
 لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و

 سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی

 

 رجوی می گوید:»درهردادگاهی که ذره ایی عدالت باشد، ماحاضرمی شویم وقطعا   برنده این میدان هستیم.«

 به آقا وخانم رجوی می گویم:

 بفرمائید دادگاه!

 تمامی اسناد ومدارک  متنی، صوتی وتصویری وشاهدین قتل وشکنجه وکشتن زیرشکنجه را درهردادگاهی درسراسر اروپا وامریکا ارائه میدهم.

 وقتی سال ۹۳درلیبرتی النهایه به مهدی براعی) احمد واقف( که یک ساعت نیم مرا زیرفشارگذاشته بودند تا بپذیرم که سازمان با صرف 

۴۰۰۰۰ دالر برای من وکیل بگیرند تا به کانادا اعزام کنند.) سناریویی برای پوشاندن وسفید سازی اقدام به قتل...( گفتم:»به چه دلیل قرص 

تاریخ مصرف گذشته دادید... به چه دلیل ۳۳ روزپس ازسکته مغزی دکترنمی بردید...، احمد واقف نماینده قانونی ساکنان لیبرتی درحضور 

بهزاد صفاری و علی اکبرانبار) یوسف(، ازترس وحشت، ۵ سانتیمتر دستانش می لرزید!« اتاق راترک کردم. این ترس تنها بدلیل یک مورد از 

اقدام به قتل نیست!. بلکه راه به کشف  زنجیره ای ازقتل ها می برد. نه تنها قتل ها !، بلکه خودکشی ها و قاچاق انسان و تجاوز... و سربه 

نیست کردن اعضا و...،  ما با یک فساد وجنایت همه جانبه والنه کرده درجان خود شیفتهٔ رهبری عقیدتی و درتشکیالتی که تبدیل به بیت رهبری 

عقیدتی شده است، مواجه هستیم. قدرت وایمان من،بلحاظ یک فرد؟، نه بدلیل شناخته شدگی چهره یا شخصیت سیاسی و...،چاپ چند کتاب شعر 

یا زندانی سیاسی و...  ونه امکانات وقدرت مالی) حقوق ناچیزپناهندگی(؟، ویا پشتوانه ویا حمایت رسانه ها، ویا شخصیت های سیاسی 

وپارلمانی و...، بلکه ناشی ازاتکا به همین حقایق است. میدانم که پیروزمیدان، چیزی وکسی نیست، جزحقیقت مانا!. جانم را درگرو همین حقیت 

گذاشته ام. می خواهم بگویم که ما ونسل ما عاشق مردم، عاشق آزادی وحاکمیّت مردمی بود. هرفرد، جریان، گروه وسازمان، وهررهبری از 

ارزشها وآرمانهای مردم فاصله گرفته وخیانت کند، دربرابرش می ایستیم. به همین دلیل، غیرممکن است که بتوان صدای حقیقت را خاموش 

کرد. من یک شخص نیستم، من سیامک نادری نیستم. ایمان وعشق نسلمان را به آزادی وانسان ورهایی مردم ازچنگال دیوصفتان درقلب وذهنم 

 حفظ کرده ام. این تمام سرمایه من است.

 آقا وخانم رجوی! 

 مدعی رئیس جمهوربرگزیده مقاومت؟

 اگرمی توانی، با ناوگان وکالیت ) آنچنانکه دراشرف ولیبرتی می گفتی وقدرت نمایی می کردی...( با تمام شخصیت های سیاسی وپارلمانی 

ومقامات سابق دولت کشورهای اروپایی و امریکایی و...صدای مرا خاموش ساز!. هرتالش وتقاّلیی، چیزی نیست، جز آشکارسازی حقیقت، 

 پیش چشم روی مردمان.

موسی خیابانی می گفت:» پس ازکشته شدن حسین وخاتمه عاشورا، وقتی زینب حقیقت را می گفت...، یزید گفت:» من  فرمان کشتن نداده بودم، 

این عمرسعد بود که چنین کرد،عمرسعد می گفت:من نبودم این شمربود که سراورا برید...، شمر می گفتض من کاره ای نبودم فقط دستور را اجرا 

 کردم.«)نقل به مضمون ازسخنرانی »آزادی، فلسفه عاشورا. موسی خیابانی عاشورای سال۵۸ دانشگاه تهران«

وقتی جنگ، ایدئولوژیک ومقّدس می شود، جنایت هم مقّدس می شود. جنگ با خصلت ایدئولوژیک، شکست دشمن را، به کشتن محدود نمی سازد، 

انتقام ایدئولوژیک، راه به جنایت ایدئولوژیک می برد. داعش پدیده دست نخورده ایی ازتّوحش وارثیه   قرون وسطی است ، که درعصرکنونی به 

منصه   ظهور رسیده وبا همان منطق حاکمیّت »خلیفه اسالمی و والیت فقاهتی ورهبری عقیدتی« ومتّصل به خدا، حکم برجنایت وسبوعیّت می 

راند. نمی توان انتظارداشت، جنگی با خصلت ایدئولوژیک، صورت بگیرد، اّما شکنجه وکشتن، به شدید ترین وجه ممکن، به مفتضح ترین شکل 

ممکن) عبارت آیت هللا گیالنی دژخیم سالهای ۶۰( امری مقّدس شمرده نشود!. ازآنجا که ایدئولوژیها وبطور اخص اسالم، بجا مانده ازهزاره   پیشین 

است، جنس توّحش نیز، همان اصالت والگوها پیشین را داراست. زیرا عناصر ایدئولوژیک، اصول گرایانی هستند که طی بیش ازیک هزاره، 

 هنوز، برهمان پاشنه پای می کوبند. 

 وقتی رجوی درسال۵۷ خودرا یک نیروی پیشتازانقالبی وترقیخواه ومبتنی برروابط ومنا سبات دمکراتیک معرفی ومدعی زدودن زنگارهای 

ارتجاعی ودرک قرون وسطایی ازاسالم بود. اّما درعراق واشرف بارها  بصراحت می گوید:»آن پرچم سرخ  برباالی مرقد امام حسین برافراشته 

شده، نشان خون انتقام پس ناگرفته شده است!.« بازتاب همین، نوع اسالم است. درحالی که فرزندان وبازماندگان همان خانواده وسلسله امامان پس 

ازآن، سخن ازخون انتقام پس ناگرفته شده نمی رانند؟. آنجایی که حتّی حمزه، عموی پیامبرهم درجنگ اُحد کشته وجگرش راازسینه خارج می 



کنند، وحمزه ازطرف پیامبر، سیّدالشهدا لقب می گیرد. پیامبربهیچوجه سخن ازخون انتقام پس ناگرفته شده نمی راند، وقاتل رامی بخشد!. 

اصولگرایانی که کاتولیک ترازپاپ وپیامبران وامامان شیعیه خود هستند، جنگ مقّدس ایدئولوژیک را، بهانه ایی برای مقدّس ساختن خود، ومنویات 

 ومطامع درونشان می سازند. همچنانکه درطول تاریخ آخوندها وکشیشان چنین کرده ومی کنند.

 نمی توان ونباید مقایسه ایی بین خمینی ورجوی انجام داد وبدلیل انبوه جنایات وسفاکی های خمینی، محتوای اندیشه وعملکرد رجوی را بدلیل کمیّت 

 آن، ازنظرکوچک وپنهان داشت. 

چراکه حتّی براساس خود آیه قرآن )آیه ۳۲- سوره مائده(: »کشتن یک نفربرابراست با کشتن همه مردم!« گویی چنین است که همه مردم راکشته 

است. زیرا اصالت با کمیّت نیست، اصالت با کیفیّت ومحتوای عمل است. چرا که دربقول رجوی:» اگردرماه رمضان لب به نمک هم بزنی روزه 

 را باطل می کند و یک پاتیل آب هم بخوری، روزه را باطل می کنند.« به همین دلیل نفس شکنجه ونفس انجام قتل، نامشروع است.

نمی توان والیت فقیه را نفی وطرد کرد، ورهبری عقیدتی را مشروع ومجازشمرده، وآن راباالترین دستاورد آرمانی مان بدانیم وآنرا باد بزنیم؟. 

رهبرعقیدتی، شکنجه گرعقیدتی هم تولید می کند!. کشتن وسربه نیست کردن را هم قداست می بخشد. به همین دلیل مسئولین سازمان درکسوت 

شکنجه گردرسال ۷۳ علن وآشکارمی گفتند:»فکرمی کردید ما چنین کارهایی نمی کنیم؟.«بی دلیل نبود که به یکی ازاعضای سازمان، دردرون 

تشکیالت »نصرهللا فاشیست« می گفتند. زیرا سرمی برید....؛ همچنانکه درزندان قزل حصاردرسال ۶۱-۶۰ پاسداربند بنام »عباس شمر«،  

ازطرف خود پاسداران ، اورا » عباس شمر!« می نامیدند. زیرا درجبهه جنگ ایران وعراق سرمی برید. حتّی وقتی عباس شمر درجنگ ایران 

وعراق کشته شد، حاج اسماعیل برادرحاج داود رئیس زندان قزل حصار، درسخنانی بیاد او می گفت:» عباس شمر...شهید شد.« اگرچنین است 

 واصالت را به سربریدن بدهیم، باید بگوییم: شمرخدا بیامرزهم، بد سرنمی برید!.

رجوی دراشرف با اشاره با فردی که بلحاظ خصوصیات انسانی، عملکرد های اومنفی است واعمال ورفتارخالف آزاردهنده بود، درتوجیه چنین 

افرادی می گوید:» بدترین فرد شما دراینجا ) حضوردراشرف وارتش آزادیبخش، زیرچتررهبری عقیدتی( باهرخصائص وخلق وخویی)منفی( که 

دارد، به هیچوجه با بهترین وپاکترین آدمهای جامعه قابل مقایسه نیست، ولواینکه آنها دارای شخصیت ارزشمند وارزشهای واالیی نیز داشته باشند. 

زیرا شما دراشرف حضوردارید ومبارزه می کنید.« مبنا، زیرهژمونی وزیرقبای رهبری عقیدتی وتحت رهبری رجوی قرارداشتن است. رجوی 

اصالت را به وجودخودش ومنویّاتش می دهد، ورهبری عقیدتی اش را باد می زند. اصالت با انسان وعملکرد اونیست، اصالت، با رهبری و قاّلده   

 ایدئولوژیک است. درحالیکه رجوی مدعی قرآن واسالم است، نص صریح قرآن، ودرجای جای دیگرآیات، اباطیل رجوی را نفی می کند: 

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

رهبری عقیدتی نه حرمت خدا را دارد، ونه حرمت مردم  وفرزندان مردم، که اعضای سازمان هستند. یگانه حرمت موجود، همانا حریم وحرمت 

 رهبری عقیدتی و نام وبام وجاه ومطامع اوست.

 به همین دلیل قاّلده های ایدئولوژیک، جانیان ایدئولوژیک هم تولید میکند، وفرد هرچه جانی تر، ایدئولوژیک تر. وجنایت عجین تقدّس!.

 درهمه ادیان توحیدی وپیامرانش، همین داستان است.

 مهمترین فرماِن »ده فرمان« موسی، این است: نک  ش! تقریباً همهی اخالق همین است.

 

ویا خودکشی کردند:  شده بنوعی سربه نیست سالهای بعد،ویا کشته ۷۳زندان سال اسامی کسانیکه زیرشکنجه   

نفر درزیر شکنجه ها کشته ویا ازفرط شکنجه وبرای رهایی ازشکنجه های بازجویان سازمان، خودکشی کرده  ۷اطالعاتی که تا کنون وجود دارد  

 .، شاهدانی داردوخودکشی براثر شکنجه (پرویز احمدی و قربانعلی ترابی )اّولمرگ دونفراند.  شدهاند؛ ویا توسط سازمان مجاهدین سربه نیست 

.... می دانم همه دراین سه ساله  بدست آورده ام ولی اطالعات ورّد هایی ازآنها مرگ در دست نیست. بهنگام یا تا امروزاز مابقی نفرات شاهدامّ 

 کما اینکه این روزها وپس ازانتشارحقایق درسایت چیزدرآینده رو خواهد شد. چراکه پاشنه آشیل سیستم های توتالیتاریسم، اطالع رسانی است.

 حقیقت مانا ومصاحبه با تلویزیون میهن تی وی اطالعات بیشتری بدستم رسیده است.

۱- قربانعلی ترابی اهل شمال ) درروزهای اوّ ل قربانعلی ترابی که همراه همسرش و دو خواهرش و دامادشان دستگیر شده بودند همان هفته اوّ ل 
زیر وحشیانه ترین شکنجه قرارگرفت. وخواهر دیگرش مریم ترابی روانی شد.)یک پسر هم داشت که بعد ها مشابه همه فرزندان دیگر موسوم به 

 میلیشیا ها به ارتش آمد. و یکی از خواهرانش نیز به نام مریم ترابی پس از اینکه موضوع کشته شدن برادرش را فهمید روانی شد(
 

 :آلبانیدر ۹۵وشهریور سال مرداد گفتگو بایکی ازشاهدین شکنجه وکشته شدن قربانعل ترابی در



  بایکی ازشاهدین شکنجه وکشته شدن قربانعل ترابی صحبت کردم. اّولین کسی بودکه خبرازکشته شدن زیرشکنجه میداد.

می بردند وحشتناک شکنجه اش می کردند وساعت پنج وپنج ونیم صبح آش  ۱۱قربانعلی ترابی را هر شب ساعت »گفت: ۹۵مرداد  ۲۱س در  -ق
بودیم محل شکنجه خارج از زندان بود. شب ها اورا می بردند بطرف خاکریزمیدان تیر، ساختمانی « زندان مهمان سرا»آوردند. ما دروالش می 

 که پیست تمرین شلیک تیرونشانه گیری تانکها ) هزازه(بود برای شکنجه استفاده می شد. او یکبار رفت حمام ودررا ازپشت بست وخودش را دار
 ی کوبیدیم اما درب رابسته بود. باشکستن دررفتیم ودیدم خودش را باطناب دار زده. زد. ما به درم

دونفر از همشهری  -( پرویز نوروزی علیرضا محمد زادهمراد ) -محمد رزاقی –نادر نادری  –کسانی که دراتاق کوروش بودند: حسن عکاس 
 «.های شهاب اختیاری و اسماعیل که ترک زبان وشوخ بود

 
صبح می آوردند بار آخر تمام بدنش کبود وخون آلود بود ۵۳۰شب می بردند و۱۱۳۰سه شب بود که اورا ساعت »گفت: ۹۵مرداد  ۲۳درس  -ق

یک جای سالم درتمام بدن او وجود نداشت. صبح رفت حمام وخیلی طول داد ما نگران شدیم هادی تعالی درب زد، جواب نداد.  دررا به زور 

 «یم خودش را با طناب دار زده. نریمان ومختار وفریدون سلیمی آمدند واورا کشیدند بردند.بازکردیم )شکستیم( دید

روز آخر آش والش اورا آوردند تمام بدنش کبود و خونی بود یک » س مجّددا  درباره قربانعلی پرسیدم او گفت: -شهریوراز ق ۱۷چهار شنبه  

هادی تعالی و بّچه ها نگران شدند هادی دررازد اّما او جواب نداد وبعد درب  ۷اعت رفت حمام وس ۶جای سالم دربدن او نمانده بود. ساعت 

با لباسی های خودش. گفتم صبح چه با چی طناب ساخته بود چون با پتو نمی شد!. گفت: راشکستیم ودیدیم خودش را حلق آویز کرده. پرسیدم:

هادی نگران شد چون صدایی از حمام نمی آمد. هادی در زد اّما  ۷د: گفت: ساعت رفت حمام. پرسیدم: کی شما فهمیدی ۶زمانی بود گفت : ساعت 

ش کردند. جوابی نداد ما دررا شکستیم. دیدیم خود کشی کرده. و نریمان ومختار وفریدون سلیمی آمدند اورا کشیدند بردند. او گفت بردند وتیر باران

صبح همانروز سید سادات دربندی)عادل( آمد ما را  ۱۱چک کردیم دیگه مرده بود. ساعت گفتم صدای تیر آمد گفت: نه. بعد گفت لحظه آخر که ما 

س کیه؟ گفتم منم. اوچند سیلی محکم به من زد و...ومی خواست دیگران را بترساند که چنین  -عادل گفت: قصدا زد دروراهرو بخط کردند،

 «کارهایی نکنیم!.

، رضا حمدهللا رحمانی درسلول بودیم: قربانعلی ترابی، فرامرز رحیمی )وحشیانه اورا زده بودند.(ما ده نفر» به من گفت: ۹۵در شهریور« س  -ق

ساله بود و...، قربانعلی ترابی  ۴۰که آن موقع  ۱۲جاللی، حسین ترابری، شهاب اختیاری، شریعتی که درعملیات داخله شهیدشد، اسماعیل مرکز 

« زندان مهمان سرا»اش می کردند وساعت پنج وپنج ونیم صبح آش والش می آوردند. ما درمی بردند وحشتناک شکنجه  ۱۱را هر شب ساعت 

 بودیم محل شکنجه خارج از زندان بود.

مام فرامرز رحیمی وقتی از بازجویی می آمد تمام لباس هایش پاره بود پیراهنش هیچ دگمه ای نداشت همه پاره شده بودند. طوری زده بودند که ت

پوست کف پایش براثر ضربات کابل کنده شده بود. ا کبود بود وخونی،بدنش از سرتا پ  

 رجوی دراین دادگاه به شکنجه وقتل اعتراف می کند

ق- س «:» دردادگاه ما هم ۱۸نفر بودیم رجوی نشسته بود ماوارد شدیم واوگفت: »درسازمان نفوذی وجود داشت برای کشتن من ومریم وما 

مثل همه دادگاه ها بود.اّما چون دراین سری شاهد شکنجه بودند رجوی گفته  «.دستگیری ، زندان وشکنجه( بکنیم)مجبور شدیم چنین کارهایی 

«ما مجبور شدیم چنین کارهایی بکنیم.» بود:  

  

رجوی در دادگاه گفت:»قربانعلی ترابی قصد داشت من ومریم را ترور کند. آنها سالح ونارنجک واردقرارگاه کرده بودند. ما محل سالحها 

 ونارنجک های آنها را کشف کردیم. هدف آنها) چند نفر( این بود که درسالن نشست که ما هستیم ابتدا نارنجک دود زا بیندازند وسپس شلیک کنند.



نگارنده: توضیح اینکه تمام کسانی که با قربانعلی ترابی به سازمان آمده بودند، دستگیر شده بودند. اّما رجوی نمی گوید: چرا همانهایی که می 
گویی هدفشان ترورتوبود. پس ازاین ماجرا بعنوان برادر وخواهر مجاهد درمناسبات بودند ومسئولیت هم داشتند، وتا امروزهم درآلبانی همراه 

سازمان هستند؟. واقعیت این بود که رجوی طرح وسناریویی که چیده بود برای زمان صدام بود، که هیچ کس نمی توانست با فرد دیگری صحبت 
کند، بویژه درچنین مواردی. اّما تناقضات حرفهای رجوی یکی دوتا نیست. منهای وجود شاهدین، این سناریو چینی فقط بدرد همان فضای بسته 

 اشرف می خورد. استدالل ها بسیار کودکانه وتوهین به شعور آدمی ست.
 

کشته شدن خبرداده اند!. وبسیاری دیگر بعد ها به شکل های مختلف کشته شدند!.تن کشته شدند وتاکنون شاهدین از زیرشکنجه  ۷دراین پروژه   
 چطورمی شود اینهمه دستگیر، شکنجه و کشته شوند، اما رجوی نتواند یک نفوذی دربین آنهابیابد. 

 
 

  ۲- پرویز احمدی- پس ازقربانعلی شب های بعد پرویز احمدی کشته شد. 
 

 شاهدین جدید قتل پرویزاحمدی
 

دربهمن ماه سال۹۶ دو تن ازاعضای سازمان که درآلبانی ازسازمان جدا شده اند، با من تماس گرفته وگفتند که ازشاهدین قتل درسال ۷۳ هستند. 
ویکباردیگر، آنچه درباره قتل پرویز احمدی بود، مشروحش را بدست آوردم. تمام آنچیزی که پیش ازاین دراینترنت بچاپ رسیده بود، موثق است. 

این دوست که درزندانهای سال ۷۳ بود، به من تأکید کرد. ازبردن نام اوخودداری کنم، اّما می توانم نام اورا بعنوان شاهد قتل به مجامع حقوق 
 بشری) عفو بین الملل وکمیساریا و...( ارائه دهم. همچنین شاهد دیگرقتل پرویزاحمدی نیزهمین مسئله را یادآوری کرده است. 

  

رویز احمدی شاهدینی وجود دارد. اگرچه متأسفانه این فرد بدلیل همین شکنجه های رجوی مرزبندی اش را با رژیم حفظ نکرده است. اّما درمورد پ
 ی که دراینترنت ارائه داده اند، درست است:گزارش

 چگونگی دستگیری وقتل پرویز احمدی توسط شکنجه گران رجوی»

 شاهد قتل مظلومانه پرویز احمدی بودیم. پرویز در آخرین لحظات روی دستهای من جان داد.متاسفانه دراین سلول من و نفرات فوق 

گشت وهنوز لباس )عادی سازی (غیرنظامی بر تن داشت جلو درب ورودی قرارگاه توسط اسدهللا  پرویزروزی که از قرارپزشکی بغداد برمی
شود وتوسط مجید عالمیان تفهیم اتهام  سابق برده می۱۲شود ومانند بقیه به مرکز  یمثنی به بهانه رفتن به پیش بتول رجایی سوار بر خودرو جیپ م

 شود. نفوذ به ارتش ودستبند زده وبه زندان کنار)سوله سوخته ( آورده می

شب او را با  پرویز را برعکس بقیه که لباس زندان داشتند با همان لباس شهر به سلول آوردند و نوبت اول همان شب به بازجویی رفت واواخر
ز چشم کبود شده ولباس پاره به سلول برگرداندندو قبل از ورود به سلول توی راهرو توسط نریمان ومختار مورد شکنجه مجدد قرار گرفت و ما ا

 شنیدیم. داخل سلول صدای ضربات و فحاشی آنها را کامال می

رفتیم وفشار روحی  وبعد از بازجویی وکتک کاری به کنج انفرادی میهمه نفرات کم وبیش بازجویی دردوران انفرادی را تجربه کرده بودیم 
دید که تا چند روز قبل مسئول وفرمانده  گشت وخود را در بین افرادی می زیادی نداشت اما اینبار یکی از بازجویی با سر وصورت خونین برمی

دیدند کامال از دست رفت وتا سحر در گوشه ای  او را به اینصورت میاین برای همه تجربه جدیدی بود وپرویز با دیدن بقیه نفرات که ؛ آنها بود
کرد وبا هیچکس حرف نزد وهیچ کدام هم تا سحربه پرویز نزدیک هم نشدیم؛ بعد از سحر یکی از هم یگانی های پرویز فضا  نشسته بود وگریه می

 اورفتیم. را شکست وبه اونزدیک شد وبقیه هم به طرف

ا این اتفاق مناسبات جدیدی را بوجود آورد و تعداد کمی که سیگار داد امّ  داشتند وتا آن لحظه هم کسی سیگار به بقیه نمیتوی سلول همه سیگار ن
گشت با سیگار از وی استقبال  داشتند همه سیگارها را جلوی پرویز گذاشتند ؛ واین یک فرهنگ شد برای دفعات بعد که هر کس از بازجویی برمی

 شد. می



زد وکسی جرات سوال کردن نداشت اما با  هنوز کسی حرف نمی کشید. پرویز سیگاری نیست چون بلد نبود سیگار بکشد اما ناشیانه میمعلوم بود 
ما برپا شدن سفره سحری یخ همه آب شد وپچ پچ کنان سوال از پرویز شروع شد وپرویز هم شروع به سوال از بقیه که چرا شما را اینجا آوردند و

 جواب دادیم به همان دلیل که تورا آوردند.هم به تناسب 

گویند مزدور  خواهند وبا تو چکار کردند با بغض گفت به من می کم کم فضای خنده و شوخی باز شد و بعد از سحر از پرویز پرسیدیم چی می
 رژیم وگفتند بنویس که فالحیان تو را فرستاده برای ترور رهبری...

مان برای چک عملیاتی همه نفرات را اینجا آورده واین بازجویی وکتک کاری برای تربیت نفرات است کردند که ساز خیلی ها هنوز فکرمی
شود ویا چک ایدئولوژیک است و... روز بعد قبل از افطار دوباره پرویز را بردند و یکساعت قبل از سحرروز بعد ما متوجه باز  بزودی تمام می

و اتاقه ال مانند بودیم که درب ورودی در وسط دو اطاق قرار داشت هنگامی که درب سلول باز شدن درب سلول شدیم. ما در یک سلول بزرگ د
 شد. رفتیم وجلو درب خالی می شد همه به داخل اطاقها می می

بردیم به طرف درب باز شد ونریمان و مختار زیر بغل یکنفر را گرفته بودند واو را انداختند داخل و درب را بستند؛ درب که بسته شد همه هجوم 
صورت او غیر قابل شناسایی بود صورت بطرز وحشتناکی سیاه وکبود شده بود گوشها کامال  وسط ... ما از روی لباس او فهمیدیم پرویز است؛

 شمها باز نمیورم کرده وشکسته بودند؛ بینی شکسته بود و از درون ورم کرده بود مجرای بینی بسته بود ؛ از گردن به باال کامال سیاه شده بود چ
ورم کرده  شدند . همه وحشت کرده بودیم انگشتان دست شکسته شده بودند وتا باالی آرنج سیاه شده بود. شلوار لی تا باالی زانو پاره شده بود وپاها

 وخون مرده شده بودند واستخوانها سیاه شده بودند.

چهار نفری پرویز را به داخل اتاق آوردیم وقتی او را بلند کردیم  .لی کردندهمه کپ کرده بودیم اکثر نفرات با دیدن این صحنه دور پرویز را خا
کرد  فکر کردم خون توی  کشید وخر خر می یکبار ناله کرد اما توان نداشت ؛ بدن ورم کرده او هیچ شباهتی به پرویز نداشت. خوب نفس نمی

از بچه ها گفتم یک لیوان اب گرم از زندانبان بگیر؛ رفت  به یکی فل کرده بودگلوش لخته شده سعی کردم دهانش را باز کنم اما دندانهای خونینش ق
خواهیم مختار خیلی خونسرد جواب داد نیاز نیست این مزدورخودشو به موش  در زد ومختار آمد همه گفتند خون تو گلوش گیر گرده آب گرم می

 مردگی زده و دریچه را بست و رفت.

 ه فهمیدم ضربه مغزی شده وخر خر هم ناشی از خونریزی مغزی بوده؛ تعدادی از شوک این صحنه هق هق میپرویز به تشنج افتاد و من تاز
من سر پرویز را بلند کردم او را نیم خیز کردم تا شاید  .کردیم کردند پرویز در حال مرگ بود واز دست هیچکس کاری ساخته نبود و فقط گریه می

ا دوباره تشنج کرد وبعد از تشنج دیگه حرکتی نداشت رگ گردنش نبض کشید امّ  کمی بهتر نفس می ،ر بشهبا بلند کردنش فشار خون احتمالی کمت
ا هیچ دم وباز دمی علیرغم ماساژ قلبی نداشت وحشت کردم داد قفل دهان باز شده بود امّ  ،نداشت چند بار ماساژ قلبی دادم اما هیچ واکنشی نداشت

کشه مختار داخل آمد واو هم ماساژ قلبی داد ولی  همه داد زدیم نفس نمی ،باره بچه ها در زدند ومختار آمددو ،کشه زدم در بزنید بگو نفس نمی
ا نتیجه نداشت. بعد مختار پاهای پرویز را گرفت و کشان کشان به بیرون سلول برد اونو تو راهرو گذاشت درب سلول را بست وما دیگه پرویز ر

 به غیر ازچند نفری که هنوز فکرمی .گرده حالش خوب شده باز کرد وگفت سهم پرویز را نگه دارید برمی ندیدیم. موقع سحر مختار دریچه را
گفت. قتل پرویز یک نمونه علنی بود وهنوز  کردند این یک ریل چک ایدئولوژیک است کسی حرف مختار را جدی نگرفت...ای کاش راست می

 «وجود ندارد. آمار دقیقی از افراد ناراضی کشته شده توسط رجوی

 

 گزارش دوم نیز در اینترنت موجود است  اگرچه این فرد مرزهایش را با رژیم برداشته، اما این درشرح ماجرا تا ثیری ندارد :

 

   در مورد قربانیان و مفقودین در سازمان مجاهدین

 

پرویز احمدی، در سال ۱۳۳۷ در قصر شیرین و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد...دیپلم متوسطه درس خواند و به شغل معلمي مشغول شد. او 

شش سال به شغل معلمي مشغول بود. سپس در اثر ظن سیاسي و لو رفتن، به دو سال زندان در زندان صالح آباد محکوم شد و سرانجام در سال 

۱۳۶۵ از زندان آزاد شد. ... در سال ۱۳۶۷ از مرز ایران خارج شد و به کشور ترکیه وسپس به عراق رفت .و بعدها فرمانده دسته نظامي بود تا 

 سال ۱۳۷۳، و با انقالب ایدئولوژیك مسئله دار شده و خواست كه سازمان را ترك كند.

 

علي قشقاوي، كه در سال ۱۳۷۳، همرزم و همبند پرویز احمدي بود، در باب شرح حال و مقاومت قهرمانانه پرویز در مقابل زندانبانان مجاهد، 

توضیح مي دهد، اوایل ماه رمضان بود. پرویز را كه جواني ۳۶ساله بود، ابتدا به سلول ما آوردند و پس از گذشت یك روز، پرویز به بازجویي 

رفت. بازجویي به مدت دو ساعت به درازا كشید و پس از بازجویي دیدم كه دماغ پرویز شكسته است. فرداشب دوباره نوبت بازجویي او فرا رسید. 



وقتي درب سلول را براي بیرون بردن پرویز باز كردند، از همان دم درب، صداي شیون و ضجه بلند شد. پس از گذشت دو ساعت از بازجویي 

مجدد پرویز، زندانبانان او را به داخل سلول انداختند. وضعیت این باِر پرویز با دفعه قبل، فرق اساسي مي كرد. این بار، پرویز تنها قادر بود نفس 

بكشد. تمام بدنش شكسته بود. پایش در سه نقطه و دستش در دو نقطه شكسته بود. چند نقطه سرش و لگن خاصره اش شكسته بود. انگشتان دستش 

بر اثر ضربات تماماَ سیاه و كبود و له شده بودند. گوشتهاي صورتش كنده شده و آویزان بودند. از چند نقطه بدنش خون جاري بود. در آن حین، 

وقتي همرزمان و همبندانش پرویز را كف سلول خواباندند، امیدي به زنده ماندنش نداشتند. زندانیان چند بار زندانبانان را صدا زده و درخواست 

كمك كردند، ولي هیچ كمكي نرسید. داد و بیداد زندانیان بلند شد و تقاضاي آب گرم كردند تا خونابه هایي كه راه تنفس پرویز را بند آورده بود، باز 

كنند. ولي مامورین زندان با رندي و تحقیر همیشگي شان جواب دادند، به خودتون زحمت ندهید او خودش را به موش مردگي زده است! پرویز از 

تنگي تنفس خر خر مي كرد و در حال تمام كردن بود. فضاي زندان سرد و غمگین بود. در آن حال و هوا بود كه بچه هاي زنداني و آنان كه هنوز 

  .در مقابل سازمان مردد بودند، به ماهیت خطرناك مجاهدین پي بردند

 

سرانجام پرویز تمام كرد. دنده هایش شكسته بود و احتماالَ خونریزي داخلي هم داشت. بچه هاي زندان، جملگي باالي سر پرویز آمده و فاتحه 

خواندند. جرم اول و آخر پرویز این بود كه انقالب ضد جنسي مجاهدین خلق را قبول نداشت. وقتي پرویز تمام كرد و سر و صداي بچه ها بلند شد، 

مامورین زندان باخبر شده و آمدند و جسد پرویز را از زندان به بیرون منتقل كردند. پس از نیم ساعت از آن واقعه، مامورین زندان براي دلجویي 

و فریب زندانیان، آمده و گفتند كه پرویز زنده است و دوباره به زندان باز خواهد گشت! ولي پرویز هرگز به زندان بازنگشت و هیچ كس او را 

  ندید.

 

سالها از مرگ پر درد و شكنج پرویز گذشت. تا این كه در اسفندماه سال ۱۳۷۶ به دنبال تغییر فضاي سیاسي در ایران، سازمان فهمید كه مي تواند 

از پرویز شهید بسازد و مرگش را به وزارت اطالعات رژیم جمهوري اسالمي نسبت دهد و خودش را بري از گناه و صاحب خون پرویز جا بزند! 

این چنین بود كه سازمان در آن سال، در اولین صفحه نشریه مجاهد، شماره ۳۸۰، پرویز احمدي را به عنوان یكي از شهداي گرانقدر مجاهدین كه 

 !به دست نفوذیهاي وزارت اطالعات شهید شده، آورده است.

 

علي قشقاوی كه از دوستان و همبند پرویز بود، از مرگ دوستش آن چنان متاثر و ناراحت شده بود كه مدتها در زندان غذا نمي خورد. یكي از 

همان روزها كه علي درخود و گرفته بود، یكي از همبندانش به نام علي اشرفي، به او نزدیك شد و با تعجب زیر گوشش گفت، علي مگر اولین بار 

است این چیزها را در زندان مي بیني؟ علي با سر اشاره كرد و آهسته گفت كه آره او اولین بار چنین حادثه دلخراشي را دیده است. دوستش دوباره 

ادامه داد، ولي من تا كنون چند مورد چنین مرگهاي فجیعي را شاهد بودم، مثالَ مورد دیگر، پس از گذشت چند روز از مرگ پرویز اتفاق افتاد، آن 

  روز هم فرد دیگري به نام قربان ترابي را كه اهل بندر گز بود، به زیر ضربات مشت و لگد به همین نحو كشته اند.«

 

به چاپ «دریچه زرد» وسایت« پژواک ایران»درگزارشی که درکه با رژیم آخوندی حاکم برمیهن مرزبندی دارد. همچنین آقای امیر صیاحی  

جا حضور داشتم.های او درنشستی که من شخصا  درآناال بشنوید از فیلم بازی کردن مسعود رجوی و دروغپردازیاما ح»رسیده می نویسد:  
جا مسعود رجوی بعد از توضیح در مورد سازمان در تاالر بهارستان در بغداد و محل نشست اجالس شورا بودیم. در آنام ما درنشست معرفی الیه 

ضرورت مسئولیت پذیری و هوشیاری حداکثر به این نقطه اشاره کرد که پرویز احمدی قربانی خیانت بریده مزدوران شد. اگر ما هوشیار بودیم 

ای جلوه داد که گویا پرویز احمدی در درگیری با رژیم به شهادت رسیده است. حتی در لیست شهدای را به گونه او صحنهافتاد. قطعا  این اتفاق نمی

جریان داشت اعالم کردند« رفع ابهام»ی یعنی همان موقع که پروسه ۱۹۹۵محل شهادت او را کرمانشاه و تاریخ آن را  ۶۱۱مجاهدین ردیف   

کشید که های رژیم را هم پیش میگفت که توسط رژیم کشته شده و پای نفوذیزیر شکنجه کشته بودند به ما می آقای معصومی پرویز احمدی را

ی رژیم جا هم که امکان تحقیق و بررسی و چند و چون کردن حتی به اندازهرا برای فشارهای بعدی بیشتر روی ناراضیان ایجاد کند. آن زمینه

 در بیاید. توانست صدایشنبود. کسی هم نمی



آقای معصومی هرگاه کسی در درگیری با نیروهای رژیم کشته میشد موضوع با آب و تاب در مناسبات مجاهدین اعالم میشد اما قتل پرویز 

 احمدی هیچگاه به طور رسمی توسط مجاهدین اعالم نشد.«

  .بود ۵حمزه خلبان اف  -حمزه رحیمی  -۳

 

سبزه رو، با قدی  ساله،۲۳حدودا  ( بود . ۲تا قبل ازدستگیری بمدّت دوسال درمحورما)محور به عراق آمده بود ۱۳۶۸درسال 

 ۷۴موهای جلو پیشانی اش کمی ریخته بود. تعمیرکار موتوری نفربرزرهی بی ام پی وان روسی بود. بعد ازسال  سانتیمتر،۷۴۱تا۱۷۲حدودا  

اسم اورا جزء کسانیکه زیر شکنجه کشته شدند آمده بودخواندم. باورم  ۹۴رد!. درسال ازاونیافتیم، وهیچ کس هم حرفی ازاوبمیان نیاو دیگراثری

به او گفته می شداحساس بی احترامی می کرد. چون خیلی به  ینمی شد اّما می فهمیدم باخصوصیاتی که حمزه رحیمی داشت واگر کوچکترین چیز

شخصیت خودش ارزش قائل بود، نمی گذاشت کسی وارد این حیطه شود. به همین دلیل اوبرای چنین شرایطی که اتهام نفوذی بزنند 

 ، متعلق به اوبود.درمقّر ما درهرشرایطی ودستگیروشکنجه شود برایش قابل تحمل نبود!، همیشه تمیزترین ومنظم ترین واطوشده ترین لباس نظامی

او  خورد. حتّی به هنگام تعمیرات زرهی که با روغن و گازوئیل وگردوخاک ...سروکارداری، دیسیپلین نظامیش درگتر پوتین هم کامال  به چشم می

 همیشه تمیزومنظم لباس می پوشید.

 

پیش چند روز داشتیم. دوستی اینکه حمزه چهارسال درمرکز ما بود وبا هم رابطهبدلیل هیچ عکسی نتوانستنم بدست بیاورم. ازحمزه رحیمی  

این چهره نگاری را انجام دادم:( ۹۶)اواخرشهریورازآلبانی ازخروج   

 

 دستگیری حمزه رحیمی

دلیل بوده؟ برای عادیسازی ویا اینکه دانم به چه  ازاوحتّی یکبار بعنوان نفردستگیرکننده افراد هم استفاده کرده اند)علت را نمی۷۳درجریان سال  

، تا بتوانند بدینوسیله واکنش اّولیه اورا اوراخودی ودرونی معرفی کنند که در نقش کمک کار تشکیالتی یا امنیتی ... بوده بکار گرفته اند یا...

بعدی دیگرهیچ خبری ازاونشد. این را سازمان  (، اّما خودش هم بعد دستگیر وبازجویی وشدیدا  شکنجه شده بود ودربازجویی هایبیشترچک کنند...

.چون ازسرنوشت بعضی ها واقعا هیچ خبری دردست نیست! و مشخصا  خودرجوی می تواند بیایدو توضیح بدهد!.  

علیرضا  غالمرضا ِشکری( اززندانهای عراق پس از خروج ا زایران با هم آشنا  شده بودند. به همین دلیلحمزه رحیمی با علیرضا باقرزاده ) 

 ۹۵به او چنین پوئن داده بودند واو هم انطباق کار می کرد و درشهریور ازاولین اف آهای)فرمانده( ام جدیدی بود که به اونیرو وصل کرده بودند.

 درآلبانی از سازمان جداشد.

«کشتند. ۷۳حمزه را همان سال  »س گفت: -ع یکی ازجدا شدگان دیگر بنام ۹۵آبان سال ۱۰رد  

 



بود، واطالعات بسیاری دراین  ۷۳سال سابقه تشکیالتی که خود اززندانیان سال ۲۸سید حسین رضایی با »گفت: چ -به نقل از ل ۹۵مهرماه  ۲۳در

یکی توسط ۱۳۷۳حمزه درسال » سید حسین رضایی می گفت: ازلیبرتی فرارکرد( شاهد شکنجه شدن حمزه رحیمی بود. ۹۴مورد دارد) سال 

«مورد ضرب وشتم قرار می گرفت. )ایکس(مسئولین سازمان  

 

 

سید حسین رضایی      

بود و بّچه هارا به ورزش می برد، )درلیبرتی ومقری که سید رحیم موسوی فرمانده )مقر( چ می گوید: سید حسین رضایی مسئول ورزش اف ام-ل

 ۷۳من درسال » گفت: . وی میداشت، کُرد یا کرمانشاهی بوداست(وقد بلندی  ۷۳هم زندانی وشکنجه شده رضایی مقر آنها بود که خود سید رحیم 

یکی از شکنجه گران بود که، با هروسیله ایی ) مشت ولگد، پوتین، چوب وکابل( می زد. ومن شاهدش  آن مسئول سازمان) ایکس( زندانی بودم. 

 بودم او حمزه رحیمی را که خلبان اف پنج بوده را بشدت می زد.

 

 ۴- جلیل بزرگمهر اهل کرمانشاه. 
 وحشتناکی طرز به آنها»است: گفته دیده اشرف قرارگاه بیمارستان در که ۷۴ سال دراردیبهشت جلیل بزرگمهر وعلی امامی را ،افرادیکی از
 وزارت نفوذی مارک آنها دستگیروبه نفررا ۵۰۰از بیش »بود: گفته آنها به دربیمارستان جلیل بود. کرده باد صورت تمام جلیل بودند. شده شکنجه

 به و گرفته قرار شکنجه مورد و هبود آنها جزء هم امامی وعلی او و هستند زندانی قائمشهر( محمود )قلعهسابق ۲ درمحور واکنون زده اطالعات
 «اند. شده آورده بیمارستان
 را کسی هیچ تاریخ این از قبل تا زیرا بودند برده اشرف بیمارستان به را نهاآ دلیل همین وبه بود ابهام رفع های زندان پایان۷۴سال ماه اردیبهشت

 بردند. نمی بیمارستان به

 
 یکی قبل هفته یک» بهیچوجه نام او رابه کسی نگویند. اوگفت:»:گفته است که چ -لاطالعاتی درباره جلیل بدستم رسید  ۱۳۹۵دی  ۲۹چهارشنبه 

 والش وآش بودند کرده شکنجه خیلی پروسه دراین اورا اگرچه نشد. کشته ۷۳ رسالد بزرگمهر جلیل»گفت: من به درآلبانی شده جدا های ازبّچه
 سربه مقر( ام) دراف بعد، ماه ودوسه آمد ام اف به ابهام رفع ازپایان پس جلیل نگفت. چیزی رجوی به شدن شکنجه درباره دردادگاه، اّما بود شده

 بود افتاده مال وخونین اند زده نفر چند را بزرگمهر جلیل دیدم رفتم من آمد می وبیداد داد صدای صبح روز یک نداشتیم. اوخبر دیگراز و شد نیست
  «و... داد می فشار محکم را وگلویم گرفته را ومن شد ودرگیر من، اتاق آمد جلیل»بود: گفته من به ونایی فریده وبعد  زمین، روی درکتابخانه

 فرم امضاء برای ۸۱ سال زمستان بود!. چه منظورش  سال۸۱ درزمستان ونایی فریده که فهمیدم تازه شنیدم را چیزی ینچن وقتی »گوید: می چ -ل
 ،...ونایی فریده پیش بروم خواست می وازقصد کاردارم کنم امضا توانم نمی من  )ونایی( فریده پیش برو گفت: دیهیم ژیال شبانه امنیّتی گزارش

 او ،میز آنطرف رفتم ورمیزمی ازاین ومن کرد می من ودنبال ،من اتاق بود آمده روز یک نفری یک»وگفت: وفریده رفتم بود دیروقت شب آخر
 »:گفت ومی ...، برای کند باز بامن را هرا خاطره این بانقل خواست می و کرد می مطرح راجنسی مسئله فریده بگیردو...، را من خواست می
 که ازآنجا کرد فکرمی  بود. «بزرگمهر جلیل» گفت: می فریده که فردی آن فهمیدم امروز تازه من ،«و... کنی! نمی گویم می من هرکاری توکه
 نداشتم. دست من او( کشتن بزرگمهر) جلیل درمسئله که بگوید خواست می فریده میدانم. هم را جلیل کشتن داستان حتما   ،دارم زیادی اطالعات من

 وفریده نبوده، جنسی جلیل با ۷۴ سال مسئله که فهمیدم داد شاهد این که اطالعاتی با کرد!. می مطرح جنسی مسئله   یهزاو از من برای را ودرگیری
 ونایی فریده وقتی »گفت: می شاهد آن  کند. ورجوع رفع خواست می دارم. اطالعات جلیل( شده باره)کشته دراین هم من کرد می فکر اینکه بدلیل

 بسته سیستم بدلیل زیادی اطالعات که ازآنجا شاهد ) «اند. کشته اورا بود جلیل شدن کشته شاهد اینکه بدلیل را فریده گفتم من درگذشت، درآلبانی
 هستند، شاهد که ها خیلی باید باشد روالی برچنین بنا اگر زیرا نیست درست واین باشند کشته را ندایی فریده که زند می حدس ندارد، تشکیالت

  بزنیم.( حرفی وچنین باشیم داشته وشاهد ومدرک سند اینکه مگر بزند. اقدامی چنین به دست که نیست سازمان درتوان عمال   که شوند کشته
 



 

توضیح عکس: درشهریوماه ۹۶به قبرستانی که اعضای سازمان بخاک سپرده میشوند رفتم. فریده ونایی را درآنجا بخاک سپرده بودند. فریده ونایی 

 یکی اززندانبانان سال۷۳بود.

خواهروبرادرجلیل نیزشکنجه شده بودند. دربارطوبی بزرگمهردرسطورفوق دردادگاه رجوی اشارتی کرده ام. همچنین درسایرفصل های کتاب، 

بدلیل اینکه اعترافات سنگینی ازآنها گرفته بودند وبه شیوه قاچاق انسان به اشرف کشانده اند، یکی ازسوژه های همیشگی تشکیالت هستند. این 

خانواده سرنوشت بسیاردردناکی دارند....پدرشان فوت کرده بود ومادرشان نیزخود را به آتش کشیده بود...، پرداختن به آن دراین فرصت نمی 

 گنجد.

 

 

 خلیل بزرگمهر، اوچندین سال درمقرما بود

للز بلل    جلیل 
 

                            درلیبرتی ۹۲غذای سالطوبا بزرگمهردراعتصاب طوبی بزرگمهر                
   
قصد جدایی داشت. هیچ رّدی ازاو دردست نیست. سال ۱۳۷۱به سازمان پیوست.از سال  ۱۳۶۸سال  - ۱۳۴۱د متولّ  –اهل ایالم الیاس کرمی  -۵  



 
سخن گفته بود: ۷۷از زندانی بودن او درسال  ،نوشته های آقای رضا گوران را خواندم درقسمت چهاردهم روایت درد های من ۹۵  

   کشف رازهای نهفته؛ درون سلول:» 

... گوشه راست دیوار کنار درب سلول برخوردم و بعد از کلی کاوش و تفحص متوجه شدم که آن لکه های سیاه خون خشک شده است و یک تکه 
از پوست و موی سر بوده باشد در خون سیاه و خشک شده در نبش  بسیار کوچک پوست خشک شده و پالسیده همراه مو که به نظر می رسید

ه مرور جستجو را ادامه و گسترش دادم و در گوشه باالی چهار چوب درب سمت راست سوراخ کوچکی پیدا شد که نوک یک دیوارکشف و یافتم ب
بیرون کشیدم و آرام آرام آن را باز کردم هر آنچه در آن نوشته کاغذ لوله شده را مشاهد کردم با تالش زیاد و با نوک انگشتان به آرامی کاغذ را به 

ا خواندم و خواندم و حیرت کردم؛ شوکه شدم و گریستم، احساس می کردم گنج غنی و بسیار با ارزشی بدست آوردم چرا که شده بودم را باره
دن همان چند سطر مشغول کرد و در اینجا آنچه در آن برگ مرا به خوان حاوی مطالب و اطالعات ذیقیمت و دست نیافتنی بود و بارها و بارها 

ن کاغذ کوچک با خودکار مشکی نوشته شده بود با شما عزیزان در میان می گذارم باشد تا شاید صاحب نوشته مزبور اگر چنانچه زنده باشد و ای
او باشد غش : خاطرات را بخواند بفهمد و او هم رنج هایش را بنویسد ، تا سیه رو شود هر آن کس در  

مرگ را دوست دارم؛ مرگ را دوست دارم تا رازی را که در بین بشر خاکی و بشر باقی وجود دارد کشف کنم؛ زندگی من بی شباهت به پرده »
سینمائی که کج و معوج و ناقص از برابر چشمان تماشاچی به سرعت برق می گذرد و اثری مبهم و مضطرب و التهاب آور از خود بجای می 

...«من بی شباهت ........... مرگ را دوست دارم که تا رازی را که  ذارد نیست، مرگ گ  

بغض در گلو و در کویر تفتییده وجودم ترکیده و تنم را اضطراب و التهابی فراگرفت و می گریم به خاطر فریادهای در گلو » جمله و سطر بعدی: 
«مانده.  

خبر آزادی را به  ) سیّد محمد سادات دربندی(ز در این سلول انفرادی به سر بردم و امروز عادلرو ۷ماه و  ۴سال و  ۷الیاس کرمی هستم که »
ای کسی که به این جا  .ولی می ترسم و می ترسم و نمی دانم آیا مرا آزاد می کنند و یا می خواهند چه کارم کنند؟! .من ابالغ کرد و گفت آزاد هستم

تاریخ نوشته شده را به یاد نمی آورم فقط می دانم یکی دو روز قبل از   ...«سپری کن. الیاس کرمی تاریخ  با خیال راحت این دوران را .می آئید
« زمانی بوده که مرا تازه به آن سلول منتقل کرده بودند.  

۶- فرهاد طهماسبی اهل تهران که از اردوگاه حله به سازمان مجاهدین پیوسته بود ودر نشریه شماره ۳۸۰درسال ۱۳۷۵ سازمان اعالم کرد او 

موقع رفتن به عملیات در منطقه مرزی توسط یک نفوذی کشته شده است. در حالیکه درپروژه رفع ابهام در سال ۱۳۷۳ و درزیر شکنجه بقتل 

رسیده است.) توضیح اینکه درتشکیالت هرگز اسم فرهاد طهماسبی را بعنوان اینکه بدست یک نفوذی کشته شده هرگز مطرح نشد وهیچ نامی ازاو 

 بمیان نیامده ویادی از او نمی شود. این موارد عالئم تشکیالتی است برای ما قابل فهم و بسیاربامعناست؟!(

۷- علی مروتی اهل ایوان غرب، اوهمیشه با مسئولین درگیر و مسئله داربود. بعد از پروژهی »رفع ابهام« ۷۳ دیگر هرگز برنگشت و خبری از 

 او نشد. 

 

عات بدست آمده، افراد فوق یا زیرشکنجه کشته شده ویا پس اززندان وشکنجه و...سربه نیست شده اند. هیچیک ازافراد فوق، غیر براساس اطال

سربه  ۷۴درقراگاه اشرف دیده نشده اند. جلیل بزرگمهر پس ازآزادی اززندان، درسال  ۷۳وپروژه رفع ابهام  ۷۳ازجلیل بزرگمهر، پس ازسال 

 نیست شد. 

خودکشی ویا اعزام به مأموریت های بی بازگشت...( بدین  –کشته شدند ) تصادف  بودند وبنا به حوادث گوناگون ۷۳که اززندانیان سال افرادی 

 شرح است: 

 

  حسین صامحی  -۸



       

۵۰ ساله اهل حق و ازهواداران گروه عیاران در کرج، تاجاییکه من من یاد دارم با تشکیالت مخالف بود او تنها کسی بود که موتور داشت؟!، 

درحالیکه به کسی موتورنمی دادند بویژه اینکه مسئولیت او چنین امکانی را نیاز نداشت. )که بعدهااحتماال درسال۷۷ در تصادف با یک موتور 

 سیکلت در خیابان ۱۰۰ قرارگاه اشرف کشته شد.(

 
حسین صامحی درتصادف ماشین کشته شد. دراینترنت درباره او شاهدی وجود دارد که ساختگی بودن سانحه تصادف را دیده وشرح داده است. 

این سازمان همان سازمانی موسی خیابانی نیست که »دریکی ازنشست ها حسین به ژیال دیهیم گفت:» می گفت: یکی ازجدا شدگان  ۹۵مهر۲۴در
موسی وهمه کادرها تحت مسئول بردار)رجوی( بودند »اسدهللا مثنی درجواب اوگفت:«. دکتر رشیدی به ما گفت ازاین پس ما مرید موسی هستیم

ست. یک هفته پس ازاین نشست کشته شد. اوازچند ماه قبل بدلیل بیماری که داشت ودکترهم گفته بود واگرهم موسی آمده، بفرمان برادر آمده ا
ماه پیش از حادثه موتورسوار نمی شد. آدم صادق و روراست و ُرکی بود. حسین صامحی یک ازحاضرین ومحافظین همان نشست  ۶حداقل از

درکرج  ۶۲دستگیرودراواخر بهار سال  ۶۰ازیاران صفی قلی اشرفی اواخر سال  دکترغالمحسین رشیدی اهل حق« موسی با دکتر رشیدی بود.
 اعدام شد.

 

 

 عکس ونوشته ازسایت های سازمان مجاهدین ازدکترغالمحسین رشیدی

 



 عکس دکترغالمحسین رشیدی برباالی جانباختگان گروه عیاران  

 ورژیم سقوط می شروع می شودچند روز دیگر عملیات سرنگونی اینکه ترکیه با وعده و وعید قبل ازعملیات فروغ جاویدان، درحسین صامحی 
وبا افراد این گروه درزندان قزل حصار و  گروه عیاران بوداینکه ازبه عراق کشیدند. حسین صامحی را بدلیل  کند و... سقوط می ورژیمکند 

حبت کنی تا مشخص شودکه مخالف با سازمان ومسئولین است. درچهره ورفتارش بدبینی باحسین ص گوهردشت آشنا بودم می شناختم. الزم نبود که
ن ونفرت موج می زد وآشکار انعکاس می داد که مخالف بودن دراشرف است بااینکه آن زمان من پایبند به سازمان ورهبری بودم ولی می دانستم آ

دیدن مناسبات سازمان برای آنها شوکه کننده است ونمی توانند درک کنند!. درواقع چیزی که همین گروه درگوهردشت درباره مریم می گفتند اینجا 
اید باید بگویم که من بودم که درک وفهم نمی کردم و اوهم خوب وهم زودترازمن فهمیده ودرک کرده بود. من نمی خواستم کلمه نفرت را بنویسم ش

نفرت(حساسیّت قط همین کلمه است ومن بدلیل اینکه دردرون خودم نسبت به این کلمه)کلمه دیگری پیدا نکردم ولی هر چه فکر می کنم می بینم ف
واینجا هیچ نشانی ازآنچه درگروه عیاران نسبت به  دارم نمی خواهم بکارببرم. شاید بهتر است بگویم حسین جایی آمده بود که دیده بود اشتباه آمده،

 ف ومرگ اوراشنیدم باورم نشد وبه ذهنم زد که اورا با صحنه سازی کشته اند.  آن می گفتند وجود ندارد. همان روزی که خبرتصاد

  

نسبت به  ۶۴همچنانکه درسنگ مزاراو نیز نوشته شده است که رزمنده ارتش آزادیبخش است ونه  مجاهد خلق!. درحالیکه گروه عیاران درسال 

وما درزندان قزل حصاروگوهردشت با افراد این گروه ونظراتشان نسبت به نظرحمایت آمیزی بسیارقوی داشتند.  ۶۴انقالب ایدئولوژیک سال 

، او بغایت سرخورده بود ازاینکه سازمان چنین صحبت کردم  سازمان آشنابودیم. حسین صامحی را دراشرف دیدم وبا او ازگروه عیاران و...

با دیگران درباره سازمان حرف بزند. اّما رفتار او تماما  مناسباتی دراشرف حاکم کرده است. اگرچه درآن سالها هیچ کس جرأت نمی کرد 

، سرخوردگی وبی زاری اورا ازتشکیالت مجاهدین نشان میداد. فاصله بین آنچه درتبلیغات بیرونی گفته میشود، تا آنچه درسازمان شاهدش بود

را که درکنارجدول وسط خیابان افتاده بود را دیده بودم. موتوراو ۱۰۰من درجاده  نسبت معکوس باهم دارند. وهمین اورا چنین درهم شکسته بود.

وبعد گفته شد که فرد تصادف کرده حسین صامحی بود. صحنه به تصادف نمی خورد. که منجر به مرگ شود. این نظرمن درهمان سال بود. زیرا 

 شواهد این را نشان نمی داد.

 

 درگزارشی در اینترنت می خوانیم:

به سازمان رجوی پیوست و به قرارگاه اشرف انتقال داده شد. مجید در آشپزخانه قرارگاه کار می  ۷۳ست و در سال روحی اهل تهران امجید» 

مدتی نیز به قرارگاه موزرمی که محل استقرار من بود ، فرستاده شد. من و مجید از دوستان صمیمی بودیم و چند ماهی  ۷۶و۷۵کرد و در سال 

نیز در یک یگان بسر برده ایم. در کمپ آمریکا هم او و من و خلیل رمضانی نصب مدتی در یک چادر بسر بردیم. مجید درتشریح یکی از جنایت 

د می کرد موتورسیکلتی را مشاهده در خیابان مزار قرارگاه اشرف تردّ ۷۷ارگاه اشرف به من گفت هنگامی که در سال های مسئولین سازمان در قر

رده بود بر روی می کند که به زمین افتاده ولی اثری از شکستگی آینه ها و بدنه آن مشاهده نمی کند در حالیکه در کنار موتور فردی میانسال که مُ 

ید می گفت مسئولین سازمان به عمد این صحنه تصادف ساختگی را درست کرده بودند تا به افراد بگویند که فرد مذکور در زمین افتاده بود. مج



حین تصادف موتورسیکلت کشته شده است. اما یکی از دوستان مجید که فرد کشته شده را می شناخت به مجید گفته بود که با فرد مذکور در یک 

ود و پس از اینکه او)فرد کشته شده( نسبت به مواضع سازمان مسئله دار شد سازمان به او مشکوک شده و تحویل قرارگاه سازماندهی شده ب

بازجوهای استخبارات عراق می دهد که وی در اثر شکنجه به وسیله بازجویان اطالعاتی رژیم صدام جان خود را از دست می دهد و سپس تحویل 

برای اینکه موضوع را الپوشانی کنند صحنه تصادف ساختگی را برایش درست کردند. در هنگام توضیح  سازمان شده و مسئولین قرارگاه اشرف

«بود. این ماجرا از سوی مجید روحی آقای خلیل رمضانی نصب نیز حضور داشت و شاهدی بر سخنان مجید در این زمینه  

 

 ۹- احمد رازنی دراشرف خودکشی کرد) پنج شنبه ۲۰۱۰/۱۱/۱۸میالدی(

 

  
دراشرف خود را باطناب دارزد. احمد اهل لرستان، کارگر نانوایی، فردی بسیار مذهبی، نجیب ۱۳۸۹آبان ۲۷درسال  احمد رازانی

ه اشرف آنها را مجددا  ب ۷۶به خارج فرستاده شده ودرسال  ۶۹همسرش درعملیات فروغ شهید شد. دختروپسرخرسالش را سال ومردمدار،

دیهیم)فرمانده قرارگاه همایون درالعماره( درخارج گفته است: مادرم من را به این روز انداخت...،  آورند.احمد به من می گفت: دخترهمین ژیال

بّچه های من)ازنظر اجتماعی(  سالم وخوب  :اند!. اومی گفت هادامه داد: آنها نتوانستند بّچه های خودشان را بیاورند بّچه های من راآورداحمد و

خبرواطالعیه ایی نداد!.چون موضوع خودکشی بود. این موضوع راهمه درتشکیالت می دانند وقتی چنین هستند. سازمان دراین موردهم هیچ 

هم اتاق ۲۰۰بعنوان نفوذی دستگیرشد. درآن چهارماه زندان با اودرقلعه ۷۳واکنشی هست یعنی مورد عادی نیست!.احمد درپروژه رفع ابهام درسال

احمد رازانی، امیر رحیمی، حسین برزمهری و...به یک نشست کوچکی با  ۷۴-۷۳سال  »می گفت:ل  -لبودیم او مسئول تقسیم غذای اتاق ما بود. 

گویا سازمان اعالم  «رجوی می برند آنجا درحضور رجوی باید دست روی قرآن می گذاشتند وسوگند می خوردند که تا آخرش با مجاهدین هستند.

ازبابت صدای بلندگوهای که توسط رژیم آخوندی دربیرون اشرف برعلیه مجاهدین پخش  کرده بود احمد رازانی بخاطر فشارهای روحی بوده که

صدای بلند گوی ۳۰۰می شود. اّما همه می دانیم که این صدا دراکثرنقاط اشرف کامل بگوش نمی رسید. اتفاقا  سازمان برای جلو گیری ازشنیدن

رف برروی دکلهای بلند و خودروهای جیپ های سیّارو نصب کرده ومستمر بلند گو درمراکز ونقاط مختلف اش۱۰۰۰خارج از اشرف، بیش از 

سرودهای سازمان را پخش می کرد. یکی از مشکالت بّچه ها همین صدای سرسام آور بلندگوهای خودمان بود که بعنوان پازازیت برروی صدای 

یی وهمخوابی رجوی با زنان... پخش شد، طرح نصب بیرون اشرف پخش می شد. ازهمان دوره اییکه صدای بتول سلطانی درباره رقص رها

بلندگوهای مختلف درنقاط اصلی تمرکز نیروها درمقر بمیان آمد. اصلی ترین موضوع درنشست های فرزانه میدانشاهی همین بود که هیچ گونه 

ت، وافراد باید هرآنچه از بلندگوهای خارج . وحتّی پس ازاین بحثی آمد بنام غسل صوواین مرز سرخ سیستم مخابرات بود صدایی نباید شنیده شود

.ازاشرف می شنیدند را درعملیات جاری می خواندند و برعلیه خود تیغ می کشیدند  

بتول سلطانی، می دانستم که  بلند گوها وسخنان مرگ اومصادف بود با همین دوران صدای ،من وقتی خبر خودکشی احمد رازانی را درآلبانی شنیدم

 صدای بلندگوها در مقرستاد تبلیغات که نزدیک به ضلع شرق قرارگاه بود بخوبی شنیده می شد. این حرفها خیلی خردکننده بود. برای احمد شنیدن

احمد نمی خواست فرزندانش را به عراق واشرف بیاورند. ازطرفی احمد درآنروزها مسئولیت اش درکیوسک دژبانی جلو درب ستاد تبلیغات بود. 

دیدم وباهم صحبت کردیم. صدای بلند گوهای از پشت سیاج اشرف که به آنجا نزدیک بود بهترمی آمد. واحمد می توانست اورادرکیوسک ۸۸سال 

 بشنود.

 

 احمد رازانی در سحرگاه پنج شنبه 2010/11/18 خودکشی کرد.

 



 

یا احمدی، سازمان توسط ۱۰روزمن رادرانبارمخابرات محور۲وقتی  ۷۷درسال  نفرازهمان محور والیه خودمان ۶۰، تحت مسئولیت رو 

ک( پس ازشکنجه های وحشیانه من  -زیرشدیدترین کتک کاری وحشیانه ...وتهمت ولجن مالی کردن تکه پاره می کردند. یکی ازبّچه ها)ر

ردم!، احمد رازانی دربیرون انبار مخابرات گفت: اگرمن جای توبودم وسازمان یک هزارم چنین کارهایی با من می کرد، من پدرشان را درمی آو

 درحالیکه سروضعم کبود وخونین بود بعد ازپایان آن دوروز، همانجا دربیرون انبار به نزدمن آمد وبا احترام وبابغض ولرزش صداگفت: سیامک

آن دوروزمن را زده بودند که !اعتقادت را به خدا ازدست نده! توکّل کن به خدا!، این بی ناموس ها به هیچ چیزپایبند نیستند واعتقاد ندارند!. آنقدردر

ت هیچ جای سالمی دربدنم نداشتم. من دراوین، وقزلحصار وگوهردشت هم خیلی خورده بودم اّما...، به همین دلیل احمد فکر می کرد بدلیل شقاو

افتد که سازمان چنین روز، من حتّی دیگراعتقادم به خدا راهم ازدست می دهم. چون هیچ کس اینطور به جان عاشقانش نمی ۲وبی رحمی این 

ودخترش هم درسازمان ن سادگی نبود بویژه اینکه دو پسربدعتی رابنا کرد. احمدبسیار مذهبی بود وصادق. به همین دلیل خودکشی برای احمد به ای

تبلیغات رفتیم سر خاک احمد بودند وپسرش درتبلیغات پیش ما بود ودوسال دریک اتاق کارمی کردیم. ویکبارهمراه بااووچندنفردیگرازنفرات یگان 

 رازانی. آنروزها من هنوز نمی دانستم احمد خودکشی کرده است!.

برسرمزار احمد رازنی  ازهمان روزکه بصورت مخفیانه وجاسازی شده ازلیبرتی وتشکیالت سازمان خارج شده است. عکس اختصاصی  

  یک درمزار مروارید اشرف: افراد مرکز -دراشرف گرفته شده است

 

سال  ۱۷طی آن  چهره خندان افرادی که درمرکزیک بودند، با خودکشی تلخ احمد رازانی نمی خواند. من هم درهمین جا بودم، اما در

هرگزدرعکس گرفتن ها شرکت نمی کردم. نمی خواستم رجوی پس ازمرگم ازآنها استفاده کند. ویا برای خانواده ام بفرستد که وضعیّت دراشرف 

  بنا به خواست خواهرم، چند عکس گرفتم برای ارسال به خانواده ام. ۹۳و ۸۴تنها درسال  را خوب نشان دهد.

جا داردبپرسم، خانم رجوی! خانم اسالم دمکراتیک وبردبار؟!، شما درتشکیالت چه بر سرافراد می آورید که افرادمذهبی،همچون احمدرازانی، 

با چه زبانی بگویم وبنویسم!. ما درزندان  دست به خود کشی می زند؟. ،وصداقت اواذعان داشتندکارگر نانوایی، کسی که همه افراد اشرف به پاکی 

مگرمعصومه شادمانی ) مادرکبیری( زندانی سیاسی  شاهد خود کشی های بّچه ها درزیرشکنجه ها وبازجویی ها بودیم!. ۶۰های خمینی دردهه 



راشکست ورگان دستش را زد تا خودکشی  شیشه عینک اش وزیرشدید ترین شکنجه ها،  درتوالت دادسرا،۶۰سالزمان شاه نبودکه ، دردی ماه 

سال مبارزه با خمینی بیایم چنین حرفهای را بزنم؟. مگرآخوندهای حاکم ۹۳چرا من می بایست پس از کند. اما پاسداران سررسیدند واورا بردند....

اسالم »جان اعضای سازمان!. شما می دانید که ما هروقت عبارت دروغ ومزورانه  که باید این چنین بیفتیم به  ،دست ازسرمردم برداشته اند

چه زجری می کشیم!. ،درپشت تریبون وسخنرانی ها می شنویم ،را ازشما«دمکراتیک وبردبار  

ن لیبرتی گفتم که می خواهم احمد رازانی یکی ازمصادیق اسالم دمکراتیک وبردبار بود!. خانم اسالم دموکراتیک وبردبار؟ من ازهما خانم رجوی! 

بله حق داری!. اّما هیچ وقت این حق را نداشتم ونداشتیم!.من گفتم که می خواهم با خود  گفتند: .گفتم حق دارم یانه؟! .مستقیم باتلفن باشما صحبت کنم

اگر نمی دانید من می گویم تا بدانید!. ومسئولیت اش  .یانه؟ ،آیا شما می دانید .وبگویم که ما داریم اینجا قتل انجام می دهیم! خواهر مریم صحبت کنم

خانم اسالم دمکراتیک وبردبار! شماصدای مرا ، وشما بی اطالع بودید!. نگویید که من نگفتم!تا بعدا  اّول ازهمه درخارجه به شما برمی گردد. 

چون چیزی از سازمان باقی نمی  ،قتل دیگرته خط هم نیست . من به شما گفتم کهادامه دادیدشنیدید وبازتوطئه قتل وتهدید وارعاب وشانتاژ را 

حاال بشنوید!. من می دانستم که خود شما پشت این جریان هستید، کما اینکه سیدالمحدثین برای رفع ورجوع این مسئله  ،گذارد!. آن موقع نشنیدید

به همین دلیل هم گفتم با شما می خواهم صحبت کنم!، است. متن نامه ها ونوارهای صوتی تلفن موجود شده بود!. درکانادا طرف حساب خواهرمن 

 وقتی شما جواب نمی دهید! آنهم موضوع به این مهمی را! معلوم است که طرف حساب اصلی خود شما هستید!. ومن می خواستم همین را برسانم.

و به کرده بر یك خودروي نظامي آنها سوار ،حمقانها یك طراحيدرهمسرم تا روزآخر زنده بوده است ولي  »:احمد پس ازعملیات فروغ گفته بود

فرستند. او مقصراصلي نمی این تعداد را كه اغلب آنها نیززن بوده اند بصورت كامال بي دفاع به دهان دشمن  فردیدشمن مي فرستند. هیچ  سمت

رجوي مي دانست. او مي گفت: بجاي اینكه برادر ما باشد دشمن جان  ،مرگ همسرش ویتیم شدن فرزندانش را كه دست به این عملیات احمقانه زده 

را مجددا  به تشكیالت بازگردانده بودند.  بود که آنها ، دختر و پسرشمسئلهتا همه ما را به كشتن ندهند دست بردار نیستند. اصلي ترین  ماست،

مي توانم بّچه  رتوانم بكنم، ازبخت بد من، بّچه هایم را آورده اند اینجا مگاحمدبا حالتي كه اندوه فراواني درچهره اش نهفته بود گفت من چكار مي 

اهم هایم را ول كنم و بروم؟ سرنوشت آنها چه مي شود؟ اصال  خانواده ومردم چه مي گویند؟ نمي گویند چرا زنت را به كشتن دادي وبّچه هایت ر

«اقل ازآنها نظرخواهي كنم شاید آنها هم راضي به ماندن نباشد.ول كردي وآمدي؟ او مي گفت نمي گذارند بّچه ها را ببینم حد  

من ازخودکشی احمد رازانی درهمان اشرف خبردارشدم. نفرات  »که یک هفته است ازسازمان درآلبانی جدا شده  گفت: س -ق ۹۵مرداد ۲۱در

روز قبل ازخودکشی پدرم برای دیدن ما ۲-۳»گفته بود:اطالعات را می دادند. بهرام رازانی از خودکشی پدرش خبر داشت. بهرام  میلیشیا همه  

«مالقات گرفته بود. من از وضعیتی که داشت فهمیدم تصمیمی گرفته است. و این آخرین دیدار است.  

 

چنین مراسمی برای هیچ کدام ازخودکشی ها مراسمی گرفته نمی شد. درتشکیالت ازآنها بعنوان الشه نام برده میشد. علت اینکه  توضیح عکس:

ند تا بهرام گرفته شد. به این دلیل بود که فرزند احمد رازانی درسیستم تبلیغات بود. وهمه افراد یگان تبلیغات به همین دلیل درمراسم شرکت داده شد

 را بتوانند با چنین کارهایی درسازمان نگه دارند.

باشد به درون شط فرستاده بودند تا بداخل خاک  بدون اینکه به شنا مسلطّ  در یکی از عملیات های سازمان در آبادان کشته شدمرتضی هودی  -۱۰

.اوغرق شده بود و ایران برود  

درپروژه رفع ابهام  ۷۳فرد دیگری هم بنام حسن درقرارگاه بصره به همین شیوه غرق شد. ازآنجا که بطور دقیق مطمئن نیستم، آیا اوهم درسال 

 زندانی بوده است، فعال  تازمان کسب اطالعات دقیق، نام اورا دراین فهرست نیاورده ام.

 



دردر اشرف سکته قلبی کرده و  ۱۳۷۹یا  ۱۳۷۸دت شکنجه ها بیماری قلبی گرفت و در سال که در اثر ش ()برادر سیف هللا کلبیمالک کلبی  -۱۱  

.گذشت  

ت وآزارها تشکیالتی خودکشی کرد.قبل ازآمدن به لیبرتی بدلیل ادامه همین اذیّ  شمس ّللّا گل محمدی -۱۲  

 

ل-چ که با او دریک مقربود در۲۴مهرماه ۹۵ گفت:» گفتند دراتاق سایت خودکشی کرده ودرب راازپشت قفل کرده.ازیکماه قبل خودش مسئول اتاق 

سایت بود. احد بوداغچی فرماند مقر وازمحافظین همیشگی رجوی دراشرف گفت: درب راشکسیتم... درحالیکه پس ازحادثه درسالم بود؟!. غ-ی 

یکی دیگر از زندانیان سال ۷۳ درهمان زمان حادثه می گفت:«باالی ۹۵ درصد اوراکشته اند.« ل-چ ادامه داد: دوساعت قبل ازآماده باش ساختگی 

که همه را به خیابان کشیدند. درحالیکه آماده باش ها همیشه از قبل اطالع داده می شد به من، که افسر امنیّت بودم! اینبار مستقیم آماده باش دادند؟ 

وآنروز فرماندهان نیز نمی دانستند آماده باش است ودربین خودشان صحبت می کردند که برای چه آماده باش داده اند؟) زیرا دربرنامه نبود( حتی 

نیروهای عراقی مستقر درخیابان ۱۰۰ سوال می کردند اتفاقی افتاده وشما چیزی دیده اید؟.)این آماده باش ها همیشه جهت چک سرعت عمل نیروها 

بود.( بّچه های کُرد کرمانشاهی  که دراف ام بودند به غ-ی گفتند:» شمس هللا درسرشام باما مثل همیشه شوخی های کُردی ومحلّی می کرد 

وعالئمی از خود کشی نداشت ما هم مشکوک هستیم. پس ازبرگشتن ازمانور،هیچ کس را نگذاشتند به اتاق سایت برویم این مشکوک بود!. مسئول 

مربوطه گفته بود: شمس هللا گفته بود من دراتاق سایت کار دارم و نمی آیم؟. درحالیکه درآماده باش فرصت چنین هماهنگی نیست و همه باید 

 بروند.«

 کسی که دراشرف وتشکیالت باشد می فهمد که چنین حرفی از سوی شمس هللا غیر ممکن است. همیشه برای انجام چنین کارهایی)سربه نیست 

کردن( نفر را تنها دریک جایی نگه می داشتند تا کسی حضور نداشته باشد و...، من خودم تجربه چنین کارهایی را داشتم. می فهمم که از چنین 

شیوه هایی استفاده می کنند برای سربه نیست کردن، تا هیچ شاهدی نباشد. ازطرف دیگر احد بوداغچی )کادرحفاظت همیشگی رجوی( گفته 

ه باش کسی درمقر نمی ماند بجز شیفت کشیک که فرد درحالیکه همه ما می دانیم درآماد«. شمس هللا به ما گفت که من کار دارم نمی آیم!»بود:

با او  باالی سازمان ومورد اعتماد است!. وهیچ کس نمی تواند بگوید من کاردارم؟. اگرهم چنین چیزی گفته است همه ما می دانیم که یک نفر همراه

ی شوند!.) تجربه درچنین مواردی ثابت کرده که می گذارند که اورا تنها نگذارند زیرا به هر فردی که چنین چیزی بگوید مطلق مشکوک م

خی دارند بتوانند به حقایق کوچکترین سرنخی می تواند رازی را برمال کند. هدف من هم از نوشتن همین موارد همین است تا دیگران هم هر سرن

دراشرف بزرگ.( ۱۳۷۶تصادف سه زن درسال برسند.کما اینکه خودم درصحنه عمل با کسب اطالعات می فهمیدم که داستان چیست ومثل نمونه   

 

دراشرف۱۳۸۸ درنشست مسعود رجوی سالشمس ّللّا گل محمدی   

«.شمس هللا گل محمدی درحمام رگ دستانش را زده بود» گفت:۹۵س نیزدرسال  -ق  



 چ- ی در۱۷مرداد۹۶ گفت:» شمس هللا گل محمدی دراتاق کامپیوترخود کشی کرد.«

 

دراشرف بزرگ ۱۳۷۶بودند. ملکه حاتمیان درتصادف سال ۷۳موسی جزء زندانیان و)اشرف( همراه با خواهر وبرادرش فرح حاتمیان ملکه  -۱۳

 عادی بودمن  تا این نقطه این تصادف برای دیگر کشته شدند. ) مونا نوروزی و مریم طریقت نژاد(همراه با دو زن ،براثر چپ کردن خودرو جیپ

نداشت!.  ۷۳وربطی با سال   

 

بود درصحبت با من نام مریم طریقت را هم جزء ۷۳اوکه خود اززندانیان سال درآلبانی صحبت می کردیم. ل -ل با ۹۵دراردیبهشت سال 

که خبر کشته  (۷۶)سالهمان روزها وبعد. !من نا م اورا جستجو کردم ونامش درتصادف جیپ همراه ملکه حاتمیان آمده بود .نام برد۷۳زندانیان

جیپ  خودرو نچپ کرد ،از طرفی دیگردراین باره بود.سازمان سکوت  ،چیزی که آن زمان هم عجیب بود .آمدرادراشرف شنیدم یادم شدن آنها 

النهایه باید  ند،خودرو جیپ های ما زره دار بودند واگر چپ می شدهمچنین . !، غیر عادی استبودوهمواربیابان صاف  یکدراشرف بزرگ که 

زره خودروها درتصادفات جان وجود کما اینکه خود سازمان هم بارها گفته بود که  .!)مونا نوروزی(کشته می شد بودتیربارپشت سالح ی که نفر

بدلیل وجود زره یک  که درداخل کابین خودرو بودند، واشرف حاتمیان راننده خودروومریم طریقت نژاد فرمانده خود روآدمها را نجات داده و... ! 

) چون درسازمان بحث بود که زره جیپ ها را بردارند زیرا به بدلیل سنگینی زره ، به ف وپشت جیپ ، باید سالم می ماندند؟!.سانتیمتری دراطرا

تصیم براین  و همچنین درچپ کردن خوردو باعث زنده ماندن نفرات کابین می شد.در ترّددات موتور خودرو خیلی فشار می آید. اّما بدلیل حفاظت 

(حفاظت،  زره دار باشند. شد که خودروهای  

 

) این خودرو ها اگرچپ شوند، کابین راننده سالم می ماند(نمونه خودرو جیپ زده دار  

 وهیچ ؟ظوابط ترّدد صورت نگرفتبریف و انتقال آن بصورت از این حادثه هیچ جمعبندی وتجربه ایی  ،برخالف نمونه های قبلیازطرف دیگر   

، !عجیب است، یان روند مسائل در تشکیالت هستیمواین برای ما که درجر ؟پخش نشدازمحّل حادثه و خودرو چپ شده  فیلمی هم عکس و

که تنها خسارت  ،هم چنین هرتصادف دیگریا سوختن یک مهتابی یا استارت مهتابی!. . دریل را هم می دادند؟! درحالیکه تجربه شکستن یک مته  

نفراز زنان کشته شدند در تشکیالت داده نشد؟!، کسانیکه در اشرف بودند معنی ۳چ جمعبندی از تجربه تصادف که ا هیامّ  داشت!. ونه جانی مادی

، حتّی درباره سوختن فیتله دادند چون برسرهرموضوعی حتّي ضایعات امکاناتی وتاسیساتی...بریف تجارب می حرف من را بهتر می فهمند.

  ؟!.تن از زنان ۳وکشته شدن خودرو جیپ عشتار! چه رسد به چپ کردن 

نمی توانستم دراین باره   منتوضیح اینکه  )بود!.۷۳برد که اوهم در زندان سال اسم نا نوروزی نام مواز ل -لاردیبهشت هم ۱۸سه روزبعد در

صحبت کنم زیرا اگر می فهمید که تحقیق می کنم دیگر حرفی نمی زد به همین دلیل مجبور بودم به یک نحوی سر صحبت را بازکنم  ل -کامل با ل

آنقدراین حرفها ووقایع سنگین وعجیب است که نام مریم طریقت را  ،بودمبا اوسرگرم صحبت  یکی دوجمله بگوید( چون تا اومشکوک نشود و

 اززناننفر۳بود. یکباره یادم آمد نام نفرسّوم تصادف ۹۵اردیبهشت ۲۰شب  هرروز مشغول نوشتن همین کتاب بودم.. چون فراموش کرده بودم

وتمام شواهد وقرائن همین را  زندانی بودند!. ۷۳، دیدم هر سه نفری که درتصادف کشته شده اند، سال !شک کرده بودم !چک کنم ازاینترنترا



آخرین بار اورا  .زندانی وسالها دنبال خروج از سازمان بود۷۳اوهم درسال  .ازمرگ دخترش درهم شکسته بودپس  )پرویز(پدرمونانشان می دهد. 

.را آبیاری می کرد اشرف۱۰۰خیابان که بلوار  دیدم۸۳-۲۸درسال  

قاسم بهرامی مسئول ترابری  .به مرکز آنها رفتم حاتمیان من پس از شهادت ملکه» را درآلبانی دیدم او گفت:یکی ازجدا شدگان ۹۵درمهر ماه سال 

به چرخها وصل  ،ودراین مورد بود که فرمان خودرو ،این خودرو اصال  عملیاتی نبود!. توضیحات فنی داد که من یادم نمانده »آنها به من گفت:

من از اینجا مشکوک شدم. زیرا قاسم بهرامی هم این موضوع را فقط به  «تعمیربود. یکباره آمدند وخودرو را بردند.دست  درخودرو نبود و... و

من گفته بود. از طرفی برای مراسم خاکسپاری برای اولیّن بار گفته بودند حتّی فرماندهان عراقی حفاظت دور اشرف را هم حضور خواهند 

بود( ۷۳کرده ایم!.)قاسم بهرامی هم خودش زندانی سال که نفرات بیرونی را هم صدا  ،کنند سازی داشت!. به عبارتی می خواستند عادی  

سنگ مزار ملکه حاتمیان برخالف سایر سنگ مزارها که روز وماه وسال شهادت رادارند تنها سال شهادت نوشته شده است؟. وقتی » :او ادامه داد

گ مزارمونا ومریم هم تنها سال نوشته شده یا روزوماه هم اشتباه شده وروز وماه را ننوشته اند. ) نمی دانم سن» پرسیده شده، درجواب گفته اند:

«آمده است؟  

سازمان راننده های اُکی شده را برای جیب ها  ،بدلیل همین تصادفات»ل از سازمان جدا شد ودرباره تصادف  گفت: -د ۹۵درآبانماه سال 

ان نشست ربراد »:ما گفته شد که بهازطرف مسئولین یکباره  ) روزچپ کردن جیپ سه تن ازخواهران(ومأموریت های تعیین کرده بودند. آنروز

این قانون «) ما درمأموریت رانندگی کند!.از کسی نمی تواند بغیر .مانوراست وما راننده اُوکی شده هستیم »:ما گفتیم «دارند وباید بروند.

شما باید بروید نشست،  »:خواهر فرمانده گفت ی کردند(ومرزسرح هایی بود که رجوی گذاشته بود. اّما خودشان درصورت نیاز، اینچنین نقض م

آنروز هیچ برادری درمرکز نبود وتنها خواهران بودند. وقتی حادثه رخ داده بود بّچه ها که برگشته وشنیده  «خود خواهران مسئله را حل می کنند!.

«ن کاری صورت گرفت.بودند سه تن از خواهران کشته شده اند بشّدت به گریه افتاده بودند که چرا چنی  

زیرا سرهرموضوعی باز  .نمی داد وموضوع، به من امکانی برای تمرکز روی یک مسئله ،حجم اطالعاتی که دراین سی وهفت سال وجود داشت

انبوهی اطالعات دیگری بدستمان می رسید که برای ما نه شوکه کننده، بل کشنده بود. هرگز فکر نمی کردیم درچنین گندابی بودیم و واز  ،می شد

بین اعضای  اعماق آن خبر نداشتیم. بله محفل، شعبه سپاه پاسداران است! درست به این دلیل وکارکرد که مانع گفتگوی دونفره ودرز اطالعات

شوند. سازمان   

برای اولیّن بارمن  »بطورعام زنان ...صحبت می کردیم. اوگفت: و درباره رقص رهایی وروابط رجویبا یکی ازجدا شدگان با ۹۵آذرماه  ۸در

 عطش نداشته ،اگر شما هم مثل برادران »:مریم رجوی به ما گفته» چندماه پیش ازشهادتش گفت: ۱۳۷۶ملکه درسال  این حرف را از ملکه شنیدم.

همانجا بود که همه چیزدرمن فروریخت. وبعد گزارش نوشته «ملکه گفت: «کنید. شک ایدئولوژی تان بایدبه ،باشد که مسعود را بغل کنید وببوسید

باشد، چیزی  (آقای رجوی))هرکسی دراشرف باشد می داند معنی این سخنان که خطاب به بُت اعظم  «بودم که پس تفاوت ما با خمینی چیست.

 جزمرگ درانتظاراو نیست. بویژه آنکه چنین سخنی را یک زن و شورای رهبری زنان، برزبان رانده وگزارش نوشته باشد.(

مادرمونا دراروپا درحال اقدام برای خروج مونا از اشرف بود!.  ،پیش از حادثه درتصادف با جیپ در اشرف بزرگ کشته شد.مونا نوروزی  -۱۴
هیچ زنی دربین آنها وجود ندارد. چون خروج زنان حتّی به ابوغریب هم  ،ه شوداگر به آمار خروجی های اشرف به زندان ابوغریب هم توجّ 

این قانون شورای رهبری شدن  .یکی ومجازات مرگ بودممنوع بود!. خروج زنان از تشکیالت واشرف بمثابه خیانت به رجوی وناموس ایدئولوژ
زیرا این زنان تعهد داده بودند که همچون خودش)  همچون خودش)مریم( بود. بگذار درآینده زنان دراین باره سخن بگویند. -وناموس ایدئولوژیکی

زنان بکارمی بردند.یعنی مثل مریم که همه چیزش رافدای مسعود کرد بشوند( این یک اصطالح تشکیالتی بود که   

می بایست همه اطالعات را جمع کرد. همیشه یک نکته یا مورد درنوشته ها وجود دارد که بخشی ازحفره های  .ازآنجا که هدف تحقیقات است
در  ،سال بودن درتشکیالت۲۴مقاله ایی ازعبدالکریم ابراهیمی خواندم اوکه درلیبرتی درمقرکناری ما بود وپس از ۹۶اطالعاتی را پرمیکند. درسال 

۲۴شهریور۹۱ازلیبرتی فرارکرد. درتشکیالت فراراورابنام »افتضاح مسئله عبدالکریم« درمقر۲یا۹نام می بردند. جدای ازاینکه این فرد به رژیم 
تحت حاکمیّت آخوندی رفت وبا سایت ایران اینترلینک ورژیم همکاری می کند، این نافی حقایق نیست. این فرد رّدی ازمونا نوروزی داده است!. 

 اگرچه نامی ازمونا نبرده، اّما نشانی ها تماما  دال براین است که فردمزبور»مونا نوروزی« است.

تنها اشکالی که درنقل خاطره است، این است که خاطره به سال۷۷ برمی گردد. درحالیکه مونا همراه با دوتن اززنان دیگردرسال ۷۶کشته شده 
اند. وباید درتاریخ این تصادف یا ... بیشترتحقیق ودقّت کرد. همین نوشتارهم می تواند گره کوچکی ازاین قتل بگشاید. برغم اینکه مقاله طوالنی 
است، اّما بدلیل محتوای آن که حائزاهمیّت است، وبخشی ازمناسبات پشت پرده  مسئولین سازمان رادراین باره کنارمی زند، بیشترقسمت مقاله را 
آورده ام. بویژه ازطراحی وسناریو سازی برای ایجاد رابطه جنسی دوتن ازافرادی که نمی خواهند درسازمان باشند، توسط مسئولین کانالیزه می 

شوند، تا با همدیگررابطه جنسی برقرارکنند وسازمان بتواند برعلیه هردو آنها پرونده سازی کند. چنین پرونده سازیهایی برعلیه اعضا، برگی است 
که رجوی ازآنها استفاده میکند. هم بعنوان صدا خفه کن، وهم بعنوان آببندی کردن اعضا برای ممانعت ازخروج ازسازمان. ما نمونه هایی ازاین 

 دست را درفصل فاش گویی یک فاجعه، درکتاب حقیقت مانا آورده ام. مقاله عبدالکریم ابراهیمی:

 اى از زندگى در تشکیالت رجوى خاطره

 نامگذارى کردند.“  ۷۷آ “ پروژه آماده سازى براى سرنگونى  رجوی ومریم... ۱۳۷۷در سال 



 که خود یک مطلب جداگانه میطلبد و فعال قصدم از نوشتن یک خاطره است که براى خودم در این دوره اتفاق افتاد...

وباش و چماق به دستان رجوى فحاشى و پرده درى ا یک روز در نشست عملیات جارى همین تناقض را در یک فاکت خواندم که با واکنش تند و 
همراه بود، بصورتى که این نشست عملیات جارى به نشست دیگ براى من تبدیل شد و تقریبا چهار ساعت ادامه پیدا کرد و تمام  حاضر در نشست 

ر این مرحله حساس که رهبرى مسئولین مرکز به این نشست آمده بودند و بر سر من نعره و داد و فریاد میکشیدند. حرفشان این بود که من نباید د
 ایجاد میکنم و خائن در درون تشکیالت هستم. چنین تناقضى بیرون بدهم و استدالل آنها این بود که من مانع در این مسیر  اعالم کرده “ ۷۷آ „فاز 

گر به خاطر یک تناقض واقعى مطرح و از این حرف مسئول نشست به سیم آخر زدم و گفتم ا ظلم و فشار و ریا و دروغ  من هم واقعا از این همه 
ید من کردن متهم میشوم که کار دشمن در درون تشکیالت میکنم و خائن هستم من هم دیگر نمیخواهم اینجا بمانم و هر کارى میخواهید به سرم بیاور

ربه ها بود که روى بدن خود احساس حاضر هستم اما دیگر من ماندنى نیستم. این حرف من آتشى روى خرمن بود و یکباره فریادها باال رفت و ض
و من میکردم و از فشارى که داشتم تحمل میکردم مرگم را از خدا میخواستم. در نهایت که نتوانستند مقاومت من را بشکنند نشست را تمام کردند 

هر گفت خواهر زهره باهات کار دارد را به بنگالى بردند و در را از پشت رویم قفل کردند، نصف شب بود که در باز شد و یکى از مسئولین خوا
 االن بلند شو آنجا برویم.

اد سربه حدس زدم و برایم روشن بود که زهره میخواهد مرا تطمیع کند لذا تصمیم گرفتم که مطلق از خواسته ام کوتاه نیایم حتى با وجود احتمال زی
از روى صندلى بلند شد و با خنده به من تعارف  پشت میز نشسته بود نیست شدنم ولى از این جهنم خالص شوم. وقتى وارد اتاق زهره شدم تنها 

 کرد که روى صندلى نزدیک خودش بنشینم، انگار که اتفاق خاصى نیفتاده بود اما من چنان زیر فشار بودم که لب هایم کامال خشک و ناى جواب
رش با یک سینى که دو تا استکان چاى و هر کدام دو دانه شکوالت دادن نداشتم و روى صندلى جلوى خودش نشستم بالفاصله در باز شد و دفتر دا

 کنار آنها بود داخل شد و ابتدا جلوى من گذاشت، شکوالتى که این همه مدت در تشکیالت به چشم ندیده بودم.

ول بدون شکوالت کمى چاى زهره تعارف میکرد که چاى بخورم تا سرد نشود اما من اصال تمایلم در خوردن چاى نبود تا چندین بار اصرار ا
. نوشیدم اما باز گفت شکوالت را با چاى بخور و با اصرار مجبور شدم ... زهره هم لبخندى زد و گفت ان یکى رو هم بخور میدانم خوشمزه است

س را گرفته ام) سپس شروع کرد به نصیحت کردن و اینکه تو بچه خواهر مریم هستى کسى جرأت حرف اینچنینى به شما را ندارد من یقه نرگ
 نرکس فرمانده یگان مهندسى مرکز بود که من بهش وصل بودم( که چرا گذاشته است در نشست افراد هر چى از دهنشان بیرون آمده گفته اند، من

 هم روى حرفم اصرار داشتم که من دیگر نمیخواهم اینجا بمانم.

ریم از نظر من تو یکى از بهترین نفرات خواهر مریم هستى و هیچ اغراقى در این از او مخ خورى از من رد کردن، تا اینکه بهم گفت ببین عبدالک 
بده، اگر من نبودم به دفترم بده که وقتى میام میخوانم و  نمیکنم بنابراین شما از این پس گزارش هایت را مستقیم براى خودم بنویس و به خودم 

ه در من شکسته میشد و روى حرف خودم دیگه اصرار نداشتم به من پیشنهاد کرد که چند کم کم ان مقاومت أولی سریعا جواب میدهم. با این گفته 
به ماشین آالت خودتان رسیدگى کنید کار دیگرى در برنامه شما  تا ان وقت  اونجا خودم هستم،  روز دیگر میخواهم تو را به بصره بفرستم 

 نمیگذارند.

... 

 ى مشغول کار بودم که خواهرى آمد و گفت بیا زود اتاق خواهر زهره کارت دارد.یک روز عصر روى بولدوزر در پارکینگ مهندس

که آماده شو فردا صبح زود با اکیپ مرکز ده به فرماندهى  من هم بالفاصله لباس کار عوض کرده و به اتاق زهره رفتم و سالم کردم سر پا گفت 
ده به بصره رفتم. آنجا مسئولیت پخت غذاى کل نفرات به من سپرده شد امکانات خواهر رؤیا به بصره میروید. من هم فردا صبح با اکیپ یاد ش

هوا هم بسیار گرم بود در طول روز چند بار به خاطر خیس شدن  بسیار کم و در یک اتاق معمولى پخت غذا براى تقریبا پنجاه نفر مشکل بود 
داده بودند که او از من متناقض تر بود و از فشارى که  ى از خواهران عضو براى آماده سازى و کمک آشپزى یک لباس باید تعویض لباس میداشتم 

روى من بود بینهایت ناراحت میشد أما میترسید که با من رک سر این موضوع صحبت کند و به قول مجاهدین محفل بزند. یک روز خیلى فشار 
انه، غذاى ضیافتى هم پختم. آنروز استاندار بصره دعوت شده بود چون عالوه بر پخت روز بود أز صبح زود یکسره تا شب روى پخت غذا بودم 

براى همه  براى نهار و بیاد دارم که چطور زنهایى که به آنجا آورده بودند با حقارت جلوى مهمانان کلفتى کرده اما به برادران مجاهد که میرسیدند
 شیر میشدند.

ش بود یک روز صبح که زود براى پخت اقدام کردم و همه جز نگهبانها خواب بودند از سر و فشار رو به افرای این تناقضات و فشارها ته نداشت  
و صداى ظروف آن خواهر که کمک من بود از خواب بیدار شده و با ترس آمد و گفت خدا کنه که یقه ام را نگیرند من بهش گفتم برو من تنها 

ین پخت غذا به من گفت میدانى دیروز زهره و سهیال شعبانى) سهیال شعبانى فرمانده مقر میتوانم بعد از بیدارباش عمومى بیا اما قبول نکرد. در ح
 بود و زهره قائمى فرمانده عملیاتى واحدها( به من چى گفتند؟ من هم گفتم بگو!

کمک کردن به او، بعد کردند که خیلى آدم سخت کوش هستى و به من گفتند هیچ محدودیتى ندارى در  گفت که مرا صدا زدند و از شما تعریف 
نداشته باشم، سر اینکه  ادامه داد خیلى میترسم گفتم چرا!؟ جواب داد در اشرف زیاد به من سخت میگرفتند و گیر میدادند که با برادران سالم علیک 

تم کردند و خیلى محدودیت برایم با فالنى صحبت کوتاهى داشتم به من تهمت زدن که با او ارتباط نامشروع دارى و برایم دیگ گذاشتند و خیلى اذی
فکر کنم گذاشتند به صورتى که اصال نمیگذارند حتى پدرم را ببینم میترسم بالیى سرم بیاورند. االن هم که سهیال و زهره این حرف را به من زدند 

جلوى دستشان. به من گفت مواظب میخواهند من با شما گرم بگیرم و مجددا  تهمت و افترا شروع کنند و سپس تعهد و سرسپارى و ذلیل شدن 
خودت باش توى تله اینها گیر نیفتى. در ادامه از وضعیت خودش گفت که با تشکیالت سر سازگارى ندارم و چندین بار نشستهاى سنگینى 

سربه نیست میکنند راه  زده اند من میخواهم از سازمان بروم بیرون اما میترسم به خودشان بگویم ترتیب داده و تهمت هاى ناروا به من  برایم 
 فرار هم بلد نیستم به من پیش نهاد فرار داد اما من بهش گفتم این حرف را پیش من زدى به کس دیگرى نگوئى چون با جان خودت بازى میکنى.



ت نذاشتن با پدرم حرف در واقع من خودم دنبال راه چاره اى بودم و نمیدانستم چکار کنم او از من کمک میخواست. در ادامه گفت این شش ماه اس
 بزنم و زد زیر گریه!

ى نمیدانم چه بویى برده بودند که دو روز بعد همین خواهر را به اشرف برگرداندند و یک هفته نگذشته بود که خبر مرگش شنیدم. صحنه اى برا
گاه اشرف یک اکیپ سه نفره خواهران این درست کرده بودند که به گشتنش منجر شود. جریان این بود که براى حفاظت زمینهاى اطراف قرار

بى بهمراه دو اکیپ خودرو از حفاظت اشرف به منطقه حمرین و فرودگاه میفرستند تأمین جاده قره تپه و منصوریه، این خانم را راننده یک جیب 
رین راننده ها را انتخاب میکردند کى سى دار میکنند در صورتى که دست فرمان این خانم اصال خوب نبود و براى چنین مأمویتهایى معموال بهت

اکیپ از سمت قره تپه به سمت منصوریه در حرکت بودند و آخرین خودرو بوده، نرسیده به فرودگاه چپ میکند و هر سه خواهر کشته میشوند و 
 پایان گزارش عبدالکریم ابراهیمی «رجوى روى این جنایتش را پوشاند...

همیشه زیرفشارواذیّت وآزاربود زیرا با تشکیالت مبارزه منفی می کرد وپس ازسرنگونی ۸۲ود وتا سال زندانی ب ۷۳پدرمونا نوروزی هم درسال 
 پیش ما بود ودریک یگان بودیم. ۱۰درمرکز۷۷صدام به تیف رفت. آنها ازکشورپرتقال به سازمان پیوسته بودند. پرویز ازسا ل 

 در اشرف بزرگ کشته شد. همراه با ملکه ومونا درتصادف با جیپ نژاد مریم طریقت -۱۵ 

  محمد صنعتکار -۶۱
از پاکستان به سازمان  اولیایینعمت وبه اتفاق دونفر دیگر بنامهای سعیدشعبانی  ۶۸محمد صنعتکار اهل تهران درسال  »درگزارشی آمده است:

ای آمده بود. درپایان گویا به رجوی رسانده بودند که چند نفرنمی خواهند دیداراجباری کنند وبرای خود تعهد وسند سازی نمایند این حرکت بر
نوان می کردند رجوی قابل تحمل نبود وخود شخصا ازدست حفاظت دررفت وبه طبقه مورد نظررفت طبق اظهارات بعدی که دوستان مسئله دارع

ت اوهستم حاضر به دیدارم نیستید. عده ای ازهمراهان رجوی رجوی دراولین برحورد گفته بود شما لعنت شدگان خدا هستید چون با من که حجّ 
یک ماه طول  منجمله محمود مهدوی،علیرضا باباخانی ،وحید و...بر سرآنها ریخته وشدیدا کتک کاری نموده بودند. دادگاه جمعی شروع شد وحدودا  

کشید تا نوبت به محمد رسید اوحاضر به شرکت درمحاکمه نشد شورای رهبری برای تسلیم اودست به هر کاری زد تا اینکه با تهمت اخالقی 
لین حرف به رجوی گفت فکرنمی کردم در سازمان زندان باشد ولی خودم وضدیت وخیانت به سود رژیم او را وادار به دفاع کردند. محمد دراوّ 

رجوی با صدای بلند خندید وگفت مشکل تو فقط زندان است اگر زندان نباشد وحشی های حاضردرمبارزه را  اززندان اشرف به جلسه شما آمدم،
ی برسد خود ضرورت مجازات وتنبیه خائنین به مقاومت را مشخص وبه ما درداشتن یچه جوری کنترل کنیم! رجوی ادامه داد هرمجاهد بایستی بجا

تی حکم اعدام حق بدهند! سپس به محمد گفت توبایستی بروی درآب نمک فعال بخوابی هر وقت آدم شدی وکتبا نوشتی آزاد می شوی زندان وح
بردند. ناگفته نماند درحضور رجوی بطور بی سابقه ای ۱۰۰جاسوسان دریک اقدام سریع اورا ازمحل دور کردند وبه زندان اشرف واقع درخیابان 

فحش وناسزا ومارک وتهمت غیرواقعی قرار دادند وهرعضو ارشد فرقه برای خوش رقصی جلو رجوی با دو دستی توی سر محمد را زیررگبار 
محمد می زد ومی گفتند بی شرف خائن به رهبری. محمد مدت چند سال درزیر شکنجه وفشار درانفرادی درحبس بود اوازکمترین امکانات 

درحضوررجوی یک ۷۸وی درسال  نفری بود که محکوم به نفوذی بودند. ۶۰۰دربین  ۷۳ال برخوردار بود درضمن اوازجمله زندانیان س
ل وقت فرقه سپرده شد تا تعین تکلیف شود از آن تاریخ کسی او را در مناسبات باردیگردرقرارگاه باقرزاده محاکمه وبه مهوش سپهری مسئول اوّ 

«ندید.  
وپل همراه ما)نگارنده کتاب( بعنوان زندانی سیاسی به مّدت دوهفته به اروپا رفت وهمان زمان درجریان گالیند ۶۸توضیح اینکه نعمت اولیایی سال 

هم یک ازهمان نفرات محمد صنعتکارنفربعنوان کوهنوردی ازطریق کوههای ترکیه از ایران خارج وبه سازمان وصل شدند. ۳به من گفت: با 
درلیبرتی به فرماندهی یگان رسید.۹۳دان مشغول به کار بود. وبدلیل همین امردرسال است. نعمت اولیایی درسالهای بعد خود درهمان سیستم زن  

با شلیک گلوله خودکشی کرد. ۷۴سالعلی خوشحال  -۱۷  

 

ان درمسیراشرف به لیبرتی مرگ بردیا امیرمستوفیشنیدن خبر ازمسئولین سازمان، وپستی دنائت    

به خون اعضایش، وپهن کردن سفره پست سیاسی درخارج کشور نیازهای مسعود ومریم رجوی  

 با اتوبوس ها ازاشرف به لیبرتی اعزام می شدیم. ،۹۰اسفند سال ۲۹توضیح اینکه مرکزما ) مرکزیک( ومن هم درهمان گروه سّوم بودیم که در
 وبردیا امیرمستوفیان نیز درهمین گروه بود.

 ۱۸- بردیا امیر مستوفیان
 غ- گ یکی ازجدا شدگان ازسازمان درشهریورسال ۹۵که سالها با اودریک مقر بودیم گفت:»وقتی بردیا امیر مستوفیان درسری سّوم اعزام 

ودرجا خوشحال شد  ،خبر به رسول) محمد مرادی نسب( ازفرماندهین ارشد سازمان رسید .اسفند براثرفشارکارفوت کرد۲۹ازاشرف به لیبرتی در
سریع یک اطالعیه بدهید که براثرمحاصره پزشکی و...  »وسپس گفت: «یعنی خوب شدبه خواسته مان رسیدیم(الحمدهللا!)» با خوشحالی گفت:

ازاین گونه حرفها می  راحت چون فرماندهان درجمع خودشان همیشه .رسول فکر نمی کرد که من هم آنجا باشم واین حرف را بشنوم «درگذشت.
مثالً وقتی یک فردی مسئله اخالقی اش رو می شد یا . سعید مهدویه و...هم آنجا بودند .حرفهایی درجمع خودشان عادی بودزدند و چنین 

اشتباهی می کرد سازمان خوشحال می شد زیرا یک گافی ازاو گرفته ودستش ازاو پ رمی شد ومی توانست برعلیه او استفاده کند و گرو کشی 
دلیل بیماری قلبی بنا به دستوردکتر نمی بایست مستمر کارمی کرد وحتماً می بایست ظهر ها به استراحت می پرداخت. کند. بردیا امیرمستوفیان ب

اورا هم برای چنین  ،بود وسایل اّما مسئولین ازروز قبل که بارگیری. ونفرات مقر خودشان هم می دانستندرا سازمان ومسئولین  مسئله این



. را بارکانتینر ها بزند؟ بردیا نه ظهر بلکه شب قبل هم نخوابیده بود ) وسایل تأسیساتی واستقراری سنگین...(مومیکاری برده بودند که اموال ع
«پزشک عراقی علت مرگ را ایست قلبی ناشی از خستگی تشخیص داد. و بدلیل بی خوابیها وفشارکار سنگ کوب کرد!.  

 بله وقتی بردیا جان داد مسئول سازمان »رسول« با خوشحالی واینکه به مقصود رسیده است گفت: الحمدهللا!. نه تنها اطالعیه صادر شد، بلکه 
برروی یوتیوپ هم برنامه تبلیغی دیگری از سفره ما سفره تبلیغاتمان را با خون رنگین می کردیم.  .درتبلیغات سازمان بکار گرفته شد هممستمر

را می توانید ببینید: وآقا وخانم رجوی همیشه خونین سازمان  
  »شهادت اولین مجاهد زندان آزادي بردیا امیر مستوفیان«

من ) نگارنده کتاب( هم درهمان سری سّوم بودم وخبر را شنیدم. هیچ کس نمی دانست که بردیا مهندس است پس ازمرگش فهمیدیم زیرا 
دراشرف همیشه درکارها ومسئولیت های سطح پایین بود ومّدتی هم درقسمت تی ان) تعمیرات زرهی( کارمی کرد. بردیا از کسانی بود که 
درزندان سال۷۳ رفع ابهام شکنجه شده بود واینک من به مریم ومسعود رجوی می گویم:»الحمدهللا!« شاهدینش درالبانی هستند!. هیچ 

 چیزپنهان نخواهد ماند.
 

رجوی وسازمان مجاهدین درچهارراه های اروپا درباره مرگ بردیا امیر مستوفی.بساط وسفره های سیاسی کارزارهای   
 
 

    نام سعید مهدویه و رسول) محمد مرادی نسب( درلیست بازجو ها و شکنجه گران و زندانبانان سال ۷۳ درردیف ۲۱ و۲۸ آمده است: 

 

 سعید مهدویه ۲۱

 

 شورای ملی مقاومت عضوو  گر هستاد روابط وبازجو وشکنج

 (رسول) محمد رضا مرادی نسب ۲۸

 

 شورای ملی مقاومت عضوبازجو وشکنجه گر و  -فرمانده مقر

 
 

: حسن) نام فامیلی را بیاد نمی آورد( که دررودخانه بصره غرق گفت۱۳۹۵آذر  ۲۰شنبه  س –ع  حسن که دررودخانه بصره غرق شد. -۱۹
او لبانش راگاز گرفت «. اینطور کشته شده؟! ۷۳میدانی او اولیّن نفری نیست که اززندانیان سال شد درزندان پیش ما بود) به او گفتم 

وصورتش را برگرداند ویک طوری به نقطه ایی خیره شد، یعنی اینکه تو هیچ چیزی نمی دانی وخبر نداری! وصحبت قطع شد.) 
 دهم زیراممکن بود حساس شود که من دارم دراین باره تحقیق می کنم(.اواخبارواطاعات زیادی دارد، اّما نمی توانستم بیش ازاین ادامه 

 عملیات بدون بازگشت

 
حمید تقدیری -۲۰  



 

ن بی بگذاید برشی بزنیم وعملیاتی که درآن سالها ابهام زیادی درباره آنها داشتیم، عملیاتی که ضربات سهمگین درپی داشت، وما ازپشت پرده  آ

 ما دروغ می گفت. این نوع عملیات توسط افرد سازمان! بنام عملیات بی بازگشت نامیده شد.خبربودیم ورجوی تماما  به 

درواحد  ۷۲سال » که جدیدا  از سازمان جداشده است صحبت می کردم. او می گفت:س( -)ل( بایکی ازنفراتی ۹۵شهریور سال۱۵امروز)

لیات به داخل بروند و واحد بهروز مجدآبادی هم پشتیبان بود. ما قبال  به مهری راهگشایی بودم. قرار بود واحد عملیاتی  و غالم چیت ساز برای عم

مانفرستند او وضعیت خوبی ندارد! اّما گوش نکردند. حتّی روزعملیات هم باز مطرح کردیم شوهانی را  احاجی نژاد گفته بودیم که شوهانی را ب

نشان از این درترسیده بود که غالم چیت ساز سالح اورا مسلح کرد وتحویل اوداد! ) توجهی نکردند. شوهانی آنقباز هم اّما ... ! باما نفرستند

اضطراب روحی اوداشت که می دانست چه نقشه ایی درسر دارد(. هردوتیم عملیاتی به داخل می روند و واحد پشتیبان) بهروز مجدآبادی، علی 

دقیقه نگذشته بود که صدای  ۱۵های نفتی مرزی رژیم کار بگذارند. هنوز روی لوله برفتحی، اصغر محمدی و...( قراربود بروند وچند بمب 

 شلیک آمد. به ما خبر دادند که برگردیم وخبر دارشدیم که شوهانی به بهروز مجدآبادی شلیک کرده واوراکشته است. شوهانی به بقیه هم شلیک

  «د.کرده بود وآنها شانس آورده بودند که مورد اصابت گلوله قرارنگرفته ان

 همه واحد های عملیاتی می دانند که درچنین مواقعی خود رجوی پشت خط می آمد وفرمان حمله را به نیروها می داد تا تأثیربیشتری بگذارد.

 

 

 

مکالمات  علّت اینکه واحد عملیاتی برغم اطالع از کمین رژیم باز هم به عملیات فرستاده شده، آنزمان قابل درک نبود. اّما اینک پس از افشای

استخبارات عراق( عیان وآشکار است که این عملیات درخواستی رژیم صدام بود وبه هرترتیب ممکن باید انجام می شد. ولو رجوی با حبوش)

اینکه کشته بدهیم ارج وقرب سازمان ورجوی نزد صدام باال خواهد رفت ومنابع مالی هم قابل چک وچانه زدن است. بسیار ازاین عملیات چنین 

 بودند اّما فرمان به انجام عملیات بود!. 

گفته میشود. به این معنی که برغم آگاهی ازلورفتن « عملیات بدون بازگشت»اگرچه این مبحث جداگانه ایی است اما به عملیاتی اشاره کنم که به آن 

امکان وراه بازگشت به عقب وجود ندارد،  ویا سوژه عملیات توسط رژیم ، یا حتمیّت  کشته شدن افراد درعملیات بدالیل گوناگون ازجمله اینکه 

ام های وعملیاتی که صدام واستخبارات عراق درخواست داده بود واجرای این عملیات برای منافع )منابع مالی وامکانات...( ورابطه رجوی با صد

ی داد!.) همچنانکه درمتن ونوارویدئویی دیداررجوی واستخبارات اهمیّت داشت، رجوی برغم آگاهی ازکشته شدن افراد، فرمان انجام عملیات را م

 با حبوش واستخبارات عراق درباره این نوع عملیات صحبت شده است:



 

این نوارویدئویی ازآن جهت حائز اهمیت است که با اطالعاتی که درآلبانی بدست می آوردیم، می توانستیم پشت پرده عملیات های  نکته مهم: 

ین اصراروتأکید مسئولین سازمان برانجانم عملیات به هرقیمت ممکن!، رابفهمیم. من با دوستم که تازه جدا شده بود به دوره ها ی مختلف وهمچن

 شهرساحلی دورس رفتیم من متن مذاکرات را که خوانده بودم ودرخیابانهای دورس وقتی دوستم جریان عملیات بهرزمجدآبادی را گفت، من هم متن

اقعیت اینست که این متن هنوزبصورت حرفه ایی و بطور ریز بازنشده، وباید اطالعات پشت صحنه درعراق واشرف مذاکرات را شرح دادم. و

 «.برمال شود، تا ابعاد فساد وجنایت تحت عنوان مبارزه بارژیم آخوندی مشخص شود

 ازجمله عملیاتی که حمید تقدیری درآن کشته شد!.

 

 ۵درمرکز ۵۵نک درحال سمبه زدن به تانک تی حمید تقدیری  سمت راست فرمانده دسته تا

 «.سازمان بود 

ماه ۶نشست های بند ف،  ۷۴مرضیه زارع  یا نوری بود. سال   ۸۷حمید تقدیری را که فرمانده دسته لشگر »گفت: ۹۵ح درزمستان  -د

 «.هم همین را به من گفتدستگیروزندانی کردند. و بعدها این را محمد کشمیری گفت که اورا بردند به خروجی. رضا بساکی 

( به ۴۷-۵بود. پدرحمید تقدیری یکبار درهمین سالها ) ۷۳برادران او حسن وسعید تقدیری هم درسازمان هستند. حسن تقدیری ازشکنجه گران سال 

 .برایش مهمانی دادند. ومن هم درآنجا حضور داشتم ۵عراق واشرف آمد ودرمرکز



 آمده است: ۷۴ری درردیف نام حسن تقدی ۷۳درلیست شکنجه گران سال

 حسن تقدیری ۷۴

  

 شکنجه گر -معاون مقر

حمید تقدیری به همین دلیل زندانی بود وسپس اورا به این نوع عملیات فرستادند. درحالیکه رجوی ومریم ونسرین )مهوش سپهری( همردیف 

برادان را پیوند هایشان با انقالب مریم محکم است وآزمایش پس ما همیشه ایدئولوژیک ترین وتشکیالتی ترین » رهبری ودیگرمسئولین می گفتند:

اگرچه این بخش مهم است، اما بدلیل هراسی که رجوی دربین جداشدگان انداخته، هنوزنیازمند اطالعات ونمونه «. داده اند به عملیات می فرستیم؟

ای فهم وشناخت اپورتونیسم ونقض اصولی که هیچ چیز ازرهبری ها ی بیشتر است ومی دانم با نوشتن وافشاء چنین مواردی راه بازمی شود بر

 وسازمانش باقی نگذاشت.

حمید تقدیری و داریوش سیفی درتانک به فاطمه یا زهراکوه نشین تجاوز کرده بودند. برای داریوش وحمید نشست گذاشته »گفت: ۹۵چ درآذر-ل

 بودند.

مورد  داریوش مگر توقبال  » ا نیزدریکی از نشست ها الیه ایی یا نشست دیگ هم  گفت:انسیه گلدوست  اززنان ارشد شورای رهبری حتّی بعد ه

 «.بلهاخالقی نداشتی؟. داریوش گفت: 

 درسازمان بودند. ۷۳فاطمه وزهرا کوه نشین، شیرین معدومی واکرم چزانی هرچهارتن اززندانیان رفع ابهام سال 

 علیرضا طاهرلو  -۲۱

  لینک ضمیمه است:

 
 ) نگارنده کتاب، جدا گانه شرح اقدام به قتل توسط سازمان درلیبرتی  را شرح داده ام. (سیامک نادری -۲۲

  لینک ضمیمه است:

 
 

زندانی بود وپاهای  ۷۳م یکی ازکسانی بود که درسال  -س»یکی از افرای که یکماه قبل از سازمان جدا شده است به من گفت: ۹۵ ل درابان ماه سا
«.( می کشید ومی برد تا پشت آیفا بیندازد۷۳های سال یکی ازکسانی که کشته شده بود) درزندان   

 این داستا ن سردراز دارد اّما ترانه ها همیشه همینطور بوده »گنجیشکک اشی مشی، لب بوم ما نشین...«
 

برای سروده ها، هزاران دلیل وحقیقت تلخ دستمایه ام می شد، شعرها، نه مجاز، عین حقیقت و روزگارسیاه ونحسی که ازخمینی تا رجوی دربرمان 

 گرفته بود: 

۱۷/۴/۱۳۹۲            " کجا بَرم ترانه ای "  

 

 ا ر های های و اشک فغانِ کجا بَرم 

 کجا بَرم راز دل شکسته را 

 کجا چنین زمانه ایست ....؟

 

 کجا بَرم ترانه ای 

 زبوم آشنا دهم 



 طنین   صدا                 

 بگو کجا پرنده هست و سنگ نیست 

 بگو کجا گلوی سر بریده نیست 

 بگو 

 کجا 

 کجا 

 پرنده بی وطن نبود 

 

 کجا بَرم پرنده را 

 ترانه ای ".... برای یک "

 

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

 

 عزیز وآشنایان هم میهنان ودوستان

ان درصورتی که عکس ویا اطالعاتی ازنامبردگان فوق دارید، به اشتراک بگذارید. ویا درفیسبوک درقسمت پیام ها، برای من ارسال کنید. تا بتو
بطورمجزا ومورد به مورد قتل ها است ، با اطالعات مکفی ومستند ارائه داد. همچنانکه درآینده، درباره  وبایسته حقایق را آنچنان که شایسته

م همه اطالعات را بتوانیو .بازگوکنندبتوانند  تا بدین وسیله بتوان، ازکسانی که شاهد گوشه ایی ازمسائل بوده اند، .ه وارائه خواهم دادگزارش نوشت
همیشه اینطور بوده که کوچکترین سرنخی ولو اینکه حتّی بی ارتباط با قتل بوده، به  قت آنطورکه هست به مردم ارائه بدهیم.کنارهم بگذاریم، تا حقی

جنایت، جنایت است. چه رجوی انجام دهد وچه رژیم کثیف آخوندی. بدلیل سانسور واختناق مطلق  کشف حقایق ویافتن رّدی ازجنایت کمک می کند.
ویا  ،تاکنون حقایق بسیاری پنهان مانده را اشاعه می دهد، ترس ووحشت همیننیزوبدلیل هراسی که جدا شدگان دارند ورجوی  ،مجاهدین درسازمان

هرچند کوچک به کشف حقایق کمک می کند. میدانم همین نوشتار نیزبه این همین دلیل هراطالعاتی، ولو به ناچیزومبهمی را شاهد هستم. گوشه  
 امرکمک خواهد کرد. 

 مسپاسگذارازهمکاری شما پیشاپیش  

 ۱۳۹۶بهمن  ۲۸سیامک نادری  –سایت حقیقت مانا 
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