹۰ تخمين زد كه ارتش آزاديبخش دست باال حدود

 .نفر براي عمليات رزمي آموزش ديده بودند
هاي  گروه. هاي كرد منطقه اختالف داشت سازمان مجاهدين از همان آغاز با گروه

جيش «را كرد عراقي، سازمان مجاهدين را مزدور صدام حسين و ارتش آزاديبخش 
به همين دليل هم سازمان ناچار . ناميدند مي) ارتش آزاديبخش عراقي( »التحرير عراقي

  به فرماندهي جالل منتظمي درمرزسردشت ۱۰۰ گردان 

  به فرماندهي محمود مهدوی درمرز بانه ۲۰۰گردان 

  به فرماندهي مهدی مددی درمرزمريوان ۳۰۰گردان 
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هاي سازمان در منطقه كردستان عراق را تعطيل كرده، به  همه پايگاهبعد ازمدتي شد 
 »اشرف«قرارگاه  ۶۶ در زمستان.  كيلومتري شرق بغداد كوچ كند۸۰ منطقه خالص در
كيلومتر بود؛ با  ۱۵۰ فاصله اين قرارگاه تا مرز ايران حدود. دساخته شدر همين منطقه 

 . شد  اعالم مي»نوار مرزي«اين همه در تبليغات سازمان، اين منطقه همچنان 
هاي سپاه و  ارتش آزاديبخش كار خود را با تهاجم به واحدهاي كوچك و دسته

 كه توسط دولت با افزايش نفرات و امكانات سازمان. ارتش و ژاندارمري شروع كرد
هاي بزرگي مورد تهاجم ارتش آزاديبخش  شد، در عرض چند ماه سوژه عراق تأمين مي

 سه رشته عمليات گرداني در مرز ۶۷ مثالً گردان گيالن تا اوايل سال. قرار گرفت
هاي مازندران و  سنندج و دو رشته عمليات مشترك با گردان ۲۸ مريوان بر روي لشگر

.  اروميه در مرز پيرانشهر انجام داد۶۴  گرگان و لشگر۳۰ رآذربايجان بر روي لشگ
ها نيز عمليات مشابهي در همين مدت انجام دادند و نيروهاي رژيم را تحليل  ديگر گردان

 .  صورت گرفت»آفتاب«عمليات  ۶۷ تا اين كه در بهار سال. بردند
ه غرب  خراسان مستقر در منطق۷۷ لشگر ۱۳۶۷فروردين ماه  ۷ نيمه شب يكشنبه

شوش مورد تهاجم ارتش آزاديبخش قرار گرفت و بنا بگفته سازمان ضربه سنگيني به 
 اسير ۵۰۸ تن كشته و مجروح و ۳۵۰۰ خراسان ۷۷تلفات وارده به لشگر . آن وارد آمد

به ارزش حدود  رژيم ضمناً جنگ افزار، مهمات و امكانات. از طرف سازمان اعالم شد
 .ندين نيروها نابود شد ميليون دالر نيز توسط هم۱۰۰

نيروهايش در منطقه «:  فروردين اعالم كرد كه۸اي در تاريخ  رژيم نيز در اطالعيه
عمومي فكه مورد حمله سنگين چندين تيپ مكانيزه ارتش عراق و عناصري از مجاهدين 
قرار گرفته است؛ ولي تجهيزات سنگين و نيمه سنگين نيروهاي عمل كننده به آتش 

 ».اند نان بيش از هزار مجروح بر جاي گذاشتهكشيده شده و آ
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توانست با همراهي و همكارِي ارتش كشور ) ارتش آزاديبخش(سازمان مجاهدين 

عليه كشور ايران عملي سازد، كاري را كه آن ارتش نتوانسته بود بر ) عراق(دشمن 
 . نفع طرف عراقي از كار بياندازدانجام دهد و يكي از لشگرهاي زبده رژيم ايران را به

كرد كه سربازان ايراني به زور و  سازمان هميشه در تبليغات ضد جنگش مطرح مي
ه با اين همه اين استدالل در ميان نيروهاي سازمان مسئل. شوند ها مي اجبار راهي جبهه

 
 »آفتاب«نقشه عمليات 

 ۱۳۷۴ انتشارات ايران کتاب خرداد ماه »ارتش آزاديبخش ايران«به نقل از کتاب 
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رجوي در نشستي در همين رابطه گفت كه اين سربازان مانع ورود ما به . ايجاد كرد
خاك ايران براي سرنگون كردن جمهوري اسالمي هستند و بايد از سر راه كنار زده 

 . شوند
 .  تدارك عمليات بعدي را ديد»بعمليات آفتا«مست از پيروزي سرسازمان 

 

 نيروهاي ارتش آزاديبخش از چهار محور به شهر مرزي ۶۷ خرداد ۲۸روز شنبه 
شهر . مهران واقع در جنوب غربي استان ايالم حمله بردند و آن شهر را تسخير كردند

 
 »چلچراغ«نقشه عمليات 

 ۱۳۷۴ انتشارات ايران کتاب خرداد ماه »ارتش آزاديبخش ايران«تاب به نقل از ک



 ارتش آزاديبخش ملي

٣٩٩ 

دست بدست شده و در آن مهران در طول جنگ ايران و عراق چندين بار بين طرفين 
ها حتي يك  در اين شهر به علت شدت آتش توپخانه عراقي. تاريخ خالي از سكنه بود

 .ساختمان سالم نيز بر جاي نمانده بود
 سپاه ۱۱ زرهي قزوين، لشگر ۱۶ لشگر »عمليات چلچراغ«به گفته سازمان در 

 به طوركامل در هاي مختلف توپخانه و كاتيوشاي حكومت اسالمي پاسداران و گردان
 ۱۵۰۰.  هزار تن از نيروهاي حكومت اسالمي كشته و زخمي شدند۸هم كوبيده شد و 

 .  تن كشته شدند۶۷از نيروهاي سازمان نيز . نفر نيز در اين عمليات اسير شدند
هاي  هاي سازمان در قرارگاه شدند، نخست به زندان نظامياني كه اسير سازمان مي

پس از اين مرحله . شدند  و در آنجا تخليه اطالعاتي ميارتش آزاديبخش منتقل شده
كوشيد با  سازمان مي. شد سيل تبليغات و تلقينات به سوي ايشان سرازير مي

البته . ها را وادارد به ارتش آزاديبخش بپيوندند شوي مغزِي اين افراد، آن و شست
 برخي از اين سازمان در مرحله نخست موفقيتي هم در اين رابطه كسب كرد و توانست

شدند  اسيراني هم بودند كه حاضر نمي. اسيران را به درون مناسبات خود تزريق كند
رجوي، شرط آزادي اين اسيران را . براي هميشه در صفوف مجاهدين باقي بمانند

مشخص است كه . شركت در حداقل سه عمليات نظامي بر عليه طرف ايراني قرار داد
شد و وضع اسيران  ورد اسيران ارتشي به كار گرفته ميها تنها در م اين گونه ارفاق

 . كرد ارتشي با وضعيت اسيران پاسدار يا بسيجي بكلي فرق مي
همچنين در . در اين عمليات براي اولين بار دو تيپ زرهي زنان نيز وارد عمل شدند

 . هاي سنگيني نظير تانك و نفربر نيز به كار گرفته شدند همين عمليات بود كه سالح
از طرف . اين عمليات كمر رژيم را شكست و عراق را در موضع باالتري قرار داد

توانست ملزومات جنگي به ويژه مسأله نيرو را حل  ديگر رژيم به لحاظ داخلي نيز نمي
 دوره تهاجم به  از اين رو در مقابل ارتش عراق دچار ضعف شد، و پس از يك. كند

ز خاك عراق شده بود، نيروهاي ايراني كشور عراق كه منجر به تصرف مناطقي ا
گذشت، ضعف دولت  هر روز كه از جنگ مي. شكست خوردند و تلفات بسياري دادند

 . يافت ايران شدت بيشتري مي
 :تهاجمات استراتژيكي عراق در همين زمان عبارت بودند از

  با اطالعات خريداري شده از آمريكا۶۷ فروردين ۲۹ در »فاو« تسخير جزيره -۱
 ۶۷ تسخير شلمچه در نيمه خرداد-۲
 ۶۷ تيرماه ۴ تسخير جزاير مجنون در -۳
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در جبهه شمال نيز در اين ايام نيروهاي عراقي پس از تصرف شهر پنجوين به 
و در جبهه غرب نيز از سرپل ذهاب گذشته و به نزديكي . سمت شهر مريوان پيش رفتند

 . شهر كرند رسيدند
مجبور شد جام زهر را سر بكشد و آبرويش را با  خميني ۱۳۶۷ تير ماه سال ۲۷در 

مفهوم اين كلمات دوپهلوي خميني اين بود كه ناچار شد بطور . خدايش معامله كند
طرف عراقي اما .  شوراي امنيت سازمان ملل را بپذيرد۵۹۸يكجانبه و تحميلي قطعنامه 

دداري  مرداد از پذيرفتن آتش بس خو۲۷در موضع قدرت با لجاجت و سرسختي تا 
 . كرد

پذيرفتن قطعنامه سازمان ملل از طرف خميني باالترين شوك را به سازمان وارد 
كرد؛ چرا كه سازمان اساس و بنيان ارتش خود را بر روي جنگ ايران و عراق سوار 

 اين بود  كه حكومت اسالمي بدون ۶۰تحليل سازمان به ويژه بعد از سال . كرده بود
ن رابطه رجوي با طارق عزيز و صدام حسين قرارداد در اي. جنگ سقوط خواهد كرد

صلح بست، رهبري سازمان به بغداد منتقل شد، جنگ مسلحانه شهري به جنگ 
تر از  بخش از طريق آزاد كردن شهرها توسط ارتش آزاديبخش تبديل شد، و مهم رهائي

 همه اين كه حضور سازمان در خاك عراق منوط به وجود جنگ ميان دو كشور ايران
 . و عراق بود

با پايان گرفتن جنگ، سازمان ديگر مشروعيت حضور خود را در كشور عراق از 
هايش در مورد رابطه جنگ با موجوديت حكومت  ضمن اين كه تمام تحليل. دست داد

وضعي پيش آمده بود كه سازمان بايد به مردم و . اسالمي نيز غلط از آب درآمد
 آزادي تمام ۵۹۸ قطعنامه ۳در ماده . داد  ميهاي شهداي سازمان حساب پس خانواده

 ۵۹۸اجراي اين ماده از مفاد قطعنامه . اسراي جنگي دو طرِف قرارداد قيد شده بود
سازمان ملل، سازمان را با ريزش گسترده نيرو مواجه ساخت؛ چرا كه بيش از نيمي از 

بايد به  اده ميدادند كه بر اساس اين م نفرات سازمان را همين اسراي جنگي تشكيل مي
 . شدند كشور ايران بازگردانده مي

 قطعنامه، ثبات و امنيت دو طرِف قرارداد نيز مورد تاكيد ۸از سويي بر اساس ماده 
قرار گرفته بود؛ به بياني ديگر هيچ يك از طرفين حق نداشت در امور داخلي طرف ديگر 

ف عراقي ديگر اجازه مفهوم اين ماده براي مسعود رجوي اين بود كه طر. دخالت كند
در واقع با . نخواهد داد ارتش آزاديبخش از مرز عبور كرده و به خاك ايران حمله كند
 اساساً. ديد پايان جنگ، رجوي تمام آرزوهاي به قدرت رسيدنش را بر باد رفته مي
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مسعود رجوي در دوران جنگ و با كمك دشمن و كشور متجاوز به ايران، توانسته بود 
ه كالسيك را در خاك دشمن ايجاد كند و به سوي طرف ايراني آتش اين ارتش شب

 . بگشايد
خميني توانسته بود . پايان يافتن جنگ براي حكومت اسالمي هم خوش آيند نبود

. تمام مطالبات آزاديخواهانه و حتي حداقل امكانات اقتصادي را از مردم ايران دريغ كند
به لحاظ . نگ سركوب شده بودهر صداي كمرنگ ناسازي به شدت در دوران ج

. سياسي نيز امكان باز شدن فضاي سياسي و اجتماعي در داخل كشور وجود داشت
نيروهاي . رژيم مجبور بود درجه خفقان را پائين بياورد و احتماالً دست به رفرم بزند

خواستند  ملي و مذهبي كه تا آن زمان سكوت كرده بودند، با پايان يافتن جنگ مي
جامعه از حالت رخوت و ركود سياسي و اجتماعي . شان را از سر بگيرندها فعاليت

اما در . با توجه به تمام اين فاكتورها، رژيم ناگزير به رفرم بود. آمد بيرون مي
اگر حكومت . هاي سازمان جايي براي رفرم در حكومت اسالمي وجود نداشت تحليل

هايي شكلي و صوري بزند،  فرمتوانست ـ حتي براي حفظ قدرت ـ دست به ر اسالمي مي
هاي سازمان،  بر اساس تحليل. شد ها و آناليزهاي سازمان با پرسش مواجه مي تحليل

اين حكومت از اساس رفرم ناپذير بود؛ به همين دليل سازمان شرايطي را پيش آورد كه 
بر اساس برآورد سازمان، در صورِت . اين حكومت همچنان رفرم ناپذير باقي بماند

مذهبي از داخل رژيم، ديگر جايي براي سازمان در صحنه /ن فعاليت نيروهاي مليامكا
ماند؛ بجز اين كه سازمان بايد دليل حضورش را در خاك  سياسي ايران باقي نمي

 . داد دشمن در دوران جنگ ايران و عراق براي ملت جنگ زده ايران توضيح مي
توانست برد، رجوي  به سر ميمقارن همان ايام كه سازمان در بالتكليفي شديدي 

 ۵۹۸كه قبل از بسته شدن كامل مرزها و اجراي قطعنامه بکند صدام حسين را متقاعد 
براي صدام حسين . سازمان ملل، به سازمان اجازه آخرين حمله به خاك ايران را بدهد

حال او بازنده هر آن در در يک ريسک بود که  ،اين لشكركشي در آخرين روزهاي جنگ
توانست در اين جنگ پيروز شود و حكومت اسالمي را براندازد و   اگر سازمان مي.نبود

به قدرت برسد؛ صدام حسين يك نيروي وفادار و متعهد به خود را در خاك همسايه 
داشت و به آرزويي كه در تمام دوران جنگ و حتي در دوران نظام پادشاهي داشت، 

هم شد، باز  ورد و قلع و قمع ميخ در صورتي هم كه سازمان شكست مي. رسيد مي
با اين تحليل، صدام حسين با اين . برای صدام اهميت نداشت ووضع تغييری نمي کرد
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 ۵۹۸لشكركشي به ايران در آخرين روزهاي جنگ و پيش از آغاز اجراي مفاد قطعنامه 
 . موافقت كرد

تور به تمامي هوادارانش در خارِج كشور دس. سازمان به سرعت دست به كار شد
ها در خارج كشور  وظيفه اصلي انجمن.  هرچه زودتر خود را به عراق برسانند،داد

شد كه همه  به نيروهاي هوادار در خارج كشور گفته مي. اعزام نيرو به كشور عراق بود
هاي سازمان در عراق بروند و بعد از يك  موظفند براي يك ماه تعليم نظامي به قرارگاه

 صحبتي از شركت در در اين ميان اساساً. امت خود بازگردندماه نيز به كشور محل اق
در فضاي بعد از دو عمليات . شد عمليات نبود؛ چرا كه هيچ كس حاضر به رفتن نمي

 بسياري از هواداران سازمان دركشورهاي مختلف غربي فريب »چلچراغ«  و»آفتاب«
دند و به عراق ترفند سازمان يعني انجام يك دوره آموزش يك ماهه نظامي را خور

 !رفتند؛ رفتني بي بازگشت
 رجوي نشستي با شركت همه نيروها در قرارگاه اشرف ۱۳۶۷در اول مرداد ماه 

ها را از مرز ايران و عراق تا  ها و جاده  راه در اين نشست رجوي نقشه. برگزار كرد
د او حتي محل اقامت خود را در شهر تهران مشخص كر. تهران بر روي نقشه نشان داد

شتابند و به ارتش  و ادعا كرد كه مردم به محض ورود ما به ايران به ياري ما مي
 .پيوندند آزاديبخش مي

 نيروهاي ارتش آزاديبخش از محور سرپل ذهاب وارد ۶۷ مرداد ۳در روز دوشنبه 
عدم درگيري تا اين محل با . ايران شدند و به سرعت تا نزديكي شهر كرند پيش رفتند

يكي اين كه نيروهاي عراقي براي اين كه دست باال را :  دو دليل داشتنيروهاي خميني
در مذاكرات آتش بس با خميني داشته باشند، اقدام به پاكسازي منطقه كرده بودند و 

كرد، ديگر  توپخانه عراق تا بعد از سرپل ذهاب از پيشروي مجاهدين حمايت فعال مي
اسالمي آگاهانه براي ارتش آزاديبخش هاي بعدي رفسنجاني، حكومت  اين كه طبق گفته

ما در را باز كرديم تا همه را «: به بيان خود رفسنجاني. مسعود رجوي تله گذاشته بود
 ».درون كيسه كنيم و درش را ببنديم
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 تيپ رزمي و پشتيباني ۳۵ لشگر رزمي شامل ۱۰اي ارتش آزاديبخش، متشكل از نيروه
 »مرصاد« و رژيم آنرا عمليات »فروغ جاويدان«در اين عمليات كه سازمان آنرا عمليات 

معمول در اين عمليات نيز شركت  رجوي خودش شخصاً طبق. ناميد، شركت كردند مي
آتش را نيزمريم   فرمان.كرد يت مينداشت و از داخل خاك عراق، عمليات را هدا

 . رجوي و البته از محل امني در خاك عراق صادر كرد

                                                           
همراه نيروهايش به خاک ايران آمده واز نزديک شاهد شکست ظاهراً رجوی ه دارد کی نيز دال براين راخبا)  

  .تااينکه باالخره صدام ازوی خواسته که عقب نشيني کند. نيروهايش بوده است

 
 »فروغ جاويدان«نقشه عمليات 

 ۱۳۷۴ انتشارات ايران کتاب خرداد ماه »ارتش آزاديبخش ايران«به نقل از کتاب  
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 ها  تن از آن۲۰۰۰ كه فقطند نفر بود۵۰۰۰نيروهاي ارتش آزاديبخش حدود 
ازاسراي جنگي و هواداران اعزامي از كشورهاي غربي  اصلي سازمان و بقيه نيروهاي

 .رسيد  عدد مي۶۰۰تعداد خودروهاي زرهي نيز به . بودند
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 شركت داشته »فروغ جاويدان« يكي از افرادي كه در عمليات »ايران پرورش«خانم 
 در مطلبي تحت عنوان ۲۰۰۲ نوامبر ۷ برابر۱۳۸۱ آبان ۱۶است، مشاهدات خودرا در 

 : به رشته تحرير كشيده است »لقمجاهدين خ اي از فروغ جاويدان عكس واره«
اين . هاي متعدد و متفاوت، از زواياي مختلف داشت توان عكس از يك صحنه واحد مي 

 .ها، بيانگر يك واقعيتند ها با تمام تفاوت عكس

 »فروغ جاويدان«من در اين نوشته سعي خواهم كرد عكس واره، بخشي از وقايع حمله 
ام حتي االمكان   بهمين جهت تالش خواهم كرد كه نوشته.مجاهدين خلق را به تماشا بگذارم

زيرا معتقدم ديدن يا شنيدن و يا حتي خواندن اين . بيان ماوقع باشد و نه تفسير موضع آنها
بندي نسبي آن  ها به اندازه كافي گوياست و هر كسي در ذهن خود قادر به جمع صحنه

.  كم بها دادن به انديشه مخاطب استهاي تبليغي در جهت اثبات يا نفي، خواهد بود و روش
 :با اين وجود براي ورود به مطلب نيازمند يادآور چند نكته هستم

 را سر كشيد، رهبري »جام زهر« كه خميني ۶۷دانيم كه از آغاز جنگ تا سال  همه مي
 اعالم كرده بود كه اين رژيم به جنگ خاتمه نخواهد داد؛ زيرا با ختم مجاهدين مستمراً

در همين راستا نيز خود با رژيم عراق قرارداد صلحي امضاء . دش هم رفتني استجنگ، خو
 .كرد

 عراق كه چند سالي در موضع تدافعي قرار گرفته بود، به ادعاي مسئولين ۶۷در بهار سال 
 سازمان، خيزهاي مجددي برداشت و در …سازمان با الهام از عمليات چلچراغ و آفتاب و

 .عداد زيادي هم اسير از ايران گرفتچند حمله آخر به ايران ت
اي و بين الملل براي رژيم خميني بسيار تنگ شده بود و مردم  شرايط بلحاظ داخلي و منطقه

 مجاهدين در مورد موشك اندازي عراق یدانستن تحليل رهبر. از جنگ بستوه آمده بودند
ده ايران را ها موشك باران مردم درمان بروي شهرهاي ايران ضروري است زيرا كه آن

كردند كه اين موشك باران باعث تنفر  بسيار مثبت ارزيابي نموده و آنرا اين گونه تحليل مي
شود و حتي مردم از آن خوشحال  بيشتر مردم از خميني به عنوان ادامه دهنده جنگ مي

 ! تر رژيم خواهد شد شوند؛ زيرا باعث سقوط سريع مي
گويند كه  ها متفقاً مي هدان عيني اين موشك بارانشا.  غايت به دور از واقعيت تحليلي به

ها تنفر هر چه بيشتر مردم را از صدام و در كنار او از مجاهدين بدنبال داشته  اين بمباران
 .است

البته افراد سازمان، تحليل رهبري مجاهدين را به صدق باور داشتند و به همين جهت وقتي 
كردند و  مليات نظامي خود ابراز شادماني ميكرد، مانند يك ع موشكي به شهري اصابت مي

 .ديدند آنرا گامي در جهت سرنگوني رژيم خميني مي
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 همان ۲۹ شوراي امنيت را پذيرفت و در ۵۹۸ خميني قطعنامه ۶۷ تير ماه سال ۲۷ درنهايتاً
 . را سركشيد»جام زهر«ماه به گفته خود 

زيرا . ر ملتهب شده بودبدنبال اين پذيرش، شرايط سازمان مجاهدين در عراق بسيا
توانستند براي حمله  مجاهدين فقط از شرايط جنگي بين ايران و عراق و باز بودن مرز ها مي

 مجاهدين حرف دل رهبري سازمان »ارتش آزاديبخش«يكي از فرماندهان . استفاده بكنند
ا در شرايط حاضر تنها كساني كه جنگ در مرزها ر«: كرد كه را در قالب شوخي بيان مي

 طبيعي بود كه بعد از قطعيت صلح، صدام ديگر اجازه حمله گسترده ».خواهند ما هستيم مي
 چه بايد كرد؟: داد و سوال اصلي براي مجاهدين اين بود از مرزهاي عراق به ايران را نمي

 كه بدنه سازمان به عراق منتقل شد، آقاي ۶۵ است كه در تابستان سال  الزم به يادآوري
ي در طي يك نشستي كه ويدئوي آن براي همه پخش شد، تحليل آقاي مهدي ابريشمچ

رجوي را به همگان اعالم كرد كه ما بايد در طي يكسال آينده كار را يكسره كنيم و گرنه 
 .بلحاظ سياسي خواهيم سوخت

لذا تصميم گرفت . ديد در نتيجه رهبري مجاهدين با بسته شدن مرزها خود را قفل شده مي
بويژه كه طبق تحليل آقاي رجوي . ه شدن كامل مرزها حركت نهائي را بكندكه قبل از بست

 بتوسط خميني، به تالشي كامل نيروهاي وفادار به »جام زهر«پذيرش صلح و سر كشيدن 
 »ارتش آزاديبخش«وجه قادر به بسيج نيرو و مقابله با  رژيم منجر شده و لذا خميني به هيچ

تدارك يك جنگ رو در . ك يك حمله تمام عيار زدندپس دست به تدار. بود مجاهدين نمي
 . روز۷-۵رو و تمام عيار در 

 نفر داشت و با كمك ۳۵۰۰-۳۰۰٠در آن زمان سازمان مجاهدين نيروئي به تقريب برابر 
تبليغات وسيع و سازمان يافته، به توسط انجمن دانشجويان مسلمان خود، دست به بسيج 

 .  نفر را به عراق آوردند۸۰٠-۷٠٠نيرو زده و در حد توان، قريب به 
هاي  هاي سازمان مجاهدين چون بخش بسياري از بخش. در عراق فرصت كوتاه بود

تبليغات، صدا و سيما، تداركات، اطالعات، تعميرات و همچنين تمامي تازه واردين، كامال از 
ها  د و آنشدن مرزها به سرعت بسته مي. ولي رهبري وقت نداشت. امور نظامي بيگانه بودند

 .كردند و گرنه فرصت از دست رفته بود خواستند، مي بايد در طي چند روز حركتي را كه مي
بنابراين نفرات را دسته بندي كردند و هر گروه را براي حدود دو الي سه ساعت براي 

رسيد  بي اغراق زماني كه براي تمرين تيراندازي به هر كس مي. تمرين تيراندازي بردند
 .شد  فقط صرف تمرين تيراندازي مي دقيقه نبود و آنهم طبعا١٠ً-۱۵بيش از 

 .در همين زمان تداركات سخت فعال بود تا امكانات الزم براي حركت همگان را آماده كند
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  ولي نگاهي سريع به نقشه كافي.  كيلومتر مرز مشترك دارند١٢٠٠ايران و عراق حدود 
ران از مرز غربي كشور، از طريق كرند، اسالم ترين راه رسيدن به ته است كه ببينيم كوتاه
 . آباد، كرمانشاه است

تر از افراد غير وارد و غير  دهد كه بررسي رهبري مجاهدين هم عميق وقايع بعدي نشان مي
زيرا من از بسياري از آشنايان به منطقه كرمانشاه و به امور . نظامي چون من نبوده است

.  آگاه است»چهارزبر«مور نظامي و به منطقه از وجود تنگه نظامي شنيدم كه هر فرد وارد به ا
توان آنرا قتلگاه  اين تنگه موقعيت جغرافيائي خاصي دارد كه به لحاظ نظامي به واقع مي

هاي  هاي جنگلي و كوه دو طرف اين تنگه را تپه. مهاجمين و بهترين سنگر مدافعين ناميد
ها  دي هم برخوردار است كه افراد مسلط بر تپههاي تن اند و تنگه از پيچ كم ارتفاعي گرفته

 .يابند هاي اطراف، بر تمامي تنگه و جاده مياني آن تسلط و اشراف صد در صد مي يا كوه
هائي كه به  رهبري سازمان مجاهدين در روز قبل از حركت به سمت ايران، در نشست

ن مجاهدين با تيپ در اصطالح سازما(هاي خود ترتيب دادند  وسيله فرماندهان تيپ
نفر  ۲۵۰-٢٠٠يك تيپ آن ها را . هاي منظم دنيا يكي نيست هاي موجود در ارتش تيپ

 .دهند ، خط و خطوط سازمان را در اين حمله براي افراد توضيح مي)دادند تشكيل مي
توضيحات بدين مضمون است كه فرداي آنروز همه به سمت مرز ايران حركت و از طريق 

و به يقين در اين مسير تعدادشان . ه و سپس به تهران خواهند رفتمذكور اول به كرمانشا
 زيرا مردم دسته دسته در مسير به آنها خواهند پيوست و نهايتاً. ها برابر خواهد شد ده

 . تهران بسادگي فتح خواهد شد
ها همچنين به عدم توانائي رژيم به بسيج نيرو تاكيد شده و رژيم را در نقطه  در اين نشست

 . مطلق دانسته بودند و قرار مالقات همگان در ميدان آزادي تهران گذاشته شده بودضعف 
 در پاسخ …هاي آذر، محمود، فائزه، جواد و ها، به عنوان نمونه در تيپ در اكثر اين نشست

 :دهيد؟ جواب اين بود چقدر احتمال درگيري مي: پرسيدند به سوال برخي كه مي
 .ي درگيري اساسي نخواهيم داشتدرگيري مختصري شايد باشد، ول 

هايشان كه در محلي بصورت پانسيون  همان شب پدر و مادرها براي خداحافظي از بچه
شدند و فقط بعد از ظهر پنجشنبه و روزهاي جمعه را با پدر و مادرشان  نگهداشته مي

 كه تر هنوز قادر به درك قضايا نيستند، ولي آنها هاي كوچك بچه. روند گذراندند، مي مي
تواند باشد  فهمند كه معني اين خداحافظي چه مي  سال دارند خيلي خوب مي١٠-١٢بيش از 

و عليرغم موج هميشگي تبليغ بي امان و فضاي حماسي ساخته شده، اضطراب بر چهره 
هاي  ها براي درست كردن ساندويچ بخصوص كه مسئولين آنها از بچه. زند ها موج مي بچه

 .هايشان استفاده كرده بودند مادرسفر مرگ و زندگي پدر و 
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همه از شوق بازگشت و رسيدن به تهران و . در آن شب فضاي قرارگاه اشرف عجيب است
 ريالي ٢زنند و در اين ميان يكنفر هم به جستجوي چند سكه  ها حرف مي ديدار خانواده

هران به ها با خود حفظ كرده كه بالفاصله بعد از بازگشت به ت است كه در تمام اين سال
 . ها عوض نشده باشد گويد اميدوار است سكه الزم براي دستگاه مي. اش تلفن كند خانواده

به همه زنان سازمان گفته شده كه . هاست كار آخر شب نفرات، بستن كوله پشتي
هايشان  كنند، در كوله پشتي هاي قرمز خود را كه در مراسم رسمي به سر مي روسري

 .ادي همه با روسري قرمز حاضر شوندبگذارند، تا در ميدان آز
فضا بيشتر تداعي كننده يك سفر دسته جمعي فاميلي است، تا فضاي عزيمتي براي جنگ با 

 .اي چون رژيم خميني رژيم وحشي و درنده
ها و  هاي نفربر و مواد سوختي و غذائي بر كاميون  مرداد، افراد درون كاميون٣صبح روز 

و خمپاره اندازها و چند ) كنند كه با زنجير حركت نمي(سبك هاي  ها به همراه  تانك وانت
 در صفي طويل از مقابل آقاي مسعود رجوي و خانم مريم رجوي كه به …ضد هوائي

عليرغم (دهند، عبور كرده و با سرعتي نه چندان زياد  شادماني دست خداحافظي تكان مي
به سمت مرز حركت )  بودآنكه رهبري مجاهدين آنرا حركت براندازي شهاب وار ناميده

توانست پنهان  حركت اين صف طويل در روز روشن از ديد افراد عادي هم نمي. كنند مي
 . اي آن  و جاسوسان منطقهيبماند، چه رسد به ديد رژيم خمين

رسد و از آن عبور   در اوائل شب، كاروان به مرز مي…سرانجام بعد از توقفي براي نهار و
به سمت كرند و اسالم آباد و سپس به سمت تنگه معروف سرازير كرده و با همان وضعيت 

 .شود مي
مانند و سپيده كه  هاي اطراف جاده منتظر صبح مي قبل از رسيدن به تنگه، شب را در بيابان

رسد فرماندهان از عدم درگيري  به نظر مي. دهند زند بر خودروها سوار و به راه ادامه مي مي
 .كنند مانند و در روز روشن پيشروي مي را ميبسيار مطمئن هستند كه شب 
شود كه خميني نيروهايش را بسيج كرده و به منطقه فرستاده  اما از اوائل صبح مشخص مي

دهد فرماندهي نيروهاي رژيم دچار مشكل رهبري  است و چنانكه گذر وقايع گواهي مي
 .اند شناخته اند و منطقه را بخوبي مي مجاهدين نبوده

رسد كه همه  دستور مي. خورد به چندين خودرو خمپاره مي. شود ري آغاز ميبتدريج درگي
اندكي بعد هواپيماها و . از خودرو ها پياده شده و در اطراف جاده منتظر دستور بمانند

هاي اطراف جاده را كه افراد  هليكوپترهاي رژيم نيز به پرواز درآمده و دشت و تپه
تعدادي كشته و زخمي در همان موج اول . كنند ن ميمجاهدين در آن پراكنده اند، بمبارا

كرد و  از آن جمله يكي از زنان مجاهد كه ايستاده بمباران را تماشا مي. بجا مانده است
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دانسته كه بايد هنگام بمباران  تركش بمب نيمي از مغز او را متالشي كرده بود، زيرا او نمي
 .في كندها مخ بر زمين بخوابد و سر خود را در ميان دست

مجاهدين . ها مملو از مجاهدين پناهنده است هاي مخصوص عبور آب در زير جاده تونل
حيرانند كه چرا از هواپيماهاي عراقي كه قرار بوده به آنها پوشش هوائي بدهند، خبري 

آورد  يكنفر از بيرون خبر مي. اند البته معلوم شد كه بعد آمده و گشتي زده و رفته. نيست
اينكه چه ساعتي . دهند  همه فرياد شادي سر مي».يك هليكوپتر رژيم را زدندها  بچه«كه 

 .آورد گذرد، هيچ كس بياد نمي است و زمان چگونه مي
رسد كه همه سوار خودرو ها شوند و چون تپه سمت راست جاده در تسلط  مجددا دستور مي

 در اين فاصله براي به تنگه در اختيار سپاه است، با سرعت سعي در عبور از تنگه كنند و
نفرات مستقر . ترساندن سپاه و بسيج مستقر در روي تپه جنگلي، به آن سمت شليك كنند

ولي . كنند در درون خودروهاي سرباز، همگي بي هدف به آن سمت تيراندازي مي
ها يكي بعد از ديگري خودرو هاي  بخشد و از روي تپه هاي بي هدف چاره نمي شليك

 .گيرند  و آر پي جي قرار ميمجاهدين هدف خمپاره
آتش گرفتن چند كاميون و يك نفتكش پر از بنزين در اواسط تنگه، راه عبور را تقريبا 

 .مسدود كرده است
گاه همراه خود (گيرد و نفرات آن  شود، هدف قرار مي هر خودروئي كه وارد تنگه مي

 .شوند به سمت يكي از دو دامنه جاده سرازير مي) خودرو
شوند، تماما بصورت   ناخواسته يا نادانسته به سمت راست جاده سرازير ميآنهائي كه

دردناك . اند هاي روي تپه درآمده ها و بسيجي هائي روشن و در دسترس براي سپاهي هدف
همه بعد . خبرند ترين فنون جنگي و نظاميگري هم بي است مشاهده اين افراد كه از ابتدائي

كنند و  برخاسته و در يك مسير مستقيم شروع بدويدن مياز سرازير شدن در دامنه جاده، 
داند كه براي پائين آوردن توان نشانه گيري  كسي نمي. افتند خورند و مي نفر به نفر تير مي
 دقيقه مشق نظامي بيش ١٠–۱۵بهر حال از . شود بصورت زيگزاك دويد دشمن حداقل مي

 .از اين نبايد انتظار داشت
بر روي جاده، خودرو هاي سوخته و جسدها در كنار . اند ا پراكندهها همه ج اجساد و زخمي

دختري كه سه شب قبل از لندن آمده بود و ضمن گذاشتن روسري . شوند هم ديده مي
زد، تير  اش حرف مي اش در كوله پشتي، با عالقه از اشتياق ديدار خانواده قرمز دريافتي

فقط . زين مشتعل به سمت او جاري استبن. خورده و در كنار نفت كش سوزان افتاده است
 . ها كار او را قبل از رسيدن آتش تمام كرده باشند بايد دعا كرد كه گلوله

كنند خود را از تيررس   با بالتكليفي سعي مياكثراً. طرف ديگر جاده هم وضع خرابست
 .دشمن مخفي نگهدارند
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مت چپ فرمان پيشروي در اين ميان فرمانده يك گروهان به افراد متالشي و مجروح س
 .يابد دهد ولي گوش شنوائي نمي مي

همه بيم فرود آمدن شب و سرازير شدن . هاي آب پر از پناهنده و مجروح است زير تونل
 .ها را دارند افراد سپاه و بسيج از روي تپه

هاي  هاي سمت چپ جاده و جنگل فرمان رسيده كه افراد به روي تپه. رسد شب فرا مي
 .د و خود را از تنگه بيرون بكشند و به سمت ديگر تنگه برساننددرون آن بخزن

هاي سمت چپ را با  حال كه شب شده و هدف گيري ممكن نيست، نيروهاي رژيم تپه
 .كوبند كاتيوشا مي

ها را ندارند و اكثرشان بعد  كساني كه جراحت شديد دارند، امكان باال خزيدن روي تپه
 .كنند خود را از دام آن تنگه برهانند ام توان سعي ميولي بقيه با تم. شوند دستگير مي

ها و جاده  شوند خود را باال كشيده و از سمت ديگر تپه به پشت تپه آنها كه موفق مي
برخي از مسئولين سعي در . يابند برسانند، بخشي از مسئولين و امداد سازمان را در آنجا مي

 .گردانند ا را در خودروها پر كرده و برميبازگرداندن نفرات به پشت جبهه را دارند و آنه
اما دشمن با حركت گازانبري تالش در بستن راه بازگشت مجاهدين را دارد و در اطراف 

تلفات زيادي در . جاده بسيار خطرناك است. جاده اسالم آباد و كرند نيرو پياده كرده است
خورند و  وها تير ميشود و بسياري از نفرات در درون خودر همان راه برگشت وارد مي

 .گيرند تعداد زيادي از خودرو ها نيز هدف قرار مي
رسانند و از آنجا به داخل عراق  سرانجام عليرغم تلفات بسيار، مابقي خود را به كرند مي

 در يكروز بلكه تا چند روز بصورت پراكنده ادامه اين عقب نشيني نه تماماً. نشينند عقب مي
سر از روستاها در آورده و با حمايت مردم مخفي شده و چند و تك و توكي هم . يابد مي

 .گردند روز بعد برمي
اند و جسد پاك مادر  در اين پيك نيك مرگ حتي از مادرها و افراد مسن هم نگذشته

 .گذارند ميمنت را در خاك ايران به جا مي
م به جنگ ها را ه ولي آنچه تكان دهنده است صرفا حضور سالمندان و مادران نيست، بچه

 به جنگ فرستاده شده و بعد از ي ساله كه بوسيله خمين۱۴-۱۵ديدن اسيران . اند آورده
ها  آن. اسارت بوسيله عراق به سازمان پيوسته بودند، بسيار ناگوار است، ولي واقعيت دارد

همه شعار  پس چه شد آن. هم سالح در دست در ميدان محشر اين سفر مرگ حضور دارند
ن بر عليه سوء استفاده رژيم دجال خميني از كودكان در جنگ؟ اگر خميني رهبري مجاهدي

ها را باز هم در جنگ و اين بار در  ددمنش آنها را گوشت دم توپ خود كرده بود، چرا آن
چنانكه از نوجوانان خود  هم. بينيم؟ پاسخي نيست  او مي»آلترناتيو دموكراتيك«اردوي 

 .اي از آنست اي نمونه ساله خانواده گنجه ١۷شهيد . يمسازمان هم در ميان شهدا نشان دار
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بخشي با . ها متفاوت است روحيه. گردد باالخره لشگر شكست خورده به قرارگاه برمي
ديدن جنگ حساب ناشده متفكرند و اكثريت بر حسب عادت چون آقاي رجوي عمليات را 

 ايران »خلق«ي بزرگ  خود را فخر تاريخ مبارزه و پيروز»فروغ جاويدان«پيروزمند و 
 .گشايند نامد، لب به تائيد مي مي

 .كنند سه هفته بعد مي/  در همين هنگام فرماندهاني سخن از حمله نهائي در دو
هاي او با راديو  هاي آقاي رجوي را بعد از جنگ، از مصاحبه حال بجاست چند جمله از تحليل

 :مجاهد نقل كنم
گفت كه زن خوب آنست  فرستاد و بعدش هم مي ميهايشان را به قربانگاه  خميني بچه «-

 جسد شوهرش را هم كه آوردند، زير تابوت را خودش بگيرد و اظهار خوشحالي و …كه
 ».افتخار هم بكند

بعد از آتش بس و بعد از عمليات فروغ جاويدان ديگر هيچ راه فراري براي رژيم  «-
 ».طرف مقابل ما در حالت قفل كامل است. موجود نيست

 در شرايط ختم جنگ كه بحث لزوم پرداخت غرامت و خسارات جنگ مطرح است، با و
عراق در مقايسه با ساير دول «: گويد  مييانداختن مسئوليت آغاز جنگ به دوش خمين

به اين ترتيب عراق بهترين طعمه براي سياست جنگ . ها بود ترين آن منطقه ناوابسته
 كنيم كه خميني هم مانند آقاي رجوي غم منافع بي آنكه فراموش (». بوديافروزانه خمين

 .)مردم را نداشت و در قرارداد الجزاير تمام آنرا به حراج گذاشت
اي تشبيه كرد كه منگ  توان به جانور زهر خورده بعد از پذيرش صلح رژيم خميني را مي« -

 ».رود و گيج، تلو تلو خوران و با شتاب به جانب قبر پيش مي
 سال از ختم جنگ و عمليات مجاهدين، رهبري مجاهدين به مصداق ۱۴ با يادآوري گذشت

ها در هر نشست و در هر   همچنان به تكرار همان دعاوي و تحليل» است حرف مرد يكي«
هاي بيراه و  مصاحبه بسنده كرده است و هيچ نيازي به پاسخ گوئي نسبت به آنهمه تحليل

 .بيند بهاي گزاف آن نمي
بخصوص كه اين رژيم در . زوير آخوندها بنا بر جبر تاريخ رفتني استرژيم ظلم و زور و ت

اي متفاوت و مطابق زمان  مقابل مردمي آگاه، زناني مقاوم و جواناني پويا و خواستار آينده
 ساله ٢١هاي غلط  ها و تحليل ييد كننده سياستأولي اين سقوط به هيچوجه ت. قرار دارد

 .خواهد بودرهبري مجاهدين و بهاي سنگين آن ن
ديگري را » فروغ جاويدان«آيا رهبري مجاهدين اين بار هم در گريز از قفل شدگي خود 

 ؟بيند تدارك مي
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مهدی ابريشمچي عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين، مسئول کميسيون صلح شورای ملي 

 مقاومت وعضو ارشد ارتش آزاديبخش
 

نه های اين جنگ نابرابر را چنين شاهد ديگری که در اين عمليات شرکت داشته صح
 :توصيف مي کند

) او در پشت جبهه مستقر بود(تهاجم ضرب االجل ما با يقين به پيروزي، به دستور رجوي 
نيروهاي . مسير پيشروي ما تا حوالي كرند، دست نيروهاي عراقي آزاد شده بود. آغاز شد

از عصر . كرديم نيك حركت مي كيلومتر، شبيه پيك ۱۰ما جملگي در يك ستون به درازاي 
ها در مسير راه در چند كيلومتري شهر كرند با نيروهاي جلودار ما  روز دوشنبه درگيري

شدند، معموالً در اطراف جاده  پرسنل نظامي دشمن كه در حين درگيري كشته مي. آغاز شد
ت و در حين توانستم حدس بزنم اكثر آنان بدون مقاوم مي. به پشت يا به پهلو افتاده بودند

هاي سنگين  در يك مورد هم مقداري پوست و استخوان زير چرخ. اند فرار كشته شده
خودروها له شده بود و كسي را مجال و انگيزه و ياراي جمع كردن آن پوست و استخوان 

هايي را براي  هاي محدود، يكان ما پس از آزادسازي كرند و اسالم آباد با درگيري. نبود
هاي غايي  ي از آن مناطق آزادشده باقي گذاشته، الباقي نيروها سوي هدفحفاظت و نگهدار

نيروهاي جلودار پس از عبور از گردنه حسن آباد و ماهيدشت، زير . پيش رفتيم
در . آتشبارهاي سنگين و بمب هواپيماهاي دشمن، شيرازه آرايش خود را از دست دادند

.  ساعت تا عصر پنجشنبه طول كشيد۷۲آن جنگ نابرابر، با همه محاسبات غلط نظامي به 
در آن چند روز بر اثرگرسنگي و نابساماني، نيروهاي ما از هم گسيخته، رژيم بر همه 

باني، نظامي، نيرويي، لجستيك، يمناطق نظامي مسلط، و با استفاده از بنيه ضعيف پشت
                                                           

  ۴۰-۳۹ صفحات ۱۳۸۰در دام عنکبوت تأليف مهدی خوشحال نشرنيما سال  )
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خود توانست تداركات، بهداري و بويژه فرماندهي ما، و با كمك گرفتن از نيروهاي هوايي 
 .ددر همه مسير، ما را زمينگير و قفل نماي

 

تحقيقات دفاعي عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين، مسئول کميسيون محمود عطايي 
 شورای ملي مقاومت وعضو ارشد ارتش آزاديبخشواستراتژيک 

 
روز پنجشنبه .  بعد از سه روز با شكست كامل روبرو شد»فروغ جاويدان«عمليات 

رداد بعد از اين كه رژيم با وارد كردن نيروهاي تازه نفس و هلي برد كردن آنها در  م۶
 سد نمودند، رجوي از پشت جبهه پشت مواضع مجاهدين، راه بازگشت آنها را عمالً

 .دستور عقب نشيني صادر نمود
نيروهاي تارومار شده ارتش آزاديبخش بعد از سه روز جنگ بي امان، خسته و 

ير و مجروح در مسير عقب نشيني در كمين نيروهاي هلي برد شده و تازه كوفته، زمينگ
بسياري از مجروحين . و بسياري از آنها دستگير و يا كشته شدند. نفس رژيم افتادند

 .براي اين كه زنده دستگير نشوند با كشيدن نارنجك خودكشي كردند
.  زنده ماندن نداشتندشانس% ۵افتادند، بيشتر از  در مجموع افرادي  كه در كمين مي

اي نيز براي عقب نشيني و تداركات مربوط به  ها فرماندهان نقشه معموالً در همه جنگ
آن دارند، ولي در اينجا رجوي از آنجا كه خودش در مهلكه نبود، سازماندهي و يا 

اي در  افراد اجازه نداشتند در هيچ مهلكه. طرحي براي عقب نشيني نيروهايش نكرد
در هنگام عقب نشيني هر فرد به تنهايي مسئول انتقال . روهاي كمكي باشندانتظار ني

 . خود به پشت جبهه بود
 هر دو طرف اسير خود. در اين جنگ، هر دو طرف دعوا دچار جنون جنگي شده بودند

 تا ۱۵ بسيجي با سن ميانگين ۳۰مجاهدين در پايگاه بسيج كرند حدود . كشتند را مي
 .  بودند، تير خالص زدندسال را كه اسير شده۲۰
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شورای ملي سازماندهي عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين، مسئول کميسيون حميده شاهرخي 
 مقاومت وعضو ارشد ارتش آزاديبخش

 
را مجاهد وغيرمجاهد رژيم نيز به تالفي حمله مجاهدين چند هفته بعد زندانيان سياسي 

 .در سراسر كشور قتل عام كرد
ي عمليات فروغ جاويدان را اعضايي كه در اين عمليات حضور داشته و بعداً تلفات انسان

 نفر ۱۲۶۳سازمان مجاهدين از . اند  تن گزارش داده۲۰۰۰اند، تا  از سازمان جدا شده
 .دهد كشته خبر مي

بسياري از اعضاي شوراي ملي مقاومت نظير كاظم باقرزاده، محمد حسين حبيبي 
ها  عالوه بر آن. جزو كشته شدگان اين عمليات بودندو ابوذر ورداسبي ) خائيزي(

اي از فرماندهان و مسئوالن سازمان نيز به هالكت رسيدند كه اسامي برخي از  عده
 :ها به قرار زير است آن

علي زركش، مهين رضايي، افخم ميرزايي، ناهيد صراف، رضا پورآگل، محسن 
اباني، ربابه بوداغي، تديني، اصغرزمان وزيري، محمد معصومي، محمدعلي خي

ابوالقاسم آيتي، داوود ابراهيمي، محسن اسكندري، علي اصغر اكبري، حميد بكايي، باقر 
 . بيگدلي، رحيم حاج سيدجوادي، رضا درودي، مسعود قرباني و مهدي كتيرايي

بسياري از شاهدان . اي در دست نيست از تلفات رژيم در اين عمليات آمار رسمي
 تن برآورد كرده اند كه با توجه به ۱۰۰۰ نيروهاي رژيم را حدود متفقاً آمار تلفات
سازمان تلفات . تر است ها در اين جنگ، اين آمار به حقيقت نزديك موقعيت برتر آن

 نفر اعالم كرده است كه شاهدان صحنه جنگ، اين موضوع را قوياً رد ۵۵۰۰۰رژيم را 
 . پوشيده نيستضمن اين كه روحيه غلو سازمان بر هيچ كس. كنند مي
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شورای ملي امنيت عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين، مسئول کميسيون ابراهيم ذاکری 
 مقاومت وعضو ارشد ارتش آزاديبخش

 
 خودروهاي نظامي ارتش شامل تانك و نفربر زرهي ۶۰۰به لحاظ تسليحاتي نيز همه 

ير مسلسل كالشينكف  هزار قبضه سالح سبك و انفرادي نظ۲۰همچنين از . منهدم شدند
 هزار قبضه آن به پشت جبهه آورده شدند، و بقيه به دست ۵و غيره نزديك به 

 .نيروهاي رژيم افتادند
بعد از اين عمليات مرز ايران و عراق بر روي ارتش آزاديبخش بسته شد و هنوز نيز 

 بسته است
 

شورای امورداخل کشور عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين، مسئول کميسيون مهدی براعي  
 ملي مقاومت وعضو ارشد ارتش آزاديبخش

 
 و در ۶۷ مرداد ۱۸ روز پس از عمليات فروغ جاويدان، در ۱۲مسعود رجوي 

نشست توجيهي و جمع بندي در پايگاه اشرف، دليل شكست سازمان در اين عمليات را 
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ت به توان نه در عدم توانايي ارتش آزاديبخش، يا اشتباه محاسبه شخص خودش نسب
ها و تنگه  نظامي حكومت اسالمي و يا نا آشنا بودن به منطقه عملياتي و نقشه جاده

بلكه دليل شكست را نداشتن بينش توحيدي پرسنل نظامي سازمان … چهارزبر و
هاي وجودي خودشان گير كرده بودند  به نظر او اين رزمندگان پشت تنگه. ارزيابي كرد

او براي انداختن گناه اين شكست به . نگ شكست خوردندو به همين دليل هم در اين ج
گردن نيروها و مبرا جلوه دادن خودش در اين برهه در به كشتن دادن اين همه نيرو، 

هاي حكومت   توسط خميني در زندان٦٧همچنين آماده كردن زمينه كشتار تابستان 
 بعد هم معركه .اسالمي، همه تقصيرها را به گردن نيروها و فرماندهانشان انداخت

 را علم كرد و »تنگه و توحيد/تنگه چهار زبر«ديگري از انقالبات ايدئولوژيك به نام 
 ! را براي هر عنصر موحد مجاهد خلقي الزامي دانست عبور از اين تنگه

اي  انجاميد، موضوع پوشيده اين كه عملياتي با اين تركيب در نهايت به شكست مي
بايد  قع يك سرفصل تاريخي بود كه سازمان مجاهدين مياما اين لشكركشي در وا. نبود

داد و قرباني بي لياقتي و بي   آن را انجام مي»عاشورا گونه«به قول خود رجوي 
 هجري و بر عليه ٦١اگر امام سوم شيعيان در كربالي سال . شد صالحيتي رهبرش مي

حنه جنگ اش در ص دولت مركزي خليفه اموي شكست خورد، خود همراه با خانواده
 عمليات »فروغ جاويدان«اما . حضور داشت و در همين صحنه هم كشته شد

اي بود كه رهبري سازمان ـ هيچ يك از اين دو زن و شوهر ـ در آن  عاشوراگونه
. حضور نداشتند و زير چتر حكومت بعثي عراق و در پشت جبهه جا خوش كرده بودند

دند كه توسط شعارها و شستشوهاي تنها رزمندگان و فريب خوردگان اين سازمان بو
مغزي رهبري سازمان به تله گرگ افتادند، تا در صورت پيروزي روي دوششان اين 

ها و ساده  كاري رهبري را به حكومت برسانند و در صورت شكست، مسئوليت اهمال
هاي رهبري سازمان را به دوش بكشند كه چرا نتوانستند اين رهبري را به  انگاري

 !! ند؟حكومت برسان
پس از شكست افتضاح آميز عمليات فروغ جاويدان، بدليل تلفات باالي جنگ و نوع 
برخورد مسعود رجوي با نيروهاي جان بدر برده از اين شكست، ريزش نيرو در 

ها نيز شدت  سازمان افزايش يافت و روحيه ياس و دل زدگي در ميان همان باقي مانده
 . و قوت گرفت
هايي كه  آن. عمليات، كمك بزرگي به اين اذهان نامردد كردهاي بعد از اين  نشست

همسرانشان را در اين معركه از دست داده بودند، ماتمزده و حيران بودند و به تعبير 
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براي همين هم موج كاذبي براي ازدواج اجباري در اين برهه » لنگيد پايشان مي«سازمان 
توانستند اين فراز را نيز از  ه سختي ميبه ويژه زنان همسر از دست داده ب. به راه افتاد

 .  سر بگذرانند و به ازدواج اجباري در عين عزادار بودنشان تن بدهند
از جمله ضررهاي عمليات فروغ جاويدان براي سازمان اين بود كه امكان بسيج 

از . ديگر كسي از داخل كشور به اين ارتش نپيوست. نيرو را از سازمان سلب كرد
به همين دليل سازمان در اين . را رغبت به خطر انداختن جانش نبودخارج هم كسي 

دوره به سراغ اسراي جنگ ايران و عراق رفت و كوشيد از ميان اين اسرا نيروگيري 
 . كند

بردند، و در آنجا از نظر  هاي عراقي به سر مي ها در اردوگاه اين اسيران سال
ها  نطور به دليل اختناق حاكم بر زندانامكانات غذايي و بهداشتي در مضيقه بودند؛ همي

شد، عموما جانشان  هاي عراقي و سركوفت و تحقيري كه بر ايشان اعمال مي و اردوگاه
هايي از امكانات  سازمان با تبليغاتي گسترده و با نمايش فيلم. به لبشان رسيده بود

با اين . ق كنداي و بهداشتي، توانست بخشي از ايشان را به ارتش آزاديبخش تزري تغذيه
همه سازمان آزادي اين رزمندگان را منوط به شركتشان در عمليات بر عليه دولت 

به اين اسيران گفته بودند كه تا دو ماه ديگر عمليات سرنگوني در پيش است . ايران كرد
در واقع اين اسرا خبر . و در صورت شركت در اين عمليات سرنگوني آزاد خواهند شد

آزاديبخش بعد از عمليات فروغ جاويدان قفل شده است و اجازه هيچ نداشتند كه ارتش 
 .گونه تحركي ندارد

بعد از عمليات فروغ جاويدان دستخوش دگرگوني  سازماندهي ارتش آزاديبخش
هاي   به بعد ايجاد ارگان۱۳۶۸از سال . گرداني بود  زمان سازماندهي ارتش، تا آن. شد

هدف اين بود كه ارتش آزاديبخش را از يك . فتستادي در دستور كار سازمان قرار گر
 به طول ۱۳۷۲اين كار تا تيرماه .  تبديل كنند»ارتش مكانيزه« به يك »ارتش پياده«

ها  ها آزمايش شد و كاركرد عملي آن انجاميد و بعد طي مانورهائي، عملكرد اين ارگان
 .مورد بازبيني قرار گرفت
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 : به بعد۱۳۶۸از سال سازماندهي ارتش آزاديبخش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »سازمان رزم«در . شد  داده مي»سازمان رزم«به سازماندهي جديد ارتش عنوان 
مكانيزه، زرهي، پدافند، انواع آتش پشتيبان /هاي نظامي اعم از پياده همه رسته» نيرو«هر 

 »نيرو«به بياني هر . رفتگ توپخانه، عناصر مهندسي و واحدهاي پشتيباني را دربرمي
توانست به تنهايي همه مشكالتش را شخصا  شد كه مي براي خودش يك ارتش كامل مي

خش به بهايي در ارتش آزادي  معاونت»نيروها«براي ارتباط ميان اين . حل و فصل كند
 :نداين شكل تأسيس شد

 
 ونت اطالعات وعملياتا مع-۱
  معاونت اموراداری-۲
  معاونت آموزش-۳
  معاونت پرسنلي -۳
 تخصصيونت ا مع-۴
 ونت طرح وبرنامها مع-۵

که وظيفه نظارت، برنامه ريزی ، هريک ازمعاونت ها نيز شامل چندين مديريت بودند
 .وهدايت سراسری ارتش را بعهده داشتند

 نيرو

 گردان

 گروهان

 دسته
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 مسعودرجوی باتفاق فرماندهان ارتش آزاديبخش در اتاق فرماندهي
رسد كه تعداد زيادي پرسنل براي پر  ه نظر ميبا اين سازماندهي عريض و طويل، ب

ها مورد نياز است و با توجه به كمبود نيرو، سازمان اين همه  پرسنل  كردن اين پست
 ! كرد؟ را از كجا تامين مي

. در اين راستا بايد گفت كه سازمان تمايل عجيبي به غلو كردن و بزرگ نمايي دارد
هاي منظم دنيا  اگر در ارتش. تاد استمسعود رجوي در سازماندهي  روي كاغذ اس

 نفر است، در ارتش رجوي هر دسته تنها از دو نفر ۹تعداد نفرات هر دسته حداقل 
 نفر باشد، در ارتش رجوي ۱۲به همين نسبت اگر پرسنل تانك حداقل . شود تشكيل مي

  … نفر است و۴تنها 
داز نبودن امكان در دوران قفل شدن ارتش آزاديبخش در كشور عراق و در چشم ان

هر گونه تحرك نظامي، بيشتر پرسنل ارتش به كارمنداني بدل شدند كه در تمام مدت به 
 . كارهاي بوروكراتيك سرگرم بودند

اهللا خميني  تقريبا يك سال پس از امضاي قرار داد آتش بس بين ايران و عراق، آيت
خميني در سازمان مجاهدين در رابطه با مرگ .  درگذشت۱۳۶۸ خرداد ۱۴در 

جمع بندي يك ساله «مسعود رجوي در . گزاري كرده بود هايش بسيار سرمايه تحليل
 : گفته بود۶۱ در سال »مقاومت
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اتفاق بيافتد، وظيفه بالدرنگ ما اين ) مرگ خميني(ضمناً در صورتي  كه چنين چيزي  
  .است كه از هرجا شده، هر طرف كه شده بتازيم، يعني تدارك قيام را ببينيم

. هاي ارتش، فضاي آماده باش اعالم شد با اعالم مرگ خميني در تمامي قرارگاه
پرسنل ارتش آزاديبخش به گمان اين كه عمليات سرنگوني در پيش است، به خود 

 .دادند اميدها مي
چند روزي هم مسعود رجوي نيروها را به كار آماده سازي براي شركت در يك 

خود نيز در نهان با صدام حسين به . ي واداشتلشكركشي ديگر به بهانه مرگ خمين
گو نشست تا از او براي اين لشكركشي تازه اجازه بگيرد؛ اما ارباب چنين  و  گفت
يك هفته بعد از آن همه شور . خواست آتش بس را نقض كند اي نداد؛ چرا كه نمي اجازه

نگيخته بود، رجوي ها بر ا و التهابي كه مرگ خميني و امكان حمله به ايران در قرارگاه
 :نشستي برگزار كرد و در اين نشست اعالم كرد

اماچون .  اگرحال بخواهيم تهاجم به سرنگوني دشمن کنيم، پيروزی ازآن ماست
دشمن نيز بيداراست، وطبق اخبارواطالعات بدست آمده، دشمن ازترس ارتش 

لفات آزاديبخش در آماده باش صد درصد به سر مي برد، شايد دراين جنگ مات
درحالي که ما مترصد فرصت طاليي هستيم تاهرچه بيشترخون ذخيره . بدهيم

چند روزی صبرمي کنيم تارژيم اين آمادگي وبحران والتهاب پس از مرگ . کنيم
خميني راارسربگذراند، دوباره بخواب برود وتاماسرفرصتي بتوانيم دشمن را 

 ...درخواب غافلگيرکنيم
 . گاه براي اين سازمان و رهبرش پيش نيامد و اين فرصت طاليي ديگر هيچ

مسعود رجوي براي منحرف كردن ذهن افراد حاضر در كشور عراق و براي پنهان 
كردن بن بستي كه سازمان به دليل پايان جنگ در آن گرفتار آمده بود، دست به ترفند 

لوژيك در هاي متعدد ايدئو ديگري زد كه ادامه همان ترفند ازدواج ايدئولوژيك و انقالب
در همين راستا با فلسفه چاله بكن و پر كن، فرصت . درون مناسبات سازماني بود

انديشيدن را نيز از نيروها گرفتند، تا مبادا نيروهاي معترض، ديگر نيروها را نيز با اين 
 ! پرسش روبرو سازند كه چرا عراق و چرا بن بست؟

ريم رجوي صاحبخانه به  ديگر در اين سرفصل هم صدام حسين و به بيان مربا
 به يك كشور ديگر )۱۹۹۰ اوت ۲(  ۱۳۶۹ مرداد ۱۱ ياري رهبري سازمان شتافت و در

 . اش يعني كويت تجاوز كرد همسايه
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هاي پائين سازمان شادي آفرين بود و براي مسعود  خبر اشغال كويت در اليه
ر جنگ عراق و  ايجاد تشويش و نگراني؛ چرا كه سازمان از درگير شدن د رجوي زمينه

 . يافت اش كه تصرف كشور ايران بود، دست نمي كويت به آرزوي هميشگي
تجاوز به خاك كشور كويت اين مفهوم را براي مسعود رجوي نيز داشت كه صدام 

ياي تسخير كشورهاي ديگر همسايه ؤحسين ديگر دست از سر ايران برداشته و حاال ر
بحران «ن رابطه در نشستي كه به نشست مسعود رجوي در همي. پروراند را در سر مي

 معروف شد، چهار فرض يا چهار تابلو را روي تخته ولدا »ترسيم تابلوها« و يا »كويت
 . كشيد و از مسئوالن سازمان خواست در اين رابطه نظرشان را بگويند

 
 ۱تابلو ۲تابلو  ۳تابلو  ۴تابلو 

آمريکا درمورد 
اشغال خاک کويت 
بي طرفي اختيار مي 

 .ندک

صدام کويت 
راتخليه کرده و به 
ايران حمله نظامي 

 .مي کند

آمريکا به عراق 
حمله ميکند و 
عراق در اين حمله 

 .شکست مي خورد
 »شق سياه«

آمريکا به عراق 
امتياز ميدهد تا 
عراق از کويت 

 .خارج شود

 
 :تحليل مسئوالن سازمان در رابطه با اين تابلوها جالب است

ديگر مسئوالن سازمان نظير محمود . ا قاطعانه حتمي دانست ر۳مريم رجوي تابلو 
تنها مهدي .  را واقعي خواندند۳عطايي، ابراهيم ذاكري و احمد واقف هم تابلو 

هاي بي  خود مسعود نيز با حاشيه رفتن.  را واقعي خواند۲ابريشمچي بود كه تابلو 
 .د كرد و در نهايت آنرا واقعي خوان۳اي به تابلو  مورد، اشاره

هاي سازمان به سراب بدل شد و آمريكا همراه با  اين تحليل نيز همانند ديگر تحليل
به كشور عراق حمله كرد ) ۱۹۹۱ ژانويه ۱۶(  ۱۳۶۹ ديماه ۲۶  كشور ديگر در تاريخ۲۷

 . و ارتش اين كشور را از هم پاشاند
شور  بر فراز ك»عمليات صحرا« پرواز جنگي در حين ۱۲۶۶۵۴در اين حمله مجموعا 

ها،  ها، پادگان ها، پل عراق صورت گرفت و طي آن بيشتر مراكز نظامي، فرودگاه
ها و  هاي عراق هدف اصابت بمب تأسيسات، مخابرات، راديو، تلويزيون و جاده

با اين همه مشخص نشد به چه دليلي حتي يك . هاي پيشرفته غربي قرار گرفت موشك
دين اصابت نكرد و مجاهدين توانستند از هاي سازمان مجاه بمب هم به محوطه قرارگاه
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تادن ماشين نظامي فبا اين همه با از كار ا. جان سالم به در ببرند» عمليات صحرا«
بغداد، كردهاي شمال عراق و شيعيان جنوب، فرصت را غنيمت شمردند و به تحركاتي 

 . بر عليه دولت مركزي دست زدند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ارزاني از محور شمالي و نيروهاي طالباني از محور  نيروهاي ب۱۳۶۹در اسفندماه 

غربي يك به يك شهرهاي مهم منطقه كردستان عراق مثل موصل، اربيل، سليمانيه و 
غيره را تسخير كرده، به سمت جنوب سرازير شده، از دو سو به شهر بغداد نزديك 

 . شدند
و تاسيساتي البته كردهاي عراق را عموما دولت جمهوري اسالمي تغذيه نظامي 

در اين سو نيز . كردند ها را مخفي نمي رهبران كردها هم اين دريافت اين كمك. كرد مي
با اين همه يكي . كرد سازمان مجاهدين از امكانات گسترده دولت بعثي عراق استفاده مي

 از موارد اختالف سازمان مجاهدين با كردهاي عراق اين بود كه مجاهدين، كردها را
ارتش «آوردند و در آن سو هم كردها  اسالمي به حساب ميمزدور حكومت 

 . ناميدند مي» جيش التحرير عراق«مسعود رجوي را » آزاديبخش
به هر حال با تسخير شهر كركوك توسط كردهاي شمال، شهر بغداد نيز در 

 در اين دوران بخش اصلي ارتش. تيررس نيروهاي بارزاني و طالباني قرار گرفت
در  اين منطقه، همان گونه كه. مستقر بود) قرارگاه حنيف(قه كفري آزاديبخش در منط

 شود، بر سر راه كركوك به بغداد بود و نيروهاي ارتش ديده ميصفحه بعد نقشه 

از  دوتن
افرادارتش 

آزاديبخش در 
  شليک باتوپ حال 
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به  نيروهاي كردها براي دست يافتن.  در كنترل داشتنداًآزاديبخش اين منطقه را تمام
مل شهرهاي كوچك طوز و سليمان عبور كنند كه شا بايد از اين منطقه شهر بغداد مي

 .بك نيز بود
 

 

 مرز ايران وعراقنقشه 
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گويي كه نمايندگان مسعود بارزاني و جالل طالباني با نماينده مسعود  و در گفت
 از جانب نيروهاي سازمان اصرار »كفري«رجوي انجام دادند، كردها بر ترك منطقه 

 .حركت كنندداشتند، تا بتوانند از اين منطقه به سمت بغداد 
گو قرار داشت؛ به همين دليل طي ارسال  و صدام حسين نيز در جريان اين گفت

 : پيامي براي مسعود رجوي نوشت
 » !ما با كردها در جنگيم و شما با كردها مشغول مذاكره هستيد؟ داستان چيست؟«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقه كفري چرا كه عبور كردها از. در نهايت براي رجوي راه ديگري نمانده بود
برابر بود با عبور نيروهاي بارزاني، طالباني و پاسداران انقالب ايران كه ايشان را 

 . محاصره و نابودي ارتش آزاديبخشكردند، و در نهايت همراهي مي
! توانست برود؟ كرد، به كجا مي از سوي ديگر اگر سازمان منطقه كفري را ترك مي

اگر در زمين . اه همين قشون قرار داشتقرارگاه اصلي اشرف هم درست بر سر ر
چرا كه به دليل اختالفات . شد بايد سد راه تحرك كردها مي  ميماند، عمالً كفري مي

 دست نشانده سازمان اساساً. پيشين با كردها راهي براي اتحاد با ايشان وجود نداشت
 در .صدام حسين شده بود و صدام حسين هم دشمن كردها در شمال كشور عراق بود

نهايت تنها راه حل موجود براي مسعود رجوي جنگيدن با كردها به سود صدام حسين 
و براي جلوگيري از فروپاشي حكومت صدام حسين بود؛ چرا كه موجوديت ارتش 

به همين دليل سازمان راه . آزاديبخش هم به موجوديت صدام حسين بستگي داشت
به سوي كردها و همراهانشان آتش مداخله در امور داخلي كشور عراق را برگزيد و 

از  دوتن
افرادارتش 

آزاديبخش در 
حال آماده سازی 

  تانک جنگي يک
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البته رجوي اين ترفند را هم به كار بست كه منتظر اولين شليك از سوي كردها . گشود
 . خواهد بر سر مردم اين منطقه بياورد بماند و بعد هر چه مي

 .و شاهد نيز خيلي زود از غيب رسيد
 زرهي ارتش هاي  نيروهاي نظامي و يگان۱۷ حدود ساعت ۱۳۶۹ اسفند ۲۰درتاريخ 

آزاديبخش، قرارگاه حنيف را ترك كردند تا راه نفوذ كردها را در محور شمال و جاده 
 .بغداد ببندند/خالص و محور غرب مسير جلوالء/كركوك

 همان شب اولين درگيري ميان نيروهاي مجاهدين و كردها در شهر طوز ۲۱ساعت 
: گويد يك فرمانده كرد ميبه مجاهدين رضا كرم علي فرمانده يك دسته . شود آغازمي

شود و  در همين حين ناگهان تيري شليك مي. شما مزدور جمهوري اسالمي هستيد
 . افتد رضا كرم علي به خاك مي

هاي مجاهدين بسمت كردها و اهالي شهر  ها و تانك به تالفي اين شليك، همه سالح
اجساد اين كه تعداد با . گيرند روند و تمام منطقه را زير آتش سنگين خود مي نشانه مي

هاي  گيري  نفر نبود، سازمان در تمام موضع۲۰پاسداران حكومت اسالمي بيش از 
اش مدعي شد كه تنها با پاسداران درگير شده است و اتهام كردكشي به اين جنگ،  بعدي

تنها يك اتهام بي پايه است كه از سوي دولت ايران و كردها و مخالفين مجاهدين به 
با اين همه خيلي از نيروهاي سازمان كه در اين درگيري . شود ده ميايشان نسبت دا

شركت داشتند و خود شاهد كشتن كردها از سوي افراد ارتش آزاديبخش بودند، مساله 
همين جدا شدگان بودند كه از كشتار فجيع . دار شدند و بعدها از سازمان كنار كشيدند

و ارتش آزاديبخش ملي ايران و زنان و كودكان كرد توسط سازمان مجاهدين خلق 
 ..هاي متعددي منتشر كردند رهبري آن مسعود و مريم رجوي گزارش
كردها را زير چرخ  :  گفتها صادر كرد، رسماً مريم رجوي در پيامي كه براي جبهه

  !ها را براي پاسداران خميني حفظ كنيد ها بكشيد و گلوله تانك
كه گارد رياست جمهوري از جنوب سر رسيد سازمان آنقدر اين جنگ را ادامه داد 

 . سرزمين كردها را از سازمان تحويل گرفت۱۳۷۰ فروردين ۱۵و در 
معروف شده » كردكشي«اين جنگ و اين دخالت در امور داخلي كشور عراق كه به 

 ۱۳ تا ۶۹  اسفند۲۰شود و از  ناميده مي »عمليات مرواريد«است، از سوي سازمان 
 .ل انجاميده است به طو۷۰فروردين 

                                                           
  .مراجعه کرد ۲۱ صفحه ۳۴شماره » پيوند« نشريه رمندرج داز جمله ميتوان به مقاله آقای محمدرضااسکندری ) 

 .مرواريد نام کوهي در شمال شهرجلوال است  )
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ها اجازه انجام عملياتي برعليه حكومت  به هر حال اگر ارتش آزاديبخش در اين سال
اسالمي را نداشت، در عوض براي تثبيت حكومت بعثي عراق با تمام جان و توان 
كوشيد و البته در اين راه آبرويش را نيز با خدايش ـ كه همان دالرهاي اهدايي صدام 

 !!  كردحسين است ـ معاوضه
هاي  صدام حسين نيز براي تقدير از اين اقدام محيرالعقول مسعود رجوي كه پايه

سست حكومتش را استحكامي دوباره بخشيد، به او باالترين نشان دولتي عراق را اهداء 
 . كرد

ها و سازهاي ناهماهنگي در روابط داخلي  در حين عمليات مرواريد، نغمه نارضايتي
 واقع در شهر كركوك زنداني »سردار«سازمان در قرارگاه . سيدسازمان به اوج خود ر

 . ايجاد كرد و ناراضيان را به آنجا انتقال داد
هاي دولت عراق  به پاس اين اقدام سازمان مجاهدين در عمليات مرواريد، سيل كمك

هاي زرهي، تانك و مهمات به سوي  به ويژه در زمينه تسليحات نظامي نظير سالح
 .ف سرازير شدقرارگاه اشر

 فروند هليكوپتر نيز در همين راستا در اختيار ارتش آزاديبخش گذاشته شد و ۳۰
 .  عراق نيز استفاده كند»سعديه«سازمان امكان يافت از امكانات پايگاه هوانيروز 

مسعود رجوي در نشستي كه پس از پايان عمليات كردكشي و به مناسبت عيد فطر 
حق آب و گل ) يعني كشور عراق(ما در اينجا «: د كههمان سال برگزار شد، مدعي ش

 وي تلفات ».گذاريم داريم و اگر قرار است عراق به دست مزدوران رژيم بيفتد، ما نمي
 . تن اعالم كرد۴۰سازمان را در اين عمليات 

ها پنهان مانده باشد، اين است كه پس از پايان جنگ  اي كه شايد از ديد خيلي نكته
 شكست مجاهدين در عمليات فروغ جاويدان، اين سرفصل بهترين ايران و عراق و

توانست باشد كه به ايران بار ديگر لشكركشي كند و به  فرصت براي مسعود رجوي مي
در عمل اما ديده . اش كه همانا حكومت بر ايران است، دست بايد آرزوي تحقق نيافته

ر چنگال استبداد مذهبي شد كه رجوي به جاي انديشيدن به سرنوشت ملت ايران كه د
زند، به ياري مستبدترين و ضد بشرترين ديكتاتور منطقه شتافت و شعارهاي  پرپر مي
اش در مورد عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها و استفاده از خاك اين  چند ساله

در نهايت هم با شركت . كشور به عنوان پل عبور به خاك ميهن را به فراموشي سپرد
ت كردكشي و ياري رساندن به تثبيت حكومت صدام حسين، بخش بزرگي از در عمليا
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گيري ايشان را از بدنه اين  مجاهدين و نيروهاي رزمنده را مساله دار كرد و زمينه كناره
 . تشكيالت مهيا ساخت
گيري از  هاي غربي براي نسق هاي اين ارتش اين است كه دولت  يكي از ويژگي

گونه كه  اند؛ همان را به عنوان يك برگ بازي، به بازي گرفتهحكومت اسالمي، هميشه آن 
صدام حسين نيز براي تضعيف حكومت اسالمي و ارتش ايران در جنگ ايران و عراق، 

و اين ادعا چندان دور از ذهن نيست كه شخص صدام . از اين ارتش سود بسيار برد
كشور كويت و جنگ  گيري تجاوز به  حسين هم تداوم حكومتش را بعد از آن معركه

. خليج فارس، به فرمانده ارتش آزاديبخش ملي يعني مسعود رجوي مديون است
ها و ترورها و  حكومت اسالمي هم توانسته بود پس از تشكيل اين ارتش، چريك بازي

ترورهاي انتحاري سازمان را به خارج از مرزهاي ايران انتقال داده، در هر فرصتي از 
. سكي براي سركوب نيروهاي مخالف درون كشور استفاده كنداين ارتش به عنوان متر

چرا كه از دو سو فرزندانش قرباني . در اين ميان تنها سر ملت ايران بي كاله مانده است
شود و كشورش در واقع در گرِو جنگ قدرت اين دو بخش و  مطامع اين قدرتمداران مي

 .  گرفته استاين دو نوع حكومت اسالمي پوزيسيون و اپوزيسيون قرار
بد نيست در همينجا يك بار ديگر از زبان مسعود رجوي وظيفه ارتش آزاديبخش را 

اين ارتش براي در هم شكستن ماشين جنگي رژيم بوجود آمده تا تدريجاً  : : دوباره بخوانيم
   برود جلو

 غير از بحران عراق و عمليات مرواريد با دو مشخصه ديگر نيز در ۱۳۷۰سال 
در بهار همين سال صدام حسين طي پيامي اسراي . جاهدين برجسته شده استتاريخ م

. بردند بصورت يكطرفه آزاد كرد هاي عراق بسر مي كه در اردوگاه  راجنگي ايراني
اي كه در صفوف ارتش آزاديبخش بودند  پس از اين اقداِم صدام حسين، اسراي ايراني

عمليات عليه ايران را داده بود، زمزمه و رجوي به آنها قول آزادي در قبال شركت در 
اين اسرا را كه سازمان براي آوردنشان به درون صفوف . رفتن به ايران را ساز كردند

. ناميد  مي»هاي مريم بينه«ارتش آزاديبخش، زحمات زيادي متحمل شده بود، رجوي 
روغ جاويدان ها را براي پر كردن جاي شهداي ف خدا آن: رجوي در همين رابطه گفته بودكه

  .فرستاده است
همين كه تصميم رفتن اسرا به قطعي شد، رجوي براي اين كه از قافيه عقب نماند، 

 :پيامي به اين مضمون براي ايشان فرستاد
                                                           

 . تن بود۱۵۰۰  حدودکنه به ارتش آزاديبخش پيوسته بودند، در بهترين حالت مم کتعداد اسرايي)  



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٤٢٨ 

ازدورمي بوسمتان، اکنون فرصت اين است که به نزد خانواده هايتان !  برادرانم 
درفضای . بهتراست يکبارديگراز پيش ما بروندبرگريدوازنظرمن حتي آنانکه نمي خواهند بروند، 

 .بيرون ودرورای هرگونه اجبار تصميم بگيريد وبرگرديد اين انتخابي آگاهانه وآزادانه است
خواستار % ۹۵ تن از اسرا يعني درحدود ۱۴۰۰بعد از پيام مسعود رجوي نزديك به 

عدي بريدند و به هاي ب بقيه نيز در فرصت. خروج از سازمان و رفتن به ايران شدند
تصميم اسرا پتكي بود كه بر فرق نه تنها رهبران . تركيه و يا كشورهاي ديگر رفتند

اي از اين اسرا توسط بعضي از  همان شب عده. سازمان بلكه همگي مجاهدين فرود آمد
شان خون  مجاهدين شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به شكلي كه از بيني بعضي

عناصر كتك زننده نه تنها توبيخ نشدند، . شان كبود شد  بعضيجاري شد و صورت
مسعود رجوي . بلكه با سكوت فرماندهانشان مورد حمايت صوري نيز قرار گرفتند

ها قرار داشت؛ چرا كه در نشستي چند روز بعد از اين  شخصاً در جريان اين كتك زدن
ها را  بالهزه خانه تكاني كرديم و خوب شد ك«: لقب داد و گفت كه» بالهز«معركه، اين اسرا را 

اشاره  (»!شنيدم كه در بعضي از لشگرها شلوغ بوده«: و بعد هم با خنده افزود» .جارو كرديم
 ) به كتك زدن اسرا

نظير سازماندهي، (به هر حال اسرا رفتند و با خود تمام اطالعات ارتش آزاديبخش 
 .را به ايران بردند) اسامي نفراتها، تعداد و  ها، كروكي قرارگاه تعداد و نوع سالح

 ۱۳۷۰ شهريور ۱۷در .  تعميق انقالب ايدئولوژيك بود،۷۰مشخصه ديگر سال 
در اين . در محل ستاد فرماندهي ارتش آزاديبخش برگزار شد»طالق«نشست بزرگ 

هاي ازدواج  بايستي حلقه نشست همه افراد متأهل سازمان از درجه سمپات به باال مي
نوع . كردند ده و به مسعود رجوي كه در نشست حضور داشت، تقديم ميخود را درآور

خود را ارائه » كشف بزرگ تاريخي«رجوي در اين نشست . بود» سه طالقه«ها  طالق
  ».تهمه دعواها سِر زن اس«: داد وگفت

هاي اجباري، تعداد زيادي از نيروهاي سازمان،  طبيعي است كه پس از داستان طالق
پس از . باصطالح مبارزه را به لقايش بخشيدند و دنبال كار خود رفتندعطاي اين نوع 

قدر زياد بود نهاي اجباري آ رفتن دسته جمعي اسرا، ريزش نيرو به دليل تاكيد بر طالق
كه سازمان مجبور شد براي خنثي كردِن فرآيند تبليغي اين ريزِش اساسِي نيرو، دو تن 

ن رابطه  تشويق كند، تا در اين سرفصل براي از مزدورانش را به نوشتن كتابي در اي
هاي  ياوه«خود سازمان نيز كتابي به نام . اين رفتارش مشروعيتي قالبي بتراشد
                                                           

 .ن درمي گذريمآمربوط به بحث ما نمي باشد، از » طالق«از آنجا که داستان  )
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 منتشر كرد كه حاصل كار جمعي خود مجاهدين بود و از سوي انتشارات »آخوندي
ه هاي اجباري از سازمان بريد علي فراستي كه به دليل همين طالق. سازمان منتشر شد

 او در پايان »بخاطر تاريخ، و نه بخاطر رجوي«بود، كتابي منتشر كرد تحت عنوان 
اين . كتابش رجوي را سمبل مقاومت ملت ايران در برابر حكومت اسالمي تعريف كرد

 از سازمان جدا شده بود، اما همچنان هوادار اين جريان بود و چند فرد با اين كه ظاهراً
 از سازمان، به جمع كردن نيروهاي پراكنده و جدا شده سالي پس از اين جدايي صوري

از سازمان پرداخت كه به گمان شخص او و البته سازمان مجاهدين، هنوز از مجاهدين 
 .به طور اصولي و ديدگاهي نبريده بودند و با اين جريان دعواي شخصي داشتند

ها در  اين سالسومين كتاب را فرد ديگري به نام فريدون گيالني نوشت كه در تمام 
ها و  تيشه«اين كتاب كه عنوان . كرد نقش مليجك دربار مسعود رجوي ايفاي نقش مي

را داشت، وارد بحث تئوريك چرايي و چگونگي جدا شدن نيروهاي معترض از » ها ريشه
سازمان مجاهدين شد و اين معترضين را به خيانت، همراهي و همدستي با وزارت 

ها و  در اين سه كتاب و كتابکه جالب اين . م كرداطالعات حكومت اسالمي مته
هاي سياسي اپوزيسيون كه به  هاي بعدي سازمان در اين رابطه، تمام شخصيت نوشته

شيوه كار مسعود رجوي در زنداني كردن و تحت فشار قرار دادن مجاهدين معترض، 
دِو اين افراد البته هر . انتقاد داشتند، همزمان به مزدوري حاكمان اسالمي متهم شدند

علي فراستي را باد قدرت طلبي چنان برداشت كه براي . اي داشتند سرنوشت كمدي
 نامزد رياست جمهوري حكومت اسالمي شد و ١٣٧٦انتخابات رياست جمهوري سال 

بعد هم به ايران سفر كرد و در نهايت در تيم . در خارج كشور كلي گرد و خاك بپا كرد
فريدون . عليه دگرانديشان داخل كشور به كار گرفته شدعملياتي حسين اهللا كرم بر 

هاي مالي سازمان و   به دليل اعتراض به كفاف ندادن كمك۱۳۷۷گيالني نيز در سال 
عدم برابري خرج و دخلش با آن ميزان مزد دريافتي از سازمان مجاهدين، از شوراي 

 آن قلم و قدم زده ها براي ملي مقاومت رجوي كناره گرفت و همين سازمان را كه سال
سازمان نتوانست اين افراد را كه در آن . بود، به نداشتن روابط دموكراتيك متهم كرد

. اش شتافته بودند، به لحاظ مالي راضي نگه دارد سرفصل ويژه، تمام عيار به ياري
هاي مسعود  همين اشتباه محاسبه باعث جدا شدن اين دو ايدئولوگ و تئوريسين حماقت

ر ادامه همين روند، بعدها همين دو تن به دشمنان خونين خود او و دم و د. رجوي شد
گيري  ها و موضع هاي اين دو نفر در آن سال خواندن كتاب. دستگاهش تبديل شدند
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 ايشان پس از جدايي از اين جريان، خود از فرازهاي جالب تاريخ مجاهدين ِدهاي بع سال
 . استخلق ايران و عملكردهاي رهبري اين دستگاه 

 بود كه اطالعاتي از زندان و شكنجه در ۷۰در همين سال . بازگرديم به بحثمان
هاي ارتش آزاديبخش در عراق براي اولين بار در جهان  ون سازمان و قرارگاهرد

پس از پخش علني اين اطالعات درون سازماني، مسعود رجوي دستور داد . منتشر شد
 .  بفرستندليه اطالعاتي به اردوگاه رماديكه ناراضيان سازمان را پس از مرحله تخ

عمليات مرواريد ضمناً براي سازماندهي جديد ارتش آزاديبخش، ميدان مانور 
هاي سنگين  موفقيت آميزي بود كه درآن نيروهاي ارتش آزاديبخش توانستند از سالح

 . زرهي نظير تانك و توپ و كاتيوشا استفاده كنند
 حقيقت آخرين عمليات بزرگ نظامي سازمان به شمار بعد از عمليات مرواريد كه در

ها و  اين رژه. رود، ارتش شروع به انجام پروژه رژه و مانورهاي گوناگون كرد مي
ها براي آماده سازي وقت الزم داشتند، براي سرگرمي و  مانورها كه هركدام ماه

رون از اي براي تبليغات بي باصطالح وقت گذراني نيروهاي خود سازمان و وسيله
ها در سراسر  ها و ويدئوهاي اين مانورها و رژه اين جريان با پخش فيلم. سازمان بود

جهان، غذاي الزم را براي ديپلماسي سازمان و قدرت نمايي در برابر كشورهاي غربي 
اجتماعي نيز /هاي مالي كه به هواداران سازمان در آكسيون كرد؛ ضمن اين تهيه مي

 .داد روحيه و انگيزه مي
 در برابر مسعود و مريم رجوي نام ۱۳۷۰ مهرماه ۲۶توان از رژه  در اين رابطه مي

توان از  مي، ۷۰بعد از سال توسط سازمان درعراق از مانورهاي نظامي انجام شده . برد
 :مانورهاي زير در اين برهه نام برد

  ۱۳۷۲ شهريور ۸در » غرش شير« مانور -۱
  ۱۳۷۲ مهرماه  در نيمه دوم»نمهر تابا« مانور -۲
 ۱۳۷۲ آذر ۱۴ در »شير و خورشيد« مانور -۳
 ۱۳۷۲ در ديماه »اميد ايران« مانور -۴
  ۱۳۷۲ بهمن ماه ۲۶ در »فروغ آزادي« مانور -۵
  ۱۳۷۳ تيرماه ۱۵  خرداد تا۳۰ از »سيمرغ رهائي« مانور -۶
 

                                                           
 .فصل مراجعه شودهمين ي اطالعات بيشتر در مورد اردوگاه رمادي به بخش زندان ها در برا) 
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دام در اين مانورها براي نخستين بار گردان هوانيروز با هليكوپترهاي اهدايي ص
 .حسين، از نيروهاي زميني سازمان، پشتيباني هوايي كرد

گونه   تا به حال ارتش آزاديبخش هيچ۱۳۷۳ در تيرماه »سيمرغ رهايي«پس از مانور 
 . عمليات و يا جنگ چشمگير نظامي با رژيم جمهوري اسالمي نداشته است

سي و در اين ميان حتي روابط دو دولت عراق و جمهوري اسالمي در زمينه سيا
در ضمن . اند دو طرف با هم كاردار سفارت مبادله كرده. اقتصادي بهبود يافته است

ممنوعيت اجازه . چندين قرارداد اقتصادي نيز بين اين دو كشور امضاء شده است
 . تحرك نظامِي ارتش آزاديبخش از طرف دولت عراق، همچنان به قوت خود باقي است

 قفل درآمدن، سازمان كوشيد بار ديگر جنگ به همين دليل و براي نپوسيدن و از
سه نفره را براي /هاي دو به اين منظور سازمان دسته. مسلحانه شهري را چك كند

بهترين زمان براي انجام اين ترورها، آخرين . انجام ترور به درون كشور گسيل داشت
 مسعود رجوي با. سال دوره چهار ساله اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي بود

كوشيد ايران تحت حاكميت سيد محمد خاتمي را نا امن و بحران  انجام اين ترورها مي
خواست از انتخاب مجدد خاتمي نيز در انتخابات سال  در ضمن مي. زده نشان بدهد

 .  جلوگيري كند١٣٨٠
مشخص است كه اين ترفند، به شدت مورد عالقه جناح راست افراطي حكومت 

ز همكاري و همراهي مشخص سازمان مجاهدين و اين جناح با اين همه ا. اسالمي بود
 . راست حكومتي، هنوز مدارك مستندي به دست نگارنده نرسيده است

 ماه قبل از ۱۰ تا ۶شدند، از حدود  اي كه از عراق به ايران اعزام مي   هاي عملياتي تيم
 از آنجا كه .ديدند هاي مختلف نظامي و ايدئولوژيكي مي اعزام به داخل كشور، آموزش

ها نيز از ديد ديگر نيروهاي سازمان  ها بكلي سري بود، محل اين آموزش اين مأموريت
هاشان را، سازمان اعزام ايشان  دليل غيبت اين نيروها از يكان. شد مخفي نگاه داشته مي

هاي  هر تيم از اين اكيپ. كرد به محل ماموريتي خارج از محيط آن يكان اعالم مي
در واقع در دوران . ور ترور يكي از پرسنل حكومت اسالمي را داشتندعملياتي، دست

. شدند اي كوك مي ويژه» سوژه«ها و نفرات روي  آموزش نظامي چريك شهري، تيم
ابتدا امكانات الزم را براي انجام ماموريت و » سوژه«ها بايد در همان محل اقامت  تيم

اتومبيل، محل اقامت، موتور :  ازند بوداين امكانات عبارت. كردند تهيه مي» سوژه«ترور 
به هر تيم مبلغ يکصدهزاردالر نقد . سيكلت و سالح الزم براي انجام عمليات تروريستي
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در ضمن نيروها بايد براي عقب نشيني از ايران به كشور عراق هم . داده مي شد
 . كردند تداركاتي را پيش بيني مي

ها  شد و تيم حظه ورود به مرز قطع ميارتباط اين نيروها با فرماندهانشان از ل
بايد از آن تاريخ به بعد مسائل خودشان را شخصا و در درون كشور حل و فصل  مي
 . كنند

 غلظت ۱۳۸۰خط سازمان اين بود كه تا قبل از انتخابات رياست جمهوري در بهار 
 .عمليات را در شهرها به باالترين ميزان ممكن افزايش بدهد

 و ترور صياد شيرازي در ۷۷ اول شهريور وردي در تاريخترور اسداهللا الج
بعد . ها و در راستاي همين خط جديد سازمان انجام گرفت  توسط اين تيم۷۸ارديبهشت 

هاي عملياتي توانستند به عراق  از اين دو ترور و چند ترور كوچك ديگر، اين تيم
 . بازگردند

 به ده فقره عمليات خمپاره  سازمان نزديك١٣٨٠ تا زمستان ۱۳۷۸از زمستان 
 اين از آن جا كه خمپاره، سالح دقيقي نيست و اساساً. اندازي در شهر تهران انجام داد

استفاده از آن در . سالح نيمه سنگين ويژه فضاي باز و بر عليه سنگر ساخته شده است
محيط شلوغ شهري، نشان دهنده يك عمل كور تروريستي بر عليه شهروندان بيگناه 

نتيجه هم نشان داد كه . تاس
قربانيان اين ترورها و خمپاره 

هاي بي هدف، شهروندان  اندازي
بيگناه تهراني و افراد غيرنظامي 

 . بودند
  

 
 
 
 
 
 
 
 

تصاوير دوتن از 
مجروحان غيرنظامي 

خمپاره باران 
 مجاهدين در تهران

 ) ۱۳۷۹بهمن ماه (
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٤٣٣ 

ها  هاي پيامبرگونه رهبري اين سازمان، اين گونه خمپاره اندازي بر خالف پيش بيني
اي  ؛ بلكه با هدف گيري كور، وسيلهنه تنها نتوانست عنصر اجتماعي را به ميدان بياورد

ضمن اينكه طبق معمول باعث . براي نفرت بيشتر شهروندان ايراني از اين سازمان شد
هاي مختلف حكومتي و باال بردن جو اختناق و بسته شدن موقت  اتحاد موقتي جناح

 .فضاي سياسي جامعه نيز شد
م ارتش آزاديبخش را با اين شيوه، در واقع سازمان مجاهدين، دوباره جنگ منظ
 .دور زد و بار ديگر به فاز پيشين و دوران چريك شهري بازگشت

ها غافلگير شده بود، اقدامات تدافعي شديدي بر عليه  رژيم كه از اين خمپاره اندازي
هاي خمپاره انداز هم همگي بدون استثناء  اعضاي اين تيم. اين خط جديد انجام داد

حتي بعضي از ايشان نظير . سالمي دستگير شدندتوسط نيروهاي امنيتي حكومت ا
ها نيز در همان   ديگر تيم. خانم مرجان ملك به تلويزيون جمهوري اسالمي آورده شدند

بدو ورود به مرزهاي كشور توسط سپاه و بسيج و نيروهاي امنيتي حكومت اسالمي 
ت دستگير شدند؛ بدون اين كه فرصت هر گونه تحرك نظامي و تروريستي به دس

 . بياورند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حكومت ۱۳۸۱ فروردين ۲۹هاي سازمان، در  در پاسخ به اين روند خمپاره اندازي

هاي ارتش آزاديبخش در خاك عراق شليك   موشك به قرارگاه۷۷اسالمي نيز نزديك به 

 

) راست(مرجان ملک
 وحوری شالچي

عضای  ااز دوتن 
تيمهای عملياتي 

خمپاره انداز در 
 تلويزيون رژيم 

  ۱۳۸۰ اسفند 
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٤٣٤ 

هاي عملياتي چريك  دولت عراق كه دستپاچه شده بود، اين بار نيز از اعزام تيم. كرد
 . داخل خاك ايران جلوگيري كرد و اين خط هم سوختشهري به 

 
از .  نام دارد»نيرو«در آخرين سازماندهي ارتش گفته شد كه باالترين ارگان ارتش 

در حال .  استفاده كرد»ارتش«از واژه » نيرو« مسعود رجوي به جاي واژه ۱۳۸۰سال 
رتش چهارده ا«ها   تشكيل شده است كه به آن»ارتش« ۱۴حاضر ارتش آزاديبخش از 

هاي مختلف سازمان در عراق   هركدام در قرارگاه»ها ارتش«اين. گويند  نيز مي»معصوم
هاي   مستقل هستند و هريك شامل رسته»ها ارتش«هر كدام از اين . اند مستقر شده

 . رزمي نظير تانك و توپ و واحد مهندسي و پشتيباني هستند
 

 :)۱۳۸۱ ماه بهمن(درحال حاضر سازماندهي ارتش آزاديبخش 
 
 
 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
 

 
 نفر ۲۵نفر است كه به همراه فرمانده دسته، دست باال  ۸  تا۶هر دسته شامل 

 .شود تخمين زده مي
 نفر ۲۰۰ نفر و هر ارتش حدود ۲۵با اين حساب هر گردان به استعداد نيرويي 

 نفر ۲۸۰۰كل ارتش آزاديبخش با يك حساب ساده در حال حاضر از . عضو دارد
 . كند تجاوز نمي

 ارتش آزاديبخش

 ۱۴ارتش  ۱ارتش  ۲ارتش 

 ۸گردان  ۲گردان  ۱گردان 

 دسته دسته دسته
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          شان آورده  ومحل استقراربا نام فرماندهانمجاهدين  ارتش١٤در جدول زير 

 :مي شوند
  ۳۰ جدول شماره

 رديف ارگان نظامي   محل استقرار نام فرمانده

 ١ ارتش اول قرارگاه اشرف  لعياخياباني

 ٢ ارتش دوم قرارگاه جلوال مريم حسن زاده

 ٣ ارتش سوم قرارگاه علوی صديقه حسيني

 ٤ ارتش چهارم قرارگاه همايون رقيه عباسي

 ٥ ارتش پنجم قرارگاه موزرمي ره قائميزه

 ٦ ارتش ششم قرارگاه موزرمي روين صفاييپ

 ٧ ارتش هفتم قرارگاه حبيب فائزه محبت كار

 ٨ ارتش هشتم ؟؟؟ ژيال طلوع

 ٩ ارتش نهم قرارگاه جلوال ژيال ديهيم

 ١۰ ارتش دهم قرارگاه همايون معصومه پيرهادي

 ١١ ارتش يازدهم قرارگاه علوی حكيمه سعادت نژاد

 ١٢ ارتش دوازدهم فقرارگاه اشر مهناز شهنازي

 ١٣ ارتش سيزدهم  قرارگاه اشرف نامعلوم
 ١٤ ارتش چهاردهم قرارگاه اشرف نامعلوم 
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٤٣٦ 

 
 قرارگاه های سازمان درعراق 

 
 :اصلي درعراق به شرح زيردارد قرارگاه ۱۰سازمان حدود 

  قرارگاه اشرف -۱
ومتري شمال بغداد بر  كيل۱۵۰ كيلومتري شهر خالص و در ۴۰محل اين قرارگاه حدود 

 . بغداد است/سر راه جاده كركوك
ها و تأسيسات زيادي  ترين قرارگاه سازمان است و در آن ساختمان اين قرارگاه بزرگ

چهار ارتش يكم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم در اين قرارگاه .  است ساخته شده
 . بخش پذيرش ارتش نيز در اين قرارگاه قرار دارد. مستقر هستند

 .مأموريت قرارگاه اشرف آموزشي، پشتيباني و عملياتي است
 
  قرارگاه جلوال-۲

 .  كيلومتري شرق شهر جلوال قرار دارد۲۰اين قرارگاه در 
به همين جهت اين قرارگاه،  يك . هاي دوم و نهم مستقر هستند در اين قرارگاه ارتش
 . مركز عملياتي است

 
  قرارگاه بديع-۳

در اين قرارگاه بخش پشتيباني . يلومتري غرب بغداد قرار دارد ك۳۰اين قرارگاه در 
ارتش نظير سررشته داري و لجستيكي مستقر است و به تهيه و تدارك لباس، پوشاك، 

راديو (ضمناً سازمان تبليغات . پردازد مواد غذايي و دارو براي كل ارتش آزاديبخش مي
در اين قرارگاه مستقر ) ماهواره (با آنتن بشقابي بزرگ خود) و تلويزيون سيماي آزادي

در اين قرارگاه ساخته ] در مقياس صحرايي[ترين بيمارستان ارتش هم  بزرگ. است
 .  شده است

 
  قرارگاه باقرزاده-۴

 .قرار دارد)  كيلومتري غرب قرارگاه بديع۲۰(اين قرارگاه نيز در اطراف شهر بغداد 
سم بزرگ نظير نوروز و غيره درنظر ها و مرا قرارگاه باقرزاده براي برگزاري نشست

 . گرفته شده است
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٤٣٧ 

ها اعالم  نوان محل برگزاري نشستنام اين قرارگاه در نشريه مجاهد اكثرا به ع
 .شود مي

 
  قرارگاه علوي-۵

 . واقع است كيلومتري شمال قرارگاه اشرف ۶۰اين قرارگاه در 
 .هاي سوم و يازدهم هم در اين قرارگاه مستقر هستند ارتش

 
 )پارسيان( قرارگاه مركزي -۶

 سازمان ۱۷همه مسئولين .  كيلومتري غرب بغداد است۶۰محل اين قرارگاه در حدود 
مسعود و مريم .  گانه ارتش در اين قرارگاه مستقر هستند۱۴سياسي و فرماندهان 

 . كنند رجوي نيز بيشتر اوقات به اين قرارگاه رفت وآمد مي
 
  قرارگاه همايون-۷

 .  در حوالي شهر عماره واقع در جنوب شرقي كشور عراق استاين قرارگاه
 . هاي چهارم و دهم هم در اين قرارگاه مستقر هستند ارتش
 

  قرارگاه موزرمي-۸
هاي پنجم و ششم در اين قرارگاه مستقر  ارتش. اين قرارگاه در حوالي شهر كوت است

 . هستند
 

  قرارگاه حبيب -۹
ارتش هفتم . بصره واقع در جنوب كشور عراق استمحل اين قرارگاه در حوالي شهر 

 . در اين قرارگاه مستقر است
 

  قرارگاه دفتر مركزي-۱۰
تاالر بهارستان كه . اين قرارگاه در شهر بغداد و در يك ساختمان هشت طبقه واقع است

 .شود، در اين ساختمان است جلسات بزرگ شوراي ملي مقاومت در آن برگزار مي
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 ی ارتش آزاديبخش درعراققرارگاه ها

 ۱۳۸۱                 دراسفندماه 



 فهرست جداول

٤٣٩ 

  مندرج در اين کتاباولجدفهرست 
 صفحه  شرح شماره جدول 

 ۳۳ )۱۳۵۰-۱۳۵۷(عمليات های نظامي سازمان  ۱شماره 

 ۴۲ جدول تلفات مجاهدين در مبارزه بارژيم شاه ۲شماره 

 ۵۴ جدول ترورهای انتحاری توسط سازمان ۳شماره 

 ۱۲۹ لمانآي ويژه در کشورالمبه بخش کمک کنندگان برخي از ۴ماره ش

 به غرب فرستاده ۱۳۷۰سالرکه د وپسرليست اسامی جوانان دختر ۵شماره 
 اندشده 

۱۵۷ 

 به غرب فرستاده ۱۳۷۰سالرکه د وپسرليست اسامی جوانان دختر ۶شماره 
 عراق بزرگ شده اندنشده ودر 

۱۶۶ 

من های خارج کشورکه درعمليات های مختلف  اسامي اعضای انج ۷شماره 
 سازمان کشته شده اند

۱۷۲ 

 ۱۷۹ انجمن های پوششي مجاهدين و سازمان ها ۸شماره 

 ۱۹۲ ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي اعضای دفتر سياسي سازمان مجاهدين در  ۹شماره 

 ۱۹۲ ١٣٦٤  خرداد٢٠اسامي اعضای مرکزيت سازمان مجاهدين در ۱۰شماره 

 ۱۹۳ ١٣٦٤  خرداد٢٠مي اعضای اجرائي مرکزيت سازمان مجاهدين دراسا ۱١شماره 

 ٢٠اسامي معاونين ومعاونين اجرايي مرکزيت سازمان مجاهدين در  ١۲شماره 
 ١٣٦٤خرداد 

۱۹۴ 

 ۱۹۸ ١٣٦٤ خرداد ٢٠اسامي مسئولين نهادها ی سازمان مجاهدين در  ١۳شماره 

 ۲۰۳ ١٣٦٨فروردين اسامي هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در  ١۴شماره 

اسامي کانديداهای هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در فروردين  ١۵شماره 
١٣٦٨ 

۲۰۴ 

 ۲۰۴ ١٣٦٨اسامي معاونين هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در فروردين  ١۶شماره 

 ۲۰۶ ١٣٧٠اسامي هيأت اجرايي سازمان مجاهدين در پائيز  ١۷شماره 

 ۲۰۸ ١٣٧٠يي سازمان مجاهدين در پائيز اسامي معاونين هيأت اجرا ١۸شماره 

 ۲۱۲ ١٣٧٠اسامي مسئولين نهادها در پائيز  ١۹شماره 

 ۲۲۳  سازمان سياسي مجاهدين خلق ۱۷نمودار  ۲۰شماره 

 ۲۲۶  ارگان نظامي سازمان مجاهدين۱۴ ۲١شماره 

 ۲۸۰ اسامي زندانبانان سازمان ۲۲شماره 
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 صفحه  شرح شماره جدول 

 اسامي افراداستردادشده توسط سازمان مجاهدين ورژيم عراق ليست ۲۳شماره 
 به رژيم جمهوری اسالمي

۳۰۶ 

اسامي افرادجداشده ازسازمان مجاهدين که هم اکنون در زندان  ۲۴شماره 
 ابوغريب عراق زنداني مي باشند

۳۰۷ 

 ۳۵۷ ۱۳۷۱ليست اعضای شورا دردي ماه  ۲۵شماره 
 ۳۶۱ ۱۳۷۲ا در شهريور  گانه شور۱۸کميسيون های  ۲۶شماره 
 ۳۶۲ ۱۳۷۲ليست اعضای شورا در شهريور  ۲۷شماره 
 ۳۶۸ )آخرين ليست (اسامي اعضای شورای ملي مقاومت در حال حاضر ۲۸شماره 
 ۳۸۹ ۱۳۸۱ گانه شورا در بهمن ماه ۲۵کميسيون های  ۲۹شماره 
 ۴۳۵  گانه ارتش آزاديبخش۱۴ارگان های  ۳۰شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فهرست الفباء

٤٤١ 

 الفباء فهرست
 

 آ
 )۴۲؛۲۴۵(، يرواند آبراهيميان

 )۲۸۶(، محمد آبروان
 )۲۳؛۲۶؛۲۴۵(، بهرامآرام
 )۲۷۳(، عيسي آزاده
 )۶۲ (آالن

 )۲۲۸ (آم شيزيکيو
 )۴۱۴(، ابوالقاسم آيتي

 

 الف
 )۵۴(، محمدرضا ابراهيم زاده

 )۲۷۳(، امراهللا ابراهيمي
 )۴۱۴(، داوود ابراهيمي

 )۶۰(، حسين ابريشمچي
 ، مهدی ريشمچياب

) ۱۲؛۲۰۲؛۲۳۲؛۲۶۱؛۳۳۷؛۳۴۰؛۴۱۲ ؛
)۴۲۱

 )۲۱ (اپارين
 )۳۰۹ (اتحاد چپ

 )۲۲۸؛۲۲۹ (اتحادملي کارن
اتحاديه انجمنهای دانشجويان مسلمان 

 خارج کشور
)۴۴؛۷۰؛۷۱؛۸۶؛۸۸؛۲۰۳؛۲۴۰(

 )۵۴(، آيت اهللا احساس بخش
 )۱۷ (احمداحمد، 
 )۲۶۸؛۲۸۳( پرويز احمدی،

 )۲۸۴( جليل احمدی،
 )۲۳ (ياناحمد

 )۲۹۶( شهاب اختياری
 )۲۲۳(، زهره اخياني

 )۱۵۴ (اداره پليس جنايي فدرال آلمان
 )۵۴؛۵۵ (ادب آواز، گوهر

 ، اصغراديبي
) ۳۱۵؛۳۱۸؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۴۱؛۳۵۲ (

 ارتش آزاديبخش
) ۶۴؛۶۵؛۷۴؛۱۳۴؛۱۵۶؛۲۲۱؛۲۲۴؛۲۲۶؛

۲۷۱؛۲۷۷؛۳۰۸(  
 به بعد بکرات۳۹۲و از صفحه 

 )۲۲۸( خدا ارتش
 )۲۶۰؛۲۹۹ (اش، رمادیاردوگاه الت

 ، فهيمهارواني
)۱۳؛۷۳؛۱۴۷؛۲۲۳؛۲۲۵؛۲۷۳ (

 )۳۴(، دونالد ارونا
 )۲۹۶( جواد اژدری،

 استادان متعهد دانشگاه ها 
)۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵؛۳۴۱؛۳۵۲(

 )۲۱؛۱۴۰ (استالين
 )۲۴۲( رضا اسدی،

 )۲۸۵ (اسفندياری
 )۱۳۴؛۱۳۹؛۲۷۱؛۲۷۴ (اسکان

 )۴۱۴( محسن اسکندری،
 )۴۲۵( محمدرضا اسکندری،
 )۱۶۷(، سعيد اسالمي
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٤٤٢ 

 )۳۵(، دونالد جي اسميت
 )۵۴(، آيت اهللا اشرفي اصفهاني

 )۳۶۶(، بهمن اعتماد
 )۲۸۵؛۲۹۱( مهدی افتخاری،
 )۵۴( کاظم افجه ای،
 )۳۶(، وحيد افراخته

 )۱۰۹ (افراد قانوني
 )۱۴۵؛۲۴۲( نادره افشاری،
 )۴۱۴( علي اصغر اکبری،
 )۱۳۴ (الهام

 )۲۹۴( جمال اميری،
 )CIM« ) ۱۴۹«  خيريه انجمن

  »MMS« انجمن خيريه 
 )۸۱؛۱۴۸؛۱۵۰(

 )۱۴۸؛MSF« ) ۱۵۰« انجمن خيريه 
 »ايران ايد«انجمن خيريه 

) ۹۸؛۱۰۸؛۱۰۹؛۱۱۲؛۱۱۷؛۱۲۰؛۱۴۸؛۱۵۰(
انجمن خيريه حمايت ازکودکان آواره 

 ايراني 
)۱۴۸؛۱۵۱؛۱۵۲؛۱۵۴؛۱۵۵(

 )۸۳ (انجمن ورزشکاران ايراني
 انقالب ايدئولوژيک

) ۶۳؛۱۳۲؛۱۳۹؛۱۴۰؛۱۷۵؛۱۸۹؛۲۰۲؛
 ۲۳۲؛۲۶۱؛۳۹۲(

 )۱۸ (انقالب سفيد
 )۲۸۴(، نادر اوجاني

 
 
 

 ب
 )۵۴(، حسين بابايي

 )۴۲۴(، مسعود بارزاني
 )۱۷؛۲۰؛۳۱(، مهدی بازرگان
 )۱۸۷؛۲۴۵؛۲۴۷( بهمن بازرگاني

 )۱۸۷؛۲۴۴؛۲۴۷( محمد انيبازرگ
 ۳۲۰(، غالمحسين باقرزاده
 ، کاظم باقرزاده

) ۳۱۴؛۳۱۵؛۳۱۸؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۴۱؛۴۱۴(  
 )۳۳؛۱۸۷؛۲۴۴؛۲۴۷ (باکری
 )۱۲؛۵۴(، محمدجواد باهنر
 )۲۴۵(، شاهپور بختيار
 )۲۲۳؛۲۲۵(، پری بخشايي

 ، علي اصغربديع زادگان
)۱۱؛۱۷؛۱۸۷؛۲۴۴؛۲۵۰ (

 )۳۹۳؛۴۱۵(، مهدی براعي
 )۲۲۸ (يدينبرنج دو

 )۳۵ (بريتيش ايرويز
 )۳۵ (بريتيش پتروليوم

 )۳۳۷(، طيفور بطحائي
 )۴۱۴(، حميد بکائي

 )۳۸۸(، معصومه بلورچي
 ، ابوالحسن بني صدر
) ۳۱۱؛۳۱۲؛۳۱۳؛۳۱۴؛۳۱۵؛۳۱۷؛۳۲۱

 ۳۲۲؛۳۳۲؛۳۳۵؛۳۳۶(
 )۱۱؛۳۱۳(، فيروزه بني صدر
 )۳۶۶(، مسعود بني صدر

 )۸۳ (بنيادزنان برای دموکراسي
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 بنيادکمک به آوارگان ايراني
)۱۲۱؛۱۴۸؛۱۵۰ (

 )۴۱۴(، ربابه بودغي
 )۱۲؛۲۹؛۵۴(، سيد محمد حسين بهشتي
 )۳۱۶؛۳۳۹(، حميد بهمني
 )۲۴۲(، منصور بيات

 )۴۱۴(، باقر بيگدلي
 )۲۷۷؛۴۲۷ (بينه های مريم

 پ
 )۲۴۵ (پادگورني
 )۸۹؛۱۱۹(، مژگان پارسايي
 )۳۱۰(، شکراهللا پاک نژاد
 ، ناصرپاکدامن

)۳۱۵؛۳۲۱؛۳۲۲؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۳۷ (
 )۲۶۴؛۲۷۲؛۳۹۳ (پايگاه ابراری

 )۲۶۴ (پايگاه باباخاني
 )۸۵؛۱۵۴؛۲۸۸ (پايگاه باقرزاده
 )۶۳ (پايگاه پذيرش
 )۶۳؛۲۶۴ (پايگاه تدين

 )۲۶۴ (پايگاه جباری
 )۶۳؛۱۳۵؛۲۶۴ (ليليپايگاه ج

 )۱۴۳؛۱۵۳ (پايگاه حاتمي
 )۸۵ (پايگاه حداد

 )۲۷۱؛۳۹۵ (پايگاه ذواالنوار
 )۲۶۴؛۳۹۵ (پايگاه سردار

 )۲۶۴؛۳۹۵ (پايگاه سعيد محسن
 )۶۳ (پايگاه سليمانيه

 

 )۲۶۴؛۳۹۳ (پايگاه غيور
 )۱۳۶ (پايگاه کرکوک
 )۲۶۴ (پايگاه ماوت

 )۱۴۳ (پايگاه محمدی
 )۲۶۴؛۲۷۰ (پايگاه منصوری
 )۱۴۳؛۱۵۳ (پايگاه موسوی
 )۶۳ (پايگاه موسک

 )۱۴۳ (پايگاه نيک حسيني
 )۲۸۶(، کريم پدرام

 )۳۳؛۳۵(، هارولد پرايس
 )۶۳ (پرچم

 )۴۰۵(، ايران پرورش
 ۲۸۶۹؛۲۹۵( اردشير پرهيزکاری،

 )۲۱( ماکس پالنک،
 )۴۱۴(، رضا پورآگل

 )۵۴؛۵۵(، علي پورابراهيمي
 )۷۲(، بدری پورطباخ

 )۲۲۳؛۲۲۴(، هاله پورکرامتي
 )۳۵(اشرف پهلوی، 
 )۱۵؛۳۱؛۶۹( محمدرضا پهلوی،

 )۲۲۶؛۴۳۵( معصومه پيرهادی،
 )۳۳۴ (پيشداد
 )۱۸۹ (پيکار
 )۳۵۳ (پيوند

 ت
 )۲۹ (تبيين جهان

 )۴۱۴(، محسن تديني



 مجاهدين خلق درآئينه تاريخ

٤٤٤ 

 ))۲۶۸؛۲۸۳(، قربانعلي رابيت
 ))۳۴؛۴۱(، جان ترنر

 )۲۴۲(، جمشيد تفريشي
 )۳۶۶(، عالء الدين توران

 )۳۶ (توريسلي
 )۲۲۳؛۲۲۶(، زهرا توکلي

  سپيده - سحر-، آستياژتيموريان
)۱۴۳؛۱۴۵(

 
 ج

 )۲۴۱(، محمد جابرزاده
 جبهه دموکراتيک ملي ايران 

)۳۱۰؛۳۱۴؛۳۱۶؛۳۱۹؛۳۳۵؛۳۴۱؛۳۴۸؛
۳۵۱؛۳۵۲(

 )۱۸ (ه مليجبه
 )۳۴(، بيژن جزني

 )۲۲۳؛۲۲۵( محبوبه جمشيدی،
 جمعيت دفاع از دموکراسي 

)۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵؛۳۵۲(
جنبش دموکراتيک انقالبي زحمتکشان

)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۱۹؛۳۲۵؛۳۲۶؛۳۲۷؛۳۳۱ 
۳۳۲؛۳۳۳(

 )۱۸۷(، مصطفي جوان خوشدل
 )۳۸۸( گلناز جواهری،

 )۲۸۶(، فرهاد جواهری يار
 )۳۹۵؛۴۲۲ (جيش التحريرعراقي

 
 

 چ
 )۲۲۳؛۲۲۴(، سروناز چيت ساز

 ،حميدرضا چيتگر
)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۳۹(
 )۳۳ (چين کمونيست

 

 ح
 )۴۱۴( رحيم حاج سيدجوادی،
 )۱۳( شهرزاد حاج سيدجوادی،
  علي اصغرحاج سيدجوادی،

)۲۳۳؛۳۰۰؛۳۳۴؛۳۵۴ (
 )۲۲۳؛۲۲۵(، مهری حاجي نژاد

 )۴۱۴(محمدحسين حبيبي، 
 )۲۲۳؛۲۲۵(، هايده حجتي

 )۲۸۵( علينقي ادی،حد
 )۱۵؛۲۰ (حزب اهللا

 حزب دموکرات کردستان ايران 
)۳۱۴؛۳۱۵؛۳۱۸؛۳۲۳؛۳۲۴؛۳۲۵؛۳۲۸

۳۳۵؛۳۴۳(
 )۱۵ (حزب ملل اسالمي

  حزب کارايران
)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۳۵؛۳۳۸؛۳۳۹(

 )۲۲۶؛۴۳۵(، مريم حسن زاده
 )۳۴( حسن حسننان
 )۲۲۶؛۴۳۵(، صديقه حسيني

 )۱۹؛۲۹(، تراب حق شناس
 )۲۴۲(، کريم حقي
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 ، محمد حنيف نژاد
)۱۱؛۱۶؛۲۰؛۲۱؛۲۳؛۱۸۷؛۱۸۸؛۲۴۳؛۲۴۴؛

۲۴۶؛۲۵۷ (

 خ
 )۱۳؛۱۴(، محمد خاتمي
 )۳۶(، رضا خالقي

 )۲۵۰(خامنه ای، هوشمند 
 ، مهدی خانباباتهراني

)۳۱۴؛۳۱۵؛۳۱۸؛۳۲۰؛۳۲۱؛۳۳۴؛۳۳۵؛
۳۴۱؛۳۴۳؛۳۵۲(

 )۳۰۰(، علي خدايي صفت
 )۲۷۳(، مهدی خدايي صفت

 )۵۴(، محمدحسين خداکرمي
 )۱۴۱ (وشچفخر

 )۳۲۰؛۳۵۶؛۳۶۷؛۳۸۸(، پرويز خزائي
 )۶۶ (خط پرچم

  آيت اهللا خميني
)۱۳؛۱۶؛۱۸؛۲۹؛۴۳؛۴۴؛۴۵؛۵۳؛۶۱؛۶۹

۳۱۰؛۴۱۹(
 )۲۹(، احمد خميني

 )۲۸۴(، علي خوشحال
 )۲۴۲؛۲۴۴؛۲۴۵؛۴۱۲(، مهدی خوشحال
 )۲۲(،حسين خوشرو
 )۲۲۶؛۴۳۵(، لعيا خياباني
 )۴۱۴(، محمدعلي خياباني
 ، موسي خياباني
)۱۱؛۲۲؛۵۶؛۶۹؛۱۸۷؛۱۸۹؛۲۳۱؛۲۳۲؛

۲۳۳؛۲۳۶(
 

 د
 )۲۵۰(، ابراهيم داور

 )۲۴۴؛۲۴۵( عباس داوری،
 )۲۷۸ (دبس

 )۳۶۷،۱۴۰(، جواد دبيران
 )۴۱۴( رضا درودی،

 )۳۰۹( نجف دريابندری،
 )۷۷ (دزدی انقالبي

 )۵۴(، آيت اهللا دستغيب
 )۲۸۶(، منوچهرحيدر دشتستاني

  دفترسياسي
)۱۸۷؛۱۸۹؛۱۹۰؛۱۹۲؛۲۰۲؛۲۶۱(

 )۲۲(، شاهمراد دلفاني
 )۳۰۹( نوری دهکردی،

 ) ۲۲۶؛۴۳۵(، ژيال ديهيم

 ذ
 )۳۵(، کاظم ذاالنوار
  ابراهيم ذاکری،

)۲۷۷؛۲۸۲؛۳۱۱؛۳۹۳؛۴۱۵؛۴۲۱(

 ر
 )۲۸۶(، حسن راستي

 )۱۸۹ (راه کارگر
 )۱۱؛۵۶؛۶۹؛۳۱۳(، اشرف ربيعي
 )۱۲؛۵۶؛۳۱۴(، محمدعلي رجائي
 )۲۲۳؛۲۲۴( بتول ،رجايي
 )۲۸۴( صديقه ،رجبي
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 )۳۶۷؛۳۸۸( صالح رجوی،
 )۲۴۳؛۲۴۵( کاظم رجوی،
  مريم رجوی،

)۱۲؛۱۳؛۷۲؛۷۳؛۱۴۰؛۲۰۳؛۲۲۳(
۴۰۳؛۴۲۰(

  مسعود رجوی،
 )تقريبا در سراسر کتاب(

 )۱۱؛۲۱؛۵۵؛۱۸۷(، احمد رضايي
 )۲۳؛۳۵(، رضا رضايي
 )۲۷۳(، صديقه رضايي
 )۳۶۷(، کمال رضايي
 )۲۷۳؛۳۰۰؛۳۵۶؛۳۸۸(، محسن رضايي
 )۲۳۸؛۴۱۴(،مهين رضايي
 )۲۷۳(، نوروزعلي رضواني

 )۲۹؛۴۵؛۴۰۲(، علي اکبر رفسنجاني
 )۱۹۳،۲۶۸،۲۷۱ (رفع ابهام

 )۲۷۹؛۲۸۲؛۳۵۶(، نادر رفيعي نژاد
 )۱۹؛۲۱؛۲۲؛۲۹(، حسين روحاني
 )۳۲۱؛۳۳۷(، کامبيز روستا

 )۲۹۲(، هادی روشن روان
 

 ز
 )۳۵۶( سنابرق زاهدی،

 )۴۱۴( اصغر زمان وزيری،
 ، علي زرکش

) ۵۶؛۶۱؛۱۴۰؛۱۹۰؛۲۳۳؛۲۳۴؛۲۳۵؛۴۱۴(
 )۲۷۳ (»۱۰۰«زندان 
 )۲۷۴(» ۳۷«زندان 

 ) ۲۷۶ (»۴۰۰«زندان 
 )۲۶۰؛H«) ۲۷۴«زندان 
 )۲۶۰؛۳۰۲ (»ابوغريب«زندان 
 )۲۷۵ (»پذيرش«زندان 
 )۲۷۶ (»دانشکده«زندان 
 )۲۷۱؛۲۷۲؛۲۷۷ (»دبس«زندان 
  »رفع ابهام«زندان 

)۱۹۰؛۲۶۱؛۲۶۴؛۲۶۷؛۲۶۹(
 )۲۶۹؛۲۷۰؛۲۷۳ (»مهمان سرا«زندان 

 )۳۰۳ (»امانتي«زندانيان 
 )۳۱۲(، آيت اهللا زنجاني

 )۳۴ (زندی پور
 )۳۱۸؛۳۲۳؛۳۴۱؛۳۵۲ (زيرکباش

 

 س
  محمدصادقسادات دربندی،

)۲۲؛۲۷۲؛۳۰۳ (
 سازمان اتحادبرای آزادی کار 

)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۳۵(
 )۱۱؛۲۱ (سازمان آزاديبخش فلسطين

 سازمان چريکهای فدايي خلق 
)۱۸؛۳۲؛۶۹؛۳۰۹؛۳۱۸؛۳۳۵؛۳۳۸؛

۳۴۱؛۳۵۲(
سازمان فارغ التحصيالن ومتخصصين 

 ايراني 
)۸۳؛۱۷۶(

 )۳۰۹( غالمحسين ساعدی،
  )۳۱۸؛۳۳۵؛۳۳۶؛۳۳۸؛۳۵۲(مهدی , سامع
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 سانتراليسم دموکراتيک 
)۱۸۷؛۲۳۱؛۲۸۶؛۳۰۵(

 )۱۹؛۲۲؛۲۴؛۲۴۳؛۲۴۶؛۲۵۷ (ساواک
 )۲۸۲(، محمدحسين سبحاني
 )۱۲؛۲۲۳( مهوش سپهری،

 )۲۴ (ستاره سرخ
 )۱۷(داهللا ، يسحابي

 )۲۲۶؛۴۳۵(، حکيمه سعادت نژاد
 )۴۸؛۴۹؛۵۳؛۵۴( محمدرضا سعادتي
 )۳۳۴؛۳۳۶؛۳۳۷(، احمد سالمتيان

 )۳۳ (سلطان قابوس
 سوژه 

)۸۹؛۹۰؛۹۱؛۹۳؛۹۴؛۱۱۵؛۱۱۶؛۱۲۰؛۱۲۳؛
۱۲۴؛۳۹۳؛۴۳۱ (

 )۱۸؛۲۲ (سياهکل
 )۲۲(،سيدجليل سيداحمديان
 )۳۶ (سيدالمحدثين

 

 ش
 )۲۱ (شائوچي
 )۲۲۳؛۲۲۴(، بهشته شادرو
 )۱۶۷(، سعيد شاقله

 )۳۰۹( خسرو شاکری،
 )۴۳۳(، حوری شالچي
 )۲۲(، محمود شامخي
 )۲۸۶(، احمدپهلوان شانديز

 )۲۲۳؛۲۲۵؛۴۱۴(، حميده شاهرخي
 )۲۳۷؛۲۴۲( سعيد شاهسوندی،

 

 )۱۱؛۲۳؛۲۶(، مجيد شريف واقفي
 )۲۲(، کاظم شفيعيها
 )۲۹۴( غالمرضا شکری،

 )۳۳۳(، هوشنگ شکيبايي
 ادی  هشمس حائری،

)۱۳۸؛۲۳۴؛۲۴۲؛۲۶۴؛۲۷۳(
 شورای متحد چپ

)۳۱۴؛۳۱۵؛۳۱۸؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۴۱ (
 )۲۰۵ (شورای مرکزی

شورای معرفي کانديداهای انقالبي 
 )۳۱۰ (وترقي خواه

 شورای ملي مقاومت
)۵۶؛۶۴؛۲۲۱؛۲۲۲؛۳۰۸ (

  بکّرات۳۹۱ تا ۲۰۸واز صفحه 
 )۳۳ (شوروی سوسياليستي

 )۳۱۶؛۳۱۸؛۳۳۴؛۳۴۳(، حميد شوکت
 )۳۰۹( بهنام ؛شهبازی
 )۳۳ (شهرام
 )۲۳؛۲۴؛۲۵؛۲۶؛۲۷؛۲۸(، تقي شهرام
 )۲۲۳( ثريا شهری،

 )۲۲۶؛۴۳۵( مهناز شهنازی،
 )۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵؛۳۵۲(، محمدعلي شيخي

 )۳۰۹( عباس شيرازی،
 )۳۰۹( علي شيرازی؛
 )۳۴؛۴۱(، پاول شيفرد
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 ص
 )۲۳؛۱۸۷؛۲۴۴؛۲۴۷(، ناصر صادق

 )۳۰۹( صارم صادق وزيری،
  حسين صدام
)۱۲؛۷۴؛۱۴۲؛۲۵۹؛۲۷۷؛۳۲۲؛۳۵۵؛۳۹۲؛

۴۰۰؛۴۲۰؛۴۲۴(
 )۵۴(، آيت اهللا صدوقي

 )۳۲۰(، مهدی صديق زاده
 )۴۱۴(، ناهيد صراف
 )۲۲۶؛۴۳۵(، پروين صفائي
 )۹۹(، سيف اهللا صمديان

 )۳۸۸(سونا صمصامي، 
 )۱۴؛۴۳۲ (صيادشيرازی

 
 ض

 )۱۲؛۶۹(، محمد ضابطي
 )۲۹۲(، مسعود ضرغامي

 
 ط

 )۱۲؛۳۲۲؛۳۵۵؛۴۰۰ (طارق عزيز
 )۴۲۴(جالل طالباني، 
 )۲۶؛۲۷(، مجتبي طالقاني
 )۱۷؛۲۶؛۲۴۳(، محمود طالقاني
 )۳۳( سرهنگ طاهری،
 )۶۰؛۲۷۸( طالب طاهری،
 )۷۲(، محمد طريقت
 )۲۲۶؛۴۳۵(، ژيال طلوع

 

 )۶۰؛۲۷۸ (طهماسبي
 )۲۸۶(، جمشيد طهماسبي

 )۲۸۷(، مسعود طيبي
 
 ع

 )۱۰۴( عليرضا عابدی،
 )۲۷۷(، مجيد عالميان

 )۲۲۶؛۴۳۵(، رقيه سيعبا
 )۲۶۷(، محمدرضا عدالتيان

 )۲۱؛۱۸۷؛۲۴۴(، محمود عسگری زاده
 )۴۱۳؛۴۲۱(، محمود عطايي
 )۵۴؛۵۵(، هادی علويان
 )۳۹۷ (آفتابعمليات 
 )۳۹۸ (چلچراغعمليات 
 )۴۲۱ ( صحراعمليات
 )۴۲۵، ۴۳۰ (مرواريدعمليات 
 )۴۰۳ ( مرصادعمليات

 )۶۰ (عمليات مهندسي
 
 ف

 )۱۷۱( امير دی،فاخرين بندرآبا
 )۴۸؛۱۳۸ (فازسياسي
 )۴۸ (فازنظامي

 )۲۹۸(، فتح اهللا فتحي
 )۱۵؛۱۷؛۳۱ (فدائيان اسالم

 )۴۲۹(، علي فراستي
 )۲۸۶(، حسين فرقاني

 )۱۰۵؛۲۹۹؛۴۰۳؛۴۱۳ (فروغ جاويدان
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 )۳۵۴(منصور فرهنگ، 
 )۲۲۳؛۲۲۴(، مريم فضل
 )۲۱(، جان ففر

 )۲۹۳(، حميد فالحتي
 )۲۸۵(، حجت اهللا فالحي
 )۲۸۵(، کرم اهللا فالحي

 )۱۵۲؛۱۵۴ (فوکوس
 )۲۰ (فيض االسالم

 

 ق
 )۳۱۵؛۳۲۱(عبدالرحمان قاسملو، 

 )۷۹؛۷۲؛۱۱۴؛۱۱۶ (قانوني شهرها
 )۲۲۶؛۴۳۵(، زهره قائمي

 قرارگاه اشرف 
)۱۳۴؛۱۴۱؛۲۶۷؛۲۷۱؛۲۷۳؛۲۷۵؛۲۷۹؛

۲۸۷؛۳۹۶؛۴۰۲؛۴۳۶(
 )۴۳۶ (باقرزادهقرارگاه 
 )۴۳۶ (بديعقرارگاه 
 )۴۳۷ (پارسيانقرارگاه 
 )۴۳۷ (جلوالقرارگاه 
 )۴۳۷ (حبيبقرارگاه 
 )۴۳۷ (دفترمرکزیقرارگاه 
 )۱۵۶؛۴۳۷ (علویقرارگاه 
 )۴۳۷ (موزرميقرارگاه 
 )۴۳۷ (همايونقرارگاه 
 )۴۱۴(، مسعود قرباني

 )۷۸ (قسمت مصادره
 )۳۰۹؛۳۵۲(، کريم قصيم

 

 )۱۳۹ (قلوس
 
 ک

 )۳۵(، ويليام کاترل
 )۳۳۴(کاتوزيان 

 صنافکانون توحيدی ا
)۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵؛۳۴۱؛۳۵۲ (

 )۱۳۳ (کاوف من
 )۶۰؛۴۱۴(، مهدی کتيرايي
 )۵۴؛۲۶۹ (کچوئي
 )۲۸۴(، الياس کرمي
 )۲۲۳؛۲۲۴(، منيژه کريمي

 )۱۵؛۲۱( احمد کسروی،
 )۱۸۷؛۱۸۹؛۲۶۱ (کميته مرکزی

 )۱۷ (کندی
 )۳۳ (کوبا
 )۲۹۸(، منصور کوفي

 )۲۳۰ (کوکلوس کالن
 )۳۴ (کيسينجر

 
 گ

 )۸۶؛۱۱۳؛۱۲۲؛۱۷۵ (گدايي شرافتمندانه
 )۳۵(، رابرت گرانگلراد
 )۱۰۱؛۱۰۲؛۱۰۴(، کاوه گلستان

  جالل گنجه ای،
)۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵؛۳۳۷؛۳۴۱؛۳۵۲(

 )۴۲۹(، فريدون گيالني
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 ل
 )۱۴؛۲۴۴؛۴۳۲( اسداهللا الجوردی،
 )۳۳۴ (الهيجي

 )۲۱؛۱۴۰ (لنين
 )۱۵۲؛۱۵۵(، آنه ماری لوتکس

 

 م
 )۲۰؛۲۱؛۲۲؛۲۴ (مائو

 )۲۴ (مارکس
 )۲۵ (ت اسالميمارکسيس
 )۳۵۲(، ابراهيم مازندراني

 ، حسن ماسالي
)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۲۴؛۳۲۷؛۳۳۱؛۳۵۳(
 )۷۹؛۱۱۳؛۱۱۴؛۱۱۵؛۱۱۸ (مالي کاران
 مالي ويژه 

)۷۵؛۱۰۶؛۱۱۵؛۱۱۷؛۱۲۰؛۱۲۵؛۱۲۸(
 مبارزه مسلحانه 

)۳۱؛۴۵؛۴۶؛۴۷؛۶۲؛۶۴؛۲۵۸(
 )۳۰۹( مريم متين دفتری،
  هدايت اهللا متين دفتری،

)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۳۴؛۳۳۵؛۳۳۷؛۳۵۱؛۳۵۲(
)تقريبا در سراسرکتاب (مجاهدين خلق

 )۲۸۶( نوح مجدی،
 )۲۸۵( نصراهللا مجيدی،

 )۲۲۳؛۲۲۶(، فائزه محبت کار
 )۲۶۶ (محسن زاده کاشاني

 محسن، سعيد 
 )۱۱؛۱۷؛۲۲؛۱۸۷؛۱۸۸؛۲۴۴؛۲۴۷(

 )۲۷۷؛۲۸۲(، حسن محصل
 )۲۹۵(، خليل محمدی نسب

 )۲۸۴( اسماعيل محمدی،
 )۲۸۴( محمدرضا محمدی،

 )۲۸۴( ناصر مدی،مح
 )۳۱۴؛۳۱۷؛۳۳۵(مرتضي محيط، 
 )۳۹۵(مهدی مددی، 
 )۵۴(؛ آيت اهللا مدني

 )۱۵۲؛۱۵۵(، کريستف مرتنس
 )۲۷۲ (مرواريد
 )۲۲۳؛۲۲۴(، زهرا مريخي

 )۲۹۳(، حسين مشعوفي
 )۲۲؛۱۸۷؛۲۴۴(، رسول مشکين فام

 )۷۸ (مصادره انقالبي
 )۱۱؛۱۸(، محمد مصدق

 )۲۲۸ (معبد خورشيد
 )۴۱۴ (محمدمعصومي، 

 )۳۰۹( مجتبي مفيدی،
 )۱۸۷( محمد مفيدی،
 )۲۵۰( مصطفي ماليری،

 )۳۳ (ملک حسين
 )۹۷(، غالمحسين ملک عراقي
 )۲۲۵،۲۲۳ (ملک محمدی

 )۱۶۷؛۱۶۸؛۱۶۹؛۱۷۰؛۴۳۳( مرجان ملک،
 )۳۲۳؛۳۳۶(مهدی ممکن، 

 )۳۹۵(جالل منتظمي، 
 )۱۵(، حسنعلي منصور

 )۳۶۷؛۳۸۸(هادی مهابادی، 
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 )۲۳۷؛۳۵۶( حسين مهدوی،
 )۳۹۵( محمود مهدوی،
 )۲۴۲(، حسن مهرابي

 )۲۶۰ (مهمان سرا
 )۲۷۲ (مهمان سرای عسگری زاده

 )۲۹۷(، امير موثقي
 )۲۹۷( محمد موسوی،

 )۱۵۲(، کرستين مولر
 )۳۱۱؛۳۱۲؛۳۱۸ (ميثاق

 )۶۰؛۲۷۸(، محسن ميرجليلي
 )۴۱۴(، افخم ميرزايي

 )۲۶۸(، عباس ميرصادقي نژاد
 )۳۴(، محمدرضا، ميرصادقي

 )۲۲۳؛۲۲۴(، مهناز ميمنت
 )۲۱؛۱۸۷؛۲۴۴(، علي ميهن دوست

 

 ن
 )۳۶۷(محسن نادی شبستری، 

 )۳۳۰(، هما ناطق
 )۲۲؛۲۴۴؛۲۵۷(، محسن نجات حسيني

 )۲۵۵( ارتشبد نصيری،
 )۳۵۶( محمدحسين نقدی،

 )۷۰؛۷۱ (نهاد انتفاعي
 اجتماعي /نهاد مالي

)۶۹؛۷۰؛۷۵؛۷۶؛۷۸؛۸۴؛۸۵(
 )۱۳۱ (نهاد مهاجرين
 )۱۷؛۱۸؛۱۹؛۳۱؛۱۸۸ (ینهضت آزاد
 )۲۶۹( عليرضا نوری زاده،

 

 ، بهمن نيرومند
)۳۱۴؛۳۱۶؛۳۱۹؛۳۲۱؛۳۴۸؛۳۵۱؛۳۵۳(

  عبدالرضا نيک بين رودسری،
)۱۷؛۲۱؛۱۸۸(

 )۳۵ (نيکسون
 )۵۴؛۵۵(، مجيد نيکو

 

 و
 )۵۴(، آيت اهللا واعظ طبسي

 )۴۲۱(، احمد واقف
 )۱۵۴(، نوربرت واگنر

 )۴۱۴(، ابوذر ورداسبي
 

 ه
 )۵۴(، آيت اهللا ادهاشمي نژ
 )۳۳؛۳۵؛۳۹؛۴۰(، لوئيس هاوکينز

 ، منوچهر هزارخاني
)۳۱۰؛۳۱۵؛۳۲۰؛۳۲۸؛۳۳۱؛۳۳۵؛۳۳۷؛

۳۳۹؛۳۴۰؛۳۵۱؛۳۵۲(
 )۷۸ (هلندی کاری

 )۲۲۳؛۲۲۵(، فاطمه همافر
 )۱۰۴( محمدرضا هنروری،

 )۱۵ (هيئت مؤتلفه اسالمي
 )۲۰۲؛۲۰۳؛۲۰۴؛۲۰۶ (هيات اجرايي

 

 ی
 )۲۸۶(، رفعت يزدان پرست

 )۱۴۳(، عليرضا وب نژاديعق
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 )۳۰۳( معصومه يگانه موسوی،
 )۳۰۳( ميرحسن يگانه موسوی،

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 




