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 دادگاه بین المللی برای سران فرقه مجاهدین خلق

 واکنش مضحک متهم ردیف اول پرونده

 

 
 

 04به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران، دادگاهی برای رسیدگی به دادخواست  

نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، که تحت فریب و حبس انفرادی و شکنجه و اذیت و آزار 

حضور الملل تهران، با   دادگاه حقوقی و عمومی بین ۵۵این سازمان قرار گرفته بودند، در شعبه 

نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی و سازمان های حقوق بشری و بین المللی، طی روزهای یکشنبه 

 برگزار گردید.  99اسفند  01و دوشنبه  01

در ابتدای جلسه روز اول، رئیس دادگاه قاضی پورمریدی ضمن اعالم رسمیت دادگاه، خواندگان پرونده 

رقه رجوی بودند را یکایک معرفی نمود. رییس دادگاه گفت که که مسعود و مریم رجوی و دیگر سران ف

شود. علت برگزاری  این اولین بار در تاریخ کشور است که چنین دعوایی در شعبه حقوقی مطرح می

دادگاه به صورت علنی این است که برای اولین بار، اشخاصی در رابطه با حبس، شکنجه، سلب حقوق 

ها صورت گرفته مطالبه خسارات وارده و پرداخت  نسبت به آن که توسط فرقه رجوی … اساسی و 

 کنند.  غرامت می

وی ادامه داد که از طریق کشورهای فرانسه و آلبانی که محل اقامت اعضای این فرقه است، ابالغ بعد از 

انجام  ارائه دادخواست انجام شده است. نیابت مستقیماً به وزارت دادگستری آلبانی انجام شده تا ابالغ را
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ها ارسال شده است. رئیس دادگاه گفت که ابالغ در دی ماه  دهند که از طریق وزارت خارجه برای آن 

 صورت گرفته و دو ماه فرصت قانونی نیز تا انجام رسیدگی سپری شده است. 99

تا  شنویم. او از وکیل تقاضا کرد  قاضی پورمریدی بیان داشت که در ابتدا اظهارات وکیل خواهان را می

در خصوص داد خواست خود توضیح دهد. در ادامه توسلی، وکیل شکات پرونده، گفت که دادخواست در 

  چند بخش تنظیم شده است، بخش اول ماهیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک فرقه مخرب و مولفه

 ی باشد.ای است. بخش دوم نیز رفتار شناسی این فرقه م  های تشکیل یک فرقه و آثار رفتار فرقه

موکل خود به صورت مفصل و مبسوط در صحن دادگاه بیان  04توسلی دادخواست خود را از جانب 

داشت و تمامی مستندات خود را ارائه نمود. او به شرح جزئیات کامل در خصوص شکنجه ها و آسیب 

راق در های جسمی و روانی که موکلین وی زمانی که در پادگان اشرف در سازمان مجاهدین خلق در ع

های این پرونده   زمان حاکمیت صدام حسین بودند پرداخت و مطالبه غرامت نمود. وی افزود که خواهان

ها مورد این آسیب ها و لطمه ها قرار گرفتند و لذا تعیین غرامت مالی هیچ وقت  افرادی هستند که سال 

 تواند عمری که از این افراد از دست رفته را برگرداند. نمی 

بخش از جلسه دادگاه قاضی پورمریدی عنوان کرد که تالشمان این است که صحبت همه افراد را در این 

بشنویم و اگر امروز فرصت نشد فردا دادگاه را ادامه خواهیم داد. قاضی پورمریدی در بخش دیگری از 

و آلبانی است؛  های کشورهای فرانسه المللی، دادگاه  های بین   سخنان خود اظهار کرد که خطاب ما دادگاه

المللی باید   های بین  چرا که حق این اشخاص است که بخواهند به شکایتشان رسیدگی شود و سازمان

 احساس مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند.

وی در ادامه روند دادرسی از اردشیر درویشی خواست تا جهت ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. 

به مجاهدین خلق  11سال دارم، شخصاً در سال  ۲4ایگاه گفت که حدود درویشی ضمن قرارگیری در ج

پیوستم؛ زمانی که وارد پادگان اشرف شدم احساسم این بود که در یک رؤیا، به میعادگاه و دنیای صداقت 

نیم با شناخت عمیقی که در درون تشکیالت در آنجا برای من  و وارد شدم، اما بعد از حدود یک سال 

ام. درویشی به طور مفصل آنچه در داخل تشکیالت فرقه رجوی   عینی شد، متوجه شوم که اشتباه کرده

 بر سرش آمده است را بیان کرد و به سؤاالت قاضی پاسخ داد. 
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توضیحات در جایگاه قرار گیرد. علی در ادامه قاضی پورمریدی از علی مرادی خواست تا جهت ارائه 

مرادی بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که اهل لرستان هستم و از پرسنل کادر نیروهای مسلح بودم که 

سال در اردوگاه اسرای جنگی  9با شرکت در جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای عراقی درآمدم. حدود 

پیوستم تا ما را از اسارت نجات دهند. علی مرادی به  بس تحت تبلیغات به این فرقه بودم و بعد از آتش 

ً اعضای  عنوان یکی از شاکیان به شرح آنچه که در سازمان مجاهدین خلق بر سر اعضا خصوصا

 ناراضی و منتقد می آوردند پرداخت و نمونه های متعددی را در خصوص خود و سایرین بیان داشت. 

اسمی یکی از اعضای فرقه رجوی در جایگاه قرار گرفت و گفت هللا ق  در ادامه لیال قاسمی خواهر حبیب

به این فرقه پیوسته و هنوز از او  10اردیبهشت  40سال است که برادرم را ندیده ایم. وی از  09که 

خبری نداریم. او ابتدا به ترکیه و از آنجا با پاسپورت قانونی به یونان رفت، اما افرادی از جانب مسعود 

 ا گول زدند و به پادگان اشرف در عراق بردند. ها ر رجوی آن 

در ادامه صمد اسکندری دیگر خواهان این پرونده گفت که از بدو ورود به فرقه مجاهدین خلق نشست 

ای در  زلزله  ۲1های زیاد تفتیش عقاید برگزار شد و من نیز نه راه پس داشتم و نه راه پیش؛ در سال 

ات در زلزله از بین رفته است و  ان به دروغ به من گفتند خانواده استان زنجان پیش آمد که در آن زم

سال من را صدا  01یعنی بعد از گذشت  14همان فردی که این حرف را به من زد در اردیبهشت سال 

ام در زلزله جانشان   اند که من به او گفتم مگر نگفتید خانواده  ات به مالقاتت آمده کرد و گفت که خانواده 

 اند؟ اما وی پاسخی نداشت که به من بدهد.  دست دادهرا از 

فریدون ابراهیمی، محمود دشتستانی، و تعدادی دیگر از شاکیان و مطلعین به شرح درد و رنج های وارد 

شده بر آنان یا دیگران در سازمان مجاهدین خلق و آثار و تبعات جبران ناپذیر آن در جلسه اول دادگاه 

 پرداختند.  

ه در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس فوق العاده ای داشت. به عنوان نمونه خبرگزاری این دادگا

های   مهر با عنوان "در نخستین جلسه دادگاه اعضای سابق گروهک منافقین مطرح شد: روایت شکنجه

ر ها" به شرح جلسه دادگاه پرداخت. روزنامه کثی / تالش رجوی برای نابودی خانواده  مخوف فرقه خشن

االنتشار همشهری با درج عکس های متعدد از جلسه دادگاه مقاله ای با عنوان "اولین دادگاه رسیدگی به 

نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین به سرکردگی مریم و مسعود رجوی"  ۲4دادخواست 

 جاوز بود. درج نمود. انعکاسات از اولین جلسه دادگاه سران فرقه تروریستی رجوی از صد مورد مت

نفر از اعضای سابق فرقه تروریستی رجوی،  04در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست 

رئیس دادگاه قاضی پورمریدی ضمن اعالم رسمیت جلسه از محمدرضا شمسی یکی دیگر از خواهان این 

 پرونده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

به ترکیه رفتم که توسط  10ری در جایگاه گفت که برای پیدا کردن کار در سال شمسی بعد از قرارگی

اعضای فرقه رجوی ربوده شدم. آن ها بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت عراق در 

کوهستان سرگردان بودند. وی ادامه داد که دو نوبت مرا زندانی کردند؛ چند بار اعتراض کردم و مرا به 

داختند و شکنجه کردند. در این مدت فشارهای روحی و جسمی بر من وارد شد و بیش از سه ماه زندان ان

در زندان سازمان بودم و در شرایط کنونی نیز از این آسیب های وارده رنج می برم و از دادگاه تقاضای 

 محکومیت سرکردگان فرقه رجوی را دارم.
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 آقای نادر چیچاپ )جداشده از فرقه رجوی(

ادامه، نادر چپچاپ یکی دیگر از خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت از این که این فرصت در 

به من داده شد تا از حقوق خود دفاع کنم از دادگاه سپاسگزارم. طی چهار سال که در فرقه رجوی بودم 

نی به عراق بردند. های فراوانی به من وارد شد. مرا فریب دادند و از ترکیه و به طور غیرقانو  آسیب

ناخن های پاهای مرا بدون بی حس کردن کشیدند و مرا در همان وضع مجبور می کردند در کارهای 

نظامی، خدماتی و تشکیالتی شرکت کنم و همین کار موجب عفونت پاهایم شد. چیچاپ که هر دو پایش به 

ن کار می دهند و من اصالً دنبال دلیل عفونت قطع شده است افزود که مرا فریب دادند که در آلمان به م

این موضوعات نبودم. می گفتند مرا می کشند و در حیاط دفن می کنند و از من به عنوان شهید خود یاد 

 می کنند، من گفتم برای مبارزه نیامدم.

سال در مناسبات فرقه  41هادی شبانی یکی از مطلعین بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که نزدیک به 

از پادگان اشرف فرار کردم. آمده ام شهادت بدهم که همه مطالبی که عنوان شد  1٨ودم و سال رجوی ب

کامالً دقیق و درست است و من مسئول خیلی از افراد در بخش پذیرش بودم. وی اضافه کرد که زمانی 

و اجازه  که در مناسبات فرقه رجوی پا گذاشتیم همه چیزهایی که در ذهن خود بافته بودیم از بین رفت

ام را ندادند. در ترورها فقط کشتن و ریختن خون مردم ایران مهم بود.  یک بار تماس تلفنی من با خانواده 

 بهمن قرار بود عملیات انجام دهم که خوشبختانه نشد. 44در راهپیمایی 

چهار  جواد اسدی، بعد از قرارگیری در جایگاه گفت که من سه سال و نیم در اسارت فرقه رجوی ومحمد

سال در اسارت آمریکایی ها در عراق بودم و شاهد بودم که به دلیل کار زیاد و زخم های عمیق ناخن 

های چپچاپ را کشیدند که نهایتاً منجر به عفونت و قطع هر دو پا شد. وی گفت که همه افراد برای کار 
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ما لباس نظامی دادند، ما گفتیم  آمده بودند و متفق القول سر همه ما کاله گذاشتند. زمانی که در اشرف به

 ما برای جنگ نیامدیم.

در ادامه فتح هللا اسکندری، اکبر خباره، رمضانعلی سعیدی، ایرج صالحی، سیروس غضنفری، کمند علی 

عزیزی، بخشعلی علیزاده، محمدرضا گلی، لیال کیوکان، و تعدادی دیگر به عنوان خواهان یا مطلع در 

صوص انواع درد و رنج هایی که بر خود یا دیگران وارد آمده است شهادت جایگاه قرار گرفته و در خ

 دادند. 

 جلسه روز دوم دادگاه نیز بازتاب گسترده ای در رسانه های تصویری و صوتی و نوشتاری داشت. 

خواهید؟ پاهایم را ببینید" به شرح جلسه دوم دادگاه سران   پایگاه خبری مشرق با عنوان "سند جنایت می

های وحشیانه   ه رجوی پرداخت. خبرگزاری فارس نیز با عنوان "هفت روایت مستند از جنایتفرق

 گروهک منافقین" شرح مبسوطی از دومین جلسه دادگاه همراه با تصاویر ارائه داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان "روایت خودسوزی با نفت در اردوگاه اشرف / صالحی: به ما می 

گفتند خونمان مال مسعود و نفس مان مال مریم رجوی است." همراه با فیلم اخبار دادگاه را منعکس نمود 

خبری داد. در و شبکه خبر سیمای جمهوری اسالمی نیز به صورت فیلم و خبر به جلسات دادگاه پوشش 

 برخی رسانه های خارجی نیز به تشکیل دادگاه سران فرقه رجوی در تهران اشاره گردید.  

اما واکنش بدون فوت وقت مسعود رجوی متهم ردیف اول این پروند قابل تأمل است. در بیانیه ای که 

)روز جلسه  99اسفند  01تصویر آن با آرم ارتش آزادیبخش ملی و با امضای مسعود رجوی به تاریخ 

دادگاه( در سایت های سازمان مجاهدین خلق درج شد مسعود رجوی به سیاق ثابت که سالح داشت و 

تروریست به نامی بود صرفاً با زبان دشنام و تهدید به حذف فیزیکی، مخالفان و منتقدان و اعضای سابق 

 فرقه خود را مخاطب قرار داد. 

شده و اکنون در توهم فرماندهی کل ارتش آزادیبخش ملی به  بیچاره مسعود رجوی گویا حافظه اش پاک

سر می برد. باید به او یادآوری کرد که صدام حسین و ژنرال حبوش و استخبارات و تمامی دستگاه 

حزب بعث عراق نابود شدند و ارتش آزادیبخش ملی تسلیم و خلع سالح شد و سازمان نظامی و 

ترکی فیصل هم فاتحه وی را در میتینگ مجاهدین خلق در  حبوش منحل گردید و –تروریستی مسعود 

پاریس خواند و اکنون همسرش مریم رجوی با ارباب جدید یعنی ترکی فیصل با ارتش صفحه کلید در 

آلبانی مشغول خدمتگزاری هستند و حتی زحمت ترجمه و نشر بین المللی افاضات وی را هم به خود راه 

 ً مصرف داخل تشکیالتی برای کسانی دارد که آنان نیز در توهم نمی دهند چون این ترهات صرفا

                                                                    گرفتارند.

 عاطفه نادعلیان  
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 مختلف یو مسئوالن نهادها و شهرستان ها رانیمد نیآنال یها شیهما یبرگزار

 1199بهمن و اسفند  یدر ماه ها 

 خدابنده میابراهمهندس  یو سخنران زدیبه ابتکار انجمن نجات استان  

 

به  یهیتوج ینشست ها یاقدام به برگزار زدیکه در خبرها آمده بود انجمن نجات استان  همانطور

انجمن نجات و  رعاملیخدابنده مد میهمراه با پرسش و پاسخ با حضور مهندس ابراه یصورت سخنران

 . ودنم 0٨99بهمن و اسفند  یماه ها یط زدیاستان  یو مسئوالن نهادها و شهرستان ها رانیشرکت مد

 یبرا 0٨99بهمن  09 خیدر تار د،یبرگزار گرد زدینشست، که به همت انجمن نجات استان  نیاول

 . رفتیاداره انجام پذ نیا یگیب دیدر محل سالن کنفرانس شه زدیاداره کل راه آهن استان  رانیمد

 

مجموعه  نیانجمن نجات و عملکرد ا یبه معرف و سعادت ییغمای انیآقاابتدا  یهینشست توج نیا در

جوانان و  یخلق خصوصاً برا نیسازمان مجاهد تیماه یدر جهت افشا زدیدر سطح کشور و در استان 

نمود  یرانخدابنده به مدت دو ساعت سخن یرساندن به خانواده ها و جداشدگان پرداختند و سپس آقا یاری

 و در انتها به سؤاالت حاضران پاسخ داد.  

 یمشابه نشست اول برا یصورت گرفت که جلسه ا 0٨99بهمن  41 خیدر تار یهینشست توج نیدوم

 . دیسازمان برگزار گرد نیا ریدر محل سالن کنفرانس تدب زدیاستان  یستیسازمان بهز رانیمد
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نشست در  نیو چهارم 0٨99اسفند  0 خیشهرستان اردکان در تار یدر فرماندار یهینشست توج نیسوم
شهرستان  یدر محل سالن کنفرانس فرماندار 0٨99اسفند  01 خیشهرستان ابرکوه در تار یفرماندار

 . دیبرگزار گرد اقیمذکور به همان س یها

 

 

 



                                        0011سال                                                                                           101شماره  -انجمن نجات 

  
11  

  

 

هم در آن  زدیمختلف استان  یو ادارات شهرها دیبرگزار گرد نیجلسات که به صورت آنال نیا در

خلق در  نیمجاهد یها تیحدوداً دو ساعته خود با عنوان "فعال یشرکت داشتند مهندس خدابنده در سخنران

 پرداخت:  ریموارد ز حیو شوراها" به تشر یجمهور استیمقطع انتخابات ر

 یخلق تا قبل از انقالب اسالم نیسازمان مجاهد خچهیتار -

 (یاسیو بعد از آن )فاز س یخلق در دوران انقالب اسالم نیمجاهد یها تیعالف -

 ( ی)فاز نظام یجنگ مسلحانه شهر یو آغاز استراتژ 0٨11خرداد  ٨1 -

  یمل بخشیارتش آزاد یبه عراق و استراتژ یرفتن مسعود رجو -

 خلق  نیمجاهد تیوضع رییو تغ ،یشدن مسعود رجو دیناپد ن،یسقوط صدام حس -

  یو استقرار در آلبان یمل بخشیمنحل شدن ارتش آزاد -

 )فاز جنگ نرم(  یاجتماع یو شبکه ها یمجاز یدر فضا تیفعال -

 عامل انجمن نجات در مقدمه سخنان خود متذکر شد که:  ریمد

ها و رقابت ها و  تیو با رشد فعال ران،یو شوراها در ا یجمهور استیر ندهیشدن انتخابات آ کی"با نزد

 اتیح انیسال نیا یهمچون تمام یرانیو ا رانیمقطع دشمنان ا نیدر جامعه، در ا یاسیس جاناتیه

خود را دنبال  فاهدا تیموقع نیکنند تا با سوءاستفاده از ا یننشسته و تالش م کاریب یاسالم یجمهور

 باشد.  یو دلسرد کردن مردم م وسیبه منظور مأ یجو تشنج  روان جادی. هدف آنان اندینما

خصوص  نیدر ا زین رانیبا مردم ا یدر دشمن کایاز ابزار کار آمر یکیخلق به عنوان  نیمجاهد سازمان

سازمان تالش خواهد کرد تا  نیمحوله را به انجام خواهد رساند. ا یها تیدست به کار شده و مأمور

 ."ندازدیببرهه به خطر  نیبه وجود آمده در ا یجامعه را با سوءاستفاده از فضا یروان تیامن

 سخنان مفصل خود از جمله مطرح نمود:  یریگ جهیو نت یدر جمع بند خدابنده

 

حبوش" به سازمان  –"مسعود  یستیترور - یدر عراق، سازمان نظام نی"بعد از سقوط صدام حس

 یشهرها یها  ابانیبا سالح در خ روزیکه د یشده است. کسان لی" تبدیترک – می"مر یغاتیتبل - یاطالعات

را هدف قرار  هنیمرزبانان م ایگذاشتند   یبمب در سطل زباله م ایکردند   یرا ترور م یمردم عاد رانیا

و از  نندینش  یم وتریکهولت پشت کامپ نیکردند، امروز در سن یم کیدر شهرها خمپاره شل ایدادند  یم

 هیعل یو اخبار کذب و منف عاتیو نشر شا دیکنند و به تول  یکار م شانیبوردهایصبح تا شب با ماوس و ک

 مشغولند. یمصالح  مل نیتر یعال
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صدام  یبعث میرژ یهستند که در عراق برا یخلق همان مزدوران نیمجموع رهبران سازمان مجاهد در

در  نیپرداختند و اکنون با ابزار نو  یم رانیهموطنان خودشان در ا هیو ترور عل یبه جاسوس نیحس

 دهند. یارائه م یبریخدمات سا دیاربابان جد یبرا رانیا یلومتریفاصله چند هزار ک

اقبال  زانیمالک و م رانیشرکت مردم در انتخابات در ا زانیم یغرب یناظران و طرف حساب ها یبرا

 نیندارد. هم یوابستگ نیکمتر یکشور خارج چیاست که کامالً مستقل بوده و به ه یتیاز حاکم یعموم

قطع  رانیدر ا یوابستگ جادیا یضامن تداوم استقالل کشور تاکنون بوده است. تنها راه برا یمردم تیحما

نامحسوس  ایو به صورت محسوس  دهیچیپ اریاست که تمام تالش دشمنان به طرق بس یمردم تیحما

که  یدست به هر اقدام انیسال نیا یط یرانیو ا رانیموضوع متمرکز شده است. دشمنان ا نیهم یرو

 . ستیزده اند. دشمن قطعاً دست بردار ن رانیا یمنافع مل هیتوانسته اند عل

نقاط  یتواند با اقص یهوشمند هست که م یگوش کی یرانیدر دست اغلب جوانان و نوجوانان ا امروزه

احتمال وجود دارد  نیگونه ارتباطات آگاه نشده باشد ا نیا داتیدر ارتباط باشد. او اگر نسبت به تهد ایدن

است که  نیم دانیدر م اشتنمانند قدم گذ یمجاز ی. وارد شدن به فضافتدیب رانیکه به دام دشمنان مردم ا

 تواند فوق العاده خطرناک باشد. یالزم م یها اطیو احت یو شاخص گذار یبدون راهنما و آگاه

 ً و رسانه  یمیو تعل یغیتبل یدستگاه ها نیکشور و همچن یو انتظام یتیو امن یاطالعات یدستگاه ها قطعا

مورد خاص، عموم محافل  نیدهند اما در ا یخصوص به نحو احسن انجام م نیخود را در ا فیها وظا

معلمان،  دان،استا نیو همچن ،یاسیس یگروه ها ،یردولتیغ یانجمن ها و سازمان ها ،یو هنر یفرهنگ

 دی. آنان باندینما فایا ینقش جد دیو خانواده ها با نیمسئوالن و خصوصاً والد ران،یمد ون،یروحان ان،یمرب

محتمل آن را به  داتیبه دست آورده و سپس تهد یمجاز یاستفاده از فضا یبرا یابتدا خود تسلط کاف

 دارند انتقال دهند." یکه تجربه کمتر یکسان

" خلق نیمجاهد قتی"حقبا عنوان  یآن ها در مجموعه ا یها و پرسش و پاسخ ها یسخنران نیا ماحصل

 تیکه در سا دیگرد میتنظ انیاف به کوشش عاطفه نادعل ید یصفحه به صورت پ ٨1در هفت فصل و 

 جا و هم به صورت فصل به فصل منعکس شد.  کینجات هم به صورت 

 شود. یم هینجات به خانواده ها و جداشدگان توص تیمجموعه در سا نیکامل ا مطالعه
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 یاسیس یخلق، آفتاب پرست ها نیمجاهد
 

 از "آفتاب پرست" یفیبه تعر میندازیب ینگاه ابتدا

مرموز خزندگان تعلق  یایجذاب است که به دن ی"آفتاب پرست" از جانوران منحصر به فرد با ظاهر

مهم آفتاب پرست  یها یژگیاز و یکیشود.  یمارمولک محسوب م یگفت نوع دیبا قتیداشته و در حق

 ،یقرمز، نارنج ،یآب ،یصورت یتواند پوست خود را به رنگ ها یخزنده م نیرنگ بدنش است. ا رییتغ

 نیدارد. رنگ یبه نوع نژاد آن بستگ یادیدهد که تا حد ز رییتغ یا روزهیزرد و ف ،یقهوه ا اه،یسبز، س

 باشد. یم زیشگفت انگ اریاست که بس عتیمختلف در طب یاز رنگ ها یکمان

" که Michael Rubin نیروب کلیمقام سابق پنتاگون به نام "ما کیاز  میکن یادی ستیجا بد ن نیهم در

که تاکنون  یجهان فیو تعر ریتعب نیکه بهتر یهمان فرقه رجو میبهتر بگو ایخلق  نیدر خصوص مجاهد

 هستند."  یاسیس یخلق " آفتاب پرست ها نیگفت مجاهد ینمود. و انیارائه شده است را ب

، در CIA کایاطالعات آمر ی، افسر بازنشسته آژانس مرکزPhilip Giraldi یجرالد پیلیف نیهمچن

اش  یتیو امن یطول خدمات اطالعات یگذشته عنوان نموده بود که در تمام انیدر سال یمصاحبه ا

 خلق را تجربه نکرده بوده است.  نیسازمان مجاهد یبه ملون یسازمان

ساعته با  مین ی" مستندAl Jazeera, Oct01, 4111 رهی"الجز یونیزیرابطه شبکه تلو نیهم در

دوگانه سازمان  تیکرد که ماه دی" تولThe Cult of Chameleonعنوان "فرقه آفتاب پرست 

 برمال نمود.  یخلق را با ارائه اسناد و مدارک و شواهد کاف نیمجاهد

 یریسابقه انعطاف پذ یخلق دارا نیاعالم نمود که سازمان مجاهد یدر گزارش یس یب یب شیها پ سال

 سم،یرا به سکوالر انهیاسالم گرا ی، شعارها0911سازمان از دهه  نیاست. ا یکیو تاکت یکیدئولوژیا

از  یطرفداراز ضد انقالب،  تیرا به حما یاز انقالب اسالم تیحما ،یدار هیرا به سرما سمیالیسوس

داده  رییتغ زیمسالمت آم یرا به مش زیو اقدامات خشونت آم كا،یاز آمر یرا به طرفدار نیصدام حس

 است.
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 ی" منیآفتاب پرست ها "منافق نیبه ا رانیخودمان در ا یو اجتماع یاسیاست که در فرهنگ س جالب

است که از کلمه "نفق و  یقرآن ی"منافق" واژه ا ست؟یجمع آن است( چ نیکلمه منافق )منافق ی. معنندیگو

 یکس یقرآن الحانحراف است. در اصط ایتمام شدن  ایخارج شدن  ینفاق" گرفته شده و در لغت به معن

 باشد. یاست که در باطن کافر و در ظاهر مسلمان م

ا لَْیَس فِي قُلُوبِِهْم )آل عمران آیة  یَقُولُونَ  که در دل  ندیگو یم یزیبه زبان خود چ -( 167بِأَْفَواِهِهم مَّ

 . ستین شانیها

صدر در  یابوالحسن بن رانیا یجمهور بعد از انقالب اسالم سیرئ نیواژه را نخست نیبار ا نیاول

ً یخلق به کار برد، اگر اشتباه نکنم تقر نیخصوص سازمان مجاهد بود، البته  0٨11 ای 0٨39 یسال ها با

 شد و با هم به فرانسه فرار کردند.  یبعداً او جذب مسعود رجو

ماند و در فرهنگ  یخلق باق نیسازمان مجاهد فیتوص یبرا رانیمردم ا انیواژه در م نیآن زمان ا از

شد  ینداشتند و نم یچندان ییلغت و فرهنگ آشنا نیها با ا یخارج یگرفت. ول یجا یو اجتماع یاسیس

آن ها  ی. برابودغامض  یو ترجمه نمود، مسأله مقدار ینآنان منافق را آن طور که مد نظر بود مع یبرا

 و مفهوم داشت.   یمعن ستیکلمه ترور شتریب

 یدر ط یستیترور اتیعدم اجرا کردن عمل لیکه به دل نیبه وجود آمده بود و آن ا یمرور زمان تناقض به

هم به واسطه  ستیکلمه ترور گرید یمسعود رجو یخلق به رهبر نیگذشته توسط سازمان مجاهد انیسال

 کتاتورید یونبه عراق و سرنگ کایبعد از تهاجم آمر ژهیکم رنگ شده بود، به و یفرقه رجو غاتیتبل

 دیشکست خورده بوده و با یروهایجنگ جزو ن نیخلق در ا نیمجاهد رایز ن،یسابق عراق صدام حس

وجود نداشت که بتوانند با آن  یسالح گرید نیدادند، بنابرا یم کایارتش آمر لیرا تحو شانیسالح ها

 .  ندیرعب و وحشت نما جادیانجام داده و ا یستیترور اتیعمل

در نحوه  ی"، تحولیاسیس ی" آفتاب پرست ها یعنیعبارت را به کار برد  نیآن مقام پنتاگون ا یوقت

 نمود. جادیها ا ییها و اروپا ییکایسازمان در اذهان آمر نینگرش به ا
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 ینور آفتاب متمرکز م ینشود رو جادیا شیبرا یکه خطر یاست که در نقطه ا یپرست جانور آفتاب

کند و  یرنگ عوض م طیرا متوجه خود گرداند با مح هیکه بق یواکنش چیحرکت و بدون ه یشود و ب

موجود  نیاست. ا یسنگ رنگ کیبلکه  ست،یموجود زنده ن کی نیا ییکه گو یشود، طور یهمرنگ م

 عینکرده و سر غیدر فتدیب رشیهم گ یاگرشکار ط،یاز نور آفتاب و انطباق رنگ خود با مح هیضمن تغذ

 گردد . یوارد عمل م

ً یو اروپا دارد خودش را دق کایآمر یاسیدر صحنه س یاکنون فرقه رجو هم  یموجود انطباق م نیمثل ا قا

کند که با  یفکر م رایز .یجمهور استیبعد از انتخابات ر کایآمر یاسیدر صحنه س ژهیدهد. به و

ادامه  یبرا یتا خطر دیابتدا سرنوشت خودش را مشخص نما دیرخ داده با کایکه در آمر یتحوالت

خود را به  اتیفرقه به شدت ح نیاز دست ندهد. ا کایآمر یخود را برا یینباشد و کارآ اتشانیح

کند با آنان  یتالش م ندیایگره زده است، حال اگر دمکرات ها سر کار ب کایدو حزب آمر تیموجود

 یاگر جمهور ای دیانم نیو تضم نیخدمت به آنان گام بردارد تا منافع خود را تأم ریمنطبق شود و در مس

 شود. یمنطبق م بیترت نیبه هم زین ندیایخواهان سر کار ب

 میروز خودش را تنظ طیمتناسب با شرا یعنیبوده وهست و خواهد بود  یبارز فرقه رجو تیخصوص نیا

دشمنان  یخود را برا ییکند کارآ یو خائنانه خود، تالش م فیخف اتیکرده و ضمن ادامه دادن به ح

 از دست ندهد.  یرانیو ا رانیا

 یصدق م زیباشند ن یدر ارتباط م یبه هر نوع یکه با فرقه رجو یکسان یدر رابطه با تمام یژگیو نیا

 گردد.  یمنتقل م زیبارز به او ن تیخصوص نیشد او عناصرش در ارتباط با یکه با رجو یکند و هر کس

 . میاطرافمان باش یآفتاب پرست ها مراقب

 زادهیعل یبخشعل
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 یفرقه رجو یها دنیآهن سرد کوب

 

 

 

گروه مخالف نظام و مردم کشورمان که  نینطنز اتفاق افتاد، اول یخرابکار نیو یخالل نشست ها در

بودند.  نیمجاهد یسران سازمان ضد مردم د،ینما یمخف یخرابکار نیخود را از ا ینتوانست خوشحال

 وراناز مزد یبرخ یمشغول شدند و حت یکوبیخود به جشن و پا یجعل یها تیدر تمام سا یفرقه رجو

رسد را همانند اراذل و اوباش به  یکه تعدادشان به انگشتان دست هم نم ییاروپا یخود در کشورها

 یکشورمان تمام شاد نیمسئول یدرصد 11 یساز یکردند. البته؛ با خبر غن یشاد یآورده و ادعا ابانیخ

بود که  یدی. بدتر از آن خبر جددندیخود خز ینقش بر آب شد و همانند موش به النه ها نیخائن نیا یها

در سطح  یسال جار نیفرورد 41در  نیمتجاوز نیا 04و کانال  یستیونیصه میرژ یدر رسانه ها

نطنز بود  یدر مورد خرابکار یستیونیصه میبه سران رژ دنیدولت با دیجد هیانیآن ب پخش شد و یجهان

تنش در منطقه  جادیو به دنبال ا ندیخجالت آور در مورد نطنز اجتناب نما یکه به آن ها گفته بود از حراف

 است . یبرنامه هسته ا هیبه کشورمان عل نینشان از قبول شکست متجاوز نینباشند و ا

 دیدانستند که دولت جد یمتحده م االتیدر ا دنیکار آمدن با یخلق با رو نیمجاهد یضد مردم سران

 میسران رژ شتریرو به دنبال جذب ب نیآن ها نخواهد بود و از ا یبرا یخوب یحام گرید کایآمر

 یربرقرا یخود بزنند و ادعا یبه سمت خود بودند تا بتوانند همچنان به طبل تو خال یستیونیصه

تنها  نیوجه مردم کشورمان آن ها را قبول نداشته و ندارند و ا چی! البته به هندیدر کشور بنما یدموکراس

باشد؛ به هر حال همچنان توهم  یسال نم 04در طول  یشکست خورده سران منحط فرقه رجو یاستراتژ

 دارند. یروزیپ

 یآق آتابا محمد
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 رانایدر بلوار کشاورز تهران تا کمپ ت یاز آپارتمان کوچک

 

محمد  یعنیرا  رانیخلق ا نیگذاران سازمان مجاهد انیبن یدیخورش0٨۲۲سال  وریپانزدهم شهر  در

در بلوار کشاورز تهران  یآپارتمان کوچک کیزادگان در  عیاصغر بد یمحسن و عل دینژاد و سع فیحن

سر  یرو اسازمان بود که آن ه گاهیپا نیمکان اول نیا نیسازمان مجاهد سیکردند که با تأس یم یزندگ

گذرد و  یسال م ۵۵را نوشته بودند. از آن زمان اکنون حدود  فدا و صداقتکوچک  گاهیپا نیا در  

وابسته  میو رژ کایآمر یبه سرکردگ یجهان سمیالیکه با هدف مبارزه با امپر رانیخلق ا نیسازمان مجاهد

 یاجتماع گاهیو پا یانقالب یها پیپرنس یشده بود، دارا سیشاه  تأس یکتاتورید میرژ یعنی رانیاش در ا

گذاران و  انیو اعدام بن یریبرخوردار بود. با دستگ رانیمردم ا غیدر یب یها تیبود و از حما یقو

گذاران سازمان  نانیصد و هشتاد درجه عکس اهداف ب ،یسازمان توسط مسعود رجو یتصاحب رهبر

کرد که با عملکرد فرقه  لیتبد میمررا به سازمان مسعود و  رانیخلق ا نیمان مجاهدحرکت کرد و ساز

 یستیباند تبهکار و ترور کیجز  یزیچ یکنون نیسازمان به اصطالح مجاهد نیشود. ا یاداره م انهیگرا

 یاسف بار شده و اکنون در زندان تیوضع نیخائن دچار ا یکه به خاطر سه اشتباه بزرگ رجو ستین

 کامل قرار گرفته است.  یپاشدر آستانه فرو یتحت عنوان اشرف سه در کشور آلبان

خرداد سال  یاعالم مبارزه مسلحانه در س ؛یمسعود رجو یسازمان تحت رهبر اول یخیتار اشتباه

و  رانیجنگ ا ریمردم درگ نینو پا بود و همچن رانیمردم ا یکه انقالب ضد سلطنت یشصت در حال

 زا یرا اشغال کرده بود و کل یمرز یاز شهر ها یسابق عراق کل کتاتورید نیعراق بودند و صدام حس

 گرید یشدن خانه و کاشانه شان آواره شهرها رانیبا و ایکشته مجروح شده و  یرنظامیگناه و غ یمردم ب

 بود.  رانیمردم ا هیعل یرجو یها تیو جنا انتیشده بودند که استارت خ

 

 

 تهران یها  ابانیدر خ جاهدین خلقم یایشیلیم رژه
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 رشیو عراق رفتن به عراق و پذ رانیدر اوج جنگ ا م؛یسازمان مسعود و مر یخیاشتباه تار نیدوم

 رانیمردم ا یرو در رو یسابق عراق بود که رجو کتاتورید نیصدام حس اریتمام ع یو مزدور ینوکر

 بهارتش  لیبا تشک نیاش به صدام حس یاثبات مزدور یشده و برا یجنگ خانمانسوز خارج نیوارد ا

 نیو همچن یمشغول سربازکش یدر مناطق مرز یبه اصطالح سرنگون اتیو عمل بخشیاصطالح آزاد

ها و  انتیاوج خ یرجو ینابخشودن اتیجنا نیجنوب عراق پرداخت که ا انیعیو سرکوب ش یکردکش

 بود. رانیمردم ا هیعل اتشیجنا

 یطالق ها یعنی میمر ییانقالب کذا ؛یرجو یستیسازمان فرقه گرا و ترور یخیاشتباه تار نیسوم

معترض در  یروهایسرکوب ن یبرا یاهرم قتیبود که در حق یکیدئولوژیتحت عنوان انقالب ا یاجبار

در سال هفتاد  نیمعترض یزندان ها یرابطه ما شاهد راه انداز نیبود که در ا یرجو ینیاستال التیتشک

 یروهاین یکیزیکردن و حذف ف ستیسر به ن یزندان شاهد شکنجه و در موارد نیکه در ا میو سه بود

 . میبرجسته سازمان بود یمعترض و کادرها

 

 ریبه قرار ز یجیبود نتا یرجو انهیفرقه گرا شهیو اند یآبک یها لیکه حاصل تحل یخیاشتباهات تار نیا

 رسانده است:  یبه نقطه اسف بار کنون یرجو یستیداشته که سازمان فرقه گرا و ترور

 

آن را  یرا نوشته بودند رجو فدا و صداقتسر درش  یگذاران رو انیکه از روز اول  بن یسازمان -0

سازمان همه  یروهایمهم و تنها گذاشتن ن یها  کرده و با فرارش در سر بزنگاه انتیبه دروغ و خ لیتبد

 را عکس کرده است. زیچ

محبوب عامه  کایآمر یبه سرکردگ یجهان سمیالیبودن و اهداف ضد امپر یکه به خاطر انقالب یسازمان -4

 یقو گاهیو جا یاجتماع گاهیپا یبرخوردار بود و دارا رانیمردم ا غیدر یب یها تیمردم بود و از حما

 یها سیآن را با رفتن در دامن قدرت ها  و سرو یبود؛ رجو یو مذهب یمل یهمه گروه ها نیدر ب

به حزب باد کرده و  لیدرآورده و تبد یاسیو س یسازمان انقالب کیاز صفت  یخارج یتیو امن یاطالعات

 یقو گاهیو جا یاجتماع گاهیپا چیه یآن ها دارا ینه تنها به خاطر قرار گرفتن در مقابل مردم و منافع مل

بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت و اقشار  ستیخارج و داخل کشور ن ونیسیاپوز نیدر ب

 قرار گرفته است.  رانیمختلف مردم ا

را محقق کند اکنون خلع سالح  یخواست برود عراق و سرنگون یم یسازمان که به قول رجو نیا -٨

سازمان را هم به خاطر اهداف  یروهایاز ن یاشرف را از دست داده و کل یکیشده و قلعه استراتژ

 یندر کشور آلبا یاز عراق اخراج شده و در کمپ یخودش از دست داده و بعد با خفت و خوار یطانیش

سازمان  یروهایبودن ن ماریکمپ به خاطر مسن بودن و ب نیتحت عنوان اشرف سه مستقر است که ا

 به خانه سالمندان مشابهت دارد.  شتریب
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 رانایت - یدر آلبان مجاهدین خلقمقر 

بود  و ورود به سازمان و عضو شدن سخت بود  یکه در آن انتقاد از خود جزو اصول اصل یسازمان -۲

اصول و اهداف  نیهم یرو یداریبه خاطر پا ارانشینژاد و  فیو خروج از سازمان آسان بود و حن

اش را  ینیاستال التیمعترض در تشک یاروهیبه خاطر انتقاد، ن یچوبه دار رفتند؛ رجو یشان پا یواال

گفت  یجذب کرده است او م روین رنگیو ن بیاعدام کرده و با هزار فر یو شکنجه و در موارد یزندان

 نی." منتقدمیداشته باش میتوان یو نم میندار دهیگفت: "بر یو به قول خودش که م میخروج از سازمان ندار

حفظ جان خودش همواره  یبرا نگذارا انیبرخالف همه بن یکند. رجو یبه قتل م دیو جدا شدگان را تهد

 باشد.  یمفقوداألثر م نیبوده و اکنون هم که بعد سقوط صدام حس یفرار

در بلوار کشاورز  یکه از آپارتمان کوچک ارانشینژاد و  فیکه  سازمان حن دییفرما یمالحظه م نیبنابرا

تحت عنوان اشرف  رانایسال در کمپ ت ۵۵شده بود اکنون بعد از حدود  سیتأس یتهران با اهداف بزرگ

 یبه سرکردگ یورج یستیسه در ورطه سقوط قرار گرفته است. تمام مشکالت سازمان فرقه گرا و ترور

 یروهایخانواده نو  سازمان نیشدگان و منتقدجدا ،ییرویروزافزون ن زشیرعضدانلو عبارتست از:  میمر

 است. ادیز یبعد از سال ها زانشانیکوتاه با عز یداریخواسته بر حق شان دکه تنها  سازمان

 نهییوبالگ آ - یجهان یعل

 

 

 ادژحنیف ندگردیسی رجوی و ایستادن رو در روی 
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 «سازماِن مسعود»

 نوشته: محسن زال

 رینشر: کو

 یخلق است در دوران پسا انقالب اسالم نیسازمان مجاهد یشناس انسان  ت  یروا

 

 نیگروهک منافق انهیگرا فرقه  یها  هیما  درون هیبر پا یجذاب از سبک  زندگ ییها  تیاست با روا یکتاب

و نشست غسل  ییو رقص رها یو معراج جمع نیاز طالق و ازدواج نماد یخواندن یها  تیبه همراه روا

و نشست طعمه و نشست پرچم و نشست تنگه که خواندن هر کدام  گیو نشست حوض کوثر و نشست د

مثال در  عنوان  خلق شود. به نیمجاهد ستیز یاز چگونگ یا  هیتواند سبب روشن شدن زاو  یها م از آن 

شروع به انتقاد از خود کرده و  گیموسوم به د یها سازمان در نشست  یکتاب آمده است که اعضا نیا

 د. زنن  یم بیآس شانیها  بر بدن یرسند که عالوه بر فحش و ناسزا به خود حت  یم یجانیبه چنان ه

راهکار  نیخود، اول یو جدا کردن فرد از گذشته  یخیتار تیحذف ذهندهد که   یکتاب نشان م نیا

را در ذهن افراد  میهدف، معنا و مفاه نیتحقق ا یبرا نیمنافق است. یفرقه ا  ساختن انسان یبرا نیمنافق

 نیخلق در ا نیمجاهددهند. گروهک   یها م  را به آن یدیجد یها، معان  آن فیکرده و با باز تعر  پاک

 یرونیب یها  تیافراد با واقع یارتباط یبه تنها مجرا لیرا قطع و خود را تبد رونیارتباط افراد با ب ندیفرآ

. نندیخواهد را بب  یاشخاص فقط آنچه را که سازمان م یشود تا بعد از چند  یمسأله سبب م نیکند. ا  یم

قدرت  یسازمان شده و حت یمحصور در نظام زبان ها شود آن   یسبب م رونیقطع ارتباط اعضا با ب

کرده و در  یته یتیسازمان را نداشته باشند و خود را از همه عناصر هو یخارج از نظام زبان دنیشیاند

شود   یم نیکند، چن  یجز توهمات عرضه نم یزیچ ،یقرار داده اند که به اسم رستگار یسازمان اریاخت

 هستند. یستیاست که حاضر به انجام هر اقدام ترور یتیهو  یافراد ب یسازمان نینچ یکه خروج
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 فرقه، مستقل از جامعه

 تر بزرگ  یا  کوچک در جامعه  ییایدن

 

را دارند که در آن به  یا کشور مستقل در جامعه  کینقش  ایمستقل  تیهو کیها   تمام فرقه با  یتقر

 هیتر شب  شیکشور است و ب کیاز استقالل  شیب یاستقالل آن ها حت یدهند؛ گاه  یخود ادامه م اتیح

  ینم تیزبان را رعایو عرف معمول کشور م اتیو اخالق نیهستند. آن ها قوان گرید ییایدر دل دن ییایدن

و خود را  دهیمردم ند ی  هی. آن ها خود را برابر بقزندیگر  یکنند و هر گاه که بتوانند با تقلب از آن ها م

عنوان متعهد به  چیبه ه نیدانند. بنابرا  یم یفرهنگ، آداب و رسوم مردم عاد ن،یبرتر از مردم، قوان

به  ی. آن ها فقط و فقط زمانستندیجامعه ن نیو مراعات قوان یگردن نهادن به رسم و رسوم مردم عاد

آنان  لهیاز مکر و ح یبخش ایگذارند که مجبور شده باشند   یاحترام م زبانیو فرهنگ کشور م نیقوان

احترام بگذارند. آن ها  نیکه به آن قوان نندیخود بب یبه منفعت گروه ایمردم باشد  تیجذب حما یبرا

 نیمتعهد هستند و به هم یاصل اطاعت از رهبرو  اصل بقا یعنی رب،مخ یها فقط به دو اصل فرقه 

کرده و کامال   زولهیتر ا خود را از جامعه بزرگ  یدارند که به نوع لیتما مخرب یها علت تمام فرقه 

مردم. آن  ریسا انیکوچک در م یایدن کی یحت ایکشور  کیکنند. مثل  یمردم زندگ ی  هیمستقل از بق

الشکل، پرچم، سرود،  موارد لباس متحد یاریو اصول خود را دارند، بلکه در بس نینها نه تنها قوا

روابط  ،یغاتیدستگاه تبل ،یمال ستمیاز آنان س یاریخاص خود را دارند. بس میتقو یآداب، رسوم و حت

 مختلف دارند.  یدر کشورها یاسیس ندگانیو نما یروابط خارج ،یعموم
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 گرید یمستقل در دل کشور یخلق به عنوان کشور نیمجاهد سازمان

بازماندگان حسن صباح( که به  ی  )فرقه Assassins نیخلق برخالف القاعده و حشاش نیمجاهد

منسجم،  یالتیتشک یشوند، دارا  یشدند و م  یمستقل اداره م مهیمستقل و ن یها  شعبه ای زیصورت فرنچا

فرقه  هیشب گریاز هر سازمان د شیهستند و ب یدتیرهبر عق کیو تحت فرمان کامل  یهرم وسته،یبه هم پ

 یغرب یکشورها شتریدر ب ییها  خلق شاخه نیباشند. مجاهد  یدر دوران خود حسن صباح م هیلیاسماع ی 

انتخاب و  سیدر پار ینفر قرار دارد که از طرف رهبر کی یاز آن ها تحت فرمانده کیدارند که هر 

 ینم تیشاه را به رسم حکومتبودند، زمان شاه، طبعاً  رانیکه هنوز در ا یشوند. در دوران  یم تیهدا

و تجار بازار  یمذهب یقشرها یآن حکومت نبودند، اما از آنجا که از طرف بعض نیقوان عیشناختند و مط 

خود را در چارچوب عرف و آداب و رسوم و  یها  تیشدند، خود را و فعال  یم یو معنو یمال تیحما

  جهی)بدون نت ی  مسلحانه ی  مبارزه یند براداشت یسع یکردند و حت  یمحدود م یرانیو ا یاسالم اتیاخالق

ندادند، اما اعالم  یرأ ی. بعد از انقالب، آن ها به قانون اساسرندیحکم جهاد بگ ینیهللا خم  تی( خود از آی

آنان بود و در واقع آن ها همواره تنها  کیدئولوژیاز نفاق ا یبخش نیکردند که به اصول آن متعهدند، ا

 نیقوان عیدر همان دوران که ظاهراً مط یخودشان بوده و هستند. آن ها حت یداخل یالتیتشک نیقوان عیمط

 یسالح خود را برا یداده بودند، انبارها لیرا تشک ایشیلیبودند، ارتش خود تحت عنوان م رانیا یداخل

ن آن ها تواند مانع مسلح بود  ینم یقانون چیمسلحانه پر کرده و اعالم کرده بودند که ه ی  آغاز مبارزه

 شود.

 یخود را مستقالنه اعمال م نیخود را داشته و در آن قوان یمخف یها  گاهیخلق از دوران شاه پا نیمجاهد

در  یاز آن ها به مثابه کشور کیبرابر شد و همچنان هر  نیها بعد از انقالب چند خانه  نیکردند، تعداد ا 

گونه   همان یزندگ وهیش نیاخلق را داشتند.  نیو آداب و رسوم خاص مجاهد نیقوان گریدرون کشور د

ً در کشورها رانیماند تا خروج کامل آنان از ا یباق  یبه اروپا و عراق. در خارج از کشور، عمدتا

 جیخل نینش  خیش یاز کشورها یو پاکستان و اردن و بعض هیدر ترک یو عراق و در مقاطع ییاروپا

 نیتابع قوان یبه وجود آورده بودند که همگ اخود ر یالتیتشک همیو ن یالتیتشک یها  گاهیفارس هم آنان پا

مختلف،  یها  خلق بوده و به رغم وجود آن ها در کشورها با فرهنگ نیو آداب و رسوم خاص مجاهد

کشور مستقل در آن  کیآن نداشته و همانند  نیو فرهنگ و قوان زبانیبا کشور م یگونه ارتباط  چیه

ً یخلق بعد از انتقال تقر نیکشورها بودند. مجاهد و  نیبه عراق، با کمک صدام حس شانیتمام اعضا با

آن  نیتر  . بزرگندیدر آن کشور بر پا نما ینظام گاهیپا نیاو توانستند چند ی  سخاوتمندانه یها  بخشش

رهبر خود  یبرا یکوچک و اسباب باز رانیا کیخلق در آن  نیاشرف بود که مجاهد گاهیها، پا  گاهیپا

گرانه و ضد  طرح توطئه  کی یکه با اجرا یرا شهر اشرف گذاشته بودند، شهر آنوجود آورده و اسم  به

 یو اطفال و کودکان آن ها در ناکجا آبادها دیدر آن از هم پاش یخانوادگ یها  کانون ،یرجو یانسان

 سراسر عالم در به در و آواره شدند.

 نوین یدار  از برده ینوع -و مخرب  یتروریست یها  فرقه:  کتاب

                                             صدر یدکتر مسعود بن: نوشته

 401و  419:  یها صفحه

 انی: عاطفه نادعلمیو تنظ انتخاب
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 مادر توجه شود. نیا یبه درخواست انسان

 

  

 : دیگو ی( میدر فرقه رجو ری) اس یاکبر مردان یعلمادر  ینورا مالح خانم

دروغ  یباشد. او با وعده ها یخلق م نیسازمان مجاهد بیبه چهل سال است که گرفتار فر کینزد پسرم

 خلق به اردوگاه آنان واقع در کشور عراق برده شد. نیسران سازمان مجاهد

تا  میکرد یادیرفت. من و همه فرزندانم، تالش ز ایفرزندش از دن داریمرحومم چشم انتظار د شوهر

 ی. نامه نگارمیاو با خبر شو تیو از وضع مییبا پسرم ارتباط برقرار نما یالملل نیب یاز راه ها میبتوان

 یگونه پاسخ چیه متأسفانهکه  میانجام داد یربط و دولت آلبان یذ یالملل نیب یبا ارگان ها یمختلف یها

را  زمانیمالقات با عز ایبه ما اجازه تماس  یخلق و دولت آلبان نی. سران سازمان مجاهدمینکرد افتیدر

 ندارند. یخانواده ها توجه ا یانسان یدهند و به درخواست ها ینم

 یاز کشته شدن برخ ییو خبرها ستیکرونا در امان ن روسیکشنده و یماریاز ب ایکه تمام دن اکنون

دت رسد، من و خانواده ام به ش یاز آن کشور به گوش م یماریب نیخلق با هم نیسازمان مجاهد یاعضا

 تهیمفرزندم به ک تیاز وضع افتنیاطالع  یو برا میهست یاکبر مردان یفرزندم عل تینگران وضع

 .میکرده ا تیملل متحد شکا یاجبار دشدگانیناپد

 نوکنده  -گلستان  استان
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 یعیبه طور طب یطلب  یدانستن راهبرد سرنگون یو اصل یپادگان یتداوم مش :انهیادگرایبن کردیرو

 یبرا یتیبرساختن هو یبه معنا ینید ییادگرایبن»انجامد.   یدر سازمان م انهیادگرایبروزات بن یبه نوع

فرا  –خداوند  ماست که برگرفته از احکا ییجامعه با هنجارها یو نهادها یرفتار فرد یساز  کسانی

)مانوئل  «است. تیاست که واسطه خدا و بشر یمرجع مقتدر یها بر عهده   آن ریاست و تفس - یبشر

انتشارات طرح نو، چاپ  ان،یکاستلز: عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه محسن چاووش

 (٨1، ص0٨19ششم 

کارکرد را به  نیسازمان ا ی، رهبر«آخوند یاسالم منها»سازمان بر  دیو تأک تینهاد روحان ابیغ در

مقتدر، متمرکز و  یآن به عنوان مرجع یشود، اما کارکرد اصل  یم ینف تی. نهاد روحانردیگ  یعهده م

سازمان است.  یریگ  میمرکز تصم نیباالتر یو کادر رهبر یماند. مسعود رجو  یم یباق کیزماتیکار

 یو دارا یکند و بلکه اَول  یم یبرابر نیریسا یمسعود با کل آرا یکند که رأ  یسازمان هرگز انکار نم

است. مسعود، حلقه وصل  هیلیاسماع انیاز مفهوم امامت در م یغال یها  با برداشت سهیقابل مقا یاعتبار

متجسد در  ییسایشوند. ع  یشود که اعضا متحمل م  یدانسته م ییها رنج  یو حاضر و ناظر بر تمام

فروغ »کند. در   یم یبخش را ط  یو تعال یروحان یسازمان روند انییکالبد اوست که با رنج و اندوه فدا

اش مسئول شناخته   ینادرست نظام یزیر  تکروانه و برنامه ماتینها به خاطر تصممسعود نه ت «دانیجاو

ً مورد سؤال هم قرار ن شود ینم باال و  یسازمان از موضع ی. در مقابل، رهبرردیگ  یمکه اساسا

« تنگه چهارزبر»داند و از   یشان م اتیآنان به نفسان یرا متوجه اعضا و دلبستگ ریطلبکارانه، تقص

ضربه به  تیاز اعدام، مسئول شینژاد که پ  فیحن اتیکند. درست برخالف روح  یم هیگال ارانشینفس 

 .ردیگ  یسازمان را شخصاً به عهده م

 یها پوشش  یسخن گفتن و حت میو به سبک مسعود و مر یدیگفتار تقل ،یظاهر ،یرفتار یساز  کسانی

اگرچه در  ،یبر عناصر زنانگ هیکردن و تک شیزنان از آرا تیزنان و مردان و ممنوع یبرا کسانی

بروزات  ینوع یادآوریباشد، اما  یضرور دیشا یقابل فهم و حت یامر یپادگان اتیچارچوب ح

 رسد.  یبه نظر م زین انهیادگرایبن

 یرانیا خیتار تیسا
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 عاقبت صبا هفت برادران و پدرش

 کند. یخاک م ریرا ز یچگونه عواطف پدر ییفرقه گرا

 

برادران به   آمد. مادر صبا هفت ایبه دن نیتهران، در زندان او – 0٨۲0 ی برادران، زاده   صبا هفت 

بود که در همانجا صبا را  یزندان نیدر او 0٨۲1از اسفند ماه سال  ست،یترور یاز رجو تیخاطر حما

 آورد. ایبه دن

با  یریدر درگ یرجو یو خودخواه یسر رهیبود که به خاطر خ ینیاز مجروح یکیهفت برادران  صبا

 ابتدا مجروح و بعد از چند روز به خاطر وخامت جراحات وارده کشته شد! یعراق یروهاین

 نیبه ا یوقع یرجو یول رفتیدر عراق انجام پذ تکارشیو سران جنا یرجو هیعل یمتعدد اتیشکا

سبک و  زاتیاش تهاجم با انبوه تجه جهیشد که نت یمینهاد، سپس دولت عراق وارد تصم ینم اتیشکا

به کمپ اشرف حمله  یعراق ینظام یروهاین 0٨91سال  نیفرورد 09بود. در سحرگاه  ینظام نیسنگ

 به هزار نفر مجروح گشتند. کینفر از ساکنان اردوگاه کشته و نزد ۲1را انجام دادند. حدود  یا تردهگس

 یاز برنامه ها یکی ی" بود که چون مجربه نام "صبا هفت برادران یدختر نیمجروح انیم در

شکم بود و به شدت  ریز هیبرخوردار بود. جراحت او از ناح یشتریب تیبود از اهم یرجو یونیزیتلو

 یمسعود رجو یشد ول یدر بغداد برده م یمارستانیفوراً به ب دیداشت که با یپزشک یها یدگیبه رس ازین

 مارستانیانتقال صبا به ب یبرا یقبول رقابلیغ طیخودخواه و ضد بشر ممانعت به عمل آورد و شرا

را به دست  شینکشد و بهبود مارستانیکارش به ب ایصبا کشته شود و  ایبود که  نیگذاشت، هدف ا

 .اوردیب

 یشد! چون ظن آن م یاز اردوگاه اشرف برده م رونیمداوا به ب یصبا برا دینبا ،ینظر مسعود رجو به

 ی! رجودینما یرجو هیعل یبه اردوگاه اشرف برگردد و شروع به افشاگر گریرفت که صبا نخواهد د
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رفتن  مارستانیب ینتوانست جلو گریو د دییانداخت که صبا حالش به وخامت گرا ریضد بشر آنقدر تأخ

 به صالح نبود. رایز ردیصبا را بگ

 دیافکار پل ریران" که او هم در اردوگاه اشرف حضور داشت و اسبه همراه پدرش "رضا هفت براد صبا

 در بغداد منتقل گشتند. یمارستانیبود به ب یرجو

 

 یناپدر نیا یشود، ول یدگیرا امضا کند تا به دخترش رس یخواهند برگه ا یاز پدر صبا م مارستانیب در

 بیترت نی! بدردیپذ ینم تیکند و مسئول یداده و برگه را امضا نم حیرا به دخترش ترج یرجو ،یلعنت

 نیاز ب تکاریجنا یرجو یو دجالگر یسر رهیپدر و خ انتیبود که دختر نگون بخت نفله شد و در راه خ

 رفت!

تمام  ییبالفاصله با مظلوم نما یخواست. بعد از نفله شدن صبا، رجو یم یهمان شد که رجو جهینت

کند و در مقابل  یبر تیجنا نیانداخت تا خود را از ا رانیرا به گردن دولت عراق و دولت ا رهایتقص

که از  یو موج سوار یبا فرصت طلب ی. رجودیرا کسب نما یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یداخل تیحما

 داد. بیموفق شد و عوام را فر یخاص او بود تا حد یشگردها

بوده و تا  یرجو دیدو موجود ابله که گرفتار افکار پل نیرفت، پدر و مادر صبا ا یکه انتظار م همانطور

. ننگ ختندیرا به گردن آو یرجو یبرا یفرو رفته بودند، مدال افتخار مزدور یمرفق در منجالب رجو

 بر آنان باد!

 رایقرار گرفت، ز نیساکن هیبه شدت مورد انزجار و تنفر بق شهیهم یهفت برادران پدر صبا، برا رضا

 رحم وجود نداشت. یموجود خودباخته و ب نیدر ا تیاز انسان یاثر

کند و از  یفرقه م تیرهبر یرا فدا شیفرد زندگ نیزتریمناسبات خطرناک فرقه، عضو فرقه عز در

 گردد! یم یته تیانسان

به  یخطرناک اریکه عواقب بس رایز میرا مد نظر داشته باش ییکه همواره خطر فرقه و فرقه گرا برماست

 همراه دارد.

 زادهیعل یبخشعل
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 از اسالم یسوءاستفاده رجو

 

                                                                                                                رانایت – یاسالم رضا

 یقدرت طلب یبه اسالم و ماه مبارک رمضان اعتقاد ندارند و برا یقجر سر سوزن میو مر یرجو مسعود

فرد خود پرست با شم  ضد  نیرابطه وجود ندارد. ا نیدر ا یدیزنند و ترد یم یخود دست به هر کار

 بزند. شیبه همه حرف ها یسس مذهب کی دیمردم و اعضا، با بیفر یدانست که برا یخود م یانقالب

مقبول و موجه، از  یچهره ا میو ترس شیاهداف خو شبردیپ ینما برا یسوءاستفاده گر مذهب یها فرقه

است.  یو ظواهر مذهب نیترفندها استفاده از د نیاز ا یکیبرند،  یبهره م یمختلف یها و ترفندها وهیش

 تی! سپس با تثبندکن یپنهان م نینقاب د ریخود را ز یبر چهره زده و اهداف استبداد نیآنان نقاب د

 یتوان چهره  یپشت پرده م نیا دنیو فقط با د ندینما یرا پنهان م شیخو یاصل تیخود ماه گاهیجا

 آنان را شناخت. یاصل

 هیکه بر پا دیپرس ینم یپرداخت و کس یقرآن م ریبه تفس ش،یدر شروع اکثر صحبت ها یرجو مسعود

 کند؟! ریو کالم خدا را تفس اتیدهد که آ یو کدام تجربه، به خود جرأت م التیکدام تحص ی
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دم از اسالم  یکسان نیچن دیاز احکام اسالم را قبول نداشت، حال شما فرض کن یکی یحت یرجو مسعود

است!  تیماه، ماه  نزول قران و شاخص هدا نیکه ا اورندیهم ب هیبزنند و در شروع ماه مبارک رمضان، آ

 ست؟ین بانهیمردم فر یشعار ایاز اسالم و قران، آ انشیفرد و اطراف نیدم زدن ا

و هزاران انسان  یکه سرنوشت خلق یدر موارد ،یمسعود رجو یدر مقابل انحرافات و تبهکار سکوت

 کند. یم غیاست که او تبل یموضوع دییو تأ یهمراه یاست به نوع انیدر م

 یقرآن سخن م اتیگذاشت و تا وقت سحر از ماه مبارک رمضان و آ یدر ماه رمضان نشست م یرجو

بعد از  یداشت. رجو یدست برنم یاکاریکرد و از ر یم سوءاستفاده مملعون از شب قدر ه نیگفت. ا

دوست   یداد که رجو یسمت سوق م نیکرد، همه را به ا یم یکه از حضرت عل ییها فینشست و تعر

 هیعل یشما عل یو با دوست من و موال دیگفت امشب برو یاست. بعد از نشست به همه م یعل رتحض

گرفتند )هرچند که متن  یم دیرفتند، کاغذ سف ی. همه مدیسیو تعهدات خودتان را بنو دیالسالم خلوت کن

 لیخط و با م دستفرد با  ندینوشتند که بگو یآن م یاز رو دیمورد نظر از قبل آماده بود و فقط نفرات با

تعهد  نیشدند؛ بعد از نوشتن ا یم یخودش نوشته است.( و مشغول نوشتن و تعهد دادن به مسعود رجو

خودتان به  یتعهدات و نامه ها دیگفتند با یگذاشتند و م یاستراحت کرده و بعد از استراحت نشست م

نشست گذاشته و نفرات را  ته. دسته به دسدیبود.( را در جمع بخوان یمنظور همان رجو) یحضرت عل

 خواند. یزدند و هر کس نوشته خود را  م یبه نوبت صدا م

و تعهد  دیها را بخوان نیا یمجاهدت شماست، هرزگاه یها شناسنامه  نیگفت ا یدر نشست ها م یرجو

بود که نه فقط از ماه  یدجال صفت ی. رجودیو متعهد باش دیشو ادآوریخودتا ن را  یدتیبا خدا و رهبر عق

 کرد. یسوءاستفاده م یاسالم یرمضان و ماه محرم بلکه از تمام مناسبت ها
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 خلق نیمجاهد التیحقوق کارگر در تشک

 غاتیتبل خلق نیکارگر، فرقه مجاهد ی(، روز جهانبهشتیارد 00) یشدن اول ماه م   کیساله با نزد همه
هزاران عضو  یگاریداشته باشد به ب یکه اشاره ا نیکند بدون ا یخود را در باب کارگران آغاز م

سران سازمان  یبرا یزیو کن یمشغول بردگ یحقوق و دستمزد چیکه سال هاست بدون ه نیمجاهد
 . ستنده

)به عنوان  سمیالیو امپر یدر دفاع از حقوق زحمتکشان در برابر استبداد پهلو یتشکل که روزگار نیا
به  «یخودساز»خود را جهت  یاز همان آغاز اعضا د،یگرد یانگذاریدر جهان( بن ینماد استثمارگر

 یفرستاد تا درد کارگران را به خوب یجنوب تهران( م یدشوار )مثل کوره پزخانه ها طیدر شرا یکارگر
مستحکم تر داشته باشند، پس از گذار از  یجزم و اراده ا یمبارزه با حکومت شاه عزم یحس کنند و برا

 انگذارانیبن هیاهداف اول یالنه کرد و تمام سمیالیعاقبت در دامان امپر ب،یپر فراز و نش یچند دهه 
 سپرد. یرا به فراموش شیخو

 یسال زندگ 41دارند.  سمیتالیو کاپ سمیالیرا به کارگر دارد که امپر یهمان نگرش یجور میمر امروز
کامل او در  یکشد. حل شدگ یم ریاو را به تصو یگریو اشراف برالیدر اروپا، تفکر ل یرجو میمر

 یتیو امن یجاسوس یکامل به نهادها یسرسپردگ یبود برا ی( گام مهمیدار هی)سرما یدستگاه بورژواز
کارگر  یشعارها ب،یترت نیبود. بد ازشانیمورد ن رانیا هیعل یبازان غرب استیآنچه س یغرب و اجرا

و  یجهان سمیونیمورد طبع صه یمبدل به شعارها ،یضد انقالب یسیدگرد کیدر  ن،یپسند سازمان مجاهد
 .دیگرد سمیالیامپر یادیا

پاسخگو  یکس پاسخگو نبوده اند و رسماً گفته اند جز خدا به کس چیگاه به ه چیه یرجو میو مر مسعود
 وهیبه ش یبیندارد، دوران عوامفر تیارزش و اهم یکس یبرا گریآنان د یها شینخواهند بود، اما نما

خود در حق هزاران کارگر و هزاران  یها تیجنا یپاسخگو دیبا یرجو میکهن گذشته است و مر یها
 شوند. دهیدادند، باشند و به محاکمه کش یگاریب شانیال براکه ده ها س نیعضو مجاهد

 صرافپور حامد
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 .میندار یسال هاست که از دخترمان خبر
 

 

  

 می: دخترم مردیگو ی( میدر فرقه رجو ری)اس یریآزاد منج میمرپدر  یریمحمد جعفر آزاد منج یآقا

 نیباشد و هم اکنون در اردوگاه ا یخلق گرفتار م نیو دو سال است که در سازمان مجاهد یاز س شیب

 برد. یبه سر م یسازمان در آلبان

 طیاست و شرا ماریدخترمان و عدم امکان ارتباط با او به شدت ب یاز غم دور ،یخانم بتول قز همسرم

 .میاز دخترمان نداشته ا یخبر چیما ه انیسال نیا یدارد. ط یسخت اریبس

 تیو کسب اطالع از وضع یدگینوشته ام و خواهان رس یبه مسئول سازمان بهداشت جهان یا نامه

 سالمت دخترمان شده ام.
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با همسرش محمد  شیسال پ ٨4 می: مردیگو یم یریآزاد منج میمرخواهر  یریخانم معصومه آزاد منج 

 بیخلق فر نیسازمان مجاهد یروهایکه آن ها توسط ن میخارج شدند. بعدها متوجه شد رانیاز ا ینوروز

با او  یدارید چیسال من ه ٨4 نیسازمان در عراق منتقل شده اند. در تمام ا نیداده شده و به اردوگاه ا

ارتباط داشته و  زشیکه بتواند با عز ستیهر خواهر یآرزو نیام. ا دهیرا هم نشن شیصدا ینداشته و حت

 از احوالش با خبر شود. 

 09-دیکوو روسیاز و یناش یماریاحتماالً به ب میکه مر نستیان کرده و آن اما را به شدت نگر یخبر

 زیداخل اردوگاه ن یبهداشت طیشرا گریبرد و از طرف د یبه سر م یحاد اریبس طیمبتال شده و در شرا

 نامساعد است.

به عنوان  یباشد. البته کشور آلبان یاش م یو کسب خبر سالمت میمر یصدا دنیما شن یخانواده  یآرزو

 نیکند. سازمان مجاهد یما فراهم نم یدهد و امکان سفر برا ینم زایخلق به ما و نیاز مجاهد تیحما

و  ایدن یزندان ها نیدر مخوف تر یدهد. حت یخود نم یهم به اعضا یتماس تلفن کیاجازه  یخلق حت

حداقل  نیما از ا یتماس و مالقات دارند، ول یها، خانواده ها اجازه  یزندان نیدر خصوص خطرناک تر

 .میامکان هم محروم

رفع  ینامه نوشته ام و درخواست کرده ام تا برا یبهداشت در آلبان یسازمان جهان یندگیبه نما خطاب

از  ینکنند تا خبر یباشد کوتاه یبخش م جهیکه متصور است و نت یمن و خانواده ام از هر اقدام ینگران

 برسد و امکان ارتباط فراهم گردد. خواهرم به ما

 سبزوار – یرضو خراسان
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 خلق نیسرنوشت محتوم فرقه ها از جمله مجاهد

                                                                                                              سیپار - ینظر منصور

از معضالت اجتماع وانسان ها بوده اند. از آنجا که ساختار فرقه ها  یکی شهیفرقه ها هم خیطول تار در
فرقه ها وجود ندارد  التیو مناسبات حاکم بر تشک تیبه ماه یشفاف یدسترس یو از طرف دهیچیپ اریبس

چالش فرقه ها  نیتر همم گرید ییمواجه بوده است. از سو یادیز یها یدگیچیاز آن ها با پ یشناخت واقع
با  انیحلقه اتصال و ارتباط قربان بیترت نیاز جامعه و خانواده است تا بد انیگه داشتن قرباندور ن زین
آرمان خواهانه و عشق به  یها با شعارها تیمحدود نیاز فرقه قطع شود و در مقابل همه ا رونیب یایدن

را از جامعه و  انیکنند و با خلق تابو، قربان خکوبیفرقه م یها گاهیرا در پا انیفرقه، قربان یرهبر معنو
 خانواده بهراسانند .

کنند و ساختار  یم یرویپ یرفتار یالگو کیتمام فرقه ها از که  نجاستیا زیشگفت انگ اریبس نکته
ً یآن ها دق التیمناسبات و تشک  نیجونز را با مجاهد میفرقه ج نجایمثال در ا یبراکند.  یم یبا هم برابر قا

 .میکن یم سهیخلق مقا

از  کایکه جامعه امر یطیبود. در شرا کایدر امر انایندیا التیدر ا یگروه مذهب کیرهبر  جونز میج
و  اهیس یجونز با شعار برابر میکرد، ج یم دادیب ینژاد ضیبرد و تبع یرنج م دیو سف اهیس نیتضاد ب

 نیکرده و ا خودبه تنگ آمده بودند را جذب  ینژاد ضیتبع نیکه از ا یاز مردم یتوانست تعداد دیسف
از مردم را جذب  یتوانست بخش گرید یها التیدر ا یگروه کوچک را کم کم بزرگتر کند. او با سخنران

با  انیکرد تا جذب قربان یکمک م یحاکم به و یاجتماع طیخود کند. بستر و شرا یافکار به ظاهر مترق
 .ردیصورت گ انیخود قربان اقیاشت

 



                                        0011سال                                                                                           101شماره  -انجمن نجات 

  
33  

  

 

به  رانیکه انقالب ا یطیدر شرا ران،یانقالب ا یروزیخلق پس از پ نیبه رفتار مجاهد میاندازیب یگذر اما
و عدالت  یخلق با شعار آزاد نیخالص شده بود، مجاهد یبود و تازه از ستم سلطنت پهلو دهیرس یروزیپ

 زمیالیوعدالت و مبارزه با امپر یادآز فتگانیشعارها ش نیتا با ا افتندی یبستر مناسب زمیالیو مبارزه با امپر
 نیا انیاز جمله من قربان نیزم رانیاز جوانان ا یادیرا در بستر فراهم شده جذب خود کنند. بخش ز

 انیخود بهره جستند و قربان یاز هوش ضد انقالب یرجوو  جونز میجکار  ینجای. تا امیبود انیجر
حاکم بر  یکند اما محتوا یبا هم تفاوت م یرجو وجونز  میخود را جذب کردند اگر چه شعار ج نینخست
 است. یکیآن ها 

 نیا گریاعالم کرد که د دیو سف اهیس یاز عاشقان عدالت و برابر یادیجونز پس از جذب تعداد ز میج
در  گرید ینیو از همانجا مهاجرت به سرزم میموعود برو نیبه سرزم دیبا ستیما ن یجا نیسرزم
جونز بار  میآغاز گشت. همه هواداران و عاشقان ج انایکوچک به نام گو یدر کشور یجنوب یکایامر

موعود  نیجونز در حصار جنگل ها سرزم میرساندند و سپس ج انایگو یسفر بسته و خود را به جنگل ها
 گذاشت. جونز تاونو نامش را   دیخودش را ساخت و به دور آن حصار کش

جذب کرد و پس از شروع جنگ مسلحانه و  رویتوانست ن یتا م 0٨11خرداد  یتا س یرجو مسعود
 نیخارج شوند و به سرزم رانیهمه هوادارانش از ا دیکشته شدن هزاران نفر از هر طرف، اعالم کرد با
خود را ساخت با  ییایعراق شهر رؤ یها ابانیدر ب یموعود عراق روانه شوند. سپس مسعود رجو

 گذاشت. اشرفشده بود و نامش را  ریزنج رونیکه از درون و ب ییصارهاح

 یشهر م نیا سیاز تأس یکرد. مدت یم یخودش حکمران یجونز برا میکه ج ییجا انایبه گو میبرگرد
 یبرا کایکه از امر یبرقرار کنند. تمام کسان رونیبا ب یارتباط چیتوانستند ه ینم انیگذشت اما قربان

 چینداشت و ه قاتکس حق مال چیشدند و ه یرفتند با در بسته مواجه م یم انایمالقات فرزندانشان به گو
که  کایبه دولت وقت امر انیقربان یمنطقه را نداشت. بر اثر فشار خانواده ها نیهم حق خروج از ا یکس

 میتسل کایشود، دولت امر یشهر جونز تاون داده نم ایخانواده شان در کمپ  یچرا اجازه مالقات با اعضا
جونز  میشهر ج ای انایخبرنگار به گو یتعداد مراهرا به ه انیسناتور به نام را کیفشار خانواده ها شده و 

کنند که همه  یجونز اعالم م میاز شهر ساخته شده ج داریو خبرنگاران پس از د انیفرستد. سناتور را یم
و از آنجا  استیرؤ کیز جون میبودن در شهر ج ندیگو یشهر جونز تاون م اینفرات حاضر در کمپ 

 هستند. یراض

 شیبه اصطالح مقاومت را با خبرنگاران از پ یشورا یبارها اعضا یکه رجو میداشته باش ادی به
 انیآورد اما با حفاظت کامل و بدون آن که خبرنگاران بتوانند با قربان یاشرف م داریمشخص شده به د
و  تهداش یشیجنبه نما زین یرجو یها یشب باز مهیخ نیداشته باشند و ماحصل چن یمالقات خصوص

ببرند و به خودشان و حضورشان در عراق در  نیمالقات از ب یخواستند فشار خانواده ها را برا یم
با  یتماس چیمستقر در اشرف ه یبود که چند هزار قربان یدر حال نیاعتبار بدهند و ا یشهر رجو

 اطالع بوده اند.  یها از سرنوشت فرزندانشان باز خانواده  یاریخانواده شان نداشتند و بس

شوند و  ینم کایفرستاده امر انیسخنان سناتور را رشیجونز حاضر به پذ میفرقه ج انیقربان یها خانواده
را به همراه  انیکه پس از چند ماه دوباره سناتور را ردیپذ یم کایتحت فشار خانواده ها دولت امر

دست  انیاز قربان یتعداد دار،یبار برخالف دور اول د نیجونز بفرستد اما ا میخبرنگاران به شهر ج
و  انیکه سناتور را یدهند. زمان یو خبرنگاران م انیبه سناتور را انهیرا به صورت مخف یینوشته ها

جونز به رگبار بسته شده و  میمخوف ترور ج یرا داشتند توسط باندها انایخبرنگاران قصد خروج از گو
شهر جونز تاون  ایان را در اردوگاه و یجونز تمام قربان میواقعه ج نیپس از ا یشوند. ساعت یم کشته
تان را با  یزندگ د،یتان را با شرافت از دست بده یزندگ د،یریبا شرافت بم…  دیگو یکند و م یجمع م

اول کودکان و ……… استیدن نیمرگ بهتر از ده روز زنده ماندن در ا د،یاشک و عذاب از دست نده
 .میریتا با هم بم دیبخور انوریبعد خودتان س
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کوچک و بزرگ در کنار هم  لو از جنازه شده بود هشتصد انسانجونز مم میاز دو ساعت شهر ج پس
 محقق شود. یروان ماریب کی یاهایبودند تا رؤ دهیآرم

را از  انیهمه قربان نیصدام حس یتوانست پس از سرنگون یم یکه مسعود رجو یزمان میآور یم ادی به
کشته و هزار مجروح و معلول به  ستیاز دو شیبه ب کیکار را نکرد تا نزد نیعراق خارج کند اما ا

مالقات  یبرا یکه وقت یمادران پدران و میبر ینم ادی. البته از زدیبگذارد و خودش از معرکه بگر یجا
از آن ها  یرفتند چگونه با سنگ و فالخن به جان خانواده ها افتادند و تعداد یفرزندانشان به شهر رجو

 را مجروح کردند.

 یجونز برا میاز سخنان ج یاریفشرده و خالصه نوشته شده است بس یلیحاضر به صورت خ نوشته
ً یوجود دارد که دق انیقربان  کند. یم یبرابر یبا سخنان مسعود رجو شیپس و پ یبا کم قا

از عهده خودش هم  یکه حت یهمچون مسعود رجو ییسر و پا یبستر فراهم شود ب یکه وقت میزآمو یم
شود  یدر حال فرار بوده است، م شهیو مبارزه شده هم استیس یایکه وارد دن یو از زمان دیآ یبرنم

دادند و  تنده ها هزار نفر را به کش  یرجو ایجونز  میهمچون ج یروان ماریب کیچگونه  میرهبر. بنگر
 کردند. یاز خانواده ها را متالش یاریبس

و  یزندگ نیریبتوانند به سالمت به جامعه بازگردند و طعم ش یفرقه رجو انیکه قربان یروز دیام به
 را دوباره احساس کنند. یآزاد
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 اسرا یها در اردوگاه ها یبعث یبا همکار یفرقه رجو یریعضوگ

 

 

 

)عضو جداشده از سازمان  پور عباس محمد 

 :دیگو یخلق( م نیمجاهد

"من در زمان جنگ از رزمندگان دفاع مقدس 

بودم. در دوران اسارت در اردوگاه کالً دو 

 ویراد ایگذاشتند  یما م یبرا ییویبرنامه راد

 نیمنافق ویراد ایشد  یپخش م یعراق که عرب

زبان  یبود و ما چون فارس یکه به زبان فارس

ها و  ی. بعثمیداد یگوش م ویراد نیبه ا میبود

فرقه  نیکردند که اگر به ا یالقا م مابه  نیمنافق

از ما  یلیو خ میشو یاز اسارت رها م میوندیبپ

اما  میوستیفرقه پ نیاز اسارت به ا ییرها دیبه ام

. میشد یاز چاله وارد چاه بزرگتر میدانست ینم

دادند نظام  یسران فرقه مرتب به ما وعده م

 نیاست امروز، فردا، ا یدر حال فروپاش رانیا

صورت اعضا را  نیبعد و ... . به هم ماهماه، 

 داشتند. یدر اردوگاه ها نگه م

به  یکه به زود میکرد یاشرف ما فکر م در

 یهر سال که م یگشت ول میبازخواه رانیا

نبود و  یاز به اصطالح سرنگون یگذشت خبر

فرقه  التیکه تشک ییمغزشو طیبه خاطر شرا

حاکم کرده بود ارتباط ما با  یرجو یستیترور

 نیا م،ینداشت یقطع شده بود و خبر رونیب یایدن

خانواده ام به  یکه وقت ودباعث شده ب یمسأله حت

کردم که  یاشرف آمدند من خبر نداشتم و فکر م

خانواده اعم از پدر و مادرم فوت  یهمه اعضا

بازگشت  یبرا یا زهیانگ رگینموده اند و من د

در  یکه سر از آلبان نینداشتم تا ا رانیبه ا

از  یبه محض ورود به کشور آلبان من آوردم.

در  یجدا شدم. البته؛ وقت یرجو یستیفرقه ترور

 نیسال قبل از مسئول کیبودم از  یبرتیکمپ ل

خواهم از آنان جدا شوم و  یفرقه گفته بودم که م

 یآنان به من گفتند که صبر کن تا مسأله پناهندگ

 ریگیمسأله که پ نیبعد برو. ا میشما را حل کن

از  یخبر یول دیسال طول کش کی اشندکارم ب

خواهند مرا سر  یرفتن نبود، متوجه شدم که م

به کشور  یخاطر وقت نیکار بگذارند به هم

  جدا شدم . یرجو یستیآمدم از فرقه ترور یآلبان

و هفت سال  ستیبا خانواده ام که ب یاز مدت بعد

مانع ارتباط من با آن ها شده بود  یفرقه رجو

تماس گرفتم و با برادرانم صحبت کردم. بعد از 

 رانیکه به ا رمیبگ میخودم تصم یآن توانستم برا

در کشور  رانیبه سفارت ا نیبازگردم بنابرا

 یپناهندگ یایساریکم یرفتم و با هماهنگ یآلبان

 بازگشتم. رانیبه ا

است.  ینیماش یفرقه زندگ نیدر ا یزندگ نوع

 ۵از صبح ساعت  دیندار یاریشما از خود اخت

تحت  کسرهیتا شب  دیشو یکه از خواب بلند م

از  رید یو اگر صبح کم دیهست التیاألمر تشک

 . دیشو یمؤاخذه م دیشو داریخواب ب

است که باالتر از ابرها  یپرنده بلند پرواز عقاب

 ردیگ یپرنده را م نیکند اما انسان ا یپرواز م

نشاند و بعد هم  یدست خود م یکند رو یم یاهل

که  یآورد. کار یانسان شکار م یپرنده برا نیا

است. انسان  نیکند هم یبا انسان م یفرقه رجو

 دیکشد و مر یم ریآزاد را از اوج به ز یها

از انسان  اریکه اخت یکند به نحو یر فرقه مرهب

 شود. یسلب م
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 عباس محمد پور در آغوش خانواده یآقا

سخت بود که  یلیمن تصورش خ ی... برا

 یرجو یذهن یاز بند اسارت حصارها یروز

آزاد  یایآزاد و خود را در جمع خانواده و دن

با استفاده از  انیسال نیا ی. سران فرقه در طنمیبب

و تحت کنترل  ییمغزشو یها وهیش نیتر دهیچیپ

روح و روان و  ستمیگرفتن مستمر اعضا، س

 را از آن ها گرفتند. انتخابو  یریگ میتوان تصم

 شیدهد که برا یرا انجام م یرباط فقط کار کی

خود ندارد  رامونیبه پ یکرده اند و کار فیتعر

تواند اقدام کند به  یو اگر هم داشته باشد نم

ون خالف برنامه مشخص شده محض اقدام چ

 یحرکت کرده آن را خاموش و از مدار خارج م

شده و  فیآن برنامه تعر یکه برا یکنند. رباط

باخبر  یگریکند از برنامه د یمطبق آن عمل 

امکان ندارد که سر خود برنامه  شیو برا ستین

 یگرید یبفهمد روش ها ایرا تجربه کند  یگرید

نفر را  یکردن وجود دارد. وقت یزندگ یهم برا

توان  یدارند چگونه م یکامل نگه م یدر نا آگاه

 یاقدام یروش زندگ نیا هیتوقع داشت که عل

سازمان  یالتیتشک بات. در مناسردیصورت گ

شود که از  یکنترل م یگریهر فرد توسط فرد د

روش نه  نیبرنامه مشخص شده عدول نکند. با ا

انجام دهد و نه  یفتواند حرکت خال یخود فرد م

دستش خالف جهت حرکت کند  ریگذارد ز یم

 یزندگ التیتوان گفت در تشک یم نیبنابرا

 .…ریشده  است و الغ یزیو برنامه ر ینیماش

نفر خواهان  کی یکه حت میگو یم نیقیبا  من

 تیشکستن ذهن یول ستین یماندن در فرقه رجو

بمباران  نیتر نیهدف سهمگ انیکه سال ییاعضا

 یعوامل رجو یو دروغ پرداز یغاتیتبل یها

خانواده ها و  شتریبه تالش هرچه ب ازیبوده اند ن

محل  کیدر  انیکه سال یگذر زمان دارد. نفرات

 لیامکان وسا نیداشتن کوچک تر ونبسته و بد

و  نترنتیا ل،یاز جمله تلفن، موبا یارتباط جمع

مستمر فرقه بوده و  یمغز ینامه تحت شستشو

شده و از طرف  یبه آن ها وارونه القا م قیحقا

اعدام  ایو  شاوندانیمستمراً خبر اعدام خو گرید

به او داده  رانیخودش در صورت بازگشت به ا

توان از او انتظار داشت که  یشده چگونه م یم

با  رایسخت است ز یلی. خدینما یریگ میتصم

 .میو مخرب روبرو هست بیفرقه مه کی

ازدوستانم  یکیاز سازمان، با  ییپس از جدا من

ارتباط برقرارکرده  رانیکه با خانواده اش در ا

ما  دارید نیداشتم. سران فرقه از ا یداریبود د

 یمستمر افتیدر یمن برا یمطلع شده وقت

 یبه آن ها مراجعه کردم گفتند که مستمر انهیماه

گفتند:  دمیعلت را پرس یشما قطع شده است! وقت

ارتباط گرفته  رانیالعات در ابا وزارت اط ماش

 دیشد یماه در تنگنا کیمن  ل،یدل نی! به همیا

 قرار گرفته بودم. یمال

با دوستم،  داریبود که هدف من از د نیا تیواقع

خودم به او بود تا بتواند از  لیدادن شماره موبا

از خانواده ام  یرد رانیخانواده اش در ا قیطر

از تماس اعضا  یکند. سرکردگان فرقه رجو دایپ

وحشت دارند که  رانیدر ا شانیبا خانواده ها

 یها تیواقع انیمبادا خانواده ها آن ها را درجر

آزاد قرار دهند لذا به ترفند ارتباط با  یایدن

 شوند. یوزارت اطالعات متوسل م

که افراد را در  نیا یبرا یرجو یستیترور فرقه

خود نگه دارد و دست به  التیچمبره تشک

دادند  یفرقه نزنند به افراد پول م هیعل یگرافشا

کرده بودند تا حقوق  یهماهنگ ایساریبا کم یعنی
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 ۵11دالر بود فرقه به ما  ٨۵1ما که  انهیماه

تا ما دست  شتریدالر ب 041 یعنیداد  یدالر م

شد که ما  یمتوجه م یوقت یول مینزن یافشاگربه 

 گریبا نفرات د ایبا خانواده خود تماس گرفته و 

 نیکرد و ا یحقوق را قطع م نیا میارتباط دار

 نیمسأله در مورد من هم صادق بود. به هم

مراجعه کرده و حقوق  ایساریخاطر به دفتر کم

گرفتم  یدالر بود از آنان م ٨11من که  انهیماه

جدا کردم و  ستیترور یرا با رجو مرزم یعنی

 یها تیپول واقع یمقدار یحاضر نشدم برا

 را بپوشانم.  یاسبات فرقه رجوموجود در من

آن  عیباشند مط التیافراد در داخل تشک یوقت تا

بسته خو  طیهستند و در واقع با آن مح ستمیس

 ینیبا آن قواعد و قوان انیگرفته اند چرا که سال

کرده اند.  یبرقرار نموده بود زندگ یکه رجو

رهبران  ییاعضا به طور مستمر تحت مغزشو

آن  تیکه جدا شوند ذهن نیباشند اما هم یفرقه م

توانند به  یکند در آن صورت م یم رییتغها 

 تیو خودشان را بشناسند و هو ندیایخودشان ب

 یاست که رجو لیدل نیکسب کنند. به هم

 یالتیتشک یکند همه حصارها یم یسع بکاریفر

 یها تینتواند به واقع یرا سفت تر کند و کس

 یاعضا یداشته باشد. تا وقت یدسترس رونیب

کرده  ریفرقه گ باتخورده در درون مناس بیفر

نداشته باشند  رونیاز اخبار ب یباشند و اطالع

را  ایخواهند ماند و تفاوت دو دن یگونه باق نیهم

 . دینخواهند فهم

که به طور شبانه روز و به طور مستمر  یفرد

 یقدرت گرید ردیگ یقرار م ییتحت مغزشو

 یهر روز به او م یر کردن ندارد وقتفک یبرا

در حال به اصطالح  یاسالم یکه جمهور ندیگو

شود که  یاست آن فرد هم باورش م یسرنگون

 یمارک م یکه وقت نیا ایاست و  ینکند خبر

هستند فرد در  یعاتزند که خانواده ها اطال

خانواده خود  تیاز وضع یدرون مناسبات خبر

قبول  دیبا التیتشکندارد و به طبع تحت فشار 

 ... گرید یبکاریو فر لهیکند و انواع ح

به ما گفته بود اگر شما با  بکاریفر یرجو

اداره اطالعات  دیریخانواده خود تماس بگ

و آزار قرار خواهد  تیخانواده شما را مورد اذ

 نیاز نفرات به خاطر ا یلیخ لیدل نیداد به هم

 یکه خانواده شان دچار مشکل نشوند تماس نم

گفتند که تمام  یبه ما م گریاز طرف د رندیگ

 یغاتیهستند. دستگاه تبل یطالعاتخانواده ها ا

کند که ارتباط  یم یسع یرجو یستیفرقه ترور

 قطع کند. شانیخود را با خانواده ها یاعضا

و  یدربند با استوار یاعضا یها خانواده

مجبور شود  یشان باعث شدند که رجو یداریپا

فرقه شاهد  نیاز اشرف خارج شود چون مسئول

خانواده ها به گوش نفرات  یصدا یبودند که وقت

ماندن در  یبرا شیعضو فرقه پا دیرس یم

سست  یرجو یستیفرقه ترور یمناسبات جهنم

خواست  یم یجوکه ر یشد و رابطه عاطف یم

 شد. یببرد برقرار م نیبا تمام وجود آن را از ب

شود  یشد که م یمتوجه م یسازمان اگر کس در

ادامه  یاز مناسبات سازمان به زندگ رونیدر ب

از جدا شدن نداشت. به طور  یترس گریداد د

گفتند  یانجمن نجات م یها یمثال ؛ آنقدر از منف

بدتر از آن در  یکردند انجمن یکه نفرات فکر م

 نیشد. بعد از ا کیبه آن نزد دیو نبا ستین ایدن

که  میمتوجه شد میا از سازمان جدا شدکه م

همان انجمن نجات  ریمس نیو ساده تر نیبهتر

راه  نیتر کیاست که در عراق هم بود و نزد

آن را برعکس را  یبود ول رانیبه ا دنیرس یبرا

 آن نرود.    کینزد یدادند که کس یجلوه م

شد کشته شدن  یگفته م شهیمناسبات هم در

جدا شدن نفرات  یسود ول یعنینفرات سازمان 

نفر به هر  یوقت یعنیزدن است  شهیبه ر هیشب

 یشد از آن به تمام معن یکشته م لیدل

را به آن  غاتیکردند و همه تبل یسوءاستفاده م
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کردند و  یآن کار م یو آنقدر رو دندیکش یسو م

در  نهیکردند و ک یم یبازبا احساسات نفرات 

 یم یپرورانند که طرف روان یاعضا م یدل ها

 یهم نم یشد فرق یجدا م یکس یوقت یشد ول

پوشانند  یبوده آنقدر آن را م یکرد در چه سطح

هم که اجباراً  یکس متوجه نشود و زمان چیکه ه

گفتند اول تمام نقاط  یموضوع را به همه م دیبا

 یهمه باور م هگفتند ک یضعف آن فرد را م

تا مناسبات و رفت  یاو م دیکردند که با

 یم یسالم بماند، بحث را به نقطه ا التیتشک

که اگر  دندیرس یم نیقیکشانند که نفرات به 

کردند  یاو را اخراج م دیرفت با یخودش هم نم

 سازمان نسبت به جدا شده ها بود! دگاهید نیا

کردم که پول در  یزندگ ییایدر دن انیسال من

با کار  دیدانستم که چگونه با یدست ما نبود و نم

کرد  یزیآن برنامه ر یکردن پول درآورد و برا

با  لیدل نیو آن را درست خرج کرد به هم

 یبودم. وقت گانهیموضوع پول و خرج کردن ب

شناختم بعد  یآمدم اول پول ها را نم رانیکه به ا

 ینم لیدل نیقابل فهم نبود به هم میبرا ها متیق

ردن و کار ک یخرج کنم. برا دیدانستم چگونه با

 یکه انجام م یدانستم کار یپول درآوردن نم

نباشد و کم  ادیکه ز رمیاجرت بگ دیدهم چقدر با

با جامعه در شروع  یعدم همگون نیهم نباشد. ا

 ستمیاز طرف دولت و س یسخت بود ول میبرا

نداشته و ندارم. من در بازار  یمشکل چیه یدولت

شهروندان آزاد هستم که به  ی هیکار مثل بق

 رمیتوانم کار کنم و اجرت و کارمزد بگ یاندازه 

 یزندگ یمعن نکیکنم. ا یزیآن برنامه ر یو برا

فهمم و از آن لذت  یآزاد را م یایکردن در دن

خودم هست واگر  یهست برا یبرم اگر سخت یم

 ینم گریبه خودم است و د وطهست مرب یخوب

پاسخ بدهم  التیشکروز به ت انیخواهم در پا

آزاد در قبال  یایچرا؟ چرا؟ چرا؟ انسان در دن

 .چیه گریخانواده مسئول است و د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد. یم رشیچشم انتظار فرزند اس یلیزاده اردب صحبت  ومرثیکمادِر 
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 با دشمن در زمان جنگ یهمکار یبررس

 در

 یحقوق ینظام ها

 

است که شهروندان و  یو اعتماد یمناسب در پرتو مساع یاجتماع یو زندگ کیدولت دموکرات اساس

خاک  یبرا یبه موطن و جانفشان یوفادار ربازیاز د ریمس نیدهد. در ا  یم وندیدولتمردان را به هم پ

 دیتهد یبرا مشده و هر گونه اقدا نهینهاد یانسان یا  فهیو وظ یاخالق یآموزه  کیبه عنوان  ینیسرزم

رفتار مجرمانه،  کیبزرگ و  یاشتباه اخالق کیکمک به دشمن به مثابه  یریبه تعب ایو  یاسینظم س

 یبرا یجد دیباشد. کمک به دشمنان کشور به عنوان تهد  یم یو مدن یفریک یمستوجب ضمانت اجراها

به  انتی"خ یکل   وممفه لیذ یحقوق یاز نظام ها یاریدر بس ،یتعهدات شهروند یدفاع و نقض اساس

داشته  یرا در پ ینیسنگ یشده و مجازات ها یانگار  جرم یو خارج یداخل تیضد امن میجرا ایکشور" و 

جامعه را  کیاست که شهروندان  یا  فهینقض وظ هن،یبه م انتیبا دشمن و خ یهمراه بیترت نیاست. بد

  نیمسلحانه ب یریبه دشمن چه در درگ مکک نیکند. بنابرا  یملزم م ینیسرزم تیو امن یبه تحفظ نظم مدن

شود. در   یم یتلق یراخالقیو غ یرقانونیغ یامر ،یالملل  نیب ریمسلحانه غ یریدرگ کیو چه در  یالملل

 یمترق یبا دشمن در زمان جنگ به مواضع چند نظام حقوق یهمکار رامونیاست پ ستهیمجال با نیا

 .میینما یاجمال یا اشاره 

 

 

در طول  یقانون باستان کیبه عنوان  یالدیم 0٨30مصوب سال  انتیقانون خ کشور انگلستان در 

ملحوظ داشته و پناه دادن و مساعدت به دشمنان را  یمدن فهیوظ کیبه کشور را به عنوان  یوفادار خیتار

 یمبان ساسبه کشور دانسته ومحکوم را مستحق مجازات اعدام دانسته است. برا انتیجرم خ قیاز مصاد
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دارد با کمک  فهیکند، شهروند وظ  یو حفظ آن کمک م نیبه تأم انتیکه قانون خ یادیو بن یاسیجامعه س

در  میشهروند مق ریغ ایاست که شهروند ) یبدان معن فهیوظ نینکند. ا انتیبه دشمنان به کشور خود خ

و  یالملل  نیمسلح ب یها  یریدرگ رکمک کند که شامل مخالفان انگلستان د سیبه دشمنان انگل دیکشور( نبا

 ریدرگ یو گروه ها ینظام گرید یها  است که با توسل به روش ییکشورها نیو همچن یالملل  نیب ریغ

به  انتی، مرتکب خ0911انگلستان تا سال  یبه انگلستان حمله کند. در نظام حقوق یستیرورحمالت ت

حبس  0911در سال  ینظم  یقانون جرم و ب ٨1که طبق بند  یشد، در حال  یکشور به اعدام محکوم م

 اعدام شد. نیگزیابد جا

کمک به  4114مصوب  سمیو قانون اصالح قانون ترور 0993قانون مجازات  ایکشور استرال در

 ایاسترال یدفاع یروهاین هیمسلحانه عل یها  یریانجام درگ یسازمان برا ایکشور  کیدشمن و کمک به 

 منتقلبه قانون جزا  0900مصوب  اتیاز قانون جنا انتیجرم خ بیترت نیکرده است. بد یانگار  را جرم

 نیتأم لیبه دشمن در جنگ از قب لهیرساندن به هر وس یاریمجازات اعدام شد.  نیگزیو حبس ابد جا

 یبرا یانجام اقدام مقدمات ،یجنگ افروز ،یو اطالعات کیاستراتژ یبانیاسلحه، پشت ای روین نیبودجه، تأم

 شود.  یمحسوب م انتیخ قیاز مصاد ا،یاسترال هیاعمال جنگ عل

به عنوان  ییایاسترال کیاست که  افتهیتوسعه  زین یمعن نیجرم به ا نیا یگستره  ریاخ یدر سال ها 

چه در داخل و چه خارج  ایالمنافع استرال  مشترک یدر برابر کشورها یستیسازمان ترور کیاز  یعضو

ژوئن سال  ٨1 ر. دردیقرار بگ گردیتحت پ انتیو به جرم خ یفریقانون ک لیتواند ذ  یم ایاز استرال

حزب  کیارائه کرد که کمک به  ایقانون استرال یساز  با هدف مدرن یراتییتغ یمل   تیقانون امن 4101

 نیشد و ا یجرم انگار زیالمنافع ندارد ن مشترک  یو کشورها ایمسلحانه با استرال  یریدشمن که درگ

اما کشور ممکن است  اشد،گروه ب نیچند یرا منعکس کرد که مفهوم دشمن ممکن است دارا تیواقع

 ها شرکت نداشته باشد. گروه  نیا در مبارزه با همه میضرورتاً به طور مستق

کمک به دشمن در جنگ با  ای لندیوزین هی، اعمال جنگ عل0910 اتیقانون جنا 1٨بند  لندیوزین در

مخاصمات مسلحانه  ریرا درگ لندیوزین یروهایکه ن یردولتیغ یهرگونه مساعدت به گروه ها ای لند،یوزین

تنها به  لندیوزیبه ن انتیوصف خ نیباشد. با ا  یمحسوب شده و مستوجب حبس ابد م انتیکند، خ  یم

 یشود؛ بلکه در مورد کمک به گروه ها یمحدود نم یکشور خارج کیمسلح  یروهایکمک به ن

 شود.  یاعمال م زیکشور ن نیا هیعل یردولتیغ

 ایمسلح فرانسه  یروهاین لیتحو ،یبا دشمن در طول جنگ، جاسوس یهمکار زین کشور فرانسه در

شامل  یفریبا برخورد ک نیا رینظ یو اقدامات یخرابکار ،یدولت خارج کیبه  نیاز سرزم یبخش ایتمام 

 و حبس ابد مواجه شده است. ینقد مهیمدت، جر یمجازات حبس طوالن

 91مواد  لیدولت ذ تیاستقالل و امن هیبه جرائم عل 4113 یقانون مجازات اصالح کشور دانمارک در

کردن کشور دانمارک در جنگ، اشغال  ریدرگ یقانون اقدام برا نیا 99پرداخته است. طبق ماده  001تا 

 خواهد داشت. یمحاصره، مجازات تا حبس ابد را در پ ایدشمن 
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اشغال دشمن،  ایالوقوع   بیکه در مواجهه با جنگ قر یمقرر کرده است هر شخص زین 010ماده  

سال محکوم خواهد شد. بر اساس ماده  01کمک به دشمن انجام دهد، به مجازات حبس تا  یبرا یاقدام

 ایاشغال دشمن، به دشمن کمک کند  ایکه در زمان جنگ  یقانون مجازات دانمارک هر شخص 014

سال قرار  01دولت دانمارک را مختل کند، در معرض حبس تا  ینظام ییمنافع دشمن، کارآ یارتقا یابر

به نفع دشمن در روزنامه،  غیتبل ،یپرداخت كمك مال ،یرسان رفت. کمک به دشمن شامل اطالع خواهد گ

 است. رهیوغ یدفتر مطبوعات ای ه،ینشر

 یروهاین یاثربخش هیعل اتیجنا لیذ 4113دانمارک مصوب  ینظام میقانون مجازات جرا نیهمچن

دشمن و آگاه کردن  ییراهنما لیبا دشمن در طول جنگ از قب یهر گونه همکار 41در ماده  ینظام

 ایقلمرو  زاتیتجه روها،یکه ن نیاز ا نانیاطم یدانمارک، تالش برا ینظام یروهاین طیدشمن از شرا

بردن  نیشدن به دشمن، از ب میبه شورش و تسل قیتشو رد،یها تحت کنترل دشمن قرار بگ رساختیز

قرار داده و مجازات  انتیا مشمول حکم خدانمارک ر ینظام یروهایخسارت به ن جادیها و ا  رساختیز

 اقدامات مقرر کرده است. نیا یتا حبس ابد را برا

به  وستنیپ ایمتحده و  االتیا هیجنگ عل یقانون اساس ٨به موجب ماده  زین کایمتحده آمر االتیا در

شده و برحسب مورد به  یبه کشور تلق انتیخ قیمساعدت و کمک به دشمنان از مصاد ای کایدشمنان آمر

شد. عالوه بر  هداز ده هزار دالر محکوم خوا شیب ینقد مهیجر ایاز پنج سال  شیمجازات اعدام، حبس ب

و مصادره  فیو شورش، توق انتیمجازات خ ام،یبه منظور سرکوب ق 0114قانون مصادره مصوب  نیا

است که  انتیخ نهیمعروف در زم یها از پرونده  یکیرا مقرر کرده بود. پرونده هوپت  انیاموال شورش

پناه  لیپرونده هوپت به دل نی. در ارفتیپذ 09۲1را در سال  انتیخ تیبه محکوم یدگیرس یدادگاه عال

 کیو کار گرفتن در  یو یخودرو برا کی دیدادن به پسرش که جاسوس و خرابکار بود و کمک به خر

به کشور متهم شده  انتیجرم خ جهیدشمن و در نت شیآسا لیهبه تس یساز نهیبه زم ،یدفاع یکارخانه 

 تیبا داشتن دو تابع یبود. و 0934 لدر سا تایمعروف پرونده کاواک یها  از پرونده گرید یکیبود. 

 یبرا یمواد جنگ دیتول یبرا یشرکت خصوص کی ینظام ریکارمند غ کیبه عنوان  یو ژاپن ییکایآمر

که ممکن است اقامت داشته  ییدر هر جا ییکایشهروند آمر کیپرونده  نیکرد. طبق ا  یژاپن خدمت م

 دهد.  ینم رییرا تغ تیوضع زین هدوگان تیاست و مل کایبه آمر یباشد، ملزم به وفادار

 یانجام هرگونه اقدامات مقدمات ایکانادا  هیقانون مجازات، اعمال جنگ عل 01بخش  کشور کانادا در

 یمشد ده جرم انگار انتیعنوان خ لیکمک به دشمن  در حال جنگ با کانادا را ذ ایکار  نیانجام ا یبرا

 مقرر کرده است. یاجبار یالزام قانون کیکرده و حکم حبس ابد را به عنوان 

دولت  یسرنگون یخشونت برا ایگسترده و شامل استفاده از زور  انت،یکانادا از جرم خ یحقوق فیتعر

مقاصد مخرب  یبرا رهیهرگونه طرح، نقشه وغ ای یو علم یاطالعات نظام میتسل ایاستان  ایکانادا 

 شود.  یم زین ییرکانادایبه اشخاص غ یقانون اریکانادا بدون اخت یدفاع ای تیامن

شده است.  قیاقدامات در زمان صلح تنس نیانجام ا یسال برا 00موارد مجازات حبس حداکثر تا  نیدر ا 

مخالفت  ایشورش و  ایاغتشاش  میتر اشخاص تحت جرا  سبک تیبه مسئول ترشیمدرن کانادا ب نیدر قوان

 با نظم موجود توجه شده است.
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 19تا  11مواد  لیذ یشمس 0٨10مصوب سال   یقانون مجازات عموم   زین رانیا ینظام حقوقدر  

و  دیتبع ،ینقد مهیو مستوجب مجازات حبس، جر یانگار  را جرم یخارج ای یداخل تیاقدامات ضد امن

 اعدام دانسته است.

ورود دشمنان مملکت به  لیکشور، مساعدت با دشمن، تسه هیمسلحانه عل امیق 14تا  11مواد  براساس

 رهیوغ یمواضع نظام ایاستحکامات  ایشهر  میدشمن، تسل تیموفق یبرا یساز  نهیزم ران،یداخل خاک ا

و استقالل  تینام هیعل نیقانون مجازات مقدم به تصرف دشمن، مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت.

خواه مستقالً  یدر ماده سوم مقرر کرده هر کس خواه با مشارکت خارج زین 0٨01مصوب سال  مملکت 

 شود.  یمحکوم به اعدام م دینما امیمسلحانه ق رانیبر ضد مملکت ا

لطمه وارد  یبرا ای رانیاز ا یجدا کردن قسمت یاز انحا برا یاشعار دارد هر کس به نحو زیماده دوم ن 

 مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد. محکوم به حبس  دیاستقالل آن اقدام نما ای تیآوردن به تمام

 یبا دول خارج یمقرر نموده هر كس یا گروه یقانون مجازات اسالم 311فوق، ماده  نینسخ قوان با

كه محارب شناخته نشود به  یدر صورتنماید،  یایران همكار یاسالم یمتخاصم به هر نحو علیه جمهور

 گردد. ییك تا ده سال حبس محكوم م
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 یدر خدمت نیروها یرا كه به نحو یرزمنده یا اشخاص یقانون، هر كس نیروها نیا 310ماده  طبق

كه  یكند در صورت یوظایف نظام یمسلح هستند، تحریك مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرا

 یدر مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب م یخود یحكومت یا شكست نیروها یقصد برانداز

مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش  یو اال  چنانچه اقدامات و ودش 

 شود.  یماه تا سه سال حبس محكوم م

یا كمك به دشمن،  یمنیت مل  هر كس به قصد بر هم زدن ا یقانون مجازات اسالم 301براساس ماده  

نماید یا  یاند شناخته و مخف  را كه مأمور تفتیش یا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده یجاسوسان

 شود.  یآن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم م یسبب اخفا

 هیعل انتیبه عنوان خ یحقوق یاز نظام ها یاریبا دشمن در طول جنگ در بس یهمدست بیترت نیبد

مستقل  یدولت ها نیامروزه تخاصم بداشته است.  یرا در پ ینیسنگ یفرهایاست که ک یجامعه و جرم

ً محدود به عمل  یمفهوم و دامنه  یستیو حمالت ترور یبرینشده و جنگ سا یسنت ینظام اتیصرفا

 به کشور ارائه کرده است. انتیعدم خ فهیبه وظ یتر  گسترده

 انیلیکانون هاب – ینعمت الیل دکتر
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 یتوخال یادهایتا فر دنیبه جو با یمرد هزار چهره: از التماس و زار یرجو

 

 

مذاکره و معامله و  میرژ نیبا ا دیخواه  یهرچه م دییکه بفرما م،ییگو  یدوباره و صد باره م» :جمله

و عراق  رانیجنگ ا انیبعد از پا یاست که و یهمان جمله معروف یرجو ریاخ امیدر پ «دیمصالحه کن

ً یبه زبان راند و نها زین که  ی. کد واژه ارآوردد یبا سقوط صدام از کشور عراق اخراج و سر از آلبان تا

است. به  دنیدر حال ته کش زین شیها یاستراتژ یشده و کارخانه بافندگ« فَشل» یدهد رجو ینشان م

در  ترهیار ای یوپیبه ات نیانتقال مجاهد نهیگز یجمله توسط رجو نیبار هم با تکرار ا نیرسد ا ینظر م

 حال محقق شدن است.

 ی( در آلبانینترنتیمزرعه ترول )اوباش ا یکه تنها کارشان راه انداز یفرقه رجو یروزها نیا تیوضع

سو و  کیگروه از  نیا ریاس یاعضا یبرا یسرگرم جادیبا هدف ا یمجاز یو پرسه زدن در فضا

 طان،یشاست که چگونه در کارگاه  ییواقعاً تماشا گر،ید یاز سو رانیمردم ا هیعل یجنگ روان شبردیپ

 شب و روز در حال بافتن طناب دار خودشان هستند.

 ریاخ یدر روزها سبوکیتوسط مؤسسه ف ینترنتیاوباش ا نیمتعلق به ا یحذف صدها حساب جعل البته

 .دیگرد یرانیفرقه ضد ا نیا شیاز پ شیب ییباعث رسوا

 شبردیفرقه و پ نیا ستیاز رهبر ترور تیحما یبرا یاجتماع یدر شبکه ها یجعل یانبوه حساب ها دیتول

عدم  شیاز پ شیاضافه نکرده است بلکه ب یزیآنان چ تیشان نه تنها بر محبوب یاهداف ضد مردم

 گذاشت. شیشان را به نما یاجتماع گاهیو زوال پا تیمشروع
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تن  ٨11از  شینامه ب»در پوشش  کایاز آمر نیمجاهد یشدن رهبر زانیو آو یو زار التماس

از  ییشد رونما یرسانه ا نیفرورد 09 خیکه در تار «دنیبه جو با کایآمر میمق یرانیمتخصصان ا

 است. یفرقه رجو یضد مردم دیحرکت جد

در اوج  یرا لغو نکند. رجو رانیمردم ا هیها عل میخواسته شده است تحر دنینامه از جو با نیا در

 یرا از سو« در منطقه یابتین یگروه ها»از  رانیا تیسو و حما کیموضوع حقوق بشر از  ،یبکاریفر

 نیاز ا شتریاش  ب یرانیو ضد ا یخود قرار داده است تا مواضع ضد مردم یخواسته ها یچاشن گرید

 باند مفلوک نشود. نیا یزیآبرور هیما

لغو شود و  دی( نبارانیمردم ا دی)بخوان میرژ نیا هیعل یمیتحر چیه» نامه آمده است:  نیاز ا یبخش در

شده به نقض حقوق بشر در داخل و به  صورت اثبات   که به نیداده شود مگر ا یستینبا یازیامت چیه

در منطقه دست  یابتین یها  مخرب خود از گروه تیدهد و از حما انیدر خارج پا سمیصدور ترور

 ؟«!بردارد . . . 

مجدداً در لباس رهبر فرقه  نیفرورد 40 خیدر تار یعنی یحرکت ضد مردم نیدو روز بعد از ا یرجو

خود را که پر از تناقض خنده دار است  یتوخال یادهایهمان فر ایظاهر شد و هارت و پورت  نیمجاهد

 به زبان راند.

 ادانهیکبک  سر در برف، الف و گزاف بافت و ش اقیسبک و سبه  زین امیپ نیدر ا شهیمثل هم یرجو 

 سخن گفت.

مضحک و البته  یبا ادعاها یفرقه در آلبان نیدادن به انبوه عضو گرفتار در اردوگاه ا هیروح یبرا تالش

 است. یچند خط امیپ نیا یخنده دار، بخش اصل

در  یاتم یترسان و پوشال بچه  یمانورها»تحت عنوان   رانیا یاتم یها شرفتیاز پ امیپ نیدر ا یرجو

است پس چرا  یپوشال رانیدر ا یاتم یاگر فناور دیبه او بگو ستین یبرد. اما کس ینام م «یروز فناور

 یبردن آن هستند و حت نیسال هاست به دنبال نابود کردن و از ب یو اروپا و . . . همگ لیو اسرائ کایآمر

 کنند!؟ یما را هم با کمک شما مزدوران ترور م یدانشمندان هسته ا

حساب باز کرده  کایآمر استیدر س «جنگ نه » یرو رانیا یاسالم یکند جمهور یادعا م یرجو سپس

 است!

هرگز در مقابل ترامپ که چهار سال   دیترس یم کایاز جنگ با آمر رانیگفت اگر ا دیجواب با در

 ینم یستادگیگرفت ا شیرا پ رانیدر مقابل ا یو جنگ طلب «میتحر»در قالب  یفشار حداکثر استیس

جنگ  زکه بعد ا یزد، کار یاألسد عراق نم نیها در ع ییکایآمر گاهیموشک به پا 4٨کرد و مقتدرانه 

 جرأت آن را نداشته است. یکشور چیسو ه نیدوم به ا یجهان

دوباره و »در حال تکرار شدن است. جمله:  گریبار د خیرسد تار یها به نظر م نیهمه ا یدر ورا اما

 امیدر پ «دیمذاکره و معامله و مصالحه کن میرژ نیبا ا دیخواه  یهرچه م دییکه بفرما م،ییگو یصد باره م
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 تا  ینهابه زبان راند و  زیو عراق ن رانیجنگ ا انیبعد از پا یاست که و یهمان جمله معروف یرجو ریاخ

 درآورد. یبا سقوط صدام از کشور عراق اخراج و سر از آلبان

در حال ته  زین شیها یاستراتژ یشده و کارخانه بافندگ« فَشل» یدهد رجو یکه نشان م یواژه ا دیکل

 است. دنیکش

 ترهیار ای یوپیبه ات نیانتقال مجاهد نهیگز یجمله توسط رجو نیبار هم با تکرار ا نیرسد ا ینظر م به

 در حال محقق شدن است.

توسط مؤسسه  نیمجاهد یحذف صدها حساب کاربر ،یاسیاز محافل س یکه در برخ نیآخر ا نکته

 کایاز تالش آمر ی، به بخش ربط یذ یبا کشورها رانیا یهسته ا یآن هم در بحبوحه نشست ها سبوکیف

 شده است. ریتفس رانیبه ا یکینزد یبرا

 یاز جمله موضوعات زیدو طرف ن انیتبادل زندان کایاز مقامات آمر یاست که به گفته برخ یدر حال نیا

 .ردیقرار گ ینشست ها مورد بررس نیا هیاست که قرار است در حاش

به  دیکشور با نیو ا ستین یکاف رانیمردم ا دیاز د کایآمر نیکه، اقدام نماد نیآنچه مسلم است ا اما

 نیا تیگام و نشان دادن ُحسن ن نیاول دیبدهد. شا انیپا زیدر جهان ن سمیبرخورد دوگانه با مقوله ترور

 هین است که در سایاز جمله سازمان مجاهد یستیترور یو رهبران گروه ها نیکشور، استراد مجرم

آغشته شده  یرانیو دست شان به خون هزاران ا افتهیشان ادامه  تکارانهیجنا اتیح کایآمر یها تیحما

 است.

هم  یاز آالم و دردها یبتواند بخش رانیصالح در ا یذ یدر دادگاه ها یتکارانیجنا نیمحاکمه چن دیشا

جدا  نیگرفتار و همچن یدردمند اعضا یو هم خانواده ها نیکشته شده به دست مجاهد یرانیا یخانواده ها

 دهد. نیرا تسکفرقه منحوس  نیشدگان از ا

 راه نو تیسا
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 سازمان مجاهدین خلق خمپاره زنی کورِ 
 

گروهک  نیاست. ا نیمنافق یستیگروهک ترور یها مختلف ترور از شگرد یها استفاده از روش 

مثل ترور با  یمختلف یها  حضور اعضا، از روش لیبه دل ۲1 یدهه  ییابتدا یها  که در سال یستیترور

الت در یو به خاطر نداشتن تشک 11 یکرد، در دهه   یاستفاده م یگذار  و بمب یاسلحه، ترور انتحار

 کرد.  یاستفاده م یمرز یها از خاک عراق به شهر یزن  داخل کشور از روش خمپاره

کور  یزن  در اهواز سوار بر موتور بودند، هدف خمپاره سالم  تیبنفره  ۲خانواده  ی، وقت11آذر  9

 نفر جانباز ترور شدند...  ۲قرار گرفتند و هر  نیگروهک منافق

 سال داشت.  1است و در زمان ترور تنها  0٨10اسفند ماه  ۲پسر بزرگ خانواده، متولد  سالم تیب محمد

 

 یکوچکم سوار بر موتور به سمت بازار نادربود که با پدر، مادر و برادر  11آذر  9: "دیگو  یم محمد

 یکیبه پل پنجم، چند خمپاره اطرافمان منفجر شد که از قضا  کینزد ریکه در مس میاهواز در حرکت بود

 . میکرد و جانباز شد ابتخانواده ما اص یاعضا یآن به تمام یها ما بود و ترکش  کینزد اریها بس  از آن
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. میدار یجانباز درصد ٨1درصد و برادر کوچکم رضا  ۵1خودم درصد،  ۲1درصد، مادرم  ۲1پدرم 

 نیما در ا یزندگ یافتخار است، ول کیمن و خانواده  یبرا یساله بود. جانباز ۲برادرم، رضا آن زمان 

 اریبس تیو معلول میا  معلول شده قتیحقبوده است. من و پدر و مادر و برادرم در  یسال تماماً سخت 41

جوان  کیکنم. به عنوان  یام فوتبال باز پسر نتوانسته  کیسال است که به عنوان  41سخت است. من 

شوم.   یم تیام را انجام دهم اذ روزانه  یها دیساده انجام دهم. اگر بخواهم خر یرو  ادهیپ کیتوانم   ینم

هم  شترینشده که هر روز ب ها نه تنها کم  سال نیدر ا یو روان یحرو یها کم طاقت هستم. فشار اریبس

 ست،یمانده از آن حادثه که هنوز در بدن من هست و امکان خارج کردنش ن یباق یها  شود. ترکش  یم

 ۲ام که عفونت بدنم  متوجه شده  راً یمن و مادرم ندارد و اخ یبرا یاثر گریها د عفونت کرده است. دارو

 .ستبرابر شده ا

 نیا شانیها  ها و رسانه  در روزنامه نیبعداً منافق ی. ولستیچ انیجر میدانست  ینم میکه مجروح شد یزمان

 نیترور توسط منافق نیا میدیو فهم میرا شناخت یستیگروهک ترور نیحمله را برعهده گرفتند و ما کم کم ا

هستند، فاجعه است. هر چقدر  یرانیکه خود ا یتوسط افراد یستیاقدام ترور نیشده است. ا یسازمانده

 استفاده کنم. شیبرا یا  دانم چه واژه  یکم است. نم میبگو

ً یتقر  سیدر دادگاه پار نیگروهک منافق هیعل یتیشکا میداشت سیکه به پار یدر سفر شیهشت سال پ با

شواهد نشان »گفت:  تیو در نها دیو مدارکمان را د دیما را شن یها  . بازپرس پرونده صحبتمیداد بیترت

را هدف  نیمسئول از یکیادعا کرده بودند که  شانیها  در رسانه نی. منافق«دهد که حق با شماست  یم

حادثه به شهادت  نیکه در ا یزوایجالل جل دیشهاند، اما نه پدر من مسئول بوده است و نه   قرار داده

کارمند دولت هم نبود و شغل آزاد داشت. بازپرس  یمعلم بود و پدر من حت کی یزاویجل دی. شهدیرس

که مقر  ییپرونده باز است. از آنجا مکرد. هنوز ه دیموضوع را تائ نیا سیدر دادگاه پار زیپرونده ن

 یرا برا نیسرکرده منافق یرجو میمر سیفرانسه است، دادگاه پار تختیپا سیپار یهم در حومه  نیمنافق

 به پرونده ما به دادگاه احضار کرده بود. ییپاسخگو

 یریگیگفتند که پ شانیشرح دادم و ا شانیموضوع را به طور کامل برا یسیهللا رئ تیبا آ داریدر د من

مجبورند  زیها ن  آن اورندیفرانسه ب ییکند و فشار به دستگاه قضا تیاز ما حما هییکنند. اگر قوه قضا  یم

 باره انجام بدهند." نیدر ا یاقدام مؤثر

 خبرنگاران جوان باشگاه
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