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   مقدمه

   جريـاني » وقاحت« و   » خيانت« حاضر خواهيد خواند، اسناد        در كتاب   آنچه
   كيلومتر مربع    ميليون ۵/۱ از     بيش  ديد كه    را مي    بر كشوري    سيادت   خواب  كه  است

  بزرگي»  حسرت«و  »  افسوس«.  دارد ١  نفر جمعيت    ميليون ۷۰ بر    و افزون   مساحت
 و بيـداد و       ظلـم   هـاي   هـا و هـزاره       قرن   كرد؛ كه    اهورايي  ن سرزمي  اين را بايد نثار  

دماونـد   «  همچـون    ولـي    اسـت    صبور  از سر گذرانده      و چه    نجيب  را  چه  »  فريب«
 و   بـر ظالمـان   خـود را همچنـان  »  بـودن «و »  هسـتن «  و سرپا ايستاده»  خاموش

 .    است نموده   تحميل سازان  و فريب بيدادگران
    بگذشت  بوستان فر بر ط  كه موم س از اين
 !   ياسمني  ماند و بوي  گلي  رنگ  كه عجب

 
 از    يكـي   ، نمايـانگر فضـيحت       شماسـت    روي   پيش   آن   حاصل   كه  تالشي

  نمزي»  دلق«و  »  سجاده«، و   » خلق«و  » خدا «  نام   نيز به    آن   كه  است    فريبي  هاي  دام
 .  است گشته

 و   نمود ديداري  كه   آن CD با      همراه    ويژه  مذاكراتي   متن   حاوي   كتاب  اين
  و روايتگر مجموعة قرار و مـدارها و      است   مذاكرات   اين  هاي   فيلم   و عين   شنيداري

 سـو و   از يك»   ايران  خلق  مجاهدين سازمان« رهبر   مسعود رجوي هاي   بستان   بده
.   ديگر است    از سوي    حسين  ام صد   رژيم    امنيتي    اطالعاتي  ايه   سرويس  مسئوالن

 و سـپهبد     سپهبد صابر الـدوري   :  دونفرند  ذاكرات م   در اين    عراقي   اصلي  هاي  طرف
    امنيتـي     اطالعاتي   اصلي  دستگاه (  مخابرات   سازمان  سايؤ از ر   وش حب  طاهر جليل 

  زمان بـر سـا      عـالوه   آيد، رجوي    مي   دست   به   مذاكرات   از متن   چنانكه).   بعثي  رژيم

                                                           
 و   و ارمني  و اسماعيلي  و شيعه يو سن...  و  و لر و بلوچ و تركمن   و عربكرد  و  و ترك  از فارس بمرك. 1

  توان  مي  را در كمتر جايي قومي  ع تنو  همه اين... و)  صابئين ( ي و مندائ  و كليمي  و زرتشتي  و كلداني آشوري
 . يافت
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   نظـامي    استخبارات   از جمله    عراق    امنيتي    اطالعاتي  هاي   با ديگر دستگاه    مخابرات
 فرقـة    از سـران  ، دو تـن      داوري  اس و عب    ابريشمچي  مهدي.   است  ودهنيز مرتبط ب  

   رژيـم     امنيتـي     اطالعـاتي   ات با مقام    ديگري  ل مفص   مذاكرات   وي  ، در غياب    جوير
 .  يابد  انتشار مي  زودي  آنها نيز به  متن كهاند   داشته امصد

 و    و حـك    ويـرايش .   است   شده  ترجمه و     نوارها پياده    از روي  ها عينا   متن
.   است   نگرفته   صورت  في و تصر    دخل   و هيچ    شده   انجام   الزم  حد  در   مطالب  اصالح
   و در ايـن   شده  ارائه  پانوشت  صورت ، به    يا تأكيد داشته     توضيح   نياز به    كه  مواردي
:   است   شده   آماده   در دو بخش    كتاب.   است   بوده   نيز مبنا اختصار و اجمال      خصوص
   دو طـرف     پيرامـون   المعـارفي ة و دائر    كرونولوژيـك    توضـيحاتي    شامل   اول  بخش

.   عـراق    امنيتـي   اطالعـاتي   هاي   و دستگاه    خلق   مجاهدين  ؛ سازمان    است  مذاكرات
 بـود    ؛ خـوش    آري.   رفت   ذكر آن    كه   است   مذاكراتي  هاي   متن   نيز حاوي   دوم  بخش

 ..  ميان  آيد به  تجربه گر محك
 انجمن ايران اينترلينک
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     اول بخش

    رجوي  جريان  رسوايي چگونگي

 
 
 

 ...  نوارها  براي جنگي
 ١! نيفتاد  اتّفاق  كه جنگي

 
 و    ايران   بود مابين  ي ديگر  جنگ»  نيفتاد  فاق ات  ولي خورد    ه جرق   كه  جنگي«

  آل «  جنـگ   نيفتـاد، بيشـتر بـه     بيفتـد ولـي     فاق ات  توانست   مي   كه   جنگ  اين.  قعرا
ـ  ؛ چراكـه    داشـت   شباهت)  وودي هالي  هاي   فيلم   مافيايي  هاي  جنگ(ها  » كاپون ة  جرق
)  مخـابرات  (  عراق  امنيت  سازمان  كه ينوارهاي!  نوار بود    كردن   پاك   براي   جنگ  اين

شد؛ و قرار      مي   نگهداري   حسين  ام صد  هاي   از كاخ    بود و در يكي     ه كرد  آنها را تهيه  
  ايـن .  گيـرد   تعلـق   عـراق   نوارها  به  اين  بركت   به  ايران  و خاك    از آب   بود بخشي 

؛ شايد كار آمريكـا،        نيست   روشن  بود، فعال    كسي   كار چه   ؛ اينكه  نيفتاد   اتفاق  جنگ
 !   باشد  از مجاهدين  جداشده هاي  بچه  يا همين  اسالمي ، جمهوري انگليس

   شد، بايد چند دهـه       خاموش  ور نشده    شعله   كه   جنگي   سر نخ    يافتن  براي
 تبعيـد    ق در عرا    ايران   رهبر انقالب    خميني    اهللا   آيت   كه  هايي  ؛ سال    برگشت   عقب  به
 و    شخصـي    مختلـف   هـاي    كرد و بـا انگيـزش        را سياسي   تي سن   اسالم   كه  وي. بود

 آنهـا    تـرين    سياسي   شيعه   مراجع   ايستاد و از ميان      در برابر شاه     و سياسي   مذهبي
   را براي  شانس  بيشترين  و الئيك  و ماركسيست  اسالمي بود، از ميان ديگر رهبران 

 .   داشت۱۳۵۷   بهمن  انقالب رهبري
 بايـد   دانسـتند چـه    نمـي   افتاد كـه   كساني  دست   به   حكومت   موقع  در آن 

  جنگي    و عراق    ايران   بين  جنگ. شد   مي   گسترده   داشت   هم   داخلي  هاي  جنگ... كرد

                                                           
گفتار   پيش عنوان  به   است»   خوشحال مهدي« از  دهنده تكان  اي  و ويراستة مقاله  تلخيص كه را   متن  اين. 1

 .   از ماست  آن  و معايب  و نواقص ايشان از   نگاشته  اين محاسن.  كنيم  مي  خوانندگان  تقديم  اول بخش
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 و    انسـاني    عظـيم    درازا كشيد و تلفـات       به   سال ۸ بود       مبتكر آن    حسين  ام صد  كه
ـ .   داشـت    دنبال   را به   مالي    آمـد و بـرخالف       ايـران    انقـالب    كمـك    بـه    جنـگ   ناي
 .   كرد  را تحكيم ها آن بيني پيش

 رهبـر    دنبـال   ، بـه     جنـگ   ، در كـوران      حسين  ام صد   و شخص    عراق  رژيم
 يابد و از      خاتمه   جنگ   طرف   تا از يك     رفت   ديگر در ايران     انقالب   يك  ديگري براي 

   اين  شود كه  حاكم  در ايران  دهد و رهبري  رخ  ان در اير    ديگري   ديگر، انقالب   طرف
 سـقوط    فشار براي  اهرم  اندازة كافي  به   عراق   بعث  ، رژيم    شكست  بار اگر نمكدان  

 .   باشد  داشته  آن در دست و سرنگوني
 در   ايراني  اپوزيسيون  را از ميان ها انقالبيوني  عراقي   بود كه    اساس  بر اين 

   و خود نيز تشنة قـدرت        در خشم    ايران   از حكومت    سخت  مودند كه  مستقر ن   عراق
    در جريـان    ۱۳۵۱   از سـال    ها بودند كه     عراقي   قديمي   دوستان   همان  اينان. بودند
 آنهـا را   هـا خـوب      داشتند؛ و عراقي     و مراوده     با يكديگر آشنايي      هواپيماربايي  يك
از .   انداخت  شان   دام   به   طعمه  ترين  ا كوچك  ب  توان   مي  دانستند كه   شناختند و مي    مي
  هـاي    و پـاش    ا ريخـت    ب    رنگين  اي   سفره ۱۳۶۵جو از خرداد       انتقام   رو ميزبان   اين

 .   كرد  پهن تجربه  و كم  و حريص  تشنة قدرت  مهمانان ر  براي تصو غيرقابل
   ولـي   طلـب    قـدرت   ، فـردي     جديد يـا نـوين      ، رهبر انقالب    مسعود رجوي 

   رسـيدن   و از حـرص  شـناخت   از پـا نمـي   او دست.  بود  در امور سياسي    تجربه  كم
   بـه   شكست  هنگام  را كه   سرش   پشت  هاي   پل  ، تمامي    قدرت  دردسر به    و بي   سريع
،  ام و صـد   از عـراق   ايران  مردم فرت ن  اوج  كرد و در دوران   خورد، ويران    مي  دردش

 بيشتر    دو سال   گفتند كه    مي   و گروهش   رجوي.  شد  و همكار او     و همنشين   همكاسه
 را   شماري   بي   مختلف   رسيدند، امكانات    قدرت   به  ها نيستند و بعد كه       عراقي  مهمان

 .  كنند  مي  بود، جبران  شده  داده  ايشان  به كه
  از ميـان  . كـرد    نمـي    عيـب   كاري   كار از محكم     بودند ولي   ها راضي   عراقي

 بود و     اصلي   دستگاه   مخابرات  ، سازمان    عراق    امنيتي   تعدد اطالعاتي  م  هاي  دستگاه
   مجاهـدين    امور گونـاگون    ها  به     مأمور شد تا  در همة زمينه         بود كه    دستگاه  همين

 زبـدة    تـيم  ها، يك ها و اعتمادسازي  مزبور، در كنار همكاري    سازمان.  كند  رسيدگي
   پـردة مجاهـدين      پشـت    از اقدامات   برداري  لم و في    را مأمور سندبرداري    جاسوسي

  ، در هر مكـاني       عراقي   با مقامات   شان  هاي  قرار و مدارها و بند و بست      .  كردند  خلق
 و   تجمـع  در هـر جـايي  . شـد    مـي    و فيلمبرداري   ، صدابرداري   گرفت   مي   صورت  كه



 براي قضاوت تاريخ

 ١٣

  از چنـد زاويـه  هـا     كردنـد، دوربـين      مي   عراقي   با ارباب    داد و ستد مخفي      به  شروع
 .   رحم  و بي  واقعي هاي كردند، دوربين  كار مي  به شروع

 دو    بـه    بيشتر شد؛ آنها نزديك      سال ۲ از     در عراق    مجاهدين   اقامت  مدت
   تعداد نوارها به    تا اينكه ... شد   پر مي   بنوارها نيز مرت  .  ماندگار شدند   ق در عرا   دهه

   و از آن     ايران   مردم   عليه   عراق   رژيم  اصد واقعي  مق   كه   رسيد؛ نوارهايي   صدها حلقه 
   خلـق  مجاهدين.  گذارد  نمايش  به توانست   را مي    خلق   مجاهدين   واقعي  سو ماهيت 

ها قـرار      را در اختيار عراقي      كشورشان  ي سر   اطالعات   خوردن   آب  راحتي  تنها به   نه
 تنهـا    ، نه    عراق   اطالعاتي  سران نزد اف   رقصي   خوش    براي    رهبرشان  دادند، بلكه   مي

 خـود را     و خون »  عراق« خود را      صريحا وطن   شد بلكه    را منكر مي    اش   بودن  ايراني
هـا    عراقـي   براي  كردن  خدمت  به   كه   است   كسي  گفت  خواند و مي    مي»  عراقي « هم

 .   ندارد  ايران  به  رفتن  براي  و تمايلي  كرده عادت
 رسـيدند و  احيانـا  حاضـر            قـدرت    بـه    اگر مجاهدين    بود كه    اين  فرض

هـا   ار بماننـد، عراقـي  وفـاد )  شان  سرزمين در فروش (  با عراق  عهدشان نشدند به 
   وقت  در آن !  آنها رو كنند     را براي    خويش   بشويند و اسناد و مدارك      ل از تحم   دست
   گرانـي    بهاي   چه  يافتند كه  در مي )   در آينده    ايران   خيالي  حاكمان(   مجاهدين  سران

ناپـذير     ديگر اجتنـاب     جنگ   يك  اينجا بود كه  ! اند  پرداخته»   تهران  فتصر « را براي 
    شده   مخفي   حسين  ام صد  هاي   در كاخ    كه   نوارهايي   كردن   پاك   براي  شد؛ جنگ   مي

ـ   لم   مجاهد را كان     اتوريتة پيامبرگونة رهبران    توانست   مي   كه  نوارهايي !  نمايـد   نيك
 بودنـد و      خـورده    جنـگ    نـان    خود چنـد دهـه      شد كه    مي   كساني  ، جنگ    جنگ  اين

قدر   ديكتاتورها آن    براي اصوال بودند؛ و      داده   ترجيح   را بر آزادگي     و نوكري   مزدوري
 !  ديگر ندارد ان سود دارد، دك  جنگ  دكان كه

   عـراق   تنها توسط دولت     نه   خلق   مجاهدين   نيفتاد؛ چراكه    اتفاق   جنگ  اين
 و رسـوا      سالح   خوردند، خلع    شكست   عراق   با رژيم    همراه   نرسيدند بلكه    قدرت  به

   به خيانت...  ولي.  جديد و پيروز برآمدند  با ارباب  بيعت  دنبال  به  از آن  شدند؛ و پس  
شيشـة  .  نبود خطر   بود، بي    كرده   مزدوران   اين   ميلياردها دالر خرج     كه  اي  صاحبخانه

 شـد و      آورده  ها بيـرون    خانه  شد؛ نوارها از صندوق      مي   بايد شكسته   عمر مجاهدين 
  بـارونس  «  نـام    بـه    كـرد؛ زنـي      خارج   آنها را از عراق      بود كه    شجاع   بار زني   اولين

  !» نيكلسون
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 بـا   ؛ كـه   است  شده  گفته  چند نوار از نوارهاي      داريد، متن    روي   پيش  آنچه
   دو سـوي     نوارها بهتر اسـت      از مطالعة متن     پيش  شود؛ ولي    مي   عرضه  ضيحاتيتو

 .ها را بهتر بشناسيد  و بند و بست مذاكرات
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 مروري كوتاه بر تاريخچه سازمان مجاهدين
 كريم حقي

 
 

/  ۱۳۵۰   در زمسـتان     كـه    است  عنواني»   ايران   خلق   مجاهدين  سازمان«
 توسـط   ۱۹۶۵ / ۱۳۴۴   در سـال     شـد كـه      اطالق   مسلمان   گروهي   به ۷۲-۱۹۷۱

 اصـغر     همچـون   شان   ديگر از همفكران     و چند تن    نژاد، سعيد محسن    محمد حنيف 
 و    پهلـوي    رژيـم    سرنگوني  ، با هدف     روحاني   و حسين   بين   نيك  ، عبدي   زادگان  بديع

 .    گشت  تأسيس١» ينق مت حكومت«يا »   اسالمي حكومت « برقراري
   روي   قهرآميـز در مبـارزه       مشـي    بـه  ۱۳۴۰ در دهـة       كه  هايي   گروه  اغلب
آميز قرار     مسالمت   مبارزات   خرداد و شكست   ۱۵   قيام   تأثير سركوب   آوردند، تحت 

 نيـز    گـروه   رسـيدند؛ ايـن    مبارزة مسـلحانه   به  استراتژي   تدوين   در جريان   گرفته
 از  گيـري  بـا بهـره  »    ايـران   خلـق   فدايي  هاي   چريك  سازمان« خود     قرين  همچون
    مائوئيسـتي    غالـب   ، متـأثر از گفتمـان        التين   آمريكاي   مبارزان   انقالبي  هاي  تئوري

  ٢. را برگزيدند  شهري  چريك  جنگ  روزها، تاكتيك  آن كاستريستي
   پس   سياسي  هاي   فعاليت   شكست   بازتاب   با تحليل    سازمان  گذاران  بنيان

  اغلـب .  شـدند    از مبارزة سياسي     وارد عرصة جديدي   ۱۹۵۳  اوت /۱۳۳۲از مرداد   
   مسـتندات   ، همـان     مبارزة مسـلحانه     چرايي   تبيين   براي   خلق   مجاهدين  توجيهات

 بـر     تكيـه   ؛ از جمله    است)   غيرايراني   و چه    ايراني  چه (  مبارز ماركسيست   هاي  گروه
   عليه   و فلسطين    ويتنام  هاي   خلق   الجزاير و كوبا، مبارزات     هاي  لت پيروز م   تجربيات

                                                           
 هرگز   است  و اختيار وجود انساني  آزادگي  به  سرشار از احترام  آنكه عين در »  اسالمي حكومت«…. 1

   عكس  به ؛ بلكهندارد    و نيست  نبوده  بيش اي  خرافه مامبالت  كه    غرب  مورد تبليغ راسي دموكبا  مشابهتي
،   كنيم  اشاره  آن  به  دو كلمه  يكي  در قالب  بخواهيماگر   كه  است  جمعي  و رهبري  قدرت  اعمال  نوعي حاوي

...  و مالكار، مقداد، ، ابوذر، عم  سلمان چون   يارانيو)  ع( علي.   است  آن م تجس بهترين"  قين مت حكومت"
  سحاب)  توسط تجديد چاپ(،  ، مجاهد شهيد احمد رضايي  حسين راه» . مذكورند  نمودار رهبري بهترين
 . ٢٢، صفحة ١٣٥٨  ، فروردين ، تهران كتاب

   از سال  ايران خلق   مجاهدين  سازمان  و تاريخچة وقايع  تأسيس  شرح، ايران   خلق  مجاهدين سازمان.  2
  .١٤-٢٤  ، صفحات٥٨، تير  ، تهران١٣٥٠   سالتا ١٣٤٤
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   وجـود يـك    ، ضـرورت     مبـارزات    شـدن   اي   حرفـه   ، لزوم    و صهيونيسم   امپرياليسم
 و    مبارزان   مترقي   ايدئولوژي   به   شدن  ح، و مسل     آهنين  منضبط با تشكيالت    سازمان

  ١). ماركسيسم(   جهان زحمتكشان
 را در    كردند و اخـذ آن       مي  يتلق»   مبارزه  علم«را  »  اركسيسمم « مجاهدين

»  ماركس «  تعاليم   قرآني  مستندات. دانستند   نمي  ع و تشي    اسالم   به   با ايمان   فاتمنا
  در منظومة فكري.   تفكر است ، نشانة اين  ٢ در آثار اولية سازمان   » مائو«و  »  لنين«و  

»   ماركسيسـم «و  »  اسـالم  «  و مصالحة بين    اري، همجو    خلق   مجاهدين  و انديشگي 
ـ    ضـروري    و هم    ممكن    هم   عي و اجتما    سياسي   در عرصة مبارزات    بخصوص   ي تلق

 .   است شده
   جوانـان    از ميـان    اي   گسترده  ، عضوگيري    گروه   از تأسيس    پس   سال  يك

  ها  صـورت   دانشگاه  اسالمي هاي  انجمن  و اعضاي  دانشجويان    بخصوص   مسلمان
  يز بـه   و ن     چريكي    نظامي  هاي   آموزش   جهت   به  ، سازمان    مرحله   از اين   پس.  گرفت

ـ    منظور برقراري     انقالبـي    و جنـبش     ايرانـي    مجاهـدين    اسـتراتژيك   ال ارتباط فع
 و  بعـدها       ، سوريه   در اردن »  الفتح « هاي   اردوگاه   نفر از اعضا را به      ، چندين   فلسطين

   از ايـن     چند تـن     كه   هنگامي ۱۹۷۰ / ۱۳۴۹  در تابستان .  كرد   اعزام  عراقو   لبنان
 از    تـن    كنند، شش    موردنظر عزيمت   هاي   اردوگاه   به   دوبي  افراد قصد داشتند از راه    

   بـه    و سپس    سرقت   افتادند و ابتدا به      دوبي   پليس   دام    به    طور تصادفي     به   ايشان
   دولـت    را به    ايراني   گرفتند زندانيان    تصميم   دوبي  ورانمأم.  شدند   متهم  جاسوسي

   از افراد زبدة خود را به        تن  ، سه    حادثه   از اين    با اطالع   سازمان.  دهند   تحويل  ايران
 را در     مجاهد ايراني    شش   حامل   هواپيماي   افراد توانستند كنترل    اين.  فرستاد  دوبي

ر  تصـو  ، بـه   عـراق  دولـت .  بنشانند   زمين   بغداد به   ه را در فرودگا    اختيار گيرند و آن   
.  قرار داد    كرد و زير شكنجه      را زنداني   اند، اينان » ساواك «  افراد مزبور نفوذي    اينكه

  هـاي    آزاد و روانة اردوگـاه       سازمان  ، اعضاي   در عراق »  فتح «  نمايندگان  با وساطت 
   البته   بود كه    عراق   با دولت   مجاهدين   آشنايي   آغاز ناميمون    اين ٣. شدند  فلسطيني

  هـاي   سال  طي  داد؛ تا آنجا كه  صميمانه   روابطي   خود را به     جاي   مدتي   از اندك   پس

                                                           
 .   است  مورد بحث هاي  با كاربرد آنها در سازمان  مطابق اصطالحات و  تعبيرات.  مأخذ همان.  1
 ... و»  بشر راه  انبيا  راه«، » شناخت «مانند.  2
، ١٣٧٩،  ، تهران ، نشر ني  فارس ، بر فراز خليج  حسيني  نجات  نيز محسنو ٥٦-٧٣   مأخذ، صفحات همان.  3

  ۱۷۰-۱۴۴  صفحات
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   در عراق    از كشور مجاهدين     خارج  مركز و مقر    ترين   مهم ۷۵-۱۹۷۲ / ۵۴-۱۳۵۱
 .   قرار داشت

  د بود تا عمليـات     در صد    كه   هنگامي  ، درست    مجاهدين   سازمان  سرانجام
   گـزاف    با مخارج    شاه   كه   ساله ۲۵۰۰  هاي   جشن   را در جريان    اي   گسترده  تخريبي

 همكـار   كـه »  يدلفان «  نام  به   نفوذي   يك  ، از طريق  انجام دهد    بود به    انداخته  اه ر  به
 مر شديد و مست    هاي  ها و مراقبت    ب تور تعقي   بود، به ) » اي  توده «و سابقا (»  ساواك«

   از اول   كـه »  سـاواك  «  حمـالت    سلسله   دنبال  ، به   در نتيجه .  افتاد   شاه   پليسي  رژيم
 دسـتگير شـدند و       آغاز شد، بيشتر افراد گـروه      ۱۹۷۱   اوت ۲۲ / ۱۳۵۰شهريور  

   جبرانـي    عمليـات   دو سـه  .  افتـاد    رژيم   چنگ   به   سازمان   و تداركات    امن  هاي  خانه
  شـهرام  «  ربـودن    بـراي    تـالش    مانـد؛ از جملـه      اكـام  نيز ن   عناصر دستگير نشده  

 با    مبادلة وي     جهت   گر شاه   خواهر فاسد و توطئه   »   پهلوي  اشرف«پسر  »  نيا  پهلوي
   با شكست    در حومة تهران     فشار قوي    برق  هاي   انفجار دكل    براي   و اقدام   زندانيان

  ١.رو شد روبه
   از نيروهـاي    ل متشـك    گروهي  يري دستگ   مربوط به   انتشار اخبار    محض  به

 جديـد و     اي  ، پروسـه     طالقـاني     اهللا   و تأييد آنها توسط آيـت       كردة مسلمان   تحصيل
  هاي  ، خانواده    مردمي   از نيروهاي    وسيعي  طيف.   آغاز گشت   نظير در عرصة مبارزه     بي

  هـاي    حمايـت   سيل...  و   خميني    اهللا   آيت  ، مقلّدان    هوادار جبهة ملي    ، بازاريان   مذهبي
هـا تـا       حمايت  اين.  سرازير كردند    سازمان   بقاياي   سوي   خود را به     و معنوي   مادي
   خود را از اسالم     ، تغيير ايدئولوژي     مجاهدين   وقت   رهبري  كه ۱۹۷۵ / ۱۳۵۴  سال
 .    داشت  كرد، تداوم  اعالم  و ماركسيسم  ماترياليسم به

  ، فاز دوم  ٢  سازمان   مركزي   و نفرات   سران   و شهادت    دستگيري   دنبال  به
 آغـاز     از زنـدان     و بيرون    زندان   در دو حوزة اصلي      خلق   مجاهدين   تشكيالتي  حيات
  هاي و بيشتر در زندان( و شيراز و مشهد       تهران   در شهرهاي    زندان  تشكيالت. شد

   جريـان  اي ه و سـختگيران   دگـم   در چارچوب  كه حضور داشت)   تهران قصر و اوين  
  كه (  رضا رضايي  و برادرش  احمد رضايي  با تالش    از زندان    بيرون  تشكيالت.  يافت

  دهـي   سـازمان )   سـاخت    او را معـروف      ساواك   مأموران   از دست   اش  فرار تاريخي 

                                                           
 . ١٩٧١ دسامبر ٢٦ / ١٣٥٠   ماه  دي  ششم ، مورخ  و اطالعات  كيهان هاي روزنامه . 1
 و   بازرگاني ، بهمن  داخل از مركزيت:  ماندند  زنده  تن٥ تنها ٥٠   در سال سازمان   مركزي  جمع  مياناز. 2

   نيز اعضاي شامخي و محمود  شناس  حق ، تراب  روحاني  شدند؛ حسين  ابد محكوم  حبس  به  رجويودمسع
 . بردند سر مي  از كشور به  در خارج  بودند كه  خارج مركزيت
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اواخـر   / ۱۳۵۰   بهمـن    در اوايل    احمد رضايي    شهادت   دنبال  به.  پيدا كرد   ديمجد
 را در    هايي   و حركت    گرفت   را در دست     سازمان   رهبري  ا رضايي ، رض ۱۹۷۱ژانوية  

   بـه  در اعتـراض  (۷۲  ژوئن / ۵۱ خرداد   انفجارهاي  سلسله١. شد   موجب   دوره  اين
  سـرتيپ «و تـرور  )   ايـران   آمريكـا بـه   جمهـوري   رئـيس »  ريچارد نيكسون «سفر  

 آمريكا   مستشار نظامي » ز هاوكين  سرهنگ«، و ترور       شاه  هاي   زندان  رئيس»  طاهري
  در زمـان ( از ضـربة شـهريور     پـس   سـازمان   عملياتي  موفق هاي  ، برنامه   در ايران 
 . روند  شمار مي به)   رضا رضايي رهبري

   مجاهـدين   از جملـه   (  شـهرام    تقـي    و عجيب    فرار پيچيده    چون  حوادثي
   در شـمال     مـدرني   نـدان  از ز    افسر شهرباني    يك   همراه  به)  ضربة شهريور   زنداني
  ژوئـن  / ۵۲ در خرداد      رضا رضايي    و شهادت  ۷۳  آوريل / ۵۲   در ارديبهشت   ايران
   سـازمان   ، رهبري    رضايي   از شهادت   پس.  كرد   را دگرگون    سازمان  ، سرنوشت ۷۳
   ماركسيست   كه   وي ٢. افتاد بود       شده   قهرمان   يك   اكنون    كه    شهرام   تقي  دست  به

   ماركسيسم   را به    سازمان  ، ايدئولوژي    و پيچيده    پروسة تدريجي    يك  بود، طي   شده
   و با آرامش    آساني ، به    اسالمي   مباني   و كنار نهادن     ماركسيسم  رويكرد به . تغيير داد 

 معـدود از عناصـر        جمعـي     تشـكيالتي     ايـدئولوژيك   هاي  مقاومت.   نگرفت  انجام
  رهبـري .   داشـت    دنبـال    بـه   را  بار مركزيت    فاجعه  ش، واكن    ماندة سازمان   مسلمان
  واقفي  مجيد شريف .  كنند، ترور كرد    خواستند انشعاب    مي   عناصر را كه     اين  سازمان
ـ     اسـي  خـود در دورة حس      او كـه  .  رسـيد   دت شها   به   پروسه  در اين    ري عضـو رهب
 كـرد؛ صـمدية    ه را با خود همـرا  ديگر   و چند تن    اف صمديةلب   بود، مرتضي   سازمان

  آوريـل  / ۱۳۵۴  ارديبهشـت ( گرفتار شد      شاه   رژيم   پليس   دام   به   نيز مجروح   افلب
 .  گرديد  با چند مجاهد ديگر اعدام  بعد، همراه و چند ماه) ۱۹۷۵

   مواضــع بيانيــة اعــالم« در كتابچــة   آشــكار تغييــر ايــدئولوژي اعــالم
 بعـدها     كـه    گشت   را موجب   ، تغييراتي »  ايران   خلق   مجاهدين   سازمان  ايدئولوژيك

   اغلـب   آنهـا  كـه   حدان و مت   روحانيون.  زد  هم   كشور به   را در    سياسي  همة معادالت 
                                                           

 نيز   و محمود شامخي  آرام  ذواالنوار و بهرام ، كاظم٧٣  ژوئن / ٥٢ خرداددر رضايي  رضا   شهادت  زمانتا. 1
   و آرام رضايي، ١٩٧٢ / ١٣٥١   در تابستان  شامخي  ذواالنوار و شهادت با دستگيري.  بودند مركزي  معدر ج

 / ٥٥   در آبان اش  شدن  تا كشته٥٠ شهريور در  اش  شدن  از بدو متواري  آرام بهرام.  كردند  را اداره سازمان
   .بود   سازمان  مركزيت  عضو ثابت٧٦نوامبر 

 نيز   واقفي در ابتدا مجيد شريف.  بود  مانده  آرام  تنها بهرام  وارد شد كه  مركزي جمع   به  وقتي ام شهر تقي.  2
 و   را شهرام  سازمان  رهبري، عمل در  ؛ ولي  گرفت دست  را به  شاخة كارگري  و مسئوليت  دو نفر پيوست  اين به

 .   شد  اخراج  از مركزيت٥٣  تابستان در   واقفي شريف.  داشتند  عهده  به آرام
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   خدماتي  هاي   و پشتيباني    مالي  هاي   بودند  كمك     شهري   بورژواهاي   يا خرده   بازاري
   نيز  كه     زندان  ل غيرمجاهد داخ    مذهبي   نيروهاي ١. كردند   را قطع    مجاهدين  خود به 
   را پذيرفتـه     سـازمان   ها رهبـري     زندان   به   با ورود مجاهدين    و همزمان  ۵۱  از سال 

 و    نيز دچار تشـتّت      تجديدنظر كردند؛ مجاهدين    بودند  در رابطة خود با مجاهدين      
 از   زيادي ه عد  شد كه معلوم:  دادند از دست  خود را      شدند و يكپارچگي    چنددستگي

    اهللا  دور لطف  به  اي  ؛ عده ٢اند   شده   و ماركسيست    داده    تغيير ايدئولوژي    از قبل آنها    
   خمينـي    و جريـان     روحـانيون    بـه    برخي ٣ گرد آمدند؛    سازمان   عضو قديمي   ميثمي
ـ   نيز منفرد و مستقل  معدودي٤ پيدا كردند؛  گرايش   تـرين  عمـده ...  ماندنـد و  اقي ب
   اداره  خيابــاني  و موســي  را مســعود رجــوي  ســازمان  زنــدانيان  در ميــان لتشــك
  ناصر متزلزل  را بتاراند، ع     ميثمي   شد تا بتواند جمع      موجب   رجوي  زيركي. كردند  مي

   خلق   مجاهدين  سازمان «  موجوديت   كند، بقا و تداوم     دا جذب  را مجد   شدة سازمان 
   جـا بينـدازد؛ و از همـان         ظيفه و  ترين   و اصلي    رسالت  ترين   مثابة مهم   را به »  ايران

 را    سـازمان    مخـالف    مذهبي  نيروهاي) ۵۵   در سال    زندان  بعد از تغييرات   ( نخست
 !  قلمداد كند  مجاهدين  دشمن ترين ي را جد  نهد و آنان نام»  رتجاعي ا راست«

   سـطوح    بـه  ، عينـا  »  اسـالمي   جمهـوري  «  دوران هـا، در    گيري   موضع  اين
 بـا    همـراه   مركـزي   و جمع رجوي.  خود را بازتوليد كرد    يافته   انتقال   جامعه  سياسي

   و انقـالب     غالظ و شداد از خميني      هاي  ها و تجليل     ظاهرسازي   رغم  ، از ابتدا، به     وي
   حـاكم    مـذهبي    بـا حكومـت      و الينحل     خود را در تضاد آنتاگونيستي        اش  اسالمي

 در   و غيرتشـكيالتي  ة تشـكيالتي  روزمـر  يهـا  كاري و با وجود سياسيدانستند   مي
 رودررو     جنگـي    را بـراي    ، زمينه ۱۹۸۱تا   ۱۹۷۹ / ۱۳۶۰ تا   ۱۳۵۸  هاي   سال  طول
  هـاي   نفـوذ در دادگـاه    . سـاختند   ا مـي  پنداشتند  مهي     مي   آن   نهايي  تح خود را فا    كه

 و   مي اسـال    جمهـوري    حـزب    همچون  اس حس  هاي  ، و ارگان     و كميته   سپاه،    انقالب

                                                           
 . ٣١٣، صفحة ١٣٧٦،   تهران، انقالب  ، دفتر نشر معارف ، جلد اول  مبارزه دوران    رفسنجاني هاشمي.  1
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   صالحيت  را بي  زندان  داخل  رهبري هم و   انتقاد داشت  در بيرون  سازمان  ماركسيست  رهبري  به ، هم وي. داد
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 . دادند را تشكيل»   اسالمي انقالب
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   جمهوري   رهبران  عليه»   ويژه  عمليات «  جز تدارك    توجيهي  هيچ...  و  وزيري  نخست
 .   آغاز نداشت  از همان اسالمي

  جمهـوري « و   بـا خمينـي    جنگ  براي  اولية سازمان   تصميم  از ديگر داليل  
  ديگـر،   از سـوي  .  بود   مخفي  صورت   به  ، تمهيد ساختار پيچيدة تشكيالتي    » اسالمي
   و پـذيرش   خلـق   مجاهدين  سياسي  مثابة ارگان به»   مجاهدين   ملي  جنبش « اعالم
   پوششـي    عنـاوين    كـه    و مراكز ديگـري      ارگان   دفاتر اين    از طريق    داوطلبان  خيل

   بـه    كادر مركزي   ، تقسيم »  مجاهدين   ملي  جنبش «  انحالل   اعالم   و سپس  ١داشتند
هـا و    در بخش  هواداران  دهي  ، سازمان » يتة مركزي كم«و  »  دفتر سياسي  « دو بخش 

  ها انبـار كـردن    حركت  اين  موازات ، و به    صنفي  هاي  ها و كانون    نهادها و نيز انجمن   
 .   بود  مسلحانه  جنگ مات، مقد  و همه ، همه  هزار سالح نهزارا

عود صدر با مس  بني  ابوالحسن دکتر اتحاد  كه   گفت   نظر شايد بتوان    از يك 
ـ       بنـي   آقـای  .ناپذير بـود    جتناب، ا    مجاهدين   و سازمان   رجوي   تـرين   الصـدر از فع

هـا و     جـزوه .   اسـت    بـوده    بـا مجاهـدين      در مقابلـة فكـري       مسلمان  انديشمندان
 و   نوشت  مواضع  و بيانية اعالم  سازمان  ماركسيست  رهبري  عليه  وي  كه هايي كتاب

  دسـت )  كشـور  و بعدها داخل( از كشور      خارج  مسلمان   جوانان  انتشار داد، در ميان   
   مجاهـدين   بـه  صدر در حملـه   نيز بني  ۵۷   انقالب   از پيروزي   پس. شد   مي   دست  به
 . تاز بود هيك

  ، بـه   و باسـابقة سـازمان    ، عضو سرشناس     محمدرضا سعادتي   دستگيري
  راينـد رويـارويي    ف ۷۹  آوريـل  / ۵۸   در ارديبهشت    شوروي   براي   جاسوسي  اتهام

   محورهـاي   نيـز از جملـه       موضوع  اين.  كرد   را تسريع    اسالمي   با جمهوري   سازمان
    بخصوص  بر ايران    حاكم   روحانيون   حذفي   سلوك  نوع. صدر بود    بني  هاي  سخنراني
،    خـويش     در برخـورد بـا رقبـاي          اسـالمي    جمهوري   حزب   و منسجم    قوي  جريان

   بـود كـه    ايـن   رجـوي  زيركـي .  كرد  نزديك  مجاهدين  دور و به    نصدر را از آنا     بني
  نقطـه . كـرد    مـي   صدر خرج    بني    براي    را  در مواردي     سازمان»  اطالعاتي « امكانات
   آيـت    حسن   اظهارات  ي، افشا   اش   سابق  صدر از دوستان     بني  يجد   گسست  عطف

 دانشـجو     يـك    به   خطاب  ي جمهور   حزب   مركزي  عضو شوراي )  ر بقايي مريد مظف (
   و ترسـيم  صـدر را مطـرح    بنـي   حـذف  هـاي   طرح  آيت  آن   ضمن   نوار، كه   اين. بود
 بود، ضبط     مجاهدين   سازمان  هاي   نفوذي   از جمله    دانشجو كه   كند، توسط همان    مي
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   مديون   مجاهدين    به    از پيش   صدر را  بيش     ، بني    دست   از اين   مانورهايي.  بود  شده
كـرد    مـي   گمـان  صـدر نيـز كـه    بنـي . كرد تر مي   آنها نزديك    را به    و وي   ساخت  يم

 او خواهد شد،      قدرت   تحكيم   باعث   توسط مجاهدين    شده   ارائه   اطالعات  مجموعه
 .    و مفيد يافت  را ميمون  وحدتي چنين

   جمهـوري   قهرآميـز عليـه    موضـع   كردن   علني   را به    خلق   مجاهدين  آنچه
  اي  ناشـيانه  هـا و دسـتاويزهاي   ، بهانـه    خرداد ناگزير ساخت   ۳۰   و برپايي   مياسال

  ، شكسـت     اصلي   نبود؛ علت  ١  ابريشمچي   در خانة پدر مهدي     نظير حضور مأموران  
   بـود كـه    اين  و سازمان   رجوي  متوه.  بود   از حاكميت    وي   و حذف  صدر   بني  سياسي
   كـه    خواهـد سـاخت      را در پـي     اجتمـاعي    شورشي   خرداد فراگير شده   ۳۰  حركت

 خـرداد،   ۳۰ غيرمنتظـرة     شكسـت .   اسـت    آخونـدي    سقوط حكومت   اش  سرانجام
   وارد كند و انجـام       درگيري   ميدان   خود را به     نفوذي   تا نيروهاي    را واداشت   سازمان
فجـار  ان.  بودنـد، جلـو انـدازد    را بر آنها نهـاده »   ويژه عمليات «  نام   كه  هايي  حركت
   كل   و دادستاني   وزيري  ، نخست    اسالمي   جمهوري   حزب  هايي در دفتر مركزي     بمب

   سـازمان    كـه   سـازمان    انتحاري   عمليات  سلسله.  شد   انجام   مرحله   در اين   انقالب
 جمعـة پرنفـوذ      رسد  امامـان      نظر مي    به   پيشقدم   بدان   در ارتكاب    خلق  مجاهدين

   چـون   هـايي    حركـت    آن  هـا و در پـي        ضربه   از اين    يك  چهي.   گرفت   را هدف   رژيم
  هاي  ، هسته    منطقه ، خط    كور خياباني   ، ترورهاي   ران، ترور پاسدا     مسلحانه  تظاهرات
 و تـرور      اعـدامي    آخوندها را ساقط كند؛ و فقط هزاران         رژيم  نتوانست...  و  مقاومت

 .   گذاشت  ايران  مردم  دست  را روي شده
  كـه (»   مقاومت   ملي  شوراي «  و تأسيس    پاريس   به  صدر و رجوي    يفرار بن 
   ولـي    حضـور داشـت      برگزيده جمهور   رئيس   عنوان  صدر به    بني   آن  ظاهراً در رأس  

بـا  ) صـدر بـود      از بني    خود با استفاده     قدرت  هاي   پايه   در صدد تحكيم     رجوي باطنا
 و   انـداخت   راه هـا آلترنـاتيو بـه      تن   عنـوان    بـه    كـه   هايي  همة سروصداها و جنجال   

 نبـرد؛     از پـيش    ، باز كـاري      سقوط رژيم    براي   ماهه   و دوسه   اي   چندهفته  هاي  وعده
  كـرد كـه    نمـي    فرق  حال...  رساند   موردنظرش   و واليت    سلطنت   را به   رجوي...  ولي
  خيـل  و     چـاپلوس    نوكرصـفت   اي   شود يا بر عده      كشور اعمال    بر يك    سلطنت  اين

 .   شده  و مسخ  خورده  فريب كثيري
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رسد    نظر مي    به   بود كه   اي  ، برنامه    عزيز در پاريس     و طارق    رجوي  مالقات
   بـه   كـه   صـدر و ديگرانـي       بني  واكنش.  بود   شده  ريزي   طرح   آن   از انجام   ها قبل   ماه

   را خـوب   ايـن   بـود و رجـوي   بينـي   پيش  قابل  گرفتند، از قبل  از شورا كناره   تدريج
نمـود؛     نمي   غريب   چندان   هم   در عراق    كردن   و بيتوته    از فرانسه   اخراج.  دانست  مي

 و   گروه   هيچ   كه  دانست   مي   خوب  رجوي.  نبود   جز اين    هم   رجوي   غايي  آخر خواست 
   كـه    بـا    سـازهايي    به  قصيدن و ر    زير بار استبداد وي      سياسي   يا شخصيت   جمعيت
   رو بـراي    ؛ از اين    اند نخواهد رفت     خلق   واماندة مجاهدين    جماعت  اش  تريتنها مش 

توانـد     مـي    كسي  چه.  بود  ، مطرح    و با هر وسيله      هر بهانه   ، به    قدرت   به   رسيدن  وي
 و    از شوهرش    زني   جدايي   باشد و افتضاح     داشته  شعور و عقل  )  فقط اندكي (  اندكي
 تعبيـر اقمـار      يا  به  »   ايدئولوژيك  انقالب« را    وهرش ش   با دوست    مجدد وي   ازدواج
  ايثــار و ازخودگذشــتگي«و »   ايــدئولوژيكي  و شــگرف دســتاورد عظــيم  « رجــوي

 ! ؟١ نهد نام»  پيامبرگونه
 توانسـت   مـي   كه  جايي  آخرين  به  اش   ايدئولوژيك   با انقالب    همراه  رجوي

،   اش   و مريـدان     و آشكار، توسط ايشان      واضح   ناگزيري   اين   شد؛ ولي   برود، پرتاب 
!   مـيهن    بـه    شـدن    نزديك   منظور چندگام    به   هم  ؛ آن    گرفت  نام» ساز  پرواز تاريخ «

    سـازمان    ديگـر  علنـا       امـا اكنـون      داشـت   قه سـاب    با عـراق    هرچند روابط حسنه  
   به  عراق  ارتش  پارتيزانيو   اطالعاتي،  جاسوسي  نيروهاي  عنوان  به  خلق  مجاهدين
  ، امتيـاز بزرگـي    معـادالت   ايـن   به فاكتور ورود سازمان  . ند وارد شد    جنگ  معادالت

 .   بود  عراق براي
   يـك   نـه  قـرار داشـت  »  فرقـه  «  يك  در رأس    رجوي  ها بود كه    مدت... اما

 بـا     تشـكيالت    ديگـر يـك     اهـدين  مج  ؛ چراكـه سـازمان       سياسـي    بزرگ  سازمان
   نبود كـه   ۵۷   و بعد از بهمن      در قبل   ور در آثار متعدد منتشر شده      مذك  هاي  صهمشخ
   آرمـان    بـه    و رسـيدن     جامعه   زيرين   طبقات   رسيدن   قدرت   يا به    امپرياليسم  حذف

 يا   ها بود كه    ند؛ او مدت   ك   مطرح   هدف   عنوان  را بتواند به  »  طبقة توحيدي   جامعة بي «
 جديـد   اي  حيلـه   تمهيد و تدارك  دنبال رد و يا به   ب   سر مي    به   ارتجاع   حذف  مدر توه 
.  بـود    نـزد اربـاب      شـدن    و پذيرفتـه     مجاهدين   فرقه   بر سيادت    ماندن   باقي  براي
 توسـط     امنيـت    شـوراي  ۵۹۸ قطعنامـة      و قبول    جنگ   يافتن   از پايان   ، پيش   رجوي
  اي  از رابطـه  »   اسـالمي   جمهـوري «و  »  جنـگ  « كرد كـه     مي   استدالل  ، چنين   خميني
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   و پايان بس  آتش قبول. كنند  مي  يكديگر كمك    بقاي   برخوردارند و هردو به     وجودي
 نشـد و     چنـين امـا   .  خواهد بـود     مقارن   اسالمي   جمهوري   قطعي   با فروپاشي   جنگ
   عبـارت   بـه .  وارد شـد    اش   و فرقه    بر سر رجوي     بود كه    منزلة پتكي    به   جنگ  پايان

 . صدا درآورد  را نيز به  سازمان  مرگ  ناقوس  و عراق  ايران  جنگ نديگر، پايا
   را نوشيد، شـيپور عمليـاتي        زهر معروف    جام   خميني   از آنكه    روز پس   سه

  توانسته»  چلچراغ«و  »  آفتاب«اگر  .  شد   بود، نواخته    روزة تهران    سه   فتح   مدعي  كه
 را بتاباننـد،      نامشـخص   اي   بـا آينـده     ي مقطع   پيروزي   از يك   يي»سو « بودند اندك 

تنهـا دسـتاورد    .   نداشـت    سازمان   براي   محض   جز ظلمت   ثمري»   جاويدان  فروغ«
 فراگير   و نوميدي  و يأس  و زخمي  كشته صدها و هزاران  »   جاويدان  فروغ« از    رجوي

ـ    ، توجيـه     پـس   ، از آن     در عـراق    اش   فرقـه    و اعضـاي    حضـور رجـوي   . بود   ل و دلي
 تـا   از فـروغ  (۲۰۰۲ / ۱۳۸۱ تـا  ۱۹۸۷ / ۱۳۶۸  هـاي   سـال  در طول.  خواست  مي

   و اجابـت     محـض   ، مـزدوري    كرد تا در كنـار نوكرصـفتي         مي   تالش  رجوي) سقوط
 دو   ديگر را نيـز بـين    جنگي ، كه اش   امنيتي  اطالعاتي  هاي   و دستگاه   ام صد  ياتتمنّ

 مكـرر    هاي  ها و نشست    ، در تحليل     تمايل   اين  معالي.  برپا كند    و عراق   كشور ايران 
   از ايـن    گـری  دي   تـا نكـات      انگيخـت    ديگري  ي روزگار باز    مشهود بود ولي    رجوي

 .برمال شود» آرزو«
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   عراق   امنيتي  اطالعاتي هاي سرويس

 کريم حقی
،   سعيد در عراق ري نو وزيري  و نخست    دوم   فيصل   ملك   سلطنت  در دوران 

   جمهوري   تأسيس  و   عرب   كشورهاي   بين  اصر در ايجاد اتحاد سياسي     عبدالن  جمال
   و اردن    انجاميد  عراق     شكست   به  نهايتا  كه    از مصر و سوريه     ل متشك  متحد عربي 

   نظـامي   احـدهاي ، و    پيمان   همين  در چارچوب . را امضا كردند  »  اتحاد عربي  پيمان«
،    عراق   ارتش   و بيستم    نوزدهم  لشكرهاي.  شدند   اردن   عازم ۱۹۵۸ در ژوئية     عراق

 محاصـرة   ،)» آزاد  افسران « فرماندة سازمان  (  قاسم   عبدالكريم   ژنرال   فرماندهي  به
   تـرجيح    اردن   بـه    را بر حركت     سلطنتي   و كاخ    دولتي  اس مراكز حس   بغداد و اشغال  

 نهادند پيـروز شـد؛    نام»   ژوئيه۱۴  انقالب« را   آن اش  عامالن  كودتا، كه  اين. دادند
   از دسـتگيري     سـعيد قبـل      رسـيد، نـوري      قتـل    به  طرز فجيعي    به   دوم   فيصل  ملك

 .   گرديد تبديل»  جمهوري «  به  عراق  سلطنتي  كرد، و نظام خودكشي
 را رسـماً    ١» بغـداد   پيمـان « خود از      خروج   جديد عراق   در بدو امر، دولت   

 سـرازير    عراق  به  سابق  شوروي  و فني  اقتصادي هاي  كمك   پس   كرد و از آن     اعالم
 گرديـد؛    ها و كردها برابـر اعـالم         عرب  ؛ حقوق    يافت   رسميت   جمهوري  شد؛ نظام 
   اصـالحات    گرديـد؛ قـانون      تشـكيل    دهقـاني   هاي   و اتحاديه    كارگري  هاي  اتحاديه
   حـق   و داراي  مسـتقل   خـود را كشـوري     عـراق   شد؛ و  در مجموع     تصويب  ارضي

 .   نمود  اعالم  ملي حاكميت
   نيز به    آغاز گرديد و قاسم      ملي   در نيروهاي    انشقاق ۱۹۵۹  از اواسط سال  

 ۱۹۶۱ تغييـر، در      بـا ايـن     همزمان.  يازيد   دست   خويش   فردي   ديكتاتوري  تقويت

                                                           
   بناي  قرارداد سنگ اين.  كردندامضا  نظامي    سياسي  قرارداد همكاري  يك١٩٥٥، در فورية   و تركيه عراق.  1
.  پيوستند نيز بدان) عضو ناظر   عنوان به( آمريكا   و سپس پاكستان و   و انگلستان  ايران بود كه»  بغداد پيمان«

»  سنتو پيمان «آمريكا و   و انگلستان  و پاكستان  و تركيه  كشور ايران  پنج ، با شركت» بغداد پيمان« از لغو  پس
  و مكّمل)  خاوردور كشورهاي(» سيتو«و )  شمالي  آتالنتيك(» ناتو « صال حلقة ات  پيمان اين.   گرفت شكل

   و نظامي در برابر نفوذ معنوي)   اول جهان(» آزاد «  كشورهاي  بود كه زمين دور كرة   به  عظيمي زنجيرة دفاعي
 . بودند ايجاد كرده)   دوم جهان (  و اقمار آن  شورويجماهيراتحاد 
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   از قاسـم   خوشـي   دل   كه  عرب  ديگر كشورهاي  شد ولي ويت ك  خاك عي مد  قاسم
 نهادند؛  هصح»  جامعة عرب« در   كويت بر حضورردند و را رد ك  وي نداشتند  ادعاي 

 را نيـز      متحد خويش   هاي   كمونيست  قاسم.  كرد   را ترك   جامعه عرب   عراقمتعاقبا  
.  رهبـر كردهـا متحـد شـدند         ي بارزان   آنها با مالمصطفي     كرد؛ و در نتيجه     سركوب
  بـدين )   يافت   اواخر ادامه   تا اين  (  عراق   مركزي   حكومت   كردها عليه    نوين  شورش
 .  آغاز شد ترتيب

   پايـان    ديگر به   ، با كودتايي     سال   از پنج   ، پس    مطلقة قاسم   دورة حكومت 
، بـا   اسم ق  قديمي  دوست   عارف  الم عبدالس   سرهنگ ۱۹۶۳ فورية     هشتم در. رسيد
   عنوان و خود به رساند    قتل   كودتا كرد، او را به       وي  عليه»   بعث  حزب «  حمايت  جلب

و طرفـدار   »   بعـث   حزب« عضو    عارف. جمهور شد    رئيس   عارف  الم عبدالس  مارشال
  گرايـان   ها، ملـي  » ناصري« از    تلفيقي (  كابينة وي   نخستين.  بود  اتحاد مصر و عراق   

  رتبـة بعثـي    البكر افسر عالي  احمد حسن  ژنرال  رياست به). ر كرد و دو وزي   مستقل
هـا از     بعثي ۱۹۶۳ در نوامبر      سپهبد طاهر يحيي    وزير شدن   با نخست .  شد  تشكيل
 سقوط هليكـوپتر    در پي۱۹۶۶   آوريل۱۳ در   عارف المعبدالس.  شدند  اخراج  دولت
.  گرديـد    وي   جانشين   عارف  حمان سرلشگر عبدالر    شد و برادرش    شته ك   وي  حامل

 روابط  تر شد؛ از جمله ال فع  عراق  خارجي ، سياست  عارف  برادران   حكومت  در زمان 
 .   عبدالناصر برقرار گرديد  جمال  با مصر دوران نزديكي

،   رتش ا   از افسران    تعدادي   البكر با همكاري     حسن   ژنرال ۱۹۶۸در ژوئية   
 را بـا    عـارف  حمان عبـدالر   بـود، حكومـت    نـايف   ق عبدالرزا  شان  ترين   شاخص  كه

توطئـة   «  گـران    تحليـل    از سوي   ، كه    حادثه   از اين   پس.   ساخت   سرنگون  كودتايي
 از   خـارج   بـه   ، عـارف     گرفـت   نام»   ارتش   جوان   و افسران    بعث   حزب   راست  جناح

هـا     بعثـي   ودتاي برآمدة ك   كه»   انقالب   فرماندهي  شوراي « كشور تبعيد شد؛ سپس   
 بـا    اي  البكر روابط گسترده  .  نمود   معرفي  جمهور عراق    رئيس   سمت  بود، البكر را به   

  هـاي    درگيـري    رغم   كرد؛ به    را ملي    عراق   نفت   برقرار نمود؛ شركت     سابق  شوروي
   نسبي   منعقد نمود و با خودمختاري       بارزاني   با مال مصطفي    مكرر با كردها قراردادي   

   كـرد؛ و در پـي        اصـالح    شـاه    كنار آمد؛ روابط تيرة خود را با رژيـم           عراق  يكردها
 در  ۱۹۷۹ را در نوامبر       عربي   كشورهاي   سران   اجالس   ديويد نهمين    كمپ  ماجراي

   حسـن     كه  ۱۹۷۵از  . منجر گرديد »  جبهة امتناع  «  تشكيل   به  بغداد برگزار نمود كه   
   عـراق   حكومت  مبتال شد  اختيارات    اي   نشده  و اعالم    العالج   صعب   بيماري  البكر به 

.  قرار گرفـت  )   عراق   بعث ۲فرد شمارة   ( البكر     معاون   حسين  ام صد  عمال در دست  
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  ام صـد   خود را  رسما  بـه        و جاي    گرفت  ناره ك   جمهوري   از رياست  ۱۹۷۹البكر در   
 .   درگذشت ۱۹۸۲ در   داد و سرانجام حسين

 و    بعـث    حـزب    كادر رهبري    معاونت  ام صد ۱۹۶۶-۷۹  يها   سال  در طول 
   به ۱۹۷۶   در سال   وي.   داشت   عهده   را به    عراق   انقالب   فرماندهي   شوراي  معاونت

   شـوراي  ، رياسـت   حـزب   بـر رهبـري    عـالوه  ۱۹۷۹ و از      ارتقا يافت   درجة ژنرالي 
   رهبري  عنصر دستگاه نگرتري  حيله   حسين  امصد.   گرفت   را نيز بر عهده     ندهيفرما
آوا   هـم   و عـراق   سوريه  با شعار وحدت  بود كه ، او كسي  مثال براي.  بود   عراق  بعثي

 را   سـند وحـدت   ...   كرد ولـي     البكر از حافظ اسد استقبال      شد؛ در كنار احمد حسن    
   مقامـات   را در ميـان   بـا سـوريه      وحـدت   ، طرفداران    همراهي  او با اين  . امضا نكرد 

 نمود و     شناسايي   ارشد عراق    و نظاميان    بعث  ، افراد برجستة حزب     رتبة دولتي   عالي
   از اشـغال  پـس !   را كشـت   شـعار، همـه    اين   افتادن   محاق   از به    پس   زماني  اندك
   دسـت   اش   ماند و رژيـم      زنده  ام نيز صد  ۱۹۹۰ در     فارس   خليج  اول   و جنگ   كويت

  جرج « ر موهوم  تصو   دادند تا  به      فرصت   وي  به   ائتالف  اينيروه.  ماند   باقي  نخورده
   رژيـم    شـبيه    نكننـد حكـومتي      فرصـت    وي    دشمنان   اش  پيمانان  و هم »  پدر  بوش

 .   سازند  حاكم آخوندها در عراق
 تـا    قاسـم  از عبدالكريم(ها    ب، كودتاها و سركو      سياسي  كاتدر همة تحر  

  هـاي   گاه ايفا كنند، دست     نقش   نظامي   نيروهاي  آنكه از     و پيش   بيش)   حسين  امصد
 متعـدد    هاي  ها و سرويس     دستگاه  ، سوابق   در واقع . اند  ر بوده  موث    امنيتي   اطالعاتي

   نظـام    آغـاز برقـراري      بـه    حسـين   ام صد   دوران   و امنيتي   طالعاتيا)   موازي  و گاه (
، ۱۹۵۸   كودتـاي    دنبـال    بـه  ،   قاسـم   عبـدالكريم . گـردد    باز مي    در عراق   جمهوري
   زيرنظـر شـخص     مسـتقيما    كـه    انـداخت    راه  بـه »  دفتر ويـژه   «  نام   به  تشكيالتي

 شالودة   توان  مي»    العام  االثمن«را  در كنار     »  دفتر ويژه «.  جمهور قرار داشت    رئيس
تـا    تشـكيالت   ايـن .  قلمداد نمود    عراق    امنيتي    اطالعاتي  هاي   ديگر دستگاه   اصلي

 .  پيدا كرد  دوام  عارف حمانسقوط و تبعيد عبدالر
 

جهاز « يا     ويژه   امنيت  ، بخش   ها در عراق     بعثي   رسيدن   قدرت   به  از ابتداي 
وسـط  هـا ت     مـدت   ، كه    تشكيالت  اين.  شد   تأسيس   حسين   صدام   دست  به»  حنين
 و    عراق   مردم   ميان  در   زيادي  شد، وحشت    مي  اداره»  امصد «  ناتني   از برادران   يكي

   شـد كـه      منحل    زماني   الخرهبا»   جهاز حنين «.  بود   كشور ايجاد كرده     اين  نخبگان
   در دوران  . كـرد    را كارگرداني    بعث   در حزب    تصفية خونين   آخرين»   حسين  امصد«
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   كـه   اسـت   بوده  كار مشغول  به  در عراق  اطالعاتي  دستگاه ها چندين  بعثي  حكومت

 :ذيل اند   آنها چهار دستگاه ترين مدهع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ة العامهالعسكرّي   االستخباراتةمديّري.  1
   ة العاّم  المخابراتجهاز . 2
    العام مناال ةمديرّي .  3
 يرّية االمن الخاصمد.  4

  ســال (  آن  مســئول آخــرين   سرويس نام  رديف
۲۰۰۲ ( 

ــل ۱  و   اطالعـــــات ادارة كـــ
  ١  نظامي ضداطالعات

  سپهبد سـتاد عايـد نحلـف     
   العجيلي

  سپهبد سـتاد طـاهر جليـل       ٢ اطالعات  كل سازمان ۲
   وشحب

ــداللّطيف ٣ امنيت ادارة كل ۳ ــاح طل عبـــ   فـــ
   التّكريتي

   حسين امّ صد قصي ٤ ويژه ادارة امنيت ۴
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 )استخبارات( ضد اطالعات نظامي اداره كل اطالعات و.۱

   بـود كـه      عـراق    دفاع   وزارت   تابع   از ادارات    نخست   استخبارات  سازمان
  ي، شـورا     شـيعيان    روي   خـاص   اسـيت  حس   علت   و به    و عراق    ايران  گ از جن   پس

  االثمـن « بـا      بعـد از ادغـام      ؛ ولـي     داشـت    نظـارت    بر آن    عراق   انقالب  فرماندهي
  مديريت «  و به    قرار گرفت    جمهوري   نظر نهاد رياست     تحت ۱۹۹۷در  »  العسكري

 نيز  ماننـد ديگـر         دستگاه   اين   عالي  رياست.  داد  تغيير نام »   نظامي   استخبارت  كل
   دسـتگاه    ايـن    وظايف  شرح.  بود   حسين  ام صد    با قصي     عراق   امنيتي  هاي دستگاه
 :  است  قرار بوده  بدين مخوف

  هـاي   ، در زمينـه      و هدف    همسايه   از كشورهاي    نظامي   اطالعات  آوري  جمع
 ؛  فرماندهان  و شناسايي  و هوايي  و دريايي  زميني  نيروهاي  و استعداد نظامي توان

 بـا     مشـترك    مرزهـاي   ات و عمـق    از سـرحد     نظامي   اطالعات  آوري  جمع
 ؛   همسايه كشورهاي

 از   اي   و مـاهواره     هـوايي   هاي   و عكس   ، توپوگرافي    نظامي  هاي  تهية نقشه 
 ؛  و همسايگان  هدف كشورهاي

  گيـري   ، و پـي      جاسوسي  قدامات با ا    و مقابله   اطالعاتي ضد   اقدامات  انجام
 .  عراق مسلح   نيروهاي  در سطوح  احتمالي فاتتخل

 :اند از  بوده  عبارت  استخبارات در دهة اخير، مديران
  ) ۱۹۹۴ ( امرايي الس سرلشگر وفيقـ 

 )۱۹۹۵-۱۹۹۴ ( كريتيسرلشگر خالد التـ 
  ) ۱۹۹۷-۱۹۹۵ ( سرلشگر معتمد دحامـ 
 .)  ام تا سقوط صد۱۹۹۷ ( شگر عايد مخلفسرلـ 

 )  مخابرات (  اطالعات  كل سازمان. ۲

ـ »  جهاز حنـين  « شدة     كامل   تشكيالت   عراق   مخابرات  سازمان   ا بخـش  ي
   دنبـال   بـه   سـازمان  ايـن .  كـرد   را تأسيس   آن   حسين  ام صد   كه   است   ويژه  امنيت

   رئـيس   نخسـتين .  شد  ، تأسيس » جهاز حنين  «  و انحالل    بعث   حزب  تصفية خونين 
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   بـه    از وي    در عـراق    كه بود     حسين  ام صد   صميمي   شاكر دوست    سعدون  اتمخابر
   زيرنظـر شـوراي  ۱۹۸۴ تـا    سازمان اين. شود  مي  برده  نام»  پدر اطالعات  « عنوان

 قرار    جمهوري   بعد زيرنظر نهاد رياست      به   از آن    ولي   قرار داشت    انقالب  فرماندهي
   بـين    پيـدا كـرد كـه        بيشتري   گسترش   از زماني    مخابرات   سازمان  فعاليت.  گرفت
 ۱۹۷۵  در سـال  .  بروز كرد    اختالف  فارس   حوزة خليج    و كشورهاي    عراق   بعثي  رژيم

   از مسئوالن ، تعداد كثيري     در نتيجة آن     كه   گرفت   صورت   سازمان   در اين   اي  تصفيه
 و     رسمي    وظايف  شرح.  نيز توانستند فرار كنند     اي   شدند؛ عده    كشته   آن  و مأموران 
 :  است  قرار ذيل  به عراق    مخابرات غيررسمي

، در     هـدف    كشـورهاي    بخصـوص    مختلف   كشورهاي   اطالعات  آوري  جمع
 از   و اطالعـاتي   سياسـي  ، اطالعـات   اقتصادي ، اطالعات  نظامي  اطالعات  هاي  حوزه
   كنترل   مثل  هايي   با روش   جاسوسي و ضد    مقابله  ؛ و اعمال     مخالف   كشورهاي  اهداف

  ، كنتـرل     در خـارج     عـراق    اتبـاع    ورود و خـروج     ، كنترل    خارجي  اع اتب  ورود وخروج 
  هـاي   هـا و فركـانس       تلفـن   ، كنترل    عراق   مقيم   خارجي  هاي  ها و ديپلمات    نمايندگي

 ديگـر، و      كشـورهاي    بـه    مأموران  ، اعزام    همساية آن    و كشورهاي   موجود در عراق  
 .  بعثي  رژيم  مخالف هاي  گروه  داخل نفوذ به

 از  ، و حمايــت  تروريســتي  جريانــات  و پشــتيباني  و هــدايت انــدازي راه
 .  يا تخريبي  پوششي  آنها با امكانات  و تأمين  هدف  در كشورهاي  مخالف هاي گروه

 ديگـر    بـا همكـاري    (  بعثـي    رژيـم    مخـالف    مردمـي   برخورد با جريانـات   
  حـاد   هـاي   هـا و حركـت      نـبش  ج   سركوب و)   عراق    امنيتي    اطالعاتي  هاي  سازمان
 .  شيعيان ؛ مانند سركوب مردمي

  ام تـا سـقوط صـد    ، از بـدو تأسـيس    عـراق    مخابرات   سازمان  مسئوالن
 :اند از  بوده ، عبارت حسين

 )۱۹۷۷-۱۹۸۴( شاكرمحمود  سعدونـ 
 )۱۹۸۴-۱۹۹۴ (  تكريتي بزران /  اكفاضل برـ 
 )۱۹۹۴ ( وريصابر الد /   حسن هيم ابرا وطبانـ 
 )۱۹۹۴-۱۹۹۷(شيد  عبدالر مانعـ 
 )۱۹۹۷-۱۹۹۹ (  مجول ام دح رافعـ 
 )۱۹۹۹-۲۰۰۲ ( وش حب طاهر جليلـ 
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 )   العام مناال (  امنيت ادارة كل.  ۳

 سـلطة    در دوران  كـه   اسـت   عراق  امنيتي  سازمان ترين  قديمي   العام  امن
.  قـرار داشـت  ) كشـور  ( خلـي  دا  وزارت  شد و بيشـتر تـابع       گذاري  ها پايه   انگليسي

.  كـرد    تقسـيم    و ارتـش     اسـتخبارات    را بين    العام   امن   كارمندان   قاسم  عبدالكريم
   اسـت    عـارف   الم عبدالس   حكومت   دوران   مربوط به  ، ابتدا    العام   رشد امن   بيشترين

  وي نحـ   تر شد و بـه       گسترده   سازمان  ها اين    بعثي  با كودتاي .  كرد   را تقويت    آن  كه
  در كنـار ديگـر         باشد و هـم     ال فع   و نظامي    در ابعاد سياسي    هم   گرديد كه   تقويت
   شـرح   در بيـان  .  كنـد    نقش   ايفاي  ها و اعتراضات     مخالفت  ها  در سركوب     سازمان
 : را برشمرد  موارد ذيل توان ، مي  العام  امن وظايف

  هـاي  هـا، بعثـي  هـا، كرد   ، كمونيسـت     اسالمي  هاي   گروه   و سركوب   كنترل
 ؛  دانشجويي هاي  و حركت سوري

 ؛  مردمي هاي  حركت  كردن  و خنثي مبارزه

 ؛  در داخل  عراقي ، مجاهدين  شدگان ، اعدام  فراريان هاي  خانواده كنترل

 ... و  و قاچاقچيان ، محتكران  اقتصادي گران  با اخالل مبارزه

 .    عمومي  در حوزة امنيت خودي   نظاميان  و شبه  پليس  با نيروهاي همكاري

 سـقوط   ها تـا زمـان    بعثي ودتاي ك ، از ابتداي  العام  امن  سازمان  مسئوالن
 : قرار زيرند ، به  حسين امصد

 )۱۹۷۳-۱۹۷۷( شاكر محمود  سعدونـ 
 )۱۹۷۷-۱۹۸۵ ( اك بر فاضلـ 
 )۱۹۸۵-۱۹۹۴ (  حسن  ابراهيم سبعاويـ 
 )۱۹۹۴-۱۹۹۷ (  االجبابي اس عب طهـ 
 )۱۹۹۷-۱۹۹۹ ( وش حب طاهر جليلـ 
 )۱۹۹۹-۲۰۰۲ (  طلفاح طيف عبدالل رافعـ 
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 )  الخاص مناال (  ويژه ادارة امنيت. ۴

در .   اسـت ۱۹۸۳   در سـال   مهم اي  از حادثه  برآمده   امن الخاص   سازمان 
  سـت  د   در آن    مخابرات   از عناصر سازمان    اي   عده   شد كه    كشف   كودتايي   سال  اين

   سـرويس    از رياست    بود كه    اصلي   متهم  ام صد   برادر ناتني    تكريتي   برزان .داشتند
   به   حسين  ام، صد    حادثه   از اين   پس. بعيد شد  از كشور ت     خارج   و به    عزل  اطالعاتي

   را بـه    بعثي   رژيم   عالي   و نيز مسئوالن    اش   از خود و نزديكان      حفاظت  فكر افتاد كه  
 كـرد و      راتأسـيس    الخـاص    امـن    رو بـود كـه       كند؛ از اين    ل محو  يدي جد  سازمان
 .   سپرد  كامل  خود حسين  داماد و پسرعموي  را به  آن رياست

   و افـراد درجـة اول   ام از صـد   حفاظـت  ، نخسـت   سـازمان   ين ا  مأموريت
 را   منيتـي   ا    اطالعاتي  هاي   ديگر سازمان    كنترل   بعد از دو سال      بود ولي   خانوادة وي 

   چنـين  تـوان   را مـي     الخـاص    امـن    وظـايف   ، شرح   در مجموع .   گرفت   عهده  نيز به 
 :برشمرد

   روتين  و نيز كنترل گيري  پي  و قابل  موارد ويژه ، كنترل    اطالعات  آوري  جمع
  آنها؛  هاي  و خانواده  مسئوالن هاي روابط و تماس

 در نيروهــا و  ازيبراند ضــد هــاي  فعاليــت ،بــا توطئــة مقامــاتبرخــورد 
 ؛ اس حس هاي دستگاه

 و  اس حسـ  ، و امـاكن   وي   و بسـتگان    اده و خانو   ام صد   از شخص   حفاظت
 ؛ حياتي

 و   غيرمتعـارف  هـاي  سـالح  مانند اختفـاي   شرايط مقتضاي  به  ويژه  عمليات
 .  سرشناس مخالفان ترور يا  فني  دانش

 زيرنظر  ام تا سقوط صد  تأسيس از بدو  كه ص الخا  امن   سازمان  مسئوالن
انـد    بوده  عبارت  بعثي ، از ابتدا تا اواخر عمر رژيم        است   بوده   جمهوري  نهاد رياست 

 :از
  ) ۱۹۸۳-۱۹۸۷( المجيد   كامل حسينـ 

  ) ۱۹۸۷-۱۹۸۹ ( كريتي الت  حسن فرزينـ 

  ) ۱۹۸۹-۱۹۹۱ (  العزاوي  حمدان حاتمـ 

 )۱۹۹۱-۲۰۰۲ (  حسين ام صد قصيـ 
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   تا استقرار در عراق از آغاز جنگ:   و عراق مجاهدين

 صادقی نژادعباس 

    اول  از نوع برخورد نزديك •

   منـاطق   و اشـغال  انـه گر متجاوز  جنـگ   بـا شـروع     كه  اي  در شرايط ويژه  
  و خـط   درونـي   بـود، تحليـل   يد شـده  نيز تشـد   داخلي   از كشور تضادهاي    وسيعي
   آن  و تداوم . »  است   و ناعادالنه    ارتجاعي   و عراق    ايران  نگج «  بود كه    اين  سازمان
   بـه    عـراق   ولـي )  دارد   داخلي   مشكالت  چون( خواهد شد      ايران   سقوط رژيم   باعث
 كنـد و سـرپا خواهـد          خود را حل    تواند مسائل   ، مي    سازماندهي   قدرت   داشتن  دليل

 .  »ماند و پيروز خواهد شد
 قصـد ورود      شد كه   عي مد   جامعه   در سطح   مجاهدين  مان سو، ساز   در آن 

گذارنـد؛ و      نمـي    را دارد اما مـرتجعين       بعثي   و نبرد با متجاوزان      جنگ  هاي   جبهه  به
   شـد كـه      اعالم   با عراق    در جنگ    سازمان   شهداي   عنوان   چند نفر نيز به     بعدها نام 
  سـازمان .  بـود   باطبـايي داحمد ط ياد دكتر سي     مجاهد شهيد زنده    انش  ترين  معروف

   توضـيح   گونه   بدين ۵۹   مهرماه ۲۳ و   ۸   مورخ  هاي  ها را در اطالعيه     تراشي   مانع  اين
 : داد

ـارچگي  گذرد و وحدت  ما مي  بر ميهن    كه   و خطيري   اسدر شرايط حس  …     و يكپ
ـارجي      با تهاجم    و كلية نيروها را بر مقابله        اقشار ملّت    تمام  صفوف ـاب ا   و تجاوز خ   يج

ـاقض     افكنانـه    تفرقه   عملكردها و تبليغات     شاهد برخي   ف تأس  كند، ما در كمال     مي    و ن
 ١.  هستيم  انقالبي ، و فشار بر نيروهاي  عمل وحدت

   با رفع اس شرايط حس  در اين كند كه  مي ت درخواس  مسئول از مقامات…
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 كلية نيروها   و مردمي ني وظيفة ميه  انجام  را براي ها زمينه  ممانعت  گونه اين

  ١. آورند فراهم

   همـان    در كنـار طـرح      ، مجاهدين    از آغاز جنگ     پس   و اندي   حدود دو ماه  
هـا     تجـاوز بعثـي      و دفـع     بـا عـراق     را جنـگ  »   وظيفـه   تـرين   مبـرم «،    موضوعات

 : شمردند برمي
. ..  است  بعثي  اشغالگران  در دست شده  اشغال  شهرها و مناطق هنوز هم

   داده  و كاشانة خود را از دست زدة ما خانه  جنگ ميهنان  از هم صدها هزار تن
 و   مردم  و حق  وظيفه ترين ، مبرم رايطي ش در چنين... اند  شده  و سرگردان آواره

   و دفع  ميهن  از استقالل  خاطر دفاع  به  مقاومت  ما، جنگ  مردمي كلية نيروهاي

  ٢.  است  خارجي  توسط دشمن ميهن   نظامي تجاوز و اشغال

   انقـالب   توسـط دادسـتاني    بـود كـه    با حكمي ، مقارن  مطالب انتشار اين 
 چنـد    ، به    آن   و ضمن   ها صادر كرده     از جبهه    مجاهدين   دربارة اخراج    آبادان  اسالمي

  زمانسـا .  بود   وارد آورده   هاماتي ات   در اهواز و آبادان     تگير شده  دس   از مجاهدين   تن
 ۵۹   آبـان ۲۷   تـاريخ   بـه    بـاره    در اين    يا توضيح    منظور پاسخ    به   كه  اي  در اطالعيه 

تـر خواهـد       را خطرناك   ، عراق    از جبهه    مجاهدين   اخراج   شد كه   انتشار داد، مدعي  
 ! ساخت

  ، آن»  خلق مجاهدين « بركف  جان  بر نيروهاي  فشارهايي  چنين اعمال… 
   بر ادامة تجاوز به  عراق تر شدن  جز جري اي ، نتيجه مقاومت  هاي  در جبهه هم

 .بار نخواهد آورد

     دوم  از نوع برخورد نزديك •

   سـازمان   ، كميتـة مركـزي       عزيز و مسعود رجـوي       طارق   مالقات   دنبال  به
 :  آورد  مالقات  اين نمايي  و بزرگ  درتوجيه  آن  انتشار داد و ضمن اي بيانيه
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 در   مقاومت  ملي  شوراي  آلترناتيو دموكراتيك  كيفي  ارتقاي ات مالق اين
  در  و آزادي  صلح  براي  خواهد كرد كه شود و ثابت  مي  را سبب  و خارج داخل
 معادلة   همچنين  مالقات اين.   تنها آلترناتيو است  مقاومت  ملي ، شوراي ايران

  ١. را تغيير خواهد داد  ايران رژيمطلبانة   جنگ  با سياست  در رابطه  سياسي قوي

انقـالب  ، روزنامـة       عناصر رجـوي    هاي  تراشي   و فلسفه   در برابر توجيهات  
 و    و جنـگ     عـراق    در خصـوص     اپوزيسيون   ضلع   اين  نيز مواضع اسالمی درهجرت   

 :    قرار است  بدين  آن  اجمال  كه  داشت  را بيان  مربوط بدان حواشي
  ، جنايتي  عراق لت م  و ميل  اطالع ، بدون  جنگ ا شروع ب  عراق رژيم اوال
،   جهت  همين ؛ به  است  داده  ديگر انجام هاي  و همة ملت  دو ملت بر ضد بزرگ
   از آن  ناشي نوي و مع  مادي  و بايد از عهدة عواقب  بوده  جنگ  شروع مسئول
   همدست  و ادامة جنگ  در شروع ، كه  ايراني هاي  و گروه اشخاص ثانيا. برآيد
 ثالثا. باشند  مي  عفو و بخشش بل كشور و غيرقا  به  بودند، خائن  عراق دولت

   تماميت و بر ضد  و مردم  وطن  به يانت، خ  مقاومت  ملي  شوراي  صلح سياست
  ٢.  كشور است  و استقالل ارضي

 عضـو    ينتر   و شايد مسن     قديمي   از عناصر و كادرهاي     ، كه   پرويز يعقوبي 
 كنـار     در جريـان     مقاومت   ملي   شوراي   جلسات   از مطالعة صورت     بود، پس   سازمان
؛    اسـت    عراق   به    رفتن     در نهايت     رجوي  خط  شود كه    مي  ، متوجه صدر   بني  گذاردن
 :نويسد  مي يعقوبي

   سران يعني[ شما   از طرف  رابطه ، در اين  داشتيم  كه هايي در نشست…
  آنچه.  بودند  ما نداده  به  خبري  بود و حتي  نشده  و تحليلي  بحث هيچ]  سازمان
و ]   كاري  چنين بودن [  و نامشروع  مشروع يكي:  بود ، دو مسئله  نمودم مطرح

   دادم  و توضيح  بودم  شده  قايل  دو فرق  اين ؛ و بين  و ناوابستگي ديگر وابستگي
...  با يكديگر ارتباط دارند  اينكه ، در عين ده بو  اينها دو مقولة جدا از هم كه
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 تغيير   يك  يعني  وسيع  در سطح  هم   آن  عراق  از امكانات  در استفاده سپس
 ...   كردم   سؤال كيفي
   از آن توانيم طور ما مي ؛ چه  است  فاشيستي  حكومتي عراق]  رژيم: [ گفتم
   بهتر از حكومت  درجه  يك ر حكومتياز نظر ما ه:   دادي جواب! ؟  كنيم استفاده
   كه  است  حكومتي  عراق حكومت:  گفتم...   است  استفاده  ما قابل  باشد، براي خميني
،   عراق  با مردم شود و برخوردش  مي  اداره  و پراگماتيستي  فاشيستي هاي با روش

  نشانگر ماهيتآيا اينها.   است يروشن  هاي نمونه...  و  فلسطين بش كرد، جن خلق

  ١باشد؟  نمي اش 
   هـم  ، آن  عـراق   به  رفتن  در خصوص    رجوي   تصميم  هاي   نشانه   به  يعقوبي

 :نويسد  مي  كرده ، اشاره  است زده  و پا مي  دست  در آن  كه بستي  از بن  رهايي براي
 منطقة آزاد   و در آخر با اشغال  رژيم ها و تهاجمات  در اثر يورش  سازمان

   از دست  خود را در داخل هاي  پايگاه ، تقريباً تمامي دركردستان »  اآلن«دة ش
   خاطر خروج ، به]  رجوي  شخص  بگوييم  بهتر است كه [  بود؛ لذا مركزيت داده
 از   در استفاده  و تغيير كيفي  عراق  به  بود، رفتن  دچار شده  بدان  كه بستي از بن

   به  خود و رسيدن  و حفظ موقعيت  نجات  تنها راه  عنوان  را به  آن امكانات
 در   اينكه آورد و براي  اجرا در مي گيرد و به  مي تصميم. داد  تشخيص حاكميت

   شورا در اين  كردن  شريك گيرد براي  مي  ماجرا تنها نباشد، تصميم اين

  ٢... نمايد  را كسب  و تأييدية آن  را مطرح ، مسئله جريان

 رابطـة غيـر       هرگونه   اندر نفي   اند كه    ديده   الزم   عزيز و رجوي    رقگويا طا 
  را بـه  »   پهـن    و ريـش    كوسه « مصداق.  باشند   داشته   نيز اشاراتي   برابر و مشكوك  

   و مسـئول    وزيـر عـراق      نخسـت    نايـب   بيانية مشترك  «  قسمت   در اين   نحو بارزي 
 :  يافت توان مي»   ايران  مقاومت  ملي شوراي
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 وسيلة   به  كه تفاهمي ء سو  هرگونه  رفع عزيز براي]  طارق [ آقاي…
  ، اين  است  ايجاد شده  دو طرف  روابط بين  دربارة ماهيت  مطبوعات گزارشات
   سياسي  متقابل  تفاهم  روابط بر مبناي  اين  را مورد تأكيد قرار داد كه حقيقت

  هاي  و حمايت  بر مباني ، و نه نشا  مردم  مشروع هاي  آرمان ، براي هردو طرف
 .    ديگر استوار است نوع

 بـر   مبتنـي « و   تأمـل   قابـل   نيـز پاسـخي    از رجـوي   حسين  ام صد  دعوت
 :  است خورده  مي  سازمان  درد انتشار در نشريه دارد كه تنها به»  استقالل

   براي  رجوي  آقاي  به  عراق  رهبري  از جانب عزيز دعوتي]  طارق [ آقاي…
   همجوار بر اساس هاي  خلق  بين  منظور ايجاد روابط برادرانه ، به ديدار از عراق

 ...  نمود ، تقديم  استقرار صلح  براي  صادقانه  و تمايل  متقابل احترام
   كشور، آقاي  ديدار از آن  براي  رجوي  از آقاي  عراق  رهبري دربارة دعوت

،   دانست  بالمانع طور اصولي  را به  ديداري ن چني  انجام  اينكه  ضمن رجوي
 .   قرار خواهد داد  مطالعه  را تحت  آن  زودي  به  كه اظهار داشت

  ام صـد    بـه    وابسـتگي    و عدم    سياسي   استقالل  ، در اثبات    بعدها، سازمان 
»   حسـين   امصـد  « مسـتندتر از اظهـارات      شاهدي ،   بر عراق    حاكم   و رژيم   حسين
 :  نيافت

 دربارة   بار از مجاهدين  ما يك  كه كنم  مي  اعالم  در سينة تاريخ  ثبت براي
  كردند پاسخ  فكر مي  كه  جهت ؛ اما آنها از اين  كرديم  سؤالي  ايران شان وطن
 را   و احياناً زياني  بوده شان  دربارة ميهن  اطالعاتي تواند متضمن  مي  آن  به دادن
   اين  رد كردند؛ و ما  البته  صراحت  ما را به ، درخواست سازد شان  مردم متوجه

 ١... شناسيم  مي  محترم  مستقل  سياسي  نيروي  يك  عنوان  آنها را به موضع
 ) ۶۷ تير ۱۲ از الجمهورية بغداد،  نقل(

                                                           
، صفحة ١٣٧٤  جا، ارديبهشت ، بي شده  خيانت ، دموكراسي  ايران  مقاومت ملّي   شوراي  خارجي كميسيون.  1
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   عنـوان   ، مطـالبي     بـودن    مسـتقل    تظـاهر بـه      در ميانة اين    درست...  ولي
 سـمعا « و    ام صـد    رژيـم    اهداف   و اجابت    عراق   به   دادن   جز حلوا قرض    شود كه   مي

 :  ندارد  معنايي  وي  به گفتن» طاعتا
 در   و بحران ، جنگ  آنارشي لعام  را ذاتا  خميني  همچنين  رجوي آقاي…

  از آنجا كه:  نمود  و اعالم دانست]  خاورميانه [  منطقة جهان ترين اسحس
  جز در شرايط   با خميني شناسد، ايدة صلح  نمي  زباني  قدرت  جز زبان خميني

   و دول  هذا از همة ملل  و علي بينانه نيست  او  واقع  مطلق  و ضعف درماندگي
  هاي  كنندة هزينه  تضمين  را كه  خميني  نفت ، بايكوت  جهان دوست صلح

 ...  نمود ، درخواست  اوست آور جنگي سرسام
   به  عراق  جنگي  اسراي  آزار و اعدام ن كرد  محكوم  ضمن  رجوي آقاي

 توسط  المللي  بين  قبالً در سطح  آن  اسناد موثّق ، كه  خميني وسيلة رژيم
   اسراي  وضعيت  به  خاص ، توجه  افشا شده  ايران  خلق  مجاهدين سازمان
ز  ژنو ا  كنوانسيون  را بر حسب  ارتشي  پرسنل  ويژه  و به  در عراق  ايران جنگي

  ١. نمود  درخواست  عراق دولت

 همـة     كـه    گرفت  صورت»   حسين  امصد«و  »   رجوي  آقاي «  مالقات  نيزما
»  برادر عراقـي «كرد،   مي  نگاه  كه  طرف هر   بود و به     شده   بسته   رجوي   روي  ها به   راه
اد در خـرد  » ساز  پرواز تاريخ  «  از آن    چند روز پس    كه( ديدار     در اين   رجوي! ديد  مي
 :    گفت ام صد به)   گرفت  صورت۸۵  ژوئن / ۶۴

   وارد جنگ  عراق  قواي  عليه ، مجاهدين  پيش  چند سال  كه كنم  نمي پنهان
 و   ايرانيان  به  صلح  خود را براي  آمادگي  عراق  كه  بودند؛ اما از وقتي شده

 تنها   يعني  خميني  رژيم  جانب  به ها بايستي  سالح  نمود، تمامي  اثبات جهانيان

  ١... رود ، نشانه  است  خواستار ادامة جنگ هاست  مدت  كه طرفي

، كلية   است حاكم   ميهن  بر اين  كه  و خطير كنوني اس حسدر شرايط… 
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 ٣٩

 .   كنند  عمل  خارجي  از كشور در برابر تجاوز و تهاجم  در دفاعحدانيروها بايد مت
  ۵۹ مهر ،  خلق  مجاهدين اطالعية سازمان

 
 

     سوم  از نوع برخورد نزديك •

   در اواخـر سـال       كنگره   به   جامعي   گزارش   امور خارجة آمريكا، طي     وزارت
 را    خلق   مجاهدين   سازمان   و حال    از گذشته   اي   نامه   و سرگذشت   ، تاريخچه ۱۹۹۴

  ابطـي  رو  وع و ن    در عراق    مجاهدين   وضعيت   در بيان    گزارش   در اين  ٢.تصوير نمود 
 :  است  آمده ، چنين  برقرار است ام و صد  رجوي  بين كه

  ادعا كردند كه] » صحرا توفان «  عمليات  دنبال به[ نيز   عراقي كردهاي…
 از   كه اند؛ اّدعايي  كرده  كمك  عراق  ارتش  كردها به  در سركوب مجاهدين

دند، مورد تأييد قرار  بو  گريخته  مرز ايران  نزديكي  به  كه  پناهندگاني سوي
   مه۱۰، »  منتظر است  در عراق بخش  آزادي ارتش«،  آسوشيتدپرس. ( گرفت
   خبرنگاران ، به  طالباني ، جالل»  عراق  كردستان حادية ميهنيات«رهبر ) ۱۹۹۱
   صدام  نيروهاي  به  از مجاهدين  هزار تن ، پنج در نبرد كركوك«:  گفت

  هاي  با چريك  تهران ، نيروهاي ، روزنامة تايمز لندن تودولو مايكل(» .پيوستند
 ). ۱۹۹۱   آوريل۲(، »كنند  نبرد مي  در مرز عراق ايراني

، تنها   گذشته  سال  شش طي«: گويد  مي  ژورنال  استريت  اخير وال گزارش

                                                                                                                               
 . ١٥٠  ، ص شده  خيانت دموكراسي.  1
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   ملي شوراي « با امضاي)   و انگليسي ارسي ف  دو زبان به(»   شده  خيانت دموكراسي«   عنوان  تحت قطوري
 . منتشر كرد» مقاومت
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 ٤٠

   از جنگ  پس  و درست۱۹۹۱   در سال  ملي بخش  آزادي  عمدة ارتش تهاجم
 دستور داد تا   رجوي  به  حسين ام صد  بود كه  زماني  و اين فت گر  صورت خليج
 را   بيايد؛ و اين  كمك  به  عراق  كردها در شمال  شورش  فرونشاندن براي

   استريت ، وال پيتر والدمن (».دارند  مي  بيان  عمليات  در آن كنندگان شركت
 در   دوستاني د ولينده  مي  را از دست ، مريداني ايراني  ضد هاي چريك«،  ژورنال

   مجاهدين  سازمان  عضو سابق يك) ۱۹۹۴ اكتبر ۴، »كنند  پيدا مي واشنگتن
 آغاز شد   زماني  مجاهدين  او با رهبري  اختالف  كه ، گفت  بوده  در عراق  كه خلق
  ١. برد  كردها را زيرسؤال  عليه  سازمان  او عمليات كه

  :  نوشت  امور خارجة آمريكا چنين ت وزار  گزارش  در جواب سازمان
   در سركوبي  شركت  به  متهم ، مجاهدين  خارجه  وزارت در گزارش

   امتياز و جلب  كسب براي]  بعد  به۶۵  هاي  سال طي... [اند  شده  عراقي كردهاي
 در   كه  مجاهدين  عليه  متعددي  حمالت  به طالباني]  جالل [ نظر آخوندها، گروه

،   مختلف  حمالت طي]... و[ يازيد   داشتند، دست  نيز پايگاه  عراق  كردي مناطق
با .  كرد  يا زخمي  را كشته بخش  آزادي  ارتش  و رزمندگان  از مجاهدين شماري

 هرگز  ، مجاهدين  نظامي گويي  در پاسخ  مجاهدين  توانايي  رغم ، به  همه اين
 .   نكردند  مثل  به مقابله

 خود در  هاي  كلية پايگاه ، مجاهدين  فارس  خليج  جنگ در جريان… 
 را   عراق  در جنوب  واقع هاي  پايگاه  و همچنين  عراق  شمال  كردنشين مناطق
   به مجاهدين...  مستقر شدند  و عراق  مرز ايران  مياني  و در قسمت تخليه
 . نبودند  عراق  داخلي  در مسائل  درگير شدن  به  مايل وجه هيچ

   حزب  كجا با نيروهاي  هرگز و در هيچ  مجاهدين  بود كه  اين واقعيت… 

                                                           
 از  اي  با مقدمه ، همراه)١٩٩٤ اكتبر    ايران  خلق  مجاهدين  دربارة سازمانآمريكا  بيانية دولت (  شكسته بال.  1
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   دو طرف رو نبودند و فاصلة جغرافيايي روبه)  بارزاني (  عراق  كردستان دموكرات
...  بودند  منطقه  همين در نزديكي...   زياد بود؛ اما افراد طالباني از يكديگر خيلي

 ...  بود  سرخ  صليب  به دادند، مراجعه] مي [  انجام...  مجاهدين  كه تنها اقدامي
   به  عراق  داخل هاي  درگيري  بعد از پايان چهار سال...   خارجه چرا وزارت

   و آيا اين  است افتاده»   عراقي  كردهاي  در سركوب  مجاهدين شركت«ياد 
 و  ين مجاهد  در مقابل  گزارش كنندگان  تهيه  دست  بودن  از خالي ناشي

  ١؟  نيست  ايران مقاومت
   كه  است ، غنايمي بخش  آزادي  مورد استفادة ارتش  از تسليحات بسياري
   رژيم  مسلح  نيروهاي ، عليه  ارتش  اين  عمليات  از يكصد رشته  بيش در جريان
 در   شهر مهران  فتح ، در جريان  مثال  عنوان به.   است  آمده  دست  به خميني
   و تجهيزات ، نفربر، توپ  تانك۲۰۰ از   بيش بخش  آزادي ارتش ... ۶۷خرداد 
 و   مهمات  تن  با هزاران ، همراه  و سبك سنگين  نيمه  سالح  و هزاران سنگين

 .    گرفت  غنيمت صدها خودرو به
 را نيز  بخش  آزادي  ارتش  خودروهاي ها و تمامي  از سالح  بخشي البته

 از  بيش. اند  كرده  خريداري  مختلف  از منابع شان  قيمت  با پرداخت مجاهدين
   ارتش  مختلف  دالر اسناد خريد خودرو و تجهيزات  ميليون يكصد و پنجاه

 و انتشار   ارائه ، موجود و قابل  ساليان  در اين  غربي  از كشورهاي بخش آزادي
  ٢.باشد مي

  حمايـت  «  عنـوان   ا، ذيل  امور خارجة آمريك     وزارت   گزارش   متن  در انتهاي 
 :   است آمده»  خارجي

  ام، صد]  خلق مجاهدين [  سازمان لي و اص  عمده گذاران  از سرمايه يكي
 دالر را   بر حدود صدها ميليون  بالغ  نقدي هاي  و پول  سالح باشد كه  مي حسين

                                                           
 . ١٦٤-١٦٦ و ١٦١-١٦٢ و ١٥٨  صفحات،   شده  خيانت دموكراسي.  1
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 ٤٢

يرو،  ه ، ديليپ  جنگ ترين طوالني:   ارجاعات از جمله (١.  است  نموده تأمين
 ) ۲۴۶  ، ص۱۹۹۱     روتلج نيويورك
   كـه    مزبـور آمـده      در گزارش   نيز مطالبي »  ام صد   به  وفاداري «  عنوان  ذيل
  ام صـد   به  مجاهدين  و تسليحاتي لي ما  وابستگي  به   آن  كنندگان   تهيه  نشانگر يقين 

 :  است
  د كهان  ساخته  مشخص  در عراق  مجاهدين هاي  پايگاه بازديدكنندگان

 و   شده  داده  عراق ، از جانب  آنان  تسليحات  موجود در انبارهاي هاي سالح
 در   كه خبرنگاري.  بودند  شده  خريداري  از آنها اساساً از اتحاد شوروي بسياري
 ۳۵حدود « بود،   نموده  در عراق  مجاهدين  پايگاه  يك  به  سفري۱۹۹۳  سال
 و   چين  ساخت  صحرايي هاي ، توپ  زرهي ، نفربرهاي  قديمي تانك

،   مورفي  از كاريل نقل. ( نمود را مشاهده»   شوروي  ساخت كاتيوشاهاي
 ) ۱۹۹۳   ژوئن۱۷...   پست واشنگتن
 واحد   يكعمدتا« را   مجاهدين يمز نيروهاي تا ، نيويورك۱۹۸۸   مه در ماه

   شوروي انة ساخت و توپخ  زرهي  و نفربرهاي  سبك هاي  با سالح نظام پياده
   و شيوة كار به  تاكتيك  مجاهدين شود كه  مي  گفته همچنين«.  نمود توصيف
 نيز   عراق  مورد استفادة ارتش  سبك  اين كنند كه  مي  را دنبال  شوروي سبك
  ٢)۱۹۸۸   مه۱۶ تايمز،  ترينر، نيويورك  از برنارد ئي نقل(» .باشد مي

   كه  گونه  ، همان    مجاهدين   جنگي   و ادوات   ت تجهيزا   به   دادن   پوشش  براي
ـ    مقـادير معتنـابهي     عـراق «،    ت اس   منعكس   مزبور هم   در گزارش  ،    سـبك   ات مهم

   از نيروهاي    شده   گرفته   غنيمت   به  ، تانك و ديگر تسليحات      ، گلوله   توپخانة متحرك 
   ژوئيـه  ٢٩،    سـت  پ  تايلر، واشنگتن    ئي  پاتريك(»  مسترد كرد    مجاهدين   را به   ايران
   را تصـرف   غنـايم    خـود  ايـن    مجاهـدين   شـود كـه     منعكس  گونه  تا اين ) ١٩٨٨
 .اند كرده
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» نوكري«و »  رهبري«:   رجوي دو بال  

  جمشيد طهماسبی
 :  كه  است  كسي مسعود رجوي

 .پيچاند  مي  را در هم طومار مخالفينـ 
 .كند  مي  تدوين  ايدئولوژيك آثار نفيسـ 
  نمـا را بـا قـاطعيتي     چـپ  هـاي    و اپورتونيسـت     ارتجاعي  يانراگ  استرـ  

 .نشاند  خود مي انگيز بر جاي ستايش
  انـد كـه     كننـد و معتـرف       افتخـار مـي     اش   شـاگردي    به  همة مجاهدين ـ  
  ... اند  كرده  از او كسب  مختلف هاي خود را در زمينه]  هاي[ صالحيت

  با بنياد نهـادن   ( را      اكثريتي   اي   توده  يل از قب    و فشار سياسي    طومار فتنه ـ  
  .پيچد  مي در هم)  خود ميليشيا  محبوب نسل

   خـود يعنـي      ثمـرة تشـكيالتي     ترين   و عالي    ايران   مردم   عظيم  انقالبـ  
 .بخشد  مي  نجات  را از خاكستر شدن  ايران  خلق  مجاهدين سازمان

 آغـاز     مجاهـدين    پيشتازي  به   دموكراتيك   انقالب   او سرفصل    فرمان  بهـ  
   ١...شود مي

   نـوين   انقـالب «...  اش   از دوسـتان     با همسر يكـي      و همخوابگي   ازدواجـ  
   تاريخ  هاي   حماسه   بر فراز تمامي     جديدي   كيفي  اوج«،  ٢» نبأ عظيم «،  » ايدئولوژيك
  شـب «و  ٣»  دوران  كـل   ابتالي ترين  و مهم  و خطيرترين ترين بزرگ«و  »  مجاهدين

 .  است٤»قدر
 .  است  فراوان  و بركات  از او سرچشمة فيوضات اطاعتـ 
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   از انوار تابنـاك  ، پرتوي  خلق  وجود مجاهدين  آتش   كه   است  خورشيديـ  
 . طور ديد در كوه)  ع(  موسي  كه  است  آتشي  و همان  است آن

بـرد بــا  ، در عصـر ن   فكــر و اراده  در عصـر آزادي   چگونـه  بينيـد كــه  مـي 
 و    و تقليـد و جهـل        جزميـت    عليـه   ، عصـر مبـارزه      پرسـتي    و شـخص    ديكتاتوري

   عليـه    مبـارزه   ، دوران    و فاشيسـم     بـا استالينيسـم     ، عصر پيروز مبـارزه      پرستي  بت
   انسانيت   در آن    كه  ها، عصري    انسان   و فكري    جسمي   و بردگي    و اسارت   استضعاف

 بنـدها و    تـا از انـواع    كـرده   خـود تـالش    و بالفعل وه بالق هاي  باهمة نيروها و توان   
  هـاي     و الهه    شان   قهرمانان  ها  و حتي      از انسان    و اطاعت    عبوديت   گران  زنجيرهاي

   از يـك   محـض   و اطاعـت   پرستش   يعني   استالينيسم   كه   رها سازد، عصري    زميني
؛   اسـت  اعتبار گرديـده  بي و   محكوم   و فكر از خويشتن      اراده   و سلب    و نفي   شخص

 و   بينـي    و خـودكم     و حقـارت     با زبوني    پيدا شدند كه     كساني   عصري  ، در چنين    آري
  دة تقليد و تسـليم    پرداختند و قال  »  رهبري « و خداي    از الهه    ستايش  ، به   خودآزاري

و    بـا تفـاخر و نـازش         هم   نهادند  آن     گردن   را به    فاحش   و شرك   در برابر جزميت  
،    و همـه    ، همه   ها و نهادها، اعضا و هواداران       ها، بخش   كادرها، ارگان .   مطلق  رضايت
 كردند   را از خود سلب      انتخاب   و حق    تشخيص  ، قدرت    و تفكر مستقل     اراده  هر نوع 
  ١. رهبر نمودند   تسليم  را  دربست  خويش  و جسم و روح

  هاي   شد، دامنة فحاشي     تحكيم  و   تثبيت   رجوي   بالمنازع   رهبري   كه  زماني
 و    و انـگ    فحاشـي .  شد   پاره  ل حاي  هاي   و همة پرده     از حد و مرز درگذشت      سازمان

 در    ولـي    داشـت   رواج) » از نخسـت   «  تأكيد بايد گفت    و به  ( ، از نخست     زدن  هامات
زاها و  ها و ناسـ      فحش   و پينة انواع     با وصله   سازمان.  خود رسيد    اوج   اخير به   دوران
» از خـود   «  هر حال  و  به    محض   مطيع   را كه   ، هر كس     مخاطبان   با احساسات   بازي
  هـا در يـك      همـة معيارهـا و مـالك      . كرد   مي  مال   و لجن   دانست  مي» بر خود «نبود،  

   جمـع   آن  تشـكيالتي   پيچيدة درون  و نهايتاً در فرقة او و روابط و تعامالت         شخص
 و شعارها وعملكـرد   ، همة مواضع  تمام بيني   با خود مطلق    ان سازم  رهبري.  بود  شده

   طلبانـه    و فرصـت     و ضد اخالقـي      انحرافي   هر اندازه    به   و حتي   خود را  در هر زمينه     
 .  قرار داد  از ضد انقالبي  انقالبي ، و تشخيص  و باطل  حق  تعيين مالك

، بـا    اجتمـاعي  رياني و يا ج  سياسي  و حزب    يا گروه    شخص  ، چنانچه   حال
كـرد،     را تأييد نمي     نبود يا آن     موافق   يا رجوي    و عملكرد سازمان     يا چند موضع    يك

                                                           
 . ٤١-٤٢  جا، صفحات نا، بي  بي، مشي خط در  بحران:  از  اقتباسبا.  1
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 و   را با همة تـوان   آن  دهد، سازمان  صورت  بخواهد نقد و ارزيابي   اينكه   رسد به   چه
ار  قـر   مـالي    و لجـن     و ناسزا و تهمت      فحش   زير رگبار و سيل      به   و وسايل   امكانات

   به ها و توسل  شيوه با همين.  و فرقة او بود     رجوي   و شيوة متداول     سيره  اين. داد  مي
 توانسـتند چنـد    اش طلـب   قدرت  و اطرافيان تر، رجوي تر و رذيالنه  كثيف هايي  گونه

)  و شـايد جهـان     (  ديكتاتور منطقـه    روترين   سياه   مزدوري   را به   پناه   بي  هزار انسان 
 .   كنند  مزدور بدل را به» جاهدم«بكشانند و 

 خود   بود كه۶۵ و شورا، در خرداد      سازمان   رهبري   نظرند كه    بر اين   برخي
   شـبه    كـرد و ارتـش       حسـين   ام صـد    ضـدايراني   هـاي    خواست   تسليم  را دربست 
   برخـي    زعم   به   اينكه  ؛ و حال     انداخت   راه   به   عراق   جنگي   اهداف   در جهت   كالسيك

   سياسـي    علني   از وصلت   ها قبل    سال   به   بعثي   با عراق    سازمان   تعامل  ، سوابق ديگر
 عزيز خوانـد  بـاز     را طارق    خطبة آن   زاده  رضا نوري    علي   قول   به    كه    با عراق   رجوي

  هاي  زندان  قديمي هاي  از بچه  بعضي  كه  است  حقايقي  از جمله   نكته  گردد و اين    مي
 .  اند  واقف  آشنا هستند، بدان  با تاريخچة گذشتة سازمان  كه  و آنهايي شاه

 فقط و فقط      هم  ، آن    عجيب   چرخش   در يك    كه   و هست    بوده   اين  واقعيت
   بـا همـت      كـه   ، سـازماني     رجـوي    شـخص    و خـودرهبربيني    طلبـي    جـاه   در جهت 

  عرصـة حيـات    ها پـا بـه   ها و رضايي    زادگان  ها و بديع    نژادها و سعيد محسن     حنيف
   جدانشـدني   روز بخـش   گذارد و يـك      سلطنت   در دوران    ايران    مبارزراتي   سياسي
  آمـد، در اثـر اعمـال         مـي    حساب   به   ايران   و ضدامپرياليستي   خواهي   آزادي  جنبش
  مشمئز كنندة ضد    هاي  تها و سياس    ريزي   و برنامه    و توجيهات    شخصي  هاي  غرض
   سياسـي    جريـان   تـرين   حيثيت   و بي   آبروترين   بي  ، به    رجوي   دموكراتيك  و ضد   ملي

   عوامل  به  تبديل   خلق  ، مجاهدين   طلبانه   فرصت   موقعيت  در يك .   گشت   تبديل  ايران
   نفـع  به»  اخالص«و »  خلوص« شدند؛ با    در ايران    بعث   و حزب    عراق   ارتش  نفوذي
   و مرز مزدوري حد  و سرانجام  كردند؛   جاسوسي  ن حسي  ام صد   و رژيم    عراق  ارتش

   سـركوب    بدتر از آنها  بـه         و حتي     عراقي   سربازان   همچون  را تا آنجا كشاندند كه    
 .   زدند  دست كردها و شيعيان
   يـك    فرقـة رجـوي     شدند كه    يادآور مي    آگاه  هاي   وجدان  ها پيش   از مدت 

   لژيـون  يـك « و  سـين  ح ام صـد   دولتـي  وريسم تر  دست ؛ آلت   مبارز نيست   جريان
   و منطقـه     در ايـران     منطقـه    و ارتجاع    عراق   دولت   منافع   بردن   پيش   جهت  خارجي
بر سر   « دانستند كه    مي   را كساني    دور و بر رجوي      و حواشي    متون   اينان  ؛ هم » است

 كردنـد تـا       طنـازي    سـفره    صاحب   نشستند و خوردند و براي       حسين  امسفرة صد 
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  ت غنـا و قـو       و ايـران     عـراق   دو ملـت     او را بـر عليـه        و شيطاني   ضبيروحية ميرغ 
  ١».ببخشند

 شـعبة     به   خلق   مجاهدين   سازمان   شدن  تبديل« از     بودند كه   و باز كساني  
 از   امرايي السـ    وفيـق    ژنـرال   فتنـد و از قـول     گ   مي  سخن»   بعث   حزب   زبان  فارسي

 انتفاضـة     در جريان    چگونه  كردند كه    مي   نقل  واسطه    بي    عراق   اطالعات  فرماندهان
 شـد؛ و   قـدم   بغداد پيش  رژيم   مخالف   نيروهاي   سركوبي   براي  ، رجوي    عراق  شمال
 توسط    كه  ، ستادي    ايران   شهرهاي  هاي  باران  ها و موشك     بمباران   در جريان   چگونه
   ملـي    شـوراي    تروريسـم   و ضـد     امنيـت    كميسـيون    وقت  ئولمس(   ذاكري  ابراهيم
هـا     موشك   كه   دربارة مناطقي    اول   دست   بود، اطالعات   در بغداد برپا شده   )  مقاومت
كـرد و در       مـي   آوري   را جمـع     انساني   ضايعات  افتاد و ميزان     فرو مي   ها بر آن    و بمب 

  ٢. گذاشت مي   عراق  نظامي اختيار استخبارات
  اظهار داشت»  الحيات« روزنامة  با اي  در مصاحبه  امرايي الس   وفيق  و همين 

؛   گرفت   از ما مي     دينار عراقي    ميليون ۲۰   ماهانه  ، رجوي    كويت   به   از حمله   پيش « كه
 ٣.»شد  مي  پرداخت  در خارج اش  ادارة سازمان  او براي ها دالر ديگر نيز به ميليون
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     دوم بخش

     رجوي سري  فوق  مذاكرات  كامل متن

     عراق  امنيتي با مقامات
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:  شمارة يك متن  

   عراق  مخابرات  رئيس وري با سپهبد صابر الد  مسعود رجوي مذاكرات

)۱۹۹۱ از انتفاضة  پس(  
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   مسعود رجوي   وگوهاي   و گفت    مذاكرات   حاضر مشروح   متن
   عراق   مخابرات   سازمان   وقت   رئيس  وريبا سپهبد صابر الد   

   نقش   متن  در اين .   است   عراق ۱۹۹۱  ز انتفاضة سال   ا  پس
ـتگي   ، ميزان    عراق   مردم   در سركوب    خلق  مجاهدين  و    وابس

    بخصـوص  ام صـد   رژيم  به  وي  و گروه  رجوي  سرسپردگي
ـازمان    خيانـت     و درجات     عراق   اطالعاتي  هاي  سرويس    س
   روشـن    خـوبي   ، بـه     و عـراق     ايران  هاي   ملت   به  مجاهدين

 .شود مي
 

 ؟    است جمهور چگونه  رئيس حال:  مسعود رجوي

. فرستد  مي  و تحيت  شما سالم  و به  است  خوب خيلي:  وريسپهبد صابر الد

  ؛ مسعود وضعيت  بدهم  را ترتيب  مالقات  زودتر از اين  نتوانستم  كه كنم  مي عذرخواهي

،   سرويس  رياست  به  انتصابم  محض  به  كه دانم  مي من. كند  مي و شرايط ما را درك

 .   بود  شرايط سخت  كند ولي  مالقات  بود با من  مايل  خيلي ايشان

 ...  ست» شما« از خود   گلة من  اولين ولي:  رجوي
، با   سرويس  رياست  به  انتصاب  محض  به  داشتم  و تصميم  بودم  مايل من: صابر

   بگيرد، به  صورت  مالقات خواستيم  مي  هرگاه داند كه  مي١ ببرادر غال.   كنم شما مالقات

   تأخير صورت  بعد اين  به  از اين  كه خواهيم نمي]  اكنون [ شد؛ ولي  مي هفتة بعد موكول

 .  بگيرد

                                                           
 .   است  بوده  سرويس  در اين  ميز سازمان  و مسئول  عراق  مخابرات سازمان   داخلي  امنيت  مسئول وي.  1
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اگر با .   بكنيم  را تضمين  آينده ؛ حداقل   بگذاريم  را اآلن  هر هفته  قرار مالقات پس:  رجوي
 ) خندة حضار. (  ندارم  كار ديگري ، من  نكنيم نجا مالقاتشما در اي

   فرصت  و از اينكه  نموده  شما ابالغ  خود را به  گرم هاي جمهور سالم رئيس: صابر

   شما و ايشان  بين  است  او مايل  هرحال به. كند  مي  كنيد، عذرخواهي  مالقات نشد با هم

 خواهد   انجام زودي  به  مالقات  اين  كه  بگويم خواهم نمي]  البته[ بگيرد؛   صورت مالقاتي

  اي  ارزنده  تشكر كرد و از نقش بخش  آزادي از برادر مسعود و ارتش] جمهور رئيس. [شد

 و   جزئيات  من١. نمود  داد، قدرداني  انجام  گذشته هاي  آشوب  در سركوب  ارتش  اين كه

   به  لحظه ؛ گزارش  كردم  عرض  ايشان  خدمت را  سركوب  عمليات  در اين  سازمان نقش

 در اختيار   كه  اندكي  امكانات  به  با توجه  سازمان گفتم.  دادم  مي  شما را اطالع لحظة اقدامات

 در   نه  كرد كه ، كاري  قرار بدهيم  در اختيارشان  بيشتري  امكانات داشتند و ما قادر نبوديم

 و   رزمندگان  وضعيت ؛ اين كنم  نمي  تعجب٢. بود تر از آن فرا ، بلكه حد و اندازة خودش

 از   هنگام در آن. رود  از آنها انتظار مي كنند كه  مي هايي  فداكاري  همواره  كه  است مبارزان

   نمايد؛ ولي  مسعود ارسال  نامة تشكر را براي  كه  كرديم جمهور درخواست رئيس

 ٣.  و حضورا تشكر كنم  كنم  و بايد با مسعود مالقات  نيست  كافي اين:  جمهور گفت رئيس

   براي  كه  و ارزشمندي قيمت  ذي  اطالعات  مسعود بابت  از آقاي  نوبة خودم  به  هم من

   رژيم  رسوايي  جهت  كه  و سياسي المللي  گستردة بين  داشتيد و فعاليت  ارسال سرويس

                                                           
-١٩٩١  هاي  در سال  عراق  جنوب  كردها و شيعيان ال فع  در سركوب  سازمان  اعضاي شركت منظور .  1

 . شد  اشاره  بدان  اول  در بخش ؛ كه  است١٩٩٠
 و   تحسين به   را هم  عراقي ، طرف رجوي)  رقصي و خوش (  و مزدوري  نوكرصفتي  ميزان  كهدشو مي  مالحظه .  2

 !   است  وادار كرده اعجاب
   را كافي  و در اينجا نيز تشكر كتبي  اكراد تشكر كرده  در سركوب  و گروهش رجوي   بارها از نقش امصد.  3

 ! داند نمي
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 هر   و بابت گويم آمد مي  شما خوش ر ديگر به و با١؛ كنم  داديد، تشكر مي  انجام خميني

   نوك  عنوان  را به  غالب ما آقاي.  كنم  مي ، عذرخواهي  گرفته  ما صورت  از طرف  كه كوتاهي

 از  او همواره! گير ما باشد  كند و ضربه  را دريافت  وارده هاي  تا شوك  قرار داديم پيكان

 .  كرد  مي شما دفاع

  او سياستمدار خيلي!  ميز هستند  طرف  اين  نكنيد؛ مظلومين  توجه اش يت مظلوم به:  رجوي
 ) خندة حضار! (كند  مي  تهاجم  دفاع ؛ در پوشش  است ماهري

  ٢.  است  دفاع  حمله   بهترين ها  يا سياسيون  گفتة نظامي به: صابر

از .   تأكيد كنم ئله مس  يك  روي ضرورتا خواهم در ابتدا مي): كند  مي سيگار روشن ( رجوي

بيشتر مرا ]   و اين كنم تشكر مي[ از خود شما  جمهور، همچنين آميز رئيس  محبت كلمات

جمهور نامة   رئيس  و نياز نبود كه٣ ايم  نداده  انجام  جز وظيفة خودمان چيزي... كند مند مي خجل

 دقيقا ما   نقطه  و در چه  بوده  ماجراهايي  چه دانيد كه شما بهتر مي.  بدهد  من تشكرآميز به

   راسال ، آن  خميني  رژيم  كه  است  سالي منظورم.   گذاشتيم  هم  را در دست مان دست

دانيد  مي].  است [  آميخته  ما درهم هاي ، خون  ما واحد است سرنوشت.  كرد  تعيين سرنوشت

    نداشتم  سياسي  مشكالت  كاش كنم  مي  احساس  خودم  دل  توي ؛ من  نيست  اينها تعاريف كه

   مربوط به  كه  مشكالتي كند، آن  مي  درك را كامال جمهور آن  رئيس  كه سي سيا  مشكالت آن

   نظامي  كمبودهاي  و كاهش  نداشتيم  سياسي  كمبودهاي   و كاش  ماست  و زندگي مرگ

 روابط  كنم فكر مي.  داديم  مي  انجام  را در آنجا بهتر از اين مان  وظيفه توانستيم  تا مي نداشتيم

                                                           
 ديگر نيز در   در كشورهاي  سازمان  و تبليغاتي  ديپماتيك  شبه هاي اليتفع  شود كه  مي  اينجا روشندر.  1

 داشتند،   عهده به  ها در عراق  بچه  كه  وظايفي از جمله.   است  بوده  عراق  دستورها و مطالبات اجابت  جهت
   براي  آن  اطالعات  سازمان  مسئوالنتوسط   بود كه  و تخلية تلفني  ايران  با نقاط مختلف  تلفني هاي تماس
 .  شد  مي ها ارسال عراقي

 .   است  حمله  دفاع  بهترين شود كه  مي  گفته معموال  باشد؛ چون  گرفته  صورت لفظي  رسد اشتباه  نظر مي به.  2
و از  گيرد  عهده به را   ايراني ها ميليون  ده  و سيادت  سروري خواسته  مي گويد كه  مي  را كسي جمالت  اين .  3

 و   صّدام  براي  مأموريت  انجام  كه  رسيده جايي   به  كند؛ كار وي  دفاع  بيگانگان  و كشور در برابر مطامع ملت
  .داند مي»  خود وظيفه«را »  آژان «  نقش  كردن بازي
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   آقاي  آن  و سمبل  آن   و در رأس  بعث  حزب  و چه  دولت   چه  ما و عراق  ما و شما، بين بين

، فقط  بخش  آزادي  و ارتش  خلق  و مجاهدين  ايران  ديگر مقاومت جمهور و از طريق رئيس

   برادري  يك  كه كنم ؛ فكر مي  نيست تفسير  قابل طوري اصالً اين.   نيست  سياسي روابط صرف

،   شماست  عليه  كه كند؛ هر چيزي  نمي  مضايقه  چيزي  از هيچ  هم  برادرم  نظرم به.   است كامل

؛ هردو   چيز است  يك خوريم  مي  كه  ما و ضرباتي امنيت.   و بالعكس  ماست  عليه طور طبيعي به

   شرايط شما را درك  خوبي  به من.   است نيز يكي  مان هاي  پيشرفت   كما اينكه خوريم مي

،  شما هست   روي  كه  را هم  شديدي ؛ فشارهاي كنم  مي  را نيز درك تان ؛ كمبودهاي كنم مي

 را   و اين١ كنم  مي  را درك  و صبرشان  و پايداري  رهبرتان  قهرمانيمتقابال.  كنم  مي درك

  جنگي.  نبود  نقشه  روي جمهور بود، امروز عراقي  رئيس و  بعث  اگر غير از حزب  كه فهمم مي

در .   نيست  دولتي  هيچ ، روي  شما هست  روي  كه ؛ فشارهايي  نكرده  كس  شما كرديد، هيچ كه

،   خودم طور در قلب  و همان  خودم  در ذهن من:  گويم  را مي  جمله  فقط اين  خودمان مورد موضع

.   است  آميخته  درهم؛ اينها دقيقا را از شما جدا كنم   خودمان و منافع   مصالح  حساب توانم نمي

   و تنگاتنگ  در چفت  ما چفت  منافع  كه  است  اين  واقعيت ؛ ولي  باشيم  نظر داشته شايد اختالف

   ايشان  لطف  نياز به هيچ. جمهور برسانيد  رئيس  آقاي  مرا به  سالم كنم  مي  خواهش٢. است

   كه  ماند  تا آنجايي  و خواهيم ، هستيم در خانة تو بوديم:  ايشان بگوييد  به  من و از طرف  نيست

 .   ما هست در توان

  ؛ ولي مند كردم  او را خجل آميز خودم  محبت  با كلمات  من  كه برادر مسعود گفت: صابر

   قلبي  و مكنونات م خود  قبلي  مكنونات  كردم  بيان  من  آنچه  كه  است  امر اين حقيقت

   و ارتش  برادر مسعود و سازمان  حقيقي  موضع  به  نسبت  بعث  حزب فرماندهي

                                                           
 و  خونين  ، و سركوب  در عراق  اقتصاد و زندگي ، فنا كردن  كويت ، اشغال امصد»  قهرماني «از منظور .  1

 .  و كرد است  صدها هزار شيعه هولناك
 ،» نوكري«، » مزدوري« مانند   ما كلماتي  گمان به.  كرد  را توصيف  مزدوري توان  نمي  ايناز تر واضح .  2
 و   مجاهدين  سازمان  و فضاحت رذيلت   اوج  دادن  نشان  را براي  الزم و مانند اينها بار معنايي»  جاسوسي«

   .  است  الزم  ندارد و ديكسيونر جديدي جوي ر شخص
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 و  رو هستيم  روبه  شرايط با خطر مشترك  ما در اين  كه  است درست]. بود [ بخش آزادي

 سنگر   و در يك  شد تا در كنار هم  ما باعث  شرايط شما و ما و اصول  كه  است درست

ها  ها و گرفتاري  در سختي برادران: گويد  مي  كه  عربي المثل  ضرب  يك  و طبق يمباش

 كرديد و با   ما ثابت  را براي  خودتان  برادري كنند، در حقيقت  مي  را ثابت  خودشان برادري

   وضعيت  كه  است  در شرايطي  اين١. كرديد  محافظت  عراق  از خاك  خودتان رزمندگان

  مايلم. دانيد  كشور ما را مي  ناتو به  آمريكا و نيروهاي هاي ها و يورش و توطئه ما  ارتش

   اخير داخلي هاي  آشوب  در سركوب  بسزايي  ما و شما نقش برادر مسعود بداند كه

    با شكست  را  الحمد للّه  و آشوب  جنگيديم  آشوبگران  و در كنار يكديگر عليه داشتيم

  ٢.  نموديم سركوب و  رو ساختيم روبه

در :  بود گونه  اين طرح.   است  بوده  عراق  به  از حمله  پس  دشمنان ، نقشة بعدي  آشوب اين

    رژيم  جنگ  بود  و مشخصاً روز چهارم  كويت  در داخل  جنگ  مشغول  عراق  ارتش  كه هنگامي

   قصد داشتند مراكز دولتي يد كهنما  خود مي  و عوامل  از مردم اي  عده  تحريك  به  اقدام خميني

   مواصالتي هاي  كلية راه دانيد كه شما مي.  خود در آورند  كنترل ها تحت را در بغداد و استان

   شرايط نيروهاي  بود و در اين  شده  قطع  عراق  بغداد و جنوب  ميان هاي ها و جاده مانند پل

 خالث   آخوندها از اين رژيم.  تيار نداشتيم در اخ  از مراكز دولتي  حفاظت  جهت  الزم نظامي

   عراق  عليه  نقشة تهاجم  دوم ، بخش  آشوب  زد و اين  غائله  اين  به  كرد و دست سوظ استفاده

 .    است بوده

   شد؛ آيا منظورتان  شروع  آشوب  اين  جنگ  روز چهارم شما فرموديد كه! ببخشيد:  رجوي
                                                           

   از خاك حفاظت«،  وري صابر الد  قول  و به  صدام ژيم ر  از هر چيز تحكيم قبل،   در عراق  رجويوظيفة.  1
 .    است  بوده» عراق

 و   عراق  داخلي هاي  آشوب ها در سركوب  با عراقي  وي  و گروه  رجوي مشترك   نقش ر روي تأكيد مكربا.  2
 ترديد   مسلّم حقيقت  ديگر نبايد در اين» ... و  جنگيديم  آشوبگران در كنار يكديگر عليه «  اينكهبر  تصريح
   جهاني  بايد در محاكم  كهاند تبهكارانهبشر و   ضد ، جنايتكاران  سازمان ر سران و ديگ  رجوي  كه داشت

  .برسند خود   جنايات  سزاي  شوند و به دادرسي
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 ؟   است  جنگ  پس از پايان روز چهارم

   انقالب  فرماندهي  با تصميم  توطئه اين.   است  زميني  تهاجم منظور روز چهارم: صابر

   جنوب  را از مناطق  نظامي هاي  و يگان  كرديم نشيني  عقب  از كويت ما بالفاصله.  شد خفه

   اين ست نخ روزهاي در  ويژه  و به  كرديم  و ميانة كشور اعزام  شمالي  بغداد و مناطق به

 و  زده  آشوب  مناطق  طرف  به ها از جنوب  نيروها و يگان  سريع كها، تحر آشوب

   تا شهرهاي  زدند، ما را قادر ساخت  آشوب  به  دست  در آن  آشوبگران  كه شهرهايي

.  كرد  ما در ساير شهرها نيز كمك  امر به  و اين  نماييم  عناصر پاكسازي  را از اين جنوب

 و   كردن  ما در خفه  خود در بغداد، به  اهداف  در تحقّق  غوغاساالران  توانايي عدم  البته

   مشترك  نيروهاي ، نقش  نظر ما مرحلة سوم به.  كرد  كمك  توطئه  اين  دادن شكست

   خاطر هدف كنند  به  ادعا مي طور كه ؛ اينها  آن]بود [  عراق در منطقة شمال] متحد[

   آمدند تا يك  منطقه  اين  به  از كردها نيامدند؛ بلكه  حمايت يامدند؛ براي ن دوستانه انسان

   باشد و از عدم  در آنجا حاكم  ثبات  عدم  حالت   و يك  گفتة خودشان   طبق منطقة امن

   به  ثبات  عدم  حالت  همين اينها اميدوارند كه.  نمايند  سوظاستفاده  آن  به تسلط دولت

 .   كند  نيز سرايت راق ع ساير مناطق

 از   كه  كرديم توافق]  متحد نيروهاي[با آنها .   دهيم  را شكست  طرح  اين ما توانستيم

   در شمال حضورشان]   كه گفتيم [  عبارات ترين  آنها با روشن ؛ و براي شويم  مي آنجا خارج

 خود   مشاهدات ر اساس خواهد بود و نبايد ب  فراوان ها و بالهاي  با فاجعه  مساوي عراق

.  باشد  نيستند گرم  اصالً شهروند عراقي  كه  شهرونداني  نبايد به شان  كنند؛ دل قضاوت

 قرار   ثبات  عدم  حالت  را به  خود هستند، منطقه  منافع ق تحق  دنبال  افراد كه  وجود اينبا

   واقعي  شهروندان  كه  بدهيم ن تضمي توانيم  ما نمي  كه گفتيم]  متحدين[ آنها  به. خواهند داد
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   كه  شما بهتر است  رو براي  شما نزنند؛ از اين  ارتش  عليه  انتحاري  عمليات  به دست

  خارج»  دهوك« اينها ظاهراً از شهر ١. خود رها سازيد  حال  كنيد و ما را به  را ترك عراق

 .  خواهند كرد رك را ت  عراق  خاك  زود كل  زودي  به كنم و فكر مياند  شده

   به دست»  بوش«.  باشند  داشته  ديگري  طرح ؛ مگر اينكه  ظاهر نقشة اينهاست اين

   با به كنند كه آنها تصور مي.   است  عراق  محاضرة اقتصادي  زد و آن توطئة بزرگي

   خوردن  را از نان  عراق  را ساقط كنند و مردم توانند دولت  مي  عراق  درآوردن محاصره

كنند و   مي  ما استفاده  عليه  اقتصادي  اينها از سالح  داريد كه قطعاً شما اطالع. بيندازند

   روي نمايند؛ همچنين  مي ازديگري پس  يكي  ملل  سازمان هاي  صدور قطعنامه  به اقدام

 شد و   شرايط يكي  آنها در اين منافع. اند  كرده گذاري  سرمايه  عراق  داخلي وضعيت

، »  است  من  تو دوست  دشمن دشمن«  اصل  بر اساس  خميني  با رژيم  سعودي ستانعرب

حد  مت  مشترك  منافع ا نيز بر اساسه ها و ايراني  ديگر ترك از طرف.  ما متحد شدند عليه

 آخوندها   مقاصد رژيم  ديگر پيرامون و منابع]  رجوي[ شما   از طرف  كه شدند و اطالعاتي

 اينها  با تمام. شود  مي  ما چيده  عليه  توطئة بزرگ  يك دهد كه  مي سيد، نشان ر مان دست به

   داخلي  و وضعيت  خورده  شكست  توطئه  كه  دهم  برادر مسعود اطمينان  به خواهم مي

  ؛ با اينكه  بهتر شده  خيلي  گذشته  به  نسبت  ارتش وضعيت.   است بخش  اطمينان عراق

 ) خندة حضار. (  در اختيار نداريم  نظامي  و امكانات تجهيزات

 ) خندة حضار! ( را زديد تان  دل شما حرف:  رجوي
                                                           

 ديگر،   از سوي  احتضارش  در حال  و رژيم ام سو و صد  از يك  متحد وي نيروهاي آمريكا و   مشتركتوطئة.  1
،   داشت  دنبال  بهرا   در عراق  كشتار و خفقان  و تداوم  بعث  رژيم  سياسي  ادامة حيات ، كه١٩٩١  سالدر 

 و   تباني  صريحاً از يك  عراق  اطالعاتي سرويس  رئيس.  نيست»   توطئه متوه« و   شايعه  ديگر يك اكنون
.  شد  تمام  عراق  از مردم  هزار تنصدها  ها بلكه  ده  جان قيمت   به  كه گويد؛ سازشي  مي  سخن سازش
   و تباني  توطئه  و اسناد اينها برگه   ام از سقوط صد پس    در عراق  شده  كشف جمعي  دسته گورهاي
 . اند هولناك
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 !   كردم  را مطرح  نكته  شد؛ اين  مجيد خوشحال  ديدم من: صابر

 شد،   شروع  جنگ  از روز چهارم  كه  و توطئة دشمن  نقشه  مرحلة دوم  به راجع:  رجوي
 .  خواهم  مي  بيشتري توضيح

   تهاجم  عراق  به  مرحله ، در سه اي  توطئه  يك  طي  دشمن  كه  كردم  عرض بنده: صابر

 بود   بود؛ مرحلة دوم اين  در جريان  كويت  خاك  در داخل  بود كه  جنگي  آن مرحلة اول: كرد

   آشوب  به ها دست ، عناصر غوغاساز در بغداد و استان  زميني  جنگ  در روز چهارم كه

 .  شدند  مي  شهرها اعزام  اين  توسط آخوندها به ها، افرادي  بمباران از اول. ندزن مي

 ها؟  توسط آخوندها بود يا آمريكايي:  رجوي

.   نيستيم  مطمئن  بود ولي  ما، آمريكا از حضور آنها مطّلع  اطالعات طبق: صابر

.  هستند  مستقلي  گروه هكردند ك  نبود؛ اينها فكر مي  مورد دقيق  آمريكا در اين اطالعات

 از   نمايندگي  شدند ولي دهي  و سازمان حمايت]  ايران [  رژيم  از طرف  كه  است درست

 ديگر  و جناح]  آشوبگران[ اينها   ميان  توافقي  كه  معناست  بدان  و اين١ ندارند  رژيم طرف

 بودند؛  ها نيز هماهنگ گليسي با ان  جريان اين. وجود دارد)   حكيم  جناح نه] ( ايران [ رژيم

   كه  وقتي ويژه  هستند و به  كساني  آنها چه  گردانندگان  غافلگير شدند كه  آنها هم البته

 .   از آنها برداشتند  و پشتيباني  از حمايت دست

 روزها   اين  كه  را از كارهايي اطالعاتم.   است  بغرنجي  نشانة اوضاع  مسئله اين:  رجوي

                                                           
   را به  داخلي هاي  نيز جريان  اخيرش هاي  در بازجويي  از دستگيري  پس  كه صّداممانند ( نيز  وري الدابرص.  1

   يا توهم و القا  بعث حزب   در فرماندهي  ترسيم خط  نحوي كوشد به در اينجا مي) كرد  مي  منتسب  ايران رژيم
  ها سخن  از آمريكايي زند و حتي  مي  كنايه  بدان  هم رجوي  كه (  قضيه  در اصل  چون  كند؛ ولي  را منتقل امصد
 اعال   مجلس  كه  است  بر اينها دال  عراقي اطالعات. شود  مي گويي  دچار هذياندارد، وجود  تناقض) گويد مي

   جناح  يك  را به  عراق مردم   خودجوش  و شورش  قيام ؛ بنابراين  است  نداشته  دست  عراق  داخلي در جريانات
   جنگ ؛ زيرا در جريان  است  جز اين حقيقت! دهد مي  شود، نسبت  مي  حمايت  ايران  توسط حاكمان ديگر كه

   هم  چپ  كرد؛ جريان  در مرزها را تضمين  كنار آمد و سكون  صّدامبا    پيشاز   ، رفسنجاني  فارس  خليج اول
 . جنگيدها آمريكايي با  ام بايد در كنار صد  بود كه، معتقدكرد  مي  را نمايندگي  آنپور محتشمي  كه
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   است گردد، اين  بر مي  ايران  داخلي  اوضاع  به آنچه.  كرديد دهد، تكميل  مي انجام]  ايران [ رژيم
 چرا   بود كه  سؤال  عالمت  برايم  خارجي  دارد اما از وجه يت با شما ضد قدر رژيم  چه دانم ي م كه

  را سرنگون]  راق ع دولت[تواند شما   مي  كه  است  و از كجا مطمئن  است قدر مطمئن  آن رژيم
. خواهد برود  خط مي  تا ته گويد كه  مي ايشان. ايد  را حتماً شنيده  رفسنجاني اظهارات. كند
   كه دانستيم  مي  باشد؛ از قديم  كرده ها كاري  زير زيركي با انگليسي  است  ممكن دانستيم نمي

   چه  برنامه  شد كه  روشن  من راي ب   قضيه  و اآلن  است  بوده ها خوب روابط آخوندها با انگليسي
 آيا اكراد در ١.  است  را كرده  اش گذاري  سرمايه  تمام  خميني ظاهراً رژيم. خواهند  مي  و چه بوده
 اند؟   داشته ها نقشي ريزي  برنامه اين

  ها گاليه  اكراد از آمريكايي  مسئولين  كه  بار شنيديم  چندين  از اين پيش: صابر

ها   چرا آمريكايي گويد كه  مي  حكيم اند؛ و گروه  نكرده  وعدة خود عمل  چرا به كهكردند  مي

 ...  كنند  نمي  ما كمك به

  آيا شما اين.  ببيند  و تدارك  را تهيه  منطقة امن خواهند يك ها مي و از آمريكايي:  رجوي
 ) خندة حضار(دهيد؟   را در اختيار آنها قرار مي منطقة امن

 .  هستند  آن ها پشت  انگليسي  كه  است  جرياني ناي: صابر

   نرود يك  در اختيار آنها قرار بدهيد، يادتان  منطقة امن  گرفتيد يك اگر تصميم:  رجوي
 .   كنيد  ما تأمين  براي  هم منطقة امن

 .  ايم  ديده  شما تهيه را براي»  دياله«منطقة : صابر

   كه  كرديم  از او درخواست  و هرچه  در اختيار ما گذاشتهرا»  دياله «  غرب٢ انابوغس:  رجوي
 .   نكرد را نيز در اختيار ما قرار دهد، قبول»  دياله « شرق

                                                           
 نظر از اصوال.  را تشديد كند  با ايران  عراق  بين، تضاد  در عراق  ايران  دخالت القايكند با   مي  تالش رجوي.  1

   و نه گ جن  نه  وضعيت  و سپس جنگي  ، ابتدا حالت  مجاهدين  براي  و عراق  رابطة ايران  حالت ، بهترين رجوي
 .   است  بوده صلح

 .  خلق  مجاهدين  سازمان  به  استخبارات  هماهنگي مسئوالن از .  2
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 را   برادرم  جاي  نرود كه را گرفتيد، يادتان»  دياله « اگر كل):   حاضران  به خطاب(ر صاب
 ). خندة حضار(حفظ كنيد 
  اش  و از ديدن  كردم  مالقات  با برادرتان  بگويم شما  به  كه  كردم فراموش:  رجوي

 برادر  به.  داريد  و كارداني برانگيز و شجاع  تحسين واقعاً برادر خيلي.   شدم  خوشحال العاده فوق
ما اگر .  كند حل»  دياله« را مستقيماً با استاندار   مشكالتش  كه گويم  مي١] ابريشمچي [ مهدي
   را حل  مشكالت گوييم  مي  داداشت ؛ به  تا مرز نداريم ، ديگر مشكلي مباشي»  دياله« نهر  شرق
 .  كند

]  سرتيپ [=   ابو اركان  شد، برادرم مطرح»  دياله «  و غرب  شرق  بحث وقتي: صابر

 ].  نكند  تقبل مسئوليتي[ فرار كند   و مجاهدين  از مخابرات قصد داشت

   استعفاي استعفا ندهيد؛ چون:  گفتم  مي  ايشان  به راه  توي.   زدم  حدس اتفاقاً من:  رجوي
 در  از ايشان.   صبور است كشد و خيلي  مي  زحمت  ما خيلي  براي برادرتان.   ماست شما پاي

   در اين ايد؛ حال  داشته  مناقشاتي  در خانه  شما و برادرتانحتما.  كنم حضور شما تشكر مي
 ...  ن و برادرشا  مجاهدين  بين خانه

 .  واقعاً ما برادر هستيم: صابر

   كه هايي  خاطر خستگي  به ويژه  و به  برادرتان  از زحمات  صميمانه جا دارد كه حقيقتا:  رجوي
 تا آخر خط   داريد كه  مرداني خوشبختانه.   وارد شد، تشكر كنم  و بر ديگران  ما بر وي از جانب
   من  خوشحالي  اسباب  را بيشتر برقرار كنند و اين هم تفا كنند فضاي  مي كنند و سعي صبر مي
   ما باقي  بين اي  مسئله  ما بدهد، ديگر هيچ خواهد به مجيد ميكه برادر   با چيزهايي.  است
 ) خندة حضار(.ماند نمي

 از شما   درخواست  برادر مجيد كمترين هاي  درخواست كنم  تصور مي من: صابر

                                                           
. اند بوده   داوري اس عب  و سپس  ابريشمچي ابتدا مهديها،   با عراقي  در تماس  سازماننمايندة  ترين فّعال .  1

 . شدخواهد منتشر  دي زو ها نيز به  با عراقي  دو تن  اين  مستقل وگوهاي  گفت متن
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 .  باشد

 .   كنم  مي  تعيين ا منحداكثر ر:  رجوي

  ويژه  كند؛ به  عمل حاديه ات صورت  بايد به  سوم  در جهان  و كاري روابط فردي: صابر

   بحران در اوج.   هستم  نظامي  اطالعاتي  در سرويس كنم  مي  احساس  بنده  كه وقتي

 از   هميشه خدا  كرد؛ به  شما را مطرح هاي  كرد و درخواست  مراجعه  من  به ابواركان

   ايشان  ولي  است  موجود ما همين  امكانات  كه كردم  مي  زيادي تالش. كرد  مي شماطرفداري

   يك  من دانست كرد؛ نمي  مي  شكايت  اطالعاتي  نزد سرويس كرد و از نظاميان  نمي قبول

  توانستيم  نمي  كه  وقتي در حقيقت.  شد  خواهم  اطالعات  سرويس روز رئيس

  سري  يك  نياز به  كه  وقتي و واقعا كشيديم  مي ، خجالت نيم ك  شما را تأمين هاي مندينياز

  طور كه همان. شد  درد بيشتر مي ، اين  كنيم  راتأمين  آن توانستيم  داشتيد و ما نمي امكانات

ايد و   داده  داريد ارائه  كه  موجودي  امكانات  باالتر از سطح  شد، شما خدماتي قبالً اشاره

 با   داريم  مسعود بگو ما هرچه به«:   گفت  من  ديدارها به  از اين جمهور در يكي  رئيس حتي

 » . كنيم  مي  تقسيم هم

 .    بدهيد وارد بشوم اجازه.   كنم  را مطرح  عرايضم  شد تا بنده  تمام تان آيا فرمايش:  رجوي

 .   امكاناتي  هرگونه  براي ايم ما آماده: صابر

   آقاي  شنيدم  من  كه روزي!   بگويم خواهم  مي داند چه  مي  پيشاپيش ايشان:  جوير
   و اين  شدم  خوشحال اند، خيلي  كرده  انتخاب  سرويس  رياست جمهور شما را براي رئيس
 ما را در نظر   شما عواطف جمهور در انتخاب  رئيس  كه  فكر كردم من.  بود  انتخاب حسن
   به ، خيلي  داشتيم  با هم  گذشته  سال  پنج  در طي  كه  و رفاقتي وابط و شناسايي ر ؛ چون گرفت
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بود، شايد   مي  سرويس  براي  اگر مدير جديدي دانيد كه  و طبعاً مي١.كند  مي  كمك تفاهم
   من  به  و همين  داريم  سابقه  سال پنج. كند  مي  وجود شما تفاوت كرد ولي  نمي  فرق چندان
  چيزي.  بخواهند بگويند  هرچه  ولو اينكه تر بگويم  صميمانه  را هرچه  حرفم دهد كه  مي تفرص
 شما   اينكه ، با فرض  دارم  كه  و يا هر تحليلي  دارم  كه اي  يا هر خواسته  هست  در قلبم كه

 در  توانم ا نمي ر  و اين  را در اختيار ندارم ، اين  مخالفم ، با اين  ندارم  را قبول بگوييد اين
 باز   طرفين  را براي  فرصتي  چنين  كه  هست قدر قوي  اين ، مناسبات  قرار بدهم اختيارتان

 .  كند مي
جمهور   و رئيس  عامه  و رابط قياده  شما نماينده٢ بود،  براك  آقاي  كه آيد هنگامي  مي يادتان
  ترين چيز برايم  مهم  كه  شما گفتم اً به مقدمت ، من  كار نظامي  شروع  بوديد و براي با سازمان

،   متقابل  از تفاهم منظورم.   و برخوردار بوديم  برديم  بهره  از آن  پيوسته  كه  با شماست تفاهم
 هستيد و   حاكم  دولت  شما يك  نكند؛ چون  جلوه  شما مهم  براي  است  ممكن  كه  است مسائلي
   حكومت  آلترناتيو يك  يا يك  مقاومت  نيروي  يك  عنوان  ما به  هستيد ولي  خودتان در خاك
   بين  جنگ  سال۸ها و سابقة   از افتراها و تهمت  و انبوهي  نيستيم  خودمان ؛ در خاك هستيم

طبعاً .   وجود دارد  داده  و زخمي  كشته  دو ميليون  كه دهيم  خود ما آمار مي   كه  خميني شما و رژيم
 ما نتواند ما را بسوزاند؛ و شما   شما و دشمن  تا دشمن  چيزها باشم  خيلي  بايد مواظب من
   پوچ  اتهامات هردو رژيم.  بود  با دو رژيم  مبارزه  مشغول  سال۲۵ ما   جنبش دانيد كه مي

 را   سازمان گذاران  بنيان  كه  شاه  در رژيم٣.  است  با عراق  رابطه  ما داشتند كه  عليه يكطرفه
 بود؛ در   بعث  آنها ارتباط ما با حزب  اول  اتهام۱۹۷۲ و ۱۹۷۱  هاي كرد، در سال  مي اماعد

                                                           
 بود و   نظامي  استخبارات  سازمان  عالي  از مسئوالن وري، صابر الد  عراق مخابرات   سازمان  از رياست قبل.  1
   عمالً بازوي مجاهدين  ؛ چون  داشت  خلق  با مجاهدين ي روابط ممتد و مستمر اش سئوليت م  دوران  طولدر

 .   بودند  استخبارات عملياتي
   سازمان و رئيس) ١٩٨٥ و ١٩٧٧  در دو مقطع (  عراق  العام  امن  سازمان مسئوالن   از اولين اك بر فاضل.  2

 . شود  مي  را شامل  طوالني اي دوره   كه  است بوده)  وري از صابر الد قبل (  عراق  به وي ورود رج  در زمان مخابرات
!  ارتباط دارد  با عراق  كه  بوده  مورد تهمت  در هر دو رژيم  كه  مجاهدين سازمان   و مظلوم  رجوي بيچاره.  3

 در   عراق  و رژيم سازمان   بين  داير بر رابطة ويژه  برخي  روايت گذارد كه  نمي  باقي  ترديدي  رجوي جمالت  اين
 .   است  داشته  صحت  شاه زمان
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 .   است  در ايران  دو رژيم  ماهيت اين.   نداشتيم  بعث  با حزب اي  ما رابطه  كه صورتي

 .   باشم  شنيده  چيزي آيد چنين  نمي  يادم من: صابر

.  عليه شما كودتا كند؛ قرارداد شط را الغا كرد خواست  مي  شاه آيد رژيم  مي يادتان:  رجوي
   يك١. را بشوراند ايرانيست  پان  و طرفداران  جامعة ايران خواست  مي وسيله  و بدين موقع در آن
.  بود  بعث  ما ارتباط با حزب  عليه  از اتهامات جزئي.   ما دستگير شديم۱۹۷۱   بعد در سال سال
هر  «  تا پيشنهاد گذاشتند و گفتند كه ، سه گذاران  بنيان بل از اعدام ق  شب ، يك  همين براي
 دستور   بگوييد ما از عراق  بود كه  اين اول. » كنيم  نمي تان  از اينها را بپذيريد اعدام كدام
   و شيعه  بگوييد اسالم  اينكه  كنيد؛ سوم  را محكوم  مبارزة مسلحانه  بود كه  اين ؛ دوم گيريم مي
   رژيم  كه  باري  اولين  پيش  سال۲۰  هاي در روزنامه.  دارد  و مبارزه  جنگ  ماركسيسمبا

ها   نشين  ما، در شيخ  از كادرهاي ؛ تعدادي  هست  هم  عراق  كرد، اتهام  ما را اعالم دستگيري
   سمت هبرد، ب  مي  تهران  آنها را به  كه هواپيمايي]  مجاهدين[ بودند؛    دستگير شده در دبي

 او حاضر نشد از ما   رفتند ولي  هم  خميني  شما بودند و سراغ پيش.  كردند بغداد منحرف
 اينها   است  ممكن كرديد كه شناختيد؛ فكر مي  شما افراد ما را نمي  همين براي.  كند حمايت
  هاي  شما بچه كرد و  دخالت  شما بودند؛ بعد عرفات  در زندان چند ماه.  باشند  شاه  رژيم عوامل

   زمان  نيستند، از اين  رژيم  ايادي  شديد كه  مطمئن وقتي.  رفتند  بيروت ما را آزاد كرديد و آنها به
   جنگ  از شروع  قبل  آمد، چه  خميني  بود، بعداً كه  مجاهدين  بر روي  عراق  مارك  بعد هميشه به

 در   عراق  نمايندگان منافقين «  كه گفت و مي، ا  بوديم  در تهران  كه  تا روز آخري با شما و چه

                                                           
 / ١٣٤٩-١٣٥٠  هاي  در سال شاه.  كرد  تحميل يران ا  به  انگليس  كه  است١٩٣٧   قرارداد استعماريمنظور. 1

و  (  عراق واقع؛ و در   را گرفت  آن  الجزاير جاي١٩٧٥ بعدها قرارداد   كرد كه  قرارداد را نفي اين ١٩٧٠-١٩٧١
   دفاع١٩٣٧   از قرارداد استعماريتلويحا  ، رجوي حال.   شناخت  رسميت  را به  آن  الغاي هم)  ام صد شخص

 با   شاه  از آن  پيش  حدود دو سال ؛ چراكهباشد   تأّمل  قابلتواند مي   جهت  از يك  رجوي  حرف البته! ندك مي
  عضو اسبق( فروهر  ياد داريوش  زنده  از جمله  ملّيون  شديد بعضي اعتراض   كرد كه  موافقت  بحرين استقالل
)   است  ايران  به  متعلق  معتقد بودند بحرين كه را   ران اي  ملت گذار و رهبر حزب  و بنيان ايرانيسم   پان حزب

 و  عراق دعوا با   با طرح شاه.  شد  محكوم  شاه  در رژيم  زندان  سال  چندين  خاطر به همين   به وي.  برانگيخت
 را  بحرين مسئلة  خواست  ميديگر،   بر اهداف ، عالوه  و كوچك  بزرگ  و تنب  جزاير ابوموسي  اشغال در جريان

  . بيندازد  و فراموشي  محاق به
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 كار   وقتي  ولي  بوديم  نكرده  واقعاً ما با شما مالقات١.  بوديم  جنگ  مخالف ؛ چون» هستند تهران
 ما را   بود كه  آنهااين ها شعارهاي و سال!   عراق گفت  مي ، اين كرديم  مي  و يا تظاهرات عملياتي
 ما در   شعار را عليه جا اين  و همه گذاشت  مي كنارهم]   حسين امصد[ جمهور   رئيس با آقاي

 ما شما را   كه  در حالي  رژيم ، مقامات ، در دولت ، در مجلس داد  بعد از نماز جمعه  مي نمازجمعه
  از اول   كه  است اي  مسئله اين. » ام و صد  بر منافقين مرگ«:  بود ن اي  شعارشان  بوديم نديده
د از  بع  كه  مطمئنم اند و من  مانده  و باقي  زنده  و مجاهدين ام صد  مرد ولي  خميني.بود

 .   هستند  و مجاهدين ام، صد اي  و خامنه رفسنجاني
 باشيد،   سرويس  رئيس  از اينكه ، شما قبل  كنم ها را طوالني  صحبت خواهم  نمي البته

. هستيد]  سازمان[ جمهور در ارتباط با ما  يس رئ  آقاي مسئول ارتباط با ما و نمايندة شخص
نمايندة  ما شما  ؛ براي]  مربوط است  خودتان و به [  است كار خودتان]  سرويس[ جهاز  شغل
ها از نظر   حرف اين!  زنم ها را مي  حرف  اين  چرا من دانيد كه  ميجمهور هستيد و طبعا رئيس

   احساسات  خوب جمهور خيلي  رئيس آقاي. هستيد   حاكم  دولت  ندارد؛ چون  ارزشي شما هيچ
 ندارد   و مخابرات  استخبارات  به  ربطي   از نظر سياسياز قضا  و تصادفا. كنند  مي دركريز ما را 

  منظورم ( شويم  از همديگر جدا مي  خاطر دشمن  و شما به  من  كه  آنجايي ولي)  خندة رجوي(
   دوست  خيلي ، من كنيم  اصرار مي  چيزي  يك بينيد ما به  مي گاهاگر )   ماست  بين  متقابل تفاهم
   ببينيد كه؛ مثال  است  خودمان  مربوط به اسيت و حس مسئله. صرار ما را بپرسيد ا  شما دليل دارم

؛  باشيم»  دياله« رود   در شرق  شده  كه  هم  سمبليك  صورت  به  اصرار داشتم چرا من
   خاطر عراق  به  كه هايي  همة گروه  بلكه  خميني  فقط رژيم  ما و شما  نه  دشمن  كه خواستم مي
 در   ما كه  ما، و رزمندگان  رزمندگان هاي  ما و خانواده  داخل زنند  و همة مردم  سر ما مي توي
، نتواند يقة ما را   با شما كرديم  كه  خاطر همكاري  به  كسي  هستند، از اين ميان  عراق خاك
 .  يردبگ

                                                           
  ي حت  نكردند كه  مخالفت  جنگبا  ظاهر درتنها    داشتند، نه  سياسي  فعاليت كه   روزي  تا آخرين مجاهدين.  1
. اند  كرده ها اخراج  جبههاز آنها را   انحصارطلبان اند ولي ها بوده اند و در جبهه  شهيد داده  بودند كه عيمد
 .   است   حاضر آمده  كتاب  اول  در بخش  موضوع هد اينشوا
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   است]  ايران [  رژيم  و مربوط به  داخل  مربوط به  كه تان  خدمت دهم  مي  آلبوم  هفت من
 كردها و شيعيان   عليه۱۹۹۱ [  مارس  ماه  خاطر عمليات ؛ به  شده  ما نوشته  عليه  كه چيزهايي
 و راديو  سي بي ، بي يلو راديو اسرائ]  ايران]   رژيم هاي ، در آمريكا و اروپا، و حرف]  عراق جنوب
 بودند و   كرنر گير آورده ، ما را در يك ها داشت  با اروپايي  رژيم  كه اي با معامله.  فرانسه

   اين شان حرف.   آنهاست  از تالش اي  نمونه  كنند؛ اين مان  خفه خواستند از نظر سياسي مي
جمهور   رئيس  و آقاي  البعث زب و ح  عراق  ايرانيديا مجاهدين  خلق  شما مجاهدين  كه است

،   نكشيده  كه  رزمنده  كنيد يك  فرضمثال.  كنيم  نمي  از شما پنهان ما چيزي]!   حسين امصد[
ها را از   ما خيلي  گذشته  سال  پنج  در طول دانيد كه شما مي.  بدهد  را با ما ادامه تواند راه نمي

 و در   را در شرايط عراق  سخت  وضعيت  از آنها اين ي؛ درصد آورديم  مي اروپا، آمريكا و از داخل
كشيدند؛   مي  ته  كه  را داريم  درصدي  يك ، ما هميشه خوب. كنند  نمي  تحمل  و در پادگان بيابان
؛  كنيم  نمي خواهد بجنگد، ما مجبورش  نمي  كه كسي.   داوطلب است  ما ارتش  ارتش چون
اند    شرايط را نكشيده  كه جنگد؛ طبعاً افرادي  مي  و دل  جانجنگد، با  با ما مي  كه  كسي چون
كنند،   اروپا سفر مي  به  كه  افرادي ، از اين  يا هر هفته  نفر  هر ماه  يا بيست  كنيد ده فرض
   من گويد كه نمي. جنگند  مي  عراق جنگند، براي  نمي  ايران  ديگر براي  مجاهدين گويند اين مي

   ماست  كردن  قرباني راهش كند و   را توجيه  خودش كند كه  مي ؛ سعي  كردم ب و خرا ترسيدم
دهد؛ و لذا ما   مي  ترجيح  عراق هاي  را بر بيابان  پاريس هاي  او خيابان دانند كه  مي   همهو اال

   و رويگيرند  را مي  اين  خارجي  ما يا راديوهاي بعد، بقية دشمنان.   برويم  زير تيغ  كه مجبوريم
 .  كنند  مي سر ما چماق

)   است اي  شده  تمام  داستان البته (  باشيم  ما در آنجا حضور داشته خواستم  مي  اينكه علت
 ما   براي  نبود ولي  مهم  هيچ از نظر شما هم.   شما نداشت  مستقيماً به  هم  بود و ربطي اين

در .   بدانيد ما متحد داريم  كه  است  اين جالب.   نيستيم  خودمان  در خاك  بود؛ چون حياتي
   داشتند كه  نفر در منطقة شمالي۲۰ حدود   خلق  فدايي هاي  چريك ، سازمان  مقاومت شوراي
. »  كردستان اتحادية انقالبي«]  به[اند  شده]  تبديل[اند و   سازمان جدا شده   از خود اين اآلن
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 تا ديروز   كه  افرادي همين.   طالباني تند؛ خط جاللهس»  يكتي«آيد در خط   نظر مي بيشتر به
 ما  اند كه  ما كرده  را عليه پاشي  سم ، بيشترين  آنها كرديم  به  ما بودند و ما هر كمكي متحدين

   بودند كه  كساني  چه  آنها كه  براي  مسئله  اين توضيح.  اكراد  كشتن  جهت  عراق  توي ايم آمده
از .   داديم  توضيح  مقاومت  ملي  شوراي  در نشست  كشيد كه  طول  ساعت۵۰كردها را كشتند، 

   زياد تهاجم  ما با توان تبليغاتي دشمنان.  شد  چه  داد كه  خواهم  تا روز آخر توضيح روز اول
 و آمريكا و   اسرائيل  صداي  مثل صدايي.   نداريم  پاسخگويي  براي كنند و ما امكاناتي مي
   رژيم كنند؛ چون  مي  صحبت  راديوها مشخصاً دارند از مجاهدين ؛ زيرا اين نداريم  سي بي بي
  هاي ، از كيسه  رژيم  به  شدن  نزديك براي.   است  مجاهدين  همان  بيشتر ندارد كه  دشمن يك

؛  كنيم  كرد افتخار مي  و خواهيم  كرديم  در عراق  كه  و هر كاري  داشتيم  هر چه ما به. دهند ما مي
   كه   چيزي  است  در عراق  اسالمي  حكومت  تأسيس ها همه  توطئه  هدف  كه  است  معلوم چون
   از اين منظور من.   است  شدة رژيم  اعالم  هدف اين.  ما  انهدام خواهد؛ و همچنين  مي رژيم

   تفاهم  اين  تضمين  ما، براي ها و مسائل  حساسيت  شما بگويم  به  كه  است  اين توضيحات
 .   شد  تمام  بود كه  اولم  مطلب اين.   چيست متقابل

   با برادر مسعود اختالف من]   كه بگويم[در ابتدا .   بدهم  بدهيد توضيح اجازه: صابر

  اين.   كنيم  درك  و بايد همديگر را خوب  قرار داريم  مسئلة مشتركي ما در يك.   ندارم نظري

   اهداف قند و همانا تحقرسا  مي  برسيم  آن  بايد به كه چيزي  آن ا به ما ر  كه  است كليدي

   رژيم  كردن سو و سرنگون ها از يك  توطئه  از شكست  است  عبارت  كه  ماست مشترك

   كه  تالشي  دارم  و قبول  هستم  كامالً با برادر مسعود موافق من.  ديگر آخوندها از سوي

 زياد   بدهند خيلي  انجام  مقاومت  ملي  و شوراي بخش آزادي   و ارتش  سازمان بايستي

   بايستي  كه  است ، تالشي  تالش  از اين منظورم.   است  سنگين  خيلي  بار آن ؛ يعني است

روند و   مي  كه  و راهي  است  بر حق  مبارزه  اين  شوند كه  قانع  و رزمندگان مبارزين

 از   سطح  اين  نتواند اينها را به  سازمان چنانچه.   است رستدهند د  مي  انجام  كه مأموريتي
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شوند چيز   نمي  قانع  كه  ببخشد و كساني  خود را تحقّق تواند اهداف  برساند، نمي قناعت

 شرايط و   در اين  ويژه   به  رو اروپا را بر عراق كنند؛ از اين  پيدا نمي  در عراق زيبايي

   از ملت  ما بخشي رزمندگان. دهند  مي   ترجيح بريم سر مي  به  در آن  كه اي دشواري

  گرديم   بر مي اآلن.   هستم  شما گفتيد، قانع  آنچه  به  كامالً نسبت شوند و من  مي محسوب

 ...  داشتيم»  دياله « و غرب»  دياله «  شرق  به  راجع  با هم  كه  بحثي به

خواستيد   نمي  بوديد كه  شما در شرايطي  كه  است  و واضح  شده  تمام  برايم مسئله:  رجوي
 .   باشيد  داشته كنتاك]  ايران [ با رژيم

 مورد   دو طرف  بر روي  و تأثير آن  دو طرف  را از ديدگاه  مسئله ما اين: صابر

 مورد   را فقط از جنبة نظامي  مسئله  ما اين  و برادر مسعود بداند كه  قرار داديم بررسي

ما .  شد  واقع  مورد بحث  سطح  نيز در باالترين  از نظر سياسي  بلكه  قرار نداديم بررسي

.   خواهد گذاشت  تأثير منفي  چه» دياله «  غرب  به  رزمندگان نشيني  عقب  كه  كرديم بررسي

  كه  ايم  اعتقاد را داشته  و اين  و گذراست تي تأثير موق  تأثير يك  اين  كه مداني  ما مي التبه

 را  آيند، و رزمندگان  مي  فايق  توانمندند و بر مسئله  سازمان برادر مسعود و رهبري

    است  را داشته  و زندگي  مرگ  ما حكم  براي  مسئله  اين سازند؛ ولي  و متقاعد مي توجيه

   هم  نظامي  نيروي  هيچ  كه اسحس  و  منطقة خطرناك  و در اين قع مو  در اين بخصوص

   ما ديگر توان  رزمندگان  كرد كه  ديد و مشاهده  خودش برادر مسعود با چشم.  تيمنداش

   كه  شنيدم  خودمدر مقر) برادر خالد شاهد بود(ها  از روز  در يكي من.  را ندارند جنگيدن

   شده»كالر« اشتباهاً وارد منطقة  بخش  آزادي  ارتش  به  متعلق  تانك  چهار تا دستگاه سه

   و شجاعت  از جسارت  بر اينكه  عالوه من. اند  شهيد شده  آن  و نيروي  خدمه يو تمام

 شما   را با رزمندگان  خودمان  سربازان  توانمندي  كه ، وقتي  شدم  شما خوشحال رزمندگان
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 راز   يك  اين١.  متأثر شدم ، خيلي  كردم  موارد مقايسه  در برخي  و مبارزه در جنگيدن

  سربازان»  دياله« در منطقة  جمله  و من  از مناطق در برخي.  ما برادر هستيم  ؛ چون نيست

   به  دست شدند، از ترس رو مي روبه)   رزمنده و نه (  از اكراد عادي سري  با يك ما وقتي

   كاري حدين؛ زيرا آمريكا و مت كنيم  نمي نش خود را سرز  ما رزمندگان البته. زدند فرار مي

   در جهان  كشوري هيچ.  رساندند  وخيم  رواني  وضعيت  اين  ما را به ما و ملت  كردند كه

  ما اين.  نمايد  و مستمر را تحمل  مداوم هاي  بمباران  و اندي ماه  بتواند يك وجود ندارد كه

  ، كه  رهبري  در نشست من.   و سنجيديم  قرار داديم  مورد مقايسه  زاويه  را از اين مسئله

   طرح  موافق  كه  هست  بود، يادم  منعقد شده  مسئله  اين  روي  بحث  براي ور مشخصط به

   هم  اگر كوچك حتي   اي  حمله  هيچ  در مقابل توانيم  نمي  كه  و اظهار داشتم شما نبودم

   از بين  و پيروز شوند، ما و سازمان  موفق  حمله اگر آخوندها در اين.   كنيم باشد  مقاومت

   سعي  دليل  همان به.   است  بوده  موقع  ما در آن گيري  موضع  داليل اين.   رفت اهيمخو

 ) خندة حضار. (  بيندازيم  غالب  سرتيپ ها را گردن  و مالقات  نكنيم  زود مالقات كرديم مي

     اهللا جزاكم!   مقصر نيستم ديگر من)  سرتيپ! (  ابواركان ببين):   غالب  به خطاب ( رجوي
   است  در حالي اين.   است  منطقي شما كامال  و موضع فحر.   چيست  من حاال ببينيد حرف! خيراً
   به  شما هم  كه  داريم  آمادگي ؛ ليكن فهميم  شما را مي  و مشكل  نيستيم  ما افراد غيرمسئول كه

   عياق  جلسه  در اين  من  مطلب ترين  و مهم دومين.  دانستم  مي  از روز اول  كه من. ما بفهمانيد
   تشريح  موضوع الي  را البه  اين  كه  است مابين  في  رابطة سياسي  سطح ؛ منظورم ماست

  تان آيد، براي  ما بر مي  از دست  را كه  كاري خواستيم  و مي٢  شما هستيم ما دست.  كنم مي

                                                           
  بيشتر نيروهاي»  شجاعت« و » توانمندي« بر  ، مبني  عراق امنيتي   اطالعاتي   عالي  مقام  يك اعتراف.  1

  ين بيشتر مجاهد  شجاعت  به ، اشاره نكتة جالب.   است  توجه قابل   عراق  ارتش  با سربازان  در مقايسه سازمان
  رجوي افراد فرقة  منتهاي  بي  و قساوت  جالدت  قطعاً منظورش  كه است»  موارد برخي «درها   عراقي  به نسبت

 .   است  عراق  كردها و شيعيان  سركوب در جريان
 !  كرد  بيان توان  نمي تر از اين  منحط را واضح  رژيم  يك براي » عملگي« .  2
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   شما رعايت  مشكل  كه ر حالي د ؛ يعني  باشيم  هم  موازي خواستيم ؛ منتها مي  بدهيم انجام
 ما   بود مشكل ممكن.  شود  پيدا مي  حلي  راه  ما چه  مشكل  براي  ببينيم  حال گردد، در عين مي
 را    وضعيت  مثال اگر من. شد  ايجاد نمي هم سوظتفا  حداقل  باشد ولي  نداشته حلي راه
 چيز   خودم ؛ تحليل زدم  مي حرف]  مان ساز رزمندگان [  مقاتلين  براي ، جور ديگري دانستم مي

   ما هم بود؛ و موضع  مي ، آنها نيز چيز ديگري داديم  مي  بيرون  كه هايي بود؛ اطالعيه  مي ديگري
 داريد و   سياسي  توجيه تان  نظامي  كارهاي ببينيد شما براي.  بود  اكراد طور ديگري در قبال
  مان  دستگاه  به مان  كارهاي  بايد براي دهيد؛ ما هم مي   توضيح  را اول  توطئه  مختلف مسائل
 ما   براي  از پيش  موضوع ؛ اما اگر اين باشيم»  دياله «  در غرب  كه  نداريم ما حرفي.   بدهيم كوك
 .  كرد  مي  فرق  بود، وضع روشن

 بريزد؛ هر  آدم   گلوي  توي  قطره  را قطره  تلخ  دواي  چگونه  دارد كه  تخصص ضمنا ابواركان
  گويم ؛ مي  است  چيز ديگري  من حرف! داد  مي  من  به  قطره  يك  و هر هفته  قطره روز يك

؛   نداشتم  از ابواركان انتظار را طبعا اين.  كرديم  مي  صحبت  با هم  مناسب  در سطح نشستيم مي
   مناسبي ما اگر ما از عاليق بود؛ ا  اجرايي  خود ما  در كارهاي   براي  ساعت۲۴   در تمام چون

   نبود كه ؛ الزم كرديم  مي  را منطبق  و خودمان فهميدم  شما را مي  مسائل ، من برخوردار بوديم
  ؛ فرد غيرمسئولي فهمم  را مي تان  و مسائل  هستم  برادرتان آخر من.   صحنه شما برويد پشت

   حاضر بود؛ يعني  هم  و ابواركان  كرديم  توافق يا صحنه]  سپاه [  با فرماندة فيلق ما آمديم.  نيستم
 را   و فرماندهان و مسئوالن]  رزمندگان [  همة مقاتلين  گفتم من.   جديدمان  جاهاي  به ما آمديم

   بعدي  بگويد قدم  كه  اصرار داشتم  ابو اركان  به  عمليات بعد از دومين.   كردم  توجيه طوري اين
)  بود  رمضان  مبارك  روزها در آخر ماه اين (  بوديم  جديد جا نيفتاده  جاي هنوز ما توي.  چيست

   به  گفت ؛ بلكه» دياله «  غرب  طرف  كنيد به نشيني  عقب  ما نگفت  آمد و به  ابواركان  دوباره كه
  اينكه ولو   بودم  كرده  توجيه  پيشروي  را براي  همه من.  كنيد نشيني  عقب تان هاي  پادگان سوي
   به  چرا داريم  كه كردم  مي  آنها را مجدداً توجيه بايستي  مي دوباره.  داريم  آنها را نگه  ماه شش
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   كه  است  اين  تقصير ندارد؛ مسئله  ابواركان دانستم  مي  كه  من١. كنيم  مي نشيني ها عقب پادگان
 تا  بس  آتش  را ما از فرداي  شكايت اين.   بكنيم  و تفاهم  تفهيم  ننشستيم  متناسب ما در سطح
 .   امروز داريم
ـ  بس بعد از آتش! جمهور اجرا نشد  رئيس  آقاي  دستورات  كه  است  اين  من حرف  
؛ ما   نباش  نگران  آيندة سازمان  به راجع«:   گفت  من جمهور به  رئيس آقايـ  بوديد   هم خودتان

 جملة   عين اين» . گذاريم  مي  در جريان  بعث  حزب  فرماندهي  از اعضاي  يكي شما را مثل
]   بعث  حزب فرماندهي[»   قطريه قياده «  از اعضاي  يكي  ما را مثل ، شما هم خوب.   است ايشان

 .   قرار بدهيد  ايران  اوضاع در جريان
 ما  ه ك  است  سال يك.  شد  تشكيل اي  لجنه  دستور سيد الرّئيس ، به  خميني بعد از مرگ

 .   بوديد  آن  رئيس  شما نايب  كه اي ؛ كميته ايم  را نديده  كميته اين
 و فكر   بنشينم  بايد در اتاقم  من ؛ پس  است  در مسافرت  هميشه  عزيز هم استاد طارق

  گردد، هميشه  برمي  خميني  رابطة شما با رژيم  به  كه تا آنجايي]. بايد بشود [  چي  كه كنم
.   ايجاد كنيم  شما مشكلي  براي  رابطه  در اين خواهيم  و ما نمي  شماست  حق  صلح گوييم مي

   خميني گذارد روابط ما با رژيم راديو شما نمي «  كه  گفت  من  عزيز به  استاد طارق  كه وقتي
  هاي ها و فرستنده  ايستگاه   حتي  خودمان  كلية راديوهاي  ساعت۲۴، ما در فاصلة » بگيرد شكل
 ديگر كار  هاي  گروه  بوديد؛ اما راديوهاي   ولو شما از ما نخواسته  كرديم   را نيز قطع كوچك

   چه  نيست  معلوم ؛ كميته ام  نكرده جمهور را مالقات  رئيس  آقاي  كه  است دو سال. كردند مي
 ما بدهيد  ار بود به قر  كه چيزي  آن  ولي ها را از ما گرفت  از سالح  چيزهايي سري  يك شد؛ كميته

   به  نياز نداريم  بدان  كه  چيزهايي  بود كه بوديد؛ قرار بر اين]  كميته [  لجنه  توي خودتان. نداد
بعد از .  بود  در كويت  هميشه  ايشان٢، سبعاوي]   حسن ابراهيم[ دكتر  در دوران.  شما بدهيم

شد   مي  داده  احساس  اين مان  دستگاه  به ينبنابرا.  را  ايشان شود ديد نه  شما را مي ، نه كويت
                                                           

  را   سازمان ها اعضاي  و دستور عراقي  و خواست  با ميل  مطابق كند كه  مي عترافا  در اينجا صراحتا رجوي.  1
 ! كند  مي  ارائه  جديدي  خط و تحليل  وي  كهبردند مي   و افراد گمان  است كرده  مي  توجيه  نحوي به    هر زماندر
 .    عراق  العام  امن سازمان   ادواري  از روثساي يكي.  2
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   مشكالت من.   نيست  الزم  در سطح  مناسبات  اين خواهيد و بنابراين  ما را نمي  شما دوستي كه
.   است  ساده  خيلي  باور كنيد مسئله  فهميد ولي  خواهم  و باز هم فهمم  و مي فهميدم شما را مي

؛   پيدا كنيم حلي  راهمشتركا و   را از خود شما بشنويم  و مسائل م بنشيني  ساعت  يك توانستيم مي
 .  » دجله« رودخانة   غرب  بود همة ما برويم  اگر الزم حتي

 رابطة   اگر آن؛ اوال  است  موضوعات آينده  اين از ؛ هدفم  كنم  را طوالني  بحث خواهم نمي
  اين.   هستم  بيخود در عراق  من نباشد، پس جمهور   رئيس   با آقاي  عالقه  ما  اين مابين في

؛   مطلقاً گويم  نمي  را از لحاظ سياسي  حق اين.   است  من جمهور حق  رئيس  با آقاي رابطة من
 را  اگر صاحبش.  خواهم  مي خانه  را با صاحب  خانه ، من  و علقة شخصي  از لحاظ عواطف بلكه
 رابطة  اين.   هستي  خانه  تو بيخود در اين  كه  است  اين يش معنا پس!  دارد؟ اي  فايده ، چه نبينم
 و   و ديدارعلني  ايشان  براي  سياسي  مشكل  خلق منظورم.  جمهور است  رئيس  با آقاي من

 شما   است ممكن.   است  من  حق پس!! ١  است خانة من ؛ صاحب  نيست گونه  ليست درخواست
   ندارند مزاحم  را ندارند؛ حق  حق  اين  هم  بعث  حزب ماندهي فر  و اعضاي  مسئوالن بگوييد كه

 را   چرا من  باشد، پس طوري  اين  هستيد، اگر هم  عراقي شما چون. جمهور بشوند  رئيس آقاي
  ؛ چون گرديم  خود شما بر مي بعد به.   است  من  اصلي  ادعاي اين. كنيد  مي  محروم  حق از اين

   من  حق چرا؟ اين.  شما نگذاشتيد  ولي  را ببينم  ايشان خواستم  مي شته گذ  سال  يك در طول
 .  است

جمهور را اجرا   رئيس  آقاي  دستورات خواهند همة ما را چون برادر مسعود مي: صابر

 !  بيندازند  زندان ، به نكرديم

  در مورد خودتان!   تو هستم  با شما همان ؛ فعالً من  تو هستم  با شما آن  هم خود من:  رجوي
   كار شمارة تلفن  در محل  سرويس  رئيس جمهور، الحمدللّه  رئيس  نمايندة آقاي  عنوان به

   برادرانم  بايد به هميشه!  شود برويم  نمي  هم سراغش.   بلد نيستيم  را هم اش ندارد، خانه

                                                           
  از اين! داند مي»  خانه صاحب« خانة خود و   را سرور خود و خداي امصد   بگويد كهبايد چند بار  چاره بي اين.  1

  !؟  ريخت  را بيرون  خويش  قلبي  مكنونات توان مي  گونه تر چه واضح
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   كه  تنها چيزي!؟  بزنيد سپهبد صابر كجاست توانيد حدس مي! رضا علي!  مهدي:  بگويم
و ) خندة حضار (  حضور شماست  ندارد، محل  اطالع  از آن١ ما  سازمان  و استخبارات مخابرات

  ، براي كنم  نمي  مطرح  خواسته  يك  عنوان  جداً به  را هم اين.  تان  سراغ آمديم  مي   خودماناال
!  بايد كرد  چه  بدانم ا اينكه بشود ت  تقويت  خودمان مابين  في  تفاهم كه]  گويم مي [ اين
تر از   نزديك  صديق  ال يوجد شقيق  و العجم  العرب  بين  كه  بخورم  قسم تان خواهيد براي مي

   اندازة مجاهدين  به  دوستي  بگرديد، هيچ  و عجم  عرب  در ميان چنانچه!   خلق  مجاهدين همين
 چرا   كه  بگويم خواستم نمي.  گويم  مي  دارم  سال  بعد از پنج  را من  اين٢. پيدا نخواهيد كرد خلق

 را به  تان  شمارة تلفن خواهم  مي كنيد من مگر شما تصور مي. كنيد  مي طوري  اين تان با دوست
  اي ؛ هفته  هستم  راضي  اين ؛ به خواهم  از شما مي  مشخصي  وقت  يك من! ؟  بدهم رفسنجاني

 دو   براي بنابراين.   است  ترجمه  آن  نصف  كه  ساعتي   يك  من  شما براي  از وقت  ساعت يك
   ما حل  مسائل  وگرنه٣؛  بگوييم  قصه  هم  براي  بنشينيم  ولو اينكه  ساعت ، دو تا يك هفته
   جوهر سياسي  مختص  را پرداختند؛ اما وزراي  جمهور دستور دادند، مايه  رئيس آقاي. شود نمي

  تا   است  قبول  ساعت  يك اي ، هفته ها را بگوييد نه  همة خواسته  اينكه با فرض. او را نگرفتند
  اين!  كنم  غذا مي ، اعتصاب  جمهوري  قصر رياست روم  مي اگر نه.   هستيم  ما در عراق  كه وقتي

 ).  خندة رجوي (  است تنها راه

   احساس  كه  است اري ب امروز اولين!   كنيم  دفاع ظاهراً امروز بايد از خودمان: صابر

   كه  دارم  را قبول  اين من.  ايم  كرده  كوتاهي شكند ما در حق درمسعود تصور مي برا كنم مي

؛   نداديم جمهور ترتيب  شما و رئيس  بين  و مالقاتي در گذشته از همديگر دور بوديم

 .   نكرديم مالقات ما با شما   و همچنين  نكرده  عزيز با شما مالقات  طارق  آقاي همچنين

                                                           
 از  اييرض)  ابوالقاسم ( محسن و   ذاكري  ابراهيم  كه  است  سازمان امنيتي    اطالعاتي  تشكيالتمنظور.  1

 .  اند  بوده  آن مسئوالن
  به)   قيد قسم  به  هم آن (  تأكيد و تصريح گونه  بدين  رجوي  نبود كه  ديگر الزمشواهد، و   قراين  به  توجهبا.  2

  !  است  عراق  دوست  او بهترين ها باور كنند كه كار برد تا عراقي
 !  ندارد  مشابهي ت مالقا  درخواست براي   رجوي  التماسترديد بي.  3
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 ...  بوديد  جبهه م خط مقدشما در:  رجوي

 برادر مسعود   و ما در حق  كرديم تان  در حق  بزرگ  كوتاهي  يك  كه دانم  مي من: صابر

   و ديگر احساس تني  حسن شود، يكي  مي  چيز فراهم دو  وقتي ؛ ولي  كرديم كوتاهي

   عرب  در ميان  دوستي  كرد، هيچ  اشاره د بدان برادر مسعو  كه  و اعتقاد قطعي برادرانه

 .   مانند مجاهدين كنيم  پيدا نمي وعجم

 ! كنيد  پيدا نمي  دوستي  چنين  العرب و العجم  بين   واهللا:  رجوي

 برادر مسعود  ؛ بخصوص ايم  اعتقاد را داشته  اين  كه  تأكيد كنم خواهم  مي من: صابر

داند   مي  خوب  كه كنم  با ما، تصور مي اش  طوالني  و آشنايي ما  به اش  خاطر نزديكي به

 و  برادر مسعود وضعيت.  وجود ندارد  يا غرضي  مشخص  هدف  هيچ  موضوع  اين پشت

  اي  و حمله  درگير جنگ تاكنون] ۱۹۹۰) [ اوت (  آب  ما از دوم داند كه  مي شرايط ما را خوب

 آمد  از   بر سرمان  كه چيزي آن.   است  نيامده نون تاك  كشوري  بر سر هيچ  كه ايم شده

 داشتيد    سهم  آن  و فرونشاندن  شما در سركوب  كه  داخلي هاي  تا آشوب  هوايي هاي حمله

   و مراقب سر بريم  به  كامل روز در آمادگي  ما شبانه كرد كه  مي  شرايط ايجاب و اين

   است  دو ماه  اكنون  بنده دانند كه  مي  و همكارانمبرادر مسعود بداند و رفقا.   باشيم اوضاع

 در ادارة   بنده  كه هايي ؛ ساعت ام  گرفته عهده  را به  سرويس  رياست  مسئوليت كه

  بنده. رسد  روز نمي  ده  به، جمعا كردم  مي  اداره  كه بودم   و يا در جلساتي  بودم سرويس

   هم ؛ آن  ندارم  اطالع  درصد از سرويس۲۰شتر از ، بي  اطالعات  سرويس  رئيس  عنوان به

   واضح جمهور هم  رئيس شرايط آقاي  و وضعيت.   بر كشور است ط حاكم شراي  دليل به

 برادر مسعود بجا و  مندي  گله  بگويم خواهم  در اينجا مي البته.   پر است  و وقتش است

 .   ايم  كرده  كوتاهي  ايشان ر حققدر د  چه دانم ؛ زيرا مي) خندة رجوي (  است درست
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   سمت  مرا به تان هاي  صحبت شما با اين.  داديد  شما انجام بيشتر از اين:  رجوي
 .   داشتيم  چرا امروز جلسه  كه  كنم  اعتراض  است  كشانديد؛ نزديك  خودتان سمپاتيك

 برادر   از سوي  تهاجمي  چنين  در معرض مان  و رفقاي  من  كه دانستم اگر مي: صابر

   ديگر موكول  دو ماه  را به  و آن كرديم  را برگزار نمي  جلسه ، اين گيريم مسعود قرار مي

 از لحظة  داند كه مي)  ابواركان (  غالب برادر مسعود بداند و آقاي). خندة حضار ( كرديم مي

؛ و از  ة آينده هفت گفتم  و هر روز مي  با شما بودم  خواستار مالقات  سرويس ورود به

   هر بار كه  پيدا كنند؛ ولي  جلسه  اين  تشكيل  را براي  وقتي  يك خواستم  مي دوستان

 .  آمد  مي  پيش  من  از بغداد براي  خارج  بگيرد، مأموريتي  صورت  مالقات خواستيم مي

 ! ؟ ارم د  در هفته  كه ي حق  ساعت  يك شود، آن  مي  چه ن م  حق  باالخره اآلن:  رجوي

 بخواهد؛ و   خودش  كه  هر وقتي  كنم  مسعود مالقات  با برادرم  حاضرم من: صابر

  ام  نكرده  صحبت  تلفني  و با كسي دانم  را نمي  خودم  شمارة تلفن  باشد با اينكه مطمئن

 .   كنم  بخواهيد با شما مالقات  هر وقت  حاضرم  تفاصيل  اين  با تمام ولي

   ارتباطي  ندهيد، هيچ  ما خط تلفن اگر به.   خط نداريم ؛ ما اآلن  نيست كلي مش هيچ:  رجوي
   پيش  دو ماه يكي.   خط خارجي ، نه  تلكس ، نه  تلفن ؛ نه بودم»  ابوغريب «  در پادگان من.  نداريم

  ١.  قرار داريم  و ناجوري  ايزولة كامل در يك]  اكنون[ و ما   و تقاضا كرديم درخواست

  ايد؟  نداده  اينها خطّ تلفن چرا به):   از همراهان  يكي  به خطاب(بر صا
 مركز   چون  ولي  آنها بدهيم  به  نظامي  خطّ داخلي  يك خواستيم ما مي!  قربان:  غالب

 .  رو گشت  روبه  امر با مشكل ، اين  قرار گرفت مورد حمله»  داووديه « تلفن

  بگيريد؟   انشعابي خط  از آن د كه وجود ندار يگريآيا مركز د: صابر

                                                           
   دوران  در عراق  و انسداد اطالعاتي  خفقان ، ميزان  عراق  به اش حدين و متآمريكا   ضربات ت شد وراي.  1

   تلفن خط  يك  گرفتن  براي كه   است  شده اي  گونه  به وضعيت.   دريافت توان  نيز مي  بيانات  را از همين امصد
 .   گيرد  صورت  هماهنگي منيتيا    اطالعاتي بايد با سرويس
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 .  گذشت  مي  از مركز داووديه همه!  خير قربان:  غالب

  ندارد؟   تلفنخط»  ابوغريب «  فرماندة پادگان اآلن: صابر

و »  خالص«]  پادگان [ ط براياند؛ فق از ما تقاضا نكرده»  ابوغريب« در  دوستان:  غالب

 ].  اند خواسته[ در بغداد  شانمقر

   رابطه  شما در اين هاي  درخواست  تمام  اداري  از پايان وقت  قبل  شاءاهللا فردا  ان: صابر

 .   خواهد شد تأمين

  ١.  نياز داريم  خارجي  تلفن خط  نداديد؛ ما فقط يك  هم تلكس:  رجوي

 .  كنيم  مي باشد؛ تهيه: صابر

پذير   امكانفعال ردة باال و  ماندهان فر  براي  هم ؛ آن  داريم  خارجيما فقط دو خط:  غالب

 .  نيست

   وقت حداكثر تا پايان  شاءاهللا ان.  كنيد  تهيه  خارجي خط  يك  برايشان  هر حال به: برصا

 !  نكنيد جمهور شكايت  ما نزد رئيس  خواهد شد تا عليه  تأمين تان  فردا تقاضاهاي اداري

   هنگام  كه  توافقي ، طبق» خالص « در پادگان.   بدهم  توضيح  بفرماييد يك اجازه:  رجوي
.   باشيم  چند خط داشته  بود كه  تأييد كرده  اطالعات ، سرويس  داشتيم  با فرماندة سپاه عمليات
 نامة   اگر يك  بود كه  شده  گفته  ما هم شود و به  مي  خطوط قطع  اين  اغلب  نظر از اينكه صرف
 !شود  مي  قطع خطوط  اين د، كل نياوري رسمي

 ؟   دوم سپاه: صابر

 .   بشويم) صابر (  ايشان  چرا مزاحم ؛ گفتيم بله:  رجوي

 ؟   كرديم  آنها توافق  پيرامون  كه  است  تا پادگان  سه منظورتان: صابر

 موردنظر را در اختيار صابر   شمارة خطوط تلفن  برگة حاوي  كه در حالي ( رجوي

                                                           
   . همان.  1
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 بياوريد   سرويس  رئيس  از طرف  كتبي  نامة رسمي يند شما يكگو آنها مي): دهد قرار مي

. شود  تأييد مي  مجاهدين  براي  خطوط تلفن  اين  باشد قرار دادن  قيد شده  در آن كه

 .   نشود، اعتبار ندارد  شما ثبت  نام  خطوط به گويند اگر اين مي

 ؟   است  سپاه  مركز تلفنءها جز  شماره اين: صابر

 خطوط   از آن  ما بدهند و يكي  را قرار بود به  ليست  آخر اينچهارتا خط:  چيابريشم

  تعدادي.  صادر كردند  سرويس  را رئيس  دستورش  اآلن  كه است»  ابوغريب « مربوط به

   است  سپاه  نيز مربوط به  خطوط مگنت  و تعدادي  است  سپاه  خطوط مربوط به از اين

 .  هاست پادگان   ارتباط ميان  جهت كه

   مجاهدين هاي  در پادگان  كه  است  دفاع  خطوط وزارت اين):   همراهان  به خطاب(صابر 

   خطوط تلفن  اين گوييد كه  و مي  مدير ارتباطات زنيد به  مي  زنگ  من فردا از طرف.  است

 .  بايد برقرار شود

 با شما موافقيد   مالقات  دو ساعت اي  و يا دو هفته  ساعت  يك اي  با قرار هفته پس:  رجوي
  تان  ديگر مزاحم  كه دهم  شما خبر مي ، به  باشم  نداشته  كاري ؟ اگر من طرف يا مخالفيد يا بي

 .  نشوم

 تا نماز را  رويم  مي  نمازجمعه  به ، با هم  باشم  نداشته  كاري  هم و اگر من: صابر

 .   برگزار كنيم

 .   بشوم تان  مزاحم مخواه  نمي اصال من:  رجوي

   بر مسئوليت  عالوه من.   كنيم  بگوييد مالقات  كه  در هر زماني  حاضرم من: صابر

   با من  نياز پيدا كنيد كه چنانچه. باشد  مي ام  نيز بر عهده  گذشته هاي جديد، مسئوليت

  واقعا درگير كاري   شد  مگر اينكه  حاضر خواهم  خبر بدهيد؛ بالفاصله  من  كنيد، به مالقات

 .  بشود  حضورم  مانع  كه باشم
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 .  كنم  بار تقاضا مي  يك  هر دو هفته  من پس:  رجوي

   الفور حضور خواهم  في  كنيد، من  مالقات  با من  بخواهيد كه  از برادرانم هرگاه: صابر

 جمهور  يس رئ  آقاي  به جمهور را مستقيما  با رئيس قات مال  و بحث  كميته بحث.  يافت

 .  داد  خواهم انتقال

   و قياده  شما نمايندة سيد الرئيس  كه  هست ؛ يادتان  ديگر دارم  سؤال  يك من:  رجوي
 در ارتباط با ما بوديد؟  ]   بعث  حزب  كل فرماندهي [ عامه

   نمايندة فرماندهي  نشود، من  تعيين  مسئله  اين  نفر ديگر براي  تا يك هم هنوز: صابر

 را   و دو مسئوليت  دو طرف  بايد ضربات من.   هستم  اطالعات  و نمايندة سرويس لك

 .    كنم تحمل

 با  در رابطه). خندة حضار (  داشت  خواهيم  جلسه  با هم  دو ساعت اي  هفته پس:  رجوي
   خود رئيس شد  چه  مي  داده  مالقات  و ترتيب گفتم  مي  سرويس  رئيس  به ساير مسئولين

   آن  به  نماينده  عنوان  نفر را به ، يك  حضورش  عدم  در صورت يا نباشد باشد سرويس
   مسئولين  اين مشخصا ؟ منظورم  است  خود باقي ت قو  قرار به آيا اين. كرد  مي مها اعزا مالقات
ور ط اين.  ، و وزير دفاع   از نظر سياسي]عزيز[  يا خود استاد طارق وزير تبليغات: هستند
 داشتيد و   ميسر شد و شما وقت  هرگاه ؟ لذا خواهشمندم  كار كنيم  را چه  ضروري هاي مالقات
 نماييد   را فراهم  مالقات خواهيم ما از شما مي...  هستيد  كننده  كرديد شما كمك  حس  كه وقتي

 .   كنيد  مالقات  ما بگوييد مجازيد كه  به يا اينكه

؛   بدهيم  باشد ترتيب  آن  برادر مسعود خواهان  را كه ر مالقاتي تا ه ايم ما آماده: صابر

 تا  تر و بهتر است  شود، آسان  ما انجام  از كانال  مالقات هاي  درخواست  تأمين  چنانچه ولي

 صادر شود    جمهوري  دفتر رياست  موافقت  باشد؛ زيرا  چنانچه  جمهوري  رياست از كانال

 ].   ندارد اي فايده  [  است  آنها فقط اجرايي  نقش   چون و وزير تبليغات   با وزير دفاع مالقات

 را   خودتان من.  شود  انجام ، همان  ديديد موثّر هست  خودتان  و هر راهي هر موقع:  رجوي
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 در ارتباط   دوم  شد، ما با سپاه  در اختيار ما گذاشته  كه  آموزشي ضمناً در پادگان.   دارم قبول
  ، شما هيچ  كردم  مالقات  مقر و با فرماندة سپاه  آن  به  رفتم  اگر من در مورد اينكه.  هستيم
  نداريد؟   اي مالحظه

  خواهد با فرماندة سپاه  مي  كه  غالب  سرتيپ  بدهد به فقط برادر مسعود اطالع: صابر

 را   دستور واضحي   اگر يك  از آنها هستم  يكي  من   كه  ويژه  به  كند؛ نظاميان مالقات

   به  جلوگيري  و مرج  از هرج  كه  است  آن  براي اين. دهند  نمي  انجام  نكنند، كاري دريافت

  ١. آيد عمل

 .  كنيم  مي  حضور دارد؛ با او هماهنگي آنجا افسر رابط سرويس:  رجوي

 .   گيرد  انجام  مالقات  آن  بدهيم  اطالع  فرماندة سپاه ؛ تا به بله: صابر

  تان  مزاحم خواستيم ؟ ما نمي  دارم قدر وقت ، چه  برسيم  ساير مطالب  به  اينكه براي:  رجوي
  داريد؟   وقت شما تا كي.   را بگويم  مطالبم  كه  است  اين ؛ مهم بشويم

 .   امروز كامالً در اختيار برادر مسعود هستم من: صابر

  يادتان.   بپردازم  نظامي  مسائل  به خواهم يم) خندة حضار(؛ باشد؟   شب تا نصف:  رجوي
 خواستار   جلسه  در آن  و من  داشتيم  مالقاتي ، با دكتر سبعاوي  از جنگ  ما قبل  كه هست
  من]  البته. [  كردم  مطرح مالقات  در آن ؟ مسائلي  هست يادتان.   بودم  با شما شده مالقات
 را   رژيم  اين  كه  بگويم خواهم  مي ؛ در واقع  است ام لي چيزها حا  خيلي  كه  بگويم خواهم نمي
 از شما   چيزي  ما يك بس  بعد از آتش  سال سه!   است  من  دشمن ؛ چون شناسم  مي خوب

گوييد   ما مي كنيد و به  مي  صلح  رژيم يا شما با آن.  آماده كنيد  ما را از نظر نظامي اينكه:  خواستيم
 با   مقابله  جهت  نظاميان  آمادگي  ما به  شما و هم  هم  بدهيد و يا اينكه س را پ تان هاي سالح
 و  جمهور نوشتم  رئيس  آقاي  براي طور مفصل  را به  مطلب  اين من.  بود  نيازمند خواهيم رژيم

                                                           
   با سرويس  و هماهنگي  اجازه ، بدون  از ناحية مجاهدين  و انفعالي  فعل هيچ و   مالقات  هيچ  واقعدر.  1

 .    است  نبوده  ممكن  عراق اطالعاتي



 براي قضاوت تاريخ

 ٧٩

   وجود دارد؛ يكي  دوتا نظريه  كه آنجا نوشتم.  را بخوانيد  نامه  حتماً اين  كردم شما هم خواهش
؛ و   بكنيم  آخوندها تصفية حساب  شود و بعداً با رژيم  عادي  عراق  تا اوضاع  صبر كنيم اينكه

 ...  كنم  مي  طرفداري  از آن  من  كه نظرية دوم

 .   بدهيد  بار ديگر توضيح  نظرية اول  به ببخشيد؛ راجع: صابر

 بگيرد و بعد   ثبات  عراق اوضاع تا  كنيم  صبر مي طوري  همين  خميني  با رژيم اينكه:  رجوي
 از   من   كه ؛ اما نظرية دوم  نظرية اول اين.  كنيم  مي  حساب تصفيه]  وي [  شد با رژيم اگر الزم

 نخواهد رسيد مگر   ثبات  به  عراق  اوضاع گويد كه  مي  ديالكتيكي صورت   به كنم  مي  دفاع آن
 با  اگر تركيه شود  مثال  تشديد مي ال  محاصره و ا  باشيم  داشته هة مستحكمي جب  پشت يك

  چون(   سعودي يا عربستان... شد  شما مي  متحد استراتژيك  تركيه  رژيم شما بود؛ يعني
  باور كنيد وقتي. اند  اينها با شما جنگيده ؛ كه و يا سوريه)  را ندارد  امكاني  چنان  اردن دانيد كه مي
 مجاهد   يك  عنوان  و فقط به گيرم  را در نظر مي  عراق اقعاً مصالح و زنم ها را مي  حرف  اين من

 با شما قرارداد   رژيم  اين  بود كه  روز روشن  مثل  من  براي بس  خدا بعد از آتش به.  كنم فكر مي
 و   حرف  و اين  داشتم جمهور مالقات  رئيس  با آقاي  من۱۹۸۸  در آخر اوت. كند  امضا نمي صلح

 ١. را با ما امضا خواهيد كرد  باور كنيد قرارداد نهايي  كه جمهور گفتم  رئيس  آقاي  را به اعتقادم
، استاد  برّاك]  فاضل [  آقاي  را به  مطلب بعداً اين» .  است  ما همين  مطلوب كمال«:  گفتند ايشان
 بوديد    هم خودتان   كه  و در نشستي  تكرار كردم سبعاوي]   حسن ابراهيم[و دكتر ] عزيز [ طارق
 .   آمريكا  نيز گفتم  از جنگ قبل

.   است ، چهار روز بعد از حملة آمريكا بوده  برنامة توطئه  مرحلة دوم  كه دانستم تا امروز نمي
   شما قرار دارد، شما را ول  در اطراف  كه هايي  توطئه  با اين  كه  است  واضح  برايم  هم اآلن

 و   بعث خواهند حزب خواهند؛ مي  مي  آنها از شما چه دانيد كه  بهتر مي نشما از م. نخواهند كرد
  اگر اين.  باشد اش  سمبل  آن  آنها باشد و در رأس  در دست  نباشد مگر اينكه  عراق ارتش

                                                           
  چون  اي  و ديوانه اكديكتاتور سف. كند  و نمي ا نكرده او را هرگز ره  كه  است آفاتي از   رجوي بيني خودبزرگ.  1

 ! طلبد  را مي  رجوي  چون ، متّحدي امصد
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  ، با آن  دو پايه  اين ؛ چون  نيست  عراق  كه  است  اين منظورم.   نيست  دو پايه  نباشد، اين سمبل
 با   هر آدم كنم  فكر مي من.   است  داشته ها مصون  را از توطئه ، عراق  رهبري  و آن سمبل
 خط،   و انتهاي  در آخر داستان  كه كنم طور فكر مي  جداً اين  من  دارد؛ و اآلن  را قبول  اين انصافي

ها  وطئه همة ت  شما در مقابل  متحد استراتژيك  عنوان  هستند و به  در تهران يا مجاهدين
در سراسر دنيا .   است  واضح  برايم واقعا اين.  بود  شما نخواهيم م ما و ه و يا هم] ايستند مي[

 خطر شمارة   كه جا بيندازيم) ها  آمريكايي بخصوص(   همه  تا براي كنيم  مي  تالش  داريم هم
   توي   بخصوص ايم  كرده  پيشرفت  هم ؛ مقداري  است  و خمينيسم ، بنيادگرايي  در منطقه يك

  ١...» بوش« خارجة آمريكا و خود   وزارت  و حوش آمريكا و حول
دهد و   مي  را تكان  سرش كند و رجوي  مي  زمزمه  مسعود رجوي  را براي اي  جمله مترجم

 .   نبرد نامي»  بوش« از   كه  شده  او تذكر داده ظاهراً به. باشد: گويد مي

 با   كه  و هست  بوده  ما اين حرف.  آمريكا  ملي  امنيت  و شوراي رجه امور خا  وزارت و حلقات
   كردند كه از ما سؤال.   شما خواهد رفت  چشم  به ، دودش  در عراق  اسالمي  حكومت تأسيس
  ايم  ارتباط داشته  كنگرة آمريكا از قديم  از اعضاي دانيد ما با خيلي ؟ مي  نظر شما چيست خوب

  از فرداي.  كرديم  مي  محكوم  را توسط آنان  خميني طلبانة رژيم  توسعه  سياست كه بود  و زماني
 چرا   بود كه  اين شان  گرفتند؛ حرف  بر ما سخت  داخلي هاي  آشوب  تا پايان  كويت  به حمله

. گذرد  مي  ما از عراق  سرنوشت  بود كه  و روشن  واضح  ما هم پاسخ...  هستيد شما در عراق
 چرا   ما رساندند كه  به  هم  تركيه از طريق.  شما در بياورند  عليه  كلمه خواستند از ما ولو يك مي

   چرا براي  بودند كه  گفته  ما در تركيه  برادران خواهيد اينجا؛ به  مي كنيد و چه  نمي  را ترك عراق
 بگوييد   كه نتظار داريمكنيد؛ ما ا  مي  مراجعه  ويزا و پاسپورت  مثل  و عادي  معمول كارهاي
 .   چيست آيد، نيازهايش  مي  تركيه  به  وقتي رهبرتان

                                                           
   عنوان اصرار دارد تا خود را به)  خواهيد كرد  نيز مالحظه  در سطور آينده چنانكه (  نشست  در اين رجوي.  1

   عراق  كند و براي زني چانه   و ديگران تواند با آمريكاييان  مي  حتّي  كه  اطمينان  باال و قابل  سطح عنصري
   وي  و گروه  رجوياز   اش  مصالح مطابق    و هركس نبوده   چنين گاه  هيچ در واقع!  نمايد، جا بيندازد وساطت
 .    است  كرده استفاده
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  بود؟  ي تاريخ  در چه اين مسئله: صابر

 شد و بعد از   ما تعطيل  راديوهاي  كه ، وقتي  گذشته ؛ و در سال بعد از مسئلة كويت:  رجوي
   احزاب ا بود  مخصوصاً از طرف بر م فرسايي  را پذيرفتيد، فشار طاقت۱۹۹۶ قرارداد  اينكه

 منتشر   بسياري هاي گزارش...  نداريد  ديگر آينده  عراقگفتند در مقر  ما مي  به  كه ستسوسيالي
   خود من  بود كه  شده شايع.  ايم داده]  شما اطالعاتي [  سرويس  را به هايش  برخي كردند كه مي
 از   قبل  كه وقتي. اند  رفته  نيز از عراق از مجاهدين هزار نفر  ، و چندين  آلمان  بيايم خواهم مي

  ، موضع  كار كنيم  چه خواهيم  ما مي  كند كه  تست خواست  خارجة آمريكا مي  وزارت جنگ
   كه  همة كارهايي از بابت.   كرديم  و ما مطلقاً سكوت  كار كنيم  ببيند ما چه  و منتظر بود كه گرفت

 را  آن] شما [  سرويس كردند  كه  مي  درست  اشكال  ما خيلي ، براي ديمكر در اروپا و آمريكا مي
 و   نقل  مانع حتي. شدند وارد شوند  مي  مانع  شيرخوار كه هاي  بچه  ويزا براي قطع: داند مي

   پول  اين  كه  نياز داشتند؛ در حالي  بدان  فعاليت  براي شدند كه  مي  كادرها و هواداران  پول انتقال
رو   روبه  با شكست طبعا  ما از شما بود كه جداسازي  هدف.  بود  و كارشان  كسب مربوط به

 .   مانيم  مي  باقي  و تا آخرش ايم  را گرفته مان  ما تصميم دانستند كه نمي. شدند
  اي  مصاحبه  و هيچ  كرديم  تعطيل  دوره  را در آن  خودمان  و نشريات  انتشارات ما تمام

  شود كه  مي  معلوم ايد؟ پس  گرفته چرا حاال خفقان «  كه  گفت  رفسنجاني ؛ تا عاقبت نكرديم
   قضاياي  اين  كه وقتي.   است  پيش  ماه  نمازجمعة يك  مربوط به اين» . هستيد  عراق ايادي
   شايد خفه   كه  در فرانسه  فشار را بر ما وارد كردند  بخصوص  شد، باالترين  تمام آشوب

   به ايم  رسيده اآلن.   كرديم  را شروع مان  تهاجمما متقابال.  نكرد اي ينها فايده ا ؛ ولي شويمب
شناسيد و اينجا آمد    مي كه»   مورفي «  خارجة امريكا، مثل  در وزارت رتبه  عالي  مسئولين سطح

   مالقات خرين آ ، روز پنجشنبه هفتة گذشته.   سطح  در اين هايي و آدم» سيسكو « و همچنين
 ما را  هاي  حرف  با اشتياق  كردند كه در آمريكا شروع.   گرفت صورت»  مورفي« نمايندة ما و  بين

   و ثابت  برمال كنيم شان  را براي  خميني  رژيم هاي  و توطئه  نقشه  كرديم بشنوند؛ و ما تالش
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 خطر و   اين  كه  گفتيم  با صراحت١.  است  تهديد شمارة يك  ايران  رژيم  بلكه  عراق  نه  كه كنيم
 ما را با  بوديد كه] ها عراقي[ خود شما  اين] آخر. [باشد  نيز مي  سعودي  عربستان تهديد براي
 و   سفر كنم  عربستان  كرد تا به  دعوت  فهد از من  ملك  ارتباط داريد؛ و حتي  سعودي عربستان

   كه  ماه  يك در اين. دانند  را مي  شما جريان  و دوستان  كردم  مالقات  و با ايشان رفتم
   با من  نداشتند ولي  ضدّيت  ما حالت دادند، در مورد سازمان  مي  ما را گوش ها حرف آمريكايي
 از كجا  بينيد و سر كالف  مي  چگونه  را در منطقه  شما اوضاع پرسيدند كه  بودند و مي مخالف
 جديد و   ايده  اين گويند كه  مي ؛ آنها هم  است  از ايران سائل م  كه گوييم ما مي. شود  مي شروع
 .   انگيز است  وسوسه حتي

.   كرديم  افشاگري  رژيم  اتمي  تأسيسات  داشتيد، ما در هفتة اخير روي اگر شما مالحظه
   مسائل تا  رو كرده  خودش  اتمي  تأسيسات  در قبال  را عراق  برگه  اين گويند كه  ما مي مخالفين
 ما با  دانيد كه شما بهتر مي.  كند متوازن]  ايران [  رژيم اي  هسته  را با مسائل خودش اي هسته

ها ديروز خبر   خبرگزاري  تمام باز هم.   نكرديم  و مشورت  مورد صحبت شما اصالً در اين
   در راه من.  كند  مجبور شد تكذيب  رفسنجاني  معاون  حبيبي  كه  نحوي  بود؛ به  همين شان اول
   باالي  مقام  بار يك  اولين  براي  كه  خواندم  گزارشي گفتم مي]  غالب [  ابواركان  و به بودم

 امروز   اظهار نظر كرد كه  شد و چنين  وارد بحث  قضيه  آمريكا سر اين  اطالعاتي سرويس
.   است  مهم  ما خيلي راي ب گويند اين  و مي  است۱۹۹۰   سال ، عراق اي  از نظر هسته تهران
 ٢.  باشيم  داشته خواهيم  و نمي ايم  نداشته  آمريكا رابطه  اطالعاتي  با سرويس  وقت  ما هيچ البته

   از وزارت را حتما  حرف اين.  ندارد  سودي ؛ چون  است  شما روشن  براي  بازي  اين داليل

                                                           
 را از  دنيا  كه  بوده اين    عراق  طرفاز   نمايندگي به    هم  خلق  مجاهدين اصلي   خارجي مأموريت...  پس.  1

؛  نيست)  انحرافي( خطّ   اين نادرستي يا  ، درستي موضوع!  قلمداد نمايند  را عمده  كنند و خطر ايران  غافل امصد
 .  اند  مأموريت  انجام  در حال دايما ه ك  است  دههدو   قريب اش  و فرقه  رجوي  كه  است  اين مهم

 كند و نفوذ خود را در  نمايي را بگيرد؛ هرچند قصد دارد بزرگها   شبهة عراقيجلوخواهد   در اينجا مي رجوي.  2
   آمريكا گروه  كهبيندازدخواهد جا   خود مي  آتي  در جمالت ها بكشد و حتي  عراقي  رخ  به  آمريكايي هاي البي
  هاي متن. نشود وارد  ها خدشه  در اعتماد عراقي  كه است   مراقب ليكن. اند  آلترناتيو پذيرفته  عنوان  را به وي

 .   زند  تكيه  جز عراق  جايي  بتواند به  كه  است  از آن  بيش  رجوي فالكت  دهد كه  مي  نشان بعدي
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 ما در   كار آمدن  با روي  مخالفتي رسانند كه  مي ما  به  مختلف اند و با انحاي  آمريكا گرفته خارجه
 را   ايران  كه  رفت  و ما نخواهيم  نيست  ايران  در شمال  سابق  ديگر شوروي  ندارند؛ چون ايران
   شما را دوست ها بايد خيلي عراقي: گويند  ما مي  از آنها به برخي.   دهيم  تحويل  شوروي به

   كه  است  اين  ديپلماسي  بهترين رسد كه  نظر مي به: گويند ا؟ مي چر پرسيم مي.  باشند داشته
 اگر خود  يعني! ، شما بزنيد  داشت  نخواهيم  آن  به خواهد بزند و ما اعتمادي  مي  كه هايي حرف
، باور   بنيادگراست  و رژيمي  و خطر شمارة يك  است طوري  اين  خميني  رژيم گفت  مي عراق
 بود،   كار آمده  بر روي  خميني  كه  دربارة زماني  ويديويي  نوارهاي  آنها كاست ي برا١. كرديم نمي

   سمت  آمريكا را به  مقيم  و نيروهاي  هواداران تمام.  آمدند، ديدند و شنيدند  كه اسيراني.  برديم
  كه   دانشگاهي  علمي هاي  و شخصيت مطبوعات.   كرديم  بسيج  امور خارجه  و وزارت كنگره
   باعث  داشتند؛ و اين ، شركت ر است موث  خيلي گيرندگان  تصميم  روي شان  استراتژيك نظرگاه

 .  تر بشوند بين  واقع  كمي شد تا آنها يك
   كه  مطلب اين.   نيست  قبلي  شوروي  ديگر آن  شوروي  كه  بگويم خواهم  پرانتز مي داخل
   شوروي  را تسليم  ما ايران  فكر نخواهد كرد كه كسي ديگر   و اينكه  ديگر نيست  قبلي شوروي

   آن  اهميت  من  بود ولي  گفته  من جمهور به  رئيس  آقاي  پيش  سال  سه  بود كه اي ، نكته كنيم مي
   خيلي  جهاني  قواي  شما و تعادل  براي  مسئله اين«: جمهور گفتند  رئيس آقاي.  فهمم  مي را اآلن

   عراق  به  گفت  نمايندة ما كه شناسيد  در جواب  او را مي كه»   مورفي «  هر حال به» . موثّر است
؛ » آمدم داشتيد، مي  مي  فرودگاه اگر خودتان «  كه  كنيد، گفت  مالقات  سازمان بياييد و با رهبري

 ضرر   به است  ، ممكن  بيايم  اگر من  با شما؛ و تازه  نه  است  ما با عراق  مشكل  بدانيد كه يعني

                                                           
   بگذارد و اين تها قلمداد كند، من  عراقي براي» امتياز «  را يك  در عراق خودش حضور   دارد كه  سعي رجوي.  1

 و   غيرمستقيم  سخنگوي كهشود   مي عي امتياز بيشتر مد  قصد گرفتن به  رجوي.  باال بفروشد  قيمت  را بهامتياز
   وراي  كهدهد مي   نشان  عراق امنيتي    اطالعاتي مقامات   بعدي  برخوردهاي ؛ ولي  است عراق» آبرومند « پوشش
يا »  عامل « از يك   بيش  او جايگاهي برايكنند،   مي  بيان  خوشامد رجوي  براي  كه هايي  و تعريف تعارفات

   .ندارد»  منبع«
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  ١.شما باشد
   و كاخ  امور خارجه  وزارت  شما داديد، به  را كه ها و اطالعاتي  ايده  كه  است  عهدة من به

 تهديد   كه  بدهيم  تا نشان كنيم  قوا كار مي  ما با تمام  كه  است  اين  منظورم٢.  كنم سفيد منتقل
  و آنها را به) بيند  ضرر مي  كند، خودش وش تهديد را فرام  اين  كه و كسي! (  است خمينيسم
.   است  رفته  ما از بين  عليه  سابق هاي يتضد.   كنيم  قانع  رژيم سرنگوني   براي  خودمان توانايي
  گويند كه  مي ؛ و گاه» بدهيد  را انجام  شما عملياتي  نخواهد گذاشت عراق « گويند كه  مي گاهي

   عالوه  كه  بگيرم  نتيجه خواهم  مي  مطالب  از اين٣.»كنيد  چرا نمي كنيد توانيد سرنگون اگر مي«
   خميني  رژيم  به  كه ، تا آنجايي  هست  هردومان  نفع  ما به  و ديپلماتيك  سياسي  كارهاي بر اينكه
؛ و دانند  نمي دانند و چيز بدي  و الترناتيو مي  جايگزين  عنوان ها ما را به گردد، آمريكايي باز مي
 .   كند  ما را حل تواند مشكالت  مي  كه  است  ما و شما و چيزي  براي  تاريخي  فرصت  يك اين

   هم ؛ و اين  است  كدام  به  نظر من  كه  و گفتم  كردم  شروع  دو نظريه  را با آن هايم صحبت
  ؛ كه  باشيم  آماده  ما از لحاظ نظامي ماند كه  مي  مسئله فقط يك.   آن  براي المللي  بين فضاي

   در اين  كه  آنيم  خواهان باز هم.   ما نيست  بين اي  مسئله  اين  باشيد ولي شايد شما با ما مخالف
   كه ما و شما در آن اي  ويژه خصوصيات.   بهتر است  باشيم  روز زودتر آماده  اگر يك موقعيت
 :    قرار است  از اين  نظر من ، به هستيم
   ديگر چه  ماه  شش دانيم  شما نمي  و نه  من نه.   است  و فاقد ثبات ن نامعي اعاوضـ  اوال

 . شود مي
 .  دانيد  مي  شما بهتر از من  كه  داليلي ؛ به  است ج و متشن  متالطم اوضاعـ  ثانيا

                                                           
  بيان؛ »  بوديم اگر دولت « ، يعني»... داشتيد اگر فرودگاه« جملة  نقل!  را باال ببردخود   قصد دارد قيمت  همباز.  1
! »  ارتباط شما و آمريكا هستم برايفرد   منحصربه فعالً كانال «  كه  است  معني نيز بدين» ...  است  عهدة من به«

 ! »دانند  نمي  را چيز بديماها  آمريكايي«: گويد در چند سطر بعد صريحاً مي
 .   همان.  2
؛ و  هاست  آمريكايي پاشي ، سم  ايران  عليه  از عمليات  مجاهدين  منع  كند كهالقا  گونه خواهد اين  مي رجوي.  3

   آنها انجام خواست   به  كه  عملياتي  را در محذور قرار دهد تا در كنار مجموعه  عراقي  طرف  طريق بدين
  !بكند  نيز كاري»  خود  دل براي «  سازمان  دهند كه دهد، اجازه مي
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   هم  نيز خواهد آمد؛ زمان  منطقه  اين  به  الجرم  كه  است  در راه اي  گسترده تحّوالتـ  ثالثا
 و  اعراب [۱۹۷۳و  ۱۹۶۷  هاي  بعد از جنگ دانيد كه  مي شما بهتر از من.   است  محدودي زمان

   شما، تغييرات  جنگ  در اين  كه در حالي.  داد  روي  در منطقه اي  گسترده  تغييرات چه]  اسرائيل
 ما و شما بايد   كه ست ا ، اين م مصر  آن  روي  من  كه چيزي.  ست ا تر از آن بسيار بسيار بزرگ

 ۱۹۹۱  بايد بتواند تا آخر سال»  بوش«.   كنيم  را تثبيت  و خودمان  بدهيم  هم  دست  به دست
  بيشتر فرصت ۱۹۹۲  تا آخر سال  ديگر خودش  بدهد؛ از طرف  بيالن  خليج  جنگ  به راجع
   واحدي  سرنوشت  كه اتژيكي برادر و متحد استر انگيزد تا به  مرا بر مي  كه  شرايطي اين. ندارد
 ما  كنيد كه  آيا شما باور مي دانم  نمي من.   سود هردو ماست  ما به  آمادگي  كه ، بگويم داريم
 عيار   تمام  شرط آنكه به] ، توانيم مي [  يا خير؛ بلي  كنيم  را سرنگون  رژيم  اين توانيم مي

 .   كنيد مان كمك
  ، براي  مربوط است  خميني  رژيم  به  كه تا آنجايي:   است ين ا  مقوله  در اين نكتة آخر من

   نياز حياتي اين.  كند  بايد شما را سرنگون  فقيه ، واليت  است  شده  كه  هم  خودشان موجوديت
 را از   ما و شما فرصت  كه خواهم  مي  من  خميني  از بدو حكومت١.  و هست  بوده آنها از قبل

.  شد  تمام  بود كه  من  سياسي هاي  و تحليل  اصلي هاي اينها حرف.   و بس ؛ همين  ندهيم دست
   بين  كه ؛ مسائلي هاست  و خواست  مقدار مسائل يك.   است  نكته  يك  مانده  باقي  كه  چيزي آن

  مان ؛ فقط مشكالت  بگيرم  هم  مثبت  جواب  كه  نيست  اين منظورم.   است ما و شما در جريان
 .   شد  تمام هايم صحبت.  گويم يرا م

   جوابي  بدانم خواهم  بدهد مي  اگر برادر مسعود اجازه  كه  دارم  سؤال سري  يك: صابر

 ؟    هنوز برقرار است  سعودي آيا روابط شما با عربستان. دارد يا خير

  خواهم مي.   آنجاست دانيد واليتي  مي  كه اآلن.  بعد  به  اوت ؛ منتها از دوم هست:  رجوي

                                                           
   فرصت وپاگير گوناگون  دست  و مسائل  مشكالت  و نه  داشت اي  داعيه چنين  ، نه  بعد از جنگ، ايران.  1
 كند؛   عمده  عراق براي را   دارد خطر ايران  سعي پيوسته  رجوي. داد  آخوندها مي  را بهها خواهي زياده  گونه اين
 . شود  نمي  هم موفق  معموال   كه
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   در آنجا تمام  ايرانيجا و حج  حج  برود كنار؛ مسائل شان  ذهني  شود و اشتغال  تمام  حج مراسم
 .   كنيم  شروع شود تا دوباره

 ...   برادر مسعود را شنيدم  تحليل من: صابر

  ك عهد و مل   با ولي  است  خوب  و خيلي است برقرار  ببخشيد؛ روابط ما با اردن:  رجوي
   را داشته  عراق  اگر همين  كه گوييم اند و ما مي  كرده  ما را بايكوت  ساير اعراب ؛ ولي حسين
   نظرش هم)   است  نشسته  كنار رجوي كه(مجيد )!  خندة رجوي (  است  ما بس ، براي باشيم
 ).   خندة رجوي (  است همين

   رژيم مابين در روابط في   گشايشي  يك كند كه آيا برادر مسعود فكر نمي: صابر

 ؟    است وجود آمده  و آمريكا به خميني

   كه تا وقتي. كند  نمي  بازي  كارت با يك»  بوش « دانيد كه مي.  دارند  رابطهفعال:  رجوي
   فهميده  را خوب  اين  هم كند؛ و رفسنجاني  مي  بازي  آنها شماييد، با رفسنجاني  اصلي دشمن
  كنار بيايند؛ مخصوصا  با هم ژيكتوانند از نظر استرات  دو تا نمي ، اين ليل د  همين به.  است

   اين  من  اول اهداف.   در كار نيست  اعتدالي  مدالسيون  يك گويند كه  مي دربارة رفسنجاني
 .   بخورند  ما و شما جوش  عليه  خميني  آمريكا و رژيم  نگذاريم  كه است

  دهد رفسنجاني  مي  نشان  كه  فاكتورها هست سري  يك ه ك  بگويم خواستم مي: صابر

. اند  كرده  و توافق  رسيده هم  به  ماست  سرنگوني  آن  كه  هدف ها بر سر يك با آمريكايي

 و   مارس  ماه  از جريانات  قبل  توافق  اگر اين  كه گويم ، مي  باشيم  داشته  انصاف  اينكه براي

 برادر مسعود  ، با تحليل  اساس  بود، بر اين  گذشته ضعيت ما مانند و  كنوني وضعيت

  رد تا هدف آو دست  بدهد يا اعتماد آمريكا را به ها تضمين  آمريكايي  به  كه  بودم موافق

 ما   سرنگوني آمريكا عمال ، اگر هدف  نظر من ، به  همه با اين.  يابد ق تحق مورد نظر خودمان
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دهد   مي  فاكتورها نشان  تمام١. را  تا سازمان  را خواهند گرفت ن ايرا  رژيم  جانبباشد قطعا

  جهت)  و قطعا انگليسي (  و سوري  و تركي   ايراني   عربستاني  آمريكايي  توافق  يك كه

  ، چيزي كنم  فكر مي  من  كه  تا آنجايي بنابراين.   است  گرفته  صورت  عراق  دولت سرنگوني

 شود كار   سرنگون  عراق  رژيم  چنانچه  كه  اصل  اين د  بر اساسكن  مي  ما كمك  به كه

   اين  سازمان پايان.   نداريم  اختالفي  با هم  بر سر آن  كه  است   امري٢  است  تمام  هم سازمان

   است خواهند، اين  آنها مي  كه چيزي.  يا اروپا برود  تركيه  كند و به  را ترك  عراق  كه نيست

  مستقيما  اينكه براي.  نماند قي با  برايش  كنند تا ديگر چيزي  خارج  را از عراق مان ساز كه

 و   آماده بايد كامال گفتة برادر مسعود كه   با در نظر گرفتن بروم  منظور و هدفم  سراغ به

  براي. رو شود  روبه  با شكست  طرح  اين  كنيم  تالش  بايستي  كه گويم   مي  باشيم قوي

 روابط خود را با   كه  دهيم  ترتيب  نحوي  و شرايط را به ها را برقرار كنيم  كار بايد پل ناي

،   آنها آمريكاست  كرد و در رأس  اشاره  برادر مسعود بدان  كه  و كشورهايي  ايران رژيم

  ١. روابط برقرار باشد  و اين  كنيم آرام

  گويند كه  مي  عربستان  آمريكا و هم هم. كند  فكر نمي  مسئله  اين  به عربستان: صابر

   به  وابسته  كار آيد كه  روي خواهند رژيمي  نباشد و نمي  در عراق  اسالمي  دولت نبايد يك

   اسالمي خواهند دولت  نمي  آمريكا و عربستان  كه  بگويم خواهم مي.  باشد  خميني رژيم
                                                           

 شما   كه  است  اين حرف!  كرد  را پنبه  شدة رجوي  بافته  زحمت  به هاي  همة رشته جمله   با اين  عراقي مقام.  1
نهد و از   مي  گردنآلترناتيو   اين داند و به ي نم  را چيز بدي  مجاهدين گوييد آمريكا سازمان  مي  طرف از يك
 تا   باال زده  دست  فقيه يت وال  رژيم  و اينكه  عراق  رژيم عليه   آمريكا و ايران  مشترك هاي  ديگر، از توطئه طرف
  ا كه ر سازمانتواند   باشد، طبعاً نمي  عراق  آمريكا ساقط كردن اگر مبناي. زنيد  مي  حرفكند را ساقط  امصد

   رژيم  حيات  به  آن حيات) آيد  مي آينده در سطور  چنانكه ( و ضمنا  اوست هاي  خواست و مجري  ام صد عامل
 ! ، تأييد كند  است  وابسته عراق

   حقيقت به  عينا   بيني  پيش اين.  شد  نيز تمام  ساقط شد، كار سازمان  كه عراق  ؛ رژيم  است  همين حقيقت. 2
 .  پيوست
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   توافق  آن  روي كامال  كه  است اي  مسئله اين.  شود  تشكيل  در عراق  ايران  رژيم  به وابسته

ها با  ها و سعودي  تا آمريكايي  شده  باعث چيزي  چه بنابراين.   است  شده اند و تمام كرده

 باشند؟   در عراق ام صد  ادامة حضور نظام ها مخالف ي برسند و سعود  توافق  به ايران

  وقت  شود؛ آن  تقويت  در عراق  شود و رژيم ر تمامخي  به  بحران  و اين  زمان اين  شاءاهللا ان

 ...    است  بوده  چه  عربستان  موضع  نخواهد كرد كه فراموش

 بايد محاصرة   كه  و معتقدم  دارم  با شما اشتراك  من  كه  است اي  نكته  همان اين:  رجوي
 .    را بشكنيم خودمان

 و   بكنيم  را تثبيت  خودمان  ما بايد اول  كه م برس  نتيجه  اين  به خواستم  مي من: صابر

   تا بتوانيم  كنيم  خود را آماده  نظامي  نيروي  با آن ؛ همزمان  را بشكنيم  حلقة محاصره اين

   آمادگي  نظامي  هر عمليات   براي  معني  اين  و كامالً  به  بايستيم  خميني  رژيم در مقابل

 .   باشيم داشته

 ؟   باشم  داشته  سؤال  از شما يك انمتو مي:  رجوي

 .  بفرماييد: صابر

   و تمام را ساقط كنيم]  ايران [  نظام توانيم  ما مي  باشيد كه  داشته شما يقين:  رجوي
   ما و شما پيش  براي  و مشكلي  دهيم  تا آخر انجام توانيم  را مي  اين٢. خواهد بود  حل مشكالت

 .  نخواهد آمد

مسئلة اتحاد .   كار است  الزام  و اين  ما و شماست ، مربوط به  هست  كه يمشكل: صابر

. اند  كرده اند، شيوة كار خود را مشخص  كرده  ما مشخص  را براي  راه  كه  كشور است سه

                                                                                                                               
   رژيم  محذورهاي يعني (  از بحث  سمت  اين  را به ، رجوي اي العاده  فوق گري حيله و  ، با زيركي  عراقي طرف. 1

 .  كند  مي  سالح  او را خلعكشاند و عمال مي)   و اقتصادي سي سيا هاي بستان  و بده عراق
ژ  ضم «  اعضا و هواداران  به  كه  است اهي بازتوليد نگ  نوعي اش مخاطب دربارة  ر رجويرسد تصو  مينظر  به.  2

 را  نظام  توانيم  ما مي  باشيد كه  داشته يقين «  كه  دست  از اين  و جمالتي  عبارات اداي. دارد  خودش»  م٢بك
  !  است  ممكن  سازمان ماليخوليايي  هاي ، صرفاً در نشست» خواهد شد  حل  مشكالت  و تمام ساقط كنيم
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   روزها و زماني  است  ممكن  كه  است  نظر ما و شما در اين اختالف.   است  من  تحليل اين

 .    كنيم  زندگي ميني خ بيشتر با نظام

   فكر كنم ؟ من  كنيم  را سرنگون  ايران  رژيم  ما بتوانيم آيا شما اعتقاد و باور داريد كه:  رجوي
   و به كرديم  مي  پيشروي  سريع  نبود، خيلي  شك اگر اين.  داريد  شك  خصوص  شما در اين كه

   تصادفي  عراق  به  مجاهدين رسيدن.  ام  شما ننشسته  جلوي  تصادفي من.  رسيديم  مي نتيجه
  ما از بين  ؛ و اال  است ت و مشي د؛ تاريخده  مي  را نشان  آينده  كه  است ؛ بلكه فلشي  است نبوده
اعتقاد دارد؛ ]  شويم  ما پيروز نمي كه    [  اين  شما به  ارتش  كه كنم  فكر مي من.   بوديم رفته

 ارتباط   ندارند و ما فقط با مخابرات  با ما تماس تقاد دارند؛ چون اع  اين  شما نيز به هاي سياسي
 و   است  در تهران  و كليد آن  در تهران  نجات  راه  باشند كه  داشته اگر آنها يقين.   داريم و تماس
 ...   دهيم  كار را انجام  اين توانيم ما مي

   و مردم  و سياسيون ميانهمة نظا. ، برادر مسعود  نظر شما هستم  مخالف من: صابر

 شود، بجز   اگر شرايط فراهم  كه  دارم اعتقاد كامل.  ندارند  را قبول  نظريه  اين عراق

  جواب.  بگيرد  را در دست  را تغيير دهد و نظام  ايران تواند حكومت  نمي  كسي مجاهدين

 كار   و روش ه را  ما درخصوص  كه  است  اين  و آن دهم  مختصر مي  صورت شما را به

   درست  ايران  سمت  به  از عراق  نظامي  فقط حركت  كه ما معتقديم.   نظر داريم اختالف

 اعتقاد   آن  به  هم  آمد و مجاهدين دست  به  در گذشته  كه  فرصتي  بدون ؛ يعني نيست

در [ ديگر  ات بود، اقدام  شده  انجام  كه هايي   و با شناسايي  ساله۸   جنگ داشتند  در زمان

 برادر مسعود را دربارة   به  سيد الرئيس بيانات.  بود  خوب  نبود و خيلي درست]   زمان آن

 و برادر مسعود   است  گذشته  مربوط به  مسائل اين.   ياد داريم  به  و مجاهدين  جنگ  سال۸

   تجهيزات وص و در خص  ماست  از جانب اگر كندي.  تفسير كند  كلي صورت  را به نبايد آن

را ]  ايران [  بتوانيد نظام  كار شما كه  به  اعتقادي  كه  معنا نيست  اين ، به  داريم مشكل
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با .   و مقصر نيستيم  داريم  و كشور اعتقاداتي  دولت  عنوان ما به.   كنيد، نداريم سرنگون

   كسي  چه نباشد، پس در آنها   قابليت  نباشند و اين ، اگر مجاهدين  شرايط ايران  به توجه

 ...   است مناسب

  نداريد؟  شما ديگر سؤالي:  رجوي

 .   شما حاضر هستم هاي  حرف  شنيدن  و براي  ندارم خير؛ ديگر سؤالي: صابر

 .   دهيد توانيد انجام ، مي گويم  مي  را كه  از نكاتي  يك ببينيد كدام:  رجوي

 ايد؟   ما ارسال كرده  براي قبال  كه ست ا  نظامي هاي واست درخ آيا منظورتان: صابر

 ؟   است  درخواستي  قطعات نظر شما به:  رجوي

 .  رسيد  من  دست  شما به  درخواستي هاي ليست: صابر

؛ منظور   مربوط است  آموزشي  ما و لوازم ها و كمبودهاي  درخواست  به  ليست آن:  رجوي
 .    داريم  احتياج  آن  به  آتي  در عمليات  كه  نبوده وسايلي

  و با آنها مشتركا كنم  مي ارسال   دفاع  وزارت  شما را براي هاي  درخواست من: صابر

 .   كنيم  مي  و نياز شما را تأمين كنيم  كار مي  آن روي

   مرگ  ما بدهيد؟ از زمان  كرديد، به  تصويب  را كه  مهمّاتي  باقي  دارد كه آيا امكان:  رجوي
  اند؛ كما اينكه  ما نداده  كرد، هنوز به  تصويب  كميسيون  يك  را كه  بعد مقدار مهمّاتي  به خميني
.   است  نشده  ما داده  كرديد، به تصويب] ۱۹۹۰ [  خود شما در دسامبر گذشته  كه ليستي
 را نيز  آن  اند، مابقي  را داده  از آن  و مقدار زيادي  شده  تصويب  مقدار كه  اين  كه  هستيم متقاضي

 .  ما بدهند به

 بايد   اصل  يك  عنوان  به ؛ ولي  است  مورد بحث ات مورد مهم  كدام دانم  نمي من: رصاب

   شرايط وضعيت  در اين برادر مسعود بداند كه.   شماست ، مال  نزد ماست  هرچه  كه بگويم

 .    نداريم ظامي ن  و تجهيزات ات مهم  ساخت  براي اي  و كارخانه  است ما غيرعادي



 براي قضاوت تاريخ

 ٩١

 اگر بخواهيد بخريد   كه دانم فروشد و مي  شما نمي  به  كسي  كه دانم  مي  را هم اين:  رجوي
 ديگر با خود   و تصميم گويم  را مي  اين من.   است  شده  قطع  نفت  فروش  نداريد؛ چون پول

 .  شماست

  هاي درخواست تأمين وصما درخص.   متأسفم  كه گويم  برادر مسعود مي  به من: صابر

 ما   براي  مسئله اين!   من  حرف  نه  است  دستور سيد الرئيس ؛ و اين كنيم  نمي شما كوتاهي

 بيدار هستند،   مجاهدين  وقتي  كه  است  روشن  و بيدار و شاهد هستيم  هستيم  نظامي كه

 .  لرزند  مي  درايران  و بقيه رفسنجاني

 ...  شود  تهيه  داشت  امكان  و شما بنويسيد و هر كدام خوانم مي   من پس.  متشكرم:  رجوي

 !   هستيم ما يكي. ؛ بفرماييد  حاضرم من: صابر

   و آموزش  تانك  قطعات  براي هايي   آموزش ؛ دوم  قبالً گفتم   كه  مانده  باقي اتمهم:  رجوي
   شما تقديم  را به  آن ؛ ليست  كرديم   از شما درخواست  است  ضرورت  يك   كه  ارتش خلباني
   رويخصوصا.   داديم  علي  آقاي را بهها   درخواست اين.  رسيد  هم  آن  و موافقت ايم كرده

 .   كنم  تأكيد مي  خلباني آموزش

 ؟    است  گذشته منظور شما خلبانان: صابر

 چيز   نرود؛ اين ادشان آنها ي  و آموزش  ببينند تا تمرين  آموزش  خلبانان ؛ همان بله:  رجوي
 ...  نكتة بعدي.   نيست جديدي

  آنها؟   و استمرار تمرين ؟ آموزش منظور شما چيست: صابر

  ؛ فقط يادآوري ايم  داده قبال  كه  است اي  خلباني آموزش و   تمرين  آن ؛ تأكيد روي بله:  رجوي
 .   باشيد  در جريان  كه كردم

 . شود  مي ؛ انجام  نيست مشكلي: صابر

 .   بوديد  را داده  شما دستور آن  كه  است باني  ديده هاي ، برج نكتة بعدي:  رجوي

 و  ها كجاست  برج  اين  كه  كردم  سؤال  من  فرستاديد ولي  من  براي ؛ چيزي بله: صابر
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 ها؟   جبهه  يا در تمام  است ؟ در جبهة مياني  است چگونه

 .    است  دوم فقط در محدودة سپاه:  رجوي

 .    نيست مشكلي: صابر

 كنيد   توجيه  مراتب  سلسله  را از طريق  دوم  سپاه  كه كنم  مي  از شما خواهش من:  رجوي
 بگيرند تا  تماس   شما را بخواهند كه شايد فقط تلفن.  نمايند  ما همكاري  مراجعت تا در هنگام
   باشد كه  تا حدي  استخباراتي در مورد مسائل.  باشند  داشته  و آموزشي  نظامي البا ما رابطة فع

در .  گيرد ، انجام  در آنجا هست ، كه  نمايند و با حضور افسر مخابرات با مجيد در آنجا توافق
 آنها   شما به  تا ازطريق ايم  آنها نرفته  سراغ  نيز به ؛ خودمان  نيست  حاضر روابط ما فعّال حال

 .   شويم معرفي

 .    نيست  مشخص  من خواهيد؟ براي  مي  چه  دوم از سپاه: صابر

 و   و اطالعاتي نظامي ارتباط   كه  هستيم  بزنيد و بگوييد موافق اگر شما فقط تلفن:  رجوي
 را   منطقه  نظامي  ما اطالعاتمثال.  خواهيم  از آنها نمي چيزي باشيد، ما   داشته ال فع آموزشي
  دست  يا از شنود به  ايران  آنها و از داخل  مقابل  از مرزهاي  هرچه و دهيم  آنها مي  به ؛ كه داريم
 در  خواهيم  ما مي  خود را در اختيار ما قرار دهند؛ چون ؛ آنها نيز اطالعات دهيم  آنها مي ، به بياوريم

 .    بينا باشيم  منطقه اين

   برادر مجيد تماس با  كه دهم  دستور مي  افسر استخبارات  به ؛ من  خوب خيلي: صابر

 .  كنند  باشد و با يكديگر همكاري و ارتباط داشته

   خواستم  من  كه ؛ هر وقتي  كنم  و تلفيق  را تكميل  قبلي  حرف  همان كنم  فكر مي من:  رجوي
   بگيريد و به  تا با آنها تماس دهم  مي  شما اطالع  به  از آن  شما گفتيد  قبل كه  آنجا  چنان بروم
 .    است  عالي  خود شما نيز بياييد، خيلي  بشود كه اگر فرصت. اندة لشكر بگوييدفرم

 .   آيم  و مي  ندارم ؟ مشكلي  حاضر شوم  در سپاه  من يعني: صابر

  سپهبد اما قبال شناسم  را نمي دة سپاه فرمان  من ؛ چون  است  خوب خيلي:  رجوي
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   يك  من بنابراين.  شد  عوض  كرد ولي  ما معرفي  خود را به ؛ او معاون شناختم  محمد را مي
   نظامي  مصالح  را كه  روزانه  از مسائل سري  كنيد و يك  تا ما را معرفي خواهم  با آنها مي نشست
   زبان  كنيد تا بياييم  را خواستيد معرفي شما هر كسي.   كنيم  هماهنگ ، با هم  است طرفين

 ! شود  مي  عوض دهي ازمانس]  چون[؛  همديگر را بفهميم

   را بعد از اين اي  و اگر برادر مسعود جلسه  حاضرم  بدهد من  اجازه اگر وقت: صابر

 .   كنم  از امور را آماده سري  تا يك  نباشد، بهتر است  قرار ندهد و نزديك جلسه

 را   رفتن  زماناصال.  ها را مستقر كنيم  سيستم تا  را ببينم  دوم  سپاه خواهم  مي من:  رجوي
 .  شما بگوييد.  گذاريم  باشد مي  شما مناسب  براي  كه هر وقتي

 .  شود  مي  كنند؛ انجام  يادآوري برادران شاءاهللا ان: صابر

 باشيد؛ و اگر   تا شما هم روم  نمي  دوم  فرماندة سپاه ، سراغ  بروم  خواستم اگر من:  رجوي
  دانيد كه مي.  تا شما حاضر شويد شويم  نمي  وارد بحث،  همديگر را ديديم طور تصادفي به

!  يا دستور از سپهبد صابر بياوريد گويند نامه ؛ مي  است  را حفظ كرده  هايش  جواب  دوم سپاه
 .  دهند  ما نمي  به  چيزي  هيچ  باشيد كه شما مطمئن

   ارتش از گروه ديگر   من  شما بدهند ليكن  چيز به  همه  كه  هستم  مايل من: صابر

 .  نيستم

   جمع ناپذير هستيد و خاطرم  جدايي  شما از استخبارات  كه  هستم  مطمئن من:  رجوي
 ...   است

 ؟   آيا غذا حاضر است: صابر

 .   بعد باشد  براي ؛ گفتم  است آماده!   قربان بله:   مخابرات  از افسران يكي

 .   است مانور   زمين  مربوط به نكتة بعدي:  رجوي

 ؟    كشاورزي  يا زمين زمين: صابر

  هر  با هر كسي.   را درو كنيم  محصول توانيم  نمي چون!   است ؛ ديگر بس نه:  رجوي
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   تهديدش رسيد كه  نظر مي  را درو كند، به  بيايد محصول  كه   قرارداد بستيم پيمانكاري
   كه خواهيم  مي  از دولت  و اآلن كاشتيم بذر   تن۱۵۰. رود كند و مي  روز كار مي اند؛ يك كرده

   نرود، اين  از بين  محصول  اينكه براي.  توانيم  نمي  خودمان  كند؛ چون  برداشت برود محصول
 ...    سپرديم  اطالعات  سرويس كار را به
 :   مخابرات  از افسران يكي

 .   دهند فقط نتوانستند انجام كنند؛   برداشت  كه  كرديم  توافق  كشاورزي با وزارت!  قربان

  اند كه  اميد بسته  اين ، بيشتر به  اسالمي  خرابكار و حركت  از نيروهاي تعدادي: صابر

ها   آمريكايي ها بفروشند؛ چون  آمريكايي  را به  بيايند و محصول  فرار كنند يا اينكه كشاورزان

 . خرند  را چهاربرابر مي محصول

 .  كند  بيايد برداشت  و حكومت  ماست  محصوالت  اين در هر حال:  رجوي

افسر ... كند و  مي گيري  پي  غالب  رفيق  كشاورزي  مورد را با وزارت اين: صابر

 :  مخابرات

 بكنند   محصول  و برداشت  كشت  خودشان  كه  كرديم  توافق ما قبال با مجاهدين!  قربان

 .    است  عهدة خودشان  به  محصوالت و حفاظت

 .    نداريم ما ديگر حفاظتي:  رجوي
 .    نيست  تأمين شود ولي  مي  انجام  محصول برداشت!  قربان:  افسر مخابرات

 .   برقرار شود  تأمين  كنيد كه  هماهنگ  و استانداري  دوم با سپاه: صابر

 را  صول مح  منطقة برداشت  و تأمين  برويم  محصول  برداشت  دنبال اگر ما بخواهيم:  رجوي
   خود را انجام هاي ها توافق  با آمريكايي  رفسنجاني رسد كه  نظر مي ، به  بگيريم  عهده  به هم

 درآورند   اسارت  را به ؛ شايد مجاهدين  ببريم  زرهي  يكان  از آنجا بايد سه  حراست براي! دهند
 .  خواهد  مي  رژيم  كه  است  چيزي  بهترين و اين

  دولت.   است كننده وجود دارد، نگران]  عراق [  در منطقة شمال  كه وضعيتي: صابر
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   براي  از خارج بندند و افراد اعزامي  مي  را بر مردم  راه  كه ؛ چون  است  كرده صبر پيشه

  ما تمام.  هستند الموجود فع] يا قرارداد [ نامه افق و تخريب تو  اوضاع  زدن برهم

   و آن  بوده  دولت  در منطقه  استقرار امنيت ؛ زيرا مسئول هيمد  مي  خود را انجام هاي تالش

  ؛ ولي  است  نظامي  از قدرت  استفاده  استقرار امنيت راه.   است  داده  انجام را با قدرت

،  در چند روز آينده شاءاهللا ان.  خواهد آورد  را پيش  ديگري ، مشكالت  امكان  از اين استفاده

 .   داد  خواهيم  انجام  شود، كاري  اعالم امه ن  توافق  كه وقتي

در اختيار ما » جلوال«و »  منصوريه« در منطقة   تمرين  براي  جايي خواستم  مي من:  رجوي

  دارد؟  قرار گيرد؛ آيا امكان

  و مانور شما؟   تمرين براي: صابر

  منتقل» جلوال « به خود را   نيروهاي  و كاتيوشا؛ چون  تانك  شليك  كارهاي براي:  رجوي
 .   ايم كرده

  ميدان»  منصوريه « نزديك.  كرد  خواهم  هماهنگي  و با سپاه  هستم  آماده من: صابر

 افسر   خودم من.   است زي و مجه  خوب  تير خيلي  ميدان كه وجود دارد   تانك تيراندازي

 .   ام  كرده ك و شلي  كار كرده  ميدان  در اين  ستواني  و از زمان  هستم تانك

 ...  گشتم  مي  افسر زرهي  دنبال من:  رجوي

 كنيد؛   استفاده  شود تا از آن  هماهنگ  دوم  و بايد با سپاه  است  نظامي ميدان: صابر

 .    است  خوب خيلي

 ... بياوريد]   مخابرات  سپهبد مسئول آقاي [=   دستور از سيد فريق اگر گفتند كه:  رجوي

 خود   بين گيري  كردو پي  خواهم  با خود برادران  را مستقيم هنگي هما من: صابر

 .   باشد برادران
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] تيمسار سپهبد [ نشيند تا دستور شما سيد رفيق  با ما نمي  ارتش دانيد كه شما مي:  رجوي
 . صابر نباشد

   به  و كسي  است  از ارتش خارج] تيمسار سپهبد [  حاضر سيد فريق در حال: صابر

 ! دهد  نمي  او گوش حرف

 هستيد، بهتر   شما افسر زرهي چون. شد  مي  بوديد، چه  ارتش ببينيد اگر در داخل:  رجوي
   سال  زمستان از ابتداي]. آيد  مي پيش[ ما   زرهي  در ادوات  زيادي هاي  خرابي دانيد كه مي

   داشته عمير تانك ت  براي  متوسطي  كارگاه  كردند كه  ما تصويب جمهور براي  رئيس۱۹۹۰
 .  هستند  شما شاهد من  برادران اين.  باشيم

  نشد؟    تحويل  كارگاه  اين» بعقوبه«مگر در : صابر

 . خواهند را مي»  منصوريه« در   تعميراتي كارگاه!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

  تعمير داريد؟   براي  حاضر مشكلي مگر در حال: صابر

 .    است  شما ذكر شده ها نيز براي  و در درخواست  داريم شكل؛ م بله:  رجوي

 خواهيد؟   مي  خودتان  براي ايي و مجز  مشخص آيا كارگاه: صابر

   بايد عوض  موتور تانك۲۵   گفتند كه  مربوطه مسئولين:   بزنم  مثال ببينيد؛ يك.  نه:  رجوي
  كارگاه.   هستيم  ديگري  كارگاه ما نيازمند به و   است  مانده  مسئله اين  كه هاست شود؛ اما مدت

 و ما   اول  آنها جهان ؛ چون  هستيم  سوم ؛ در كنار آنها ما كشور جهان  متوسط است  دوم سپاه
 !   هستيم  سوم جهان

 !   است  سومي  جهان  هم  دوم ؛ خود سپاه نه: صابر

 .   ما برسند  زرهي  به  متوسط خودشان ه كارگا در حد  آنها بگوييد كه  به مخواهي ما مي:  رجوي

 .   كرد  خواهم  آنها اعالم  به  و تلفني  نامه  طي  را من اين شاءاهللا ان: صابر

   را مالقات  و فرماندة آن  را ببينيم  دوم  و سپاه  و شما برويم  اگر من كنم فكر مي:  رجوي
 .  شود  مي  حل ، مسائل كنيم
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 و   نيست ، مشكلي  برويم  هم  قصرشيرين  به خواهد كه مياگر برادر مسعود : صابر

 !  رويم  مي  هم  قصرشيرين به

»  دياله «  غرب  به  سريع  سرتيپ ؛ چون گذارم نمي»  دياله «  شرق  خود را به  پاي من:  رجوي
   اولي ن جها دانيد كه مي.  بشناسند  رسميت  بياييد تا آنها ما را به فقط شما بايستي. خواهد آمد

شايد !  بيايد  و مدير استخبارات شناسند؛ مگر مدير مخابرات  نمي  رسميت  را به  سومي جهان
گيريد، اميدوار   ما ضعفا را مي  شما طرف بينيم  مي حاال كه.  ما باز شود با حضور شما راه

 شما   به  را كه تي از مشكال  خيلي  خودش  شوند؛ اين  با ما مهربان  پس  آنها از اين  كه شويم مي
 .   داريم  بر نمي  قدمي  هيچ  حضور افسر مخابرات ما بدون.  خواهد كرد ، حل ايم  كرده عرض

  اي  ما نماينده  براي  كل  از فرماندهي  كه كنم  پيشنهاد مي  سيد الرئيس  به من: صابر

 .  بگذارد

 كار  دانيد چه مي.  خود شما گويم  كنند، مي  سؤال اگر از من.  باشيد خود شما نماينده:  رجوي
،   خواستم  و هر وقت  گرفت  سفيد امضا خواهم  نامة رسمي از شما يك! ؟  بكنم خواهم مي

 !  دهم  مي  دوم  فرماندة سپاه  و به نويسم  مي  را در آن موضوع

   و در اختيارتان كنم  را امضا مي ؛ آن  نامة سفيدامضا هستم  موافق  هم من: صابر

 !  گذارم يم

 .   داريد، بفرماييد اگر سؤالي:  رجوي

   به  خميني  نيروهاي كات از تحر  جديدي آيا اطالعات.  رم دا  سؤال  فقط يك من: صابر

 ؟   است  شما رسيده  دست  به  ما داريد؟ آيا چيزي سمت

چهار .  است   رمضان  قرارگاه ، مربوط به  ما رسيده  دست  به  كه  اطالعاتي آخرين:  رجوي
.   است  ما رسيده دست  رعد به  لشكري  قرارگاه  از طريق  كه  صادر شده  دستورالعملي روز قبل

   مركز انتقال  و به آوري  جمع  منافقين  به  بيشتر راجع  هرچه كلية اخبار را با دقت«: گويد مي
   تسليح  به و شروع]  عراق [ ة شمالي منطق  از اكراد به  بعضي  انتقال  به  اقدام  قرارگاه اين» .بدهيد
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   صحبتي  كنيد؛ ولي  استخدام  بعدي  كارهاي  را براي  عشاير مختلف اند كه گفته.   است آنها كرده
 .    است  نشده  بعدي از كارهاي

   كه  منتظر است صدّام«:   است  گفته  كه  است  رفسنجاني مورد جديد ديگر، مربوط به
،   نباشد؛ تا او هست  صدّام  كه  است  اين مان مشي  خط  ما تمام  برسد ولي  آرامش ه ب وضعيت
    به  بزنيم  ضربة كاري  يك  شود كه  فراهم اي اگر زمينه.  وجود ندارد  امنيتي  ما و منطقه براي

ز  را ا اين» . كرد  شود  نبايد مضايقه   انجام  صدّام  اضمحالل  قيمت  به  ضربه  اين  كه شرطي
 .    درآورديم  رژيم  دفاع  وزارت طريق

: گويد ؛ مي  مربوط است  ايران  دفاع  در وزارت  ديگري  منبع  به  كه  داريم  هم خبر ديگري
قدر   چه دانيم  نمي البته.   است ام صد  سرنگوني  براي  و آلمان سه فران  به  رفسنجاني رفتن
 اينها با   كه  مشكالتي دانيم مي.   داشتيم  بود كه  اخباري اين.  كرد  حساب  آن  روي توان مي

   بر سر ايجاد رابطه  دو جناح  كه  است  اين منظورم. كنند  مي  سر شما خراب آمريكا دارند، روي
. گذارند  مي  سرپوش  آن ، روي  با تشديد تضاد با عراق با آمريكا با يكديگر دعوا دارند؛ بنابراين

 دهيد؟   مي هواپيماها را بلند كند، شما جواب]  ايران [ آيا اگر رژيم

  وسيلة هواپيما؟   به  حمله يعني: صابر

 ...  بله:  رجوي

 !...   است  جنگ  معناي  به  عمل اين: صابر

 خواهد شد؟  ال فع  ضدهوايي  آيا دفاع  صورتي ن در چني  كه  است  اين ؛ منظور من نه:  رجوي
 ؟   هست  آمادة دفاع  ضدهوايي  كند، آيا دفاع  حمله ما  پادگان  كنيد اگر به فرض

 را  ؛ فقط اين  ندارم  ارتش  نيروهاي  از وضعيت  و روشني  تصوير واضح من:  صابر

آيا .  داد  خواهيم  ما نيز جواب ؛ كه  جنگ  اعالم  يعني  يا زميني  هوايي  عمليات  كه دانم مي

  كند؟   ها حمله  پادگان خواهد با هواپيما به مي]  ايران [ كند كه برادر مسعود فكر مي

 .  اند  فرستاده اي  خامنه  را براي ، طرحي  داريم  ما اطالع  كه تا جايي:  رجوي
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   نقشه  اين ؛ ولي  شدم  آگاه  ما فرستادي  براي  كه اي از نامه.   شدم  مطّلع من: صابر

   شروع گويد كه  شما مي  عليه عمليات مانند  كاتي از تحر ؛ بلكه» حملة هوايي«گويد  نمي

 . تر باشد  قوي  هم  دهند؛ از قبل كنند و ادامه

   ارتش  در داخل  منبع  از يك  كه  است ، طرحي  بگويم خواهم  مي  كه ؛ چيزي نه:  رجوي
   روي  بخصوص  برنامة بمباران  روي  ارتش  عمليات  مديريت  بر اينكه ؛ مبني شنيديم
 ]...  تأكيد دارد [  مجاهدين هاي قرارگاه

 ؟    است  زميني  عمليات  به  يا كمك  است هايي  فقط حمله يعني: صابر

 .  دادند انجام»  خالص «  پادگان  به  حملة هوايي  پيش  سال  سه ؛ چون حملة هوايي:  رجوي

 .  كرد  مي  فرق  بودند و وضعيت  جنگ  دو كشور در حال  زمان در آن: صابر

 حاضر ندارد؛ و   در حال  كه  داشت هوايي ضد  دفاع  قبال نيروهاي ادگان پ  اين چون:  رجوي
 .  داند   مي  خميني  را رژيم اين

   در زمان  من  نتيجة تجربيات اين. داند  چيز را نمي داند؛ هيچ  نمي  خميني رژيم: صابر

   هم  خودشان  و اول مقدم  از خط ؛ حتي  است  ضعيف ها خيلي آن  اطالعات  كه  است جنگ

 .   بودم  استخبارات  مسئول  سال  پنج  جنگ  در زمان من.  نداشتند اطالع

 از ما  را سريعا ، همه  بوديم ا گرفته از شم  را كه  ايراني  آمد و اسيرهاي  سرخ صليب:  رجوي
 .  دانستند ا مي چيز ما ر  همه  نفر بودند كه۸۵۰.  دادند  تحويل  خميني  رژيم گرفتند و به

 بودند؟  »  خالص« اسرا در  اين:  صابر

 .  دانند را مي»  خالص «  چيز پادگان آنها همه:  رجوي

 .   حاضر در آنجا نيستيد  در حال بودند؛ شما كه»  خالص«آنها در : صابر

ها   درصد خواسته۴۹ ما نداديد؛ با   به  خواستيم  كه جاهايي.  ايم  نكرده هنوز خالي:  رجوي
 .   شد موافقت
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 شود؟    هستيد مي  آن  پشت  كه  هم و پادگاني»  خالص «  پادگان  شامل يعني: صابر

 و   اصلي  هنوز نقش  ما آنجا هستند؛ بنابراين  درصد از نيروهاي۵۱ حاضر  در حال:  رجوي
  آنها تحويل]  ني طالبا گروه[»  يكتي« و   داشتيم  كه دو اسيري. كند  مي  ما بازي  را براي اساسي
 .  شناسند را مي» جلوال« داد،  رژيم

 ؟    است  شده  ايران  دو نفر تحويل  اين  داريد كه  موثق آيا اطالع: صابر

   خبر را اعالم  هم  فرانسه اند؛ خبرگزاري داده]   طالباني گروه [  را خودشان اطالعيه:  رجوي
 .    است كرده

 .  كنم  مي گيري  كرد و پي  خواهم  سؤال  شخصا از جالل من: صابر

 آنها   دو نفر را به  اين هاي  و عكس ايم  داده  اطالع  هم  سرخ  صليب به.   ممنون خيلي:  رجوي
 و   سرخ  صليب ما به.   است  نداده هنوز جوابي]  ايران [ رژيم.  كنند سؤال]  ايران [  تا از رژيم داديم

   ما نداريم  بشر دارند ولي  چرا اكراد حقوق  كه  كرديم  اعتراض و  داديم  بشر اطالع مركز حقوق
 از تيمسار  گويند كه  ما نمي  آنها به البته.  نيستند  بشر قايل  حقوق  عراق  ما و مردم و چرا براي

 !  بياوريد  نامه  مخابرات مسئول

   كرده القات م  با جالل  پيش  دو هفته  رمضان  قرارگاه  مسئول دانيد كه مي: صابر

 ؟  است

   است ؛ و گفته قدر ارزشمند است  چه  مجاهدين  كار روي  كه  است گفته]   جالل به: [ رجوي
 .   بپرسيد  از جالل شما هم شاءاهللا ان.  دارد قدر قيمت  بياوريد، چه  هر سري كه

 .   كرد  خواهم ، از او سؤال  با جالل  مالقات در اولين: صابر

 شما   دوتا اسير ما را بدهيد تا اسيران  كه  داديم  آنها پيام هاي سيم  بي  روي يما حت:  رجوي
 .   را بدهيم

 شوند؟    نفر مي۲۰ چند نفرند؟   اتحاديه اسيران: صابر

 موجود  پروندة آنها همه. اند  مانده  نفر از آنها باقي۲۰   نفر بيشتر بودند كه۲۰۰از :  رجوي
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 آنها را در   آزاد كنيد؛ و ما هم  كه  ما گفت  به  از آنها را مخابرات خيلي.  ديم را آزاد كر مابقي.  است
   طالباني نيروهاي. اند  نفر مانده۲۰فعالً فقط .  بود  دستور داده  بعث ؛ حزب آزاد كرديم» جلوال«

 و  شيمك را مي»  يكتي« نفر اسير ۲۰  دهند و يا ما اين  ما مي  دو نفر اسير مجاهد را به يا آن
 .    معاملة ماست  اين  كه گوييم مي

   اسرا را بفرستيد تا براي  برخورد شود؛ ولي گونه ؛ واقعا با اكراد بايد اين بله: صابر

 .  كنند  برداشت شما محصول

 .   سر ما را درو كنند  كه ترسم  مي من:  رجوي

را درو بكنيد     خميني شود؛ شما بايد سر نيروهاي ؛ سر شما درو نمي نه: صابر

 .     شاءاهللا ان

  يك.  ما را بدهند هاي  درخواست  سپهبد صابر دستور تحويل بعد از اينكه شاءاهللا ان:  رجوي
   چرا و فقط روانشناسي دانم  بودند  نمي  حسّاس  رزمندگان  اين  كه  شما بگويم  به نكتة جالب
  يك.   تانك ؛ فقط يك دهيد يا نه  ما مي  به  تانك  شما يك  آيا باالخره   كه  بگويم خواهم آنها را مي

   بهاتفاقا.  خواهيم  را نمي رخواستي د  تانك۳۰۰   شما بگويند كه خواستند بيايند و به  مي مرتبه
، چندتا   رفت  از دست  در عمليات  كه هايي  تانك  جاي  به  كه  گفتم  سپهبد سعدي وزير دفاع

   در عراق  مجاهدين  اين تنها عشق.  خود ببينند  چشم  به  رزمندگان  ما بدهيد تا اين  به تانك
روند و در شرايط   نمي  افراد خانه  اغلب  خميني دانيد بعد از مرگ مي! ؛ باور كنيد  است تانك
 از   من  كه پرسند، دو چيز است  مي  دارد و از من  معني  كه  وجود ندارد؛ تنها چيزي  خانواده عراق
،   كرديم را تحمل"  يكتي"،   كرديم  را تحمل ؛ ما بمباران ببين«: گويند ؛ مي كنم ار مي فر آن

 بار يا   يك  ماهي  كه ؛ قبالً هم  هستيم  در بيابان  كه  است  سال ؛ و پنج  كرديم  را تحمل بس آتش
 و   گرفتي  كه م ما را ه هاي ؛ بچه رويم  ديگر نمي  كه  هم ، اين رفتيم  بار كربال مي  يك سالي

   يا بگو كه رويم  از اينجا مي  ما بگو كي  به ؛ پس  نداريم  كه  هم  و زن ؛ خانواده  خارج فرستادي
   تا شما به  كه دانم  مي من» ... يا خير  گرفتي ، آيا تانك  كردي  را مالقات  سيد الرئيس  رفتي وقتي
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  دانم  نمي  هم  خودم  واقعا  من  رزمندگان شناسيروان  حاال با اين.  نرسيد، بايد منتظر بود يقين
 ...  چرا دانم  نميجدا! شود  مي  تانك  عاشق  چگونهها  پادگان  در اين  آدم كه

  ١!شود  مي  تانك  شود، عاشق  آن  عاشق  كه  نيست  چيزي چون: صابر

   كه  هم  هر قطعه؛ و امبرند حم زنند و مي  مي  و صابونشويند  مي ها را دايم تانك:  رجوي
ها را از ما خواستيد و  تانك]   خليج [  از جنگ   قبل  كه  روزي آن. گيرند شود عزا مي  مي خراب
 ...   گرفتيد  تانك۱۵۲ و ۱۵۰ تا ۱۰۰ را گرفتيد؛ حدود  تعدادي

 ؟   نزد شماست قدر تانك  داديد؛ چه  ما تحويل به: صابر

 .   دارد  كم  قطعه ن آ  دستگاه۱۰۷  ؛ كه  تانك۱۲۰:  رجوي

 ...   نزد شماست  تانك  دستگاه۴۰۰ از  ، بيش  دارم  من  كه  اطالعاتي  موجب به: صابر

 نيز   از آن  و قبل  شما داديم ها را به  تانك  از اين  دستگاه۱۵۲ تعداد  گويم  مي من:  رجوي
 .   ايم  داده  ديگر تحويل دستگاه ۱۰۰

 .    را ندارم  آن ي كل  ليست  و من ت اس  اين  من تاطالعا: صابر

 400اگر .   است  شما غلط بوده ايد، معلومات  آمده  بيرون  از استخبارات  كه از زماني:  رجوي

 شما   كه  خاطر است  همين  به پس! ؟ كرديم  مي قدر اذيت  چرا بايد شما را اين  داشتيم تانك
 را از شما   تانك۱۲۰ آمار، تعداد  بر اساس.  اريم د  تانك۱۲۰ حاضر ما  در حال. اعتماد نداريد

 ۴۰   خاطر اينكه ؛ به  از آنها هستيم  تعدادي  بازسازي  در حال  كه ايم  گرفته  تحويل  برگه بر روي
   جنگ  ماه  تعمير هستند؛ ما آخر حدود يك  و در حال  ديده ها آسيب  درگيري  در اين تانك

ها   تانك  توسط شما از اين  سال۸.  دارد  كم ها قطعه  تانك از اين   دستگاه۱۰۷تعداد .  داشتيم
ها را   نيز تانك  دو ماه ايد؛ مدت  داده  ما را با آنها آموزش  هم  دو سال٢؛  است  شده كار كشيده

   رژه  مراسم  را براي  تانك۵۰ تعداد  همچنين.   كرديم  مخفي  زير خاك  از بمباران  حفاظت براي

                                                           
 .  زند  مي  طعنه  سازمان هاي طالق مسئلة   به قي عرا مقام.  1
   در تبليغات  كه هايي  از تانك گويد و نه  مي  سخن  عراق  ارتش  به متعلّق  هايي  از تانك اينجا صريحادر.  2

  !  است شده   گرفته  از ايراناند عيمد  علني
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 از شما   كه  قطعاتي در واقع.  ندارند  چيزي  تيربار دارند؛ هيچ  كه  داديم ا تحويل شم به
 .    است  معيوب  تانك۱۰۷  اندازي  راه ، براي  كرديم درخواست

 در   كه  زرهي  و كلية ادوات پوش  و زره  تانك  مجموع  كه ام  كرده  حساب من: صابر

  دستگاه ۵، ۶۲۶   تانك  دستگاه۵۰ تعداد  از جمله. شود  مي  دستگاه۴۰۰،  اختيار شماست

  احتياطي MTL36   نفربر زرهي دستگاه BM1 ،۳۹ نفربر   دستگاه۸،   فرماندهي۵۵  تانك

  ها چيزي  تانك مشكل.   است  دستگاه۴۰۰   در مجموع ؛ كه  بنلهض  تانك  دستگاه۸۰و 

 .  شود  مي حل شاءاهللا ؛ ان نيست

 .  كنم  مي ما سؤاليببخشيد؛ از ش:  رجوي

  خواهد بگويد كه ؛ مي گفت  مي  تانك  به  رزمندگان  از عشق برادر مسعود اآلن: صابر

 در   و عجم  ما عرب البته. شوند  مي  زن  عاشق  كه  يا عجم  هستند؛ مانند عرب  تانك عاشق

  ١! شويم  مي  زن  يك  عاشق  عمرمان تمام

 آنها   در داخل  كه  شرطي ؛ به  بگيريم  تانك  يك  هر رزمنده  براي  كه  حاضريم ما هم:  رجوي
توانيد  ، مي  است  تكميل  خودتان قدر اطالعات  اين  شما كه  اينكه ضمن.  باشد  هم۲۷T  تانك

 ايد؟   گرفته  از ما پس قدر تانك  چه بگوييد كه

 .    ياد ندارم به: صابر

 .  از ما گرفتيد ول و نفربر كاسكا  تانك  دستگاه۲۵۴:  رجوي

 شما   اخير به  ماه  در اين  امكاناتي چه:   دارم  ديگري  از برادر مسعود سؤال من: صابر

 ؟  ايم داده

 .    يكي ايد؛ حتي  ما نداده  به  زرهي  امكان هيچ:  رجوي

 .    مورد است۵۰۰ از  ، بيش  دارم  در دست  من  كه در ليستي: صابر

                                                           
 ! ها  تعّدد تانك  به  و هم  است وف معط  رجوي هاي  تعّدد ازدواج به  ، هم  عراقي  مقامطعنة.  1
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 .   كنيد  را بيان  ليست  اين  است آيا ممكن:  رجوي

  قبضه CBKC ،۵۷   مسلسل قبضه BKT ،۵۰ مسلسل  قبضه۵۰۰تعداد : صابر

 خودرو   دستگاه۵،  ك متحر  جرثقيل  دستگاه۲،   خمپاره قبضه C12 ،۴ دوشكا  مسلسل

۲BRMو متري  ميلي۲۳   ضدهوايي  قبضه ، ده  ... 

 .   گرفتيد  تحويل از ما  قبضة توپ۲۰۵،   بر آن اضافه:  رجوي

 .  ها افتاد  آمريكايي  دست  به ؛ چون گرفتيم  نمي  كاش اي: صابر

 ما بدهند؛   به  دوم  بود از سپاه  سپهبد محمد گفته  كه  از تسليحات  برخي همچنين:  رجوي
 . اند  ما نداده  هنوز به  شد ولي  تصويب ؛ كه متري  ميلي۲۳   يا توپ مانند گرينوف

 .   ندارد  و مشكلي  شده  تصويب ؛ اين نه: صابر

  ها كه از شوخي. كنيد  نمي  را از ما دريغ  چيزي  كه  هستم  مطمئن  من در هر حال:  رجوي
  حلي  كنيد، راه  را مطالعه  بيايد و درخواست  پيش  اگر فرصتي  كه  هستم  مطمئن ، من بگذريم

 .    اهللاءشا پيدا خواهيد كرد  ان

 ديگر باشيد؛   شما طرف  كه كنيم  نمي  ما رفتاري  باشد كه مسعود مطمئنبرادر : صابر

دهد و   تذكر مي  آن  ما را به  هميشه ئيس سيد الر  كه  است  چيزي  و اين  هستيم ما يكي

 . ناهار حاضر است! برادر مسعود. كند يادآوري مي
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: شمارة دو متن  

  وش حب يل با سپهبد طاهر جل ود رجوي مسع مذاكرات
)۱۹۹۹  سال(  
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 با سپهبد طاهر  د رجوي مسعو  مذاكرات  حاضر مشروح متن
.   است  گرفته  صورت۱۹۹۹   در سال  كه  است وش حب جليل
   صدام  رژيم  به  رجوي  سرسپردگي ، سند روشن  متن اين

 . است
شوند   مي  خود وارد سالن  همراه  با هيئت ابتدا مسعود رجوي

 ارشد و از  از افسران( ابواحمد   نام  به  شخصيو توسط
 قرار  مورد استقبال)   عراق  در مخابرات  ميز سازمان مسئوالن

   انجام  مذاكرات پرسي  و احوال  از سالم گيرند و پس مي
 .شود مي

 
 ؟ ا هستيد ظاهر شما از ديروز خسته:  مسعود رجوي

 . نظير باشد  كم  نظر شما خيلي  دقت  و شايد اين  نيستم خير؛ خسته: ابواحمد

   ما دارد حل  مشكالت  كه  است  اين اش  هستيد، معني  شما خسته هر وقت:  رجوي
 .   كنيد  نيز اعالم  ابومروان  را براي  پيام و اين! شود مي

 .    است  بوده  خوب  خيلي  روز گذشته نشست: ابواحمد

كشيديد؛   مي  راحت  از موارد نفس  در بعضي  كه كردم  مي  حس من!  الحمد للّه:  رجوي
 ! كند  تغيير مي  هم احسان شاءاهللا شويد و ان  مي  خالص  از شرّ من چون

 ... كنند  مي تعارف: ابواحمد

 .   كار شما زياد شود  كه ايم ما آمده:  رجوي

 .    هستيم آماده: ابواحمد
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 سفر  قدر درخصوص ؛ زيرا آن١ ائب سيد ن  و تندرستي  از سالمت  هستيم خوشحال:  رجوي
؛ اما الحمد   خوب نيست  ايشان  حال كرديم  فكر مي  بودند كه  كرده  تبليغات  اتريش  به ايشان

 .    است طور نبوده  اين للّه

؛ دربارة  كردم  مي  را مطالعه  مطلبي  و تركيه  ايران درخصوص.   ممنون خيلي: ابواحمد

   است  از تفاهمات  آنها بيش كنند و اختالفات  مي  را دنبال  متفاوتي  اهداف  هردو رژيم اينكه

   از اينها توانايي  هر كدام  اينكه رغم  را در سطحي حفظ كنند؛ علي  حاضرند مناسبات ولي

 .   را دارد درگيري

 را   يا اسرائيلي نامة آمريكايي] » ماندال آقاي« [   كه  فكر كنيمطور  اين  است الزم:  رجوي
  اش ، معني  رفته  اسرائيل  از دو روز به  و پس  بوده در ايران» ماندال « ؛ و اينكه  است  كرده لحم
  دولت]  وضع [ از طرفي. كند  مي  آنها ترسيم  آمريكا براي  دارند كه  نقطة مشتركي  كه  است اين

] با [  مساعدت ريكا جهت نيز در دستور كار آم  و تركيه  نيست  خوب  پاكستان  و وضعيت عمّان
  از اين» ماندال« و سفر   است  اسرائيل لي و اص  مسئلة اساسي ؛ هرچند كه  است  سياست اين

 ٢  محل  اين  بهآيا جديدا.   رفت  اسرائيل  به ن از دو روز از ايرا  بود و پس  سفر بازي جهت
 ايد؟   آمده

 .  ، بله بله: ابواحمد

 .    گفت  شما بايد تبريك  و به  است  مثبتي لي خي  حركت  اين پس:  رجوي

 از   داريد؛ و اين  كه  نظري  و دقت  هشياري ، براي  بگوييم  شما تبريك بايد به: ابواحمد

  طور كه همان.  باشيد  داشته  نظر و فراست قدر دقت  اين  كه  است  الهي هاي موهبت

   ندارند و كياست  ديگران  كه  است تي موهب اين: گويد  مي  انگليسي  قديمي المثل ضرب

] نظر  و دقت  هوشياري با اين[ دو نفر را  من.   نيست  و خواندني  نيست  كردني كسب

                                                           
 .   است»   ابراهيم عزت «منظور.  1
   .  است شده جا مي  جابه  امنيتي  داليل  به  كه  است  مخابرات اداري   ساختمان  به اشاره.  2
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   را بدون ؛ و اين  سيد مسعود رجوي  و ديگري است)  امصد (  سيد رئيس يكي:  شناسم مي

  ١. گويم  مي تعارف

 .   برسم  تهران  با شما به  كه كنم  مي  قبول دم را در مورد خو  حرف  اين در صورتي:  رجوي

 !   روز خوب در يك اهللانشا: ابواحمد

   و رعد ابالغ  احسان  تا شما به ايم  را با خود آورده  ذاكري برادر مجيد و برادر ابراهيم:  رجوي
داند  او نمي.   است  خطرناك  خيلي  و يا بصره  يا خانقين  نگويد منطقة فالن كنيد؛ تا فردا احسان

  ٢. تر است  امن  از تهران  صد مرتبه  مناطق  اين  مجاهدين  براي كه

   شما را در جريان  كه دانم  مي  و اداره  و ديگران  وظيفة خودم  من  هر حال به: ابواحمد

   شما و براي  عليه  همه ؛ چون  قرار دهم  آن كات و تحر  مرزي امي و نظ  امنيتي وضعيت

 .  ما هستند ش زدن

 .   ما از شما سپاسگزاريم:  رجوي

   عليه  مستمري باني  ديده در روز شانزدهم]  ايران [  رژيم  زديد كه شما مثال: ابواحمد

 ...   است شما ايجاد كرده

 .   را داريد  آن  دستور العمل خودتان...   كه  هم اين:  رجوي

 .   قرار دهيم  شما را در جريان  كه  است ما مهم   نيز براي  مسئله ؛ اين ، بله بله: ابواحمد

  ها هدايت  بعضي و اينكه»    البالغ اال و ما عليك«:   گفت  پيامبرش خداوند به:  رجوي
   خصوص شوند و شما در اين  نمي هدايت]   ابريشمچي [  مهدي ها  مثل شوند و بعضي مي

                                                           
  ممكن مميسز نيز   طفل  يك  براي  و حتي  بديهي ، خيلي  است  شده  عوض اداره   يك  محل  اينكه تشخيص.  1

 از   او چگونه داند كه  و مي  است  آگاه  رجوي  روانشناسي  به چون    عراقي  طرف كنيد كه  مي  مشاهده حال!  است
كند   مي  عنوان  رجوي نبوغ نشانة را    امر بديهي  اين تشخيصبرد    مي تلذ)  ولو لغو و عبث ( تحسينتمجيد و 

 ! دهد  قرار مي ام صد  نام ه ب و او را در كنار ديوانة ديگري
 و   دادن  منظور روحيه  به، صرفا  ايران  از مناطق  برخي ن بود  يا ناامن بودن   دربارة امن  نكاتيذكر.  2
   مجاهدين  به  و تسهيالت  بيشتر امكانات  ارائة هرچه جهت   عراق امنيتي    اطالعاتي  مسئوالن»استحمار«

   .اند  امور واقف  اين به بيشتر خودها   عراقي ؛ وگرنه است
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 ! مختار هستيد

 . روم  مي  بيرون يا با اجازة شما، چند لحظه: ابواحمد

 و  شوند و با مسعود رجوي  وارد مي  با هيئتي وشطاهر حب

  رجوي. ندكن  مي پرسي  و احوال  سالم اش همراهان

   از آنها رحيم يكي(كند   مي  معرفي وش حب  را به اش همراهان

 ). دارد نام

 ابواحمد نيز  به.  ويمگ  مي  تبريك  جديد و استقرارتان  مكان  اين  شما براي  به من:  رجوي
  اي  هديه  كه خواهم  مي  اجازه در اول.   است  و بهبود اوضاع  از ثبات  استقرار شما نشان  كه گفتم

  ١.  كنم  شما تقديم  را به  ايران  دستي از صنايع

 !  از هدية شما  و احسنت متشكرم:  وشحب

 سيد  كه  باشيد و همچنان  نداشته  منزل و  اداره  ترك  به  ديگر نيازي كه شاءاهللا ان:  رجوي
 .   كنيم  همديگر را مالقات  رمضان  كردند، در اواخر ماه  بيان  رئيس نايب

 پيروز   كه  است  حق كند و اين  مي ، از ما حمايت  است  خداوند حق  نام چون:  وشحب

   در حال كرد؛ اما ك را در  دشمنان وضعيت بايد   آن  از ورود به  و قبل در سياست. شود مي

   نيز درك اند و افراد ساده  كرده  درك  دشمنان  كه  است اي  گونه  به حاضر وضعيت

 چيز   همه ؛ زيرا كه  است  چگونه  بازي دانند كه  حاضر مي  در حال  مردم اند و تمام كرده

؛ مثالً   چيز آشكار است  و همه  نيست  پنهان  جديد چيزي در سياست.   است آشكار شده

  جا توطئه خواهد در همه  دنيا مي  و تنها قطب  ابرقدرت  عنوان  آمريكا به دانند كه  مي همه

شوند و كرد   مي حمايت)  شمال (  عراق  كردستان  كردهاي  كه  است  مورد اين  اين دليل. كند

  حمايت   عراق شود و شيعة جنوب  مي  كشته  لبنان شود؛ شيعة جنوب  مي  سركوب تركيه

                                                           
  هاي  مالقاتدر ديرباز  از    رجوي ؛ ليكن  است  متداول  رسمي هاي  از مالقات برخي عرضة هدايا در   اينكهگو.  1

 !   است كرده  مي تقديم   هدايايي  و كشور ايران  نمايندة ملت  عنوان  به  خود نيز همواره  خصوصيمكّرر
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 .   باشد  مخفي  كه  نيست  چيزي اين. شود مي

 در   و چه  ايران  در داخل   چه  با كار امنيتي  در رابطه  خلق  با مجاهدين  از مناسباتي من

   عراق  العام  امن  ادارة كل  قبالً مسئول   كه ام  مسئوليت  به با توجه.    دور نيستم عراق

؛   كار هستم  كليت  در جريان  كه  ديد است  شنيد، با اين م از شما خواه   آنچه١ام بوده

 امور   كلي  در جريان  كه  است  اين  هست آنچه.  هستند  آن  كامل  در جريان  هم كارشناسان

 و اگر قرار   خوشحالم  شما هم ؛ از ديدن  شما هستم هاي  صحبت  و آمادة شنيدن قرار دارم

 ما  شما برادر و دوست.   برگزار كنم  را هفتگي  آن  حاضرم ن باشد، م  ماهانه باشد مالقات

   اساسي  در اصول  كه  است  آن  شود، مهم  وعده  خلف  مواقع  اگر در بعضي هستيد و حتي

 .    باشيم  نظر داشته  و اتفاق تفاهم

 ...   يا جديد است  قديم  كارهاي دانم ايد؟ نمي  خود را آورده  همة كارهاي شماكه

   ولي  است  قرارها هفتگي گفتيد كه].  و جديد قديم [  گفتيد؛ هردو آنهاست خودتان:  رجوي
  استعمار در كشور من:   را دارم  آن  موارد و داليل ؛ زيرا كه خواهم  مي ها را روزانه  مالقات من

  لكه ب  است  كشور من تنها دشمن   نه  كه  اسير است  استعماري  در دست ؛ كشور من است
 جمهور نيز در   و رئيس  دادم  كاملي  توضيحات  سيد نائب به.   نيز هست  كشور عراق دشمن
   دليل  اين به.   است  هدف  اين  به  رسيدن  براي  عراق  ما به  هستند و تأكيد دارند؛ و آمدن جريان

   و از نائب اريم د  و از خود شما درخواست  مبارز هستم  بگويم  كه كشم  مي  خجالت اصال من
   خودم كالم.   صددرصد دارم درخواست]  حسين امصد [ و سيد الرئيس]  ابراهيم عزت [ الرّئيس

،   شده ها عنوان ها و پيام  و در روزنامه  هست  عراق  به  ورود من  از روز اول  كه را با مداركي
 . كنم  مي شروع

  : دهد  مي  را نشان هايي ها و عكس رجوي آرشيو روزنامه

                                                           
   و مسئوالن  عراق امنيتي    اطالعاتي هاي  دربارة سازمان  مبسوط و كافي توضيحات،   كتاب  نخست  بخشدر.  1
 .    است  آمده  مختلف هاي  در سال آن
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   شما انجام  با حمايت  اهداف  به  رسيدن  كه كنم  تأكيد مي  موضوع  اين خصوصاً بر روي
 شود؛ با   استفاده  اهداف ق كار و تحق  براي  عراق از خاك «  كه  نيز تأكيد كرده شود و صدّام مي
   سال۱۳ در   كه كنم  مي  گواهي من. » خود برسيد  اهداف  به  آزادي  و با تمام  عراق  امكانات تمام

 كارها و   و يكايك  نموده  خود عمل دات تعه  به  حسين  صدام يد الرئيس س گذشته
گويند و   چيزها مي  كارها خيلي  سياسي دانيد كه و شما مي.   است  داده ها را انجام درخواست

 دارد   و همكاري ه مرتبط شد  بعث  با حزب  كه  از وقتي  سازمان كنند ولي  مي بعد فراموش
   در اولين١.  است  تاريخي  و ضرورت  نيست  و تصادفي  ساده  اتفاق  يك اين].   نبوده چنين[

 با  خواهم  مي ؛ بلكه  دهم  پرورش  گياه  كه خواهم  نمي  من  كه  گفتم  با سيد الرئيس مالقات
 از سيد   را داريد كه تاريخي   فرصت ها اين  شما عراقي ؛ و خوشبختانه٢  بكاريم همديگر درخت

.  كنيد  كند، استفاده  بازي خواهد با كلمات  نيز نمي كند و خودش  نمي  بازي  با كلمات  كه الرئيس
 غير از   ديگري ، شخص  عراق  وضعيت شود و اگر در اين  نمي  فراموش  در تاريخ  مسئله اين

   كردند تحقّق  بيان  امسال۸/۸در مورخة    سيد الرئيس  موارد كه  بود، هرگز اين سيد الرئيس
   شما نيز انتظار اين  شايد افراد حزب  كردند؛ حتي  تعجب  خيلي  كه هايي صحبت. كرد پيدا نمي

 ۱۴ يا ۱۳ در  من. نداشتند]  ايران [  يي مال  و نظام  ايشان وگو را بين  و گفت  نقد دقيق همه
باشد و ما  زند مي  مي  كه هايي ها و حرف  گفته  به  ملتزم ، سيد الرئيس كنم  مي گيري  پي  كه سالي

 .  دهد  مي  شجاعت  من  برخوردها به گونه  و اين گذارم  مي  احترام  اين به
]  وشحب[ طاهر   و يا رفيق ا سيد نائب  ب زنيم  مي  و حرف نشينيم  مي  عراقي  با دوستان وقتي

   با هم  باشد  چون  كه  و پست  و در هر منصب ير مخابرات و يا مد  العام  امن  مسئول  عنوان به

                                                           
   توسط رژيم  مجاهدين هاي  درخواست  و يكايك دات تعه و انجام   و تمام  تام همكاري بر   درستي  به رجوي.  1

 را جار  اش  خود و فرقه بودن   بارها و بارها مستقل  رجوي  كه  است حاليكند؛ و همة اينها در   تأكيد مي امصد
   را يك  دست  از اين اي  و رابطه  مزدورانه  مناسباتوجودكنيد    مي  مشاهده چنانكه   در آخر هم.   است زده مي

 ! كند  مي عنوان»   تاريخي ضرورت«
ويرانة  «  عنوان  خود تحت  در خاطرات  عراق  ارتش تخبارات اس  سازمان اسبق  مسئول»  امرايي الس وفيق«.  2

   اين خواندن!  كرده   اشاره  مجاهدين  اتفاق  به  كاشتن  نخل ها از جمله  همكاري گونه  اين  به» شرقيدروازة 
 .   كنيم  مي  توصيه  خوانندگان  را به كتاب
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   واحد در مقابل  سرنوشت  و يك  كرديم  جبهة واحد جنگ  و در يك  واحد داريم  هدف يك
  ؛ هرچند كه  را خواستاريم  حداكثر آن١، داريم]  ايران [  يان مال  استعمار و مقابل  و مقابل ارتجاع

 .  نيست ما اين بگوييد حداكثر ش  من به
 .شود  مي  وارد جلسه  دكتر حسن  نام  به در اينجا شخصي

   قانع  من  بگويم  كه خواهم  مي ، اجازه  حداكثر شما نيست  اگر شما بگوييد اين و اكنون
 خود شما   را؛ چون  مشترك  هدف  آن  به  رسيدن ام  پذيرفته  يعني  بشوم ؛ اگر قانع نيستم
  هاي  از مالقات  يكي خواهم مي.   نيست  شخصي  هدف  دنبال  به ينجا كسي در ا دانيد كه مي

 از   ستاد ارتش  مسئول نزار خزرجي«:   گفت  كه  كنم  را يادآوري گذشتة خود با سيد الرئيس
 و  الح الس اكل«؛   است حريص]  د رجويمسعو [  فالني گويد كه  دارد و مي شما شكايت

 كند و   را بفرستيد تا تحقيق ، كسي  دارم  چيز زيادي دانيد كه ر شما مي اگ  گفتم من» !المعسكر
  ؛ من نه«:   خنديد و گفت سيد الرئيس.  بگيرد  هست  ببيند و اگر چيز زيادي  را هست آنچه
 خنديدند و  ايشان.  را بگوييد  خودتان شود جواب مي:  گفتم» .  دادم  خزرجي  به  بهتري جواب
.   و اسلحه  پادگان  گرفتن  براي  عراق  به  آمده  ايشان  كه  است  خوب  خيلي  گفتم من؛  بله«: گفتند

  دانيد كه خود شما مي! »بخورد)  نوشابه (  بماند و درينك  در پاريس توانست  مي  كه در صورتي
و اگر ! ؟ راقچرا ع:  دارند  حرف   فقط يك١  تا ديگران  گرفته  يان ما  از آمريكا و مال لية دشمنانك

.  شود  ما بسته  در نيز بر روي خواهيم  ما باز شود، ما مي  بر روي اي خواهيد پنجره شما مي
   به  كه  افتخار ماست ؛ و اين  دهيم  انجام  كار سياسي خواهيم  نمي  كه  نيست  اين منظورمان

   روز گذشته  كه  وقتي دم ش  خوشحال خيلي.  ما بداند  را نقطة ضعف  اين  كه  ندهيم  اجازه كسي
.  هستيد  امور امنيتي  بعضي گيري  پي  مسئول  امنيت  شما در شوراي  كه  شنيدم از سيد نايب

ها   سال در آن.   بودم  در پاريس۱۹۸۶ تا ۱۹۸۱  هاي  در سال  داريد من  اطالع  كه گونه همان
                                                           

  قابل» جبهة واحد«و »  واحد هدف« بر  ، تأكيد وي رجوي)  و علني (  گذشته ادعاهاي و   خزعبالت  به  توجهبا.  1
 افتاد،   اتفاق  بود و آنچه  واقعاً چنين كه   است»  واحد سرنوشت «  او به تر تصريح  جالب ؛ و از اين  است توجه

   . كرد  را ثابت  آن حقيقت
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   اليزه  سفيد و كاخ  كاخ تند؛ هرچند كهگف  نمي  ما تروريست  با ما نبود و به گونه  اين  به دشمني
 را در   جمهوري  حزب  كسي  چه دانستند كه مي.   ارتباط داشتيم  هم  اليزه دانستند؛ با كاخ مي

  ي[ الوزرا  رئيس  و عليه  جمهوري  رئيس  عليه  و چرا عمليات  كسي  منفجر كرد و چه ايران
 ما   به  هم  تروريست  صفت دانستند ولي  مي  هم دانستند و خوب آنها مي.  داد انجام]  ايران
   بود كه  كرد اين  وزير ارشاد اعالم  عنوان  به  خاتمي  كه ، عددي بس  آتش تا مقطع. ٢نزدند

 .  اند  نفر از ما را كشته۱۱  مجاهدين
   عربي ه خارجة آمريكا  ب  از وزارت  است  گزارش  يك اين...   آمديم  عراق  به  كه اما از روزي

   را بيان  و مجاهدين  من  جنايات اند  مثال ليست  كرده  پخش  عربي  در كشورهاي  كه است
 مجيد وزير  حسن  و علي  ابراهيم ت با عز من ۱۹۹۴  در اوت] نويسد مي [  مثال عنوان كند؛ به مي

 . ام  داشته  و مالقات  جلسه  عراق  وزير تبليغات  حمادي كشور و يوسف
 را  ، مطالبي  است  گرفته  در دست  كه  متني  از روي رجوي

 : كند  از آنها را بازگو مي خواند و برخي مي

  ت در مجال  كه  روشني زنند و كلمات  ديگر را مي  مواضع ها و خيلي ، حرف  پرده در پشت 
  با من را   سيد الرئيس  تايمز عكس  روزنامة واشنگتن  در اينكنند؛ مثال  مي  چاپ خودشان

 هستند؛ و   حسين ام صد  در دست هايي ورق)  مجاهدين( آنها  اند كه  و نوشته  كرده چاپ
  هاي  روزنامه اين. كنند  مي  اشاره  گذشته  و سيد الرئيس  من  بين  كه  مسائلي  به همچنين
 دور   از عراق]  كه  است اين [  هم زنند و آن  مي  حرف  دارند؛ يك  روشني  و استعمار حرف ارتجاع

                                                                                                                               
  آورده  اش  خود و سازمان  را در عداد دشمنان صريحاً آمريكا  رجوي  كه  بوده  رسيده جايي   به  زمان  در آنكار. 1

 .  است
  گاه  هيچ  مجاهدين شد، سازمان  مي  متوجه الملل  بين  از ناحية پليس  كه  مشكالتيو   قضايي  تبعات  دليل به. 2

و ...)  و بهشتي دكتر   قتل منجر به (  اسالمي  جمهوري  حزب  انفجار در دفتر مركزي  مستقيم مسئوليت
صدر در   بني  اختفاي در دوران.  نپذيرفترا )  و باهنر  رجايي  قتل منجر به (  اسالمي  جمهوري وزيري ستنخ

  اعتراف. اند  نداشته  دست  در انفجار حزب  اظهار داشتند كهصريحاً   وي  به  در پاسخ  نيز مجاهدين ايران
  مجموعه در   مسعود رجوي  نماند كه ناگفته.   است  توجه قابل»   ويژه عمليات« دو مورد  اين   به  رجوي صريح

كند   مي  بزرگي  عمليات  به  اشاره تلويحيطور  ، به انتشار يافت »...  يكساله گزارش «  عنوان  تحت  كه گفتارهايي
   .  است  شده  انجام  خميني  رژيم كردن  آينده  بي  در جهت  گفتة خودش  به كه
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 را   كشورمان  از مرز عراق خواهيم شود؟ مي  مگر مي گوييم ما مي.   بگيريد از عراق شويد، فاصله
   مگر كسي گوييم  مي  و هميشه  است  ايران بخش  آزادي  ما و ارتش  استراتژي  و اين آزاد كنيم

 ياد  به.   است  مرز عراق مان ا ما انتخابو ام. بفرمايد بيايد!  را آزاد كند تواند از كاليفرنيا ايران مي
 آمد، با همديگر قرارداد   ما در پاريس  منزل عزيز به  طارق  كه  وقتي۱۹۸۲   در سال  كه آورم مي

  زند، پس  مي  از پيروزي  دم  در جنگ اگر خميني:   گفتم  جلو خبرنگاران  و من  امضا كرديم صلح
  يعني [  مقاومت خورد و اين  مي  شكست  خميني  كه خورد؛ و گفتم  مي  حسرت از دو سال
  دانيد كه مي.  خواهند شد  خارج  جنگ  از اين  پيروزمندانه  هستند كه  و عراق و مردم]  سازمان

 بود و با آمريكا رابطة   خوب  ارتباط شما با فرانسه هرچند كه.  كفر بود  زمان  در آن  حرف اين
   استعماري هاي  برنامه  شما بود و همين  عليه  شده  و اعالم ياسي س  داشتيد، باز فضاي رسمي

   خوب ؛ هرچند خودتان  است  بوده  كويت گن و ج  زمان  كمتر از اين   هرچند كه وجود داشت
 و  و ايران] را در آمريكا[»  ريگان« و  زند و مسئلة ايران  مي  دامن  فضا را اسرائيل  اين دانيد كه مي

 .  دانيد ، شما نيز مي ا در انگلستانر» تاچر«
   جنگ  در اين  كه هايي  همة خون  اينكه  به؛ مضافا  ديگري بكنم گيري  نتيجه خواهم مي
گويد   ما مي همة اينها به.   شما مربوط است  و سرنوشت  من سرنوشت]  به[،   است  شده ريخته

 شرايط شما را  گرچه.  خواهد بود اريخي ديدارها ت  اين ؛ بلكه  نيست  ما تصادفي  مالقات كه
    تا همچنان خواهم  را مي  ماكزيمم  چرا من  كنيد كه  شرايط ما را درك  كه  اما اميدوارم دانم مي
و  (  برسيم  خودمان  اهداف  كرد به  بيان  الرئيس  سيد نائب كه  گفتند، و همچنان  سيد الرئيس كه
   كه كردم  مي  را مشاهده  بعث  حزب  با كادرهاي سيد الرئيس   مالقات  تلويزيون  از طريق من
 بايد ياد   بعثي  يك  كه  چيزي گفتند اول  مي  چسبيد كه  من  به  خيلي  از سيد الرئيس  عبارتي يك

   را از دست  زمان  بعثي  دهد و وقتي  انجام  زمان بايد كار را در حداقل]   كه  است اين[بگيرد 
 از   بعضي  دو روز قبل  من بينيد كه اگر مي).   است  نداده  انجام  خود را خوب ظايف و بدهد يعني

   شما هرچه  كه  و از او خواستم  كردم  مطرح  الرئيس  سيد نائب ها را به موارد و درخواست
  ئيس سيد الر تا برابر اعالم]  بود  اين براي[ كنيد،   موجود را حل  و فضاهاي  مسائل تر اين سريع
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   شما تقديم  به ، شكايت  را نكرديم  از زمان  حداكثر استفاده  از اينكه و من.  نرود  از دست وقت
 ما   گذشته  ماه۷ در   اما جداً باور كنيد كه  بياورم  مختلف  فاكتورهاي  برايتان خواهم نمي.  كنم مي

.   را داشتيم  عمليات۴۰   انجام مكان ا  مدت  در اين  كه در صورتي.   داديم  انجام  عمليات۴] فقط[
  دانم مي.  امور ما قرار دادند  شما را مسئول  داريد و لكن  زيادي  شما مشكالت  كه دانم  مي من
   چه  در خصوص دانيد كه  را بهتر مي  ندارد و شما نيز اين  ما اصالت  بين  سوظ تفاهمي  هيچ كه

   كاملي  آشنايي  عربي  مصطلحات  ما در خصوص نيد كهدا ؛ و شما بهتر مي كنيم  مي  بحث چيزي
 تا   كنيم  را بيان مان هاي  خواسته  چگونه  كنيد كه  ما بياموزيد و بايد تصحيح  و شما بايد به نداريم
   را شروع  مسلحانه  جنگ  كه  است  ماه۴ و   سال۱۸   مدت اآلن.   ندهيم  را از دست زمان
  كنم  نمي  از شما پنهان١. ام  داده  را از دست  هزار نفر از مجاهدين۱۲۰  تا امروز من.  ايم كرده
 سيگار شما  ، چون  بكشم  بدهيد از سيگار خودم اگر اجازه (  ساعت هاي  و ثانيه   تيك  تيك كه

  تأخير به.  و تأخير كرديد  تأخير شده گويد كه  مي  من  به  ساعت هاي  دقيقه تمام)   است قوي
 در  يانداند مال  و دنيا نمي ايم داده  ها را از دست  ما خون  بلكه  نيست  مال  دادن  از دست معني
   ما داريمواقعا.   كار كرد در ايران  چه شايد بيشتر دنيا بگويد شاه. اند  كار كرده  چه ايران

؛ زيرا   از آن رصدي د شود؛ حتي  نمي اند گفته  كرده  در ايران يان مال  كه  كارهايي  كه گوييم يم
 در   اجناس  هستيد ولي  شما تحريم  كه  است  سال ده. شود  مي  بيان  اسالم  پوشش تحت

 ۷۷   دقيق  صورت  به  ايران  روز جمعيت در اين.   است تر از تهران  و ارزان  است بغداد فراوان
 و   از تاريخ اي خالصه. اند ه دوخت  ما چشم  به  تغيير نظام  براي  مردم  و اين  نفر است ميليون
 از  افرادي.   نيست  در صحنه  و آنجا ديگر كسي  ما موجود است  در مقاومت  ايران تمدن

  دهند؛ مثل  نمي  انجام  هستند و كاري  در خارج نفره  چند هاي  گروه  نام استعمار و تحت
  يي مال  و رژيم مانيم ا مي فقط م. نيستند كنند و جدي  نمي  كاري  شما كه  معارض هاي گروه
 .   ايران

                                                           
   ارقامكنار در   هم ؛ آن  رو هستيم ، رو به» ام  داده از دست...  من «  از قبيل  رجوي متداول  هاي  با گفته همچنان.  1

 .    سازمان شدگان  تعداد اعدام ليتخي   علمي و  نجومي
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   مالقات  را در پاريس  من  كه  وقتي  مدير جهاز مخابرات۱۹۸۴ و ۱۹۸۳  هاي در سال
   يا اينكه  بكنم  غيبت خواهم  مي  از كسي  نشود؛ تصور نكنيد كه تفاهمءسو (  او گفتم  به١كرد، مي

 ديگر   خود را براي  و امكانات  وقت  اميدي نهگو  هيچ شما بدون)  خواهم  مي  خودمان  براي چيزي
 ۱۳ از  ها پس  گروه  اين  از ميان كنيد كه  مي مشاهده. كنيد  مي  هزينه  ايراني  معارض هاي گروه
 از  يك  شما هستند و كدام ها همراه  از گروه يك ، كدام  است  گذشته  كويت  از عمليات  كه سال

 اخير  سال 15-10در .  ندارند اي آينده]  آنها كه[دانيد   مي  خوب خودتان.  هستند آنها در عراق
   بدون  عراق  در صحراي  جوان دانيد هزاران  مي  خوب خودتان! ؟  است  مانده  در عراق  كسي چه
   سال۱۵   دارند؛ زيرا كه  امكانات و كمتر از افراد عراقي] برند سر مي به [  و زندگي  و سرپناه خانه
 دارند و از   و انگليسي  آمريكايي هاي  از آنها گذرنامه اند و خيلي  خريده  جان  به  بوده رچه ه است

   چه  نظر شما اينها در عراق كنيد و به  فكر مي چه.  و باسواد هستند  معروف هاي خانواده
 خواهند؟   مي

 كربال؛  اول: شناسند ي را بيشتر نم  مكان  افراد فقط سه  اين دانند كه  مي  مخابرات برادران
   بسيار خوب  كشور معاند و دشمن۳۰   در مقابل  عراق  ثبات٢.  قبرستان ها؛ و سوم  پادگان دوم

 و  ، مسئلة عجيب در كنار آن. باشد  مي  سيد الرئيس  رهبري  فقط معني  و اين و استوار است
    وجود مجاهدين تر است ت وجود ندارد و شگف  قرن  در اين  مانند آن كه]   ديگري [ شگفت
 كشور   بر مسائل  و اينها عالوه  است  شده  آنها اقدام  عليه  از هر جهتي ؛ چون  در عراق است

 و اگر  كنيم  افتخار مي  خودمان  سرنوشت ما به.  هستند  سهيم  شما هم ، در مشقات خودشان
شما .   است  دليل  همين  به كنم  مي و اگر تأكيد  مسير است ، در اين خواهيم  مي بينيد چيزي مي

  اگر درست.  بسيار زيبا بود  من  براي  گفتيد كه  من  به اي  جمله  روز گذشته  خداحافظي هنگام

                                                           
 / ٦٣ و ٦٢  هاي سال  ، طي  در پاريس عراق  امنيتي    اطالعاتي  دستگاه  مسئولبا   مالقات  به  رجوياشارة.  1
 را   عراق  اطالعاتي  و دستگاه  سازمان  بين ت بر وجود سابقة مود مبني از اظهارنظرها   بعضي ت ، صح٨٤ و ٨٣

   اطالعاتي  هاي  بيشتر با شخصيت  رجوي  و شخص سازمان    تبليغاتي هاي  مالقاتبجز  اصوال. كند  مي اثبات
   حكومت در دوران (  فرانسه  اطالعاتي ويس سر  با رئيس  حسنة رجويرابطة.  كشورها ديدار داشتند امنيتي

 .   خبر داشتند ها از آن  خيلي  كه  است  مسائلي از جمله) » ميترانفرانسوا «
 .  كند  ميتصوير را   در عراق  حضور سازمان  سال٢٠ دستاورد  ، رجوي  واقعدر.  2
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   از اين   كه شناختم در ابتدا شما را نمي» .شما ضد تحقير هستيد«:  گفتيد  من ، به  باشم شنيده
   اين  خداحافظي  بود  و زمان  نكرده  معرفي  هم به ما را   كسي  چون خواهم  مي  معذرت جهت
  ، احساس  جمله  خاطر اين به.  خواستم  مي  من  بود كه  چيزي  آن  گفتيد و درست  من  را به جمله
 .    شما را شناختم  خيلي  ساعت  يك  در اين  كه كردم

   را نيز توجيه  در مخابرات تان خود  ديگر برادران  كه  و اميدوارم  بگويم خواهم  مي  كه مطلبي
 و يا   و تلفن از پادگان ( كنيم  اصرار مي  آن  و روي خواهيم  مي  اگر ما چيزي  كه  است كنيد، اين

 شما   براي  كه  زيادي  زحمت رغم  علي  كه  است  دليل  اين به)   عراق خودرو و ورود خودرو به
   ما را نگاه  كه  عالم  اين  كنيد به نگاه. دهد يگر پيوند مي همد  ما را به  كه  است  چيزي دارد، همان

   استراتژيكي جواب.  هستيد  چرا در عراق كنند كه  مي  سؤال  از من  ايران  مردم كنند؛ و حتي مي
   از طريق  رژيم بخش و سرنگوني  آزادي  ارتش  دليل  به  كه دهم  مي گونه  آنها را اين و سياسي

 بر  است [  دليل  اين١. وجود ندارد  حملة ما از عراق  براي  مشكلي گونه  هيچ يرا كه؛ ز  است عراق
اند؛ و   زنده  و ايدئولوژيكي  حربة سياسي اند، با اين  اينجا آمده  از آنجا به  كه  و زناني مردان]  اينكه
   از درخواست مروان ابواحمد و يا ابو   شما از جمله شايد اخوان.   است  و بازدم  دم  سالح اين

.   اينها فشار هست  روي  كه فهميم  مي كنند و ما خوب  مي  تحمل شوند؛ ولي  مي  ناراحت عمليات
  نگه[  بس را بعد از آتش]  بخش آزادي [ شود ارتش  نمي  كه  است  و بازدم  دم حقيقتاً اين

  ؛ بدون ايم  حفظ كرده  و بازدم  دم با  عراق  را در صحراي  آن  كه  است  سال  يازده و اآلن]  داشت
 و   است  سرنگوني  در حال داند كه  مي خوب]  را اين[ ما  دشمن.  باشد  داشته  امنيت اينكه
 و   هوايي  تروريستي  عمليات  انجام  دليل  خواهد شد و اين  سرنگون  ارتش  اين دست به

 . است]   اسالمي توسط جمهوري [  و زميني موشكي
   آن  به  كه شما فهميدم]  سخنان[ از   خود كه  عملياتي  كارهاي  به  بپردازيم  فرصت در اين

                                                           
   به  كه  داشته  محذوراتي  ايران  از جمله خود با ديگر كشورها  و سياسي ديپلماتيك   در تعامل  عراق دولت.  1

 و ظاهراً قصد   شده  بيان  زيركانه كه   اشارة رجوي.   است كرده  ايجاد مي  سازمان  براي  موانعي  گاه  دليل همين
  توأماً   بي و ايجا  سلبي  صورت  در اينجا به  البته  كه  است  موانع همين  بهها اندازد    عراقي  زمين  را به توپدارد 
  ! قرار دهد  رودربايستي ها را توي  تا عراقي  كردهذكر
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؛  گذرم  و نمي  دارم  از شما شكايت من.  بگيريد  كار را بيشتر جدي  اين دهيد؛ ولي  مي اهميت
  س رئي روز اول.  ها دارم  از خواست  بزرگي  صورت  يك  هم  و اآلن  رفته  از دست  وقت چون

   از اين ؛ و من» خود بگوييد  عراقي  دوستان خواهيد به  مي  كه هر چيزي«:  گفتند  من جمهور به
   خورده  ما با شما گره ؛ زيرا مصالح كنيم  نمي  را از شما مخفي ما چيزي.   شدم  خوشحال حرف
   اما اين باشيم   داشته  اختالف  شايد در عمليات١.  است  ما مشترك هاي  و ضررها و آسيب است
 شما  ؛ هرچند كه  كنيم  شما روشن را براي]  نبرد ي[ها  و ميدان  همة مسائل  كه  است  اين باعث

   اين  كه  معتقد هستم  من  باشيد؛ ولي  باشيد و مخالف  داشته  نظر ديگري  و يا اينكه بگوييد نه
   من  كه  وقتي  الرئيس سيد نائب   شاهد بوديد كه شما روز گذشته.   است  برادري  و رسم راه

   حقيقت ؛ و اين»  داريم  هدف ما يك«:  گفتند؛ گفتند  باشد چه گونه  متحد شما بايد اين  كه گفتم
   .  كنيم بيان]  شما براي[ها و دردها را   خواست توانيم  مي  هستيد كه  و شما تنها كسي است

 و با   كنم  برادر مسعود بيان به]  را چيزي [ خواهم  مي  من در حقيقت.  متشكرم:  حّبوش

  معني[ را   آن تا وقتي: گويد  مي  نزد عرب  و منطق ؛ حكمت  بكنم  صحبت صراحت

   توافق  يك هدر ابتدا ما بايد ب.   نخواهيم  از كسي  چيزي ، هيچ ام نفهميده] ها را درخواست

،   هستم  مخابرات  مسئول  من و امروز كهايد   داشته  توافقاتي  شما از قبلقطعا.   برسيم كلي

 سيد   دستور و نظرات  همان  من  و نظرات خطّمشي. كند  مي ها فرق  و ديدگاه نظرات

   كرد و شايد در بعضي  خواهيم ها تسريع  از گام  در بعضي باشد؛ هرچند كه  مي الرئيس

   صحبت  عراق  از انتخاب خود هاي شما در صحبت].  بخورد  چشم به [ ها شتابزدگي از گام

 و   شما بوده  خاطر آرمان  به،  است  انتخاب  بهترين اگر اين.   است  انتخاب  بهترين كرديد كه

 اوال:   است  بوده  داليلي  به ق عرا انتخاب. ايد  كرده  را انتخاب  عراق  نگذاريد كه  بر من تيمن

كنيد   مي  مبارزه  آن  براي  كه  آرماني  و اين داريد؛ هايي  هستيد و ديدگاه شما مبارز انقالبي

                                                           
و »  مجاهدين« و  ام صد  مصالح  خوردن ؛ گره  است جه تو  قابل  مسائل اين بر  ر رجوي مكر تأكيدهاي.  1
 .  كنيد   اضافه  قبلي هاي  فرموده را نيز به» ها  در ضررها و آسيب  و مجاهدين امصد  اشتراك«
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   را؛ و در يك  خودمان  خود را داريد و ما نيز آرمان شما آرمان. شود  مي در اينجا موفق

ها و   آرمان  ولي  هستيم  متفاوت هايي  در آرمانبعضا.  تيم هس  مشترك  و آرمان زمينه

   را اذيت  عراق  كه  باشيم  داشته اي همسايه  آرزو داريم.   از يكديگر دور نيست مان اهداف

   دست  آن  به  و ضرورت  احتياج  در زمان  كه  باشيم  داشته اي  همسايه نكند و آرزو داريم

   عرب ت ام طور كه  همان ولي.  باشد شته دا  اسالمي  مناسبات  كه اي ؛ همسايه دراز كنيم

] حتماج[شما .   است  شده  مشكل  نيز دچار اين]  و موضوع كيس [ ، اين  بال شده دچار اين

:   بر اينكه  داشتند مبني  عزيز صحبتي  طارق  پيش  ماه۳كنيد؛ حدود   مي گيري اخبار را پي

  ؛ مانند ايران  شويم پيمان  هستند؛ متحد و هم  تاريخ  داراي  كه  با كشورهايي توانيم ما مي«

  سري  و يك  دارم  عالقه  تاريخي  مسائل  به  نسبت  من دانند كه  مي دوستانم» . و تركيه

   از آنچه ، بيش  لحاظ تاريخي به.  فرستاد  شما خواهم  براي شاءاهللا   ان  كه  دارم نوشته

 از آنها دردآور و   ما وجود دارد و بعضي  كشورهاي  بين  قوي ، پيوندهاي  شده اعالم

   كه  است بار اين ؛ اما تأسف  است منفي   و هم  مثبت هم.   است  نيز خطرناك بعضي

  شود دشمني طور مي چه.  كار گرفتند  را به  كردند و آن  از دين آخوندها استفادة نادرست

 از  ما جزئياتي! تفسير كرد؟)  عراق( كشور   در اين  ايشان  سكونت  به  را با توجه خميني

 جمهور   از رئيس  و عراق  ايران  در جنگ؛  داريم  امنيتي  او در دستگاه  و اطرافيان خميني

   بود كه جمهور اين  رئيس  جواب  ولي  از آنها را رسوا كنيم سري  يك  كه  كرديم درخواست

   در اين من. » شويم ، وارد نمي  است طور كوچك  اين  كه  و دركارهايي  هستيم ما بزرگ«

   صاحب  ايشان ؛ زيرا كه  كنم  صحبت ان ايش  و بيانات  دربارة كلية نظرات توانم  نمي جلسه

 ضرر ما باشد   به  است  ممكن  لحاظ تاكتيكي  به  آن  كردن  هرچند عنوان  كه  است اصولي

ها   بسا واژه ؛ و چه  مبدأ است  مثابة يك  به  ايشان ، نظرات  رهبر تاريخي  يك  عنوان  به ولي
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 .  داريم  زيادي  خيلي هاي مثال. رسانند را ب  عميق  خيلي  نتوانند معناي  تنهايي به

،   العام در امن.   در كار اعتقاد دارم  صراحت  و به  كنم  را بيان  مطالبي خواهم  مي من

  ميليون 52   آن  ارزش  كه  موادمخدر را پيدا كرديم هاي  از قرص  مقداري  پيش  ماه۶حدود 

   مواد برود به  اين  بگذاريم  كه ما گفتيم.  رفت  مي  عربستان آمد و به  مي دالر بود؛ از تركيه

ها و  ؛ مانند ماشين  كنيم  تهيه  آن  را از پول  مورد نياز خودمان  و امكانات  عربستان طرف

  ؛ يك  است  در بيايد، حرام  از حرام هرچه «  بود كه  اين  سيد الرئيس جواب.  ديگر چيزهاي

. » برود  مواد از بين  شود و كلية اين  تشكيل  العام من مدير ا  مسئوليت  به كميتة مشتركي

   خاكريز در دست  ايجاد يك  به  شروع ها دو خاكريز داشتند ولي  سوري۱۹۸۵  در سال

زنيد و  مي]  عرب [ ت ام  از وحدت  دم چگونه«:  ا گفت آنه  به سيد الرئيس.  ديگر كردند احداث

 .   موارد ديگر و خيلي» ! خواهد كرد  شما را لعنت تاريخ! خواهيد خاكريز ايجاد كنيد؟ مي

 شما   روي  از ناحية مردم  كه  فشارهايي  دليل  به مند هستيد كه  عالقه شما خيلي

 در شرايط   زمان  نيز در همينما.  دهيد  خود را انجام هاي ها و برنامه ، نقشه هست

   مسئله  اين  در معرض  كه ستيم ه اس حس  نوبة خود خيلي  و به بريم يسر م  به اسيحس

    كه  خودمان  اعتقادات رغم  موارد، علي در بعضي.  قرار نگيريم)  شرايط  ايجاب عدم(

   آيا به  كه  بپرسيم  عراق كند  اگر از مردم  مي  را ايجاب  چيزي  شما نيز چنين هاي آرمان

خواهند؛ اما آيا شرايط نيز  مي را   چيزي  چنين  درصد مردم۸۰ يا خير،   كنيم  حمله كويت

   بردن  بر از بين  مبني  دنيا سؤالي خير؛ اگر از كلية مسلمانان! دهد؟  را مي  اجازه اين

  گويم  مي بنابراين! كند؟  مي  آيا شرايط ايجاب دهند؛ ولي  مي  مثبت  شود، جواب اسرائيل

 و   و سبك  بايد بررسي گوييم ؛ و فقط مي گوييد نيستيم  شما مي  آنچه  ما مخالف كه

ترديد ما  بي.   را بدهيم  خسارت  كمترين  و هم  آوريم دست  را به  هدف  كرد تا هم سنگين
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دهد   مي  نشان  و هست  بوده  و مخابرات  العام  در امن  سابقه آنچه.   داريم  مشتركي هدف

   در اين  و فردي يامده ن دست  به  عراق  عليه  از مجاهدين  مورد جاسوسي  يك  تاكنون كه

 و   بترسيم  از مجاهدين  كه  نداريم  هيچ مشكلي بينيد كه  مي١.  است  دستگير نشده رابطه

   قبال در شما اين  آيا ادارة مخابرات  كه  كنم  از شما سؤال  هستم مايل.  از آنها احتياط كنيم

 شود،   انجام  مجاهدين  عليه وده قرار ب  كه  هر عملياتي  كه  را ايجاد كرده ع و توق احساس

  دهند؟    شما اطالع به

 ما   عليه  قرار بوده  كه  است  تروريستي  عمليات منظورتان... دادند  نمي خير؛ اطالع:  رجوي
  شود؟   انجام

 ...  شود  انجام شد و يا قرار بوده  مي  انجام  كه عملياتي:  حبوش

   قرار است گفتند كه دادند؛ فقط مي  نمي  را اطالع همة آنشد و   نمي  داده خير؛ اطالع:  رجوي
 .   شود  انجام عملياتي

   و امن  عراق  امنيت  عليه  كه  و عملياتي هر عمل):   مخابرات  افسران  به خطاب ( وشحب

 باشد،   شوند و مرتبط با مجاهدين لعمط] ها  دستگاه اين[ بگيرد و  ام انج  و مخابرات العام

   العام  و امن  مخابرات  بازداشتگاه  اگر با همديگر به اآلن.  شود  مطلع مسعود رجويبايد 

   اين اند و داخل  دستگير شده  كه بينيد افرادي ، مي  كنيم  سرشماري  به  و شروع برويم

 زياد   هم اند و خيلي  آمده  عراق  به  مجاهدين  زدن  براي اند كه ها هستند، كساني زندان

   عمليات  براي  كه دهند؛ افرادي  مي  افراد تشكيل  را اين  زندانيان  اعظم  قسمت د  يعنيهستن

                                                           
داشتند،   ميابراز   عراق  به  نسبت  مجاهدين كه  اي آيد، با همة سرسپردگي  ميبر  وش از اشارة حب چنانكه.  1

  چه   گاه  هيچ  مجاهدين شود كه  مي ضمناً روشن. اند  نبوده اطالعاتي    امنيتي هاي  دستگاه  از كنترل خارج
  اي  سابقه  نداشتند و چنين  عراق عليه  آوري  و جمع عاتي اطال  فعاليت ترين  كوچكاجازة در خفا   آشكارا و چه

 .    نيست  در دست از ايشان
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  ١.اند  آمده  خلق  مجاهدين عليه

 اگر از   هستيد ولي مشتاق]  ايران [  در داخل  عمليات  انجام  شما براي هرچند كه

   در عراق  مجاهدين چنانچه«: گويند  كنيد، مي  سؤال  هم  و مخابرات  العام  امن نيروهاي

  اندركار در امن  اگر از افراد دست٢»!تر بود  راحت  ما خيلي  براي  ايران  عليه نبودند، عمليات

   كه  است  امور افرادي گيري  پي  از آنها كارشان  از نيمي  كنيد، بيش  سؤال  و مخابرات العام

 .  اند  را داشته  خلق  مجاهدين  عليه قصد عمليات

 ...   داشتم ؛ اطالع بله:  رجوي

   سال۹ در   باشيد كه  داشته  ما، شما بايد اطالع  استراتژيك  پيمان  به با توجه:  وشحب

   است  دستور سيد الرئيس  طبق ؛ اين  است  دستگير نشده  نفر كمونيست  يك  حتي گذشته

؛   است  دستگير نشده  بعث ب حز  نفر از افراد انشعابي  و يك  عربي  نفر از قوميت  يك كه

 از   مجاهدين  عليه  عمليات  انجام  براي  هستند كه  نزد ما كساني بيشتر افراد دستگير شده

   عمل  عراق  در داخل  كه درصد كساني 95 تا ۹۰،   داريم  كه  شاخصي طبق. اند  آمده ايران

اند؛ و در   آمده هايي  هدف  زدن ايبر]  ايران [  رژيم  از طرف  هستند كه هايي كنند، عراقي مي

   اهداف  زدن  ما بر روي  كه  زماني  بنابراين٣.  است  خلق  مجاهدين  عليه  آنها عمليات رأس

   دشمن  وقتي  كه  كنيم  توافق  هم  واقعيت  اين ، بايد روي گذاريم  مي  برنامه  ايران در داخل

                                                           
 در  ام صد  رژيم  آنها به  سرسپردگي ان و ميز  وجود مجاهدين ها به  عراقينيازشود،   مي  مالحظه  كهطور همان. 1

   از مجاهدين گيري ضربه و   حفاظت  مصروف  امنيتي هاي  سرويس هاي  از فعاليت  بخشي  كه  است  بوده يحد
  مخالفان»    زندانيان  اعظم قسمت « وش حب  قول به    از زندانيان  تعداد زيادي ؛ تا آنجا كه  است شده  مي خلق

 .  اند رجوي
  را  در عراق گذارند و حضور سازمان  مي تها من ، باز عراقي» از اوامر اعتاط «وها   همة سرسپردگي  رغم به.  2

 ! كنند  مي  عنوان  و مزاحم مانع
   و تالش  با مجاهدين ، مخالفت  عراق  رژيم  اپوزيسيون  در ميان رساند كه  مي وشحب   و تأكيدهايتكرارها.  3

   به  بردن  باشد مگر پيتواند نمي  ، چيزي  آن ؛ و علت  است  بوده  عاّم مبارزاتي  اصل  آنها يك  به  زدن  ضربه براي
 ...  و  از كرد و شيعهاعّم   عراق   مردم  مبارزات  در سركوب  سازمان ين ا نقش
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اگر .   شما و ماست  مشترك ، دشمن  خلق هدين مجا  زدن آيد اينجا براي شود و مي بلند مي

 كار را   دهند، بايد اين  را انجام  آن  كه  خواستيم  و از مجاهدين  كرديم  را مشخص ما اهدافي

 كار   شما نيز بايد اين ، در نتيجه كنم  مي  در اينجا از شما حمايت  من  كه  وقتي١. دهند انجام

  آيد، ضربه  مي  عراق  به  مجاهدين  زدن  براي  كه  كسي  آن ه ب  بتوانم  دهيد تا من را انجام

 كنيد و   عمل  از اهداف  بعضي  نيستيد روي  شما مايل  كه  است  اين  فهميدم  من آنچه.  بزنم

 توسط   دو نفر از مجاهدين  دستگيري  در خصوص  ديروز از من٢. هستيد  آن مخالف

   ايران  به  طالباني  دو نفر را جالل  آن  كه دهم ما خبر مي ش به.  كرديد  سؤال  طالباني جالل

   سؤال گيري  پي  از مسئول من.   است  داده  تحويل  ايران  درصد اينها را به۹۰.  داد تحويل

   به  شاخه  از اين اند؛ جالل  كرده  صحبت  طالباني  با جالل  دو مرتبه  كه  گفت  و ايشان كردم

    داريم  ايران  در داخل  كه  و منابعي ؛ اما اطالعات  است  مانند روباهپرد و  شاخه مي آن

 را  اين. اند  كرده  ايران  دو نفر را تسليم  اين   گفتند كه  جالل  ما در نيروهاي  نفوذي منابع

 .   شما گفتم  اطالع جهت

 د؟ ان  كرده  صحبت  با جالل  عراق  دولت  شما از طرف  برادران يعني:  رجوي

،   اينجا بيايم  به  مخابرات  مسئول  عنوان  به  من  از اينكه  را شما قبل  مطلب اين: ابواحمد

گير   پي  بود كه  را مأمور كرده  مخابرات  نيز برادران  وقت  بوديد؛ مسئول  كرده سؤال

ها را آن]  جالل[   كه  گفت  را برادر عصّام  و جواب  كردم  ديروز سؤال من.  باشند قضيه

                                                           
  گويد كه  مي چون( دستور  طبق    و مجاهدين كرده  مي ص را مشخ  اهدافيها عراقي   اينكه  به وش حب تصريح.  1
   كمكي  سركوب مثابة نيروي  به   مجاهدين  نشانگر نقش اند، هم داده  مي انجام)   دهند  كار را انجام اين» بايد«

 .    جريان  اين  بازگوكنندة مزدوري  و هم  است صّدام
ها    چرا شما عراقي  كه  است  اين  رجوي حرف! گيرد  مي  پيش ، دست  داده  خرج به   در اينجا زيركي وشحب.  2
شويد؛   مي گذاري  و بمب زني مپارهخ و   ايران  به  نفرات  اعزام  انجام مانع    سياسي هاي  مصلحت  استناد بهبا

   شما تعيين  ما براي  را كه  عراق  داخل  اهداف  استبهترشما : گويد گيرد و مي  باال مي  دست  حبوش ولي
 .  برويد كار در  خواهيد از زير اين آوريد و مي  در مي هشما دب!  نكنيد  را تعيين چيزي   بزنيد و خودتان كنيم مي
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   عنوان ، به  است  صفت  روباه  طالباني  جالل گوييد كه  مي وقتي:  رجوي.    است  داده تحويل

  كرديد؟   گرفتيد و صحبت  با او تماس عراق

 مسئلة   يك بهتر است...    كردم  با او صحبت  عراق  مخابرات  عنوان ؛ به ، بله بله:  حبوش

 نيز   مدتي  اينكه  به خوانيد، با توجه  مي  قرآن شما كه:   را از برادر مسعود بپرسم شخصي

  را ياد نگرفتيد؟    عربي  هستيد، چرا زبان در عراق

  المثل  ضرب  عنوان  شعر به  يك گوييد؛ اما در فارسي  مي شما صددرصد درست:  رجوي
   در كارهاي  كه مال هاي  شيطان ؛ اين»  كنم گي بند  من  كه  كجا گذاشت شيطان «  كه است

 !   كار را بكنم  اين  كجا گذاشتند كه١كنند،  مي  دخالت  هم روزانة من

 بايد باشد؛   روزانه  از كارهاي  يكي  عربي  زبان  ياد گرفتن  كه كنم  فكر مي من:  وشحب

 .   از مبارزة شما بايد باشد جزئي

   . خواهم  مي  معذرت گوييد و من  مي ؛ صددرصد درست بله:  رجوي

  من.  دهد تواند انجام  بگيرد، مي  تصميم اي  هر مسئله  اگر روي  هر فردي چون:  وشحب

 .   نويسم  و مي  كرده  مطالعه  تا دو ساعت  يك  اما روزانه  زياد است  خيلي مسئوليتم

 ...  خواهم اما از خداوند مي! شود  مي ام  حسودي  من قدر نگوييد كه اين:  رجوي

 تو   به همسر عراقي.  دهم  مي  شما نشان  را به  عربي  ياد گرفتن اه ر من:  وشحب

   را جايي  مسئله فقط اين)   و حاضران خندة مسعود رجوي! ( كند  تو كمك  تا به دهيم مي

  ٢! نكنيد مطرح

   از اين٣  خواهر رئيسه  كه  است  اين  و آن  شما بگويم  را به  نكته بگذاريد يك:  رجوي

                                                           
! كنند  مي  روزانة او نيز دخالت  در كارهاي ي آخوندها حت  كه  است» بزرگ«و »  مهم«در ق  آن رجوي.  1

   .دارد نيز ظهور   وي  سّري  فوق  در مذاكرات ي حت  شخص  بيمارگونة اين رترنگري خودبو  بيني خودبزرگ
  اش  عراقي  و اربابان ة رجوي رابط ، نوع  نيز مشهود است  مذاكرات  ديگر متوندر در اينجا و نيز  چنانكه.  2

 .  شود  مي  رد و بدل  راحتي  نيز به هايي  شوخي  چنين  كه  است قدر سخيف  آن گاهي
   . است)  رجوي   ابريشمچي( قجر عضدانلو   مريممنظور.  3



 براي قضاوت تاريخ

 ١٢٦

   جوك يك! شود  مي  او كم  زحمت كند؛ چون شود و تشكر مي  مي  شما خوشحالپيشنهاد
   رفتن تنها راه  را بياموزد، در آخر كار نه  كبك  رفتن  راه  خواست كالغ :گويد  مي  كه  است فارسي
 پيشنهاد شما نيز  ترسم  مي من!  كرد  خود را نيز فراموش  راه رفتن  بلكه  را ياد نگرفت كبك
 ...   ياد نگيرم  را هم  ببرد و عربي  را از ياد من رسيفا

   در لندن  عراقي  از دانشجويان يكي.   شما بگويم  را به  نكتة ديگري خواهم مي:  وشحب

   شخص  پدر اين  دليل  همين به.  ياد نگرفت]  انگليسي [  زبان  شخص خواند؛ اين  مي درس

   از يك پس.  را نشنود  عربي  شد تا زبان  ساكن نگليسي ا  يك  و در منزل  انگلستان  به رفت

 ! اند  شده  زبان  عرب  خانه  كلية افراد آن  كرد كه  آمد و مشاهده  شخص  پسر اين سال

   بدهند تا من  وقتي  دوستانم  كه  اميدوارم  و من  است  شما درست  مطلبحقيقتا:  رجوي
   به  محكوم  شاه  در زمان من.   شما بگويم  را براي  مطلبي  يك خواهم فقط مي.   كنم مطالعه
  ، اين كنم  مي  حس  كه  چيزي  آنحقيقتا.   بودم  شاه  مختلف هاي ها در زندان  و سال  بودم اعدام
در .   است  صددرصد بهتر بوده  من  براي  سالة گذشته20  از زندگي  زندان  وضعيت  كه است
   و بدون  توطئه  بدون  روزي  بخوابند؛ هيچ  راحت  روز مجاهدين  يك  كه  نشده  سال۲۰  اين

 .    است  آمده  و كلمة اسالم  نام  ما به  دشمن كه ؛ چون]  است نبوده [ خونريزي
   شاه سپس» .اند همة افراد ايستاده«:   گفت  شد، خميني  شروع  با عراق  جنگ ببينيد؛ وقتي

 در   كسي  گفته  سيد الرئيس اينكه.  كردند گراها نيز كمك ليم) ؟(١؛ شوم  مي  خلبان  من گفت
،   توده  حزب اما در ايران.   است  سيد الرئيس  و كرامت  دستگير نشود، از بزرگي عراق
   جنگ  سمت  آنها را به  خميني  ديگر كه هاي  گروه  و همه طلبان ها، سلطنت گراها، ليبرال ملي

   مواجه  ما با مشكلي  كه  نبوده  روزي هيچ. ٢ خود كرد  كوچك يب ج  را داخل  كرد، همه بسيج
 در آمريكا و هلند   و دادگاه  دو محاكمه  اآلن همين.  مالّ ها نباشد  از طرف اي  و توطئه نباشيم
 .    باشيم  اوضاع ، بايد مراقب  ايران تا شرق)   در فرانسه اي منطقه ( از ليون.  داريم

                                                           
 .    است  گرفته صورت   لفظي  اشتباهاحتماالً.  1
 ...  كرد و شان  زد، دستگير و اعدام  ضربهآنها   به  كرد ولي استفاده   همهاز   خميني  كه  است  منظور اينشايد.  2
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   زبان  شما دربارة يادگيري  حرف  موقعيت  اما در اين  بياورم  بهانه اهمخو  نمي در حقيقت
   زبان يادگيري [ ؛ اين  است  شما درست حرف.  خورم  مي  حسرت  و من  است  درست عربي
 .    است  اقتضا كرده گونه  و شرايط اين  موقعيت  ولي  است  از مبارزة من جزئي]  عربي

 ما  گويند كه  مي  مجاهدين  از مسئولين تعدادي:  د رجوي مسعو  از همراهان يكي

 كنيد،   اخير را مطالعه  چند سال  اين اگر شما تاريخ.  كند  برادر مسعود استراحت ايم نديده

   براي شايد اين.   است  نكرده  استراحت  خودش  روز در اتاق  يك  مسعود حتي بينيد كه مي

   بار بايد مراجعه  يك  ساعت  هر نيم  سازمان ز مسئولين ا  تعدادي  باشد ولي شما عجيب

او .  كلية امور باشد  نمايد و در جريان  را بررسي  وضعيت كنند تا مسعود آخرين

 .   امور قرار بگيرد  كليه  باشد و در جريان  در صحنه  و مجبور است1 ندارد استراحتي

 .   شد  ارائه  بود كه  نظريه  شما يك  براي اين:  رجوي

   اين  باشد؛ ولي داشته   نفر وقت  اندازة سه  به  سيد الرئيس  كه  آرزو دارم من:  وشحب

 تو  به! برادر مسعود... ها  تأخير در برنامه اما در خصوص.  پذير نيست قآرزو تحق

  گر بهدر اجرا  اما  ا.  بود  با شما خواهيم  برسيم  توافق  به  كه  ما سر هر مسئله  كه گويم مي

   شما ابهامي  را شما بايد بدانيد تا براي  آن علت)  شود  متوقف عمليات ( ايست:  شما گفتم

با .  باشيد  را ندانيد و در ابهام  آن  علت ولي»  ايست «  شما بگوييم نبايد به.  نيايد پيش

انداز   و چشم  آينده  به   با توجه بسا در آيندة نزديك ، چه  مشترك  دشمن  به توجه

 كار   تيم  يك  عنوان از حاال ما به.   كنيم ف مكل هايي  مأموريت  شما را براي  مخابرات

                                                           
  فاقات   واقعيت  اين اند، روي  بوده  نزديك  رجوي به    تا عراق  فرانسهازها    سال اين   در طول  كه  كسانيهمة.  1

 روز بعد در    معمولطور به   يولخوابد   مي  و ديرهنگام  بيدار است  از شب  تا پاسي  هرچند رجوي نظر دارند كه
   .  است  ظهر در خواب تا حوالي
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   1.  داريم  مشترك  دشمن ؛ چون  خواست  را خواهيم  از شما كارهايي ؛ يعني كنيم مي

،   بحث  اين  از ورود به قبل.  دهيم  قرار مي  شما را مورد بررسي هاي  درخواست اآلن

 و   گذشتة مجاهدين  به  راجع  كه  شما و مسائلي هاي  از صحبت  قسمتي  كه  بگويمبايد

  ؛ حتي  دارم  و اطالع كنم  مي  درك  كرديد، من ايد عنوان  داشته  را كه اي  مبارزه سنگيني

   وارد بحث  اآلن ؛ بنابراين  دارم  كرديد، در مورد آنها اطالع  شما صحبت بيشتر از آنچه

   خواهيم  صحبت  گذشته  در مورد مسائل  و در هر مالقات در آينده.  ها شويم تدرخواس

 .  كرد

   در خصوصاوال.  كنم  مي اره شما اش هاي  را دربارة صحبت  دو نكته فقط من:  رجوي
ها   و عمليات  از اهداف  ما بعضي ايد كه  شما شنيده  كرديد و اينكه  اشاره  آن  شما به  كه مسائلي

 كرديد   مورد نظر اشاره  عمليات  انجام  عدم  مختصر به  شما خيلي ؛ هرچند كه  نكرديم  قبولرا
  هاي  گزارش  كه  دارم  از شما خواهش در ابتدا من.   نيست  اين  و جامع  تصوير واضح ولي

  اماتها و اقد  گزارش  اين  هستيد و به شما مدير مخابرات. ، ببينيد  موجود است  را كه گذشته
   تعيين  مسئوليت  اين  را براي  شخصي  كه  است  سيد الرئيس  ذكاوت اين.  داريد دسترسي

   اين  كه كنم  مي  از شما خواهش  باشد؛ بنابراين  و قاطع ، عميق ، دقيق  امين كند كه مي
را مورد    مطالب  ابو احمد بيايد و اين  بگوييد كه قرار دهيد، مثال  را مورد بررسيها گزارش
.  كند ها را نزد شما بررسي بيايد و گزارش]  ابريشمچي [  مهدي  قرار دهد و يا اينكه بررسي

   براي  جايي  و آنجا هم  شدم  نگران  من  كردند كه  اشاره اي  نكته  به  الرئيس ديروز سيد نائب
 در كار   و تداخل تالف اخ  دليل  به  مجاهدين هاي  عمليات  توقف علت«: گفتند.  نبود  آن توضيح

 .   مورد وجود ندارد  اين  كه ؛ در صورتي»  است  عراق مخابرات

                                                           
  تيم   يك  عنوان به«، »  كنيم ف مكل هايي  مأموريت  شما را براي... بسا چه «  كه وشحب توسط   نكته  اينتكرار.  1

  عليه   عمليات  به ت نسب  محذور عراق  به  توجهبا...  و»   خواست  را خواهيم از شما كارهايي«، » كنيم كار مي
   به  مجاهدين  زمان ، در آن  جمله  تعبير و در يك  يك به.   است  مجاهديناز   استفاده  داخلي  نوعنشانة   ايران

 .   بودند  شده  تبديل  رژيم  آن  مخالفان  عليه  صّدام  رژيم  عملياتي مأموران
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 .  طور باشد  اين آرزو دارم:  وشحب

 ؟    است  و تذكر نداده  نكرده  ما را متوجه  چرا كسي  پس طور نبوده اگر اين:  رجوي

 .   نگفتم  چيزي  من ون؛ چ  بگويم  الرئيس  سيد نائب  به  كه  ندارم  چيزي من:  وشحب

   بود كه  اين  براي  الرئيس  ديروز با سيد نائب مالقات!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

 .    كنيم  ارائه  ايشان  را به  آن  و گزارش  باشيم  داشته اي جلسه

ديد و  نبو  الرئيس  سيد نائب  و بحث  موضوع  شما در جريان  كه دانم  مي دقيقا من:  رجوي
،   هست  نفوذي  نزد ما يك  بگوييد كه  من ا بهاگر شم.   است  بوده گونه  نيز همين روز گذشته
   به  كه آنچه. خواهد  را مي  من خوب]  وشحب[ طاهر   رفيق م و بگوي  بايد تشكر كنم ناچار من
   به  كوچك  و از عمليات ما بازتر شود  دست  بود كه  شد اين  ما گفته  به  عمليات  قطع  دليل عنوان
  در اين.   شما را بيشتر بگيرم  وقت خواهم  نمي  من در هر حال.   كنيم  حركت  بزرگ عمليات
.  ايم  را ديده  و مصايبي ايم  داشته  مشكالتي  نوع  همه  كه  هستيم  نيرويي  عنوان  اخير ما به مدت

   تا چنانچه داديم  مي  را توضيح گفتند، موضوع ي م  من آمدند و به  مي  اگر برادرانه  كه در صورتي
 .   كنيم  را اصالح  ما باشد آن  در كارهاي اشتباهاتي

 و   بازسازي  و آن  داريم  در ارتش  روش  ما يك  بلكه  نبوده  اشتباه اين:  وشحب

  ديدي ج  حركت  اينكه  براي  كه  است  اين  فهميدم  كه  چيزي آن.   مجدد است دهي سازمان

 .    است  مطلب  اصل  شود؛ و اين  مجدد انجام  دهند، ارزيابي انجام

 و تصور   ديدگاه  با اين  هم  جلسه  يك  حتي  حال  تا به  زمان  از آن دانيد كه شما مي:  رجوي
 ...   است برگزار نشده

 و در  وده در اختيار ما نب اين!  قربان):  وش حب  به خطاب (  مخابرات  افسران از يكي

، با آنها   با مجاهدين  همكاري ما در خصوص.   است  كشور بوده  سياسي اختيار مسئوالن

 ...   جلسة گذشته درخصوص.  ايم  بوده همراه
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 .    كنم  بررسي  مورد را بگذاريد من اين:  وشحب

شود،   مي  گفته  مجاهدين  از طرف  آن  انجام  و عدم  عمليات  درخصوص دربارة آنچه:  رجوي
   بعضي  مخابرات ، برادران  از آن  و برگشتن  صياد شيرازي  عمليات  بعد از جريان  كه بايد بگويم

 را در   آن  و تمام  كرديم  آنها را قبول  ما هم  ما گفتند؛ كه  را به  عمليات هاي از درخواست
  ها بودند و من  مالقات  در اين  و رحيم  مجيد و مهدي  برادران1.  داديم  انجام  و دزفول كرمانشاه

   كه  مطلبي  نيز همان ؛ ايشان  كردم صحبت] عزيز [  با استاد طارق  و رفتم  را شنيدم  مطالب اين
  و يقينا كنم  مي  بيان  دو نكته را در آن.   دادم  توضيح  مفصل صورت  نيز به شما گفتيد، گفتند و من

 خود شما نيز  كه ؛ چنان  مخالفيم  ما با عمليات  كه  نيست  اين بحث. كنيد  را تأييد مي شما نيز آن
   موافقيد؟ ولي  كنيد؛ شما با چند عمليات  قضاوت خودتان.  گفتيد  خودتان هاي  در صحبت اآلن

؟  خواهيم  مي ما چه.  برقرار كنيد  داريد، موازنه  كه  احترازهايي  اين خواهيد بين احتراز داريد و مي
   كند و بگويد آنها در دست  تضعيف  عمليات  ما را با اين  دشمن  نباشد كه  طوري خواهيم مي

   بعد به2اند؛ شده]  عراق [ جمهوري]  رياست[ از گارد   جزئي  ما هستند و مجاهدين دشمن
 ما فقط.  نمايند  ارائه  امنيت طور شوراي  و همين الملل  عفو بين  سازمان  و به  آمريكايي نيروهايي

 .    كرديم   كما اينكه  پيدا كنيم حل  راه  آن  براي توانيم ؛ اما مي گوييم  را مي اين

 .    نداريم  مسئله  اين  روي ما اختالفي:  وشحب

 هستند؛  يان ما مستقيما مال  طرف  كه ييم تا بگو دهيم  مي  را انجام  عمليات۱۰ مثال:  رجوي
 مورد نظر شما را  ، هدف در كنار آن.   باشيم  داشته لملليا و بين]  ايران [  داخلي تا مشروعيت

                                                           
   كه  دستور بوده اد شيرازي ترور صي كند كه  مي  عنوان احتر با ص  عراقي مسئول،   از مذاكرات  يكي  متندر.  1

 با  اد شيرازي مورد صي چون   دارد كه  تصريح در اينجا نيز رجوي. اند  اجرا نموده  و مجاهدين  صادر كرده عراق
   آنها داده  به خل در دا  عمليات  براي  ديگري دستورهايگردند،   باز مي  عراق  به  آن  و عوامل  بوده  همراه موفقيت

 ! كنند  مي  عملي  و دزفول كرمانشاه آنها را در  شود كه مي
   رو مستقيماً به ؛ از اين  است  در عراق  حضور خود و نيروهايش  توجيه  براي ديگري   داليل  دنبال  به رجوي.  2

   اينكه خواهد؛ نه مي   عمل استقالل   هم ، اندكي  فرامين  و اجراي او در كنار مزدوري: كند  مي  اشاره  مطلب اصل
 ! د كندبخواهد تمر
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  به]  جاهدين[ ما   كه  هنگامي1. و دستور شما باشد  مورد بحث كه]  هدفي[؛  دهيم  مي انجام
 مسئلة  حال تا به.  نبستيم] عزيز [  طارق  با جناب  قرارداد همكاري گونه ، هيچ  آمديم عراق

   حل  مسئلة سياسي  كه  بدهيد، وقتي  من  به  هم  شما هزار تانك.  است  نشده  ما حل سياسي
خواهيد   شما مي  كه  عملياتي  نداريم دهيد و ما جرئت  مي  من  به  كه  است  سم  ليوان نباشد اين

.  باشد  سم  برادرتان خواهيد براي  و نمي  ما و شما جلو برويم خواهيد كه شما مي.   دهيم انجام
 ... خواهيد  را نمي  شما اين  كه  هستم  مطمئن من

 .  ؛ باشد  نداريم اختالفي:  وشحب

در ]   مجاهدين سازمان[ايد؛ ما   بوده  العام  مدير امن قبال   چون كنم  مي ز شما سؤالا:  رجوي
  قطع  اآلن  تماس  اين  دكتر صابر؛ كه   در زمان  داشتيم  ارتباط مستقيم  العام  با امن  هم گذشته
   را هم  آن  قطع  باشد؟ آخر علت  داشته ها ادامه  تماس  اين  آيا شما موافقيد كه2.  است شده
 .  دانم نمي

   دليل ؛ به  ندارم  را قبول  ارتباط ديگري  هيچ جز ارتباط با مخابرات  به من:  وشحب

  چيزي. يريدگ  مي  تماس  الرئيس  دفتر سيد نائب  شما با مسئول  كه  ديروز شنيدم اينكه

 نيز تغيير پيدا   استراتژيك ها متعدد شود، اهداف ها و كانال  تماس  كه  وقتي ؛ چون نگفتم

 تنها از   و امنيتي ، نظامي  باشد و موارد سياسي  كانال بايد يك. شود كند و مفقود مي مي

  3. باشد ان سازم جا و يك  در يك  و هدايت  شود و پرونده  و انجام گيري  پي  كانال همان

                                                           
   داشته المللي  و بين  داخلي تا مشروعيت«:   و عنوان  بهانه  با اين  رجويرا   فوق  تعبير و برداشت عين.  1

 مورد نظر  دف، ه در كنار آن«: نمايد خود نيز تأكيد   بر وفاداري كند كه  نمي  فراموش كند؛ ولي  مي  بيان،» باشيم
 » . دهيم  مي انجام و دستور شما باشد    مورد بحث كهشما را  

(!)  ترين ه و موج ترين  خوشنامبا    از قبل  خودش  قول به    همواره  كه است   اين  سازمان  افتخاراتاز.  2
 با  همچنان دارد اصرار  كه  خواهيد كرد در سطور بعد مالحظه!   است  در ارتباط بوده ام صد رژيم  هاي دستگاه

 .  دهند  او نمي  را به  اجازه  اين ولي مرتبط باشد   بعثي  رژيم  و دژخيمان دان و جال جاسوسان» همة«
 و  اطالعاتي  ، كارهاي  در عراق  سازمان  فعاليت ترين  عمده ماند كه  نمي  باقي ترديدي،   قبل  نكات  به  توجهبا.  3

 جملة  ، چون در واقع( تأكيد دارد  عراق   مخابرات  مسئول  كه  روست از همين.   است ه بود  و شناسايي جاسوسي
   مخابرات  همة امور بايد از كانال كه)  برقرار باشد  اطالعاتيتمركز و  ه روي ت و بايد وحد  است آمريكا نزديك

 .شود   و فصل حل
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 ؟   رسيديم  اينجا و چند كانال دانيد چرا ما به آيا مي:  رجوي

 .   كنم  مي  را حل  مسائل اين شاءاهللا  ان  من  در كارها تأخير شد؛ كه  اينكه براي:  وشحب

   شما متوقف عمليات «  كه  گفت  الرئيس  سيد نائب  وقتي شما شاهد بوديد كه:  رجوي
   شده  متوقف  چرا عمليات  بگوييد كه  من  دارد به و آيا امكان!  چرا؟  كه خوردم   تكان ، من» شده
 ...  ايم  ديده هايي  زيان  راستا چه  ما در اين دانيد كه ؟ زيرا مي است

  و داليل ام  كار كرده  به  شروع  تازه ؛ چون  بدهم  جواب  اآلن توانم  نمي من:  وشحب

  ترسم  مي ؛ چون دانم  نمي  را درست  چيست  آن  دليل اينكه و تأخير در كارها و  توقف

 .   كنم  مي  بيان  آنها را برايتان  آينده هاي  در مالقات  شود؛ ولي اشتباه

   كه  مواردي ، بعد از اين  ما و مخابرات آيا كميسيون:   دارم  كار سؤالي  از شروع قبل:  رجوي
 شود؟    مي  قطع كرد،  خواهيم  بحث  عمليات در خصوص

 .    است  دولت ، كميتة سياسي كميتة سياسي:  وشحب

 ؟    چيست  و قصد من كنم  مي دانيد چرا سؤال  شما مي آيا جناب:  رجوي

   كار را قبول  اين ، كميتة سياسي  جلسه  از اين  پس  كه  است منظور شما اين:  وشحب

 دارد يا خير؟  

   چارچوب  آن  بود كه  اين  الرئيس  با سيد نائب قرار من.  ست ني  اين خير؛ منظور من:  رجوي
   در روز سوم  الرئيس  سيد نائب  كه اي  كميتة سياسي  را به  آن  و سپس  كنيم  و شما تهيه را من
اد  است  كميته  در اين  بود كه  اين نظر ايشان.   كنيم  بودند، ارائه  كرده  اشاره  آن به)  ژوئيه( تموز  ماه
    مدير مخابرات  عنوان به]   وشحب[ مجيد و شما  حسن  علي و رفيق]   رمضان ياسين [ طه

  بخش  آزادي  ارتش  مربوط به  را  چه  راهكار توسعة عمليات  اينكه براي]  باشند حضور داشته[
   مطلع ث بح آيا شما از اين.   كنيم  كشور  بررسي  عمق هاي  جدار مرز و استان  مربوط به و چه

 هستيد؟  

 آغاز  يت كار را با جد  كه خواهيم ، مي م كني  شما فراهم  شرايط براي  اينكه براي:  وشحب



 براي قضاوت تاريخ

 ١٣٣

  ها را آماده  شود؛ هدف  شروع عمليات «  گفتند كه  ابراهيم ت عز  آقاي روز گذشته.  يمكن

شنوند  مي]   جلسه در اين[ را   من  صداي  اآلن  كه  مخابرات  برادران  به  هم ؛ من»كنيد

 و   تا بعد بنشينيم1 كنند انتخاب]   ايران در داخل[ خود را  هاي  بروند و هدف  كه گويم مي

  ، آن  كرديم  توافق ؛ و وقتي  و گفتگو قرار دهيم  و بحث  شما را مورد بررسي هاي سوژه

 ما   كمك  عمليات اين   انجام  نيز براي كميتة سياسي.   كنيم  خدا توكل  به  شروع  براي وقت

  2.  داشت  خواهم  عمليات  اين  انجام  براي  كافي  داليل قطعا  من خواهد بود؛ چراكه

 در   كه  چيزي  آيا شما از آن  كه  است  اين  سؤال ، اولين  دستور جلسه  از ورود به قبل:  رجوي
   نيز سيدنائب شد و روز گذشته   ابالغ  من  به  جمهوري  دستور رياست  از يك  نقل  به  ژوئن۲۰

 كار   برابر دستور سابق  و كار جديد شما كه مشي  بر خط  كردند  مبني  اشاره  آن  به الرئيس
  ٣ داريد؟  دهيد  اطالع  را انجام كنيد و عمليات

 ؟    است  چيزي  چه  يا دستور قبلي توافق:  وشحب

   توسط رژيم  انفجار اتوبوس و  موشكي از حملة  پس  بود كه  اين  گذشته اتفاق:  رجوي
  ؛ و مجاهدين  است  ضروري  عمليات  و انجام  شد جواب  ما گفته  به  ژوئن۲۰، در  يانمال
   انجام  براي  و مكاني  زماني  محدوديت   بدون زرهي]  ادوات [ كار بردن  به توانند  منهاي مي

   كه  جلسه در آن. ها نيز آزاد هستند ها و مكان ه سوژ  در نظر گرفتن  كنند و براي  اقدام عمليات
  طور نيز گفته همين.  حضور داشتند  و برادر ابومروان  كردند، برادر احسان  دستور را ابالغ اين

 نبايد   ستون  حركت ظاهرا  بود كه  اين نها محدوديتت. كند  مي  شما كمك  به  مخابرات شد كه

                                                           
 .  پذيرد صورت   عراق  نيز بايد با تأييد رژيم  سازمان موردنظر هاي  سوژه  انتخاب  حتي  كهشود مي  مالحظه. 1
 و  توضيحات)   عراق  از طرف  عمليات  و صدور دستور انجام  عراق تأكيد بر اهداف (  مطالب  اينمالحظة. 2

»  شده  خيانت دموكراسي« قطور   در كتاب  و بخصوص  خويش  علني  نشرياتدر را   و رجوي  سازمان توجيهات
  ! دارد؟  ايرانمعاصر   در تاريخ اي  سابقه  اينچنين آيا فضاحتي. كشد  مي  لجن ، به  از عراق استقاللر ّ ب دال

 كند تا   منتسب ام صد  شخص ها را به  دستورالعمل م تما كند كه  مي  سعي، مذاكرات  گونه  در اين رجوي.  3
 با در سطور بعد خواهيد خواند   چنانكه    عراقي م، مقا  طرف  از آن  دهد؛ ولي  را صورت برداري  بهرهحداكثر
 ! شود  مي  رجوي  و فريب گويي  دروغ  متوجه زيركي
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.  باشد شوند، بايد غير نظامي  مي كار گرفته  به  كه وهايي باشد و خودر نظامي]  صورت به]
.  شود  تهيه وسيلة جهاز مخابرات  به  هم  و تداركات  باشد؛ ملزومات  عهدة مجاهدين  به عمليات

 .    است  بوده  قبلي  قرار توافق اين

 دهيد؟    مي اجازه):  وش حب  به خطاب (  مخابرات  افسران از يكي

 .  اييدبفرم:  وشحب

   كه  است  صورت  كردند، بدين  برادر مسعود اشاره  كه موردي:  افسر مخابرات

 شوند   ايران ، وارد خاك  گروهي  صورت  به  و نه  نفره۴ يا ۳  ، در قالب  مجاهدين هاي گروه

 بازگردند؛ و   قرار دهند و سپس  خود را مورد حمله اهداف...  و  يا موشك و با خمپاره

 .   را ما در اختيار آنها قرار دهيم  و اطالعات  و تجهيزات  لجستيك يها كمك

  باز گردند؟  چگونه:  وشحب

  صورت  به  از عمليات  شدند، پس  ايران  وارد خاك  كه گونه همان:  افسر مخابرات

  ١. بازگردند  عراق  به  نفره۴ يا ۳   كوچك هاي  و يا گروه انفرادي

   دستور رياست  اين  كه  فكر كردم  كردند، من ادر مسعود بيان بر طور كه اين:  وشحب

  ٢.  است جمهوري

 .   حضور داشتند  جلسه  در آن  مخابرات برادران:  رجوي

  برابر اطالعات.  شد  انجام  روز قبل۴۵ تا ۴۰ حدود   جلسه اين!  قربان:  افسر مخابرات

 در   اطالعاتي هاي  و گشت كات، تحر فني   سمع  و استراق  مرزي  از مناطق  آمده دست به

                                                           
 و   حمالت  درخصوص  ايران  اعتراضات  به گويي  در جواب  همواره شد، عراق  مي بيانها   در رسانه  آنچه  بهبنا.  1

 امر  تأكيد بر اين.   است بوده   با عراق  هماهنگي ها بدون  فعاليت  اين  بود كه عي مد  در ايران  سازمان عمليات
 نشود و   برانگيخته  ايران تاسي حس  كه بوده   جهت  باشند، از اين نفره 4-3ها بايد منفرد يا حداكثر   تيم كه

 .  اند  بوده  در صحنه سازمان   بجز وابستگان  عواملي ر نكند كهتصو
 برمال، او با  در واقع.  كند  اداره  باالتري  را با دست كند تا بتواند نشست  ميوارد  اي  در اينجا ضربه وشحب.  2

   .دهد  قرار مي كنج  سهدر    اصطالح بهكند و او را    مي  امتياز را از او سلب  چندين  رجوي  دروغ ساختن
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 .    كرديم  اعالم  مجاهدين جدار مرز را ما به

 از منطقة  اطالعاتي]   بودم العام  در امن كه [  پيش  دو سال  كه  هست  يادم من:  وشحب

  كات تحر  مناطق  در اين  كه داديم]  مخابرات[ شما  به»   جنوب ميسان«و »  خانقين«، » بدره«

 را دستگير كردند؛ دو   نفر سرباز ايراني ؟ سه  است ؛ درست  هست  اطالعاتي هاي و گشت

دستگير كردند؛ دو نفر »  خانقين« از   نفر را هم گرفتند و يك»  بدره«نفر را از منطقة 

 وارد و   كسي  چه  بود كه  بودند اين  از آنها كرده  كه سؤاالتي.   بازنگشت بازگشتند و يكي

 اگر وارد  كه چون (  از مجاهدين  حمايت  و اخبار را براي  اطالعات  اين سپس. شود  مي خارج

 .  د دادن  شما اطالع به) بينند  مي شوند ضرر و زيان

  در مناطق]  ايران [ يم رژ  بر اينكه  مبني  رسيده  هم  و اخباري اطالعات:  افسر مخابرات

  استفاده»  منافقين «  عنوان به»  مجاهدين «  از نام  و در شنود فني  است ال فع مرزي

   مشخص قبل از   اهداف  نيز در راستاي  مجاهدين  و عمليات ها را داشتيم پيام. شود مي

گويند  مي)  مجاهدين( اينها ١.شد  مي  انجام  ايران  در داخل  شده احي و طر  و شناسايي دهش

 و   مجاهدين  بين  توافق  اين  كه ؛ در صورتي  دستور صادر شده  جمهوري از دفتر رياست

  ٢.  است  بوده مخابرات

  ٣.  جمهوري  از دفتر رياست  و نه  بوده  مخابرات  از طرف  توافق  اين پس:  وشحب

   چيزي  و آن  قبلي  توافقات  نظر شما را به خواستم ؛ فقط مي  نيست  اين  من سؤال:  رجوي
.   كنم ، معطوف  هست  نظر من كردند و مد  اشاره  آن  به رئيس ال  سيد نائب  روز گذشته كه
  ؛ ولي  كار جديد برسيم  و سياق  روش  يك  به  كرد كه  خواهيم  ما با شما عمل  طوري   شاءاهللا ان

                                                           
 ها عراقي    بارها ذكر شده كه   مشابهموارد همة  مثل    عراق  افسر امنيتيكارشناسانة   اظهارات مطابق. 1

 .  زدند  مي  عمل  به دستآنها »  مأموران«و »  سربازان «  عنوان  به كردند و مجاهدين  مي احي و طر شناسايي
 .  كرد خواهيد   مالحظه  وي  را در پاسخ  رجوي ذلت! كنند  وارد مي  ضربهمجددا  وش و حب  مخابراتافسر.  2
  . همان.  3
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 .   كرد  خواهيم  عمل  شده  اشاره  قبلي  توافق  بر اساس  موقع تا آن

 .    نيست  ندارد و مشكلي  تغييري گونه هيچ:  وشحب

 را   و اطالعات ايم  داده  را انجام  حاضر كار شناسايي ما در حال!  قربان:  افسر مخابرات

  .  ايم  كرده آوري  جمع از منابع

 ايجاد نكند و   جنجالي  خواهد بود تا هيچ  دقيق  كار من  آينده هاي در برنامه:  وشحب

   هم  كارهايي آن. ندهد]  ايران [  رژيم  به  در عراق  مجاهدين  به  حمله  براي  مشروعيتي هيچ

ور  شعله] ا ر  قيام آتش[ بشود و   ايران  در داخل  قيام  بگيرد و منجر به  شما گفتيد، انجام كه

 .  كند

  راجع.   باشيم  نظر داشته  اتفاق  آن  روي  تا همه ها را بنويسم  توافق خواهم  مي من:  رجوي
 .    جديد برسيم هاي  سياق  تا به كنيم  مي  عمل  ژوئن۲۰   توافق به

 ؟   كار جديد چيست منظور از سياق:  وشحب

 ...   ندارم  كار جديد اطالعي  از سياق دانيد، من  مي  خودتان  كه گونه همان:  رجوي

 .  ، باشد  مشترك هاي  سوژه  انتخاب تا زمان:  وشحب

   عمل  ژوئن۲۰   شود، برابر توافق  ابالغ  مشترك  اهداف  كه ؛ تا زماني  است درست:  رجوي
 .   كنيم مي

   اهداف ؛ چون داريم ن  وقت  به ما نيازي... با اجازة شما!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

   را براي  گروه  اولين توانيم  مي ؛ حتي  و آمادة كار هستيم  شده  و انتخاب شناسايي

 .   بفرستيم عمليات

  نكرديد؟   عمل  آن  چرا روي پس:  وشحب

 ...   بوديم  عمليات  انجام  براي  ما منتظر گروه چون:  افسر مخابرات

  آيا مجاهدين):   افسر مخابرات  به خطاب. ( بدهيد  من  را به  اهداف ، اين خوب:  وشحب
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 ١٣٧

 . اند نداده!  خير قربان:  اند؟  افسر مخابرات  شما داده  را به  خودشان اهداف

 .    است  ايران  خاك  جدار مرز و عمق  و اهداف  عمليات  حاوي  دو برگ اين:  رجوي

.  داد  خواهم  شما جواب  به ررسي از ب  پس زودي  به  و من  است  هدف۲۹  اين:  وشحب

   انجام   عملياتي  مثال  مرز پاكستان نند از طريقتوا  مي آيا مجاهدين:   دارم  سؤال يك

  ١دهند؟

   چون؛ خصوصا گذرم  مي  از جزئيات  من. دادم  مي  مبسوطي  بود، جواب اگر فرصت:  رجوي
   فعاليت  در مرز پاكستان  است  سال۳دود  ما ح  كه ام  داده  و جواب  كرده ابومحمد نيز سؤال

 ].   باشيم  داشته عمليات [ ايم  نتوانسته  تا اآلن ؛ ولي كنيم مي

 نيز   و افغانستان  مرز تركيه ؛ بلكه  نيست  فقط پاكستان ببخشيد؛ منظور من:  وشحب

 ؟    است  آيا ممكن٢.  است موردنظر من

 چند  نياز به اوال:   است  الزم  امكانات ليات هر عم براي  كه ؛ چون  نتوانستيم تا اآلن:  رجوي
]  هاي[، در مرز  قبل  سال۳ما .   ديگر نياز داريم  و ملزومات  و بعد وسيلة ارتباطي گذرنامه
 تا   ولي  كنيم  قوا عمل  با تمام  بتوانيم  كه خواستيم ، از خدا مي  و تركيه  و افغانستان پاكستان

  ٣.  بگيريم  نتيجة عملي ايم  نتوانسته حال به

 از برادر مسعود  من.  بود  پشتيباني  و مسائل  عوامل  شما مربوط به داليل:  وشحب
                                                           

 دامنگير   عراق  سياسي  و مشكالت  محذورات كند كه  مي  عنوان  جهت  بدينرا   مطلب  اين راقي ع مقام.  1
 از  عمليات   و انجام  عراق  نظرات  تأمين  در راستاي در اينجا ارائة اهدافي.  نشود  خودشانو  مجاهدين

،   شده  اعالم  اهداف، معموال  استودموج   از گذشته  كه  سوابقي بنا به.   است  توجه  قابل  عراق غيرمرزهاي
 .    است  مختلف  در مناطق  عراق اپوزيسيون   يا زدن س حسا  در مناطق گذاري بمب

  وقتي! نمايد كند، القا مي  مي  بيان  كه  كوتاهي  جمالت الي  خود را البه  اصليمنظور  صريحا  اينجا حبوشدر.  2
 و عرصة  ها دگرگون  تاكتيك كه   است  معني رود، بدين  مي  سخن تركيه و   و افغانستان  پاكستان از مرزهاي

 .   نگردد اس حس  عراق  روي  ايران  و رژيمشود   برداشته  عراق  شود تا فشار از روي ها عوض فعاليت
   هم يخ از كرة مر  حتي شد كه  مي عي، مد  قرار داشت اعضا و هواداران با  مواجهه   در موقعيت  رجوياگر.  3
ا در اينجا ام» ... و برويدبرويد«  زد كه  مي  قرار دهد؛ و الف  آخوندها را هدف  و رژيم ايران)  يا توانسته (تواند مي

  و  از ارتش  عضو منفصلي  ندارد و به  جايي  در هيچ پايگاهي   هيچ  و سازمان  است  حياتي  عراق  نياز به چون



 براي قضاوت تاريخ

 ١٣٨

   پشتيباني  امكانات  فقط شامل شان  مشكالت  كند تا چنانچه  مجدداً بررسي  كه خواهم مي

 .   كنيم  را حل  و آن  كنيم شود، كمك مي

   اگر عملي  بگيريد كه  نتيجه  آن  از روي  كه فرستم  شما مي ي برا  گزارش  يك من:  رجوي
 در آنجا   و منشكالت ايم  كرده  كارهايي  چه  كه فرستم  را مي گزارشم.  ندارد  اشكالي هست
 .   نور خواهد بود  كنيد، نور علي  را حل  مشكالت اگر شما بتوانيد اين.   است چگونه

   كنيم  ارائه توانيم  در آنجا مي  كه  امكاناتي داند كه نميبرادر مسعود :  افسر مخابرات

 .   داريم كاتي در آنجا تحر  راحتي  ما به د كهكن  فكر مي ؛ چون  است چگونه

 يا   از مرز پاكستان گويم  مي  من اينكه!  برادر من):   افسر مخابرات خطاب به ( وشحب

 از مرز   مجاهدين كدانند تحر  مي  مالّ يان كه ن چو؛ گويم  را مي دانيد چرا اين ، نمي تركيه

 را   انتظار ندارند و اهداف  كه آييم  مي از جايي.  هستند  ديگر غافل ، از مرزهاي  است عراق

  ١. كنيم  مي محقق

  توان  نيز مي ]فارس[   خليج  و قطر و ديگر كشورهاي  از امارات حتي:  افسر مخابرات

 .   داد  انجام عمليات

   و امنيتي   اطالعاتي  سياسي  از جمله ؛ اگر بشود، فوايد زيادي  كار موافقم  با اين من:  رجوي
 .   خواهد داشت دنبال را به

   مخابرات  افسران  كه  با اهدافي كنيد، همراه  مي  شما مشخص  كه  اهدافي براي:  وشحب

  در اتاق. شود  مي  داده تشكيل و ما   مجاهدين  جنگ  حاال اتاق كنند، از همين  مي مشخص

   اهداف شود و بعد روي  مي  بحث  آن  روي  مشخص هاي ، با شما دربارة هدف عمليات

   انجام وسيلة مجاهدين  را به  مورد توافق  هدف  بتوانيم  كه  نحوي ؛ به كنيم  كار مي مشترك
                                                                                                                               

  عراق از   در خارج  كاري  هيچ  سال٣   در طول ، از عجز خود و اينكه  است ده ش تبديل   عراق  امنيتي دستگاه
  !گويد  مي  دهد، سخن  انجام نتوانسته

   ! نرنجد  مسعود رجوي  آنكه  برايديگر،   توجيه  يك  هم اين.  1



 براي قضاوت تاريخ

 ١٣٩

   چه ، بايد ببينيم  برسيم  خليج  از اطراف  جايي  به  اگر بتوانيم  مثال عنوان به.  دهيم

   ارائه توانيم  مي  تسهيالتي  داريد، و ما چه  امكاناتي ، شما چه  است  مورد لزوم امكاناتي

 ؟    هست اينجا تلفن.  گيرم  مي  تماس اآلن.  كنيم

 .    قربان بله:  افسر مخابرات

   توافق  به  كه  است خوبي   خيلي  فرصت اين):   مخابرات  از افسران  يكي  به خطاب ( رجوي
 بهتر و  در آينده اهللانشا.   است  ما بوده شانسي اال كم و تا ح  است  كار جديدي اين.  برسيم

 .  بيشتر شود

 .     شاءاهللا ان:  افسر مخابرات

   بيرون  با تلفن  تماس  براي وش طاهر حب  اينكه  دليل به

  بت با يكديگر صح  در جلسه رود حضار طوري مي

 .   نيست  آنها زياد مشخص  سخنان كنند كه مي

 . اند  داده  ما هديه به)  وشحب (  رئيس  كه  است  چيزي هترين ب اين:  رجوي

 .   گفتيم  مي  داشتيم  كه  چيزي  آن  به  برگشتيم خوب:  حبوش

  داشتيد؟   سؤالي!  مهدي:  رجوي

  ، آيا ما مانند گذشته  مشترك  اهداف  به  تا رسيدن  بود كه  اين سؤالم:   ابريشمچي مهدي

 ؟    كنيم  عمل  داشتيم  كه  اهدافي  روي توانيم  مي  قبلي  توافق و بر اساس

  توانيد عمليات  مي  وقت شود؛ چه  دير مي مان كنيد اهداف  شما فكر مي يعني:  وشحب

 كنيد؟  

   عمليات جهت]  ايران [  داخل  به عزامها آمادة ا  و گروه  داريم  كامل ؛ ما آمادگي بله:  رجوي

 .  هستند

   و هماهنگي  بررسي ، نياز به  تيم  حاضر اعزام در حال!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي



 براي قضاوت تاريخ

 ١٤٠

 ما   دارد تا تحقيقات  روز زمان۱۰ تا ۷ و حدود   تقسيم  اخبار از منابع آوري  و جمع با ارتش

 ١. كنند  منتقل  داخل ها را به م ما تي  شود و نيروها و منابع كامل

 .   كرديد و موجود هستند  را مشخص  ارتش هاي  يگان ؛ شما افسران  است درست:  رجوي

 .    است ؛ درست بله:  وشحب

  گونه  و هيچ  است  ساده  و دستور كار و عمليات  و شروع  با ماست  آن گيري پي:  رجوي
 .    نداريم  ديگري درخواست

  در خط هاي  با يگان  و آنان  دهيم  خود اطالع  افسران ما بايد به:  راتافسر مخاب

   انجام  وقت  كار را در اسرع اين.  شود د و عبور داده اجازة ترد  كنند و سپس هماهنگي

 .   دهيم مي

   اهداف  و بر روي  كنيم  مشخص  عمليات  شروع  را براي ما ابتدا بايد زماني:  وشحب

   عمليات در خصوص.   زياد است  و هماهنگي  ابالغ  براي  روز زمان۱۰.  برسيم   توافق به

 و   و نحوه  است  مهم  در كجا باشد، خيلي  اهداف  اينكه  ولي  رسيديم  توافق  به مشترك

 .   شود  تأمين  بازگشت  آنها براي  سالمت  باشد كه  بايد طوري  كار مجاهدين روش

   اين  گفتند كه  نيز سيد نائب ؛ روز گذشته  نوشتم  هم رموديد و من ف اي شما نكته:  رجوي
توانند از   نيروها مي  جهت شود و از اين  نيز مي  مرزي  در مناطق  نظامي  نيروهاي دستور شامل

 .   بگيرد  صورت  بايد با نيروها هماهنگي  همين مرز عبور كنند و براي

و كار ]  است [  عادي  خيلي  نظامي هاي  با يگان هماهنگي.   نيست  مشكلي اين:  وشحب

 .   روزانة ماست

 ... گويد  برادر ما مي  اين  كه از آنجايي:  رجوي

 ؟    است  ليست ايد، از اين  كرده  انتخاب  عمليات  شما براي  كه آيا اهدافي:  وشحب
                                                           

   داخل  به  دونفره  تيم  يك ماند، اعزا  را ديدهها بچه   كه  و كساني  سازمان  به  اظهار افراد نزديك  اساسبر .  1
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 ١٤١

 ...  بله:  رجوي

   ليست  كنيد، روي  عمليات  آن خواهيد روي  مي  كه  اهدافي  است ؛ ممكن خوب:  وشحب

 .    است  شده  و شناسايي  آماده  عمليات  براي  چگونه  كنيد كه  مشخص  من براي

 ...  توانم ، مي بله:  رجوي

 و   كنم  بررسي  كنيد تا من  را مشخص  آماده  را بگيريد و اهداف  ليست اين:  وشحب

   را كه آنهايي.  كنيد  را شروع  تا كارتان  كنم  شما اعالم  به  آنها را توسط برادران جواب

   را به شما فردا ليست.   بدهيم  تا فردا فرصت توانيم مي.  بگذاريد  عالمت  شده شناسايي

 خير   هدف  و اين  بله  هدف  اين  شما بگوييم  و به  كنيم  را بررسي  بدهيد تا اهداف برادران

 را  تر عمليات  سريع  هرچه  هستيد كه  شما مايل  كه گونه همان.  نشود  انجام  دليل  اين و به

 شما  براي] ديگر [  ساعت  نيمضمنا.  برسد  شما آسيبي  به واهمخ  نيز نمي  كنيد، من شروع

 .    دارم وقت

 ؟   كنيم گيري  را بعداً پي  بعد و ادامة جلسه  براي خواهيد بقية كارها را بگذاريم مي:  رجوي

 تا   و من  است۳۰/۱۲   ساعت اآلن.  دهيم  مي ادامه.  خواهم  اصالً نميخير؛:  وشحب

 .    هستم۱۳  ساعت

 و   شده  نوشته  گذشته الب مط ؛ چون كنم  مي  مختصر بيان  صورت  را به  مطالب من:  رجوي
 .    موجود استقبال

 از   چيفتن ك تان  تعدادي اختصاص] دربارة [اوال):   افسر مخابرات  به خطاب(  حبوش

 كنيد تا  ، يادآوري  بازگشتم  من ؛ وقتي  آن را كرديم  صحبت  كه  شده  گرفته هاي غنيمت

   انجام  وزير دفاع تا موارد را از طريق.   مسعود دهيم  براي  را با وزير دفاع اي  جلسه ترتيب

 .   دهيم
                                                                                                                               

 .  است  نفرة عراقي١٢   گروه يك   كم دست    پشتيباني كشور، مستلزم
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 ١٤٢

 .   دهيم  انجام ع وزير دفا  را از طريق  نظامي هاي  موارد و درخواست پس:  رجوي

 را   و تداركاتي  نظامي هاي  درخواست  وزير دفاع از طريق. شود  مي ، انجام بله:  وشحب

   اعالم  ليستي طي]  مجاهدين[ آنها   ما بنويسند؛ ما نيز براي  براي مانند اينها در ليستي

)   مخابرات هاي رم ف نه( برگة سفيد   يك  تا بر روي  دهيم  بندبند جواب  صورت  و به كنيم

 جدار مرز و ورود   شناسايي دربارة درخواست.  نيز قيد گردد هاي آن  شود و موافقت ثبت

  هاي درخواست.   است  اينجا بالمانع  بگوييم و مثال  كنيم  بايد بررسي  هم ن ايرا  داخل به

ها   درخواست جواب:)   افسر مخابرات  به خطاب. ( دهيم  قرار مي  مورد بحث را هم...  و پول

   نسخه يك.   را صادر كنم  آن  و ارسال  بياور تا دستور تايپ  مطالعه  و براي  كن را تهيه

 .  ماند  ما مي  براي  نسخه  و يك  مجاهدين براي

 ؟   است ، جلسة شفاهي  جلسه آيا اين:  افسر مخابرات

   جواب شنبه پنج.  ما امروز و فردا را داريم.  كنيد  را كتبي خير؛ آن:  وشحب

 .   دهيد  تحويل  مجاهدين ها را به درخواست

 ؟   همة اينها را بدهيم  جواب ؟ يعني چگونه!  قربان:  افسر مخابرات

   شروع  را براي  بايد دستور آن  ما دادند، ما هم  خود را به ؛ اينها درخواست بله:  وشحب

 .    نشدي  تو منظور و مقصود مرا متوجه١.  كنيم  ابالغ  مجاهدين  و كار آنها به عمليات

 .   باشد  آماده  جواب شنبه  پنج يعني!  چرا قربان:  افسر مخابرات

 و   بحث  هر كدام  و بايد روي  را صادر كنم  دستور آن خواهم  مي ؛ من بله:  وشحب

برادر :  ييمگو  و مي كنيم  مي  خود را ارائه هاي  بعد درخواست در مالقات.  نظر شود تبادل

   صورت ها را به  درخواست  جواب شنبه ؛ و روز پنج  ماست هاي  درخواست اين! مسعود

                                                           
 ! شود  صادر ميدستور    عراقي  عملياتي  نيروي  يك  مثل درست    مجاهدين به.  1
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 .  كنيم  مي  ابالغ  نامه  و طي رسمي

 را   نامه  اين من.  ما را بدهيد ، امروز جواب  دو برادر دستگير شده فقط در خصوص:  رجوي
   نمايندة مجلس  براي  مقاومت  ملي اي توسط نمايندة شور  كه كنم  مي  شما تقديم خدمت

دو  [  كه  و نوشته  فرستاده  امنيت  شوراي ، به»  بريمري مورت«،   و ايشان  شده  نوشته انگلستان
توانند   مي  و اينها حتي  كرده  قبول  پناهندگان  عالي  كميسارياي  آنان  پناهندگي حق]  نفر زنداني

 .    است  سند رسمي اين.  بروند  كشور ديگري  به و يا  پناهندگي  براي  عراق به

   برابر اطالعات  كه  شده  گفته  من  قبالً به مطالبي):   افسر مخابرات  به خطاب ( وشحب

 و  ، تذكر دهيد تا بپرسم  كرده با ما بازي.   است  داده  ايران  اينها را تحويل  جالل رسيده

  تواند آنها را تحويل  مي  عراق گويد كه  سند مي ؛ اين ريم دا  سند رسمي  يك اآلن.   كنم تحقيق

   و شما بايد جواب  است  نامة رسمي  اين  او بگوييد كه  به  جالل رويد پيش  مي وقتي. بگيرد

 بگيردو يا بگويد برابر   دو نفر را تحويل  بايد اين  عراق  كه  داريم  كافي  ما دليل بدهيد؛ چون

 .   برادر مسعود بدهيد  را به  آن جواب.  كار كرديد ه سند آنها را چ اين

 .    با وزير دفاع  جلسه  براي  را بگذاريم  نظامي مطالب.  متشكرم:  رجوي

 افسر   به خطاب. (  گذاشت  خواهم  داخلي  تلفن  را از طريق  قرار آن ؛ من بله:  وشحب

 .   را بگيريد از اينجا شمارة آن)  مخابرات

 ابواحمد   را به  از آن اي ، نسخه  كنيم  صحبت  با وزير دفاع خواهيم  مي  كه  موارديدر:  رجوي
   شد و بايد با وزير دفاع  صحبت  آن  ديروز روي  كه  مواردي ؛ حتي دهيم مي)  افسر مخابرات(

 .   كنيم  صحبت و بايد با وزير دفاع.   داديم  و تحويل ، همة آنها را نوشته  كنيم صحبت

 را با وزير   نظامي هاي  فقط درخواست  باشد كه برادر مسعود در جريان:   وشحب

.   ماست  وظايف  از شرح  نكنيد؛ چون  را مطرح  عملياتي هاي  كنيد؛ درخواست  بحث دفاع

   مطرح  و با وزير دفاع  است با ارتش...  و ، اسلحه ، تانك  پادگان هاي فقط درخواست
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 .  شود مي

 و   از سالم پس(الو : شود  مي  گرفته  تلفني  تماس با وزير دفاع  وشتوسط حب

 با شما نيز   داشتند و گفتند كه  با برادر مسعود جلسه  الرئيس ديروز نايب):  پرسي احوال

   براي كي.   است  خوب  ارتباط و عالقة ما با مجاهدين دانيد كه مي.  باشند  داشته اي جلسه

   صبح۱۰   ساعت يعني.   است فردا خوب...  داريد؟ در مسعود وقت با برا  و جلسه مالقات

 .    با وزير دفاع ، جلسه  صبح۱۰  فردا ساعت. خداحافظ.   است فردا خوب

 ؟   كجاست  جلسه ؛ محل ممنون:  رجوي

ابواحمد نيز با .  برويد  تشريفات ؛ از قسمت ، نزد ايشان  دفاع  وزارت برويد به:  وشحب

 .  آيد شما مي

 سيد   كه گونه  خواهيد كرد؟ همان مالقات]   رمضان ياسين [ آيا شما با استاد طه:  رجوي
  گفتند؟   الرئيس نايب

 .   ياسين ، سيد طه بله:  وشحب

 ...   موارد تجارت درخصوص:  رجوي

د  بع  باشد كه  كنيد و يادتان  يادآوري  من به)  ابواحمد  به خطاب. ( روم ، مي بله:  وشحب

بايد .   دهم  مسعود ترتيب  نيز براي  ياسين  با سيد طه  مالقات  يك  با وزير دفاع از جلسه

  ، دفتر ارتباطات  پول  كنيد اما در خصوص  را تعيين  مالقات  بگيريد و وقت با او تماس

 ) خندة حضار. ( دهم  مي  شما ترتيب ها را براي  مالقات  اين  دارم  بدهد؛ چون  من بايد به

 )  خندة حضار. (  شماست  و فضل  كرامت و اين:  رجوي

   و قرار مالقات گيرم  مي شود، تماس  مي  تمام  با وزير دفاع  مالقات فردا وقتي:  وشحب

 .  گذارم  روز بعد مي   را براي  ياسين با طه

  خواهم   مطرح  ياسين  را با طه  و بازرگاني  تجارتي هاي  موارد و درخواست پس:  رجوي
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 .  كرد

 .    است ، خوب بله:  وشحب

   ممكن  كه بشنوم]  وشحب[ شما   از جناب خواهم ر را مي نكتة آخ  فقط يك من:  رجوي
 .   باشد  زيادي  من  سؤال  البته است

 ؟    چيست  سؤال اين:  وشحب

 از افراد را   بعضي  كه  داشتيم  توافق باشد؛ ما قبال  زيادي  است ممكن   سؤال اين:  رجوي
 ما   نبايد ديگر پيش  هستند كه  افراد كساني اين].   بدهيم  ايران  تحويل يعني [  ايران برگردانيم

و اين ]   لحاظ امنيتي به[   داريم  آنها شك  به  هستند كه افرادي.   است باشند و عدد آنها كم
 .    ما و شماست  بين توافقي

 ؟   هست  مشكلي  چه يران ا  به  برگرداندن براي:  حبوش

؛  ايم  داده  آنها را تحويل  ليست  ايران  به شان  بازگشت براي.   نداريم  مشكلياصال:  رجوي
   دستگاه  از ورود آنها، به  افراد قبل  اين  اطالعات خواهيم  نمي  كه  است  ما اين اما درخواست

  ١). نشود  اعالم  ايران  به  از تحويل  آنها قبل اسامي( شود   داده  ايران  رژيم اطالعاتي

 بفرستيد يا   ايران  به اي  مرحله  يك  صورت  افراد را به خواهيد اين شما مي:  وشحب

  دهيد؟   تحويل

 .   بفرستيم  ايران  افراد را به   گروه  و گروه  تدريجي  صورت ؛ بايد به نه:  رجوي

!   نه گفتم ، مي فرستيم  مي  ايران  آنها را به اي  مرحله  يك صورت گفتيد به اگر مي:  وشحب

  توانيد آنها را براي  مياصال.  باشد  مرحله  به  مرحله ه ك  نيست  كار اطالعاتي  يك اين

                                                           
   از راهكاري رجوي. شود  مي  در اينجا عريان  و فرقة وي  رجوي  و ناجوانمردي رذالت از  اي  و نمونه هشم.  1

 را   مبارزه  يا توان  كه اعضايي  تحويل: زند  نمي  دست  بدان تي و جمعي  و سازمان  حزب  هيچ  كهگويد  مي سخن
   اين  كه  و رژيمي  دولت اند، به دار شده  مسئله  تشكيالت جاري روند   به نسبت    نحوي بهاند و يا    داده از دست

 و  سازماندار   مسئله  نيروهاي  برگرداندن  روي تأكيد رجوي! اند  بوده  در مبارزه  با آن دهه دو  افراد قريب
خواهد عناصر   مي  وي  كه  استمنظور   بدين  و ناجوانمردانه  عريان  جنايت اين.   است  ايران  آنها به تحويل
 .  د كن»سوز تمام«    اصطالح به از كار بيندازد و    كلي دار را به مسئله
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 .  بفرستيد  كار اطالعاتي سري يك

 .   كنيم  كار را مي ما نيز همين:  رجوي

 او فكر نكند   كه  نحوي  كنيد؛ به كار  ايران  آنها بگوييد برويد در عمق  بهمثال:  حبوش

  ١.كنيد  مي فرستيد و اخراج  مي  امنيتي شك شما او را براي

   ما با مخابراتقبال.  ايم  داده  افراد انجام ن از اي  كار را در مورد بعضي همين:  رجوي
 ...   بوديم  كرده ريزي برنامه

 .    نيست  و اعتراضي  مشكلي هيچ:  وشحب

 .   است]  ايران [  رژيم  افراد از منابع  از اين يكي.   است صمشخ:  رجوي

 ! ؟  است  نظام  منبع يعني):  ب تعج با حالت ( حبوش

 .   كنيم  افراد را نگهداري  اين خواهيم  نمي  سياسي  مسائل  دليل  به چون:  رجوي

 تباط دارد؟  ار  فرد با رژيم  اين  كه  است  شده  شما مشخص ؛ آيا براي خوب:  وشحب

 را   شدند و خودشان  وارد عراق  از ايران  افرادي٢.  است  كرده  ما اعتراف ، و پيش بله:  رجوي
   و تحقيق ، از آنها بررسي مابين  في  توافق براي.  داديد  ما تحويل  كردند و شما آنها را به تسليم
 شما   چون  كه  است  اين داريم   كه خواهشي.  دهيم  شما مي  آنها را تحويل  و سپس كنيم مي

 ...   خود تأكيد كنيد كه  و همكاران  دوستان  هستيد، به مطلع

]  ايران [  از طرف رژيم  فردي  شد كه  ثابت  در تحقيقات  كه  وقتي گويم  مي من:  وشحب

  سطح  همة آنها در يك.   كنيم  تكليف  دهيد تا تعيين  ما تحويل  را به ، آن  است  شده هدايت

                                                           
،  دار سازمان  مسئله  با اعضاي عراق  امنيتي    اطالعاتي  برخورد نيروهاي نوعكنيد،   مي  مالحظه چنانكه. 1

 !   نيروهاست اين با  تر از برخورد سازمان تر و منطقي انساني
 در   رجوي انند كهد  مي اند، خوب  بوده  از عراق  و خارج  در عراق  سازمان مناسبات   در جريان  كه هايي بچه. 2

، » كن خررنگ « هاي نشستو »  ايدئولوژيك « درپي  پي هاي  در پروسة پيوستة انقالب گويد؛ رجوي  مي  چهاينجا
 تا در  گرفت  مي  و فساد اخالقي  خميني  رژيم براي   و جاسوسي ، مزدوري  بر بريدن  مبني  اجبار اعترافاتي به

   خارج هنگام   گاه  اعترافات اين.  كند  آنها استفادهاز   ها از مناسبات  بچه  رفتن  بيرون  هنگاممثالً    لزوم مواقع
   .شد  مي گرفته،   و كتك  زور شكنجه ، به  سازمان  و در دورة زندان  از تشكيالت شدن
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  آوري  كار جمع  داريد، او را براي  درصد شك۱۰ و يا   درصد شك۵   كسي نيستند و اگر به

 بدهيد تا   من  هستيد، به  درصد مطمئن۱۰۰   را كه  بازگردانيد؛ اما فردي  در ايران اطالعات

  ١. بيايد دست  به  بيشتري  ما مطالب شايد در تحقيقات

  زندگي]  مجاهدين[ آنها  رود، در داخل  مي  وقتي شخص  اين!  قربان:  افسر مخابرات

 . رساند  مي  شما آسيب  بازگردد به كند؛ چنانچه مي

 بازگردند،   ايران  به  از اينكه  افراد قبل  اين  بود كه  اين  سؤال  اين  از طرح  من غرض:  رجوي
   اين نفهمد كه]   اسالمي مهوريج [  باشند تا نظام  كجا نداشته  با هيچ  تماس  و امكان اطالعات
 .  گردد  باز مي  ايران  به شخص

 .   باشد گونه ؛ بايد اين  است  روشن خوب:  وشحب

و  UN  خواهم  باشيد؛ نمي لع شما نيز مط خواستم  و مي  بوديم  كرده قبال ما توافق:  رجوي
 ٢. شوند لعمط]   جهاني سرخ [ صليب

 .   ايم  كار كرده  چارچوب ر همينما نيز قبالً د:  افسر مخابرات

  ها را در عمليات  شيوه  كه  است  اين  برادر مسعود داشتم  براي  كه اي گفته:  وشحب

   كه  دارم درخواست.  دارند  شما تجربه  كارهاي  آخوندها در خصوص تغيير دهيد؛ چراكه

،  كنم  مي صشخ م  من  كه هايي هدف.   باشيم  جديد و نامشخّص  راهكارهاي دنبال

 در جدار مرز؛   باشد نه  ايران  بيشتر در عمق  هرچه دهم  مي  ترجيح  كه  است هايي هدف

  هاي  افراد از پادگان  اين  خواهد فهميد كه  مقابل  شود، طرف  اگر در مرز انجام چون

                                                           
   به  قريب احتمال   به كه   وشحب! نهند  مي  گردن  منطق  به ي نيز تا حّدها عراقي،   مشهود است  كهطور همان.  1

 شوند و  نديب دار درجه  مسئله اعضاي   دارد كهاصرارزنند    مي  انگ راحتي   به  وي  و سازمان داند رجوي  مي يقين
   روي  كماكان كند و هم  مي قبول  ظاهراً را   وش حب هاي  حرف هم،   نشوند؛ در اينجا رجوي هم مت اي  و فله گتري
 .  نمايد  مي شاري پافخود   و تشخيص حرف

   روش  مثابة يك  و به  تأكيد داشته  جهاني  سرخ صليب و   ملل  سازمان  نشدن لعمط   به  همواره سازمان.  2
   .نشود  ر و ممكن ميس المللي  بين  توسط مقامات ق افراد از عرا  اين  كردن خارج تا   است كرده  مي اعمال
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   داخل يها  يا در استان  ايران  اگر در مرز شرقي اند؛ ولي  شده  اعزام  در عراق مجاهدين

 و   بيشتر است  آن  روي ات تبليغ  و امكان  عمليات  اين  انجام  بيان باشند، اوال  ايران عمق

  شود جسارت  مي شود و باعث  نيز بيشتر و بهتر مي  ايران  داخل  روحية مجاهدينثانيا

 شما با اگر.   خواهم  از شما مي  را من اين.  باشند  داشته  عمليات  انجام  براي بيشتري

 را   مشتركي توانيد اهداف  داريد، مي  روابطي  ايراني  معارض ها و احزاب  و جنبش حركات

 از نظر ما تنها   بدانيد كه البته.   باشيم  داشته  مشتركي هاي با آنها در نظر بگيريد و سوژه

   عمليات  ايراندر]  ما براي[ و   داريم  تماس  با آن  و در مخابرات شناسيم  ما مي  كه گروهي

   به و نظر ما نسبت[ كارها   روي تأثيري]   گفتم آنچه[ و   است دهد، فقط مجاهدين  مي انجام

]   ايراني  مخالف هاي با ديگر گروه [  لحاظ اطالعاتي  به  حداقل ندارد؛ ولي]  مجاهدين

 را   خودش اص خ  دهيد، واكنش  شما انجام  كه  هر عملياتي قطعا١. باشيد  داشته همكاري

.  آيد  عمل  به  الزم بيني  و پيش هيم د ها را انجام  حساب  بايد اين  دولت  عنوان دارد و ما به

  داريد؟    مجاهد مطلبي  داريد و آيا شما برادران  را شنيديد؛ آيا مطالبي مطالب!  امبرادر عص

   شود انجام بايد معلوم   كه  است  توافقات ، در خصوص  داريم  كه اي تنها نكته:  رجوي
 ... گيرد  مي  صورت  آن  بر طبق  چگونه عمليات

 باشد بهتر   بيشتر در داخل و هرچه]  از مرز ايران [  ايران  كيلومتر در عمق۵۰:  وشحب

؛ يا اگر   بهتر است  تهران گويم  مي ، من  بهتر است  در تهران  كنيد كه  سؤال اگر از من.  است

                                                           
   به كند؛ وگرنه  مي  بيان  خلق  والور مجاهدين  كردن ارزش  امتياز و كم تن گرف برايها را   حرف  اين وشحب. 1

 و اصالً   و منفور است ايزوله   از ايران  و خارج  داخل هاي  همة گروه  در ميان  رجوي  جريان داند كه  مي خوبي
  ظاهراً او   منطق! شد، وجود ندارد با  داشته  كشور همكاري داخل در   مخالف  گروه  بتواند با يك  كه  امكاني چنين
 .  نشود   ممكن كار بندد كه تواند به  مي  را گروهي  توصيه اين  ؛ ولي  است درست

   به كند؛ وگرنه  مي  بيان  خلق  والور مجاهدين  كردن ارزش  امتياز و كم  گرفتن برايها را   حرف  اين وشحب. 1
 و اصالً   و منفور است ايزوله   از ايران  و خارج  داخل هاي  همة گروه  در ميان  رجوي  جريان داند كه  مي خوبي
 و   مزدوري  به  باشد، شهره  داشته  كشور همكاري داخل در   مخالف  گروه  بتواند با يك  كه  امكاني چنين

   .نباشد  جاسوسي
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   ما و هم  براي ، هم  و اين  مشهد بهتر است گويم  مي  يا مشهد بهتر است شود اهواز سؤال

  ؛ ما نيز اهداف  است ص مشخ  ليستي ها نيز طي  عمليات فاهدا.   شما بهتر است براي

 .   دهيم  مي  جواب  از بررسي  و پس ايم  شما داده  را به خودمان

 با شما   بود، من  و فوري  مسئلة ضروري  چنانچه  كه  است  آخر؛ آيا ممكن سؤال:  رجوي
 ؟   بگيرم  تماس تلفني

.  بدهيد  ايشان  را به  و عادي  مخصوص شمارة تلفن.   نيست ؛ مشكلي بله:  وشحب

 ؟    چند است شمارة مخصوص

  ۸۸۶۰۶۵۶:  افسر مخابرات

 ؟   دفتر شما را پيدا كنيم شود مسئول  مي كي:  رجوي

اگر . اند  شماره  در ارتباط با اين ام  خانواده  و حتي  هستم من! برادر مسعود:  وشحب

 .   گيرم  مي  با شما تماس  نگيريد، من شما تماس

   و نسخة ديگري  دادم  تحويل  الرئيس  سيد نائب  ديروز به  را من  ليست اين:  رجوي
 .  شود  شما مي  و تقديم  شده  حاضر تهيه  در حال  ولي نداشتم

 ؟    است  من  براي ناي:  وشحب

 ...  بله:  رجوي

   ... آمديد و خداحافظ  خوش خيلي:  وشحب
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:  شمارة سه متن  

  وش حب  با سپهبد طاهر جليل ود رجوي مسع مذاكرات
)۲۰۰۰  سال(  
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  مي تجس  از هنرهاي اي  هديه  اعطاي و پرسي  از احوال پس
  »  وش حب طاهر جليل « به»  سعود رجويم «  از طرف راناي

 

 ٢جمهور  رئيس  معاون  و درود و سالم گويم  مي  شما تبريك  را به١عيد:  وشطاهر حب

   شما ايشان  از سوي  با شما بودند؛ البته  مالقات مشتاق]  ايشان. [ نمايم  مي  شما ابالغ را به

]   خلق مجاهدين [  سازمان و شما در مقر  من  بين  كه قاتي مال از پس.   قرار دادم را مورد عتاب

 .    داشت  خواهيم  با هم  مالقاتي  رمضان  مبارك  در ماه  كه  دادم  شما قول  شد، به انجام

 ]. بود[ نزد ما  افطاري] قرار،: [ مسعود رجوي

؛  رفتم از بغداد مي   خارج  به بايست  مي  آمد كه  پيش  مأموريتي ديروز برايم:  وشحب

  من! خير:   گفتم  ايشان به. كند  مي  مالقات  با برادر رجوي  خودش  كه  گفت  من به٣ابواحمد

   تا اين  كنم  خود عمل  قول  به  بودم  بار مايل اين.  ام  كرده  با رجوي  وعده  بار خلف چندين

 .   گيرد  ما صورت  بين مالقات

 .   است شم لطف):  با خنده ( رجوي

 را   بوديد، همه  كرده  مطرح  كه  و موضوعاتي ها و مسائل درخواست:  وشحب

 : ام  كرده يادداشت

 . گرديد  حاصل  آن ؛ موافقت» ات زاغة مهم پنج« )۱

 ميليارد   يك  آن  شد و مبلغ  حاصل ؛ موافقت»  فيبر نوري  و كابل شبكه« )۲

                                                           
 .   عيد فطر استمنظور.  1
 .  وري الد  ابراهيم تعز.  2
  . است   در استخبارات  ميز ايران  از مسئوالن  در اينجا منظور يكي  ولي  است»ابواحمد«ز  ني وش حبكنية.  3
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 ...  كردم   صحبت  دربارة آن بود كه] دينار[و نهصد هزار 

 ؟    است  شده  تمام قيمت] ، مبلغ [ آيا اين:  رجوي

   را تكميل بپردازند و ما نيز بقية آن)  خالص( را   آنها مبلغي قرار شد كه:  وش حب منشي

 ...   كنيم و پرداخت

  ؛ مشكلي كنيم  مي  و هشتصد هزار دينار را ما پرداخت بقية چند صد ميليون:  وشحب

 !  نيست

  كردند ؛ موافقت»  دفاع  وزارت  به  ارسالي هاي سالح] دمجد [ رداندنباز گ« )۳

   ستاد اداري  نيز به  آن  را بازگردانند؛ گزارش اتها و مهم  سالح  از آن  بخشي كه

 . گرديد ارسال

هراً ؛ ظا١» چيفتن]  تانك [  دستگاه۲۵  به]  مجاهدين [  سازمان ز كردنمجه« )۴

   تحويل  كه  است  سالم  دستگاه۲۵ و تنها   داشته ين ف ها نقص  از تانك تعدادي

 .شما خواهد شد

؛ »  اسكورپين  شناسايي  خودروي  دستگاه۱۰   به  سازمان ز كردنمجه« )۵

 .   شد  حاصل موافقت

   از تجهيزات  برخي  فوري  دربارة تعميرات  درخواست  سري ، يك  بر اين عالوه

.  بپردازد  كننده  استفاده  هزينة آنها را بايد طرف داشته اظهار   دفاع  وزارت ايد كه داشته

 را   مشكل اين.  نكنند ت درياف اي  هزينه  شود كه  ابالغ  جمهوري  رياست  شايد از طرف البته

 .   كرد  خواهيم ما حل

                                                           
   به از ايرانيان...  و  مهران  تصرف  هنگام  را به انگليسي»  چفتن « هاي  تانك كه  كرده  اّدعا مي  همواره سازمان.  1

   سازمان ها را به  تانك اين   عراق  ارتش  كه  شده  بيان  وضوح وگو به  گفت  در اين ؛ ولي  است  گرفته غنيمت
 .    است داده مي
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  يا خير؟    تعمير است  ديگر قابل هاي تانك:  رجوي

  ؛ وزارت  تعمير نيست  قابل اصال  برخي ي ول  تعمير است ابل از آنها ق بعضي:  وشحب

   مورد دريافت  در اين اي  بودجه  چنانچه ولي... رود  نمي  زير بار هزينة تعمير آن  هم دفاع

   به  و خراب  اسقاطي هاي  دستگاه خواهيم ما نمي.  از آنها را تعمير خواهد كرد كند، برخي

 .    بدهيم شما تحويل

 ؟   هاست  تانك  يا فقط مربوط به  ماست هاي  درخواست  شما، كل رات تعمي آيا اين:  رجوي

   دفاع  وزارت ؛ و چون  است  شناسايي ها و خودروهاي  تانك فقط مربوط به:  وشحب

 امر   اين  براي  بودجة اختصاصي  يك  كه  برود، منتظريم خواهد زيربار هزينة سنگين نمي

   اين  كه  گفت  خواهيم  دفاع  وزارت  باشد، به  سنگين  خيلي  هزينه چنانچه.  شود دريافت

   نيز شكايت  جمهوري  نزد رياست  وضعيت ؛ از اين خواهيم  را نمي  خراب هاي دستگاه

 .   كرد خواهيم

   جمهور عراق  رئيس ؛ از طرف١ كرديد  ملل  سازمان  دربارة بازرسان  سندي  به اشاره

 و ٢  مخابرات  سازمان ، رئيس  از وزير امور خارجه تشكّل م اي  كميته دستور صادر شد كه

   كه  سندي نويس  شود تا پيش كند  تشكيل  مي  را همراهي  بازرسان   كه سرلشكر حسام

 شد و   تشكيل  جلسه ديروز آن.  شود  و تدوين  كرد، تهيه  اشاره  آن  به مسعود رجوي

 تا  بردم»   بعث حزب«   فرماندهي  را به  آن ؛ كه  گشت  تهيه  مورد نظر هم نويس پيش

 جمهور را   تا دستور رئيس  و منتظريم  كرديم موافقت)  مخابرات(ما .  شود تصويب

،   از وزير دفاع ل كميتة ديگر متشك  يك   براي ته شما  الب هاي درخواست.   كنيم دريافت

                                                           
   كهكند مي   كفايت  كوتاه  توضيح اين  فعالً رو   شود؛ از اين  مي  بيشتر روشن مسائل   بعد وضوح  صفحاتدر. 1

 .   بود  شده ده دا  مجاهدين سازمان   اختفا به  جهت  عراق  و ميكروبي  شيميايي هاي  از سالح مقاديري
  رياست»  وشحب « وگو، شخص  گفت زمان در   كه  است  عراق امنيتي   اطالعاتي   اصلي  سرويس، مخابرات.  2
   .  است  داشته  عهده  را به آن
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   رئيس د؛ معاون ش رسالنيز ا]   حسين امصد [  و قصي عراق]  اطالعاتي[   سرويس رئيس

جمهور   رئيس  كرد؛ و ما نيز خدمت  ما ابالغ  را به  آن  هم  ابراهيم ت عز جمهور، آقاي

،   برگشتم  از مأموريت  شب  آن وقتي.  خواهد بود  مثبت  آن  قطعا پاسخ  رساند كه خواهيم

   كميتة سه تور داد كه دس  هم ؛ ايشان  دادم جمهور تحويل  رئيس  و به  كردم  تهيه اي نامه

   رياست  به  هم  شود؛ ايشان  ابالغ  ابراهيم ت عز ، ابتدا به  دهد و نتيجه لسه ج  تشكيل جانبه

 .   صادر گردد  الزم  دهد تا دستورهاي  اطالع جمهوري

  ١ خواهند كرد؟ ها از شما سؤال  دربارة بشكه آيا بازرسان:  رجوي

 ...  آري:  وشحب

  آيا به...  ما خواهيد كرد  به ي]موثّر [  ما بدهيد، كمك  به  اطالعات  سري ا يكاگر شم:  رجوي
  خواهيد داد؟    بازرسي مجوز براي)   ملل  سازمان بازرسان(آنها 

  اولين.  دارد   جنبة ديگري  شما  البته سؤال.  شد  آنها نخواهيم  بازرسي مانع:  حبوش

   قرارگاه يعني[ شما   آيا پادگان  كه  است كرد اين خواهند   مطرح  بازرسان  كه پرسشي

 ...   يا خارجي  است عراقي]   خلق مجاهدين

   اگر راست  كه آنها خواهند گفت.   هستيم  خارجي  سايت  ما يك  كه  گفت خواهيم:  رجوي

                                                           
 قبالً   كه سندي.   است  بوده  و ميكروبي  شيميايي مواد كند، محتوي  مي اره اش بدان   رجوي  كه هايي بشكه.  1
 بود تا   شدهخواستار را   سندي تنظيم،   زيركي ، با نوعي رجوي. شود  مواد مربوط مي  همين  شد، به  اشاره نبدا

  شود كه  مي وممعل.   است  آنها قرار گرفتهنزد   اماني  صورت  به ها و مواد ممنوع  سالح  قيد شود كه  آن ضمن
  توضيح.   است  قرار داشته  در اختيار رجوي  و ميكروبي ايي مواد شيمي حاوي  هاي  از بشكه هي توج مقادير قابل

  ، محل  غربي كشورهاي خود در   رابطهاي  از طريق  مجاهدين١٩٩٠ در  فارس  خليج  اول  جنگ  جرياندر  اينكه
اشند؛ و در  ب  مصون  هوايي  بودند تا از حمالت رسانده...  و  آمريكا و انگليس  اطالع  را به استقرار خود در عراق

 از   بودند تا هواپيماها پس ها تصوير كرده  قرارگاه  در بام  را هم  سازمان التين   اختصاري  و عالمت  آرم ضمن
 و  كاران  محاظهبا  بخصوص (  غربي  با محافل  سازمان  روابط خاص  دليل  به چون.  دهند  تشخيص مشاهده

  گاه  مخفي  را بهترين  اماكن  اين  صّدام رژيم بود،   پيدا كرده نيت مصو  مجاهدين  به  متعلق اماكن) راستگراها
 و   است  اضطراري  مواقع  مربوط به سند مورد اشاره.  داد  تشخيص ميكروبي و   شيميايي  و ادواتها سالح  براي

 در   مجاهدين  بهورمذك مواد   تعلق  باشد تا عدم  مواد، مدركي  اين  كشف  در صورت  كه  است  اين رجويمنظور 
 .   قيد شود آن
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    كه اره ب  اين در  جمهور عراق  رئيس  سخنان  به ما هم.  دهيد  را نشان گوييد، سند خودتان مي
  آنها خواهند گفت.  كرد  سند استناد خواهيم  باالترين  عنوان  منتشر گرديد  به ورهدر روزنامة الث

 توسط ما از آنها   كه مانند مسئلة خودروهايي (  سياسي  بحث  دارند نه  حقوقي  با ما بحث كه
 آنها  ما به).   ماست ها عليه آخوند نشانگر توطئة رژيم]  مسائل [  اين  طرح شود؛ كه  مي استفاده
 .   كنيد خواهيد، بياييد بازرسي  هرجا مي  كه  گفت خواهيم

  عا كند پايگاه اد  كه  است رد، اين خواهد آو  دست  آخوندها به  رژيم  كه ، سودي  ميان در اين
 از  ي ول  است  عراق  اطالعاتي  ما همكار سرويس  و سازمان  است  عراقي  سايت  يك مجاهدين
. كند  مي  را پنهان  و ميكروبي  شيميايي هاي كند و سالح  مي  استفاده  و اجنبي  خارجي پوشش
  چنانكه.  كند  و پخش  را شايع  مسئله آورد تا اين  مي  عمل  به  فراواني  آخوندها تالش رژيم
 را   مسئله  همين ، در هفتة گذشته  وزير امور خارجة انگلستان ، معاون» اوبرايت« هستيد  مطلع
،   انگلستان  به  وي  و بازگشت از تهران]  وزير امور خارجه[» استراو« از ديدار   شد؛ و پس مدعي

   ادعاي  را به مان  ما اعتراض البته.  االوسط منتشر گرديد  در روزنامة الشرق اش مصاحبة معاون
   ما بگوييد تا پاسخ  داريد، به قي حقو  اگر اشكال  كه  گفت  كرد و خواهيم  خواهيم آنها مطرح

   زيادي  آخوندها پول رژيم.   است  كثيف  اقدام دهد، يك  مي انجام]  ايران [  رژيم  كه كاري.  دهيم
 فرد سناتور   اين  كه زماني.  كند  خود جلب  نفع  آمريكا را به  كرد تا نظر وزير دادگستري خرج
 ما   كند تا عليه  او را جذب توانسته]  ايران [  رژيم  اآلن رد وليك  صادر مي  ما اطالعيه  نفع بود، به

شما با ]...  دهيم  مي پاسخ[   قانوني صورت ، به  بتوانيم لذا هرچه!  بنويسد ها مطلب در روزنامه
 و   كنيم ها را برطرف  نقاط ضعف  بايد تمام دانيد كه  مي و خوب) ؟(١ايد كار كرده»  اينترپول«

  ٢.  از شما دور شويم ، بايستي  هستيم  عراق  در خاك ؛ لذا با اينكه  آنها ندهيم  دست  به اي بهانه

 در   خودتان  نفع  آنها را به  بعدي  كار شما موجب خواهد شد تا اقدامات اين:  وشحب

 .   بگيريد دست

                                                           
 .    نيست  روشن چندان International Police   به  از اشاره  رجويمنظور.  1
 .  خواهد بود  كمتر موفق  ولي  است  مجاهدين  استقاللمانور و   نمايش  در تدارك رجوي.  2
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   قانوني  داليل  سري از يك]   ملل  سازمان  بازرسان هاي  پرسش  به در پاسخ[ما :  رجوي
   اين  كه  گفت ، خواهيم كنيم  مي  از آنها استفاده  كه  كرد؛ مثال دربارة خودروهايي  خواهيم استفاده
 .  ها  عراقي  نه  ماست  به ها و خودروها متعلّق اتومبيل

 ...   شما بپردازيم هاي  بقية درخواست بگذاريد به:  وشحب

 امور خارجة   وزارت ، به» سازمان ها عليه آخوند  رژيم  ادعاهاي تكذيب«دربارة ) ۶

   يادداشت  كند كه  ابالغ  در لندن  عراق  سياسي  نمايندگي  به  كه  دستور داديم عراق

 امور   وزارت  به  انگلستان  وزير مشاور در امور خارجي  ادعاهاي  را عليه آميزي اعتراض

 . نمايد  تسليم خارجة انگلستان

 را  ، فرمولي»اند وارد شده...] از اروپا و [  كه هايي ها و اتومبيلخودرو «  به راجع) ۷

   موافق ؛ من  بزنيم  خودتان  نام  آنها را به  تا مالكيت  كرديم  تهيه  يادداشت  عنوان به

 . هستم

 ١،» بودند  رفته  طالباني  جالل  نزد گروه  كه  از مجاهدين  تن سه«دربارة  )۸

   اين  نمود كه  را مطرح  قبلي داً اظهارات، مجد ط ما و جالل افسر راب  كه بايد بگويم

   حضور دارند كه  ملل  سازمان  پناهندگان  حاضر در كميسارياي  در حال  تن سه

 سپهبد طاهر   مرا به سالم«:   است  گفته جالل.   است  خارج  طالباني  جالل از كنترل

 فشار  ها تحت  ايراني  نفر از طرف سه   اين  به  راجع  برسانيد و بگوييد كه وشحب

گويد آنها را   مي  هم  عراق سرويس...  دهيد گفتند آنها را به ما تحويل ؛ مي بودم

 كار را   اين من...   دهيم تحويل]   خلق مجاهدين [  سازمان  ما بدهيد تا به تحويل

» .  شوم نا خالص تنگ  تا از اين كردم]   ملل  سازمان  به  عضو مجاهدين  سه تحويل[

                                                           
  نيروهاي   از جمله ؛ اينان» اهيماكبر آ«و »  ياحمد ويس«، »نژاد ي صادق اسعب«:  ازبودند   نفر عبارت  سه اين.  1

  . رفتند  سليمانية عراق  به كرده فرار   از تشكيالت٢٠٠١  ژوئن / ١٣٨٠ در خرداد   بودند كه  سازمان عملياتي
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   وسيلة آن  به  كه  را در اختيار دارم  چيزي ؛ من كنيم  نمي  را از شما پنهان ما چيزي

   و بازي شناسم  مي  را خوب  جالل من.   فشار قرار دهيم  را تحت  جالل توانيم مي

قرار .  داد  فشار قرار خواهيم ؛ او را تحت  ندارم  را قبول  پاسخ اين...  دانم او را مي

 را   و مسئله بينم  او را مي  برگردد؛ من  از پاريس  هفتة ديگر جالل  يك است

 . كنم  مي گيري پي

   سازمان  عليه   كه  شدة ايراني  بازداشت  اعضاي بازگشت «  به راجع )۹

 و  ها هستيم  با ايراني  اسرا و زندانيان  تبادل ، منتظر عمليات»كردند  مي فعاليت

 .   داد  قرار خواهيم ولويتآنها را در ا

  ١؟  است  عضو سازمان  نفر زنداني۶۰   آن منظورتان:  رجوي

   ترجيح شوند، من  مي  ما تحويل  به  كه  توسط ايران  شده  افراد اعزام  به راجع:  وشحب

   شود و بعد آنها را تحويل  مشخص  آنها در آينده  نزد شما باشند تا تكليف  كه دهم مي

 ...  بگيريم

 .   شما خواهند شد  تحويل  و استثنايي  موارد خاص البته:  رجوي

 .    است قبول:  وشحب

 و   مرز ايران توانيد به   مي  زندانيان  تبادل  از چارچوب  از افراد را  خارج شما برخي:  رجوي
 . .. كرديد  شما قبول٢. طرد كنيد  ايران  خاك  داخل  برگردانيد و آنها را به عراق

 ...   بكنم اي  امر و نهي  شما را هيچ خواهم نمي:  وشحب

 .    ماست ، هدية عيد شما به  و اين است] فطر[امروز عيد .   ممنون خيلي:  رجوي
                                                           

 از  بسياري. شوند  طرد مي اند و از گروه  نفوذ در تشكيالت  به  مظنون  كه است   افراد عضو سازمانمنظور.  1
   دربه  به  بهانه  با اين كهاند  دار سازمان دهد، عناصر مسئله  مي  نسبت  رژيم  آنها را به  سازمان  كهافراد،  اين
 .    است  توجه  قابل  افراد در سازمان اين   عضويت  به  رجوي اعتراف. شوند  گرفتار مي  و آوارگي دري

  تبليغات در   كه ؛ در حالي  است  بوده  سازمان ، خطّ و درخواست ن ايرا  آنها به تحويلدار و   افراد مسئله اعزام.  2
  .كردند  آنها تأكيد مي  بودن  نفوذي ، به رسمي
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 روز تأخير   با يك  شيعيان  در بغداد، هميشه  كه  را بگويم  عيد اين  به راجع:  وشحب

 قهر   خويي د ابوالقاسمسي]   اهللا آيت [   مرحوم۱۹۸۶  ل از روزها  در سا يكي. گيرند عيد مي

  شما دو طرف«:   گفت  جمهوري رياست.  كرد  از ما شكايت  جمهوري كرد و نزد رياست

   را هم ؛ خاطي كنم  مي  و قضاوت  شما هستم ها و اظهارات  ناظر بر گفته بنشينيد؛ من

   سرهنگ  به  دوم قا از درجة سرهنگ ارت  در حال ، من  هنگام در آن» . كرد  خواهم مجازات

    من شود، دولت  عيد مي چرا وقتي«:   گفت خويي]   اهللا آيت] شد و   شروع جلسه.   بودم تمام

 كار را   بايد عيد بگيرند؟ چرا اين كنند كه  مي  را الزام   شيعيان  استاندار در نجف جمله

   عيد را اعالم  خودشان  فتواي ، طبق سنّي   و چه  شيعي ، چه اي كنيد؟ بگذاريد هر فرقه مي

 » .كنند

 را   جلسه  صورت كه»    العام امن «  كل   رئيس وري الد  عبدالرحمان  مرحوم  هنگام در آن

 زور بگويند و   شيعيان  ندارند؛ نبايد به  حقّي  چنين  كرد كه  استاندار ابالغ ، به نوشت مي

 .   دارند، عيد بگيرند  هر روز دوست  دهند كه بايد اجازه

 عيد   درباره  ما از كي  كه  كنم  سؤال خواهم مي:   گفتم د خويي سي به]   جلسه در آن [ من

 زير سلطة   كه وقتي:  او گفتم به» . دانم نمي«:  داد  پاسخ ؟ ايشان  پيدا كرديم اختالف

   در دوران  و حتي مگرفتي  عيد مي   با هم  و سنّي ، ما  شيعه  بوديم استعمار انگليس

سفرة ]  و نهاد پادشاهي [ ؛ زيرا پادشاه گرفتيم  مي  نيز عيد را با هم  در عراق پادشاهي

] ،  اقتصادي هاي شخصيت]،   دين ، مراجع  نظامي كرد و فرماندهان  مي صبحانة عيد را پهن

   حكومت  به  سيستم  كه زماني. كرد  مي  دعوت  سفره  را بر سر اين  مجلس و نمايندگان

   كه كنم  مي تو را دعوت«:   گفت  من  به د مرحومسي...   پيدا كرديم  شد، اختالف  تبديل ملي

 :]ها ادامة درخواست) [خندة حضار(» !...  بخوريم سر سفرة عيد صبحانه
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» " فاخر سلف "  از پادگان  حفاظتي  گروهان  سه  كشاندن عقب«قضية  )۱۰

  ترين  در كوتاه  دادند كه  و آنها قول  داديم  اطالع  دفاع  وزارت را به)  بغداد غرب(

 شد و   كشانده  عقب دو گروهان.  مستقر خواهند شد  منطقه ، مجدداً در همين مدت

  اين  دفاع نظر وزارت.  ماند  باقي  گروهان يك]   علي يا رفيق [  علي  دستور آقاي به

   و يك  بدهيم  مجاهدين سازمان و   مسعود رجوي  را به  دو گروهان  كه است

   خوبي  موضع  چه مسعود رجوي.   قرار دهيم  علي  را در اختيار آقاي گروهان

خندة !... (  كنيم  بيشتر حفاظت   بايد از وي۲۰۰۲    در سال  اكنون  كه داشته

  مجاهدين [  از سازمان  حفاظت ها براي  گروهان  دو تا از اين  هر حال به) حضار

]   در جنوب  كل  فرماندهي يكان [  علي  از رفيق  حفاظت  براي و يكي]  خلق

 شما   تا را براي  سه  اين  كرد كه  خواهم  مبارزه من.   است  شده  داده اختصاص

 !  را در اختيار دارد  عراق ّ ارتش  كل  علي  رفيق ؛ البته بازگردانم

   ما از وكيل١. كرد  خواهيم ي و بررس گيري  را بعد از عيد پي مسئلة حميد عطب

 .   بزنيم  نيز دست  كار غيرقانوني  و شايد به  كرديم  استفاده دادگستري

 .    و پيروز شديم  برنده  با شما، در دادگاه  از مالقات ، پس  هفته آن:  رجوي

                                                           
   با گلولة مجاهدين  كه  است  در عراق  تركيه  كارمند سفارت  يك  شدن  زخميدربارة   مورد اشاره دادگاه.  1

   تركيه  كارمند سفارت  يكو داد   رخ اي  حادثه  چنين  نيز مشابه  از اين  پيش چند سال.  بود  شده  زخمي مسلح
در «:   است  آمده  امور خارجة آمريكا چنين  وزارت گزارش  در متن.  رسيد  قتل  مجاهد به  نگهبانان در شليك
  ايراني  ايه  در بغداد را اشتباهاً ديپلمات  ترك  دو مقام  كردند كه  اعالم مجاهدين) ٧٢آذر  (١٩٩٣دسامبر 

  ، ساعت  انگليسي  زبان  به  فرانسه خبرگزاري   از گزارش نقل(» .اند  رسانده  قتل  به  را با گلوله  و آنان ر كردهتصو
   به  در جواب سازمان) JN121095693FBIS  ؛ با مشخصات١٩٩٣ دسامبر ١٢    گرينويچ  وقت  به٢٣

   ولي  بوده  تركيه  گويا كارمند سفارت كهكند   مي  تصريح تول مق  يك  خارجة آمريكا، تنها به  وزارت گزارش
   جمهوري  و عالم  بوده  خريده  ايران  از سفارت  تازگي  به  تركيه سفارت   كه كرده  مي  را رانندگي اتومبيلي
   از گاردهايرنف، گويا محاكمة دو   سازمان  توضيح بنا به.   است  شده  مشاهده  آن  پالك  روي ايران  اسالمي

،  شده  خيانت دموكراسي. (  است  شده  در بغداد انجام دادگاه  در يك) ٧٣  آبان (١٩٩٤ نوامبر   در ماه مجاهدين
 ) ٣٧-٣٨  صفحات
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 .   و فشار بياورم  بزنم  دست  غيرقانوني  كاري بعد از عيد شايد به:  وشحب

 .   بدهند  را پس  برسانند و پول  پايان  را به  قضيه يد اينبا:  رجوي

و ]  مجاهدين [  سازمان ؛ بايد بدانند كه  نيست  پول  از بازگرداندن بحث:  وشحب

  ١. دارند  و حقوقي  حق  يك  عراق  اطالعاتي سرويس

 ...   نياز داريم  پول  اين  به ما شديدا در حقيقت:  رجوي

 ]ها  خواسته ادامه. [   شاءاهللا د  انبعد از عي:  وشحب

  ٢»)... بيمسعود طي" ( ادهم "  نام  به مان ساز  فراري  نيروي باز گرداندن « موضوع) ۱۱

 او   بازگرداندن  جهت  روشي  از چه  كرديد كه ما را راهنمايي]  خودتان[شما :  رجوي

 .    كنيم استفاده

   عراق  مخابرات  ادارة حقوقي ، به  آمده  عمل  به  فرد و تحقيقات پروندة اين:  وشحب

 . گردد اقدام»  اينترپل «  از راه  استرداد وي  به  شد تا نسبت  داده تحويل

  ٣... قرار گيرد  مورد بررسي  بايد خوب  كه است»  زاده رضا نوري علي«دربارة ) ۱۲

 داريد، ما در   كمك  شما نياز به، اگر  داشتيم  با هم  گذشته  در ژوئن  كه اي پيرو جلسه:  رجوي
  خواهيد آزمايش  شما مي  هر حال به.   كنيم  شما كمك  به  سياسي  تا در جنگ  هستيم خدمت

 .   را اجرا كنيد  خودتان  طرح كنيد؛ سپس

 نياز ما و   شما، هم ، با كمك  از بررسي  پس  كه  داريم  فرد طرحي ما دربارة اين:  وشحب

 ٤. خواهد شد أمين نياز شما ت هم
                                                           

 .  شد  مي  داده  بايد عودت  دادگاه  حكم  به  كه  است مالي   استراد جريمة سنگينمنظور.  1
 .    گريخت  از تشكيالت٢٠٠١دسامبر  / ١٣٨٠ در آذر  بود كه  سازمان   مركزي  عضو شوراي وي.  2
  اش  روشنگرانه ها و برخوردهاي گيري  موضع  دليل ، به ر معروف و مفسنگار روزنامه،  زاده  نوريرضا علي.  3

  غاتتبلي ضد از جمله.  است   بوده  مورد عناد سازمان ، همواره  وي  پوششي  و شوراي  و رجوي  مجاهديندربارة
   .  است  اسالمي  جمهوري  اطالعات  وزارت به   وي  وابستگي هام، ات زاده  دربارة نوري رقة رجويف

  زاده  نوري  اخالقيء سو  سوابق  به  كه  است  مونتاژ اينترنتي  نوعي احتماالشود، مي   اشاره  بدان  كه طرحي.  4
   .  است  داده  توضيح فصيل ت  به  باره ، خود در اين زاده نوري.   است معطوف
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 هستند،   كشتارجمعي هاي  سالح  يافتن  دنبال  به  كه  هم  ملل  سازمان  بازرسان به

. اند  شده  شرمنده  خودشان  كردند كه  استفاده ديروز آنها از روشي!  آمديد خوش:  گفتيم

! ارد شوند و  كاخ  از درهاي ، از يكي ، هر گروهي  همزمان  داشتند كه  شكل  اين  به طرحي

 را از   صحنه  شدند  كه  وارد كاخ  نگاران  روزنامه  درها باز شد و بالفاصله  دقيقه۱۵  طي

گردد، بايد مجهز   مي  كشتار جمعي هاي  سالح  دنبال  به  كه كسي.  كرديد  مشاهده تلويزيون

  تيم   رئيس  بود كه  در حالي  باشد؛ اين  تشعشع ضد  مخصوص هاي  و لباس  ماسك به

جمهور   رئيس اين!  كرد  بازرسي  به  شد و اقدام  وارد كاخ  كوتاه  آستين  با پيراهن بازرسان

 برنامة  در ژوئية آينده شاءاهللا ان. بيند  ما را مي  خواب  هم   در خواب بدبخت جديد آمريكا 

 پيروز   جنگ از  كه  هستيم  كرد و مطمئن  خواهيم  ارائه  با بازرسي  را در رابطه خودمان

 !  آمد  خواهيم بيرون

   ديدن  آخوندها از سوريه ، وزير اطالعات  يونسي علي:   شما بدهم  به  هم  اطالعي يك

 شود و   تشكيل  و ايران ، عراق سوريه]  از مركّب [ جانبه  كميتة سه خواست تا يك كرد و مي

   اين البته. ا حملة آمريكا امضا گردد كشور ب  سه  اين  مقابله  جهت  هم نامة امنيتي  توافق يك

 آخوندها با   را دربارة توطئة همكاري  گزارشي ما هم.  دادند  من ها به  را سوري مطلب

 : ها داديم  سوري  موارد به آمريكا در اين

  ها دادند؛   آمريكايي  به  در افغانستان  كه تسهيالتيـ 

قرار »  جند االسالم« در اختيار چند عضو   عراق  در شمال  كه  و تسهيالتي عاتـ اطال

  دادند؛ 

 ... اند و  داشته  از جاها با هم  در برخي  كه  پنهاني هاي مالقاتـ 

   كه  جايي ، از همان  در نهايت دهند؛ كه  مي  ارائه  يونسي  را به  گزارش ها اين سوري
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 !   بود، بازگشت آمده

   كه  است  شده  ما ثابت ؛ زيرا براي رديم ك  مخالفت اي  نامه  توافق ما با چنين

 اعتماد كرد؛   آخوندي  حكومت  به توان  دو كشور نمي  ما و روابط ميان  اسراي درخصوص

.  نيز ندارند  مردمي  پايگاه  و هيچ  نيست  انقالبي  حزب  يك در دست]   رژيم آن [ چراكه

   نام  به  چيزي از كار درآمد و در واقع   دربارة آنها نيز درست  بعث  حزب  فرماندهي تحليل

 .   آنها وجود ندارد در ميان» كار محافظه«يا » تندرو«

مدرسة كادر « در  آخر من. (  داشتم سخنراني»   حزبي مدرسة آمادگي« در  روز گذشته

 را   خارجي  ملي  امنيت  موضوع  طور مرتب به»  البكر دانشگاه«و »   حزبي دهي سازمان

. گذرد  مي  بحث  همان  حول  و جواب  سؤال  به  ساعت ، نيم  از درس  پس ). دهم  مي درس

،   عراق  در شمال آمريكا، آخوندها، وضعيت: ( دارند  ثابتي  عناوين  هم  من هاي بحث

   ديروز، به در سخنراني.) شود  مي  سؤال  مرتب  فوق هاي  دربارة عنوان از من...  و اسرائيل

 آمريكا تأثير   روي  اسرائيل  كه افتيم  مي  اشتباه ما در اين:   گفتم رفتة حزب پيش كادرهاي

 در آمريكا   اسرائيلي  البي گيرد و يك  قرار مي  تأثير اسرائيل  آمريكا تحت گذارد يعني مي

   همان  و اسرائيل  است  اسرائيل ؛ زيرا آمريكا همان  هستم  ايده  اين  مخالف من. وجود دارد

تندرو :  خواهد بود  اين  من  كند، پاسخ  سؤال  از من  ايران  به  راجع  هم اگر كسي.  يكاستآمر

  تر از نقش تر و مشكل كند، سخت  مي  بازي  خاتمي  كه  هم ؛ و نقشي رو است  ميانه همان

 .  كنند  مي  بازي  خود را خوب اينها نقش.   است رفسنجاني

،   كنم  را با شما چك  آن خواهم  مي  هرگاه  كه  دارم عات اطال  سري  يك من! استاد مسعود

   شايد صددرصد درست  اطالعات  اين البته ( اي  خامنه در خصوص.  كنم  مي فراموش

   به  وي  كه  است  حاكي  اطالعات اين)   است  صددرصد موثّق  من  منبع نباشد؛ ولي
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   برنامة هفتگي اين.  دارد  با دوستانش نوازد و جلسة هفتگي رود، عود مي  مي كوهنوردي

 ؟    است  درست  اطالعات آيا اين.  اوست

   شما صحيح  اطالعات  ولي  ندارم  اطالعي اش  از برنامة هفتگي  من تقريباً؛ البته:  رجوي
. كشد  نيز مي  ترياك  بر آن ؛ عالوه  است  درست تار زدن ؛ سه  است  درست كوهنوردي.  است
   من  ايشان همشهري  كه كنم  مي  شما اضافه  اطالع  جهت ؛ ولي  است تورها درست فاك اين

   بيتوته  ابريشمچي  پدر مهدي آمد، در منزل  مي  تهران  به  كه ؛ وقتي)  است مشهدي ( است
  جمعه هر شب... كرد  مي  دريافت  تومان خواند، پنج  مي  كه اي  هر جلسة روضه كرد و براي مي

 مبارزة   خميني و در دوران  از آمدن پس. آمد  مي  پدر مهدي  منزل  به خواني وضه ر جهت
 .   حفظ كند  را با سازمان  روابطش خواست  بود و مي ، هوادار سازمان سياسي

 ؟    است باشد؛ درست  مي  دكترا از دانشگاه  مدرك  داراي اي آيا خامنه:  وشحب

   دبير كل  اكنون  كه  هم  رضايي محسن.  ندارد نشگاهي دا  مدرك  هيچ خير؛ ايشان:  رجوي
   سياسي ، درس  دو ساعت  و هر پنجشنبه  دو سال  مدت  به١،  است  ايران  ملي  امنيت شوراي
 .  دهد  مي ارائه

   ولي  است  كرده  را طي  خارج  فقط درس اي  خامنه  كه  كنم اضافه:   ابريشمچي مهدي

   اين البته.  شد  رساله داراي»   العظمي  اهللا آيت «  عنوان  شد، تحت فقيهّ   ولي بعد از اينكه

 او آخوند  گويند كه همة آخوندها مي.   است  و بيشتر سياسي  نيست ، فقهي رساله

؛ لذا رسالة خود را منتشر و   نيست هم»  االسالم تحج «  حتي ايشان.   است خوان وضهر

 .   است»   اهللا يتآ« او بگويند   كرد تا به چاپ

 در  من(بود؛ ]  رفسنجاني [  هاشمي  وي  راست ، بازوي  ايران  به  خميني  از آمدن پس:  رجوي

                                                           
دبير .   است  با رفسنجاني  آن  رياست كه»   است  نظام  مصلحت تشخيص  مجمع«دبير »   رضايي محسن«.  1
   پي براي.   است  امنيتي  اسبق  مقام  ربيعي  نيز علي  آن  و سخنگوي  روحاني حسن»   ملي امنيت   عالي شوراي«

 !   است  مورد كافي  همين  رجوي عات اطال  و وثوق ت صح  به بردن
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   از اين  بهشتي  بود؛ ولي  نفر بعد از هاشمي اي  و خامنه)١ بودم  انقالب  در شوراي  انقالب ابتداي
 خاطر ما   به  بعد از يك ماه  بود كه لقاني طا  اهللا  آيت  انقالب  شوراي رئيس. دو نفر باالتر بود
   اهللا آيت. كنيد  دور مي  را از حكومت  چرا مجاهدين كرد كه  مي  اعتراض  رژيم استعفا داد؛ زيرا به

 در   را در ايران خواهيد حكومت اگر واقعاً شما مي«:   گفت  من  به طور خصوصي   به طالقاني
 و   وي  از موارد اختالف اين» . دهيد  تشكيل  ارتش مجاهدين   براي  بگيريد، بايد حداقل دست
   ما ارائه  به  اطالعاتي اي  خامنه  به  از آخوندها راجع  برخي  كه  است  در حالي  اين٢. بود خميني
  كنيم  نمي  زوم  مسائل  اين  ما روي البته. باشد  مي  موارد اخالقي  داراي  وي  بر اينكه اند مبني داده
   مهدي  اهللا  مانند آيت  موثّق  شما فرموديد و گفتة منابع ، مانند آنچه  ما رسيده  به  اخباري ليو

 ...  دارد  اقامت  در آلمان كه]  قزويني [ حائري
شايد .  دارند  نزديك ها همكاري  با آمريكايي  حاكميت  هر دو جناح دانيد كه  شما ميحتما
 نمود؛   معارضة عراق  مسئول  عنوان به» زاد  خليل زلمي «  تعيين  به اقدام»  بوش« ديروز  بدانيد كه

   به  راجع  حاضريم  كرد كه  اعالم  گذشته  در اوت وي. زند  مي  حرف  فارسي  اينكه  دليل  به  هم آن
   به اش  فارسي  خاطر زبان  را به  وي  كه  مطمئنم من.   بشويم  با ايران  وارد مذاكره آيندة عراق

   اين  من تحليل. گويد  مي  سخن  عراق  عليه  كه  است  مدتي اند؛ زلمي  گماشته  مسئوليت اين
 هر   به اند و دست  گذاشته  عراق  رژيم  سرنگوني  اميد خود را روي  آخوندها تمام  رژيم  كه است
 .  زنند  مي چيني توطئه

 .    شاءاهللا  ما خواهد بود  ان  آن از  پيروزي  كه دهم  مي  شما اطمينان  به من:  وشحب

   سازمان بازرسان [  شما در برخورد با برنامة بازرسي  بگوييد كه  بنده توانيد به مي:  رجوي

                                                           
ها نيز   عراقي  رجوي  خيال و به(كند   متبادر مي  ذهن  معنا را به  اين،» بودم   انقالب در شوراي «جملة.  1

   .  نيست  چنين ؛ كه  است  بوده  انقالب  عضو شوراي  وي كه) فهمند  ميطور همين
 و منتشر   مطرح  زيادي هاي قول  و نقل  و خاطرات  مطالب  خلق هدين مجا، طالقاني   اهللا  آيت  از فوت پس.  2

   وجود داشت  سمپاتيك اي رابطه   و طالقاني  مجاهدين  بين  كه  است  درست اين. عا بود در حد اد  همه  كهكردند
  هاي  در ماه  هم ، آن  مجاهدين  ارتش  تشكيل  دربارة لزوم نامربوطي  هاي  حرف  ايشان  كه  معنا نيست  بدان ولي
   مخاطب  به توجه و با  است»  بندي خالي« بارز  مصداق   رجوي عاياد!  باشد  گفته٥٧   بهمن پيروزي از   پس اول

   .  است  نشده  نقل چيزي  ، چنين  ديگري  جاي  در هيچ  وگرنه  است  كرده  را بيان خود آن
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 با آمريكا خواهد   درگيري  برنامة شما منجر به  خواهيد كرد؟ و آيا اين  را دنبال  سياستي چه]  ملل
 شد؟  

 اگر همة   حتي  داد؛ معتقديم  خواهيم  ارائه بازرسان   را به  تسهيالت ما تمام:  وشحب

 از   خواهد نمود برخي  خواهد كرد و سعي  ما حمله ، آمريكا به  كنيم  ارائه  را هم تسهيالت

 .   دهد  را انجام  بعدي  اقدامات  آن  قرار دهد و بر اساس  را مورد حمله اس حس اماكن

  نخواهند آورد؟   دست  را به  چيزي  بازرسان آيا شما معتقديد كه:  رجوي

 .  مطمئنم...  نخواهند آورد دست  به قطعاً چيزي:  وشحب

  كند، با روية گذشته  مي دارد دنبال»  بيلكس «  كه اي ؛ ظاهراً روّيه  است  خوب خيلي:  رجوي
 .  كند  مي فرق

ها   كاخ ه ورود ب قبالً براي.   است  بيشتري  اختيارات داراي»  بيلكس«:  وشحب

  براي.   است  شده  امر كالً ملغي  اين شد؛ كه  مي  هماهنگي  ملل  سازمان  با دبيركل بايست مي

، » بيلكس«. قرار دارند] و فشار [  در حرج الملل  افكار جامعة بين  در قبال  بازرسان  اين مثال

»  بوش«با »  بيلكس« و » برادعي«.  رفت»   رايس خانم« ديدار   از بغداد، به  از بازگشت پس

 تا  دهيم  مي  آنها ادامه  ماهيت  افشاي ما به!   است  واقعاً مسخره اين. كنند  مي  مالقات هم

  شد، او را به  مي  وارد عراق  هر شخصيتي  كرديد كه شما مشاهده.  دنيا درآيد سروصداي

   ما هيچ شود و بداند كهها آشنا   با واقعيت  تا از نزديك كرديم  مي  اعزام  بازرسي محل

   پوشش  را نيز جهت  و خبرنگاران نگاران روزنامه.   در اختيار نداريم  كشتار جمعي سالح

   است  ممكن  كه  هستيم مطمئن.  نمايند  را منعكس  تا حقايق كرديم  مي  آنجا اعزام  به خبري

 نمايند تا   كشتار جمعي  سالح  به  از موارد مشكوك  برخي  قرار دادن  به  اقدام  بازرسان آن

 .    است ها را در اختيار داشته  سالح  اين  عراق  دولت  ادعا كنند كه در نهايت

   جمهورند تا اقدام  استقرار رياست  محل  به  راجع  اطالعات آوري  جمع عمدة آنها دنبال
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 و آمريكا   اسرائيل  كه م داري اطالعاتي.  بنمايند  مكان  در اين  خاص  دستگاه  قرار دادن به

برد در   هلي  عمليات  يك طي]   كشتارجمعي ي[ها  از سالح  برخي  كردن  مخفي  به شايد اقدام

.   است  در اختيار داشته  را عراق  سالح  اين  نمايند و بعداً ادعا كنند كه  عراق منطقة غرب

   بغداد بنمايند؛ سپس زديك وارد منطقة ن  عراق ها را از منطقة شمالي  سالح شايد اين

 را   چيزي  هيچ ؛ ولي ايم  كرده  را محاسبه  احتماالت  اين تمام.  آنها بروند  سراغ بازرسان

 .   نمود بيني شود پيش صددرصد نمي

   شما اميد بسته  به  هستيد كه  درجة يك  انقالبي  مجاهد و شخصيت  اولين شما اآلن

 نيرومند باشيد،   هر اندازه ؛ ولي١ خود بازگردانيد  قبلي ملّي   وضعيت  را به  تا ايران شده

 شما   شوند؛ ولي  اشتباه  شما مرتكب  داوطلب شايد نيروهاي.  خود را داريد هاي محاسبه

 شما بازگو   را براي  خودمان هاي بيني  پيش  داريم  ما هستيد كه رزم سنگر و هم هم

 .   كنيم مي

  نخواهد افتاد؟   ساز اتفاق  سرنوشت  جنگ  يك  كهكنيد شما تصور مي:  رجوي

 غير   هرچه ؛ ولي ايم  كرده ساز آماده  سرنوشت  جنگ  يك  را براي ما خودمان:  وشحب

   به  دست ها در مناطقي  آمريكايي  كه دهيم  مي احتمال.  كنيم  را آرزو مي  باشد، آن از آن

  ؛ و حتي ايم  كرده جي. پي. آر  به ها را مسلح وپان چ  رو حتي برد بزنند؛ از اين  هلي عمليات

   پيادة ارتش  نيروي  حتي  است  ممكن  كه ايم  كرده هايي  سالح  به  از عشاير را مسلح برخي

   در محاسبات  هستند كه نيروهايي... ، كشاورز و  باشند؛ زيرا چوپان  را نداشته آن

   و با آنها اعتمادسازي  قرار داديم  كامل  آمادگي  حال را در ما مردم. ها قرار ندارند آمريكايي
                                                           

 موارد نيز در  رجوي.   زياد است  عراق  امنيتي  مقامات ها در اظهارات» ن گذاشت زيربغل  هندوانه «  گونه  ايناز.  1
،  ها با رجوي  مخاطبة عراقي نوع،  در مجموع. كند  مي  عنوان العاده  و خارق  را استثنايي ما صد ، شخصيت الزم

 و  ي جد  مطالبي  نه و  سر اوست  به  كشيدن  و دست نوازش و   كودك  يك  به بازي  اسباب  دادن  شبيه درست
 .   تحليلي
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  ١. كرديم

 كشور و   از وزارت  متشكّل اي ، كميته  عراق هاي  از زندان  زندانيان  از آزادي پس

 در   و دزدان  قاتالن  رها شدن  منفي  و دربارة بازتاب  داديم  تشكيل  امنيتي هاي دستگاه

   رخ  زيادي  اتفاقات  است  ممكن  كه  كرديم بيني پيش.   كرديم  و بررسي ، بحث جامعة عراق

 جمهور   اعتماد رئيس در واقع.  بود  و مثبت  نشده بيني  افتاد پيش  اتفاق  آنچه بدهد؛ ولي

  هاي  رسانه  برخي  آمريكا و همكاري  تبليغاتي در جنگ.  بود  و صحيح  درست اش  ملت به

 در دنيا جز مسئلة   ديگري  مشكل  ظاهراً هيچ رسد كه  نظر مي  با آنها به  غربي كشورهاي

 هواپيماها و   اگر شما صداي حتي.  كنيم  مي  شرايط را درك ما اين!  وجود ندارد عراق

 .   ما خواهد بود  از آن پيروزي]  بدانيد كه[ها را بشنويد،  انفجار بمب

 ؟  م داري قدر وقت ما  ديگر  چه.   نداريم شكي:  رجوي

خندة . ( شد  تمام  ساعت  يك  و اآلن  داريم  جلسه  ساعت  يك  شما گفتم  به من:  وشحب

 ) حضار

  بايد كرد؟   چه]  ايران [  با رژيم  مقابله  خواهد بود و براي  ما كي قرار بعدي:  رجوي

 .   ما بگوييد  داريد به  يا مهمي  خاص  مطلب چنانچه:  وشحب

 .    كنيم مقابله]  ايران [  با رژيم  چگونه يمما بايد بدان:  رجوي

   و بعد از عيد يك  كار شده  مسئله  اين روي.   است  بسيار مهم  مسئله اين:  وشحب

 را   خودتان شما بايد طرح.   داشت  خواهيم  موضوع  اين  به  فقط راجع جلسة خصوصي

  به[ بيايد و يا شما   پيش هايي گفتيشايد ش...   ايران  برويد سراغ  دهيد و بعد از آن ارائه

! خواهد  را مي  همين رجوي) خندة حضار. (  برويم  كار خودمان  دنبال برويد و ما هم]  ايران
                                                           

 و آمادة انفجار   شده  ساخته هاي بمب  شايدشمار و    بي هاي  وجود سالح علت  شود كه  مي  اينجا روشندر.  1
  فاش    است  مطمئن  و مزدوري  خودي كه    رجوي  را براي  رازي وش، حب در واقع.   چيستها عراقي  در ميان
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 از   و برخي  ابراهيم ّ و عزّت ، استاد قصي  بعث  حزب پريروز، در جلسة فرماندهي

   او را مالقات ؟ كي تطور اس  چه استاد مسعود حالش:  كردند  سؤال  از من مسئولين

   و اطالعات گيريم  مي ، امتياز بيشتري  ديرتر مسعود را ببينيم  هرچه  گفتم ؟ من كردي

شوند، مسعود بايد   مي  ايران  دارند وارد خاك١» بدر نيروهاي «  كه اآلن.  دارد بيشتري

   فقط يكي ها نخواهيد كه خدا از آن تو را به:   گفت وزير دفاع.  كند  را آماده  سازمان نيروهاي

   بدان  كه  است  شگفتي  همان اين!  بروند  تهران  سراغ  را بگيرند؛ بگذاريد به دو تا شهر ايران

!  ابواحمد ، آقاي  شما هستم  عملياتي هاي  بعد از عيد منتظر طرح  من٢.  بودم  كرده اشاره

   است  ممكن  اقداماتي  چه د كه آشنا بشوي  وي هاي شما نزد استاد مسعود برويد و با طرح

   ويژة كاري  فقط مالقات  بعدي  بزند؛ تا مالقات  ضربه  سازمان  به  بدهد كه  انجام ايران

 آنها   سراغ  عملياتي  طرح ، با يك روم  مي  فرماندهي  سراغ  من  كه  وقتي باشد؛ بهتر است

 و   مورد بحث  طرح مسعود، آن با آنها، با حضور استاد  اي  جلسه شايد در يك.  بروم

 .   قرار بگيرد بررسي

 كرديد؟   موكول  رمضان  بعد از ماه مبارك  جمهور را به  با رئيس  من آيا شما مالقات:  رجوي
 ؟    است  نشده  مشخص  مالقات  و ساعت آيا زمان

.  دار هستم  كنندة امانت  نقل  فقط يك ؛ من منك  نمي  تعيين  را من  مالقات وقت:  وشحب

   جمهور مالقات ، با رئيس  وزيران ، در جلسة شوراي  رمضان  مبارك  از ماه چهار روز قبل

  من.  ام  مسعود را نديده  كه  است  وقت خيلي:   گفت  من  به پرسي  از احوال  پس ايشان.  كردم

                                                                                                                               
 .  باشد  نشده  بيان  ديگري ي شايد در جا كند كه مي
   هزار نيرو را شامل پنج چهار    كه  است  عراق  اسالمي  انقالب  اعالي مجلس   نظامي بازوي»  بدر سپاه«.  1
 .   دارند  عهده  را به  و انتظامي  حفاظتي  وظايفنيروها  ، بيشتر اين  فعلي در ساختار موقّت. شود مي
   رو تأييد و تقويت اند؛ از اين  واقف  وي هاي طلبي  و جاه  رجوي روانشناسي   به  عراق  امنيتي مقامات.  2

   . ي جد  امري  نه است»   دادن  قرض نان«و »  دلخوشكنك «  نيز نوعي رجوي  هاي گويي گزافه
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!  قربان:  گفتمبعد .  فرستاد  تبريك  شما كارت  رساند و براي  شما سالم مسعود به:  گفتم

  مسعود شرايط را درك:   گفتم  ايشان به. ايد  نكرده  با مسعود مالقات  كه  است شما دو سال

  من.   كن  يادآوري  من  به  مالقات  اين  به  راجع  رمضان  مبارك بعد از ماه:   گفت  من به. كند مي

 پسر  آيا چنين.  زد  خواهم زنگ دفتر   به  رمضان  مبارك  بعد از ماه  تا دو هفته  هفته يك

   من  در اختيار داريد، به  اگر خبر داغي١!  بزنيم  برايش  زنگ  يك  ندارد كه  ارزش خوشگلي

 .  بدهيد

 وزير  معاون(»  اوبرايت «  ادعاهاي  پاسخ اين):   آلبوم  سند و يك  ارائة يك ضمن ( رجوي
 نفر عضو كنگرة آمريكا و   يكصدوپنجاه  اسامي  حاوي  آلبوم ضمناً اين.  است)  خارجة انگليس

 .    است  از سازمان  و حمايت  در پشتيباني  دانمارك پارلمان

 .   بكنند  كاري  شما در بلژيك  آنها نتوانستند عليه  كه ام شنيده:  وشحب

 .   ايد، متشكريم  داده  مالقات  ما وقت  به از اينكه:  رجوي

 چهار روز بعد از  سه شاءاهللا ان.  جمهور مرا پذيرا باشيد  و رئيس  من تبريك:  وشحب

 با   كند؛ بعد از آن  شما را دريافت هاي ها و طرح  تا ايده فرستيم عيد، ابواحمد را نزد شما مي

 .   رويم  مي  نزد فرماندهي  با هم  كرد و سپس  خواهم شما مالقات

 كجا   استقرار من  هستند، محل  در عراق ل مل  سازمان  بازرسان  اينكه  به با توجه:  رجوي
  ديگر؟   يا جايي است»  الطارق«خواهد بود؟ 

 را   سؤالي  چنين  كه  هستم  ممنون من.   كردي  خوبي سؤال! در را ببينديد:  وشحب

   اينكه  دليل به...   ولي كنم تأييد مي»  الطّارق«را بيشتر از »  هسيدي «  مكان من.   كردي مطرح

 شما منطقة  مستقر هستند، از ديد ما براي»  هسيدي« در منطقة   ملل  سازمان انزرسبا

 .    است ناامني

                                                           
 !   است  گذاشته  سن  پا به ر كنند رهبر مجاهدين تصو  است ممكن   كه  كساني  توجه قابل.  1



 براي قضاوت تاريخ

 ١٧٢

 از   هوا؛ ولي ، مگر از طرف رو نيست  روبه  تهديدي با هيچ»  الطّارق«!  قربان: ابواحمد

  نع؛ موا  است  بسيار گسترده  هم  آن  اطراف مساحت.   است  شده  حفاظت  خوب  زمين طرف

 و   است  اتوبان شود؛ نزديك  مي  حفاظت١»  الخاص امن« توسط   آن  دارد و امنيت زيادي

 .   ما هستند  از طرفداران  آن  اطراف ساكنان

 و ما  بهتر است»  طارق«، لذا   آخوندها پابرجاست  تهديد رژيم گوييم  ما مي وقتي:  رجوي
»  طارق «  براي تهديد هوايي شرايط جديد، آيا   به ه با توج ولي.  بوديم»  طارق« تا حاال در  هم

 ؟    يا ايران  آمريكاست از طرف]  تهديد اين[؟ آيا  ر استمتصو

   پاسخ اگر بخواهم.  آمريكا باشد  از سوي  است  ممكن خير؛ تهديد هوايي:  وشحب

؛ زيرا نبايد ٢يم جمهور را بدان  رئيس  بايد نظر خانم  رابطه ، در اين  شما بدهم  به دقيقي

   به خواهم  ابواحمد مي  از آقاي من.   گرفت  تصميم  عجوالنه  اهميت  اين  به اي دربارة مسئله

 آمد، بايد وجود  به اگر بحراني.  نمايند  را بررسي  موضوع  اين  امنيتي  نيروهاي همراه

؛   نماييم  طراحي ر كدام ه  براي  مناسبي هاي حل  و راه نظر قرار دهيم  را مد  احتمال چندين

 اگر  خواهيم نمي].  نباشد خطري [  گرفت  صورت  عراق  حملة امريكا عليه  كه تا در صورتي

بايد چند .  جمهور و مسعود را ببينند  آمدند، خانة رئيس  عراق  به  ملل  سازمان بازرسان

   خاصي  اتفاق  كه تي تا در صور  نماييم  و مشخص  تعيين  جايگزين  عنوان  را به تا مكان

 .   يابيد  انتقال  ديگري  مكان  افتاد، شما به  از اماكن در يكي

   از بازرسان  كه  كنيد حاضريم ، اگر شما اعالم]۲۰۰۱[ دسامبر ۸ روز   به راجع:  رجوي
  ديگر خواهند زد؟   بحراني  به ها دست آيا آمريكايي.   كنيم استقبال

                                                           
 .  بخوانيد را حتما  كتاب  اين  اول  بخش ت توضيحا  متن، الخاص   امن  درباره  آگاهي براي . 1
 رمنظو. 2
   روشن  خيلي»جمهور رئيس  خانم« از  وش حب رها  عراقي  را به احتمالي  هاي  خطر آمريكا و بحران رجوي. 2

 .  نشد
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 .   بزند  هر كاري  به  دست  است ؛ ممكن  است ، دشمن دشمن:  وشحب

  ١ داريد؟  كامل  روز آمادگي  آن آيا شما براي:  رجوي

  يا فرد؟    دوست  عنوان به:  وشحب

 ... هردو:  رجوي

 !  روم  نمي  خانه ؛ به خوابم  مي ها در دفتر خودم  شب ؛ من نه:  وشحب

   تو زنگ  بخواهد به  دلم  هر وقت من!  شد  خوب خيلي):   و خوشحالي با خنده ( رجوي
 !   زنم مي

 را   همة احتماالت  با دشمن  بايد در مقابله  كه گويم  شما مي به! استاد مسعود:  وشحب

   نبايد از يك منؤنظر بگيريد؛ م را مد  قضا و قدر الهي  خودتان بدهيد؛ بايد در محاسبات

   شما و حفظ سالمتي سالمتي:  گويم ما مي ش  را به  اين من.  شود گزيده] دو بار [ سوراخ

  باور كنيد؛ اين. باشد مي]  مهم[   عراق  جمهوري  رئيس  از سالمتي  اندازة حفاظت شما به

 آيد؛ زيرا  عمل  به  از شما كامالً محافظت  كه  است جهور عراق ، دستور رئيس  نيست تعارف

 تو   براي  اگر خطري حتي. »  است ن م  استاد مسعود سالمتي سالمتي«،   ايشان  قول به

.  كنم  مي  و از شما محافظت دهم  مي  در خانة شما نگهباني آيم  شخصاً مي  آيد، خودم پيش

   ما هستيد و ما شما را در سال زيرا شما برادر واقعي)  وش از حب لبخند و تشكر رجوي(

  امام [ مان جد  زيارت به تو   همراه شود كه ب  شايد قسمت١.  كرديم  امتحان خوب۱۹۹۱

 .    نبينيم اي  از شماها كشته  راه  و در آن برويم)]  ع(رضا
                                                           

   صراحت  به در مواردي (كند و تلويحا ها گوشزد مي قي عرا  را به احتمالي  هاي  خطر آمريكا و بحران رجوي. 1
   و مقامات  از سران محافظت و  ، عمليات  مقابله  براي اي  داوطلبانه  نقش خواهد كه مي)   است  شده تبديلنيز 
 در   باشد كه  نقشي  همان ، ايفاي  نظر عمدة رجوي كهرسد   نظر مي به.  باشد  عهدة مجاهدين ، به  بعثي رژيم
   .  مردمي هاي ها و شورش  قيام  سركوب يعني؛   داشت  عهده  به١٩٩١  سال
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 پوشيد؟    را نمي تان اوركت!  قربان: ابواحمد.     شاءاهللا ان:  رجوي

 .  كنم  مشايعت را تا در اتومبيل] مسعود[ استاد  خواهم مي:  وشحب

                                                                                                                               
 كردها و   در سركوب  مجاهدين  نقش وش، منظور حب  است  آمده  صراحت به ديگر  هاي  در متن  كهطور همان.  1

   از صّدام حفاظت  ازات مو  را به  و آن  از رجوي  حفاظت ذكر اهميت.   است١٩٩١   در سال  عراق جنوب  شيعيان
 .  رساند  را مي ام صد رژيم   به  رجوي  و چسبندگي  و سرسپردگي  وابستگي ، ميزان قلمداد كردن
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: شمارة چهار متن  

   حبوش  با سپهبد طاهر جليل  مسعود رجوي مذاكرات
)۲۰۰۰  سال(  
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  د طاهر جليل و سپهب  مسعود رجوي  مذاكرات  حاوي  متن اين
   مباحثي از جمله.   است۲۰۰۰   آخر سال هاي  در ماه وشحب
   اختصاص  به ، تصريح  است  توجه  قابل  نشست  در اين كه

 در   هم ؛ آن ت اس  رجوي  گروه به)  ماهانه(دو ميليارد دينار 
 از   مهمي  بخش  صدام رژيم!  شرايط محاصرة اقتصادي

   عراق  و تغذية كودكان  بهداشت  بايد صرف  را كه درآمد نفت
روند .   است  كرده  هبه  مجاهدين  سازمان شد، به مي

 نيز   توسط مجاهدين  عراق  دستورات  و اجراي سرسپردگي
 .  است  قرار گرفته ا تصريح ي  مورد اشاره  متن بارها در اين

 
 .   ديدار شما بودم  مشتاق خيلي:  مسعود رجوي

 .   ديدار شما بودم  مشتاق  هم من:  وش حب سپهبد طاهر جليل

 ...  گرفتار هستيد ظاهراً خيلي:  رجوي

   آن  هم  تأخير كرد؛ من  بيايد ولي  قرار بود نزد من ؛ سفير سودانحقيقتاً:  وشحب

 ؟  طور است شما چه]  خانم [  مادام حال.   شما آمدم  ديدن  و به لغو كردم را  مالقات

 ...  گفتم  مي  تبريك  نظامي  خاطر رژه  به داشتم.   است خوب:  رجوي

  كرد؟   نظر شما را جلب  چگونه رژة نظامي:  وشحب

 ...   گفت بايد هزار تبريك:  رجوي

 باشيد؛   حضور داشته  رژه  اين  در ديدن  شما هم  كه خواست  مي مان ما دل:  وشحب

 ...  دانيد كه مي.  ترسيم  مي ولي
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  آوردم  مي تان ها را براي ، ليست كردم  مي  مشاركت  رژه  ديدن  سان  در آن اگر من:  رجوي
  داشتم.   هستيم۷۲   تي  تانك قدر دنبال  ما چه داند كه  مي  خوب١ابواحمد). خندة حضار(

 بار  يك: شوند  مي كنند دو برابر خوشحال  مي  را مشاهده  رژه  كه  وقتي مجاهدين   كه گفتم مي
   هم بينند  آن  را مي  و اقتدار عراق  هستند و عزّت  خوشحال  عراقي بينند شهروندان  مي  كه وقتي
  ٢.اند  بوده اش  دنبال  به  كه  چيزهايي  ديدن  بار هم  شرايط؛ يك در اين

   كوچكي  كرد، بخش مشاهده]  در تلويزيون[ را   برادر مسعود آن  كه ژه ر اين:  وشحب

 در   و حتي ، ميانه ، جنوب  را در شمال  نظامي  ما امكانات تازه.   است  نظاميان از توانمندي

 را   جنگيدن  فعالً آمادگي ظاهراً اعراب.   و منتظر دستور هستيم ها مستقر كرديم جبهه

 !   تا بود؛ بيشتر نداريم ، فقط يكصدوپنجاه  آورديم  كه هايي موشك! ندارند

   روشن تان  دوستان  همه واقعاً چشم! ايد داشته ؛ نگه  است درست):  با خنده ( رجوي
 ميليارد دالر را   داديد و يك  را انجام  پياده  رژة بزرگ  نوامبر بود كه  در ماه  كه شود؛ بخصوص مي
   عراق  سمت  شما  به  سمت ها را به ، قلب]كارها [ اين.  داديد تصاص اخ  انتفاضة فلسطين براي

   نظرم به.  برانگيز است  تحسين جهور عراق  رئيس  آقاي واقعاً كارهاي. آورد   مي  عراق و رهبري
 با   هم ، سمأ و ارض  با شماست  هم  كرد؛ باران را شروع ۲۰۰۱سال شود   نمي بهتر از اين
 ). »١ يعصرون]   و فيه  النّاس يغاث [  فيه عام]  من بعد ذلك [ يأتيّ  ثم«؛  شماست

 نياز داريد؟   در منطقة شمال  آيا چيزي  كه ، بپرسم ام  نكرده تا فراموش:  وشحب

 از  آيا افرادي.  جور نشد  شما با بارزاني ؟ ظاهراً مالقات  يا بارزاني  با طالباني مالقات

  داريد؟  ؛ باز هم  دو نفر را ما از آنها گرفتيم  آن اند؟ البته  زنداني ي طالبان  نزد جالل مجاهدين

   نفر بودند؛ البته۲۰   كه  را داديم  پارسال ليست.   شما كرديم  را تقديم ؛ ما ليست بله:  رجوي
                                                           

 .    است وشحبكنية » ابواحمد« اينجا در.  1
   .ها  عراقي  به  نسبت  رجوي  چاپلوسيو  رقصي  ديگر از خوش اي جلوه.  2
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 . اند  مانده  تا باقي۲۰   و اآلن  گرفتيم  دو نفر را تحويل  نفر بودند كه۲۲

 و   كرده  ارسال  ما تلكس  براي  طالباني  جالل  كه  شما بگويم به  خواهم مي:  وشحب

   را ارسال  پاسخ  او اين براي.   است  شده  داوطلب  اسرائيل  عليه  در قدس  مبارزه جهت

!  كنيد تخليه»  سليمانيه« را در   ايرانيان هاي  بشويد، پايگاه  داوطلب  از اينكه  قبل  كه داشتم

 ).  خندة حضار( نداد   من  به  جوابي  شما؛ كه  باشد پيش پرداختي  پيش ن عنوا  به اين

 ؟   است  خوب  با جالل تان  رابطه اآلن:  رجوي

   آقاي ما از جانب].   داريم تماس [  و اجرايي  هماهنگي  كارهاي بيشتر براي:  وشحب

  اي  بروند و پدرخواندهبگذاريد.   اينها فشار نياوريم  روي  كه جمهور دستور داريم رئيس

 خود   مدت در اين.  خواهند برد  پي  خودشان  از مدتي قطعاً پس.  پيدا كنند غير از عراق

   اكراد نتيجة كار آنها نبوده  و دولت  است  اينها دروغين شعارهاي]   دانند كه مي[ كرد  مردم

 كرد ما بدانند  مردم.   است ه خود مختار كرد بود  دولت اح طر  كه  است  بعث  حزب ؛ اين ستا

   هيچ  به كدام   هيچ  در سوريه  و چه  در تركيه  و چه  در ايران   چه  منطقه  اكراد در عموم كه

   و درك  مرزبندي  آورند و قطعاً از اين دست  آنها داد، به  به  عراق  كه  نتوانستند آنچه وجه

   در خدمت  كسي  خواهند فهميد چه م بيفتند، ضرر خواهند ديد و مرد  عقب  هرچه آن

 در  گاه.   را داريم  رابطه  خط باريك  ما اين١.كند  نمي  آنها خدمت  به  كسي  و چه آنهاست

   كه گوييم جمهور مي  رئيس  آقاي  و به شويم  مي  آنها ناراحت  از دست  اجرايي كارهاي

 .  نكنيد خير؛ كاري: گويد  مي جمهور هم ؛ رئيس  آنها را بدهيم  بفرماييد پاسخ اجازه

  يادم] كرديد،   خودگردان  شما در مورد اكراد و حكومت  كه هايي  صحبت اين] با: [ رجوي
                                                                                                                               

  گاه آن«:   است  چنين و ترجة آيه) ١٢ (  سورة يوسف٤٩كند، آية   مي  قرائت قصطور نا  به رجوي   كه اي آيه.  1
  باران)  سال ( رسند و در آن  مي  و وسعت  آسايش  به  در آن مردم  آيد كه  مي سالي)  قحطي(  هاي بعد از سال
  ».بارد بسيار مي
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  خواهند يك  مي  و آنها گفتند كه  كردم  با آنها صحبت  در پاريس۱۹۸۲  در سال]  آمد كه
   اعزام  خود را نزد من فتر سياسي د  از اعضاي  برخي  طالباني جالل.  با شما امضا كنند قراردادي
 آنجا با ما بود و هنوز  قاسملو هم.   داشتيم  اكراد ايراني  براي  خودمختاري  طرح  ما هم كرد؛ چون

 را   حقوقي  داريد، چنين  شما در عراق  آنچه  كه  او گفتم به.  بود  نرفته  با رژيم  مذاكره  سمت به
 ۱۹۷۱ جمهور در مارس  رئيس  را آقاي  آنچه گفتم.  گفتند خير دارند؟  و ايران كردها در تركيه

گفتند ما !  خواهند كرد؟  بدهند، چه  و تركيه  اكراد ايران  را به  آن  نصف  كردند، اگر نصف عالما
  ٢... ايم راضي

   وخيم  خيلي  اكراد در تركيه وضعيت]   كه بايد بگويم[ شما   جناب  اطالع جهت:  وشحب

  شان دهند و در شناسنامه  آنها نمي  به  كردي  ملّيت  در تركيه حتي.  تر از ايران يم؛ وخ است

 سورية شهر   را با اعراب  سياست ها همين ترك. »  كوهستاني ترك«: نويسند مي

   آنها بزنند؛ اجازه  را بر پيشاني  بودن  كردند مهر ترك دارند؛ تالش»  اسكندرونه«

   كه  خاطر است  همين به.  باشند  داشته  و ديني  مليت   هيچ شان خود دهند  جز مليت نمي

 .   دارند  جنگPKK  آنها با نيروهاي

 ؟   است  طالباني  و عليه  ايران  ضد رژيمPKKآيا :  رجوي

 .   بله:  وشحب

 ؟   است ؟ درست  بهتر است آيا روابط شما با بارزاني:  رجوي

 و   لحاظ عقيدتي كند تا رابطة ما با شما؛ ما و شما به  مي رابطة ما با آنها فرق:  وشحب

   با شما را تحليل  رابطه  خودمان  رهبري هاي ها و نشست در كنگره.  فكري همسو هستيم

                                                                                                                               
   مجاهدشان  و مزدوران  بعثي  توسط ارتش عام ، و قتل  و كودك  و پير و جوانمرد و   زن  شيميايي بمباران.  1
 .    است  عراق  كردهاي  به  بعثي  رژيم  خدمات كارنامة اصلي... و

   هم  در پاريس اقامت   اول هاي  و در سال  عراق  به  از آمدن قبل    بعيد است كه  بگويد   راست  رجوياگر.  2
 در  گرچه    هم در گذشته «  القا كند كه وش حب خواهد به  اينجا ميدر .  است  بوده ام صد  رژيم براي   تبليغ كارش
 ! »  است ئيس سيد الر  كرامات  از جمله  هم  اين كه  كرديم  شما مي  براي  و مزدوري  نوكري تمرين    نبوديم عراق
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  ؛ يك  داريم رابطه]  كرد گروه[ما با هردو . اند  كرباس  يك  ديگر سروته هاي گروه.  ايم كرده

  خواهم مي.  برخوردار باشد  بهتري  از ديپلماسي شايد مسعود بارزاني.  رابطة پنهان

 شما   براي  هستند كه ، افرادي  بدهيم  انجام اي  مقايسه  اگر يك  كه  شما بگويم تر به خالصه

   اعتماد هستند ولي ها قابل  اعتماد برانگيز نيستند؛ بعضي خوشايند هستند ولي

  مسعود بارزاني.  خوشايند و نه اعتماد بخشند   نه  هم خوشايند نيستند؛ و بعضي

   و نه  خوشايند است  نه كند كه  مي هايي  با ما بازي  هم  و گاهي خوشايند است

 .   بينيم  ما او را مي كند ولي  مي دهد و از ما پنهان  مي  انجام كارهايي.  بخش اطمينان

   كه  است ولة دستي ح ، مانند يك  كنم  شما تشبيه  را براي  طالباني  جالل اگر بخواهم

   همه...  ها، آخوندها و آمريكايي! كند  مي  پاك  را با آن اش رسد، دست  مي هر كس

   بودند؛ چون  ناراحت  آخوندها از محمدباقر حكيم مدتي. كنند  مي  پاك  را با آن شان دست

. آورد ود ميوج  آخوندها به  براي  دردسرهايي  رو گاهي  و از اين رفت  مي  نزد حكيم جالل

 از او   كه  نيروهايي باشد و حتي  خود مي  منافع  تحقّق  دنبال  كه طلب  فرصت  است فردي

-۱۹۸۶    شخصاً  در سالهاي  خودم من. كنند  كار مي كنند، با احتياط با وي  مي پشتيباني

 .   شويم  مي  كنند، ما متوجه هرجا حركتي.  ام وگو كرده  و گفت  نشسته  با جالل۱۹۸۵

   سمت  به  جناح اند؛ يك  شده  نامرئي دچار انشعاب و دودستگي»  اتحادية ميهني«

   نيز دنبال سري ؛ يك  عراق  مركزي  دولت  سمت  ديگر به  آخوندها رفتند و جناح رژيم

 كرد؛   آخوندها را ناراحت ، جاللPKK اخير با  در جنگ. ها هستند  با ترك  كردن هماهنگي

.   است  باال رفته اش  قيمت آخوندها بفهماند كه ها كار كند تا به  با ترك واستخ  مي چراكه

   قرار دادند ولي  در اختيارش  امكاناتي سري  يكPKK با   وي  با جنگيدن ها در رابطه ترك

   هستPKK با   جنگ  كردن  متوقف  دنبال  به  خودش اآلن.  افتاد  شد و در دام او دچار وهم
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 . كنند  مي  را تحريكPKK دارند  طرف ن از آ ولي

  دارند؟   شما گرايش  سمت  آنها به  جناح كدام:  رجوي

 از   دارد؛ برخي تمايل]  ايران [  رژيم  به  فرمان جفاف.  دارند آنها دفتر سياسي:  وشحب

  ه ب خواهند بلكه  نمي  ديگر خودمختاري  دارند؛ برخي  تركيه  با دولت آنها نيز مذاكراتي

   عراق  در داخل  هدفي  هيچ آنها در حقيقت. تر هستند  خواستة بزرگ  يك  تحقّق دنبال

   آقاي  در حقيقت١.  نيست  دايمي  در عراق  حضورشان دانند كه  مي ندارند؛ و خودشان

   بيايند، به  خودشان  بر آنها فشار وارد نياوريد و هرگاه  كه  كرده  ما ابالغ جمهور به رئيس

   عنوان شود، ما به  مي  آنها مشاهده  از كارهاي  برخي طبعاً وقتي.  آمديد خوش: ها بگوييدآن

  آقاي]   موقع در اين [ ؛ كه  كنيم  را يكسره  كارشان  كه كنيم  پيدا مي  تمايل  امنيتي نيروهاي

ها خواهند خود آن  برخورد هستند و مي  اين  مخالف  بعث  حزب جمهور و فرماندهي رئيس

  نگاه.   آنها فقط در بغداد است حل  و راه  است شان  تنها پناهگاه  عراق مجاب بشوند كه

 باز  ها حساب  گروه  اين  رو روي ؛ از اين  است  عراق  سمت  حاضر به در حال] آنها [ سياسي

   را به له مسئ  كند تا اين خدا كمك شاءاهللا ان.  ايجاد كنند  ما بحران كنند تا بتوانند براي مي

 .   برسانيم پايان

 فقط  اگر طالباني. اند جمهور اتخاذ كرده  رئيس  آقاي  كه  است  سياست  بهترين اين:  رجوي
 ما   ما و دشمن بين] اگر [  بود؛ حداقل  باارزش  ما خيلي كرد، عمالً براي  نمي با ما دشمني

را ]  مجاهدين [  نفر از كساني۱۲۰   كم ، دست  گذشته در تابستان]. شد  مي خوب[ بود  طرف بي
 .   بيايند دستگير كرد  عراق  به  ايران  او از داخل  كنترل  منطقة تحت خواستند از طريق  مي كه

   ايرانيان  كه كند؛ زيرا معتقد است خواهند، او اجرا مي  آخوندها مي هرچه:  وشحب
                                                           

   اظهارات ، از جمله»  نيست  دايمي  در عراق  حضورشان دانند كه  مي خودشان« كردها   اينكه  به تصريح.  1
   عليه ام صد رژيم   پنهاني  و اغراض مطامع.  را شنيد  آن توان  مي  مذاكراتي  فقط در چنين  كه است  عجيبي

 .    است  مندرج  جمله كردها در اين
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. دهند  او مي  به سنگين  و نيمه سبك  كنند؛ انواع سالح  مي  او كمك  هستند و به  جبهه پشت

   بزرگي ، درس] ايران[  جانبة رژيم  همه  حمايت رغم علي»  اربيل «  آزادسازي او در عمليات

 !   داد و رفت  را تحويل  منطقه ؛ بالفاصله گرفت

   ندارم  شكي دهيد؟ من  نمي  ايشان دهند، شما به  اينها مي  آخوندها به  كه چرا آنچه:  رجوي
]  جالل [  گفتيد كه  خودتان دهيد؛ چون  نباشند، مطمئناً شما بيشتر مي ها مانع  اگر آمريكايي كه

، چرا شما او را   خوب١؛  است  او مزدور استيجاري  كه گوييم ما مي.   است مانند حولة دستي
 كنيد؟    نمي اجاره

  گونه ها اين  بعضي  ولي  باشيم اده ند  اينكه ؛ نه  او داديم  زياد به  ما خيلي  واهللا:  وشحب

گردد و بيشتر   او بدهد، باز بر مي  دالر به  ميليون جمهور يك  رئيس اگر آقاي. كنند كار مي

 . اند  قانع كنند و در حد خودشان  اكتفا مي  اندازه  همان ها به  بعضي خواهد؛ ولي مي

 !   است  در ماهيت مشكل):  باخنده ( رجوي

 ...  دارد  در چنته  چيزي  استاد مسعود چه  كه بشنويم.  مبگذري:  وشحب

   را مطرح  سؤالي اول...  گرفتار هستيد  خيلي  كه دانم مي): كند  خود را باز مي كارتابل ( رجوي
   ترور شما منتشر كرد؛ شما خودتان  جهت  تالش  بر يك  را مبني  خبري رژيم.  كنم مي

 ايد؟  شنيده

   اين  تا رسانه سه.  مرا ترور كردند  شده گذاري  تله  اتومبيل با يك!  ام شنيده:  وشحب

 خبر   اين  كه روزي.   و روزنامة الوفاق ها، راديو رژيم راديو كمونيست:  كرد خبر را پخش

   نمايشنامه  تماشاي  تآتر مشغول  در يك ، من  ترور شدم  من  كردند و گفتند كه را پخش

 .    است  خوب حالم   و الحمدللّه بودم

 .   است  بوده  خبر دروغ اين شاءاهللا ان:  رجوي
                                                           

  بيراتتع و   است  مورد احترام  سياسي هاي  از شخصيت  طالباني جالل!   است» استرهاني« مزدور   رجويالبد.  1
 .    آنهاست  نفرت دهندة اوج  نشان  و رجوي وشحب
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  دانيد چه ديدند، مي  مي  سان جمهور داشتند از رژه  رئيس  آقاي  كه روزي:  حبوش

  سينا انتقال  ابن  بيمارستان  را به ، ايشان  رژه  بعد از پايان  كردند؟ گفتند كه  را پخش خبري

 . دادند

 .  كنند  را خالي توانستند كينة خودشان  نمي ز اينبهتر ا:  رجوي

   ديگر پروا ندارند كه شوند و برخي  مي  شرمنده  گفتن ها از دروغ برخي:  وشحب

 .  زنند  خود مي ها را در راديوهاي  حرف سازند و اين  مي  راست  بگويند؛ از دروغ دروغ

   كه زدم  مي  حدس  من.  است  بوده  دروغ از اساس]  خبر اين[،  پس:  رجوي
در ]  ايران[   رژيم  اختصار شما را دربارة اوضاع  به خواهم  مي١. است»   احالم اضغاث« شاءاهللا ان

شود   مي۲۰۰۱   سال  ديگر كه  سال  ژوئن  هفتم دانيد كه شما حتماً مي.   قرار بدهم جريان
 .    است  در ايران  جمهوري  رياست انتخابات

 / ۲۰۰۱   ژوئن۷ روز   كه  را خواندم  ايران  انتخابات  به  راجع  گزارش آخرين:  وشحب

 .   است  خبر شما درست  اين٢. خواهند كرد  را اعالم  انتخابات  نتايج۱۳۸۰ خرداد ۱۷

   آزمايش ترين  صددرصد بزرگ اند و اين  ناميده  انتخابات  را جنگ  انتخابات آنها اين:  رجوي
   چهار سال ، كه  است  دو جناح  جنگ  نقطة عطف هم.  ما  براي  است ايشي آزم ؛ همچنين است

   عبارت به. گذارد  ما تأثير مي  روي ؛ و هم  است  آيندة رژيم كند و استراتژي  مي بعد را تعيين
  ، از تركيه  منطقه  كشورهاي  و همچنين المللي  بين  تا توّجهات  و خيابان  كوچه ديگر، از مردم

 .    است  سرفصلي  من  براي پس. كنند  مي  نگاه  صحنه ، به  تا سعودي  و از روسيه  تا امارات تهگرف

  ؛ چون  است  و حياتي  شما مهم  براي  انتخابات  كشورها اين از نظر شما و اين:  وشحب

 .   ساز است  شما سرنوشت  و براي  هست در اينجا منافعي

   و به  است  گذشته هاي  از كاشته  برداشتن  روز بهره اين. د را گفتي  كالم بهترين:  رجوي

                                                           
 .    پريشان هاي  خواب معناي   به  است  قرآني تعبيري.  1
   . بود  در ايران  جمهوري  رياست  انتخابات  خرداد روز برگزاري١٨ /   ژوئن٨؛   غلط است وش حب اطالعات.  2
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 ما   براي اش   هر روز و هر ساعت  ژوئن  ماه   از حاال تا پايان  آينده  ماه  شش  اين  دليل همين
 را در جامعة   و نظامي ، اجتماعي  سياسي  تأثيرگذاري  باالترين خواهيم مي.   است  مهم خيلي
 از ما انتظار دارند؛   مردم  كه  است  چيزي  دارد، همان  كه  تأثيري باالترين.  اشيم ب  داشته ايران
   آن  اثر را روي  باالترين توانيم  را دارد و ما مي مرغ  تخم  سفيدي  شرايط حالت  اين چون

  سري  يك  آينده  سال  ژوئن  تا پايان  كه ، از شما شخصاً خواهانم  اساس بر اين.  بگذاريم
 را   مرحله  صادر كنيد تا اين  سياسي  و مسئولين  نظامي  افسران  را براي  خاصي رهنمودهاي

 و پشتيباني صد درصد   حمايت  خواهان  كنند؛ بخصوص  بدانند و تلقي العاده  مرحلة فوق يك
 را   آنچه  كه روزي.   ما بسيار ارزشمند است  براي  و هر روزش باور كنيد هر ساعت.  شما هستم

   ١. روم  نمي  خواب  به ، جداً من  باشيم  نداده  انجام  بدهيم  انجام توانيم مي
كنند تا    فراهم  با كميتة چهارجانبه  هم  مالقاتي خواستم  مي٢ ابواحمد،  آقاي از طريق

   بايد سعي  دشمن  ماه  شش ، در اين  اساس بر همين.   قرار دهيم  را مورد بحث  آينده هاي افق
.  برساند  حداقل  به  دارد، تأثير ما و شما را در ايران  كه  و تروريستي  سياسي  قواي كند با تمام

 بخواهد   كه  است  مهم  خيلي ؛ يعني است  بابت بينيد از اين  مي  كه  سياسي هاي  بازي تمام
 هر   كه  است اين]  نايرا [  تالش  دليل  همين ؛ به  باشيم  داشته  مدت  تأثير را در اين حداقل
 بركنار كند؛   ايران  را از صحنة داخلي  و مجاهدين ، عراق  سياسي هاي ، با بازي  شده طوري

   نفت  طرفدار جريان ها و جناح  نفتي  را از طريق  جديدي هاي كند كانال  فكر مي  كه بخصوص
.   است  خوشحال  خيلي  بابت ز اينا]  ايران [ رژيم. ها دارد با آمريكايي»   چني ديك«در آمريكا و 

 ما  هاي  پادگان  خواهد كرد اگر بتواند به  سعي  سياسي هاي  بر بازي  عالوه  كه  است طبيعي
   كه۱۳۷۹   آبان۲۸] / ۲۰۰۰[ نوامبر ۱۹ در روز   خبردار شديم  پيش مدتي.  بزند ضربه

   بود كه  اين هايش  از صحبت  يكي بود،  رفته  سعودي  عربستان  به  رژيم  وزير دفاع شمخاني
   مخالفتي  مجاهدين  عليه  عراق  در خاك  نظامي  و آمريكا با دخالت  كند آيا عربستان تست

                                                           
صادر ...  رهنمود سري يك«: گويد  و مي  نشسته وش حب روي بهشنو رو  حرفكارمند   مانند يك  درست رجوي.  1

 ! »كنيد
   .  است وش حب معاون» سمير« اينجا منظور در.  2
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تا .   است  بوده  آن  دنبال  به  شمخاني  كه  است  مطالبي ترين  از مهم  يكي و اين. دارند يا خير
؛ اما   است  نداشته نظر خوشي»   امير عبداهللا«]   ايران [ ژيم ر  از داخل   البته دانيم  ما مي  كه آنجايي

   سعودي  سبز آمريكا را از طريق  چراغ  كردند كه  صحبت  رضايي  و محسن مجدداً شمخاني
 ها   آمريكايي  قبلش  ماه  يك  بود كه ، زماني  گذشته  مه  باشد، ماه اگر يادتان.  آورند دست به

   اين  پخش  كرد به  شروع  پيش  از دو ماه  هم ما را منتشر كردند؛ رژيم   قرارگاه  هوايي عكس
 ما در   نظر منابع  به١.  است  داده  شيميايي  سالح  مجاهدين  بغداد به  كه  منطقه  در سطح شايعه
  كار گرفتن  به   براي  لزوم   در صورت سازي  زمينه  نوع تواند يك مي]   موضوع ، اين ايران[  داخل
 .   باشد  مجاهدين  عليه  شيميايي سالح

  اي  شده  نوشته  مطالب  را از روي  مطالب  اين مسعود رجوي

 .  خواند  قرار دارد، مي  كارتابل  در يك كه

 و شما بهتر   داريم  در پيش  كه  است اي  مرحله  اهميت ، فقط بيان  مطالب  از اين منظور من
   به  ماهواره  و از طريق  داريم  و اجتماعي  سياسي نامة گستردههرچند ما بر. دانيد  مي از من

   تأثير همين  كانال ترين  اما مهم دهيم  مي  سرويس  از ايران  و خارج  در داخل شبكة هواداران
  ، فضاي داديم  مي  انجام  در گذشته  كه  عملياتي  در پي دانيد كه قطعاً شما مي.   است عمليات
  شد؛ حتي  مي  سودمان چرخيد و به  مي  توجهي  تا حدود قابل المللي  بين ي و فضا منطقه

   مجاهدين  كرد كه   اعالم  هست  چي دانم  نمي   كه  كويت  استراتژيك موثسسة مطالعات
  آنچه: گويد  مي  كه  نوامبر است در پايان.  بكشانند  خودشان  سمت  را به  ايران توانستند فضاي

 و   ايران  اوضاع  بين در واقع.   است  منطبق  نظامي  كارشناسان شود، با آراي  مي يده د در ايران
   پشتيباني ها و عمليات  با ايجاد پايگاه بيند؛ و اينكه  مي  ارتباط مستقيم  مجاهدين  عمليات احياي

 .   بدمد  ايران خل در دا  جديدي  خون  است  توانسته  سازمان ، اين  ايران  خود در داخل از نيروهاي
ما فكر .   در نظر گرفت  آيندة ايران  روزهاي  را در تحوالت  بايد آن  كه  است  پارامتري اين

                                                           
 اسلحة   و ابزارهاي  و ميكروبي  مواد شيميايي هاي  و محمولهها بشكه   كردن  مخفي  افشايمنظور.  1

 .    است  خلق  مجاهدين هاي  در اردوگاه  عراق  رژيمتوسط  كشتارجمعي
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 هستيد؛   ايران  داخلي  مرتبط با مسائل  فاكتورهاي  در جريان  اندازة كافي  به  خودتان  كه كنيم مي
  اي  العاده  فوق  با حساسيت  كه مكن تأكيد مي.   كنم  را طوالني  بحث خواهم  نمي  هم من

  بيشتر نياز دارد يا خير؟   توضيح  به دانم نمي.  مواجهيم

   آنها را پاسخ تك  كنيد يا تك  داريد مطرح  را كه ّ مسائلي خواهيد كل آيا مي:  وشحب

 ].    دهم  پاسخ ، بعد من[ را بگوييد  تان  بعدي  و موضوع خواهيد بقية مطالب ؟ مي دهم

   عملياتي هاي  وارد بحث خواهم  مي شود، من  مي  تمام  كه  موضوع اين... بفرماييد:  جوير
 .  بشوم

 را   همه  پاسخ  من  كنيد؛ سپس  داريد بيان  را كه  مطالبي  تمام خواهم  مي من:  وشحب

 .   داد خواهم

  را در نظر داريد؟   كميتة چهارجانبه مالقات:  رجوي

 .  داد  خواهم واب را ج همه:  وشحب

  كرد؟   خواهيم  شهر را نيز بحث آيا طرح:  رجوي

 در   ديگري آيا موضوع.   شهر را داريم  طرح  از جمله  عمليات  بحث ما اآلن:  وشحب

 ؟   امروز داريم بحث

   قبالً به  كه است] ۲۰۰۱  سال [  ژانويه ماه]  در آتي [  رويدادهاي  ليست ؛ اين  بله بله:  رجوي
  كرديد؟  ؛ آيا دريافت  بودم شما داده

  جمهور ارسال  رئيس  آقاي  را براي  آن  و بالفاصله  كرديم  را دريافت ؛ همه بله:  وشحب

   بشود؛ هرچه ها جمع ّ گزارش  تا كل شوم  منتظر نمي من.  شما را  عمليات   تمام كرديم

  در حال.  كنيم  مي جمهور ارسال رئيس   براي  برسد، بالفاصله مان  دست  به دربارة عمليات

   يك  كه  هستيم  خودمان  اطالعاتي  ساالنة سرويس  تهية گزارش حاضر ما مشغول
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 آمار و   نيز يك ، خودمان  گزارش  بر اين  عالوه١؛  است  مجاهدين  مربوط به  آن صفحة كامل

 .  داريم مي   ارسال ئيس سيد الر  براي  عمليات  و ارقام با تعداد بيالني

 نداريد؟ ]   ژانويه رويدادهاي [  دربارة اين گزارش اي  مالحظه آيا هيچ:  رجوي

 .  گفتيم  مي  ايشان  به  داشتيم اي خير؛ اگر مالحظه:  وشحب

  شما موافقيد؟  پس:  رجوي

گويد  ابواحمد مي):   داده  وي  به  مسعود رجوي  كه  مطالعة گزارشي در حال ( وشحب

.  بدهند  آنها انجام ، قرار است  داشتيم  كه  توافقي ، طبق  كيلومتري۱۶   عمليات  طرح اين

  دادند؟  انجام)  ابواحمد  به خطاب(

 .  بدهند  فردا انجام قرار است: ابواحمد

   خودمان  و با كارهاي  كنيم  را بررسي  اين  كه  است  بهتر آن  نظرم به:  وشحب

 .  داد  شما خواهيم  به  آينده را هفتة  آن جواب.  بسنجيم

   تصويب  كه قبلي  هاي ليست.  بفرماييد لطفاً اجازه): گيرد  مي  را از حبوش گزارش ( رجوي
 .    است  باقي  خودش ت قو ، به كرديم

 .    است  باقي  خودش ت قو ؛ به بله:  حبوش

   خود باقي ت قو نيد، بهك  مي  موافقت  با آن شما  كه  هم  جديدي هاي  ليست يعني:  رجوي
 را قبالً فقط   ايران  مرزي  شهرهاي  داخل  اهداف  كرديم  توافق  كه  دفعة پيش ؟ همچون است

   كنم  يادآوري خواهم ؛ مي  كنم  اضافه خواهم  را نمي  چيز جديدي  من اآلن.   بدهيم  شما اطالع به
   جواب هفتة آينده.  شما نياز دارد  تصويب ه ب  كه  است  در موقعيتي  مرزي  از شهرهاي  برخي كه
 دهيد؟  مي

 .  داد  خواهم  جواب  هفتة آينده ظرف:  وشحب
                                                           

   اختصاص  و گروهش  وي  را به  صفحة كامل  ساالنة خود يك  در گزارش  كهدهد مي   مژده  رجوي  به وشحب. 1
 !   است  مگر ممكن افتخار باالتر از اين.  است  داده
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 .   را بكنيم  خودمان  ما كارهاي پس:  رجوي

 را  اش  و پاسخ كنيم  مي  را ما بررسي برنامة بعدي.  را بكنيد شما كار خودتان:  وشحب

 . دهد  شما مي ابواحمد به

 ؟   است  باقي  خودش ت قو  به  كار در شهرها هم  به جع ما را قتواف:  رجوي

 ؟   از شهرها چيست  شهرها و خارج داخل:  وشحب

   خاك  در عمق  كه  است  شهرها شهرهايي  داخل  از بحث منظورشان!  قربان: ابواحمد

 .   هستند ايران

 بدر     نيروهاي  مزدوران مال  يكي:  داشتيم»  موسيان« در شهر  مثال ما دو تا هدف:  رجوي
 نفر  يك.  است»  موسيان« در   انتظامي  مقر نيروي  بوديد؛ و يكي  داده  ما مأموريت  شما به كه

.   داديم  شما اطالع  نيز به اش قبل.   داديم  انجام  و ما هم كنم  مي تان  كمك  من  آمد و گفت نظامي
 از  خواست كرد؛ مي  نمي مان  كمك ديگر فرد نظامي،   برويم  پروسة طوالني خواستيم اگر مي

 .   شود آنجا منتقل

  بود؟   كنيد چه اش  تصفيه  شما داديم  به  كه اي  سوژه نام:  وشحب

 .  بود»  موسيان« بدر در ۹   از نيروهاي يكي:  رجوي

 ؟   يا موثّيد راغب  يا تحسين مجبل:  وشحب

 ما   از هواداران ، كه  فرد نظامي يك.   بزنيم ضربه»  موسيان« بدر در ۹ مقر  قرار بود به:  رجوي
  انجام»  موسيان«بدر در  9 مقر   عليه  تا عملياتي  كنم  شما كمك  به توانم  مي  من بود، آمد و گفت

 . بدهيد

 ندارد   شهرها مانعي  انفجار درر داخل  اگر عمليات  كه گويم  شما مي  به من:  وشحب

   نظامي  تداخل  يك  ما و ايران  باشد خير؛ زيرا ميان  نظامي  اگر درگيري  ولي موافقيم

 .   بيايد  پيش خواهيم  نمي  وضعيت  ما در اين آيد كه وجود مي به

   و از آنجا شليك كنيم  پيدا مي ، نقطة مناسبي زنيم ، شهر را دور مي كنيم ما نفوذ مي:  رجوي
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 بود، شما   اگر الزم  هر حال به.  يا چيز ديگر زنيم  مي جي. پي.آر مورد نظر را يا با  هدف.  كنيم مي
 شما   اطالع  قرار بود به  كه اي  نكته آخرين.  سازيم  مي  حتماً آگاه  عمليات  از اجراي را قبل
 .   است  نكته ؛ فقط سه  است  آمده  در ليست  كه  است  ساده هاي  درخواست سري ، يك برسانم

 ):  كند  مي  نكته  سه  بلند خواندن  به شروع ( وشحب

 در   جنوب  در منطقة عمليات  هماهنگي  جهت  دو افسر سرويس  دادن اختصاص«) ۱

 ... »  پشتيباني هاي  مأموريت  منظور انجام به"  بصره"شهر 

   براي  و ديگري خواهيم مي» شط «  براي ؛ يكي  است  مهم  خيلي مان براي» شط«:  رجوي
 .  » صرهب«شهر 

   به  گاهي  دارند كه  افسر رابط سرويس يك:   در جلسه كننده  شركت هاي  از عراقي يكي
 .  رود  مي مرخصي

   ارتش اينها يك.  قرار دهيد  جايگزين  عنوان  نفر به يك!   است  حرفي  چه اين:  وشحب

   به خطاب. (اشد او ب  جاي  نفر به  برود، بايد يك  مرخصي  افسر به  آن هستند؛ وقتي

) ۲ ».  موافقم من«.  كنيد  دوتا افسر رابط، چهارتا افسر رابط تعيين  جاي به) ابواحمد

 در تعمير   مشكالت سري ؛ ما با يك»  زرهي  خودروهاي  تعميرات  جهت  بودجه تخصيص

   قرارداد تعميراتي مگر ما با ارتش!  ابواحمد آقاي.  ايم  بوده  مواجه  زرهي خودروهاي

 ؟    است وجود آمده  به  مشكل  چرا اين ؟ پس نداريم

   هزينه  تأخير در پرداخت سري  و يك  تأخير بودجه  دليل  به  مشكل اين!  قربان: ابواحمد

   ارتش ما به.   است  با ارتش  ندارد؛ بقية مسائل  و نقص  است  ما كامل اقدامات. وجود آمد به

 ما   تا تعميرات  قرار دهيم  در اختيارشان  جاري  و حساب  بودجه  يك  كه پيشنهاد داديم

 .   نشود  پيدا كند و متوقف تداوم

  پس.   واريز كرديم  ارتش  حساب  را به  و آن  يافت  اختصاص بودجة الزم:  وشحب
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 ... چرا

 !...   بود، قربان  شلوع  خيلي  خود، سرش  ناقص  و تجهيزات  در تعميرات ارتش: ابواحمد

 .   بند را كامالً بخوانيد  دارد اين  امكان تان  اگر براي كنم  مي خواهش:  جوير

   بودجة سازمان  كرد كه جمهور تصويب  رئيس  آقاي۲۰۰۰   سال  مه در ماه:  وشحب

   ساختن  براي  كه  دينار است  و دو ميليون  ميليارد و هفتصد و پنجاه يك]   خلق مجاهدين[

   و من  است  حسابداري  بحث  يك اين. يابد  مي  اختصاص  سازمان ي زيرساختار نهادهاي

   و بودجة اختصاصي۲۰۰۰  قة سالخواهيد معو  مي پس.   است  نحوي  چه  به  ندارم اطالع

   اصل  يك اين.   بدهيم  انتقال۲۰۰۱   بودجة سال  را به  زرهي  خودروهاي  تعميرات براي

   بگيريد تا من  تلفني  كنيد و يا با او تماس  را دعوت داري حساب ؛ مديركل  است حسابداري

  .   كنم با او صحبت

   تماس  حسابداري خواهد با مديركل  مي  كه  فردي  به وشحب

 هستيد؟ اگر  رمق آلود و بي چرا خواب«: گويد بگيرد، مي

 جلسة  ، اينجا در اين آيد برو بخواب  مي خوابت

 ». خواهيم ود نميآل  خواب  آدم خلق مجاهدين

بگوييد .  بگيرد ، تماس  داريم  در حساب  اگر پولي  كنيد كه  سؤال  حسابداري از مديركل

  داد يا خير؟  انتقال۲۰۰۱   بودجة جديد سال  را به  آن توان ، آيا مي  باشيم  داشته اگر پول

كنند   مي گيرند و از او سؤال  مي  تماس  حسابداري با مدير كل

   زرهي  تعمير خودروهاي  براي  معوّقه ة اختصاصي بودج كه

يابد يا از   مي  انتقال۲۰۰۱   بودجة سال ، به  خلق مجاهدين

   از بين دهد كه  مي  جواب  حسابداري رود؟ مديركل  مي دست

 بگو   حسابداري  مديركل  عدنان به«: گويد  مي وشحب! رود مي
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  » .بيايد اينجا

  قه كجا معو  كند تا ببينيم يه را ته  گذشته هاي  از پرداخت ليستي   گفت  او خواهيم ما به

؛ و چرا خودروهاي   است  مانده  نزد او باقي  و بقية پول  نشده ، چرا پرداخت  است بوده

 او  به.   است  مانده قدر باقي  و چه  شده  هزينه  خرج قدر از آن  را تعمير نكردند؛ و چه زرهي

 .   قرار گيرد  بيايد تا مورد محاسبه ستبگوييد حتماً با لي

 در   اينكه كرديد، نه  مي  را بايد قبالً حل  مسئلة بودجه اين):  ابواحمد  به خطاب ( وشحب

 .  بند ديگر  سراغ برويم.  شود  مطرح  جلسه اين

  بند موافقيد؟   اين  بر اجراي عالي  جناب پس:  رجوي

   مسائلي سري يك.   كنيم حاضر شود تا بررسي   حسابداري بگذاريد مديركل:  وشحب

  وپاي  دست قانون.  برم  مي  رنج  هم بريد، من  مي  رنج  شما از آن  كه طوري  همان  كه هست

   كرد تا اين  خواهم  با او صحبت  قانون  طبق  آمد، من  كه مدير حسابداري.   است ما را بسته

 .شود تكرار ن۲۰۰۱   در سال  و اشكال اشتباه

  ، با تعيين  و دوبي  بحرين  به  مجاهدين  ترّدد نيروهاي  و امنيت  حفاظت تأمين) ۳

 كشورها و   اين  در سفر به  سازمان  نيروهاي  همراهي  جهت  سرويس  از افسران تعدادي

  اين. » خواهد كرد  را تقبل  هزينة مالي  سازمان  كه  و يا هوايي  آبي  و از مرزهاي بالعكس

 ؟  ستچي

 از   بوديد و قرار شد تعدادي  كرده  موافقت  مسئله شما قبالً با اين!  قربان: ابواحمد

   همراهي  عراق  ورود به  را هنگام  سازمان  اعضاي  خليج  در كشورهاي  سرويس افسران

  اردن از  د مجاهدين ترد دانيد كه شما مي.  آورند مل ع  آنها به  را براي  الزم كنند و تسهيالت

  د آنها از راه ما، ترد  رو وجود افسران از اينرو شد؛   روبه  با مشكالتي ، در اردن  عراق به
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 .  كند  مي  را تسهيل خليج

 ؟   پيدا كرديم  مشكلي  با اردن ما كي:  وشحب

 .   ايم  پيدا كرده  با آنها مشكل  كه  است  سال  از يك بيش: ابواحمد

 باز   خودش  قبلي  حالت  را به ؛ و وضعيت  نداريم  با اردن كلي مش  هيچ ما اآلن:  وشحب

 .   گردانيم مي

 .  ايجاد كردند مشكل]  مجاهدين[ آنها  ها براي اردني!  قربان: ابواحمد

.  گردد  آنها حل  بايد مشكل  كه گويم ها مي  اردني  و به شوم  وارد گود مي من:  وشحب

.  بدهيد  اطالع  من  دارند و به  با مجاهدين  مشكالتي ها چه  اردني  كنيد كه بررسي!  بنويس

   اين  كه گويم  او مي  و به گيرم  مي تماس]   اردن  سرويس رئيس[ با سعيد خير   تلفني من

 .  شود  فراهم  تسهيالت  شود و تمام  حل مشكالت

 ؟   تسهيالت تمام: ابواحمد

 !  دانم  مي  نكرد، من  كند؛ اگر فراهم  فراهم دين مجاه  را براي  تسهيالت بايد تمام:  وشحب

  ها مشكل  ما با اردني  بود كه دو سال.  بود  مهم  ما خيلي  براي  مسئله اين. تشكر:  رجوي

 .  كنيم  مي  و از شما قدرداني داشتيم

 . داد  او نخواهم  به  نكند، نفت  فراهم  مجاهدين  را براي اگر سعد خير تسهيالت:  وشحب

 .    عمليات  به گرديم  شد؛ باز مي  تمام اين

 كيلومتر ۲۰   همان ، ضمن كرديد؛ اين  مي  را تصويب  ليست  خودتان شما هميشه:  رجوي
 ...  است



 براي قضاوت تاريخ

 ١٩٤

   كه  عملياتي  به  چون١؛  كنم  صحبت خواهم  مي  موضوع  اين  به  راجع من:  وشحب

  هاي ، ما تجربه  بعث در حزب.  ارتباط دارد،  كنيم  و بررسي  بحث  آن  پيرامون خواهيم مي

   كننده  و كمك  عنصر معين  را هميشه ، مبارزة مخفي  در عمليات تجربه]   حكم به. [ داريم

   عنوان  با شما برادر مسعود به  اآلن من.   تغيير رژيم  جهت  اصلي  هدف  نه دانستيم مي

   بعث  حزب  عضو فرماندهي  عنوان  را به و شما كنم  نمي  صحبت  و بازديدكننده ميهمان

  اين.  كرد  خواهم  شما مطرح ، براي  دارم  رو هرچه ؛ از اين دانم  مي  سوسياليستي عربي

.  كنم  فكر مي جوري  اين من.   بعث  حزب  رهبري جمهور و نه  رئيس  آقاي  نه  است  من ديدگاه

 .   ت اس ، منظور مجاهدين»ما « گوييم  مي  كه وقتي

   مرا تصحيح ، حرف  گفتم لطفاً اگر اشتباه: گويد كند و مي  مي  اطرافيان  رو به وشحب

 .كنيد

  شما برادر  ايم  كرده  زندگي  ظاهراً با آن  كه طوري ؛ به  تأكيد داريم  عمليات  روي  ما خيلي

   كه كنيم مي   نگاه  عمليات  به   طوري  كن  مرا تصحيح  حرف  كردم اگر اشتباه! مسعود

 تغيير   جهت  من آنچه. كند  مي  آخوندها را سرنگون  رژيم  كه  است  اقدام ظاهراً فقط اين

 اميد   آن  باشد، به  برادر و دوست  ملت  يك  كه  ايران  مسلمان  آخوندها و ملت  رژيم دادن

   آن  به  عراق بري و ره  بعث  حزب  فرماندهي  كه  خلق  مجاهدين  عنوان ، و شما به ام بسته

   زمان  بگيريد، مدت  را در دست  شما حكومت  كه هنگامي:   است ، اين  است اميد بسته

   بوده  رژيم  عليه  و جهاد حقيقي دار چالش  پرچم  خلق  و مجاهدين  است  گذشته طوالني

  است ري  كه  از زماني  و بخصوص كنيم  مي  اطالعاتي  را بررسي  وضعيت وقتي.  است

                                                           
 قرار  ي عمليات  محدوديت  در تنگناي  مجاهدين شود تا هم  مي  مطرح وش حبتوسط  ي مهم  اينجا بحثاز.  1

   همكار و موثتلف سياسي   نيروي  هيچ  و ايران  شما در شرايط منطقه  آنها بگويد كه  رودررو به  و همگيرند
 ! نداريد
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   تكيه  عمليات  روي  خيلي  خلق  مجاهدين  كه كنم  مي ، احساس  گرفتم  عهده  را به سرويس

 نيز كار   و ايدئولوژي  و عقيدتي  فرهنگي هاي  در زمينه  كه  است  درست البته. كنند مي

 و  اهده مش  از راه  هم داريد؛ من...   و  اروپا  پاريس هاي  در صحنه هايي كنيد و فعاليت مي

 محور كار   كه كنم  مي  احساس  ولي ها آشنا هستم  فعاليت  شما با آن هاي  گزارش خواندن

   جمهوري  رياست  روز انتخابات  ژوئن  هفتم  گفتيد كه عالي خود جناب.   است شما عمليات

  نفع   را به  كنيد تا روند انتخابات  تكيه  عمليات خواهيد روي  و شما مي  است در ايران

؟   بزنيم  تكيه  و بر آن  كنيم  استفاده  روش آيا ما بايد فقط از اين.  تغيير بدهيد خودتان

 .   باشد  بايستي  هم  متعدد ديگري هاي حتماً شيوه

 باشد؛ بايد   اضافي  عامل  يك  اينكه  باشد نه  خطّ سياسي  آن  بايد در خدمت  عمليات اين

   در سازمان  مجاهد خلق  يك  عنوان شما به.  باشد خشب  و تضمين  تأكيد كننده عامل

 با   نبايد فقط در زمينة عمليات  عراق  اطالعاتي  سرويس  عنوان و ما به]   خلق مجاهدين[

 را   جديدي  جريان  تا يك  كنيم  همكاري  بايد با هم  مثال  براي ؛ بلكه  كنيم  همكاري هم

   ملّي هاي  از جناح  جناحي  با چه  فكر بكند كه  خلق ين مجاهد  و يا سازمان وجود آوريم به

 خود شما   ديگر به ؛ و اين  يا در مرحلة استراتژيكي  كند  يا در مرحلة تاكتيكي ائتالف

  ١. مربوط است

   نظامي  اطالعات  سرويس ، رئيس۱۹۶۸ ژوئية ۳۰ و ۱۷   از انقالب چهار روز قبل

   نامه  البكر  فرستاد و در آن  احمد حسن جمهور  مرحوم يس رئ  آقاي  براي  نامه  يك عراق

   صورت  آينده  در روزهاي  انقالبي  يك  قرار است  كه ايم  كرده  دريافت اطالعاتي«:  گفت

   ژوئيه۱۷ روز   كه  پذيرفتيم پذيريد؟ از نظر تاكتيكي  را مي  انقالب آيا شما اين. بگيرد
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   ژوئيه۱۷ در روز   انقالب  اين قرار بود كه.  داد  جلسه  تشكيل  حزب فرماندهي» .باشد

   آگاه  قضيه  آنها از اين  كشور و مرتبطين  نظامي  اطالعات  سرويس  چون  شود ولي انجام

،   بدهيم ها را نيز فريب ها و انگليسي  آمريكايي خواستيم  ديگر مي  بودند و از طرف شده

   نظامي  اطالعات  سرويس  شد؛ رئيس  انجام  ژوئيه۳۰ز  در رو  ژوئيه۱۷   جاي  به انقالب

 .    انداختيم  بيرون  آنها را هم و مرتبطين

ما .   تأثير بگذاريم  مردم  بايد روي  كه  است  اين  بگويم خواهم  مي  من  كه  چيزي آن

دهند   مي ام انج  خلق  مجاهدين  كه هايي  از عمليات برخي.  كنيم  نمي  را از شما پنهان چيزي

شود و   مي  درد و شكوا و انتقاد مردم  برانگيختن باعث)   بودم  تو گفته  به  را قبالً هم اين(

 و   پشتيباني  عمليات ها از اين آورد و شايد بعضي وجود مي  به  ديگر خوشحالي در برخي

 و   اطراف از تمام   بايستي  كه  است ، اين  بگويم خواهم  مي  من  كه چيزي  آن١. كنند حمايت

   سراغ  از اينكه قبل. باشد  فشار مي  از عوامل  يكي عمليات.  ها فشار وارد بياوريم جنبه

   و ضررهاي  آيا منافع  كه  بدهيم  را انجام  محاسبات سري ، بايد يك  برويم  شهري عمليات

  ر مسعود و فرماندهي براد  كه  محاسباتي ، آن  چيزي آن.  يا خير ايم  كرده  را محاسبه آن

 :   است  شرح  اين  آورند، به  عمل  به  عمليات  با اين  بايد در رابطه  بعث حزب

   اجتماع  در سطح  دستاوردهايي  ماند؟ چه  خواهيم  شهر باقي  در اين  مدتي  چه براي

   آن قتي؟ آيا و ايم نظر قرار داده شهرها را مد  در اشغال ربة عراق؟ آيا تج  داشت خواهيم

   خارج  از آن  و سپس كنيم  مي  را تخريب  آن  حياتي ، تأسيسات كنيم  مي شهر را اشغال

   يا آن آوريم وجود مي  شهر به  آن  در مردم  نارضايتي  حالت  يك  و در نتيجه شويم مي
                                                                                                                               

  ايران   رژيم  اپوزيسيون  مياناز    و حزبي جمعيت و   و سازمان گروه نيرو    هيچ كهداند   مي  خوب وش حب البته.  1
 .   نباشدرمتنف    رجوي  شخص بخصوص    از مجاهدين شود كه  پيدا نمي  رژيم  اين هاي  جناح يا از ميان
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رد  مو  پايگاه  كه  شهري  روي ؟ عمليات شويم  مستقر مي  و در آن كنيم  مي شهر را اشغال

 هر   به ؟ چراكه  نخواهد گذاشت  عراق  امنيت  روي ، آيا تأثيري  است  خلق  مجاهدين اطمينان

 خواهد شد   شهر باعث  اين آيا اشغال.   است  خلق  مجاهدين  امنيت  همان  عراق  امنيت حال

 و  خود در آورند  اشغال  ديگر را به  شهر، شهرهاي  اين  داخل هاي  از گروه سري تا يك

 وارد شهر   وقتي  يا اينكه  آنهاست  تشويق  باعث  شهر توسط مجاهدين  اين اشغال

   در حال  اينكه  به ؟ با توجه  شويم  شهر خارج  از آن  و سپس ، بايد شهيد بدهيم شويم مي

   نيز خريداري  جديدي هاي  و سالح  است  در اختيار ايران اي  پيشرفته هاي حاضر سالح

  ٢ نخواهند كرد؟  وارد شهر شده  كه  ستوني  نابود كردن  به ، آيا آخوندها اقدام  است كرده

   را بايد بررسي  جوانب  اين تمام.  شود  داده  پاسخ  آن  بايد به  كه  است هايي  سؤال اين

  نظر بگيريد و بدانيد كه را مد  مطالب ، اين  بحث در اين.   برسيم  نتيجة مطلوب  تا به كنيم

 باشد يا بعد از   از انتخابات  قبل كه (  اقدام شايد برادر مسعود بگويد اين.   با شما هستم من

يا )  كاران محافظه (  بنيادگرايان  تقويت  شهر باعث  اين ؛ آيا اشغال  نيست فعالً مناسب)  آن

  ه علي  جناح  و غلبة يك  تقويت  شهر باعث  اين  خواهد شد؟ شايد اشغال طلبان اصالح

   در انتخابات  كه  بوديد هر كس  گفته  من شما قبالً به!  شود  ديگر در انتخابات جناحي

   جواب  من٣؟  است  شده  محاسبه  مسئله آيا اين.   است  دشمن پيروز شود، در نهايت

  توان  مي  را كه  آيا احزابي٤ايد؟  داده  انجام  عمليات  اين  موازي  ديگري آيا اقدامات.  خواهم مي

                                                                                                                               
 شود؛   بايد تعطيل  منطقه در شرايط فعلي...) ترور و انفجار و (  مجاهدين مشي  گويد كه  مي صريحا وشحب.  1

 .  گويد  مي  مردم  از نارضايتيصريحاً  و حتي
... و»  فروغ «  در عمليات  مجاهدين  تجربة شكست ، به  خاص اي  منطقه شهر يا نام   به  تصريح  بدون وشحب.  2

 .  كند  مي اشاره
  ... و رجوي»  فتنة خاتمي« و تز » خاتمي بر  مرگ« شعار   به تعريض.  3
ود  خ  جز از كانال  اقدامي  هيچ ؛ چرا كه  است  نگرفته  صورت  ديگري اقدام   هيچ  كه  است  واقف عراقي  طرف.  4

  !شود  نمي انجامآنها 
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 آيا فقط ١ايد؟  كرده  تأثير بگذارند، شناسايي  انتخابات  كرد و قادرند روي با آنها ائتالف

 ؟   تأثير بگذاريم  انتخابات  روي  يا اينكه  بزنيم هم  را به خواهيد انتخابات مي

  آمد؟   حسابداري مدير كل)   همراهان رو به(

.   برادر مسعود را بشنويم هاي  پاسخ  اينكه از بگذاريد قبل. آمد!   قربان بله:  رأفت

  .  بيايد  داخل  حسابداري مديركل

 از جا  شود؛ رجوي وارد مي) » رأفت «  به موسوم ( فرد موصوف

 با او   روبوسي رود و ضمن  او مي  سراغ شود، به بلند مي

  سپس. »  شماست  ما بر گردن  زحمات تمام«: گويد مي

 )عدنان (  حسابداري  مدير كل  به خود را  جاي ابريشمچي

 .دهد مي

   داده  آنها اختصاص  براي  مبلغي  بگو؛ چه  برايم  مجاهدين از بودجة سازمان:  وشحب

 ؟   است شده

   دينار بودجة ماهانه  و دو ميليون  ميليارد و هفتصد و پنجاه  يك مبلغ!  قربان:  عدنان

  ٢... ديگر هاي  اضافة بودجه به

 ؟   است  شده  هزينه  بودجه قدر از اينچ:  وشحب

   مانده  باقي شان دينار براي) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ (  ميليون فقط سيصد و پنجاه:  عدنان

 .  است

   دارند؛ آن  زرهي  هزينة تعمير خودروهاي  در تأمين  كمبود بودجه اينها يك:  وشحب

   ميليون  سيصدو پنجاه اين.  است   نكرده  خود عمل دات تعه  به  ارتش  اينكه  دليل  به هم

                                                           
 .  دارند   را قبول  مجاهدين  احزاب  كنند و نه  ائتالف  و احزابي  قادرند با حزب مجاهدين   نه داند كه  باز ميو.  1
  !» ماهانه« دينار ميلياردحدود دو :  كنيد توجه.  2
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  خواهد شد؟   بازگردانده  خزانة دولت  به  مانده دينار باقي

 تا   تا چنانچه ايم داشته  نگه  بانكي  در حساب  ذخيره  عنوان  را به  مبلغ اين:  عدنان

 .    بكشيم  را از حساب  آمد، آن هايي  چك۱۳۷۹   دي۱۰ / ۲۰۰۰دسامبر  31  تاريخ

 ؟  ايم  واريز كرده  ارتش  حساب قدر به  چه  آنان  زرهي  تعمير خودروهاي بابت:  وشحب

) ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۸/۱(   ميليون  و هشت  ميليارد و بيست ، يك  تعميرات فقط براي:  عدنان

 .   دينار واريز كرديم

  دادند؟   را انجام  تعميرات همه:  وشحب

  البته.  كرديم  را واريز مي كردند و ما پول  مي مورد تعمير مورد به!  خير قربان:  عدنان

   ارسال مان  را براي  آن  تا فاكتورهاي  منتظريم اند كه  داده  را انجام  تعميراتي سري يك

   به  فاكتور هزينة تعميرات سري  يك  پيش  هفته يك.   كنيم  را پرداخت نمايند تا هزينة آن

   بودجة سال  را به  ما آن  آمد كه مان  دينار براي)۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ (  چهارصد ميليون مبلغ

 .   كنيم  مي  اضافه  ميالدي۲۰۰۱

 تأييد  آيد، آيا از جايي  مي تان  براي  هزينة تعميرات  فاكتورهاي  كه وقتي:  وشحب

  يا خير؟    خودروها واقعاً تعمير شده  اين شود كه مي

 .  كنند  را تأييد مي  اين ه وجود دارد ك تشكيالتي!   قربان بله:  عدنان

 ؟   است  داده  انجام قدر تعميرات  چه  ارتش  كه ايم آيا آمار داده:  وشحب

، چهار   ارتش جمهور به  رئيس  دستور آقاي  بنا به  ولي آمار داريم!   قربان بله:  رأفت

 بود   ترافيك  اين  دليل  شد و به  انجام  ارتش  خودروها و تجهيزات  تعميرات مرحلة بسيج

 .   افتاد  تعويق  اينها به  تعميرات كه

   تعمير صورت  ولي ايم  را واريز كرده  آيا ما پول  كه  است  اين  من حرف:  وشحب
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 ؟   است نگرفته

 از تعمير   پس  آن  و فاكتورهاي ايم  را واريز كرده  پول ما پيشاپيش!   قربان بله:  عدنان

 .   شود  تمام  بودجه  ترسيديم  چونشود؛  مي  ارسال مان براي

 .    واريز كنيم  ارتش  براي  مقدار پول  يك  كه  پيشنهاد دارم من:  وشحب

   باقي  احتياط ذخيره  عنوان  ميليون دينار به۲۵۰ يا   ميليون۳۰۰اگر بخواهيد :  عدنان

 . بماند

   آن  فاكتورهاي۲۰۰۰ دسامبر ۳۱ دينار واريز كنيد و بعد از   ميليون۲۵۰شما :  وشحب

   كار قانوني  اين البته.  زنيم  مي  كلك  يا ارتش  خزانة دولت  به  صورت ما با اين. را بياوريد

 !  است

 ! ؟  است واقعاً قانوني):  با خنده ( رجوي

) ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۸/۱ (  ميليون  و هشت  ميليارد و بيست  بر يك ، اضافه و اين:  وشحب

 .  شود  مي  داده  شما اختصاص  تعميرات  براي  كه دينار است

) ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۲(   و دو ميليون ؛ هفتصد و پنجاه  بگويم  جمله دهيد يك  مي اجازه:  رجوي
 ما در   زرهي ؛ سيصد و پنجاه  است  بوده  گذشته هاي ، معوقة سال  است  شده  پرداخت دينار كه

  سرويس: گويند ، مي كنيم  مي  سؤال تش از ار  كه وقتي.   است  تعمير شده  قبل هاي سال
 ...   است  نداده  ما پول  به اطالعاتي

  دارند؟  آيا آنها تانك):  ابواحمد  به خطاب ( وشحب

 ... ۵۳   و تي  چيفتن تانك!   قربان بله: ابواحمد

   يليون و دو م  ميليارد و هفتصد و پنجاه  يك  گفتند كه  سرويس  رئيس  آقاي  مه در ماه:  رجوي
 .  دينار نزد شماست) ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۲/۱(

 .    است  شده  داده اختصاص:  عدنان
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 گذشته  هاي دينار معوّقة سال) ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۲ (  و دو ميليون هفتصد و سي:  رجوي
  من. ماند  مي باقي) ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۱ (  ميليون  ميليارد و بيست  يك ؛ پس   است  قبل به ۱۹۹۹
  مسعود رجوي. ( بدهيد  جواب  من  به ؛ شما هم ام  را خواسته  اين  سرويس ئيس ر  از آقاي اآلن
 ): خواند  را مي  سند درخواست  عربي متن

 الخاصّ   المخصّصات  الصّرف  اتّبع  الذي  السّياق نرجو تطبيق

   المصدسق  المخصّصات  صرف  بشأن  التحّي نفسه بالبني

حال    يعني  و ذلك ايضاج؛  التّصليح عليها لعمليات

  و المخصّصات ۲۰۰۰   عام  المتبقّي من المخصّصات

 حتّي   المنظّمه  حساب  الي۲۰۰۱   عليها لعام المصدسق

   خالل۱ منّجز۱ المدّرع اّوالً  انجاز التّصليحات:   ما يلي بحري

و شباط ]  ژانويه [  الثّاني  كانون  شهري  خالل۲۰۰۰  عام

  ثانياً  تحديد حصّ المدّرعات.   ليح تص۲۰۰۱  عام]  فوريه[

  ؛ و الّتي» ابوغريب«و »  الكوت«، » الخاص « ّ معسكرات  كل في

   مدّرعات۵   تصليح  مدّرع شهرياً اضاف الي۲۰ مجملها  يبلغ

   الّذي  السّياق  حسب ؛ و ذلك  االثخري ّ المعسكرات  كل في

   استخواهشمند.  السّابق  السّنوات  سارياً خالل كان

  اي  بودجه  سازمان  زيربنايي  تأسيسات  براي  كه گونه همان

  اي ، بودجه  شده  تصويب  بود، از بودجة كلي  يافته اختصاص

   يابد؛ و اين  نيز اختصاص  موردنياز سازمان  تعميرات جهت

   به۲۰۰۰   از بودجة سال  مانده  باقي  پول  كه  معناست بدان

 واريز گردد   سازمان  حساب  به۲۰۰۱   بودجة سال عالوة كل

   كه  زرهي  تعميرات   انجام لاو:  شود  انجام  ذيل تا اقدامات

  هاي  شود، در ماه  انجام  ميالدي۲۰۰۰  قرار بود در سال
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    اختصاص مدو.   گيرد  صورت۲۰۰۱  فورية سال و  ژانويه

 ،» خالص « هاي  پادگان  براي  زرهي  سهمية تعميرات دادن

   و براي  زرهي  دستگاه۲۰  ، ماهانه» ابوغريب«و »  كوت«

   طبق  هم ، آن  در ماه  زرهي  دستگاه۵ها تعمير  ساير پادگان

 . شد باشد  مي  عمل  گذشته هاي  در سال  كه روالي

   سؤال عالي از جناب): كند  مي  سؤال  حسابداري  مديركل  از عدنان  عربي  زبان به ( رجوي
   همان  به  زرهي  تعميرات  بودجة اختصاصي  گرفتن  با تحويل شود در رابطه  آيا مي: كنم مي

  كرديد؟    عمل  زيربنايي  بودجة تأسيسات  دادن  در تحويل  كنيد كه  عمل نحوي

  بگيريد؟    را درجا تحويل  بودجه  كل  كه  است  اين منظورتان:  عدنان

 ...  بله:  رجوي

  بودجة سال.  داريد۱۹۹۹   از سال قه معو  پول سري  يك  كه يمگو  شما مي به:  وشحب

   كافي  زرهي  تعميرات ، براي  مانده  باقي آنچه.  ما را پر كند  قبلي  بدهي تنها توانست ۲۰۰۰

 !   نيست

  دستمان  به ديناري) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ (  هزينة چهارصد ميليون  ليست اآلن!  قربان:  عدنان

 . رسيد

   تعمير را پيشاپيش هاي  از پول خيلي.   ما بدهكار است  به  خيلي  هنوز ارتش: فتأر

 .    است  نداده  را انجام  الزم  هنوز تعميرات  ولي ايم داده

   نبوده  تعميراتي  بسيج  هستيد، امسال  مطّلع  كه گونه همان):   عربي  زبان به ( داوري

 دينار   ميليون۵/۴.   است  سهمية ماهانه  همان ساس بر ا  بود كه  جاري ؛ فقط تعميرات است

   يك  ديگر هر كدام  بود و چهار پادگان  يافته اختصاص»  اشرف «  پادگان  تعميرات براي

   كل  دينار براي  ميليون۵/۸ جمعاً   دارند؛ يعني  بودجة تعميراتي  دينار در ماه ميليون
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 . شود  دينار مي  ميليون۱۰۰، كمتر از   بكنيم ه ما۱۲در   اگر ضرب ؛ كه ها در ماه پادگان

  

  را متوجه)   داوري(رضا   و علي  شما چند نفر  سمير، عدنان  خالصة كالم من:  وشحب

  جمهور از من  رئيس  آقاي  كه  است  مطلبي اين.  بگيريد  را برايم  وزير دفاع  اآلن همين.  شدم

 برويد   وزير دفاع  نفر نزد آقاي شما سه.   باشم اشته د  دقيق  بايد پاسخ كند و من  مي سؤال

ربط   ذي نيز متخصصين]  وزير دفاع[او .  كنيد  آماده  دقيقاً از قبل  را هم و موارد خودتان

 كنيد؛ تا   و بررسي  بحث  تعميرات هاي دربارة ليست] شما با آنها[كند و   مي خود را آماده

 .   باشد مان  دست۲۰۰۱   بودجة سال  براي و حساب شود  ها مشخص  ماندة هزينه باقي

   و دو ميليون  ميلياد و هفتصد و پنجاه  بودجة يك  يك۲۰۰۱   سال براي!  قربان:  عدنان

   كه  دينار هم  ميليون۴۰۰،   عالوه ؛ به  داديم  اختصاص ديناري) ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۲/۱(

 .  كرديم اضافه۲۰۰۱   بر بودجة سال  رسيده مان  دست  به  آن هاي ليست

.   خط است  پشت راً وزير دفاعزند؛ ظاه  مي  زنگ تلفن

 .شوند  او بلند مي  تبع  به شود و همه  بلند مي وشحب

در .  كنم  مي  عرض  شما تبريك  به  رژه بابت.  نباشيد خسته!   قربان سالم:  وشحب

.   تعميرات  بحث وص؛ بخص  هستم  مجاهدين  موضوع  به  رسيدگي  مشغول  من حقيقت

 و   در مسئلة تعميرات  اشكاالتي  كه  است ، اين خواهم  مي عالي  از جناب  كه چيزي

 و  ام  كرده  تعيين  من  كه اي  نفره  با كميتة سه  وجود دارد كه  آن  مربوط به  مالي محاسبات

.  كنيد  و فصل حل را   مسئله  دهيد و اين  تشكيل اي  جلسه  دفاع ربط در وزارت افراد ذي

   در سطوح  تعميرات  امسال ؛ آخر در پايان  است  و مقدار تعميرات ، تعميرات موضوع

  سري  يك  كه كنم  مي ، مشاهده شوم  مي  وارد جزئيات  بنده  كه وقتي.   است  نبوده مطلوب
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 از  ها قبل  از پول برخي.  وجود دارد  تعميرات  و انجام  هزينه  در مسئلة پرداخت اشكاالت

   در سطح  تعميرات  و با همة اينها نتايج  است  شما واريز شده  حساب  به  تعميرات انجام

  هايي  تعداد دستگاه  روي  بلكه  نيست  تعميرات  كيفيت  روي اعتراض.   است  نبوده مطلوب

 را  سئله م  شما هستيد كه  فرد شخص  بهترين  مسئله در اين. شد  بايد تعمير مي  كه است

 نزد شما  دهيد تا دوستان  مي  تشخيص  فردا مناسب  را براي  وقتي چه.  كنيد يكسره

 سمير،  آيند؛ رفيق  نفر مي فردا سه.  كنم  از شما تشكر مي من.   است  خوب خيلي... بيايند؟

د؟  بياين  ساعتي فردا برادر مسعود چه.  ما  و دو نفر از گروه ّ حسابداري  مدير كل عدنان

،  ممنون...  حضور داريد  جلسه  فردا شما نيز در آن  بشود كه  مسعود مطمئن خواهم مي

 را   خودش  كارشناسان  تمام  وزير دفاع  صبح۳۰/۸  فردا ساعت).   تلفن اتمام ( ممنون

 اينجا باشيد تا با افراد  فردا صبح] دو نفر مجاهد[شما . شود  مي  تشكيل آورد و جلسه مي

 . جلسة موردنظر برويد   به من

   الزم هاي  و هماهنگي دهيم  مي  تشكيل اي  جلسه ، ما يك بعد از نشست!  قربان: ابواحمد

 .   آوريم  مي عمل را به

 .   كارت برو دنبال!  عدنان:  وشحب

  موافقيد؟   در آينده  رويه شما با اين!   سرويس  رياست جناب:  رجوي

  من...  بدهند  تشكيل اي  و جلسه د نزد وزير دفاع برون بگذاريد دوستان:  وشحب

 .    ندارم مخالفتي

 ...   عمليات  بحث  به گرديم بر مي:  وشحب

 را از شما انتظار   بيشتر از اين  من ؛ ولي  است  شما گفتيد، كامال منطقي طبعاً آنچه:  رجوي
 با  تان ها براي  مورد ساعت ين، در ا كنم  شما را مي  مالحظة وقت  نبود كه  و اگر اين داشتم
.  دادم  مي  نكنيد پاسخ  را مطرح  بود آن  ممكن  كه  سؤاالتي  و به دادم  مي  توضيح جزئيات
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   اجازه ، اگر چند دقيقه در ضمن.  كند  را رفع  ابهامات  همين  كنيد كه  ابواحمد را مسئول بنابراين
  ، فرهنگي ، اجتماعي  سياسي  وجوه  جميع  جامع  كه  داريم اي  ما استراتژي  كه گويم بدهيد، مي

 .   است... و

   در سطح  كه دانم  مي  من  كه  و بگويم  كنم  شما را قطع  حرف خواهم  مي من:  وشحب

  دارند فعاليت]  ايران [  در داخل افرادي] طبقة متوسط [  و كسبه  و بازرگانان دانشجويان

  ١...كنند مي

 ...  دارند  كم  چيزهايي  آنها چه  كه  بگوييم اهيمخو ما مي:  رجوي

   انجام توانند بدون قدر مي  داريد، چه  در داخل  كه  نيروهايي  بدانم خواهم مي:  وشحب

عمليات را كنار بگذاريد؛ ما .   است  من  سؤال  تأثير بگذارند؟ اين  انتخابات  روي عمليات

   كه  بدانيم خواهيم ما مي.  را كنار بگذاريد  عملياتفعالً...  دارد  تأثيراتي  چه دانيم مي

  تأثير بگذارند؟   روند انتخابات توانند روي قدر مي  چه مجاهدين

 ...  باشد  فقط ساالد داشته  باشد؛ يعني  نداشته  گوشت  كه  است  غذايي  مثل اين:  رجوي

 داريد   در داخل  كه نيروهايي  شد، آيا  انجام  عمليات اگر  فرضاً  اين! خير، خير:  وشحب

  خواهند شد؟  الفع

  ٢.  است طبيعي:  رجوي

  هاي  سال ؛ مثالً عمليات  داديم  انجام  عمليات سري  يك ما در گذشته... باشد:  وشحب

   شما در داخل  تشكيالت  روي  تأثيراتي  چه  عمليات ؛ اين۱۹۹۸   و يا سال۲۰۰۰و  ۱۹۹۹

 ؟  گذاشت

  برمال كرد؛  مردم  تمام  را براي  رژيم ثباتي بي) ۱:  رجوي

                                                           
 .  كشد  مي  ديگر را پيش هاي  و طيفنيروها   بحث وش حبدامجد.  1
  اي  وزنه  هيچ  مجاهدين دانند كه  مي  عراقي  مقام  و هم  خود وي ؛ و هم  است زبان لقلقة  صرفا  رجوي ابجو.  2
   . نيستند  سياسي  جريانات  مياندر
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 را تشديد كرد؛]  رژيم [  خودشان تضادهاي) ۲
  كرد؛ ال ما را فع نيروهاي) ۳
   را براي  پروژة استعماري  زيادي  ميزان  به تر كرد؛ يعني  را راديكاليزه  ايران مردم) ۴

 .  بيايد، سوزاند  بيرون  آلترناتيو آمريكايي اينكه

   مجاهدين  به  مردم ّ بر پيوستن  دال ، عاليمي  عمليات  از آن آيا پس:  شوحب

  ١ايد؟  كرده مشاهده

دانند   مي...   ابواحمد و  و ببينيد برادران بخش  آزادي  ارتش بياييد به! قطعاً:  رجوي
 .  زياد شد تعدادشان

  داشتيد؟   كيفي  جهش ؛ آيا يك خواهم درصد مي:  وشحب

 .  يآر:  رجوي

) كند  مي  از ابواحمد سؤال وشحب. ( خواهم  را مي  همين ؛ من ت اس خوب:  وشحب

  نيرو داشتند؟  چند درصد افزايش

   آمدند و در اينجا به  از داخل شان  از نيروهاي  تعدادي  كه آمار داريم: ابواحمد

  .   افراد جديد نداريم  به  يا آمار راجع  پيوستند و ما مقايسه سازمان

   آيا وقتي  كه  باشيم  و آمار داشته  مقايسه  يك خواهم  مي  خير؛ من نه:  وشحب

   كم  عمليات شود و وقتي  زياد مي  پيوستي شود، تعداد نيروي  مي  انجام عمليات

 .  يابد  مي  نيروها نيز كاهش  پيوستن  آن  تبع شود، به مي

 نفر بودند؛ ۱۲۰ فقط  دستگيرشدگان.  ؛ فقط از منطقة شمال  شما عدد دادم به:  رجوي
  تان  براي  من  كه چيزي آن.   است  قبل  برابر سال۱۲   اين   يعني فقط منطقة شمال

 .   ما نبود  فقط حرف خواندم

                                                           
 .    است  و عجز رجوي  درماندگي  آن  نهايت كند كه  مي  مواجه  مشكلي  بحثبا را   در اينجا رجوي وشحب.  1
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   به  از جريانات  يك  درگير هستند، كدام  در ايران  كه  دو جناح غير از اين:  وشحب

 ؟  تر است  نزديك مجاهدين

 و   ما روحيه وقتي.  دادم  مي  شرح  برايتان بود من  مي  وقت اگر اآلن!  نتظريم:  رجوي
   در حق  را كه هايي  وارد شد و جنايت ، منتظري  كرديم  را عوض  اجتماعي فضاي

  عام قتل.  كرد  شد، فاش  انجام  پيش  سال  دوازده  كه عامي   مانند قتل مجاهدين
   رژيم  در داخل  بود كه  سياسي  بمب ترين  بزرگ۱۹۸۸   ما در سال  سياسي زندانيان

 .    است  كار منتطري  اين  گذشته از دو ماه. منفجر شد

 .    شهري  عمليات  به گرديم  باز مي اآلن:  وشحب

  ...  در  شما را من هاي  جواب تمام:  رجوي

   را به  عمليات طرح  كند و نقشه  را باز مي  كارتابلي  يك رجوي

  ... دهد  مي  نشان وشحب

   كه  در مالقاتي  هست يادتان...  كردم  نمي  را مطرح  طرح جمهور اين  رئيس  آقاي و به
 .   هست هايش  هدف  فقط اين  است  ساعت۱۲   عمليات اين.  حضور داشتيد شما هم

 .   باشد قرار بود شبيخون:  وشحب

  مد حضور داشتند، سرلشكر ستاد هشام ابواح ؛ آقاي  كرديم  صحبت با ارتش:  رجوي
 .    حضور داشت هم

 .  دانم  مي ؛ من بله:  وشحب

   آقاي  به  كه گونه   همان توانستيم اگر ما مي.   است  و روشن  واضح  جزئيات تمام:  رجوي
   رياست  از انتخابات  را قبل  عمليات  از اين چند رشته١  گفتم جمهور هم رئيس

 با شما ديدار   وقتي من.  داديم  مي  را نشان  دشمن ، تزلزل  بدهيم  انجام  ايران جمهوري
 ...  كنم مي
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   در انتخابات  تأثيري  و چه  رقيب هاي  جناح  روي  تأثيري  چه  عمليات اين:  وشحب

 گذارد؟  مي

 ...  اوال!  ادقيق:  رجوي

 منظور   اين  به ؛ بلكه ملياتم ع  مخالف  كه  نيست  دليل  اين  به  من  بحث البته:  وشحب

 .   شود  انجام  بيشتري  با موفقيت  عمليات  كه است

 .  است ، فقط وقت  دارد؛ مشكل  قلق ؛ فقط يك كنم  مي  از نظر شما استقبال من:  رجوي
كند و   مي گيرد و مطالعه  مي  را از رجوي  عمليات  طرح وشحب
 وجود   هدف۱۱]   هدف۱۲   جاي به[اينجا : گويد  مي  رجوي به

   را مطالعه  طرح اين: گويد  ابواحمد مي  به دارد؛ سپس
  !   قربان بله: دهد  مي ؟ ابواحمد جواب اي كرده

  كنم  مي جمهور ارسال  رئيس  آقاي  شما براي  نفع  را به  طرح  اين باشد؛ من:  وشحب

 قرار   و بررسي د بحث مور  هم در كميتة چهارجانبه.  دهم  شما نظر مي  نفع و به

 .   خواهد گرفت

 شما منافع ما را   كه  است  روشن  من براي.   از شما دارم  سؤال  يك من:  رجوي
آيا در .  هستيد  آن  تحقق  شما بيشتر از ما دنبال  و حتي  نيست  شكي خواهيد؛ هيچ مي

  داريد؟   سياسي مشكل]  ايران [  ما، شما با رژيم  عمليات استمرار و انجام

   به  سفر شمخاني  به  از مسعودراجع  دقيق گزارش):  ابواحمد  به خطاب ( وشحب

 امير  ؛ اينكه جمهور ببرم  رئيس  آقاي  بگيريد تا خدمت  تحويل  سعودي عربستان

؛ و در   است  بوده  آمريكا چه  اطالعاتي  سرويس  العمل  گفتند، و عكس  چه  عبداهللا

  هايي  بحث  چه  ما با برادر مسعود و اينكه  مالقات  اين كنيد به   نيز اشاره گزارش
                                                                                                                               

  هاي شيوه  از جمله. كند  مي  گريز دارد، خلط مبحثقصد    نوعي بهماند و    ميدر   در بحث ه هر جا ك رجوي.  1
 .    است  زدن حرف  ام و از صد  دادن  نشان ام صد  به صل، خود را مت  موقع ين در ا وي
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   داريم  اآلن ما كه):   رجوي  سؤال  به در پاسخ. ( شد  گرفته  تصميماتي شد و چه

 ...  دهيم  مي انجام

   پيش  دو ماه  يكي  كه  محدوديتي آن.   شما بشنوم  از شخص خواستم مي:  رجوي
 گفتيد، ديگر نداريد؟ 

 در   اصول سري ، يك  بيايد عراق خواست  مي  وزير خارجة ايران چون:  وشحب

 .   شود  بايد مراعات  كه  هست سياست

 .    است  منتفي  محدوديت  آن پس:  رجوي

 ضوابط  سري  يك البته.  بدهيد  انجام توانيد عمليات ؛ مي  است ، منتفي بله:  وشحب

  در سال:  زنم  مي  چند مثال تان  براي  زمينه ر ايند...   گاهي  وجود دارد كه اخالقي

   وي  دفتر سياسي ّ اعضاي  كل  طالباني بود؛ كه  با جالل  قرار مالقاتي۱۹۸۵

   كار من  اين  مسئول چون.  بودند  نيز آمده شان هاي  بودند؛ و خانواده همراهش

مستقر شدند و »  ين فلسط هتل«در ) ها خانم(ها   خانواده  كه  هست ، يادم بودم

   مشروبات  اينكه آنها براي. استقرار يافتند»   شرايتون هتل« در  شان مردهاي

   در يك شان هاي  با خانواده  نكردند كه  كنند، قبول  صرف  راحت  را با خيال الكلي

   به با توجه:   كرد و گفت  را ارائه  پيشنهادي  اجرايي  از برادران يكي.  باشند هتل

   نزد ما هستند، بگذاريد نسخة همة آنها را بپيچيم جالل]  گروه [  اعضاي  تمام نكهاي

   داده جواب.  جمهور رسانديم  رئيس  آقاي  را خدمت مطلب.   را بكنيم  قضيه و قال

 او را   كه  معنا نيست ، بدين  است  مخالف  كسي وقتي!  پيشنهاد  بر اين واي«: شد

   را از آقاي  پولي  مبلغ ، جالل  فراتر از اين بلكه» . م كني دستگير يا مسمومش

  آقاي.  دالر بود۳ دينار برابر   يك  موقع در آن.  كرد جمهور درخواست رئيس

 دينار   ميليون يك.  او بدهيد  را به  مبلغ  اين  دادند كه جمهور دستور پرداخت رئيس
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» . خواهم  مي سي. كي.  تيربار بي  يكصد قبضه من!  قربان«:  بعد گفت.  او دادند به

 را  قرارداد صلح]  جالل[قرار بود . » بدهيد  ايشان به «  كه گفت] جمهور  رئيس آقاي[

:   چرا؟ گفت گفتيم» . كنم امضا نمي«:   گفت  شد، جالل  كه صبح.  امضا كند فردا صبح

   صحبت  و با من ايستاد  در هتل دم!  و برو  باشد، امضا نكن گفتيم» ! نكنيد سؤال«

   دليل  به  يا اينكه گيرم  مي ها را تحويل  دينار و سالح  ميليون يا يك«:  كرد؛ گفت

   آقاي  اطالع  را به جريان» . ندهيد  من به] ها را  كمك اين [ نامه  توافق  امضاي عدم

   هديه  وي را به] ها كمك [  ندارد؛ ما اين مشكلي«:   گفت ؛ ايشان جمهور رساندم رئيس

 و برد و   را برداشت همه]  جالل[» .  بگيريم  را پس  هديه خواهيم ؛ نمي داديم

 .   امضا نكرد  را هم نامه توافق

   بهاي  اينكه  دليل  حاضر ما به در حال.   هست  در سياست  اخالقي  اصول سري يك

 تصور  نآيا اآل.   داريم  محاصرة اقتصادي پردازيم  را مي  اخالقي  اصول اين

 مرتباً   وجود دارد كه  ايران  از طرف ها و فشارهايي  تالش سري  يك كنيد كه نمي

 !  ما بدهيد؟  را تحويل  و مجاهدين گويند مسعود رجوي  ما مي به

 ... كنند  مي  تالش خيلي:  رجوي

بارة  فقط در  نه  پاسخ اين.  ايم  آنها داده  به  كور و منفي  پاسخ  ما يك ولي:  وشحب

   سعودي  عربستان  به  حتي شود كه  مي  هستيد داده  انقالبي  سازمان  يك شما كه

  هايي  تالش سري  يك اآلن. شود  مي  داده  پاسخ  هواپيما اين  ربايندگان  به  راجع هم

 آنها   به شود كه  هواپيما مي  ربايندگان  به  راجع  سعودي  عربستان از طرف

.   است  ما بوده  و سياسي  اخالقي  از اصول  بخشي  موضوع اين.   دهيم شان تحويل

 شد   وارد عراق  شده گذاري  تله  اتومبيل ، دو دستگاه  عراق  به روز ورود خرازي
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  ؛ به  كرديم  و خنثي  را كشف منفجر شد و ديگري» ذيقار «  از آنها در استان  يكي كه

 با   كه  است هايي  هديه اين!  وزير اييد آقايبفرم«:   وزير گفتيم   به  گفتيم آنها هم

 » ! اي  آورده  عراق  به خودت

 !  كردند  ما حمله  پادگان  به و روز دوم:  رجوي

شود؛   مي  شما نيز حمله  به شود، يعني  مي  ما حمله  به گوييم  مي وقتي:  وشحب

 با  و االّ  من] رد وجود دا وراتحذ م اين. [  است  مجاهدين  ما امنيت  امنيت چون

 .   نيستم  مخالف عمليات

 ۱۰   كيلومتر را به۲۰كنيد،   مي  كه هايي  در صحبت  امروز انتظار داشتم ؛ من نه:  رجوي
 ...  كيلومتر برگردانيم

 از   نظامي ك تحر  اينكه بدون.  ايم  كرده سي را برر  نظامي ما وضعيت:  وشحب

   رژه  قدرت  با تمام  عراق  چون كند كه  مي تحليل]  نايرا [ ، رژيم  دهيم  نشان خودمان

ها را   تحليل  اين من.  بدهد  را انجام  قصد دارد عملياتي  داد پس  را انجام نظامي

 را   عمليات  بالفاصله گفتم شد، مي  نمي  انجام  رژة نظامي اگر اين.  گيرم نظر ميمد

شما بايد .  بدهيد  بگذرد، بعد انجام  زمان ين از ا  حاال بگذاريد مدتي ؛ ولي  دهيم انجام

 برخورد كنيد،   خود را مّدنظر قرار دهيد؛ اگر احساساتي  دشمن هاي  واكنش تمام

 ؟   است درست. بازيد حتماً مي

 .    است كامالً درست:  رجوي

   تا از دست  تو بدهيم  به  عراقي  زن  يك خواهيم  ما مي  كه  است  همين براي:  وشحب

  ١)خندة حضّار! (  نشوي ما ناراحت

 ؟   هست  خودش  سر جاي  آينده  ما در ماه  بگوييد قرار مالقات  من فقط به:  رجوي
                                                           

 .   گفت  بايد سخن گونه  همين  رجوي  مثل منشي   و كاسب  پوچ  شخصيتبا.  1
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   روز با هم۲۴ هر   كه  برادر مسعود گفتم  قبالً به  من البته.   اهللاءشا ان:  وشحب

 ؟   است درست.  كرد  خواهيم مالقات

 !   است درست:  رجوي

 با شما بيشتر از  دانند  روابط من ها مي  حاضر  بچه  در حال اور كنيد كهب:  وشحب

، وزير ] نقش[ بيشتر   هم  من ؛ نقش  است  با وزير امور خارجة عراق روابط من

 ) خندة حضّار. (  سرويس  رئيس  تا يك  است خارجه

 !  كنيد  مالقات  بيشتر با من پس:  رجوي

   شما، من  اطالع جهت.   دارم  در پيش  زيادي هاي ت مسافر  من باشد؛ ولي:  وشحب

 .  فردا مسافر هستم

 ؟   بروم  ديدار وزير دفاع  فردا به  من دانيد كه  نمي مصلحت:  رجوي

 كميتة  دار  تو را به ترها نگه  بزرگ  را براي تو خودت! خير؛ نياز ندارد:  وشحب

 ١. برم  مي چهارجانبه

 دهيد؟   مي  اطالع  من  را به  كميتة چهارجانبه با قرار مالقات:   رجوي

 . داد  تو خبر خواهم به:  وشحب

                                                           
  وش حب  دهد؛ ولي  انجام ند مالقاتيتوا  نمي  سرويس  اين  جز از كانال رجوي   كه  است  اين ع موضو اصل.  1

 .  كند  ساز مي  رجوي  كردن  سرگرم  را براي ديگرينغمة 
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:  شمارة پنج متن  

  وش حب  با سپهبد طاهر جليل ود رجوي مسع مذاكرات
)۲۰۰۱  سال(  
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سط آيد، در اوا  در اينجا مي  آن  مذاكرات  متن  كه مالقاتي
   سرويس  مسئول وش سپهبد طاهر حب  بين۲۰۰۱  سال

   صورت و مسعود رجوي)   مخابرات سازمان (  عراق اطالعاتي
   كه  واقعيت  حاضر صراحتا از اين در متن.   است گرفته

  اند، سخن  بوده  صدام ارادة رژيم  بي  مجري  خلق مجاهدين
 ترور صيّاد   كه  ذكر كرده صريحا وش و حب  است رفته

 .  است  شده  انجام  دستور عراق  به شيرازي
 

   بر شما مبارك  باشيد و اين  و تندرستي  سالمت  شما به هر سال شاءاهللا ان:  وشحب

 ؟   شما چطور است حال. بفرماييد بنشينيد. باشد

 با   و در مصاحبة مطبوعاتي  كرده  ما صحبت  عليه در تهران]  عراق[كاردار شما :  رجوي
 .    است  زده  ما حرف  عليه روزنامة رسالت

 ؟    است  بوده  چه  كاردار و مصاحبة آن  جريان اين:  وشحب

 بعد   مصاحبه  اين  كه  هستم  مطلب  اين  فقط دنبال من.   با روزنامة رسالت مصاحبه:  رجوي
   و ناجوانمردانه  را تروريستي  عمليات  و اين  است  گرفته  صورت  صياد شيرازي از جريان
 و  ام  را گفته  مطالب  و اين  گرفته تماس] عزيز [  با استاد طارق مان ز  در آن من.   است خوانده
 صادر   اطالعيه  من از طرف:  گفت] عزيز]  استاد طارق.  كردند  عذرخواهي از من]  طارق [ ايشان

   توافقي  حاصل  را كه  پيام  اين۱۳۷۸  ارديبهشت ۳۰ /۱۹۹۹   مه۲۰   در تاريخ  هم كنيد؛ و من
   بين  توافق اين.  كنيد، صادر كردم  مي  را مشاهده  و شما آن داشتم] عزيز [ ا استاد طارق ب بود كه

 .    است  بوده از قبل]   حسين امصد [  سيد الرئيس با هماهنگي] يزعز[  ما و استاد طارق

 .  خواهم  را مي  نامه  اين من:  وشحب
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  ايد؟  كرده  را مشاهده آيا نامة سيد الرئيس:  رجوي

 .    است۱۹۸۸   سال ؛ مربوط به بله:  وشحب

اند و   تأكيد كرده  مطالب  اين  نيز روي۱۹۹۹   مرتبة ديگر در سال ؛ و يك بله:  رجوي
   به  عراقي هاي  و رسانه  عراقي هاي  ديپلمات اند كه نيز تأكيد كرده] عزيز [  استاد طارق همچنين

   امر مربوط به اين.  را ندارند  در كار مجاهدين خالت و د  مطالب  بيان  حق دستور سيد الرئيس
   ١.باشد  مي دستور سيد الرئيس   و به كار و دستور مخابرات

.   كنم  صحبت  رهبر تاريخي  يك  عنوان  مسعود به  با جناب خواهم  مي من:  وشحب

   دو دليل  به ه ك  شما دارم  براي  نصيحت  با ما هستيد، يك  تا وقتي  كه  است  اين حقيقت

 :  است

ـ اول   شما داريد؛   كه  سياسي منزلت 

ـ دوم   هستيد؛   من  عزيز براي  دوست  يك  اينكه  عنوان به 

 عبدالناصر   جمال  كه  مصيبت  در همان  كه  است  برادر مسعود اين  به  من نصيحت

  ها داده  رسانه ود را به خ  گوش  شد كه  مشكل  عبدالناصر دچار اين جمال. افتاد قرار نگيرد

   صهيونيست البي...  باشد  و استراتژيكي  سياسي  مسائل  بايد جمع بيشتر حواس. بود

   عبدالناصر به  جمال  كردن  تحريك  كرد براي  و بسيج خود را توجيه  و نيروهاي دوستان

  ر تاريخ د ؛ و اين  سياسي  بينش  خود بدون  مطالب  بيشتر و بيان  شعار دادن سمت

.   هستيم  و خوب  كار مناسب ما حامي.   كنم  شما يادآوري  به خواهم  و مي موجود است

   من  شما از آنجا به  از خروج  پس  كه  است٢] ئيسالر [  و سيد نائب از سيد الرئيسدستور 

  پيمان  هم  يا يك  ما غريبه  براي  خلق  رهبر مجاهدين برادر مسعود رجوي.   شده داده
                                                           

   كه  است  بوده ي حد  به  جريان  اين  به  نسبت نظ و جو سو  در عراق مجاهدين  ر از سازمان تنف ميزان.  1
 .  نپردازند   موضوع  اين  به كند كه  صادر مي  دستورالعمل  مطبوعات  به  حسين ام صد شخص

 .   است وريالد   ابراهيم ت عزمنظور.  2
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   به  بلكه  نيست  پيمانكار نفتي  عنوان  به  در عراق  در اينجا نيستند؛ حضور ايشان تجاري

 كشور   خود، در اين هاي  آرمان  به  و رسيدن  آزادسازي ، براي  رهبر مجاهدين خلق عنوان

 با شما   برخورد و كار تاكتيكي  هيچ  كه  داريم  قبول ؛ يعني  اعتقاد داريم  اين هستند و ما به

   سيد الرئيس  يعني١ بر سر ما بيايد بر سر شما نيز خواهد آمد؛  هرچه  كه ؛ چون نداريم

   و استاد عزّت٢دهد  مسعود نيز دستور مي دهد و به دستور مي]  وشحب[ به طاهر  وقتي

 ء جز  يعني دهد، استاد مسعود رجوي قرار مي] دستور [  از وزرا را مورد خطاب و هر كدام

   چيزي  به دانيد، ما احتياج  ما را مي شما داستان).  نزد سيد الرئيس(باشد   ما مي و مثلما 

 اندازة  به (  و اگر كمي پردازيم  را مي  خودمان  و اهداف  نظارت ؛ فقط بهاي  نداريم در عراق

. شد  مي  ديگري  صورت  به ، وضعيت آمديم  مي  كوتاه  دشمن هاي با طرف)   كشمكش يك

   معلوم٣، دستور دادم]  اد شيرازيترور صي [  عمليات  اين  انجام ي شما برا  به  من  كه قتيو

.   بجنگيم  جبهه  از يك  در بيش خواهيم ؛ زيرا ما نمي  است  تاكتيكي  مطالب  اين  بيان  كه است

  هر حركتي( آمريكا   از جانب  ايران  عليه  هر دشمني  گفت  كه  را شنيدم  سيد الرئيس پيام

.  فقط تهديد كرديم. شود  مي  محسوب  عراق  عليه  و حمله  دشمني  عنوان به)   ايران عليه

   شما يك  تا به گويم  شما مي  را فقط به  مطلبي  و بعد از جلسه  شما گفتم  جناب  را براي اين

 وزير   بازگشت بعد از  مطلب اين.   بدهم  است  گفته  سيد الرئيس  از آنچه تصوير كاملي

 فكر شما  خواهم  نمي من. كند  مي  را بيان  ايشان  شد و نظرات  گفته از ايران]  عراق [ خارجه

   ما بوده  بين  است  ثابت  آنچه  شود؛ چون طرف  و آن  طرف ها و اخبار اين  رسانه مشغول

                                                           
 بر سر ما بيايد، بر سر شما  هرچه «  كهگويد مي   وضوح ، به  داشت  تصريح وري صابر الد چنانكه نيز   وشحب.  1

 ! »نيز خواهد آمد
 . دارد قرار   حسين ام دستور و امر صد  طرف  عراقي مات نيز همانند مقا  رجوي  كهداردتأكيد    زيركانه وشحب.  2
   دستور ترور به  كه  ما هستيم وقتي: گويد  مي  رجوي  رودرروي وشحب!   است واضحي و   عجيب  خيليتعبير.  3

 !   است  و تاكتيكي  انحرافي  ترور كاري  اين ، تقبيح دهيم  ميشما
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 .   و هست

 .   ندارم  شكي من:  رجوي

 دهيد؟   مي  جواب  كه  كردم  از شما سؤال آيا من:  وشحب

 شما   را به  مطالب ، بايد اين  با شماست  و مجاهدين  مخابرات  مسئوليت چون:  رجوي
 ما را   كه يان مال  كاردار رژيم زند نه را مي   حرف  اين  بدانيد؛ زيرا كاردار شما در تهران  كه بگويم

 .  دهد قرار مي ۱۹۹۹  ل سا كند و ما را در وضعيت  مي  محكوم  تروريست  عنوان به

  كاردار را به بغداد احضار كنيد و از او توضيح):   اطرافيان  به خطاب ( وشحب

 . بخواهيد

  عمليات... دهد  قرار مي  استكبار جهانيء حاضر ما را جز در حال]   ايران رژيم: [ رجوي
 شد   ها گفته غداد و رسانه در ب  كه  مطلبي  نزنيد و اين  نمك  زخم ديگر روي.   است  شده متوقف
 ما  دانيد كه  مي  خصوص   شماها بهتر در اين ام داشته)  تبليغات (  با وزير اعالم  كه مالقاتي

   را بيان  مطالب  اين  عراقي  مسئول  يك  دارد كه اي  فايده ؛ چه  كار شما را زياد كنيم خواهيم نمي
 .. . و گويد تروريست  ما مي  به آمريكا هم. كند

   حاضر شده  تاكنون  ايراني  مسئول آيا يك.  كنم  مي  شما را تكميل  مطالب من:  وشحب

 بدر ۹   سپاه ، در خصوص  است  شده  صحبت  مجاهدين  درخصوص طور كه همان

 او   ديد و به  را خواهم  در تهران  و كاردار عراق روم  مي  جلسه  از اين  پس  كند؟ من صحبت

 كار را   تو اين  است كه  كرده  بدر توهين  سپاه  به  كسي  در ايران تاكنون آيا  گويم مي

  ١!؟ كني مي

 ما   عليه  اينكه طور باشد؛ نه  ما همين  موقعيت  شد كه  تصويب در جلسة قبلي:  رجوي
،  ه ن  كنيد كه  موارد را تكذيب  بدهيد و اين  اطالعيه  شما يك  كه  است  اين حداقل.  شود مصاحبه
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   اين  شود كه  گفته  جمله گفتند يك] عزيز [  استاد طارق  كه گونه همان.   نيست  چيزي چنين
 .   كنيم  مي  را تكذيب مطلب

 .   بياوريد  من  را براي آن:  وشحب

   شما داديم  به  كه  هم شود؛ نفراتي  مي  قطع  عمليات  ولي خوريم ها را ما مي موشك:  رجوي
   و اعالم٢ را بگيريد؛ خودتان   داديد تا اسراي  تحويل  رژيم ستيد، آنها را به خوا و خودتان

 . شود  نمي  پخش  هم  پيام  ديگر يك حتي.  كرديد ما را نيز قطع)  تبليغات(

 ؟    است  شده  شما قطع هاي  رسانه طور تبليغات چه:  وشحب

   و كارهاي كات از تحر هايي اممنظور اينها پي!  خير قربان:   مخابرات  از افسران يكي

 .  شود  نمي  منعكس  عراقي هاي  ديگر در رسانه  كه آنهاست

 .    است  شده  قطع  عراقي هاي كامال در رسانه:  رجوي

 و   شده  ما قطع هاي ؛ فقط رسانه  است ال و فع  مشغول  خودشان هاي  رسانه: وشحب

   و دولت  دستور مجلس شود؟ چون  نمي خشچرا پ. كند  نمي  را پخش  مجاهدين هاي پيام

   دو ماه  مربوط به  هم  مطالب ؛ اين  است  خودتان  رسمي ، ايستگاه آن.  نشود  پخش  كه است

 .   را كنار بگذاريد ؛ فعالً برنامة تبليغات خوب.   است گذشته

 ببريد  يد الرئيس س  مرا پيش  شكايت  و گفتم  بودم  با وزير تبليغات  روز گذشته من:  رجوي
 .  شود  اجرا نمي  چرا دستور خودشان  بگيرند كه  تصميم تا خودشان

 .   برد  خواهم  سيد الرئيس  پيش  شكايت  خودم من:  وشحب

 را مورد تأكيد   آن۱۹۹۹  در سال)  سيد الرئيس( خود شما  طور كه بگوييد همان:  رجوي
                                                                                                                               

 خود   حد كه  خود را تا آن  مخاطب  جايگاه  وي در واقع. كند  مي  را مطرح مقايسه   عمد اين  به  عراقي مقام.  1
 بدر  ، از سپاه  عراقي هاي رسانه و   مقامات  و اظهارنظرهاي  رسمي در تبليغات.   است  آورده  پايين، خواسته مي
 .  شود  مي  برده نام  وندي آخ  رژيم خواران  و جيره  مزدوران  عنوان به
  عراقي   مقامات  را بهآنها   ناجوانمردانه    رجوي  گروه اند كه  سازماندار مسئله   از اعضاي اي ه عدمنظور.  2

  عليه   تاكتيكي  صورت  خود به كه   ناجوانمردانه   راهكاري اين.  دهند  تحويل  ايران ها نيز به  داد تا عراقي تحويل
 .   ندارد جا سابقه  بود، در هيچ رها درآمدهدا مسئله
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 ...   موجود است  نوشته قرار داديد و آن

،   بروم  خواستم  را وقتي  نامه اين):   حسين ام نامة صد  خواندن در حال: ( وشحب

 .   كنم جمهور ارائه  رئيس  تا خدمت خواهم مي

  حجّاريان] سعيد[ توسط   كه  است  مطلبي اين. نمايند  نيز تأكيد مي۱۹۹۹  در سال:  رجوي
   به  از عراق  وزير خارجة خاتمي گشت از باز پس.   شده  نوشته  نيز در روزنامه مشاور خاتمي

 وزير   كه  است  مطالب  تيترهاي  را بنويسد و اين  مطلب  اين  كه  است  گفته  حجاريان ، به ايران
 . كرد  مالقات  با من خارجة عراق

   به  ايران  الحيات  در روزنامه  شده  چاپ  مطلب مسعود رجوي

 .  دهد  مي ويلكند و تح  مي  را قرائت  حجاريان قلم

 ؟   است  يا خاتمي اي ؟ مشاور خامنه  است  كسي  چه  مطلب نويسندة اين:  وشحب

 .    است  و مشاور خاتمي  است  روزنامه  اين  مسئول حجاريان:  رجوي

   چه  مطالب  اين  و در خصوص  چيست  مقاله  اين  جريان  كه گويم  تو مي  به من:  وشحب

 تو   بعداً به خواستم  مي  را كه  موضوعي آن.   نيز موجود است گيري جه؛ نتي  داريم تحليلي

 از   شخصاً پس من:  گويم  تو مي  به  ديگر برادران  حاضر مقابل ، در حال  بگويم خصوصي

 از   و گفتم جمهور نوشتم  رئيس  براي اي ، نامه  از تهران  وزير خارجة عراق بازگشت

    شخصاً  از نيرنگ ، من  كرده  نقل  با تهران  از مذاكرات ير خارجه وز  كه  متفاوتي هاي حالت

   را براي  و آن  هستيم  و تلخي  سنگين  تجربيات  ما صاحب  اينكه براي.  ترسم  مي مالّيان

   چيزي  و نظر ما چه  تحليل  كه گويم  تو مي  و به  دادم  و تحويل  كردم  روشن سيد الرئيس

 راستا   در اين كنند و مداركي  آمريكا كار مي  براي  مالّ يان دانيم  و مي ستيمما بيدار ه.  است

 آمريكا آنها  ها دادند و قصد اينكه  آمريكايي  به  افغانستان  در خصوص  كه  و مداركي داريم

   اينكه يكي:  كار كردند  دو هدف بر اساس...   چيست دانيم  قرار داد مي را در ادارة شرقي
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    اينكه  نتوانستند؛ دوم  سازند، كه  مشغول كردند آمريكا را در افغانستان  مي تالش

 را دستگير   افغاني  مجاهدين هاي  خانوار از خانواده۵۰ شما    براي  است  دقيقي اطالعات

  ، اين  است  محور شرارت  از كشورهاي  ايران  بر اينكه مبني»  بوش «  از اعالم كردند و پس

 از   دادند و پس  متحد در افغانستان  نيروهاي  كردند و تحويل  بيرون ر را از ايران خانوا۵۰

 كرد   اعالم  هم  كند؛ خرازي  تعطيل  كردند دفتر خود را در ايران  حكمتيار ابالغ  به  هفته يك

   اين اينها دنبال.   آمريكاست  سياست  مخالف خواهد برود؛ چون  حكمتيار هركجا مي كه

   سياست  دنبال  مجبور شدند با افتضاح  بدهند؛ اما خودشان  آمريكا را بازي د كهبودن

 .  آمريكا باشند

 ما   خواست  دليل  به  مجاهدين  نظامي  عمليات  كردن  متوقف  و نظرية ما براي روش

اگر .  مفشار بيشتر بياوري] ها ايراني[ به آنها   اينكه  بود براي  جديدي  باب ؛ اين  است نبوده

   و به  محتاط هستم  خيلي  من  كه گويم ، مي  دارم  آنها اطمينان قدر به  چه  بپرسيد كه از من

  ، از مالّ يان  آنها هستم  اعمال  و مراقب كنم  احتياط مي  از آمريكا و اسرائيل  كه  اندازه همان

 ...   آنها ندارم  به  نسبت  خوبي  احساس  وجه  هيچ  و به كنم حذر مي

 و   است  كنيد؟ اگر ممكن ها را متوقف  عمليات  اين  از شما خواستند كه  موقع چه:  رجوي
 .   ندارد بگوييد اشكال

 ؟    كسي چه:  وشحب

  را كرد؟    درخواست  اين  كسي  چه يان مال  از طرف  كه  است نظور اينم:  رجوي

 [=   مخابرات حاضر مسئول   در حال كه]  ايرواني[سفير آنها در بغداد :  وشحب

 .   كرد  درخواست ، از من است]  در عراق [ ايران]  اطالعات

  ندادند؟    انجام  متقابال  چرا خودشان پس:  رجوي

 و   داريم  هدف  و از آن  بوديم  را در نظر گرفته ؛ ما اين  است  خوبي سؤال:  وشحب
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 بايد  ، شما هم  دارم  اطمينان  من  كه گونه همان.   است  سيد الرئيس  در دست  آن حساب

   به شايد هم.   كنيم  با همديگر مالقات  زياد بگذرد تا دوباره  كه كنم فكر نمي.  باشيد مطمئن

 .   كرد  خواهم  مطّلع  مهمي  مطلب  شما را درخصوص  موقع در آن.   كنم  شما را مالقات زودي

 نند و نكردند؟  ك  نمي  را متوقف چرا آنها عمليات:  رجوي

   سپاه  تو در خصوص  به من.  كردند  را متوقف  عمليات هم]  بدر۹  سپاه[آنها :  وشحب

 ؟    گفتم بدر چيزي

 ...  نه:  رجوي

  داريد؟    بدر اطالعاتي از سپاه:  وشحب

 .   بدر را داريد  سپاه  عليه  قصد عمليات  كه  داشتم ؛ فقط اطالع ، ندارم نه:  رجوي

 از افراد   يكي  قرار دادند نه  مورد حمله  موشك۶۷ را با   مجاهدين آنها بودند كه:  وشحب

 .   مخابرات

 ...   موشك۷۷،  قربان:  رجوي

 ۶۷  تر از زدن   قوي  كرديم  را آماده  طرحي  مجاهدين  قرار گرفتن بعد از هدف:  وشحب

 بدر   سپاه فرماندة منطقة جنوب و  فرماندة عمليات.   شديم ؛ و موفق  موشك۷۷ يا  موشك

 آنها  ؛ اطالعات  بدر دستگير كرديم  نفر را نيز از سپاه۶.   كرديم  جذب  خودمان  طرف را به

  هاست  آمريكايي  آنها در دست  دست  كه  و فهميديم  كرديم  آنها را كشف  و طرح را گرفتيم

   بود كه  آنها اين طرح. ط دارندها ارتبا  با آمريكايي  شد كه  مشخص  بازجويي و در طول

 آنها   كند؛ پس  منع  و جنگ  عراق  آنها را از ورود به ، شايد ايران  عراق  به  از حمله پس

   كه  باشند تا زماني  داشته  آماده  را در عراق  يا مكاني  محلي  بودند كه  كرده طراحي

   برنامه  اين الحمدللّه.  كنند  فعاليت به   شروع  شد، آنها از داخل  شروع  عراق  عليه بمباران

   من  كه  بوده  و عمليات  طراحي  در اين نكاتي.  خورد  آنها ضربه  شد و تشكيالت كشف



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٢٣

   تانك  دستگاه۹اند و فقط   گذاشته  خود را سپاه  نام  اينها كه  چگونه گيرد كه  مي ام خنده

  ١. ما را ساقط كنند خواهند نظام دارند، مي

 ؟    تهديد نيست  نظر شما اين به:  جوير

   و بسيار خوب  بدر نفوذ داريم۹   در سپاه  كه دهم  مي  شما اطمينان  به من:  وشحب

 و   است  عراقي  بدر مسئولين  درصد كار سپاه۲۰  هدف.  شويم  مي  آنها را متوجه كارهاي

 .    است  خلق  درصد آنها مجاهدين۸۰  هدف

  را پذيرفتيد؟   توافق  شما اين د كهطور ش چه:  رجوي

ما .  كنيم  مي  عمل  طرح  آن دانند و بر اساس  آنها نمي  كه  داريم ما طرحي:  وشحب

 .    داريم برنامة كاملي

 كنيد؟    خطر نمي  بدر احساس  سپاه شما از طرف:  رجوي

 .   ندارد ؛ خطري  نه نه:  وشحب

 ؟    است  نشده  بدر انجام  از سپاه  جديدي آيا عمليات:  رجوي

   اعتباري  ايران دهند تا نزد مسئولين  مي  انجام  و كارهايي  ما عمليات با اطالع:  وشحب

 .   كنند كسب

   انجام  ما نيايند و كاري  مقرهاي  نزديك  دهيد كه  آنها اطالع  به كنم  مي خواهش:  رجوي
را »  طالبان « كه»  پاول« از   نقل ؟ بنا به يستچ»  طالبان «  درخصوص موارد و اطالعات. ندهند

 ... اند  رفته  عراق  به  طالبان  از مسئولين گويد افرادي داند و مي  شما مي مورد حمايت

 ما با  داند كه  مي  خوب  آمريكا خيلي  كه دهم  مي  برادر مسعود اطمينان به:  وشحب

   مسئول  تو نيز همانند يك به.  باط نداريم ديگر ارت  تروريستي  گروه و با هيچ»  طالبان«

   داشته  مالقات الدن  ما با بن  سفير سابق  كردند كه اعالم:  دهم  مي  اطالعاتي  عراق مخابرات
                                                           

  به بدر   سپاه  اينكه  به ؛ با توجه  او نيز هست  و گروه  رجوي  به  تعريض  نوعيبدر،   از سپاه وش حبتحقير.  1



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٢٤

   اعتراف اروپاييان.   است ديدار كرده»  طالبان «  با مسئولين  عطّه  نام ابن  به و يا شخصي

 ما با  دانند كه ها دقيقاً مي  و آمريكايي ارتباط نداريم»  لبانطا« ما با   دارند كه  و قبول كرده

»  طالبان «  در صفوف  در كابل  كه هايي  عراقي ؛ حتي  نداريم ارتباط و همكاري»  طالبان«

 آمريكا و  براي.  كمتر هستند  و كويت  و امارات  و يمن  سعودي  از اتباع هستند، خيلي

   ايران  از زير عباي  كه  و مسعود بارزاني  طالباني  جالل  كه  شده  مشخص انگليس

   كشورهاي  اطالعاتي هاي سرويس. ارتباط دارند»  طالبان«با   شدند  درآمدند و درست

اند و   شده  و وارد ايران آمده»  طالبان« از   افرادي  دادند كه  ما اطالع دوست به

 .  شوند  مي  جمع  افراد در ايران را اين چ دانند كه  مي  آمريكايي  اطالعاتي هاي سرويس

 فكر  ؛ چون گويم  مي  شما تبريك  داريد به  كه  خوبي  اطالعات  اين  براي من:  رجوي
 .  شود  مي  درست  بگيرد مشكل  صورت  اشتباهي  اگر در كار مخابرات  كه كردم مي

دستور .  د، كار ما نيستانداز  خطر مي  را به  با اينها  مملكت  تماس خير؛ چون:  وشحب

 را   و خارج  در داخل  و جاسوسي آوري  فقط كار جمع  مخابرات  كه  است  اين سيد الرئيس

  ١.  است  كار تروريستي  شود؛ و اين  نبايد انجام  در خارج  دهد و كارهاي عملياتي انجام

   .  است  رفته  عراق  حكمتيار به گويد كه  مي يان مال تبليغات:  رجوي

 .  دهيم  نمي  و اگر بيايد، اجازه  است  نيامده  عراق حكمتيار اصالً به:  وشحب

   كه  است  اين  براي كنم  مي ؟ اگر سؤال  است  بوده از مرز بصره»  طالبان«نفوذ ] آيا: [ رجوي
 .   كنيم  و از شما دفاع  كنيم  را در اروپا تكذيب ما آن

  از آنها عكس.  حضور دارند در كويت»  لبانطا «  نيروهاي  نظر من به:  وشحب

                                                                                                                               
 ! اند اتر بوده مهي  از مجاهدين يلحاظ كم

   بوده  از عراق  و خارج  در داخل لفان مخا ، حذف  عراق  امنيتي هاي دستگاه   هميشگي  شگردهاي  جملهاز.  1
   در خارج عملياتي  ، فعاليت  و منطقه  عراق  و وضعيت  سياسي هاي اسيت شرايط و حس  به  با توجه ليكن؛  است

 ! شود  مي تلقي»  تروريستي «  خودشان  از سوي  و حتي  ممنوع از عراق



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٢٥

 . اند  در دريا رها كرده  كرده  سوار قايق  از آنها را نيز افراد كويتي اند و تعدادي گرفته

 اند؟   بوده  كساني چه:  رجوي

 و سوار   كرده  بودند، جمع  شاغل  در كويت  را كه  افغاني  از كارگران افرادي:  وشحب

   طرف  و به  آنها داديم  به  و لباس ما آنها را آورديم. ها در دريا رها شدند كردند؛ اين قايق

 .  كرديم شان  روانه افغانستان

  بودند؟  غيرنظامي:  رجوي

 .  كارگر بودند در كويت:  وشحب

 خبر دربارة ۳۰۰ تا ۲۰۰حدود .   داشتيم  راهپيمايي   در آلمان   جمعه در هفتة گذشته:  رجوي
   درصد آنها درخصوص۵۰ از  ها يا بيش  از سؤال خيلي.   است  شده  پخش يمايي راهپ اين

 از   كه هايي سؤال.   كردم  را مطالعه  آن  گزارش  خودم من.   است  با عراق بوده رابطة مجاهدين
  .كند  مي  توجيه  ما را خيلي  و دوستان  و ديگر كشورهاست  آنها در آلمان  توجيه ، براي شما كردم

 ؟   چيست  آلمان  به نظر شما راجع:  وشحب

 .  كند  مي  ما عمل حاضر ضد  در حال آلمان:  رجوي

 ؟   است رابطة تو با آنها چگونه:  وشحب

 را  شخصي]   ايران وزير اطالعات [  يونسي  ندارند و چند روز قبل با ما برخورد خوبي:  رجوي
   است  بوده  از شرايط آنها اين ، يكي  بن عد از كنفرانسب. فرستد  مي  آلمان  به  ايران از اطالعات

    است  ايراني هاي  بچه  براي ها را  كه  كمك  اين  كه  بهانه  كنند؛ با اين  ما را جمع  پول كه
 رابطة ما   دليل  اين به. فرستند  مي بخش  آزادي  ارتش كنند و براي  مي  منتقل  عراق  به مجاهدين
   به پول]   كردن و حواله [  تأكيد دارند، فرستادن  آن  روي  كه مواردي.   است  شده سرد با آلمان
 فشار   آلمان  قوا به  با تمام ؛ كه  است  كالهي  و دوربينGPS مانند   و خريد تجهيزات عراق
 .   كنند  توقيف  ما را آلمان  ما ندهند و اموال  موارد را به آورند تا اين مي

  در مقايسة   است  و ايتاليا و انگلستان  رابطة شما با فرانسه  منظور من؛ نه:  وشحب
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 ٢٢٦

 ؟   است  شده  سخت ؛ آيا  آلمان اينها با آلمان

 متوسط   رابطه  و بعد ايتاليا؛ با آلمان  بلژيك ؛ سپس  است  رابطة ما با فرانسه بهترين:  رجوي
 .   است

   سال  و كدام  گذشته  يا در سال  بهتر بوده  سال  در اين  نظر شما آلمان آيا به:  وشحب

 ؟   است رابطة بهتر با شما داشته

 .    است  نداشته زياد فرقي:  رجوي

  ١. كنيد  ارائه  من به داشتيد،   آلمان  و وضعيت  از رابطه  جديدي اگر گزارش:  وشحب

 از   گزارش ين و بهتر  رسيده  من  دست  به  جمعة گذشته پيمايي  راه گزارش:  رجوي
،   بكنيم  تظاهرات خواستيم  مي  وقتي  هميشه شدند؛ چون  مي  مانع هميشه.   است  آلمان وضعيت

   به  تظاهرات  توانستند براي  مرزها را باز گذاشتند و ايرانيان  مرحله در اين. بستند مرزها را مي
 .   شد  كار انجام  بروند و اين آلمان

   و كمك  بوديم  سهيم  قضيه  در اين  ما هم  كه  است ها اين  آلمان كار  اين دليل:  وشحب

 .   كرديم

 ؟  چگونه:  رجوي

   گذشته اه م  و در سه  داريم  ارتباط و همكاري  آلمان  اطالعاتي ما با سرويس:  وشحب

 و   با تحليل  كامل  خواستند و ما نيز گزارش  از ما گزارش يان مال  وضعيت در خصوص

 از   تحليلي  گزارش همچنين.   و صادق بوديم  صحيح  گزارش  و در اين  داديم  كافي كمدار

 شما   در خصوص  كامل  گزارش  كه اسپانيا نيز از ما خواست.   نيز داديم  خلق مجاهدين

   باشد و اين  درست  اگر تحقيق ؛ كه  آنها بدهيم  به  دقيق  صورت  به تان و آينده)  مجاهدين(

                                                           
   روابط آلمان  از وضعيت  در پرسش  عراقي  مقام فشاري و پا  ابرام  علت كهشود   مي  سطور بعد مشخصدر.  1
   عراق  مخابرات  و سازمان  آلمان اطالعاتي   دستگاه  بين وش حب عاياد   به  كه  است  همكاري  نوعي، سازمانو 

 .    است وجود داشته
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 ٢٢٧

شود   مي  نوشته  گزارش  نيز در اين  نقاط ضعف  آنها معتبر باشد، حتي  نيز براي گزارش

 و در   اروپايي  در كشورهاي هايي  تالش من.  باشد  آنها مورد اعتماد و اصيل تا براي

 و   دهم  آنها توضيح  و آيندة آنها را براي  مجاهدين  تا وضعيت  با آنها كردم هايم مالقات

 .   كنم  آنها ترسيم  براي  را از مجاهدين اقعي تصوير و يك

 .   هستم  ممنون  و خيلي  ماست هاي  زحمت اين:  رجوي

  تان  و براي  كنم  فكر شما را مشغول خواهم  نمي  من  كه  هست موارد زيادي:  وشحب

 .   بگويم

 .  شما موثر باشد هاي حرف شاءاهللا ان:  رجوي

نيز آغاز شود و »  سليمانيه« شما در   فعاليت  كه گير هستم  پي شاءاهللا   ان من:  وشحب

 .   دارم  اقدام  نيز در دست هايي راه

 .  خواهيم  ما مي  كه  است  چيزي ترين  مهم اين:  رجوي

 دفتر   يك خواهم  مي ، چون زودي  به گويم چرا مي.  گير هستم  پي شاءاهللا   ان من:  حبوش

 در   ولي پردازيم  كار را مي  اين  بهاي  البته ؛ كه  شما باز كنم براي»  سليمانيه«در )  يا مكاني(

 .  كرد  خواهم  را محقّق  نظريه  اين هر صورت

با [ و ارتباط شما   است  چگونه اش  وضعيت١ نفر؛ يك   دستگيري درخصوص:  رجوي
 .   است  وقت  و چه چگونه]  طالباني

 با او   صبح۱۰   فردا ساعت  و من  در بغداد است ي طالبان ؛ نمايندة جالل بله:  وشحب

را بگيرد و »  سليمانيه« شما در   اجازة فعاليت  كه  خواست  و از او خواهم  دارم مالقات

   شما خواستيد صحبت  كه  هم  موضوع  اين در خصوص.  كند  شما تهيه  براي مكان

                                                           
 را   وي خواسته  مي  و سازمان ه بود  فرار كرده  عراق  كردستان به»  فرهنگ «  نام به   سازمان  از اعضاي يكي.  1

 .  بگيرد پس
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 ٢٢٨

 .  كنم مي

  بدهند؟    ما تحويل و را به ا  كه  از آنها خواهيد خواست يعني:  رجوي

  گروه[ آنها   شما بدهند؛ چون  او را تحويل  كه آوريم  فشار مي ؛ بلكه بله:  وشحب

 و  ايم  داده ها را انجام  درخواست  از اين  مقداري  دارند كه هايي از ما درخواست]  طالباني

   آنها گروكشي  انجام ت، جه  خودمان هاي  درخواست  فشار در قبال  عنوان  را به مقداري

 او  است»  سليمانيه« در  اگر فرهنگ. را بياورند]   سازمان عضو فراري [ ؛ تا فرهنگ كنيم مي

 .  گذاريم  شما مي  را در دست اش  آورد و دست را خواهيم

 برادر ابواحمد   را به  و اين است»  سليمانيه« هنوز در   ايشان گويد كه  ما مي اطالعات:  رجوي
 .   در آنجا حضور دارد  ايشان  كه داشتيم»  سليمانيه« از  خبري.   و بايد از شما تشكر كنم يز گفتمن

 فكر كند و   بدهم  او اجازه  به  كه طور نيست  اين  با نمايندة جالل  صحبتم من:  وشحب

  رهنگ ف  كه گويم  و مي گيرم  را از او مي  و تحقيق  بررسي  فرصت  بگويد؛ بلكه يا چيزي

   و مداركي  من  اطالعات گويم ، مي  نيست  شود؛ و اگر گفت  داده  و بايد تحويل حاضر است

   كنيد كه فرض.  بياور  وجود دارد؛ او را برايم است»  سليمانيه« در   ايشان  كه  از اين حاكي

 .  نزد شماست]  فرهنگ[ و   شده  درست  فردا صبح  مسئله اين

 . اند  ما نداده اند، تحويل آورده»  كركوك« از   را كه ري نف  سه اين:  رجوي

 .  اند هنوز نرسيده:  وشحب

   پيش  و از حدود دو ماه  شده  ما انجام هاي  درخواست  در خصوص موافقت:  رجوي
 .   كرديم درخواست

  كرديد؟   مشخص  زمان  آن آيا براي:  وشحب

 . خير:  رجوي

   ابالغ  تبليغات  وزارت  و به ها را بگيرم  درخواست  اين دستور خواهم  مي من:  وش حب
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 ٢٢٩

 .   با شما مجدداً كار كنند شود كه

 با   من ؛ چون  كنم مالقات] وزير جديد كشور[ با سيد الوزير   كه  دارم  درخواست من:  رجوي
  اشد خيلي ب  مالقات اگر امكان.   است  ما مانده هاي  و درخواست ام  نكرده وزير جديد مالقات

 .   است خوب

 .   را بدهيد  مالقات ترتيب):   مخابرات  افسران  به خطاب ( وشحب

 ...  امور ما گيري  پي  براي  با وزير دفاع  مالقات همچنين:  رجوي

 .   دهيد  را انجام  با وزير دفاع مالقات):   مخابرات  افسران  به خطاب ( وشحب

 . ايم  نبوده  موفق  تاكنون  ولي  كرديم گيري پي!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

 با  دهد كه گيرد و دستور مي  مي  با دفتر خود تماس وشحب

 . كند  بگيرند تا صحبت  تماس وزير دفاع

 !  امر كنيد):  مسعود  به خطاب ( وشحب

 ! دهيد  مي واقعاً خجالتم:  رجوي

 !  را نزنيد  حرف اصالً و ابداً اين:  وشحب

.  ر كنم شما نيز تشك  و همكاران  دوستان كارها از  اين  براي  كه  كردم فراموش:  يرجو
 ].   كنم ر مي تشك هم[   الحسيني  طاهر الموسوي  الحكيم  هدية كتاب براي

 .   است  حسيني  من  و نسب  و ريشه وش حب من  و جد  است  من  لقب اين:  وشحب

 !   مستعار است م اس  اين  كه  فكر كردم من:  رجوي

 .   الحسيني طاهر الموسوي:   است  من  نسبت ؛ اين نه:  وشحب

 ؟  گوييم ها مي  ما ايراني  كه گونه رسد؛ همان  پيغمبر مي  شما به  نسبت يعني:  رجوي

 را  نامة من اند و شجره  كرده اند و تحقيق  رفته مالّ يان.  طور است ؛ همين بله:  وشحب

   نيز تحقيق ام  و از خانواده  است  شد و كامالً صحيح  مشخّص  مسئله ناي. اند درآورده
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 ٢٣٠

 .  اند كرده

 !   مستعار است  اسم  اين  فكر كردم من:  رجوي

 .    است ؛ صحيح نه:  وشحب

 !...  هستيد١» براق «  شما از اصحاب پس:  رجوي

 .   هستم  بيت  از خانوادة اهل  من الحمدللّه:  حبوش

  هاي  را در كتابفروشي  كتاب  دهيد اين  اجازه  كه  كنم  از شما خواهش خواستم مي:  رجوي
   شما مايل  و گفتند كه  را داشتيم  نسخه۱۰۰ خريد  درخواست.   و بفروشيم  كنيم  عرضه ايران

  ٢.طور شود نيستيد اين

 از  من]  پرسي  از احوال پس[الو ):   با وزير دفاع وش طاهر حب  تلفني تماس: ( وشحب

 عيد   موقع  كه دانم  و مي  كردم  با برادر مسعود رجوي  مالقات  براي  وقت شما درخواست

]   است خوب[ كنيد،   مشخص  مالقات  براي  وقتي  داريد؛ اگر بعد از عيد يك  و كارهايي است

    اآلن ي  مسعود رجو  و ايشان  است  شده  كه  است  ماه۷ از   بيش  درخواست  اين زيرا كه

خواهد با   برادر مسعود مي  وقتي دانيد كه مي. رساند  مي  شما سالم  و به  است  من پيش

 از  سؤال. (  كنيم ، ما بايد همكاري  است امدستور صد   كه گونه  كند، همان وزرا مالقات

  يا نمايندة برادر مسعود؟   نمايندة ما هست اين)   مخابرات افسران

 .   است)  مخابرات( نمايندة ما  خير؛ اين:  خابراتمافسر 

   داد كه  جواب  من  به  اآلن  و ايشان  است  گفته  وزير دفاع  به نمايندة مخابرات:  وشحب

   يكان  و آن  گرفتم  تماس  ضدهوايي  يكان  تقويت  براي  بود من  نمايندة شما نشسته وقتي

   نبيل  فرمانده  رساند و گفت سالم) مسعود ( شما  و به  منطقة موردنظر باز گرداندم را به

                                                           
 .    رفت  معراج  سوار شد و به  بر آن  پيامبر اسالمگويند مي   كه اي  اسطوره  اسبي نام.  1
 !  ندارد  و مرزي  و ميزان اليقف  حد  رجوي  و چاپلوسي تملّقكنيد،   مي  مالحظه چنانكه.  2



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣١

 روز مستقيماً  بعد از عيد يك.  دارد  مسعود او را دوست  چون كنم را احضار مي]  رحمان[

 .  شود  مي  و انجام  مشخص  مالقات جهت

 .   است  گذشتة ما بوده هاي  از درخواست  و اين  هستم  ممنون خيلي:  رجوي

 در   كه  هواست  به  زمين هاي  و موشك  ضدهوايي  يكان ويت؛ منظور تق بله:  وشحب

 منطقة موردنظر مسعود مستقر   حمايت  براي  و قرار شده مستقر است»  طارق « پادگان

 .  شود

 .   است  ضدهوايي  يكان  تقويت  براي درخواست:  رجوي

   شده  اعزام  منطقه آن   به هوايي  ضد  از دفاع  ديگري ، يكان يكان   بر آن عالوه:  وشحب

 .   است

 و با او   گرفتم تماس»  العماره« در ۴ با فرماندة لشگر  من:   مخابرات  از افسران يكي

   منطقة موردنظر اعزام  به  تقويت  را جهت  ديگري  يكان او دستور داد كه.   كردم مالقات

 . كنند

   و چند بار نيز شما به ايم  كرده گيري  را پي  درخواست  اين  كه  است  ماه۶ما حدود :  رجوي
 .   داديد  را اطالع  مطالبي من

 . دادند  شد و انجام  داده  شد و دستور آن  گرفته تماس:  وشحب

 .  آمد  دو روز پيش  كميسيون مسئول:   كادر مخابرات  يك

 از  در هر حال.   است  شده  داديد و گفتيد انجام  اطالع  من  به  مرتبه شما چندين:  رجوي
   كه  داشتم  شما بود؛ درخواست  كتاب  درخواست  درخصوص  من  و صحبت كنم شما تشكر مي

 .   كنم  را تهيه  آن هاي  از نسخه تعدادي

 قرار   شهدا و امور خيريه  را براي ، سودش ام  نوشته  را كه  اين حقيقتاً من:  وشحب

  .  ندارم  آن  پول  به ؛ احتياجي ام داده



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٢

 ...  و  خواستم  انتشار در ايران  براي  تعدادي من:  رجوي

از .  كنيد  را تهيه  از آن  نسخه۱۰۰۰  توانيد حتي ؛ مي  موجود است در چاپخانه:  وشحب

 .  گيرد  قرار مي ها مورد بررسي درخواست.   متشكرم  بابت اين

 .  كنيم  مي ها را بررسي ؛ درخواست بله:  رجوي

   افسران  به خطاب(؛  بخش  آزادي  با ارتش  تجهيز و همكاري ستدرخوا:  وشحب

 .   كنيد  مالحظه  داريد كه اي  نسخه  عمليات  انجام براي)  مخابرات

 .   را دارم  از آن  نسخه يك!   قربان بله:   كادر مخابرات يك

  بخش ادي آز  با ارتش  كه  است دستور اين!  قربان:   مخابرات  ديگر از افسران يكي

   حركتي  همكاري  موقع اينكه.  دهيم  مي ، انجام فهميم  ما مي  كه  چيزي آن.   كنيم همكاري

 .   ما نيست  شود، دست  انجام  مجاهدين توسط ارتش

 ؟   هست  چيزي ، چه  و درخواست  هدف پس:  وشحب

 و   است يس دستور سيد الرئ  كه  شده  درخواست  از چند مرتبه بيش:  افسر مخابرات

   منظور چه اينكه.  شود ؛ بايد انجام گويند نه  و مي  شده  انجام گوييم ما مي.  شود بايد انجام

   و بررسي  كرديم  دعوت  عمليات احي طر  از قسمت افسراني.   است هم، مب  است چيزي

 فقط  نظر من  به.  دارد ها نيز ادامه آموزش. ها را مورد بازديد قرار دادند كردند و اسلحه

 .    است  مانده  باقي  عمليات زمان

 ...  نكرديم]  عمليات [  طراحي ما كه:  رجوي

  ١.  داديم  شهر را انجام  يك  آزادسازي احيطر:  حبوش

 و   است  ايران  كل  براي  نهايي  و عمليات ريم دا  ايران  كل  براي  و برنامه ما عمليات:  رجوي

                                                           
 و   بوده  با عراق  آن ريزي  و برنامه  و سفارش احيراند، ط  داده  صورت ن ايرادر   مجاهدين  كه  عملياتيهر.  1

 .  اند  داشته  عهده  را به  آن  اجرايفقط  مجاهدين



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٣

   ١.  را آزاد كنيم  آن  پياده  نفر نيروي۴۰ وسيلة   به كه»  مهران«ند  شهر مان  يك  براي نه

   بررسي ؟ براي  است  چيزي  شما چه  منظور و درخواست پس:  افسر مخابرات

 ؟   است]   ايران به[ ورود  توانايي

  ت از عمليا جمهور ذهنيتي  رئيس  و آقاي  نداريم را فعال  آن  انجام ؛ درخواست هن:  رجوي
 ...   داشتند كه۱۹۸۸

 باشد؟   مي  چيزي  چه ، آموزش منظور از آموزش:  وشحب

   عمليات  كنيد زمان فرض.  دهيم  مي  انجام  و تمرين  حاضر آموزش ما در حال:  رجوي
 و   نهايي  عمليات  انجام  براي  كه  در روزي  شويد كه خواهيد مطمئن  و شما مي  شده نزديك

 ٢)  روز است  در آن  نظام  و روز سرنگوني گذاريم  مي  نامC را روز   ما آن كه(   رژيم سرنگوني
.   كار كنيم  ارتباطي  وسايل  و با چه  لجستيك ، با چه  تداركاتي ، با چه  طرحي  شد با چه موافقت

  لرئيس سيد ا  را براي  آن  بتواند گزارش  كه  نحوي  كند، به  ما را از خود حساب  عراق اگر ارتش
 و   آماده بخش  آزادي  ارتش  بگويد كه  عراق  ارتش  نظرية ما نباشد بلكه  اين بفرستد  يعني

   عمليات   زمان  است  آماده  عمليات  انجام  براي  و قدرت  توانمندي  و با اين مهيا با استعداد كافي
جمهور   رئيس  و آقاي م كردي  را تجربه  آن۱۹۸۸  ما در سال. دهد  دستور مي را سيد الرئيس

 بگوييد ما   كند و ارتش  كند و موافقت  تعيين  اگر مخابرات  داشتند كه  با من  مبسوطي صحبت
   برسند به  ساعت۲۴  توانند در مدت  اينها مي  كه  باور هستيم  بر اين  همه ، پس  كرديم چك

 ...  اهواز و

   و در آن جمهور داده  رئيس مت را خد  ليستي برادر مسعود رجوي:  افسر مخابرات

   را به جمهور دستور آن دفتر رئيس...   است  داده  خود را ارائه هاي  چند بند درخواست طي

                                                           
 .  همان.  1
 دربارة آنها   به  دادن ها و اطمينان  عراقي  فريب  را براي ي كل  و تعبيرات جمالت  گونه  اين  رجويمعموال.  2

...   است فريب  هاي  طرح  از همان  يكي  هم»Cروز «.  بگيرد  بيشتري برد تا امكانات  كار مي  به شان توانمندي
 .  كردند  باور نميراها   الف  اينهرگزداشتند    اظهار نميعلنا هرچندها    عراقي البته



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٤

   به دستور چهارگانه.   است  داده  مخابرات  را به  آن  و رونوشت  كرده  ابالغ وزير دفاع

  ريزي  و برنامه احي و طر انمندي تو  بر بررسي  مبني،  شده  بند داده  و در يك  كلي صورت

   يا چگونگي بخش  آزادي  ارتش  استراتژيك  بررسي  براي١. شهرها  آزادسازي براي

   ارتش به...  و  و زرهي  نظامي  امكانات  دستور وظيفة بررسي ها، در اين  در استان شروع

 .    است  شده داده

 وارد   داريم  ما اآلن  ولي  شده  قبالً داده  دستوري  كنيد كه  يادداشت  نظر من به:  وشحب

   چگونه  مالّ يان نظرهاي  و نقطه  اهداف  كه دانيم  مي  خوب  و خيلي شويم  نبرد مي يك

 و   باشيم  داشته  طرحي توانيم  مي  چگونه  اينكه  وجود دارد؛ اول  دو مسئله بنابراين.  است

 هستند   فرصت دنبال] ها ايراني[ آنها    چون  كنيم  و حفاظت  حمايت  مجاهدين هاي از پادگان

 و   كنيم  حمايت چگونه.   است  خلق  مجاهدين يان مال  اول  كنند و هدف ها حمله  پادگان تا به

  به]  ايران [  اگر رژيم  كه  در نظر بگيريم  مجاهدين  كار را براي  از طراحي  بخشي چگونه

   تحت  اگر ما بخواهيم  اينكه دوم.  كنند  و حمله  دفاع ه چگون  كند، مجاهدين  حمله عراق

  خواهيم  را مي  دو نكته اين.  بايد باشد  چگونه  وارد شويم بخش  آزادي  ارتش پوشش

   آن  و جواب  و بايد بررسي  است  ارتش  بندها مربوط به  از اين  و هر كدام  دهيم انجام

، قرائت  خوب.   قرار بگيرد  گردد و مورد بحث ماده با مسعود آ  مالقات  شود؛ هنگام طرح

 ۲۰۰۱ ژوئية ۱۳   در تاريخ  كه اي  و نامه  منطقة جنوب  براي  مجاهدين  درخواست بند دوم

 در   درخواست بگذاريد اين. » شطّ العرب«:]  با عنوان[،   شده  نگاشته  دريايي از نيروي

  خطاب(خود شما .  بشنود  از ايشان جواب شود و   مطرح  مسعود با وزير دفاع مالقات

   خريد تعدادي مورد ديگر درخواست.  بايد حاضر باشيد  مالقات در اين)   از افسران يكي
                                                           

]  شان [ ريزي برنامه « و  عراقي مقامات(!) »دستور چهارگانة «  نيز به  رجويخود  شود كه  مي  مالحظهمجددا.  1



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٥

 موجود   ارتش  نيز در داخل ؛ اين است... ها و  تانك  حمل  و خودرو براي  نظامي وسايل

 ؟    است  چيزي  چه  امكانات اين.   است  از خارج  خريد آن  و نياز به نبوده

   و آلماني  روسي از نوع... ها و  تانك  حمل  خودرو براي سه:   از افسران مخابرات يكي

 ... و

.   نداريم  چيزي  و چه  داريم  چيزي  چه ؛ اينكه دانم ها را نمي  درخواست  اين من:  وشحب

 .  كنيد طرح م  با وزير دفاع  جلسه  خود هنگام هاي  در درخواست اينها را هم

   الزم ها را خيلي  تانك ، قطعات  بيشتر و تمرين  آمادگي ها، براي  درخواست از اين:  رجوي
 و ۴و فقط قطعة ...)  و مانند تانك( از ما گرفتيد   كه  امكاناتي طور بازگرداندن ؛ و همين داريم
 . خواهند  را مي۱قطعة 

 .  دهد د و جواب بايد بياي ؛ افسر آموزش دانم  نمي من:  وشحب

 در نظر بگيريد، دستور   نيست  اگر ممكن  در نظر بگيريد؛ دوم  اختصاصي اوال:  رجوي
 .  ، آنها را باز گردانند  نيست  شود؛ و باز اگر ممكن خريد داده

 .   شود  مطرح  نيز با وزير دفاع۴ شمارة  درخواست:  افسر مخابرات

 ود؟  چطور خواهد ب۳ شمارة  درخواست:  رجوي

   از افسران  يكي  به خطاب. ( خواهد شد  مطرح  نيز با وزير دفاع  درخواست اين:  وشحب

 كنيد؛ شايد   هماهنگي  شود، با من  مشخص اگر قرار برادر مسعود با وزير دفاع)  مخابرات

 .   شما بيايم  همراه  هم من

 .   كار خواهد بود  بهترين اين:  رجوي

 .   آيم ، مي ودماگر در بغداد ب:  وشحب

   و به شوم  مي  ممنون  حاضر شويد، خيلي  نزد وزير دفاع  از من  دفاع اگر براي:  رجوي

                                                                                                                               
  . دارد تصريح»  شهرها  آزادسازي براي



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٦

 ].   شوند و كار كنند  دلخوش  سازمان نيروهاي [  مقاتلين  باشد كه صورتي

   دستور داده  كه  هست  ديگري درخواست!   من  دوست  اي  با تو هستم من:  وشبح

  باشد؟  شده

 نيز   اين ؛ كه هاست  پادگان  حفاظتي  نيروها و امكانات  درخصوص  پنجم درخواست:  رجوي
 نيز دستور دفتر   اين  كه  زرهي  يدكي  وسايل  درخواست مورد بعدي.  شود بايد با وزير مطرح

 .  شود  مطرح  جمهور را دارد و بايد با وزير دفاع رئيس

  ، برويم  كنيد تا اگر گفتند نداريم  مطرح دفاع را با وزير   درخواست اين:  وشحب

 .    كنيم خريداري

 .  كمبود دارد ؛ خيلي  گرفتيم  را تحويل  يدكي  لوازم  از اين مقداري:  رجوي

 كند؟   كار نمي  كه  است  چيزهايي چه:  وشحب

 دارد  را الزم   دستور وزير دفاع كه...  و  آن  و امكانات موتور برق!  قربان:  افسر مخابرات

 .   شود تا انجام

   اجراي  براي  باشد كه  بايد اين  با وزير دفاع  چيز در مالقات ترين مهم:  وشحب

   نباشد كه  اين  كنيد؛ يعني ب در نظر بگيريد و مصو اي  شده ديبن  زمان ها طرح درخواست

   انجام  مدت  در چه ايشان  دستورات  باشد كه  بايد روشن  يا خير بگويند بلكه فقط آري

 .  شود مي

 مجّدد   تحويل  براي شد ولي  مي  اقدام ها را از ما گرفتند، با سرعت  سالح  اين وقتي:  رجوي
 شود؟  طور مي اين

 با وزير   مرزي  نيروهاي مسئوليت. آيد  مي  ما نيز پيش  در كارهاي  مشكل اين:  وشحب

 را از ما گرفتند و ما در   امكانات ها اين ارتشي.   وزير كشور بودم  معاون من.  كشور است

  وقتي.  را صادر كردند  آن  دستور بازگرداندن  و سيد الرئيس  كرديم جلسة وزرا مطرح



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٧

 دستور  در هر صورت.  دارند  و مشكل  است  همة آنها خراب  را آوردند، ديديم  امكانات اين

  كردستان [  شمال  ورود نيروها از مناطقدربارة.  باشد  همراه بندي  با زمان وزير دفاع

   با كابل  مجاهدين هاي ارتباط پادگان.  دهم  مي  را انجام  اين  كه  شما گفتم  به من]  عراق

 كنيد تا   مطرح  را با بند نهم  درخواست اين)   مخابرات  از افسران  يكي  به خطاب ( نوري

   جهت ، محلي  بعدي درخواست.  نمايند  كنند و نظرية خود را ارائه  و گزارش بررسي

مگر در .  شود در نظر گرفته»  صويره«يا »  كوت«ها در منطقة   تانك  و آموزش تمرين

 نداريد؟ »  اشرف«

   نيروهاي  براي  كه را داريم»  صويره«يا »  كوت« در   و تمرين  آموزش ما درخواست:  رجوي
 .  است»  كوت«منطقة 

  چرا ميدان.  باشيد  داشته  جمهوري  ارتباط با گارد رياست گذاريم ؛ ما نمي نه:  وشحب

 ؟   را پيدا نكنيم  ديگري آموزش

 .    است مناسب»  صويره«منطقة :  رجوي

  ؛ چرا از آن  كرديم مشخص»  كوت «  پادگان  نزديك اي ما منطقه!  قربان:  افسر مخابرات

  نكنند؟  استفاده

 و   تمرين  كنند و اگر نبود، براي  استفاده  ارتش مكانات از ا گوييم ما مي:  وشحب

 را   از افسران  و يكي  بهتر است  كدام  كنيد كه بررسي. بروند»  صويره« منطقة   به آموزش

 .   كنيد  اعزام  منطقه  به  بررسي براي

 ...    مورد بعدي:  رجوي

 .   را دادم  دستور آن  اآلن ها؛ كه ارتباط پادگان:  وشحب

  داريد؟   سابقة آن  به آيا نيازي:  رجوي

   كه  است  تجارت  دهم مورد درخواست.  يا خير  بله  كه دهم  مي  جواب خير؛ من:  وشحب



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٨

 و   نامه  من باشد براي  مي  فروش  جهت  ماه۶ هر   براي  نفت  بشكه  ميليون۱۸سهمية 

 .   كنيد  را مشخص  ابراهيم دستور استاد عزّت

 .    نيز هست  و دستور سيد الرئيس  گفت  من  به  خودش استاد طه:  رجوي

 ؟   بوديم  در نظر گرفته  نفت  مجاهدين قدر براي  چه ما در سال:  وشحب

  ١.  است  بوده در سال   بشكه  ميليون۵:  رجوي

   بر اينكه  بنويسيد، مبني  نامه  سيد الرئيس به):   مخابرات  افسران خطاب به ( وشحب

 .   دارد  سهمية بيشتري  درخواست برادر مسعود رجوي

شود و از   مي  هزينة جاري  آن  سنت۱۰   كه گيريم  مي  سنت۳۰   هر بشكه ما براي:  رجوي
 ... شود  عايد ما مي  چيزي  ببينيد چه  ميليون۱۸  اين

شود   مي قدر عايد مجاهدين  چه  ميليون۵   از فروش  دهيد كه  توضيح در نامه:  وشحب

 عايد آنها   مبلغ  شود، فالن  داده  ميليون۱۸ اگر   دارند كه  مبلغ  فالن  نياز به  گروه و اين

 . خواهد شد

 .   آنها ذكر شود  و توافقات  نفت از وزارت:  رجوي

   و صدور آنها به  پتروشيمي  تهية امكانات  كه  ديگر داريم دو درخواست:  وشحب

 .    آنهاست ش و فرو  از عراق خارج

 .   باشد گفتند دستور مخابرات:  رجوي

 ؟   است  گفته  كسي چه:  وشحب

 از   خارج  و صدور آنها به  پتروشيمي  مورد محصوالت اين!  قربان:  افسر مخابرات

                                                           
   مزدورشان  را به  نفت  از فروش هي توج  قابل ، بخش  عراقي پناه بي   كودكان براي و دارو   شيرخشك  جاي به. 1

   كه  مواردي ملهاز ج. شود مي   در سال  يكصد ميليون  موردنظر معادل مبلغ! اند  داده  اختصاص  وي  و گروه رجوي
   و مستقل  مردمي عا داشتند از منابع اد  بود كه  سازمان مالي   بودند، منابع اس حس  بدان اش  و اطرافيان رجوي

 .    ايم  پرداخته  موضوع  اين  به  اول  بخشدر. آيد  مي  دست به



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٣٩

 ...  عراق

 .  خواهم  را مي  اين  قانون من:  وشحب

شود   مي  ابراهيم  دفتر عزّت به مربوط   موضوع اين!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

 .  دارند  با وزير نفت كه

 .    آنهاست  دستور و قانون يعني:  وشحب

 جمهور اجازة صدور مواد   و دفتر رئيس  ابراهيم عزّت!   قربان بله:  افسر مخابرات

 22 مورخة ۵۱۸ نامة  اند؛ طي  داده  خارج به» العنقاظ «  را توسط شركت پتروشيمي

   صناعت ؛ و وزارت  است  و نفت  صناعت  مواد توسط وزارت ؛ و صدور اين۲۰۰۱  آوريل

 .    است  موافق هم

 از دفتر رئيس جمهور   استعالم درخواست):   مخابرات  افسران  به خطاب ( وشحب

 .   شود  و ارسال  مورد تهيه  بر اين مبني

 ...  بوديد  كرده موافقت خود شما قبال:  رجوي

  يك.  شود  بايد انجام  كه  است ، احتياطي  شود بهتر است ؛ اما استعالم لهب:  وشحب

   سيد الرئيس  براي  نامه  شد و شكايت انجام]  وريالد [  ابراهيم  دستور عزّت  بهمورد قبالً

 .    شود بهتر است  احتياط استعالم براي.  رسيد  ايشان  دست  و به رفت

 ... وديد ب گفته آخر شما قبال:  رجوي

 .  شود بهتر است ؛ استعالم  ندارم  اطالعي  خصوص  در اين ؛ من بله:  وشحب

 مسعود   به  آهسته شود و با صداي  مي  عصباني وشحب

 .كند  مي  توهين رجوي

 .    از مرز پاكستان  عراق  به  دخول براي:  رجوي

 در   گذرنامة عراقي۲۰ اگر تا  كه]  بايد بگويم [  پاكستان  وضعيت درخصوص:  وشحب



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٤٠

   آمريكايي شود؛ نيروهاي برانگيز مي  سؤال  پاكستاني  نيروهاي ، براي روز صادر كنيم

 .شود  درست مي در آنجا حضور دارند و مشكل

    با صداي  و تندي رود و با عصبانيت  در مي  از كوره وشحب

  : دهد  مي بلند  ادامه

. كنيد  نمي  را درك  وضعيت ؛ متأسفانه كنيد  بياييد و همكاري  كوتاه مقداري

 در   حاضر وضعيت ؛ در حال  نيست  گذرنامة عراقي۳۰ يا ۲۰ يا ۱۵، صدور  مسئله

   نيروهاي ؛ چون نيم ك  آرام  را مقداري  و بگذاريد اوضاع  نيست  خوب پاكستان

،  خوب.  نيز حضور دارند  آمريكايي  هستند و نيروهاي اس حس پاكستان

 صادر   در پاكستان  گذرنامة عراقي۱۵ و چطور هر روز  ند چگونهگوي نمي

 ! شود؟ مي

 ...   نيست روزانه:  رجوي

 .   است  شما اين درخواست:  وشحب

 روز   يك ؛ براي ايم  گرفته  گذرنامه۳۰ فقط   در پاكستان  عراق  از سفارت ما تاكنون:  رجوي
 .    است  بوده  چند ماه  براي  بلكه  نبوده هم

 را  ايد، اين  كرده  درخواست  از من  شما، آنچه هاي درخواست):  با عصبانيت ( وشحب

  ديگر داريد؟  درخواست... گويد مي

 ؟   كرديم  وارد عراق  ما چند نفر از پاكستان  تاكنون١!؛ برادر ابواحمد نه:  رجوي

   شما سؤالي از من):   است  مشخص  وي  صداي  در لحن  كه با عصبانيتي ( وشحب

 .    است ، در پاكستان  ما داريم  كه  داريد؟ مشكلي  يا در تركيه  در امارات ؛ آيا مشكلي دارم

 .   كنيد  كمك  پاكستان  از طريق  ضرورت  در صورت گوييم ما مي:  رجوي

                                                           
 .   است وشحب در اينجا كنية »ابواحمد«.  1



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٤١

   كشور پاكستان  در وزارت ي؛ فقط اگر مقر  نداريم  ما مشكلي:  مخابرات   از افسران يكي

 .   داديم  مي  انجام شتيمدا

 ...   باشد، چون  نكنيد و مسكوت  را مطرح  فعالً پاكستان گويم  مي من:  وشحب

 و   همهمه ، در جمع  طرفين  عصبي هاي  صحبت در ميان

 . شود غرولند برقرار مي

 چرا؟ :  رجوي

  اهدين عضو مج  كه  در افغانستان  عربي هاي  از خانواده  تعدادي  كه چون:  وشحب

ها   خانواده  از اين  شوند؛ تعدادي  خارج  پاكستان خواستند از طريق  بودند، مي افغان

 خانوار از ۲۰   شدند كه  عبور داده  پاكستان  به  عربي  كشورهاي هاي توسط سفارتخانه

 عبور   است ممكن.  دستگير كردند  پاكستان  سرويس  آمريكا با كمك اينها را سرويس

 .   دهيم  مي  شود؛ بعداً انجام  آرام بگذاريد اوضاع.  شود  اين  مثل شما از پاكستان  نيروهاي

 شما را   مشكالت خواهيم  و نمي كنم  مي  شما را درك  مشكالت ؛ من  خوب خيلي:  رجوي
 آمد،   پيش  اگر مشكلي  باشند كه  توجيه  شما در پاكستان  برادران  كه خواهيم  مي  ولي زياد كنيم
 .   شما ايجاد نكند  براي  مشكلي  كه  كنند تا جايي  و مساعدت همكاري

 ...  خوب:  حبوش

 .   كنيد  را مجدداً مالحظه  اول شود درخواست مي:  رجوي

   است  ما خالي رزهاي م  كه  كرده اعالم»   العام االثمن«!  قربان:   مخابرات  از افسران يكي

 .  د ندارد ترد و كسي

؛   شده  و ابالغ ام داده»   خليل ابراهيم«د از مرز  بر ترد  مبني  دستوري نم:  حبوش

 .   وارد شوند با گذرنامة عراقي»   خليل ابراهيم« از   مجاهدين  كنيد كه فرض

  ايم  كرده ؛ با اكراد هماهنگي نداريم»   خليل ابراهيم« در مرز  ما نيرويي:  افسر مخابرات



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٤٢

 .    داريم  مشكل ولي

 كنيد تا با اكراد   خضر مطرح  مورد را با عصّام اين):   افسر مخابرات  به خطاب ( وشبح

 با مسعود   و مذاكراتم  من در كارهاي.   نيست  دارند؛ مشكلي گذرنامة عراقي.  كند هماهنگي

)   رجوي  به خطاب... ( شود  حل  مسئله  و اين  كنم  تا با آنها صحبت  نيز قرار بده بارزاني

   شما راحت  و خيال كنم  مي  را درست  مسئله  اين  باشيد؛ من  نداشته  مورد را شما كاري اين

 .  باشد

 .    عراق  براي رويم  شد برادر ابواحمد و ما مي موارد ما  تمام:  رجوي

 ۲ از   مجاهدين هاي  شد رسانه ب مصو  شود كه  ابالغ  تبليغات رت وزا به:  وشحب

 .   شود  اضافه عت سا۶   به ساعت

 .   متشكرم:  رجوي

   براي  با وزير تبليغات  هم  كنيد و مالقاتي  مطرح  را با وزير تبليغات اين:  وشحب

 .    متشكر هستم من.  دهيد مسعود ترتيب

 سيد  ها را به  برنامه  اين بندي  زمان  كه خواهم  و از شما مي  نيز متشكر هستم من:  رجوي
 .  بدهيد]  وري الد راهيم اب عزت [ نائب

 ! ؟١  بدهم  ايشان  را به بندي ؛ چرا بايد زمان  ندارم  كاري  با سيد نائب من:  وشحب
 .   گفتند  خود ايشان چون:  رجوي

   و من  است  دفاع  و وزارت  تبليغات  وزارت  شما مربوط به هاي درخواست:  وشحب

 .   ندارم بندي  كارها زمان  اين براي

 .  شود  اعالم  من  به  گفتند كه  خود سيد نائب ؛ چون دانم نمي:  رجوي

                                                           
  ، رجوي  است  كرده بندي  را جمع  مسائل  با تندي وش و حب  شده  كشيده  تشنج به   مالقات  اواخر اين چون.  1

 ! مانور دهد امنيتي   اطالعاتي   مقام براي خود    زعم به باالتر    مقامات  نام كند با طرح  مي سعي



 براي قضاوت تاريخ

 ٢٤٣

   و وزارت  دفاع  از وزارت بندي  از اخذ زمان پس):   افسر مخابرات  به خطاب ( وش حب

 .   آمديد  خوش خيلي.  شود  اعالم  سيد نائب  به تبليغات

  ...خداحافظ:  رجوي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 








