حرمسرا ،رقص رهایی
سکس وهمخوابی رجوی با زنان مجاهد ،وفرار وقتل یکی اززنان دراشرف...

گردنبند اهدایی مریم رجوی درسال  ۹۱به تمام اعضای مجاهدین درلیبرتی ،برای پوشاندن حضیض وفضاحت فساد درحرمسرا
ورقص رهایی رهبری عقیدتی

از کتاب:

سیامک نادری ۱۳۹۶

اول :ایدئولوژی ،مفاهیم ومصادیق رهبری عقیدتی
فصل ّ

بخش دوازدهم :رقص رهایی
رجوی قلب وذهن مارا «سیخک*» می زد تا «مین های» ضدفرد ّیت وجنس ّیت بیابدوپاکسازی کند.
واعظان کاین جلوه درمحراب ومنبرمیکنند

چون به خلوت میروند آن کاردیگرمیکنند

مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس
گوییا باور نمیدارند روز داوری
یارب این نودولتان را برخرخودشان نشان

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
کاین همه قلب ودغل در کار داورمیکنند
کاین همه نازازغالم ترک و استرمیکنند

حافظ

زیرنویس* :سیخک زدن اصطالحی است درکشف مین .سیخک میله ایی نازک مشابه سیخ کباب است که آنرا درمیادین مین برزمین وخاک فرو
می کنند تا اگرمین زیرخاک پنهان شده باشد ،قبل ازانفجارکشف وخنثی شود.
سال  ۸۹دریگان تبلیغات دراف ام(مرکز) یکم ،تحت مسئولیت فرزانه میدانشاهی بودم .یگان تبلیغات برنامه های مختلف سیمای مقاومت را اعم
ازاخبار ،سناریونویسی ،ادیت وتولید فیلم ومصاحبه ها...را زیر نظرستاد تبلیغات انجام می داد .من درقسمت اخبارو ،...روزنامه های رژیم را
مانیتوروخبرو...را ارسال می کردم .هریک ساعت یکباربرای سیگارکشیدن بیرون می رفتم .درحیاط تبلیغات ،صدای زنی می آمد که ازبلند
گوهای بیرون اشرف پخش می شد .من هرگز به این حرفها گوش نمی کردم ،وبرغم سانسوروبی خبری واختناق درون سازمان وتشکیالت ،برایم
کسرشأن بود ،چنین چیزهایی را بشنوم .ازطرفی سازمان هم چن دین بلند گو روی محوطه داخل مقرنصب کرده بود ومرتب سرود ها وترانه های
سازمان را پخش می کرد ،تا صدای بلند گوهای بیرون اشرف را نشنویم .واین صدای کرکننده بلندگوهای خودمان ،واقعا ً برای همه سرسام آورشده
بود .زیرا بعنوان پارازیت عمل می کرد تا صدای آنها بگوش ما نرسد.
جنگ بلندگوها
رجوی ومریم درتبلیغات سیاسی ازجنگ بلندگوها بعنوان شکنجه های روحی وروانی اعضای مجاهدین مستقر دراشرف یاد می کرد .درحالیکه
درداخل اشرف وتمام مقرها بیش از ۵۰۰بلندگو درتمام نقاط نصب شده بود ودرتمام مدّت با پخش ترانه وسرود های سازمان ورهبری( رجوی) می
خواستند مانع رسیدن صدابشوند.
درعملیات جاری روزانه( انتقاد به خود دردستگاه نظامی سرکوب گرانه توتالتاریسم رجوی) وپس از ُ
غسل هفتگی ( بازگوکردن مسائل جنسی
درمیان جمع) باب دیگری در ُ
غسل گشوده شد .ازاین پس همه افراد ،می بایست پس ازعملیات جاری ،فاکت ها ولحظاتی که صدایی ازبیرون شنیده

اند را بازگویی کنند ،وبرعلیه خود تیغ بکشند( انتقادکنند) .رجوی ازترس همین فاجعه رقص رهایی وحرامسرا وسکس و همخوابی با زنان مجاهد،
به هردری می زد! .ما فکرمی کردیم بدلیل مسائل سیاسی است و ،...حجم بلند گوها آنقدرزیاد بود که اعضای سازمان به مسئولین ازصدای کرکننده
بلندگوهای خودمان شکایت می کردند .واینکه مانع استراحت ما می شود .ا ّما داستان چیز دیگری بود!
عکس بلند گوها درخیابانهای قرارگاه اشرف وکنارسیاج دور قرارگاه را ذیالً می آورم ،ازبلند گوهای ابداعی صوتی تا بلند گوهای معمولی :

لللل

بلند گوهای کنارخاکریز اشرف درامتداد سیاج وحصار دور قرارگاه -بلند گوهای  ۱۲تایی درسه نقطه

بلند گوهای خیابان داخل اشرف

خودرو نیم سنگین آیفا مخابرات برنگ طوسی -درمقابل مقر ( ۴۹پناهنگاه زیرزمینی رجوی) ومقابل اتاقک ژنراتورهای برق اشرف -اگرخوب به
عکس نگاه کنید بلندگوها زیرپارچه خاکی رنگ پنهان شده اند ،تادیده نشوند .مقریکم که من هم درهمان مقربودم( فرزانه میدانشاهی) درهمین محل
پست می دادیم ،تا اگرهراتفاقی افتاد برای درگیری و...آماده باشیم .مسئولیت این موضع بعهده مسعود امیرپناهی بود

نیر

نیروهای پلیس عراق پشت سیاج وحصاراشرف و بلند گوها و اعضای سازمان برروی خاکریزها دیده می شوند.
اینبار صدای زنی می آمد که ازسازمان جدا شده بود ،وازاعضای شورای رهبری بود .صدا کامالً مفهوم نبود ،ا ّما فهمیدم که درباره رجوی ورقص
رهایی وهمخوابی با مسعود و...می گفت .ابتدا باورم نشد که چنین مسائلی را می گوید ،وقتی۷۰درصد محتوای حرفهایش را فهمیدم ،گفتم این
حرفها به رجوی نمی آید! .واودراین زمینه پاک ومنزه است! .با اینکه نسبت به سازمان ورجوی اشراف داشتم وهربالیی که می خواست برسرمن
آورده ومی آورد .ا ّما این حرفها را مطلق قبول نداشتم! .تااینکه دربهار۹۴و۴ماه پس ازجدایی ازسازمان درآلبانی ،مصاحبه بتول سلطانی را خواندم
وسپس ویدئوآن را تماشا کردم .برایم شوکه کننده ودرناک بود .برخالف اشرف ،اینباربا خواندن ودیدن مصاحبه ها بصورت کامل می فهمیدم که
تمام آن چیزهایی که می گوید ،درست است .می دانستم که بتول سلطانی به تیف تحت کنترل امریکایی ها وسپس به ایران رفته ،وفیلم وعکسهای
بتول سلطانی وچند زن دیگر بنا به تأکیدی که رجوی کرده بود ،درهمهٔ مقرها بعد ازاخبار شب پخش شد .ما این را قدرت نمایی سازمان می
دانستیم وحقانیّت آن ،مخصوصا ً درفیلم وعکسهای زنان بدون پوشش بودند .ودراین فیلم درمورد مناسبات آنها...حرفهای بدی گفته می شد .ما
فکرمی کردیم سازمان چه قدرت ونفوذ اطالعاتی عظیمی دارد که به این فیلم ها وعکسها دسترسی یافته! .بعد درآلبانی دیدم همین فیلمها وعکسها
روی اینترنت است وقابل دسترس همه ؟! .واتفاقا ً نه مخفی ،بلکه خودشان گذاشته اند! .شنیدن حرفهای بتول سلطانی برایم ضربه ایی بسیاردردناک
وکشنده بود .گویی همه چیز ما نابود می شد .فکرهرچیزی را می کردمّ ،اّلچنین عملکردی را .ما به صفت نسلی که ازسال  ۵۸همه چیزش
راگذاشت برای مبارزه وکسب آزادی مردم .وقتی حرفهای بتول سلطانی را می خواندم ،آنقدرواضح وعینی است ،که تصورمی کردم خودم آنجا
حضوردارم .زیرا بعد از۳۵سال با سازمان بودن ،همه حرفها ومفاهیم وشیوه های بکاررفته درمناسبات را می فهمیم.

هبوط رهبری ورقص رهایی
درپشت جبهه جنگ ایدئولوژیک
درآبان ماه سال  ۹۴د -ل که ازسال  ۶۵به سازمان پیوسته بود ،درآلبانی ازسازمان جدا شد .وقتی داستان رقص رهایی و ...را به او گفتم ،د -ل با
خونسردی وخیلی عادی گفت«:من پیش ازاینکه بتول سلطانی افشاء کند ،ازرقص رهایی خبر داشتم! ».من شوکه شدم! .واوبرای ّاولین بارپرده

ازداستان رقص رهایی وجنایت های رجوی برداشت .این سکرت ترین(محرمانه ترین) خبری بود که می توانستم ازرجوی بشنوم .برای من
آدمکشی سازمان خیلی عادی بود .اگرچه خیلی ها نمی دانستند! .ا ّمامن خودم سوژه آن بودم .ا ّما درزاطالعات دراین مورد(رقص رهایی و)...
برای رجوی هولناک بوده وهمه چیزش را به باد فنا می داد ،وتمام داستانهای این سالیان روشن می شد.
رضا محمدی داستان مینوفتحعلی را می گوید

مینوفتحعلی
د -ل گفت «:من نه درسال ۸۹وازطریق بلند گو (بتول سلطانی) ،بکله درهمان اشرف وسال  ۸۰درجریان این مسئله قرارگرفتم! .رضا محمدی
همشهری ودوست نزدیک من که با هم خیلی صمیمی وچفت بودیم .سال  ۸۰داستان مینوفتحعلی را به من گفت .به مینو فتحعلی گفته بودند که باید
دررقص رهایی وهم خوابی با مسعود شرکت کند .او نمی پذیرفت وهرباربه یک شکلی ازاین کارطفره می رفت ،بارآخری که اورازیر منگنه
وفشارگذاشته بودند دیگرامکانی برای جواب منفی دادن نداشت .مینو بهانه کرده بود که «:اآلن بدنم زخمی است ،آمادگی ندارم ».پس ازآن مینو،
رضا محمدی راکه درقرارگاه باقرزاده بود ،می بیند وتمام داستان رابه رضا محمدی گفته وازاو با التماس درخواست کمک می کند ،تا ازاین شرایط
دهشتناکی که درآن قراردارد ،بتواند ازقرارگاه باقرزاده فرارکند .رضا هم به مینو کمک کرد ،تا بتواند فرار کند .ا ّما مینوبعد دستگیر شده بود .د -ل
می گفت «:این موضوع را من می دانم ورضا محمدی! ،که اآلن درنروژ است .درطی این سالیان به هیچ کس جزبه تو(نگارنده) نگفته ام.
اگرسازمان می فهمید ما را می کشت».
د -ل آنچنان عادی و واضح وروشن ازحرفهای رضا محمدی و مینو فتحعلی می گفت ،که احساس کردم اواه ّمیت این اطالعات را نمی داند؟! .ا ّما
واقعیت تلخ این بود که برای اواین مسئلهٔ جدیدی نبود! .د -ل از۱۵سال پیش درجریان این امرقرار گرفت بود .همچنین شاهد خیلی ازمسائل دیگر،
زیرا درسال  ۷۳درجریان پروژه رفع ابهام نیز زندانی بود وسازمان با ایجاد رعب ووحشت وشکنجه ،ازاواعتراف گرفته بود که نفوذی رژیم
مزورانه گفته بود «:من می دانم این اعترافات دروغ است وشما ها مجاهد هستیدو ،»...تا به این شکل،
است؟! .اگر چه رجوی دردادگاه ،خودش ّ
شیادانه برای فریب ،سناریوی دیگری با آنها به اجرا می گذارد ،....د -ل رجوی را خوب می شناخت! .به د -ل گفتم :کاش شما اینجا بودید وزنانی
که درآلبانی ازسازمان جدا شده بودند ،می دیدید ومستقیم ازخودشان می شنیدید که سازمان چه بالهایی که درتشکیالت برسرزنان نیاورده است!.
بچّه ها از شنیدین سخنان آنان درآلبانی شوکه شده بودند! .کاش همین زنان روزی زبان باز کنند وخودشان تمام حقیقت را به مردم بگویند.

شاهد دیگری از بحث محرم ّیت ...با رهبری
در ۸آذرماه سال ۹۵با یکی ازجدا شدگان درباره رقص رهایی وروابط رجوی بطورعام با زنان ...صحبت می کردیم .اوگفت «:برای اولیّن بارمن
این حرف را از خانمی ...شنیدم .ملکه درسال  ۱۳۷۶چندماه پیش ازشهادتش گفت «:مریم رجوی به ما گفته اگر شما هم مثل برادران عطش نداشته
باشد که مسعود را بغل کنید وببوسید ،باید به ایدئولوژی تان شک کنید .خواهرم ...گفت»:همانجا بود که همه چیزدرمن فروریخت .وبعد گزارش
نوشته بودم که ،پس تفاوت ما با خمینی چیست».

(هرکسی دراشرف باشد می داند معنی این سخنان که خطاب به بت اعظم یعنی آقای رجوی است ،چیزی جزمرگ درپی ندارد .بویژه اینکه اگر
یک زن باشد).
همچنانکه درروشنگری های قبلی گفتم ،چندماه پس ازاین گزارش ،ملکه حاتمیان به همراه دوزندیگر( مونا نوروزی ومریم طریقت) که
درزندانهای سال  ۷۳پروژه رفع ابهام بودند ،دریک تصادف ساختگی وازقبل طراحی شده دربیرون اشرف کشته شدند.

شاهد فوق ادامه می دهد «:فاطمه نصیری که دراشرف فوت کرد خیلی خواهر مهربانی بود .برادرش رضانصیری که ازمشکل کلیه درلیبرتی
درگذشت ،فاطمه یک کلیه اش را به برادرش رضا داده بود .روزی فاطمه درباره نشست های مریم رجوی وبحث نوامیس ایدئولوژیکی ومحرمیّت
با رهبری...به من مسائلی را می گفت ،یکباره انسیه نوید از فرماندهان شورای رهبری سررسید وصحبت اش را قطع کرد .وفاطمه سپس گفت«:
ورس من را کشیدند ،که چرا با
نمی دانی زیر چه فشاری هستیم! ،و زد زیر گریه! .یکی ازحرامزاده ها( اعضای سازمان) دید ورفت راپرت داد ُ
توحرف میزدم .من گفتم فامیلم هست و»...

یکروز دیگر درمقرپارسیان جمیله  ...به من گفت «:آنجا که من را دیدی! ازنشست رفتم بیرون(نشست مریم رجوی) یکی ازمسئولین (کبری
طهماسبی یا یکی دیگر ازمسئولین) آمد وگفت« :حرف نزن؟! برادرها می فهمند! یواش ،یواش! می فهمند! ،».جمیله هم برگشت گفت:
فالنی که آشنای ما است ،قدیمی (با سابقه)است ».وقتی مریم رجوی برایشان نشست گذاشته بود وازمحرمیّت زنان با رجوی و،...

جمیله از نشست بیرون زده بود.
توضیح :رضا نصیری درمرکز۱۱درقسمت توپخانه بود .همه می دانستند که رضا نفرجنگی نیست ،اویک «آمار» بود برای رجوی ،بنام رزمنده!،
از سال ۷۷هم مشکل کلیه اش حاد شد واوهردوکلیه اش را ازدست داده بود .ودیالیز می کرد .ا ّما اورا به خارج اعزام نکردند .اونه اولیّن ونه
آخرین نفری بود که بدلیل بیماری کشته شد .درزمینه پزشکی نمی شود دراین بحث وارد مسائل شد ،چون ما با یک فاجعه درزمینه پزشکی روبرو
بودیم .هرچه زمان می گذشت ،ابعاد فاجعه بیشترمی شد .به هرکدام از اطالعیه های سازمان نگاه می کنیم ،پراز تناقض ونقاط ابهام است ،نه برای
ما که درج ریان پشت صحنه هستیم ،بلکه برای کسی که تنها یکبار اطالعیه را می خواند .مثل اطالعیه مرگ رضا نصیری .کاش فرصت بود پشت
صحنه وضعیت رضا درتشکیالت را بنویسم.
شاهدی دیگر ازداستان رقص رهایی
چ -ف یکی ازمیلیشیا ها درسال ۹۵درتماس تلفنی به من ودوستم ق -س می گوید«:رجوی با تمام زنان شورای رهبری ،رقص رهایی داشت وبا
همه آنها رابطه جنسی داشت .مادرمن پیر بود ودرآنجا کلفت شورای رهبری بود ،وبرایشان آشپزی می کرد .مادرم درقسمت فهیمه اروانی کار
آشپزی می کرد»....
چ -ف درادامه می گوید« :رجوی با تمام زنان شورا رهبری ،سکس داشت .با تک تک آنها سوگند محرمیّت خوانده بود؛ برای آنها گردنبند طال
داده بود .ما(بسیاری از میلیشیا ها) دراشرف همه اینها( رقص رهایی) را می دانستیم».

با شنیدن این خبرشوکه شده بودم .اساسا ً فکرنمی کردم که چنین اطالعاتی داشته باشند .فکرمی کردم اطالعات آنها محدود به روابط جنسی زنان
ومردان دراشرف است.
ح -ق می گوید :رجوی با تمام زنان شورای رهبری ،رقص رهایی داشت .وبا همه آنها رابطه جنسی داشت .مادرمن پیر بود ودرآنجا
کلفت شورای رهبری بود وبرایشان آشپزی می کرد .ما چنین مسائلی را دراشرف میدانستیم مادرم درقسمت فهیمه اروانی کار آشپزی
می کرد .هروقت می رفتیم برای دیدن مادرمان ،من سری به کامپیوتر آنها(دفتر فهیمه اروانی) می زدم .مادرم وقتی می رسید می
گفت :اینکارها رانکنید من را بیچاره می کنند( روشن کردن کامپیوتر فهیمه وکپی برداری و )...درکامپیوتر فهیمه اروانی فیلم های
سکسی وجود دا شت منظورم فیلمهای سکسی معمولی نبود فیلم های پورن بود .ما این فیلم ها را روی قلمی می کشیدیم وبا خود می
آوردیم.

فهمیه اروانی پس ازمریم رجوی ّاولین مسئول اول سازمان درسال ۷۰بود.
ق -س  ۳اسفند ۹۵ازقول د-چ می گفت :پس از رقص رهایی ،رجوی یک شورت ویک کرست به زنان هدیه داده بود.
سخنان یکی اززنان جدا شده درباره رقص رهایی درسال۹۶
یکی اززنان جدا شده به یکی ازمردان جدا شده بنام چ -ی درسال ۹۶می گفت «:داستان رقص رهایی حقیقت داشت .ا ّما بتول سلطانی آنرا خراب
کرد! .اگربتول سلطانی به سمت رژیم نمی رفت ،اّلن وضعیت فرق می کرد».
توضیح اینکه ،این استدّلل بلحاظ سیاسی کامالً درست است! .زیرا با رفتن به نزد رژیم ،مشروعیت خود را ازدست داد .ا ّما مستقل ازخودفرد
وبتول سلطانی ،ازاصل داستان و«حقیقت» چیزی کم نمی کند.
ق -س  ۳اسفند ۹۵ازقول د-چ می گفت :پس از رقص رهایی ،رجوی یک شورت ویک کرست به زنان هدیه داده بود.

قلمروی ناامن ایدئولوژیک

رجوی در سال  ۱۳۸۲و بعد از خلع سالح توسط نیروهای آمریکایی پیامی صادر کرد ،که درکانی ماسی برای همه خوانده شد:
« سالم بر روانهای پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران  ،خواهران مجاهد معصومه پوراشراق ،مرضیه علی
احمدی ،شهین حاتمی  ،نزهت ارزبیگی و محبوبه سوفاف (عضو شورا ) که سه تن از آنان در جریان بمبارانها جان باختند ( ».اطالعیه رجوی به
تاریخ  ۳۰فروردین )۸۲

مینو فتحعلی

مهری موسوی

دراینجا نامی ازمینوفتحعلی ومهری موسوی نیست! .وسازمان پس ازآن ،نام این دو نفر را(مینوفتحعلی ومهری موسوی) را جزء کشته شدگان
جنگ گذاشت! .زیرا درحیص وبیص بمباران ومذاکرات آتش بس وخلع سالح ،رجوی وسازمان آنچنان درگیر «بود ونبود» خود بوده ورشته
کارازدست شان دررفته ،وامکان هماهنگی های ازقبل تعیین شده نبود ...ونتوانستند نام این دورا نیزدرمیان کشته های بمباران عراق جا بزنند!.
چون تا آن موقع زنده بودند .همیشه درچنین جاهایی دم خروس هایی بیرون می زند .می توان چنین ر ّد هایی را گرفت وبه حقیقت رسید.
متأسفانه همان صدایی که درسال ۸۹دراشرف ودرحیاط تبلیغات شنیدم درست بود .اگرچه بتول سلطانی ازتیف به ایران رفت .ا ّما این تأثیری
برحقیقت امرندارد .همچنانکه تعدادی ازافراد درپروژه رفع ابهام سال ۷۳دراشرف زندانی بودند ،به ایران رفته وبا رژیم همکاری کردند .ا ّما
حرفهایی که زدند ،همان چیزی بود که ما خود شاهدش بودیم .وبسیاری دیگرازشاهدان که هم اکنون ازسازمان جدا شده ودراروپا وامریکا هستند،
شاهدین این زندان وشکنجه ها هستند.
برای شرح داستان رقص رهایی ،قسمتی ازسخنان بتول سلطانی را اینجا می آورم:
قسمتی ازسخنان بتول سلطانی:
« خانم مینو فتحعلی قربانی تشکیالت رجوی بود اما سازمان مجاهدین برای فراراز پاسخ گوئی وی را شهید جنگ آمریکا و عراق اعالم کرد:
سال ... ۱۳۷۲مینو فتحعلی را در حالیکه رده اس تی یعنی شورای مرکزی داشت ،بهراه حدود  ۳۰۰نفر از کادرها بهمراه مریم رجوی به اروپا
فرستاد  ...مینو در قسمت مالی اجتماعی با کاری طاقت فرسا در حدود  ۱۴ساعت در روز و دوساعت نشست تفتیش عقاید به کاری سخت گماشته
خستگی ناپذیر کار می کرد .بعد از برگشت از اروپا در سال  ۱۳۷۷رده اش به شورای رهبری ارتقاء یافت بعد از مرحله عقد شد .مینو بصورتی
در برنامه حوض یعنی همان جلسه ای که زنان بایستی با آهنگهای شاد مرتضوی و یا منصور و معین لخت شده و برای رجوی شعر می خواندند:
«امشب می خوام مست بشم عاشق یکدست بشم...بدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم» و برای مریم می خواندند که «:تو مثل گلی...ناز
و خوشگلی با اینهمه دردی و درمون دلی» یا می خواندند که «:دونه دونه گل مریم می ریزم روی قدمهات ...تن تو جنس یک الماس ...ارزشت
بیشتر از اینهاست »...خالصه در این جلسه بود که مینو با گریه از جلسه خارج شد و پروسه مسئله داری مینو آغاز شد.
دو نفر از زنان ارشد و شکنجه گر که ول کن شورای رهبری نبودند ،بنام فائزه محبت کار ،گیتی گیوه چی ،و معصومه ملک محمدی اطراف او
را گرفته بودند و با او کار توضیحی می کردند و بعد شخص مریم هم به این جمع اضافه شد و من آمدم نزد آنها که ببینم چه خبر است دیدم مریم
داشت به مینو می گفت باید که شیرجه بزنی و لباس شرک و ریا را بکنی بعد دیدم گیتی به من گفت که بتول تو برو تو حوض اّلن مینو هم می آید
برو که تو از دست ندهی اینها همه ارزشهای خمینی است که داره از مینو کنده می شود و یگانه می شود.
بالخره مینو نیامد و برخی از کسانی که اآلن در کشورهای خارجی هنوز اسیر این سازمان هستند و یا در لیبرتی این صحنه را بیاد دارند .به یاد
دارم که رجوی در آن جلسه به ما گفت که یعنی من با شما زنها پیروز می شوم؟
بعد از آن همیشه مینو در این جلس ات مشکل داشت و به نوعی از آن فرار می کرد ویکبار خطاب به مریم رجوی گفت :که من نمی خواهم،
متنفرم ،چکار کنم ،من شکنجه می شوم چون احساساتی در من بیدار می شود که نمی توانم از پس خودم بر بیایم و مریم رجوی می گفت که می
خواهیم همان احساسات بیدار شود و در مسعود ذوب بشود می خواهیم همین بشود ولی با اینحال مینو مقاومت می کرد و خیلی اذیت بود بطوریکه
همیشه در می رفت و چون رابطه دوستی با من داشت بسیار درد دلها می کرد که چه لزومی به اینکارهاست پس چرا برای همه مردها حرام است
و رجوی اینکار را می کند من نمی توانم...
بالخره در قرارگاه سعید محسن که آن موقع من در موضع فرمانده یک یگان از حفاظت ترددات کار می کردم .مسئول ما که آن موقع خواهر آذر
یا همان محبوبه جمشیدی بود متوجه ارتباط خصوصی مینو با من شده بود بطوریکه یکبار که مینو از جلسه به بهانه ای خارج شده بود و خیلی
طوّلنی در جلسه نیامد ،آذر از من پرسید مینو کجاست گفتم که همینجا داشت می رقصید گفت تو دیدی گفتم بله و بعد فهمیدند که مسئله اینطور

نبوده و من را زیر سرکوبی و برخورد شدید بردند که با مینو محفل و شعبه سپاه پاسداران تشکیل داده ام و بعد از آن مینو را به قرارگاه دیگری
منتقل کردند .و من تا مدتها از او بی خبر بودم.
بعد از یکسال من به قرارگاه پارسیان منتقل شدم و کارم انتظامات آن قرارگاه بود و دراین مقطع مینو انتظامات ورودی قرارگاه باقرزاده بود رده او
را پائین تر آورده بودند و دیگر درجلسات خاص حوض او را نمی دیدم یا با گروه ما نبود و گروهش را عوض کرده بودند .یک روز که برای
کاری بهمراه یک اکیپ برای آماده سازی نشستهای رهبری به قرارگاه باقرزاده مینو را دیدم که بسیار بهم ریخته و داغون بود و گفت که پدرم را
در آورده اند و من واقعا نمی فهمم چرا باید با رجوی سکس داشته باشیم نمی خواهم زور که نیست خالصه به من گفت می دانم که تو نمی روی
بگوئی ولی تو را خدا برام دعا کن می خواهم خودم را از این درد بکشم .دیگر نمی توانم تحمل کنم و خیلی می ترسم هر دو گریه مان گرفت و من
به او قول دادم که براش دعا کنم و به او گفتم امیدت را از خدا قطع نکن و خودکشی نکن صبر کن همه چیز درست می شه او گفت که من نمی
توانم این چه وضعیه و چرا با ما اینکارها را می کنند.
سال  ۱۳۸۰به سرعت ما را برای نشست به پارسیان بردند و در حالیکه با ایجاد ترس و رعب نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده ولی از وضعیت
بهریخته و گریان اعضای ارشد نظیر خواهر آذر و  ...حدس می زدیم که اتفاق مهمی افتاده است .ما را مستقیما به اتاق عملیات بسیار بزرگ و
شیک قرارگاه پارسیان بردند و دیدیم که مریم رجوی چشمانش پف کرده و قرمز و گریه می کند و مسعود داره نعره می زند و تعدادی از اعضای
رده باّل شورای رهبری نشسته اند و تو سر و کله خودشان می زنند و فریاد می زنند ناموس...ناموس بعد رجوی با نعره ای همه را ساکت کرد و
گفت ای عجوزه های کثیف برای چی اینجا آمده اید که باز بر پیکر زخمی من خنجر بزنید.
و ما خودبخود تحت تأثیر قرار گرفته وشروع به گریه و زدن به سر و کله خود کردیم .تا اینکه فهمیدیم که مینو فتحعلی از قرارگاه باقر زاده فرار
کرده است و کسی هم که راننده خودروی عادیسازی گشت بوده است او را کمک کرده که بگریزد .جزئیات فرار را فعال از بیانش معذورم.
دراین نشست که فقط تا صبح شکنجه بود برای ما ،تشکیالت سازمان درعراق که آن موقع حدود  ۳۲واحد گشت خودش داشت شامل گشت
خودروی نظامی و ۷۰گشت عادیسازی بهمراه استخبارات عراقی تمام بغداد و جاده باقرزاده تا بغداد و تمام ورودی خروجیها را بستند .تا اینکه
بالخره ساعت  ۸صبح روز بعد که هیچکس نخوابیده و به شدت درهم ریخته وعصبی بودیم رجوی گفت که مینو رادربغداد دستگیرکرده اند .و
زهره شفاهی به اتاق عملیات آمد و رجوی مستقیم با او حرف می زد .زهره گفت که مسعود جان این زنیکه خائن کثافت را دربغداد پیدا کردیم.
من به همه برادرها و واحدهای گشتی گفتم که یک خانمی بوده که نفوذی بودنش برایمان مسجّل شده بود و اینجا بنگالی بوده (زندانی) و برای ما
شرم آور بود و نگفتیم که از شورای رهبری بوده است ما نگذاشتیم بفهمند که کی بوده .ما برای اینکه شناخته نشود کیسه برده بودیم و رو سرش
کشیدیم واو را کشیدیم آوردیم تو ماشین و اآلن به قسمت قضائی او را تحویل دادیم که ببرند دراشرف .صحبت زهره شفاهی قطع شد و جمعیت داد
می زدند خائن اعدام  ...خائن اعدام ....و شروع به فحاشی به زهره کردند که چرا نکشتیش من بعلت فشار و سردرد و تهوع حالم بد شده و روی
زمین افتادم و مرا ازنشست بیرون بردند و به امداد پارسیان منتقل کردند و نفهمیدم که در آن نشست چی گذشت.
بعد که از کسی سوا ل کردم گفت که در آن نشست رجوی به زهره شفاهی می گوید که دستورتیر داشتی چرا شلیک نکردی و او را آوردی و بعد
مهوش سپهری یعنی همان خواهر نسرین شکنجه گر تشکیالت گفته است که این بچه ها جای خودشان را با شما که رهبر عقیدتی هستید ورحمت و
عدالت شما ق اطی می کنند درحالیکه اگر جای خودشان باشند وخواهر مریم را واسطه وصل قرار بدهند به چپ و راست نمی زنند و حق شما را از
حلقوم تک تک نفرات بیرون می کشند بعضی ها هم به اندازه یک سگ نسبت به صاحبشون وفادار نیستند برای همین است که آنها نمی توانند از
حق شما خوب دفاع کنند و بای می دهند .بای می دهند یک اصطالح تشکیالتی بود یعنی خیانت می کنند یعنی هدردادن منافع رهبری که مثال مینو
که بایستی کشته می شده کشته نشده است و طرف خود را جای رهبری گذاشته و بخشیده و او را زنده آورده است.
ما دیگر مینو را ندیدیم و زندانی بود .تا اینکه سال بعد که صدام سرنگون شد و نیروهای آمریکائی حمله کردند .و گفتند که کردها به قرارگاه
نزدیک شده اند و در شمال نزدیک مزار در حالت غارت بودند تمام زنهای شورای رهبری را دریک محل جمع کردند و دراین جلسه مژگان
پارسائی نزد ما آمد و گفت که ما اگر پیشروی نیروهای کرد به داخل قرارگاه ادامه پیدا کرد بقیه خواهرهایمان و مردها مهم نیست که درگیر می
شوند و یا چه می شود ولی ما همگی خودسوزی می کنیم .خودسوزی جمعی همگی آماده هستید و همه گفتند حاضر حاضر حاضر .به هر کدام از
ما یک عدد قرص سیانوردیگر برای خودکشی دادند یعنی با یکی قبلی که داشتیم می شد دو تا ،که در صورتی که یکی از قرصها عمل نکرد دومی
را استفاده کنند و گفت بحث حفاظت ناموس است در مورد ما و حفاظت اطالعات رهبری.
بعد از حدود یکساعت مینو فتحعلی و تعدادی دیگر از شورای رهبری مسئله دار را از ما جدا کرده و بردند وبه ما گفتند که آنها را بردیم محلّی که
بتوانند راحت تر باشند .ا ّما من هفته بعد که یکی از اون خانم ها را دیدم گفت که مینو را بردند کشتند و او را همان شب بتول رجائی با یک نفر
دیگر آمدند برد و دیگر هیچ خبری از او نشد .تا اینکه وقتی که جنگ تمام شد و ّاولین بار که به مزار رفتیم در کمال تعجب مواجه شدیم با قبر مینو
دراولین نشریه ای که بعد ازسرنگونی صدام منتشر شد مینو فتحعلی را
همه با تعجب از همدیگر می پرسیدند که مینو چگونه و کجا کشته شد .بعد
ّ
بعنوان شهید جنگ آمریکا و عراق منتشر کردند.
رجوی همه چیز برای خودش تأمین بود و همه نیازهایش فقط یک نیازش بی پاسخ مانده بود انتقام قدرت ازخمینی .او نمی توانست حس کند کسی
که ّاولیه ترین نیازهای انسانی اش نظیر عشق به همسر و کودکش و خانواده اش را و روزمره عشق به هم رزمانش را باید سرکوب کند تا به رهبر
و خواسته او نزدیک شود چه حسی دارد .و تازه ازهمه می خواست که از اعماق وجود به خودش و همسرش مریم عشق بورزند.

او می خواست که این بردگان تشکیالتی احساس پر بودن و غنا کنند و ببالند و بنازند او از ما می خواست که پر باشیم و کمبود حس نکنیم او می
خواست که جای همه را پُرکند برای ما وهرگز به افتخارات گذشته خود ندامت نکنیم و ازعشق رهبری سیر بشویم؛ می خواست که به قول خودش
ص احب بین المرء یعنی قلب این انسانها بشود و اینها همه مکانیزم بکارگیری آن یعنی تسلط بر جائی که به نظر من مال خداست و کسی نمی تواند
آنجا را تصاحب کند .و هر چیز جای خود را دارد و وقتی بخواهی جای دیگری را بگیری به زور و با تحمیق و با تحمیل و ...نتیجه عکس خواهد
داد».
همچنین بتول سلطانی درباره مهری موسوی گفته است:
به یاد مهری موسوی
مهری موسوی متولد  ۱۳۴۰در قسمت سیاسی کار می کرد مسلط به زبان انگلیسی بود و با سروناز چیت ساز در قسمت سیاسی همیشه بصورت
.نوبه ای از خارجه به منطقه یعنی همان قرارگاه اشرف می آمدند و دوباره بر می گشتند
سال  ۱۳۸۱مصادف با  ۲۰۰۲در گزارش مژگان پارسائی که برای مریم رجوی از وضعیت شورای رهبری فرستاده می شد و بدست من افتاد
.خواندم که درمورد مهری موسوی نوشته بود که او روی حوض و رابطه زنان با مسیح حرف و مشکل و دارد.
توضیح اینکه :مسیح اسم مستعار مسعود رجوی در صحبتها بود .حوض همان رقص رهائی وبساط ایجاد رابطه سکس رجوی با زنان بود .مهری
را بی توجه به تسلط ومهارتی که در قسمت سیاسی داشت خلع رده کردند وما مدتها بود که او را نمی دیدیم ودرهیچ نشستی نمی آمد.
در نشست ناموس و بی ناموس که سال  ۸۱و قبل از حمله آمریکا به عراق تحت عنوان تعیین تکلیف شورای رهبری با حضور مسعود و مریم در
پارسیان برگزار شد مهری موسوی را در حالیکه مهوش سپهری با اسم مستعار نسرین و بهشته شادرو در حالیکه به جلو هدایتش می کردند به
داخل نشست و پای بلند گو آوردند .مهری قدمهای سنگینی به جلو بر می داشت رنگ رخساره اش زرد و نحیف شده بود دور چشمانش را حلقه
کبودی گرفته بود و در این مدت که او را ندیده بودیم بسا پیر تر شده بود .پشت بلند گو آمد و نسرین یک گزارش از وضعیت او خواند که انتقاداتی
بوده که وی به تشکیالت کرده است .بعد از آن رجوی گزارش نسرین را که داشت می خواند قطع کرد و گفت که مهری به خودم بگو که چی است
موضوع و حائل ومانع تو با این خواهر مریمت چی است؟ مهری جواب نداد .همه جمعیت فریاد می زد نجس نجس بی ناموس و میز و صندلی
بود که واژگون می شد ...دوباره مسعود نعره زد که برای من در یک برگه بنویس که چه حرامی خورده ای و چه ضد ارزشی را نقض کرده ای؟
مهری باز هم سکوت کرد .رجوی ادامه داد که اگر حرف بزنی راهت باز می شود بگو تا طیب و طاهر بشوی و این گفتن تو را پاک می کند.
مهری باز هم سکوت کرد .بعد برخی از خواهرهای سیاسی خشمگین پائین آمده و بدری پور طباخ و تهمینه سیلی به گوش مهری زدند و برخی
تف می انداختند به صورت او بعد از آن سروناز چیت ساز یا همان سروی گفت که مهری بای به برادرها می دهد و خیانتهایش به شما را باید
بخواند و نرینه کوکی اش را و راهش از اینجا باز می شود که در همین حال مهری بغضش شکست و با گریه و زاری از جلسه فرار کرد و
!به اتاق عقب سالن که محل تلفن زدن و پشتیبانی سالن نشست بود گریخت و در برابر چشمان حیران ما رجوی او را زیر مشت و لگد گرفت.
توضیح اینکه :بای به برادرها می دهد یعنی اینکه دلش برای آنها می سوزد و به حرف و فکر آنها توجه می کند .نرینه کوکی یعنی اینکه دنبال این
است که مثال مردهای آن قسمتی که وی کار می کرد از چه چیزی خوششان می آمد و مهری برای آنها در نظر می گرفته و رعایت می کرده مثال
احترام به عقاید آنها .آن روزجلسه بهم ریخت و تعطیل شد .فردای آن روز رجوی مفصل حدود ۸ساعت مداوم حرف زد و مهری در نشست نبود.
بعد از آن دیگر مهری را ندیدیم تا اینکه بعد از سرنگونی صدام در سال  ۱۳۸۲باز نشست برگزار شد و بصورت کال کنفرانس مریم رجوی از
فرانسه و اور سورآواز و همینطور مسعود رجوی .در این نشست باز هم تعدادی به نشست نیامده بودند و یکی از آنها مهری موسوی بود که وقتی
گزارش وضعیت شورای رهبری را به رجوی می دادند و رجوی با یک آیه شروع کرد و گفت که بر پیکرم تازیانه نزنید و خالصه جلسه خیلی
هیجانی شده بود .در این جلسه که خیلی از زنان سوژه حمله و برخورد بودند مهوش سپهری از مقر مریم رجوی در اورسورآواز پشت بلندگو
آمد و در مورد مهری موسوی گفت هر چی هست بخاطر شورای رهبری بی عرضه اونجا است من بودم قرص سیانورش را در دهان کسی که
می خواهد خیانت کند به مسعود می شکستم ،مگر آنجا تضمین جمعی وجود ندارد پس پازل شورای رهبری چه شد.
توضیح اینکه :پازل شورای رهبری یعنی اینکه همه به هم وابسته و پیوسته هستند و باید باشند .اینها اصطالحاتی بود که از روز اول که به این
تشکیالت وارد می شدیم فرهنگ خاص خود را این سکت به ما دیکته می کرد.
فردای آن روز باز هم کال کنفرانس با رجوی داشتیم و رجوی گفت که یک جسد دیگر روی میز من مهری موسوی ...و ما همه فهمیدیم که مهری
نابود شده است .و خالصه باز هم  ۱۰ساعت نشست ناموس و بی ناموس بود که مژگان پارسائی ادامه می داد و حاّل ما که نمی گذاریم که از این
جسد سوء استفاده بشود و خطاب به مسعود رجوی گفت واقعا برادر مسعود مهری عاشق شما بود! و نگفتن تناقضاتش باعث این وضعیتش شد.
فردای آن روز در دستور تشکیالتی عملیات جاری مسئول عملیات جاری ما که حمیده شاهرخی با اسم مستعار افسانه بود گفت که بله مهری
موسوی در اعتراض به محاصره قرارگاه خودکشی کرده و نامه اش هم هست که نوشته و امضاء کرده است.

و بعد در اولین نشریه که بعد از سرنگونی صدام منتشر شد مهری موسوی را جزو کشته های جنگ و بمباران معرفی کردند در حالیکه جنگ تمام
شده بود و مهری زنده بود و برای رد گم کردن قتلهای سیاسی که در تشکیالت مجاهدین اتفاق افتاده است اینطوری مطرح کردند».
مهری موسوی حتی تا بعد از سرنگونی دولت عراق و برقراری دولت موقت جدید زنده بود و درست قبل از انتشار نشریه جدید مجاهد بعد از
سرنگونی صدام سازمان نام وعکس وی را در لیست کشته های جنگ چاپ کرد.
من نشستهای درونی شورای رهبری معروف به دیگ این خانم را بیاد دارم که چگونه این خانم سالها در مناسبات تحت شدید ترین فشارها بود و
بارها نسبت به او توسط مهوش سپهری و دیگران فحاشی و کتک کاری کرده اند تا اینکه سر انجام وی در مقر تبلیغات اقدام به خودکشی کرد.
البته همان موقع که مدتی بعد از جنگ بود ما را خیلی فوری برای نشست جمع کرده و مسعود رجوی گفت که یک جسد دیگر روی میز من و آه و
فغان بسیار که حاّل چه بگوییم.
موضوع با تفسیر بسیار بررسی شد و حتی از قسمت خودشان که آن موقع آشپزخانه بود مطرح شد که نیامدن با انقالب خواهر مریم علت این
خودکشی بود .واینکه در تعارض با تشکیالت اینکاررا کرده است ا ّما من بعد درگزارش کاویانی(گزارشی که کلیه ارتباطات و مراودات با
نیروهای آمریکایی درآن قید می شد) مطرح شد که به نیروهای آمریکایی گفته اندکه این خانم در اعتراض به اقدامات آمریکایی ها وحمله به
قرارگاه خود را کشته است ودست نوشته و وصیتنامه او بعنوان سند حاضر است! اما حتّی ّلیه پایین تر از شورای رهبری سرسوزنی از موضوع
حت ّی به منظوراعتراض به آمریکایی ها هم خبرندارد و همه فکر می کنند که این فرد براثر ترکش وشهید شده است.
در نشست مخصوص شورای رهبری مطرح شد که محبوبه سوفاف و معصومه پور اشراق در جریان حمله نیروهای ائتالف به نقطه آنتن شنود که
در جلوّل قسمت اطالعات زده بود کشته شدند و حتی به مرگ شهین حاتمی هم مرموز و مشکوک بود بخصوص که شهین اصال در این قسمتها
نبود و حتی مشکالتی هم با تشکیالت داشت .یا همینطور در مورد نحوه کشته شدن مینو فتحعلی که مدتها حتی در انفرادی تو سازمان بود هیچی
نگفتند و مینو را هم جزو کشته های جنگ آوردند .اما هر گاه که ما از نحوه شهادت بقیه سوال می کردیم مورد موأخذه قرار می گرفتیم که سوالت
یعنی چه و سازمان هر چه را که ّلزم بداند می گوید.
مرضیه علی احمدی و نزهت ارزبیگی هم از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدین بودند .بعد از اوج گیری تسلط آمریکایی ها بر عراق و
سقوط قطعی صدام حسین دیکتاتور سابق عراق ،این دو خانم گرفتار فرقه به هنگام بازگشت به قرارگاه اشرف با خوردن سیانور (یک ماده کشنده
که بصورت ۲عدد کپسول سازمان در اختیار افراد می گذاشت) خود را کشتند و سازمان به ما که ّلیه شورای رهبری بودیم گفت که اینها سیانور
خورده اند اما دراعالم رسمی آنها را جزو کشته های جنگ اعالم کرد .اما در مورد شهادت شهین حاتمی هیچی نگفت و فقط او را جزو کشته های
جنگ آورد.
مطمئن باشید که اگر اطالعات مربوط به خودکشی بقیه هم قابل ّلپوشانی بود سازمان این کار را می کرد و در نشست شورای رهبری مطرح نمی
کرد .منتهی یک اطمینانی هم به دستگاه شورای رهبری خودش داشت که بعضی مسائل درز پیدا می کرد.
ّلزم است به این نکته هم اشاره کنم که علیرغم اینکه این اعالم در بیرونی در مورد مرضیه علی احمدی و نزهت ارزبیگی در یک هزیان گویی
دیگر در نشریه  ۳۹سال ۸۴نوشته می شد که این دو به دست اکراد کشته شدند و پیکر غرق در خون آنها و....
این عین نوشته نشریه مجاهد است:
«سرازتن جدا شده وخون چكان مجاهد شهید جاوید حسیني ،بدن مجروح و غرق در خون مجاهد خلق رسول آبافت ،پیكرهاي خونین خواهران
ِ
شهیدم نزهت ارزبیگي و مرضیه علي احمدي كه توسط همپالگیهاي شما در وزارت اطالعات و همدستي مزدوران محلیشان و با لباس كردي در
منطقه جلوّل به شهادت رسیدند ،فراموش نميشود .براي ما روشن است كه دلیل این یاوهگوییهاي وافر شما ،دستان آلوده تا مرفق شماست كه به
هیچ طریقي پاك نخواهد شد».
اما واقعیت این است که پیکراین دوخانم بر اثر خوردن سیانور کبود وبدون خونریزی بود ودراین رابطه مسعود رجوی بسیار خوشش آمده بود و
از کارآنها تقدیرمی کرد اساسا منطق رجوی روی همین کارها سوار است».
پایان نوشته ها ی بتول سلطانی

حسین مرادی همسر بتول سلطانی
زمانیکه خانواده ها به پشت درب لیبرتی آمدند .نام حسین مرادی نیز درلیست بیماران پزشکی قرارگرفت .تا حسین مرادی هم با آلبانی اعزام شود.
این بدلیل احتمالی بود که سازمان می داد واینکه بتول سلطانی هم به پشت درب لیبرتی بیاید وباز مثل اشرف مسئله رقص رهایی را با بلندگو
مطرح کند .برخالف اشرف درلیبرتی بدلیل کوچک بودن محیط وعدم امکانات موجود مثل اشرف که سازمان می توانست با بلندگو سرودها را

بعنوان پارازیت پخش کند تاصدا به افراد تشکیالت نرسد .درلیبرتی امکان رسیدن صدا بسیارزیاد بود .این مسئله بویژه درمورد زنان تشکیالت
حساستربود .زیرا برای آنها قابل فهم بود که موضوع چیست! .ا ّما باّلی  ۹۸درصد مردان تشکیالت حتی باشنیدن چنین مسائلی ازجانب بتول
سلطانی ،بازهم نمی توانستند باوریا هضم کنند که چنین مسائلی درسازمان وجود داشت! .نه تنها درون سازمان ،بلکه کسانی هم که ازسازمان جدا
شده اند ،درابتدا باورنمی کردند وفهم چنین مسائلی برایشان سخت است .ا ّما اینک درالبانی اکثرا ً می دانند ویا کسانی که دراروپا هستد.
مهری موسوی وبرادرش احسان سوژه های نشست طعمه

مهری موسوی
درنشست های طعمه سال  ،۸۰یکی از سوژه ها که پشت میکرفون آوردند ،احسان موسوی ،برادرمهری بود .مسئولین سازمان اورا به این شکل
معرفی کردندکه« :شبیه یک معتاد تریاکی است .آدمی گوژ کرده ،نه باکسی حرفی می زند ونه با کسی رابطه ایی دارد ودرانبارمخابرات برای
خودش یک گوشه ایی کارمی کند .اودرمناسبات َگرد مرگ وپاسیویته می پراکند» .رجوی ونسرین(مهوش سپهری) هم با او حرف می زدند .اوهیچ
واکنشی نداشت ،هیچ حرفی نمی زد .اورامجبور می کردند که صاف بأیستد و گوژ نکند .می گفتند که اوازقصد چنین کاری می کند .خیلی فشار
ازاولی که گوژ داشت ،خراب ترشد .ما فهمیدیم که گوژاو
آوردند که گوژ خود را صاف کند .النهایه وقتی مجبور شد چنین کاری بکند .حالتش ّ
مادرزادی است .درهمین نشست خواهراورا(مهری موسوی) .صدا زدند .چیزی که برای من عجیب بود ،بااینکه خواهرش ازستادسیاسی بود .ا ّما
حالت نزاروگرفته ودرخودی داشت! .رجوی مهری را صدا زده بود که به برادرش تیغ بکشد تا اوتکانی بخورد! .ا ّما مهری سرد ترازآن بود که
جزچند کلمه بی روح به بردارش بگوید! .پس ازساعت ها بالخره با فشارنسرین (مهوش سپهری) گفتند که او انقالب کرد! .ویک لحظه درچشمان
او برق انقالب را دیدند؟! .وایداسکرین چند باراین لحظهٔ انقالب کردن چهره اورانشان داد .همین یک لحظه ،منهای اینکه حرفی بزند کافی بود
برای اثبات انقالب او؟ .سپس ازاو«بعنوان شاخص انقالب مریم درنشست های طعمه» یاد کردند! .پس ازنشست های طعمه نیز ،مسئولیت بسیار
باّلیی به او دادند .وازطرف مخابرات به همهٔ اف ام ها(مراکز) می رفت .اورا تا سال  ۸۸می دیدیم که به اف ما( یکم) هم می آمد .ا ّما همان گوژ
را داشت وبراثر تردّد بسیار ،اینبار زانوانش درحین راه رفتن به هم برخورد می کردومی سائید .طوری که احساس می کردی ،همین لحظه ممکن
است زمین بخورد .معلوم بود که چند مدّت دیگر زانوانش ناکارمی شود! .ا ّما برغم اینکه درچنین وضعیتی بود ،هرروز کاراوسرکشی به مخابرات
مقرهای دیگربا پای پیاده بود .من می دانستم که سازمان می خواهد مطرح کند که هرکسی انقالب کند! ،چنین توانایی هایی دارد! .وبرای اثبات این
امربه این شکل اورا درمقر ها می چرخاند تا همه ببینند ،که به اومسئولیت باّلتری داده اند .ازطرفی من آنموقع وضعیت مهری موسوی را به این
شکل نمی دانستم .فقط همین قدر قابل فهم بود که وقتی درمقابل رجوی به برادرش چیزی نگفت! .خودش یک مشکلی دارد! .درحالیکه ما نمی
دانستیم که سوژه اصلی ،خود مهری موسوی بود ،نه احسان! .می دانم نفرات دیگری هم درآینده چیزهای بیشتری خواهد گفت .ما هرگز نمی
توانستیم دراشرف باکسی حرف بزنیم به همین دلیل اطالعات ما همیشه کوراست .به احتمال قوی رجوی با برجسته کردن برادر اودرتشکیالت ،می
خواستند برروی مسئله مهری ،سرپوش بگذارند ودرآینده بتوانند از برادرش استفاده کنند.
در۱۳آذرسال ۹۵یکی از بچّه ها که درآلبانی جدا شده گفت «:همانجا(درنشست طعمه) احسان با من محفل داشت ومسائل را به من گفته بود و
احسان را بدلیل خواهرش درنشست سوژه کردند ،تا برعلیه خواهرش استفاده کنند .زیرا مهری می خواست از سازمان جدا شود .مهری را
درنشست ها کتک زده اند ،وزیر ضرب سازمان است ».وی ادامه داد«:وقتی مهری موسوی را هم درنشست طعمه آوردند تا برعلیه احسان حرف
بزند .همانجا هم مهری چیزی نگفت! .مهری موسوی و مینوفتحعلی یک پرونده بودند ،که پس از بمباران کشته شدند .ا ّما گفته شد که دربمباران
امریکا کشته شده اند».
یک خاطره ازمینو

سال  ۷۶من فرمانده دسته بودم ،مینوفتحعلی هم درستاد اف ام  ۵کاردفتری وپرسنلی انجام می داد .قرارشد بنا به درخواست «غ -ن» که هم رده
من و تحت مسئول من بود .بدلیل اینکه ازدست ٔه من می رفت ،یک نشست خدا حافظی برای اوبگذاریم .مینو فتحعلی به من گفت :به من گفته شده
در این نشست خداحافظی من با شماباشم .مینودرآغازنشست به سختی جدایی ازتن واحد ها و دسته ویگان برای افراد صحبت کرد .باآرزوی اینکه
درجای جدید هم ،همیشه مناسبات خوبی بادیگران داشته باشید(.اآلن یادم آمد که هیچ صحبتی ازمریم رجوی ،که ترجیح بند همیشگی حرف ها
ونشست های تشکیالت بود ،برزبان نیاورد!) دراین میان «غ -ن» هم مثبت حرف زد ا ّما یکباره درپایان گفت :من یک انتقادی به سیامک دارم می
خواهم همینجا پیش ب ّچ ه ها بگویم .مینو جا خورد وبا مهربانی گفت :اآلن نشست انتقادی نگذاشتیم ،برای خداحافظی و...است ،اواصرارکرد...
ومینوناراحت شدوگفت :این درست نیست چون ما برای انتقاد نشست نگذاشتیم تو گفته بودی فقط برای خدا حافظی ،...من به مینو گفتم :خواهش می
کنم بگذارید انتقادش را گفته وحرف دلش را بزند .هرچی که درذهنش مانده ...اینطوری خیلی بهتراست ،...ازاینکه او سماجت داشت مینوازهمین
ناراحت شد .به هرحال اوانتقادش را کرد .اگرچه درپایان انتقادش گفت من سیامک راقبول دارم وبا اوراحت بودم .ا ّما مینو روی اصرا او،
دیگرهمانی نبود که چند لحظه قبل بود! .زخمی شده بود .زیرا چنین رویکردی برایش قابل هضم نبود وازاو نمی پذیرفت! .درهمان یک نشست
کوتاه  ،تصویری که ازمینو پیدا کردم ،فهمیدم خیلی آدم محتوایی وبلحاظ انسانی قوی وپایبند به ارزشها وصمیمیّت میان انسانهاست .نمی دانم شاید
هم به مینو گفته بودند که به «ن -غ» میدان ندهد ...می دانستم مینو۵-۴سال زندانی رژیم بود وهمین ویژگی درچهره ونگاه همیشه دردمند ،معصوم
وپرعطوفتش بخوبی دیده می شد .ا ّما تا بحال درونش راازنزدیک تا این ح ّد حس نکرده بودم.

فرارمینو فتحعلی ودستگری او
در ۱۳آبان سال ۹۵اطالعات جدیدی ازمینو فتحعلی بدستم رسید .ل -چ یکی ازجدا شدگان گفت«:من درپارسیان رفت وآمد داشتم ،محمد زرافشان
همان روزی که رضا محمدی ومینوفتحعلی ازپارسیان فرارکردند .موضوع را به من گفت«:رضا محمدی که در ح  -ت (حفاظت وتردّدات)
مقرپارسیان( مقر رجوی) بود .وبه همین دلیل همیشه امکان دسترسی به سالح ( کلت وکالش و نارنجک  ...وآرپی جی)وخودرو را داشت .زیرا
کارت عدم تعرض داشتند ومی توانستند درشهربدون مانع ازایستگاه های پلیس و ...بگذرند .مینو فتحعلی با رضا محمدی رابطه داشت وهمدیگر را
دوست داشتند ،فرارکرده اند ( این نظر آنهاست زیرا موضوع خاص ی که مینودرباره رقص رهایی به رضا محمدی گفته بود را نمی دانستند.
وفرارمشترک را به حساب دوست داشتن همدیگر گذاشته شده است ).سازمان سریع به استخبارات عراق اطالع داد .وهمزمان سه اکیپ گشت
نظامی سازمان هم به تعقیب آنها پرداختند .دریکی ازاکیپها محمد زرافشان( رده ام قدیم) را بدلیل اینکه زبان عربی را از ایران می دانست ،همراه
کردند .درجاده ایی که به مرز اردن می رود واآلن نقطه اش یادم نیست چون من هم درگذشته این مسیر را درتردّدات رفته ام .مینو ورضا را
دستگیرمی کنند.

تیم اسکورت حفاظتی که مینو فتحعلی را دستگیر کرد

محمد زرافشان

به ما گفتند :چرا همانجا آنها را نکشتید؟!
محمد زرافشان گفت «:وقتی که مینو ورضا را دستگیر کردیم وبه پارسیان آوردیم .به ما گفتند «:چرا همانجا آنها را نکشتید؟! گفتیم ما نمی
دانستیم .گفتند باید همانجا می کشتید! .مگرکسی که فرارمی کندحکمش مرگ نیست؟ باید همانجا می کشتید! ».پس ازآن مینو ورضا راهمانجا
انداختند زیر کتک افرادی که بودند وبه ما گفته شد :شما اینجا نأیستید وبروید! .ما می دیدیم که مینو ورضا را می زنند وازآنجارفتیم».

مهوش سپهری( نسرین) درکناررجوی ومریم ،نسرین درهمان سال  ۸۰به همردیفی با رهبری عقیدتی رسید.
( نگارنده کتاب :نکته مهم اینست که تاکنون هرکسی که فرارکرده ودستگیر شده ،چنین حکمی وسخنی درمیان نبوده ،که باید اورا می کشتید! .بلکه
با زنده دستگیرکردن اومی خواستند ،اطالعات اورا هم بدست آورند .تنها موردی که پس ازدستگیری ،درسطح باّلی سازمان(مهوش سپهری-
نسرین) چنین سوالی کرده که چرا نکشتید؟ مربوط به مینوفتحعلی است! .فقط به فقط بدلیل دو جرم اساسی ومرز سرخ رجوی ،یکی زن بودن(
ودوم ومهمتراز آن ،افشای مسئله رقص رهایی که برای رجوی ،تمام حیثیّت شخصی
نوامیس ایدئولوژیک – یعنی در ملک وطلق رهبری بودن) ّ
رده مینو فتحعلی ،بنفع رجوی بود تازنده اش! .زیرا ثبت می شد که مینو زنده دستگیر شده! .وسازمان فکر
اش به آن بسته است! .به همین دلیل ُم ٔ
می کرد اطالعات رقص رها یی را هم مینو به به رضا محمدی داده است ودیگر سربه نیست کردن آنها ،باید بدست سازمان صورت گیرد .برخالف
سایر سوژه ها ،درباره این دو فرد ،منافع سازمان این بود که درجا درهمان صحنه فرار کشته شوند .تا مجبورنباشد بعد آنها رازندانی ودراشرف
ودردزندانها بقتل برساند ،وپرونده به فراروکشته شدن آنها خاتمه داده شود .وهم زهر چشمی برای سایرشورای رهبری که درجریان بودند یا قرار
می گرفتند باشد.

سمت راست مهوش سپهری درکنارمژگان پارسایی و مریم ومسعود رجوی

مهوش سپهری ( نسرین) قاتل نسرین احمدی و...

شرح قتل نسرین احمدی بدست مهوش سپهری
 نسرین احمدی  -نسرین وضع روحی خراب ودرهم شکسته ای داشت به گفته خودش  ۴سا ل هم درزندان ایران بسر برده بود ودرعین حالازتحت برخورد قرارگرفتن درسازمان خیلی می ترسید وتصمیم به خروج از سازمان داشت.اوراننده نفربربی ام پی وان بود .مهوش سپهری عده
ای ازفرماندهان ازجمله خلیل رمضانی نصب را به دفترخوداحضاروافراد مذکوررابرای منصرف کردن نسرین ازتصمیمش برای خروج
ازسازمان به مدّت یکساعت توجیه کرد و به آنها گفت که نسرین قصد دارد ازاینجا برود وما باید هرطورشده اورا راضی کنیم تا نسبت به سازمان
واهداف آن وفادار باشد ودرتصمیم خود برای خروج ازقرارگاه تجدیدنظرکند زیرا اگرپای اوبه اروپا برسد بیم آن می رود که برعلیه سازمان
موضعگیری کرده ودست به افشاگری بزند .سپس مهوش سپهری دستورداد نسرین احمدی را به محل نشست ما آوردند وبا دیدن او ،مهوش
ودیگرفرماندهان حاضردرجلسه سعی کردند به نوعی نسرین را ازتصمیم خود منصرف سازند ا ّما نسرین بسیار مص ّمم بود وازابتدای شروع جلسه
ساعت یک بعد ازظهرتا ساعت هشت شب ادامه داشت همچنان درتصمیم خود پایدار ماند وبعد ازبحث وجدل های فراوان نسرین گفت :که به
هیچوجه تمایل قلبی وذهنی برای ماندن درتشکیالت ندارد ومی خواهد سازمان هر چه زودتر زمینه خروج اورا ازقرارگاه اشرف فراهم کند.
درحوالی ساعت هشت شب بود که ناگهان مهوش سپهری بسیارعصبانی شد وبا میله آهنی که از قبل آماده کرده بود به نسرین حمله ورشد وآنقدر
میله آهنی را برسراو زد که نسرین روی زمین افتاد و به حالت اغماء فرورفت .یکی ازفرماندهان با دیدن این صحنه به مهوش سپهری گفت تا
اورا به بیمارستان منتقل کنند ا ّما مهوش درکمال خونسردی گفت :نسرین خود رابه موش ُمردگی زده است ولحظاتی بعد مشاهده کردیم که نسرین
قلبش ازکارافتاد.
من( خلیل رمضانی نصب) که خود ناظر این جریان وحشتناک بودم بسیاروحشت زده شدم ومات ومبهوت به جسد بی جان نسرین که دقایقی قبل
زنده و سرحال بود خیره شده بودم که بالفاصله مهوش به چند تن ازفرماندهان حاضردراتاق دستور داد تا جسد نسرین را ازآنجا ببرند .دوساعت
بعد دوباره مهوش سپهری حاضران در جلسه رابه دفترخود احضار کرد وگفت نسرین احمدی به علت سابقه بیماری سکته مغزی کرده وبه ما
هشدارداد تا دراین مورد با کسی سخن نگوئیم وهنگام بدرقه ما از دفترش گفت :شتر دیدید ،نه دیدید!! .پیکراو درمزار اشرف بخاک سپرده نشد.

مهوش سپهری ( نسرین) ازاعضای منتخب مریم رجوی برای شورای رهبری زنان درسال ،۷۲حدودا ً دوسال بعد چنین قتلی انجام داد.
(پرداختن به نسرین (مهوش سپهری ) ،خود یکی ازمقوّلتی است که پرده ازبسیاری جنایات وفساد سازمان را برمال می کند .ودراین فرصت نمی
گنجد تا بخواهم پرده ازحقایق زنی که نقش بریا را درساز مان مجاهدین بازی کرد راتشریح کنم .اما درآینده اورا معرفی خواهم کرد .نسرین
ورجوی دریک زمینه پیوند دارند....بطورسربسته گفتم ،...می دانم که نسرین ومریم ورجوی اولین کسانی هستندکه این مطالب را می خوانند!).
درقرارگاه باقرزاده ،آذر( محبوبه جمشیدی) و زهره شفایی و ...هم بودند که درجریان تعقیب ودستگیری مینو فتحعلی بودند).

محبوبه جمشیدی سمت راست مریم رجوی مسئول ستاد حفاظت رهبری درپارسیان
محبوبه جمشیدی هم اکنون حفاظت مریم رجوی و حفاظت نزدیک مریم درمراسم های مختلف درپاریس است.

زهره شفایی نفر سمت راست درکنار مریم ومسعود رجوی

محمد زرافشان درلیبرتی

ّلزم به ذکر است که زهره شفایی۶ ،تن ازاعضای خانواده اش ،ازجمله پدرومادراو بدست جالدان رژیم خمینی جان باخته اند .ورجوی با سوء
استفاده ازچنین سرمایه ایی دست به چنین فسادو جنایتی می زند.

زهرشفایی بیش ازیکسال فرمانده مرکز ۵بود .ودرسال ۷۷درنشستی که برعلیه من تشکیل دادند ،درهمین نشست زهره ،به من گفتند:
پاسدارخمینی! .ومن هم درجواب همه اعضای قدیمی سازمان که دراین نشست حضورداشتند .باخشم وفریاد به زهره شفایی گفتم «:تو خودت هم
خوب میدانی که خود ّلجوردی هم دربازجویی های من دراوین بود ومرا شکنجه کرده وسپس درورود به گوهردشت هم مراتهدید کرد کتک زد...
وبعد ها هم درسلول انفرادی هم آمد وتهدیدم کرد ،وهرفشاری را به من آورد »...معموّل وقتی خشمگین می شوم همه چیزرا می گویم .همانجا با
خشم خطاب به زهره گفتم« بگو هرکسی که پشت جمع قایم شده! ،خودش بیاید جلو من وحرف بزند! ،چراجمع رابرعلیه من بکارمی گیرد؟.
هرکسی پشت این جمع قایم شده ،می کشمش بیرون! ».آنوقت ها من هرگزنمی دانستم یا فکرنمی کردم آن کس ،کسی نیست جز خود رجوی!.
وادامه این فشارها وسرکوب وکتک زدن وبی حرمتی ها ،...النهایه به نامه نوشتن به رجوی منجرشد ونامه ام را  ۴بارآورده وپرتاب کردند بطرف
من .وپس از ۴روزاعتصاب غذا ،تصمیم به خودکشی گرفتم .تا رجوی بداند که چنین کارهای کثیفی درتشکیالت صورت میگیرد .فکرمی کردم
بامرگ من ،رجوی ازچنین کثافت کاریهای آگاه وباخبر می شود ،وچنین نشست های پست وپلیدی راازتشکیالت جمع می کند .آنقدرعاشق بودم که
فکرنمی کردم ،کسی که شکنجه می کند خود رجوی است!.
زهره شفایی خود بمدّت  ۵سال زندانی سیاسی رژیم خمینی دراصفهان بود .وتمام پرونده من رامی دانست .زهره شفایی خود اززنانی بودکه دردفتر
وازاولین زنانی که دررقص رهایی شرکت داشتند .کاش کاش کاش پدرومادرقهرمان اوهم که بدست خمینی کشته شدند،
مریم و مسعود رجوی بود!.
ّ
می توانستند شاهد رقص برهنه وهمخوابی او رارجوی باشند .تا ببینند که چه کسی کمر سازمان مجاهدین واین مقاومت راشکست.
همان فرد جدا شده می گفت «:پس از سرنگونی صدام وقتی برای زیارت به مزار رفتیم .وسر قبرمینوفتحعلی رسیدیم من به دوستم گفتم «:مینوهم
مثل مهر موسوی دربمباران امریکا کشته نشد اوراهم کشتند!» .دوستم هم گفت «:بله اورا کشتند!».

درفیلم مستندی که مایکل ویرخبرنگارامریکایی از سازمان مجاهدین ساخته است .مینو فتحعلی را جزء کشته شدگان حمله امریکا نام می برند(.
دردقیقه ۲۴:۵۲این فیلم تصاویرمزارمینو نشان داده می شود این فیلم روی یوتیوپ است «:فیلم مستند راجع به سازمان مجاهدین خلق»

حسن نظام درکنار رجوی  ۳۰خرداد ۷۳

حسن نظام الملکی ضد اطالعات مجاهدین ونفرکنترل امنیتی مایکل ویر

حسن نظام چند ماه بعد ازخرداد سال ۷۳که درکناررجوی ایستاده وگزارش اطالعاتی درمانورنظامی می دهد ،...یکی ازاصلی ترین وکثیف ترین
بازجویان رجوی درزندانهای سال  ۷۳بود ،...او یکی ازاعضای سازمان بنام «فرید» را ،پس ازشکنجه های وحشیانه ،لخت مادرزاد برهنه کرده
و وادارمی ساخت تا روی چهاردست وپا راه برود وصدای اّلغ را دربیاورد ودرحین چنین اعمالی ،فرید را آزار جنسی ...هم می داد .من خودم
برای اولین بار این را شنیدم و فرید خودش برای من ویکی دیگر ازدوستان تعریف کرده بود .فرید وقتی اسم حسن نظام می آید رعشه براندامش
می افتد .دوستان هستند وحقایق را خواهند گفت ومن هم نوارصوتی را به دادگاه ومجامع حقوق بشری ارائه خواهم داد .نه یک مورد دراین باره،
بلکه چندین مورد ازقتل وشکجه وکشتن زیر شکنجه ،...حسن نظام الملکی  ۴سال زندانی سیاسی رژیم شاه بود .به همین دلیل حسن نظام ،همیشه
همراه با مایکل ویر ودرکنار او قرار داشت .واورا بلحاظ امنیتی دراین دیداراز پایگاه سازمان درآلبانی وصحبت ومصاحبه با اعضای ،زیرچک
وکنترل قرارمی داد.
( اگردوستانی باشند که با آقای مایکل ویر خبرنگار پیشین سی ان ان بگوید که مجاهدین چه کاله گشادی سرش گذاشته اند!.برای این
گزارشگرمجرب خوب است .من می توانم تمام اطالعاتم را دراختیارشان بگذارم .آنگاه بروند وتحقیق کنند).
ّ
آقای رجوی!
می توانم سوال کنم :آنچه برمینو فتحعلی و ...گذشت! ،چه تفاوتی با ماجرای زهراکاظمی وریحانه جباری دارد؟.

زهراکاظمی

ریحانه جباری
تنها تفاوت این بود که مینو فتحعی مادری ،خانواده ایی وآشنایی وهیچ کسی را نداشت! .وهیچ کمپینی هم برای او ایجاد نشد .درسیستم توتالیتاریسم
ما با حقایق دردناکی مواجه هستیم.

عکس تشییع زهرا کاظمی

مادر ریحانه برمزار دخترش

آقای رجوی! حت ّی درسایت های شما نیز پیام شما و عکسهای ریحانه در ۸مارس چاپ می شود:
ایران – آزادی ای خجسته آزادی

اسفند  ,۱۱سهشنبه ۱۳۹۴
«آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران،درپیامی که بعد از اعدام ریحانه جباری در تاریخ  11آبان  93از سیمای آزادی پخش شد گفتند:دختری
کرده است،یعنی دردفاع از خودش به مقابله پرداخته با نرینه وحشی اطالعاتی مهاجم ،پس آفرین بر او و معروف قیام که به معنای واقعی کلمه به
کسی که دژخیم و مامور کشتاپوی دینی را بکشد،البته که قهرمان است و باید عمل قهرمانانه او را تا نیست و نابود کردن آخرین مهره درود بر او
ارتجاع دست ازمبارزه و مقاومت وّلیت فقیه اطالعاتی ادامه داد....بله مردم ایران تا سرنگونی تمامیت این رژیم جهل و جنایت و نابودی اندیشه
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی برنمیدارند و بی شک بزودی این آخوندها را به زباله دان تاریخ می افکنند،همانطور که خانم
گفتند:آخوندها ازجایی سرنگون میشوند و ضربه نهایی را خواهند خورد که اصال آنرا بحساب نمیآوردند،یعنی نیروی تغییر در ایران یعنی
».....زنان

عکس ریحانه جباری در مراسم 8مارس روزجهانی زن

رجوی ومریم دراشرف ولیبرتی ،همه اعضای سازمان را درطی یکربع قرن ،نرینه وحشی توصیف میکردند .مهاجم اطالعاتی رژیم آخوندی به
ریحانه جباری را نیز نرینه وحشی خطاب میکند .مابا شنیدن چنین پیامی ،همیشه شرم داشتیم ،ازچنین توصیفاتی که پس ازاین پیام بازادامه
داشت .ا ّما سوال این است که آنکس که می خواست با زن مجاهد خلق وزندانی سیاسی ازبند رسته رژیم خمینی ،مینو فتحعلی همخوابگی(
تجاوز) کند ،نامش وصفت اش چیست؟.
خانم مریم رجوی! رئیس جمهوربرگزیده رهبری عقیدتی! .به مسعود بگویید «:اینکارتجاوزاست» .به مسعود بگویید «:من بعنوان رئیس
جمهوربرگزیده ،مادرایدئولوژیک زنان مجاهد! ...،ومینو فتعلی ،چنین وظایفی برعهده دارم»...

مینوفتحعلی یکی ازاین میلیشیاهایی بود که ازکوران مبارزه وسالیان زندان وشکنجه ها گذشت ،وخودرا برای ادامه مبارزه به عراق وسازمان
رساند .او آمده بود برعلیه خمینی وخامنه ایی بجنگد ،هیچکس فکرنمی کرد رجوی چنین طالع نحسی داشته باشد.

چه کسی فکرمی کند ،من راضی هستم به نوشتن چنین مسائلی؟ .چه کسی فکرمی کند بانوشتن این مسائل خوشحال میشوم؟ .ویا اوخوشحال می
شود؛ .هرکسی که خوشحال می شود ،ریگی به کفش دارد! .چنین حقایقی ،نه خوشحال کننده ،بل دردناک وکشنده است .قرارنبود آرمانی که بهترین
فرزندان این میهن ،فدای آن شدند ،چنین فرجامی داشته باشد .رژیم جنایت پیشه آخوندی ،چه سوء استفاده ایی می تواند ازاین حقایق داشته باشد؟.
رژیمی که خود درکهریزک وبنا به گفته نمایندگان مجلس خود ،به زنان تجاوزمی کند! ،جایی برای سوء استفاده ازاین حقایق ندارد .واتفاقا ً بعکس،
همین رژیم ،تظاهرات مردم را به سازمان مجاهدین منتسب می کند ،تا مستمسکی برای سرکوب بیابد .نام سازمان مجاهدین ورجوی ،تنها تیغی
است دردستان رژیم آخوندی برای سرکوب مردم ،حتّی در خروش وتظاهرات دی ماه  ۹۶مردم درسراسر میهن نیز ،برغم اینکه هیچ نشانی
ازسازمان یافت نشد ،جزیک عکس رهبری ،مقاومت که با پول و ،...برکوچه ای تاریک نصب وازآن فیلمرداری کند ودرسایت مجاهدین نمایش
دهد؟.
توضیحی برطرح:
روزی که درآسایشگاه درقرارگاه اشرف درفاصله میان دوتخت نشسته وبه نقاشی ازجنایات رژیم خمینی و زندانهایش می پرداختم .هرگزفکرنمی
کردم در سازمان وحرامسرای رجوی نیز تجاوز صورت بگیرد.

پس ازسرنگونی صدام درسال  ۸۲وقتی ازطرف دولت امریکا دراشرف مورد اسکرین قرارگرفتیم .من هم بعنوان عضو مجاهدین همین نقاشی
وطرح فوق را به مصاحبه کننده امریکایی نشان دادم ،وگفتم «:این طرح تقدیم به زهراکاظمی است خبرنگارکانادایی ایرانی اصل که درزندان اوین
بدست مرتضوی جنایتکارمورد تجاوزقرارگرفته و وزیر شکنجه کشته شد .دریک ماه اخیرمقامات رژیم جمهوری اسالمی ازقتل زهراکاظمی
بدست مرتضوی پرده برداشتند .میدانم روزی ازشیوه قتل مینو فتحعلی ...بطورکامل پرده برداری خواهد شد .همچنانکه من اینروزها به شواهد
ومدارک جدیدی دست می یابم ،...کالن پرونده سنگینی بازشده که سربازایستادن ندارد .میدانم روزهای دیگر ،کسان دیگری خواهند آمد وحقایق
بیشتری را بازگویی ُمهرخواهند کرد.
شرایط ما ،دردورانی که رجوی با زنان شورای رهبر نشست می گذاشت
درسال۷۵بازگشت مریم ازفرانسه به عراق ،یک سرشکستگی سیاسی بین المللی با خود همراه آورد .مریم بعنوان موشک استراتژیک برای فتح
خارجه( آویخت بدامن غرب) ،هیچ راندمانی نداشت .تنها یک گسترش شورا ملی مقاومت را داشتیم؟ .که آنهم گسترش باسمه ایی وفله یی توسط
رجوی صورت گرفت .این چه گسترشی است که نیروهایش ،که همان بال نظامی شورا(ارتش آزادیبخش)می شود ،وتماما ً ازاعضای مجاهدین
متصوربود ،باید ازسایرنیروها وجریانات وشخصیت ها درخارجه باشند .ما برای فتح خارجه
وفرماندهان ارتش آزادیبخش بودند؟ .اگرگسترشی
ّ
رفته بودیم ،نه برای فتح شورای ملی مقاومت ،با تزریق فرماندهان نظامی ارتش آزادیبخش مستقر درعراق؟ .معنای این چیزی نبود جز شکست
بین المللی استراتژی سازمان درمقابل طرف حسابهای خارجی ،که جواب موردنیازرانگرفتند (مشخصا ً امریکا).
بازتاب شکست مریم درخارج ،فشاربرداخل تشکیالت بود
بنابراین رجوی روبه درون تشکیالت آورد .ازهمینجا بودکه هزارزن شورای رهبری شکل گرفت .ازهمینجا بود که همه فرماندهان ارشد سازما ن
و ارتش را به مقرها فرستاد .همه ما تع ّجب کردیم .عباس داوری  ،مهدی براعی (احمد واقف)،حمید عطایی ،ابراهیم ذاکری ( کاک صالح) و
محمودقائشهر و ،...که همیشه درکنار رجوی بودند .اینک تحت فرمان زنان مسئول اف ام ها(مراکز) قرارگرفتند ! .رجوی به زنان فرمانده مقرمی
گفت «:فردیّت اینها را درهم بشکنید .نکند حساب کنید که این برادراحمد واقف است! یا برادررحمان(عباس داوری) و ...باآن سابقه اسم ورسم...؛
رجوی اینچنین همه مردان را ازحول حوش خود دورکرد! .وازاین پس بازنان شورای رهبری کارهارا دنبال می کرد .ازاین پس تنها زنان شورای
رهبر ،درنشست رجوی حضورداشتند ،...رجوی طرحش راریخته بود .اینجا هم چند کارته بازی کرد! .هیچکس متوجّه طرح وبرنامه وبقول
رجوی( ط -ب) که برای توطئه وترفند درتشکیالت بکارمی فت ،نمی شد .اوخودش می دانست که چه هدفی رادنبال می کند.

حتّی درپراکندگی پس ازعملیات صیاد شیرازی که بم ّدت دوماه همه ارتش آزادیبخش به بیابانهای خارج اشرف رفته بودیم .بدلیل احتمال عکس
العمل وبمباران اشرف توسط رژیم ،تع ّجب اینجا بود که زنان شورای رهبری درقرارگاه اشرف بودند؟ .گویی پراکندگی فقط مختص مردان است؟.
همین روزها بود که رجوی با این سناریو با زنان شورای رهبری نشست های طوّلنی گذاشت .این نشست ها تا قبل ازسرنگونی صدام ادامه یافت.
ما تغییر حالت زنان را می دیدیم ا ّما نم ی فهیمدیم که داستان چیست .زنان باّلی شورای رهبری همه تغییر کرده بودند .مثل همان تغییری که مردان
پس اززندانهای رفع ابهام درسال  ۷۳داشتند ،وما علت این تغییررا نمی فهمیدیم.

زنی درآتش تابوها سوخت

هما بشردوست درمقابل چشمان دیگران درآتش می سوخت ،ا ّما هیچ مردی ومجاهدی به کمک او نشتافت.
درسایت های اینترنت آمده که هما بشر دوست کشته شده یا خودکشی کرده است .تا این نقطه  ،که من اطالع دارم ،این صحت ندارد .وبراثرموارد
دیگر خود کشی و قتل ها ...چنین برداشتی شده ،یا فرد ،غیرمسئوّلنه درضدیت کور باسازمان چنین حرفی زده است .هما بشردوست
درمحور۲ودرمقرما بود اگرهما زنده بود ،اوهم درسال  ۷۳دستگیر می شد ،کما اینکه همسرش دستگیرودراتاق ما بود.

همسر هما بشردوست
من شنیدم که درتنظیف سالح با کاوربود(لباس بارانی وبادگیر ارتش) وآتش گرفت وسوخت .سال  ۸۹جعفرثانی برای من تعریف کرد
وگفت»:هما برای تنظیف سالح هایی که گریسی ودروضعیت دپو بودند .بدلیل درست کردن آتش وگرم گردن گازوئیل داخل نیم بشکه ،برای
تنظیف سالح ها ،ازلباس پالستیکی سبزرنگ ارتش( کاور) استفاده کرده بود .آتش به کاوری که به گازوئیل وبنزین آغشته بود ،باعث شعله ورشدن
کاورمی شود .اواینطرف وآنطرف می دود وهول شده بود ...ودرآتش بطورکامل سوخت.
به جعفرگفتم «:چرا نرفتی اورا بگیری و ببری خاک رویش بریزی یا با پتو و ...احاطه اش کنی؟» .جعفر نفس تند وعمیقی ازسینه خارج کرد وبا
حالت تع ّجب ازحرف من ،گفت«:مگرتوفضای آن سالها را نمی دانی که چطور بود! ،نمی شد به سمت خواهرها بروی! ،چه برسد به اینکه بروی
بغلش کنی وببری؟!».با حیرت پرسیدم «:یعنی همانطورمی سوخت وشما نگاه می کردید!» .گفت «:چکار می توانستیم بکنیم؟! .هیچ کس جرأت
نداشت برود اینکار را بکند!» .گفتم «:باورم نمی شود! ،اودرآتش می سوخت! ،این چه حرفی است که نمی شود دست زد ،واورا گرفت برد تا آتش
را خاموش کرد؟» .جعفر گفت «:اگرما چنین ذهنی نداشتیم ،می توانستیم اورا نجات دهیم .ازمارکی(تهمتی) که به ما می زنند می ترسیدیم!».
من هرگزنمی توانم چنین استدّللی را بپذیرم! .ولو اینکه کثیف ترین تهمت را هم می زدند ،باعث نمی شد تا شاهد سوختن هما باشم .کثیف ترین
کاراین بود که ازترس تهمت به کمک هما نرویم .نمی دانم چرا دارم اینها را می نویسم ،...باورم نمیشود ،...چنین استدّللی برای سوختن هما
بیاورند .رجوی چه ترس درجان همه انداخته بود! .این هم با ورم نمیشود! .همچنانکه تا همین لحظه هم نمی توانم هضم کنم.
یکی ازنفرات دیگرهم( ق -س) درسال  ۹۵درهمان محور(مقر) ۲بود ،درآلبانی به خانه من آمد ودرباره سوختن هما بشردوست گفت «:نفرات
دیگرهم که درصحنه بودند گفتند «:ما می توانستیم بگیریم وخاموشش کنیم .ا ّما می ترسیدیم چنین کاری کنیم».
وقتی حرفهای اوراشنیدم ،تا مدّتی مکث سنگینی مرا با خود برد .همه شاهد سوختن بودند ،...ا ّما مردی ،مجاهدی! ،ومردانی ومجاهدانی برای
خاموش کردن شعل ه هایی که می توانستند ،ازتن هما خاموش سازند ،ازترس تابو های رجوی ،شاهد سوختن وجزقاله شدن درونشان شدند.
هنوزهیچ کس نمی داند ،چه ترس ووحشتی درمیان اعضای سازمان وجود دارد .رجوی روی این ترس ،سالها طرح وبرنامه ریخت.
استالین درسالُ ۱۹۵۴مرد .اما روحش همچنان زنده بود وهیچ کس جرأت نفس کشیدن درتوتالیتاریسم اورا نداشت .تااینکه خروشچف درکنگره
بیستم حزب کمونیست شوروی درسال ، ۱۹۵۷سه سال پس ازمرگ استالین ،برای اولین بارازاستالین وجنایت هایش انتقادکند.
البته این حادثه جای موشکافی دارد .ومن هنوزنتوانسته ام اطالعاتی دراین زمینه بدست بیاورم .ا ّما میدانم با نوشتن همین میزان ازدانسته ها،
درآینده سرنخی بدست می آید .شنیده ام که هما کودکی درایران داشت وعواطف بسیاری به او ،وازطرفی خود شاهد بودم که هما ،بهیچوجه با
تفکیک جنسیّت حاکم برمناسبات سازمان ،سازگاری نداشت.
همچنانکه جدیدآ ً دربهمن ۹۶اطالعاتی کسب کرده ام که یک زن دیگربنام «فریده یوسفیان» در آتش سوزی بهنگام تنظیف سالح درسالهای پیشین
کشته شده است؟.
بالهای هما درآتش
فضایی که رجوی وسازمان از روابط زن ومرد ساخته  ،چنین بود که بالهای همایی که بدلیل بشردوستی ،به ارتش ومجاهدین پیوسته بود ،درآتش
بسوزد ،ا ّما کسی خاموشش نسازد .من نمی گویم همه تحت تأثیرچنین فضایی بودند! .ا ّما متأسفانه کسانی که آنروزآنجا حضور داشتند ،چنین بودند.
آیا مفهوم است که چرا رجوی ومریم ،تمام زندانیان سیاسی که به سازمان پیوسته بودند ،تابدین حد وقیحانه ،لجن مال میکردند؟ .میدانم اگریک
زندانی سیاسی درآن صحنه بود! ،هما را ازآتش نجات میداد! .رجوی به همین دلیل خصم زندانیان سیاسی بود.
آیا بخاطر می آورید درخودسوزی های دستگیری مریم رجوی ،بسیاری ازهمان خارجیان ،فردآتش گرفته را کمک می کردند وخاموش می
ساختند .همانها که رجوی با افتخار به چنین شیوه ایی که درفرانسه بکاربرد ،می گوید «:شعله های انسانی!» .وقتی این مسئله را درکنار رقص
رهایی می گذارم .آنگاه دست بستگی زنان را می بینم ،نه تنها دست بستگی زنان ،بلکه ذهن بسته مردان ،که باعث دست بستگی و چنین
عملکردجنایت آمیزی می شود .همه کسانی که شاهد سوخت هما بودند! .توجیه شان ،مطلقا ً پذیرفته نیست! .ا ّما چه باید کرد؟ .ترس آنها را هم
سوزانده وجزقاله کرده است.
این همان رجوی وسازمان بود که حسین مدنی درپراکندگی دوران صیاد شیرازی در خارج اشرف درسال ،۱۳۸۷بدلیل یک مخالفت و یک حرف
کوچک علیرضا حاتمی که فرمانده دسته ویک فرد تشکیالتی بود .به او گفت«:می روی فردا فاکت های جنسی ات را می نویسی ومی آوری

درنشست عملیات جاری می خوانی! .واو فردا فاکت خواند ،واعتراف کرد که بدلیل مسائل جنسی بود که من چنین حرفی زدم  .»...ازاو نسق کشی
کردند .علیرضا درسال  ۷۳درپروژه رفع ابهام درزندان هم شکنجه شده بود! .واینک نیزدرسازمان مجاهدین ودرتشکیالت است .برادرش هم توسط
رژیم خمینی اعدام شده بود .با ور کنید من هرموقع می شیندم ،گوهران بی بدیل ،چه زجری می کشیدم .هزار بال سرما می آورند واین عبارت را
نه عطف به ما ،بلکه برای مصرف بیرونی وتبلیغاتی ومهمترازآن تنها عطف به خودشان ،بکارمی برند!.
رجوی درحاشیه نشست حوض سال  ،۷۴برای ّلیه های قدیم وفرماندهان تانک ودسته نشست خاصی گذاشت و گفت «:شاشتان کف کرده .چیه؟!
«چیزتان»جول جول می کنه؟! .چرا با خواهران فرمانده تان چنین تنظیمی می کنید! ...جنسیّت را ریشه کن کنید دیگر این آلت می شود مثل یک
تکه زائد ازبدن ،مثل یک موش کور ،مثل یک تکه گوشت»...
من حاضر بودم اخته شوم ،تا این اتهامات واین بحث ها ونشست های سرسام آور وروانی تمام شود .کاش رجوی وسازمان چنین چیزی می
خواست .کاش همان شیوه حسن صباح را رفت بود .ا ّما روحمان را به بند وزنجیرنمیکشید! .ما که جانمان برای زندگی شخصی خودمان ارزش
نداشت ،دیگرچیزی فرق نمی کرد .آن چیزی که کف کرده ،خود رجوی بود! نه موردی که به ما می گفت! ،بلکه همه چیز او کف کرده بود ،سرتا
پا ی او ،وهم چنین دهانش! ،که چنین بی شرم ووقیح ودرنده به عاشقان خودش می تاخت! .خود شیفتگی درحدّاعالی خودش اینچنین کف می کند.
که رقص رهایی سربدارانش در زندان وپای جوخه های اعدام دست افشان! .ورقص رهایی خودش ،چنین؟ ! .من گفته بودم که هرجنبش وانقالبی
تفاله دارد .ا ّما تفاله انقالب ما «رهبریش» بود .من معنی حرفهایم را می فهمم .راستی آیا مفهوم است مصداق نرین ٔه وحشی متجاوز کیست؟.
«شیخی به زنی فاحشه گفتا :مستی

هر لحظه به دام دگری پابستی

گفتا شیخا ،هر آن چه گویی هستم

آیا تو چنان که مینمایی هستی؟»

خیام

محرم بودن رهبری عقیدتی با بدن زنان
درحالیکه هما بشردوست درآتش سوخت وکسی جرأت کمک کردن به اورا نداشت .به سخنان رجوی درباره محرم بودن رهبری با بدن زنان گوش
کنید:
ل -د در۱۷شهریور۹۶گفت «:درپذیرش که تازه آمده بودیم .سخنان رجوی که به نوار ۵روزه معروف است را گذاشتند .ورجوی با قیاس خود با
دکتر می گفت «:دکتر به بدن مریضی محرم است! من ( رهبری عقیدتی) نامحرم باشم؟».
به او گفتم چنین حرفی را نشنیدم واو گفت من خودم شنیدم ،بغیر من تعداد بسیاری هم بودند که شنیدند .البته باید بگویم اگر هم شنیده بودم اصالً به
ذهنم خطور نمی کردکه منظور اوچیست! .چون برغم اینکه می دانستم چه اپورتونیسمی اورا فرا گرفته ،اما هرگز نمی توانستم بپذیرم که او چنین
عملی را هم انجام داده است .چون چیزی که دردرون تشکیالت بود ،بدلیل کوچکترین مورد جنسی ،فرد را به سالبه می کشیدند وهمیشه نشست ها
برسرمبارزه با جنسیّت بود .اگر چه اسمش جنسیّت بود ،ا ّما تماما ً به مسائل جنسی تمرکز داشت ،تا یک دستگاه مبارزه با جنسیّت وتغییرنگرش ما
نسبت به مقوله زن وبرابری».
آقای رجوی!
شما به بدن زنان مجاهد محرم هستید؟.
امام حسین هم چنین بود؟ وچنین گفت؟ وچنین کرد؟.
معنی ومفهوم حرفهایت رامی فهمی؟.
اگرچنین است ،پس مریم رجوی هم به بدن مردان مجاهد محرم است! .اوهم رهبری عقیدتی است! .می بینید وقتی بقول خودتان ،مسائل
را«سیاسی» می کنیم وبعد «جمعی» اش می کنیم! ،چه فتنه وفسادی دررأس رهبری وعملکردش راشاهد هستیم.
« نیزه داران درمصاف و بیضه داران درلحاف

هردو در رزمند ا ّما این کجا وآن کجا» ایرج میرزا

توضیح :رجوی می گفت برای اینکه معنی عمکلرد غلط خودرا بفهمید ،ازحالت فردی وعطف به خودتان ،خارج کنید ،وسیاسی وجمعی اش کنید.
یعنی این عمل را علنی کنیم و عمومیت بدهم که تمام اعضا وافراد چنین عملی راانجام بدهند .آنوقت قُبح کارتان را می فهمید .این تذکار وتئوری
رجوی بود ،برای سرکوب اعضا.

ل -د درادامه گفت«:تفاوت هایی ک بین غذاهای ما با مسئولین بود ،برای من سوال بود .حجم دروغ وفریب را که دیدم متو ّجه شدم که سازمان
ورجوی نیز دروغ می گویند .اوایل فکر می کردم که مسئولین دروغ می گویند!و بعد کم کم دیدم که خود رجوی دروغ می گوید!.
رجوی« :ترحم به برادران یعنی همبسترشدن با آنان»
ل -د سپس ادامه داد«:من مطمئن هستم که این حرف خود رجوی است ،که به مسئولین یاد داده است که بگویند «:ترحم به برادران یعنی
همبسترشدن با آنان است! ».من این حرف را ازمسئولین شنیده ام(.».او بدلیل اینکه پس ازسرنگونی صدام به سازمان آمده است ،فکرمی کند که
این حرف تازگی دارد!).
اوهمچنین می گفتّ «:اولین بارکتاب سازمان مجاهدین راخواندم بنام دگردیسی ،که درباره بازرگان ومنتظری نوشته بود واینکه منتظری فتوای
تجاوز* به دختران درزندان را داده است .من می دانستم که منتظری چنین فتوایی نداده است».
توضیح :ل -د یکی ازجوانانی بود که صادقانه به سازمان پیوسته بود .اودرآلبانی هم نمازمی خواند وروزه می گرفت .یکی ازافراد بسیارخوب و
انسانی شریف وپاک بود .وجدا شدنش هم ازسازمان به همین دلیل بود

رجوی نیازداشت ،تا این خبررابه منتظری منتسب کند .تجاوزبه زنان زندانی وجود داشت ،وحتّی به مردان زندانی! .ومن هم مواردی را میدانم .ا ّما
اینکه سه بارتدقیق کرده است؟ ،تنها با هدف انعکاس ورسانه ایی کردن خبر ،نام منتظری را هم بدان افزوده بود.
سال ۶۲درسلول انفرادی گوهردشت ،همین کتاب «جمعبندی یکساله مقاومت» توسط مسعود رجوی را ،ازطریق مورس ،به دیگرسلول ها منتقل
می کردیم .وخبرفتوای منتظری هم جزئی ازهمین کتاب بود.
زیرنویس :درکتاب جمع بندی یکساله رجوی گفته بود که «:من خبرفتوای منتظری درباره تجاوزبه دختران زندانی را اولین با رکه شنیدم ،باور
نکردم .ودوباره ب رگرداندم تا درباره آن تدقیق شود .سه بار من این خبررا برگرداندم ،تا اینکه به یقین رسیدم که خبر درست است(نقل به مضمون).
درحالیکه این خبرکذب بود .وآقای منتظری هم این مورد را نفی کرده بود.

سخنان یکی ازگاردهای حفاظت رجوی
در۱۶مرداد سال  ۹۶درآلبانی یا یکی ازنفرات قدیمی سازمان بنام ض -ی صحبت می کردم اوگفت:
اقبال کنعان پورکه دررده تشکیالتی ام قدیم(معاون ستاد) است .درمقرپارسیان ،همان مکانی که رجوی درآنجا مستقر است وهرکسی را به آنجا
نمی برند! ،مگر افراد خاصی! که برای کارهای پشتیبانی درمقر رجوی به آنها نیازداشتند .اقبال درمقرپارسیان کارمی کند وبه من گفت «:می
دانی کار ومسئولیت من درپارسیان چیست؟ ».ویک سوزن دردستانش بود و به من نشان داد و گفت «:کارمن صبح تاشب ،فقط با این سوزن
است! .من هرروز فقط با این سوزن دنبال شیلنگ های قطره ایی که برای آبیاری باغچه های پارسیان کشیده شده است راه می افتم ،تا سوراخ های
قطره چکان را با این سوزن بازنگه دارم.

اقبال ادامه داد :جالل ایمن یکی ازگاردهای حفاظت رجوی است وبه من گفت «:برادر( رجوی) درپارسیان سه شب درهفته مهمانی می دهد،
وافراد گارد هم درمهمانی دعوت می کند .امکاناتی که درمقرپارسیان هست ،بکلی با آنچه دراشرف وجود دارد تفاوت دارد.

یکی ازمیهمانی هایی که رجوی ترتیب میداد .میزهای چیده شده ورجوی درپشت پیانو.

مقرپارسیان و رئیس جمهورامریکا جرج بوش
اقبال کنعان پور یکی ازاعضای فعلی سازمان مجاهدین که اکنون نیز درآلبانی درتشکیالت است ،می گفت «:مقرپارسیان همانجایی است که وقتی
جرج بوش به عراق آمد( احتماّلً سال )۱۳۸۵به آنجا رفت! .چون جای بسیارزیبایی است وحفاظت باّلیی هم دارد! .ودرهمان مقر پارسیان هم
مصاحبه کرد .من وقتی مصاحبه جرج بوش رادیدم ،فهیمدم که آنجا پارسیان است ،زیرا پارسیان را خوب می شناختم .اما مسئولین سازمان دراین
باره سکوت کردند وچنین مسئله ایی را به بچّه ها(اعضا) نگفتند».
حقیقت آنکه مقر رجوی درپارسیان ،آنچنان امکاناتی داشت که جرج بوش را به آنجا برده بودند .بویژه اینکه بلحاظ حفاظتی و استحکامات پناهگاه
رجوی امن ترین نقطه بود.
او ادامه داد «:رجوی همان رهنمود مائو را عمل می کرد .مائو گفته بود «:مسئولین وکادرهای باّلرا با دادن امکانات ،واعضا ی پایین را با
ایدئولوژی نگه دار ».ازسال  ۷۰به بعد رجوی چنین کاری کرد.
رجوی درقرارگاه بدیع ازسال  ۷۰استخر داشت! .درحالیکه ما پس ازسرنگونی صدام درسال  ۸۲وآمدن امریکایی ها به اشرف ،استخر ساختند.

آخرین اطالعاتی که درباره رقص رهایی بدستم رسید:
آخرین خبری که درباره رقص رهایی بدست آوردم ،حاکی ازاین استکه ،بازهم مسئله رقص رهایی ،هنوز از هاله تابو ،وحالت ترس ووحشت
اعضا وبویژه زنان ،واطالعات فوق محرمانه دانستن آن ،خارج نساخته است.
چ -ی ازاعضای قدیمی سازمان که درسال ۹۵ازسازمان جدا شده۱۹ ،مرداد  ۹۶گفت «:یکی اززنان شورای رهبری که ازسازمان جدا شده
ودراروپا است ،به آلبانی وخانه من آمد .اومی گفت« داستان رقص رهایی واهداء گردنبند طال به زنان شورای رهبری درست بوده ،ا ّما بتول
سلطانی وکسانی که به سمت رژیم رفتند کار را خراب کرد .وبه همین دلیل بعضی ها به حقیقت این مسئله شک دارند! .اگرآنها با رژیم نرفته
بودند چنین نمی شد .آنها کارماراخراب کردند ( ».درواقع کسانی که به سمت رژیم می روند .همین امرباعث باّلترین سوء استفاده رجوی برای
پوشاندن ومخدوش کردن حقایق می شود) .بی دلیل نبود که رجوی ،اعضای جدا شده را به سمت رژیم می فرستاد .وصراحتا ً دراشرف می گفت«:
می فرستیم به نزد رژیم ورژیم مالی شان می کنیم ،وآنها رامی سوزانیم ،با برگی برعلیه خودمان نباشند».
همین خبررا یکباردیگر در۲مهرماه  ،۹۶زمانی که می خواستم دوروزبعد ازآلبانی خارج شوم واتفاقی چ-ی را درخیابان باّلی میدان زاگوزی
تیرانا دیدم پرسیدم ،تا بتوانم نام آن خانم را بدست بیاورم .ا ّما اواینبارسعی کرد روایت دیگری کند که آن خانم به دیدارمن نیامده ،ومن این خبررا
شنیدم...

حقیقت این استکه اونمی خواست ازخود وآن خانم ردی به من بدهد .این ترس دروجود همه هست ،حتّی چ -ی ،که مدعی است ازسازمان ترسی
ندارد ،بازهم دراین مورد خاص ،احتیاط بخرج داد .نوشتن همین حد ازحقایق واطالعات ،باعث علنی شدن این تا بوها وترس ها و اطالعات خاص
...می شود .ودیگریک مقوله محرمانه وسکرت نمی ماند .همین امر ،باعث ریختن ترس میشود .وقتی چنین اطالعای درکتاب ودراینترنت
درمعرض عموم قرارمی گیرد ،تنها کسی که می ترسد ،ازاین پس ،رجوی ومریم وباند تبهکار وجنایت پیشه اوست.

داستان گردنبندهای اهدایی رجوی؟

این گردنبندی بود که مریم رجوی به همه اعضای حاضردرلیبرتی داده بود .من هرگزاین ّ
ده ننگین ایدئولوژیک را ،ولو برای یکبارهم که شده
قال ٔ
بگردن نینداختم .این گردنبند نزد خواهرم بود وازاوخواستم عکسی ازآن گرفته وبرای من ارسال کند .عکس فوق را درلیبرتی برای ارسال به
خواهرم درکانادا گرفتم .همچنانکه می بینید ،هیچ لبخندی برلبانم نیست؟ .درحالیکه بدخواست خواهرم عکس می گیرم که خواهرم وخانواده ام را
خوشحال کنم .زیرانمی دانستم که آنها پشت پرده قتل درلیبرتی را ،ازخالل حرفهای من فهمیده اند ،یانه؟.
پشت پرده گردنبندها

برای فهم موضوع گردنبندهای اهدایی ،بهتراست سخنان رجوی وتوجیه ودروغهای اورا بشنویم .وباپشت پرده این دروغها وعملکرد رجوی آشنا
شویم.
رجوی برای اینکه موضوع گردنبندها را بگوید! .داستانسرایی های مختلف ازمظلومیّت خود سرهم می کند ،همه چیز رابهم می بافد ،...هرکدام
ازاین داستانها ،تنها برای اثبات خود رجوی وپوشاندن عملکردهای ننگین اوست .این داستانهای را پیش ازاین برای ما۱۰بارتکرارکرده بود.
درحالیکه تنها می خواست ّلبالی حرفهایش بگوید «:اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستاد،
علَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد....
َ
ذیالً قسمت هایی ازیک سخنرانی رجوی را می آورم .وبند به بند سخنان اورا ،باعنوان نگارنده ،داخل پرانتروبصورت پررنگ شده ،توضیح
میدهم .این قسمت برای آشنایی با شخصیّت رجوی ،ازخالل سخنرانی های اودرجمع اعضای بسیارگویا است.
قسمت هایي از سخنان مسعود رجوي در نشست دروني با مجاهدان اشرفي  ٥-دي :۱۳۹۱
رجوی «:تابلوي دیگر را شرم مي كنم كه بگویم .ا ّما براي ثبت در سینه تاریخ و به مصداق « ّل حیاء في الدین» (یعني كه در آیین مبارزه و در
كیش انقالب و رزمندگي و ایستادگي و پایداري  ،جایي براي شرم و آزرم دربیان حقایقي كه باید گفته شود نیست) مي گویم .نوشته بود«آیا مي داني
كه مسعود رجوي زنان سازمان را در اختیار رهبران بعثي مي گذاشت و  »....همراه با تصاویري ازخواهرانمان و دست هایي كه از چندین سو به
جانب آنها بر روي این تصاویر نقاشي كرده بودند .عكس این سالن و نمایشگاه و سخنرانان و حاضران در آن را كه همگي مقامات و نظامیان
حكومت فاسد مالكي بودند در همان زمان دیدیم و فكر مي كنم ماهواره هم نشان داده است .از فرط بالهت و حماقت قاتالن اشرف را با همان لباس
ف لَّ ُك ْم َو ِل َما ت َ ْعبُدُونَ » تف بر شما و ولي فقیه و پولها و شغل ها و
هاي نظامي در صف اول نشانده بودند .در همان زمان هم از قول قرآن گفتیم « أ ُ ّ
كرسي هایي كه بنده و عبد و عبید آن هستید .كساني كه خود را و شرافت خود را به طغیان گران زمان مي فروشند  ،شایسته همین هستند...
این نكته را از این بابت گفتم كه اپورتونیستها در بند پایین تا بخواهید متلك و لُغز ایدئولوژیك بارمان مي كردند .برخي شبها بیدار میشدم كه نماز
شب بخوانم .یك روز دیدم كه موقع نماز پشت من شكلك در مي آورند.
من تلخي آن روزي را كه سال  ٥٥مجاهد خلق حسن ابراري را از كنار خودمان براي اعدام مي بردند ،هیچگاه فراموش نمیكنم ماشین دستي براي
اصالح سر و صورت ،براي چند ساعت به بند ما میدادند .با همین ماشین دستي سلماني مي كردیم .آنهایي كه واردتر بودند دست به كار مي شدند.
یك فرنچ كهنه (لباس زندان) به پیش بند سلماني تبدیل شده بود .نوبت حسن بود كه او را سلماني كنند .من توي راهرو كه اینكار انجام میشد ایستاده
بودم و در تمام لحظات نگاهم به او دوخته شده بود .میدانستم كه چند روز دیگر تیرباران میشود و برسرش تیرخالص مي زنند .محو تماشاي او
شده بودم كه بي غم و بي خیال برادري را كه سلماني مي كرد راهنمایي مي كرد كه موهاي پشت گوشم را اینطور بزن و خط گردن را خراب نكني
و  ...در حالیكه در آستانه اعدام بود .من در خود مي پیچیدم و به سر و گردن و موهاي او كه توي آن فرنچ مي ریخت ُزل زده بودم .بقیه اش را
… نمیتوانم بگویم چون :از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران.
وقتي اصالح سر حسن تمام شد به او گفتم حسن حاّل تو خودت حاضري سر من را اصالح كني؟ به شوخي گفت البته ،مطمئن باش كه من از این
!سلماني كه سر من را اصالح كرد بهتر سر تو را اصالح میكنم.
بعد نشستیم و او كارش را شروع كرد .در حین كار از من پرسید راستي ،من كه شهید میشوم اما سازمان چه میشود؟ با هم مقداري صحبت كردیم
و من به او گفتم حسن ،آرمان را دریاب ،سازمان روي آرمان درست میشود و شك نكن ....احساس كردم مثل اینكه كشفي كرده باشد شكفته شد و
راستش من …گفت تا امروز هیچوقت با گوشت و پوست اینطوري این را نفهمیده بودم  ....همان شب یا فردایش (خوب یادم نیست) حسن را بردند
طاقت این خداحافظي را نداشتم .اما او آنچنان مرا در آغوش فشرد و بوسید كه گفتم حسن یواش تر! تو كه داري استخوانهاي مرا مي شكني! موقعي
كه از در میله اي بند ۲باّلي اوین بیرون مي رفت ،دوباره نگاههایمان به هم دوخته شد .گفت آرمان  ....و رفت .سالم هللاا علیه».
( نگارنده  :رجوی ازنمازشب خواندش ،می گوید ،درحالیکه چنین کاری ارتجاع خلص است ودرسازمان وتشکیالت اشرف هم کسی چنین کاری
نمی کرد؟! .همچنین عادت دارد که ازهرکسی خاطره ایی تعریف کند ،الن هایه با ریا کاری مفرط ،سوژه داستان خودش وقدرومنزلتش و
خودشیفتگی هایش ...بارز می کند).
رجوی... « :سال  ٥۸و  ”٥۹امت نویس” (حبیب هللاا پیمان) كه هواداران مجاهدین او را “امت فروش” میخواندند (اسم روزنامه اش امت بود) و...
یك شب كاك صالح (ابراهیم ذاكري) وارد اتاق من شد و یك كیف بزرگ پر از پول نقد آورد كه یادم نیست چقدر بود ولي حتما بیش از یكي دو
میلیون تومان بود .بعد هم در بنیاد پهلوي كه مجاهدین تسخیر كردند دهها میلیون تومان اوراق بها دار یافت شد كه به نرخ آن زمان خیلي قابل توجه
بود.
جالب است بدانید كه همان شب در بازرسي شاهنشاهي وقتي كه كاك صالح از پیش من رفت ،قرار مالقات با همین حبیب هللاا پیمان داشتم .وقتي
وارد شد من كیف را جلوي او باز كردم و گفتم این پولي است كه بچه ها آورده اند .گفت چه خوب ،بیایید با هم چاپخانه دایر كنیم! من هم دیدم فكر
خوبي است كیف را با تمام محتویاتش به او دادم و گفتم ما كه تازه از زندان آمده ایم و شما واردتر هستید ،شما این زحمت را بكشید .با ناباوري
پول را گرفت و رفت و حتي یك قران آن را هم پس نداد و از چاپخانه هم خبري نشد! بدتر از این ،حدود  ۳٥میلیون تومان اوراق بها دار را هم در
نوبتهاي بعد به او دادم تا صرف جنبش ملي مجاهدین كند .در صحبت هاي قبلي او استقبال كرده بود كه با جنبش ملي مجاهدین كار كند اما بعدا

نكرد .از آن اوراق بهادار هم كه عدد و رقم دقیق آن یادم نیست اما گفتم حدود  ۳٥میلیون بود (با نرخ هاي آن زمان اگر اشتباه نكنم حدود  ٤میلیون
دّلر) حتي یك لاير را هم به ما برنگرداند». ...
اول برای جذب حبیب هللا پیمان به بهانه دایرکردن
( نگارنده :رجوی دراشرف می گفت «:صنفی میدهیم وسیاسی می گیریم ».رجوی درگام ّ
چاپخانه می گوید «:ما كه تازه از زندان آمده ایم و شما واردتر هستید ،شما این زحمت را بكشید (».درحالیکه سازمان دربازار وبین
متخصصین بیشترین نفوذ ورابطه را داشت؟) ویکی دومیلیون را می دهد وبعد می گوید «:با ناباوری پول راگرفت ورفت و حتي یك قران آن را
دوم ونوبت های بعدی ،بازهم به او۳۵میلیون می دهد ،تا طبق قرارشان صرف جنبش ملي
هم پس نداد و از چاپخانه هم خبري نشد!» .ودرگام ّ
اول ،درادامه
ودومیلیون
ازیک
پس
رجوی
ا
م
ا
كند!.
كار
مجاهدین
ملي
جنبش
با
كه
بود
مجاهدین كند؟ .در صحبت هاي قبلي او استقبال كرده
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ّ
بالفاصله می گوید «:بدتر از این ،حدود  ۳٥میلیون تومان اوراق بها دار را هم در نوبتهاي بعد به او دادم تا صرف جنبش ملي مجاهدین كند .در
صحبت هاي قبلي او استقبال كرده بود كه با جنبش ملي مجاهدین كار كند اما بعدا نكرد .از آن اوراق بهادار هم كه عدد و رقم دقیق آن یادم نیست
اما گفتم حدود  ۳٥میلیون بود (با نرخ هاي آن زمان اگر اشتباه نكنم حدود  ٤میلیون دالر) حتي یك لاير را هم به ما برنگرداند . ...حت ّی رجوی
می گوید «:حدود  ۳٥میلیون تومان اوراق بها دار را هم در نوبتهاي بعد به او دادم .نوبت های بعد به معنی مذاکرات بیش ازدوسه باراست! .به
عبارتی با طرح وبرنامه هربارمقدار به پیمان پول میداد ،تا جذبش کند .اینکه پیمان درعرض چند ماه ،تبدیل شده به“امت فروش” (اسم روزنامه
اش امت بود)  .ناشی ازهمین روح مافیایی است ،زیرا همین پیمان را با پول کالن می خواستید خریده وجذب سازمان کنید! ،وقتی پاسخش منفی
بود ،تبدیل شده به« امت فروش» .صورت مسئله من ،پیمان نیست .صورت مسئله این بود که رجوی همان موقع هم جانمازآب می کشید،
وازطرفی ،به شکل مافیایی شخصیت ها را می خرید .مبنای امت فروش شده یا نشدن ،نزدیک ودوری با رجوی است؟ .سوال؟ .چه نیازی داشتی
که یک امت فروش را جذب سازمان وجنبش ملی مجاهدی کنی؟.
حقیقت آنکه رجوی می خواست با پول مصادره شده ازبنیاد پهلوی ،پیمان را بخرد( صنفی داد ،تا سیاسی بگرد) پیمان هم پول بادآورده را
برداشت وبرد! .دزد به دزد بزنه ،شاه دزده! .اینکه پولهای مصادره شده ،متعلق به مردم است ،حرف دیگری است .چنین پولهایی باید صرف
مردم می شد .نه بعنوان ،خرید شخصیت های سیا سی برای منافع رجوی! ).دراین خاطره هم چندین جرم وکالشی سیاسی خود را نشان می دهد).
رجوی « :مجاهدین هفت ماه قبل از جنگ در عراق در بزرگترین افشاگري  ،تاسیسات پنهان اتمي رژیم را برمال كردند...
اما امریكا به دنبال تسلیحات كشتار جمعي موهوم در عراق رفت و عمال عراق را در سیني طالیي به رژیم تحویل داد و بیرون كشید .مجاهدین .
در طول این سالها در  ۱۰۰فقره روشنگري دیگر همه چیز را درباره تسلیحات كشتار جمعي اتمي و موشكي و شیمیایي رژیم روي دایره ریختند.
اسامي  ۳۲هزار ماموران نیروي قدس سپاه پاسداران را هم در عراق همراه با بیش از  ٥۰۰نمایندگي ولي فقیه برمال كردند .اما گوش شنوایي
یافت نشد .ژنرال پترائوس یك بار در عراق براي سرنگون كردن رژیم ایران خیز برداشت .چون واقعا دید چاره دیگري نیست.این موقعي بود كه
در بغداد روزانه در خیابانها  ۱۰۰جسد یا سر بریده پیدا میشد .اما وقتي در  ۳۲اوریل سال  ۱۳۸۷به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند تا
دیگر از این ناپرهیزیها نكند و او دست خالي برگشت»....
(نگارنده :رجوی ازهمه افشاگری های اتمی وموشکی وشیمیایی واسامی ۳۲هزارمامورنیروی قدس و ۵۰۰نمایندگی والیت فقیه می گوید ،اما
در حسرت حضیض اعتراف می کند «:گوش شنوایی یافت نشد؟» یعنی مخاطب امریکا بودوبس!.
واینکه پترائوس یکباربرای سرنگونی کردن رژیم خیز برداشت ...ا ّما وقتي در  ۳۲اوریل سال  ۱۳۸٧به واشنگتن رفت او را سر جایش نشاندند
دیگر از این ناپرهیزیها نكند و او دست خالي برگشت...؛ رجوی این قسمت را سانسورکرده بود .زیرا اقدام پترائوس عطف به طرح عملیات
سرنگونی بود که درمذاکره رجوی با پترائوس به او ودولت امریکا ارائه شده بود .و چنین مسئله ایی را بمدّت بیش از۶سال ازاعضا وکاردها
اولین بار ازاین موضوع پرده برداشت).
پنهان کرده ،ودرسال  ،۹۲برای ّ
ع َلم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي
اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستادَ ،
جهان شعبده راه نیندازد،

رجوی ...« :فقط آنچه را كه در نشست  ٤خرداد گفتم و پخش هم شده است ،یادآوري مي كنم كه...
در سنت و منطق فتوت ،رسم مجاهدین بر این نبوده كه اگركسي مي خواهد بدنبال زندگي خودش برود ،اسـم و سوابق او را علني كنند تا او بخاطر
پیمان شكني سرافكنده باشد...
ما هیچگاه در رابطه با هیچكس شروع كننده نبوده و نخواهیم بود اما قطعا در چارچوب اطالعـات آخونـدها و سرویس هاي پشتیبان ،اگر كار به .
تقابل و تعارض بكشد ،تمام كننده ایم...در این شك نكنید.
در همان نشست ( ٤خرداد) برایتان مثال زدم كه مسئولین سازمان مي خواسـتند اسـامي  ۲۰۰بریـده اي كـه خودمان تصفیه كردیم و به تیف .
فرستادیم و اطالعیه آن هم داده شد در سال  ۸۳منتشر شود اما من خـواهش كردم و مانع شدم  .گفتند از نظر سیاسي ضرر مي كنیم كه گفتم باشد
در حالیكه حق و منطق شما را مي فهمم اما بگذارید كه این سنت فتوت در مجاهدین باقي بماند .عالوه بر این در همانجا گفتم بگذارید رژیم هرچي
مي خواد شلوغ كند ،در زماني كه ّلزم شد با اسم رسم ،مدارك ،حكم اخراج ،سابقه ،نامه ها و دستخط ،گزینه هـا ،همه را مجاهدین میتوانند ارائه

بدهند .مثل بقیة كارهایشان ،مثل اسناد سالحها و مهمات و تسـلیحات ،مثـل آن چه در عراق یا خارج عراق خریدند ،مثل منابع درآمدشان لاير به
ریـال ،دّلر بـه دّلر ،دینـار بـه دینـار»....
( نگارنده :رجوی ازس ّنت ومنطق فتوت ،رسم مجاهدین كه اگركسي مي خواهد بدنبال زندگي خودش برود...تا بخاطر پیمان شكني سرافكنده
نباشد .سخن سرمی دهد .درهمین البانی درشهریور ،۱۳۹۶مسئولین کمیساریا درالبانی ازوجود زندان انفرادی وقرنطینه بمدّت یکماه برای
افرادی که می خواهند جدا شوند ،بامن سخن می گفتند! .کمیساریا با افرادی که درزندان بوده وازسازمان جدا شده اند ،رابطه ودیداردارد .وبه
وجود زندان درپایگاه مفید واقف است .با توجّه به اینکه آلبانی یک کشور اروپایی ست .ونهاد کمیساریا هم دردسترس است! .درزمان صدام!
این سنّت وفتوت ورسم مجاهدین بود که جدا شدگان را به صدام وزندان ابوغریب تحویل می دادند .وبا عنوان« امانتی های رجوی» همیشه
زیرشکنجه بودند .تا شاید براثرهمین فشارها ،مجدّداً به نزد مجاهدین برگردند .ویا النهایه صدام آنها را تحویل رژیم آخوندی میداد! .سنّت کثیفی
که رجوی تحت عنوان« منطق فتوت؟»  ،ورسم مجاهدین! ازآن یاد می کند ،یکی ازننگین ترین اعمال جنایت آمیز او ،یعنی تحویل دادن اعضای
خود به دشمن ورژیم آخوندی است ،که تاکنون درتاریخ هیچ نیرویی چنین شیوه ای را برای حذف وسربه نیست کردن اعضای خواهان جدایی
بکارنگرفته است).
رجوی…«:مرجعي  ،دادگاهي و كسي بیاورید كه یك ذره یا یك قطره انصاف و عدالت داشته باشد تا ببینیم»...
رجوی...« :همه میداننـد كـه یكبـار دیگـر دردهمـین سالگرد اتمام حجت  ۲٤آبان  ۱۳۸۱در یك ابالغیه همگاني  ،در آستانه عاشوراي حسیني. ،
من بار دیگر همـه  ۳۸ساكنان اشرف و لیبرتي را كه به خاطر ارتش آزادیبخش ملي ایران به عراق آمده بودند ،بادریافت كمك مـالي م َخیّر و مك َّلف
به ترك لیبرتي و اشرف كردم .مگر اینكه كسي خودش مشتاق مجاهدت باشد و دوباره ثبت نام كند».
( نگارنده :درهمین کتاب نوشته ام که این یکی ازکثیف ترین کارهایی بود که رجوی با اعضای خود کرد! .انقدرکثیف بود که همه شوکه شده
بودند! .ورجوی خود درهمین نشست ،باحالت عصبانی ازچنین عملی که انجام داد است گفت «:شما من را وادارکردید که چنین کارکثیفی را انجام
دهم! ».این عمل بمدّت یکماه همه را درخود فرو برده وتبعات بسیار اسفناکی برای اعضا داشت ،...هیچ کس ندانست که برسر اعضای سازمان
چه روزهای سیاهی ازدست این رهبری فاسد واپورتونیست گذشته است ...فکرمیکنم همین که رجوی هم همانجا ننگ این عمل را بیان کرد.
همین حد ازاشارت کافی باشد!)
رجوی« :یادتان هست كه در اشرف در یكي از نشست ها عكسهاي قبیح آن زنـك را در تیـف و پاسـپورت صـادره در تهران براي او را دیدیم كه
همراه با مأمور مزدوري به نام رضا جبلي آمده بود...
وقتي آن مامور اف بي آي در سال  ۸۲به اشرف آمد او را استخدام كردند .البته برخي برادران مي گویند كه از قبلش هم دركانادا مامور نفوذي و .
 ….اعزامي به ارتش آزادیبخش بوده است اما من نمیدانم».
( نگارنده :حقیقت آنکه این دو فرد با رژیم آخوندی همکاری می کنند .ا ّما نشان دادن عکسهای قبیح آن زنک( بتول سلطانی) هم برنامه ایی بود
که رجوی بطور اختصاصی برای همه ازتلوویزیون پخش کرد  ،وعکسهای بدون حجاب و با پوشش دامن! ،را بعنوان فاحشگی نام برد .پس
ازخارج شدن ازسازمان بهمن  ۹۳من چهارماه بعد این عکسها را دراینترنت دیدم ،عالوه براینکه پس ازتیف هم ،همان نوع لباسها را می
پوشیدند .اگربدون روسری ووپوشیدن دامن ،امری قبیح است؟ .مردم آلبانی که مجاهدین اکنون درآن کشور بسرمی برند ،قبیح ترین زنک ها
اول به همسر خودت تیغ بکش! .که دامن پوش است! .ا ّما «اصطالح»
موجود درجهان هستند! .رجوی نمی گوید که اگردامن قبیح است!ُ ،خبّ ،
قبیح بودن نوع لباس زنان؟؛ بکارگیری سخنان آخوند احمد خاتمی نایب رئیس مجلس خبرگان وامام جمعه نماز تهران ،درقبال نوع پوشش زنان
درایران؟ ،شانه به شانه سائیدن با چنین جانورانی ،قبیح است! .مسیح می گوید «:انسان بواسطه آنچیزی که می خورد ومی نوشد ،نجس نمی
شود ،بلکه آنچیزی که ازدهان اوبیرون می آید اورا نجس می سازد .متی۱۰-۲۰ ۱۵ :

هیچ قباحتی ،بپای همان کاری که تو ،رهبر بی شرف و قیح  ،با بتول سلطانی کردی! ،نمی رسد .مگرموضوع فقط به گفته های بتول سلطانی از
رقص رهایی وتشریح آن برمی گردد؟ .زنان دیگر ازهمان سال ٧۸این مسائل را دراشرف بازگو می کردند ،ودرآلبانی نیزهمین زنان جدا شده،
ازفساد تو وآنچه در مرکز ومقرهای زنان بود ،سخن گفتند .همه ما شوکه شده بودیم .ما با یک ودو وده وصد نمونه روبرونیستیم .من صدها
نمونه ازفساد زنان ارشد شورای رهبری را شنیده ام.
مگرهمین رضا صادقی درنشست های طعمه نبود که درسالن غذا خوری ،بدون هیچ مقدمه ایی با کینه ونفرت من به گفت «:پفیوز!» ،وقتی
اعتراض کردم به مسئول که چرا بی حرمتی می کند! .چرا شما سکوت می کنید ومیدان می دهید؟ ،مهدی حسینی ،رضا صادقی را با احترام
نازونوازش می کرد ،که چنین خشم انقالبی وایدئولویک رابروز داده است! .درسازمانی که افراد بدلیل فحاشی نسبت به من ،مورد توجّه قرارمی
گرفتند ،واین افراد به این شکل خودرا اززیرفشار بدرمی بردند؟ .انتظاردارید چنین محتوایی  ،محصولی غیر ازاین داشته باشد؟).
هیچوقت وهرگزهیچ صحتبی که رضا صادقی نفوذی رژیم باشد ،درمیان نبود .اوبمدّت  ۸سال درمرکزما بود ،من گزارشاتی ازجانب سازمان
درسایت های مجاهدین برعلیه رضا صادقی دیدم ،که اعضای سازمان نوشته اند که :رضا صادقی درزندان بریده ویا ،...وتاریخ این گزارش ها
متعلق به چند سال قبل ازخارج شدن اوازسازمان است؟ .و زمانی است که رضا صادقی تازه به ارتش پیوسته است؟ .مستقل ازمحتوای گزارش
درباره او ،که من اطالعی دراین زمینه ووضعیّت او ندارم ،باید تأکید کنم که تاریخ این گزارش های دروغ محض است .تمام این گزارشها پس

ازخروج رضا صادرقی ازسازمان درسال ۸۶بنا به فرمان ستاد جنگ سیاسی نوشته شده است ،وتاریخ آنها را برای سند سازی برعلیه او است،
که گویی ازهمان آغاز رزمندگان مجاهد ،نسبت به رضا صادقی وحضورش در ارتش ومجاهدین انتقاد واعتراض داشته  ...وبه سازمان نسبت به
وضعیّت اوهشدار داده اند؟ .درحالیک ه همه ما درسازمان مجاهدین می دانیم که ،بریده های زندان ،همیشه ازمقربین سازمان بودند ،زیرا تسلیم
محض رجوی وتشکیالت می شدند.
بهزاد محمدی که دررد ٔه تشکیالتی ام – او به من گفت «:یکروزپیش ازاینکه رضا صارقی ببُرد وبرود .اورا حسابی زدیم وخونین مالیش
کردیم ».ازاوپرسیدم توخودت هم آنجا بودی؟ ،گفت «:آره ،من خودم هم اورا می زدم وخدمتش رسیدیم».
چنین شیوه ایی یک خط همیشگی رجوی بود .زدن افراد قبل ازجدا شدن ازسازمان ،یک خط مشخص ازجانب رجوی بود .تا افراد جدا
شده را بزنند وکینه فردی دردل آنها برجای بگذارند! ،تا پس ازجدا شدن ،به سمت رژیم رفته وبا آنها برعلیه ما( سازمان) همکاری
کنند .وبه این شکل این افراد ،لجن مال شوند .برغم اینکه امریکایی ها حضور داشتند ،ا ّما سازمان با امریکایی ها وبطور مشخص
باسطح باالی آن ،ژنرال پترائوس ساخت وپاخت کرده بودند وبه همین جهت ازسال  ۸۴به بعد دست سازمان درایجاد فشاروارعاب کم
کم بازشد .اگرچه دیگرهرگزبه دوران حاکمیّت صدام برنگشت .توضیح اینکه هرگونه همکاری با رژیم آخوندی ،نامشروع وکثیف
است .این شاخص وخط قرمز یک نیروی اصیل ،صادق ومردمی است ،ا ّما آن روی دیگرسکّه نیز ،هرگونه سند سازی وضرب وشتم
با این نیّت که افراد جدا شده را به سمت رژیم برانند ،نامشروع وکثیف است) .
رجوی« :حاّل هم درمورد“مترجم ارشد” گناه ما فقط این است كه دست كم سه بار رحمان و بـرادران روابـط نـامبرده را میخواستند اخراج كنند،
راستش دلمان سوخت.
علت اخراج؟ شكایت كارگران عراقي در اشرف از نامبرده بخاطر منكـرات مسـتمر از جـنس خودفروشـي بـه كارگران عراقي كه خیلي مهوع .
است ،نمیگویم آبروریزي بود .كارگران عراقي شكایت كرده بودند كه این مردك از مجاهدین اسـت یا از رژیم ایران است كه  .....بقیه اش را بس
كه متعفن و
برادرانمان گوش یارو را گرفتند و اخراج كردند تا به تیف برود .نامه نوشت و عز و جز كردكه مرا بي آبرو نكنید و  ..و  ..و دخترم توي .
سازمان است .عیال سابق هم در فروغ شهید شده ولي بچه ها قانع نشدند .براي اینكـه خوراك رژیم نشود دست آخر او را به جاي تیف كه نمي
بعد نامه نوشت كه ترا بخدا به دادم برس ...و من واسطه شدم كه بیرونش نكنند و .رفت ،به خروجي بردند .آن موقع در اشـرف خروجـي داشتیم
 ٤٥بعد دوباره احكام اخراج سال  ۸۹و  ۹۰در مورد همین فرد و قبل و بعدش هم … نان خـور مجاهـدین بـاقي بماند به شرط اینكه تكرار نشود
هست  .سابقه اش را هم بـرادران مسئول میدانند  .آنها همیشه خواهان پرتاب این فرد به بیرون بودند ،اما تقصیر من است كه وقتـي نامـه مـي
نوشت و آه و ناله و اینكه دخترم و مادر شهیدش چه میشود  ،سالیان از كیسه شما كه همـان كیسـه سـازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش
ملي است آبروداري و تحمل كردم  .من كار دیگري هم از جیب شـما وسازمان شما درباره این فرد كرده ام كه حتما باعث ناراحتي شما میشود :
درحالیكه در شهریور  ۱۳۸۰سوگند عضویت خورده بود از مسئولین در آن زمان خواهش كردم از گذشته هاي او صرفنظر كنند و اجازه بدهنـد در
نشست هاي برادران مجاهدي كه  ۲۰سال سابقه انقالبي و حرفه اي داشتند شـركت كنـد .میخواسـتم باعـث انگشت نما شدن و ابهام براي افراد جدید
تر نشود و نگویند كه داستان چیست كه این فرد كه میگوید از قبـل با سازمان بوده است ،در رده عضویت باقي مانده است .در نشستهاي جمعي هم
كه شركت میكـرد هـواي او را داشتم و شوخي میكردم تا احساس تحقیر نكند و رو به جلو قدم بردارد .بنابراین بقیه فكر میكردند كه او هـم مثل
….سایرین است و با همین نگاه تنظیم میكردند .در یك كالم قصور و تقصیر از من است كه بیدریغ از شـما و رنج و رزم و خون شما خرج كردم
» پایان نقل قول ازرجوی
( نگارنده :داستان غالم روابط ازاین منظربه آن می پردازم که شاخص خوبی تا حضیض واستیصال وذاللت رجوی را به تصویربکشم .که وقتی
قراراست رجوی درنقطه ضعف کوتاه بیاید ،چقدرمشمئزکننده چاپلوسی می کند .حت ّی درمقابل غالم حسین نژاد!)
درسال ۸۰درنشست طعمه  ،مهدی ابریشمچی درپشت میکرفون گفت «:برروی تابلو اعالنات ستاد روابط ،یک کاغذ نصب شده کردند ،که
برروی آن نوشته شده بود«:عملیات جاری دیکتاتوری است ».وکاشف بعمل آمد که کار غالم روابط است» .درمحاکمه غالم روابط
درحضوررجوی ومریم و ۴۰۰۰نفرازاع ضا ،غالم روابط درپشت میکرفون گریه می کرد ومی لرزید وعذرخواهی می کرد وبه خودش بدوبیراه
می گفت .اوبا گریه وزاری وآه وفغان دربرابررجوی ومریم ،به تن خود چنگ می کشید وطلب بخشش می کرد .وبزبان ترکی می گفت«:آهلل منی
اُلدور (»...خدایا مرا بکش) وهمزمان که به سینه وشکمش مرتب چنگ می کشید ،ادامه میداد«:ننه ننه ،نیه منی دُوغدون (»...مادرچرا مرا
زائیدی) هیچ چیزی ازصحبت های او بدلیل جیغ وداد وگریه نمی شد فهیمد .وشدیدا ً خود را باخته وازپای درآمده بود ،...ازقبل برای اودرستاد
خودشان نشست گذاشته بودند .یکی ازصحنه هایی که من بشدّت نسبت ماهیّت رجوی ومریم آشنا شدم ،همین غالم روابط بود! .ازنظرمن با
ضجه های غالم وچنگ انداختن به سروصورت وبدنش وفشردن پوست تنش درمشت ها ،این وضعیّت دیگرنیازی به ادامه دادن این صحنه
نداشت .خیل خارج ازنرم نشست وذلیل بودن را به نمایش گذاشت .من فرورفتم ،همه فرورفتیم  ،رجوی ومریم نمی خواستند ادامه ذاللت
وحقارت غالم را ببینند ،سرشان را پایین انداخته بودند ،می خواستند  ۴۰۰۰نفری که درسالن درصندلی ها فرورفته وخود را پایین کشیده اند،
ذاللت وحقیری خود را درمقابل سازمان وایستادن درمقابل انقالب مریم را ببینند .هدف ما بودیم ،اعتراف می کنم که ما هم ،همان ذاللت را حس
کردیم .رجوی درصحنه چینی بسیارقاهربود .من به خودم گفتم «:ازاین پس این غالم چطور می خواهد پس ازاین صحنه ،سرش را باال
بگیرد...؟.

یکباردیگرحرفهای رجوی درسطورباال را بخوانید ،تا اینبارحضیص وذلت وحقارت رجوی را درمقابل غالم روابط شرح دهم .تا جاییکه به غالم
روابط برمی گردد ،پیوستن به آخوندها ،کارنامشروع وکثیفی بود ،وبدین شکل باالتری خدمت را نه به رژیم ،بلکه به رجوی کرد! .بیشترین کسی
که ازبی مرزی غالم وهمکاری اوبا رژیم خوشحال شد ،نه اضداد ورژیم ووزارت اطالعات ،بلکه خود رجوی ومریم وسازمان بود .هرکسی که
بطرف رژیم می رفت ،این برگ برنده و تیغ برنده رجوی دربرای پوشانده فساد وجنایتش بود .وهمه رابه عنوان رژیمی مصادره میکرد .انجمن
نجات نان دانی رجوی است! .اینک بشنوید حقایق پشت پرده حضیض وذاللت رجوی دربرابرغالم روابط را:
آقای وخانم رجوی!
سوال ازشما است؟ چرا چنین فردی  ...را ،پس ازسرنگوصدام ،درمراسم تاسوعا وعاشورا ودرمراسم رسمی سازمان با حضور ۳۳۰۰تن که
مراسم هم ازسیمای آزادی پخش می شد ،غالم روابط را بعنوان نوحه خوان ( بزبان ترکی) به روی سن می آوردید وهمه  ۳۳۰۰مجاهدین
ومسئولین وازجمله عباس داوری با نوجه خوانی اودرباره امام حسین ،ومجاهدین! ،سینه می زدند؟ .حت ّی درمراسم عاشورای سال ۸۹ازروی
همان سن ،که غالم روابط نوحه می خواند ،سخنان وپیام مریم رجوی ،وزیارت عاشورا با صدای شما نیزپخش می شد! ،ودرسیمای آزادی
نیزآنرا نمایش داد!.
چرادرسال  ۸۹درنشست شما با تمامی اعضای سازمان درسالن بزرگ اشرف ،غالم روابط آمد پشت میکرفون وشما با اوبسیارچاپلوسانه خوش
اول را با کسره می خوانند ،درحالیکه درعربی
بخش کردید وغالم درباره تلفظ غلط واژه «هیهات» توضیح داد که همه اشتباه می کنند و« ه» ّ
باید با فتحه خوانده شود .وچند آیه را هم ترجمه کرد؟.
چرا شما برخالف سال ۸۰درنشست طعمه ،اینک که امکان خروج سازمان ازاشرف درتقدیربود! ،برخالف ادعایتان که بارها می خواستیم اورا
اخراج و...کنیم! ،سعی درحفظ ونگه داشتن اودرسازمان داشتید؟ .شما به چالوسی درمقابل غالم می پرداختید وبا افتخار ،سرتان را کج کرده
وباال گرفتید وگفتید «:ما نیازبه فرماندار وحمایت آنان نداریم! ،خودمان فرماندارداریم!» (منظورشما سناتور اد رندل بود ،که درهمان نشست
موضوع صحبت شما بود .شما حت ّی به اد رندل که دوست خودتان ومریم هم هست وبه اوهم« صنفی میدهید ،وسیاسی می گیرید!» هیچ ارزشی
قائل نبودید .غالم روابط را هزاران بارترجیخ می دادید به سناتور اد رندل .میزان ارادت شما ومریم به دوستان بخوبی قابل فهم است؟) وبه لحن
توهین آمیزی توی سر سناتور اد رندل زدید وبا افتخارگفتیدکه «:غالم ،توقبالً درمیانه چه مسئولیتی داشتی؟! .وغالم روابط هم گفت«:من
فرماندارمیانه بودم .وبعددرسال ۵۸کاندیدای سازمان برای مجلس شورای درمیانه معرفی شدم».

عکس :اد رندل و مریم رجوی -اد رندل خبر ندارد که رجوی ،غالم روابط را که صدها تهمت اخالقی ولواط کاری و ...به غالم زده است ،این
غالم را ترجیح می دهد به آقای اد رندل .رجوی با دوستان مریم که درخارج بعنوان پشتیبان سیاسی اوهستند ،چنین الطافی دارد؟.
غالم که صحنه های نشست سال  ۸۰طعمه دریادش مانده بود .شروع کرد ۱۵تا ۲۰دقیقه ازکارهایی که درآنجا(میانه) انجام داده سخنرانی کرد.
اولین بار بود که کسی جرأت می کرد ،ازفعالیّت ها وشخصیت خودش بگوید .شما بدلیل طوالنی شدن آن ،یکبار وسط صحبت
چیزی که برای ّ
اوخواستید ،حرف بزنید! .چون غالم صحنه ومیکرفون را بدست گرفته بود! .ا ّما غالم اهمیّتی به صحبت شما نداد وبه سخنان خودش ادامه داد.
اولین بارمی دیدیم که شما واردمی شوید وصحبت می کنید!ِ ،ا ّما نفرپشت میکرفون ،اهمیّتی نمی دهد وبه حرفهای
همه ما که شاهد بودیم ،برای ّ
خودش ادامه می دهد؟ .ممکن این برای کسی که خارج ازمناسبات سازمان است ،امر بسیارمه ّمی نباشد! ،ا ّما درون سازمان ،وقتی شما شروع
می کنید به صحبت ،همه ،همان لحظه وسط کالم خودشان را قطع می کنند ،تا شما صحبت کنید .این قانون وآیین نانوشته مطلق تنظیم رابطه با
رهبری عقیدتی بود .غالم ۳۰تا  ۴۰دقیقه ازخود وآیات قرآن صحبت کرد ،...رهبری عقیدتی که درتله عراق گیرافتاده بود ،تن به سخنرانی غالم
روابط میداد ،وهمین غالم روابط را نزد۳۳۰۰تن ازاعضا باد می زد! .محاکه وکینه کشی های جباران ٔه این سالیان ونشست طعمه ،...فرجامی
بهترازاین چاپلوس وذاللت درمقابل غالم روابط نداشت .رجوی صحنه را پس ازسرنگونی دراشرف با خته بود ،اینک جای غالم ورجوی
درنشست عوض شده بود .این هم ازآن صحنه هایی است که درون پوک وتهی شده رجوی را ،که روزی برای بُت ومقدس بود ،به عیان دیدم.
هرگزفکرنمی کردم ،رجوی تااین حد ،خودش را به ذاللت بکشد ،...رجوی همان صفات وروحیاتی را داشت که یک «بریده» و«درهم شکسته»
ازخود بنمایش می گذاشت) .

افشای دروغهای رجوی درباره گردنبندهای اهدایی

علَم نكنـد و حـول آن در
رجوی مدعی است که «:اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستادَ ،
آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد»...،

اقای رجوی!
خوب به همین یک خط حرفهای خودتان گوش کنید!
اینکه مریم بدون اطالع شما چنین ،گردنبند هایی که عکس شما برروی آن حک شده ،به لیبرتی ارسال شده است ،بسیارشایان توجّه است .زیرا
دروغها وتناقضات بسیاری درهمین یک جمله شما وآنچه درلیبرتی می گذشت وجود دارد:
چنین گردنبند هایی ،بدون اطالع وصالحدید شما؟ ،که در ریزترین وجزئی ترین مسائل روزانه سازمان وتشکیالت
لحظه به لحظه فرماندهی می کنید ودرجریان
هستید وخودتان هم درلیبرتی می
گفتیدکه«:من لحظه به لحظه ازاشرف
ولیبرتی گزارش می گیرم!» وگزارش
وضعیّت نوبه ای محوربندی شده ،هر۶ساعت
یکبار ازاخبارجهان! ،به شما تهیه وارسال می
شود .دروغ گزاف است.

-د

 -۲شما درلیبرتی درشهریورماه ،۹۳درعرض دوهفته ۸ ،پیام کوتاه وبلند ،برای اعضای حاضردرلیبرتی فرستادید .شما با چنین ارتباطات وسیع ،
چطور ازگردنبند اهدایی خبرنداشتید؟.
 -۲تبعات سیاسی چنین گردنبندی د رلیبرتی ،که زیر نظر کمیساریا و یونامی و دولت عراق ،...بود ،نمی تواند ،بدون اطالع وصالحدید شما به
اجرا درنمی آمد .دراشرف درهربازدید ،مهمان خارجی! ،سریع عکسهای شما را ازهمه اماکن که برروی دیوارها نصب شده بود ،با فرمان
تشکیالتی جمع آوری می کردند! .تا هیچ نشانی ازکیش شخصیت و...ورهبری اینچنینی ،یافت نشود! .چطور گردنبند منقّش به تصویرخودتان را
زیرنظرکمیساریا ویونامی و...برگردن اعضا می اندازید؟ .دراصل شما حاضر شدید ،قیمت سیاسی این گردنبند ها وتأثیر منفی آنرابدهید .تا گردنبند
های نوع طال ،و اهدایی به زنان شورای رهبری دررقص رهایی درسالهای پیشین را بپوشانید.
 -۳شما بگویید چه ضرورت مه ّمی بود ،تا بین آنهمه مسائلی که درلیبرتی وجود داشت ،وبیماران دراثرکمبود دارو جان می دادند ،ودولت مالکی
ازورود دارو به لیبرتی ممانعت بعمل می آورد! ،مریم رجوی چنین گردنبند هایی را با جعبه آن وحجمی که برای  ۳۰۰۰تن ساکنین لیبرتی ارسال
شد! .چرا داروهای حیاتی! ،برای بیماران خریدار وارسال نشد؟.

 -۴چرا درلیبرتی به بیماران می گفتند «:دارو نداریم؟» .چرا دکترمهدی کلوشادی وقتی پرسیدم ،چرا برای ویزیت روزانه نمی آیید؟ .گفت«:دارو
نداریم که نسخه بدهم! .چطور ویزیت کنم» .چرا قرص های تاریخ مصرف گذشته ،که مرزسرخ پزشکی درسازمان بود ،به بیماران می دادید ....
گردنبند اهدایی ،چه امرحیاتی بود که به هرشکل ممکن انجام شد! وچنین اموری وهدایای غیرضروی ازاین دست کم نبودند ،مریم رجوی نیز
ازاهداء مدال ونشانهای مختلف دست برنمی داشت ،مژگان پارسایی هم ازاهداء زیراندز بزرگ منقّش به کربال برای نماز! ،به تک تک اعضا ،که
اساسا ً هم هیچکس استفاده نکرد! ،وحجم آن کمد را هم اشغال کرده بود .وصدیقه حسینی هم با فرستادن مهمر وتسبیح وجانمازی...می پرداخت
...؟ ،ا ّما دارو برای بیماران وبیما ریهای خطرناک ،که درد می کشیدند ،وارد نشد؟ .رهبری بی شرم! ضرورت حیاتی ارسال گردنبند ها را ،من
درآلبانی فهمیدیم چه بود! .تف به این نقش ونقشه هایی که برای عاشقانت می کشیدی،تف! .تف به آن نقشی که برآن گردنبند وآن ّ
قالده برده
سازرهبری کثیف عقیدتی حک شده است ،تف .پُرخشمم ،پُرخشم! .چه نسلی سربدارشد ،...وچه رهبری ،چنین تفاله شده ،نقش ُمردار خویش را به
گردن اعضا زنجیرساخت .خمینی طناب های دار را برگردن نسل ما انداخت ،ورجوی ّ
قالده رهبری توتالیترتفاله اش را یوغی بگردن ما.
چطورخشمگین نباشم.
ارسال این گردنبندها برای ّل پوشانی وسفید سازی رقص رهایی بود .گردنبندها ی اهدایی ،خلق الساعه نبودند! .چندین ماه با طرح وبرنامه،
وساختن این گردنبندها ،وطراحی شیوه ارسال به عراق ولیبرتی طول کشید ،تا برای پوشاندن گرنبندهای طالیی که به زنان شورای رهبری که در
رقص رهایی و همخوابگی باشما به آنها داده بودید .این گردنبند های نقره ای رنگ را برای فریب وعادیسازی وّلپوشانی همان رقص رهایی به
تمامی اعضا داده شود.
 -۵اگراین گردنبندها را ازمجاری دیگری ،غیرازدولت عراق وپست بازرسی پلیس درورودی کمپ لیبرتی وارد کرده اید! .چرا ازهمین کانال ها ،
برای تآمین دارو های حیاتی ،اقدام نکردید؟ .شما که وسایل تأسیساتی ...وقوطی های رنگ برای شعارنویسی سیاسی ،بصورت مخفیانه ازطریق
کانال ها به لیبرتی می آوردید ومن هم شاهد بودم ،چرا دارو نمی آوردید؟.
 -۶درسازمانی که بقول خودتان ،آنقدرانضباط آهنین وجود دارد ،که دربمباران مقرها وستونهای زرهی و افراد...توسط امریکا درسال ،۸۲حتّی
ّ
یک تیرتوسط یک عضو ارتش ازایبخش ،که دربیابانها بصورت پراکنده حضورداشتند ،شلیک نشد! .چطوراین انضباط آهنین درباره گردنبند منقش
به تصویرشما ،به اجرا درنیامد .وشما را دور زدند وبی اطالع بودید؟ ،مگردرسازمان هم ،نیروهای خود سر وجود دارد؟.
 -۷این چه سازمانیافته ترین نیروی متشکل ومسئولینی است که ،شما بعنوان رهبری کل ارتش خبرندارید ،چنین گردنبندهایی ،آن هم درشرایط
محاصره لیبرتی به اعضا هدیه می دهند؟.
 -۸چرا راضی شدید ،عکس خودتان روی گردنبندباشد؟ .چرا عکس خودتا را جای «هللاا» می گذارید؟ .اگرسال  ۹۱نمی دانستید؟ ،بسیار ُخب!.
حرفی نیست؟ .درسالهای پیشین که ،این خودتان بودید که همین گردنبندها را به زنان شورای رهبری هدیه دادید؟ .دروغ که شاخ ودم ندارد؟ .چرا
چنین دروغهای مفتضحی می گویید؟ .فکرنمی کنید مردم شعور دارند؟ .یا مشکل اینجاست که ،شما بدلیل فساد وجنایت ،ناگزیرازچنین پرت وپال
بافی هایی شده اید! .رقص رهایی وهمخوابی بازنان ،ورطه ایی نیست که بتوانید ،با چنین دروغهایی ازاین منجالب خودرابیرون بکشید!.
 -۹این چه فردیّت وخود خواهی وخودشیفتگی کثیفی است که عکس خودتان را روی برگردن اعضا می اندازید؟ .درحالیکه همه اعضا رابه بهانه
کوچکترین فردیّتی ،بیش ازیکربع قرن درنشست های دیگ به سالبه می کشید؟.
 -۱۰این کدام آرمان جامعه بی طبقه توحیدی است که ،اینهمه تفاوت وتبعیض وجود دارد؟ .به طبقه زنان شورای ارشد رهبری! وهمخوابگی با
آنها ،گردنبند طال میدهید! .وبه سایرین گردنبند نقره ایی رنگ؟ ،که پس ازمدّتی رنگ ورورفته می شدند؟ .آنکه پیامبربود وعلی! ،غنائم را هم به
مساوات تقسیم می کردند .درحالیکه مردم بنا به اخبار خودشما ،اکثرا ً زیرخط فقر هستند ،ودختران خیابانی ازفقرخود فروشی می کنند ،چرا باید به
زنان مجاهد خلق؟ ،گردنبند طال زینت شان باشد؟.
 -۱۱چرا همیشه درچنین مواقعی ،می گویید من خبرنداشتم؟ .این ّاولین بارنیست؟ .دراعالم تآسیس شورای مرکزی سازمان درشهریورسال ۹۳هم،
شما فردا آن پیام فرستادید وگفتید ،من ازاینکارمریم بی خبربودیم؟ .وهمین دروغ راهم درکتاب حقیقت مانا برمال خواهم کرد .آقای عزیز! ،....شما
که درهمان دوهفته شهریور ۸،پیام فرستادی َد ،چطور ارتأسیس شورای مرکزی سازمان خبرندارید؟ .درحالیکه مستمر ،فرماندهان سازمان درلیبرتی
با شما درارتباط بودند؟ .وروزانه  ۴گزارش نوبه ایی بدست شما می رسد؟ .این تصیمیم خودشما بود! .در۱۱و ۱۲آبان  ۹۳ودرنشست اتمام حجّت
هم سراین موضوع صحبت کردید؟ .فراموش کرده بودیدکه در۵دی سال ،۹۱چنین دروغی را گفته اید؟ .این ّاولین وآخرین فراموش کاری شما ،پس
ازسرنگونی صدام وگیجی ناشی ازآن نبوده ونیست.
آقای بی خبر!
شما دراشرف وهمچنین درلیبرتی ودرسالهای ۹۱تا  ، ۹۳وقتی که افراد می آمدند پشت بلندگوتا باشما صحبت کنند .خوابی که شب قبل دیده بودند،
برای خودآنها تعریف می کردید! .آن افراد باورشان نمی شد وشوکه وهیجان زده می شدند ،که شما چطورخواب آنها را می دانید! .چطور است که
ازتحول بزرگی چون تأسیس
مسئولین سازمان وقت وزمان کافی دارند که درتماس با شما ،خواب بچّه ها راهم برای شما تعریف کنند! ،وشما
ّ
شورای مرکزی زنان درسال  ۹۳بی خبرباشید؟ .ویا ازگردنبند های اهدایی مزیّن به نقش رهبری مبارک خودتان؟ .شعورمردم ایران که ،تردید
بردارنیست! .سوال اینجاست که چرا تابدین حد احمقانه ،خود را به بی شعوری می زنید؟ .عصر اینترنت که جای عرضه این بی شعوری های

نیست؟ .بقول علی درنهج البالغه :تازمانیکه حرفی نزدی ،حرف دراختیارتو است! .ا ّما وقتی حرف زدی ،تودراختیارحرفت هستی! .ومن می
گویم«:اختیاردارید ،بفرمایید حرف بزنید ...تا خود را بیش ازاین رسوا کنید!.
 -۱۲آقای رجوی ،درهمین یک خط ونیم ،شما بصراحت علت اهداء گردنبندها را بیان کرده اید ،میگن چوب رو که برداری ،گربه دزده فرارمی
کنه! .ببیند وبخوانید که چطور صریح «شأن نزول» گردنبندهای اهدایی درلیبرتی را باّل آورده اید ،باّلآوردنی( اعتراف کرده اید ،اعتراف
کردنی!) به این می گویند :دسته گل به اب دادن:
علَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي
«اگر گردنبندهایي را كه مریم بدون اطالع من بال استثنا براي برادران و خواهرانمان فرستادَ ،
جهان شعبده راه نیندازد»...،
آقای رجوی! رهبری ضربه خورده و روان پریش گشته!
گردنبندهای همه برادران وخواهران را مریم در سال  ۹۱ارسال کرد! .وشما دردی ماه  ۹۱چنین سخنانی گفتید! .کسی که گردنبند طال را علم کرد!
چند سال پیش بود ،چرا شما عطف با فرستادن گردنبندهای سال ،۹۱به علم کردن وشعبده بازی گردنبندها ورقص رهایی ۳سال پیش استناد می
علَم نكنـد و حـول آن در آنطرف سیاج یا در آنسوي جهان شعبده راه نیندازد .»...،علم کردن
کنید؟ .خودتان هم می گویید «:اگرگردنبندها راَ ...
آنطرف سیاج و انسوی جهان که مربوط به سال های قبل و سال  ۸۸و ۸۹و گردنبندهای طال به زنان وهمخوابگی با آنان بود؟ .شرم آور است
رهبری دریک خط سخنانش اینهمه دروغ وتناقض بنمایش بگذارد .راستی شعبده بازی وجادو جنبل برای اعضای درحصار لیبرتی ،به شامورتی
بازشما وهمین سخنان سخیف برازنده است.
آقای رجوی!
می بینید چطوربند را آب دادید؟ .این قانون گریزناپذیر دروغ ودغل است ،که دروغگویان ،دردام گفته های خود ،به تله می افتند .پیشنهاد می کنم.
کمتر سخن بگویید! .اگرچه با من باشد! .می خواهم که هرچقدرکه می توانید وارد این عرصه شده وبه دفاع ازخود بپردازید! .زیرا تنها دست
خودرا رومی کنید! .سرانجام آنهمه فساد وجنایت ،قانونمند چنین دروغ ودغل هایی را هم درپی دارد.
باورکنید من خودم بهنگم نوشتن سطورفوق تعجّب کردم! .من بنا به تجربه میدانم ،اگر سخنان رجوی را با آنچه پشت صحنه وپشت پرده است ،ویا
سخنانیکه قبالً گفته را ،بشکافیم ،حقایق رومی شود! .ودرباره همین یک خط به هیچوجه قصدم شکافتن موضوع نبود! .وقتی ّاولین جمله را نوشتم،
تا شماره  ۱۲بصورت خودکار ،همه این سوالها پشت سرهم ردیف شد .بدون اینکه اساسا ً قصد وارد شدن به این موضوع بصورت مکفی را داشته
باشم.
همیشه درعمل دیده ومتوجّه شده ام .اگرانگشت بگذارم روی هرجمله رجوی ،وپشت پرده آن را هم بازگویی کنم ،حقایق بیشتری روشن می شود.
بارها گفته ام رجوی یک دروغ نمی گوید! ،دوبله دروغ می گوید.

تفاوت کادرهای باال وپایین سازمان رهبری عقیدتی
ظ – ی در۱۶مرداد ۹۶گفت«:قبال فرماندهان سازمان مجاهدین هم ،همان امکانات رزمندگان را داشتند ،وتفاوت این بودکه یک تخت دراتاق
کارخودشان داشتند .ا ّما پس ازعملیات مروارید درسال ،۱۳۷۰همه چیز تغییر کرد .تبعیض درسازمان شروع شد .فرماندهان امکاناتی داشتند که
هیچ کسی نداشت .حتی غذاهای ستاد ها ومسئولین (شورای رهبری) با همه متفاوت بود ،امکاناتی که ازخارج می آمد وما هرگزنمی دیدیم
دردسترس آنها قرارمی گرفت.
سال  ۸۵مجید محدثین که با ما دریک مقر بود ،دیدم دسته گلی دردست دارد؟ .پرسیدم موضوع چیست؟ .مجید گفت «:پدرم به اشرف آمده وبرای
دیداربااو یک دسته گل برایم آورده اند ،که به اوبدهم! .پدرم به اربیل درکردستان عراق که تحت حاکمیت کردها است آمده وآمریکایی ها اورا
ازاربیل به اشرف آوردند» .سید المحدثین دوبارازهمین طریق وتوسط امریکایی ها از کردستان عراق به اشرف آمد».
ظ – ی در۱۸مرداد ۹۶گفت« :جالل ایمن ازگاردهای رجوی می گفت «:اسماعیل جوراب باف ومنصوررخشانی برای کار اجتماعی سراغ
دانشجویان آلبانیایی می رفتند وتا ۴صبح با دانشجویان صحبت می کردند .ا ّما سازمان به آنها گفته بود فقط می توانید یک نان روغنی آلبانیایی(۳۰
لک) بخرید وبخورید وآنها تاصبح فقط با این یک نان که اسمش را فراموش کردم خود راسیر می کردند».
چ – ی در۲۰مرداد ۹۶می گفت«:سازمان به دوتا ازنفرات می گوید «:بروید یک دوشاخه بگیرید وچانه بزنید تا قیمت را پایین بیاورند! .دوشاخه
یک دّلر هم نمی شد آنها چانه زدند وفروشنده گفت :من نمی فروشم وجنس را پس گرفت .کار سازمان فقط چانه زدن است بیشتربرای اینکه ذهن
افراد را قانع کند که ما پولی نداریم».
یکی دیگر ازجداشدگان در ۲۰مرداد ۹۶می گفت«:یکروزجواد خراسان ونفر دیگری که همان لباس لیبرتی را پوشیده بود ،وشلوار راآنقدر باّل
کشیده بود که شکل نامناسب بدنش...پیدا میشد .رفتیم نمایندگی یا شرکت مخابراتی .من فکرکردم آنها می خواهند خرید کالن کنند وقراداد ببندند
ومن بعنوان مترجم حضورداشتم .من به خانم مربوطه دست ندادم واو بسیارناراحت شد .به اوگفتم «:این سنت مذهبی ما است .ومجبورشدم سه

باربه اوبگویم من این سنت را قبول ندارم .ا ّما با این افراد که آمده ام باید رعایت کنم .وآن خانم هم فهمید من مشکلی ندارم .پس ازکلی صحبت
وعرضه کاّلهای مختلف ،جواد خراسان سه تلفن همراه مدل قدیمی ارزان ازجیبش بیرون آورد وگفت «:می خواهم این سه تلفن را هرکدام
۴۰۰یا ۳۰۰لک شارژ کنید( دو دّلر) ».من باورم نشد وازخجالت آب شدم .آن خانم فهمید! .واتفاقا ُ خیلی مناسب همین جواد خراسان رفتارکرد واز
کاغذ بزرگی که آنجا بود یک گوشه اش را کند ،وروی آن آدرس یک شارژباطری در میدان سامی فراش نوشت وبه جواد داد و گفت «:می توانید
بروید آنجا شارژ کنید».
یکی ازجدا شدگان در۲۲مرداد ۹۶میگفت «:برای خرید دستگاه پخت نانوایی رفتیم .جواد خراسان یک دستگاه پخت نان دوران انورخوجه
راانتخاب کرد .این دستگاه بسیارقدیمی وکهنه وازکارافتاده بود .وقرارشد ّلمپ دستگاه درست شود .ا ّما برسرهزینه تعمیرّلمپ این قرارداد منتفی
شد .انتخاب این دستگاه که دیگردرخود آلبانی ازآن استفاده نمی شد ،عالوه برالقاء بی پولی سازمان به اعضا ،برای هرچه بیشترکارکشیدن
ازاعضای سازمان واتالف وقت آنان بود .زیرا مرتب به تعمیروسرویس ونگهداری نیازداشت وپخت نان هم به ُکندی صورت می گرفت.
ظ -ی یکی ازکادرهای قدیمی سازمان در۱۸مرداد  ۹۶می گوید«:تبعیض ودروغ درسازمان بیداد می کند .سال ۸۰یا ۷۹یکبارمن به ستاد مرکز
رفتم ک ه سیما حسامی معاون آنجا بود .درب یخچال را که بازکردم باورم نمی شد که چنین چیزهایی دریخچال هست .تمام خوراکی ها  ...وشکالت
خارجی بودند .حتی ارده که من دراین چند سال دیگرهرگزندیده بودم ،دریخچال آنها بود.
یک روز درساندویچ سازی که با بشیر تنها بودم پرسیدم که «:اینهمه همبرگر که هرروزدرست میکنی ،چرا ما هیچوقت آنها را درمرکز خودمان
نمی بینیم ؟» .بشیر گفت «:راستش پیش خودمان باشد! ،همه این همبرگرها روزانه می رود به یخچال خواهران شورای رهبری ومصرف می
شود.
ابولقاسم ( محسن رضایی) درآلبانی هرروزنیم ساعت درآشپزخانه با همسرش ( سعیده شاهروخی ) صحبت می کرد (.درحالیکه کسی حق ندارد
حتّی عیال را برای یک لحظه هم به ذهن بیاورد ومرزسرخ است!)  (.من نکته ایی را درباره سعیده به اوگفتم که درسال  ۸۴افرادی که برای
پروژه آموزش سایت سازی رفته بودند درباره سعیده ...می گفتند .چنین مشکالتی راه به بیماری می برد)...اوگفت دراین ۶و۵ساله اخیر سعیده
بیماری پارکینسون گرفته ونصف بدنش می لرزد ومن خیلی دلم برای او می سوزد.
د -چ یکی دیگر ازاعضای قدیمی سازمان می گفت«:من مسئولیت خودروشهرداری قسمت خواهران را داشتم .یکبارگفتم بگذارکیسه های زباله ی
آنها را چک کنم ببینم چه چیزی به آنها می دهند؟ .کیسه را که بازکردم دیدم پرازپاکت مواد خوراکی وجنس های خارجی وانواع شکالت و...درآن
وجود دارد.
محمد علی آگهی که دراشرف ولیبرتی دریک مرکز بودیم سال  ۹۳می گفت«:من مسئول زباله های مقرخودمان هستم ،سطل زباله خواهرشورای
رهبر ی مقر میتراعمویی وحمیرا  ...پرازپوست شکالت وشیرینی واجناس خارجی وقوطی های شیرو...پوست پسته وآجیل و ...است ومن هرروز
دوسطل بزرگ فقط آشغالهای این چنینی را خالی میکنم .ویکبارازاین پاکت شیرها به ما نداده اند .جزشیرخشکی که اسهال می آورد».
واقعیت اینست که یگان م ا (حمید رضا اسماعیل زاده) درلیبرتی مسئولیت خشکباراردنانس را داشت .دوکانتینربزرگ با تریلی شیرپاکتی آمد ولی
یک پاکت هم مراکز(نیروهای پایین)ندادند .من (نگارنده) مسئول بسته بندی آجیل بودم .تمام آجیل وشکالت ها و...بسته بندی شده به یکی
ازکانتینرهای سوله اردنانس منتقل می شد ،که مربوط به فرماندهان وشورای رهبری بود وشماره اختصاری آن قسمت ها درتمام قفسه ها زده شده
ورابطین آنهامی آمدند واجناس را می بردند.

زنان جداشده ازسازمان دراروپا ،شاهدین رقص رهایی

دربهمن ماه سال ۱۳۹۶۷یکماه پیش ،یکی ازدوستان من دراروپا ،ازرقص رهایی اطالعاتی داشت وگفت «:زنان جدا شده ازسازمان ،دراروپا
هستندکه درمحافل خصوصی از رقص رهایی سخن گفته اند.
قسمت های پراکنده ایی ازچت که بین من و دوست گرامی جریان داشت ،درباره رقص رهایی را ذیالً می آورم:
خانمها مسئله جنسی برایشان تابو است چون موضوع انقالب ایدئولوژیک روی زن بوده اینها اسیب جدی دیدند  .بسیار سخت است که دنبال ازدواج
بروند چون میترسند سازمان مارک بزند.
به این خانم گفتند نباید اصال حرفی بزنی  .و گویا خود سازمان این را به ( نام کشور را حذف کردم) آورده است.
این خانم اطالعات بسیار زیادی داره من اسم این خانم را از فالنی ...می پرسم  .راجع به اون خانم هم اطالعات میگیرم خبر میدهم .

اینها شدیدا زیر فشار سازمان هستند  .مطمئنم که نمیشود چون خیلی سازمان به این خانم فشار اورده که اصال خودش را معرفی نکند.
یادم هست که تا سه ماه پیش خیلی خودش را مخفی نگه داشته بود....
این اطالعات زیادی راجع به حرمسرا دارد  .همان رقص رهایی.
اخه رژیم دنبال اینها هست  .علنی بشود رژیم دنبال میکند و اذیت میشوند  .رژیم دنبال شاه مهره ها است  .خیلی تالش کرده که دسترسی پیدا کند .
واقعا اینها زندگی معمولی هم نمیتوانند بکنند  .اتفاقا رژیم دنبال گنده ها بیشتر است  .خیلی زنها سوژه رژیم میشوند .
اخه خودش( رجوی) به شورای رهبری گفته بود که این اطالعات هرگز و هرگز نباید به مردم گفته بشود .
یعنی گفتند تمام شرف و حیثیت رهبری همین است
اره بزار تکمیل کنم  .که به دردت بخورد  .ولی بعقیده من اصال به اسم و چیزی اشاره نشود بعنوان مدرک  ...چون داستان درست میشود این دیگه
خیلی بدتر ازشکنجه و اینها است( برای آن زنان)
من برات مینویسم  .ریز این مطالب را در می اورم
زنها شدیدا می ترسند  .خیلی فرار میکنند
چون خودشان موضوع سوژه بودند .
پایان چت

"یک لحظه صمیمی باشیم  -بی تعارف "

یک لحظه صمیمی باشیم  ،بی تعارف !...
سخن این است :
همه با " من " باشید
سخن این نیست " همه با هم " باشیم !
ما همه
کسر همیم
آحاد بیشمار

سخن این نیست که گهواره هم بودن را
تاب دهیم
سخن این است که منم " سیّاره "
سریر ُملک من خیمه زنید
بر َ
بر در خانۀ من حلقه زنید .

در چنبرۀ ابلیسک
" فهم "
یکی ست  ،یعنی :
آتش" من "
ِ

یک لحظه صمیمی باشیم

۱۳۹۲/۴/۶

راه رفته

بی تعارف -

باژگونه
و ما
واژگونه
بیراهه می رویم
هر که آحا ِد خویشیم

سخن از گمشده ایست
هر که خود را
بی همگان می جوید
هر کسی  ،قلندر قبیله ایست

یک لحظه صمیمی باشیم
 بی تعارف –" ُم ّدعی "
هرکه چنین گفت و چنین کرد
بی گمان " دیکتاتور " است
بندۀ ابلیسی  -طوق بدست –
شیفتۀ جاه
بام نامش
چا ِه جانش – ِ
درپی دیکتاتوریست

یک لحظه صمیمی باشیم
-

بی تعارف –

چون آینه بی آز
برون تاب
همگان و همه چیز
و همیشه صور دیگر و دیگر بودن
این جلوه ایست
از " بودن " و " شدن "
تا تکثیر آینه در آینه ها
اکسیر من  -تو  -همگا ن

سخن اینست
یک جوان

یک جوانه
یک جنین تازه ای می خواهیم .
یک لحظه صمیمی باشیم
-

بی تعارف -

سخن از بوئیدن گلها نیست
-

گل بی گفتگو ست -

سخن اینست  -و درد
که کسی می گوید:
عطر منم !
سخن این است و درد که :
باغ منم !
سخن اینست و درد "
شعلۀ شمع منم
همه پروانه آتشم شوید
بی تعارف !

ازکتاب  «:قرارمان عشق بود ـ نه کین!» سیامک نادری
سایت حقیقت مانا -سیامک نادری ۱۶اسفند ۱۳۹۶

