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 .تمامي حقوق اين آتاب محفوظ و متعلق به انجمن ايران پيوند است
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 رپيش گفتا

 
آن زمان ، نوشتن در باب . تاب آنترل نيرو آغاز آردم سال قبل آه دست به قلم بردم، نوشتن را با نوشتن آ١٠از 

حاآميت نا مشروع آه در خارج از ايران حرف اول را مي زد و دامنه شوم حاآميتش را به ويژه در آشورهاي 

غربي ، پر نفوذ و گسترانده بود ، قدرت هاي غربي ، مردم ، اپوزسيون غربي و ايراني را بد جوري فريفته و 

ادين سياسي ، مالي و جاسوسي ، به شكل بادآنكي باز آرده بود ، نوشته در زير لگام و سيطره جايش را در مي

باوراندن عظمت رنج . باور آردنش و باوراندن به ديگران سخت بود . چنين حاآميت جبار و فناتيكي ، آسان نبود 

 !و شكنجه و خيانت و جنايت 

در حيني آه در اتوبوس و قطار نشسته بودم و . ي آغاز مي آردم در چنبره هراس و نا باوري ، مي بايست از تنهاي

يا پياده در خيابان و جاده ها راه مي رفتم ، يا اين آه در خانه هاي نمور و سرد، توام با فضاي غربت و ديپورت 

بخشي لوازم چاپ آتاب ، .  در يكي از آمپ هاي شلوغ آشور آلمان به سرانجام مي رساندم  سرانجام ،. وحشت ، 

از جيره غذايي ام بود و در ادامه آار ، نمي بايست مي ايستادم ، بلكه با همان سرعت به پيش مي رفتم تا اين آه 

آتاب آنترل نيرو نوشته و پس از چند سال به چاپ رسيد . آار به جاي مشخصي مي رسيد ، آه البته امروزه رسيد 

آن آتاب ، ضمن اين آه آنترل نيرو .   بود ۶٠ ، طي دهه موضوع ، شرح حال تروريسم در ارتباط با نيروهايش. 

 اهرم آنترل و مهار ۶٠هاي ظاهرا آزاد را در قيد و بند هاي مافيايي و قرون وسطايي ، شرح ميداد ، بيش از 

 ) سوئد ١٩٩۶آنترل نيرو نگارند ه سال . (نيروها را آورده است 

 تفاوت دارد به ۶٠ آيفأ با دهه ٧٠ولي دهه . شرح آن رفت  تروريسم آورده شده ، تقريبا چنين بود آه ۶٠دهه 

گونه اي آه رهبري اين جريان ، چند سال قبل ، در جمع افرادش به صراحت اذعان داشت آه آار سازمان ما طي 

آنان .دقيقا درست است . دهه اخير حفظ و حراست از نيرو ها يمان بوده وما جز اين آار ديگري از پيش نبرديم 

دهه .  فرق اساسي دارد ۶٠ با دهه ٧٠ آار ، در همه جبهه ها به عبارتي آنترل نيروهاي شان طي دهه جز اين

 اين سازمان ، صرف نظر در حيطه خارجي و شكست هاي شان ، در درون ، با ويرانسازي و سپس نوسازي ٧٠

 مبارزه مسلحانه ، ايدئو لوژي آشور عراق ،. جهان  ذهن ، به هر قيمت ممكن و با باالترين هزينه ها همراه بود 

راديكال و افراطي ، رهبري آمال طلب و سرانجام نيروهايي غير سياسي و تحت حاآميت فرعوني و تمام سانسور 

اگرچه از ريخت و پاش اين ويرانسازي . عراق به انداز ه آافي زمينه اين خود ويرانسازي را به همراه داشتند 

يا اين آه در طي راه هاي فرار و خودزني و ديگر زني و انبوه اقدامات خطرناك بسياري گفته اند و نوشته اند ، 

 .ديگر ، به فراموشخانه ها رسيده اند 

  آتاب ويرانسازي نيرو اجماال ديده ها و شنيده ها ي نگارنده نيست ، بلكه ذوق و آار تخصصي من است و آن را 

جزوه و ساير اسناد را . خيرأ به دستم رسيد ، به پايان مي برم با يك پيش گفتار و دو پس گفتار ، به جزوه اي آه ا

همان گونه آه به دستم رسيد ، در اختيار خوانندگان و قضاوت افكار عمومي قرار مي دهم و تنها آن مسائل و واژه 

هايي آه براي خواننده عادي و سياسي ، مفهوم نيست ، به شرح و توضيح مختصر آن اصطالحات و مفاهيم 



 ۴

يالتي ، مي پردازم و ميل ندارم خواننده از فضاي جزوه بيرون آيد و به دنبال شرح و توضيحات اضافي تشك

غلطهاي انشايي ، تفهيمي و . نگارنده برود ، توضيحاتي آه خود به تنهايي مي تواند به آتابي جداگانه بدل شود 

در اين جا ، همچنين ، از دوست . ت عالئم خاص مربوط به خود جزوه است و از طرف من زياد يا آم نشده اس

عزيز و فداآارم حسين آه اخيرا از سازمان مجاهدين خلق در عراق ، گريخته و خود را به اروپا و نزد اين جانب 

رسانده ، اعتماد آرده و جزوه حاضر و بسياري از اطالعات جانبي بعد از جنگ آمريكا عليه عراق مجاهدين خلق 

داستان ويرانسازي نيرو به دوران قبل از . ت ، نهايت سپاس سياسي را بعمل مي آورم را در اختيارم گذاشته اس

جنگ ، و شكست عراق توسط آمريكا ، و شكست نظامي و تشكيالتي و فرو پاشي مجاهدين خلق در غياب صدام 

 .حسين ، بر مي گردد
التي خرد آننده نيروها به چشم مي خورد در انتها ي جزوه ، اسناد ، نامه ها ، فرم ها ، انتقادها و گزارشات تشكي

.                                                                    آه در مجموع به نوعي مكمل جزوه ويرانسازي نيرو مي باشند

   

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  ١٣٨٢مهدي خوشحال ـ پاييز سال

 

 
      پيشواز سين آ

 بحث تشكيالتي ـ ايد ئولوژيك
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  ٨/١/١۵:تاريخ تصحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .)پيشواز سين آ به معناي پيش به سوي سرنگوني .  آ آمادگي است سين يعني سرنگوني و*(  
 

 بحث پرچم
 
 .منظور از پرچم امام حسين است آه هم اآنون وارث حقيقتي اش مجاهدين خلق هستند*
 
   



 ۶

 فصل اول
 

 تعريف مجاهدخلق و شرايط عضويت در سازمان
 
 : ود هر سازمان و حزب و تشكيالت انقالبي با سه چيز مشخص مي ش-١

 ) ريشه (  ايدئولوژي راهنماي عمل آه تعيين آننده جهان بيني و ستمگري و تاريخي و طبقاتي آن است -الف

 )ساقه ( تشكيالت و سازمان دروني آار آه ظرف حياط و عامل برپايي آنست -ب

ص ميكند و  خط مشي سياسي و استراتژيك آه تنظيم رابطه آن سازمان را با جامعه و قدرت حاآم بر آن مشخ-ج

 )ميوه (سازمان به اين وسيله هدفهاي خود را گام به گام محقق ميكند 

 رابطه اندام واره با همان گروه خون و يا نبض و = رابطه ارگانيك=  رابطه عضويت -٢

 .سلسله اعصاب و واآنشها 

 

 ا نماند قرارچوعضوي به درد آورد روزگار                                           دگر عضوها ر

 
 . در سلسله مراتب تشكيالتي ، عضويت آيفي ترين مرز است -٣

 ويژگي را از دست بدهد 7 خصوصيت مشخص ميشود و هر آدام از اين ٧عضوساز مان با = مجاهد خلق 

 :عضويتش ساقط ميشود

 و آخوندها ي ارتجاعي ضد استثماري و ضد خميني( قبول آگاهانه و مختارانه ايدئولوژي اسالم و تشيع انقالبي ) ١

 .با پايبندي به شعاير) 

با پايبندي به بيدهاي انقالب دروني مجاهدين بخصوص ) ضد اايدئو لوژي جنسيت و فرديت (  انقالب پذيري -)٢

 )شوراي رهبري ( هژموني خواهران ذيصالح مجاهد 

ضد استبداد و = ضد شيخ و شاه ( بي  قبول آگاهانه استراتژي با پايبندي به ارتش آزاد يبخش و سياستهاي انقال-)٣

 )وابستگي 

ضد ( قبول سانتراليزم = فرمانپذيري نظامي = دستور پذيري تشكيالتي = انضبات آهنين =  تشكيالت پذيري -)۴

 )ليبراليزم و مسئو ليت گزيري 

 تضمين جمعيعمليات جاري با = مبارزه وقفه ناپذير ايد ئولوژيك دروني = جهاد اآبر =  انتقاد پذيري -)۵

  شهادت پذيري     -) ۶

 )تمام  وقت (ـ حرفه اي بودن ) ٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قبول جمع باشد مجمع سعي آند فرد معترف را از نقطه غيرتشكيالتي و تقابل با نشست اعترافي آه مورد*: 

 .سازمان خارج آند



 ٧

 )علمي و فلسفي و تاريخي و سياسي واقتصادي ( ـ عضويت با مجموعه آموزشهاي تئوريك ۴
چند سال تا احراز شرايط الزم هر . محرز و تصويب ميشود ) نظامي و عملياتي (و همچنين با آموزشهاي عملي 

عضويت بايستي رسما ابالغ و تا سوگند حضوري و مكتوب مسجل . طول بكشد نبايد ابالغ عضويت نمود  هم آه 

 .شود 

 .همان شرايط عضويت و تالش براي احراز آنست  ) K(  شرايط آانديداي عضويت -۵

 ماهه پذيرش وارد ۶وره  برادري آه به ارتش آزاديبخش آمده است و شرايط آانديد عضويت را دارد پس از د-۶

به شرط دارا بودن شرايط و عبور از آزمايشهاي نظري و . يگان رزمي ميشود و آانديد دوم عضويت است 

 سال عضو سازمان ۵ سال پس از ورود به ارتش آزاديبخش آانديد اول عضويت و پس از ٣آزمايشهاي عملي 

 ميشود 

 عضويت يا آانديد /  در ارتش آزاديبخش يا عضو داريم -٧

تعداد آمي رزمنده مجاهد آه بطور انفرادي به قرارگاههاي مجاهدين پيوسته اند از روز اول در تقاضانامه و : تذآر 

فرم پرسنلي آنها مشخص بوده و به ضوابط قرارگاهها ي ميزبان و همچنين به عمليات جاري با تضمين جمعي 

 .ملتزم هستند

شي سياسي ـ استراتژيك را قبول دارد و مدافع آن است و در همين  هوادار آسي است آه ايدئولوژي و خط م-٨

 .راستا آار و آمك  مي آند اما هنوز بطور حرفه اي تشكيال ت پذير و رزم آور نشده است 

 H٣ )مقداري آار و آمك مي آند (  هوادار در رابطه - 

 H٢) روز در هفته3(  هوادار نيمه وقت - 
١ H - در ارتباط با ) تمام وقت (  سال آار بطور مستمر و حرفه اي ٣آه ال اقل ) وقت تمام (  هوادار حرفه اي

 .تشكلهاي هوادار سازمان آار آرده است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨

 فصل دوم
 ارتش آزاديبخش

 :  خصوصيات يك ارتش -٩
 مجبور ارتش عاليترين و متكاملترين و آم شكافترين ساختار اداري و سازماندهي در تاريخ بشر است زيرا انسان

 :بوده است براي جنگيدن با دشمن و براي حفظ خودش از ضربا ت به حداآثر 

 جمع گرايي  -

 نظم پذيري  -

 انضباط  -

 سرعت  عمل  -
 فرمان پذيري -
 بستن شكافها در برابر دشمن  -
 .و باال ترين تكنيك و تاآتيك روي بياورد -

 آيين ها و تشريفات نظامي و حتي لباس متحدالشكل و صبحگاه و شامگاه و نظام جمع و آنكادر آردن و همه

 .موزيك نظامي در همين راستاست 

 .سنگ بناي ارتشهاي ارتجاعي جهل و اجبار و تقسيم بنديهاي طبقاتي براي دفاع از منافع طبقه حاآم است -

اما نقطه عزيمت يك ارتش انقالبي ، آگاهي و اختيار و قبول داو طلبانه حداآثر نظم و انظباط براي تحقق يك 

 .مان انقالبي است آر

 .خلقهايي آه مبارزات آنها به حد يك ارتش آزاديبخش و انقالبي تكامل پيدا آرده است قطعا پيروز مي شوند  -

 ارتش آزاديبخش ملي ايران  عاليترين ثمره و بيمه نامه مبارزات صد ساله مردم ايران از مشروطه به بعد -١٠

اي خط مشي هاي ديگر براي سرنگوني دشمن ضد بشري ، است آه مجاهدين آن را پس از طي آردن و ارتق

 .بنياد گذاشته اند

 :زيرا .  اين ارتش نميتواند و نبايد سرباز صفر داشت باشد و تماما با افسر مي جنگد -١١

 استراتژي و جنگ آزاديبخش نوين آه تكيه اش بر زمين آزاد شده  نيست و نمي تواند باشد ، چون در –الف 

 .اب دارد ونه در تدافعتهاجم مطلق جو

 در خاك خارجي تجمع نيروي انبوه آمي جواب ندارد و تاآيد روي آيفيت و عنصر داوطلب پايبند به -ب

 .عمليات جاري است 

  هژموني و فرماندهي خواهران -ج

 . موتور محرك آن عنصر مجاهد انقالب آرده و بدون اسكان است -د

هر . آزاديبخش آزمايش تاريخي پس ميدهد وبه آمال مي رسد  سازمان مجاهدين خاق ايران در ارتش -١٢

 . مجاهد خلق يك افسر ارتش آزاديبخش است 

   



 فصل سوم

 مفهوم وعالئم انقالب مريم
 
 =× بندهاي ناشي از آسررهايي = انقالب مريم :  تعريف -١٣
 

 ـــــــــ ـــــــــــــــــــ          =               سالح بي همتا=  شوراي رهبري

 راهبري عقيدتي

 .سرچشمه داراييها و تواناييها براي مجاهدين و ارتش آزاديبخش

  در صورتيكه سالح انقالب عمليات جاري بر زمين گذاشته شود، نه ارتش خواهيم داشت ، نه آلترناتيو مستقل -

 .و انقالبي 

 سال گذشته ١٢ما عمل مي آند ، و در  اين سالح در سياست و استراتژي ، بيش از حمايت يك ابر قدرت براي -

 .آزمايش پس داده است 

 ضرورت اين انقالب تنها پس از درك ضرورت استراتژيك و سياسي آن براي سرنگوني ميسر است واال درك و -

 .دريافتهاي انحرافي ، فردي ، خصلت گرايانه و رياضت آشانه خواهيم داشت 

 .ت  اين باالترين حماسه ايديولوژيك عصر ماس-

 : عاليم عبور -١۴

ختن تناقضاتدارد و خودش بي طاقت است تاهرچه يشهامت شيرجه رفتن وجسارت ايديولوژيكي براي بيرون ر)  ١

سريعتر و مسعوالنه تر خود را پاآيزه نمايد و بنابراين خود پيشقدم بردن آبروي آاذب خود ميشود تا آبروي رهايي 

 .بخرد

لبانه مختصات دروني و ايديولوژيكي براي پيدا آردن دهانه آتش تا با تضمين هدف از تناقض نوشتن تعيين داوط-

 .جمعي و آتشباري سنگين و صد برابر در هم آوبيده شود

 . هدف اقرار آشيشي براي آرامش وجدان بطور آاذب نيست -

 .هدف سر آوفت زدن و اعمال فشار نيست -

 .قلب و ضمير است  سمت گيري بجانب خشك شدن تناقض داني و سفيد شدن -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر مخرج عدم حمل آسر رهايي ، منظور از آسري آه درصورت ، رهبري عقيدتي ود. مساوي است بارهايي

 . تناقض و نتيجه اش مساوي است بارهايي

 ٩

 

          سرآوفت                       پرتاب به جلو                          اقرار آشيش       

                           



 ١٠

ديولوژيك و سياسي و استراتژيك وولگردي تشكيالتي و اي) ولنگاري و و لگردي ( از ليبراليسم ) ٢

 .شعاير پايبند است

مشكل آرسي و رده و باال و پايينن و آارآردن در اينجا و آنجا ندارد و چون پاره اي از همان ) ٣

 .رهبري و همان رهبري و همان سازمان و ناموس ايد يولوژيك اوست 

ت آنترل در غلبه مي آند ، آن ميدان را فتح ميكند ، تح* در عمليات جاري بر مشكل طالق و ؛ج؛) ۴

 .مي آورد و تناقضات مربوطه را بال درنگ با تهاجم حداآثر و با آتشباري سنگين در هم مي آوبد

 .معتقد و پايبند است** تا مغز استخوان و بدون تظاهر و فماليزم به بند ؛ د ) ۵

تر و خود را هر چه عام تر مي آند و نه خاص . هرچه بيشتر دريافت آند از خود تهي تر ميشود ) ۶

 .يعني بر عكس حالتي آه در يافت سم و فاسد آننده است. ويژه تر

درعمليات جاري ميخواهد بقيه را هم علييه دشمن ضد بشري در انقالب ذوب آنند ودر اين راه ) ٧

 .اولل از همه از خودش مايه ميگذارد

  خود خرج آندبه آيسه ارتش و سازمان و رهبري چيزي مي ريزد نه اينگه فقط برداشت و براي) ٨

باعمليات  جاري و آتشباري و تهاجم سنگين حتي اگر در موردي شكست بخورد يا بلغزد ، بال در ) ٩

نگ از جا بر مي خيزد ، واو نميشو د و به حفظ سنگر انقالب و پاك آردن آثار شكست از روح و 

 .روان خور قيام ميكند

ؤليت   سراپا اهل پاسخگويي و پرداخت و مسهيچ نشانه اي از در خود بودن و استيصال ندارد و) ١٠

 .است و خدا راهم به آن شكر مي گذارد 

 .در خود بودن يعني پاسخگو و مسئول نبودن ، يعني غرق در حسابهاي ذهني و انواع توهمات بودن 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ

 جنسيت و تمايل به جنس مخالف *  



 ١١

 پذيرش هژموني زنان توسط مردان *  

 

 

 
 
 

 فصل چهارم

 عارضه ها و رهنمودها

قيقت به انواع فلسفي يا براي فرار از فاش آردن ح)*  ج و ف(  آدمي براي پرهيز از مسائل حقيقي خودش -١۵

سياسي يااستراتژيكي و يا تشكيالت چنگ مي زند تا پشت آن سنگر و موضع بگيرد و در قدم بعد از اين سنگر خود 

 .ساخته دست به تهاجم بزند

 .مثال مناسبات يا عمليات جاري را علم مي آند يامسئله فلسفي يا سياسي عنوان مي آند 

 .بر مال  شود ** عوا را بشناسيم ، بشكافيم تا قطر زره  ؛ ن ؛ چاره آار در اين است آه اصل د

اعتماد را بايد آسب آرد اعتماد رايگان نيست :  اگر آسي اعتماد نداشتن جمع بخودش را بهانه آرد ، بايد گفت -١۶

. 

 .آينده يعني خيز بر نداشتن براي ) از آودآي تا ديروز (  توقف و در جا زدن پشت مسائل دنياي گذشته  -١٧

 .درازآش و تسليم مرز سرخ است .  آسي آه زمين خورد بالدرنگ بايد برخيزد و خود را بتكاند -١٨

 . هر طلبكاري بيانگر يك بدهكاري پرداخت نشده است -١٩

 .قوي شو ميتواني :  اگر آسي گفت ضعيف هستم و نميتوانم بايد گفت -٢٠

 .پيدا آن :  اگر گفت لياقت و صالحيت ندارم بايد گفت -٢١

آنقدر زياد شرم آن آه .مقدمه تغيير است . بايد گفت البته شرم يك احساس انقالبي است .  اگر گفت شرم ميكنم -٢٢

 .تغيير آني
 مجروح شدن و بيماري و از دست دادن اعضاي بدن در جريان نبرد آزاديبخش آزمايش بزرگي است آه -٢٣

 .بما فراتر از شهادت در عمليات است سرفرازي در آن و صبر و مقاومت در برابر آن 

به ميليشياي سابق و الحق بايد دو /به بازماندگان شهيدان /  به آادرهايي آه در خانواده سازماني بدنيا آمده اند -٢۴

دو چندان دريافت آرده اند ، موجي از دريافتهاي مستمر را .چندان سخت گرفت چون در تهديد ولدادگي خود هستند 

 . و اجتماعي با خود دارند ، پس انتظار هم دو برابر و مسئوليت هم دو چندان استبلحاظ سياسي

 .انكار  ن  يعني آه فرد منكر قفل شدن خودش در اين عنصر است.  فسيل شدن در دستگاه  ن  نداريم -25

 . آنچه را آه آدمي بيش از هر چيز از آن فرار ميكند مشكل در همانجاست -26

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ١٢

 جنسيت و فرديت * 

 .نرينه وحشي اند منظور از ن نرينه و حشي است يعني اين آه مردان نسبت به زنان آه مادينه متمدن هستند ، * * 

قطب الزام به پاسخگويي ندارد و . فرديت غليظ به قطبيت راه مي برد ، آه در مناسبات جمعي قابل تحمل نيست 

 .را بمباران آند“ ن “ براي همين بايد از او فاصله گرفت ، اال اينكه هسته ل

مسر سابق شده است ، بايد از اين  هر مجاهدي آه در طرفين طيف دچار ابتالء و آزمايش بريدگي يا شهادت ه-٢٨

يعني بايد حفره طالق خود را در . آزمايش سرفرازانه عبور آند و آنگاه مجددأ وارد دنياي جديد ارتش مريم شود 

 .يابد

 آه ميدان دادن به عناصري بي طبقه و بي هويت حاشيه توليد است  )به معني عاميانه الت بازي (  لمپنيسم -٢٩

ديگر دآان . آمده است بايد ريشه لمپن بازي را قطع آند * هر آس آه از اردوگاه . (  است خوره مناسبات جمعي

 ).اردوگاه نداريم 

 : فهرست حقه بازيها -٣٠

  ويژه آردن خود بهر دليل- 

  استيصال و عجز و ناتواني -

  مظلوم بازي -
  الئيك بازي آسي آه حتي يك لحظه مجاهدي داشته است -

  تمارض-

 -...  
 اين قبيل موارد چيزي جز بهانه جويي براي سرباز زدن از قيام به مسئوليت نيست يعني آه فرصت طلبي براي -

 .فرار از مسئوليت است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

منظور اسراي جنگ ايران و عراق آه در اردوگاه رمادي عراق به سر مبردند و سپس وارد تشكيالت مجاهدين *  

 .شد ه اند 
 

 فصل پيجم
 تطهير و انقالب

 
 
بجز عوامل = ش آزاديبخش اصل پايه اي موسسان دوم ارت= اصل اساسي تطهير و انقالب =  اصل صد صد -٣١

انقالب آالم آخر و آاآل مبارزه . رژيم ميتوان و بايد آليه آساني را آه به مجاهدين گرويده ايد انقالب نمود

 .ايدئولوژيك مجاهدين است

آتشباري و رزم بي = مكانيسم تطهير و انقالب و مبارزه وقفه ناپذير ايدئولوژيك = جهاد =  عمليات جاري -٣٢

مرز ) = ان اآرمكم عند اهللا اتقيكم ( مفهوم تقوا ) = نون وحشي و ف افسار گسيخته ( “  ف ”و “ ج  ” امان عليه

 .سرخ عبور ناپذير بين ارتش آزاديبخش و رژيم ضد بشري خميني 

 بنابر اين عمليات جاري ، مقدس ترين نبرد مجاهدين و ارتش آزادي در پيچيد ه ترين شرايط عليه رژيم خميني -

 و ميباشدبوده 

فرد بايد خود رابه جمع . انسان اجتماعي انقالب مي آند و نه انفرادي . انسان موجودي است اجتماعي :  مهم -٣٣

 .آند * بسپارد و جمع بايد فرد را انقالب 

 . جمع مقصر اصلي انقالب نكردن فردي است آه به مجاهدين و ارتش آزاديبخش گرويده  است -٣۴

 : تند از اشتباهات سه گانه عبار

  راست روي يعني ول آردن تضادها و سازشكاري و حل نكردن آن و انبار آردن -

  چپ روي يعني سيخ و سمبه زائد و فرعي وسطحي -

  ظرف نامناسب آار يا نداشتن آار -

و يا خاتمي زدگي سياسي تماما عارضه هايي هستند قابل / ترس از دشمن / ترس از عمليات /  ترس از موشك -٣۵

 .هار آردن و عبور و ميتوان و بايد بر همه آنها غلبه آردم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرد در درون خود و سپس در تشكيالتمتحول و تغيير دادن فرد مت*  
 
 
 

 فصل ششم

 مرزهاي سرخ تشكيالتي ـ ايدئولوژيك
 
 
 نا آگاهي و مادون بودن نسبت به ضرورت مبارزه ايدئولوژيك و مرزهاي سرخ تشكيالتي  ـ ايدئولوژيك نداريم -٣۶

 .ژيمي و پاسدار مواجه ميشويم بدترين ضربه ها را از درون ميخوريم و يا بدتر از ر. و اال سين آ به ثمر نميرسد

 .                                                    عجزو استيصال و ناتواني در مبارزه ايدئولوژيك نداريم-٣٧

 شدن آادر ها و اعضاء وهواداران سوگند خورده وآسي آه حتي يك لحظه ايدئولوژيك*  “ R”   الئيك بازي و -38

 .              د نداريم  مجاهدي هم داشته باش

 سازمان رزم ارتشها در دوران سين آ فقط از اعضاء و آانديد اهاي عضويت سازمان تشكيل ميشود

 ).غير مجاهدين به شرط اعالم هويت ايد ئولوژيكي ، بطور جداگانه فقط در جنب يك ارتش قرار ميگيرند  ( 

 .                                                   ريم مجاهد بدون شعائر و نماز جز در پذيرش و آموزش ندا-٣٩

 .                                                        مجاهد اقساطي و مدت دار با اتمام تاريخ مصرف نداريم -۴٠

  خواهر و برادر مجاهد بيمار فالن بن فالن نداريم هر چند همه نوع مراعات و مراقبت و رسيدگي-۴١

 .                                                                                                                   از بيماران داريم 

 .                                                                                    مجاهد بازنشسته و در حاشيه نداريم -۴٢

 .                                                                  مجاهد مالقاتي و بند به پدر و مادر و خانواده نداريم -۴٣

 .                                                              مجاهد پناهنده و داراي تابعيت خارجي و سيتيزن نداريم -۴۴

و فرستادن بريده به خارجه  نداريم         ** ازي و وزارت اطالعات آخوندي ، تكثير امثال تفرشي  طعمه بورژو- ۴۵

                .                                                                                               و نمي توانيم داشته باشيم 

 

 



 ١۵
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 .منظور رزمندگان غير مجاهد از نوع مارآسيست و مسيحي و غيره است*

 مجاهد خلق و بعد از خروج از مجاهدين و دهه ۶٠منظور جمشيد تفرشي ساآن دانمارك است آه طي دهه **  

خانوادگي و حبس ، خود راتسليم مجاهدين آرد و آن چنان ملعبه  مخالف آنان شد و در انتها به علت مشكل مالي ،٧٠

 .  نيز به اندازه تفرشي براي سازمان سود نداشتنددست شان قرارگرفته و استفاده شد آه باالترين آادر هاي مجاهدين 
 
 )آموزش تخصصي ( 

 مسلح شدن به تئوري انقالب مريم

 
مقدمه ـ بدون تسليح به تئوري انقالب ، در برابر تهديد هاي ضد انقالب آسيب پذير هستيم و به همين دليل بايد 

  .تئوري و تاريخچه انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين را بياموزيم

ـ انقالب ايد ئولوژيك دروني مجاهدين قبل از هر چيز، آب بندي و مرزبندي تاريخي مجاهدين در برابر بورژوازي ١

است آه متحد عيني ارتجاع خميني عليه مبارزه مسلحانه ، عليه آلترناتيو انقالبي دمكراتيك و عليه ارتش آزاديبخش بوده و 

 .مي باشد

و بورژوازي استحاله طلب داخلي آه در جريان جنگ ضد ) اضداد مجاهدين ( نشين ـ بورژوازي استحاله طلب خارجه ٢

و با تمام قوا تاخت ) خاتمي (  در داخل رژيم ، سر و سخنگوي رسمي پيدا آرد ١٣٧۶ميهني با ارتجاع خميني بودند در سال 

 ) “   B” و  ‘ B’ در اثر   ( و تاز عليه مجاهدين را هم بلحاظ سياسي و هم بلحاظ نظامي و تروريستي مضاعف نمود
بيرون ميزند آه ضد انقالب دروني مجاهدين است و نقطه آغاز آن “ طعمه ”  بورژوازي در مناسبات دروني بصورت -    ٣

 ) .جيم ـــــــــــ شيطان رجيم . ( مي باشد “ دوران ” مسائل 

ارآسيسم متالشي آردند و راه براي خميني هموار شد  سال پيش اپورتونيستهاي چپ نما سازمان مجاهدين را تحت نام م٢٧ـ ۴

 . 

بود آه سازمان را هم در برابر اپورتونيستها و هم در برابر “ اسالم در چپ مارآسيسم ” پيام و سالح ايدئولوژيكي مجاهدين 

 . خرداد در مقابله با خميني آرد٣٠جريان راست ارتجاعي حفظ  و جنگ آور و آماده خيز 

 .بن بست شكن ، عامل ايدئولوژيكي بقاء راهگشا و آليد نجات در ربع قرن پيش بود “ ر چپ مارآسيسم اسالم د” يعني  -

 ماده اي تدوين شده بود و ايدئولوژي و تشكيالت و سياست ما را احيا آردو سرانجام از يك گروه آوچك ١٢ اين پيام در بيانيه -

 .به يك آلتر ناتيو با دهها هزار شهيد ار تقاء داد 
براي تاريخ ايران و اسالم سربلندي و افتخار آفريد و مجاهدين تنها جرياني شدند آه در برابر خميني جانانه به مقاومت تمام 

 .عيار برخاستند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ١۶

B شرايط بدي آه محمد خاتمي براي نجات جمهوري اسالمي آمده و B به معناي شرايط بدير آه وي براي بقايش متوسل به   

 .سرآوب مجاهدين خلق شده است 
 

 براي استقرار آلترناتيو اآنون سئوال اين است آه در دوران مبارزه مسلحانه براي سرنگوني رژيم خميني و:  سئوال اساسي -۵

در ربع “ اسالم در چپ مارآسيسم ” به مصداق ( دمكراتيك انقالبي ، عامل ايدئولوژيكي بقاء ، عنصر راهگشا و آليد نجات 

 چيست؟) قرن پيش 

و تا ندهد طعمه “ ج ”  بند و مكانيسم عمليات جاري و شستشوي ايدئولوژيكي در ابتداي وادي ١٠انقالب مريم با : جواب 

 .شيطان رجيم 

بخصوص آه اين بار ، مانند درختي آه آب و آفتاب و هواي بهاري از آن دريغ شده باشد، دشمن ما را از سرزمين و مالء 

 .خودمان بيرون رانده و نا گزير از هجرت انقالبي نموده است 

مانند جنگ ( ومسائل بين المللي  ) مانند جنگ آويت( مهمتر اين آه عالوه بر مسائل ايران ، به شدت از مسائل منطقه اي  -

 .آسيب پذير هستيم ) افغانستان و ليستهاي تروريستي 

بنابراين ، آليد نجات ، پاسخ به مسئله بود و نبود ، و جواب مسئله سرنگوني در روزگار خميني و حكومت آخوندي ، انقالب 

 .است و بس 

 .به مسئله سياسي ـ استراتژيكي دوران، يعني مسئله سرنگوني استدر يك آالم انقالب ، همآورد ارتجاع و بورژوازي و پاسخ 

 .همچنانكه در فروغ به اثبات رسيد ، مجاهدين بدون انقالب ، ظرفيت و سقف سرنگوني نداشتند  -

مهاي بر اساس تجربه ها و الزا) و نه تصادفي (  بندها و مكانيزمهاي انقالب ، هر آدام فلسفه خود را دارد و بطور قانونمند -۶

 .تدوين شده است ) سرنگوني (  استراتژيكي دوران –پاسخگويي به مسئله سياسي 

 .حاصل خون شهيدان و رزم و رنج زندگان و پيكار تمام عيار تا دشمن ضد بشري است

ده جديدي مبارزه مجاهدين در روزگار خميني ، براي اولين بار در تاريخ ايران و تاريخ اسالم ، با تولد و پدي: بعنوان مثال 

 .همراه است آه زن انقالبي مجاهد خلق مي باشد 

 اين پديده به صورت جريان وار و در ابعاد آالن، با شهادت و قهرمانيهاي بسيار در برابر رژيم زن ستيز خميني همراه بوده -

 يعني آه تصادفي در . به قرار گرفتن زن انقالبي و ذيصالح مجاهد خلق در رهبري منجر گرديد۶۴ و ۶٣است آه در سالهاي 

 .آار نبوده و حرآت قانونمند پيش رفته است 

همچنانكه بعد از آتش بس و بعد از تجربه فروغ و بعد از مرگ خميني ، بطور قانونمند به طالق علي الدوام و انحالل اسكان و 

 .سرانجام به هژموني زن انقالبي و ذيصالح مجاهد خلق و تشكيل شوراي رهبري راه مي بريم 

 خرداد و هجرت انقالبي و ٣٠زيرا از فرداي . روبرو هستيم “ طعمه ”  در برابر بورژوازي نيز بطور قانونمند با پديده  -٧

. بوده است “ طعمه ” انتقال آادر ها به خارج از آشور ، تهديد اصلي ، بورژوازي و ماده بالفعل آن در داخل منا سبات ، 

 . مجاهدين و ارتش آزاديبخش و آلترنا تيو انقالبي است منظور طعمه بورژوازي و ارتجاع عليه



 ١٧

وجود ) عمليات جاري و شستشو (  دررويكردبكلي متفاوت و سراپا متضاد با انقالب و بند ها و مكانيزم اجرايي يوميه آن -٨

 : دارد

از موضع پائين و در اين برخورد ، فرد . برخورد پاسيو انفرادي و تدافعي آه در بهترين صورت فرد را حفظ ميكند -

همه چيز از درون فرد آغاز شده و به درون فردختم مي شود و معلوم . بصورت فردي  ـ دروني ، مي بيند و مي چيند 

نيست آه دشمن بيروني و دروني آيست ودر آجاست ؟ واضح است جنبشي آه دشمن بيروني و دروني خود را نشناسد ، 

 .مغلوب خواهد شد 

وبا همان روح اسالم ) سرنگوني( ه ازبااليعني به مثابه پاسخ سياسي استرا تژيك به مسئله دوران برخوردرزمنده تهاجمي آ -

اين يك رويكرد جمعي و سياسي بعنون آليد . در چپ مارآسيسم به انقالب ايدئولوژيك دروني و به بند هاي آن مي نگرد 

 .نجات خلق ستمديده در برابر رژيم پليد آخوندي است

” ، ارتجاع هدف نظامي و بورژوازي هدف سياسي در بيرون ما هستند و ضد انقالب درون مناسبات ما رداين برخورد  -

 .بورژوازي و ارتجاع است “ طعمه 
 خيانت به انقالب دروني در مورد برادران شاخ و دم ندارد و در ساده ترين و تيزترين و گزنده ترين آالم  عبارت است از -٩

در برابر بورژوازي و ارتجاع آه آدمي در آن شمشير انقالب را غالف ميكند يا آنرا )  انفعال سازش و( يك جريان پفيوزي 

يا هم آه فقط از لبه پهن آن استفاده ميكند آه فاقد تيزي و . وارونه و سر وته يعني طلبكارانه و عليه خودمان بكار مي گيرد

 .برندگي و مسئله حل آني است 

م در چپ مارآسيسم و مجاهدين همآ ورد ارتجاع و بورژوازي ، نبرد و سالحي و شمشيري حال آنكه ما ، به مصداق اسال

 .شايسته سرنگوني رژيم خميني مي خواهيم 

 بر همه برادران مجاهد و مخصوصأ هر برادر مجاهد آه روزگاراپورتونيستي را به چشم ديده و يا به گوش شنيده يا -١٠

 همچنانكه نقاط منفي و مثبت خود را در جريان اپورتو نيستي قرائت نموده است ، تاريخچه را خوانده است ، واجب است تا

 :تا همين امروز بخواند تا ) 64 و 63سالهاي (اآنون خود را در جريان انقالب ايدئولوژيك از روز اول انقالب  

 .  خودش پوسته شكني و جهش آند-اوال 

 . آند به آموزش و آمك ساير برادران مجاهد قيام-ثانيا

 . بار سين آ ببندد-ثالثا 
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 فصل هفتم
 طعمه شناسي

 
 خرداد و ضربه 30 همه مجاهدين بايد مفهوم طعمه را بياموزند و اال نه فقط از روزگار خاتمي بلكه حتي از -۴۶

 .اپوزتونيستي نيزبلحاظ سياسي و ايد ئولوژيك عبور نكرده اند

 خرداد تا 30 ايدئولوژيك در مناسبات دروني مجاهدين از سر فصل - طعمه ،مهمترين مرز سرخ تشكيالتي-۴٧

 .سرنگوني است 

 طعمه ، ضد انقالب دروني و دشمن داخلي مناسبات ما و چماق بورژوازي و ارتجاع عليه مجاهدين و عليه ارتش -۴٨

 ).لقتل الفتنه اشد من ا( آزاديتخش و عليه آلترناتيو انقالبي و پايمال آننده خون شهيدان است 

 چپ نماييهاي اپورتونيستي ، زدن زير آب مناسبات و سلسله مراتب تشكيالتي ، تغيير دادن يك شبه استراتژي و -۴٩

ديوانه بازي . با نامه به رهبري ، تماما عالمتها و روشهاي مورد استفاده طعمه است “ بي سر و صدا ” اعالم بريدگي 

 .و قطع شعائر نيز تاآتيك طعمه است 

 .شاخص طعمه ، گريز از جمع و مسئوليت پذيري يعني گريز از پاسخگويي به جمع است -۵٠

 . شاخص بريده واقعي پرداخت قيمت در برابر جمع و دوربين و رفتن به داخله است-۵١

  بريده واقعي ميخواهد به اسكان و زندگي عادي برسد و بنا براين از پرداخت قيمت در برابر جمع و دوربين ابايي -

 .دارد تا هيچ شكاف و امكاني براي طعمه شدن سياسي باقي نماند ن

 ميليون ايراني ديگر در داخل ايران 70 جاي بريده و آسي آه نميخواهد بجنگد و خواهان زندگي عادي است مثل -۵٢

 .است 

آنار گذاشته و به  بريده اي آه بدون قرص و سالح به داخله ميرود ديگر مجاهد و افسر ارتش آزاديتخش نيست و آنرا -

 .سوگند خود پست آرده و قصد مبارزه بارژيم ندارد

يعني آه مطلقا خطر شكنجه و اعدام ندارد وتاآنون حتي يك مورد هم ازاينكه در سالهاي اخير چنين آسي اعدام شده 

 .باشد وجود ندارد زيرا اعدام او قو يا به زيان دشمن است

هم ادعاي اپوزسيون ) از خون مجاهدين ( واهد ، هم پاسپورت پناهندگي  اما طعمه ، هم زندگي بورژوايي ميخ-۵٣

 .دارد و هم ميخواهد با سابقه و عنوان قبلي قيمت خود را هر چه باالتر ببرد



چه رسد به سابقه هاي طوالني عضويت در .  حتي يك روز نزد مجاهدين بودن قيمت فروش را آيفا باال ميبرد -

 ...سازمان

 .نداريم و نميتوانيم داشته باشيم زيرا يا طعمه بالفعل است يا طعمه بالقوه“ محترم و با آبرو  ” بنابراين بريده

 آسي آه ميخواهد مارك بريدگي نخورد و قيمت زندگي خواهي را در جمع و در برابر دوربين نپردازد و به داخله -۵۴

 . وف لپر خورده استنرود قطعا بريده نيست يا طعمه است و يا مجاهدي است آه به خاطر ج

 

 

 

 

 مجاهد سوگند خورده         
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                 طعمه                          بريده 
 
و پيمان شكن آه سالح و مبارزهم را زمين گذاشته و در منتهاي “  خارجه دوست ”  اينجاست آه طعمه -۵۵

 رنج و خون مجاهدين را سابقه و سرمايه خود قرار بدهد و از سوختن سياسي اين سابقه استثمارگري ميخواهد محصول

و اين سرمايه ميترسد، بناگهان مبارز ميشود ،از رژيم فاصله ميگيردو ميگويد به هيچ وجه نميخواهد به داخل ايران به 

 ساليان به آشف و شهودهاي مبارزاتي نزد رژيم برود گوئيا آه ايشان يك مجاهد يا انقالب جليل القدري است آه بار

 ....جديد رسيده آه البته فقط در فرنگ از حساب سياسي مجاهدين ببار مي نشيندد 

متقابال ، سازمان هم آه جنگ خود را در منطقه رها نكرده تا به حل و فصل مسائل ايشان بپردازد ، تبديل به ستمگر 

 .سلوك و آشف و شهود طعمه در فرنگستان استجباري ميشود آه مانع آزادي و انتخاب و سير و 

 . به اين ميگويند عوض شدن جاي ظالم و مظلوم -

گمان ميكند داخله رفتن مال افراد بي سرو پا .  از قضا هر چه سابقه بريده بيشتر است طلبكاري او هم بيشتر است -۵۶

حق خود ميداند بيشتر .  باج بيشتري بگيردو نفرات بي نام و نشان و بي رده و عنوان است و سابقه او ايجاب ميكند

 .به جاي اينكه حساب بيشتر پس دهد. استثمار آند و خون بيشتري بمكد

 :   تعيين تكليف بريده و هرآس آه عهد و سو گند خود با خدا و خلق را زير پا مي گذارد -۵٧

  اعالم در برابر جمع و دوربين -

 . سال در مورد آساني آه اطالعات ويژه ندارند  بازگشت قانوني به داخل ايران پس از دو-



 . خروجي تا زمان پاك آردن رد هاي اطالعاتي و امنيتي در مورد آساني آه اطالعات ويژه دارند-

بازگشت قانوني از طريق اداره اقامت اتباع خارجي .  در عراق و ساير آشورهام آار غير قانوني و قاچاق نداريم -۵٨

 .صورت ميگيرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدين خلق منظور ازراهكارهاي قانوني و اداره اتباع خارجي، همان استخباراتوسازمان امنيت عراق است آه مجا*

چندين مرتبه نيروهاي ناراضي شان رابراي استردادبه جمهوري اسالمي، به استخبارات عراق تحويل ١٣٨٠از مال

 داده ان 

                                   
  نمودار-١١
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 انحالل=           نه جنگ جنگ                                                                                   

 
بعدازفروغ و آتش بس 
 و مرگ خميني    

 
 
 
 

         جنگ      ) انحالل( بي اسكان                                                                                           با اسكان 
 )بند الف(  
 

     
                   موقت و مدت دار     الدوام و بدون شكاف                                                                 

)               بازگشت پذير( ناموس ايدئولوژيكي                                                                 = بند ب و بند ج 
بي اسكان     

 

 و شوراي) د(هژموني خواهران 
 )       ه(و هزار همرديف) ش( رهبري 
                                                                                                                   هژموني                   

 )اسكان سابق( ردانه

علي الدوام و بدون 
 شكاف و تضمين دار

 

  آلترناتيو )) پرچم ((و ) ر( بند 
 دمكراتيك انقالب باالترين  هژموني خواهران    



 سالح سياسي و استراتژيك 
زن (  و                                                                                        فمينيسم عليه ايدئولوژيك ارتجاع

 )ساالري بورژوازي
 بورژوازي

 آب بندي ومرز بندي تاريخي

 ٢١

  با بورژوازي
                            هژموني )                                                          پاسخ به مسئله سرنگوني( 

 بورژوازي

ميبريمش به “ ر” بند 
تهران

عمليات جاري  شستشوي                                                                                                 شيطان 
  ج-رجيم

طعمه                                                   (  ايدئولوژيكي                                                              
 )و انفعال و سازش

پاسخ به مسئله سرنگوني  
باناموس ايدئولوژيكي )س (

وگوهربي بديل مجاهدي

 

 .* است٨١ پرچم انقالب مريم در سرزمين امام حسين در سالي آه در آن دو عاشورااست عيدي سال -١٢

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظور از دو عاشورا ، عاشوراي امام حسين و عاشوراي مجاهدين خلق است آه آنان احتمال مي دادند در روزهاي آ  •

 .هدين خلق استينده نوبت به عاشوراي مجا
 
 
 

 
 
 

 *   نيروي مسلح انقالب         =  ارتش                               
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 * موافق اآتيو سياسي آار                                                          



                    *   موافق پاسيو                                                      

 ٢٣

 *بي تفاوت                                                                            

 * اپوزسيون قانوني                                                                  

 *اپوزسيون سياسي آار                                                             

  اپوزسيون برانداز                                           

ارتش آزاديبخش ملي ايران * و متفاضي بايستي به اين اداره بنويسد آه در خاتمه دوره دوساله اقامت در خروجي 

 .خواهان بازگشت قانوني به ايران است

 : درباره طعمه ۵٩ي  ماده تكميل-
 **طعمه فراتر از نفوذي  -

 .به همين دليل آب بندي ضد طعنه و عمليات جاري فراتر از عمليات نظامي است -
 .در حقيقت بريده ترآش طعمه است -
محفل و / ساير نفرات) ريل عضو گيري ( سپس خالي آردن / فصل مشترك همه موارد طعمه خالي شدن خود فرد -

 .استو موارد اخالقي / باند
بزرگترين جرم مجاهد خلق در ) در برابر طعمه(  ايدئولوژيك –نگاهباني نكردن از باالترين مرز مرخ تشكيالتي  -

 .درون سازمان رزم است



 ٢۴

در طول زمان بنابر قوانين تكامل نمونه ها و مواردطعمه نسبت به قبل بدتر و بدتر ميشود همچنانكه نمونه هاي  -

 .تر و بيشتر ميشودعالي و درخشان ايدئولوژيكي بيش
هدف از آب بندي ضد طعمه قبل از هر چيز و هرآس حفظ حرمت و حريم عنصر جنگنده و گوهر بي بديل موجود  -

 .در سازمان رزم سرنگوني است
در سازمان، چيزي در جرنان است . اآنون اهميت و عظمت اين سر فصل ايدئواوژيكي و تشكيالتي روشن مي شود -

واال در بهترين شرايط سياسي و بيروني هم آه باشيم، بدون صفر صفر و . مي آندآه راه پيروزي را هموار 

 .تشكيالتي و ايدئولوژيك، به جايي نخواهيم رسيد*** صدصد
 .پس سر فصل را دريابيم

جمع بايد يكصد بار تيغ بيشتري در عمليات جاري بر او بكشد تا هرچه = درگسر ج و ف =  مجاهد لپر خورده -۶٠

عنوان و اسم فاميل هيچ “ مجاهد لپر خورده ” يعني . منظور مشروع نمودن لپر خوردن نيست.ون بيايدسريعتر بير

 .مجاهدي نيست و مرز سرخ است
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 ـــــ

 .خروجي ارتش آزاديبخش همان زندان مجاهرين خلق است* 

تفسسسير از نفوذي ،عامل و جاسوس جمهوري اسالمي است آه حداآثر مي تواند صد نفرمجاهد خلق را به قتل ** 

 .برساند

 جاري است و صدصد ، يعني اين آه نفر پس از صفر صفر ، به معناي عدم حمل تناقض از طدسق عمليات*** 

 .عمليات جاري آن هم با تضمين جمعي ، به رشد صدصدخواهد رسيد

 

 

 فصل هشتم
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 تذآرات
 گريزان از عمليات جاري= جمع گريز=  حلقه ضعيف -۶١

 عمليات جاري= پاسخگو به جمع = حلقه قوي و محكم آه ميتوان روي او حساب آرد 

 .تعيين تكليف موارد بريده و طعمه در دسته و يكان صورت ميگيرد  امر انقالب و -۶٢

) سال ١۵قديم باالتر از +  * مرآب از شوراي ( در صودت لزوم هيئت تشكيالت هر قرارگاه و هر سازمان 

 .تعيين تكليف ميكند 

ود در سپس در زماني آه نشست بزرگ تشكيل ش. اگر بازهم موردي حل نشود بايد به خروجي منتقل گردد

 .نوبت ودر دستور رسيدگي قرار خواهد گرفت 

 .سال زندان است3 ماه تا 6طبق آئين نامه **  مجازات جرائم اخالقي -۶٣

 .در صورت تكرار در آينده جرائم بخشيده شده گذشته منظور خواهد شد 

مجاهدي البته  در عمليات جاري به عنوان رزم جاري دسته و يكان، حداآثر تهاجم راديكال انقالبي و -۶۴

 .بسيار ضروري است و شرط تعيين آننده تغيير وانقالب فردي و جمعي است 

 .اما مبناي آگاهي بخش الزم را فراموش نكنيد زيرا جاي آنرا هيچ حمله و هجوم و آلمه تند و تيز پر نميكند

 ه نمودنتفهيم و آگا= خلع سالح سياسي و ايدئولوژيكي سوژه = دريك آالم بايد اتمام حجت نمود
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 .دو رده شكيالتي درمناسبات مجاهدين خلق است منظور مرآزيت عضو ستاد و مرآزيت نهاد ،* 

 .جرائم اخالقي عبارتند از ، ارتباط جنسي زنان و مردان و حيوانات و هم جنس بازي** 
 
 

 فصل نهم
 محور اسلي عمليات جاري“ ج ” تناقضات 

 .نقطه شروع مسائل تشكيالتي ايدئولوژيك برادران است “ ج ”  برحسب همه تجارب ، تناقضات -۶۵
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با عمليات جاري ، جمع آنيم در نقطه بمباران ميشود ويا دست آم  اگر اين تناقضات را در جمع برادران مجاهد ، -

در غير اينصورت ، مثل يك غده عفوني مخفي مي ماند ودر مراحل بعد به انواع و . بطور آيفي ، آاهش پيدا ميكند 

 شعائر ـ محفل ـ لمپنيسم ـ الئيك بازي ـ ترك( اقسام گير و پيچهاي تشكيالتي و سياسي و ايدئولوژيك منجر ميشود 

 ).ولگردي ـ بريدگي طعمه و حتي خودآشي 

 .ابتداي راهي است آه انتهاي آن طعمه است“ ج ”  تناقض نگفته -

 * شيطان رجيم × ـــــــــــــــــــــــ “ ج              ” 

برادر فرمانده يكان و دسته و يا .بيان همين موارد است ) ١٠٠٠( محور اصلي و آاآل عمليات جاري بي شكاف -

بطوري آه هر برادر مجاهد، . ارشد بايد الاقل يك مشت عمليات جاري را در هفته به اين موارد اختصاص بدهد 

 .هر هفته از اين بابت صفر ـ صفر باشد و تناقض نگفته نداشته باشد

در و همچنين تناقضات مربوط به ترس از موشك و شهادت و عمليات “ ج”  بيان تناقض هاي مربوط به بيد -

جمع دراين مورد . راه مقابله و ريشه آن آرده اين موارد است  % ۵١آار و  % ۵١نشست عمليات جاري ، 

 .تجربه آنيد. معجزه ميكند

 درهر مورد آه ذآر اسامي مصلحت نيست ، اسم را بصورت مكتوب براي فرمانده مرآز يا ارتش و سازمانها -

 .ارسال آنيد
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زمينه براي توجيه نشست غسل هفتگي است ، يعني آسي آه تناقض جنسيت را مطرح نمي آند ، مجاهد خلق  * 

 .نيست بلكه نفر شيطان است

 

 

 

 

 

 فصل دهم
 مفهوم صفر صفر و صد صد

آب بندي ضد صعمه در برابر بورژوازي و قطع رشته هاي نامرئي با =  صفر صفر تشكيالتي ـ ايدئولوژيك -۶۶

 خيز به جلو بابستن شكاف و راه به عقب آه الزام آن غسل واجب = رژيم 
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 )“اهل البيت و يطهرآم تطيرا يريداهللا ليذب عنكم الرجس ” ( است “ ج” از تناقضات بند * هفتگي 

 .انقالب پذيري همگاني داو طلبان ارتش آزاديبخش بجز عوامل رژيم =   صد صد تشكيالتي ايدئولوژيك -

بدون اين صفر صفر و صد صد و به جاي آوردن شستشو و غسل هفتگي لطفا ارزشهاي اصيل مجاهدين و : توجه 

ات نظامي را خراب نكنيد ، زيرا به نتيجه نميرسد،لوث و و عملي** مخصوصا انقالب ، عمليات جاري ، ديگ 

 .اسباب دردسر هم ميشود

 مسئوليت پذيري متناسب با سابقه تمام وقت و حرفه اي درداخل مناسبات طلبكاري جمع از فرد و الزمه -۶٧

يت را صوري و قپه تلقي نكنيم و به شرط اينكه از خدا بخواهيم آه در همه صدصداست به شرط اينكه مسئول

 .آارهاي ارتش برادران و مسئوالني با باالترين رده قرار بگيرند
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 .غسل واجب هفتگي يا شستشوي ايدئوژيك ، نشستي جهت طرح تناقضات مسائل جنسي در طول هفته است* 

 عضو ٢٠ديگ ، نشست بغايت تحقير آميز ديگري است آه مختص افراد متمرد است و درآن نشست بيش از ** 
اقي قرار داده وباتوهين و ناسزا ، تعادل رواني سوژه را به هم ريخته و مجاهد ، فرد خاطي و متمرد را وسط ات

 .اصرارميورزند، عضو متمرد به تحول دروني برسد و از نقطه تقابل باسازمان خارج شود
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 فصل يازدهم
 الزامات تشكيالتي ايدئولوژيك س آ

 
 صفر صفر و صد صد سياسي و استراتژيك =  مبناي الزم -۶٨

 .صفر صفر و صد صد تشكيالتي ايدئولوژيك =  شرط آافي و تعيين آننده -۶٩

 : دو دنياست * ، ٧۶ و ٧٢ و ۶٨ تفاوت سرفصل و شرايط و تعادل قواي آنوني با -٧٠

 ** انقالب دربرابر اسكان -

 “ ن ”  شوراي رهبري دربرابر هژموني -

 تحرك سياسي بورژوازي استحاله گرادر برابر استحاله ، و هرگونه انتخابات و “  ر -بند ” -

 .عبور از آتش بس

 عبور ازمرگ خميني 

  عبوراز آويت و بمبارانها -

  عبور از مرواريد-

  عبور از بريده و طعمه -

  بحران عراق ٩ عبور از -

 در خارجه “ ر ”  آزمايش سه ساله مجاهدين در دوران سه ساله بند -

  راهگشايي دردوره خاتمي  عمليات و در گيري و ماموريتهاي٩۵١ -

 روح دوران را دريابيم .  سر فصل س آ جدي است آيفي است -٧١

الزمه س آ . استقبال مي آنيم .  پاآيزه سازي صفوف مجاهدين و ارتش آزاديبخش را بهر قيمت ميپذيريم -٧٢

 .ميدانيم

 . سازمان و ارتش در اين روزگار زنبور عسل است ونه مگس-

 . رژيمش هزاران بار در عالم واقع از ترس از جمع بيشتر است ترس از خميني و-٧٣

آسي آه از عمليات جاري و غسل هفتگي و لحظه اي درجمع مجاهدين مي ترسد هزاران بار بيشتر ، از رژيم 

 .آخوندي ميترسد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منظور سرفصل هاي مهم و سرنوشت ساز براي مجاهدين خلق است و سال هاي مرگ آيت اهللا ٧۶و٧٢، ۶٨* 

 .خميني ، آانديد وياست جمهوري مريم عضدانلو و انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري ايران است
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كان، همان محل زندگي يك روز در هفته خانواده هاي مجاهدين در قرارگاه اشرف بود و انقالب دربرابر اس** 

 .    اسكان ، يعني نابود آردن خانواده هاي مجاهد به باالترين قيمت ممكن توسط رهبري سازمان مجاهدين

 در طول زمان تشديد و پيچيده مي  در قضاياي تشكيالتي هر مسئله اي را آه حل نكنيم بقوت خود باقي است و-٧۴

 .شود

 ) : غير نظامي  ( اصل طاليي احياء وظايف و ماموريتهاي سياسي -٧۵

و ظايف و ماموريتهاي غير نظامي مجاهدين فقط در چپ “ آليه امور” در چپ مارآسيسم “ اسالم ”  با همان جديت 

 .آار نظامي جواب دارد و نتيجه بخش است

و مالي و آليه امور ستادي و قرارگاهي * JS  و MEريه و تبليغات و شورا وروابط و   و نشRB تيم سياسي و-

آاري از پيش . است  در صورتي آه از لحاظ انقالبي و ايدئولوژيك در چپ تيم عملياتي انتحاري نباشد ، حرام

 .دفروميبر گيج ميشود و گيج ميكندو خط سازمان را در گل. گزارش درستي هم نميدهد . نميبرد 

در هر آجا ودرهر مورد هر مجاهد  خلق اعم از خواهر يا برادرقرارگرفتن درچپ تيم   **         الزمه لباس عاديسازي 

 .عملياتي است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠
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 *RB )   روابط بين المللي  (ME )   و ) مالي اجتماعيJSجنگ سياسي ، ستادي سياسي .   جنگ سياسي است

است آه جداي از ستاد امنيت و تروريسم ، ولي در ارتباط با آن ستاد و عليه جداشدگان فعال از سازمان مجاهدين 

  خارج از ايران آار و فعاليت مي آند در

منظور اعضايي آه لباس نظامي به تن نداشته و در خارج از عراق به آارهاي مختلف سياسي ، تبليغاتي ، مالي ،            *

 .جاسوسي و غيره مشغولند

 
 فصل دوازدهم
 تشكيالت برادران

 .ه و در آسايشگاه نداريم برادر ول شده در آروآي و در سازمان آارو در آار يومي -٧۶

طبق نظام ). از جمله به بهانه هژموني خواهران( تشكيالت فروپاشيده برادران به هيچ بهانه اي قابل قبول نيست 

 : جديد رده بيدي 

 بايد يك رده باالتر از خودش باشد و در داخل هيچ رده اي اليه نداريم ) اعم از خواهر و برادر (  مسئول هر آس -

ه هر دليل مسئول رده باال تر وجود نداشته باشد، ارشد برادران هم رده را بر حسب صالحيت ، بايد فرمانده  اگر ب-

 .و مسئول نمود تا بخصوص شستشوي ايد ئولوژيكي تعطيل نشود 

 در داخل هر رده ، آار و مسئوليت و ارشديت هر فرد بر اساس صالحيت ، توسط شوراي رهبري تعيين و ابالغ -

و اگر فرد قبول نداشت ، راي هم  رده هاي خودش و رده هاي باالتر در سازمان مربوطه ، مالك تشخيص ميشود 

 .صالحيت و تعيين مسئوليت است

 : مسئوليت الف ت  ي = به باال  * MBمسئوليت پذيري و پاسخگويي تمام عيار برادران= ٩ احياء بند -٧٧

 .ي اهميت جلوه آند  محكم بدست گرفتن آارو مسئوليت هر چقدر هم ب-

  پيدا آردن تناقضات امور قضايا -

  بستن شكافها -

 ٧٨ ازدست ندادن زمان در همه امور سياسي و نظامي و تشكيالتي مادره تكميلي -

 .خود زر ميدهد حجام را) همچنين زن انقالبي مجاهد خلق (  مرد مجاهد -

 ) مثال سيتي زن ( سر را خودش خراب ميكنديعني همه راههاي فرار را خودش مي بندد وهمه پلهاي پشت 

و غسل به تلخي زهر هم باشد آنرا در ** ج .  از وسوسه هاي فريدت بورژوازي فريب نميخورد و حتي اگر ع  -

 .آمال آگاهي و اختيار ميل ميكند

 . از تيغ آشي عنصر مجاهد خلق استقبال ميكند-

 .اختيار عليه گريز خود از انقالب و پرچم بكار مي گيردرا در آمال آگاهي و ) جمع( تعادل قواي تشكيالتي 

 . در بحث رده بندي و سازماندهي نيز هر شكافي را به روي خود مي بندد-
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منظور آن تعداد اعضاي مجاهدي آه در عراق و داخل تشكيالت مجاهدين داراي تابعيت آشورهاي خارجي و .

 .غربي هستند آه اين امتياز مي تواند داه آنان را به خارج از عراق و به آشور متبوعشان هموارآند

رتباط با عدم حمل تناقض در آار و مناسبات و تشكيالت عمليات جاري ، منظور همان نشست هاي شبانه در ا** 

عمليات جاري ، يعني اين آه هر فرد مي بايست پليس و . است آه در حضور جمع و فرماندهان انجام مي گيرد 

 جاسوس خود و ديگران در تشكيالت باشد       

 

  
 پس گفتار اول 

 
 نسازي و دوباره سازي نيرو ؛ نهاده ام آن چه در باال و در جزوه آورده شد آه نامش را ؛ ويرا

. دوران خرامان خوري و زمستان خوابي آنان است . مربوط به دوران قبل از شكست عراق و مجاهدين خلق است 

حين جنگ و بعد از جنگ ، اتفاقات سر نوشت ساز و شكننده اي براي مجاهدين خلق در عراق اتفاق افتاد آه بي 

 اال نيست به عبارتي ارتباط با جزوه و رويداد ب
جزوه باال ، داستان نيمه تمامي است آه اطالعات تكميلي اش تا آن جا آه تحقيق و تفحص آرده ام و به داده هاي 

 .موثق رسيده ام ، در زير آامل مي شود

 رهبران اول و دوم مجاهدين خلق ، آخرين نشست جمعي آه با نيروهاي شان در خاك عراق داشتند ، چند هفته قبل

 درآن نشست ، .  بود ١٣٨١از جنگ آمريكا عليه عراق يا اسفند ماه سال 
براي تقويت روحيه نيروهاي سر در گم و منتظر عمليات به سوي تهران ، حمله انتحاري به ايران وبحث هاي 

حسين تشكيالتي و ايد ئولوژيك فراوان تشريح شد و النهايه ، جنگ عليه عراق را محتمل شمردند و پيروزي صدام 

فرداي آن نشست ، رهبري سازمان ، مسعود رجوي ، دست زنش را گرفت و وي را ! در جنگ را حتمي دانستند 

به آشور اردن برد وهر دو در آن جا باقي ماندند و منتظر ماندند تا ارتش عراق عليه آمريكا ، پيروز شود و آنان 

آنان نيز در آشور عراق حضور داشتند و اتفاقا در اثر دوباره به عراق بازگشته وبه نيروهاي شان به قبوالنند آه 

بمباران هواپيماها به محل سكوني شان ، آم مانده بود آه جانشان به خطر بيافتد و اگر معجزه اي اتفاق نمي افتاد 

سناريوي رفتن به اردن اين چنين بود تا اين آه بر خالف تحليل ! آنان هم اآنون در جمع شهداي سازمان بودند 

هبري سازمان ، صدام حسين ، پدر خوانده مجاهدين خلق ، شكست خورد و مسعود رجوي ، ناچار شد زنش مريم ر

از فرماندهان سازمان به آشور فرانسه بفرستد و خود در آن جا تا پايان بحران عراق % ٩٠عضدانلو رابا بيش از 

 .بسنده نمايدباقي بماند و تنها به صدور پيام و اطالعيه به نيروهايش در عراق 

 جنگ نيروهاي ائتالف عليه عراق آغاز شد و مجاهدين خلق تماشاگر صحنه جنگ و منتظر ١٣٨٢از اوايل سال 

 روز از گذشت جنگ ، ٢٠ولي ارتش و قواي عراقي ، پس از .  ماندند تا جنگ به نفع صدام حسين پايان يابد 

عارش را مي داد و جنگش راعليه تروريسم خوانده شكست سختي خوردند ولي آمريكا همان گونه آه قبل از جنگ ش
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بود و دستش را از قبل بسته بود ، به پيشروي به سوي مواضع تروريسم تا فتح تمام عيار  سنگرهاي شان ادامه داد 

ارتش آمريكا ، بنا بر اطالعات محرمانه اي آه قبل از جنگ از طريق نفوذي ها و بعد از جنگ از طريق . 

 ارتباط با مجاهدين خلق ، به دست آورده بود، در ابتدا از موضع قدرت به پايگاه هاي آنان آه مخابرات عراق در

در اولين ساعات جنگ ، . در خاك عراق پراآنده بودند ، حمله هوايي رابراي زمينگير آردن شان آغاز آرد

تي يك تير سوي دشمن شليك  تن از فرماندهان آادرهاي باال و بدون اين آه ح٣٠مجاهدين خاق با تلفات بيش از 

. آنند ،شو آه شده و رهبري مجاهدين ، به فرماندهانش پيام فرستاد آه شكست يا به عبارتي آتش بس را بپذيرند 

استتار و اختفاء را رعايت آنيد و در گير نشدن با آمريكا مرز سرخ .وي متذآر شد ، ما جنگ مان با آمريكا نيست 

 .است

.  آيلو متري شرق بغداد گسيل شدند ۶٠ از پايگاههاي مختلف به پايگاه اشرف واقع در نيروهاي نظامي مجاهدين ،

فشار آمريكا در رابطه با خلع سالح مجاهدين ، افزايش يافت و اين امر قرار شد طي تشريفاتي مابين مجاهدين و 

شتند ، در ارتباط با خلع سالح نيروهاي مجاهدين ، با قدرت آاذبي آه در خود سراغ دا. ارتش آمريكا ، انجام پذيرد 

 ار تش در پايگاه هاي مختلف در خاك عراق در ١۶به هر حال ، آنان داراي . شان ، مات و مبهوت مانده بودند

در همين رابطه ،مسعود ! اختيار داشدند وبا باورهاي آاذب تلقيني ، قادر بودند با قوي ترين ارتش ها مقابله آنند 

ده اش پيامي در ارتباط با خلع سالح فرستاد و در آن پيام تصريح و تاآيد آرد ، عدم رجوي ، به نيروهاي وامان

اگر آسي به يك سرباز آمريكايي شليك آند و آن سرباز جواب بدهد ، با يك فرد . درگيري با آمريكا مرز سرخ است

وجيه تاريخي ، افرادش را در همين پيام ، مسعود رجوي ، با يك ت. روبرو نيست بلكه با آل سازمان در گير است 

او از داستان مالقات نمايندگان دو آشور روسيه و آلمان . متقاعد آرد تا خلع سالح در مقابل آمريكايي ها را بپذيرند 

در زمان جنگ جهاني دوم ياد آرد آه در آن مالقا ت، افراد روسي موردتحقير آلماني ها قرار گرفته و به مسكو 

. كو به نمايندگانش اين بود آه اگر آلماني ها به شما گفتند ، دامن بپوشيد شما بپوشيد شكايت بردند ولي جواب مس

اين حرف حساب رهبري سازمان براي خلع سالح نيروهايش در مقابل آمريكايي ها بود آه حتي در مقابل آمريكايي 

د بيش ازاين تضعيف نگردد ، در پايان پيام ، به خاطر اين آه روحيه نيروهاي مجاه. ها مي توانيد دامن بپوشيد

رهبري سازمان ، تبصره آورد آه ما در مقابل آمريكايي ها همه چيز را بدون قيد و شرط مي پذيريم ، حتي اسير 

 .جنگي مي شويم ،  اال دو چيز را نمي پذيريم و آن دو، استرداد به ايران و و جه المصاله است 

 بيش از سه دهه سالح به دست و اين سالح نه در تاآتيك استفاده نيرويي آه حدودا. خلع سالح مجاهدين آغاز شد 

مي شد بلكه به استراتژي ، هويت و فرهنگ سازماني بدل شده بود ، در مراسم ويژه اي با حضور سربازان 

از رزمندگان مجاهد  آه به ارتش پيران معروف است وتنها قريب به . آمريكايي و اعضاي مجاهدين ، آغاز شد 

، در   سال بودند ۵٠ سال وحتي باالي ٣٠ سال در سازمان رزم داشتند ومابقي افراد باالي ٣٠افراد زير  تن ۵٠٠

 حين خلع 
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عده اي از غصه گريستند ،عده اي از . ح يا اصطالحا توديع با سالح ،واآنش هاي مختلفي از خود بروز دادند سال

اي ديگر ازاين آه سالح ندارند وذرجنگ آشته آار وتنظيف سالح راحت شده واحساس راحتي مي آردند وعده 

 .نخواهند شد،از ته دل راضي بودند

مراسم توديع باسالح ، در يكي از پايگاههاي عراقي آه در دست مجاهدين خلق قرار داست و به فيلق سوم و اآنون 

انده ارتش آمريكايي ، مژگان يكي از فرماندهان مجاهد ، با تكبر به فرم. پايگاه ذاآري ، معروف است ، آغاز شد 

وي در حين ! خطاب آرد حال آه شما سالح را از دست ما مي گيريد ، هويت مان را از ما نمي توانيد بگيريد 

 .تحويل سالح ، اين نوع شعارها را سر مي داد و مراسم توديع ، با سرود سازماني فرمان مسعود ، به پايان رسيد 

رتش آمريكا ، رهبري مجاهدين ، آه جسارت پانهادن به خاك عراق را پس از پايان خلع سالح مجاهدين توسط ا

نداشت ، از خاك اردن ، جهت تقويت روحيه نيروهايش ، پيام جديد فرستاد و در آن پيام خاطر نشان آرد آه دوران 

بكنيم اگراز اين دوران استفاده مطلوب . اين دوران ، خصوصيتش اين است آه زود گذر است. ، دوران گذار است 

وي همچنين ، غرور مجاهدي را ياد آور شد و اذعان داشت ، اگر در مقابل . ، سود مي بريم ولي ضرر نمي آنيم 

سالح رامي . ولي حال افرادمان را حفظ آرديم . ارتش آمريكا مقاومت مي آرديم ، تا آخرين نفر آشته مي شديم 

 آه پيام رهبري سازمان را پس از خلع سالح ، قرائت )جواد برائي ( جواد خراسان . شود دوباره به دست آورد 

مي آرد ، پس از مدتي زمينه سازي ، شوراي رهبري مجاهدين آه جملگي زنان هستند را براي تن دادن به خلع 

 ! سالح در مقابل آمريكا ، ستود و اظهار داشت آه آنان با پذيرش خلع سالح، سازمان رابه پيروزي رساندند 

 قبضه ادوات زرهي و سنگين بودند، ٢٣٠٠ مجاهدين خلق آه ما بين آن سالح ها بيش از پس از خلع سالح

. آمريكايي ها حق داشتند تا نفرات مجاهدين را به چالش جديدي به طلبند و آنان راتحت آنترل بيشتري قرار دهند 

 ورزشي در سطح قرار گاه تردد آنان به خود حق مي دادند از امكانات مجاهدين در قرارگاه استفاده آنند ، با لباس

خفت و تحقيري آه .آنند ، با شورت به استخر شنا بروند و به نشست ها و محافل جمعي شان سرآشي آنند 

مجاهدين خلق تا به امروز با آن روبرو نبودند و حتي ارتش و مقامات امنيتي عراق آه باسازمان ارتباط عميق و 

پيام جديدي آه رهبري . ات مجاهدين خلق رخنه و حضور گستاخانه نداشتند حسنه اي داشتند ، تا اين حد در مناسب

سازمان براي نيروهاي شديدا متعصب و يارانش در مقابل سربازان آمريكا ، مي توانند به هر محل و مكاني 

 !سرآشي آنند ، اال به آسايشگاه تان نمي توانند وارد بشوند 

دامنه اين همكاري . س بود و دوران همكاري مجاهدين با ارتش آمريكا در دوران جديد ، دوران آشتي پس از آتش ب

پروين ، يكي از فرماندهان ارتش سازمان ، در اين رابطه . ها در ارتباط با ايران و داخل عراق بر مي گشت 

ري داريم ، نيروهاي سازماني را اين چنين توجيه آرد آه ما بنا بر مصالح و منافع مان ، با نيروهاي آمريكايي همكا

 .همان گونه آه با عراقي ها داشتيم 

آنان در يك مورد ، نزد آمريكايي ها آن قدر از . دامنه همكاري مجاهدين با آمريكايي ها در عراق ، متنوع بود 

نيروهاي آيت اهللا باقر حكيم ، شكايت بردند تا سرانجام آمريكايي ها مجبور شدند دفاتر آيت اهللا حكيم را در بغداد 

همكاري جاسوسي مجاهدين خلق براي آمريكايي ها ، بيشتر از طريق آادر هاي باال انجام مي گرفت و . ته آنند تخ
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آن اعضاء با لباس محلي عراقي به اماآن مذهبي و پر آشوب عراق در رفت و آمد بودند و گزارشات ساير 

 در جريان جنگ ١٩٩١اري آه در سال نيروهاي عراقي و مردم به جان آمده را به آمريكايي ها مي رساندند ، آ

 .داخلي عراق ، به نفع صدام حسين انجام مي دادند 

با اين وجود ، ارتش آمريكا با اين همه همكاري مجاهدين ، دست از سر تقصيرشان بر نداشتند و النهايه دريك 

در اين . ر دادند بازجويي و تفتش بزرگ ، تمامي نفرات مجاهدين خلق رامورد پرسش و بازجويي و مجدد قرا

بازجويي بزرگ ، آه بيش از دو هزار تن زنان و مردان مجاهد حضور داشتند و مي بايست مصاحبه ميشدند ، 

اعضاي مجاهد قبل از مصاحبه .  عضو ارشد سازمان سيا آه به زبان فارسي مسلط بودند حضور داشتند ٢٠حدود 

آارتي آه اسم ، عكس و هويت عضو . دريافت مي آردند ، مي بايست از ارتش آمريكا آارت بازجويي و شناسنامه

متقابال اما ،پرسنل قبل از رفتن پاي مصاحبه ، مي بايست از جانب سازمان توجيه آامل . مجاهد در آن قيد شده بود

افراد متمرد و ناراضي را از روبرو شدن با آمريكايي ها بازداشتند و تنها اعضاي وفادار مجاهدين حق . مي شدند 

 .اشتند در جلسه باز جويي شرآت آنند د

اعضا همچنين توجيه شده بودند آه در حين مصاحبه با عوامل سيا ، خود را تحصيل آرده جا بزنند و نه افرادي بي 

توجيه همچنين اين بود آه حكومت ايران ما را از دانشگاه اخراج آرده و ما افراد تحصيل آرده . سواد يا آم سواد 

در ادامه توجيهات ،به اعضاء . ور شديم به عراق بياييم و سالح را نا چارا به دست گرفته ايم اي هستيم آه مجب

به گونه اي حرف بزنيد ، تا . خاطر نشان مي شد آه اين جا و به آمريكائيها هر چقدر دروغ بگوييد ،اشكالي ندارد

در انتهاي مصاحبه ، . ي خارج آنند مقاماتت باالي آمريكا راضي شوند در مرحله بعد ، ما رااز ليست تروريست

آارت هاي افراد را با دقت تمام از آنان باز پس گرفتند و مواظب بودند تا اعضاي مجاهد آارت مصاحبه با عوامل 

 .سيا را همراه نداشته باشد

در دوران بي صالح وبدون صدام حسين ، رهبري سازمان آه جسارت پا گذاشتن به خاك عراق را نداشت ، طرح 

در گذشته ، سالح براي مجاهدين خلق ، ناموس و شرف .  برنامه جديدي را به نيروهاي بدون سالح ، تجويز آردو

در دوران قديم ، آموزش نظامي ، آار با سالح هاي . و حيثيت نام داشت و اساسا مجاهد بدون سالح معني نداشت 

در .اجرايي و سر آاري اعضاء در آمده بودمختلف ، تنظيف سالح و با سالح بودن ، جزو آارهاي تشكيالتي و 

در دوران جديد ، آه ديگر دوران آار با سالح . غياب سالح اما مي بايست جايگزين مشغول آننده اي يافت مي شد 

و آموزش هاي  نظامي و تنظيف سالح نبود ، آموزش هاي غير نظامي در قرار گاه براي اعضاء حاآم شد و در 

آموزشهاي فني ، تكنولوژي ، مكانيكي ، برق آموزش آامپيوتر و ورزش ، جاي سالح . دستور آار قرار گرفت 

با اين استثناء آه فرزندان نور چشمي ها مانند فرزند مسعود رجوي و چند تاي ديگر ، به . رابراي نيروها پر آرد 

رد فرزند رهبري جاي گرفتن آموزش هاي فوق ، به درس خواندن در قرارگاه مشغول و گمارده شدند آه در مو

 .سازمان ، درس حقوق را براي وي تجويز آردند
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نشست هاي شبانه و هفتگي اعضاء ، آه عبارت بودند از نشست هاي عمليات جاري ، صفر صفر ، غسل هفتگي ، 

ديگ ، حوض ، بحث هاي لحظه و غيره ، آماآان در دستور آار تشكيالت قرارداشت اما شدت وحدت گذشته و 

 . را نداشت دوران مسلحانه

از مناسبات داخلي آه بگذريم ، در حيطه خارجي نيز مجاهدين خلق پس از شكست صدام حسين ، در هر آجا 

از دو تن رهبران شان ، اولي از . متحمل شكست و فروپاشي شدند و ستون هاي نگه دارنده شان را از دست دادند 

 توسط پليس فرانسه ، ٢٠٠٣ ژوئن سال ١٧در تاريخ چشم ها غايب و يا بازداشت شد و دومي ، مريم عضدانلو ، 

الزم به ذآر است آه اين خانم براي مجاهدين خلق همان گونه آه خود معترفند ، . با خشونت و تحقير دستگير شد

حكم ميوه در همه سالهاي مبارزاتي شان داشت و به عنوان ناموس و شرف مجاهدين و يا به عبارتي بود و نبودشان 

 اينكه وي را در آشور فرانسه دستگير و به زندان افكندند ، آخرين مرحله انقالب ايدئولوژيك دروني پس از! بود

براي مجاهدين خلق در عراق ، آغاز شد و آن تقاضاي خود سوزي از جانب نيروها بود آه مي بايست هر عضو 

 .دادمجاهد ، تقاضاي داوطلبانه خودسوزي را آتبا نوشته و به دست فرماندهانش مي 

 
 
  
 
 

 پس گفتار دوم 
 

همان گونه آه جزوه فوق را خوانديد و اسناد و فرم ها و قيد و بندهاي تشكيالتي را رويت آرديد،اصل سناريو ، در 

مرزهاي سرخ و آتشين ، بايد ها و نبايدها ، داريم ها و نداريم ها . ارتباط با ويرانسازي و دوباره سازي نيروهاست 

در خشن ترين ارتش هاي جهان به چشم نمي خورد و تنها از درون مغزهاي مضطرب و فوق نظامي ، آه حبي 

از اذهان بيماري آه ، راه ميبرد به .پريشان آه مسلح به ايد ئولوژي هاي ضد انساني و آهنه هستند ، بيرون مي آيد 

 .جوامع بيمار استبداد زده و ايدئولوژي زده ، متوهم و رمانتيك

روح آزار گري . خود ويراني و ديگر ويراني است . ، داستان داغان سازي و تباه سازي است در باال هرچه آه آمد

اما پيكار قبيله اي . پيكار است. در آالبد پوسيده نيروهاست) Masochism us   Sadism us (و خود آزاري

ا ، حرفي ، پيامي و ايده اي در هيچ آج. و دو پديده متضاد، يا به عبارتي سياه و سفيد يا دوست و دشمن با هم نيست

بدون اين آه توجه ! بلكه همه جا ، جنگ است، جنگ در پشت جبهه . تازه و آار آمد عليه دشمن به چشم نمي خورد

يا اينكه همه ! داشته باشد دشمني آه با آليت چنين نيرويي در چالش فكري يا نبرد عملي است ، آيا زياني هم ميبرد؟

اتواني هايش را به يمن چنين دشمني ناشي و نابكار ، توجيه آرده و راه برون   رفت مي آمبودها و ن آاستي ها ، 

 !يابد؟

جبري آه از انسان ابزار مي سازد، تحقيري آه از انسان گالدياتور مي سازد . پيام ، پيام جبر و تحقير و رنج است 

رش شود و از آن جا آه اين رنج را ظاهرأ و بار رنجي آه آمر انسان را خميده نگه مي دارد تا هر بوزينه اي سوا
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برون رفتي ظفر نمون در پيش است واز فدا و صداقت انسان بر مي خيزد تحملش ، مانند تحمل زايمان ، شيرين و 

زايماني آه قبل ترش تجاوز را به دنبال داشت، تجاوز به جان و روح وحيثيت و همه چيز فردتجاوزي ! گوارا ست

به همراه داشت ، به اين اميد فردي آه تجاوز مي شود ، آن چنان زير  ) Manietism(تيزم آه تحقير ورنج و ماني

 .بار رنج و تحقير بسوزد تا هرچه گونه روح مقاومت درمقاومت در مقابل متجاوز را ازدست بدهد

ان، تالش براي ويران آردن و سپس فتح انسان از طرف صاحبان جان ها، زرمندان و زور نمدان و تزوير گر

استثمار، استثمار آهنه و بي رحمانه در همه . حرف تازه اي نيست بلكه به قدمت عمر انسان زميني مي رسد 

جوانب،با توجيه مبارزه و رهايي و انقالب و آسب قدرت و وعده هاي پوچ و عوامفريب ديگر ؛ تالش براي تباه 

عدي، بي اراده ، تهي و مطيع آور، آوردل و آردن روح وجان انسان و سپس ساختن انساني مصنوعي ، قالبي،يك ب

انساني آه چشم دارد ولي نمي بيند، گوش دارد ولي نميشنود، مغز دارد ولي احساس نمي آند، ! آورچشم وآورباور 

بلكه تمامي احساسات انساني،اعتماد به نفس ،ستم ستيزي و عصيانگري اش رادر او سوزانده اند و مشتي احساسات 

ربري مفت و مجاني را در اوحقنه آرده اند تا به يمن احساسات غير انساني اش ، استثمارش آنند، غير انساني و با

استثمار همه جانبه تا برخرمراد سوار شوندودر مقصد، نيروهاي پيشبرنده را به زير پاي خران شان پايمال وله 

 .آنند

ردستان آدميزاداستثمار مي شود ، آمتر از آدم آيا يك حيوان، حيواني آه در جنگل بكر مي زيد، يا در آبادي وبه زي

درجهان آنوني آدام حيوان وحشي يا اهلي را اين همه دست ! هاي چنين دستگاهي حقوق ، اختيار و آزادي دارد؟

وپابسته اند ، در قفس انداخته اندومورد استفاده همه جانبه قرارداده اند و در گوش هاي سنگينش افسانه ها در باب 

 !زادي اش بافته اند؟رهايي و آ

آدام چوپاني گوسفندانش را در چراگاه بي آب وعلف، در صحراي سوزان عراق پشم وگوشت وپوست وبره و خون 

 !شان را استفاده آرده و النهايه آنان را در آام گرگ هاي درنده بيابان ، تنها و بي پياه و بي دفاع گذاشته است؟

 ام و با ولع در مورد عملكرد و سرنوشت تروريسم حرف ميزنيم و النهايه وقتي با دوستانم در آلمان وهلند نشسته

بحث به چگونگي آنترل نيروهاي شان مي رسد، جملگي دوستانم آه اگراشتباه نكنم آمتر ازمن در آگاهي نسبت به 

ارم آه قوي اين مسائل ندارند، هر آدام نظرگاه خاصي رادر اين رابطه ارائه مي دهند؛ ولي من در انتها اصرار د

مابقي اهرم ها اگرچه . ترين اهرم مهار تروريست در سازمان تروريستي ، اهرم نفي حيات و اميد به آينده است 

آارآرد دارند و شايدبه صدها و هزاران قلم برسند، هيچ آدام به اندازه اهرم نفي حيات، نخواهند توانست انسان را 

 ويراني تشويق آنند، به اطاعت آور آورانه ، مردن و آشتن در يك سازمان تروريستي به ويرانسازي و خود

 .تشويق آنند

ازجانب نيرو، آنان آه با محيط هاي ستمبار و مرگبار به سلوك و سازش مي رسند، در ابتدا اجازه ميدهند، آمال 

ه دارد آه ، فيلسوف مشهور نيز عقيد )spinoza(  اسپينوزا . معنوي و اخالقي در آنان تنزل يابد و فروبپاشد

 .انسان بدون اميد به آينده ميل به زندگي آردن را ندارد
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البته زندان، شكنجه، مرگ، تبعيد، تحقير، گروگانگيري، اخته آردن، اختگي زبان و چشم و گوش و دل واحساح، 

اني را اهرم هايي آه در اثر واردشدن مي توانند همه ارزش هاي انس. همه و همه اينها اهرم هاي نفي حيات هستند

درهمين رارطه ، شرح داستان دوست عزيزم عباس صادقي نژاد،در ارتباط با . در انسان فرو بپاشند اال يك چيز را

عباسي آه سازمان توانسته بود همه چيز رااز او بگيرد، اال . آارآرد اهرم نفي حيات ، مثال مكمل و شنيدني است

اميدي آه آخرين حلقه ! مكشان پس از اميد به زندگي و آينده بوديك چيز را نه وآن اختيار و آزادي فرار از دام دا

بود، چرايي در زندگي و نه در جنگ، “ چرايي ” اين  ) Nietsche( به قول نيچه . وصل به زندگي پيشين بود

 .بود آه به زندگي عباس معني بخشيد تا وي به چگونگي و فرارفكر آند

الب ايران ، با سازمان مجاهدين خلق آشنا شد ودر بخش انجمن هاي ، ايام انق١٣٧۵عباس صادق ينژاد، در سال 

، آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدين با ١٣۶٠سال . دانش آموزي ، سارماندهي شد و به فعاليت سياسي ادامخه داد

جمهوري اسالمي، ارتباط تشكيالتي عباس باسازمانش قطع شد و عباس در اثر قطع ارتباط، به سربازي رفت و در 

، ارتباط مجدد عباس با سازمان ١٣۶٧در سال . مان جا در هسته هاي خود جوش و مستقل،به مبارزاتش ادامه داده

، تشكيالت سازمان عباس را مامور تيماري ١٣۶٩در سال . برقرارشد و در ارتباط راديويي باسازمان قرار گرفت

 شهر همدان گرفتار شده بود و عباس محل مجروحي آه در. و طبابت از يكي از فراريان وزخمي هاي سازمان آرد

پس از اين آه ماموريت خطرناك و پر دردسر عباس در فضاي  پليسي ايران خاتمه يافت ، . سكونتش مالير بود

رابط تشكيالتي عباس، به وي هشدار داد آه از اين پس شما از جانب جمهوري اسالمي، لو رفته و بايد هرچه سريع 

سازمان براي عباس چنان فضاي پليسي بافته بود و به گونه اي و . ايران را ترك آني تر محل سكونت و سپس خاك

همسر عباس .انمودآرد آه اومي بايست بدون فوت و قت و بدون اطالع به خانواده اش ، خاك ايران را ترك نمايد

تشكيالت جواب داد، عباس براي ترك وطن همسرش رابهانه آورد و رابط . فاطمه ، درآن حين سه ماهه آبستن بود

عباس تنها توانست از طريق پيك و نه از طريق . مسئله همسرت راسازمان حل خواهد آردو شما نگران نباشيد

تلفن، به همسرش اطالع دهد آه او خاك ايران را ترك مي آند و بعدأ وي نيز به عباس ملحق خواهد شد و نگران 

 ابتدا به شهر ري و سپس به زاهدان منتقل شد و درآن شهر توسط عباس در مسير فرار از ايران،. اين جدايي نباشد

مسئول تشكيالت آراچي، زني به نام . رابط سازمان به نام محمد حسين ارباب، به پاآستان و آراچي منتقل شد

زهراهمداني بود و عباس به محض برخورد بامسئول جديدسازمان، مسئله همسرش را باوي درميان گذاشت و زهرا 

داد، تو ذهنت را درگير اين هانكن و مسئله همسرت را ماحل مي آنيم و پيك مي فرستيم تا همسرت را جواب 

عباس دو ماه بعد، يك بار ديگر مشكل خروج همسرش ازايران را مطرح آردو اين بار . ازايران خارج آنند

عباس . را حل خواهيم آردسازمان جواب داد، مشكل همسر تو مشكل تو نيست، بلكه مشكل سازمان است و ما آن 

آن جان هم مشكل خانواده اش را براي چندمين بار مطرح . پس از دو ماه از آن جوابيه ، به آشور ترآيه مامور شد

يك ماه بعد، . آرد و جواب دادند، مشكل همسرت را بايست از طريق عراق پيگيري آني و از اين جا مقدور نيست 

در عراق، به محض ورود به پايگاه مجاهدين، ابتدا آموزش نظامي را . ت عباس ازترآيه به بغداد انتقال ياف

سازمان ابتدا جوابي نداد و بعد از يك ماه، يك مسئول سازمان . فراگرفت و بعد از يك ماه، پيگير خانواده اش شد
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. طالع ميدهيمعباس را صدا زده و گفت، در حال پيگيري خانواده ات هستيم ، به نتيجه مشخصي آه رسيديم به تو ا

دو ماه پس از آن، يكي ديگر از مسئولين تشكيالت عباس را صدا زد و پس از زمينه چيني هاي معمول ، گفت ، 

عباس ما مي خواستيم زودتر از اين ها تو راصدا بزنيم و به تواطالع بدهيم، احتماأل همسرت حين زايمان فوت 

هستي ، مشكل تو بايدسرنگوني و مبارزه با رژيم باشد، فعأل ما آرده، حاال، تو يك رزمنده انقالبي و نزد مجاهدين 

عباس با . به اين خبر رسيديم ولي تا رسيدن خبر قطعي ، بازهم توراصدا ميزنيم وخبر اصلي رابه توخواهيم داد

شنيدن خبر مزبور، اگر چه نگران شد ولي  دلش راضي نشد و پس از گذشت دوماه باز هم از مسئولش جوياي خبر 

اين بار از مسئولين سازمان،چند نفر عباس را صدا زدند و درنشستي، وي را موردخطاب . وت همسرش شد ف

قراردادند آه موضوع مهم است، ما تا امروزمطمئن نبوديم ولي ازچند روز قبل اطمينان حاصل آرديم و به اين 

اين خبر، هر چند .  متولد نشده استيقين رسيديم آه همسر شما هنگام زايمان در بيمارستان فوت آرده و بچه اي

براي عباس سخت و ناگوار بود ولي گويا او ته ذهنش باز هم راضي نشد آه همسر و فرزندش مرده باشند و گوشه 

اي از ذهنش هميشه به خانواده اش اختصاص داشت و بارقه اي از اميد در دلش زنده بور شايد اين آه خبر 

 .تشكيالت دروغ باشد

 خواست از سازمان ١٣٧٣ان مجاهدين در خاك عراق به مبارزه اش ادامه داد تا اين آه در سال عباس در سازم

، عباس به خاطر اعالم جدايي از سازمان ، به زندان فرستاده شد وتا  ١٣٧٣آذرماه سال در .آناره گيري آند

 ، هميشه به دنبال ١٣٨١ل  در زندان سازمان به سر برد و او پس از رهايي از زندان تا سا١٣٧۴ازديبهشت سال 

 .فراراز سازمان بود و دل خوشي به ماندن درون تشكيالت نداشت

، پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران و انتخاب محمدخاتمي به رياست جمهوري ايران ، ١٣٧۶در سال 

اره زني در سازمان براي به به بست آشاندن اصالحات و گشايش سياسي در ايران، دست به آار عمليات خمپ

سازمان اين بار به دنبال مالء و محيطي بود تا تيم هاي .تهران و ارسال تيم هاي عملياتي به داخل ايران آرد

به همين دليل، سازمان ناچار شد از تمامي پرسنل . عملياتي را آساني در داخل ايران حمايت و پوشش بدهند

ايران سكونت دارند به سازمان بدهند تا سازمان از درون آنان مجاهدبخواهد تا ليست اقوام و نزديكان شان را آه در 

 .اگر توانست به عضو گيري بپردازد وگرنه به دنبال سمپات و هوادار براي تيم هاي عملياتي باشد

يكي از همان روزها سازمان از عباس .  سال از ورودش به عراق گذشت ١٠عباس . سال ها از پس هم گذشت 

عباس در ابتدا شماره تلفن .  آمك به تيم هاي عملياتي ، با اقوامش در ايران تماس بگيرد خواست تا جهت پوشش و

عباس با يكي از خويشانش در ايران تماس .فاميلش را گم آرده بود ولي سازمان شماره تلفن را رد يابي و پيدا آرد

 سال قبل ١٠م و ما مي دانيم آه طرف مقابل زير بار آشنايي با عباس نرفت و گفت ، من شما رانمي شناس. گرفت 

فردي آه مورد خطاب عباس بود گفت ، .عباس هنگام خروح از مرز ايران به قتل رسيده و چنين فردي زنده نيست

! حال آه اصرار داري زنده هستي يك ساعت صبر آن و بعد تماس بگير تا ما بدانيم آه توراست مي گويي يا نه؟

 با اقوامش بر قرارشد وجواب شنيد ، اگر توعباس باشي بايد همسرت را عباس پس از يك ساعت دوباره تماسش

عباس از شنيدن اين خبر آه همسرش زنده است و در ! او اآلن اين جاست و مي خواهد با تو حرف بزند ! بشناسي 
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هم عباس و فاطمه ، پس از اين آه زنده بودن . آن محل حاضر است،با حيرت اصرار آرد گوشي را به وي بدهند

ديگر را باورآردند، فاطمه روبه عباس ادامه داد ، از دانمارك به من زنگ زدند و گفتند ، عباس در حين خروج از 

فاطمه افزود، حال نه اين آه من زنده هستم، بلكه دخترت بدري، نيز ! مرز ايران به دست رژيم آشته شده است 

 .زنده است و هم اآنون آالس سوم ابتدايي است 

 سال تمام به دست سازمان بازي و فريب خورده است تا تو سط اين چنين شگردها، عباس و ١٠ي فهميد، عباس وقت

فاطمه، پيگير احوال همديگرنباشندودست سازمان براي سرنوشت آنان آامأل باز باشد، ظن وترديدش نسبت به 

 ام براي فراراز سازمان انها    عباس به زبان خود تعريف مي آند، اگر تا آن روز انگيزه. سازمان افزايش يافت

به انگيزه فراراز سازمان ، دست يافتم % ١٠٠بود، پس از شنيدن خبر زنده بودن همسر و دخترم، به طور % 10

. 

 به همراه دوتن رزمنده ١٣٨١عباس پس از دو سال مشغله ذهني براي فراراز سازمان، سرانجام در خرداد سال 

 موفق به فرار از سازمان شد و خود را به آردستان عراق رسانده و درآن جا ديگر و با پذيرفتن ريسك خطر مرگ

 هزار دالر، آردستان عراق را به مقصد ترآيه ۵به آردستان و پس از تماس با همسرش در ايران و اخذ مقدار 

 ماه عبور  به آشور آلمان رسيدو بعد از سه١٣٨١ترك آرد و در ترآيه پس از دوماه بال تكليفي، درزمستان سال 

 . از مراحل قانوني، موفق به اخذپناهندگي سياسي از آشور آلمان شد

 سالهاش در ايران ١٣ است، در آشور آلمان به سر مي بردوهمسرودختر ١٣٨٢عباس هم اآنون آه پاييز سال 

هر دوطرف، دردوسوي جهان،بي صبرانه منتظر وصال و ازسر گرفتن زندگي مجدد با هم . زندگي مي آنند

 .*تندهس

آه مي گقت، انسان ميتواند به همه چيز عادت آند،ولي ديديم انسان  ) dostoevski(بر خالف گفته داسايوسكي 

، در  ) Franki(  دآتر فرانكل . هايي آه بادرد ورنج بيهوده آه قرار بود پشت شان را خم آند، عادت نكردند 

مي نويسد، انسان از يك   ) Euthanasia(  د آتاب خاطراتش ضمن تاآيد بر مسائلي همچون آشتار بدون در

را ساخته و از ديگر سو، همان موفودي ** سو، همان موجودي است آه اتاق گاز و آوره هاي آدم سوزي آشويتس 

به آوره هاي آدم  ***Shema Yisrael“  شمايسراييل” آه با جرات و شهامت باياد ونام خداوند و خواندن دعاي 

و النهايه در مورد انسان نتيجه گيري مي آند، انسان موجودي است آزاد آه هميشه حق ا. سوزي پانهاده است

انسان واآنش خود . انسان نتيجه گيري مي آند، انسان موجودي است آزاد آه هميشه حق انتخاب دارد. انتخاب دارد

  ”ميكند وهيچ آس را جز را در برابر رنجها و سختي هاي ناخواسته ولي پيش آمده، و شرايط محيطي، خود انتخاب 

 . **** او ياراي آ ن نيست آه اين حق را از او بازستاند“ خود

وقتي در حيطه خارجي و در انظار عمومي با مال وجان و هستي مردم، به خاطر پيشبرد اهداف سازماني اين چنين 

ن و مردان و آودآان و مي آنند آه تنها يك نمونه موردعباس را در باال آوردم، بايد تصورش را آرد بر زنا

 و باز بايد تصورش راآرد اين همه جنايت في الواقع در خدمت انقالب ! خانواده هاي درون سازماني چه آرده اند
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ا اين آه انقالب بهانه اي بود با تحت پو شش آن، آن چنان جنايتي خلق شود تا روح شيطاني رهبران انقالب از 

ين نامه هاي دروني و فوق سري آه هيچ گاه بيروني نمي شود تا مبادا اين ا! جنايت و خيانت سيراب و لبريز شود

 .آه شكار، آگاه شود و به قانونمندي هاي دام و دامگاه و دامكشان، تن ندهد

  سال از عمرش را در اين خالء در ميدان مرگ تدريجي ، رنج١٠به گواه آارشناسان اين امور، انساني آه تنها 

  سال تقالي پزشكي، سيا سي، مالي و عاطفي و١٠گرداندنش در حد يك انسان اجتماعي، ببرد، براي نجات و بر

غيره، گم شد، در جاده مه آلود گيج و منگ است و نمي داند، راه نجات آدام سوي است، اعتقاد دارد، فدائي نجات 

 !ديگران است و اصأل او مشعل به دست، راهنماي گمشدگان واقعي است

گر چه توجيه آماده سازي نيروها براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي نام گذاري شد، آه جزوه ويرانسازي، ا

قبل ترش مي بايست ويرانسازي نيرو از حيث ذهني و رواني انجام مي گرفت، اما با اين وجود، ويرانسازي در اين 

د بلكه در برگيرنده دستگاه منحصرأ ذهني نيست و منحصرأ به موارد باال و متن جزوه خالصه و ختم نمي شو

 موارد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٨٢گفتگو با عباس صادقي نژاد، آلمان، پائيز* 

 شهري در لهستان است آه آلماني ها در جنگ جهاني دوم در آن جا اردوي آار اجباري داير آردند، آشو يتس،** 

در آشو يتس، چهار ميليون تن از انسان هاي اسير، به ويژه يهوديان به وسيله گاز، تزريق اسيد فينيك، گلوله ، دار، 

 . ها بودندشكهجه و گرسنگي از بين رفتند، انسان هايي آه اصطالحأ جزو بهترين

 .دعاي روزانه يهوديان آه از سفر تثنيه برداشته شده است***  

 و صفحه212انسان در جستجو معني، دآتر ويكتور فرانكل، انتشارات درسا، صفحه **** 

 

 

 

موارد متعدد ناشنيده و نا گفته هاي شرم آوري نيز هست آه بشر . متعدد وتكاندهنده تباه سازي فيزيكي نيز هست

 .تا به حال در هيچ آجا نشنيده و نخوانده استامروزي 

وي، هواداري از سازمان مجاهدين . جليل ارجمندي، از اعضاي قديمي سازمان و ازاهالي غرب آشور ايران بود

او به دنبال فعاليت در راستاي مبارزه .  آغاز آرد١٣٧۵رااز مال هاي فاز سياسي سازمان يعني حوالي انقالب مال 

ن عليه حكومت حمهوري اسالمي، به زندان افتاد و سال هايي ازعمرش رادر زندان هاي مختلف مسلحانه مجاهدي

او وقتي اززندان آزاد شد، پدر و مادرش دق مرگ شده و از اين جهان رخت بر بسته .جمهوري اسالمي به سر برد

 و شوق براي وصل به جليل از آن جا آه فرزندارشد خانواده خويش بود، از فرط نا اميدي در ايران. بودند

سازمانش در عراق، تمامي اسباب و اثاثيه خانه و زندگي رافروخت ودست ديگربرادر و خواهرش را گرفت و به 
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همين آار را . سمت خاك عراق آوچ آرد تا خود رابه سازمان ايده آلش آه همه چيزش را براي آن داده بود برساند

ي، سال هاي زيادي در سازمان شان، رزم و آار آردند تا اين آه جليل همران برادرش خليل و خواهرش طوب. آرد

.  رسيد١٣٧٣سازمان در ادامه پيكار به يكي از سرفصل هاي آيفي و تسويه حساب هاي درون سازماني در مال 

دراين سال، اتفاقات غريبي در درون مجاهدين اتفاق افتاد آه سازمان توانست در بخش بيروني ، باعلم آردن 

جمهوري مريم عضدانلو و ارسالش به آشور فرانسه، بر اوضاع داخلي و رويدادهاي شكننده درون رياست 

، از اين بابت اهميت داشت آه سازمان براي زهر چشم گرفتي از ١٣٧٣رويداد سال . مناسبات سرپوش بگذارد

 ناراضي را به  عضو متمرد و۵٠٠نيروها و ايجاد فضاي ارعاب، در يك پورژه تهاجمي و خطرناك، بيش از 

زندان افكندو موردشكنجه قرارداد تا جملگي اعضاء اعتراف به گناه آنند آه آنان اعضاي وزارت اطالعات 

با اين توجيه فماليستي از جانب سازمان آه، انقالبي و مجاهدي آه آمده ! جمهوري اسالمي و نفوذ در سازمان هستند

ن ابايي دارد، مگر از نوشتن د اعتراف اين آه نفوذي دشمن است جانش را فداي خلقش بكند، مگر از مارك خورد

 !؟...هستم هراسي دارد

وي آه از اعضاي قديمي سازمان و از . يكي از قربانيان اين پروژه شكنجه و اعتراف گيري، جليل ارجمندي بود

ه فيزيكي را تحمل مدت ها شكنج. اآراد ايراني نيز بود، در خود فريبي و خود ويرانسازي، ترديد و مقاومت آرد

در مرحله بعد، از باال فرمان صادر شد، اعضايي آه لجاجت و . هيچ آدام از شكنجه ها بر وي اثرنكرد.آرد

مقاومت مي آنند، اگر در تشكيالت خواهرمجاهد و رزمنده دارند، خواهر قرباني را پيش چشمان عضو متمرد 

مأ مور شكنجه جليل، شكنجه گري به نام نادر  ! مورد تجاوز جنسي قراردهند شايد اين آه طرف اصالح شود

اوقبل از آغاز شكنجه رواني و بغايت تحقير آميز جليل، با يك پوشش نارك، صورتش را پوشاند و . رفيعي نژاد بود

اين در حالي بود آه طوبي، قرباني ديگر . در مقابل چشمان جليل، خواهرش طوبي را مورد تجاوز جنسي قرارداد

ل ازاعضاي فعال مجاهدين خلق بود آه سازمان آوشش داشت از او به مثابه وسيله و ابزار شكنجه شكنجه، در اص

نا گفته نماند آه، نادر متجاوز و طوبي تجاوز شونده در گذشته اي نه چندان دور هردو از مقبولين ! استفاده آند 

 !انقالب ضد جنسي مجاهدين خلق به شمار مي آ مدند

ر رهبران سازمان، جليل بااين شكنجه هولناك رواني نيزنتوانست از نقطه مقابل با سازمان در اين جا بر خالف نظ

او به پريشاني مفرط وهذيان . خارج شود و ترك عقيده و هويت آندبلكه، به ويراني آرماني و عاطفي مطلق رسيد

 مي دهند، چرا خود او گويي افتاد و اصرارداشت، حال آه خواهرش را براي شكستن وي مورد تجاوز جنسي قرار

 !به خواهرش تجاوز نكند، چرا؟

جليل وقتي به ويراني مطلق در راستاي غير اهداف سازماني، رسيد، ازدور سازماني خارج شد وتاامروز آسي از 

 .وي سراغي ندارد و به جمع سر به نيست شدگان خاموش پيوسته است

ن انقالبي و جنجالي و خاموش آه امروزبه زير تلي از شايد، جليل و جليل هاي ديگر و مابقي صدها هزار مردگا

خاك خفته اند، يا اين آه زندانيان و آوارگان و افسردگان و زخمي شدگان و فريب خوردگان و حماالن و باربران و 

. درزمندگان و مابقي قربانيان اين دستگاه، هنوز به اين باور شرم آور نرسيده باشند، آه هدف النهايه همين نقطه بو
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انقالب و آرمان و خلق و رهايي و مساوات و عدالت و ساير شعارهاي پوچ و عوامفريب و بو خالي و مرگ زا و 

مابقي صحنه ها و خيمه شب بازي ها، پيش پرده و . زندان ساز و زندگي برباد ده ، براي ايجاد همين صحنه بود

صحنه اي آه جليل .  هاي سالوس و ريا بودپيش در آمدي براي رسيدن به اين صحنه هولناك اما در پشت پرده

شكنجه مي شد، طوبي تجاوز مي شد، نادر شكنجه و تجاوز ميكرد و بالخره رهبران به اصطالح انقالب و خلق، 

مست و مدهوش آن صحنه از طريق دوربين هاي مخفي بودند، آري، صحنه آخر در بازي آخر همين صحنه بود، 

 !لذت درباالفروپاشي وذلت در پايين، مستي و 

آه حتي حاضر نيست يك ! به راستي آه چه جهان زشتي است، جهان تنگ و بي روزن ايدئواوژي و آرمانگرايي

پنجره به سوي جهان واقعيت بازگشايد، چرا اين آه مي خواهد با غرور و پيشداوري از جهان خارج و واقعي، در 

 aويش چون مقني، آن آند، آه يك موردش را درباال در درون خ. پيله خودتنيده اش بماند، بپوسد و متعفن شود

خالصه آالم اين آه، در اين وادي وحشت و مرگ و عشق آشان، آن چه آه بايد زنده ميماند مرد، آن چه آه مرد، 

تنهاانسان و انسانيت و ارزش هاي انساني نبود، بلكه همه منظور در آشته عشق بود، عشقي آه اولين انگيزه براي 

 .رين سنگر و ماواي انسان بودزيستن وآخ

در ارتباط با جزوه باال، پرداختن به همه موارد و شكافتن بحث ها، در حوصله اين آتاب نيست و به فرصت هاي 

ورده شد، انقالب در برابر اسكان، ج شيطاني، ف  ديگري موآول مي آنم ولي نتيجه و آاآل هر آن چه آ

 زنان و بسياري ديگر ، حكانت از احداث آشتارگاه عشق بود و ديگر افسارگسيخته ، ن وحشي ، م متمدن، هژموني

رهبري آه در راستاي نيل به آرزوهاي غير انساني و ماليخوليايي اش ، در سرلوحه خواسته هايش به . هيچ 

 ؛...نيروهايش آرارأ مي گفت، من ته دل و عشق شمارا مي خواهم

 “پايان  ”  .                                     تي را آشته استوال جرم، آن آس آه عشق را بكشد، همه جهان وهس
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