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 یفرقه رجو یشورش یکانون ها
 

 اول قسمت

 

سازمان  یاعضا اتیبستر عمل نیامروز مهم تر یاجتماع یها و به خصوص شبکه یمجاز یفضا

به  کینزد ییرویشوند. آن ها با استفاده از استعداد ن ی( محسوب منیمنافق – یخلق )فرقه رجو نیمجاهد

 رانیا معهبر جا یرگذاریو تأث بیفر یامکان موجود خود برا نیاز مهم تر یدو هزار نفره خود در آلبان

به  ب،یفر یبرا یاجتماع یهاو شبکه  یمجاز یدر فضا یانه روزکنند و به شکل شب یاستفاده م

 برند. یبهره م یاجتماع یها شبکه نیمخاطب کیو تحر یریکارگ

به  یمجاز یفضا یها یژگیبا توجه به و زیحوزه ن نیاقدامات خود در ا گریفرقه مانند د نیا یاعضا اما

دستورالعمل  یبه طراح یاجتماع یشبکه ها یرانیکاربران ا قیو سال اتیو روح اتیعمل طیعنوان مح

 یبرا یگذار به طعمه یالتیتشک یها دستورالعمل نیپرداخته و مطابق با ا طیمح نیاقدام در ا یبرا ییها

 پردازند. یم طیمح نیغالباً جوان ا نیجذب مخاطب

 یها در فضا سوژه بیفر یخلق برا نیمجاهد یهادستورالعمل  یها مؤلفه نیتر یو شناخت اصل یبررس

تا حد  یدر تور فرقه رجو یریرا نسبت به قرارگ یاجتماع یها تواند کاربران جوان شبکه یم یمجاز

را صرف  داز وقت خو یادیکه زمان ز یجوان امروز یتر وقت قیمصون سازد. به عبارت دق یادیز

دشمن  یخلق و به طور کل نیاهدها و فنون عوامل مج وهیکند، از ش یم یاجتماع یها در شبکه تیفعال

 یشتریتر و با مراقبت بتر، محتاط  مطلع باشد، حساس رانیافراد در داخل ا یریکارگ جذب و به یبرا

 دهد. یاز خود نشان م یحساس تر رناشناس رفتا یها یریگ کرده و در قبال ارتباط تیفضا فعال نیدر ا
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 یجنس یها از مؤلفه یبردارمخالف و بهره  جنس

بدون کنترل  یریگ نسل جوان ارتباط یخصوصاً برا یاجتماع یشبکه ها یها بیاز آس یکیشک  بدون

 جادیرا ا هیثانو یها بیآس یبرا یاست که خود بستر گریکدیمخالف با  یها تیافراد با جنس تیو محدود

 یفضا م نیمؤلفه وارد ا نیبا نگاه به هم زین یاجتماع یاز کاربران شبکه ها یکند. متأسفانه برخ یم

 کنند. یاستفاده م یریگ ارتباط ینامحدود آن برا یشوند و از فضا

 ژهیمسأله به شکل و نیا یبرا یاجتماع یها خود در شبکه تیفعال وهیخلق در ش نیسازمان مجاهد عوامل

برند. هر عضو  یخود بهره م یها سوژه بیفر یبرا یجنس یها تیدستورالعمل داشته و از جذاب

و  یسام( با اکی)ف یجعل یصفحه مجاز نیاست، از چند تیپروژه مأمور به فعال نیسازمان که در ا

 یها تیاز هو زین یدخترانه و برخ یاز آن ها از اسام یکند که بخش یاستفاده م یساختگ یها عکس

مخالف استفاده  یها تیبا پسران و دختران جوان از هو یریارتباط گ یاند. حال برا پسرانه انتخاب شده

 یها و اسام. استفاده از عکس ندیخود را جلب نما یهادارند تا توجه سوژه  یسع قیطر نیکرده و از ا

عوامل فرقه  یها وهیمورد پسند نسل جوان از ش یها و عالئم و محتواها لمیف یروز، بارگذارجذاب و به 

 یرواقعیاز صفحات پرطرفدار در صفحات غ یریگاست که با مدل  یاجتماع یدر شبکه ها یرجو

 شوند. یو اجرا م یسازمان طراح یاعضا

را  ییهاسوپرگروه  یرواقعیو غ کیف یها ید یبا آ یمرسوم عوامل فرقه رجو یها از روش یکی در

سرگرم کننده،  یها عاشقانه، گروه یها حرف ،یابیهمسر ،یابی دوست لیاز قب یبا موضوعات عموم

 نیا غاتیدهند و در تبل یم لیگفتگو تشک یها مرسوم و داغ جامعه و اتاق یو اجتماع یاسیس یها بحث

 ینوجوانان و جوانان را برا بیترت نیدختران و پسران جوان استفاده نموده و به ا ریگروه ها از تصاو

 یدر فرصت ها ییها گروه نیکنند. افراد بعد از ورود به چن یم کیگروه ها تحر نیدر ا تیعضو

 یآن ها اجرا م بیو فر یرگذاریتأث یبرا یخلق قرار گرفته و اقدامات هدفمند نیمناسب در تور مجاهد

 گردد.

ارتباط  یبرا اتیادب نیو انتخاب بهتر بیفر وهیانتخاب ش یها برا و احساسات سوژه اتیروح ییشناسا

در  یبه ارتباط عاطف یگاه تیدهد که در نها یم لیدستورالعمل را تشک نیا یمراحل بعد زین یریگ

 تیبه هو یعاطف یوابستگ نیهم لیبه دل یاجتماع یها جوان شبکه نیانجامد و مخاطب یم یمجاز یفضا

مؤلفه  نیشوند. ا یم یریبه کار گ رانیدر ا یدانیاقدامات م یعوامل نفاق برا یو ساختگ یرواقعیغ یها

اقدامات خطرناک  یبرخ یبرا یاجتماع یهاکاربران شبکه  یسازمجاب  یها وهیش نیتردیاز جد یکی

 است. یاموال عموم ایتابلو، بنر  کیزدن  آتش ای یهمچون خرابکار

تا  01 نیب یسن یهامعموالً در گروه  یاجتماع یهادر شبکه  یعوامل فرقه رجو یساختگ یها تیهو

 یگردند که برا یم نشیگز یامعموالً به گونه  زیمورد استفاده ن یها شوند و عکس یم فیسال تعر 01

 یم یمجاز یرا در فضا کیتکن نیا بیهم که معموالً فر یجذاب و محرک باشند. کاربران یرده سن نیا

احساسات و عواطف  ریسال هستند که به سرعت درگ 01تا  01در حدود  نییپا نیبا سن یخورند افراد

 را ندارند. یمستعار و ساختگ یها تیهو بیشناخت فر ییشده و توانا
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 یتیخشم و نارضا جادیاحساسات و ا کیتحر

 یخلق برا نیمرسوم مجاهد یها وهیاز ش گرید یکیدر آن ها  یجانیحاالت ه جادیها و ا سوژه کیتحر

 یها در شبکه یروش عناصر فعال فرقه رجو نیبا آنان است. در ا یریگ ها و ارتباطانتخاب سوژه 

اختالس و  فقر، ،یعدالت یب یالقا یبا محتوا یکنند تا مطالب یمتنوع تالش م یهابه روش  یاجتماع

 نیمخاطب دیرا در معرض د… و  یتیجنس ضیتبع ،یاجتماع ضیخواص، تبع یو برخ نیمسئول یدزد

 قرار دهند. یاجتماع یها شبکه

کوتاه  یها پینوشت، کل همچون عکس ییها خلق در قالب نیمجاهد یمطالب که توسط عوامل فن نیا

عوامل  میدر ارتباط مستق یشود گاه یم دیتول… اخبار و گزارشات، اسناد و  ،یریو تصو یصوت

 یششپو یها ها و کانال عوامل در گروه نیتوسط ا ایآن ها ارسال شده  یها برا سازمان با سوژه

 نیبه چن یجانی. هر گونه واکنش هرندیقرار گ نیمخاطب دیشوند تا در معرض د یسازمان قرار داده م

شود تا با فرد واکنش دهنده به عنوان  یخلق محسوب م نیعوامل مجاهد یبرا یانشانه  ،ییمحتواها

 فرد را به سمت به ن،از آ یناش جاناتیو ه یتینارضا زانیم شیارتباط گرفته و با افزا دیجد یا سوژه

 در اقدامات سازمان سوق دهند. یریکارگ

 یم زیغلوآم ایاخبار و مطالب دروغ  هیشده توسط عوامل سازمان بر پا دیتول یبه اتفاق محتوا بیقر

 یشبکه ها و عدم تالش برا نیا نیاز مخاطب یاریو مطالعه نامناسب بس یباشند و متأسفانه سطح آگاه

 زین مطالب نیا یو طراح دیگردد. تول یم نیاعث اثرات سوء آن بر مخاطبمحتواها، ب یسنج صحت

 شده است. دیتول یجوان و نوجوان و با سطح سواد عموم نیمخاطب یهمواره برا

 یعموم یها طیعوامل سازمان در مح یهااز جمله روش  زین یو اجتماع یاسیس یها بحث یانداز راه

 ریشود افراد تحت تأث یاست که باعث م یتلگرام یو سوپرگروه ها یها مانند گروه یاجتماع یشبکه ها

 یریگارتباط  یبرا قیطر نیخود را بروز داده و از ا یو فکر یاسیاز بحث، مواضع س یناش جاناتیه

 عوامل سازمان انتخاب شوند. یاز سو

را راه  یاجتماع ای یاسیبحث س کی یسه عضو فرقه رجو ایسوپرگروه دو  ایگروه  کیدر  یگاه

مشارکت در  یرا برا گرانیکنند تا بحث داغ شده و د یهماهنگ کمک م یبه شکل گریکدیانداخته و به 

 وها، مقدسات  به ارزش نیهمچون توه یمسائل یها گاه بحث نی. در خالل اندینما یم کیآن تحر

و  یتناسب با همراهافراد حاضر در گروه م گریشود و د یگنجانده م زین یو مذهب یاسیس یها تیشخص

 شوند. یو نفوذ انتخاب م یریگ ارتباط یمنتشر شده، برا ینسبت به محتواها شانیها واکنش

 

 یساختگ یها تیمسئول سپردن

شود که افراد بعد از آن که  یها محسوب م کنترل ذهن در فرقه یها کیاز تکن یدر واقع نوع وهیش نیا

مختلف در  یبه بهانه ها ند،یآ یآن درم تیبه عضو یشده و به عبارت کیدر مرحله اول به فرقه نزد

و  بیفر هرظا ییها تیدور از چشم جمع صحبت شده و مسئول یو یهاو استعداد یمورد توانمند
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و  فهیافراد به فرقه، احساس وظ یاقدام معموالً باعث دلبستگ نیشود. ا یسپرده م یبه و یساختگ

 شود. یبا فرقه م یالزام به ادامه همکار تیخود و در نها گاهینسبت به جا تیمسئول

روش  نیبا استفاده از هم یاجتماع یها اعضا خود در شبکه بیها و فر یریدر عضوگ یرجو فرقه

 یهاکانون »استفاده از عنوان  یهااز کاربرد یکیگمارد.  یم یمتنوع یها تیافراد را به مسئول

نسبت  ارهشم کیسه نفره با  ایگروه دو  ایبوده که هر فرد  نیخلق هم نیسازمان مجاهد یبرا «یشورش

با  یاداره و اقدامات کانون شورش تیهمچون مسئول ینیمجزا شده و عناو یشورش یکانون ها گریبه د

 شود. یهمان شماره خاص به افراد سپرده م

خورده و  یمجاز یسرپل سازمان را در فضا بیشهر بعد از آن که فر کیدر  یعنوان مثال فرد به

انتخاب شده و از آن لحظه به  یو یکانون شورش یبرا 111شده است، شماره  یحاضر به همکار

 شود. یشناخته م رانیدر ا 111شماره  یعنوان مسئول کانون شورش

 انیم یمناطق شهر یبند میتقس زیتجمع ن یقرارها ای یاحتمال یها یریدر اغتشاشات و درگ نیهمچن

 یو ب نییسن پا لیبه افراد است که معموالً به دل تیمسئول یاعطا یها خورده از روش بیفر نیمرتبط

شوند. در  یم کیتحر یهمکار یقرار گرفته و برا یساختگ یها تیو مسئول نیعناو ریتحت تأث یتجربگ

فالن  تیشود در فالن روز که قرار تجمع وجود دارد، مسئول یها مثالً به فرد گفته م یبند میتقس نیا

شدن اعتراضات کمک  شتریدر آن منطقه به ب دیبا زین یباشد و و یفالن چهارراه با او م ای یمنطقه شهر

 کند.

شهر تن به  ایدر آن منطقه  یگریممکن است فرد د یکه حت یطیدر شرا گران،یعملکرد فرد با د سهیمقا

را  یعملکرد و شیفرد شده و نما یبرا یساختگ کینداده باشد، باعث رقابت و تحر یا یهمکار نیچن

 کند. یم دتریشد

 ایهمان شهر  یها محله گریاز د یها لمیشده ف یریکارگ به یاز اعضا یکی یعنوان مثال برا به

را  یعقب بماند، و گرانیاز د دیتو نبا یجمالت که کانون شورش نیشود و با ا یارسال م گرید یشهرها

 کنند. یم کیبه تحرکاتش تحر دنیشدت بخش یبرا

 

 یخیو تار یاسیاطالعات غلط س قیاز طر خیتار فیتحر

شود، مربوط به  یم یافراد تداع یخی" در خاطره تارنینام "گروهک منافق دنیامروز بعد از شن آنچه

 ،یلیدر جنگ تحم یو جاسوس انتیو خ تی، سابقه جنا01مردم کوچه و بازار در دهه  یسابقه ترورها

ملت  اطرهگاه از خ چیاست که ه گرید تیها جنا مرصاد و ده اتیسابقه حمله به خاک کشور در عمل

ها در  سازمان با سوژه یها سرپل یریگشود تا در ارتباط  یمسأله سبب م نیپاک نخواهد شد. هم رانیا

برده  یو مسعود رجو میمر ریسرکردگان سازمان نظ ای« خلق نیمجاهد»نام  یوقت ،یاجتماع یها شبکه

آن ها باعث امتناع افراد از  یها تیدر مورد جنا یذهن ریشود، عموماً شناخت افراد و وجود تصو یم

 گردد. یهمکار

شود تا  ینوجوانان سبب م یو مطالعه برخ یحال اطالعات عموماً کم نسل جوان و عدم آگاه نیبا ا اما

 نیکنند. در هم دایخود را پ یو ارائه اطالعات غلط به سوژه ها خیتار فیفرصت تحر یفرقه رجو
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متناسب با  دارندرا  رانیدر ا یاجتماع یبا کاربران شبکه ها یریگ ارتباط فهیرابطه عناصر فرقه که وظ

 اریتخلق در اخ نیسازمان مجاهد یها تیفعال خچهیدر مورد تار یطوالن ییها سؤاالت کاربران جواب

 کنند. یافراد ارسال م یدارند که برا

همچون ترور مردم کوچه و بازار  یشده و مسائل فیسازمان به شدت تحر تیفعال خیمحتواها تار نیا در

بار سازمان  تیاز اقدامات جنا گرید یدر مورد برخ زین یهاتیآنان حذف شده است. توج خیاز تار یبه کل

سازمان که انکار  خیراز تا ییها شده است که متناسب با سؤاالت کاربران و عموماً در مورد بخش هیته

 شود. یارائه م ست،یآن ممکن ن

 یاجتماع یها سال در شبکه 01تا  01 نیدر سن نیکه اشاره شد متأسفانه مطالعه محدود مخاطب همانطور

است که  نرویکند. از ا یآن ها کمک م بیفر یتبه عبار ای یساز مجاب یسازمان برا یها به سرپل

داشته و  رارق یرنج سن نیدر هم یاجتماع یها توسط سازمان در شبکه هابه اتفاق جذب شده  بیقر

ً یتقر خلق  نیفرد نام مجاهد یحت یبوده و در موارد نییپا اریبس زیدر همه موارد سطح سواد مطالعه ن با

 است! دهیارتباط با سرپل نشن یتا لحظه برقرار زیرا ن

 

 یاشهرت رسانه  تب

است که عموماً توسط افراد  یاجتماع یها و شبکه یمجاز یفضا ندهیفزا بیشدن آس دهیشهرت و د تب

زنند که  یم یدست به هر اقدام یمشهور شدن گاه ی. افراد براردیگ یسودجو مورد سوءاستفاده قرار م

 نیشود. در ا ینامتعارف را شامل م یو نامتعارف در چهره و لباس گرفته تا کارها بیعج راتییاز تغ

شهرت بوده و  نیخود را که به دنبال ا یها سوژه یاجتماع یها در شبکه یعوامل فرقه رجو طیشرا

 کیصفحات، ال دیبازد زانیسال قرار دارند، به وعده کمک به باال رفتن م 01 ریز یعموماً در گروه سن

 .دکنن یبا خود مجاب م یکرده و به همکار کیتحر… ها و ها، فالوئر

 کیکنند تا به  یکمک م یاجتماع یخلق در شبکه ها نیو مستعار مجاهد کیو ف یصفحه ساختگ هزاران

با  یهمکار یبرا زهیانگ جادیمسأله باعث ا نیسوژه را باال برده و هم کی نیمخاطب ای دیباره تعداد بازد

 شود. یسرپل سازمان م

شوند که  یمجاب م یخود حت یصفحات اجتماع نیموارد افراد به شوق باال رفتن آمار مخاطب یبرخ در

 کنند. یلمبرداریالمال را آتش زده و از آن ف تیمکان متعلق به ب ایسازه  کی ای یشهر یاز نمادها یکی

 

 یمال یها وعده

با عوامل داخل کشور  یریگ و ارتباط بیفر یخلق برا نیمجاهد یهامرسوم سرپل  یها از روش یکی

خروج از  یو کمک برا لیتسه لیاز قب یارائه خدمات و امکانات ایاز گذشته تاکنون وعده پرداخت پول 

 نی! ااستینمطرح د یها از دانشگاه یکیدر  لیتحص یبرا رشیپذ ایاقامت در اروپا  رشیکشور و پذ

خلق با عوامل داخل کشور از  نیمجاهد یارتباط یهاکه روش یو در زمان شیها پ ها از سال وعده

 شد. یتلفن بود هم ارائه م قیطر
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سازمان واقعاً به وعده  یها که سرپل نیو با تصور ا یعدم شناخت و آگاه لیها به دل از سوژه یاریبس

 دهند. یم یخل کشور هستند، تن به همکارپول به دا زیخود عمل کرده و حاضر به وار یها

 چیبه ه یشده، عدد پرداخت زیپول به حساب افراد در داخل کشور وار یریهم که مقاد یدر موارد یحت

 کیدر  یکفاف خرج و مخارج زندگ ینبوده و حت یبا اقدامات مورد انتظار فرقه رجو یتناسب چیوجه ه

ً یو دق شوندیم زیبزرگ وار یمال یاثبات وعده ها یبرا زیمبالغ ناچ نیا یدهد. گاه ینم زیماه را ن  قا

 یشود و از آن لحظه به بعد عدم همکار یبسته م یراه مال گریشد، د یکه سوژه حاضر به همکار یزمان

 گردد. یم یبر لو دادن و یعناصر فرقه مبن یاز سو دیسوژه باعث تهد

خود سرپل  یکامالً روشن است، وقت فیهم تکل زیدر اروپا ن لیاقامت و تحص یها مورد وعده در

خواب و  یجا یدر ازا یمجبور به کار شبانه روز یدر آلبان یزندگ طیشرا نیترخلق در سخت  نیمجاهد

را به  اروپادر  یمتناسب با زندگ یها نهیتواند وعده امکانات و هز یباشد! چطور م یسه وعده غذا م

ها سبب  وعده نیبودن ا یرواقعیها از غ به اتفاق سوژه بیاطالع قر خود بدهد! متأسفانه عدم یها سوژه

 شود.    یمربوطه م یها با سرپل ها یهمکار یبرخ

و  یمجاز یخلق در فضا نیکرد که عملکرد سازمان مجاهد یبند گونه جمع نیتوان ا یمجموع م در

باشد. عوامل و  یم یسوءاستفاده از و یبرا یمخاطب و طراح بیتماماً توأم با فر یاجتماع یشبکه ها

کنند  ینگاه م ییبه چشم طعمه ها رانیدر ا یاجتماع یها به کاربران شبکه یسازمان در آلبان یها سرپل

در شبکه  یفرقه رجو یآنان استفاده کنند. افراد و سوژه ها بیفر یفرصت ها برا نیاز کمتر دیکه با

به دام  یاجتماع یشبکه ها داتیشناخت و آموزش در مورد تهدکم، عدم  یآگاه لیبه دل یاجتماع یها

کشورشان است؛  یمل تیامن برخالفشوند که  یم یسازمان افتاده و ناخواسته مرتکب اقدام یها  سرپل

 دارد. یجامعه در پ یفرد و حت یبرا یریموارد خسارات جبران ناپذ یکه در برخ یاتفاق

 فارس  یخبرگزار یاسیاز گروه س برگرفته
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 یشورش یها کانون

 یمجاز یخورده در فضا بیفر عناصر
 

 دوم قسمت

 یخورده در فضا بیخلق به نوجوانان و جوانان فر نیاست که مجاهد ی" عنوانیشورش یها "کانون

را  یمتوال یهاهر روز ساعت  یخلق در آلبان نیمجاهد یها تر سرپل قیدهند. به عبارت دق یم یمجاز

کاربران  بیمتنوع در حال تور پهن کردن و فر یها با پوشش یاجتماع یها و شبکه یمجاز یدر فضا

 ،یتیقوم ،یمسائل مال قیاز طر کیهستند تا با تحر رانیدر ا یاجتماع یها نوجوانان و جوانان شبکه

 زند.مجاب سا یبا فرقه رجو یهمکار یآن ها را برا… و  یو اجتماع یاسیاطالعات غلط س

 : یشورش یاقدامات کانون ها نیتر مهم

 کیشعار بر  کینوشتن  ایخلوت  ابانیکوچه و خ کیدر  یرجو میبه دست گرفتن عکس مسعود و مر -

عکس  ای لمیخورده که ف بیبدون رفت و آمد توسط  نوجوانان و جوانان فر یامتروک در منطقه  وارید

و به عنوان اقدامات  دهیرس یخلق در آلبان نیمجاهد یهابه سرپل  یاجتماع یهاشبکه  قیاقدام از طر نیا

 شود. یگروه  منتشر م نیا یهادر رسانه  رانیدر ا یهواداران فرقه رجو

 یهاخورده بیاز فر زین یاموال عموم بیتخر یدر راستا یمحدود و اندک، اتفاقات یدر موارد -

 زتریبنر بوده و اساساً ناچ کی ایتابلو،  کیآتش زدن  زند که آن ها هم محدود به یخلق سر م نیمجاهد

 داشته باشد. یجد یاعتنا یبرا یاقدامات خرابکارانه محل یبند از آن است که در دسته
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خورده خود را  بیفرقه  به سرعت عناصر فر نیسرکردگان ا رانیدر ا ینا آرام ایبعد از هر اتفاق  -

 زیآن ن هیکرده و به حاش هیته لمیکنند که از حوادث عکس و ف یمجاب م یشورش یتحت عنوان کانون ها

شود  یم باعثاست که  ییویدر واقع همان سنار نیفرقه الصاق کنند. ا نیاز سرکردگان ا ییشعارها

 کنند!  یمعرف یاغتشاش و ناآرام یانداز خود را به عنوان عامل راه تیدر نها نیمجاهد

 

 :یشورش یاز کانون ها هدف

انداخته و در حال ارائه  راه یغاتیتبل یشو کیصرفاً  یشورش یهاخلق از قبال کانون نیدرواقع مجاهد -

 دارند. یاتیهوادار و قدرت عمل رانیخود هستند تا نشان دهند در ا انیگزارش به حام

خود  بیرا به ج رانیدر ا یکند، هر اتفاق یفرقه کمک م نیاست که به ا یابزار یشورش یها کانون -

 . زدیبر

 

 .کنند یم دیرا تمد یفرقه رجو اتیکه ناخواسته ح ینوجوانان

 :جهینت

 چیرا نداشته و ه رانیدر ا یاتیاقدام عمل یبرا یتوان چیه نیبارها ثابت شده مجاهد ریاخ یها در دهه -

 اند. را دارا نبوده  یحرکت اعتراض کیگاه امکان آغاز 

 چیحوزه هم ه نیهاست که البته در اشکاف  یبر رو یشده، موج سوار دهیگروه د نیآنچه همواره از ا -

 نشده است. دهید یستیفرقه ترور نیاستمرار اعتراضات از ا ای تیهدا یبرا یتوان یگاه

اغتشاشات همواره  دانی. مطرح شدن نام آن ها در مدیگو یدروغ م شیدر ادعاها یستیفرقه ترور نیا -

 ستندیحاضر ن نیشود. معترض یولو به حق م یاز هر اعتراض دنیباعث برائت مردم و پا پس کش

 .ردیقرار گ یو آدمکش تیبا آن همه سابقه جنا یستیفرقه ترور نینامشان در کنار نام ا

 یفرقه رجو یشناس انیجر یتخصص گاهیپا -فرقه  قتیگرفته از حق بر
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                                                                                     :  دیگو یخدابنده م میابراه مهندس

خود به  یبرنامه ها نیدر آخر یکه فرقه رجو یگسترده ا برنامه

ً با  یشورش یکانون ها یرو غیاجرا گذاشته، تبل است که اساسا

سازمان با  یشود. اعضا یبرده م شیپ یمجاز یاستفاده از فضا

ً در ا یاکانت ها کنند تا  یم یسع نستاگرام،یمتعدد، خصوصا

. مثالً ستیهم ن یجذب کنند که چندان کار سخت یادیفالوئر ز

دهند و سپس  یکنند و بعد آنان فالو بک م یرا فالو م ییاکانت ها

 یتعداد باال یکنند ول یآنان را آنفالو م یبعد از گذشت مدت

 ماند. یم یخودشان باق یفالوئرها

 ً و  یطرح دوست ندینما یم یکنند و سع یدختران جوان استفاده م ریخود از تصاو یدر اکانت ها عمدتا

کنند.  ییکنند تا نقاط ضعف طرف مقابل را شناسا یارتباطات تالش م نی. در ازندیبر گرانیمراوده با د

هر برخورد  وصو ماهر هستند و خط و خطوط در خص دهید میخصوص کامالً تعل نیافراد سازمان در ا

ارتقا  رکتیو کامنت به سطح دا کیکنند که ارتباط از سطح ال یم ی. سعرندیگ یباالتر م نیرا از مسئول

 یعنیاند ) افتهیارتقا  رکتیگروه از افراد که به سطح دا نیمانند. ا یدهند و منتظر پاسخ م یم امیو پ ابدی

سپارند، البته کاربر مربوطه در داخل کشور در  یباالتر م نیداده اند( را به مسئول را میمستق امیپاسخ پ

 دختر جوان در ارتباط است. کیکند که با  یتمام مدت تصور م

کنند و  یم یبرد. با او همدرد یبابت رنج م نیاست و از ا کاریشوند که طرف مقابل ب یمتوجه م مثالً 

است و  یاسالم ینظام جمهور ران،یدر ا یکاریب یآورند که علت اصل یحس را به وجود م نیدر او ا

 رانیهم در ا انقالبوجود ندارد و قبل از  یکاریب ایدن یجا چیدر ه ایکنند که گو یم دیتصور را تول نیا

احساس  نیکنند و ا یو متنفر و منزجر م نینسبت به نظام بدب جیهرگز وجود نداشته است. فرد را به تدر

 .ندینما یم لیخرابکارانه تبد اتیعمل یو اجرا یرا به کشاندن فرد به جاسوس

نفر به مرحله آخر برسد و دست به  کیتنها  رندیگ ینفر که در ارتباط قرار م ۰۱۱۱است از  ممکن

 یکاف شانیبرا نیبفرستد که هم شانیبزند و عکس گرفته و برا« رودررو ر  یغ»به قول خودشان  اتیعمل

." میهست ز"ما هنو ندینشان دهند و بگو یشورش یت که به اربابانشان به عنوان عملکرد کانون هااس

را بهشت نشان دهند و فرد  ایدن یرا جهنم و باق رانیقدر که بذر نفرت از نظام را پراکنده کنند و ا نیهم

است، از نظر  یاسالم ینظام جمهور رانیمشکالت مردم در ا یباور برسانند که منشأ تمام نیرا به ا

 شده است. نیتأم کایخودشان برنده هستند و نظر آمر

 یاست که مورد آزار شوهرش قرار گرفته است. طور یشوند که فرد مربوطه زن یمثالً متوجه م ای

و رفاه به سر برده و مسلط بر شوهرانشان  شیزنان عالم در آسا یکه انگار تمام کنندیم یرسازیتصو

را به  فردکنند و سپس  یم یدر رنج و تحت سلطه ظالمانه شوهران زندگ یرانیزنان ا هستند و فقط کل

 کنند.   یوادار م یاطالعات و جاسوس یمانند جمع آور ییکارها

 فارس یاز خبرگزار برگرفته
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 .میفتیها ن یافراط یخشم و نفرت: چطور در تله  چرخه

اندازند،  یسنگ م اچهیدر یاز همه طرف دارند تو یعده ا. میتصور کن یا اچهیجامعه را مثل در دییایب

کند و  یم جادیا یادهد و حفره یم ییافتد صدا یآب م یکه تو یهر اندازه که زورشان برسد. هر سنگ

واکنش نشان  جز یچاره ا یکنار یزند. مولکول ها یآب در آن نقطه را به هم م یمولکول ها تیوضع

 لیموج تشک کیشود و  یم ریطور تکث نیحرکت هم نیشوند. ا یم نییدادن ندارند. آن ها هم باال و پا

 شود. یموج متوقف م یشود. بعد از مدت یم

. موج ها مدام با ندازندیب اچهیدرشت داخل در یچند نفر از همه طرف مدام سنگ ها دیفرض کن حاال

شود. مولکول ها مخصوصاً در سطح  یکنند و تمام سطح آب آشفته م یم یبرخورد و هم را خنث گریکدی

ها را  نآ یچند طرف کس ای کیندارند. هر لحظه از  یوضع عاد گریشده اند و د جانیبه شدت دچار ه

 نیسلب شده است. ا اچهیاز در تیاز خود ندارند. عقالن یدهد و در کشاکش موج ها کنترل یهل م

افراد در  نیا دیجامعه هستند. شا یسنگ اندازها همان عناصر افراط نیست و اها یآرمان افراط تیوضع

 ینم یشوند )فرق عهوارد جام نترنتیمرزها با ا یاز آن سو دیداشته باشند و شا یکیزیجامعه حضور ف

 کند(.

که قصدش  یکند، اما کس یتمرکز م یو مشکل اصل طهیح یمثبت داشته باشد رو رییکه قصد تغ ی... کس

و کار همه کس  زیها در همه چ یهم ندارد. افراط یتیاهم شیشناسد و برا ینم یمرز چیآشوب است ه

به هدف  دنیرس هاآن  یشوند، چون برا یدعواها م نیتر ربط یو ب نیتر ییکنند و وارد جز یدخالت م

 کند. یم هیرا توج یریو مس لهی)بر هم زدن نظم موجود( استفاده از هر وس

 رونیب ای شهیطلبند و هم تیهم عاف یلیرسند خ یمخالف و برانداز، برخالف آنچه به نظر م یها یافراط

خونشان  دینبا ندیگو یم یجان خود ارزش قائلند و به درست یپشت صف. آن ها برا ای ستندیا یگود م

 ،یزندگ ینابود با« آرمانشان»باشد حاضرند به خاطر  انیدر م گرانیجان د یشود. اما اگر پا مالیپا

 نور است. ینور عل گری. از آن طرف، اگر هم طرفدار قدرت باشند که دندیایجان مردم کنار ب ای شتیمع

 )خبرنگار و مترجم( ینورائ یاز وبالگ عل برگفته
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 خلق نیمجاهد ییخودنما ؛یشورش یهاکانون 
 

 سوم قسمت

 

از هوادار در  یبرخوردار نیو همچن یاتیتوان عمل یخلق القا نیامروز سازمان مجاهد ازین نیتر مهم

که ترور  رانیدر داخل ا یستیفرقه ترور نیا یها انتیها و خ تیاست. با توجه به سابقه جنا رانیداخل ا

ر با صدام د یارهمک ای یو مذهب یاسیس یها تیکوچه و بازار و شخص یهزاران نفر از مردم عاد

گونه  چیه یانداز گروه نه تنها امکان راه نیشاخص آن است، عمالً ا یهااز نمونه  رانیا هیجنگ عل

سازمان  نیا یریعضوگ گریهاست که دبا نام و نشان خود در داخل کشور را نداشته، بلکه سال  یحرکت

 افتیدر یدارند تا برا ازین نانهمچ یناممکن شده است. اما سرکردگان فرقه رجو زیدر درون کشور ن

دهند.  شیخود نما یها تیاز ظرف یساختگ یریتصو رانیدشمنان ا یاطالعات یها سیاز سرو تیحما

 یکرده و با ترفندها یمنظور طراح نیهم یخلق برا نیاست که مجاهد یعنوان «یشورش یهاکانون »

طرفداران در داخل کشور  از استعداد یریصوکنند تا ت یم یسع بیفر یها و استفاده از روش یغاتیتبل

 خود ارائه دهند. یغرب انینموده و به حام دیتول

با  رانیدر داخل ا یاجتماع یها با کاربران شبکه یریگ با ارتباط یفرقه رجو یهاروش سرپل  نیا در

 یراد را برااف نیداده و ا بیکنند تا نوجوانان و جوانان نا آگاه را فر یم یمرسوم خود سع یها وهیش

از سازمان  تیدر حما یعارش ایکوتاه به همراه آرم سازمان، عکس سرکردگان  یلیموبا یها لمیف دیتول

 مجاب کنند.

که چهره خود را  یخلوت و در حال یشود تا در مکان یم تیخورده هدا بیتر سوژه فر قیدق یعبارت به

 ای ردیفرقه را در دست بگ نیاز ا تیدر حما یشعار ایاز سرکردگان سازمان  یریپوشانده است، تصو

کرده و  هیتهصحنه را  نیاز ا لمیف هیچند ثان اینصب نموده و عکس  وارید یرا بر رو یشعار و عکس

اند، با شده  یو بیفر ای یسازها موفق به مجاب  . هر سوژه سازمان که سرپلدیسرپل ارسال نما یبرا
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( 111شماره  ی)به عنوان مثال کانون شورش یشماره حداقل سه رقم کیبه عالوه  ینام کانون شورش

 گردد. یم ینامگذار

توان متوجه شد که  یخلق به سرعت م نیمحدود سازمان مجاهد اریحرکت بس نیگذرا به ا یبا نگاه اما

. در داخل کشور است ییرویاثبات وجود هوادار و استعداد ن یبرا فیسخ ییخودنما کیاقدام  نیاساس ا

بوده،  دهیپوش یا خلوت و با چهره اریبس یاقدام انجام آن در مکان نیا یها همانطور که گفته شد از مؤلفه

 .ستندیخورده حاضر به انجام آن ن بیاز افراد فر کی چیصورت ه نیا ریدر غ رایز

منظور است که تعدد  نیا یصرفاً برا یشورش یهادر کنار نام کانون  زین یچهار رقم ایسه  یها شماره

دهد.  شیرا به لحاظ هواداران در درون کشور نما ییتر عرض و طول باال قیدق یموارد و به عبارت

اقدام  نیا یاجرا یافراد برا یسازو مجاب  بیکه موفق به فر یسازمان در هر مورد یهاسرپل  نیهمچن

حرکت را  نیمختلف ا یهامتفاوت و در مکان  یهاخواهند که با لباس  یخود م یها شوند، از طعمه یم

 دهند. شیسازمان را نما نیتکرار نموده تا تعدد هواداران و مرتبط

 افتنی یبرا یشبانه روز یبه شکل یمجاز یمستعار در فضا یها سازمان در خارج کشور، با نام عوامل

و  یاجتماع یهاها در شبکه  عکس ها و لمیف نیکنند و هر کدام از ا یآن ها اقدام م بیها و فر سوژه

که  افتیتوان در یساده م یبررس کیحال با  نیشوند. اما با ا یسازمان مکرر پخش م یها رسانه

اند، در کل کشور به صد شده  یپروژه سازمان حاضر به همکار نیدر ا تیفعال یکه برا یمجموع موارد

چند هزار نفره از وجود  یشود آمار یم یسازمان سع یغاتیتبل یهارسد که البته با ترفند ینم زیمورد ن

 ارائه شود. یهواداران نیچن

افراد اساساً هوادار  نیاست که ا ینکته ضرور نیذکر ا زیخورده سازمان ن بیفر یمورد سوژه ها در

ا و ب ینا آگاه لیهستند که به دل یشوند و معموالً نوجوانان کم سن و سال یخلق محسوب نم نیمجاهد

 کیاز تحر یناش جانیه ،ییماجراجو ،ییاروپا یوعده دروغ اقامت در کشورها ایدروغ  یمال یها وعده

سازمان و  یها سرپل یبا جنس مخالف از سو یساختگ یها تیبا هو یریگسازمان، ارتباط  یهاسرپل 

خورده سازمان  بیفر یها سوژه یشوند. در مورد نا آگاه یم یخورند و حاضر به همکار یم بی... فر

خلق و  نینسبت به مجاهد یشناخت چیخورده ه بینوجوانان فر نیاز ا ینکته جالب است که برخ نیذکر ا

 اند! دهیتا آن لحظه نشن زیرا ن یرجو مینام مسعود و مر یاز موارد حت یاریسوابق آن ها نداشته و در بس

در  زیخود ن دیجد یها سوژه یاقدامات را برا نیبه دست آمده از خالل هم ریسازمان تصاو یها سرپل

 نیدر ا ینشان دهند که همکار ،یهمکار یحس رقابت برا یکنند تا ضمن القا یارسال م یمجاز یفضا

 افراد شود. یریتواند باعث دستگ یخطر بوده و نم یب یپروژه اقدام

 یها گروه رینقالب نظضد ا یها گروه گریدر رقابت با د یکه سرکردگان فرقه رجو یطیشرا در

 یتک نفره برا یها ونیاپوزس یها و برخ ستیطلب، کمون هیتجز یها گروه یسلطنت طلب، برخ

 د،زنن یدست و پا م رانیدشمن ملت و نظام ا یکشورها یاطالعات یها سیسرو یمال یها کمک افتیدر

 رینظ یراستا اقدامات نیکنند. در هم یمعرف رانینظام ا یاصل ونیسیدارند خود را به عنوان اپوز یسع

 رانیاقناع دشمنان ا یبرا یبه دست آمده از آن به عنوان ابزار ریها و تصاو لمیو ف یشورش یهاکانون 

 .رندیدر نظر بگ رانینظام ا یبرانداز یها ها و طرحخلق را در بودجه  نیشود تا مجاهد یاستفاده م
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ً از کار افتاده و بال استفاده سازمان در مقرها یروهایخلق با ن نیمبتذل مجاهد ییخودنما نیا  یعموما

. دیآ یبرم رانینظام ا یبرانداز یگروه مدع نیاست که از ا یامروز به عنوان تنها اقدام ،یفرقه در آلبان

فرقه در  یاز مقرها ییجابه  جاسابق و نه امکان  یاتینه توان عمل گریمانده سازمان که د یباق یاعضا

اقدام مدت  نیدر زنده نگه داشتن سازمان را دارند. اما هم یسع تینوع فعال نیرا ندارد، صرفاً با ا یآلبان

سازمان  یکه حدود دو هزار نفر اعضا بیترت نیشده است. به ا زیجان سران سازمان ن یهاست که بال

به اطالعات و  یبدون امکان دسترسو  یاو فرقه  زولهیا یدر فضا یها زندگ بعد از سال یدر آلبان

 یهاشبکه  نیهم قیاز طر ،یمجاز یدر فضا تیفعال یآموزش برا افتیرسانه، اکنون ضمن در

کنند و در  یم دایرا پ رانیامروز جامعه ا شرفتهیپ تیباره امکان کسب اطالع از وضع کیبه  یاجتماع

 .گردند یخالل به شدت دچار تناقض م نیهم

سازمان، بر اثر  یمقرها گریپادگان اشرف و د یوارهایها در پشت د که سال یعضو گریعبارت د به

کشور عقب افتاده،  کیبه عنوان  رانیاز جامعه ا یرواقعیغ یریو القائات سرکردگان تصو غاتیتبل

 یم وجهباره مت کیو ... داشته است، به  یابانیخ یها یریبه شدت تحت فشار و اختناق، درگ یمردم

 یمحروم بوده و حت یحقوق انسان نیتر ییسازمان از ابتدا التیها که در تشکسال  نیه در همه اشود ک

 ییدر فضا رانیها را نداشته است، ملت ا یآزاد گریاز د یخانواده و برخوردار لیامکان ازدواج، تشک

و  نیتر یمردم امروز به  قو نیهم نهبه پشتوا زین رانیاند و نظام اکرده  شرفتیو پ یکامالً متفاوت زندگ

 شده است. لیکشور منطقه تبد نیمقتدرتر

 نیمجاهد یشورش یهااست که کانون  یاآور عمر از دست رفته  امیدر واقع پ یاساس یها تناقض نیا

سازمان  یاز اعضا یاریکرده است. بس لیفرقه در درون خودش تبد نیا یفروپاش یهاخلق را به کانون 

 یآنان برا یها زهیگشوند که ان یرو به رو م ییها تیپروژه، با واقع نیدر ا یاجبار یرغم همکار یعل

 دهد. یم شیاعتراض و فرار از فرقه را به شدت افزا

امکان  نگیتوریو مان یفن یها خلق با کنترل نیمجاهد یپروژه، اعضا نیدر ا تیچند در روند فعال هر

کنند، اما به هر  ینم دایرا پ یمجاز یمرتبط در فضا ریسرزدن به اخبار و اطالعات غ یبرا یچندان

 یفروپاش بحرانخلق شده است که  نیامروز مجاهد لیبه پاشنه آش لیتبد یشورش یپروژه کانون هاحال 

 داشته خواهد داشت. یممکن در پ زیرا ن التیتشک نیکامل ا

 بیتقر یاز خبرگزار برگرفته
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 یشورش یهاکانون 

 .دینظام را سرنگون کن دیتوان یگفتند که شما م یخلق م نیمجاهد

 چهارم قسمت

به عالوه هوش  شیباال اریبس یفعال، پرجنب و جوش و سرزنده است. انرژ اریبس ینوجوان محسن،

که  نیا یاش برا هیو روح یانرژ نیکند. البته هم میترس شیبرا یخوب ندهیتواند آ یکه دارد م یخوب

 زمانبه دام سا یمدت ینشده و باعث شد تا برا تیدرست هدا یانجام دهد، در مقطع یمهم یکارها

به  شیاست. عمو مانیرا انجام دهد که اکنون به شدت از انجام آن ها پش ییخلق افتاده و کارها نیمجاهد

فرقه را خورده و جذب آن ها  نیا بیبه آلمان رفته و در آنجا فر لیتحص یبرا شینام عبدالله سال ها پ

است که  دهید یدر خانه م رهاند، هموا خبر نداشته شیاز عمو گریکه د ییها شده است. در طول سال

کنند، اما در  یو دعا م هیعبدالله گر یآزاد یبرا ونیزیسرکردگان سازمان در تلو دنیبا د شیبزرگترها

که در  یانتیحداقل خ ش،یها تیخلق، سوابق و جنا نیسازمان مجاهد قیدق حیتوض یبرا یفضا کس نیهم

توانست نقطه قوتش باشد و او را در  یکه م مسأله نینداده است و هم حیاو انجام داده، توض یحق عمو

بدل شده است که خودش را در معرض دام  یبه نقطه ضعف د،یآگاه و مصون نما یفرقه رجو بیبرابر فر

 سرپل فرقه قرار داده است. 
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دار است. خدا را  سال سن دارم. خودم محصلم و پدرم هم مغازه دارد و مادرم خانه 00محسن هستم.  من

من و خواهر و  یبرا یاند ولدرس نخوانده  شتریب یی. پدر و مادرم تا راهنمامیندار یبد یشکر زندگ

 کشند. یزحمت م یلیخ میبرادرها

به آلمان رفت و در آلمان جذب  لیدامه تحصا یپس از انقالب برا ییمن در دوران دانشجو یعمو

بار اسم  نیپدربزرگ و مادربزرگم متوجه شدم. اول یبار در صحبت ها نیرا اول نیخلق شد. ا نیمجاهد

از  یتصحب ونیزیزمان که تلو دم،یپدربزرگ و مادربزرگم شن یهاخلق را در صحبت  نیسازمان مجاهد

 میکرد. اسم عمو یم هیداد مادربزرگ من گر یمورد نشان م نیدر ا یمستند ایکرد  یسازمان م نیا

 که خدا عبدالله را نجات دهد. کردیکرد، دعا م یم هیعبدالله بود و مادر بزرگم هم هر بار گر

با سازمان  شتریب ییآشنا یکه من را برا یلیاز دال یکیکردم.  دایفرقه در تلگرام ارتباط پ نیبا ا خودم

 کجاست؟ میخواستم بدانم عمو یبود که م نیکرد، ا یم بیخلق ترغ نیمجاهد

مختلف؛  یگروه ارتباط گرفتم، شروع کردند به درخواست کارها نیا یکه من با اعضا نیاز ا بعد

به  یمرتبط شدم. شخص یشاد کیکانال پ نیو ... من با ادم یسیآن ها، شعارنو یبرا غیتبل رینظ ییکارها

کرد و به  یرفمع یگریزن؟! ماهان من را به شخص د ایشخص مرد بود  نیادانم  ینام ماهان بود که نم

شخص که اسمش بشارت است،  نیا ییرا با راهنما یده یکه انجام م ییبه بعد کارها نیمن گفت از ا

 انجام بده. 

کرد و  ینم یسؤال کردم که معموالً صحبت میدر مورد عمو یکردم، چند بار یبا بشارت صحبت م من

ام و به روابط  دهیتو را د یعمو انهیمراسم سال یبار تو کیبعدها به من گفت که  یداد. ول ینم یجواب

گردد تا او  یاش دنبالش م بدهند که برادرزاده غامیکنند و پ دایرا پ میسازمان گفته است که عمو یعموم

نشد. اصالً  دایمن پ یوقت هم عمو چیوقت انجام نشد و ه چیتماس ه نی. اردیهم با خانواده اش تماس بگ

اگر مخالفت مختلف، مثالً  یها که در سازمان افراد را به بهانه میا دهیمرده! ما شن ایزنده است  میدان ینم

مرا هم کشته باشند! اآلن فکر  یکند. ممکن است عمو یدرز نم رونیهم به ب یخبر چیکشند و ه یکنند، م

دهند و از من سوءاستفاده کنند.  یت با من نقشه بوده که فقط من را بازبشار یصحبت ها یکنم همه  یم

را از من  یرجو میچسباندن عکس مسعود و مر ای یسیوارنوید وار،یبه د هیمثل چسباندن اعالم ییکارها

کنم تا آن ها جذبش کنند.  یرا به او معرف یجذب کنم. افراد رویداشت که من ن اصرار یلیخواستند و خ

 نینبود که بخواهم به ا یکس یکار را انجام بدهم، ول نیخواستم ا یالبته من هم چون اعتماد کرده بودم، م

را  یهم کس نیمه یدوست ندارم، برا ادیدهم و ز یرا اکثراً تنها انجام م میکنم. من کارها یگروه معرف

 نکردم. دایگروه پ نیارتباط با ا یبرا

سطح شهر پخش کنم،  یرا تو یرجو میبود که عکس مر نیکه بشارت از من خواسته بود، ا یکار نیلاو

 نیقبل از ا دیاز زنان دارد و با تیدر حما یسخنران کی یبه زود یرجو میگفت مر یچون بشارت م

من  بههم  ییها کار را انجام ندادم. آموزش نیمن ا یدر سطح شهر پخش شود، ول میعکس مر یسخنران

 ییویدینشان بدهم که ثابت بشود و لمیاز شهر را در ف ییمثال به من گفته بود که المان ها یداده بود، برا

شهرها  یکه تو یمعروف یمکان ها ایها  کوچه یها، تابلوها نی. پالک ماشرانهیا یکه ضبط شده حتماً تو

از  رونیگفت در زمان تردد در ب یم ثالً داد. م یرا هم آموزش م یتیموارد امن شیها هستند. در آموزش

هم  یمجاز یفضا نهی! در زممیماسک به صورت بزن یو حت دیتردد کن نکیخانه با نقاب و کاله و ع
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 یاستفاده شود، اکانت یمجاز یاز دو اکانت در فضا دیداده بود، بارها به من گفته بود که با ییآموزش ها

 .رمیبا آن ها ارتباط بگ دیوقت نبا چیخودم هست که با آن ه یکه نام شخص

از افراد فوت شده در  یکیکه صورتم را پوشانده بودم، از خودم گرفتم و در آن به  یدر حال دئویو کی

خلق  نیفرد را به من بدهند و من در مجاهد نیا تیگفتم و خواستم که مسئول تیخلق تسل نیسازمان مجاهد

 بشارت مرتبط کردم تا او را جذب کند که موفق هم شد. را هم به نینفر به نام ام کیخدمت کنم! 

از کالس ها را با هم  یکودکان و نوجوانان با من هم دوره بود و ما بعض یدر کانون پرورش فکر نیام

کودکان صحبت کردم، در مورد اغتشاشات  یدر کانون پرورش فکر نیبار با ام نی. اولمیرفت یم گرید

را جلب کنم  ظرشکردم ن یگفت. کم کم سع یاو هم از اعتراضات م میگفت یماه بود، از اعتراضات م ید

او هم  یبکن یکار یتوان یدادم که تو هم م شنهادیمن خوشش آمده بود، به او پ یو چون از حرف ها

درست  یگروه تلگرام کیکردم،  یرا به بشارت معرف نیانجام بدهد. بعد از آن، ام یآماده بود که کار

صحبت کرد و او را قانع کرد  نیامبه بعد بشارت با  نجای. از امیو بشارت عضو آن شد نیمکردم، من و ا

 کند. یکه با من همکار

شماره  کیو  یکانون شورش دیبگذار دیتان هم با میو اسم ت دیبده لیتشک میت دیبشارت به ما گفت که با 

کار  ییو تنها دیانجام ده یکار مهم دیتوان ینم یبدون کانون شورش گفتی. او مدیانتخاب کن شیهم برا

 یها گفت کانون یم وباشند. ا یکانون شورش ینفر اعضا 1تا  1 نیندارد. قرار بود ب جهیکردن نت

 ریاز خودشان بروز بدهند. نظ ییکنند که کارها بیمردم پخش باشند و مردم را ترغ نیب دیبا یشورش

 گفت شما قهرمان یکرد و م یم فیاز من تعر یلی. بشارت خرهیو غ سیهجوم بردم سمت پل ایآتش زدن 

با نظام  دیتوان یشما م د،یده انجام یبزرگ یکارها دیتوان یم د،یهست رانیخلق در ا نیمجاهد یها

بزرگ  یلیکرد خودشان را خ یم یسع شهیهم .دییو نظام را سرنگون نما دیمبارزه کن یاسالم یجمهور

 نیکه ما ا یکرد در زمان یم ینشان دهد و با چسباندن ما به خودشان ما را هم بزرگ نشان بدهد. سع

سمت مسئول  ی. در کانون شورشمیداشته باش یحس خوب اکاره نینسبت به ا م،یده یکارها را انجام م

کردم، کارم را درست انجام دهم  یم یشده بود سع جادیکه در من ا یحس نیکانون را به من داده بود. با ا

 را دارم. تیمسئول نیا اقتیو خودم را نشان بدهم و ثابت کنم که ل

را که  نیشهر قرار است تجمع برگزار شود، من هم ام یاصل دانیبار بشارت به من گفت که در م کی

ردم آتش روشن کنم ک ینبود! سع یشلوغ بود، اما خبر یخواستم جذب کنم با خودم بردم آنجا، کم یتازه م

 نیکه مأمور یاکردم از چند نقطه  یم یبرگشتن سع نیو مردم را دور خودم جمع کنم که نشد. در ح

و سمت ما آمدند  دندیمن را د یجیبس یکه دو نفر لباس شخص رمیمستقر هستند عکس بگ یانتظام یروین

که بازداشت نشوم مجبور  نیبودم از ترس ا دهیترس یلیمن هم خ د،یکه چرا عکس گرفت دیو از من پرس

دوستم فرار  نیسمت من، هم داز آن ها را زدم و نفر دوم که آم یکیبشوم،  ریدرگ نیشدم که با مأمور

 کرد و بعد من هم موفق شدم هر طور شده فرار کنم.

بود  یهرمانشوم و فرار کنم، همان حس ق ریدرگ نیکنم با مأمور دایکه باعث شد من جرأت پ یاصل عامل

و دست به  مینیمسأله باعث شده بود تا ما خودمان را بزرگ بب نیخلق به من داده بودند. ا نیکه مجاهد

. استفاده از میکه بشارت به ما داده بود استفاده کن یتیامن یاز آموزش ها میکرده بود ی. سعمیبزن یهرکار

 نیهم ی. ولمیدور کن نیمأمور دیشد چهره خودمان را از د یکاله و ماسک به صورت مؤثر که باعث م

 به ما شک کنند. شتریب نیباعث شد که مأمور
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از  یبود که سخن یانجام بدهم، پخش شب نامه برگ کاغذ شیکه بشارت از من خواست که برا ییکارها

شهر، البته  یوارهایبه د میچسباند یم دیآن نوشته شده بود و آن را با یرو یو مسعود رجو یرجو میمر

مهم بچسبانم. من هم  زمراک ای جیبس یها گاهیبه پا کینزد شتریها را ب هیاعالم نیخواست که ا یاز من م

پخش شب  لیاز قب میکارها شتریدر به داخل انداخته بودم. من ب یکار را انجام دادم و از ال نیا یچند بار

بود و بعد  دهیماجرا ترس نیاز ا یلیدادم. البته پسرعموم خ انجام میو ... را با پسر عمو یسینامه، شعارنو

 نیمجاهد لپنتیکه از من خواسته بودند که همزمان با مراسم و ییجواب من را هم نداد. کارها گریاز آن د

کار را انجام  نیکه البته من ا میبگو کیمراسم را به آن ها تبر نیبود که ا نیانجام بدهم، ا سیخلق در پار

 ۰۱و در سالگرد حمله به پادگان اشرف در  رمیاز خودم بگ ییویدیو کیدادم. بعد از من خواسته بود که 

 اقدام را محکوم کنم. نیا ن،یفرورد

را  یحمله چه اتفاق نیساله با محکوم کردن ا 00نوجوان  کیآمد که من  شیسؤال پ نیخودم ا یبرا البته؛

 ادیتو ز رینظ یکه در جواب به من گفت افراد دمیل را هم از بشارت پرسسؤا نیرغم خواهم زد؟! ا

 یمتذکر م شهی. هممیکن دایدست پ یمهم جهیبه نت میتوان یشدن محکوم کردن آن ها م ادیهستند که با ز

 ی. بشارت مدیریتأث یکه ب دیفکر نکن نیوقت به ا چیشما و حضورتان مؤثر است و ه یشدند که کارها

 دهند. یخودشان را نشان م شهیشما هم راتیدارند و تأث ریشما تأث یگفت همه کارها

بود که هر زمان و هر نقطه از شهر که شلوغ شد  نیا میکه به ما گفت انجام بده ییاز کارها گرید یکی

ً ف  یخودم را به مرکز شلوغ عیها بودم تا سرمنتظر فراخوان  شهی. من هم هممیکن یبردار لمیرا حتما

 .رمیبگ لمیف زیبرسانم و از همه چ

کردند،  یم یکه با من همکار یگریکه کسان د یدر حال دم،یترس یکارها نم نیمعموالً از انجام ا من

کننده در من  کیتحر یها بود که با آن حرف یبه خاطر احساس شتریمن ب دنی. نترسدندیترس یمعموالً م

 دند.به وجود آورده بو

 یها هستم و اگر هم بخواهد اتفاق نیافراد پشت من هستند و من هم با ا نیگفتم ا یبه خودم م شهیهم من

 کنند. یها کمکم م نیرخ دهد، ا

کردند،  یکمک جمع م هیسور یداشتند برا یبار در حرم حضرت معصومه، دو نفر با لباس نظام کی

مرتبط و  یسازمان فرستادم. با کانال ها یکردم و برا یلمبرداریافراد ف نیاز ا یمن هم به صورت پنهان

مختلف را به  ادافر یکردم چند بار یبود، سع ابیکانال راسو یکیآشنا شده بودم،  انیجر نیبا ا یمواز

 یکردم و به آن ها دادم که البته نم یاغتشاش طراح یکنم. دو بار هم فراخوان برا یمعرف ابیکانال راسو

 !ر؟یخ ایکرد  دایار پدانم انتش

مثال در روز کارگر با  یخاص و برا طیشرا یخواستند مثالً با موضوعات خاص برا یمن م از

 یکه کارگرها به آن دچار هستند را در مصاحبه مطرح کنم و تا م ی. مشکالترمیکارگرها مصاحبه بگ

 و مشکالت آن ها صحبت کنم. یبدبخت تیاز وضع میتوان

 رد،یجرقه بزنم و کار کنم تا اغتشاش صورت بگ کیمن خواسته بودند هر جا که شلوغ شده بروم و  از

 !یما ارسال کن یو برا یریبگ لمیف یتا بتوان یاغتشاش بساز دیگفت با یبه من م یعنی
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نفر  کیکردم.  یمعرف ابیمشغول به کار بود را به کانال راسو یکارگر جیکه در بس یاز افراد یکی

خودمان را  یکانون پرورش فکر رکلیکردم. مد یمعرف ابیکه قبال شاگرد مسجد بود را به راسو گرید

 کردم! یهم معرف

بود که ثابت کنم که من  نیمن ا لیدل نیگروه کار کردم و بزرگتر یگروه مرتبط شدم و برا نیبا ا من

کنم، البته آن ها  ینم دایپ یگرید لیبزرگ انجام بدهم. دل یتوانم کارها یام و م هستم من بزرگ شده یقو

 کردند. تیحس را در من تقو نیهم هم

ام. سازمان مرتبط بوده  یتکارانیام که با چه جنا دهیام، فهمکرده  قیگروه تحق نیکه در مورد ا اآلن

 یوجه موج مثبت چیتواند به ه یکس نم چیشناخته شده و ه رانیدر ا یخلق فقط به صورت منف نیمجاهد

کردم،  یم یآن ها همکار اب یسازمان جذب کند. قبالً وقت نیرا به ا گرانیسازمان اعالم کند و د نیاز ا

را انجام  ییکارها نیچن نیهمان منافق ایخلق  نیعنوان دوست نداشتم باور کنم که سازمان مجاهد چیبه ه

بماند. حاال فقط  یباق کردم و دوست داشتم آن احساس غرور در وجود من یداده است. احساس غرور م

 نیسمت چن گریاستفاده را بکنم و د تینها واهمخ یکه به دست آوردم م یاو از فرصت دوباره  مانمیپش

 روم. ینم ییکارها

 فارس یخبرگزار یاسیاز گروه س برگرفته
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 یشورش یهاکانون 

 !یاشده  دیات مف جامعه یگفتند تو اآلن برا یمن م به

 پنجم قسمت

گفتن داشته باشد.  یباعث شده تا در عرصه هنر حرف برا وایذوق و استعداد ش ف،یلط اریبس طبع

است که به قول خودش با ورود به  یدختر وایکشد. ش یهم م یقشنگ یها یدارد و نقاش ییبایز یشعرها

 نی)منافق لقخ نیدر دام سازمان مجاهد زیاش عوض شده و همانجا ن یزندگ تمیر کبارهیبه  یمجاز یفضا

 یکارش در فضا جهیخلق نت نیبا مجاهد ی( گرفتار شده است.  هشت ماه ارتباط و همکاریفرقه رجو –

 یسرپل آنان مجاب به همکار بیسازمان هم واهمه داشته، بر اثر فر نیبوده است. او که از نام ا یمجاز

 گردد. یجبران م یبرا یست که به دنبال فرصتو شرمنده ا مانیشود و اکنون آنقدر پش یم
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 یادامه دادم، شعر م پلمیرا تا د التمیکنم، تحص یم یساله، مجرد، با مادرم زندگ 01هستم،  وایش من

داشته باشد، ندارم.  یکه منبع درآمد مشخص و ثابت یکارها، اما کار نجوریکنم و از ا یم ینقاش سم،ینو

 یبا مادرم زندگ یشود، دو نفر یکه بعد از پدرم به ما پرداخت م یالبته خودم دنبال کار نرفتم. با مستمر

 .میکن یم

بود  یمن جور یتریتوئ یشدم. اول کارها تریتوئ یبار وارد شبکه اجتماع نیاول یبرا شیماه پ 01 حدود

 تیتوئ یآمد را ر یرا که خوشم م ییشعرها ایگذاشتم،  یخودم را م یهاکه با مضمون شعر بود، شعر

موضوعات  دم،یپسند یگذاشتند و من م یم گرانیشعرها که د نیاز ا یهم برخ یکردم. گاه یم

شدم و همانجا  دهید یلیباال رفت و خ یلیخ میهافالوئر یمدت کیداشت. بعد از  یاسیو س یاعتراض

 یها چه کسان نیدهم ا صیتوانستم تشخ یبه سراغم آمدند. اول که نم نیهمان منافق ایخلق  نیمجاهد

همان فضا در  ریهم تحت تأث نتشکر کرد، م میها تیگذاشت و در آن از توئ یکامنت مینفر برا کیهستند. 

 مایا سآمد و خودش ر رکتیانجام دهم! بعد همان فرد به دا یشتریتوانستم کار ب یجواب گفتم که کاش م

کن. آن  یبا ما همکار ایب ؟یبکن یکار یتوان یهم داشت. گفت چرا نم ییباال یهاکرد. فالوئر یمعرف

 د؟یشما جزو کدام گروه هست دمیبودم. پرس دهیرا شن انشناختم، فقط اسمش یخلق را نم نیموقع من مجاهد

 دمیترس دمیاسم را شن نی! تا امیما مجاهد خلق هست ستند،ین یها که عدد نیگفت نه ا د؟یسلطنت طلب هست

جواب  گریها چطور است. من د نیدانستم که کار کردن با ا یکنم. اصالً نم یو گفتم من با شما کار نم

 کرد. یریگیپ یلیاو خ یرا ندادم، ول مایس

 نیمجاهد یاو هم از اعضا دمیبه نام سهراب آشنا شدم، بعداً فهم یبا فرد تریتوئ یبعد در همان فضا یمدت

کرد اعتماد  یشروع کرد و سع یمعمول یهاعمل نکرد و با حرف  مایمثل س ییآشنا یخلق است. ابتدا

طرف باش!  یکرد، گفت تو ب یخلق معرف نیمجاهد یکه خودش را از اعضا نیمن را جلب کند. بعد از ا

و  یا ما را شناخته نظام غاتیتبل قیمدت از طر نیو در ا یسال سن دار 01طرف قضاوت کن! اآلن  یب

 .دیگو یم یخود ما را هم بشنو! من هم فکر کردم که منطق یها صحبت ایحاال ب

داد و  یم حیمن توض یچند ماه سازمان را برا نی. در ادیماه طول کش نیما به تلگرام رفت و چند ارتباط

 اند! مدت به ما ظلم شده است و در مورد ما دروغ گفته نیبود که در تمام ا نیفقط حرفش ا

بود،  یقشنگ یها هم حرف شیها حرف نیبدهم. ب صیتوانستم درست و غلط را تشخ یهم واقعاً نم من

کردن  ثاریا ران،یا یمثل عشق به وطن، فدا شدن برا ییکرد، شعارها یبود که آدم را جذب م ییشعارها

 د؟یمردم ما را کشت راکه چ نیکردم، مثالً ا یبا سهراب بحث م یلیخ لیزد. اوا یها را م حرف نجوریو ا

صبور  یلیاو هم خ د؟یدیکشور خودتان جنگ هیو عل دیما همدست شد هیو با صدام عل دیچرا به عراق رفت

منبع  چیسراغ ه گریداد و من هم که د یمن را جواب م یهاشود، همه سؤال یکه عصبان نیو بدون ا

خوب بلد بود و در  یلی. کارش را خدماعتماد کر شیهاکم به حرف کم  رفتم،ینم قیتحق یبرا یگرید

 دو سه ماه من را متقاعد کرد که به آن ها ظلم شده است. نیطول ا

اند و هستند و مردم خودمان را کشته  ستیو ترور تکاریخلق جنا نیبودم که مجاهد دهیشن ونیزیتلو در

ها در مورد  حرف نیمردم هم هم نی. بدمینام آن ها ترس دنیبا شن لیدل نیکردند به هم یم یگذاربمب 
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تفکر را دارند که  زطر نیشناسم، هم یکه م یهم عموم کسان یمجاز یشود. در فضا یفرقه زده م نیا

 یگروه برود. اما من خام چرب زبان نیسمت ا ستیحاضر ن یو کس تکارندیخطرناک و جنا یلیها خ نیا

 یکه همکار دیرس نجایبه ا دهیشن کباری نیرا بشنوم. هم شیها بار حرف کیسهراب شدم و با خودم گفتم 

 ها را آغاز کردم.  نیبا ا

را بنا به  # براندازمکوچک مثل  یلیخ یها کوچک شروع شد. اول هشتگ یلیخ یما از کارها یهمکار

نبود و در  یکار مهم نیگرفتم. به نظرم اصالً ا ینوشتم و از آن عکس م یگفته سهراب کف دستم م

 نیا نکیل رابگذارند. سه یو عکسش را م سندینو یموارد هستند که کف دستشان شعار م نیهم ا تریتوئ

سهراب  یکار را کردم، عکسش را برا نی! استین یمهم زیکه چ دمیداد و من هم د یها را به من نشان م

 یم یسع لیخواست. البته اوا یم یشتریب یجا ختم نشد و بعد از من کارها نیفرستادم، اما کارمان به هم

 دیبا دیخانم هست کیکه چون شما  میدار یقانون کیگفت که ما  یمدت کی. بعد از اوردیکرد به من فشار ن

وغ به اسم فروغ وصل کرد. از آنجا به بعد من کارم را با فر یو من را به خانم دیما کار کن یها با خانم

خواست و من هم  یمختلف م یاز من کارها وستهیادامه دادم. فروغ مثل سهراب نبود که مراعات بکند، پ

 دادم. یخواست را من انجام م یم یکار ربود و او هم ه ختهیترسم ر گرید

با  ،یندار بونیاعتراضت تر یبرا یول ،یمعترض رانیا یفعل طیبه من گفت که تو اآلن به شرا سهراب

ما به گوش  بونیاز تر یتوان یاعتراضت را م یاما صدا ،یکه ممکن است ما را قبول نداشته باش نیا

خواستم هر طور شده  یبودم که م نیچنان ناراحت و خشمگ ی. من در آن دوره از نظر روحیهمه برسان

منفعل  گریگفت تو د یبه من م وستهیسهراب هم که پ یهاقیاعتراضم را بلند کنم. تشو یصدا ییجا کی

من  زهیحرف ها انگ نیو ا یبه هموطنانت کمک کن ،یکن جادیا رییتغ یتوان یو م یا فعال شده ،یستین

کردم که در حال کمک به  ی! من هم حس میاشده  دیات مف جامعه یگفت تو اآلن برا یشد. به من م یم

 کشورم هستم.

که با  یمهم بود. وقت میبرا میمسأله شعرها یلیشتم و خعالقه دا یلیخ میمن به شعرها گریطرف د از

کرد  یدادم، سهراب کار یرا قرار م میهم داشتم که در آنجا شعرها یکانال تلگرام کیسهراب آشنا شدم 

 یشعرها ی. بعد برخدبودن کیهمه ف ایکردند که البته گو دایپ شیکانالم افزا یتعداد اعضا کبارهیکه 

نفر خواند و  کیرا  میاز شعرها یکیبار هم  کیداد و  یخلق قرار م نیمجاهد تیام را در سا یاعتراض

کنند، نه آن  یکار م میکردم آن ها دارند برا یفکر م دمیرا که د زهایچ نیآهنگ درست کردند. ا شیبرا

 کنم! یآن ها کار یکه من برا

را از مادرم  زیچ چینگفتم، اما چون ه یزیچ یکردم، به کس یخلق کار م نیکه با مجاهد نیمورد ا در

 یام که از اعضابه نام سهراب آشنا شده  یبا فرد یمجاز یکردم، به او گفتم که در فضا یپنهان نم

 یهاها آدم  نیکه ا فتمخالفت کرد و گ داً یزند. اولش شد یها را محرف  نیخلق است و مثالً ا نیمجاهد

کردم، چون به سهراب قول داده بودم که  ینم ینرو! اما من توجهها  نیهستند و اصالً سمت ا یخطرناک

کس  چیبه ه لیام و خواهرم هم متوجه شدند. اوامادرم، دختر خاله  قیاز طر طرف باشم. بعداً  یمثالً ب

خلق مرتبط هستم، اما بعد از  نیمن با مجاهد اندبد یخودم هم سخت بود که کس یگفتم، چون برا ینم

موضوع با جمع دوستانم صحبت کردم. همه کامالً  نیراجع به ا گریشد، د یخودم عاد یکه برا یمدت
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نکنند.  دایتو را پ گریرا پاک کن تا د ترتیام گفت اکانت تلگرام و توئدختر خاله  یمخالفت کردند، حت

 .نبودم یکار نیکرده بودم و حاضر به همچ دایخودم پ البه کان یقلب یوابستگ کیمن  یول

 کیآمد و  یم کباریسرش شلوغ بود و هر چند روز  یلینبود، خ یمیبا سهراب فرق داشت. صم فروغ

 یانجام م شیرفت تا چند روز بعد. من هم کارها را به سرعت برا یخواست و بعد م یاز من م یکار

مختلف نصب کن و عکس  یو در جاها سیبنو یبا موضوع برانداز ییهاتراکت  گفتیدادم. مثالً م

خواست. مثالً  یم یمختلف یمختلف شعارها یها بفرست. بسته به مناسبت میو برا ریبگ لمیف ر،یبگ

فرستاد تا چاپ کنم.  یم میسازمان را برا انگذارانیبن . عکسدادیم یشعار کیسازمان  سیسالگرد تأس

کردم،  ین کار را میا رونیب دینداشتم و با نتریسخت بود. چون خودم پر اریبس میچاپ عکس هم برا

 نیا ایرا نشناسد،  یرجو میکم سن و سال باشد و مسعود و مر یلیرفتم که صاحب مغازه خ یم ییجاها

عکس از  کی ایعکس از مسعود  کی شیالدادم که در البه یچاپ م یعکس مختلف را برا 01که مثالً 

ساعت و محل خلوت  کیدر  نشهرک خودما یو در انتها گرفتم یها را مباشد. عکس  یرجو میمر

 یکردم و برا یم هیته لمیچسباندم و عکس و ف یم واریشعار کنار هم به د کیها را در کنار  عکس

باشد،  یها تکرار عکس دیکردم چون نبا یها را پاره مفرستادم. بعد از هر بار هم عکس  یفروغ م

کردم، در  یم تیفعال یکانون شورش کی نامهر بار به باشند. در واقع من  یتکرار دیها هم نبا مکان

هم  نیهم یدارند و برا یادیطرفداران ز رانیخلق در ا نیخواست نشان بدهد که مجاهد یواقع فروغ م

 کیهر بار با نام اند.  نفر انجام داده نیکارها را چند نیکردم که تصور شود ا یکار م دیطور با نیا

متعدد.  یها مختلف در مکان یها با خط ییعکس متفاوت و شعارها یسر کیهربار با  ،یکانون شورش

 گسترده هستند. یشورش یهاکانون  میانجام شود که نشان بده یقرار بود کار

کند. هر کانون  ینظام اعتراض و اقدام م هیجمع چند نفره است که عل کی یاز کانون شورش منظور

اش را هم  شماره یو عکاس یلمبرداریف ایها در زمان اتصال پوستر دیشماره دارد که با کی یشورش

 کیفقط  لانجام داده است. من او یکار را کدام کانون شورش نیتا مشخص شود که ا سدیبنو ای دیبگو

 کیا هر کدام ب یکرد. برا دایبه من اختصاص پ یو چند شماره کانون شورش نیشماره داشتم، بعداً چند

نفر انجام داده  کیکارها را  نیکردم تا معلوم نشود ا یمتفاوت انتخاب م یها نوشتم و عکس یدستخط م

 است.

 یو کانون حداقل متشکل از دو نفر است. برا یبده لیتشک یواقع یکانون شورش دیگفت تو با یم فروغ

! من هم به یکن شرفتیو پ یحد و اندازه نمان نیتا در هم یکن دایرا پ گرینفر د کیحداقل  دیبا نیهم

و مطمئن  ستیخلق ن نیبا مجاهد یحاضر به همکار یکس انمیدانستم که در خانواده و اطراف یم یخوب

از من  دییایام گفتم که ببه دخترخاله و پسرخاله  یبار به شوخ کیکند.  یبه من کمک نم یبودم کس

نکردند.  یآن ها من را مسخره کردند و همکار ی. هر دوسمیشعار بنو وارید یتا من رو دیکن یلمبرداریف

گفت تو که  یداد، مثالً م یم یتر بیعج شنهاداتیکند. او هم پ ینم یهمکار یگفتم که کس یبه فروغ م

و  رندیپالکاردها را بده دستشان بگ نیکن، ا دایبرو در کوچه مثالً چند تا بچه کوچک را پ ،یرا ندار یکس

کار واقعاً  نینشود. ا دهیشان د تا چهره رندیصورتشان بگ ی! بگو پالکاردها را جلوریبگ لمیعکس و فتو 

و در واقع سازمان مرا  ستیها چعکس  نیدانستند که ا یها اصالً نم شرافتمندانه نبود، چون آن بچه

هم از من خواستند که کمک کنم! آنجا هم  وندارانیاعتصاب کام هیمجبور به سوءاستفاده کرده بود. در قض

ظاهر شدم! اول از همه به من گفتند که اعتصاب  ونداریدختر مجرد در نقش کام کیمن به عنوان 



                                        0011سال   بهار                                                                           العاده فوق خبرنامه  –انجمن نجات 

  
26 

 
  

 

شده بود. بعد  لیموضوع در تلگرام تشک نیبابت ا ییهااست شروع شود و سوپر گروه  قرار وندارانیکام

ظاهراً همه  دمیمطلب بذار. من اول با اسم دختر وارد شدم، دها بشو و سوپر گروه  نیبه من گفتند وارد ا

به من  وغهستند! اسمم را عوض کردم و شروع به مطلب گذاشتن کردم. مطالب را فر ونیرانندگان کام

 دایادامه پ دیاعتصاب با ایاند  مقاومت کرده نیدر برابر مأمور ایشده،  یریدرگ ییداد که مثالً در جا یم

 ها.جور حرف  نیاند و از اکرده  تیحما ندارانویکه مردم از کام نیا ایکند، 

 یبود که فروغ م 01سال  یاز موضوعات برا یکیشعر بخوانم.  شانیدادند تا برا یمن موضوع م به

موضوع شعر گفتم و بعد  نیهم یاند! من هم براخلق اعدام شده  نیاز مجاهد یادیگفت در آن سال تعداد ز

 یلیکه خ ادمفروغ فرست یرا ضبط کردم و برا میخانه، شعر را خواندم و صدا یدر پارک رو به رو

 استقبال شد.

ماه هم چند ماه اول به  8 نی. از ادیماه طول کش 8که من با آن ها ارتباط برقرار کردم، حدود  یزمان از

 یهم م یاز من خرابکار د،یکش یطول م شتریب یلیاگر خ دیو مجاب کردن من گذشت و شا ییآشنا

کار به  خرهشد و باأل یتر مخواستند، سخت و سخت  یکه از من م ییخواستند. چون روند کارها

 یریمس نیمن باعث شد تا سرانجام ا یری. دستگدیکش یجور کارها هم م نیو آتش زدن و ا یخرابکار

برد، قطع شود و در واقع نجات  یجبران و خطرناک م رقابلیغ یکه داشت من را به سمت انجام کارها

 یها که کار مهمتراکت نوشتن  نیگفت ا یم وستهیها هم بود، مثالً فروغ پ بحث نیا یهاکنم. زمزمه  دایپ

را با خودت همراه  گریدو نفر د یکی دیگفتند تو با یتوانند انجام بدهند. به من م یها را همه م نیا ست،ین

 بود. جیبس گاهینمونه آن آتش زدن پا کیکه  یانجام بده یمهم تر یکارها یتا بتوان یکن

را نشان ندهم  ییجا ایگرفتن، عالمت  لمینشوم. در زمان ف بیکردند که مراقب باشم تا تعق یم دیتأک یلیخ

اسم  نیه نکنم. چندعنوان استفاد چیکنار خانه باشد. از اسم خودم به ه دیباشد، نبا ییقابل شناسا تیکه موقع

نتواند رد  یدادند تا کس یم وزشآم یلیو تلگرام هم خ یمجاز یارتباط در فضا یمستعار داشتم. برا

وجود نداشته و  نیمأمور یبرا یپنهان زیچ چیشدم، متوجه شدم ه ریکه دستگ نیکند. اما بعد از ا یریگ

 اشراف داشتند. میکامالً بر کارها

شد. من را روشن  یریجلوگ میخطا یکنم از ادامه کارها یشدم! فکر م ریکنم دستگ یاحساس نم من

کنند،  یکنند، آن کار را م یکار را م نیکنند، ا یاعدامت م ،یشو ریکردند. به من گفته بودند اگر دستگ

ً از مادرم دلسوزتر بو نیبدهم که ا حیدانم چطور توض یاما اآلن نم . من شرمنده شدم، من دندها واقعا

که  نیکه که کردم متأسفم و با ا ییرا رفتم. بابت کارها یغلط ریکه چه مس دمیچار تضاد شدم، تازه فهمد

ام را  ینید یسال دوباره باورها 00خواهد جبران کنم. من بعد  یدلم م ینخواسته، ول یزیاز من چ یکس

شد. به من کمک کردند با خدا  جادیمن ا یدر زندگ یدیخوانم، فصل جد یبه دست آوردم، اآلن نماز م

 کنم.                                                                               یآشت

 فارس یخبرگزار یاسیاز گروه س برگرفته
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 یشورش یهاکانون 

 شدم! ریخورده: خوشحالم که دستگ بیفر جوان

 ششم قسمت

اش  روز است. تخصص و عالقه یُمدها نیمنطبق با آخر یا افهیو ق پیساله با ت 00 ینوجوان یعل

 ییهم کرده است. با ورزش پارکور هم آشناست و آشنا یساز است و با وجود سن کم اش آهنگ یقیموس

درست  پیکل هرابط نیسبب شده تا بتواند از خودش و دوستانش در هم زین نیتدو یافزارها نرم یبا برخ

مسأله  نیاش باور ا افهیو ق پی. در نگاه اول سن و سال کم و تدیمنتشر نما یاجتماع یها کند و در شبکه

( یفرقه مخرب رجو – نیمنافق یستیخلق )گروهک ترور نیکند که او با سازمان مجاهد یرا سخت م

 پیت نیآن هم با چن دینسل جد شاتیگرا یرسد عالقه، دغدغه و به طور کل یمرتبط بوده است. به نظر م

 چیو دوستانش ه یعل رایفاصله داشته باشد. ز یستیفرقه ترور کی یها شهیها با اند فرسنگ یا افهیو ق

خلق  نیخورده و جذب مجاهد بیفر 01دهه  یو در ابتدا 11دهه  یکه در انتها یبه آن جوانان یشباهت

 شدند، نداشته و ندارد. یم

 یهاروش  بینداشت. او فقط فر یفرقه رجو یها فهمؤل گریو د یدئولوژیبا گذشته، ا ییآشنا چیه یعل

که اصالً بداند  نیرا خورده بود و بدون ا یاجتماع یهاسازمان در شبکه  یهاروز شده سرپل و به  دیجد

 یاحساسات و به قول خودش شستشو کیکند، به واسطه تحر یکار م یاو با چه سابقه  یچه گروه یبرا

و  یسیدست به شعارنو ،یکار گروه کیها درآمده و به همراه دوستانش در  ستیبه خدمت ترور یمغز

 زده بود. یخرابکار یحت
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هفتم درس خوانده  هیکنم و تا پا یم یاست. با خانواده زندگ یسال دارم و شغلم آهنگساز ۰۱هستم،  یعل

 و مجرد هستم.

 یها را نم نیدوست صورت گرفت. من اصالً ا کی قیخلق از طر نیمن با سازمان مجاهد ییآشنا

 ایکرد که ب یاصرار م یلیدانستم. آن دوست من آن موقع خ یخلق نم نیراجع به مجاهد یزیشناختم و چ

 .میکار کن شانیبرا

 یم م،یکن یسیشعارنو م،یکارها شرکت کن نیبود که در شورش و اغتشاشات و ا نیاز کار هم ا منظور

و  میرا آتش بزن جیبس یها گاهیپا ایگفت ب ی. بعد مسیپل یها نیخصوصاً ماش م،یآتش بزن نیماش ایگفت ب

آنقدر در گوشم خواند که مغزم  یکردم، ول یرا رد م شنهاداتشیهمه پ من داد. یم شنهاداتیپ نیکالً از ا

 بکنم. یکار کیرا شستشو داد و باألخره قبول کردم که 

خودشان را عاشق  ند،یآ یدوست جلو م کیطور است که اول به عنوان  نیا یعوامل فرقه رجو وهیش

 دهند. یخودشان را نشان م تیکم واقع خواهند به  کشور کمک کنند، بعد کم یدهند که م یکشور نشان م

دهند. منظور من در  یانجام م یها کار خوب نیکردم که ا یفکر م هیاول یهاظاهر و صحبت  یرو از

 با او مرتبط شده بودم. یمجاز یفضا قیواقع همان عضو سازمان است که از طر

 یها من با آن عضو شد و او هم توانست مغز من را شستشو دهد. در صحبت ییمن باعث آشنا دوست

به کرد.  یم ادیرا ز ازداغشیهم به اصطالح پ یلیکرد و خ یدر مورد مشکالت کشور صحبت م هیاول

 زبه اصطالح نجات کشور شدم، ا یو کمک برا یکه ذهن من آماده شد و حاضر به همکار یاندازه کاف

کنم و آنجا افراد  دایکنم، در اغتشاشات حضور پ یسیبود که ابتدا شعار نو نیمن کار خواست. کارش هم ا

 یرا از من م جیبس گاهیپا ایبنرها  ای سیپل نیماش دنیهم آتش کش یکنم و در مراحل بعد ییرا شناسا

 خواست.

کردم مشکالت  یکنم. فکر م یکشورم و حل مشکالتش کار م یآزاد یکردم که برا یآن زمان فکر م من

 در مغز من جا انداخته بود. یطور نیا یعنیشود.  یحل م قیطر نیکشور از ا

اصرار کرد تا من هم با سازمان مرتبط شوم،  یلیخ نیهم یقصدش به دست آوردن پول بود. برا دوستم

کار  نیا یو دوستانش را برا کانینفر از نزد کیعضو سازمان از دوستم خواسته بود که حداقل  رایز

 کند. یمعرف

 یکرد. او م یکار را م نیگرفتن پول ا یپول هم وجود داشت و دوست من هم کالً برا شنهادیکار پ یابتدا

  .میجوابشان را نده گریو بعداً د میبزن بیبه ج ونیلیدو م یکیو  میبکن شانیبراچند تا کار  ایگفت ب

که  میانجام بده یکار خالف میاصالً ارزش ندارد که بخواه ونیلیو دو م ونیلیم کیمعتقد بودم که  من

رفت، اما دوستم  یم یبه کل لیو فام هیدر و همسا انیهم در م میهم وجود داشت و آبرو یریاحتمال دستگ

 آشنا شدم. دیآنقدر اصرار کرد که با عضو سازمان به نام فرش
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بکنم. ما هم  یکار کیکشورم  یآزاد یکرد که برا بیداد و باألخره ترغ یمغز یمن را شستشو دیفرش

ها و  یمستند از شلوغ هیکار انجام دادن که شامل حضور در اغتشاشات و ته شیبرا میشروع کرد

 بود. یابانیاعتراضات خ

 شیکه کار را برا یپرداخت نشد. البته؛ وقت یپول چیه یپول را قبول کردم ول شنهادیمن هم پ تینها در

من  م،یبدون پول هم کار کن میحاضر بود گریکرده بود که د دایمغزمان شستشو پ یطور م،یشروع کرد

. به نظر من آن مده ینجام مکشورم ا یبرا یکردم کار بزرگ یکردم و تصور م یبه پول فکر نم گرید

 مثل من را چطور آلوده کنند. یدانند جوانان یها واقعاً کارشان را خوب بلدند، م

 . رانیا «میرژ»گفتند  یگفت. البته آن ها م یبد م یاسالم یاز جمهور وستهیپ

 نیها مبارزه کنم اما اکنون ا ظلم نیبا ا دیبکنم با یخواهم کار بزرگ یکردم که اگر م یهم فکر م من

ندارد،  یربط تکارهایجنا نیهم وجود داشته باشد، به ا یاگر ظلم یکنم حت یاعتقاد را ندارم. اآلن فکر م

هم که داشته  یحاال هر مشکل م؛یمشکالت خودمان را حل کن دیکه خودمان با میهست یکشور کیما 

 .میباش

کرده و خود  دیگفتند که خود سپاه پاسداران داعش را تول یگفتند، مثالً در مورد داعش م یدروغ م یلیخ

 دهد، خود سپاه مسئول آن است. یکه داعش انجام م یاند و هر انفجارها هم داعش  یسپاه

 دنید ای نترنتیسرچ ساده در ا کیکه با  ی. درحالمینکرد قیها تحق صحبت نیگاه راجع به ا چیهم ه ما

که سپاه پاسداران  دمیها دروغ محض است. من بعداً فهم حرف نیکه ا میبفهم میتوانست یم لمیدو تا ف

 برد. نیداعش را از ب

و  میگرفت لمیو ف میو شعار داد میدر اغتشاشات حاضر شد م،یگرفت لمیکرد و ف یسیچند بار شعارنو دوستم

کردند.  یکه متعلق به خود فرقه است پخش م یآزاد یمایها را در شبکه س لمی. فمیفرستاد دیفرش یبرا

 ها... رفجور ح نیخلق شورش کردند و از ا نیگفتند که هواداران مجاهد یبعد آنجا م

 ریکه دستگ میریبگ لمیچطور ف م،یضد شورش مقابله کن یروهایدادند که چگونه با ن یما آموزش م به

که  میها را ارسال کن لمیچطور ف م،ینشو ییکه بعداً هم شناسا میریبگ لمیو چطور ف میسیچطور بنو م،ینشو

مدت که  کیدادند.  یبه ما آموزش م زهایطور چ نیبا ارسال متن و ا لم،یها را با ف نیا .میفتین ریگ

ساخت کوکتل مولوتوف را به ما آموزش  وهیها خطرناک تر شد. مثالً ش کم آموزش کم م،یکرد یهمکار

 .میتشاشات از آن استفاده کندادند تا در اغ

 دیکن ییرا که هست شناسا یو مراکز دیها برو ابانیخ یبده، بعد با هم تو لیتشک میت کیگفت که  یم اول

تکه پارچه  کینوشابه و با نفت و  شهیبا ش دیکرد ییکه شناسا نینه و بعد از ا ایدارند  نیدورب دینیو بب

 نیو در آخر هم از ا دیکن ارو فر دیو به آتش بکش دیو شبانه برو دیمواد منفجره درست کن دیتوان یم

 .دیو بفرست دیکن یلمبرداریف اتیعمل

 دیداد، فرش یبه من م دیکردم. شعارها را فرش یسیدو بار هم شعارنو یکیگرفتم و  یم لمیف شتریب من

ً یمستق به  ییها آموزش مینشو ریو دستگ ییکه ما شناسا نیا یتلگرام با من در ارتباط بود. برا قیاز طر ما
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که بعد از  نیا ای دیاکانت بساز یگریبا اسم د د،یکن یگفت چت تلگرام را رمزگذار یداد، مثالً م یما م

امکان ندارد  دیکن تیموارد را رعا نیگفت اگر همه ا ی. بعد مدیها را پاک کنهر جلسه صحبت چت 

 و فضا کامالً امن است. دیشو ییشناسا

ها و همه  لمیما، ف یها متوجه شدم که همه چت م،یشد ریدستگ یوقت یول م،یکرد تیهم همه را رعا ما

 یزیچ چیه دمیفضا امن است، من بعداً فهم نیگفتند که ا یخلق دروغ م نیلو رفته بود. مجاهد زمانیچ

مدت ما را نگرفتند، ک ی. اگر هم ستیپنهان ن رانیا یتیامن یروهاین دیاز د یاجتماع یتو شبکه ها یحت

شدم،  ریکه دستگ نی. من بعد از امیکارها دست بردار نیخاطر بوده که صبر کردند ما از ا نیبه ا دیشا

 دلسوزند. مانیمأموران به اندازه پدر و مادر ما برا نیمتوجه شدم که ا

کنند. هدف  یکه سرگروه است کار م یشخص کی یاز نفرات است که برا یامجموعه  یشورش کانون

. 101 ای 100کد دارند مثالً کد  کیاست. هر کدام هم  رانینظام ا یظاهراً برانداز یشورش یهاکانون 

 بود. 101 یگروه کانون شورش کیمثالً اسم 

 یکنند و هر گروه موظف بود وقت یها را از هم جدا م ندارند، فقط کانون یخاص یها معنعدد نیا

تا معلوم شود  دیدر هنگام ضبط اسم کانونش را بگو ای سدیبنو رشینونش را زکند، کد کا یم یسیشعارنو

 مرکز را کدام کانون آتش زده است. نیا اینوشته  یشعار را ک نیا

باشد  ییداشتند جا دی. تأکدیریرا بگ لمشیو ف سیکاغذ بنو یدار رو یشعار معن کیگفتند که  یم معموالً 

 است. رانیا نجایمتوجه بشود ا نندهیوجود داشته باشد که ب یرانیا یزیچ ای ییتابلو کیکه 

کرد مطمئن شوم که  یم یداد و سع یم یدواریبه من ام وستهیپ دیفرش یبشوم ول ریداشتم که دستگ ترس

 .فتمیب ریاصالً امکان ندارد که گ

 یم یریدستگ یکه برا یتنها احتمال م،یکرد یکه در آخر با هم کار م میداده بود لینفره تشک 0 میت کی ما

باعث بشود که ما هم  نیشود و هم ریدستگ یکار اشتباه کیبا  گریسه نفر د نیاز ا یکیبود که  نیدادم ا

 م.یشد ریروز دستگ کیهر چهار نفر با هم و در  تیاما در نها م،یفتیب ریگ

 یریبه دستگ میتصم یما اطالع داشتند و وقت یکامالً از کارها یتیامن یهمان طور که گفتم، مأمورها

 کردند. ریرا با هم دستگ مانیگرفتند، هر چهارتا

شدم ممکن بود کارم به  ینم ریشدم. اگر دستگ ریشدم، به موقع هم دستگ ریواقعاً خوشحالم که دستگ یول

 قابل جبران نبود. گریها هم بکشد. آن موقع د نیبدتر از ا یحت ای یآتش زدن اموال عموم ،یخرابکار

دادند که  حیقانع کننده توض حاتیبا اسناد و توض میشدم، با من صحبت کردند، برا ریکه دستگ نیاز ا بعد

را خورده  یستیگروه ترور کی بیمن فر قتیکه در گوشم خوانده بودند دروغ بوده و در حق یزیهر چ

و از همه  مینوشت ابانیخ ربار سه تا شعار د کیبود که  نیما انجام داد، ا میکه ت یکار نیتر نیبودم. سنگ

 .میگرفت لمیهم ف
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به من از سازمان گفتند. اتفاقاً بعد از آن  ییها تیمن باز شد و واقع یها چشم و گوش یریاز دستگ بعد

ها از اول انقالب هزاران نفر  نیکه مأمورها به من درست گفته بودند. ا دمیکردم و د قیمن خودم هم تحق

داشتند.  شیکه ر نیبه جرم ا یرخکردند، ب یکه چادر سر م نیها به جرم ا یاند. بعضاز مردم را کشته 

 کرده بودند و نمازگزاران را هم کشته بودند. یگذاردر نماز جمعه و مسجد هم بمب  یها حت نیا

 ایکردم،  یرابطه صحبت م نیدر ا یبزرگتر کیدادم، اگر با  یرا زودتر انجام م قاتیتحق نیاگر ا من

 نیقبل از ا دم،ید یم ونیزیو مستند از تلو لمیکردم و چهار تا ف یم را به اطالعات آنان محدود نماگر خود

 هستم. یکه در حال انجام چه اشتباه بزرگ دمیفهم یبخورم م بیکه فر

رابطه حرف نزنم چه بود.  نیدر ا یکه با کس نیدر مورد ا دیفرش هیهمه توص نیا لیفهمم که دل یم حاال

که با سازمان ما در  نیاز خودم بپرس تا جوابت را بدهم و در مورد ا یدار یهر سؤالگفت  یم دیفرش

پرس و  ای قیتحق باکه من  دیترس یحتماً م کس صحبت نکن! چیبا ه یکن یم یو همکار یارتباط هست

 نکنم. یهمکار گریام و درا خورده  یچه گروه بیجو بفهمم که فر

بکنم. اگر قدرتش را داشتم  حتیبزرگتر از خودم نص یحت اینجات همنوعان خودم  یدارم برا دوست

ها  نیکه ا میگروه ارتباط دارند صحبت کنم و بگو نیخودم که با ا یهم سن ها یدوست داشتم با همه 

 اندازند. یم یهستند و ما را به چه گرفتار یواقعاً چه کسان

 نیمن ا هیتوص نیتر یکنم. اصل یامتحانش نم گریکه آخرش بن بست بود و د دمیراه را رفتم و د نیا من

که  دیده صیتشخ دیتوانیخودتان م د،یهر دو طرف را بشنو یهاحرف د،یکن قیاست که اول از همه تحق

. همه دمید یو م رفتمگ یرا م یآزاد یمایس ونیزیام تلو یگوش قی. من از طرندیگویدروغ م نیمنافق

انجام  یقیتحق چیرابطه صحبت نکردم، ه نیدر ا یبزرگتر چیگرفتم با ه یم نیاطالعاتم را از خود منافق

 شد. نیسرنوشتم ا تیندادم و در نها

. ختیر یاشک م ییجا کی یکرد و حت یو زنان صحبت م رانیدر مورد مشکالت مردم ا یرجو میمر

تانک نشسته و فرمان حمله به  یهمه آدم کشته اند. او در جنگ رو نیدانستم که او و همسرش ا یمن نم

هر کس  ین ها را برایباشد؟ ا رانیتواند دلسوز مردم ا یواقعاً م یآدم نیچن ایرا صادر کرده بود. آ رانیا

 کرده است. یفهمد که چه کار اشتباه یم دیبده حیگروه را خورده توض نیا بیکه فر

 هم سن و سال دیآن ها وجود دارد، اما شا یها انتیخلق  و خ نیه سازمان مجاهدراجع ب یادیز یها لمیف

 باشند. دهیمن کمتر د یها

شود، اصالً  یروش با من برخورد م نیشوم، با بدتر ریطور بود که من اگر دستگ نیا دیفرش حاتیتوض

که من را گرفتند، از  یتعجب کردم! کسان یریبعد از دستگ یکنند. ول یاعدام م عیکردم که سر یفکر م

دادند که  حیتوض دند،مؤدبانه با من حرف ز یلیکردند. خ یم یدلسوز میبرا شتریخودم و پدر و مادرم ب

خواهند به من و دوستانم کمک کنند  یام و مخورده  بیام، گفتند قبول دارند که من فرکرده  یچه اشتباهات

 ها هستم.هنوز هم شرمنده آن رفتارها و محبت . میآشنا شو قتیتا با حق

 الف یلیتحل یاز جامعه خبر برگرفته
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 باخبر نشود. تانیاز کارها یکردند که کس یم دیتأک

 خلق مرتبط شده ام. نیدانستند که با مجاهد یو مادرم نم پدر

 هفتم قسمت

ترها و اعتماد به دوستان، عدم مشورت با بزرگ  ،یاست که کنجکاو یهم از آن دست جوانان دیحم

انجام  یجبران رقابلیاز آن که اقدام غ شیکار دستش داده است. هر چند پ یدقت یو ب یتجربگ یباألخره ب

دوست داشته که قبل از  یلیاست، اما خ مانیبه اشتباهش برده و پش یپ زیشده و اکنون ن ریدهد دستگ

است، خودش  یلیجانباز جنگ تحم دیشده است. پدر حم یاقدامات متوجه م نیاراه و انجام  نیورود به ا

 یلیاست که خ یاز آن دسته جوانان دیدهد. حم یاش را م یمغازه و کار دارد و درآمدش هم کفاف زندگ

 اریاش هم به موضوع بس یتجربه و چالش زندگ نیکرده و در اول یو اطرافش نگاه م یدقت به زندگ یب

از گذشته در مورد حوادث  شیب گریحادثه سبب شده تا د نیشده است اما اکنون تجربه ا کینزد یکخطرنا

 حساس باشد. رامونشیو اتفاقات پ

 

 چیهستند. ه یخلق چه کسان نیدانستم مجاهد یسال سن دارم و مغازه دارم. من اصالً نم ۰۱هستم،  دیحم

داشتم  دیبه نام مج یدوست کیشوم! اما  یدانستم که دارم به گروه آنان وصل م ینداشتم. اصالً نم  ییآشنا

 .میبا هم دوست بود شیکه از چند سال پ
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 کیزدم.  یبه او سر م یفروخت و من گاه یم زهایجور چ نیو نرم افزار و ا لمیهم مغازه داشت و ف او

هست  یگروه کیگفت  دیو مج میصحبت کرد یبا هم کم رم،یبگ لمیرفته بودم تا ف دیروز که به مغازه مج

 ه؟یچ انیجر ؟یچه کار دمی! پرسیچند تا کار انجام بده شانیبرا دیکه با

ندادم،  تی! من اول اهمیعضوشان شو یتا بتوان یانجام بده هیاول یکارها یکسری دیاول از همه با گفت

گروه گفت که قرار شد بعداً ساعت  نیا تیعضو یایاما در همان مغازه آنقدر با من صحبت کرد و از مزا

 تر بدهد. کامل حاتیتوض میگروه برا نیتلگرام در مورد ا یتو ۱

چه  نمیوارد تلگرام شد و من هم منتظر بودم تا بب ۸که باألخره ساعت  نینشد، تا ا نیشد و آنال ۱ ساعت

 دهد. حیتوض میوصل کرد که او برا گرینفر د کیجا من را به  وارد تلگرام شد، همان ی! وقتدیگو یم

دانستم، اما  یبود، در خارج از کشور بود و من هم تا آن لحظه نم« مونا»فرد که خانم و اسمش  نیا ایگو

همان  ایخلق  نیاو سرپل مجاهد دمیخلق است. اما بعداً فهم نیدانستم عضو همان سازمان مجاهد یم

 تیو هدا یریگ تباطار فهیشود که وظ یدر خارج از کشور گفته م یبوده است )سرپل به عضو نیمنافق

 افراد در داخل کشور را برعهده دارد(. 

از آن ها  یلیفرستاد که خ میمتن برا یو کل ریاخ یها یشروع کرد در مورد دولت، در مورد گران اول

کشورمان  ندهیدر آ دیبا م،یها بکن یاز گران یریجلوگ یبرا یکار کیما هم  دیگفت با یرا نخواندم. م

بود که  نیکار هم ا نیاز من خواست که کارم را شروع کنم. اول شیها . بعد از صحبتمینقش داشته باش

 .میگرفت یم لمیو از آن ف میچسباند یم واریعکس را به د کی دیبا

 به حرف دیبرو و با دیام و تو فقط همراه مجرا داده  حاتیهمه توض دیگفت به مج ؟یعکس ک دمیپرس من

 !یو هرچه گفت عمل کن یگوش کن دیمج یها

گرفته  یرنگ نتیعکس را نشانم داد که پر م،یدید ابانیرا در خ گریهمد یقرار گذاشتم، وقت دیبا مج من

 نیهمان گروه مجاهد سیکند و رئ یم یآلمان زندگ ایدانم در فرانسه  یخانم بود که نم کیبود، عکس 

 است. یرجو میخلق است و اسمش هم مر

و از  میمتصل کن ابانیدر خ واریو چند جا به در و د میمشمع بچسبان کی یعکس را رو دیگفت با دیمج

مراقب بود که  یلیهم خ دیو مج میشب انجام داد میو ن ازدهیکار را ساعت  نی! فقط انیهم م،یریبگ لمیآن ف

 .ندیما نباشد و نب یها یکیکس در نزد چیه

که  ی. وقتمیو آمد میگذاشت وارید یرو یخلوت یجا کیو عکس را هم  میگرفت دیمج یها را با گوش لمیف

جمله  کیو  ریبگ لمیندارد، خودت برو و دوباره ف تیفیک دیمج یها لمیبه من گفت ف د،یها را د لمیمونا ف

 گرفتن بگو. لمیف نیهم در ح یا

گرفتم گفتم که  یم لمیخودم ف یکه با گوش یشب رفتم سراغ همان پوستر و در حال مهیهم دوباره ن من

کار  نینبوده، با ا تیفیکم ک دیمج لمیکه ف دمی! بعداً فهمستیشماره فالن در شهر ما تنها ن یکانون شورش

از  یادیمثالً هواداران ز ادد یکه نشان م دیمجزا از دو نفر متفاوت به دست مونا رس لمیدر واقع دو ف

 خلق در شهر ما هستند! نیمجاهد
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کارش را خوب بلد  یلیخوردم، در عوض مونا خ یم بیکارها نداشتم و راحت فر نیبا ا ییآشنا چیه من

 کرد. یمجاب م یهر کار یما را برا شیها ها و دروغبود و با حرف 

کار کمک  نیبه ا دیکند و ما هم با یسقوط مدولت و نظام توسط مردم  نیا یگفت که به زود یم دیمج

و ما هم  ردیگ یقدرت را به دست م رانیگروه بعداً در ا نیگفت ا ی. ممیو باعث نجات کشور شو میکن

 نیدهند، ا یم یخوب یهاپول  میکن یم شانیکه برا ییکه آن ها بابت کارها نیو ا میجزو نفراتش هست

 .میبه کشور و مردم کمک کن دیاما ما با یدارد و نه خطر یا نهیکارها نه هز

ام بود به او اعتماد داشتم و  یمیآوردم، اما چون دوست صم یسر در نم دیمج یها از حرف یلیخ من

 یاصالً به نظرم کارها د،یگفت انجام بده یکه مونا م ییخواهد. و کارها یمطمئن بودم که بد من را نم

 میبرا گریو نفرات د گرید یاز شهرها ییها لمیکه ف نیهم نبود، ضمن ا ینبود، اصالً کار سخت یخطرناک

دهند. پس  یکارها را کرده اند و هنوز هم انجام م نیا رانیهم در نقاط مختلف ا یگریفرستاد که کسان د

 ندارد. یخطر

 با آن جرم است، چه هدف یراست، همکا تکاریو جنا یستیگروه ترور کیسازمان  نیکه ا نیمورد ا در

دانستم. در مورد خطرش  ینم یزیچ چیه زها،یطور چ نیکند و ا یدارد و دارد از ما سوءاستفاده م ییها

 نیهم به ما تذکر بدهد که ا دیشا ای! میکن یاصالً نداند ما چه کار م دیشا ند،یبب سیکردم اگر پل یهم فکر م

 !دیکارها را نکن

 م،یفرستاد که چطور از خودمان حفاظت کن یم یآموزش یها لمیها و ف متن میدر مواقع مختلف برا مونا

 یمشابه در شهرها یدر مورد کارها یها و مطالب لمیف ما باخبر نشود. یاز کارها یکه کس میمراقب باش

داشتند و  یحماس یها فرستاد که آهنگ یکننده م کیتحر ییها پیها و کل لمیفرستاد. ف یم رانیمختلف ا

بپرس تا به تو  یدار یکه اگر سؤال دیپرس یبار هم م کیبودند. هرچند وقت  رانیا یدر مورد آزاد

 نداشتم. یجواب بدهم، من هم معموالً سؤال

 ،یریسبقت بگ دیاز مج دیگفت با ی! به من میعرضه هست یاز چند وقت مونا به من گفت که تو ب بعد

کند، او هم  یدو نفر را معرف یکیگفتم که  دی. من هم به مجیو فعال باش یو چند نفر را جذب کن یبرو

 کنند. ینم یگفت دوستان من همکار

پل عابر  کی ی. رومیکرد که با او مالقات کنم و با هم کار کن ینفر را به من معرف کیخود مونا  باألخره

که تا آن زمان چند بار  دمیها فهم یمعتاد بود و تازگ شهیبود که به ش یفرد جوان کی م،یقرار گذاشت ادهیپ

است. باألخره مونا به ما گفت که  دهانجام دا یمثل خرابکار گرید یکارها یلیکرده و البته خ یسیشعارنو

بود را در  یرجو میبار هم عکس مر نیکه ا 0Aعکس  کیو  میشهر برو یاصل دانیفرد به م نیا ای دیبا

 .میریبگ لمیو از خودمان ف میریبگدست 

کارها کرده بود و  نیفرد قبالً از ا نی. البته امیشب انجام داد مهیکار را در ساعت خلوت ن نیهم هم ما

از  یلیاو خ دمیمن کار کند، اما بعداً فهم یرا بلد بود. مونا به من گفته بود که او قرار است برا زیهمه چ

 کند. فادهاست شیکارها یمن برا یتر است و قرار است از همکار من با سابقه
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 یکه کس میچطور اقدام کن میرو یم یسیشعارنو یبرا یمورد بود که مثالً وقت نیدر ا شتریب هاآموزش

نفر هم مراقب باشد تا اگر  کیو  ردیبگ لمینفر ف کی سد،ینفر بنو کی م،یبرو یمتوجه نشود. مثالً سه نفر

 نیکه ا دمیفهم یزودتر م یلیخ دیتر بودم، باعاقل  یآمد اطالع بدهد که همه فرار کنند. اگر کم یکس

 هم ندارد. یا دهیفا چیکارها نه تنها خالف است، بلکه ه

 یطور بود، چون خودمان م نیهم هم شیها بود و فکر کنم شماره یاسم ساختگ کی یشورش کانون

 میگرفت یکه م یلمیطور بود که هر ف نیا میکه ما داشت یمثالً عدد ی. ولمیعددمان را انتخاب کن میتوانست

 تا صدا ضبط شود. میخواند یم لمیعدد را در ف دیبا

 .میگفت یاز عددها را م یکیها  لمیهر کدام از ف ی. برامیما دو تا عدد داشت البته

شناختم،  یگروه را نم نیاست. من ا دهیگروه جنگ نیر جنگ بوده و با همها دمن جانباز است، سال  پدر

شود، هم  یآخرش چه م نمیکردم تا بب یم یبسته همکار دانستم، فقط چشم ینم یزیاش هم چاز سابقه 

 نداشت. یداشت و هم دردسر یحس کنجکاو

ام،  کرده یو پدرم را مجروح کردند، همکار دندیکه با پدرم جنگ یکنم من با همان کسان یکه فکر م اآلن

 یبه من دادند که بخوانم، وقت یگروه مطالب نیا یها تیشوم. در مورد سابقه جنا یواقعاً از خودم متنفر م

در  ایام همه آدم را من کشته  نیاکردم  یخوردم، فکر م یآشنا شدم تا سه روز غذا نم شانیبا کارها

 نخواستم؟ ییچرا راهنما دم؟ینپرس یرا از کسام. چ شده کیخونشان شر

زدم، متوجه  یسرچ ساده م کی نترنتیرا نشانم داد فقط در ا یرجو میمر ریتصو دیزمان که مج همان

 یبار به پدرم م کیکنم. اگر فقط  قیکه خودم تحق دیهستند. اصالً به فکرم نرس یها چه کسان نیشدم ا یم

گروه  نیگفتند که ا یگرفت. حتماً به من م یمن را م یداد و هر طور شده جلو یم حیتوض میگفتم، او برا

 دستور قتل هزاران نفر را داده است. یرجو میمر نیهزار نفر را ترور کرده است، هم نیچند

کردند من هر روز  یشد، آن ها فکر م یشوکه شدند. باورشان نم دند،یموضوع را فهم یو مادرم وقت پدر

خلق مرتبط شده  نیدانستند که با مجاهد یروم. نم یم رونیها هم با دوستانم ب ام و شب روم در  مغازه یم

کنم قبل از آن  یخدا را شکر م یول د،یآ یهم از دستم برنم یو البته کار مانمیناراحت و پش یلیام. اآلن خ

 من را گرفتند. یانجام بدهم، جلو یکه کار بدتر

 ست،یعکس ک نیا دمیاز او پرس یدانست. چون وقت ینم یادیز زیگروه چ نیدر مورد ا هم دیکنم مج فکر

 م،یچسبان یاست! گفتم چرا ما عکسش را م یاگفت آدم گنده  ه؟یک یرجو می! گفتم مریرجو میگفت مر

آدم  نیاز ا رانیا ردمدانستم همه م ینم گریجمهور شود! من د سیو رئ دیایب رانیقرار است به ا نیگفت ا

 شود. کینزد رانیمتنفرند و خودش جرأت ندارد به ا

بود که  نیشوم، ا بیترغ یهمکار یداد و باعث شد تا من برا حیتوض میبرا دیکه مج یاز مسائل یکی

دهند!  یپست و مقام م مانیکارها نیجمهور شد، به من و تو بابت ا سیرئ یرجو میکه مر ندهیگفت در آ

از مونا  یاما بعد وقت هند،د یگفته بود پول م دیزدند. مج رشیالبته وعده پول هم داده بودند که بعداً کالً ز

ما خرج  یو برا دیاوریو پول درب دیکار کن دیهدف و آرمان شماست و بر نیگفت ا دم،یدر مورد پول پرس
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 یم شهیکه ش یهمان جوان ی! اما به مجتبدیبشوتا موفق  دیتان خرج کن بیاز ج دیکار با نیا ی. برادیکن

کردم که بدون  ی. به نظرم اگر قبول نممیزیپول بر تیتا برا هرا انجام بد هیاول یگفته بودند کارها د،یکش

 یدادند. اما فکر م یگفتم، به من هم وعده پول م یگفتند، چشم نم یپول کار کنم و در برابر هر چه که م

 یدروغ م شانیهاحرف  هیها در مورد پول هم مثل بق نیشد، ا یپرداخت نم یپول چیوقت ه چیکنم، ه

 .ندیگو

من  یکمک کن یتوان یگفت فرانسه ! من هم گفتم م ؟یبار به مونا گفتم که تو در کدام کشور هست کی من

فرانسه.  دییایب میتا ما هماهنگ کن دیشما آنجا کارها را انجام بده ست،ین یفرانسه؟ اول گفت مشکل میایب

تا ما  دید و مبارزه کنیآنجا باش دیشما با ست،ین یحرفش عوض شد و گفت فرانسه خبر یبعد از مدت

 !رانیا میبرگرد

 ایبود که  یسیخواستند، اول شعارنو یم یشتریب یها، مرحله به مرحله کارهاگرفتن از عکس لمیاز ف بعد

و  میکرد یم هیته لمیو ف میگرفت یکاغذ و دستمان م یکه رو نیا ای مینوشت یم وارید یشعارها را رو دیبا

 .دیرس یبعد هم کار به آتش زدن و خرابکار میفرستاد یم

 عرضه!  یگفت: ب یمونا به ما م شهیهم

 شهیگفت. قرار بود ش یبه ما م دیگفتند و بعد مج یم دیبار به مج نیاول یبزرگتر را برا یها تیمأمور

مان را  میخواستند که ت یاز ما م میرفت ی. هرچه که جلوتر ممیها را آتش بزن و بانک میها را بشکنبانک 

را  تیرفقا دیآورد که با یهم مرتب به من فشار م دی. مجمییرا جذب نما یشتریو افراد ب میبزرگتر کن

 .یاوریکار ب نیا یبرا

 ی. ممیفرار کن میتر بتوانکه راحت  یسیشعارنو یبرا میروتا ب یکن هیته دیموتور با ای نیگفت ماش یم

 .ریموتور قرض بگ یاز کس ای اوریرا ب تیبابا نیگفت ماش

 یاجتماع یهاشبکه  نی. ادیباش یمجاز یکنم که مراقب فضا یم هیخودم توص یهاسن و سال هم  به

سوادتان را باالتر  د،یکن قیتحق زیمقدار راجع به همه چ کیبکشاند.  ییها ممکن است شما را به بد راه

که کار از  دیبشو وجهمت یزمان کی دیشا د،یاز بزرگترها نظر بخواه دی. با پدر و مادر مشورت کندیببر

که اطالع  یزیو در مورد چ دینرو یحواش نیدنبال ا د،یتان بچسب یبه کار و زندگ کار گذشته است.

 ام. دهیام و مزه تلخش را چشبود که من رفته  یراه نی. ادیو اقدام نکن دیرینگ میخودتان تصم د،یندار

 فارس یاز خبرگزار برگرفته
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