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القعده والدت ی اول ذ یعنیبه مناسبت روز دختر  - استان خوزستان -از اهواز  یاکرام یعل یآقا

 ارینوشته و در اخت یمطلب 2۰00خرداد سال  11مصادف با شنبه  هایحضرت معصومه سالم هللا عل

 گذرد. یاز نظرتان م ریانجمن نجات قرار داد که در ز هینشر

 

 "شیایدخترم "ن یبرا یا دلنوشته

 بهانه روز دختر به

 

                    

 

 یهمانند روزها اوردیب رونینرده ها ب یاله کرد سرش را از الب یکه تالش م یپنجره اتاق و در حال از

کرونا، کرونا". در  ار،یمهز ا،یلیزد. "ا یکردند را صدا م یم یخانه باز اطیگذشته دوستانش که در ح

که در قلب کوچک  یگرفته بود و با تمام عواطف و احساس یکودکانه خود خطر کرونا را جد یایعمق دن

برنامه همه روزه  نیسوخت. ا یمهربانش بود دلش به حال دوستانش که چند سال از او بزرگ تر بودند م

بود مردم را مختل کرده است. قرار  یعاد یکرونا روند زندگ روسیسال است که و کیاز  شیاو بود. ب

. هفته ختیهم ره ب زیهمه چ روناک وعیکه با ش میریسالگرد تولدش را  جشن بگ نیسوم 99 نیفرورد 32

است و به شدت دلتنگ پدر بزرگ است، و  دهیرا ند شیها ییهاست که عمه ها، خاله ها، عموها و دا

و  ینقاش دنیروزها کش نیاو در ا یحساب باز کرده بود. سرگرم شیبزرگترها که رو یها یدیالبد ع

تواند  ینم زیچ چیشنود ه یخانه م اطیها را که از ح هچب ادیداد و فر یصدا یبا تبلتش است ول یباز

کند.  دایخروج پ یبرا یراه دیتا شا ردیگ یبه سمت پنجره اتاق اوج م ریجلودارش باشد. مانند پرنده اس

"بابا  دیگو یکند و م یرفتن به پارک و خانه کودک به ذهن کوچکش خطور م یخاطرات روزها یگاه

دهد بابا  یادامه م تیخسته کننده بابا "دخترم، کرونا، کرونا". با عصبان و یپارک"، و پاسخ تکرار میبر

سرگرم  یبرا نهیقرنط یروزها خودمان است که در یدوران بچگ یباشک باز میجع جع جع همان قا
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کرد  دایپ یلحظه چشمانمان با هم تالق کی ی. نگاهش که به عقب برگشت و برامیکن یم یکردنش باز

 یزندگ انیبود که بعد از سال 99 نیفرورد 32. نمیتوانستم بب شهیاز هم باتریز رارنگش  یچشمان آب

که او را  ینعمت خود برخوردار کرد. روز نیخداوند ما را از بزرگ تر یفرزند یمشترک و عطش ب

 ،بایز یبی. به طرز عجمیدیداشتن فرزند را چش یبایحس ز میبار در آغوش گرفت نیاول یداق و براندر ق

و  ییتنها گریمان شکست. د یزندگ انیسرما و انجماد سال ینمود. با لبخندش تمام یپاک و معصوم  م

 ینم در پوستش یانداختم از خوشحال ی. به همسرم که نگاهمیکرد یسکوت سرد خانه را احساس نم

 یلب خدا را شکر م ریو ز دییبو یو م دیبوس ی. با تمام وجود دخترش را در آغوش گرفته و مدیگنج

شود برگزار  یبه آن دا )مادر( گفته م یمحل شیرستوران که در گو کیجشن تولدش را در  نیکرد. اول

جشن  یمن را از حال و هوا ش،یاین یجشن شرکت کرده بودند. صدا نی. تمام اقوام و دوستان در امیکرد

روزها مونس  نیبه اتاق سه در دو که ا یدر کنار پنجره خسته شده بود. نگاه ستادنیتولد خارج کرد، از ا

 یبرا میزد و ما مجبور بود یکه در آن سوسو م یکوچک با تک المپ یشده بود انداختم. اتاق شیایمن و ن

برد.  شیسال پ 29به  کبارهیو سکوت اتاق، من را به  ی. کوچکمیآن را تحمل کن یفضا شیاین یسالمت

 یجمهور هیعل یتوسط مسعود رجو انهکه مدت ها  و بعد از شروع جنگ مسلح یکیو تار یاتاقک گل

 بود.   یشیو سرما یشیگرما لیفاقد برق و هرگونه وسا یشده بودم. اتاقک گل یدر آن مخف یاسالم

 ،یپرجذبه آن ها که آزاد یشعارها ریخلق آشنا شدم و تحت تأث نیبا مجاهد یانقالب اسالم یروزیاز پ بعد

کرد قرار گرفتم.  یم غیتبلرا از طبقات  یعار یبر جامعه ا یاستثمار و اسالم مبتن ینف ،یعدالت اجتماع

صداقت  ی. در منتهاشدممن صرفاً بر اساس احساس و نه شناخت آن ها را انتخاب کردم و مجذوب آن ها 

و رفاه  یو خوشبخت یبهروز یخود را فدا یو جوان عمر هیسرما یگرفتم تمام میپاک تصم یو با احساس

 تیکه شخص یگم شده خود را در وجود مسعود رجو انیکردم بعد از سال یمردمم کنم. احساس م

تا مردم کشورم بعد از  دادهبه دست  یکه فرصت نیتمام وجود از ا کرده ام. با دایداشت پ ییزمایکار

با حضورم در پادگان  یول دمیگنج یدر پوست خود نم کنند دایپ ییرها یعدالت یفقر و ستم و ب انیسال

 . افتمینمود سراب  یو آنچه در ظاهر آب م شکل و محتوا شدم بیاشرف در عراق متوجه تناقض عج

آن روز  یپرواز به بغداد رفتم و فردا کیاز کشور پاکستان با  0231ماه  یشب پانزدهم د 01 ساعت

شده بود  یخلق نام گذار نیگذاران مجاهد انیاز بن یکی ادیزادگان که به  عیبه نام بد یخود را در پادگان

به  و در یمخف یندگز طیشرا نیخوشحال بودم که بعد از سال ها انتظار و تحمل سخت تر یلی. خافتمی

. دمید یم کیفاضله خودم را از نزد نهیدر قبرستان ها، مد دنیو خواب ابانیدر کوه و ب یو آوارگ یدر

 یتمام دمید یرانیسربازان ا یبعث عراق و رو در رو میکه خود را در کنار ارتش رژ یاز لحظه ا یول

خلق بود که در گام بعد با  نیجاهدچالش حضور من در مناسبات م نیاول نی. اختیفرور میکاخ آرزوها

به جز دفاع از خاک و ناموس ملت  یه گناه و جرممدافع وطن ک یرانیسربازان ا هیمشترک عل اتیعمل

گرفتن  ریبه خود گرفت. کشتن و مجروح و اس ینداشتند مزه تلخ یدر برابر تجاوز دشمن خارج رانیا

افکار من را آشفته و  نیارتش صدام حس دبه سو ینظام یسربازان هموطن و به هم زدن تعادل قوا

 وجودم را سردرگم کرده بود. 

شده بود وجود  غیکه آن همه به خاطرش تبل یاز آزاد ینشانه ا چیه یدرون مناسبات فرقه رجو در

داده بود. کانون  یو دوگانگ یو دشمن نهیخود را به ک یجا یو دوست ینداشت. عشق، عواطف، همبستگ

فلک  هبسر  یخاردار و برج ها یها میبود. در پشت س دهیو از هم پاش دهییگرا یانواده به سردخگرم 

 یفروغ و انسان ها یو مرده بود. چشمان ب دهییگرا یعشق و عواطف به سرد یبلوک یوارهایو د دهیکش
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 یخفقان م یزدند و پژواک بلند آن در فضا یم ادیرا فر تیروح به مثابه مردگان متحرک مرگ انسان یب

 که انسانم آرزوست. دیچیپ

 گلم دختر

خواست در  یرا ببخش که کامت را تلخ و افکارت را آزرده و روح و روانت را آشفته کردم. دلم نم من

توانم بغض در گلو خفه شده و خاطرات تلخ  ینم ی. ولیآستانه روز تو )روز دختر( آزرده خاطر شو

 نیدرا در مجاه ودکه بابا و مامان خ یکه تمام وجودم را فرا گرفته را فراموش کنم و از دختران انیسال

از جشن تولد در کنار بابا و مامانشان محروم بودند و هرگونه  انیکه سال یخلق از دست دادند، از دختران

 . مینگو تیممنوع بود، برا شانیعشق و محبت برا

  نمینازن

وجود به همراه  یاست. من با تمام یعشق هر دختر نیکه بابا اول یدان ی. ممیآستانه روز دختر هست در

دوستانت که هم اکنون  گریتوانم در قبال د ینم یول میکن یجشن روز تو آماده م یمامانت خودمان را برا

و احساس شان  عواطفخلق گرفتارند و آن ها از عشق و  نیو مقر مجاهد یبابا و مامانشان در آلبان

خواهم در جشن روز  ینکنم؟ پس اجازه م یادیکه بابا و مامان ندارند  یصدها دخترکان گل ایمحرومند، 

و به نام آن ها در کنارت قرار دهم و همزمان با  ادیه ب بایز یگل سرخ و عروسکان یتو شاخه ها

هم در کنار خودمان و  آن ها را ،در روز جشن دختر گریسال د میخاموش کردن شمع تولدت آرزو کن

 .میانواده داشته باشخکانون گرم 

برده اند.  یشتریاست که رنج ب یآن کسان از   ندهیآ ،دارم نفسم ت. دوستیصد ساله شو یدلبر من، اله یا

 بوسمت، عشقم، ... یم

 یتو عل یبابا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگ در راه  یبود كه كودكان مانع نیا کیدئولوژیدر دستگاه انقالب ا یرجو لیحلت

ه ب یکامل آنان به شخص رجو یپدر و مادرانشان و الجرم سرسپردگ یفكر ییرها

باور بود که با دور كردن  نیبر ا یسازمان هستند. رجو نی" ایدتیعنوان "رهبر عق

 یآزاد شده و ضمن وفادار اعضادر درون  هنهفت یانرژ بچه ها از پدر و مادرانشان، 

 بجنگند. یخواهند توانست در راه اهداف و یشان به و
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 نیانتخابات در نگاه منافق
 

طور کامل با استبداد و  گروه به  نیا کردیدانند که رو  یشناسند، م  یم یخوب  را به نیکه منافق یکسان

 ریناپذ  ییجدا یجزئ کتاتورهایرساندن به د یاریو  یو همراه یکتاتورپرستیبوده و د نیعج یاستبدادگر

 گانهیب یکه با دموکراس ندا آن ها در همه مقاطع نشان داده  نیگروه است. همچن نیا یدتیاز اصول عق

آن  یاساس انتخابات و برگزار نی. بر همستندیمردم ن یسرنوشت برا نییگاه قائل به حق تع  چیبوده و ه

 یخود خواستار برگزار یندارد و اگر آن ها به ادعا یعنوان ارزش واقع  چیبه ه نیمنافق دگاهیدر د

کنند، بلکه   یدفاع م یساالر که از مردم  ستین معنا نیهستند به ا رانیآزاد و مردم ساالر در ا یانتخابات

است؛ چرا که با  رانیدر ا تیدر دست گرفتن قدرت و حاکم یبرا بانهیفر و شعار عوام  کیتاکت کی نیا

  یاز دموکراس ییردپا چیآنان از دوران گذشته تاکنون ه یو مناسبات داخل نیمنافق یفعل تیوضع یبررس

 .ردیگ  یم میهمه تصم ینفر برا کی شهیشود و هم  یمن دهید تیثرخواست اک نیو تمک یخواه

 کاهش مشارکت در انتخابات یبرا نیمنافق یشگردها 

 یشگردها یو اجرا یبرگزار شده است با طراح رانیکه انتخابات در ا ییها  در تمام دوره نیمنافق

خورده خود را   شکست یاند آرزوها  تالش داشته ،یتکرار یها  یپرداز و طرح قصه  یو روان یاتیعمل

 یگذار  و بمب یزن  ارهدهندگان، خمپ   یمانند ترور رأ یبخواهند، لذا ابتدا با اقدامات خشن رانیاز مردم ا

 یداهایکاند یغاتیتبل یحمله مسلحانه به ستادها ار،یس یها و صندوق  یو حمله مسلحانه به شعب أخذ رأ

هنوز بر مسند  کنیل  دهیرس یروزیکه در انتخابات به پ یافراد ای یانقالب یداهایانتخابات، ترور کاند

و  یرأ یها  صندوق یدادن حضور مردم در پا رالشعاع قرا  تحت یبرا دیاند، تهد  نزده هیخدمت تک

انتخابات،  هیعل یاجتماع - یاسیس عیوس غاتیانتخابات، تبل میو نرم مانند تحر یبا اقدامات روان زیاکنون ن

ها، تمرکز بر   تیاحراز صالح یمانور رو داها،یکاند نیب یتفرقه و چند دستگ یو القا یپراکن  عهیشا

و  ییذایاقدامات ا جادینامزدها، ا بیبودن انتخابات، تخر یشینما یو القا خاباتانت یشعار انتصابات به جا

در  یافکن بهه و ش کیتشک ،یشورش یها  در کشور مانند کانون یو ناامن یستیترور یها استفاده از هسته
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 أسی یو القا یمجاز یدر فضا تیآرا، دعوت به کاهش مشارکت، فعال جیصحت و سالمت انتخابات و نتا

اند در انتخابات   تقلب تالش کرده یدر خارج از کشور و ادعا رانیا یها  تجمع مقابل سفارت ،یدیو ناام

 کنند. جادیاخالل ا

 انتخابات امیو ترور گسترده مردم در ا یزن  خمپاره

دست به ترور و  ،با هدف کاهش مشارکت مردم در انتخابات ،رعب و وحشت جادیا یبرا نیمنافق

توان اشاره کرد   یم یجمهور  استیدوره ر نیزدند، از جمله به انتخابات سوم  یدست م نیاز ا یاقدامات

شود. در زمان   یم هنام برد رانیا یاسالم یجمهور خیانتخابات در تار نیعنوان خونبارتر که از آن به 

که منجر به شهادت  رفتیدر کشور صورت پذ یستیاقدام ترور 23از  شیانتخابات ب نیا یبرگزار

 0۱ ،یستیخشن و ترور عیوقا نینفر شد که با وجود ا 11از  شیب شدن نفر و مجروح 21کم  دست 

 انتخابات شرکت کردند. نینفر در ا 909هزار و  ۷۴9و  ونیلیم

در  یگذار  از مقامات حزب بعث به بمب یکیبا  داریدر د نیاز سران منافق یشمچیابر یمهد نیهمچن

 رانیبمب در سراسر ا 300 روزیما د: »دیگو  یدهد و م  یگزارش م نیکند و چن  یانتخابات اعتراف م

ن اشاره به آ هخصوص در تهران که در نماز جمع بود و به  ادیز یلیخ اناتیجر نیو شدت ا میمنفجر کرد

  از زاغه یکیپاسداران را زدند و  گاهیاز آبادان پا یمتریلیم ۷1خمپاره  کیبا  مانیها بچه  روزید .شد

گونه   نیخود به صدام و حزب بعث را ا یخدمت سپس خوش « مهمات را در آبادان منفجر کردند. یها

. میبمب را منفجر کرد 300 یول م،یبود همورد گفت 91تا  31 نیما بمب را ب: »دیگو  یکند و م  یم لیتکم

 .«میانجام داد اتیعمل 1۷که   یدر صورت م،یمورد گفته بود 21را  میآتش زدن مراکز رژ

 انتخابات میتحر  

کشورمان بوده  یمل تیمقابله با امن یبرا نیمنافق یاز راهبردها یکیانتخابات، همواره  میتحر یویسنار

 یها   حضور مردم و مشارکت آن ها در عرصه هیدر سا یمل تیدانند امن   یها که م   ستیاست. ترور

  را به شرکت مردم ،یا  رسانه  یها   فراخوان قیخواهند از طر  یشود، م   یم نیتضم یاسیمختلف س

 خیدر تار یاسیبزرگ س دادیرو کیروش، مانع از ثبت  نیکرده و با ا بینکردن در انتخابات ترغ

از تمام توان خود بهره بردند تا مردم را نسبت  نیها منافق  دوره نیمعاصر کشورمان شوند، لذا در تمام ا

ن هدف آن ها با حضور گسترده مردم در هر یکنند و مشارکت را به حداقل برسانند که ا نیبه انتخابات بدب

 .دیدوره از انتخابات به شکست انجام

 یدیو ناام أسی هیروح یالقا یبرا یادیز اریبس یگذار  هیسرما زین  خاباتانت یها  در تمام دوره نیمنافق

زعم خود، مشکالت   در مردم کردند تا به تبع آن باعث عدم شرکت مردم در انتخابات شوند و به

 یکنند. آن ها برا میانتخابات را تحر دیدانستند که مردم با  یم یرا عوامل یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد

 رانیا یها گرفته تا تجمع مقابل سفارت  یمجاز یدر فضا ینیآفر آشوب  یشدن از تالش برا دهید شتریب

از  یخارج یها  از رسانه یاریبود که بس یاقدامات در حال نینکردند و همه ا غیدر خارج از کشور در

 دادند.  یدر انتخابات خبر م رانیحضور گسترده مردم ا

 ختگانیروزنامه فره – یقیصد میسل
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  «یمسعود رجو» کرد؟ میرا تحر رانیانتخابات در ا کی یکس بار چه   نینخست

سازمان »که نامشان  نیبود و منافق 2524در آذرماه سال  یقانون اساس یپرس  همه

خوششان  یکردند؛ چون از قانون اساس میرا تحر یپرس بود شرکت در همه « خلق نیمجاهد

 بود! امدهین

 

در هر  یکرد. و میتحر رانیبود که انتخابات را در ا یکس نینخست «یمسعود رجو»

مجلس  یو نه برا یخبرگان قانون اساس ینه برا اورد؛ین یرأشرکت کرد  یانتخابات

 یاسالم یشورا
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 یدیپورمر یقاض

 و

 یسابق فرقه رجو ینفر از اعضا ۰1به دادخواست  یدگیرس دادگاه

 

 

 

و  میمر هیعل نیمنافق یستیسابق فرقه ترور ینفر از اعضا ۰1به دادخواست  یدگیدادگاه رس جلسات

در شعبه  2511اسفند  21و  24 خیگروهک در تار نیکادر ارشد ا یاز اعضا یو جمع یمسعود رجو

 الملل تهران برگزار شد.  نیب یو عموم یدادگاه حقوق ۵۵

و دادگاه  هیجلسه دوم دادگاه گفت: دادخواستى که مطرح شده از نظر قوه قضائ انیدر پا دىیپورمر قاضى

 آغاز راه است.

باز است  هییالملل قوه قضا  نیب 11پرونده ختم نخواهد شد؛ درب دادگسترى و شعبه  نیراه قطعاً به ا نیا

گروهک خسارات فراوانى به  نیگروهک بودند بلکه همه افرادى که از ا نیتا نه تنها افرادى که عضو ا

 آن ها وارد شده دادخواست خود را مطرح کنند.

ترور هستند و کشته و  انیاز قربان میکه هفده هزار نفر از مردم ما حداقل به صورت مستق میمى دان ما

و مسعود رجوى و  میمر ستىیو جوان قربانى اقدامات فرقه ترور ریشدند و از زنان و کودکان تا پ دیشه

 شده اند. نیک منافقگروه

 شود. دگىیمردم کشورمان است تا دعاوى خود را مطرح کنند تا رس یحق براى همه  نیا
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ً یسال است که از اقدامات فرقه رجوى که مستق 21از  شیب مردم کشورمان دست به اسلحه بردند  هیعل ما

ها را  آن  تکارانهیاقدامات جنا دیشود ممکن است نسل هاى جد شتریفاصله ب نیمى گذرد و هر چقدر ا

 کند.   قرار مى دهد و هم آدم ها را فرسوده مى ریزمان هم ادله را تحت تأث گذر فراموش کنند.

 

 نیگروهک منافق تکارانهیهاى مختلف صحبت کردند که شاهد اقدامات جنا فیدر دادگاه افرادى از ط

 اهگشا خواهد بود.ر اریافرادى براى دادگاه ها بس نیبودند. صحبت هاى چن

کشور  نیهستند و کماکان درب هاى ا نیمنافق ریکه اکنون در آلبانى و فرانسه هستند به نوعى اس افرادى

 است. اى حدهیانجام داده اند موضوع عل فرىیو ک تکارانهیباز است اما اگر اقدامات جناآن ها به روى همه 

است که در پرونده فرقه  نیود ارق بشر مى المللى مدعى حقو نی... انتظارى که از سازمان هاى ب

 رجوى، حداقل در دسته اول افرادى که اکنون در آلبانى هستند، به داد آن ها برسند.

انجامد و منجر به آزادى  مى  نیمنافق یستیشروع کار خواهد بود و آخر آن به نابودى فرقه ترور نیا

 افرادى مى شود که در بند آن ها هستند.

ندارند. ما  تیدستاوردى براى بشر چیه یبه جز اسارت و بهره کش نیهمچون فرقه منافق ىیها  فرقه

 خواهد کرد. دایو دادگاه ادامه پ میقرار مى ده دگىیدعاوى که مطرح مى شود را مورد رس
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 .دمیخلق من هستم که صداى پدرم را نشن
 

 
 

  هیخلق عل نیمجاهد یستیسابق فرقه ترور ینفر از اعضا ۴3به دادخواست  یدگیدادگاه رس جلسات 

فرقه در شعبه  نیکادر ارشد ا یاز اعضا یجمع نیو همچن یرجو میفرقه مسعود و مر نیسرکردگان ا

 برگزار شد.  0299اسفند  0۷و  09 یروزها یالملل تهران ط  نیب یو عموم یدادگاه حقوق 11

 

به  ،یدر آلبان یدر فرقه رجو ریاس وکانیک میفرزند رح نیکوچکتر وکان،یک الیدادگاه خانم ل نیا در

قرار گرفت و به شرح حال خود و خانواده اش پرداخت و عنوان داشت که تنها  بونیعنوان مطلع پشت تر

 دهیرا نشن گریکدی یکرد و رفت و تاکنون او و پدرش صدا یدو سال داشت که پدرش از آن ها خداحافظ

 شود.  یم شانیخود با خانواده ها یانع از ارتباط اعضاخلق م نیاند و سازمان مجاهد
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 2500سال  وری، در اواخر شهر2515متولد اسفند ماه سال  وکانیگ میرحآقای به ذکر است که  الزم

از کشور خارج و به  2502گشت و در سال  یخلق بود متوار نیکه هوادار سازمان مجاهد یدر حال

 رانیهمسر و چهار فرزند در ا ی. آن زمان او داراوستیپاکستان و سپس عراق رفت و به سازمان پ

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که  طىی: "در شرادیگو یم نیدر جلسه دادگاه چن وکانیگ میرح یدختر کوچک آقا وکانیک الیخانم ل

 نیالقائات منفى ا ریشد و تحت تاث ینداشتم پدرم ما را رها کرد و جذب فرقه رجو شتریدو سال ب

 بتصح ای داریهاى متعددى از سوى خانواده ما براى د  فرقه قرار گرفت. در طول چهل سال تالش

 ماند.  جهینت  یصورت گرفت، اما ب یتلفنى با و

سؤالم از  دم،یم و حتى صداى او را نشنکه در دوران کودکى پدرم را از دست داد یبه عنوان کس من

 یکنند و با آن ها برخورد نم  قانونى خود عمل نمى فیاست که چرا به وظا نیمجامع حقوق بشرى ا

قاب عکس دردناک و چهره بهت زده مادرم است که نشان از  کیمن از پدرم  ادگاری. تنها ندینما

 آوارى دارد که بر سر ما خراب شد.

که نتوانسته  ندیگو یم یفرقه رجو یاعضا یخانواده ها دم؛یمن هستم که صداى پدرم را نشن خلق

روزى  دوارمیوقت پدرم را لمس نکردم. ام چیخود ارتباط برقرار کنند، اما من ه زانیاند با عز

 ."مینیپدرم را بب یبتوانم دور از قاب عکس چهره 

 



                                        0011سال خرداد و تیر                                                                               201شماره  -انجمن نجات 

  
14  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینفر از اعضا 01به دادخواست  یدگیجلسه دادگاه رس نیدر دوم 2511اسفند  24 خیدر تار وکانیک الیخانم ل

ارشد  یاز اعضا یجمع نیو همچن یرجو میمسعود و مر یعنیسازمان  نیسران ا هیخلق عل نیسابق سازمان مجاهد

را اظهار  یرگزاریتأث اناتیشد و ب اضرالملل تهران به عنوان مطلع ح  نیب یو عموم یدادگاه حقوق 22در شعبه 

و  لمیهمراه با ف ی." بازتاب گسترده ادمیپدرم را نشن یتحت عنوان "خلق من هستم که صدا ینمود. سخنان و

 داشت. یو خارج یداخل یعکس در رسانه ها

و  یابراز همدرد دهیدختر رنج د نیو سپس جلو آمده و با ا ستندیها در جلسه دادگاه گر یلیاو موجب شد تا خ اناتیب

پدر  یباشد که او بتواند حداقل صدا یبه گونه ا طینامه نوشتند و آرزو کردند که شرا یارینمودند. بس یهمبستگ

 بار در عمر خود بشنود. نیاول یخود را برا

عجوالنه و  یبود بالفاصله نسبت به دادگاه مربوطه به صورت دهینشن یرا کس شیکه سال ها بود صدا یرجو مسعود

انعکاسات با  نیدر واکنش به ا یفرقه رجو نیکرد. همچن دینش نشان داد و بزدالنه مخالفان را تهدنابخردانه واک

 دیتهد یو حت نیو توه ریسراسر تحق ی. از جمله مطلبدیخود به درج مطلب مبادرت ورز یسوزش تمام در رسانه ها

افشاگر"  رانیموسوم به "ا یرسوا تیدر سا افتندیکه در دادگاه حضور  یافراد گریو د وکانیک الینسبت به خانم ل

 درج شد. یسیبه نام آرمان نف یبه قلم فرد

را  طیتا شرا دیوارد شود و تالش نما ییخلق از سر دلجو نیرود که مثالً سازمان مجاهد یانتظار م یعاد طیشرا در

 یفرقه ها تیبروز دهد. اما خاص یو از خود عواطف انسان دینما یدختر محروم از پدر همدرد نیداده و با ا حیتوض

که  نستیدارند ا ینگاه م ینیو ع یو اسارت ذهن نیون یبرده دار طیخود را در شرا یمخرب کنترل ذهن که اعضا

ضد خانواده  تیبازتاب ماه وکانیک الیخود را بروز دهند و نحوه برخورد با خانم ل یضد خانواده و ضد انسان تیماه

 است. یفرقه رجو

 دهیرنج کش یخانواده ها گریدختر و د نیبر آالم ا یمرهم یخلق نه تنها تالش ننمود تا به نحو نیاهدمج سازمان

. فرقه ردیآنان را به سخره بگ یکرد تا بر زخم آنان نمک بپاشد و عواطف انسان یبگذارد بلکه درست برعکس سع

 خود را برمال ساخت.  یضد بشر تیشکل ماه نیاو به  دیمخالف را با تمسخر سرکوب نما یکرد تا صدا یسع یرجو

ظاهر نشود  یضد مردم نیچن نیتواند ظاهر خود را حفظ کند و حداقل در حرف ا ینم یحت یکه چرا فرقه رجو نیا

 یفرقه در آلبان نیاجبار در اردوگاه ا یخلق از رو نیسازمان مجاهد یبه اتفاق اعضا بیاست که قر لیدل نیبه ا

آنان  یدر دل ها یدیگونه اقدامات جداشدگان و خانواده ها اگر به گوش آنان برسد نقطه ام نیا مانده اند و بازتاب

 قابل کنترل نخواهند بود. گریخواهد کرد که د جادیا

 یایکامالً نسبت به دن دیسازمان با یموجود است. اعضا یروهایتتمه ن نیدر حال حاضر حفظ هم یرجو مشکل

 دیام ییخانواده اش مطلع گردد و کورسو یاز تالش ها وکانیک میکنند. اگر بر فرض رح دیخارج از فرقه قطع ام

ً یقیخارج از اردوگاه فرقه به دلش بتابد قطعاً و  یاینسبت به دن از  ریتحت کنترل فرقه نخواهد ماند. اگر غ گرید نا

خود  طیاده اش ارتباط گرفته و شرابخواهد تا با خانو میاز رح یتوانست به راحت یخلق م نیبود سازمان مجاهد نیا

 .دیدرصدد جذب آنان برآ یدهد و حت حیو ضرورت مبارزه را توض

ً یدق یمسعود رجو وحشت خارج از فرقه است. سازمان  یایبر دل اعضا نسبت به دن دیتابش نور ام نیاز هم قا

 دیرا قطع نما انیمختلف تالش نموده تا ارتباط اعضا با خانواده، دوستان و آشنا یخلق از ابتدا به بهانه ها نیمجاهد

و  تیکه ماه نیندارد جز ا یگریمجبور است و راه د یکنترل خود داشته باشد. فرقه رجو ریتا بهتر بتواند آنان را ز

ً یماه یخود را به اشکال مختلف بروز دهد. فرقه رجو یخصلت ضد خانواده و ضد مردم  یاست و روش ستیترور تا

 داند. یو سرکوب نم دیاز تهد ریبه غ
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 را نوشته است: ریها، پاسخ ز یرجو زیبه مطلب اهانت آم وکانیک الیل خانم

به وجود آورده اند  میها برا یکه رجو یذهن یریاست. به واسطه درگ 0011ماه  نیفرورد 02 امروز
 انیسال دیبا یرفتم که چرا م یبدر کنار خانواده ام باشم و با خودم کلنجار م زدهینتوانستم در روز س

و دردناک  ارغمب یتراژد نیشود از ا یرنج ببرم و چگونه م یاز نداشتن مهر پدر لیدل یب یمتماد
 کنم. دایپ یخالص

 یبهار برا ییبایز تگریدر کمال آرامش با قلمم روا گرید یتوانستم امروز مثل تمام آدم ها یکاش م یا
در تمام آغازها و  شهیکه هم فیبودم، اما صد ح یباشم و مشغول نوشتن در خصوص نوروز م زانمیعز

 پدر. هیسا نساله نداشت 01جز حسرت  ستین یزیها پر از حسرت بودم و هستم و آن چ انیدر تمام پا

ها )منتسب به  یرجو زیآن بودم مطلب اهانت آم ریدرگ شتریپ یروز و روزها نیکه در ا یذهن مشغله
 نیافشاگر( در مورد من بود. البته؛ ا رانیموسوم به ا یرسوا تیدر سا یسیبه نام آرمان نف یشخص

 یزیاست و چ یرجو میمخوف مسعود و مر التیتشک یو ضد انسان فیکث یدئولوژیاهانت ها برآمده از ا
 که گام نهاده ام عزمم راسخ تر شد. یکند بلکه در راه یمن کم نکرد و نم یتیو هو یتیاز اعتبار شخص

کنند و از  یو تمسخر فراهم م یکه از درد تو اسباب مزاح و شوخ ینیب یرا م ینامردمان یوقت
حق  یو ندا ینیننش یکه هرگز از پا یشو یروند مصمم م یطفره م یبه طرز احمقانه ا ییپاسخگو

 .یبرسان ایطلبانه خود را به گوش دن

 بونیپشت تر ،یفرقه رجو هیالملل عل نیدادگاه ب کیبار در  نیاول یوانستم برارا شاکرم که من ت خدا
 کنم. یو دادخواه رمیقرار بگ

تلخ  تلخ باشد اما هست و وجود  دی. شاسمینو یام و از خودم م  از دردم، از حسرتم، از خانواده امروز
 انداخته است. هیمان سا یزندگ تیسال بر تمام 01و دردناک است که  بیبس غر یتیدارد و واقع

خواستند با سفسطه و مغلطه مرا مورد تمسخر  یکه م ستین یبه کسان هیکنم که نوشته من جواب دیتأک دیبا
 رایکنند ز نییتع زهیجا شیبکشانند و برا یقرار دهند و بخندند و احساس من و خانواده ام را به شرط بند

 باشد و بس ... یو رهبرمفلوکش م سندهینو ستهیهر آنچه که گفتند سزاوار و شا

 :دییتوجه فرما الً یها ذ یرجو لیاباط به

ارتباط با پدرشان به عمل  یبرا «یمتعدد یها تالش « »چهل سال»که به مدت  دیگو یخانم م الی"... ل
  یبه سر م 0299نشده باشم و واقعاً اآلن در سال  یاالتیخ نجانبیمانده است. اگر ا جهینت  یآورده اند که ب

وصل ارتباط با پدرشان بوده  لبه دنبا 02۳9خانم از سال  الیاست که سرکار ل نیحرف ا نیا یمعن م،یبر
حضور و  رانیا یدر شهرها یخلق هنوز به طور علن نیمجاهد 02۳9که در سال  نیاز ا میاند. بگذر

داشته باشند )و ما از  شانیابو دنید یبرا یدر آن سال مشکل شانید که ارس  یداشتند و به نظر نم تیفعال
دو ساله بوده و از چه  یخانم در چه سال الیاست که ل نیماند ا  یم یکه باق ی(، سؤالمیگذر  یتناقض م نیا
 کیسؤال پاسخ بدهند،  نیکه به ا یاضیر یها یدنبال ارتباط با پدرش بوده؟ به دوستداران باز یسن
 ."ردیگ  یتعلق م سینف زهیجا

که از  میبگو دینگون بخت فرقه، با یازاعضا یکیها از قول  یرجو النهیواکنش رذ نیخصوص ا در
را متقاعد کنند تا خودش  رمینتوانستند پدر اس یهم خوشحالم، چرا که سران فرقه رجو یلیبابت خ نیا
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با  همراه شانیمنتسب به ا ینبوده است که نامه ا یطور طیشرا ای ردیدخترش موضع بگ هیو عل دیایب
الملل تهران   نیب یو عموم یدادگاه حقوق ۳۳حضور من در شعبه  هیعل یخاص فرقه رجو یها یفحاش

همان سوزش  جهیبازنده و بور شدند و واکنش فوق نت یها بد جور یکه رجو نیا جهیمنتشر کنند. نت
 است.

 عرض کنم: دیمطلب هستند با نیکشورم که مخاطبان ا زیو مردم عز یبشر داریب یبه وجدان ها خطاب

خواهد دردمندانه  یهستم و دلم م 021۷متولد سوم آذرماه   وکانیک میرح یفرزند آقا وکانیک الیل من
 .سمیبنو یاز ظلم و جور رجو دهیاز خود و خانواده رنجد یاندک

کنند مصاحبت داشته باشم و  یکه مرا درک م ییخواهم با دوستداران و همدردان خودم و آن ها یم من
 .تکاریخائن و جنا یرجو یستینه با فرقه ترور

 یکره خاک نیاز ا ییکه در هر جا یکسان یباشم، برا تگریام را روا خود و خانواده  یوگرافیخواهم ب یم
و  ،دیشد، و قلبشان لرز سیمن در صحن دادگاه چشمانشان خ یو با اشک ها دند،یمن را شن یصدا

 سخنان  دردناک مرا که از عمق وجودم بود حس کردند.

از خلق  یفهمند و مرا هم جزئ  یخلق را م یواقع یکه معنا سمینو یم یکسان یفقط و فقط برا و
از خلق ندارند و  یفهم چیکشند و ه  یم دکیعنوان خلق را  اکارانهیکه فقط ر یکسان یدانند، نه برا  یم

و مقاصد  بانهمقدس "خلق" به فکر مطامع قدرت طل یهستند و با سوءاستفاده از کلمه  یضد خلق واقع
اهداف جاه  یگناه در پ یب یانسان ها ریخود و سا ریاس یکردن اعضا یباشند و با قربان یم یضد انسان

 طلبانه شان هستند.

بود  کیدرجه  کیو مکان (مایهواپ نیهما )تکنس ییمایهواپ کیکارمند درجه  وکانیک میرح یمن آقا پدر
بابا و  یعنی میبود ینفر 3خانواده  کیآن زمان ما  در کرد. یم یتهران زندگ یکه در محله مهرآباد جنوب

بهار  دوکه من باشم فقط  نشیسال داشت و کوچکتر 02فقط  نشیمامان و دو دختر و دو پسر که بزرگتر
نامبارک رقم  یکه اتفاق میکرد یم یزندگ یرانیشهروندان ا ریبسان سا میاز عمرم گذشته بود و داشت

 .دیگرد مانیوصف برا رقابلیمان توأم با تحمل رنج و محنت غ یشدن زندگ یخورد که موجب متالش

 01ساله، برادرم مهران  02پدرم ما را به خدا سپرد و رفت، خواهرم مژگان  02۱1 وریاواخر شهر در
 شتریسال ب 23 یقیجت صدهله بودم و مادرم خانم بسا 3و من ساله،  ۴محسن  گرمیساله، برادر د

ً چند ماه اختالف در شمارش سال  یها برا یرا نوشتم تا باز از طرف رجو نینداشت. )ا به  هاصرفا
 متهم نشوم!!!( ییدروغگو

ها و   یماریدچار انواع ب دیشد یو جسمان یروح یسال به علت فشارها ۴1 نیا یمادرم در ط متأسفانه
 شد. یو متعاقباً فراموش دیشد یاز همه بدتر افسردگ

امرار معاش مان  یهم پدر بود و هم مادر. هم با دستان مهربانش برا مانیمادرم که برا یبرا رمیبم
و مهربانانه  دیکش یبر سر و صورت ما م یبسته اش دست نهیکرد و هم با همان دستان پ یم یکارگر

 کرد. ینوازش مان م

از پدر  یا هیهد چوقتیخواهر و برادرانم ه ریساله پدرم، من و سا 01به  کینزد لیدل یب بتیغ در
شد  ینم یاز پدر بر زبانمان جار یاسم ندیبب بیآس یمادرم به لحاظ عاطف دیکه شا نی. از ترس امینگرفت

 .میکرد یو خودمان را کنترل م
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 خانم لیال کیوکان و مادرشان خانم بهجت صدیقی

 لیساله شده ام و با ازدواج و تشک 03 وکانیک میعضو خانواده رح نیتر من به عنوان کوچک نکیا

خانواده  لیمژگان و مهران و محسن هم تشک نیساله دارم و همچن 9ساله و  09خانواده دو فرزند پسر 

 میندار یکسرپروردگار کم و  تیو به شکر خدا و با عنا مینفره هست 00خانواده بزرگ  کیدادند و اآلن 

 شیصدا دنیو در حسرت حداقل شن میهست ازمندشیکه به شدت ن یپدر و مهر پدر هیبه جز کمبود سا

 .میگذران یروزگار م

ساله  01از درد، رنج، محنت و حسرت  وکانیک میساله دختر رح 03 یالی؛ ل0011در بهار سال  امروز

ها مسبب آن شدند و با  یکه رجو یبزرگ و جانکاه در محروم بودن از مهر پدر یحسرت سد،ینو یم

و احساساتمان را به سخره  دندیگرد رمانیبا پدر اس یداریحداقل شن ای یداریتمام مانع مالقات د یسنگدل

 گرفتند و شکنجه و آزارمان دادند.

چاه  چهیکردم و در دایدادگاه اجازه سخن گفتن پ یجلسه رسم کیبار در  نیاول یکه گفتم من برا همچنان

 داریب یحسرت و درد من به گوش پدرم و وجدان ها یصدا دیام را گشودم تا شا درد خانواده  قیعم

ش بزنم، یبرد و چگونه صدا یبه سر م یتیدانم اکنون در چه وضع ینم یکه حت یبرسد. پدر یبشر

 چگونه نگاهش کنم و چگونه بر دستانش بوسه بزنم.

پرسم که گرفتن  یخوانند م  یکه دلنوشته من را م یزانیو از همه عز یبشر داریب یحال از وجدان ها

و  ازیامت ستهیاست؛ شا یاحساسات که همان رابطه پدر و فرزند نیو خالصانه تر نیبزرگ تر ن،یپاک تر

 !؟دارندبودن  یخلق یکه ادعا یکسان یبرا یمستحق خجالت و شرمسار ایاست  زیپاداش تمسخرآم

من متأسفانه متأثر از  یداشتن پدر حسادت کند؟ ول یخود برا انیتا به حال شده که به اطراف یکس ایآ

در مورد  یرا که در همه حال مشغول سرکوبش هستم حت زیحس بد و نفرت انگ نیعواقب نداشتن پدر؛ ا

 فرزندان خودم هم داشتم و دارم.

که در نزد خودشان به اسارت گرفتند و از تمام  یپرسند کسان یوقت از خودشان م چیها ه یرجو ایآ

گذر عمر داشتند و  ییها یچطور و با چه سخت شانیکردند؛ خانواده ها یته یو انسان یاحساسات عاطف
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سنگ شده  زا شانیکه به قول خدا دل ها نیمگر ا رندیبگ یرا به باز نیتوانند عواطف طرف یچگونه م

 باشد.

و تمام  میگو  یام م در مورد خود و خانواده یاحساس هیو من فقط از زاو ستین یمجال گرید زانمیعز

لطمات  یکه پاسخگو دیبا کنیباشد ول یسازمان رجو شکشیپ میکه ما متحمل شد یماد یها  یسخت

 باشند که بر خانواده من ناجوانمردانه روا داشتند. یو روح یعاطف

و  ردیگ  یو عاقد از پدر عروس سراغ م یهست دیکه سر سفره عقد با لباس سپ یحسرت دارد زمان چقدر

در  دیعروس با و دییبفرما دیگو  یدهد و م  یرا به دست عاقد م یچادر پاکت ریلرزان از ز یمادر با دستان

حسرت  نیکدام از که من آن را تجربه کردم. ندیبب یرا خاکستر ریتمام تصاو انیهمهمه و پچ پچ اطراف

برادرت را  یوقت ای لمس کرده باشد. یکه کس میدرد بگو نیمسخره ام نکنند و از کدام انیکه حرام میبگو

ندارد و نگاه رنجور مادر را کنارش  یگاه هیچون تک ستیدامادها ن هیکه همانند بق ینیبب یدر لباس داماد

 داشته باشد.

کردم تا به گوش  ادیام و آن را فر خود و خانواده ام شده  یدر گلو مانده  یاما امروز خوشحالم که صدا و

ها از فرقه جدا شود و به  ی"نه"  قاطع به رجو کیآن که او با قدرت و با گفتن  دیبرسد به ام رمیپدر اس

که سران فرقه نتوانستند پدرم )که  نیبار خوشحال ترم بابت ا صد هزار خود بازگردد. زانیجمع عز

 یبوده( را متقاعد کنند تا جلو یو اعتقاد یاحساس ییر اسارت و تحت مغزشوسال د ۴1به  کینزد

نامه را هم بر دلشان  کی یو من که دخترش هستم را مورد اهانت قرار دهد و حسرت حت دیایب نیدورب

 گذاشته است.

و وطن  یجان یشدم و در جنگ و کارزار با رجو دانیم روزیبابت خدا را خاضعانه شاکرم که پ نیاز ا و

 ام. به نفع من و خانواده  چی. پس فعالً صد هاوردمیفروش کم ن

 یکنم صدا یعاجزانه خواهش م دیگوش داد ای دیکه دلنوشته من را خواند زانیاز همه شما عز انیپا در

 "زمیو عز ریدر وصال به "پدر اس دیمن باش

 وکانیک میدختر رح ال،یل

 

 وکانیک میرحآقای  دو دختر وکانیک الیها مژگان و ل خانم

 از پدر یبا قاب عکس 
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 01 شیپو

 خلق نیسران سازمان مجاهد هیعضو سابق عل 01 تیاز شکا تیحما

 

و  ختیدر پادگان اشرف فرو ر زین یمخوف رجو یکتاتوریعراق، د یکتاتورید یاز سرنگون پس

استخوان خرد  یو اسارت در فرقه رجو یتحت بردگ یمتماد یسال ها یگرفتار که ط یاز اعضا یتعداد

 کردند. دایپ شیو نجات خو ییرها یبرا یکرده بودند فرصت

از خانواده ها به پادگان اشرف، سرفصل  یادیتعداد ز یابیو پس از راه  02۷3از سال  خوشبختانه

 یکه از سو یو جسم یحاد روح طی. با توجه به شرادیدر بند آغاز گرد یاعضا ندهیفزا زشیو ر ییجدا

اعضا  نیا یشده بود، و حقوق قانون لیدر دوران حضور در فرقه تحم ریاس یسرکردگان فرقه بر اعضا

تن  02و به صورت خود جوش  0293قرار گرفته بود، از سال  عییمورد تض یتوسط سران فرقه رجو

ده در کنار هم ش مالیجهت احقاق حقوق پا گریهمد یبا هم فکر یاز فرقه رجو افتهینجات  یاز اعضا

 کردند. طرحم رانیا ییقضا ستمیخلق در س نیسران سازمان مجاهد هیعل یحقوق یتیقرار گرفته و شکا

جلسه دادگاه در تهران، مشکالت  نیاول یساله تا برگزار 2 ریمس یاذعان داشت که شروع و ط دیبا

با ثبت  رانیا ییقضا ستمیس 029۷پشت سر گذاشته شد تا باألخره در اواسط سال  یا دهیچیسخت و پ

دادگاه  11پرونده در شعبه  ،ییخلق موافقت نمود و با اخذ دستور مقام قضا نیمجاهد هیعل یدعو یرسم

 .دیثبت گرد یبهشت دیشه ییالملل تهران در مجتمع قضا نیب یو عموم یحقوق

چون  ،یالملل نیو ب یداخل یمدن یدادرس نیقانون آئ یو اجرا تیبا امعان نظر به رعا یدگیروند رس در

 یحضور داشتند از سو یفرانسه و آلبان یو در کشورها رانی( خارج از ایخواندگان )سران فرقه رجو

به دادگاه،  حهیفرستادن ال یحت ای لیوک یمعرف ایبر حضور خواندگان  یمبن یرسم هیابالغ ییمرجع قضا

 شود. تیرعا یقانون یتا اطالع رسان دیمربوطه ارسال گرد یبه کشورها
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آن  ندهیخواهان ها به نما لیوک یکه از سو یرسم هیموانع، با ابالغ یپس از پشت سر گذاشتن تمام هیالنها

. در دیدر شعبه مذکور ابالغ گرد 0299اسفتد  0۷و  09 خیبه تار یدگیوقت رس نییها ارسال شده بود تع

و  ینیشهود ع ان،یاکبا حضور ش یشاک 03به خواسته  یدگیجلسه رس نیشده فوق نخست ادی یها خیتار

الملل تهران با حضور  نیب یو عموم یدادگاه حقوق 11گرفتار، در شعبه  یاعضا یاز خانواده ها یبرخ

 برگزار شد. یو خارج یداخل یرسانه ها

و شاهدان و  انیشاک یاز سو ییصحنه ها ،اظهارات انیب با دادگاه یدگیرسی دو روز جلسه  یط در

که قابل  میبود ییقرار داد و شاهد اشک ها ریخلق شد که تمام حضار و خبرنگاران را تحت تاث نیمطلع

 یرأ 0299 سفندا 03 خیدو روز دادگاه و أخذ اظهارات تعرفه شده، در تار انی. پس از پاستین فیتوص

شد و  یغ رسمابال شانیا لیو وک انیشاک ندهیبه نما یسیو انگل یفارس یصفحه به زبان ها 29دادگاه در 

 یچرا که خواندگان به عنوان سرکردگان فرقه رجو میجدا شده ها بود تیدر مفاد حکم صادره شاهد حقان

تواند  ینم یمبلغ چیپرداخت ه بتهبودند و ال دهیگرد یو معنو یمحکوم و ملزم به جبران خسارت ماد

 .دیرا نما یدر مناسبات فرقه رجو یتلف شده در دوران اسارت و بردگ یعمر جوان کیجبران خسارت 

فرصت داده شد تا چنانچه  یدعو یدو ماه به طرف ها ،ییقضا ستمیدر س یالملل نیب نیقوان برابر

گفتن نداشتند از  یبرا یحرف یدارند در موعد مقرر شده اعالم کنند و چون سران باند رجو یاعتراض

 حکم افتیدر لی" به دلیرقه "مسعود رجوفرصت صرف نظر کرده و البته سرکرده ف نیاستفاده از ا

 نمود. دیرا تهد انیشاک یآورد و به طور مشمئز کننده ا رونیو رو شدن دستش سر از گور ب تیمحکوم

صادر  هیاجرائ یتقاضا انیشاک لیو توسط وک افتی تیحکم قطع 0011 بهشتیارد 3۷ خیبه تار تینها در

 گریداشت. د یبازتاب گسترده ا یالملل نیو ب یمختلف داخل یموضوع در رسانه ها نی. ادیگرد

در  عدادکه ت وستندیپ تیشکا نیبه ا جیامر قرار گرفتند به تدر انیکه در جر یجداشدگان از فرقه رجو

 است. شینفر و رو به افزا 311از  شیحال حاضر ب

دادگاه، متأسفانه  یدگیجلسه رس نینخست یو قبل از برگزار یمراحل قانون ریبه ذکر است که در مس الزم

 یکه موفق شود ثمره تالش خود را مشاهده کند چشم از جهان فرو بست، ول نیبدون ا انیاز شاک یاحد

حکم  جاعار یحکم صادره به جد برا تیو پس از قطع یتحقق حق طلب یدر راستا گر،ید یشاک 03

 شیامر با "پو نیاحقاق ا یستاخواندگان پرونده گام برداشته و در را هیعل یالملل نیصادره به دادگاه ب

که  انیجهان یاز تمام یدر داخل و خارج از کشور و حت داریب ی" از عموم و آحاد وجدان ها03 یامضا

تعداد قابل  شیروز پو نیاول ارتپد، طلب استمداد نمودند. خوشبختانه در آغ یم تیانسان یقلبشان برا

عدالت در  یو برقرار جادیا یاست برا دیجانانه کردند و ام تیحما یشاک 03 نیاز حرکت ا یتوجه

که به صورت گسترده در سرکوب و شکنجه  یعوامل فرقه رجو دیو کوتاه کردن دست پل یتیسرتاسر گ

 .ندینما یمراهبه عدالت ه دنیهستند ما را در تحقق رس لیو نقض حقوق بشر دخ
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 شده آمده است: ادیطومار  در

 میخواه یم یفرانسه و آلبان یدولت ها نیالهه و همچن یالملل نیطومار از دادگاه ب نیامضا کنندگان ا ما

. آنان ندیخلق اقدام نما نیاز سازمان مجاهد یو معنو یو جسم یماد دگانیتا جهت احقاق حقوق خسارت د

اوان رنج فر ،یجسم دیشدشکنجه و صدمات  ،یحبس انفراد ،یمانند بردگ ییهستند که با رفتارها یکسان

 وانیاساسنامه د 9روشن از ماده  یقیمصاد… و  ،یجنس یبردگ ،یروان ریجبران ناپذ یها بیو آس

 هستند. تیبشر هیعل تیتحت عنوان جنا یالملل نیب یفریک

و  یفرقه ا یخلق را که آزادانه در خاک اروپا به رفتارها نیتا سران فرقه مجاهد میکن یدرخواست م ما

 یتا با اجرا دیقرار ده بیدهند تحت تعق یادامه م یخود در آلبان یاعضا هیحقوق اول نیتر یا هینقض پا

بر اعضا وارد شده است،  نینو یبردگ یکه در طول سال ها یاز خسارات یعدالت، ضمن جبران بخش

در  یکه در حال حاضر در اردوگاه بسته و دورافتاده فرقه رجو گرید ریموجبات نجات صدها نفز اس

 گرفتار هستند فراهم گردد. یآلبان

 گرفته نشود. دهیناد یمظلوم یپهناور صدا یایدن نیا یجا چیدره گریکه د یبه روز دیام با

 یاسکندر صمد

 پرونده یشاک 01 ندهینما

 2000خرداد  12

 

 

 در دادگاه شاکیانی نماینده  یصمد اسکندر یآقا
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 یفرقه رجو دیکردن جد  هوا لیف

 تحت عنوان

 مؤسسان پنجم

 

                                                                                                          نهییوبالگ آ - یجهان یعل

 سیهوا کردن ها دارد. تأس لیدر انواع و اقسام ف ییطوال دی یو به طور خاص رجو یفرقه رجو سران

مفقوداألثر است که هر وقت  یرجو یهوا کردن ها لیف نیاز ا یکی بخشیبه اصطالح آزاد  دوباره ارتش

آن را اعالم  یبا شعبده باز یشده است رجو میوخ اریاش بس دهیو پوس ییقرون وسطا التیاوضاع تشک

اعالم مؤسسان  طیبه شرا یو نگاه میگرد یبه عقب برم یموضوع کم نیتر شدن ا  روشن یکند. برا یم

به  یاجتماع یمال یمن از طرف سازمان برا ی. در موقعمیانداز یم خشبیدوم ارتش به اصطالح آزاد

خارجه آمده بود تا از   بود به یکیموشک استراتژ یعضدانلو هم که به قول رجو میاروپا رفته بودم و مر

ً یالعمر منصوب شده شوهرش مستق جمهور مادام  سیرا محقق کند و به عنوان رئ یاروپا سرنگون به  ما

نگونبخت سازمان  یروهایسازمان کمانه کرده و دوباره بر سر ن کیموشک استراتژ نیا یتهران برود ول

اشتباه از آب درآمده  شهیمثل هم قوداألثرمف یرجو یآبک یها لیدر قرارگاه اشرف فرود آمده بود و تحل

 ییروین زشیر مشکل رسازمان مسأله دار و متناقض شده بودند و سازمان دچا یروهاین تیبود و اکثر

با  یقرار گرفته بود که در آن موقع رجو یالتیتشک طیشرا نیکه سازمان در بدتر نیشده بود. خالصه ا

کار  ی  را منحل کند و همه بروند پ بخشیارتش آزاد هدخوا ینشست به دروغ گفت م کی یانداز  راه

 یاز رجو یو زار هیو با گر بونیدلقک در همان نشست آمدند پشت تر یخودشان، بعد هم عده ا

مسعود و  یبرا یخوب یها  دهند که بچه یرا منحل نکند و قول م بخشیدرخواست کردند که ارتش آزاد

گفت پس دوباره  یبا شعبده باز یهنگام رجو نیدر ا  باشند که یباشند و کامال گوش به فرمان رهبر میمر

و  دیارتش بده نیدر ا تیدرخواست عضو دیو شما دوباره با میکن یم سیرا تأس بخشیارتش آزاد



                                        0011سال خرداد و تیر                                                                               201شماره  -انجمن نجات 

  
23  

  

 

مسخره در عرض چند ساعت  شینما کیبا  یرجو بیترت نیباشید و بد بخشیمؤسسان دوم ارتش آزاد

فرار کند و هم  ییهم از پاسخگو لهیوس نیرا اعالم کرد تا بد ومبخش را منحل و مؤسسان د یارتش آزاد

 ییروین زشیاز ر دیسرکوب شد یانداز  و متناقض را ببندد و هم با راه نیمعترض یروهایدهان ن

تر از آن موقع است و سازمان دچار مشکل  میوخ اریبس یالتیتشک طیکند. حاال هم که شرا یریجلوگ

از درد  یبتواند درد دیمؤسسان پنجم را هوا کند تا شا لیخواهد ف یاست م ییرویروز افزون ن زشیر

مضحک و خنده دار است که مرغ پخته هم  یدشان را درمان کنند. موضوع به قدردرمان خو یب یها

شده است و  یعاد یامر گهیسازمان د یروهاین یهوا کردن ها برا لیگونه ف نی. البته اردیگ  یخنده اش م

 بمالد. رهینگونبخت سازمان را ش یروهایکارت  سوخته مؤسسان چندم، سر  ن نیتواند با ا ینم یرجو

 

                                                                     استان مازندران  - یصالح رجیا

 

و وطن  انتیخ نیو همچن یستیبزرگ از اقدامات ترور یمجموعه ا لیفرقه به دل نیکه ا یحال در –

 .ستیآن متصور ن یبرا یا ندهیآ چیاست و ه رانیمنفور مردم ا یفروش

رو شده و مشخص  یغرب یدر کشورها یستیفرقه ترور نیا انیاز حام یاریکه پرونده بس یحال در –

فرقه را  نیا رفتیبود که پذ یآلبان یجمهور قبل سینمونه آن رئ نیشود که دزد و فاسد هستند که آخر یم

 نمود. جادیگرفتار ا یاعضا ییرها یبرا یسکنا دهد و مانع یدر آلبان یبه صورت فرقه ا

در  ییخواهان جدا ینگه داشتن اعضا یبرا یگوناگون رجو یبودن وعده ها یکه توخال یحال در –

 یمانیساله بعد از شهادت سردار سل کی یشود. همانند وعده سرنگون یمشخص م یگریپس د یکیفرقه، 

 خودش آن را اعالم نمود. یبا صدا یکه رجو

را « مؤسسان پنجم»وعده  امیپ کیدر  یرجواست،  یفرقه در حال فروپاش نیکه ا یو خالصه در حال –

 دهد!!! یم

است که هفت دست آفتابه و لگن داشت )مثل آنچه  یهمان کس تیو مؤسسان پنجم حکا یرجو تیحکا

 یاعتبار ینبود. )مثل ب یدهند( اما از شام و ناهار خبر یم شیامروز نما یمجاز یها در فضا یرجو

 (یقیحق یایها و عدم وجودشان در دن یامروز رجو
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                                                                                                       استان البرز – یرضاوند ژنیب

 

خود و  یبار مزدوران تکرار نیشده ا دیناام یشورش یکانون ها یملعون که قبالً از ناکارآمد یرجو

نموده و نام مؤسسان پنجم را بر  یدشمن سازمانده یو ستون پنجم یجاسوس یخورده را برا بیافراد فر

 گرید یچند صباح دتا بتوان دیاربابان خود را جلب نما تیترفند قصد دارد رضا نیبا ا یآن گذاشته! رجو

 اش را حفظ کند. یو منابع مال سازمان

دستور  یز آن را جهت اجراا یو بخش کوچک افتیدر یهنگفت یدالرها یترفند مؤسسان پنجم رجو در

 .دینما یجذب و اغفال افراد خرج م یمحول شده برا

همان ستون پنجم دعوت شده بود.  ایدر مؤسسان پنجم  تیورزشکار در شهر کرج به عضو یشگریآرا

 وعیکه از صنوف حساس در ش یورزش یمدت مغازه اش و باشگاه ها یطوالن یلیتعط لیبه دل شانیا

کرده تا  یم یوب گرد یمجاز یدر فضا یجهت سرگرم یکاریشده و از ب نیکروناست خانه نش روسیو

 شنهادیو پاره وقت آن هم با حقوق باال پ یغاتیتبل یشغل یبه و یاجتماع یاز صفحات شبکه ها یکیدر 

 یاز و یمقدمه شماره حساب یشد ب یو یوارد صفحه شخص میمستق ن،یادم تیبا هدا یشود. وقت یم

 .دیپرداخت شارژ گرد شیبه عنوان پ یو حساب و افتیدر

شهر کرج به دلخواه  یاز محله ها یکیدرخواست شد با پوشش چهره و ماسک در  یروز بعد از و چند

 یکی یرزم یهنرها یو هم مرب شگریکه هم آرا یوار بخواند. و کتهیارسال شده را د امیخودش رفته و پ

فوق و  یتماعو کاربر شبکه اج نیمکرر با ادم یانه در ارتباط هاباشد هوشمند یکرج م یاز باشگاه ها

جهت  یرجو یستیمتعلق به سازمان ترور یصفحه مجاز نیشود که ا یاطالعات متوجه م افتیدر

مراتب را به  یورزش أتیو مشورت با ه نانیاست، پس از اطم رانیو اغتشاش در داخل ا یخرابکار

فتا،  سیپل یرهنمودها یو در راستا دینما یرا کسب م یدیمف یها ییفتا اطالع داده که راهنما سیپل

 یکانال اطالع رسان یاعضا یجهت آگاه یارتباط یارتباط با کاربر فوق را در کانال ورزش اتیجزئ

 یمؤسسان پنجم برا لیتشک یجذب افراد برا وهیش یچگونگ یاتفاق نادر باعث افشا نینموده است. ا

 شد. یو خرابکار یجاسوس
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  یعیپروانه ربمادر  یبیخانم حبسخن 

 با

 خانواده ها 

 

  

 محترم عضو انجمن نجات یها خانواده

کردم و در کنار  یکه به عراق سفر م یهستم. زمان یعباس یعیمادر پروانه رب یبیحب نیمن مه سالم،

و سرانش  یاز رجو یکردم، هر چند که خاطرات خوب یخودم را فراموش م یبودم دردها زانیشما عز

در رابطه با  یادیز ی. ما تالش هاستین یلحظات در کنار شما بودن فراموش شدن یول میندار

. میدر کنار پادگان اشرف با هم داشت یتواند منکر شود. لحظات خوب یکس نم چیو ه میکرد فرزندانمان

 !میشترا پشت سر گذا ییمختلف، واقعاً عجب روزها یبا سنت ها و فرهنگ ها ییخانواده ها

ما باعث شد که راه  یها تیفعال یآن زمان من موفق نشدم فرزندم را از پادگان اشرف نجات دهم، ول در

کردم  یکه به عراق سفر م ینجات دهند. مواقع یکه خودشان را از فرقه رجو میباز کن گرانید یرا برا

آن روزها به  ادی. میفرزندانمان در کنار هم باش یخواست تا آزاد یبرگردم، دلم م رانینداشتم به ا لیتما
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باز هم دور هم جمع  میتوانست یکاش م ی. امیکرد یم تیو با هم فعال مینشست یسفره م کیسر  ریخ

 هستم. دواری. من اممیشو

 یمادرم و م کی. من رفت میو سرانش هر جا فرزندان ما را ببرند ما هم به دنبال آن ها خواه یرجو

نگه داشتن  یبرا یشتریزمان ب یرجو دی! اگر دل سرد شودیمبادا دل سرد شو میخواهم به مادران بگو

کم آورد و  اقدر عر یرجو .میندار نیاز ا ریغ یراه ستاد،یا یرجو یجلو یستیخرد. با یفرزندانمان م

کرده  ریگ یرجو یکه در گلو میشده بود یبه خار لی. ما تبدختیگر یاز دست ما خانواده ها به آلبان

که مثل  میخودمان را آماده کن یستیکرده است، پس ما با ریگ یرجو یخار همچنان در گلو نیو ا میبود

به ته خط  یدر آلبان ی. رجومیو دار و دسته اش خراب شو یسر رجو یرو یآوار در کشور آلبان

کنند. آن روز  یان انتخاب مخودش یرا برا یآزاد یشوند و زندگ یزود آزاد م ای ریفرزندان ما د دهیرس

 .است کینزد

 شما  دوستدار

 اراک – یبیحب نیمه     

 

 

 



                                        0011سال خرداد و تیر                                                                               201شماره  -انجمن نجات 

  
27  

  

 

 

 منافقین خلق –مجاهدین خلق 

خاصیت نفاق همواره این است که در پشت ارزش ها و آرمان های مقدس مخفی می شود و برای رسیدن 
به منافع دون و حیوانی خود دم از ارزش ها و اصولی می زند که نه تنها هیچ گاه به آن ها اعتقاد نداشته؛ 

 است. بلکه هر زمان که توانسته و فرصتی را مهیا دیده آن ها را نیز زیر پا گذاشته 

شاید بتوان بحران ایدئولوژیکی را که گروهک تروریستی منافقین سال هاست با آن درگیر است را مهم 
های گذشته دانست؛ بحرانی که صد البته متهم ردیف اول و   ترین بحران ایدئولوژی فرقه ای در سده

 مقصر اصلی آن شخص مسعود رجوی سرکرده متواری این گروهک تروریستی است.

کار خود را با ادعای اسالم گرایی شروع کرد. هسته اولیه آنان تحت عنوان  00گروهک سال این  
البالغه کار خود را  های بازرگان، آیت هللا طالقانی و نیز قرآن و نهج  مطالعات گروهی، با خواندن کتاب

 آغاز کردند و در نهایت قربانی اضمحاللی شدند که رجوی برایشان رقم زد.

عضو گروهک شدند فریب ادعاهای اسالم  11و اوایل دهه  01وانان که در سال های دهه بسیاری از ج
گرایی آن ها را خوردند. شکست های پی در پی و ضربه های ساواک به گروهک و دستگیری و اعدام 
عده زیادی از کادر مرکزی سازمان که با همکاری شخص مسعود رجوی با ساواک صورت گرفت، 

این نتیجه رساند که دیگر استفاده ابزاری از اسالم راه حل نیست، لذا با کنار گذاشتن  کادر مرکزی را به
های خونینی نیز در گروهک آغاز شد و بسیاری از جوانان  اسالم به عنوان ایدئولوژی مبارزه، تصفیه 

شدند یا توسط گرایی نفاق را خورده بودند یا خود از سازمان جدا   مؤمن و انقالبی که فریب تابلوی اسالم
را در « اعالم مواضع ایدئولوژیک»کادر مرکزی حذف شدند. پس از آن نیز مرکزیت سازمان بیانیه 

منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن دالیل کنار گذاشتن اسالم و برگزیدن  0210مهرماه 
 مارکسیسم، حذف درون تشکیالتی موضوعی موجه جلوه داده شد.

های شدید و متفاوتی در محافل اجتماعی ایران  العمل  مواضع ایدئولوژیک، عکسانتشار بیانیه اعالم 
ظن و خوش بینی از این تشکیالت حمایت کرده  داشت؛ به ویژه در میان مسلمانان اصیل که با حسن

بودند، موجی از بدبینی و سرخوردگی از مبارزات مسلحانه پدید آورد و صد البته موجب شد تا جوانان و 
شناسانی چون استاد شهید  جویان هوشیار شده و به منابع اصیل اسالمی و تعالیم و تألیفات اسالم دانش

 مطهری گرایش پیدا کردند.

ای از اعضای باقی مانده در زندان شروع به بازسازی سازمان با  پس از اعالم تغییر ایدئولوژی، عده
گرد آمدند. برخی از « مسعود رجوی»شخص همان ساخت فکری التقاطی کردند. بیشتر این عده به دور 
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زندانیان آن زمان معتقدند که رجوی در زندان تغییر ایدئولوژی داده و مارکسیست شده بود؛ ولی برای 
 حفظ موقعیت خود آن را پنهان ساخته بود.

تا زمان پیروزی انقالب اسالمی وجهه ی مارکسیستی گروهک بسیار برجسته بود؛ اما پس از پیروزی 
الب اسالمی گروهک با توجه به جو مذهبی کشور در رویکردی منافقانه تالش نمود وجهه ی خود را انق

های اول پس از پیروزی انقالب از امام خمینی با  اسالمی جلوه دهد و براین اساس سازمان در ماه 
 کرد. می   و.... یاد« مجاهد آگاه»، «قائد پرافتخار»، «امام مجاهد اعظم»تعابیری چون 

اما این روش نیز جواب نداد و خیلی زود باطن خبیث منافقین برای ملت ایران رو شد و آن ها پس از 
شروع جنگ مسلحانه و ترورهای مردم و مسئوالن نظام اسالمی، مجبور به فرار از کشور و پناه بردن 

 به رژیم بعث صدام شدند.

ار گرفت و آنان تالش کردند از طریق در عراق اردوگاه اشرف در اختیار این گروهک و اعضای آن قر
 سرپل هایی که در ایران داشتند به عضو گیری ادامه داده و طرفداران شان را به آن جا منتقل کنند...

 سایت فردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00بر حوادث دهه  یمرور

 

 .سوزد یمحمد جان! قلبم در فراق تو م دیحم

 .بیا تا تو را آغوش بگیرم و صورتت را ببوسم محمد جان! دیحم

 !؟یاز من بپرس یسال حال 50بعد از  یکه اجازه ندار ستیمحمد جان! گناه من مادر چ دیحم

 

 یسلطان سارل یآسالگرد درگذشت خانم 

 ی )مسئول انجمن نجات استان گلستان(محمد آق آتابا ی )اسیر در فرقه رجوی( وآق آتابا دمحمدیحممادر آقایان 

یاد و خاطره این بانوی بزرگوار و یار صدیق خانواده نجات را با نثار فاتحه ای به روح 

 پاکش گرامی می داریم.
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 دهه عمر انقالب چه گذشت؟ نیتر خطرناک  در

 شیپ یشد که اندک  یدهه عمر خود م نیوارد خطرناک تر یدر حال رانیملت ا ینوپا ی...انقالب اسالم

شرق و  یهمه جانبه ابرقدرت ها یبانیبعث عراق )که پشت میرژ یبزرگ و نابرابر از سو یاز آن، جنگ

 شد. لیغرب را داشت(، به آن تحم

چرا که  میبدان رانیا یدهه عمر انقالب اسالم نیو سخت تر نیخطرناک تر ن،یتر یتیامن دیرا با 00 دهه

خود  ریرا درگ رانیو مردم ا یدهه، انقالب اسالم نیسال از ا 9خانمانسوز که  یدر آن، عالوه بر جنگ

تهران رخ  ژهیمختلف به و یاز ترورها، انفجارات و اقدامات خرابکارانه در شهرها یمیعظ لیکرد، س

جمهور،  سیرتبه کشور، از جمله رئ یعال نیاز مسئول یاریاقدامات، بس نیداد که تنها در چند فقره از ا

 .دندیمجلس، ائمه جمعه و... به شهادت رس ندگانینما ،ییدستگاه قضا سیرئ ر،یخست وزن

 سیرئ نینخست یها ینیآغاز شد که کشور از چند ماه قبل، به واسطه التهاب آفر یالبته در حال 00 دهه

 بود. یصدر، آبستن حوادث ناگوار یابوالحسن بن یعنیجمهور 

صدر  یپس از انقالب برگزار شد و ابوالحسن بن یجمهور استیدوره انتخابات ر نی، اول02۳۷بهمن  نهم

خود در  ی)ره( در سخنران ینی. امام خمدیرس یجمهور استیدرصد آراء به ر ۷1به  کیبا کسب نزد

 تیو تبع ماز احکام مقدسه اسال شانیحکم را محدود به عدم تخلف ا نیا ،یجمهور استیحکم ر ذیروز تنف

 استیقبل از ر نیخواهم که ماب  یصدر م یبن یکرد که من از آقا دیتأک نیدانست و همچن یاز قانون اساس

 نباشد. یتفاوت شانیا  هیو بعد از آن در اخالق و روح یجمهور

شروع شد؛  یاسالم یحزب جمهور یمحور یصدر با اعضا یبن یها یریدرگ ۳9تابستان  یابتدا از

 یمحمد عل یرینخست وز رشیدر عدم پذ یو پافشار یبه طرح توطئه برانداز تیمتهم کردن دکتر آ

 شدند.  یامام خوانده م روانیبود که پ ییها  تیاز چالش او با شخص یتا سرحد امکان، فقط بخش ییرجا

جمهور  سی)ره( موجب شد تا رئ ینیامام خم ینسبت به هشدارها یتوجه یبا ارکان انقالب و ب مقابله

 شیب یها تیکه به واسطه فعال یکند، سازمان دایخلق سوق پ نیبه سمت سازمان مجاهد شتریبوقت هرچه 

 یتشکل ها نیترشده  یو سازمانده نیتر یمیاز قد یکیطاغوت،  میاز دو دهه قبل خود در مبارزه با رژ

 آن روز بود.

رو مهندس  نیبه وجود آمد، از هم یو از دل نهضت آزاد ۴1خلق در دهه  نیمجاهد یاصل هسته

خواند.   یمذهب - یمل یفکر شاتیو گرا شهیاند افتگانیو پرورش  یبازرگان آنان را فرزندان نهضت آزاد

 سلحانهروش مبارزه با شاه را مبارزه م نیخلق که کارآمدتر نیمجاهد یرهبر یحال حلقه اصل نیبا ا

زود از  یلیکند خ  یرد مسازشکارانه با نظام حاکم برخو یکرده و معتقد است نهضت آزاد یابیارز

 شود.  یمنشعب م ینهضت آزاد
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مبنا  نیآن را بر هم یو استراتژ یدئولوژیشناختند و ا  یرا به عنوان علم مبارزه م سمیها مارکس آن

 کرده بودند. یزیر طرح 

 یرسم یدئولوژیسازمان به عنوان ا نیا یریگ  دهه بعد از شکل کیکه در حدود  سمیمارکس یدئولوژیا

 یها  روش یریگ  اما در شکل د،یرو گرد  رو به زین ییها  زشیشد، هرچند در ابتدا با ر رفتهیآن پذ

 کرد. فایا ییمبارزه آن ها نقش به سزا

با پوشش مناسب، استفاده از زنان و دختران و  یمیت یها  تدارک خانه ازیبا توجه به ن 02۳1از سال  پس

 .افتیگسترش  یآن ها آغاز شد و در فاصله کوتاه تیعضو

دانستند و با آن   یم یسازمان یها  تیسازمان ازدواج را عامل مشغول انگذارانیبن نیاز ا شیچند پ هر

 یها  شهرام، ازدواج یبهرام آرام و در ادامه تق ،ییمخالف بودند، اما با قدرت گرفتن رضا رضا

 یستیارکسم یدئولوژیکه در چارچوب ا یکرد؛ رفتار دایپ تیمرس یسازمان یها  و طالق یالتیتشک

 شد.  یم فیسازمان تعر

به دور از اقدام  ینیامام خم یبه رهبر یکه حرکت مردم ی، در حال۳9شدن به انقالب  کی... با نزد

 زد.  یم ییکایبا آن دست به ترور مستشاران آمر یرفت، سازمان مواز  یم  شیمسلحانه پ

و اعدام  ریاز سران سازمان را دستگ یاریبس یچند سال اقدامات اطالعات یساواک موفق شد ط سرانجام

از  یتیفعال گریخلق د نیعمالً سازمان مجاهد 02۳9تا  02۳۳ یها که در فاصله سال  یا کند به گونه 

  از زندان یاسیسبه همراه مبارزان  زیخلق ن نیمجاهد 19انقالب  یروزیداد. پس از پ  یخود نشان نم

سازمان را به  یشده بود، رهبر ریدستگ ۳1که در سال  یبار مسعود رجو نیساواک آزاد شدند و ا یها

 کند. یخلق را سازمانده نیدست گرفت و توانست دوباره هواداران مجاهد

رهبران  گریبرخالف د یریکامل پس از دستگ یهمکار لیبه دل یدهد که رجو  یساواک نشان م اسناد

زود به  یلیکرد، خ  یاداره م یکه رجو ی. سازمانافتی فیاعدام نشد و مجازاتش به حبس ابد تخف سازمان

تقابل  یکرد که منشا اصل یزیر قدرت برنامه  یریگ به دست  یاز انقالب پرداخته و برا یسهم خواه

 بود. رانیحاکم بر نظام ا انیخلق با جر نیمجاهد

 زند!  یجمهور به التهابات دامن م سیرئ

 یها  یبه صحنه تجمعات و سخنران گریکه د یاسالم یصدر با حزب جمهور یبن یها  یریدرگ در

 خورد.  یبه چشم م زیخلق ن نیسازمان مجاهد یاعضا یشده بود، رد پا لیتبد یابانیخ

که  ینداده بودند و زمان یرأ یدر واقع به قانون اساس یرفراندوم قانون اساس میخلق با تحر نیمجاهد

کنند، با  یمعرف یجمهور استیخود در انتخابات ر یدایرا به عنوان کاند یقصد داشتند مسعود رجو

حق شرکت در  اند نداده  یرأ یکه به قانون اساس یمخالفت امام رو به رو شدند. امام دستور داد کسان

 انتخابات را ندارند.
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که به صحنه  ییجا د؛یدانشگاه تهران رسدر  ۳9اسفند 0۴مخالف خط امام به  اناتیجر یتالق سرانجام

 شد. لیانقالب و مدافع امام تبد یها  جبهه متحد مخالف انقالب با توده ییارویرو نیبزرگ تر

که مانند انبار باروت هر لحظه احتمال انفجار داشت؛ جوانان  میعظ یتیهمه آمده بودند؛ جمع گریبار د نیا

پرداختند.  یصدر م یطرفداران بن یشعارها تیصدر به هدا  یبن یمحل سخنران یدختر و پسر در جلو

 داشت. یالتیمتحدالشکل آن ها نشان از انسجام تشک یها در شعارها و بعضاً لباس  ینظم و هماهنگ

 یبرا یوعده آن را داده بود، با فرمان و 19بهمن  33در  یعنیتر از آن  صدر قبل  یکه بن یتجمع

 بدل شد. یمیعظ یریبه درگ د،ینام  یاغتشاشگر ممجازات مخالفان که آن ها را 

حادثه در  نیروز بعد از ا۴ها،   گونه شرارت نیبر برخورد با ا یامام بعد از آن اتفاق مبن امیرغم پ یعل

خلق در کنار هم و پشت سر  نیها و مجاهد  برالیبرگزار شد که در آن ل ینهضت آزاد نگیتیاسفند م0۷

 صدر قرار گرفتند.  یبن

و  یکن یمهدو ،یاشراق انیسه نفره متشکل از آقا أتیامام، گزارش ه یدر پ  یپ یبه هشدارها یتوجه یب

خطاب به ستاد مشترک  یحکم یسبب شد تا امام ط تیها در نها صدر از جبهه  یبن تیو عدم حما یزدی

 مسلح برکنار کند. یروهایکل ن یصدر را از فرمانده  یارتش، بن

 یها  آشکار جبهه متحد مخالف انقالب، چپ یتوان به عنوان محل تالق  یرا م خیبخش از تار نیا

 کرد. یصدر نامگذار  یبن یو گارد شبه نظام ییکایآمر

انقالب  کی یکه برا یهرج و مرج در کشور حاکم شده بود، اتفاق 02۳9انقالب  یروزها نیاول در

 بود. یعیطب یمردم

مبارزه کرده بودند، همچنان  یپهلو میبا رژ نیکه قبل از ا ییها از احزاب و گروه  یاریبس انیم نیا در

کم سهم خود را از انقالب مطالبه کردند که   کم زیاز آن ها ن یخود داشته و برخ التیاصرار به حفظ تشک

 آن ها بود. نیخلق مشهورتر نیمجاهد

 جادیخود را در جهت ا یروهایزود توانستند ن یلیخ ،یالتیتشک تیخلق با توجه به تجربه فعال نیمجاهد

 متمرکز کنند. یغیتبل یها  تیو فعال یسراسر نینو التیتشک کی

 رانیمعاصر ا خیاز تار یناآگاه نیسازمان با استفاده از شور و التهاب جوانان و همچن یها  یریعضوگ

 گرفت.  یصورت م

شد و پس از مدت  میتقس یمرکز تهیو کم یاسیخلق ابتدا به دو بخش دفتر س نیسابق مجاهد یمرکز کادر

کرد  سیپنج کانون جداگانه تأس یو کادر مرکز تهیزده و عالوه بر کم یالتیتشک یدست به نوساز یکوتاه

 داد.  یبر آن صورت م یخود را مبتن یها  یریکه عضوگ

اصناف، سازمان  یدیها شامل: سازمان جوانان مجاهد، جنبش کارگران مسلمان، کانون توح کانون  نیا

 شد، بود.  یخلق شناخته م نیمسلح که بعدها به نام ستاد مجاهد ینیرزمیزنان مسلمان و شبکه ز
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خود را  تیکرد که فعال  یم یخلق سع نیمرکز مجاهد نیتر  یمسلح به عنوان محور ینیرزمیز شبکه

امن  یها  خانه جادیقدام به اا لیتشک یشبکه از همان ابتدا نیحفاظت سازمان نشان دهد، اما ا نیجهت تأم

به  یکیها و آموزش جنگ چر  یسالح و مهمات به دست آمده از کالنتر یمختلف، انبارساز یدر شهرها

 نمود.  یسازمان م یاعضا

رفراندوم  یبرگزار یارتش، چگونگ تیدر مورد وضع یریگ  میدولت موقت و تصم لیاز تشک پس

رفراندوم که  یبرگزار یبود. شکل اساس ۳9بحث مورد توجه در بهمن و اسفند  نیسوم یاسالم یجمهور

 نیچپ، از جمله سازمان مجاهد یاسیس یها  گروه یشده بود، مورد اعتراض برخ نییامام تع یاز سو

 قرار گرفت. لقخ

رفراندوم  یها  نهیبه گز یاسالم کیدموکرات یجمهور نهیمخالف اغلب خواهان افزودن گز یها  گروه

 داشت. دیآن تأک دییعدم تأ ای یاسالم یجمهور دییکه امام )ره( فقط در خصوص تأ یبودند، در حال

صدر   یبن یجمهور استیصدر پرداختند و بعد از ر یاز ابوالحسن بن تیخلق به حما نیمجاهد جهینت در

حزب  یاز جمله اعضانظام  نیمسئول گریبا د ینفوذ کنند و به اختالفات و یتوانستند در دفتر و

 زدند.   یدامن م یاسالم یجمهور

در « خط نفوذ» یاسالم یجمهور تیحاکم یبرانداز نهیزم یآماده ساز یسازمان برا کیتاکت نیتر  یجد

مهم،  یها  انقالب، وزارتخانه یها  تهیسپاه پاسداران، کم لیاز قب رانیکننده نظام ا نییحساس و تع ینهادها

 کشور بود. تیامن یشورا یو حت یرینخست وز

از نهادها  یتوانستند در برخ یخود حت یو تجربه مبارزات یاسیاز سوابق س یریگ خلق با بهره  نیمجاهد

 نفوذ کنند. انگذاریدر نقش بن

دوره مجلس  نیانتخابات اول یخود را برا ندگانیشهرها نما یسازمان در تمام ۳۷بهمن و اسفند  در

در طبس  ییکایآمر یها  به منظور نجات گروگان کایآمر یبود که تجاوز نظام یدر حال نیکرد، ا یمعرف

 غاتیرغم تبل  یبود؛ سرانجام عل ختهیخلق برانگ نیمخالف چپ و مجاهد یروهاین هیرا عل یافکار عموم

 نکردند. دایخلق به مجلس راه پ نیمجاهد ندگانیکدام از نما چیگسترده، ه

به  خت،یگروه را برانگ نیتر ا  کالیراد یها  به قدرت، واکنش یابیدر دستسازمان  یدر پ  یپ یها  یناکام

 لیتبد یو اقدامات مسلحانه مورد یکیزیبه حذف ف زیآم  و اقدامات خشونت یابانیخ یها  که نزاع یحد

 شد.

و مراکز  یانقالب یخلق در نهادها نیمجاهد افتهی  و سازمان یالتیتشک ینفوذها یطیشرا نیچن در

 به شدت مورد استفاده قرار گرفت. یو دانش آموز یدانشگاه ،یکارگر

مسلحانه و راه  امیبه ق دیبزرگ اسلحه، تهد یوقت، انبارها مهین یها  کیهمان چر ای ایشیلیهزار نفر م  ده

 داد.  یم در کشور  یبحران یتیبدون مجوز که اغلب با خشونت همراه بود، خبر از وضع یها  ییمایپ
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 ها ابانیخلق در کف خ نیسازمان مجاهد اتیصدر و آغاز جنا یبن عزل

شد،   یمتحد سازمان محسوب م نیتر  یاصل گریصدر که د  یبه بن یدر پ  یپ یها  یدر سخنران امام

 کرد.  یم دیبه قانون تأک یبندیداد و بر پا  یهشدار م

اتمام حجت بود، که  نیآخر یو نیصدر و مؤتلف  یامام در خصوص اقدامات بن یسخنران ۱1خرداد  0۷

 روز هم دوام نداشت. کی یحت

طرفداران سازمان بود که  یها  ییمایبزرگ کشور شاهد راهپ یاز شهرها یاریبس ۱1خرداد 09و  0۷

 .دیانجام نیخون یها با مردم به خشونت  ییارویبا رو

مسلح صادر شد  یروهایکل ن یصدر از فرمانده  یبر عزل بن یحکم امام مبن ۱1خرداد  31در  سرانجام

و  یهفته بعد همراه با مسعود رجو3و  دیگرد یسازمان مخف یمیت یها  صدر در خانه  یو به دنبال آن بن

 یرفتار علن رییبر تغ یماندگار ریکه تأث یترک کرد؛ اتفاق سیکشور را به مقصد پار انهیبه صورت مخف

 کشور گذاشت. یتیامن یاسیس طیخلق و شرا نیمجاهد

 سیرئ انیحام نیتر یخلق به عنوان اصل نیسازمان مجاهد ،یجمهور استیصدر از مسند ر یبنعزل  با

ترور، انفجار  دیهزار شه 09از  شیراه ب نیا یکردند که انتها یریجمهور عزل شده، کشور را وارد مس

 رانیشدن به ستون پنجم عراق در جنگ با ا لیبعث و تبد میدر آغوش رژ دنیدر کشور، غلت یو ناامن

 بود.
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 مردم یرو در رو تکاریجنا یایشیلیم

 شدند. یخلق عمالً وارد فاز مسلحانه در مخالفت با نظام اسالم نی، مجاهد31خرداد  21 دنیفرا رس با

شهرها به صورت کور اقدام به ترور مردم  یها ابانیشروع شده بود و عناصر سازمان در خ ترورها

فرا  یلیآغاز جنگ تحم ییابتدا یاز خشونت و ترس، کشور را در ماه ها یکردند تا موج یم یعاد

 .ردیبگ

هنوز به  یو نظام یتیامن یوقوع انقالب، نهادها لیمهم است که در آن مقطع به دل ارینکته بس نیا

 برد. یرنج م یتیخأل بزرگ امن کیصورت کامل مستقر نشده بودند و کشور از 

نشده بود  لیتشک بود، سپاه هنوز کامالً  دهیفرار فرماندهان ارشد خود، از هم پاش ایبه واسطه اعدام  ارتش

 یآن را جوانان انقالب یقرار داشت که اعضا یانقالب اسالم یها تهیبار بر دوش کم نیتر یاصل دیو شا

 دادند. یم لیتشک ،یدر محالت خود، بدون هرگونه تجربه قبل

 رندیخلق را بگ نیمجاهد یآشوب ها یجوان دست به کار شدند تا به هر نحو ممکن جلو یتیامن ینهادها

 .ستیدردسر ن یکار چندان هم راحت و ب نینشان داد که ا یاما اتفاقات آت

افکار  یساله برا کی یساز  نهیو با زم یجیخلق به فاز مسلحانه، البته به صورت تدر نیمجاهد ورود

 نیشده، قصد داشت وانمود کند ا یطراح یسال جنگ روان کی یط صورت گرفت. سازمان یعموم

 نظام است که آن ها را وادار به نبرد مسلحانه کرده است.

را بر گردن بدنه سازمان انداخته و آن  زیقهرآم یها  کرد مطالبه حرکت  یتالش م نیهمچن یرجو مسعود

 خلق نشان دهد. نیبا عوامل مجاهد یالله حزب  یروهاینظام و ن یرا حاصل برخوردها

خلق مخالف برخورد  نیباالتر مجاهد رده  یروهایاز ن یبرخ یاز هواداران و حت یاریچند بس هر

  و حرکت یریپله به سمت درگ هواداران خود، آن ها را پله  یآماده ساز یمسلحانه بودند، اما سازمان برا

 به مبارزه مسلحانه وجود دارد. ازیبرسند که ن جهینت نیخود به ا روهایداد، تا ن  یسوق م زیقهرآم یها

 یکرد که حت  یم یکرده بود، پافشار میسازمان ترس یکه برا یریمس یچنان به درست یرجو مسعود

 شده ارائه نمود. یجدول زمان بند کی یاسالم ینظام جمهور یسرنگون یبرا

مرحله  د،یطول کش ۱0شروع شد و تا تابستان  ۱1خرداد 21را که از  یمرحله اول فاز نظام یرجو

 ندهیو آ یدیکل نیقرار دادن مسئول  مرحله قصد داشت تا با هدف نی. سازمان در ادیکردن نظام نام ندهیآ  یب

 ببرد. نیرا از ب یاسالم یجمهور ندهیساز نظام ثبات و آ

 اتیعمل نیکه بزرگ تر 25۰0ریت 7در  یاسالم یحزب جمهور یانفجار در دفتر مرکز فاجعه

بود.  ۰0از اقدامات سازمان در سال  یا شود، نمونه   یمحسوب م رانینظام ا نیمسئول هیعل یستیترور

از  شیو ب یبهشت دیصورت گرفت، موجب شهادت شه یاسالم یحادثه که در دفتر حزب جمهور نیا

 مؤثر نظام شد. نینفر از مسئول 70
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 نیا تیمسئول یگاه به صورت علن چیسازمان ه ،یالملل  نیو ب یابعاد و آثار گسترده داخل لیبه دل اگرچه

اقدام به عنوان ضربه  نیخود از ا یها  در صحبت یابانیخ یو موس یاما مسعود رجو رفت،یحادثه را نپذ

 مهلک نام بردند.

حزب بعث، بعد از سقوط صدام، اعترافات فوق  یاطالعات سیبه دست آمده از سرو یاسناد و نوارها در

 شود.  یم دهیانفجار د نیانجام ا تیمسئول رشیعوامل سازمان در پذ گریو د یمسعود رجو یسر

 یدر اجرا یتالش کرد، اما پس از ناکام ینیامام خم تیدر ب یگذار بمب  یحادثه برا نیبعد از ا سازمان

 قرار داد.را هدف  ریجمهور و نخست وز سیهدف رئ نیا

سازمان به  یعامل نفوذ یریکه توسط مسعود کشم یبمب قو کیانفجار  ۰0وریشهر 4ظهر  بعداز

جمهور و  سیرئ – ییرجا یآورده شده بود، باعث شهادت محمد عل یرینخست وز یساختمان مرکز

 یشهربان سیسبب شهادت رئ د،یشد تیمجروح یبعد از مدت نیو همچن رینخست وز -محمد جواد باهنر

 وقت شد.
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 دهه عمر انقالب چه گذشت؟ نیتر  خطرناک در

سازمان به ترور  ،یاسیس یها  تیاز شخص رینظام همچنان ادامه داشت. غ رگذاریتأث نیمسئول ترور

 یقاض یمحمدعل دیس ،یزیتبر یاسدهللا مدن دیکرد. س  یاقدام م زین یبرجسته مذهب یها  تیشخص

که  ندبه امام بود کینزد ونیروحان یاصفهان یو اشرف یمحمد صدوق ب،یدستغ نیدعبدالحسیس ،یطباطبائ

 محراب معروف شدند. یو به شهدا دندیآن ها در محراب مسجد به شهادت رس یهمگ

 نیتضم یمصر بود که برا یمؤثر نظام به قدر یها  تیاز شخص یدر هدف قرار دادن برخ سازمان

 کرد.  یاعزام م یعامل انتحار ،یو عبور از موانع حفاظت اتیعمل

 سازمان هستند. یانتحار یترورها یاز شهدا یا نمونه  بیهللا دستغ  تینژاد و آ یهاشم میعبدالکر دیس

 یکیزیحذف ف قیاز طر یاسالم یبردن نظام جمهور نیاز ب یعنیگاه به هدف خود  چیسازمان ه اگرچه

نظام وارد کند و  کریبر پ یریناپذ  اما توانست ضربات جبران د،ینرس یو مذهب یاسیس نیمسئول

پر التهاب ترور و  یتوان سال ها  یرا م ۱1. آغاز دهه ردیرا از آن بگ یادیز رگذاریتأث یها  تیشخص

 .دیدر داخل کشور نام یناآرام

 زیخود مشغول مقابله با تجاوز ارتش صدام بود، داخل کشور ن یغرب یدر مرزها رانیکه ا یحال در

 .میبود یاسیس یرده با رنگ و بوگست یستیترور اتیشاهد عمل

نظام   تیاز حاکم یسهم یقانون یها  انقالب نتوانست از روش یخلق که از همان ابتدا نیمجاهد سازمان

 کرد. یستیترور اتیورود به فاز مسلحانه، اقدام به عمل یبه دست آورد، با اعالم رسم

تراز اول انقالب را با عنوان  یاسیس یها  تینفر اول سازمان ابتدا فرمان ترور شخص یرجو مسعود

 نظام صادر کرد. یساز ندهیآ  یب

 تیبود که نوک هرم حاکم نیخلق ا نیسازمان مجاهد لی، ابتدا تحل02۱1وریشهر ۷و  ریت 9 عیاز وقا بعد

 وریشهر ۷و  ریت 9 یها  ضربه میهرم، از ترم نیبه بدنه ا یاپیبا ضربات پ دیضربه خورده و حال با

مقطع  نیدر ا دنظام بو یباال  رده نیآن ها مسئول شتریپراکنده که هدف ب یشود. ترورها یریجلوگ

 صورت گرفت.

 د،یبه طول انجام 02۱0آغاز شد و تا تابستان  02۱1خرداد 21که در  یمرحله اول فاز نظامدر  سازمان

آن به دنبال  یببرد و به جا نیرا از ب یاسالم ینظام ثبات جمهور یباال رده  نیقصد داشت با ترور مسئول

نظام در فاصله  یاسیس نیاز مسئول یاریاگرچه بس بود. ینظام اسالم نیخود به عنوان جانش تیتثب

 ریسازمان محقق نشد و تأث ینیب  شیهدف ترور قرار گرفتند، اما در عمل پ ۱0تا تابستان  ۱1تابستان 

تظاهرات گسترده مسلحانه در  یزمان سامانده نی. در همدینگرد جادینظام ا تیدر ثبات حاکم یمحسوس

خلق قرار  نیمجاهد تیدستور فعال دربحران در کشور  جادیو ا یبا هدف نا امن ساز زیبزرگ ن یشهرها

 گرفت.
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 یاکثر آن ها کشته و زخم جهیکرد، اما نت  یم دایخاتمه پ یها اغلب با مقابله خود جوش مردم  یشلوغ نیا

سازمان  ،یمرحله اول فاز نظام ی. پس از ناکامبود یاموال عموم بیو تخر یاز مردم عاد یشدن تعداد

همان زدن  ای رترور تنه سرکوبگ یمسعود رجو ریکرد که به تعب یشروع به مرحله دوم فاز نظام

 سرانگشتان نظام بود.

با  یبود که به نحو یافراد هیو کل یالله  حزب ج،یسپاه، بس یروهایاز سرانگشتان نظام، ن یرجو منظور

 در ارتباط بودند. یاسالم یجمهور

کردند و با  افتیدر ریحکم ت التیتشک یرهبر یسازمان از سو یرفت که اعضا شیپ یبه حد وهیش نیا

 یو مذهب یمردم کوچه و بازار که ظاهر اسالم یتوجه به ظواهر افراد به عنوان مالک ترور، بر رو

 داشتند، آتش گشودند.

انجام  یستیترور  اتیدرصد عمل 91از  شیدهد که در ب  ینشان م ۱1دوم سال  مهیسازمان در ن کارنامه

فروش و  یشده، ترورشدگان از شاغالن صنوف آزاد شامل: خواربارفروش، پارچه فروش، نانوا، سبز

 دند.دا  یم لیو سپاه تشک تهیکم یپاسدار رسم یروهایدرصد ترورشدگان را ن 31بودند؛ و تنها  یبنگاه

ترورشدگان  انیبود. در م ۱1خلق در دهه  نیسازمان مجاهد تیترور حاصل فعال دیهزار شه03 آمار

اوج شقاوت  یخورد که در خواب سوزانده شد؛ داستان شهادت فاطمه طالقان  یساله به چشم م 2 یدختر

 قائل نبودند. یحد و مرز چیخود ه اتیجنا یدهد که برا  یعوامل سازمان را نشان م

 گریمتمرکز کرده بودند و د یوحشت عموم جادیخود را فقط بر ا یکم هدف ترورها  سازمان کم یروهاین

 یعموم یها  معابر و مکان انیترور از م یها  هدف لیدل نیها مالک ترور بود. به هم  فقط آمار کشته

 بود. رازیدر ش ۱1مهرماه سال  3۳شدند که نمونه آن حادثه  یانتخاب م

مسافر به مقصد  2۳بعد از ظهر اتوبوس شرکت واحد از داخل شهر با  ۴ساعت  یستیم تروراقدا نیا در

کرد. عوامل  یم بیاتوبوس را تعق یبا فاصله کم زین کانیپ یسوار کیشاهچراغ در حرکت بود و 

 .ندبمب به همراه داشت یمحتو یاتوبوس نشسته و ساک یسازمان سه دختر محجبه بودند که در انتها

باعث توقف اتوبوس شد. سه  نیشده و هم یگذار  گفت که اتوبوس بمب ادیاز دخترها با فر یکی ناگهان

کرد رسانده و فرار کردند،   یم بیکه اتوبوس را تعق یکانیخود را به پ عیسر یلیدختر مجاهد خلق خ

که  نیا . قبل ازدیاتوبوس گرد یباد یها  باعث بسته شدن درب یسوز زود بمب منفجر شده و آتش  یلیخ

نوربخش سه ساله، زنده زنده  الیاز مسافران از جمله ل یشوند، تعداد نیمردم موفق به نجات مسافر

 سوختند.
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خلق به  نینوظهور بود که سابقه آن فقط و فقط در کارنامه سازمان مجاهد یاتیعمل زین یمهندس اتیعمل

 خورد.  یچشم م

سال  لیدر اوا یمیت یها  از خانه یاریسازمان و لو رفتن بس یانقالب با ترورها یروهایمقابله ن یپ در

 یشدند، ربوده و برا  یمشاهده م یمیت یها  خانه یکه در حوال ی، سازمان دستور داد افراد مشکوک۱0

است و هر  یمهندسجنگ دو سازمان  م،یکسب اطالعات شکنجه شوند. سازمان معتقد بود جنگ ما با رژ

 است. وزریشکنجه کند پ شتریکس ب

 یو شاهرخ طهماسب یلیرجلیمحسن م ،یطالب طاهر یها  پاسدار به نام 2 شیربا ،یمهندس اتیعمل نمونه

 یها از خانه  یکیسه پاسدار بعد از انتقال به  نیخلق در تهران بود؛ ا نیمجاهد یاتیعمل یتوسط واحدها

 شکنجه شدند. یسازمان به سخت یمیت

 

کابل  یپاها یآب جوش رو ختنیر د،یها به طول انجام متعدد کابل به کف پاها که ساعت  ضربات

وحشتناک  یها  از شکنجه یخورده، شکستن دندان ها با مشت و چسباندن اتو داغ به پشت کمر، فقط بخش

 عییتش رمردم د رینظ  یو حضور ب یمهندس اتیسازمان تا زمان لو رفتن عمل دیسازمان بود. شا یاعضا

 اتیگران تمام شود چرا که عمل شیقدر برا نیاقدامات ا نیکرد که ا  یپاسدار، تصور هم نم یجنازه شهدا

و رهبران آن دوا نکرد، بلکه نفرت  التیتشک نیاز ا یدرد چینه تنها ه نیسازمان مجاهد یستیترور

 داد. شیزاش افیاز پ شیمشهور بودند ب نیسازمان که به نام منافق نیمردم را نسبت به ا
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  خون در آغوش صدام رقص

از آن ها، که به تنگ تر  یاریخلق و اعدام بس نیبا سازمان مجاهد یتیامن یروهایتقابالت ن یریاوج گ با

 گرفت. رانیبه خروج از ا میتصم یرجو د،یسازمان انجام یشدن فضا بر اعضا

بعث عراق رفتند که از  میفرد فرد از کشور خارج شده و به دامان رژ ایخلق دسته دسته  نیمجاهد سپس

خلق  نیمجاهد یآغاز وطن فروش نیکرده بود و ا لیتحم یاسالم رانیبزرگ را بر ا یچند سال قبل، جنگ

 بود.

 19۷قطعنامه  رانیا یاسالم یجمهور 39سال  رماهیکه در ت نیها ادامه داشت تا ا  در جبهه جنگ

از  یقطعنامه، لشکر بزرگ رشیاما بالفاصله پس از پذ رفتیبر آتش بس را پذ یتحد مبنسازمان ملل م

 یاکشور وارد شده و پس از کشتار در شهره یغرب یاز مرزها یارتش بعث تیخلق به حما نیمجاهد

 به سمت تهران حرکت کردند. یمرز

 دیچند روز بعد به تنگه چهارزبر در کرمانشاه رس یمل بخشیسازمان به اسم ارتش آزاد ینظام کاروان

 آن ها را گرفته و به تار و مار آن ها پرداختند. یجلو یرانیرزمنده ا یروهایکه ن

مهلکه زنده بمانند،  نیآن ها هم که توانسته بودند از ا یایاز ارتش مربوطه نابود شد و بقا یمیعظ بخش

 به داخل خاک عراق برگشتند.

را  دیجالد و شه یضد انقالب شد تا بخواهد جا یبرا یزیکه دستاو 31طف در دهه از نقاط ع یکی

 مقطع است. نیعوض کند، در هم

بود که عمدتاً در زندان قرار  رانیداخل ا یبا اعضا یسازمان در آن سال، هماهنگ یها از برنامه  یکی

 داشتند.
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 یباشد( اعضا زیآم تیکردند موفق یها )که گمان م  خلق در جبهه نیمجاهد اتیبود که با عمل نیا برنامه

داخل زندان دست به شورش زده و در واقع نظام را هم از داخل و هم از خارج تهران تحت فشار قرار 

توطئه زندان ناکام  تخت،یدر پا نیمسئول تیها شکست خورد و هم با درا  توطئه هم در جبهه نیدهند که ا

 یکه هنوز بر رو یازمان با دستور حضرت امام )ره( مجدداً محاکمه شده و کسانس یماند و اعضا

 زندان بودند، اعدام شدند.... التیداشتند و عضو تشک یمواضع خود پافشار

 

 دست خدا با انقالب بود. 

 نیخلق به عنوان بزرگ تر نیبود گذرا بر عملکرد سازمان مجاهد یهر حال، آنچه گفته شد، مرور به

بعد  یترورها تا سال ها نیکه البته بعدها ا یلیجنگ تحم انیدر دهه شصت تا پا رانیا یستیسازمان ترور

 .زدند یرانیمردم و مسئوالن ا عیکرد و آن ها باز هم دست به کشتار فج دایادامه پ زین

کشور در  ،یانقالب اسالم یابتدا یاز همان سال ها ،یلیجنگ تحم زیها و ن نینماند که در کنار ا ناگفته

 آن ها در کردستان باشد. نیمهم تر دیهم دستخوش آشوب بود که شا گرینقاط د یبرخ

توانسته بودند  یتیطلب، با توسل به تحرکات قوم ییضدانقالب و جدا یفرقه ها ،یوقوع انقالب اسالم با

حماسه  زیو ن ینظام یروهایموقع نرا دچار آشوب کنند که البته اقدام به  رانیا نیاز مناطق ُکردنش یبخش

منجر به شهادت تعداد  لتحرکات را گرفت اما به هر حا نیا یخود مردم ُکرد اگرچه جلو یها ینیآفر

 مناطق شد. نیها در ا یمقابله با ناامن یشدن توان کشور برا ریاز مردم و درگ یادیز

 شیافزا ،یاسیس یها یریدرگ ،یضد انقالب وابسته به دشمن خارج یاز سو گرید یتوطئه ها انجام

ً یو نها یابرقدرت ها با انقالب اسالم یدشمن توانستند هر کدام   یم 3۷ارتحال حضرت امام در خرداد  تا

 یکشت تیهدا مت،ا یقلب ها تیدست خدا بود که با هدا نیدرآورند اما ا یرا از پا یاسالم ینظام نوپا

خلف  ینیمقتدر و جانش یمواج و خروشان دهه شصت به دست فرمانده یایطوفان زده انقالب را در در

را در  یکشت نیا ،یبتواند در کنار مردم انقالب شانیداد تا ا یهللا خامنه ا تیآ یعنیحضرت امام  یبرا

 کند. تیهدا یطوفان حوادث بعد

 رتیبص تی: سامنبع
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 چه بود؟ ۰0دهه  یدر ترورها ینقش همسر مسعود رجو

 صدام یبا همدست نیتکان دهنده گروهک منافق اتیجنا

 

 

  

 یبرا یو اروپا، آن ها تالش فروان کایبه دامن آمر نیپس از سقوط حکومت صدام و پناه بردن منافق

مردم  نیدر ب یتیتوانند محبوب  یگاه نم  چیکه مرتکب شدند ه یاتیکنند اما با جنا  یخود م ینینقش آفر

 کسب کنند.

خود را برمال کرد و به گروهک  یستیترور تیماه ۱1خرداد  21خلق که بعد از  نیمجاهد سازمان

ها  گروه  گریاز د شیاست که ب یاسالم یمعارض نظام جمهور یها  معروف شد، از جمله گروه نیمنافق

 یها  تیترورها و فعال نیرا در کارنامه دارد. ا رانیملت ا هیعل یستیو ترور یسابقه اقدامات نظام

که جنگ  یبعث صدام آن هم در دوران میکامل با رژ ینه به شکل مستقل، بلکه علناً در هماهنگ ینظام

 درگرفته بود، انجام شدند. رانیعراق و ا نیب یلیتحم

 چیدر دهه شصت و بعد از آن موجب شده تا ه یعرب - یصدام و جبهه غرب یگروه برا نیا ی  مزدور

  سازمان در سال یتوان در فرسودگ  یرا م تیعدم محبوب نیمردم نداشته باشند و ا نیدر ب یاجتماع گاهیپا

در اردوگاه  ادهافراد پا به سن گذاشته و مسلوب االر یا  آن به عده یو محدود شدن اعضا ریاخ یها

 مشاهده کرد. یآلبان

رج از در خا یاسالم یها و احزاب مخالف نظام جمهور  تیفصل مشترک شخص ،یمزدور هرچند

 یربودند که موجب شده حت نیریسبقت را از سا یفقره آن چنان گو نیخلق در ا نیکشور است اما مجاهد
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 نگبعث عراق در دوران ج میبا رژ یمنفور باشند. علت آن هم همکار زین ونیسیاپوز یها  گروه نیدر ب

 و رزمندگان است. رانیملت ا هیعل یلیتحم

خود را به  تیکه وارد فاز مسلحانه و ترور در داخل کشور شد، مرکز 02۱1خرداد  21بعد از  سازمان

صدر و مسعود  یمقاومت با حضور ابوالحسن بن یبه اصطالح مل یشورا لیفرانسه منتقل کرد و با تشک

 یرجو انتوانست ب زیصدر ن یبن یدادند. )هرچند بعد از مدت لیرا تشک دیدولت در تبع کی ،یرجو

 شورا جدا شد.( نیکند و از ا یهمکار

بخش از  کیمتمرکز بود.  رانیداخل ا یبر ترورها ۱۴تا  ۱1 یها  سال نیدر ب نیگروهک منافق تیفعال

 ۷و  ریت 9بود که واقعه « رأس هرم» نیاصطالح منافق ایمعطوف به ترور سران نظام  اتیجنا نیا

 زین خشب کی( از آن جمله است و یریاسالم و دفتر نخست وز ی)انفجار در دفتر حزب جمهور وریشهر

شد   یبردند( بود که شامل مردم کوچه و بازار م  یبه کار م نیکه منافق یزدن سرانگشتان نظام )اصطالح

 مغازه شان بود. واریانقالب بر د یشهدا ای)ره(  ینیکه گاه تنها جرمشان داشتن عکس امام خم

در  یا داخل کشور  سازمان در خانه  ت  یو ترور مرکز 02۱0بهمن  09وجود بعد از ضربه  نیا با

 تیکه هدا یهمسر رجو یعی)مرد شماره دوم سازمان( و اشرف رب یابانیخ یو هالکت موس هیزعفران

 گروه در داخل کشور کاسته شد. نیا تیترورها را برعهده داشتند، به مرور از توان و ظرف

به  یمیت یها  با خانه تهیکم یها  یریدر درگ یاعدام شدند، برخ ای رینفرات دستگ یبرخ مقطع نیا در

 نیکردند. در ا  یم یزندگ رانیدر ا انهیمخف زین یا  به خارج کشور رفتند و عده یتعداد دند،یهالکت رس

 ییویو راد ینظام ودها محد  تیسازمان با حضور در خاک عراق به فعال یاز اعضا یزمان البته بخش

 مشغول بودند. یاسالم یجمهور هیعل

 21: من بعد از دیگو  یخصوص م نیدر ا یا در مصاحبه  نیجداشده مجاهد یاز اعضا یشاهسوند دیسع

مجاهد در کردستان شدم. آنجا ما به  ویراد سیمأمور به تأس گریهمراه با چند نفر د 02۱1خرداد سال 

مؤسس  وه. آنجا من جزو گرمیحزب دمکرات کردستان رفت یسایدعوت }عبدالرحمن{ قاسملو به دفتر س

کردم. و بعدها   یکمک م یفن یها  بودم و هم در بخش سندهیبودم و هم نو ندهیمجاهد بودم، هم گو ویراد

که  میبود رفت یکه آن موقع محل اقامت مسعود رجو سیبه پار یرابطه، همراه صادق شرفکند نیدر هم

 .ونددیمقاومت بپ یمل یاو به شورا

 یمل یو جدا شدن آن ها از شورا یصدر و حزب دموکرات کردستان با رجو یبن یقطع همکار با

در لبنان  شیها گروگان  یبر سر آزاد یاسالم یکه دولت فرانسه با جمهور یمذاکرات نیمقاومت و همچن

 نیا الیزود از فرانسه اخراج شوند، لذا با خ ای ریموضوع بود که ممکن است د نیمتوجه ا یداشت، رجو

 میها قبل با رژ که از سال  یباشد، همکار روزیدر جنگ با عراق پ رانیها نخواهند گذاشت ا که ابر قدرت

گروه  کیکه  میخور  یبرم یجهان به ندرت به مورد یکشورها یاسیس خیدر تارکرد.  یداشت علن یبعث

 نیائتالف کند و هم هکه به خاک کشورشان حمله کرد گانهیمخالف نظام کشورش، با دشمن ب یاسیس

 شد. ینسبت به فرقه رجو یو نفرت همگان رتیموجب ح
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وارد بغداد شد  ی، رجو02۱۳خراد  09 س،یدر پار زیو طارق عز یرجو نیب یمقدمات یاز مذاکرات پس

که صدام  ینیگرفتن زم اریبا در اخت نیمانده را به عراق فراخواند. منافق یباق یروهاین یفراخوان یو ط

 س کردند.یتأس ۱۳غصب کرده بود، اردوگاه اشرف را در سال  الهیدر استان د یعراق ریاز عشا

 یها  بود که سازمان از مرحله ترور و جنگ یدر اشرف مدع یبخش مل یارتش آزاد لیبا تشک یرجو

در ارتباط  یدوران، رجو نیشرکت کند. در ا کیتواند در جنگ کالس  یون مگذر کرده و اکن یشهر

سازمان  ندگانیمکرر نما یدارهایاز د ییها  لمیتنگاتنگ با استخبارات عراق بود و پس از سقوط صدام، ف

 یها  در سال« ها گرگ »با عنوان  یصدام به دست آمد که در مستند میرژ یتیدستگاه امن گانیبا بلندپا

ها و قرار   از جبهه نیو کسب اطالعات منافق یمستند نحوه همکار نیپخش شد. در ا ونیزیگذشته از تلو

 توان مشاهده کرد.  یها را م  یبعث اریدادن آن ها در اخت

از اسرا،  یریاعتراف گ ،یرانیا یها  میس  یشنود ب - ینظام یها  اتیاز سلسله عمل ریغ -آن ها  تیفعال

آن ها  یها  یحضور نفوذ نیو همچن ابانیگشتند در کوچه و خ یکه از جبهه برم یرانیاترور رزمندگان 

 ها بود.  اتیدر عمل

  دانیچلچراغ و فروغ جاو آفتاب،

 ینظام برا ادهیدر اشرف، صدام از توان محدود آن ها به عنوان پ بخشیارتش به اصطالح آزاد لیتشک با

ماه سال  نیفرورد ۷آفتاب بود که  اتیعمل ات،یعمل نیاستفاده کرد. اول رانیدر داخل خاک ا اتیعمل

نام  چراغدوم، چل اتیو با هدف تصرف فکه صورت گرفت. عمل یعراق یروهاین یبانیبا پشت 02۱۷

 با هدف تصرف مهران انجام شد. ۱9خردادماه  3۷داشت که 

 یتواند با ارتش خودساخته اش به سمت مرزها  یآورد که م دیپد یرجو یتوهم را برا نیا اتیدو عمل نیا

جنگ، ارتش عراق با استفاده از  یانیپا یدر روزها ۳9۷قطعنامه  رشیبا پذ ییحرکت کند. از سو رانیا

وارد کند، هرچند صدام  یرانیا یروهایبه ن یغرب یدر مرزها یا  تالش کرد تا ضربه نیمنافق تیظرف

باز کند  یارتش یرو یا ژهیبود که حساب و دیپشت سر گذاشته بود، بع رانیسال جنگ را با ا ۷که  زین

 دادند.  یم لیآن را زنان تشک تیکه اکثر

خود را از خارج کشور و اروپا فراخواندند. مسعود  یروهایهمه ن دانیفروغ جاو اتیعمل یبرا نیمنافق

هران را تصرف کنند! در ساعته ت ۴۷اعالم کرد قرار است  اتیاز شروع عمل شیپ یدر سخنران یرجو

فروغ  اتیانجام شده بود، عمل یریرگیو اس نیکه با هدف تصرف زم گرید اتیبرخالف دو عمل قتیحق

 شد. یزیر  با هدف سقوط نظام برنامه دانیجاو

 نیریخلق از مرز قصر ش نیوابسته به سازمان مجاهد ینظام یروهاین اتیروز حمله و آغاز عمل در

کردند که   یتصور م ینظام یروهایدر زمان جنگ، مردم و ن یور شدند. به گفته فرماندهان نظام حمله 

 یقطع جهیبه نت ینظام یروهایروز زمان برد تا مردم و ن کیحمله کرده است و  رانیعراق دوباره به ا

 اند.  حمله کرده رانیبه ا نیبرسند که منافق
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حمله  یسپاه در جنوب در پ یروهایبه داخل خاک ما، تمرکز ن نیمنافق یشرویاز علل ورود و پ یکی

 اتیها در جبهه جنوب در عمل  یبعث یشرویدر حال مقابله با پ یجنگ یمجدد صدام بود و تمام قوا

و  ندبه سمت جنوب بود متیبدر که در حال عز 9گردان از لشکر  3بودند و به جز  ریشده غد یطراح

حضور نداشت وگرنه عبور  نیبا منافق ییارویرو یدر غرب کشور برا یخاص یرویقائم سمنان، ن پیت

 ممکن بود. ریغ نیریآن ها از قصر ش

مردم و  هیآن ها عل یاز سو عیوس اتیشاهد جنا النغربیکرند، اسالم آباد و گ یشهرها نیورود منافق با

اسالم آباد را  مارستانیسربازان ارتش و مجروحان ب ات،یجنا نینمونه از ا کیبود که در  انیرنظامیغ

 و اجساد آن ها را سوزاندند. دهیسربر

اعالم کرده بود که  روهای: سازمان به ندیگو  یباره م نیجداشده سازمان در ا یخدابنده از اعضا میابراه

را از  نیمجروح یکشتند. حت  یکردند و م  یم ربارانیرا ت رهایتمام اس لیدل نیبه هم میریگ  ینم ریاس

زدند و   یها را هم آتش م  عهکرده بودند. مزر ربارانیآورده بودند و ت رونیآباد ب  اسالم مارستانیب

 کنند که همه بترسند. جادیا یکشتند تا جو  یرا م واناتیح

فرمانده وقت سپاه پاسداران که در  ییمحسن رضا ران،یبه داخل خاک ا نیمشخص شدن ورود منافق با

 شد. یمقابله با آن ها طراح یمرصاد برا اتیراه افتاد و عملجنوب کشور بود به سمت کرمانشاه 

برده و در تنگه  ورشی نیمجاهد یبه ستون زره روزیبا استفاده از توان هوان یرازیش ادیسپهبد ص دیشه

به هالکت  ییسازمان با حمله هوا یروهایاز ن یاریچهارزبر توانست آن ها را متوقف کرده و بس

در  ای هشد ریمردم دستگ یاز آن ها در بازگشت به سمت مرز، از سو یادیتعداد ز نی. همچندندیرس

 کشته شدند. یمحل یروهایبا ن یریدرگ

 اتی: صبح روز پنجم مرداد عملدیگو  یم اتیعمل نیدرباره ا« گل سرخ نیدر کم»در کتاب   ادیص دیشه

صدام برپا شد که  ارانی یبرا ی)ع( آغاز شد. در تنگه چهارزبر چنان جهنم یعل ایمرصاد با رمز 

 اتیعمل اانباشته از ادوات سوخته شد. همزمان ب ینمانده بود. جاده به زود یمانیپش یبرا یزمان

که از جنوب به غرب آمده بودند،  زیسپاه ن یاز لشکرها یتعداد ،یمردم یها  عالوه بر گروه روز،یهوان

توانستند   یم ین بسته شده بود و آنان به سختبازماندگان کاروا یشدند. راه از هر سو به رو اتیوارد عمل

 انوریبا خوردن قرص س شانیها  یها به روستاها پناه برده بودند و بعض  از آن یبه عقب برگردند. بعض

آباد هزاران کشته از  که تمام شد در جاده کرمانشاه اسالم  اتیخود خاتمه داده بودند. عمل یخود به زندگ

ناجوانمردانه رفتار کرده بودند.  اریکه با ملت خود بس یاجساد پسران و دخترانجا مانده بود.  آنان به 

 خصم شتافته بودند. یاردو یاریبه  هنیم ییکه روز تنها یکسان

: دیگو  یم دانیدر فروغ جاو نیمنافق تیمحمد رسول هللا )ص( درباره جنا 39از رزمندگان لشکر  یکی

بودند. فکر کردم  دهیپتو کش کیآمد که در قسمت بارش  ایویوانت تو کی میشد ریدرگ که یروز یفردا

داخلش بود.  مانخود یها سر از بچه   یهفت، هشت جنازه ب دمیتدارکات است. پتو را کنار زدم د نیماش

صحنه  نیا یول میبود دهیها را د  قطع شده بچه یآمده بود که دست و پا شیپ ادیبود. ز یصحنه خاص

 دهنده بود.  واقعاً تکان
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 هیتصف نیاز نفراتشان و همچن ییجز کشته شدن تعداد باال نیمنافق یاگرچه برا دانیفروغ جاو اتیعمل

و  یصدام به اثبات رساند که رجو ینکته را برا نینداشت اما ا یگرید یعائد روها،ین یبرخ یدرون

ات فروغ یعمل انیکنند. با پا  یم یدر امان ماندن در عراق هر کار یگروهک برا نیسرکردگان ا

نفرات  زشیاز ر یریجلوگ یاعضا منجر شد( برا یکاری)که عمالً به ب یلیو اتمام جنگ تحم دانیجاو

 نیفرزندان از والد ییجدا نیشکل گرفت که جدا شدن زنان از مردان و همچن کیدئولوژیانقالب سوم ا

 شان بود.

در تنگه چهارزبر(  بخشی)اشاره به تار و مار شدن ارتش آزاد« عبور از تنگه»ه در سازمان مرحل نیا

نفرات وابسته در  یشد هرچند برخ  یسازمان داده نم یمرحله اجازه خروج به اعضا نینام گرفت. در ا

 خود را از سازمان خارج کنند. یخارج کشور و اروپا تالش کردند به نحو

 به صدام یاوج سرسپردگ ؛«دیمروار اتیعمل»

به مردم کشور خودشان حمله کردند، آن ها در  نیکه در آن منافق دانیفروغ جاو اتیبر عمل عالوه

 کایفارس و ائتالف آمر جیها پرداختند. پس از جنگ اول خل  یبه کشتار عراق دیموسوم به مروار یاتیعمل

شاهد  عراق یجنوب یو خلع سالح ارتش عراق، شهرها تیاخراج صدام از کو یبرا یعرب یبا کشورها

بودند، سر  یکردها که همواره دشمن حکومت بعث گریبود. از طرف د انیعیش یاز سو هیانتفاضه شعبان

 را در دست گرفتند و به سمت بغداد حرکت کردند. نیکردنش یبه شورش برداشته و کنترل شهرها

بهانه  نیخود را با ا یروهایحفظ حکومت صدام ن یبرا ارتش عراق، میخواست مستق به  یرجو مسعود

فرستاد و اقدام به سرکوب  نیدر حال حمله به سمت اشرف هستند، به مناطق کردنش یرانیا یروهایکه ن

 کرد. یاکراد عراق
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اند و   خود درآورده یرا به تصرف نظام نیسپاه پاسداران شهر خانق یرزم یها  پیشد که ت یمدع یرجو

شهر را شبانه صادر کرد. کردها  نیبه ا ادهیپ یرویو اعزام توپ، تانک و ن ییجا  جا به عیفرمان سر

مانند  ییشهرها یسو  را به تسلط خود درآورند و سپس به هیمانیموصل و سل یتوانسته بودند شهرها

ه جاده عبور کنند و ب گیب  مانیسل یراه بود تا کردها از سه  یکنند. کاف یشرویو جلوال پ یطوز، کفر

خلق  نیبخش سازمان مجاهد  یاصطالح آزاد  کنند، اما ارتش به یشرویبغداد پ یسو برسند و به  یاصل

در  شمرگانیکرد و پ مردمو سرکوب « 3و  0 دیمروار» یها  اتیعمل یمرحله با اجرا نیدر هم

 آنان شد. یشرویمختلف مانع از پ یشهرها

گذارند اما   یدر قتل عام کردها سرپوش م نیگروهک همواره بر نقش منافق نیسرکردگان ا اگرچه

 یاز اعضا یکی یمثال شمس حائر یاز حضور آن ها دارد. برا تیخاطرات جداشدگان سازمان حکا

از مناطق  یخلق قسمت بزرگ نیو جداشده سازمان در کتاب مرداب نوشته است: سازمان مجاهد یمیقد

بگ،   مانیبه اشغال خود درآوردند. در شهر سل ند،یایمناطق ب نیکه کردها به ا نیرا قبل از ا …نینشکرد

 آغاز شد.… کردها هیخلق عل نیمجاهد اتیعمل نیاول

  یها تانک   B.M.P اها را ب خلق آن  نیمجاهد یاسه بود ولن  و ق   نکفیها کالش  هشمرگیپ نیا سالح

T11   که از جبهه  یکرد عراق یاز سربازها یاریمورد حمله قرار دادند. بس نیسنگ یها  سالح ریساو

ها   بودن جاده اامنخود را داشتند و از ترس ارتش عراق و ن یها نزد خانواده  فرار کرده و قصد رفتن به 

  یگرفتند و کشته م  یخلق قرار م نیراه مورد تهاجم و حمله مجاهد نیکردند، در ب  یها عبور م  از کوه

 دند.ش

 یها  خانه یسو  خلق به نیسازمان مجاهد یکه عنوان کرده اعضا نیکتاب عالوه بر ا نیدر ا یحائر

 یها  سازمان در سال یکردند و اموال آنان را به غارت بردند، به ادعا یراندازیکردها در شهر طوز ت

در امور  لتو دخا یُکردکش یسرپوش گذاشتن رو یخلق برا نیگذشته پاسخ داده و آورده است: مجاهد

 نیکه تنها در خانق یاند؛ در صورت کرده  ینامگذار «دیمروار اتیعمل»کردها، جنگ با کردها را  یداخل

 میرژ یروهایمورد حمله ن… خلق نیمجاهد یروهایاز ن یو عراق بخش رانیا یمرز هیناح یعنی

چهار  ات،یعمل نین نبود. در ااز پاسدارا یخبر چینقاط ه هی( قرار گرفتند؛ اما در بقیاسالم ی)جمهور

عراق آوردند تا  ونیزیتلو نیدورب یجلو« پاسدار»عنوان  کردند و به ریسال را دستگ ستیب رینوجوان ز

 اند. ها بوده   آن نیب زین میهمه کرد نبوده بلکه عوامل رژ یعراق یثابت کنند که کردها

 نیدر برابر دورب یالیداشت، استاندار د یالیکه صدام از استان د یداریاز آرام شدن اوضاع، در د پس

. عزت میخدمات برادران مجاهد هست ونیرا مد الهیخبرنگاران به صدام گفت که، کشور عراق و استان د

 کیتبر نیبعد از سرکوب کردها، در نشست حزب بعث عراق اول زیمعاون اول صدام ن یالدور میابراه

 کف زدند. یرجو یبرا قهیمدت چند دق  حاضران به یگفت و تمام یرا به رجو

 نیمنافق یکردها از سو یاز نسل کش یبار  جداشده سازمان خاطرات رقت یاز اعضا یدهدار حسن دیحم

بوس که   ینیچند دستگاه م ،یکفر یشهر کرکوک و سه راه یکیدر کتاب خود منتشر کرده است: در نزد

ها و  چشم ما، زن  شیشدند و پ دهیبه آتش کش نیر توپ دار مجاهدبودند، توسط نفرب یپر از مسافران عاد

 شکل سوختند. نیبوس ها به بدتر  ینیکودکان مسافر در آن م
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القا کرده بود که اگر  نیمجاهد یروهایچنان موضوع کردها را وارونه جلوه داده بود و چنان به ن یرجو

با توپ به  کیزدن نفرات کرد از فاصله نزد یبرا یحت نیکنند که مجاهد  یشما را نابود م دییایکوتاه ب

و  یاحساس سرمست نیهدشدند، مجا  ینوا تکه پاره م یب یآن کردها یکردند و وقت  یم کیسمت نفر شل

 کردند.  یلذت م

خلق نفرت دارند که پس از سقوط صدام، خواهان محاکمه  نیاز سازمان مجاهد یقدر عراق به  یکردها

کشور شدند و اردوگاه  نیمردم کردستان ا یدر سرکوب نیبا صدام حس یم همدستاتها به  یمسعود رجو

 یشد تا با حمله احتمال  یها حفاظت م  ییکایآمر یاشرف در دوران پس از سقوط صدام به شدت از سو

 کردها رو به رو نشود. یاز سو

اردوگاه  لیو اروپا و تشک کایفرقه به دامن آمر نیسقوط حکومت صدام و پناه بردن سرکردگان ا با

و به اصطالح نشان دادن خود به عنوان  ینینقش آفر یبرا یتالش فراوان ،یدر خاک آلبان 2اشرف 

گاه نتوانند  چیو عراق کردند موجب شده ه رانیکه آن ها در حق مردم ا یاتیکنند اما جنا  یم ویآلترنات

 مردم کسب کنند. نیدر ب یتیمحبوب

 نیخبر آنال تیسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دییفرزندم مطلع نما تیمرا از وضع

 

 )ساکن استان گلستان( اینساء همت ن خانم

 یچشم انتظار رسول مهدلو ترکمان مادر
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 «02کلت »کتاب 

شود، روایت یک  که یک رمان در حوزه ادبیات داستانی انقالب اسالمی ارزیابی می « 01کلت »کتاب 

را در قالب داستان یک خانواده که  0231تا  0211تاریخی کشور یعنی سال ترین مقاطع  دهه از حساس 

کند. در این داستان خواننده با سیر تحوالت تاریخی این  اند را روایت می   های سیاسی شده  وارد فعالیت

های سیاسی اجتماعی   شود و همچنین جریان  دهه که منجر به فروپاشی حکومت پهلوی گردید، آشنا می

کند. ما در   ها داشتند را از نزدیک درک می  أثیر مستقیمی بر زندگی و مسیر تحول جامعه و انسانکه ت

های پیش از انقالب و همچنین پس از آن  این داستان با فعالیت سازمان مجاهدین خلق )منافقین( در سال 

ان رژیم ستمشاهی است، شویم. در این داستان که روایت یک خانواده معمولی اما مبارز در دور  آشنا می

کلت »انجامد که باید تا پایان داستان با آن ها همراه باشیم.  سیر حوادث به جدایی دو فرزند خانواده می 

خواهر و برادری است که به علت دستگیری پدر و مادر « مینو»و « صالح»داستان مواجهه « 01

یابند. سیر حوادث این دو را   ت رشد میتوسط ساواک، در دو خانواده کامالً متفاوت مذهبی و مارکسیس

ی فکری   ی دو جبهه  در سال های پس از انقالب در برابر هم قرار می دهد. این داستان شرح مواجهه

 است.

صالح در خانواده ای با تفکرات انقالبی بزرگ شده و پس از پیروزی انقالب وارد کمیته انقالب اسالمی 

خانواده دیگری با تفکرات چپ و مارکسیستی  و هوادار مجاهدین  می شود. در مقابل خواهرش مینو در

پیوندد. در حوادث پس از  کند و سرانجام همانند پدر و مادرش به این تشکیالت می  خلق رشد و می 

انقالب و تقابل تشکیالت منافقین با نظام، صالح مقابل اعضای خانواده خود از جمله مادرش که بعد از 

 آزاد شده بود، قرار می گیرد.انقالب از زندان 

طور   در این رمان خواهید دید که چه»گوید:   حسام الدین مطهری نویسنده کتاب در باره این اثر می

هایی که یک روز در  کند. آدم  ها را رنگ به رنگ می   پاشاند و آدم ای شاد را از هم می  سیاست زندگی 

هایی در دوردست که چندان هم دور نیستند.   اند. آدم  ما شدهاند و حاال بخشی از تاریخ    وطن  ما زیسته

ها در زمانه ماست و در آیندگان هم حلول خواهد کرد. و دوباره ماجراهای  تراژیک    انگار روح  آن

خواهد تا  دیگری در وطن رقم خواهد زد. تاریخ  ایران  ما پر است از تراژدی. فقط کمی هوشمندی می 



                                        0011سال خرداد و تیر                                                                               201شماره  -انجمن نجات 

  
49  

  

 

کلت »ای هنرمندانه تصویر کند. جهان  داستان   های  حاضر و آماده را به شیوه   راژدیکسی بیاید و این ت

های    های  متفاوت و سالیق  گوناگون پا به آن بگذارند، به جای  آدم  منتظر است خوانندگان با نگاه« 01

ستند، از روانی  هزینه گزاف مال  خود کنند و اگر توان ها را بی   داستان قرار بگیرند، تجربه شخصیت

ای است که   درباره خانواده« 01کلت »کند، باید گفت  داستان لذت ببرند. اگر کسی را راضی می 

کنید با رمانی سیاسی  کند. در این صورت فکر می  شان باز می  بار در زندگی  ای مرگ   سیاست حفره

 «رو هستید؟ نه. نویسنده فقط به تراژدی فکر کرده است و بس.  رو به

پنج  0293به چاپ رسید و تا سال  93صفحه توسط نشر آرما در سال  ۳۱1فصل با  2۱در  ۴۳کلت 

نگار و دارای   ، روزنامه0233الدین مطهری متولد  بار تجدید چاپ گردید. نویسنده کتاب آقای حسام 

ُکلت »ه چون بنا به نظر نویسند« 01ُکلت »باشند. عنوان  تألیفات دیگری در حوزه ادبیات داستانی می 

های ساواک و مجاهدین خلق )منافقین( و نمادی از قدرت است که روزی  اسلحه مورد استفاده نیرو 01

 ، انتخاب شده است.«در دست تمامی این افراد جای داشت

این کتاب شاید یک اثر سطح باالی ادبیات داستانی و یک رمان خوش ساخت، نباشد اما از نظر شجاعت 

در ورود به این موضوعات بسیار جالب توجه بوده و همچنین از نظر محتوایی به  ای جوان  نویسنده

 کشاند.  نحوی خوب پرداخته شده که علی رغم طوالنی بودن داستان، خواننده را به دنبال خود می

در ارتباط با مطالعه این کتاب مواردی باید در نظر گرفته شود، از جمله این که در قسمتی از کتاب 

ه نماینده طیف انقالبی و مذهبی داستان است چنان درگیر مسایل مذهبی و انقالبی نشان داده صالح ک

ای نسبت به خانواده )مادر و خواهرش( ندارد، با این که در هنگام   شود که انگار هیچ دغدغه می 

ه مقابل دستگیری نسبت به خواهرش مینو بزرگتر بوده و درک بهتری از خانواده داشته است اما در نقط

مینو سرخورده و قابل ترحم، همچنان به دنبال مادرش است و این حس خانواده دوستی در طرف مقابل 

 دهد.  تر نشان می  را پررنگ

مورد دیگر این که رفتار و تفکرات مهین مادر مینو و صالح، در زندان و همزمان با بحث تغییر مواضع 

شود. در قبل از زندان او را   ی تفاوت فاحشی مشاهده میایدئولوژیک منافقین، نسبت به قبل از دستگیر

کند و با سوز و گداز از  صبور، شوهر دوست که همه ی عشقش را صرف خانواده و فرزندانش می

کند! نسبت به فرزندانش  شود نشان داده شده و پس از زندان به یکباره رنگ عوض می دخترش جدا می

شود. نویسنده سعی دارد، یا این طور از متن کتاب برداشت  می  عالقه و سرد شده و بسیار خشن بی

شود، که این تغییر رفتار مربوط به موضوع تغییر مواضع ایدئولوژیک منافقین در زندان است  می 

های مثبتی که از او در کتاب یاد شده، قبل از زندان رفتن نیز عضو   وگرنه مادر خانواده، با آن ویژگی

کشاند که پس سازمان مجاهدین  این مساله ذهن خواننده را به سوی این موضوع می  مجاهدین خلق بود.

خلق ابتدا خوب و انقالبی بود و سپس در زندان از مسیر مبارزه صحیح منحرف شده است. در حالی که 

بطالن موضوع یاد شده با مرور اندیشه حاکم بر تشکیالت نفاق و عملکرد بنیانگذاران آن به خوبی 

شدند، چنین سرانجامی   است و در صورتی که اعضای اولیه سازمان نیز دستگیر و اعدام نمی مشهود

 بینی بود. برای این تشکیالت قابل پیش 

ها درون یک خانواده بین   ها و درگیری  موضوع دیگر درباره کتاب این است که چون تقابل اندیشه

در داخل کشور « خانوادگی منافقین و انقالب اسالمی تقابل»توان آن را به  آید، پس می   فرزندان پدید می
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های   هایی که وامدار اندیشه  به مثابه یک خانواده تعمیم داد که این غلط است. منافقین و سایر گروه

 گاه داخل خانواده انقالب و میهن اسالمی ما نبوده و نیستند.  کمونیستی و وابسته بودند، هیچ

طلبد، این اثر در نوع خودش   تعمق بیشتر را در در مطالعه کتاب میجدای از موارد فوق که دقت و 

باشد. برای  ای از تاریخ این مرزو بوم می  کتابی خوب و ارزشمند برای مطالعه و آشنایی با گوشه 

 کنیم: هایی از متن کتاب را مرور می   آشنایی بیشتر خوانندگان قسمت

رفتند تا ببینند هنوز زنده است یا نه، ابراهیم خودش را به چی به طرف  راننده موتور   وقتی سه کمیته»

بایست جلب  توجه نکند. دمر روی  زمین   مردن زد. او گزینه بهتری یافته بود و برای  رسیدن به آن، می

توانست اوضاع را بررسی کند. همه  افتاده بود. سرش به طرف  ماشین تمایل داشت. با یک چشم می 

قدر سریع پیاده شده بودند که به این فکر نکردند. ابراهیم با   ها آن چی   بود. کمیتهدرهای  پاترول باز 

ها باال سر  راننده موتور  چی  شنید. این را به فال  نیک گرفت. کمیته  گوشش صدای  موتور  پاترول را می 

 :شان نشست و نبض  راننده را گرفت شان به ابراهیم بود. یکی   ایستاده بودند و پشت

 زنده است. –

 …سه نفری زیر بغلش را بگیرید… بلندش کنید… آره –

رفت بعید بود زنده بماند. از   ها را تشویق کرد. با خونی که از سر  رفیقش می  چی  ابراهیم در خفا کمیته

توانست قرص  سیانور را ببلعد.  این گذشته، اگر تا آن موقع نمرده بود و هنوز هوشیاری داشت، پس می 

ها از  چی   گذاشت. هیچ ناکامی برای  کمیته هد حتی موقع  دستگیر شدن هم باید دشمنش را ناکام می مجا

 تر نبود. شان بزرگ  باد کردن  مرده روی  دست 

ها سر و پای  راننده موتور را گرفتند. نفر  سوم مثل  معماری که از چیده شدن  درست   چی   دو نفر از کمیته

اضی باشد، دست به کمر تماشایشان کرد و بعد از مکثی کوتاه به طرف  ابراهیم راه دیوار توسط  بناها ر

انتظارش بود. وقتی خوب نزدیک شد، نشست. سمت  گردن  ابراهیم دست  گرفت. مرد  روی  زمین چشم 

چی را از مچ گرفت و پیچ داد.  خیز شد، دست  کمیته  اش را بگیرد. ابراهیم با شتاب نیم   برد تا نبض

گفت و روی  زمین خوابید. سعی کرد مشت  آن یکی دست را به طرف  ابراهیم پرت « آ آ آ»چی  کمیته 

 کند.

چی بابت  غفلت از اسلحه   پیش از آن ابراهیم توانسته بود با پا یوزی را به طرف  خودش بکشد. کمیته

ا بود. ابراهیم ماشه خودش را سرزنش کرد. این آخرین سرزنش  شخصی  آن مرد  سی و یک ساله در دنی

 چی بیرون پاشید و دروازه آن دنیا را برایش باز کرد.  را چکاند. خون از سینه کمیته

جان  راننده موتور را روی  صندلی  عقب  پاترول گذاشته  همکاران  مرد  سی و یک ساله، تازه جسم  نیمه 

ببرند و مسلح شوند، ابراهیم پشت   شان کرد. تا دست به اسلحه کوب   بودند که صدای  رگبار  یوزی میخ

گازاند. تیرها از پشت آمدند و شیشه جلو را شکاندند.  ای بعد با سری خوابیده می  فرمان  پاترول بود. ثانیه 

 « ابراهیم جان به در برد.

 بنیاد هابیلیان  -ندیی رابمحمدرضا س
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 نفاق و تغییر رنگ مجاهدین خلق  چند نمونه

 و ضد آمریکایی" "موضع ضد امپریالیستی

  ترین بخش  موضع ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی مجاهدین خلق از بدو تولد این سازمان یکی از مهم

شود گفت که موضع ضد امپریالیستی مجاهدین  های دکترین و از دالیل وجودی آن ها بود. در واقع می 

رسید. بنابراین   هم وزن به نظر می تر و پر رنگ تر از مسلمان بودن آن ها نبود حداقل خلق اگر مهم 

های آن  ها در تغییر اصول و پرنسیب   ای از توان فرقه تغییر آن و فراموش کردن آن، شاخص برجسته 

ها را اصول اعتقادی آن ها بدانیم و آنچه امروز   ی فرقه هاست، به عبارت دیگر، خواه ما حرف گذشته 

رعکس، در هر دو صورت این نشانگر میزان نفاقی است که گویند را خدعه به حساب آوریم و چه ب  می

 توانند از خود نشان دهند. شان می  آن ها برای رسیدن به اهداف واقعی 

کنند که:  ای از جمهوری اسالمی" اعالم می  ای تحت عنوان "انتظارات مرحله  مجاهدین خلق در بیانیه  -

ها از   ی امپریالیست  ی سلطه  ن کردن همه جانبه"انتظارات حداقل ما از جمهوری اسالمی در ریشه ک

 شود."  این میهن خالصه می 

 افزایند:   ی این مطلب مجاهدین خلق می در دنباله 

توان نظامی که در آن هنوز هم به نحوی از انحا بقایا و آثار امپریالیسم وجود دارد را  "چگونه می 

المللی امروز جهان نیستند؟ بنابراین مضمون  مجسم بین  ها همان شیاطین اسالمی نامید. آیا امپریالیست 

  ی حداقل یک سازمان مسلح به ایدئولوژی اسالم و جهان بینی توحید، دقیقاً مالزم با نفی همه جانبه برنامه 

ی آثار سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امپریالیزم جهانی به سردمداری آمریکاست. همان قدرت 

دهد. همان قدرتی که   کفرآمیزی که غدارترین نیروی تاراجگر جهان را تشکیل میشیطانی، طاغوتی و 

ی جهان را در چنگال اهریمنی خود دارد، همان قدرتی   های زیر سلطه  همراه با سایر شرکا، تمام خلق

 که آثار شوم جنایات آن سراسر جهان را، از الجزایر و فلسطین گرفته تا ویتنام و آمریکای التین فرا

گرفته است. به راستی کدام جنایت و دزدی و فحشا و بد کاری و کشتار را در سراسر جهان، و از جمله 

ها را به نحوی از انحا   توان یافت، که مستقیم یا غیر مستقیم رد  پای امپریالیست در میهن خونبارمان می 

 در آن نتوان دید."

گوید: "انقالب ما ضد کیست؟ اآلن بعد از   جهت تشریح این که امپریالیسم چیست، مسعود رجوی می

ی موفقیت آمیز ضدیت با نظام شاهنشاهی و دیکتاتوری طاغوتی همچنان که بارها و بارها امام  خاتمه 

ی ضد استعماری هستیم، یعنی ضد امپریالیستی،  شان تأکید کردند ما در یک مرحله   گفتند و به مردم

ها  کنیم چیست؟ به بیان ساده یعنی جهانخواری، امپریالیست  ی امپریالیسم که این همه از آن صحبت م

اید؟ باالتر از آن جهانخوار است. جهان کالً به دو اردوگاه تقسیم  جهانخوار هستند. آدم خوار شنیده 

ها هستند و در طرف دیگر مستکبرین   شود. یک طرف مستضعفین هستند، محرومان هستند، خلق می 

ای بین این دو، جز اسارت یا نبرد وجود ندارد. ما یا اسیریم یا علیه این رابطه  ه جهان هستند. هیچ رابط

 کنیم. هیچ رحم و مروتی هم در کار نیست."  نبرد می 
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ناپذیر دکترین   طور که دیدیم یکی از اصول خدشه به رغم این که مبارزه با آمریکا و امپریالیسم همان 

ی این مرحله، از اصول انقالب اسالمی و   وی شاخص مبارزهمجاهدین خلق بود که به قول مسعود رج

شد سر سوزنی  نماد خود شیطان در عصر حاضر است و باز به قول مسعود رجوی اصلی بود که نمی 

خرداد" او  21از آن کوتاه آمد، با تمام این احوال، وقتی مسعود رجوی دریافت که به اصطالح "انقالب 

ی خود که رهبری  گریزد و با کمک همان امپریالیسم به آرزوی دیرینه شکست خورده و باید به غرب ب

ایران است دست یابد، به ناگهان لحن صحبت او عوض شد و برای توجیه زیر پا گذاشتن این اصل 

ای با لیبراسیون  ای ایدئولوژی سازمان و عوض کردن جای دوست و دشمن در مصاحبه  اساسی و پایه 

 فرانسه چنین گفت:

امپریالیسم، نه یک هیوالی ذهنی و نه یک شیطان نامرئی، بلکه یک پدیده و مجموعه روابط  "اگر

سیاسی است، ممکن است خواهش کنم بگویید امپریالیسم با مردم ایران  -اقتصادی  -مشخص اجتماعی 

 چه خواهد کرد که خود خمینی نکرده است؟" 

 الیسم را نماد شیطان در عصر حاضر نامیده بود.البته فراموش نکنیم که خود مسعود رجوی قبالً امپری

کند: "رجوی }بعد از رفتن به  اروند ابراهامیان این چرخش رجوی نسبت به امپریالیسم را چنین بیان می 

های معروف غرب، همچون لوموند،   های پشت سر هم با روزنامه  فرانسه{ سعی کرد از طریق مصاحبه

تور، با بخش وسیعی از مردم غرب ارتباط برقرار نماید. در این واشنگتن پست، کریستین ساینس مانی

تر کرده  ها، رجوی لحن خود نسبت به امپریالیسم، سیاست خارجی، و انقالب اجتماعی را مالیم  مصاحبه 

ها روی   کرد. به جای این و از موضوعاتی همچون نظام توحیدی دیگر به سختی صحبت می 

ادی سیاسی، اجماع سیاسی، حقوق بشر، احترام برای مالکیت موضوعاتی همچون دموکراسی، آز

نتیجه }ایران و عراق در حالی که   شخصی، سرنوشت زندانیان سیاسی، و البته به پایان رساندن جنگ بی

 نمود." هنوز عراق برنده جنگ بود{ پافشاری می 

ها    ن خلق حذف گردید، کتابطور ناگهانی شعار "مرگ بر امپریالیسم" از نشریات مجاهدی از آن پس، به 

و نشریات قدیمی که مملو از موضوعات و شعارهای ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بودند، با این 

 خواهد کتابخانه مرکزی خود را ایجاد نماید از میان هواداران جمع شد.  توجیه که سازمان می 

به تدریج با اعالم این که ترورهای آمریکاییان توسط سازمان زمانی صورت گرفته که رجوی در  -

زندان بوده، مجاهدین خلق سعی کردند از خود برای انجام آن ترورها رفع مسئولیت نمایند. البته آن ها در 

ی با افتخار زیاد از کردند که تا چندی قبل همه آن ها از جمله رجو های خود بحثی از این نمی  صحبت 

 کردند.  آن عملیات و انتساب آن ها به خود صحبت می 

در مورد حمله به سفارت آمریکا هم، موضع آن ها عوض شد و مدعی شدند که قربانی اول این حرکت  -

اند. )با این معنی ضمنی که بنابراین آن ها مخالف این حرکت بوده اند، البته بار دیگر  مجاهدین خلق بوده 

های آمریکا در تبریز و اصفهان توسط خود سازمان دیگر سخنی به میان  آن ها از گرفتن کنسولگری 

 آورند(. نمی 
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در نزدیکی با دشمنان سابق، مجاهدین خلق تا آنجا پیش رفتند که از محکوم کردن نقض حقوق بشر در  -

ها همین مجاهدین خلق   سال ایران توسط جیمی کارتر استقبال نمودند، و باز فراموش کردند که برای

ی کافی ضد آمریکایی   کردند که به اندازه دادند و دیگران را متهم به این می  شعار مرگ بر کارتر می 

از ایران معذرت  0223آمد که وقتی کارتر به خاطر کودتای سال  نیستند، و صحبتی از این به میان نمی 

ها  نوشته و گفتند: "این نخستین بار نیست که امپریالیست « امام خمینی»ای خطاب به   خواست آن ها نامه

کنند. مجاهدین خلق از محضر امام   ... با انتقاد از خود توبه نموده و خود را آماده پذیرش حقایق می

خمینی استدعا دارند که همچون گذشته با تأکید بر این شیطان بزرگ قرن به مثابه دشمن اصلی انقالب ما 

حکمی بر دهان کارتر کوبیده، او را مجدداً از هر گونه سازش و کنار آمدن با جمهوری بار دیگر مشت م

 اسالمی مأیوس نمایند." 

به این ترتیب نه تنها موضع آنان در مقابل آمریکا تغییر کرد، بلکه کامالً معکوس گردید به طوری که  -

آمده در تاریخ" تبدیل به "قهرمان رئیس جمهور آمریکا از عنوان "رهبری جنایتکارترین نظام به وجود 

حمایت از حقوق بشر" شد. وقتی بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا شد، رجوی در تبریکی که برای او 

فرستاد، عنوان نمود که موفقیت وی "یک پیروزی برای دموکراسی و حقوق بشر در دنیای امروز به 

زات انتخاباتی مستمراً بر روی دموکراسی و رود." و در ادامه گفت:" از آنجا که طی مبار شمار می 

اید، بسیار طبیعی است که امروز تمامی نیروهای دموکراتیک  حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا تأکید نموده 

 و مدافعان و مبارزان حقوق بشر از پیروزی شما خرسند شده و در آن احساس اشتراک کنند."

توان نزدیکی امروز آن ها با  با آمریکا و امپریالیسم بود؟ آیا می اما آیا این پایان داستان مجاهدین خلق  - 

غرب را واقعیت وجودی آن ها دانست؟ یکی از اعضای سابق شورای رهبری مجاهدین خلق که از آن 

های دوقلوی نیویورک در یازده   گوید: "پس از انفجار ساختمان ای می   ها جدا شده است در مصاحبه

  رجوی گفت این تازه کاری است که اسالم ارتجاعی )منظور القاعده است( کردهمسعود  3110سپتامبر 

اند، حاال آن ها باید منتظر باشند و ببینند که اسالم انقالبی )یعنی مجاهدین خلق( با آن ها چه خواهد کرد؟ 

 شما اعضا، نیروی بالقوه عظیمی در درون خود دارید که باید آن را آزاد نمایید." 

ها در نظر بگیریم، طبیعی   نتوانیم نفاق، حیله و مکر را به عنوان اصلی از اصول دکترین فرقهوقتی ما 

توانیم   مانیم و به سختی می است که در مقابل رفتار و گفتار و کردار آنان مات و مبهوت و گیج باقی می 

ام بخش حیله و مکر؟ تشخیص دهیم که کدام بخش از گفتار و رفتار آنان واقعیت درونی آن ها است و کد

... 

های مخرب است که قادر است   این دروغ، خدعه، نیرنگ و نفاق تئوریزه شده و بخشی از دکترین فرقه

تمام اعضا را ظرف مدت کوتاهی از این سو به آن سو پرتاب کند، پایه و اساس اعتقادات آن ها و 

ای، بدون شک یا سؤالی  قابل مالحظه های آن ها را تغییر دهد، و بدون مقاومت   استراتژی و تاکتیک

جدی، حتی در غیاب رهبری آن ها را وادار کند که همه اعتقادات خود را در مدت زمان کوتاهی 

 معکوس سازند.

ی مجاهدین خلق با اسرائیل نیز خیلی جالب است، چرا که باز آن ها مدعی بودند که یکی از   رابطه -

ه آن رژیم با اسرائیل بوده است. حتی در دوران نبرد با حکومت شان با رژیم شاه رابط دالیل مخالفت 

اند حکومت را سرنگون سازند به خاطر  فعلی هم آن ها مدعی بودند که یکی از دالیلی که آن ها نتوانسته 
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اسرائیل به لبنان حمله کرد، مسعود  0230کمک اسرائیل به "رژیم خمینی" بوده است. وقتی در سال 

ها قرار خواهد داد. حتی از   تی اعالم کرد که تمام نیروهایش را در کنار فلسطینیرجوی از پاریس ح

حکومت ایران خواست که اجازه دهد که نیروهایش از مرزها عبور کرده و راهی لبنان برای جنگ با 

 ی مسلحانه علیه حکومت  اسرائیل شوند. اما مجدداً وقتی که آن ها دیپلماسی خود در آمریکا، و مبارزه

ایران را در بن بست دیده و فکر کردند که هر دو امکان دارد از طریق معامله با اسرائیل حل و فصل 

ها در واشنگتن انجام شود  مسعود رجوی خواست که یک مالقات مخفی با اسرائیلی  0292شود؛ در بهار 

هدین خلق که احساس که بعدها توسط بخش فارسی رادیو اسرائیل اعالم شد. البته؛ در آن زمان توسط مجا

کردند پذیرش چنین حرکتی برای مردم ایران و هوادارانشان ثقیل است کامالً انکار شد. اما سازمان تا   می

آنجا پیش رفت که حاضر شد با سازمان مخفی اسرائیل موساد همکاری کرده و اطالعات داده شده توسط 

وساد همان سازمانی است که مجاهدین خلق معتقد موساد را به نام خود علنی سازد. البته توجه داریم که م

 اند . بودند که آن ها آموزگاران ساواک شاه در شکنجه و کشتار انقالبیون بوده 

 داری نوین  نوعی از برده -های تروریستی و مخرب   فرقه :کتاب

 دکتر مسعود بنی صدرنوشته: 

 011الی  010صفحه: 

 انتخاب و تنظیم: عاطفه نادعلیان
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