
 سرگذشت مادر عالمه و فرار مسعود رجوی از عراق
 

 
 

ی ریاکار زوج رجوی برداشت و رذالت و  درگذشت مادر عالمه امیری و سکوت فرقه رجوی یک بار دیگر پرده از چهره
ها را برمال کرد. مادر عالمه  که در راه مبارزه با نظام اسالمی از خانه و خانواده و همسر و فرزند و  سنگدلی آن

پس از مرگ، نیازی به همدردی خائنان به میهن و نسل برآمده از انقالب   چه که داشت گذشت قطعا   وه و هرآنن
 ها آلوده نشد.  سلطنتی نداشت. چه خوب که نام و یاد مادر به لوث وجود آن ضد

یم که به توانیم شاهد بیاور ای را نمی در تاریخ سیاسی ایران و نیروهای سیاسی در سطح جهان هیچ نمونه

گر انصاف »رو بوده باشد. چه خوش گفت سعدی استاد سخن  و چشم ی مسعود رجوی ناسپاس و بی اندازه
 «. ی ناسپاس خواهی سگ حق شناس، به از آدمیزاده
داند. با جنونی که در او  در جریان تکامل اجتماعی می  «انتخاب اصلح»مسعود رجوی خود را نوک پیکان تکامل و 

اش قربانی شود تا او  شخصی  بایستی در پای او و منافع چیز و همه کس می  تقد است که همهسراغ داریم مع

های قرآنی به  بتواند تاریخ مبارزات اجتماعی بشر را پیش ببرد و بر اساس رهنمود« انتخاب اصلح»به عنوان 

این جامعه جهنمی را در سرمنزل مقصود رسانده و جامعه بی طبقه توحیدی را بنا کند. البته او پیشتر ماکت 
 اش قصد دارد آن را به سراسر جهان بسط و توسعه دهد.  اشرف بنا کرده بود و در اوهام

توان در  کند. بخشی از آن را می رجوی برای نیل به هدفی که در سر دارد از انجام هیچ خباثتی کوتاهی نمی
دید. برخوردی که حتی پس از مرگ مادر نیز های گذشته عوامل او با مادر عالمه داشتند  برخوردی که طی سال

دهد. واکاوی دلیل این برخوردها، ماهیت پلید و خطرناک رجوی را بیشتر و بهتر به ما  با انکار وی خود را نشان می
 شناسد.  می باز

 داند. او بارها اعالم کرده است رجوی خود را صاحب خون و نفس مجاهدین و در مقیاسی بزرگتر مردم ایران می

  ها هیچ گیرد. در قلب سیاه او جان انسان این فتوای بیمارگونه را به عهده می« مسئولیت دنیوی و اخروی»که 
 پروراند.  و ابزاری هستند برای رسیدن او به اهداف پلیدی که در سر می  ارزشی ندارد. همه وسیله

هیچ حقی حتی برای مادران و پدران و همسران داند و  دار می رجوی در ارتباط با جانباختگان نیز خود را تنها میراث
کند که  هایی معرفی می طلب و فرزندان جانباختگان نیز قائل نیست. در روابط درونی مجاهدین این عده را فرصت

 ی هر لعن و نفرینی هستند.  او را غضب کنند و به همین دلیل شایسته« حق»قصد دارند 
تاریخ مبارزات و یا تقدیر از جانباختگان را ندارد و کسی که  کس جز او حق شرح رجوی حتی مدعی است هیچ

او تعدی کرده و به همین دلیل خائن « حق»و به « کاسه کاسه خون جانباختگان را سرکشیده است»چنین کند 

رهبری که متعلق به اوست « حقوق»است. او مدعی است هیچ گناهی در دنیا باالتر از این نیست که کسی به 
 تعدی کند. 

هایش با مشکل روبرو است  ای مجاهدین که برای پرکردن برنامه دهد تلویزیون ماهواره رجوی حتی اجازه نمی

خود را در راه مبارزه گذاشتند و   ی هستی ای که همه کشیده هایی در مورد زندگی مادران رنج مستند
ر چنین صورتی این مادران طلبکار دادند تهیه کند؛ چرا که او معتقد است د های بسیاری از خود نشان فداکاری

 ها نشد.  شوند. بسیاری از این مادران روی در نقاب خاک کشیدند اما تا لحظه مرگ تقدیر درخوری از آن می
 

 ناپذیرش های خستگی مادر عالمه و تالش
را مانند  در کرمان به دنیا آمد. او دارای هفت فرزند بود. انقالب سرنوشت او ۱۳۱۰مادر عالمه امیری در سال 

خیلی زود مادر را عزادار کرد. اولین  ۱۳۶۰های ایرانی دگرگون کرد. سرکوب خونین سی خرداد   بسیاری از خانواده

 در کرمان تیرباران شد.  ۱۳۶۰فرزند مادر جواد اسماعیل زاده که هفده ساله بود در مرداد 
 

 
 زاده جواد اسماعیل     



از  ۱۳۶۳بود در اواخر  ۱۳۴۸بود با برادر کوچکترش منصور که متولد  ۱۳۳۴افراسیاب فرزند بزرگ مادر که متولد 

جا به عراق منتقل شدند. این دو در عراق در  صورت غیرقانونی به پاکستان رفتند و از آن طریق زاهدان به
 تشکیالت مجاهدین در بغداد شروع به فعالیت کردند و پس از مدتی به پایگاه جلیلی در نزدیکی ماووت در

 کردستان عراق منتقل شدند.  

 

 
  زاده اسماعیل افراسیاب  

 

جایی که مادر عالمه کانال وصل منصور و افراسیاب به مجاهدین بود، تحت تعقیب نیروهای رژیم قرارگرفت و  از آن
و  ۱۳۴۹به اتفاق دو دخترش کیاندخت )ملیحه( متولد  ۱۳۶۴مجبور به ترک همسر و فرزندانش شد. وی در دیماه

از طریق کردستان به عراق  ۱۳۶۱و فرشاد متولد ۱۳۶۰اش فرشید متولد    نیژه و دامادش رمضان امانی و دو نوهم
 رفته و به فعالیت در تشکیالت مجاهدین پرداختند. 

 

 
 )ملیحه( زاده اسماعیل کیاندخت

 
مأموریت جداگانه به  شهری مجاهدین بود به اتفاق مادر در دو های چریک افراسیاب که جزو تیم ۱۳۶۵در سال 

 داخل ایران رفتند. 
شان از  ی خروج سازی زمینه مادر عالمه به عنوان پیک و به منظور وصل هواداران مجاهدین به این سازمان و آماده

 ایران وارد کرمان شد. 
د شده به کوشید با انتقال هواداران و زندانیان سیاسی آزا می« انقالب ایدئولوژیک»مسعود رجوی بعد از فضاحت 

آمیز  ی مجاهدین به دلیل وقوع انقالب ایدئولوژیک شود و مهر تأییدی بر اقدامات جنون در بدنه  عراق، مدعی تحرک

 خود بزند. 
شهری مجاهدین و  های چریک اندازی تیم چریک شهری در کردستان عراق و راه  «دانشکده»تشکیل نمایشی 

خواست هم انقالب ایدئولویک را عامل  کرد. رجوی می  را دنبال می  از عراق به ایران هم هدف فوق ّها اعزام آن

 های درونی سرپوش بگذارد.   انگیزش و تحرک جدید در مجاهدین جلوه دهد و هم بر بحران
کوشید بر بحران درونی مجاهدین که در پی  ۵۵و   ۵۴آمریکایی در سال  ۵درست  مانند تقی شهرام که با ترور 

 انی سرباز کرده بود سرپوش بگذارد.های درون سازم ترور
ی  سرنوشت افراد هیچ اهمیتی برای رجوی نداشت. افراسیاب مانند صدها تن دیگر به دلیل لو رفتن شبکه

تلفنی مجاهدین و تحت کنترل بودن آن از سوی دستگاه امنیتی بعد از ورود به ایران و قبل از انجام عملیات 
 دستگیر و به زیر شکنجه برده شد.  

و خالقیتی که    شود. او با تیزبینی مادر عالمه که همان موقع در ایران بود متوجه دستگیری فرزندش افراسیاب می

 رود.  داشت تحت عنوان خاله به دیدار فرزندش که در زندان شهربانی کرمان اسیر بود می
خواهد سریعا  ایران را ترک کرده و به  زده از او می افراسیاب که انتظار دیدار مادر عالمه را نداشت در مالقات بهت

شدن اقامت مادر  شود. یکی از دالیل طوالنی اش می تر از مأموریت عراق برود. ماندن مادر عالمه در ایران طوالنی
ها  بود یکی از آن در کرمان درگذشت دو برادرش بود. مادر که در خانه اقوامش مخفی بود ناشناس به مراسم یاد

 رود. می

رساند. در  اش خود را به ترکیه می زاده ماند و سپس از طریق غیرقانونی با کمک خواهر ماه در ایران میمادر یک 

جایی که  رود. از آن هایش به سرقت می کند و پول ترکیه رابط مجاهدین را که قرار بوده به او وصل شود پیدا نمی
 ان بازگردد. شود دوباره به ایر تواند با مجاهدین تماس بگیرد مجبور می نمی



رود و با یک قاچاقچی برای خروج از کشور  اش به زاهدان می او به کرمان رفته این بار با همراهی خواهرزاده

ی قاچاقچی حمله کرده و مادر نیز دستگیر  هنگام نیروی سپاه و بسیج به خانه گیرد. متأسفانه شب تماس می
ندش سرباز بوده و برای پیدا کردن او به زاهدان آمده شود فرز شود. مادر با محملی که می سازد مدعی می می

کند. عاقبت پاسدارها مجاب  زند و آه و ناله و جار و جنحال به پا می است. شب مادر خود را به مریضی می
 شوند او را رها کنند.  می

قز خود را به رود و از راه س گردد و این بار با پسرعموی دامادش به سقز می مادر دوباره به کرمان باز می

ها وی را  روند. پس از مدتی آن رساند و نزد نیروهای اشرف دهقانی که در منطقه بودند می کردستان عراق می
 ها به مجاهدین بپیوندند.   شود از طریق آن دهند و وی قادر می های حزب دمکرات کردستان می تحویل پیشمرگه

 

 

 راه مادر امامی و مادر ابراهیم زاده و دیگر مادرانی که در اشرف بودند.مادر عالمه به هم

 

 
کند و از انجام هیچ  چی که در روابط مجاهدین نقش ملیجک را بازی می مادر عالمه در کنار مهدی ابریشم

مجاهدین شد. در این ضربه موسی  به ۱۳۶۰بهمن  ۱۹موجب ضربه  اوکفایتی  کند. بی سیاهکاری فروگذار نمی
چی  شدند. پس از این ضربه، مهدی ابریشم  ها تن کادرهای ارزنده مجاهدین کشته خیابانی و اشرف ربیعی و ده

ی مبارزه در اولین فرصت فرار را بر قرار ترجیح  عضدانلو به جای حضور در صحنه نبرد و ادامه و همسرش مریم قجر
 داده و از کشور گریختند.  

 

  
 مادر در اتاق کارش در اشرف ۱۳۶۶مادر در قرارگاه اشرف سال 

 



در عملیات فروغ جاویدان کیاندخت )ملیحه( دختر کوچک مادرعالمه به همراه رمضان امانی، داماد مادر و همسر 

دیگر در  زندانی ۵به همراه  ۶۷عام زندانیان سیاسی در سال  شوند. افراسیاب نیز در جریان قتل منیژه کشته می
آورد و به مبارزه  شود. مادر عالمه که سه عزیزش را یکباره از دست داده بود خم به ابرو نمی کرمان اعدام می

 دهد.  خود ادامه می
 

  
 ۱۳۶۶قرارگاه اشرف سال   کیاندخت )ملیحه( .مادر در دفتر کارش بعد از عملیات فروغ جاویدان؛ عکس ملیحه روی میزش قرار دارد

 
همراه با دیگر  ۱۳۶۶رفت. او در سال  ه جزو نوجوانانی بود که در قرارگاه کرکوک مجاهدین به مدرسه میملیح

کلیه نوجوانان را نیز   «جاویدان  فروغ»های رزمی سازماندهی شد. مسعود رجوی در عملیات  نوجوانان در گردان

 ۱۴نیا  رکت کرد و کشته شد. غالمرضا یارسهروانه جنگ کرد. فروغ جاویدان اولین عملیاتی بود که ملیحه در آن ش
ساله نشده بود در فروغ جاویدان  های نظامی کرد و در حالی که هنوز پانزده ساله بود که رجوی او را وارد گردان

 نیا کشته شد.  همراه پدرش علی یارسه
mojahedin.org/i/martyrs/20209https://martyrs. 

 

 
 عالمه  رمضان امانی داماد مادر 

 

 جدایی منیژه و تالش مادر عالمه برای اعزام او به اروپا
منیژه داستان دردناکی داشت. وی که به تازگی شوهرش را در عملیات فروغ جاویدان از دست داده بود و با دو 

ی  شود به خواسته ت و حمله نیروهای آمریکایی به عراق مجبور میفرزندش تنها مانده بود، در جریان جنگ کوی

 هایش را به اردن بفرستد.  رجوی تن در دهد و بچه
ها تنها کانال ارتباطی  شناخت. آن ها را مزاحم می رجوی که قصد جدایی مطلق زن و شوهرها را داشت، بچه

ی جنگ  شدند. به همین دلیل به بهانه  ص میها خال بچه« شر»ها بودند و برای قطع آن بایستی از  وشوهر زن

 های کوجک را از مادران و پدرانشان جدا کردند و به خارج فرستادند.   دوستانه بچه کویت و ظاهر انسان
 

ها  هایش به خارج از کشور انتقال دهند تا ضمن نگهداری از بچه کند که او را نیز همراه بچه منیژه ابتدا اصرار می
ها از او جدا  شود و بچه هدین در اروپا مشغول فعالیت شود. اما با درخواست او موافقت نمیدر تشکیالت مجا

 شوند.  می
کند حاال که جنگ تمام شده و خطر رفع شده  او اصرار می ۱۳۷۰ی آمریکا به عراق در سال  بعد از پایان حمله

او و چند نفر دیگر را برگردانند. منیزه های  پذیرند بچه هایم را از اردن بازگردانید. مجاهدین عاقبت می بچه

ها  هایش در پانسیون مجاهدین در آلمان با آن دهد تا ضمن نگهدای از بچه درخواست جدایی و رفتن به خارج می
گویند هرکسی را که خودمان تشخیص دهیم  شود و به او می همکاری کند. با این درخواست نیز مخالفت می

هایی را به  شود که تنها راه جدایی رفتن به کمپ رمادی در عراق است و فرم غ میفرستیم. عاقبت به او ابال می
 دهند که پر کند.  او می

دهد که  رود و به او اطالع می منیژه، نزد مادر عالمه که در یکی از  مراکز مجاهدین مسئول صنفی بود می

 مجاهدین قصد دارند او را به همراه فززندانش به کمپ رمادی بفرستند.

https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20209
https://martyrs.mojahedin.org/i/martyrs/20209


رود و با عصبانیت و ضمن  گیرد و با عصبانیت نزد سهیال صادق مسئول پرسنلی مجاهدین می  ها را می مادر، فرم

گوید: با این  هایی که متحمل شده بود و با اشاره به سه فرزندش که شهید شده بودند به او می بر شمردن رنج
اند به کمپ رمادی بفرستید؟  نیز از دست داده های من را که به تازگی پدرشان را خواهید دختر و نوه وضع می

دهد که  گوید حتما  اشتباه شده است و قول می کند و می کند و او را آرام می سهیال صادق عقب نشینی می
 شوند.  پیگیری کند. پس از مدتی منیژه همراه با دو فرزندش به هلند اعزام می  موضوع را شخصا  

 

 خروج اجباری از اشرف و عراق 
او  ۱۳۷۱های مختلف داشت. در سال  جا مسئولیت برد و در آن در قرارگاه اشرف به سر می ۷۱ادر عالمه تا سال م

شود.  کند مجبور به ترک عراق و اشرف می نیز همچون دیگر مادران مجاهد علیرغم مخالفت زیادی که می
زند. در حالی  های آمریکا جا می حریمها به اروپا را شرایط سخت عراق و ت مسعود رجوی شریرانه دلیل اعزام آن

که کار انقالب ایدئولوژیک باال گرفته بود و زن و مردها مجبور شده بودند از هم دیگر جدا شوند و یکدیگر را به 
آمده مادران مسئله دار شوند و مشکالت  ترین القاب بخوانند. هرآینه ممکن بود در اثر برخوردهای پیش کثیف

بیند که عذر مادران مجاهد را  وجود آورند. به همین دلیل رجوی صالح کار در این می بهبزرگی را برای رجوی 

 شان راحت شود.  «شر»محترمانه بخواهد تا از 
هایش جهت کسب رضایت مادر برای خروج از عراق با  نیکو خائفی یکی از مسئوالن مجاهدین بعد از آن که تالش

خواهد که با او مالقات کرده و او را راضی کند که به اروپا برود.   می شود از منصور فرزند مادر شکست مواجه می
پذیرد که عراق را ترک کند. او  ابتدا به انگلیس و  شود امکان ماندن در اشرف نیست ناچار می مادر که متوجه می

 هایش به هلند رفته بودند.  شود. پیشتر دختر او منیژه به اتفاق نوه سپس به هلند اعزام می
کرد و از احترام  های این سازمان فعاالنه شرکت می ادر در اروپا نیز جزو تشکیالت مجاهدین بود و در تظاهراتم

 . ای برخوردار بود ویژه
 

 
 

ی نزدیکی که با مجاهدین و دفتر این سازمان در هلند داشت اجازه یافت برای  به دلیل رابطه ۱۹۹۷مادر در سال 

 ارگاه اشرف برود.  دیدار با فرزندش منصور به قر
 

  
مادر عالمه به همراه مادر امامی و مصطفی امامی یکی از اعضای مجاهدین 

 در عراق و مادر تقدیری و پسرش؛

 مادر عالمه به همراه مادر امامی و تعدادی از زنان مجاهد در عراق

 



 ام.  سرگذشت مادر امامی و رذالت پسرش مصطفی را در پایین شرح داده
 

فائزه هاشمی رفسنجانی به هلند آمده بود، مادر عالمه از فرصت کوتاهی استفاده کرد و خود را به  ۱۳۷۷در آذر 

 فائزه رساند و سیلی محکمی به گوش وی زد که انعکاس وسیعی در نشریه مجاهد یافت. 
 

 
 

بردند تا مادران  می مجاهدین به منظور برانگیختن احساسات مرضیه، مادران شهدا و جانباختگان را به مالقات او

های بسیار  هایی که کشیده بودند احساسات او را برانگیزاند. مسعود رجوی با توسل به حیله و ترفند با شرح رنج
که  کوشید از صداقت و اخال ص و یکرنگی مرضیه در راه مقاصد خود سوءاستفاده کند. مادر عالمه پس از آن می

 شد و از سوی او مورد تقدیر قرار گرفت.  سیلی به فائزه هاشمی زد نزد مرضیه برده
 

 
 

سری است که بعد از مرگ مادر  دانست او خیره ی واقعی مسعود رجوی آشنا بود و می آیا اگر مرضیه با چهره

نیز در  شد اسم رجوی را بر زبان بیاورد؟ اگرچه مرضیه دهد نام او برده شود حاضر می عالمه حتی اجازه نمی
ها پی برده بود و با استعفا از شورای ملی مقاومت گوشه عزلت گرفته  های آخر عمرش به سیاهکاری آن سال

 بود.

 
 فرشید و فرشاد در کنار مادر عالمه

سالش نشده بود شبانه در کانال  ۱۸دهد. او که هنوز  اش فرشید را از دست می نوه ۱۳۷۸مادر عالمه در سال 

هایش داشت ضربه روحی سختی را متحمل  روابط بسیار نزدیکی با نوهشود. مادر که  فه میافتد و خ آب می
 همسر مادر عالمه هم در کرمان درگذشت.   ۱۳۷۸ماند. در سال  اما همچنان استوار می دشو می

 



 ها و راسمهدین در مترین رابطه با مجاهدین برخوردار بود و حتی مجا ها از نزدیک  مادر عالمه در طول این سال

 کردند.  که داشتند از او به عنوان سخنران استفاده می  هایی برنامه
 

 
مادر در حال سخنرانی در الهه در مراسم مجاهدین در حالی که پشت سرش مادران 

 مجاهدین حضور دارند.

 
شد و با او  های مجاهدین هم در صف اول جای داده می او همچنین در تظاهرات 

 د.کردن  می و مصاحبه گفتگو 

 

  
 مادر همراه باعکس دخترش ملیحه در تظاهرات ضد خاتمی شد از مادر در نشریات مجاهدین به عنوان خط شکن یاد می

 

 

 

 
یکی پس از سقوط دولت عراق، مادر عالمه که تنها یک فرزندش در عراق و قرارگاه اشرف بود همچنان روابط نزد

مجاهدین به او اجازه دادند برای دیدار با فرزندش منصور به اشرف برود. در  ۲۰۰۵در سال  ت.اهدین داشبا مج



راه اشرف نیز از او که جزو نیروهای خودشان بود به گرمی استقبال کردند. مجاهدین در حالی که موانع زیادی در 

واستند وانمود کنند که مشکلی برای دیدار خ می جدیددر شرایط کردند،  ها با عزیزانشان ایجاد می مالقات خانواده
ها با فرزندانشان ندارند. وجود مادر عالمه و مادرانی چون او برای مسعود رجوی غنیمت بود. مادر عالمه و  خانواده

 انع دیداردهد م ها می دانستند مسعود رجوی با مانوری که روی آن دیگر مادرانی که در روابط مجاهدین بودند نمی
 کند.  شان محروم می ترین حقوق ها را از ابتدایی شود و آن ادر و پدر با عزیزانشان میمران هزا

 

 
 

احمدی که در حمله نیروهای  علی سید نیا، مادرعالمه و سید از راست بیژن مشفق
در اشرف گرفته  ۲۰۰۵کشته شد. این عکس در سال  ۱۳۹۲رژیم به اشرف در شهریور 

 شده است.

 کشته شد.۱۳۹۲در حمله به اشرف در شهریور  سعود دلیلی کهو م مادر    

 

 

ترین کادرها به وی بود. مسعود رجوی در یک سناریوی  دلیلی مدتی حفاظت نزدیک مسعود رجوی و از نزدیک
ها پس از کشته شدن وی مدعی شد که دلیلی به ایران بازگشته و نیروهای رژیم با همکاری و  شریرانه ماه

مله کردند! و  نیروهای رژیم پس از کشتن مجاهدین وی را نیز کشتند و صورتش را به حشرف به اهدایت او 
اش را در اشرف جا گذاشتند! در حالی که مسعود دلیلی به اتهام قتل فرمانده  شکل مینیاتوری سوزاندند و چنازه

اعدام از زندان فرار کرده  حکم جرایپیش از ا سپاه آستانه اشرفیه در ایران دستگیر و به اعدام محکوم شده بود و
های متعدد نظامی علیه  ها در بخش اطالعات و امنیت مجاهدین به فعالیت پرداخته بود و در عملیات بود و سال

 رژیم شرکت داشت و یکی از کادرهای ورزیده نظامی مجاهدین بود. 

 

 
 هدینمجا ای امنیتیاز راست مهری سعادت ، مادرعالمه و انسیه نوید از کادره

 

رساند که قصد جدا شدن  آورد به مادر زنگ زده و به اطالع او می منصور از امکانی که به دست می ۲۰۰۶در سال 
گوید یک هفته دیگر اگر خبری از من نشد شال و کاله کن به اورسورواز مرکز  از سازمان را دارد. به او می

 سرنوشت من بشو.  نن شدروش و خواستارمجاهدین در نزدیکی پاریس برو و بست بنشین 
خواهی فرار  پرسد از کجا و چگونه می شنید را هضم کند، می چه می توانست آن مادر که بهت زده بود و نمی

دهد چنانچه دستگیر شود به سلول انفرادی منتقل شده و تحت فشار قرار  کنی؟ منصور به مادر اطالع می

مند  اش با شکست مواجه شد از کمک او بهره نانچه طرحچتا  باشدگی داشته خواهد آماد گیرد. او از مادر می می
های مجاهدین  اش در هلند پر از عکس شود. مادر که با تمام وجود به مجاهدین اعتقاد داشت و در و دیوار خانه

ود چرا اش مقاومت کند و از طرف دیگر با این سؤال روبرو شده ب توانست در مقابل احساسات مادری بود نمی

خواهد  تواند به سادگی از مجاهدین جدا شود و قصد فرار دارد؟ مگر فرزندش در زندان است که می نمی زندشفر
هم در  فرار کند؟ چرا بایستی فرزندش در صورت تالش برای جدایی سر از زندان و سلول انفرادی درآورد؟ تازه آن

را به عهده دارند و دشمنان  اشرفاز  ها حفاظت شرایطی که صدام حسین و حزب بعث سقوط کرده و آمریکایی
 هایش نداشت و منتظر خبری از منصور شد.  مجاهدین در حاکمیت عراق هستند. مادر پاسخی برای سؤال

 
 

 چرا رجوی روی جدایی و فرار منصور حساس بود؟ 



 ان جداهدییا از مج کرد که حکم زنان عضو شواری رهبری که بخواهند فرار کنند و رجوی، به صراحت اعالم می

چه در  های جنسی او باخبر بودند و افشای آن های مگوی رجوی و سوءاستفاده ها از راز شوند مرگ است. آن
گذشت برای او بسیار سنگین بود. او  می  «رهایی رقص »های درونی زنان مجاهد با رجوی و یا  نشست

او با زنان شورای رهبری  یها یوابگاستان همخشود زبان باز کرده و د ترسید یکی از زنانی که جدا می می
 مجاهدین را شرح دهد. 

خواست نیروهای مجاهد به ویژه مردها و مردم ایران بدانند همسرش مریم بعد از این که در مراسم  رجوی نمی

کرد  ها را مجبور می آورد، آن زنان عضو شورای رهبری مجاهدین را به عقد او در می« حوض»موسوم به 
خوام مست بشم عاشق یکدست بشم  امشب می»اه با رقص برای رجوی شعر ره همداشتشان را بر حجاب

رقص »را بخوانند. رجوی این مراسم را  «امید»« خوام هست بشم بدون تو نیست بودم امشب می………
د و کر شدن زنان را تحت عنوان درآوردن لباس شرک و ریا توجیه ایدئولوژیک می نامید. رجوی لخت می  «رهایی

شوند. مریم رجوی از  شود و با رهبری یگانه می ها کنده می های خمینی از آن ن ترتیب ارزشبه اید بوی مدع
خواست از طریق هماغوشی با همسرش خود را از عشق رهبری سیراب کنند و او را صاحب و مالک  ها می آن

 هایشان بدانند.  قلب
کردند  های مجاهدین فعالیت می «تادس» در کهکسانی  به غیر از این دسته زنان، مسعود رجوی روی همه

شد. منصور  حساس بود و این حساسیت روی کسانی که در بخش اطالعات و امنیت مشغول بودند دوچندان می

چیان از مسئوالن اصلی اطالعات و حفاظت  عالوه بر دارا بودن چنین موقعیتی، به دلیل نزدیکی با گیتی گیوه
 د. بوی مطلع مجاهدین از فرار رجو

های  اسکورت ۷۲های مجاهدین در بغداد در سال  بعد از حمله نیروهای وابسته به رژیم به یکی از اتوبوس

های اسکورت یک راننده و یک همراه به اتفاق دو مأمور عراقی حضور  اندازی شد. در تیم حفاظتی مجاهدین راه
ش سازماندهی شد. در آن زمان بخ ایندر ر د. منصوها زیر نظر مسئول امنیت مجاهدین بودن داشتند. این تیم

 مسئول امنیت مجاهدین فخری زرکش و مسئول اطالعات ابراهیم ذاکری بود. 
شود و گیتی  فخری زرکش مسئول دفتر مسعود رجوی می  ۷۲پس از عزیمت مریم رجوی به فرانسه در سال 

های اطالعات و امنیت  بخشو  جویر ز مسعودگیرد. حفاظت ا چیان مسئولیت ستاد مرکزی را به عهده می گیوه
 مجاهدین که در هم ادغام شده بودند زیرمجموعه ستاد مرکزی بودند.

در این سازماندهی مسئولیت امنیت مجاهدین به عهده مهناز بزازی قرار داده شد و زهرا مازوچیان مسئولیت 

ی از زندانیان فای. ششد تهیی گذاشترددات را به عهده گرفت و اطالعات مجاهدین هم به عهده زهره شفا
اش وضعیت خوبی در زندان نداشت و در  سیاسی سابق اصفهان بود و علیرغم اعدام پدر و مادر و اعضای خانواده

شد و به نماز جمعه اصفهان هم رفته بود. همین ویژگی بریدگی در زندان، او را به  ی توابین محسوب می زمره
اش در تشکیالت شد و مسئولیت مهم اطالعات  اوج گرفتنعث با د وکرتبدیل  ی مورد عالقه مسعود رجوی چهره

 مجاهدین به عهده او گذاشته شد. 
چیان را نیز به عهده گرفت. این  وآمدهای گیتی گیوه منصور در بخش ترددات ضمن آموزش نیروها مسئولیت رفت

 د. مسئولیت باعث شد که منصور روابط نزدیک و تنگاتنگی با وی پیدا کن
پرداخت. در این دیدارها  رفت و با افسر امنیت عراقی به تبادل اطالعات می ای یک بار به بغداد می ههفتی گیت

های اطالعاتی مجاهدین بود و در بازجویی و   المللکی که از چهره مهدی عقبایی به عنوان مترجم و حسن نظام

 داشتند. ور حض وهاتگمتن گف شکنجه از ناراضیان نیز نقش فعالی داشت به عنوان نویسنده
کردند. در چنین دیدارهایی یک اکیپ  ها یک اکیپ اطالعات ارتش آزادیبخش هم گیتی را همراهی می بعضی وقت

 شدند.  از اطالعات ارتش عراق هم در جلسه حاضر می
 

 ها  مسئولیت منصور در دوران بمباران آمریکایی
انست مورد حمله قرار گیرد ترک کردند و در وت میکه  راه اشرف قبل از سقوط عراق، نیروهای مجاهدین قرارگا

ی پشت آن مستقر شدند. منصور در تیم حفاظتی مژگان پارسایی که مسئول اول مجاهدین بود قرار  محوطه

 گرفت.
از کلیه امکانات ن ارتش آزادیبخش رزمندگابرخالف کرد و  رجوی که پیش از جنگ در قرارگاه پارسیان زندگی می

ی نیروهای آمریکایی و بمباران عراق به  هجنگ و حملز با آغا برخوردار بودو اشرافی لوکس رفاهی یک زندگی 

 جا مستقر شد.  سنگرهایی در خارج از قرارگاه علوی پناه برد و در آن
نقش پشتیبانی رجوی را ، در این دوران قرارگاه علوی که محل استقرار مژگان پارسایی مسئول اول مجاهدین بود

 کرد.   را تأمین می همراهانش و حتاج ویشت و غذا و اخبار و دیگر مایبه عهده دا
آمدند همراه  منصور به اتفاق ناصر یگانه و حسین طبار فرماندهان محورها را که بعد از ظهرها به قرارگاه علوی می

 بردند. با مژگان پارسایی برای نشست با رجوی به سنگرهای مزبور می
کیلومتری قرارگاه علوی   در یک ی رجوی کهها ی سنگردیکورها را با لندکروز به نزاین سه نفر، فرماندهان مح

ها را متوقف کرده، فرماندهان پس از پیاده شدن، مسافتی نه چندان  ها لندکروز بردند. در محل مزبور، آن بودند می

 کردند.  طوالنی را پیاده طی می
ن...، یان، پرویچ تی گیوهرقیه عباسی، فرشته یگانه، گیهای رجوی، مژگان پارسایی، زهره اخیانی،  در نشست

 عباس داوری و مهدی برائی )احمد واقف( حضور داشتند.  
گشتند. گاهی  شدند و صبح ساعت پنج و نیم از محل باز می ها هر شب ساعت شش و نیم به محل برده می آن

  د.چیان بو گیوه گر مسعود رجوی با گیتیماند. مسئولیت حفاظت از سن جا نزد رجوی می اوقات احمد واقف همان



کنند. هیچ  دهند و آن را با خاک یکسان می ی را هدف قرار مینیروهای ائتالف، قرارگاه علو ۱۳۸۲فروردین  ۱۵روز 

ساختمانی در قرارگاه سرپا نمانده بود. در تاریخ یاد شده مسعود رجوی در سنگرهای بیرون قرارگاه مخفی شده 
به خوبی برخوردار بودند. در حمله به قرارگاه علوی مهناز بزازی هر دو پایش را از دست داد و  بود که از موقعیت

معصومه  ، اما هر دو زنده ماندند.و فریبا خداپرست دراثر موج انفجار یک پایش را از دست دادشدت مجروح شد 
جار هر دوپایش قطع شده در اثر موج انفن حاتمی در زیر آوار کشته شدند و محبوبه سوفاف که هیپوراشراق و ش

دوران تحصیل در آمریکا  محبوبه سوفاف به علت آشنایی که با زبان انگلیسی ازبود به علت خونریزی کشته شد. 

 داد.  کرد و در اختیار رجوی قرار می داشت اخبار سی ان ان و بی بی سی را چک می
ها اضافه  تحعلی را به لیست قربانیان بمباران آمریکاییبعدها رجوی نام کمال حیدری، مهری موسوی و مینو ف

شد و  اش برمال می  اکه به سرعت دروغکرد چر کرد اما محلی که این سه تن در آن کشته شدند را مشخص نمی
رفت. گناه مینو فتحعلی این بود که حاضر به همخوابگی با مسعود  انگشت اتهام به سوی خودش نشانه می

چند ماه قبل از حمله نیروهای آمریکایی با یکی از اعضای مجاهدین فرار کرده بود اما رجوی  رجوی نشده بود. وی
ها را در بغداد گیر بیاندازد و زیر فشارهای هولناکی  ستخبارات عراق توانست آنبا بسیج نیروهایش و با کمک ا

 ببرد. 
مینو فتحعلی برای همخوابگی اعضای شورای رهبری مجاهدین که شاهد تالش مریم رجوی جهت راضی کردن 
کنند در  می  ها معرفی آمریکایی  با مسعود رجوی بودند و پس از قتلش به دستور رجوی، او را شهید بمباران

 پلیدی و نکبت فرقی با رجوی ندارند. 
دند که هایی بو ها جزو محل این قرارگاه پیش از این حمالت، قرارگاه پارسیان نیز هدف بمباران قرار گرفته بود. 

ها داده بودند تا در زمان عملیات علیه ارتش عراق اشتباهی هدف  ها را به آمریکایی مجاهدین پیشتر مختصات آن

ها  دید که این بار اتفاقا  هدفمند همان قرارگاه ر نگیرند. مسعود رجوی که توهمات خود غرق بود به روشنی میقرا
 دهند.  را هدف قرار می

 
 جوی از عراقچگونگی و تاریخ فرار ر

کند و کشور در دست نیروهای  شود که عنقریب بغداد سقوط می مسعود رجوی در تحلیل نهایی متوجه می
افتد. هر دو این نیروها از دشمنان  متحدانشان که نیروهای کرد و شیعیان نزدیک به رژیم بودند می آمریکایی و

ن به در ببرد. در ثانی به نیروهای ائتالف شان جا شدند و رجوی امکان نداشت از دست مجاهدین محسوب می

 بود را نیز هدف قرار داده بودند. ها مستقر  ها و سنگرهایی که وی در آن شد اعتماد کرد چرا که قرارگاه هم نمی
زد سرنوشت شومی در انتظارش است،  حسین، مسعود رجوی که حدس می مقارن سقوط بغداد و دولت صدام

کند و به  در دهان گرگ رها می ۱۳۶۰خرداد  ۳۰گیرد و نیروهایش را همچون  برد میی ن تصمیم به فرار از صحنه
 افتد.    فکر نجات جان خود می

دو روز قبل از سقوط بغداد، رجوی از  ۱۳۸۲فروردین  ۱۸شود. شب  ایام منصور دوباره به گیتی وصل میدر همین 

های بازرسی در دست نیروهای  ها و ایست طرهکند. هنوز سی آخرین فرصت باقیمانده برای فرار استفاده می
د را از طریق زمینی و توانستند خو ها بدون مشکلی می صدام حسین و استخبارات و ارتش عراق بود و آن

 رفت.  ها از بین می ی این فرصت کرد همه ناشناس به مرز اردن برسانند. چنانچه دولت عراق سقوط می
برد و در دوران قدرت صدام حسین اگرچه مایل به فرار از این کشور  سر می رجوی در عراق در یک زندان طالیی به

های بسیاری را در اختیار مجاهدین گذاشته بود و در حالی که  بود اما امکان آن را نداشت. صدام حسین سرمایه

به عنوان  داد و با او خود و فرزندانش همگی در کشور بودند و جانشان در خطر بود اجازه فرار به رجوی نمی
دانست صدام حسین در این زمینه قاطع و بدون  کرد. رجوی می خائنی که از صحنه نبرد گریخته برخورد می

  گذشت است.
خواهد به اشرف رفته و یک ماشین تویوتا  گیتی گیوه چیان از منصور و مسعود دلیلی می ۱۳۸۲فروردین  ۱۸شب 

 بیاورند. « سوپر»
کنند. بعد از  عبور از  گیوه چیان به سمت مقدادیه حرکت می ی و گیتیشب منصور و مسعود دلیل ۹ساعت 

کنند.  ای توقف می های ماسه دهند و در کنار تپه امه میکیلومتر به مسیر خود اد ۷تا  ۵قرارگاه علوی  حدود 

گیتی در  ساعت بعد برگردد. جا منتظر باشند تا او پیاده به پشت تپه رفته و یک خواهد همان ها می گیتی از آن
گیرد و سپس رجوی به همراه  ها را از او می رود و آخرین رهنمود محل مزبور آخرین بار به دیدار مسعود رجوی می

 کند.  حافظانش به سمت مرز اردن حرکت میم
جا عباس میناچی )هدایت( به اتفاق مسئولش که  روند، در آن ها به پشت اشرف می پس از بازگشت گیتی، آن

مجاهد بود به همراه فرشته یگانه، مژگان پارسایی، احمد واقف، عباس داوری و گیتی گیوه چیان، یکی از زنان 

جا  بودند. عباس میناچی یکی از مسئوالن مخابراتی مجاهدین بود و حضورش در آن افسانه شاهرخی ... ایستاده
صبح   ۷شب تا  ۱۲م کند. از ساعت ای را برای رجوی فراه به این دلیل بود که امکان تماس از طریق تلفن ماهواره

ود. رجوی در خارج از ش مانند تا این که خبر عبور رجوی از مرز داده می ها در محل بیدار و گوش به زنگ می آن
ها زخمی شده است. در حالی که هیچ آسیبی به او نرسیده بود و  کشور شایع کرده بود که در بمباران آمریکایی

 معلوم نبود پس از سقوط عراق چه بر سر نیروهایش خواهد آمد.  وکرده بود صحیح و سالم از عراق فرار 
تروریستی  نفر از مجاهدین در پاریس توسط نیروهای واحد ضد ۱۶۰ش از که مریم رجوی و بی ۱۳۸۲خرداد  ۲۷روز 

داد به بغ لیچیان و حوری سیدی کمجانی و مسعود دلی شوند منصور به اتفاق گیتی گیوه فرانسه دستگیر می

 روند.  می



ا در دهد که مریم رجوی در پاریس دستگیر شده است و الزم است در بغداد باشند ت ها خبر می گیتی به آن

در اختیار مجاهدین همچنان در بغداد زاده  آن ایام پایگاه جالل صورت نیاز برای اعتراض به سفارت فرانسه بروند. در
 کردند.  ها را کنترل می ر بودند و ورود و خروجبود و نیروهای آمریکایی در پارکینگ آن مستق

گوید برای او اتفاقی نیافتاده و  کنند می ل میها از گیتی گیوه چیان در مورد وضعیت مسعود رجوی سؤا وقتی آن
 صحیح و سالم است. 

 ۵۲اه چیان به همر ی نیروهای رژیم به قرارگاه اشرف، گیتی گیوه وقتی در حمله ۱۳۹۲ده سال بعد در شهریور 

ی مسعود رجوی پیدا شد.  روز سروکله ۱۷نفر دیگر کشته شد و هفت نفر به اسارت گرفته شدند پس از گذشت 
داد که گویا او نیز در قرارگاه اشرف بوده و دست  ای جلوه  گونه بازی به سری و حقه در پیامی که داد با خیره وی

المالکی  نیز در جنگ و گریز با نیروهای رژیم و نوری نیروهای رژیم به او نرسیده است. طی روزهای پس از حمله
که هفت مجاهدی را که رژیم اسیر کرده و با خود به ایران کوشیده تا بل برده و می که به دنبال او بودند به سر می

 ها رها کند.   برده بود پیدا کرده و از چنگال آن
 

 چگونگی فرار منصور از اشرف و  انتقال به کمپ تیف
دو سه بار همراه نیروهای آمریکایی با  ای هفتهجایی که منصور در بخش ترددات مجاهدین مسئولیت داشت  از آن
های مجاهدین که از قبل ارتباط داشت کارهای مجاهدین را  و با واسطه رفت ه منطقه سبز بغداد میکوپتر ب هلی

 کرد.  کرد و نیازهایشان را برطرف می دنبال می
نفر دیگر با  ۶کند او به اتفاق خانم سرهنگ تورگال مسئول قضایی قرارگاه اشرف و  ار میصبح روزی که منصور فر

ای  روند. تا این لحظه منصور مورد اعتماد کامل فرقه رجوی بود و هیچ نشانه بغداد می کوپتر به منطقه سبز هلی

 اش بروز نداده بود.  از مخالفت
ها ادامه داشت.  شروع کرده بود و مدت« اپورتونیست»حت نام در روابط فرقه مژگان پارسایی جلسات بحثی را ت

رود. نشست از سه بعد از  ت سه و نیم به نشست میآن روز منصور پس از بازگشت از منطقه سبز بغداد ساع
 شد و تا هفت و نیم شب ادامه داشت.  ظهر شروع می

د. یک ربع به هفت از نشست بیرون رو او که یک دست لباس شهر آماده کرده بود با لباس فرم به نشست می
کند و  ست مجاهدین را رد میکند، در تاریکی هوا پ گذارد و لباسش را عوض می آید. ماشین را در نقطه می می

ها برای جداشدگان از مجاهدین راه  )محلی که آمریکایی« تیف»خود را به سربازان آمریکایی که در خیابان ورودی 

 رساند.  دادند می ی میاندازی کرده بودند( نگهبان
ها  راردادی را با آمریکاییروز قبل ق ۱۵کنند. مجاهدین  ها منصور را بازرسی کرده و به اشتباه به تیف منتقل می آن

کرد و به  امضاکرده بودند که منصور از آن بی اطالع بود. طبق این قرارداد چنانچه کسی از روابط مجاهدین فرار می
ها وی را تخلیه اطالعاتی کنند.  شد تا آن کرد بایستی نزد مجاهدین بازگردانده می فی میها خود را معر آمریکایی

ها  رود از طریق این عناصر حتی به آمریکایی که رژیم در حال توطئه است و احتمال می توجیه مجاهدین این بود

 آسیب برساند.  
گیرد. هنگام  جدا شده بودند قرار می بال  شود و مورد استقبال دوستانش که ق منصور هنگام شام وارد تیف می

او آمده اکیپ مجاهدین که به دنبال  خواهند همراه با را صدا زده و از او می منصورصرف شام نیروهای آمریکایی 
شوند. منصور حتی حاضر به گفتگو  ها بازگردد که با مخالفت منصور و اعتراض ساکنان تیف روبرو می نزد آن بودند

 شود.  ین نمیبا اکیپ مجاهد
یابد. تیم آخری که   ها برای بازگرداندن منصور ادامه می صبح رفت و آمد مجاهدین و تالش آمریکایی ۵تا ساعت 

شناخت و مجاهدین او را مسئول اکیپ ترددات  آید سرهنگ تورگال همراهشان است. وی منصور را می می

رای من صادر کردید که روی آن نوشته شخصیت گوید شما کارتی ب معرفی کرده بودند. منصور به تورگال می
ن قرارداد داریم. منصور گوید ما با مجاهدی گیرم. تورگال می حقوقی مستقل دارم. من خودم هستم که تصمیم می

گوید شما اشتباه کردید چنین قراردادی را امضا کردید من به شما چنین حقی ندادم که راجع به  در پاسخ می
توانید دست و پای من را بسته و به زور من را تحویل مجاهدین  کنید. شما فقط می گیری سرنوشت من تصمیم

خصا  بپذیرید اما به پای خودم محال است همراه شما بیایم و به آید را ش چه بر سر من می دهید و مسئولیت آن

 تشکیالت مجاهدین برگردم. 
حساس بودند و بارها برای برگرداندن او به  مجاهدین روی فرار بتول سلطانی یکی از اعضای شورای رهبری هم

 مناسبات مجاهدین به کمپ تیف آمدند. حتی برای او کامپیوتر و ... هدیه آوردند. 
دهد که در کمپ تیف است. مادر که نیروی نزدیک  زند و به او اطالع می روز بعد منصور صبح زود به مادر زنگ می

 گوید که اطالع دارم.  شد می تصاویر مریم و مسعود رجوی حاضر می های مجاهدین با مجاهدین بود و در تظاهرات

 



 
 رجوی رویش هست مادر عالمه در تظاهرات مجاهدین با پیراهنی که عکس مریم

 
 
 
 

 
 مادر عالمه در تظاهرات مجاهدین

  
 

جا  ه ایناکنون در منزل من است. او از ساعت شش و نیم صبح ب حشمت سریری یکی از مسئوالن مجاهدین هم

 آمده و اصرار دارد که از تو بخواهم نزد مجاهدین برگردی. 
راضی کند که از منصور بخواهد نزد مجاهدین بازگردد و  حشمت سریری فشار زیادی را روی مادر آورده بود تا او را

 یا حداقل به او کمک نکند. 
تور وزارت اطالعات افتاده و همکار حشمت سریری و همراهانش به مادر تأکید داشتند که منصور به زودی در 

 شود.  رژیم می
اش نشدم و  پیوست من آن موقع مانعمادر در پاسخ گفته بود او در پانزده سالگی انتخابش را کرد و به مجاهدین 

خواهد جدا شود. من مادر هستم و به  سالگی دوباره انتخابش را کرده و می ۳۷اش کردم حاال هم در    کمک

دهم. روابط شما با او ربطی به من   گذارم و هر کمکی از دستم بربیاید برای پسرم انجام می رام میانتخاب او احت
 ندارد.  

ی برخورد با مادر نظری در بلژیک را داشتند. دو دختر و یک پسر او در اشرف بودند. پسر مادر  جربهمجاهدین قبال  ت
شود با  ند. مادر نظری به تحریک مجاهدین راضی میرسا نظری از فرقه رجوی جدا شده و خود را به یونان می

کنم. از سرنوشت فرزند مادر نظری  فرزندش تماس بگیرید و بگوید اگر برنگردی نزد مجاهدین شیرم را حاللت نمی

هیچ اطالعی در دست نیست و معلوم نشد چه بر سرش آمد و یک عمر پشیمانی و افسوس برای مادر نظری 
 ماند.

 
 ف و چگونگی رسیدن منصور به اروپا فرار از کمپ تی

ید منتقل شده بودند جایی که به تیف جد  منصور در کمپ تیف نیز آرام و قرار نداشت و در صدد فرار بود. از آن

 شان به خارج از عراق نبود.  اندازی هم برای انتقال  امکان فرار خیی سخت بود و چشم
یک شب مه آلود او از فرصت استفاده کرده و از طرح فرارش را اجرا  ها بیدار بود. در خوابید و شب منصور روزها می

ه و به ترمینال خالص می رود. او خود را یک ایرانی که های کمپ خود را به بیرون رساند کند و با عبور از سیاج می
د و از یک راننده گوید که سارقان او را لخت کرده و همه چیزش را برده ان زند و می برای دیدار برادرش آمده جا می

 د. جا نزد به کربال برود و با همراهانش به ایران بازگرد تاکسی شیعه می خواهد او را به بغداد ببرد تا از آن
شناخت تحت عنوان این که هنوز در روابط مجاهدین است  هایی که می منصور در بغداد روزهای متوالی به کانال

شناخت نیروهای حزب  هایی که می د از بغداد بگریزد. بسیاری از کانالها بتوان زند تا بلکه از طریق آن  سر می

 شان زده بود.  بعث و یا مخابراتی بودند و یک باره در شرایط جدید غیب
خواهد در هلند دنبال کسی بگردد که بتواند به خروج او از  گیرد و از او می منصور در بغداد با مادر عالمه تماس می

 یل کمک کند. بغداد و رفتن به ارب
حل   کرد اما همچنان هشیاری و قدرت مسئله اش را طی می ی هشتم زندگی مادر عالمه با وجودی که دهه

کند و  ظ کرده بود. او  از طریق روابطی که در هلند داشت یک کرد عراقی به نام مقصود را پیدا میاش را حف کنی

کند اما مقصود  اش را تشریح می تماس با مقصود موقعیتمنصور را یاری دهد. منصور در فرزندش خواهد  از او می
برساند. عاقبت منصور بعد  شود کسی را در بغداد پیدا کند تا او را به اربیل کند قادر نمی تالشی که میلیرغم ع

رساند. در نزدیکی ایست بازرسی اربیل از تاکسی  از چند روز دربدری با یک تاکسی خود را از بغداد به اربیل می
توانستند وارد اردبیل شوند که یک کرد ساکن  شود. کسانی که ساکن اربیل نبودند تنها در صورتی می یاده میپ

با ضمانت او گیرد و  ور با مقصود کانالی که مادر عالمه معرفی کرده بود تماس میها را بکند. منص اربیل ضمانت آن

 رود.   به اربیل می
ماند و  جاهدین جدا شده و خود را به تیف رسانده بود یک ماه اربیل میاز م ۲۰۰۶منصور که در اواخر نوامبر 

معرفی « یو ان»رود و خود را به  میترکیه  کند به از طریق کانالی که مقصود پیدا می ۲۰۰۷سپس در ژانویه 
 رود.  کند و پس از یک ماه از طریق زمینی و قاچاق به یونان می می



کند. هنگامی که منصور در یونان است ابوالقاسم  های وی را تأمین می هدر این دوران سخت مادر عالمه هزین

ذیت ناراضیان مجاهدین نیز شرکت داشته رضایی یکی از نزدیکان رجوی که در شکنجه و آزار و ا  )محسن(
 گذارد که مادر عالمه و دخترش منیزه نیز در آن حضور دارند.  نشستی در هلند برای هواداران مجاهدین می

اند  گوید کسانی که از مجاهدین جدا شده زدنی می ن رضایی در این نشست با خیره سری و وقاحتی مثالمحس
 ها کمک کند.   آن خائن هستند و کسی نباید به 

های  محمد کاظمی یکی از زندانیان سیاسی سابق که از زندان اصفهان فرار کرده بود و بارها برای انجام مأموریت

های بسیاری جان به دربرده بود با خشم به  ها و محاصره ایران بازگشته بود و از درگیریآمیز و سخت به  تهور
کی خائن »؟ «بچه مادر خائن است: »گوید کند و می ه میمحسن رضایی اعتراض کرده و رو به مادر عالم

من خائن  ی گوید حاال بچه گذارد و به محسن رضایی می ریزد و مادر بنای اعتراض می ؟ جلسه بهم می«است
 است؟ 

 رود.  رساند و از آنجا به هلند می عاقبت منصور پس از سه ماه زندگی در یونان خود را به ایتالیا می
 

 عاطفی مادر با فرقه رجوی قطع پیوند 
اش را با  با وجود جدایی منصور و برخوردهای زشتی که با مادر عالمه شده بود او همچنان روابط عاطفی

 کرد. دلگیر و دلشکسته بود و از فرزندش حمایت می مجاهدین داشت اگرچه
شی آب دهند و از رفت اما مسئوالن مجاهدین برای این که سر و گو نمیاهدین مجهرچند مادر عالمه به انجمن 

 زدند.   موقعیت منصور و منیژه باخبر شوند به او زنگ می
اش را  کند و داستان زندگی دگی معرفی میمنصور یک ماه بعد از رسیدن به هلند خود را به پلیس برای پناهن

ان مجاهدین در سازم ۸۵تا  ۶۳های  ای از مجاهدین بگیرد که بین سال خواهد نامه کند. پلیس از او می تعریف می
 کرده است.  ها همکاری می بوده و با آن
خواهد که با مجاهدین  می کنم. او از مادر عالمه ای با مجاهدین ندارم اما تالشم را می گوید من رابطه منصور می

 ای را بکند.   تماس بگیرد و درخواست چنین نامه
اکرم و منیژه که مسئوالن   شمت سریری،کند و با ح مادر عالمه به دفتر مجاهدین در آمستردام مراجعه می

قه ول این فری معم به شیوهها  آن کند. را مطرح میاش  و درخواست گیرد مجاهدین در هلند بودند تماس می

خواهند به منصور بگوید که به دفتر مجاهدین رفته و  از مادر میها  . آنشوند نمی ی مزبور نامهحاضر به نوشتن 

 کنند که او با مجاهدین بوده است. امضا کند تا در ازای آن تأییدیه صادر خواهند  ها می که آن را و نامه هایی ها فرم
 کند.  کند و با ناامیدی دفتر مجاهدین را ترک می ها دعوا می نمادر که انتظار چنین برخوردی را نداشت با آ

های مسعود و مریم رجوی را نیز  قطع امید کرد و عکس فرقه رجویمادر پس از این ماجرا بود که برای همیشه از 
 از دیوار منزلش برداشت. 

شناختند. خالء  بود و همه او را میی رجوی زبانزد  های مادر در خارج کشور در بین کادرها و هواداران فرقه لیتفعا

رقه رجوی که پاسخی در برابر مسئوالن فشد.  های مجاهدین به شدت احساس می او در مراسم و نشست
ی او و  روغی را درباره، هر روز دندی دلیل جدایی و دلخوری مادر عالمه نداشت درباره قهفر های هواداران پرسش

و با رژیم و مزدورانش  جا رساندند که شایعه کردند مادر به ایران رفته  آن کردند. پستی را به فرزندانش سرهم می
 ساخت و پاخت کرده است. 

 

 برخورد فرقه رجوی با درگذشت مادر
مادر عالمه متحمل شده بود هایی که  توانست به پاس قدردانی از رنج پس از درگذشت مادر عالمه، رجوی می

اش اعالم کند. اما چنان سانسوری در این فرقه  ی رسمی و غیررسمیها حداقل خبر درگذشت او را در رسانه
کنند در فیس بوک و یا فضای  های تابعه و یا حتی هواداران این فرقه جرأت نمی یک از سایت حاکم است که هیچ

ورده ها نان و نمک مادر عالمه را خ ختم او شرکت کنند. بسیاری از آنمجازی یادی از مادر کنند و یا در مراسم 
ها نیز سرایت کرده بود. متأسفانه روح پلید رجوی در جسم و کالبد این  و رویی رجوی به آن چشم بودند اما بی

ار و فرقه حلول کرده است. سکوت فرقه رجوی و هوادارانش در قبال درگذشت مادر عالمه بیانگر سقوط تمام عی

 قه است. های انسانی در وابستگان این فر ترین ارزش نابودی ابتدایی
های  ای غیرانسانی است که به گونه   در فرقه رجوی برخورد رذیالنه با مادر و انکار او یک استثنا نبود بلکه شیوه

 شود. مختلف تکرار می
 

 چشم و رویی رجوی  چند نمونه از سنگدلی و بی
او چاره داشت حکم قتل کند. اگر  زند خود و یادگار اشرف ربیعی همسر اولش نیز رحم نمیرجوی حتی به تنها فر

 داد.  فرزندش را نیز می
شود به خزعبالت پدرش تن در دهد و خواهان خروج از تشکیالت و آغاز یک  وقتی مصطفی رجوی حاضر نمی

های فراوان روحی با خفت و خواری  اذیت شود، با مارک خیانت روبرو شده و پس از آزار و زندگی شرافتمدانه می

کنند با  د. حتی برادران مسعود رجوی که در سفلگی با او شریکند، اجازه پیدا نمیفرستن او را به نروژ می
 شان تماس بگیرند.  برادرزاده

این و آن و  افتد و با واسطه قراردادن آید و به غلط کردن می فهمد. او زمانی کوتاه می رجوی تنها زبان زور را می

گذارد که با شکایت او نزد  وخ عرب را در اختیار پسرش میهای شی هزار یورو از پول ۴التماس و درخواست ماهی 
ی دروغین او  تواند پرده از چهره داند تبعات این شکایت می شود. مسعود رجوی که می دادگاه فرانسه مواجه می

شود. البته  ساکت کردن  پسرش حاضر به پرداخت این باج میای از جنایاتش را رو کند برای  برداشته و گوشه



فروشد وگرنه رجوی حاضر بود مبالغی به مراتب بیشتر بپردازد چرا که  کند و خود را ارزان می سادگی می فرزندش

 بازی توانست پای کودکان و نوجوانان زیادی را به میان بکشد که با حقه ای که باز شده بود می دانست پرونده می
های جنسی روبرو  ها و حتی سوءاستفاده ذیتو فریبکاری به اشرف کشانده شدند و با انواع و اقسام آزار و ا

 شدند. 
 

مادر امامی و آغوش »مجاهدین همین برخوردهای رذیالنه را با مادرامامی داشتند. یادم هست وقتی مقاله 

 لرزید.  را نوشتم رجوی از خشم به خود می« اش پر از عشق
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کند است مصطفی فرزند مادر امامی  فقط حق او و کسانی که او تأیید می« شهدا»کند نوشتن از  او که ادعا می

ها برداشته شود. رجوی تقدیر از  مقاله از روی سایترا مجبور کرده بود که به مادرش فشار بیاورد تا بلکه این 
ها به وی تعلق دارند و نه مادران و  داند و معتقد است فرزندان آن درازی به حق خود می را نیز دست مادران شهدا

 پدرانشان. 
 ی زند. در حالی که مادر از حمله مصطفی  امامی در اقدامی سنگدالنه به دستور رجوی به مادرش تلفن می

ی رجوی را  د مصطفی امامی خواستهآم کشید و صدایش در می برد و به سختی نفس می شدید آسم رنج می

کرد  ای که نوشته بودم عشق می شود. مادر امامی با مقاله کند که با سکوت او مواجه می با مادر مطرح می
کرد از دار  آشنا شود. مادر فکر می های او خواست مقاله را بخواند و با رنج رفت از او می هرکس که به منزلش می

 دنیا همین مقاله را دارد. 
مادر پس از گفتگوی تلفنی با پسرش از من خواست به دیدارش بروم. او پس از شرح ماجرا در حضور دخترش 

از اسب »دهد. من  تواند نظر مرا نسبت به تو تغییر ی منی و کسی نمی بچهعطیه به من گفت مادرجان! تو هم 

ها همه  مردم مطلبی به یاد من بنویس. اینیک وصیت بیشتر ندارم چنانچه من «. ام ام، اما از اصل نیفتاده ادهافت
کنند. همین ها محمد قرایی )یک بزدل بی شرم و حیا در استکهلم( را نزد من فرستادند و او با  من را بایکوت می

های شما که شهید شدند  گفت مادر بچه های خودش هست به من اش به بچه بی حیایی در حالی که حواس
کنم. در حالی که  علق به رجوی هستند. من تا لحظه مرگ این حرف را فراموش نمیها مت به شما تعلق ندارند آن

 ها به قلب من آر پی جی زدند.  گریست گفت این می
دین ضمن تشریح المحدثین و محسن رضایی دو تن از مسئوالن مجاه دو سال بعد در برخورد با محمد سید

با بیماری خمینی  ۱۳۵۸قایسه کردم که وقتی در بهمن برخورد مصطفی امامی با مادرش، او را با رفسنجانی م

ای و اردبیلی و خودش در ارتباط با بنی  ای را که بهشتی و باهنر و خامنه شود نامه شود حاضر نمی مواجه می
او تحویل دهد. بعد از مالقات وقتی با اعتراض دوستانش  بودند و او مأمور بود به خمینی دهد به  صدر نوشته

گوید دیدم حال امام خوب نیست این کار را نکردم. به رضایی گفتم به مصطفی امامی بگو از  ود میش مواجه می
 رفسنجانی کمتر هستی. 

 در نوشتم.را به یاد عطیه و ما« مادر هنوز غصه عطیه را دارد»عطیه فرزند بزرگ مادر که درگذشت مقاله 
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 ۲۴مجاهدین پس از مرگ عطیه، مادر امامی را که دچار آلزایمر شده بودند اسیر خود کردند و مأموران خود را 

ساعته خانه او باشد در  ۲۴ل کنند. مادر همیشه از این که کسی ساعته در منزل او جای دادند تا وی را کنتر

تر از استقاللش نبود. مجاهدین اولین کاری که کردند تابلویی را که روی آن  بود. هیچ چیز برای مادر مهم عذاب
که مادر اش را نوشته بود از بین بردند تا مبادا با من تماس بگیرد. غافل از این  های ضروری تلفن   مادر شماره

هایش نبودند با هراس و ترس  یا در واقع زندانبانشماره تلفن من را از حفظ است. مادر هنگامی که مأمورین و 
رفتند، رفتند، االن تنها «  گفت این بود: ای که قبل از سالم و علیک می زد و اولین جمله شدیدی به من زنگ می

اش به رجوی  شتر دوام نیاورد و دق کرد. اما روسیاهیپرداخت. مادر یک سال بی و سپس به درددل می« هستم

 ماند. 
 

خواهر و برادر و یک  ۴سال زندان داشت و  ۱۱ی  رحیمی نیز که سابقه رجوی در ارتباط با عباس محمدفرقه 
اش نیز اعدام شده بودند همین رویه را داشت. حتا در آخرین روزهای عمر او نیز از انجام هیچ  خواهرزاده

به  «س محمدرحیمیی رجوی در برابر مظلومیت عبا سرگیجه»ی  فروگذار نکردند. در مقالهای  پستی
 موضوع پرداختم. 
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 کنند مسئولیت کسانی که همچنان از فرقه رجوی حمایت می
وی. آیا کسی که در مقابل ها سنگ محک خوبی هستند برای سنجش ادعاهای رج ادر عالمه و مادر عالمهم

های  تواند بر زخم کند قلبی از سنگ ندارد؟ آیا او می ناپذیر سکوت می کوش و خستگی درگذشت مادری سخت

 همای گزیده مر  مردم خمینی و خامنه
 قدرت برسد فجایعی بس بزرگتر نخواهد آفرید؟ ، به «ارتجاع مغلوب»بگذارد؟ آیا اگر این   
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تواند این حجم عظیم رذالت و دنائت را حمل کند، او به تنهایی مسئول این فجایع  ینممسعود رجوی به تنهایی 

اند و در  ی کسانی که حتی از این فرقه فاصله گرفته کنند همه نیست. جدا از کسانی که وی را همراهی می
جایعی که در ف ها در قبال جنایات رجوی و همچنین کنند مسئولند. سکوت آن و سکوت میهای ا سری مقابل خیره

ها دست رجوی را برای انجام جنایاتش باز  اشرف و مناسبات مجاهدین گذشته و عدم روشنگری در مورد آن
   و دادن باج های هنگفت های شریرانه و حمالت افسارگسیخته با صرف بودجه زنی  گذارد. رجوی جدا از اتهام می

ایاتش برداشته نشود. از مواردی اطالع دارم که نزدیکان جنکند تا پرده از  ها را دعوت به سکوت می به افراد آن

و  ندا اند القا کنند که دچار توهم شده کوشند به کسانی که مورد سوءاستفاده جنسی او قرار گرفته رجوی می
شان را  در چنین شرایطی مسئولیت کسانی که هنوز وجدان .ندده  نسبت می« برادر»های خودت را به  ذهنیت

 شود. سکوت جایز نیست.  دوچندان مید ان نفروخته
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