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 درخواست تسریع در رسیدگی به صدها شکایت از جانب خانواده ها

 

 نامه مدیرعامل انجمن نجات ایران به کمیته ناپدیدشدگان اجباری ملل متحد

 

(، که عزیزانشان به این MEK)  ،MKOاز طرف خانواده های رنج دیده اعضای سازمان مجاهدین خلق

یت آن ها ندارند، می خواهم به شما اطالع دهم که بیش سازمان پیوسته اند و اکنون هیچ اطالعی از وضع

از شش ماه پیش این خانواده ها صدها شکایت را با اسناد و توضیحات کامل ارسال کردند. آن ها 

 خواستار بررسی وضعیت عزیزانشان شدند که به عضویت مجاهدین خلق درآمده اند.

 

 

  

صدام حسین مستقر بودند و در کنار عراقی ها علیه مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق در زمان 

ایران می جنگیدند. پس از سقوط صدام حسین، این قرارگاه تحت حمایت ایاالت متحده قرار گرفت و 

 به نیروهای عراقی تحویل داده شد.” آخرین سنگر باقی مانده از دوران صدام حسین“سپس به عنوان 

الش ملل متحد، برنامه اخراج مجاهدین خلق آغاز شد که اسامی با اصرار دولت های مختلف عراق و با ت

هر گروه که از عراق خارج و به آلبانی وارد می شدند اعالم می گردید. روند کار کند و در تعداد بسیار 

، این سازمان اعالم نمود که بقیه افراد 6192کمی صورت می گرفت. اما ناگهان، در اواخر تابستان سال 
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نفر باقی مانده باشند( نیز به آلبانی منتقل شده اند. اسامی  9111د صد نفر از نزدیک به )می بایست چن

 این افراد هرگز منتشر نشد.

 

اعضای مجاهدین خلق در اردوگاهی دور افتاده و جدا در آلبانی اسکان داده شدند که ساکنان آن دور از 

جاهدین خلق هیچ اطالعی از وضعیت دسترس و ارتباط هستند. خانواده های صدها نفر از اعضای م

 عزیزانشان ندارند.

همچنین بسیاری از این خانواده ها به دلیل ناپدید شدن این افراد با مشکالت اقتصادی و حقوقی مختلفی از 

جمله مسائل مربوط به ارث روبرو بوده اند و عدم دسترسی به این افراد مشکالت زیادی را طی سالیان 

 ده است. اعضای مجاهدین خلق امکان انجام کارهای حقوقی یا دادن وکالت ندارند.برای آن ها ایجاد کر

اخیراً، سازمان مجاهدین خلق به شکایات این خانواده ها به کمیته ناپدیدشدگان اجباری ملل متحد در 

رسانه های خود واکنش نشان داده و سعی کرده است از هزاران عضو خود، چند نفر را نشان داده و 

ود کند که آن ها ناپدید نیستند بلکه در مکان مشخصی حضور دارند. با این حال، خانواده های آن ها وانم

 هنوز ارتباطی با آن ها نداشته و هیچ گونه دسترسی به آن ها ندارند.

صدها نامه توسط این خانواده ها به کمیته ناپدیدشدگان اجباری ارسال شده است. تعداد کمی پاسخ داده شده 

رفاً درخواست تکمیل توضیحات و اسناد شده که بالفاصله انجام گردیده است، اما به نظر می رسد که ص

 که روند کار بسیار کند است.

، آلبانی کنوانسیون بین المللی ملل متحد برای حمایت از 6112فوریه  2الزم به ذکر است که در تاریخ 

در نیویورک تصویب شد، امضا  6112دسامبر  61همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری را که در 

 به اجرا درآمد. 6112نوامبر  8کرد و از 

کنوانسیون، یک کشور عضو باید در مورد ناپدید شدن اجباری هر شخص خاص در کشور  99طبق ماده 

 نیز بر این موضوع و مسئولیت کشورهای عضو تأکید دارد. 96خود همکاری کند. ماده 

های زیادی را با توضیحات و مدارک الزم به دولت آلبانی ارسال کرده و طوماری این خانواده ها نامه 

صفحه به سفارت آلبانی در پاریس  551نفر رسانده اند. اصل امضاها در  99111را به امضا بیش از 

 تحویل داده شده، اما متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی از طرف دولت آلبانی دریافت نگردیده است.

میته ملل متحد باید تعهدات خود را در مورد شکایاتی که دریافت کرده روشن نماید و برای بنابراین، ک

 حل این مسئله اقدامات قانونی به عمل آورد.

من به نمایندگی از خانواده ها می خواهم پیشاپیش از کمیته ناپدیدشدگان اجباری تشکر کنم و مشتاقانه 

 منتظر پاسخ از جانب شما هستم.

 ابندهابراهیم خد

9988آبان  9۱ -تهران، ایران  - مدیرعامل انجمن نجات
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 ده خدمت منافقین به صدام در جنگ تحمیلی

 

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جنگ تحمیلی با تهاجم سنگین و سراسری ارتش بعثی 

آغاز شد. آنچه در کنار جریانات مربوط به این جنگ برای هر انسان   9951 شهریور 99عراق به ایران در 

عنوان ستون پنجم ارتش عراق در خاک این کشور   نماید، حضور گروهک منافقین به ای جالب توجه می  آزاده 

ن به مرزهای گاه همراهی گروهک منافقین با دشمنان این مرز و بوم را در زمانی که دشم  است. تاریخ هیچ

 ما هجوم آورده بود، فراموش نخواهد کرد. 

  عنوان یکی از ارکان ارتش این کشور فعالیت  عناصر این گروهک تروریستی با حضور در خاک عراق و به

انجام رساندند. عمده این اقدامات از جاسوسی در   های تخریبی متعددی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران به

و تخلیه تلفنی گرفته تا ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور با انجام عملیات تروریستی و  ها  خط مقدم جبهه

حضور نظامی و رویارویی مستقیم با رزمندگان ایرانی توأم بود. این گروهک تروریستی در قالب ارائه 

  های انجام های شهرهای ایران و میزان تلفات و تخریب   خدمات خود به رژیم بعث عراق حتی آمار بمباران

پردازی سعی در تضعیف و تخریب پشت جبهه  کرد و با ایجاد فضای روانی و شایعه  شده را منعکس می 

نیروهای ایرانی داشت. خدمات اعضای این سازمان برای رژیم بعث عراق آن قدر ارزش داشت که شخص 

و گو و مقامات بلند  فت جمهور عراق شخصاً با مسعود رجوی در این خصوص دیدار و گ صدام حسین رئیس 

 کرد.  گونه همکاری با این گروهک ملزم می  پایه ارتش عراق را به همه

بندی کرد.   توان به دو دسته پنهان و آشکار تقسیم پیشه به صدام را می  به این ترتیب خدمات منافقین خیانت 

تلفنی، بازجویی از اسرای جنگی ها، شنود و تخلیه  جاسوسی از مواضع نظامی نیروهای مسلح ایران در جبهه 

عنوان اقدامات پنهان  توان به  و ایجاد فضای روانی علیه شرایط جنگی کشور و مواردی از این دست را می 

 گروهک تروریستی منافقین در راستای همراهی با رژیم بعث صدام قلمداد کرد.
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زمان با اقدامات پنهان،  لت ایران هم خاطر عمق خباثت خود نسبت به دولت و م  اما این گروهک تروریستی به

صورت آشکار و عیان در چندین حوزه، علیه نیروهای رزمنده   های جنگ تحمیلی به  تدریج و از نیمه به 

های کالسیک با نام و عنوان سازمان مجاهدین خلق بود.)هر   ایرانی اقداماتی انجام داد. از جمله انجام عملیات

 ها انکارناپذیر است.(   بعثی عراق در این عملیات چند پشتیبانی و حمایت رژیم

در منطقه مرزی فّکه، از سوی ارتش عراق و  9922فروردین  8در ساعات اولیه بامداد  عملیات آفتاب:الف: 

تیپ رزمی و در منطقه وسیعی  95گفته منافقین با شرکت  نیروهای سازمان، عملیاتی صورت گرفت که به 

خراسان بود و چند تیپ مکانیزه ارتش عراق نقش  22ز این عملیات، انهدام لشکر شروع شد. هدف منافقین ا

کردند. نیروهای منافقین پس از پیشروی ارتش بعثی در خط پدافندی ارتش ایران، تمام  اصلی را ایفا می 

وی چندان های خود را توزیع کردند؛ اما این پیشر  آتش کشیدند و اعالمیه سنگرها و استحکامات موجود را به 

نشینی کردند.  ، منافقین از خاک ایران تا پشت خط پدافندی رژیم بعثی عقب 99طول نکشید و حوالی ساعت 

مسعود رجوی در پایان عملیات آفتاب پیامی صادر کرد و این عملیات را هدیه نوروزی برای ملت ایران 

  خصوص هنگام آتش تهیه و خمپاره  های مشترک با ارتش صدام؛ چرا که توپخانه ارتش عراق ب خواند! هدیه 

شدن فرزندان و   عبارت دیگر، کشته  باران شدید مواضع نیروهای ایرانی نقش بزرگی را ایفا کرده بود. به

 سربازان این مرز و بوم هدیه نوروزی خائن ملت برای مردم بود!

ی در عملیات آفتاب منافقین و سران رژیم بعث عراق که سرمست پیروز عملیات چلچراغ )مهران(:ب: 

منظور   های مشترک خود را به ترین عملیات  یکی از بزرگ  9922خرداد 68بودند، پس از حدود سه ماه در 

  ، صدام کمک9922فروردین  8انجام رساندند. پس از پیروزی چند ساعته منافقین در   تصرف شهر مهران به

د و این گروهک تروریستی در عملیات چلچراغ های نظامی فراوانی را به پادگان اشرف سرازیر کرده بو

 بسیار مجهزتر از عملیات آفتاب ظاهر شد.

که   طوری  سان آفتاب از ابتدای شب و با آتش سنگین توپخانه ارتش عراق آغاز شد؛ به عملیات چلچراغ به 

ه تصرف خود طور کامل ویران ساخت. منافقین خائن و مزدور، شهری را ب شهر خالی از سکنه مهران را به 

گونه وانمود کردند که فتح عظیمی نصیب آن ها  ها قبل خالی از سکنه بوده و این   درآورده بودند که از مدت

اندازی یک برنامه  های خارجی دست به راه   شده است. منافقین پس از ورود به شهر با دعوت از خبرگزاری

ز عملیات، مدعی شد که وقتی در یک عملیات، بزرگ تبلیغاتی زدند و سرکرده این گروهک تروریستی پس ا

امروز مهران، »شود، بنابراین دسترسی به تهران مشکل نخواهد بود. از این رو شعار  شهری تصرف می 

دانستند کمتر از دو ماه دیگر بساط ارتش نفاق توسط   را سر دادند؛ حال آن که بیچارگان نمی« فردا تهران

 خواهد شد. ملت و فرزندان آن در هم پیچیده

شده توسط عراق با حمله گسترده به    عملیات فروغ جاویدان پس از مقدمات آماده عملیات فروغ جاویدان:ج: 

های نیروی هوایی غرب کشور، بمباران هوایی و   و بمباران پایگاه 9922تیر 99مرزهای غربی کشور در 

تهاجم گسترده به مرزهای جنوبی برای  توپخانه شهرهای نواحی مرزی ایران توسط ارتش عراق و در نهایت

کردن اذهان از تهاجم منافقین به غرب آغاز شد. گروهک تروریستی منافقین نیز بر اساس تحلیل و  منحرف 

عملیات خود موسوم به فروغ جاویدان  9922مرداد  9آمده، در  دانستن فرصت پیش   برداشت خود و با مغتنم

 پیش رفت.را آغاز کرد و تا حوالی کرمانشاه 
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توسط نیروهای  9922مرداد  5ساز عملیات فروغ جاویدان در صبح روز چهارشنبه   مرحله سرنوشت 

آغاز شد. در این عملیات سه « )ع( طالب یا علی بن ابی »جمهوری اسالمی با عملیات مرصاد و با رمز 

آباد غرب حمله و نیروهای   اکرم )ص(، تیپ مسلم و یک گردان از ایالم به سمت اسالم گردان از تیپ نبی 

آباد تلفات زیادی بر آن ها وارد کردند. بنابراین   راهی غرب اسالم  محمد رسول هللا )ص( نیز از سه 62لشکر 

حفظ »ها و رادیو، فرمان   از پا درازتر از پشت بی سیم  رجوی پس از تحمل تلفات فراوان، نا امیدانه و دست

  عراق را اعالم کرد. شکست مفتضحانه عملیات فروغ جاویدان، پایاننشینی نیروها به خاک   و عقب« خود

 منافقین بود.« بخش ارتش آزادی »بخش عملیات نظامی 

های گردانی که طی آن تعدادی از   های ایذایی تحت عنوان عملیات  انجام عملیات های گردانی:  عملیات -د

تش عراق به مواضع نیروهای ایرانی هجوم آورده و نیروهای مسلح منافقین با حمایت تسلیحاتی و لجستیکی ار

دنبال عزیمت مسعود رجوی از پاریس به بغداد، شیوه   کردند. به بالفاصله اقدام به ترک محل و درگیری می 

   ها که پیش از این پارتیزانی در کردستان و جنگ چریک شهری در شهرهای ایران بود، به شکل جنگ  جنگ

رزی با ارتش و سپاه پاسداران ایران سازماندهی شد. با آغاز عملیات گردانی که های گردانی در مناطق م

پا گرفت.  9925بخش در آذر  های چریکی و پارتیزانی نامگذاری شد، استراتژی جنگ آزادی  تکامل جنگ 

های نظامی،   شد، سیل آموزش در این راستا چون این استراتژی در نهایت به سود طرف عراقی تمام می 

های عراقی به سمت گروهک منافقین   های مادی، تسلیحاتی، پشتیبانی، لجستیکی، اطالعاتی و سالح مک ک

 سرازیر شد.

های سپاه و ارتش و ژاندارمری شروع   بخش کار خود را با تهاجم به واحدهای کوچک و دسته ارتش آزادی 

های   شد، در عرض چند ماه سوژه می  کرد. با افزایش نفرات و امکانات سازمان که توسط دولت عراق تأمین

سه رشته عملیات  ۷2بخش قرار گرفت. مثالً گردان گیالن تا اوایل سال   بزرگی مورد تهاجم ارتش آزادی

های مازندران و   سنندج و دو رشته عملیات مشترک با گردان 68گردانی در مرز مریوان روی لشکر 

ها نیز عملیات  در مرز پیرانشهر انجام داد. دیگر گردان  ارومیه ۷۶گرگان و لشکر 91آذربایجان روی لشکر

 مشابهی در همین مدت انجام دادند.

شده منافقین باید   تشکیل  های رزمی تازه طبق استراتژی جدید کار در جبهه، گروهان  زنی: عملیات تپه  -ه 

یش رو دارند، شروع کنند تا با ها پ  قول رجوی( از اولین تپه و ارتفاعی که در جبهه کار نظامی خود را )به 

تر کسب کنند. رجوی در این دوره دو هدف را   های بزرگ  ها آداپتسیون بیشتری برای عملیات  زدن این تپه

های عراق و همکاری با آن ها، دوم این که   کرد: اول آمادگی ذهن نفرات برای کار در جبهه دنبال می 

توانند یک دفعه در  دست جنگ چریک شهری، نمی  به   های کلتدانستند نیرو  مسئوالن سازمان که خوب می

جنگی کالسیک شرکت کنند و به این امر نیز واقف بودند که چنین ذهنیتی باعث افت روحیه نیروهای این 

دادن و امکان  زنی( درصدد روحیه   های کوچک در خط مقدم )تپه شود، با طرح عملیات  گروهک می 

 ر اذهان رزمندگان برآمدند.پذیرکردن این عملیات د 

شد. شناسایی از حدود سه  شب انجام می  96هایی که مجاهدین در آن شرکت داشتند، بعد از ساعت  عملیات 

ها شروع به تقویت  روز قبل از عملیات، عراقی  61آمد و از حدود   عمل می  ماه قبل، از منطقه مد نظر به

شد. در  های سنگین در آنجا مستقر می   ها و انواع سالح ا و توپ ه کردند و تانک  نیرو در نقطه مد نظر می 

شدند. آن ها به  شب موعود و دو ساعت قبل از زمان حمله، نیروهای منافقین در منطقه عملیاتی حاضر می 
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جی و کلت کمری و  انداز آر پی  های سبک از قبیل تفنگ کالشینکف و موشک  طور معمول مجهز به سالح  

شد. گاهی در این آتش   ها شروع می  ها روی مواضع ایرانی بازی سنگین توسط عراقی  دند. آتش نارنجک بو

شد. آنگاه منافقین به  کار گرفته می  عالوه چند قبضه کاتیوشا و... به  قبضه توپ به  511بازی تا بیش از  

وطنان خود   ظار مواجهه با همسرعت به سنگرهای نیروهای ایرانی ریخته و در حالی که رزمندگان ایرانی انت 

شدند. بیشترین هدف منافقین از چنین عملیاتی، گرفتن هر  را نداشتند یا هدف گلوله قرار گرفته یا دستگیر می 

 بیشتر اسیر جهت خوراک تبلیغاتی بود. چه 

ی از دیگر نتایج همکاری منافقین با رژیم عراق، اجازه عملیات نفوذ منافقین و اسرای جنگی ایران:

و آوردن اسیر و نگهداری و بازجویی آنان بود. هدف اصلی منافقین از این اقدام، تخلیه اطالعاتی اسرا در 

ای توسط رژیم عراق به اسارت درآمده   های نظامی ایران بود. این اسرا دو دسته بودند؛ دسته  خصوص یگان

اسرایی بودند که خود منافقین در جبهه  کردند و دسته دوم  باری زندگی می بودند که در وضعیت بسیار مشقت 

یعنی اسرای داوطلب می  RDگرفتند. به اسرایی که از اردوگاه عراق به کمپ اشرف آمده بودند،  اسیر می 

گفتند. برای افرادی که  یعنی اسرای پیوسته می  RPگفتند و به اسرایی که سازمان در جبهه اسیر کرده بود  

توسط عملیات منافقین در نواحی مرزی ایران و عراق به اسارت درآمده بودند، سازمان مجاهدین از دولت 

های بزرگی را   عراق اجازه گرفته بود که این اسیران را رأسا نگهداری کند. برای این کار دولت عراق زندان

( نام Debecها، زندان دبس ) در اختیار سازمان قرار داده بود. یکی از زندان در اطراف شهر کرکوک 

دادند و اگر  های دروغین فریب می    اسیر زندانی بودند. آن ها اسرا را با وعده 9611داشت که در آن حدود 

عدادی از دادند تا در عملیات شرکت کنند. در چنین شرایطی ت کردند تحت فشار روحی قرار می  قبول نمی 

فرسای  اسرای ایرانی که کمترین شناختی از سازمان مجاهدین خلق نداشتند، برای گریختن از فشارهای طاقت 

 های منافقین را خوردند. ها فریب وعده  عراقی 

ً کسی تصور 9921خرداد 91گروهک منافقین در  ، جنگی مسلحانه علیه مردم ایران آغاز کردند؛ اما حقیقتا

ای آمیخته با   خورده بود، دنباله واسطه ناکامی از کسب حمایت مردم کلید   غاز خونین که بهکرد این آ نمی 

 خفت خیانت به میهن داشته باشد.

، آخرین امیدهای خود را برای رسیدن به قدرت در کشور از دست 21های دهه مظلوم   منافقین در اولین سال

و خیابان نیز راه به جایی نبردند؛ بنابر این   گناه کوچه  دادند و با استراتژی جنگ شهری و ترور مردم بی

پیمانی با دشمن مردم ایران کوشیدند از این طریق راهی برای رسیدن به اهداف خود و انتقام از   رسماً با هم

مردمی بیابند که آن ها را حمایت نکردند. این گروهک تروریستی با آغاز هجوم دشمن بعثی به مرزهای 

گناه در   ها و ترورهای مردم بی گذاری  می ایران، با افزایش حمالت تروریستی اعم از بمب جمهوری اسال

 های جنگ تحمیلی داشت.  نقاط مختلف کشور سعی در تضعیف نیروهای نظامی ایران در جبهه

ها   های منافقین در داخل کشور که تأثیر به سزایی در روحیه رزمندگان در خط مقدم جبهه  یکی از فعالیت

تن از نمایندگان ملت در  26وزیری بود. این جنایت که چندی پس از ترور   داشت حادثه انفجار دفتر نخست

راه انداخت و در پی آن  دفتر حزب جمهوری اتفاق افتاده بود، موجی از شادی را در جبهه دشمن بعثی به 

 عناصر نفوذی منافقین سعی داشتند روحیه رزمندگان را تضعیف کنند.
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جمهور   همراه رئیس  ، مسعود رجوی سرکرده منافقین به9921شهریور   تیر و هشتم از حوادث هفتم پس 

مخلوع کشور در هفتم مرداد همان سال به فرانسه گریختند و در پاریس، شورای ملی مقاومت را با حضور 

ین گروهک تروریستی چند گروه معاند نظام جمهوری اسالمی تشکیل دادند. در این زمان نیروهای عملیاتی ا

سمت مرزهای غربی کشور پناه برده و در کردستان عراق مستقر شدند. در همین اثنا بود که   تدریج به به 

وزیر   با معاون نخست 9929دی91سازی روابط با رژیم بعث عراق در تاریخ  مسعود رجوی برای عادی 

ا بسیاری از معاندان جمهوری اسالمی نظیر بنی عراق در پاریس دیدار و بیانیه صلحی را با او امضا کرد. ام

 از این شورا خارج شدند. 99۷6پیمانی با دشمن بعثی را تحمل کنند و در سال  صدر هم نتوانستند ننگ هم  

وطنانش زبانزد فرماندهان عراقی   های این گروهک علیه هم  جنایت پنجمی صدام: منافقین و ستون 

ها، عملیات علیه  ماندن جبهه  ها، تالش مضاعف برای خالی   ار خانواده رزمندهشد. منافقین با شکنجه اسرا، آز

ها خیانت   گذاری نماز جمعه و ده های سفارشی از جانب صدام همچون بمب    جمهوری اسالمی، مأموریت

نیروهای دیگر در کنار ترورهای کور در داخل کشور به دنبال جلب اعتماد صدام بودند. منافقین با استفاده از 

های جنگ، چندین عملیات رزمندگان اسالم را به ارتش بعثی لو دادند.  نفوذی خود در بدنه نظام و حتی جبهه 

منظور تکمیل اهداف عملیات شهید چمران و آزادسازی   و به 9921شهریور99عملیات رجایی و باهنر در 

ای نامنظم آغاز شد؛ اما با لو رفتن ه  همت سپاه پاسداران، ارتش و گروه جنگ کور به کامل شمال کرخه 

شهادت رسیدند و تمام اهداف آن حاصل نشد.   عملیات توسط ستون پنجم منافقین بسیاری از رزمندگان به

  ، نمونه دیگری از عملیات99۷9بهمن92چزابه در تاریخ   عملیات والفجر مقدماتی با رمز یا هللا در محور فکه

انجامیدن و تلفات سنگین نیروهای ایرانی را   شکست  پنجمی منافقین در به توان نقش ستون  هایی است که می 

و با   8، بعد از عملیات والفجر9925شده بود که در چهار دی نیز عملیاتی بزرگ و مهندسی   4دید. کربالی 

جزیره فاو با رمز یا محمد )ص( آغاز شد.   هدف تصرف ابوالخصیب و محاصره نیروهای مستقر در شبه

رفسنجانی در خاطرات خود می  هللا هاشمی  دم منتظر یک عملیات پیروزمندانه و پایان جنگ بودند. آیت مر

خواندند  را به سال سرنوشت جنگ نامگذاری کرده و این عملیات را عملیات سرنوشت می  25سال »گوید:  

اما « صدام را ساقط نماید. توانست از راه دیپلماسی به جنگ پایان داده و که در صورت پیروزی، ایران می 

خائنان ملت این عملیات را نیز ماهرانه لو دادند و دشمن بعثی بسیاری از رزمندگان اسالم را شهید و مجروح 

تر و  تدریج چهره منافقین را نزد مردم ایران کریه  کردند و جنگ عمالً ادامه یافت. مجموعه این اقدامات به 

 نزد صدام و بعثیون عزیزتر کرد.

مسعود رجوی که برادری خود را به صدام ثابت کرده بود برای جلب  بمب منافقین یا بمباران صدام؟

دولت عراق که  9929اسفند  64کرد. در های سفارشی می  اعتماد بیشتر، نیروهای خود را عازم مأموریت 

سایر کشورهای یک از اهدافش نرسیده و همراهی   پس از گذشت چند سال تهاجم به کشور ایران به هیچ

ابرقدرت با او کاری از پیش نبرده بود، تصمیم گرفت با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و بمباران نماز 

های دوربرد ایران به  نفع خود تغییر دهد. در حقیقت او که اصابت موشک  جمعه تهران صحنه جنگ را به 

شت با هماهنگی با عوامل گروهک شهرهای کرکوک و بغداد را انفجار بمب توصیف کرده بود، قصد دا

منافقین، بمبی را در صفوف نماز جمعه دانشگاه تهران منفجر کند و همزمان با آن، هواپیمایش را در ارتفاع 

باال به حریم هوایی تهران اعزام و ادعا کند که صدای انفجار، ناشی از بمباران تهران بوده است؛ اما با تأخیر 

ساعت قبل از آمدن هواپیماها، این توطئه تبلیغاتی   آسمان تهران و انفجار بمب نیمدر ورود هواپیمای عراقی به 
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موقع و قدرتمند پدافند هوایی متواری شدند. در این   با شکست مواجه شد و هواپیماهای عراقی نیز با آتش به

 شهادت رسیده و عده زیادی مجروح شدند. نفر به  94جنایت منافقین، 

 ها تضعیف جبهه 

کردن  دیگر از اقدامات گروهک منافقین در شهرها، ترور و ایجاد رعب و وحشت با هدف منصرف  یکی

رزمندگان از حضور در میدان جنگ بود. خائنان ملت سعی داشتند از این رهگذر توان نظامی کشور در 

گروهک را تضعیف کنند و فشار را از روی دشمن بعثی در جبهه بکاهند. عناصر این   خطوط مقدم جبهه

کردند. منافقین گمان می   رفتند و آن ها را تهدید می  ها یا خود رزمندگان می  تروریستی به سراغ خانواده

بر تهدید  های جنگ باز دارند. آن ها عالوه   توانند رزمندگان را از حضور در جبهه کردند با این اعمال می  

اقدام، رزمندگانی که برای مرخصی به شهر خود  ها و ایجاد رعب و وحشت میان آن ها در چندین خانواده 

علت   ساله بود که به 66های آن ها را ترور کردند؛ برای مثال منیره سیف، دختری   آمده بودند یا خانواده

شهادت رسید. منافقین که از تهدید و ترساندن این   ا ش به  حضور پدرش در جبهه و فعالیت اعضای خانواده

  ، با پرتاب نارنجکی در منزل آن ها، منیره را به9921شهریور 96گرفته بودند شامگاه ای ن  خانواده نتیجه

خاطر حضور در جبهه و مقابله با   شهادت رساندند. محمد علی آقا رجبی نیز از جمله رزمندگانی بود که به

 شهادت رسید.  منافقین و دشمن بعثی، مقابل چشمان همسر و فرزندانش در منزلش به

، 21در دهه  9حسین )ع( و مسئول عملیات سپاه منطقه   علمی دانشگاه امام  اصر گرزین، عضو هیاتسردار ن

شما حساب کنید کسی که احساس کند مقابلش دشمن »گوید:  های منافقین در این راستا می  در خصوص تالش 

به جنوب یا کردستان زنند، برایش خیلی بد است. رزمنده برای شرکت در جنگ  است و از پشت هم او را می 

 «اش اینجا امنیت نداشتند یا شهرش ناامن بود. رفت؛ اما خانواده  می 

سود ارتش بعث عراق از هیچ تالشی فروگذار نبودند، غافل از این که   ها به منافقین در راستای تضعیف جبهه 

اضر بودند برای آزادی های الهی این حکومت، مردم را در تصمیم خود راسخ کرده بود و ح اهداف و آرمان 

حدی بود که بعد از این که منافقین، پزشکان را تهدید کردند که  و اسالم از جانشان بگذرند. این جان فشانی به 

های خود را بیشتر کردند. برای مثال شهید   به مداوای مجروحان جنگی نپردازند، تعدادی از آن ها فعالیت

ساعت  26ن تهدید منافقین، حضورش را در بیمارستان مداوم کرد و دکتر سید محمد ابراهیم فقیهی پس از ای

نتیجه بماند و   تمام در اتاق عمل به جراحی مجروحان جنگی پرداخت. این کار او باعث شد تهدید منافقین بی

اش به   ساله در نتیجه منافقین آدمکش برای گرفتن انتقام، او را جلوی در منزلش و مقابل چشمان پسر هفت 

 هادت رساندند.ش 

 منافقین؛ بخشی از ماشین جنگی صدام

با انتقال مرکز فرماندهی این گروهک به خاک  9925نقطه عطف همکاری مشترک منافقین با صدام در سال 

عراق محقق و گروهک منافقین که تعهد و وفاداری خود را به دشمن بعثی نشان داده بودند، رسماً به بخشی از 

ل شدند. گروهک منافقین با پیوستن به عراق در این برهه و با ارتکاب جنایات ماشین جنگی صدام تبدی

 فردی علیه مردم ایران، جانی تازه به ارتش بعثی بخشیدند.  منحصر به
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دریغ منافقین با استخبارات عراق در شکنجه و تخلیه اطالعاتی اسرای ایرانی برگی دیگر از  همکاری بی 

. عناصر این گروهک تروریستی با حضور در اردوگاه اسرای ایرانی به  صدام بودخدمتی منافقین برای   خوش

های اسرا، سعی داشتند روحیه آن ها   پرداختند. آن ها با تغییر مضمون نامه شکنجه جسمی و روحی اسرا می 

اسالمی و  ها راه بیندازند. توهین به مسئوالن نظام جمهوری را تضعیف و موجی از نا امیدی را در اردوگاه 

جسارت به اعتقادات اسرا، گماردن جاسوس میان آن ها و... از جمله این اقدامات بود. اقدامات منافقین علیه 

که عبدالرشید عبدالباطن، بازپرس  آورد؛ چنان  اسرای ایرانی، موجبات شادی و لذت دشمن بعثی را فراهم می 

های خود به اعمال   ط دولت عراق در بازجوییجمهوری عراق پس از دستگیری توس  و بازرس گارد ریاست

های عراق اعتراف کرد. او در خصوص همکاری ارتش و   های غیرانسانی در اردوگاه  جنایات و شکنجه

منافقین بارها در »استخبارات عراق با تشکیالت گروهک تروریستی منافقین در شکنجه اسرای ایرانی گفت: 

قتل رسیدند. در برخی از   آید چندین اسیر ایرانی زیر دست آن ها به  ادم میاین زمینه با ما همکاری داشتند و ی

های قرون   ها، خشونت منافقین بسیار بیشتر از ما بود. بسیاری از اسرای ایرانی با اعمال شکنجه این شکنجه 

  در قبرستانشهادت رسیدند و  های شمال عراق در کردستان این کشور به   وسطایی توسط منافقین در اردوگاه

ها به دفتر صدام و   گفته او این فیلم به « های اطراف این استان دفن شدند.  ها و تپه  های پراکنده در بیابان

 بردند.  های شکنجه اسرای ایرانی لذت می  شد و آن ها از دیدن فیلم  عدی، پسر بزرگ صدام ارسال می

گاشته شده و دالیل و عوامل متعددی برای آن شدن جنگ تحمیلی، مقاالت متعددی ن در خصوص فرسایشی 

دهد که این مزدوران  های منافقین مزدور در این دوران نشان می   نگاهی به خیانت ذکر شده است؛ اما نیم 

مستقیماً در تداوم جنگ تحمیلی نقش مستقیم داشتند. تالش برای تضعیف قوای نظامی ایران، شنودهای تلفنی و 

ً در طوالنی  و اقدامات تخریبی و تأذیها   ت لو دادن عملیا شدن جنگ   های این گروهک تروریستی قطعا

 تحمیلی مؤثر بوده است.

 مدیرعامل مؤسسه شورای منافع ملی آمریکا:  

 طبق قوانین آمریکا و اروپا، مجازات همراهی با دشمن در زمان جنگ مرگ است.

و اطالعات نظامی سازمان سیا و مدیرعامل مؤسسه  دکتر فیلیپ جیرالدی، کارشناس سابق مبارزه با تروریسم

عنوان تحلیل گر شناخته   المللی به های مختلف بین   شورای منافع ملی آمریکا که سابقه اظهارنظر در رسانه

تحلیلی هابیلیان   الملل پایگاه خبری و گویی با سرویس بین   شده مسائل اطالعاتی و نظامی را دارد، در گفت 

دای ترور کشور( گروهک تروریستی منافقین را سازمانی تروریستی خواند که با همراهی صدام )خانواده شه

 حسین علیه مردم ایران مرتکب خیانت در زمان جنگ شده است.

سازمان مجاهدین خلق »این تحلیل گر آمریکایی با اشاره به ماهیت تروریستی گروهک منافقین گفت: 

های این کشور به فساد مالی   ن تعداد زیادی را در دولت آمریکا و رسانههای کال  )منافقین( با پرداخت پول

وی در ادامه درباره همراهی منافقین با صدام حسین در جنگ تحمیلی علیه ملت ایران افزود: « کشانده است.

ما آید، ا حساب نمی   های داخلی موضوع عجیب و غریبی به  ها در جنگ  های داخلی با دولت  مبارزه گروه»

همراهی و همکاری با دشمن خارجی در هنگام جنگ نظامی، پدیده نادری است. این دقیقاً همان کاری است 

 «که مجاهدین خلق در زمان جنگ عراق با ایران انجام داد.
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این افسر ارشد سابق سازمان اطالعاتی آمریکا که مدرک دکتری مطالعات تاریخ اروپای خود را از دانشگاه 

رده، در پاسخ به سؤالی درباره تعریف خیانت در زمان جنگ و مجازات آن در قوانین آمریکا و لندن دریافت ک

شمار رود و طبق قانون   تواند خیانت به قرار گرفتن در طرف دشمن هنگام جنگ می »اروپا اظهار کرد: 

نی که در زمان اساسی ایاالت متحده و همچنین قوانین اغلب کشورهای اروپایی مجازات آن مرگ است. خائنا

 «اند. پیوندند همواره در طول تاریخ سرزنش شده  جنگ به دشمن می 

ارتباط بین »فیلیپ جیرالدی در ادامه درباره ارتباط بین منافقین و تعدادی از اعضای کابینه ترامپ گفت: 

بر پول  وضوح مشخص شده و مبتنی  سازمان مجاهدین خلق و جان بولتون، رودی جولیانی و الن چائو به 

است. این رابطه تا همین اآلن هم ضربه بزرگی به آمریکا زده و به نفرت مردم ایران از آمریکا دامن زده و 

حساب  گروهی تروریستی به 6199ممکن است منجر به یک جنگ غیرضروری شود. مجاهدین خلق تا سال 

ای بر کابینه ترامپ   أثیر فاسد کنندهآمد و اکنون نیز باید دوباره در آن لیست قرار گیرد. این سازمان ت  می

 «دارد.

سازمان مجاهدین خلق گروهی »وی در پایان درباره سرانجام گروهک تروریستی منافقین بیان کرد: 

ای دارد. این سازمان در جوامع اطالعاتی به   تروریستی است که از مارکسیسم الهام گرفته و رهبری مستبدانه

اقدامات تروریستی در داخل خاک ایران و سایر نقاط معروف است. من معتقدم کار کردن برای موساد و انجام 

با مرگ رهبری فعلی این گروه، توان آن تحلیل خواهد رفت؛ اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت این گروه 

 «شود. تواند منجر به فجایع بدتری شود، تهدید محسوب می  در انجام اقداماتی در ایران که می 

 فرهیختگانمنبع: 
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 ارائه دهد. یگریباشد و طور د یکه انسان جور نیا ؛یدو چهرگ یعنینفاق  ست؟ینفاق چ"

از  یعنیاز کمال انسان است.  یحال ناش نیدر ع یو مذموم است ول یستیخصلت نبا کیخصلت گرچه  نیا

 واناتیدارد، ح یتر است، لذا قدرت بر تصنع و ظاهرساز افتهیموجود تکامل  واناتیح انیآنجا که انسان در م

تا  یکامل ترند گاه یهوش اندک رکه از نظ واناتیاز ح یمعموالً و اکثراً قدرت نفاق ندارند. تنها بعض گرید

 تصنع دارند... ییتوانا یحدود

تر است نفاقش کمتر است. کودک  یاست که هرچه انسان بدو نیا لشیاز تکامل انسان است دل ی... نفاق ناش

که  یکنند در صورت یم شنهادیکه به او پ ییکه نشسته است هر غذا ینفاق ندارد و لذا در مجلس یدر کودک

کردن اظهار  هیبا گر گرانیداگر رغبت داشته باشد قبل از تعارف  یکند و حت یداشته باشد مصرف م لیتما

موجود  یبه غذاها دیشد لیکه تما یبا وجود ردیگ یکه قرار م مجلس کیآدم بزرگ در  ی. ولدینما یم لیتما

 .دیگو یدروغ را بچه نم نیندارم. ا لیم دیگو یشود م یبه او تعارف م یوقت یدارد ول

صدم نفاق بشر  کی. بشر هزار سال قبل ابدی یم یشتریرود قدرت نفاق ب یم شیهرچه از نظر تمدن پ انسان

 امروز را نداشت.

که در « استعمار»که امروز رائج است الفاظ منافقانه است؟ ! مثالً کلمه  یاز الفاظ یاریکه بس دیتوجه دار ایآ

استعمال فرموده است:  یاصل یاست، چنان که قرآن هم آن را به صورت معنا یکلمه خوب یاریاصل لغت بس

 (29فاستغفروه )هود  هایانشاء کم من االرض و استعمرکم ف یهو الذ

 استعمار کرد. نیبه وجود آورد و شما را در زم نیت که شما را از زماس یهمان کس خدا

را.  نیاز شما طلب کرده عمران زم یعنیاز باب استفعال است و از ماده عمران گرفته شده است.  استعمار

به  یعنی. پس استعمار دیرا عمران و آباد کن نیو مکلف کرده است که زم ن،یزم یشما را خلق کرده در رو

 رفتن. یدنبال آباد
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شما را  ینیرزمیو منابع ز میمنافع شما را بچاپ میگفتند ما آمده ا یرفتند نم یاستعمارگر هر جا که م یکشورها

کردند مثالً  یکارها را هم م نیو به ظاهر هم هم میشما را آباد ساز نیسرزم میگفتند ما آمده ا ی. بلکه ممیببر

بردند.  یکردند از منافع آن ها م یمردم کار م یهزار برابر آنچه که برا یول. دندیکش یدو تا جاده هم م یکی

 نیدر ع یعنیلغت منافقانه است،  کیساختند پس استعمار  یم شیمردم آن کشورها را بنده خو لهیوس نیو بد

 رود. یبه کار نم یبه صورت واقع یدارد ول یدرست یکه معن نیا

به  لیو آن ها انج میداشت نیما آمدند ما زم یها به کشورها ییکه اروپا یزها گفته است رو ییقایاز افر یکی...

ها در دست آنان  نیدردست ما مانده است و زم لیانج میدیسال د 51 - 41پس از گذشتن  یدست داشتند ول

 نفاق! یاست معنا نیاست!! ا

 

 یستیاست به مسلمانان که همواره با یهشدار قتیدر حق د،یگو یسخن م ادیز نیکه قرآن راجع به منافق نی... ا

 یمنافق اختصاص به صدر اسالم ندارد، در هر زمان رایآن ها را نخورند ز بیباشند و فر نیمواظب منافق

و از پشت خنجر  ندینما یم اسالمکنند و تظاهر به  یصفوف مسلمانان رخنه م انیمنافق وجود دارد و در م

 زند. یم

 یاز ارتش ها چهار ستون علن یکیالملل اول  نیدر جنگ ب ایگو د،یباش دهیشن دیستون پنجم را شا اصطالح

قبالً به داخل ارتش مخالف فرستاده بودند  زیرا ن یگروه یکرد. ول یداشت که با اسلحه گرم به دشمن حمله م

کرد.  یکار م انهیستون مخف نیا ،یناز چهار ستون عل شیپ ندیگو یکردند و چنان که م یکه آنان را اغفال م

در باطن به نفع گروه  یکنند ول ینام آن ها را ستون پنجم گذاشته اند. که در داخل صفوف تظاهر به محبت م

 خودشان درکارند.

: آمنا باهلل و ندیگو یکه م یکند، کسان یم دیخطر ستون پنجم، حامعه مسلمانان را تهد شهی: همدیگو یم قرآن

 ".ندیگو یدروغ م یول میآورده ا امتیبه خداوند و به روز ق مانی. ما انیاآلخر و ماهم بمؤمن ومیبال

 حوزه یاطالع رسان گاهیپا
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دهه پس از  4 یشکل گرفت و ط شیدهه پ 4از  شیکه ب« خلق نیمجاهد»موسوم به  یـ نظام یاسیس سازمان

ً با نام سازمان  رانیدر ا یانقالب اسالم یروزیپ  نیشود. ا یو شناخته م افتهیشهرت  «نیمنافق»عموما

ها  گروه نیتراز مطرح  یکیها و احزاب، گروه  نیبه بعد، در ب یشمس 51از دهه  یمختلف لیسازمان به دال

چه در سطح نخبگان و چه عموم مردم، در مقاطع مختلف نسبت به آن  یمحسوب شده است که افکار عموم

 دهد. ینشان م یا ژهیو تیتوجه و حساس

 است: جیدر داخل و خارج از کشور را یسازمان سه گونه داور نیا درباره

و  یورزبر وجه خشونت  دیداخل و خارج از کشور با تأک یرانیا یو فکر یاسیاغلب فعاالن س -9

 نیکنند و ا یو مخالفت اظهارنظر م یسازمان، از موضع نف نیا یو استراتژ تیمسلحانه در هو یشورشگر

و گسترش  قیمدانند که در راه تع یم« ـ خشونت سمیترور» وبیچرخه مع دیتول یگروه را از عوامل اصل

 است. دهیآفر یفرهنگ مدارا و گفتگو موانع اساس یو اعتال یساالرمردم 

سازمان و قرار دادن نام آن در کنار صدام،  نیا دنینام «نیمنافق»بر  دیاکثر اقشار مختلف مردم با تأک -6

از  یاریدانند. بر اساس بس یم یو انقالب ینید فهیوظ یخود نوع یه را در شعارهاگرو نیاعالم برائت از ا

 یدهد که حت ینشان م زین رفتهیذصورت پ یمختلف اجتماع یها طیدر مح یعلم وهیها که به ش ینظرسنج

باورند که سازمان  نیاند، بر ا گروه را نداشته نیمواجهه با عملکرد ا میکه تجربه مستق ینسل سوم و جوانان
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 نیرا بر زم یاریگناهان بس یبه اهداف خود، تاکنون خون ب دنیرس یمسلح است که برا یگروه نیمجاهد

 صدام قرار گرفته است. ثبع میو در خدمت ارتش متجاوز رژ ختهیر

)اکتبر  9929در آبان  کایدولت آمر یپس از اعالم موضع رسم ژهیبه و ،یو رسم یالملل نیب یدر فضا -9

 سازمان به نیا ییبر شناسا یاروپا مبن هیو سپس اعالم اتحاد یی( و مواضع مشابه چند کشور اروپا9114

 ،یالملل نیب یررسمیو غ یرسم یاز نهادها یاریدولت صدام، بس تیتحت حما یستیگروه ترور کیعنوان 

ضد  یو هماهنگ با گسترش جّو جهان رانیا یاسالم یجمهور یالملل نیو ب کیپلماتید یها تیمتأثر از موفق

 یها اکثر گروه یاند. و حتخلق را مطرود و محکوم ساخته  نیسازمان مجاهد ر،یاخ یها در سال سمیترور

 یدئولوژیبا ا «یستیفرقه ترور» کیسازمان را  نیا زیدر خارج از کشور ن یاسالم یجمهور ونیسیاپوز

 کنند. یم فیخون و خشونت توص

مانده از درون سازمان  یمتون و خاطرات بر جا هیکل یبر اسناد و مدارک و بررس یمبتن یهاپژوهش  نیآخر

 ،«یورزخشونت »بر  یمبتن یاسیگروه س کی یریگ کند که شکل یدهه گذشته، آشکارا اثبات م 4 یط

و فرجام  ریمس ندتوا ینم «التیتشک سیتقد»و  «یگرافراط » ،«ییماجراجو» ،«کیدئولوژیالتقاط ا»

گرفتن آن ها  دهیاست که ناد یازده آفت یها شهیبار آن برخاسته از رو ثمرات تلخ و فاجعه  ابدی یحیصح

 خواهد بود. ینیب واقع یمستلزم نف

انقالب  یروزیتا پ 9954در  سال  سمیبه مارکس یدئولوژیا رییتغ یسازمان پس از اعالم رسم تیوضع

آغاز شد، و متعاقب آن  21که از دهه  یاسالم ینظام جمهور هیو آغاز شورش مسلحانه گسترده عل یاسالم

و  یاسیسو عراق، سرنوشت و فرجام  یغرب یو سکونت در کشورها رانیاز ا یاصل التیخروج و تشک

 آن رقم زده است. یبرا یزیانگ پرحادثه و شگفت کیدئولوژیا

  نیخلق تا منافق  نیاز مجاهد - یتهران صادق

 (نیآنال ی)همشهر

 انقالب  یترور، هشت برابر شهدا ی"شهدا

)همچون  یمحل یها  یریدرگ انیكه در جر ی، تعداد كل افراد21خرداد 91تا روز  52بهمن  66 یفردا از

در  نینفر بود. ا 511كشته شدند، كمتر از  یپهلو میسران رژ یانقالب یها كردستان و تركمن صحرا( و اعدام 

خرداد جان خود را از دست دادند، طبق  91بعد از یها  یریدرگ انیكه در جر یاست كه شمار افراد  یحال

تا  46 یها  در بازه سال یانقالب اسالم یكه تعداد كل شهدا نیهزار نفر است، ضمن ا 91حدود  یآمار رسم

 انیكه در جر یا انقالب و ضربه  زیآم  رخشونتیغ تیماه یروشن نفر بود. آمار فوق به  9211حدود  52

 دهد.   یم شانخرداد به كشور وارد آمد را ن 91بعد از  عیوقا

رقابت  ی، عمالً فضا21خرداد  91در  یاسالم یجمهور هیخلق در اعالن جنگ مسلحانه عل نیمجاهد هیانیب

مرصاد،  اتیعمل انیدر جر 22مرداد  5كه در  یا كرد؛ واقعه  یتیامن - یرا وارد فاز نظام رانیدر ا یاسیس

قطعنامه صادر شد و قرار  رشیپس از پذ یكه در روزها یرجو می. فرمان آتش مردیرس انیعمالً به نقطه پا

 یاسالم یجمهور یو نظام یمردم یروهایبود که به فتح تهران منجر شود، در تنگه چهارزبر با رشادت ن
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نظاره  ظلم به پا خاسته بودند، به  هیعل یرا كه روز یجوانان كیتراژسرنوشت  خ،یمتوقف شد تا همه تار

 نیامروز ا تیبود كه وضع نیپاسخ به ا د،یكش  یبه چالش م ار یانقالب یروهاین یخی...آنچه حافظه تارندیبنش

 دهه پنجاه اند؟" «نیمجاهد»دهه شصت همان  «نیمنافق» ایبا گذشته خود دارد؟ آ یسازمان چه نسبت

 (یمحمود نیدعمادالدیپالس )س رنایا

ً در عراق به تحت  نی"سازمان مجاهد آنان با توجه به  یروهایدرآمد و ن کایارتش امر یگیالحماخلق رسما

 نیرا تأم ییکایامر یروهاین ازیعراق، خدمات مورد ن عهیو فرهنگ مردم مسلمان و ش یبا زبان فارس ییآشنا

 اتیامکان ح  گرید ،یصدام و سازمان رجو میرژ یو همه جانبه  قیعم وندیکردند. اما بعد از دو دهه پ  یم

سازمان به کار موقت ارتش  یها  ماندهیمتصّور نبود. اگر باق ،یو متالش دهیگروه از هم پاش نیا یبرا یمستقل

 یدارد. حضور مجاز یکه سازمان هنوز وجود خارج ستیمفهوم ن نیبه ا ندیایآن ب یتیامن یروهاین ای کایامر

 دهد.  ینم رییرا تغ تیواقع نیا زین رانیکشور ا هیسوءاستفاده عل یبرا مانگاه به گاه نام ساز یغاتیو تبل

 خیتار یاز درد و رنج و خون و عبرت برا یراثیو م دهیخود رس یخیخلق، به فرجام تار نیمجاهد سازمان

 گذارده است." یبرجا رانیمعاصر ا

 گذرستان یکیالکترون هینشر

 

 

 



                                                                  9911سال                                                               89شماره  –انجمن نجات 
 

  
19  

  

 

 فاصله گرفت؟ نیو منافق یاز رجو صدر  یبنچرا 

 

 

بر عزل  یحکم امام مبن 99۷1خرداد سال  61 در

مسلح صادر شد و  یروهاین یصدر از فرمانده  یبن

 یمیت یها  صدر که در خانه  یدنبال آن بن  به

همراه مسعود   شده بود، در روز به یمخف نیمنافق

را به مقصد  رانیا انهیصورت مخف و به  یرجو

 رییبر تغ یمهم ریکه تأث یترک کرد؛ اتفاق سیپار

 یتیامن - یاسیس طیو شرا نیمنافق یرفتار علن

صدر در فرانسه   یو بن یکشور گذاشت. رجو

 لیرا تشک« مقاومت یمل یشورا»گروه موسوم به 

آن ها در فرانسه از دو سال  یدادند اما همکار

 تجاوز نکرد.

 رانیاز ا یصدر و رجو  یبن فرار 

 یصدر به فرانسه، طول  یو بن یفرار رجو با

به  روزهیصدر به نام ف  یساله بن98که دختر  دینکش

سال   کیحدود  یدرآمد. رجو یعقد مسعود رجو

 یعنیصدر همسر خود   یاز ازدواج با دختر بن شیپ

 یسپاه با باق یروهاین یریرا در درگ یعیاشرف رب

بود.  هاز دست داد رانیدر ا نیمانده سران منافق 

نگذشته بود که  روزهیاز ازدواج مسعود و ف یچند

صدر بعد از   یجدا شدند. دختر بن گریکدیآن ها از 

را  یعلت طالقش از رجو ییو گو در گفت  ییجدا

ا روابط نامشروع مسعود ب»کرد:  انیگونه ب  نیا

عضدانلو که در آن زمان همسر  میدفترش مر سیرئ

 یاز دختران اعضا یبود و تعداد یشمچیابر یمهد

طالق از  میمن را وادار به گرفتن تصم نیمجاهد

 «کرد. یمسعود رجو

که عامل  نیا انیبا ب نیصدر همچن  یبن روزهیف

و  کیستریتفکرات دگم، ه یطالق او از رجو

حال   نیبوده، در ع یطلبانه رجو قدرت  هیروح

کرده که  دیتأک یازدواج خود با رجو هیتوج یبرا

  هیبه توج یربط چیبوده و ه یازدواج او معمول

 نداشته است. کیدئولوژیا یها
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 در خارج از کشور یصدر با رجو  یاختالف بن علل

مقاومت به آلت دست  یمل یشدن شورا  لیتبد

طرف و رفتار  کیخلق از  نیسازمان مجاهد

 یها  اختالف شیباعث افزا یرجو کتاتورمآبانهید

  گروه یبعض یریگ  کناره جهیشورا و در نت یداخل

صدر و   یآن مانند بن یاصل یها و اعضا

 گریحزب دموکرات کردستان و د انش،یاطراف

ها   تشتت و انشعاب نیا لیها شد. عمده دال گروه 

 ،زیبا طارق عز یمالقات رجوعبارت بودند از: 

بعث عراق در فرانسه که در  میخارجه رژ ریوز

سازمان و شورا به داخل خاک  متیبه عز تینها

مذاکرات حزب دموکرات عراق منجر شد، 

ازدواج  ،رانیا یاسالم یکردستان با جمهور

 یمهد رهمس) عضدانلو میو مر یمسعود رجو

و آشکار  یرسم یکتاتورید جادیاو  (یشمچیابر

گونه بود که ارتباط   نی. ادر شورا یتوسط رجو

پس از خروج از کشور به  نیصدر با منافق  یبن

  یبن گریکه د ینهاد تا حد یرو به سرد یآرام

 نداشت. یعمالً ارتباط نیمنافق یروهایصدر با ن

 به نقل از روزنامه شرق سنایا
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 رجوی از فرقه آقای محمود دشتستانی اسارت و رهاییشرح 

 یها در م  یماهشهر به اسارت عراق -بوده که هنگام تردد در جاده آبادان  یا ساله  96نوجوان  یدشتستان

  یمواجه م نیتوسط منافق رانیبازگشت به ا شنهادیبا پ یبعد از حدود ده سال اسارت وقت 69و در سال  دیآ 

کند اول نا  دایبخورد و حضورش در اشرف تداوم پ بیفر یباعث شد که دشتستان آنچه. ردیپذ  یشود، آن را م

 یو سوءاستفاده از آن برا ینا آگاه نیا دیتداوم و تشد یبرا یفرقه رجو فیکث یها  بود و دوم روش یآگاه

 کنترل کردن ذهن افراد.

تا ذهنت از کنترل  یکن انیگذرد را مرتب در جمع ب  یگذرد و نم  یهر چه از ذهنت م دیبا یدر فرقه رجو 

 کینزد بتیغ لیدر ذهنت دل یجرأت ندار یاستثنا هست که شما حت کیفرقه خارج نشود اما در آنجا  سیرئ

 .یرا از نظر بگذران سیرئ یبه هفده ساله آقا

 

که  یدر جاده آبادان ماهشهر در حال یعراق یروهایتوسط ن 51هستم. سال  9949و متولد  یدشتستان محمود

اسرا  ینگهدار یها  در اردوگاه 28به اسارت درآمدم و تا سال  یرنظامیغ کینوجوان بودم به عنوان  کی

 بودم. 

 غاتیاسرا تبل یها  ه دو طرف جنگ، در اردوگا یبعد از قبول قطعنامه از سو یعنیدوره اسارت  اواخر

 نیا نیشد و منافق  یبخش م یو به اصطالح ارتش آزاد نیبه فرقه منافق تنوسیو مواهب پ دیدرباره فوا یعیوس

به اردوگاه ما  نیمنافق ندگانیمااز ن یکیبار  کیکردند.   یم غیخودشان تبل ونیزیموضوع را به شدت در تلو

 تیو وضع یالملل  نیاز اوضاع و احوال ب یقیکه ما در دوران اسارت اطالع و خبر دق نیآمد و با توجه به ا

 یشما فراهم م یبرا یخوب التیما تسه دیوندیداد که اگر به ما بپ ینیریش یها به ما وعده  میداخل کشور نداشت

 چیه دیبمان یعراق یها  ه اگر شما در اردوگا گرید یو از سو میگردان  یباز م رانیاتر شما را به   و راحت میکن 

و عراق چقدر و تا چه  رانیا یمبادله اسرا ستیچرا که مشخص ن ستیشما ن عیسر یآزاد یبرا ینیتضم

 .انجامدیبه طول ب یزمان

 یاطالع  یو همان ب میکرد  یاسرا تحمل م ینگهدار یها  که ما آن موقع در اردوگاه یتحت فشار بیهر ترت به

ً یکه نها میبود دواریو ام میوستیو به اردوگاه اشرف پ میخورد بیفر میکه از اوضاع داشت دو ماه  یکیبعد از  تا

 .میگرد  یبازم رانیکنند به ا  یما فراهم م یبرا نیکه منافق یو امکان التیبا تسه
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ً یتعداد تقر میوندیبه اشرف بپ میگرفت میکه تصم یافراد بود که باألخره  28خرداد سال  69. روز میشد یادیز با

 .میوارد زندان تازه خودمان در اشرف شد

مگر قرار نبود  دیفرست  ینم رانیکه چرا ما را به ا میدیدو ماه که از ورود ما به اشرف گذشت پرس یکیاز  بعد

 ربارانیهمه آن ها اعدام و ت یول میا فرستاده  رانیرا به ا یتعداد راً یدر جواب گفتند ما اخ د؟یکن یکار نیچن

که  نیبدون ا یافراد حت نیاز ا یلیاند و خ  شده حکومساله م 91تا  61 یها  ها هم به زندان  یاند و بعض شده 

مثل ما را که واقعاً با  یادیز یافراد نیاند. منافق اعدام شده  نندیخانواده خودشان را بب یا لحظه  یبتوانند برا

به اردوگاه اشرف رفته بودند را ترساندند و مانع از آن شدند که جرأت بازگشت به  رانیبازگشتن به ا تین

 . میکن دایا پر رانیا

بازگشتند که  رانیمثل ما به ا یاز افراد یتعداد زیو عراق ن کایآمر نیفارس ب جیجنگ اول خل انیجر در

اند و به   افراد اعدام شده نیما گذاشت و به دروغ گفت که بخش عمده ا یبرا یبعد از آن نشست یمسعود رجو

ما به فرقه خودش را فراهم کرد و  یرسم وستنیمقدمات پ رانیضمن ترساندن ما از بازگشت به ا بیترت نیا

خوردن مغز ما آغاز شد و  یآن هم حداقل شش ساعت در روز برا کیدئولوژیا یها  حضور ما در نشست

در  ایکه همه دن میکرد  یآن ما فکر م ی هیکه در سا دندیمغز ما کش یرو یپرده و پوشش کیآرام آرام 

 و اشرف خالصه شده است.  نیمجاهد

 یبودند که موفق شدند از اشرف خارج شده و آزاد شوند. هر کس م یکم افراد یلیخ 86تا  29سال  از

سال  6حداقل  ایماندند و   یسال در آنجا م 8 ای 2و گاهاً  بیرفت به زندان ابوغر  یم دیاول با دیایخواست ب 

بسوزد و بتوانند بروند که  دشانیمف اتماندند تا اطالع  ی" میوجدر زندان خود قرارگاه اشرف به نام "خر دیبا

ها را از فرار منصرف   یلیخ یسخت نیکرد و هم  یسخت م اریخروج از اشرف را بس هیرو نیبه هر حال ا

روندها  نیرا مطرح کردم که هم رانیبار درخواست بازگشت به ا 2مدت حداقل  نیکرد. من خودم در ا  یم

 شود. تمخ جهیمن به نت میشد که تصم نیمانع از ا

 2 زیبازگشتم ن رانیکه باألخره من به ا 88ها عراق را اشغال کردند تا آذر   ییکایبه بعد که آمر 89سال  از

و  کیدئولوژیا یطوالن یها  نشست یدرخواست خروج از اشرف را دادم که هر بار با برگزار گریبار د

کردند تا افراد   یم جادیا یفعاط ییفضا یمیو قد یمیضور دوستان صمکه در آن ها به واسطه ح ییها  نشست

ادامه داشت تا  تیوضع نیاز آمدن منصرف کردند. ا زیرا از ترک اشرف منصرف کنند به هر حال من را ن

کردم و بعد از  میتسل یعراق یروهایقرارگاه به ن یفرار کردم و خودم را در ضلع شمال 88که من در آبان  نیا

 . شدمبازگردانده  رانیبه ا میماه و ن کیحدود 

 یالبته سخت میگو  یم یا بازگشته  رانیکه به ا یدار یبپرسد که چه احساس یهستم و اگر کس رانیدر ا اآلن

 یم یام؛ که آزاد  به دست آورده رانیبا ارزش در ا یلیخ زیچ کیشود آن را انکار کرد اما من   یهست و نم

 یزندگ زیرفتن و همه چ رونی، بیذهن، قلب، عاطفه، احساس، خورد و خوراک، پوشاک، زندگ نجایباشد. ا

 ست،یممکن ن یوجه تصور آن در اردوگاه فرقه رجو چیاست که به ه یزیچ نیخودش است و ا اریآدم در اخت

 و خواست اوست. یبه رهبر یمعطوف و منته زیدر آنجا همه چ
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که  نی. نه استین شد، یم غیکه آنجا تبل یزیآن چ رانیا رایبازنگشتم ز رانیرا زودتر به اکه چ مانمیفقط پش من

 متفاوت است. یلیشد، خ  یم غیاما با آنچه که در آنجا تبل ستین یمشکل رانیدر ا

بود که از مناطق  لمیف کیبرنامه شامل پخش  نی. امیداشت یبرنامه اجبار کیهر دوشنبه  یبعد از ظهرها ما

ها و   دختران ولگرد، کارتن خواب ،ییها، مناسبات فحشا  یها، خودکش ها، طالق   دادگاه ن،یمعتاد ن،یرنشیفق

است که در  یزیهمه آن چ نیکه ا شد  یما پخش م یعنوان برا نیشده بود و تحت ا یبردار لمیامثال آن ف

 یم غیگونه تبل نیشد و ا  یما پخش م یبرا نیگذرد و ا  یروزمره مردم م یوجود دارد و به عنوان زندگ رانیا

آن ها  دیایبخش ب یهستند که ارتش آزاد نیخلق هستند و منتظر ا نیچشم به راه مجاهد رانیشد که اآلن همه ا 

 را نجات بدهد. 

معنا  چیدر جامعه در آنجا ه یعاطفه و احساسات است و عواطف جار یخلق قحط نیاردوگاه مجاهد در

کدام در آنجا  چیها ه نینسبت به خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادر، زن و بچه و اندارد. احساس  یمفهوم

 یرا م ریتصاو نیا ین فضا وقتی. ما در اابدی  یمعنا م یتحت اراده و خواسته رهبر زیندارد و همه چ یمفهوم

ً دار یکه جا میکرد  یکرده و احساس م هیگر میدید  و  میکن  یمبارزه م میما در اشرف خوب است و ما واقعا

 . میکن  یتالش م یدیطبقه توح  یبه جامعه ب یابیدست یکه برا میسرباز امام زمان هست

آمدم. نه ترس از  یا ترس و واهمه  کیخودم با  میایب رانیخواستم به ا  یمن م یها باعث شده بود که وقت نیا

ما مطرح شد و  یکه آنجا برا ییها با بحث  ینخواه یخبرها باشد. خواه نیو ا رندیکه مثالً ما را بگ نیا

 رانیبه ا یوقت میداشت کیدئولوژیا تساعت نشس 911به  کینزد یا که بعضاً تا هفته  یمدت یجلسات طوالن

ما شکل گرفته  یکه در آنجا برا ینگاه هیو مسائل را از زاو میها بود آن بحث  یهنوز متأثر از فضا میبازگشت

دادند و من از مرگ و زندان   یاست که آنجا نشان م یهمان شکل رانیواقعاً ا میکرد  یو فکر م میدید  یبود، م

کردم که در   یچگونه رو به رو شوم. من فکر م یا  جامعه نیگفتم با چن  یبا خودم م لکهنبود که واهمه داشتم ب

 ختهیکه به دار آو نمیب  ینفر را م 2که برسم  یدانیاند و به هر م  ها مردان و زنان معتاد افتاده  ابانیخ یهمه 

مجبور باشم  دیباشد شا ییزهایچ نیکردم اگر چن  یبودم و فکر م ییها صحنه  نیچن دنیاند. من نگران د شده 

 غلط کردم و دوباره به آنجا بازگردم. میدر قرارگاه اشرف بگو یبعد بازگردم و جلو یچند

 یکه از سو یکرد. در عراق در هتل دواریمرا ام یلیبا ما شد خ یرانیمقامات ا یکه از سو یبرخورد نیاول

که  دندیکامل از ما پرس یما قرار گرفته بود مقامات سفارت آمدند و در آزاد اریدر آنجا در اخت رانیسفارت ا

 یادار یکه کارها یبرو ییاروپا یرمثالً کشو گرید یبه کشور یخواه  یم ای یگرد  یبازم رانیبه ا ایآ

متأثر  رانینوشتم چرا که هنوز تصورم از ا یهراس و ترس کیبا  رانینوشتم ا یربوطه انجام شود. من وقتم

رسانه  چیدادند. ما آنجا به ه  ینشان م نیمنافق ونیزیبود که در اشرف به ما از تلو یونیزیتلو ریاز تصاو

ساعت در روز فرصت  4از حداکثر  شتریخود آن ها بود که آن هم ب انالو فقط ک مینداشت یهم دسترس یگرید

 کند.  دایفرصت فکر کردن پ یکس دیچرا که آنجا نبا میرا نداشت شیتماشا

است  یشب که خاموش 99و تا  یباش اجبار داریصبح ب میفقط کار هست. ساعت پنج و ن نیاردوگاه مجاهد در

 یها  نشست ،یجار اتیعمل یها نشست  ،یغسل هفتگ یها )نشست  یها شرکت کن در نشست  ای دیبا کسرهی

بود و حاال هم  ینظام ناتیقبالً تمر ایو ...(  و  یالتیتشک یها نشست  ،یاسیس یها  نشست ک،یدئولوژیا

 ها. نیو امثال ا یمثل نظافت محوطه و کشاورز یعموم یها  تیفعال
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را اما  نیانال خود منافقکرد و البته فقط برنامه ک  یها برنامه پخش م  به صورت تمام وقت در سالن ونیزیتلو

 یاش شما کم  یتکرار یها برنامه  یبه فرد بدهد که در اثنا یممکن است مجال زین ونیزیتلو یتماشا نیهم

فرصت فکر کردن به  گرید دیتر مشغول شو  متنوع یکه شما در تمام طول روز به کارها یوقت یول دیفکر کن

خارج از چارچوب مورد قبول  یو تفکر تیها قدرت هر ذهن  نشست نی. در ادیکن  ینم دایرا پ یزیچ چیه

 یم یمنته یویدن التیو تما یفکر کرد چرا که به زندگ دیخانواده نبا ی. درباره رندیگ  یسازمان را از فرد م

 میبخوان یغسل هفتگ یها و در نشست  میسیآن را بنو دیبا م؟یبکن دیچه با ابدی  یها راه م  شود، حاال که به ذهن

 یشود احساس و عاطفه تو به شهدا  یباعث م یکه به عواطف فکر کن نیاست. ا یکار زشت نیکه ا یتا بفهم

ن مادر یبنابرا ،یا  شود چرا که به مادرت فکر کرده کم  یکم شود، عاطفه و عشقت نسبت به رهبر یراه آزاد

را از چارچوب مورد دلخواه سازمان  است که ذهن تو یاسالم یحکم مزدور را دارد، مادر مزدور جمهور

 برد.  یم یگرید یکند و به واد  یآن جدا م یو رهبر نیمجاهد

نوع نشست  کی زین یهفتگ یها است. غسل  یغسل هفتگ یها  ثابت توبه در نشست یپا کیمادر  اصالً 

ها   نشست نیطلبکارانه گفت که ما ا شهیکرد مثل هم  یآن را برقرار م یوقت یاست. رجو گرید کیدئولوژیا

که مردها و زنان  نیا یرااست و ب یدر رابطه به مسائل جنس شتریها ب نشست  نی. امیده  یم هیرا به شما هد

کنند. در   یو عواطف مرتبط با آن منفک م یذهن آن ها را از مسائل جنس اورندیرا به کنترل خودشان در ب

اند، زن از شوهر جداست، شوهر از زن جداست و   همه زن و شوهرها از هم طالق گرفته نیاردوگاه مجاهد

 آن ها. یبچه از هر دو

 یدر مورد مسائل جنس یگناه کیحتماً در آن به  دیاست و هر کس با یاجبار یغسل هفتگ یها  نشست نیا

 میگفت  یبرند که ما به آن م  یم ینکند تازه بدتر است و او را به بخش یاعتراف یاعتراف کند و اگر کس

 یکردند و تحت فشار م  یمبردند آنجا چند روز با او صحبت   یبود که فرد را م ییها ". کانکس ی"بنگال

خودش بدتر از  نیسراغش آمده و او خواسته آن ها را پنهان نگه دارد که ا نیچن نیا یگذارندش که حتماً افکار 

 .دیایب به ذهن آدم یافکار نیبود که چن نیا

 تشیشرکت کند وضع یجار یها  اتیخواهد در عمل ینم دیبگو یهم بود و اگر کس یجار اتیعمل یها  نشست

 نیدرون ا یشود. جنگ و دعواها مانیخود پش یکه از کرده  ردیگ  یهمان است و آن قدر تحت فشار قرار م

است که در آن از  یدیتوح یشناس انسان  نی: "اندیگو  یکنند و م  یم هیتوج یشناس ها را به اسم انسان  نشست 

جمع به آن  جهیرا دارد." در نت یحکم رهبر« جمع»شود که سالح برتر است و   یاستفاده م« جمع»سالح 

 .یرو  ینم یجار اتیبه نشست عمل یا  که شما گفته نیسر آدم به اتهام ا یرو زندیر  یم یبزرگ

 یبود بر اثر "سالح جمع" مجبور به اعتراف ساختگ امدهیبه ذهنش ن ییاگر در طول هفته واقعاً فکر خطا یکس

خود  یبرا یشد معموالً به دروغ گناهان  یمتهم م یکرد به کتمان و پنهان کار  ینم یشد و اگر اعتراف یم

 د؟خواندن  یمختلف م یها  نوشتند و در نشست  یکردند و م  یدست و پا م

که در قاموس اشرف گناه و خطا باشد به ذهن  یفکر چیکه ه میر داشتاوقات؛ آن قدر در طول هفته کا یبعض

. ما یبرو یشد دست خال  ینم گرید ،یگفتند جمعه است و نوبت نشست غسل هفتگ  یم یوقت یآمد ول  یما نم

 یرا م یمسائل تکرار یکسریکه  میعادت کرده بود گریو د مینوشت  یاز خودمان م ییزهایچ کی مینشست  یم

گناه و  یکرد متهم بود که چرا به تعداد کم  یاعتراف م یبه گناهان کمتر یاگر کس ی. حتمیخواند  یو م مینوشت 
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که مثالً به  ینوشت  یاگر م ،یکرد  یخفت را در مقابل جمع تحمل م دیخطا اعتراف کرده است. به هر حال با

 دیبا ینوشت  یکه چرا؟ و اگر هم نم یدیشن  یفحش م دیزنم، فرزندم، مادر و خواهر، برادرم افتاده بودم با ادمی

 یقدر چشم چران باشد که ما به آن متهم م نیتواند ا  ینم یا جامعه  چیکس در ه چیه دینی. ببیداد  یپاسخ م

 . میخطا نکرده خودمان را متهم کن میو مجبور بود میشد 

همه  نیگونه است پس چرا ا نیواقعاً ااند، اگر   ذوب شده میاعضا در انقالب مر یهستند که همه  یها مدع آن

انقالب و ذوب  نیدهد که ا  ینشان م نیاند، ا انقالب ذوب شده  نیا یهستند که در مبان یافراد ینگران خطا

سرباز  گریزنش را طالق داده باشد د یساگر ک میانقالب مر یاست. طبق مبان یبیفر شدن همه دروغ و عوام 

گونه است چرا هراس دارند که افراد در  نیکند. اگر ا  یبه زن به عنوان کاال نگاه نم گریامام زمان است و د

از  یکنند واهمه دارند؟ چرا حت داریکه افراد با خانواده خود د نیکنند؟ چرا از ا  یخلوت خود به چه فکر م

 کنند؟  یم یریجلوگ شان انوادهافراد با خ یتماس تلفن

دهند   یکامالً دروغ است اجازه نم شانیدانند ادعا  یاند و چون م نقالب ذوب شده کنند که افراد در ا  یم ادعا

 لحظه به حال خودشان باشند. کیافراد 

 یاز نهادها یها بخش نیقرارگاه و ... ا تیها، حفاظت درها، امن  جاده یحفاظت منطقه، نگهبان ابان،یخ گشت

 نیاند ا ذوب شده  میکه در انقالب مر یافراد یبرا یگفت  یم یدرون قرارگاه هستند. وقت یتیو امن یمحافظت

ً ا ها  یاست که عراق نیا یها برا نیگفتند ا  یم ست؟یچ یهمه حصار برا ها  نیبه داخل حمله نکنند. واقعا

 از فرار اعضا؟! یریجلوگ ایها بود   یمقابله با عراق یبرا

مقر  یجلو ابانیدر خ یبرو یخواست یاگر م ای دیوارد شو ایاز در اتاق خارج  یخواست یشما در اشرف م اگر

نفر  کیو  یبرو یتوانست  یتنها هم نم نیهمچن ،یگرفت یحداقل سه تا امضا م دیبا یو بدو یخودت ورزش کن

به مشهد، تهران، شمال،  رانیبه ا مماه بعد از آمدن کیکرد... من   یتر و ارشدتر از شما مراقبت م مسئول 

 . یرو  یکس هم به من نگفت کجا م چیک رفتم و هبوشهر و خار

فارس به  جیهم در آغاز جنگ اول خل یا جنگ و عده انیکه بعد از پا مینفر بود 9411تا  9911حدود  ما

از  ندیآ  یهم که نم ینفر. کسان 911کمتر از  دیاند، شا  ها مانده نی. اآلن مگر چند نفر از امیوستیاشرف پ

 نیخواهد از مقر مجاهد  یم که یکه به ذهن هر کس یزیچ نیکه جذب شده باشند. اول نیترسشان است نه ا

که ما از  ندیگو  یها م نیچه بر سر من خواهد آمد. ا رونیرفتم ب نجایاز ا یاست که وقت نیا دیآ  یفرار کند م

چند نفر از آن ها که مسعود  دمیفرار کردم و به هتل رفتم د ی...من وقتدیآ  یچه بر سر ما م رونیب میبرو نجایا

 یلقمه نان فالکت م کی یاند و برا که در عراق آواره شده  نیا ایاند   شده کشتهگفت موقع فرار   یم یرجو

شان  رفتن  ای رانیشان به ا کنند و منتظرند تا مقدمات بازگشت   یم یراحت دارند زندگ یلیکشند در آن هتل خ 

 به اروپا آماده شود.

نکنند دارد  تشیبه کارش نداشته باشند و اذ یکار رانیآن که در ا یبرا یکه محمود دشتستان ندیگو  یهم م حاال

من را در  تیخانه ما و وضع رازیش دیایکند ب  یفکر را م نیکند، هر کس ا  یم تیحما یاسالم یاز جمهور

 .ندیآنجا بب
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 ست؟ین برادر

 ست؟یچ منظورت

 است؟ یمنظورت مسعود رجو ایآ

 ؟یکن  یسؤال را م نیچه ا یبرا

تو را به چهار  یو روان یروح ،یکجاست؟ به لحاظ ذهن یکه رجو یبپرس یتوان  یمطلقاً نم نیمقر مجاهد در

 . یبپرس یسؤال نیچن یتوان  یکشند. مطلقاً نم  یم خیم

و تا  میبا هم به اسارت درآمد 51ها بوده است و در سال   سال نیدوست من در ا نیکه بهتر یبا اکبر محب من

سؤال را با او در  نیدر خلوت هم جرأت نکردم ا یمن است حت قیرف نیو واقعاً بهتر میا به حال با هم بوده 

 بگذارم. انیم

ما داشت که آن  یبرا ینترنتیا ای یتلفن کیدئولوژینشست ا 92 ای 92زد،  بشیغ یکه مسعود رجو 86سال  از

که به واسطه آن ارتباط ما  یتیسا نیکه مثالً ا میبپرس میتوانست  ینم یکرد. ما حت  یاو را پخش م یهم فقط صدا

 یها م  یکینزد نیبرادر از هم یکه انگار صدا ییمثالً بگو یتوانست  ینم یبود؟ حت تیبرقرار شده بود کدام سا

 کشندت...  یم خیبه چهار م ییرا بگو نیآمد، اگر ا 

به وجود  یجو روان .یمسعود رجو یگریپول و د یکی ،یسؤال بپرس یتوان  یاصالً نم زیدرباره دو چ شما

 را به ذهن خودش هم ندهد. یسؤال نیجرأت طرح چن یاند که کس  آورده

 یتیکوچک معموالً در همان نهاد امن یکه خطاها میبه باال داشت نییاز پا یالتیما ساختار و تشک یتیلحاظ امن به

اطالعات  تیو امن یداخل تیامن یدو بخش کل یتیشد و به لحاظ امن  یکوچک خودمان حل و فصل م التیتشک

 . میداشت
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ً یتقر یعنی ست،یضد اطالعات ن یزیدر اشرف هر چکه بخش ضد اطالعات بود.  میبخش داشت کی اما  چیه با

و  گریسازمان از کجاست و د یکه منابع مال نیدرباره ا یکی زیاال سؤال درباره دو چ میندار یضد اطالعات

ندارند، سر  یاشرف به تو کار یتیو امن یاطالعات ینهادها گرید نجایاکه برادر مسعود کجاست؟  نیمهم تر ا

 نیاصالً چرا ذهنت به ا ؟یسؤال را کرد نیکه: "چرا ا یپاسخ ده دیاشرف است. با ضد اطالعاتو کار تو با 

ً محفل دار یاز کجا برا یذهن یچارچوب  یب نیشده است؟ ا دهیسو کش به  ای یتو به وجود آمده است؟ حتما

شده  دهیکش نجایکه ذهنت به ا یکن  ینم یجار اتیعمل ای یکن  ینم یگحتماً غسل هفت ؟یکن  یات فکر م  خانواده

 است."

آن که به اشرف و  یماه گفت: "برا ریبعد از خلع سالح در ت 86نشست بزرگ در سال  کیدر  یرجو خود

 کنم."   یفشار وارد نشود خودم را پنهان م ادیشما ز

 افتد،یب یهر اتفاق یرجو یاست که اگر برا نیا هیکنند اما اصل قض  یحرف را باور م نیلوح ا  ساده اذهان

 یم یپاشد. خود رجو  یاز هم م یکل مجموعه و فرقه رجو گریتفاق دهر ا ایباشد  یریخواهد دستگ  یحاال م

و نخ نبات کل فرقه با تمام سابقه و  رازهیاست، اصالً ش میتو مر نیاست، کجا جانش میمن مر نیجانش دیگو 

 وابسته است. یبه مسعود رجو تشیو ماه تیکل
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مان با ما نداشت و خارج از تصور ما بود. به هر   با برخورد خانواده یفرق میدیکه ما از دولت د یزیچ آن

که با ما  یو برخورد نجایا میآمد یما خورده بود به نام منافق. اما وقت یشانیمهر بر پ کیسال  61 یحال برا

 .ومکردم که از طرف خانواده طرد ش  یشد فوق تصور ما بود. من فکر م

 یخراب م دیاز اشرف برو یکه وقت دیو بزرگ هست یبه ما گفت: "شما آن قدر عال ینشست کیدر  یرجو

 شده بود. لیبه ذهن همه تحم نیخواهند شما را طرد کنند." ا  یخانواده شما هم م دیشو 

 کی یهستند حت یاسالم یما که از طرفداران پر و پا قرص نظام جمهور انیآن دسته از اقوام و آشنا یحت

 است. نیساله ما در جمع منافق 61از حضور  یبرخورد ناش نیا میبرخورد با ما نکردند که ما فکر کن

را بشناسند و بدانند کجاست و  یهستند که اردوگاه فرقه رجو یکم افراد یلیآمدم خ رانیکه من به ا یروز از

 ندیگو  یم یکه در فرقه رجو یدر حال ستیمهم ن زهایچ نیمردم ما ا یدر آن چه کاره است. اصالً برا یک

 رانیدرصد مردم ا 11اند که   یکنند و مدع  یرا نگاه م نیمنافق یآزاد یمایس ونیزیدرصد مردم تلو 11حداقل 

 اند!!! دوخته  یرزمندگان راه آزاد گاهیما هستند و چشم به اشرف پا انیاز حام

ً ن یمردم نیهستم خود هممن مجاهد خلق  ییتهران بگو یها  ابانیاز خ یکیشما در  اآلن با  زیکه بعضا

 نه؟  ای کنند یدارند تو را تکه پاره م هیزاو یاسالم یجمهور

از طرف  یو لطف هیهد نیا ردیتو را هم بگ زیکند که اگر همه چ  یرفتار م یطور شهیهم ی...مسعود رجو

سالح و  نیقرار شد اشرف خلع سالح شود مسعود گفت مرا تحت فشار گذاشته بودند و من از ب یاوست. وقت

عجب رهبر  ییگو  یبا خودت م یشنو  یحرف را م نیا یصاحب سالح، صاحب سالح را انتخاب کردم. وقت

دوباره  اورندیها هر وقت فرصت به دست ب نیا ونش،یزیو تلو یرجو یدارم. البته برخالف ادعاها ینینازن

 اند.  نگه داشته نیهم یها را برا نیو در اصل ا رندیگ  یسالح به دست م

 یمحمود دشتستان یبان با آقا دهید رانیا تیاز مصاحبه سا ییها بخش

 

 بعد از فوت پدر نوشت: یمحمود دشتستان یآقا

 یو در لحظه مماتش در کنار فرزند گم شده اش باشد. آرزو م اتشیاز ح ی. . . قسمت بود تا پدرم در بخش" 

 ."برسند یدر فرقه رجو رشانیپدران و مادران به وصال فرزندان اس یکنم که تمام
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 )قسمت اول(توهم بزرگی به نام آلترناتیو 

 

 یآرزو نیساختن مهم تر یعمل ،یآلبان تیدر اروپا و با مرکز نیگروهک منافق ژهیکار و نیمهم تر

  یهمان اصل ای (نیگزی)جا ویشناخته شدن به عنوان آلترناتاست که همان  یستیگروهک ترور نیسرکردگان ا

همواره از  یاستراتژ نییاز گذشته تاکنون در تع نیاست. همان گونه که منافق رانینظام ا نیگزیجا نیتر

دارند  رانینظام ا ویخود به عنوان آلترنات یدر معرف یسع یطیدر شرا زیاند، امروز ن زمان خود عقب بوده 

رفته و  نیاز ب یبه کل رانینظام ا یدر برانداز کایآمر ژهیو به و یغرب یکشورها دیها قبل ام که از مدت 

و  یاستحاله درون شتر،یاز نفوذ ب یریجلوگ ،یحدودسازبر حوزه م شتریعمالً ب رانیدشمنان ا یها طرح 

 اند.  متمرکز شده یالملل  نیب یانزوا

 

 نیا یها  یژگیو یو عقالن یمنطق یبررس نیسران منافق ویتوهم آلترنات یمسأله در بررس نیمهم تر اما

 نیاست؛ ا ویآلترنات انیجر کی گاهیدر جا یریقرارگ یالزم برا یها  از مؤلفه یگروهک به لحاظ برخوردار

ً با ویآلترنات کیکه   نیاز ا ریباشد. غ یها و سوابق  یها و توانمند  لیها، پتانس  تیچه ظرف یدارا دیاساسا

 رانیا یاسالم ینظام قدرمند، پرنفوذ و مقتدر به نام جمهور کی یبرا ویآلترنات گاهیجا یادعا نیموضوع منافق

 .استیدن یو حت ایدر منطقه غرب آس کایاراده آمر لیمانع در برابر نفوذ و تحم نیرا دارند که امروز بزرگتر

احتماالً مخالف  یا عده  ازین یدارد تا بتواند پاسخگو یبرجسته ا یها  به مؤلفه ازین یویآلترنات نیدر واقع چن

 .ردیخود بگ اریرا در اخت یبتواند پشتوانه مردم قیطر نینظام شود و از ا

گروهک  نیاست که ا نیشود، ا  یمحسوب م زیمسأله دوم ن یبرا یکامل حیکه خود توض نیمورد منافق در

در  شیها  گاهیدر سراسر مقرها و پا رویاز حدود پنج هزار ن یو با برخوردار یا ساختار فرقه  کیاساساً از 
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تجمع استعداد  نیتر  یاست. اصل هشد لیتشک ایآلمان و استرال ریکشورها نظ گریو د کایفرانسه، آمر ،یآلبان

 یشدت کنترل شده شکل گرفته و به گواهبه  یو در پشت حصارها یگروهک در کشور آلبان نیا ییروین

همچون ترس از  یلیبه دال ایفرار هستند  یبرا یمنتظر فرصت ای روهاین نیفرقه، اکثر ا نیها از ا  جداشده

چند هزار نفر همه  نیاند. ا  گروه مانده نیکهولت سن با ا لیلمستقل به د یعدم امکان زندگ ای ییعاقبت جدا

فرقه  نیبه ا وستنیحاضر به پ رانیکه اکنون در ا ییاستعداد قابل اعتنا چیه گریگروهک بوده و د نیا ییدارا

 باشد وجود ندارد. یستیترور

 یا همان فرقه  ایگروهک  کیبه  شتریندارند، بلکه ب یاسینظام س کی ویبه آلترنات یشباهت چیها ه  یژگیو نیا 

 رانیامکانات دشمنان ا نیاز کمتر یکیاش صرفاً به عنوان   یضد بشر یماند که با مناسبات و ساختارها  یم

 کند. فایبتواند نقش ا یرانیضد ا یاز طرح ها یا  در گوشه یروز دیتا شا افتهی اتیاجازه ح

تمام  شانیروهایجان ده ها نفر از ن متیکه به ق ییها و دست و پا زدن  کایآمر یبا همه کمک ها یحت نیمنافق

ً اراده  رایدهه نود را حفظ کنند. ز ییابتدا یها  در سال یخود در عراق بحران گاهیشد، نتوانستند پا صرفا

 شد. ییبود و البته که اجرا شا هیاز خاک کشور همسا یگروه حت نیبر دور کردن ا یاسالم یجمهور

داشته باشد.  ینظام ای یاسیورود به عرصه س یها را برا  یاز توانمند یحداقل کی دیبا ویآلترنات تیو در نها 

واضحات است. صحبت در  حیکه توض رانیگروهک در ا نیا تیو محبوب تیصحبت در مورد عدم مقبول

خورده   شکست ،ینزوم ،یاکثراً ناراض ییحول اعضا زیفرقه ن نیا یو نظام یاسیس یها  ییمورد توانا

 التیتشک نیاجبار در ا ای یسال است که اکنون از سر ناچار 21از  شیب یسن نیانگیبا م یو روان یروح

 اند.  مانده 
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سازمان  یآن ها همان مقرها یاختفا یکه دست آلوده به خون دارند و تنها محل امن برا یاز سرکردگان ریغ

حاضر به  یرفتن ندارند، کس یبرا ییجا گریعمر د یروزها نیکه در واپس رزنیو پ رمردیپ یا است و عده 

خود  اریدر اخت زیرا ن یدر آلبان دخو یسه هزار نفر اعضا -همان دو  نیتر منافق  قی. به عبارت دقستیماندن ن

ها و  خانمان   یب ابانگرد،یخ انیاستفاده از گدا لیآن ها حساب باز کنند. دل تیظرف یتوانند بر رو  ینداشته و نم

 نیهم لیاز جمله دال زین نیمنافق یها شیکشورها در هما گریتبعه د انیدانشجو نیها و همچن  کارتن خواب

 است. یضعف فرقه رجو

 

و اساساً هر  رانینظام ا ویکه بتواند به عنوان آلترنات نیا یرا برا یا شاخصه  چیه یواقع گروهک رجو در

کرد که  انیگونه ب نیا یتوان حت  یم یاسیس اتیادب یارهایمطرح شود، ندارد. با مع یگرید یاسینظام س

شاخصه  یستیسابقه اقدامات ترور افرقه ب کی. رندیگ  ینم یجا زین ونیاپوزس یدر رده گروه ها یحت نیمنافق

 یرفتار نکرده و به جا زین ونیاپوزس کیگاه مانند   چیه نیکه منافق نیندارد، خصوصاً ا زیرا ن ونیاپوزس یها 

 رانیدشمنان ملت ا یبه عبارت ای یستیونیصه میو عربستان و رژ کایاتکا به ملت خود به دامان عراق و آمر

 اند.  نقش کرده یفایها ا آنپناه برده و مطابق با اهداف 

 رانینظام ا ویآلترنات گاهیدر جا یریقرارگ یبرا یستیفرقه ترور نیا یبه عنوان تالش ها تیدر واقع آنچه

پراکنده و  ونیاپوزس انیاست که صرفاً بتواند در م یشیو نما یغیاز اقدامات تبل یا شود، مجموعه   یشناخته م

  یم روزیپ رانیدشمنان ملت ا یو معنو یادم یها  تیسربلند کرده و در رقابت تصاحب حما رانیناتوان نظام ا

 شود.

 خبرنگاران جوان باشگاه
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 ؟یآزاد یکن یم یکه زندگ یدر مقر ایرضا جان آ

 

 :دیگو ی( میدر فرقه رجو ری)اس یرضا باللخطاب به برادرش  یدر نامه ا  یبالل یمرتض یآقا

شما  ینامه برا نیکه تا به حال چند یباش انیخواهم در جر یرضا جان حال شما چطور است؟ فقط م! سالم

 .دیبه دست من نرس یجواب چیارسال کرده ام و از شما ه

من  !؟یبر یبه سر م یتیدانم در چه وضع یمن نگران شما شدم. نم یکرونا در کشور آلبان یماریب وعیش با

 ….نگرانت هستم 

شما اجازه  م،یبر یاآلن که در عصر ارتباطات به سر م ؟یریگ یاز شما داشتم چرا با من تماس نم یسؤال

ً اگر آزاد هست ؟یآزاد هست یکن یم یکه زندگ یو در مقر یشما در کشور آلبان د؟یتماس دار چرا  یواقعا

و از  یکرد یهمه سال خودت را زندان نیا ؟یروز انداخت نیرضا چرا خودت را به ا ست؟یاز شما ن یخبر

همه ظلم به  نیکه ا یخودت دار یبرا یجواب ای. آیانسان آزاد خودت را محروم کرد کیکردن مثل  یزندگ

 … یخودت کرد

 ی. من شماره تماسیدینفهم یاز زندگ یچیسوزد که ه یدادند. دلم به حالت م بیبه چهل سال تو را فر کینزد

نشده. آزاد  ریخودت را نجات بده هنوز د میخواهم به شما بگو یفقط م رمیاز شما ندارم که با شما تماس بگ

 کن و آقا باال سر نداشته باش. یزندگ

 .است که رضا حالش خوب است نیدهم ا یکه به آن ها م یتنها جواب رندیگ یسراغ شما را م لیاهل فام همه

 .یو خودت را نجات ده یریخودت بگ یبرا یدرست میتصم دوارمیام

 شهرستان اراک – یبالل یمرتض برادرت
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 هما خدابنده –خلق و کودکان  نیسازمان مجاهد

 

 یهما خدابنده درست هم زمان با انقالب اسالم 

انگلستان به  وکاسلیدر شهر ن 9952در سال  رانیا

خدابنده در انجمن  میآمد. آن زمان پدرش ابراه ایدن

 نمود. یم تیخارج از کشور فعال یاسالم

به صورت  9951خدابنده در تابستان سال  میابراه

که آن را  یرجو یستیتمام وقت به فرقه ترور

 یم ستیالیدوست و ضد امپر هنیو م یاسالم

و به دستور سازمان، همسر  وستیپنداشت پ

 میسال و ن کیکه آن زمان  –و فرزندش  یسیانگل

 داشت، را ترک کرد.

 

 بار نیاول یهما با پدرش برا ییآشنا

ساله بود که از وجود پدر مطلع شد و  ازدهی هما

خود را مشاهده  یبار شناسنامه اصل نیاول یبرا

رفت. در  یبه مدرسه م یگریکرد. او با نام د

خود نوشت که از نام و نشان پدر  یمدرسه در انشا

معلوم شده  شیاکنون که برا یخبر بود، ول یخود ب

 داند او کجاست. ینم ستیکه پدرش ک

بار مادربزرگ هما او را به بغداد  کیاز آن  بعد

تا بلکه هما بتواند  دیهتل اقامت گز کیبرد و در 

 نیکوتاه با حضور مسئول داری. چند دندیپدرش را بب

 یپدر و دختر صورت گرفت. هما با چشمان نیب

امکان رفتن تا  یکه پدر حت یاشکبار در حال

را نداشت، بغداد را ترک  عتیمشا یفرودگاه برا

 کرد.

خلق مدام از  نیبعد سازمان مجاهد یها سال

خواست تا دخترش هما را به  یخدابنده م میابراه

اجازه  لیدل نیو به هم دیجذب نما التیداخل تشک

داد تا او  یم یرا به و یمحدود اریارتباطات بس

هما را به تظاهرات و جلسات سازمان دعوت کند 

 .ندکار نداشت نیبه ا یلیاما پدر و دختر هرگز تما

 92خدابنده در سوئد بود، هما که  میکه ابراه یزمان

عمه اش مرحومه سودابه  قیسال داشت از طر

کرد. سودابه که  دایخدابنده از مکان پدر اطالع پ

معالجه به لندن رفته بود به دنبال برادرانش  یبرا

گشت که متوجه شد آن ها به  یو مسعود م میابراه

تماس  ازماناند. با سرپل س وستهیخلق پ نیمجاهد

. هما همراه افتیرا در سوئد  میگرفت و رد ابراه

هتل اقامت نمود  کیبه سوئد رفت و در  با مادرش

 اریبتواند پدر را مالقات کند. مالقات بس دیتا شا

ً توسط پدر با خود هما در مقر  یکوتاه صرفا

 سازمان انجام شد.

خدابنده در عراق بود مطلع شد  میکه ابراه یزمان

 یبرا یدر بغداد نامه ا یسرخ جهان بیکه دفتر صل

الزم همراه با  هاتیاو دارد. او بعد از انجام توج
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مراجعه کرد و  بیسازمان به دفتر صل نیمسئول

کرد. هما در نامه خود به پدر  افتینامه را در

است  لیمانوشته بود که قصد دارد ازدواج کند و 

و شماره تلفن داده بود.  ردیتماس بگ یکه پدر با و

ه هما خدابنده تماس گرفت متوجه شد ک یوقت

مدت  نیا یسرخ ط بیصاحب دو فرزند است. صل

گذاشت تا نامه  یسازمان فشار م یمدام رو یطوالن

سازمان  نیرا رأسا به دست پدر برساند و مسئول

 نیا رشیپذ هکردند تا باألخره مجبور ب یامتناع م

 موضوع شدند.

 هیسور تیخدابنده در مأمور میکه ابراه یزمان

فرقه  نیمسترد شد، مسئول رانیو به ا ریدستگ

به  یبه سراغ هما که فرزند سومش به تازگ یرجو

 رانیآمده بود رفتند و به او گفتند که پدرش در ا ایدن

اعدام  یشکنجه بوده و قرار است به زود ریز

شرکت در  یشود، و از او خواستند تا برا

او را  یبه لندن برود و حت یاعتراض اهراتتظ

 رانیمقابل سفارت ادر  یبه خودسوز قیتشو

 کردند.

گرفتند و به  یمدام مراجعه کرده و تماس م آنان

 یاعتراضات هما و مشکالت و مسائل او توجه

مسعود خدابنده  شینداشتند، هما در تماس با عمو

گستاخ و  اریبس نیگفت که فرستادگان مجاهد یم

شود. باألخره  یهستند و جواب نه سرشان نم حیوق

 عاطال سیکه به پل نیبه ا دیدهما مجبور شد با ته

از شر آنان خالص شود. آنان  یخواهد داد تا حد

دارد و  رخواریکه او کودک ش نیبه ا یتوجه چیه

 همسرش از صبح تا شب سرکار است نداشتند.

 دهیکوتاه پدر را د ییکه فقط چند بار به مدت ها هما

با او صحبت کرده بود اقدامات خود را شروع  ای

مراجعه کرد  یاسالم یکرد. او به سفارت جمهور

 کیشد و بعد از  نیحال پدر در زندان او یایو جو

 رانیسال همراه با شوهر و سه فرزندش عازم ا

 یم نگسازمان که همچنان به او ز نیشد. مسئول

است  رانیمتوجه شدند که او عازم ا یزدند وقت

کار منع  نیش کردند تا او را بترسانند و از اتال

 .ندینما

با  ن،یبا پدر در زندان او داریعالوه بر د هما

مالقات کرد و تالش نمود تا  زیپرونده او ن یقاض

پدر  ییتواند به پرونده قضا یکه م یبه هر نحو

 کمک کند.

 نیبازگشت به انگلستان هما خود با مسئول در

 طیپدر و شرا تیسازمان تماس گرفت تا وضع

هرگز  گریاما آنان د دیبازگو نما شانیرا برا رانیا

 به تماس ها و مکاتبات او پاسخ ندادند.

است. او اکنون  یخدابنده هم سن انقالب اسالم هما

 یپنج فرزند است. او در حال حاضر زندگ یدارا

 ندیخوشا شیبرا یدارد اما خاطرات کودک یخوب

که  نیدختر ا کی یبرا دیگو یم شهی. او همستین

تماس و  چیکند و ه ینداند پدرش کجاست و چه م

سخت است. اما سخت  یلیدر کار نباشد خ ینامه ا

خلق  نیبود که سازمان مجاهد یتر از آن برخورد

کردن او  یخواست با قربان یبا او داشت که فقط م

 مسأله خودش را حل کند.

او بود  یخوش شانس بود که مادربزرگش حام هما

 کیبار آورده بود. او  اریو او را مستقل و هوش

است و در انگلستان صاحب  دیمسلمان معتقد و مق

کرده و  سیاست که خود تأس یمؤسسه آموزش کی

سال چهارم  مانی. پسر بزرگش سلدینما یاداره م

 نیو حافظ قرآن است. پسر دوم صالح الد یپزشک

حه است. دخترش صال کیمکان یدوم مهندس لسا

 یو محمد پسرها میاست. ابراه یدانشگاه شیپ

 روند. یو دبستان م رستانیهستند که به دب یبعد

 انینادعل عاطفه
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 (یدر فرقه رجو ری)اس یمیقد یمرتض یآقامادر  ) استان زنجان( یکانیخانم فاطمه پ

 

 

 مادرم کی  من

 .نمیگذارند پسرم را بب ینم نیسال است که مجاهد 93

 .دیبا فرزندم به من کمک کن دارید یخواهم برا یشما م از
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 خوراند! «انوریس»که به فرزندانش  ی؛ دروغ باف«گوبلز» 

 

 

وزیر تبلیغات دولت نازى آدولف هیتلر بود كه پس از خودكشى پیشواى اعظم حزب « ژوزف گوبلز»"دكتر  

پیش از هر « گوبلز»نازى ابتدا ترتیب مرگ هر شش فرزندش را داد و سپس خود را به كام مرگ فرستاد. 

به اصل یا تكنیك  تچیز به واسطه بیان شورانگیز و عقاید شفاف ضد یهودى اش شهرت دارد. او در تبلیغا

كه به بخشى از حقیقت معتقد بود. براساس این اصل بایست یك دروغ را آن قدر تكرار كرد « دروغ بزرگ»

 بدل شود.

به دنیا آمد. پدرش « راین لند»در منطقه كاتولیك نشین منطقه  9812اكتبر  61در « ژوزف گوبلز پل»

نام داشت. او در كودكى زانوى خود را به تیغ جراحان « ماریان»حسابدار بود و مادرش « فردریش گوبلز»

 لكرد پاى چپ شد. سپرد كه با موفقیت انجام نشد و دچار نقص در عم

همین دلیل زمانى كه با شور و شوق فراوان براى نام نویسى در ارتش و شركت در جنگ جهانى دوم به  به

پادگان حزب نازى رفت با جواب رد مسئوالن مواجه شد. پس از این ماجرا رو به تحصیل آورد و موفق شد 

عنوان یك روزنامه نگار  هفارغ التحصیل شود و ب« هایدلبرگ»با اخذ درجه دكترا از دانشگاه  9169در سال 

شروع به فعالیت كرد و سال هاى متوالى در تالش بود تا خود را به عنوان یك نویسنده مطرح كند و حتى اقدام 

رسماً به عضویت حزب نازى درآمد و در ابتداى امر  916۶كرد. او در سال « مایكل»به چاپ رمانى به نام 

پس از چندى به یكى از حامیان او بدل شد. با نگاهى گذرا  مابه مخالفت پرداخت ا« هیتلر»با رهبرى شخص 

 قائل بوده است.« آدولف هیتلر»به دفترچه خاطرات او مى توان دریافت كه احترام فوق العاده اى براى 

ازدواج كرد كه از ازدواج قبلى خود صاحب « ماگدا كواندت»او با بیوه اى به نام  9199دسامبر سال  در

پیشرفت كرد. او تنها فرزند خانواده است كه « اس اس»بود و بعد ها تا مدارج باالى « لدهرا»پسرى به نام 
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حرف و حدیث بسیار است و  «واندتماگدا ك»جان سالم به در برد. درباره مادر او « گوبلز»از خانواده كشى 

 مى دانند. « آدولف هیتلر»بسیارى او را دلباخته 

 

 دواج اولشگوبلز و پسر ماگدا از از خانواده

در به قدرت رسیدن و بر سر قدرت ماندن حزب نازى انكارناپذیر است. او با خلق روش هاى « گوبلز» نقش

نوین تبلیغاتى موفق شد تا ایدئولوژى نازى را به روشى مناسب و در قالبى دلچسب به مردم آن زمان ارائه 

از برلین و از مرتبطین با  انخراج یهودیبود از عاملین اصلى ا« ضدیهود»كند. او كه از سردمداران تفكر 

 به شمار مى آید. « راه حل نهایى براى مسأله یهودیان»

مشهور است. او در ابتداى فعالیت اش در وزارت « دروغ بزرگ»در تبلیغات امروزه با نام « گوبلز» تكنیك

را « برنهارد وایس»لین را برعهده گرفت و در گام اول رئیس پلیس بر« آنگریف»تبلیغات مسئولیت روزنامه 

 داللتى ضمنى دارد.  ودىخواند كه در زبان آلمانى بر اعتقادات یه«  Isidorآیسى دور »با پیشوند 

است و او براى مدت طوالنى « وایس»آن زمان به تدریج باور كردند كه این پیشوند بخشى از نام واقعى  مردم

 مورد استهزا و گاه كینه مردم قرار گرفته بود.

همچنین به بهره تبلیغاتى از رسانه هاى ارتباط جمعى مانند رادیو وقوف كامل داشت و به همین دلیل  «بلزگو»

تعداد فراوانى رادیو هاى ارزان قیمت در سطح كشور پخش كرد كه به ظاهر چند موج داشتند اما در واقع تنها 

« رایش»وفق به تبلیغ گسترده تفكرات م هقادر به جذب امواج رادیوى داخلى حزب نازى بودند و به این وسیل

رادیو »شد و در همین حال با استفاده از امواج كوتاه بسیارى از دیگر كشورهاى منطقه را نیز تحت پوشش 

در قبال انتشار خبرنامه، فیلم و كتاب به شدت سختگیرانه عمل مى كرد « گوبلز»قرار داده بود. « حزب نازى
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« گوبلز»نبود كه قبل از انتشار از زیر تیغ سانسور وزارتخانه تحت االمر  و هیچ كتاب و فیلم و خبرنامه اى

و تحوالتى كه وى در صنعت تبلیغات به وجود آورد « گوبلز»نگذشته باشد. به هر حال مورخان جهان براى 

 احترام زیادى قائلند. 

 

وفادار ماند و از « هیتلر»از وارد جنگ شدن با انگلستان ناخشنود بود اما همچون گذشته به « گوبلز»اینكه  با

حمایت هاى او نیز بهره مند شد و توانست به قدرت باالیى در حكومت دست پیدا كند. او كه از طریق 

رفتن قدرت نظامى آلمان و  لیلتحوزارتخانه اش تمام جنبه هاى فرهنگى جامعه آلمان را تحت نظر داشت با 

كوتوله »شكننده ظاهر شدنشان در مقابل روسیه به تدریج ابهت خود را از دست داد و مردم آلمان به او لقب 

و همسرش « گوبلز»اقدام به خودكشى كرد « آدولف هیتلر»دادند. پس از آن كه « دلقك اخمو»و « بدخواه

گرفتند و پس از كشتن هر شش فرزندشان خود در مقابل سربازان  هتصمیم به انجام نقشه اى از پیش تعیین شد

 تحت امرشان ایستادند و فرمان قتل خود را صادر كردند. 

 

 اجساد فرزندان گوبلز یاس باال ارتش اس سربازان
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در بسیارى از نشریات جهان به چاپ رسید. اجساد خانواده گوبلز به « گوبلز»صورت متالشى شده  عكس

 به صورت مخفیانه سوزانده و توسط روس ها دفن شد. "« اوا براون»و « هیتلر»همراه 

آلبرت اشپر  یآلمان ناز حاتیتسل ریخود از جمله وز کانیبه نزد یاول آلماِن ناز یگوبلز ملقب به بانو ماگدا

 کنند. یاست، زندگ یها خال  یو ناز تلریکه از ه ییایدر دن شیندارد بچه ها یلیگفت که تما

و پروپاگاندا را با هم  یسرگرم شوند. او سرگرم دیکه متقاعد شوند، با نیدانست قبل از ا  یم ی"گوبلز به خوب

 یم غیرا تبل یا گوبلز فرقه  ز،یاز هر چ شیببود.  امدهیاز آن به دست ن شیکه هرگز پ یکرد به طور قیتلف

 کی تلریرا با استفاده از تمام اشکال رسانه ساخته بود. ه ریتصو نیا بود. «شوایپ» شیکرد که مختص ستا 

که کارساز  یقیانداخت. تلف  یچنگ م احساساتو  یا تفکر گله بود که به  کیزماتیقدرتمند و کار تیشخص

به  یادیآن هاست. اعتراض ز یدارد که بتواند مردم را قانع کند که منج یبه رهبر ازیبود. پروپاگاندا ن

 نیرهبر ا یعجله داشته باشند. وقت انیهودیدفاع از  یمردم برا دیرس  یشد، به نظر نم  یاو نم یپروپاگاندا

تواند او را تکان   ینم زیچ  چینمود که ه  یطور م  نیو تاب بر مسند قدرت نشست، ا  چیو پر پ دیفرهنگ جد

شناختند.   یم اها فقط پروپاگاندا ر  یوجهه او را باالتر برد. آلمان و آلمان ست،یناشا یدهد. در واقع رفتارها

جوانان »به نام  یو رژه فراگرفته بود. از آن طرف گروه  کلمات پر زرق و برق زیرا ن «شوایپ»دور و بر 

حال در معرض  نیشدند و در ع  یمتنوع سرگرم م حاتیتفر و ورزش و یوجود داشتند که با باز «تلریه

دادند. مهم   یبا طناب دار تاوان م یاغی نرفت و جوانا  ینم شیهم خوب پ شهیمداوم بودند. هم یفکر نیتلق

  یپروپاگاندا ب رایکرد ز  یوارد نم یا  خدشه  شوا،یهرگز به پ یاعتبار  یشد، ب  یبرمال م ییها  نبود چه دروغ

پرتاب  یگوبلز محقق شده بود. پروپاگاندا سکو وزفیپاول  له،یهمه به لطف ارباب ح نیاو بود و ا یحام وقفه

پروپاگاندا به تب و تاب  لهیو تنها به وس یممکن است مردم بدون اعتقاد و باور قلب ایآبود.  یزو حزب نا تلریه

 امر ممکن بود... نیاز نظر گوبلز ا فتند؟یب

آن شده و  میتسل تیکه در نها دیرا چنان به مردم صادقانه  القا کن دهیا کیاساس پروپاگاندا بر آن است که ... »

روش کار او  یادینقل قول از گوبلز تا حدود ز نیا.« زندیآورده و هرگز نتوانند از آن بگر مانیمطلقاً به آن ا

تواند   یصبورانه و به سخره گرفتن مخالفان است، م یروفادا ازمندین یاسیس یکند. پروپاگاندا  یم انیرا نما

 ازمندیحال ن نیکند اما در ع یسیبازنو ایداده  رییرا تغ خیکند، تار لیرا به دوست امروز تبد روزیدشمنان د

ها و رسوم گذشته   حاضر باشد تمام ارزش دیتابد. فرد با  یمزاج را برنم  یاست و افراد دمدم یاعتقاد راسخ

کند تا   یم یاذهان مردم را دستکار ق،یو حذف حقا کیمبهم و تار یها  بگذارد. پروپاگاندا با دروغ پا ریرا ز

  دهیچیو به مراتب پ رود یدادن فراتر م بیفر ایطرف ماجرا را باور کنند. پروپاگاندا از متقاعد کردن  کیتنها 

 تر است."

 

 

 

 

 

 

شود تا مخاطب مورد نظر به  یدروغ بزرگ، كوشش م یدر فریب با استراتژ

 یدرون یمتفاوت با واقعیت سوق داده شود. این فضا یروان یسمت یك فضا

مورد نظر بدون  نیمخاطب ایساخته و پرداخته شود كه گروه  یا  باید به گونه

القا شده مورد قبول و  میمقاومت در آن فضا قرار گرفته و مفاهیم و عال

 پذیرش او باشند.
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 نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق:موارد "

 نیا نیمجاهد نیکند، مسئول یپرداخت م یخود در آلبان یبه اعضا وروی ۰11 انهیماه نیسازمان مجاهد -9

که از ما جدا  یبا کسان ایبا خانواده خود و  ایکرده اند که اگر بخواهند سازمان را ترک گفته و  دیافراد را تهد

 افراد تمام وقت تحت کنترل هستند. نیآن ها قطع خواهد شد، ا انهیشده اند ارتباط برقرار بکنند، حقوق ماه

ندارند.  یریگ میتصم یبرا یاریاخت چیآن ه یاست که اعضا یفرقه ا التیتشک کی ن،یسازمان مجاهد -6

 یجمع یبه رسانه ها یاست که از هر گونه دسترس یادیز انیهستند، سال ریفرقه اس نیکه درون ا یانیرانیا

و  نترنتیتلفن، ا ون،یزیوتل و،یامکانات مثل راد نیتر ییسازمان، از ابتدا نیا یمحروم بوده اند. اعضا

شده  نیشده و دست چ فیشود، تحر یگروه داده م نیا یهم که به اعضا یروزنامه محروم هستند. اخبار

ندارند  یالملل نیب نینسبت به حق و حقوق خود و قوان یگونه آگاه چیفرقه ه نیا یاعضا لیدل نیاست. به هم

 .رندیبگ میکه بتوانند آزادانه و آگاهانه تصم

فرقه،  نیجدا شده از ا یاعضا یتمام هیاز درون و شانتاژ عل دیفرقه، با اختناق و سرکوب شد نیرهبران ا -9

فرقه را  نیفرقه از ترس مجازات جدا شدن، ا نیا یکرده اند که اعضا جادیا التیدر درون تشک یدیترس شد

 یشوند، مانند برگزار یروبرو م یدیشد یخواهند جدا بشوند، با مجازات ها یکه م ییکنند. اعضا یترک نم

 یموارد ینشست ها و در ادامه، زندان و شکنجه و حت نیو ضرب و شتم افراد در ا ییمغزشو ینشست ها

 و اعدام شده اند. ستیافراد سر به ن نیبوده که ا

 ییمغزشو یاهرم ها، نشست ها نیاز ا یکیکند.  یم ییرا مغزشو شیاعضا یادیز یفرقه، با اهرم ها نیا -4

 ییخود را پر از دروغ کرده است، دروغ ها یو تکرار مکرر، مغز اعضا یطوالن انیسال یاست. ط یطوالن

قرار  بیو دولت عراق، تحت تعق رانیشود، توسط وزارت اطالعات افرقه جدا  نیاز ا یکه هر فرد نیمثل ا

فرقه را  نیفرقه از ترس جانشان ا نیا یاعضا ل،یدل نیشود. به هم یو شکنجه و اعدام م یو زندان ردیگ یم

 کنند. یترک نم

 نیارگان ب چیکنند تا ه یرا مخف نیو مجروح مارانیب تیدر تالش بودند که وضع شهیفرقه، هم نیرهبران ا -5

و  مارانیب نیمرگ ا یفرقه پاسخگو نیداشته باشد تا ا یفرقه دسترس نیا نیو مجروح مارانینتواند به ب یالملل

 فانوس رانیا تیسا – یغالم میکر                                                                       نشود." نیمجروح
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دارد تا  ازیاست که مادر فرشته به وجود او ن ی)استان گلستان(: "اآلن زمان زاده یمحمد یحاج مهد

 نیتواند بخوابد را همراه او باشد که متأسفانه چن ینم یماریرا که از درد ب ییدست او باشد و شب ها یعصا

 .میکن یم یزمان را ط میدخترمان دار دنیبدون د یآخر عمر نینشد و ا

 

 (یدر فرقه رجو ریزاده ) اس یفرشته محمد خانم

چهره اش شکسته شده. لعنت خدا  یلیشده و خ ینطوریکه ا دهیکش یسال ها چ نیتو ا نیمن بب ینوا یب دختر

را به سر فرزندم آورده و او را آواره کرده اند و از خانواده،  یروز نیباد که چن یرجو میبه مسعود و مر

باشد را از او گرفته اند. دخترم  شمن و مادر شیپ ستیبا یرا که م ییدور نموده اند و روزها لیدوست و فام

داده اند و به همراه خانواده  لیتشک یخودشان زندگ یکه برا نیسرزم نیتوانست مانند تمام دختران ا یم

آزاد  یسران فرقه حق زندگ یداشته باشد ول یخوب یخودش زندگ یبرا ندینما یم یزندگ یخودشان به خوش

خائن به باد دادند و با ربودن  یرجو میما را مسعود و مر یها یوشسلب نمودند. متأسفانه تمام دلخرا از او 

 دخترمان از ما گرفتند."
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 حقوق بشر پارلمان اروپا  تهیکم ریز سیآرنا، رئ ایانجمن نجات به خانم مار رعاملینامه مد

 

 است:  ریبه شرح ز یمتن نامه به فارس ترجمه

 حقوق بشر پارلمان اروپا  تهیکم ریز سیآرنا رئ ای"خانم مار

  زیعز خانم

 احترام  میسالم و تقد با

سازمان در  نیخلق مستقر در اردوگاه ا نیسازمان مجاهد یاعضا دهیدردمند و رنج کش یجانب خانواده ها از

خود با  یکه دارد از ارتباط اعضا یرفتار فرقه ا لیسازمان به دل نیبه اطالع شما برسانم که ا لمیما یآلبان

 آورد.  یخارج، خصوصا با خانواده و دوستان، ممانعت به عمل م یایدن

 گریو د رانیخلق در ا نیمجاهد یاعضا انیهزار تن از بستگان و آشنا 99از  شیب یبه امضا یطومار رایاخ

خلق شده بودند.  نیخود در اردوگاه مجاهد زانیخواستار ارتباط با عز یکه از دولت آلبان دیکشورها رس

و  ییایمقامات آلبان یاز هزار نامه به صورت جداگانه با ارائه عکس و مشخصات و مدارک برا شیب نیهمچن

 افتیدر یدرخواست ارسال شد اما متأسفانه پاسخ نیبا طرح هم یالملل نیو ب ییاروپا یارگان ها نیهمچن

 . دینگرد
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را  ییها تیخواسته ها نکردند بلکه رسانه ها و شخص نیبه ا یخلق نه تنها توجه نیسازمان مجاهد نیمسئول

و تهمت قرار دادند و متأسفانه  نیو توه دیصحه گذاشته بودند را مورد تهد یخواسته حقوق بشر نیکه بر ا

 دارد.  یستیفرقه ترور نیبا ا یرمنطقیغ یهمکار یدولت آلبان

 زانیم لیخواسته هنوز به دل نیاروپاست اما ا هیدر اتحاد تیخواهان عضو یکه کشور آلبان دیهست انیجر در

نکرده است.  افتیالزم پاسخ مثبت در یکشور و نداشتن استانداردها نیا ییو قضا یفساد در دستگاه ادار

 یخود را نقض م یاعضا یحقوق انسان نیتر هیاول یکشور که حت نیدر خاک ا یستیفرقه ترور کیحضور 

 باشد.  یاروپا م هیاتحاد نیمسئول یکند موجب نگران

نموده و بر  یریخصوص موضع گ نیدرخواست دارم در ا ییاروپا یمقام حقوق بشر کیشما به عنوان  از

باشد  یسازمان در کشور خود م نیکه مسئول ا یو از دولت آلبان دیخواست برحق خانواده ها صحه بگذار

با فرزندان خود  یرتباطا چگونهیه دیکه چرا مادران و پدران سالخورده بعد از بعضا چهار دهه نبا دیسؤال کن

 داشته باشند. 

 نامه هستم. نیصبرانه منتظر پاسخ شما به ا یب

 " 1212سپتامبر  3-انجمن نجات  –خدابنده تهران  میابراه -ارادتمند  

 

 

 

، اقدام به ترجمه و درج 1212سپتامبر  6، در شماره Gazeta Impakt  مپکتیگازتا ا ییایآلبان هینشر

 آرنا نمود. ایخدابنده به خانم مار مینامه مهندس ابراه
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 یدیسع ییحی دیشه

کرده بود و من  متیبه تهران عز یسالگ 99پسر عمه من بود. او از  دیسع :یدیسع ییحی دیشه همسر

سپس  م،یسال در عقد بود کیازدواج گرفتند. به مدت  نیبه ا میمان تصم  از او نداشتم. خانواد ه یادیشناخت ز

با اخالق بود که  دیم. آنقدر سعیدر روستا برگزار کرد ییبایساده و ز ی. عروسمیرا گرفت مانیدر روستا عروس

 اش خدمت به خانواده و مردم بود.  یرا از دست دادم. همه زندگ رینظ  یب یهمسر میتوانم بگو  یفقط م

بود و در تهران  یدندانپزشک تجرب دی. سعمیمشترک را شروع کرد یو زندگ میعازم تهران شد دیو سع من

امام را  یاش بود. مدام نوارها  یانقالب یها  تیفعال د،یمطب داشت؛ اما با آغاز انقالب، تمام کار و همت سع

شنبه و   هم وارد جهاد شده و پنج قالبان یروزیکرد. پس از پ  یرا پخش م شانیا یها  هیداد و اعالم  یگوش م

 رفتند.  یاراک م یجمعه هر هفته را به همراه همکارانش به روستاها

. به دیبه شهادت رس نیمنافق یستیدر محل کارش به دست عناصر گروهک ترور 9924اسفند  91 خیتار در

 ور کردند.و برادرش را تر دیکه مطب خلوت شد، سع یوارد محل کارش شدند و زمان ضیعنوان مر

 یبلند یدر از هم جدا شده بود. ناگهان صدا کیبود و تنها به واسطه  یکیمان  کار همسرم و خانه  محل

 یتوانستم آن را باز کنم. صدا  یکرد. در قفل شده بود و من نم  یدر را باز نم یزدم، کس  ی. هرچه در مدمیشن

 م،یکه در را باز کرد یها جمع شدند و زمان  هیمن همسا یزدم. از سر و صدا  یآمد. مدام در م  یگلوله م

 همسر و برادر شوهرم را به شهادت رسانده بودند.

 کردند.  یم یتاب  یو مدام ب دندیصحنه به خون آغشته شدن پدرشان را د فرزندانم
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ر جهاد اوقات د شتریکه تهران بود، ب یبود. زمان ادیهمسرم از ابتدا تا لحظه شهادتش ز یانقالب یها  تیفعال

 کرد.  یکمک م نیها به مجروح  مارستانیبود و زمان جنگ مدام جبهه بود و در ب

 نیا ی. در کنار تماممیرفت  یها با هم به نماز جمعه م کنارش بودم. جمعه  زیمن ن شیها  تیفعال یبعض در

اسالم  غیگاه دست از تبل چیه م،یکه با هم بود ییها  شد. در جمع  یتوانست از مطالعه غافل نم  یکارها تا م

 داشت.  یبرنم

 یبا او صحبت م ندهیدارم هرگاه درباره آ ادیکرد. به   یکس صحبت نم  چیبا ه شیمورد آمال و آرزوها در

 .«کند یم نییرا خدا تع ندهیآ»گفت:   یکردم، م 

دانم. بعد از   یرا م دمیکه با چشم د ییها کرد و من فقط آن   یصحبت نم یبا کس شیها  تیدر مورد فعال دیسع

 در جهاد داشت. یمؤثر یها  تیها و فعال  یرسان که چه کمک  دیشهادتش تازه به گوشم رس

است. فرزندانم هر دو ناشنوا  9921و دخترم متولد 9958فرزند است. پسرم متولد  6ازدواج ما  حاصل

 یها  هیهد نانیا»سرم گفت: هم یسخت بود؛ ول یلیخ مانیبرا م،یموضوع شد نیکه متوجه ا یهستند. زمان

 «خداوند هستند.

 نداد. جهیاما نت اورند؛یشان را به دست ب  ییکه شنوا میداشت دیو ام میتالش کرد یلیخ

 از دو کودک ناشنوا  یپدر تیروا

 منانیاهر یاز سو دیپل یدستان ،یشمس یهجر 99۷۶ماه زمستان در سال  نیروز از آخر نیغروب دهم در

بود  یدر مطب دندانپزشک مارانیکه مشغول درمان ب یمان در حال پدر مهربان ما را در مجاورت خانه  خیتار

 جانکاه از ما گرفت.  یبتیبا مص

 تیذهن نیاست هر چند که ا یباورنکردن ییایما همچون رؤ یسال، خاطرات آن روز برا 9۶از گذشت  پس

 انیبا گذشت چند سال، نه تنها طراحان و حاماست که  نیآن ا تر از فقدان پدر ندارد، اما تلخ  یدر تلخ یرییتغ

 یغرب یاز کشورها یدر برخ هاند بلکه آزادان قرار نگرفته  ییمورد بازخواست و پاسخگو یتیجنا نیچن

 اریبس امیاست که پ یانسان یواال یها حقوق بشر و ارزش  فیتضع ینوع تیوضع نیحضور داشته، و ا

که در جهان ما شقاوت را  نیبر ا یباشد، مبن  یم یعیفجا نیما و همه بازماندگان چن یبرا یدردناک و تلخ

 ندارد.  یارزش تینهند و کرامت و انسان  یارج م

 رانیمحرومان در کشور ا یخدمتگزار برا یدلسوز و انسان یبیمهربان، طب یپدر ،یدیسع ییحیدکتر  دیشه

هالل  تیمسئوالن مساجد و جمع ن،یریبضاعت محله نظام آباد تهران را خ  یاز دانش آموزان ب یاریبود و بس

داشتند،  یشتریب اجیکه احت ها از آن  یبرخ یبرا ینمودند و حت  یم یمعرف یبه و گانیاحمر جهت درمان را

راک امرآباد ا یشنبه و جمعه هر هفته به زادگاهش روستا پنج  ینمود و در روزها  یم هیته زیرا ن شانیدارو

 داد.  یارائه م ازمندانیبه ن گانیرفته و خدمات را



                                                                  9911سال                                                               89شماره  –انجمن نجات 
 

  
46  

  

 

سبب  نیبه هم م،یناشنوا بود یساله بود، هر دو مادرزاد 4ساله و زهرا  2ابوذر  بت،یمص نیزمان وقوع ا در

و استقامت بر  یداریاما با صبر و پا ،یو دوران کودک یمضاعف شد بر مشکالت جسم یفقدان پدر درد

تا هم   میکن  یم رورفاجعه اسفبار را م نیسال ا 94. امروز پس از گذشت میآمد قیفا کیظلمت شب تار

 نیپرونده ا گریبار د کیو  میینما حیرا نکوهش و تقب یداشته شود و هم قساوت و سنگدل یگرام تیانسان

از رفتار  رانیشود و کودکان امروز از آثار به جا مانده بر کودکان ا یفاجعه دلخراش در ذهن جامعه بازخوان

 گردد.   فیتضع سمیترور تیتقو یاجتماع یرهامطلع شده تا بست نیهمچون گروه منافق یتبهکاران

سابق عراق  کتاتورید یبا همکار نیمنافق یستیرا گروه ترور تیجنا نیاسناد و مدارک منتشر شده، ا بنابر

 . برعهده گرفته است زیآن را ن تیصدام انجام داده و با وقاحت تمام مسئول

رود و   یم نیبدخواهان از ب ییگرا  کودکان با خشونت و افراط یبرا یزندگ یها  که فرصت میشاهد همچنان

 قیتوف یتیوضع نیاز امور در توقف چن یدر برخ ییها جز اظهار تأسف و کمک  یالملل  نیب یها سازمان 

کودکان  هی. خشونت علمیکودکان در جهان هست یبرا ینداشته و همچنان شاهد گسترش ترس و وحشت دائم

بشر را با خطرات و  ندهیآ یها و نسل  یانسان هینموده و سرما فیاجتماع و توسعه را تضع شرفتیپ یها  انیبن

 فراوان مواجه خواهد نمود. یدهایتهد

 نیها ا  آن انیگروه تبهکار و حام نیا شهیپ  تیما به سران ملحد و جنا امیپ ،یعدالت  یسال اندوه ب 9۶از  بعد

 است: 

 که خون ناحق پروانه شمع را         چندان امان نداد که شب را سحر کند یدید

 

 

 



                                                                  9911سال                                                               89شماره  –انجمن نجات 
 

  
47  

  

 

 

 

 

 «خلق نیو تفکرات سازمان مجاهد خچهیبر تار یمرور»کتاب 

 خضاب دیوح سندهینو

 سوره مهر انتشارات

 کی یتیفاقد متن و روا ،یسازمان معموالً در کنار شعارزدگ: "آثار منتشر شده درباره دیگو یکتاب م سندهینو

اند و   مقابل نپرداخته دگاهیاز د یخیطرفه هستند که به اتفاقات تار کی یآثار معموالً آثار نیدست هستند. ا

 حیجامع و صح یدگاهید یریگ که مانع از شکل  یهستند؛ موارد تیدر روا یادیز اریبس یها  غلط یدارا یحت

 کی یتیبا روا یبه فکر ارائه کتاب لیدل نیشود. به هم  یخلق م نیو تفکرات سازمان مجاهد خچهیتار یدرباره 

چاپ و  991۷در سال  رینوشته شد و با تأخ 9981کتاب در سال  نیسازمان افتادم ... ا نیدست درباره ا

کتاب را امروز  نیدانست، چرا که اگر قرار بود ا دیجد یکتاب را اثر نیا توان ینم نیمنتشر شد. بنابر ا

شد. در واقع در   یمتفاوت منتشر م یاطالعات، زبان و نحوه نگارش کتاب، اثر یقطعاً در ارائه برخ سم،یبنو

آن  یکرف یو تئور میمفاه یسازمان، برخ نیا خچهیدست از تار کی یتیکردم تا ضمن ارائه روا یاثر سع نیا

اثر را  نیتازه در ا اتیارائه کشف یحوزه را دارند ارائه کنم و ادعا نیقصد مطالعه در ا که یافراد یرا برا

 ندارم."
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 کشور  یعموم ینهاد کتابخانه ها یاطالع رسان گاهیپا

                   

                                                 

 ییمادر روزبه عطا انیزردشت یتیخانم گ              (          یدر فرقه رجو ری)اس ییروزبه عطا یآقا

 

 ییروزبه عطا رشیاز فرزند اس یدر دور انیدلنوشته خانم زردشت
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 .کامالً باز باشد یخروج یها  اگر درب یچرا ترک فرقه سخت است، حت

 

 نگریمارگرت س. ستین یا اعضا کار ساده یآن باز باشد، برا یخروج یها  اگر درب یخروج از فرقه حت 

 ،یوابستگ ،یضعف و زبون ،بیفر" :کند ی م انیب ریز بیمشکل اعضا جهت ترک فرقه را به ترت نیچند

  "از دست دادن احساس درست و غلط، هراس و دلهره

 بیفر

که  یزمان ی. شما حتردیگ  یصورت م یکار  بیدر فرقه فر تیجذب به فرقه و در دوران عضو ی  پروسه در

دروغ  زیاست و چه چ تیواقع زیکه چه چ دیدان  یباز نم د،یدر فرقه بمان دیخواه ی نم گریکه د دیکن ی احساس م

که به شما گفته شده دروغ  ییزهایاز چ یاریو بس دیکه گول خورده بود دیبرس جهینت نیاگر به ا یحت ب؟یو فر

. دییبه خودتان اعتماد نما یو حت دیرا قبول کن یگریفرد د یها  حرف دیسخت است که بتوان اریبوده است، بس

خود  از» ،«نیدرستکارتر»ها را  فرقه که آن نیکه رهبر فرقه و مسئول دیا دهیرس قتیحق نیچرا که شما به ا

اند، در   داده بیبه شما دروغ گفته و شما را فر دیدانست ی م نیزم یروافراد  ،«نیتر  مهربان» ،«نیتر  گذشته

با افراد  یعاد یروابط رونیب یایاعتماد کرده و در دن یگریبه شخص د دیتوان  یصورت چگونه شما م نیا

 میکرده و تسل یزندگ دیشناس ی که م یطانیبا ش دیده  یم حیصورت شما ترج نیدر ا د؟ییبرقرار نما گرید

اما  دیگو  یها دروغ م به آن التیتشک دانند ی که م یدر حال نیمجاهد یاز اعضا یاری. بسدینشو گرید یطانیش

 .رونیب یایدن یها  شوند تا دروغ التیتشک یها  دروغ میتسل دهند ی م حیترج

  یو زبون ضعف

 ی  و درجه ،یدرون یها  و کشمکش ،یروان یها تحمل فشارها  ها و سال  ها، روزها، ماه  خاطر ساعت به

 به فرقه. یتعهد و وابستگ

پرداخته که آنجا  یو روان یو چه به لحاظ مال یرا چه به لحاظ جسم یادیز یکه عضو فرقه است بها یفرد

و  یروان یفشارها یدانسته و گاه نادانسته پرداخته، و هذره به ذره، گا ق،یها و دقا  بها را در ساعت نیباشد، ا

 نیرو شده، بنابرا  به رو یگوناگون یدرون یها  ها و کشمکش  را پشت سر گذاشته و با کشش یمخلتف یکیزیف
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 یای)دن یدیاست که تحمل ورود به صحنه جد فیضع قدر خسته و  آن یمبارزه طوالن نیثر ادر ا یاز طرف

 یوقت گری( را ندارد و از طرف د.مأل خشن و ناشناخته و مملو از خطرات است کیاو  یبرا گریکه د رونیب

که  کند ی م دایآن را پ یسمت و سو اش ی درون لیتما پردازد ی م یهدف ایو  ییکاال یبرا یادیز یبها یفرد

 نیرا حکم کنند. در ا نیشواهد عکس ا واگر منطق  یقائل شود، حت یادیهدف ارزش ز ایآن کاال و  یبرا

بوده و او کامالً در خطا و اشتباه  چیه یبرا شیها  یمشکل است که باور کند تمام فداکار اریفرد بس ینقطه برا

 یادیحد، خود جرأت ز نیخانواده و دوستان و اقرار به اشتباه تا ا رون،یب یایرو شدن با دن  به بوده است. رو

 .آن هستند اقدف یاریکه بس خواهد  یم

  یوابستگ

 حتاجیخارج. "شما به طور کامل در رابطه با تمام ما یایدر فرقه و قطع رابطه با دن یزندگ ی  جهینت در

  یم نیشما که توسط خانواد تأم یعاطف اجاتیاحت د،یشو ی خود وابسته به گروه م یو روابط اجتماع یزندگ

{ ... شما شود ی م نیتأم فرقه}همه توسط  بقا، ی  ادامه یشما برا یازهاین یتصور شما از خودتان، و حت شد،

ً یبعد از تقر قابل تحمل است." ریکننده و غ جیگ تانیبرا یکه هر فکر و عمل مستقل دیشو ی م یمانند کودک  با

ها جدا شدم،  من از آن یوقت ز،یهر چ یبه آنان برا هیمختلف، و تک یها  به شکل نیسال بودن با مجاهد ستیب

بر من غالب  یبود، اما بالفاصله احساس ترس و ناتوان یو آزاد ییرهاو  یاحساسم طبعاً احساس شادمان نیاول

دوست داشتن و نداشتن، از من  درست و غلط، خواستن و نخواستن، صیتشخ ،یریگ  میشد، چرا که توان تصم

 میمن تصم یمن و برا یبه جا زهایچ نیتر  ساده یبرا یگریسال کسان د ستیمدت ب یگرفته شده بود. برا

 .بودم شد  یام گذاشته م  کار مشخص که به عهده کی شبردیمسئول پ فقطگرفته و من 
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 ایو  کرد ی که کارم اقتضا م دمیپوش ی را م یو لباس شد، ی مام گذاشته   که مقابل خوردم ی را م یزیآن چ من

. بعد نشستم ی به سوگ م یا  و با غم فرقه دمیخند  یمعمول در فرقه م یها  به جوک کرد،  یحکم م التیتشک

 یاریرا بر اساس چه مع زیچبود، چه  یمن کار مشکل یبرا یساده از فروشگاه محل دیخر کی یحت ییاز جدا

 یایرو شدن با دن  به رو یایمه یام را چگونه انتخاب کنم و خود را بر چه اساس  بخرم؟ لباس یچه هدف یو برا

چه بپوشم و چه نپوشم. در آن  رمیبگ میکه تصم کرد ی ام م  بکنم؟ با تشکر از دخترم بعدها او کمک رونیب

با سن من مناسب  یدهم که چه مدل و چه رنگ لباس صیتشخ ماحساس سن خود را نداشتم که بتوان یزمان حت

کسب  دهد، یخود را در فرقه از دست م تیو شخص یشخص تیهو ت،یفرد یکس ی. وقتستین کیاست و کدام

  ینم میتصم کنند، ی نم دیکه افراد در فرقه خر ستین یمعن نیبه ا ها  نی. تمام استین یا  ها کار ساده مجدد آن

 تیاما با شخص کنند ی را م ها  نیاز ا تر  شیب یلیکارها و خ نیها همه ا بلکه آن پوشند؛ ی لباس نم ایو  رندیگ

به  شوند  یاز فرقه جدا م یدرست و غلط و خوب و بد فرقه. وقت یارهایخود و بر اساس مع یو جمع یا  فرقه

بر  ،ییارهایدارد، مع ک جوان نو بالغی یکه حت ییارهایو مع دهند  یرا از دست م ارهایمع نیهمه ا کبارهی

نخواهند  یمدت یرا هم حداقل برا ینفس و خواست فرد انتیو جامعه و ص یخانوداگ اتیاخالق ت،یاساس ترب

و با  یفرد یایو نه در دن یا  فرقه تیها در برزخ نه در فرقه و با شخص  مدت دیبا لیدل نیداشت. و به هم

 .را انجام دهند یو عمل رندیبگ میکنند، تصم یخود زندگ ی  گذشته تیشخص

 و دلهره هراس

هرگز نخواهند  شوند ی که از فرقه جدا م یافراد کاشته شده که افراد ریکه در فرقه در ضم یخاطر اعتقاد به

آن طور  شود ی مخرب جدا م ی  که از فرقه یفرد ،خارج از فرقه داشته باشند یایدر دن یواقع یتوانست زندگ

مالقات کند. چرا که به  کیرون از نزدیب یایرا در دن طانیبه طور واقع ش دیکه آموخته است و معتقد شده، با

 یجا طانیاز فرقه، فرد چه بخواهد چه نخواهد در کنار ش ییشده که با جدا نیتلق یمتماد انیسال یاو برا

که  ی. کسوستی... خواهد پ ،«عتیطب»، «خدا»، «خلق»خواهد گرفت، فاسد خواهد شد، و به کمپ دشمنان 

 ایو  ایبا فوب دیکه با یرو شود مانند کس  به خود رو ی  مارگونهیببا ترس و شک  دیبا کند  یفرقه را ترک م

 یمعاشرت کرده که برا یبا کسان دیبا یرو شود. و  به مار و عقرب رو ایو  یخود از بلند مارگونهیترس ب

ها  و نسبت به آن ندیرا بب یکسان دیو رفتارشان انزجار آور است. و با یسال به او گفته شده که زندگ انیسال

که او در  ینیاطیو ش طانیترس از ش بیترت نیها متنفر باشد. به ا کرده از آن یها سع  ادب کند که سال زابرا

ها  سال یکه برا یاست، مشکل ییمشکل فرد بعد از جدا نیتر  عنوان شناخته، بزرگ نیها را تحت ا فرقه آن

باعث بازگشت  یداشته و گاه گهفرقه ن یروان ی  زولهیفرقه را کماکان در ا یکیزیف زولهیفرد رها شده از ا

  .شود ی م زیاو به فرقه ن زیآم ریتحق

  دست دادن احساس درست و غلط، خوب و بد از

 دنید یکه زمان ییزهایو چ دهد ی فرقه، فرد کم کم احساس درست و غلط و خوب و بد خود را از دست م در

که  یکه پول ندیب  یمثال اگر م ی. براشود  یم یعاد شیکم کم برا آزاردیرا ب یو توانست ی شان م  انجام ایو 

ممکن  شود، ی رهبر فرقه م یتجمل یصرف زندگ شود  یجمع م ابانیکودکان در خ ایو  مانیتیکمک به  یبرا

ها   از غلط یاریطور دروغ گفتن به مردم و بس نیهم شود، ی م یاما کم کم عاد آزارد،یاست دفعه اول او را ب

ها، و فرهنگ جامعه   ها، درست و غلط  بد و خوب ات،یدر فرقه فرد اخالق گری. به عبارت دگرید یو بدها
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. بعد از ترک فرقه و از دست دادن فرهنگ آورد ی به دست م یا  قهو فرهنگ فر دهد  یخود را از دست م

  نسبت به درست یاحساس ی ب ایو  یجیفرد دچار گ باره  کیفرقه و حس درست وغلط آموخته شده در فرقه، به 

درست  زیبفهمد چه چ یزیکه به طور غر کشد  یها طول م  و مدت شود ی ها و بدها م  ها و غلط  ها، خوب

  .غلط زیاست و چه چ

  اعتقادات

ی م ادیو  وندندیپ  یبه فرقه م ،یو اعتقاد دهیترک فرقه سخت است، به خاطر اعتقادات، افراد به خاطر ا چرا

 نیآن شاد شده و با عقب نشستن از آن اندوهگ شرفتیکرده، به خاطر آن بجنگند، با پ یبا آن اعتقاد زندگ رندیگ 

داده، لباس و ظاهرشان را عوض کنند،  رییغکه به خاطر آن اعتقادات خود را ت رندیگ ی م ادیگردند. افراد 

 یاز خود و شادمان تی. با کار در آن راستا و به خاطر آن هدف احساس رضاندیفرهنگ خود را دگرگون نما

 شود ی ها گفته م کنند. به آن دایصورت احساس بطالت و تلف شدن وقت پ نیا ریکنند و در غ دایپ یدرون

آن  یتمام ،ییها به خاطر آن اعتقاد و هدف است. و به ناگهان بعد از جدا خواب و خوراک و بود و نبود آن

کرده و  یخود زندگ یو احتماالً خانوادگ یفرد یبه خاطر خود و بقا دیآن فرد با یاعتقاد محو شده و به جا

 .مرگبار است یها در پرواز باشد سقوط  مانگرفته چگونه دائماً در آس ادیکه  یکس یبرا نیمبارزه کند. ا

 و متعهد بودن به قول و قرار یوفادار

ها به قول و  آن یبندیو پا یاحساس وفادار دارد،  یها نگه م  را در فرقه یاریکه بس یاز عوامل گرید یکی

درست و به قول و قرار خود متعهد  یاکثراً افراد وندند،یپ  یها م  که به فرقه ی. افرادباشد  یم شانیقرارها

 رندیاز آنان قول و قرار بگ یکتب یتو ح یبه طور شفاه کنند، ی م یمختلف سع یها  ها به شکل  هستند و فرقه

 یخوب و با شرف یها  انسان خواهند ی بمانند. افراد عضو فرقه م یراه در کنار رهبر فرقه باق انیکه تا پا

ها به   مدت ینکنند. من خود برا یشانه خال ها  تیمسئول ریاز ز یو به سادگ تعهدات خود مانده یباشند، پا

آن را ترک کنم، چرا که هر بار که  توانستم ی نم لیدل کیتنها و تنها به  شتمکه در فرقه دا یرغم تمام مشکالت

زد "هل من ناصر  ادیفر نیدر حرم امام حس یمسعود رجو آوردم ی م ادیفرقه را ترک کنم به  خواستم  یم

خود « دوران نیامام حس» نیکه من در آن زمان در دل خود با ا یهمواره او را و عهد جهی" در نتینصرنی

بعد از آن که تا  ی. حتشدم ی رو م  به رو یدرون دیآورده و نسبت به ترک سازمان با شک و ترد ادیرا به  ستمب

حال  نیبا ا نمیبب نیرا از امام حس یو معکوس رجو یجومن ی  فاصله توانستم  یهر چند کم و مبهم، م یحدود

 .کنم یشکنداشتم که عهد  یبودم که در دل خود بسته و مشکل جد یهنوز در بند عهد

 اقتدار

نگهداشتن آنان  طور  نیافراد و هم تیشخص رییها در جهت تغ  مؤثر فرقه ارینفوذ بس یاز ابزارها گرید یکی

تحت فرمان و  یطوالن یها  مدت یکه برا رندیگ  یم ادیو  شوند ی که مجبور م یدر فرقه اقتدار است. افراد

ه کنند. ب یچارچوب زندگ نیا ازسخت خواهد بود که خارج  شانیبرا یلیکنند، خ یمقتدر زندگ یچارچوب فرد

 یخود، پدرمان، معلممان، روحان رامونیآموزش داده شده است که به افراد مقتدر پ یما از دوران کودک

که به رهبر فرقه احترام گذاشته، او  رندیگ ی م ادی. در فرقه افراد میمحل احترام بگذار سیمحلمان، و فرمانده پل
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 دیاست که با نیدرست است و بهتر ردیگ  یم میو تصم دیگو ی او م چهکه هر آن رندیرا دوست بدارند و بپذ

ی محسوب م رهیبه رهبر فرقه از گناهان کب بدون چون و چرا انجام شود. در فرقه هر گونه شک و شبه نسبت

خائن، جاسوس و مزدور دشمن  ده،یچون بر یسؤال ببرند با القاب ریرا ز یکه اقتدار رهبر ی. و افرادشود 

  یم یو کار یو گروه یاسیس ماتیفرد تصم یاست که نه تنها برا ی. رهبر، فرد مقتدرشوند  یخوانده م

 المثل ی و ف کند ی م یریگ  میاو تصم یهم به جا یو خصوص یشخص ماتیدر مسائل و تصم یبلکه حت رد،یگ

از  یتیشخص ،یطیشرا نیدر چن ینکند. زندگ یازدواج کند و با چه کس یکه با چه کس کند ی م نییتع شیبرا

 .ادامه دهد یمشکل خواهد بود که خارج از آن چارچوب به زندگ اریاو بس یکه برا سازد  یفرد م

 

 و نبود اطالعات یا   رفقا، برادران و خواهران فرقه فشار

ی نگاه م نیبه ا میروزمره و اتخاذ تصم یاز کارها یاریانجام بس یو برا میهست یاجتماع یها  اساساً انسان ما

و  دیتقل نی. استیچ شان  ماتیو تصم کنندی به ما چگونه عمل م کینزد ایمشابه ما و  گریکه افراد د میکن 

 میریبگ میخواه  یکه م یمیتصم وصدر خص یکه ما اطالع درست رسد  یبه حداکثر خود م یزمان یرو  دنباله

. کنند ی نم نیچن زیفرقه ن گریچرا که افراد د کنند، ی سؤال نم ای. افراد درون فرقه اعتراض و مینداشته باش

  یو م سوزند  یم گرانیچرا که د کنند ی . و فرقه را ترک نمکنند ی اطاعت م هیچرا که بق کنند  یاطاعت م

 ندارند. فرقه یفرقه و مشکالت آن اطالعات درست رونیچرا که از ب کنند ی . و باز آنان فرقه را ترک نمسازند

 ایآ دیکه فرد با خود بگو شود ی باعث م نیو هم کنند ی م ییها معموالً در مورد تعداد افراد خود، بزرگ نما 

عالوه بر  دهم؟  یم صیافراد در اشتباه هستند و تنها من درست فکر کرده و درست و غلط را تشخ نیهمه ا

  یم جا کیو در  دیها خور و نوش دار با آن د،یسال هم صدا هست انیسال یبرا یشما با جماعت یوقت ها  نیا

خود به  د،ینیب ی ها م راکت با آنو بود و نبود خود را در ش دیا  شده یهدف یها وارد مبارزه برا با آن د،یخواب

. سازد ی ار دشوار و دردناک میشان را بس  که ترک دیکن  یم دایپ یخاص یها احساس عاطف خود نسبت به آن

به  لیشما تبد یدتیبا ترک فرقه به ناگهان دوستان و برادران و خواهران عق دیکه احساس کن یبه خصوص وقت

 .دیشما خواهد گرد بینص نیها، لعن و نفر عالقه و احترام آن یدشمنان شما خواهند شد و به جا

  از گذشته ییجدا
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خود با گذشته را  یها  تمام پل نیو به قول مجاهد اند  دهیخود بر ی  که عضو فرقه هستند از گذشته یافراد

 یها  یفرد تا چه حد وابستگ کیکه  کند ی وجود دارد که مشخص م یسمیها مکان  اند؛ در فرقه  خراب کرده

ً تحت فشار است که هر  رونیب یایخود نسبت به دن از گذشته فاصله  رتشیب چهرا حفظ کرده است و دائما

خود را  ی  گذشته یکه سرانجام فرد به طور کل یکند، به طور یی  فرقه یایخود را محدود به دن یایگرفته و دن

 خیو تار شود ی نامش عوض م ی. حتکند ی م دایپ یا  فرقه ی  خچهیو تار یا  فرقه تیفراموش کرده و شخص

 خواهد ی م یفرد یاند که عضو فرقه است. حال وقت  گفته یکه فرضاً به و کند ی م رییتغ یتولدش هم به روز

جدا شده و وارد  ایدن نیاز ا دیو تنها شود، دوباره با کهیهم  آن رون،یب یایفضا جدا شده و وارد دن نیاز ا

 یمکان نیمثل تأم یساده فرد اریترس از حل مسائل بس ینقطه حت نیکامالً نو و ناشناخته گردد. در ا ییایدن

مانع  کیکه هر  شوند ی م یو دم شاخ ی ب یها  به غول لیاو تبد یکردن کار و درآمد برا دایو پ یزندگ یبرا

در آن آشنا  یزندگ نیخو گرفته و با قوان ها که به آن یطیدر شرا دهد ی م حیاز فرقه خواهد شد و ترج ییجدا

 .باره شود کیهم به  و آن دیو تحول جد رییهمه تغ نیا یرایکه پذ نیتا ا دینما یشده است زندگ

 ی: "حتگفت  یو م کرد ی با من درد و دل م کیئولوژ دیاز مراحل انقالب ا یکیبه هنگام  نیدر مجاهد یدوست

بروم؟ من تمام خانواده و دوستان گذشته ام را از دست  توانم ی جدا شوم، کجا م نیاگر من بخواهم از مجاهد

مرده؟ پدر و  ایاند   زنده ایکه کجا هستند و آ دانم  یام، نم  ها قبل ترک و رد کرده  ها را سال ام، من آن  داده

چه  نجایاز ا رونیه من در ب. تازرندیکه مرا با مهر و محبت در آغوش بگ ستندین گریرفته و د ایمادر من از دن

 چیام که ه  گرفته ادی نجایکه در ا ییاز کارها ریندارم به غ یتخصص چیانجام دهم؟ ه توانم ی م یبکنم، چه کار

 یلیمن خ م؟ینما نیخود را تأم هیاول حتاجیما یحت خواهم ی . من چگونه مستندین دیمف رونیب یایدر دن کی 

 ."نوجوان از صفر شروع کنم کیرا مثل  یو زندگ رمیبگ ادی یاز آن هستم که بخواهم کار رتریپ

 یلیخ کند، یتر م  هم وجود دارد که ترک سازمان را به مراتب مشکل یگریمشکالت د نیمجاهد یاعضا یبرا

  یدر مغزشان هم نم یحت ران،ینسبت به حکومت ا ایو پارانو ایفوب مارگونه،یترس و شک ب لیها به دل از آن

 یشهروند آن کشور، حت کیمثل  یو زندگ گریکشور د کیرفتن به  یبازگردند، و برا رانیکه به ا گنجد

با  دانند ی نم یعرب یحت دانند،  یکودک در آن کشورها دارد را ندارند. زبان آن کشور را نم کیکه  یابزار

. تازه ستندیآشنا ن زیندارند و با فرهنگ آن کشورها ن ی. مدارک قانونکرده اند یها در عراق زندگ  که سال نیا

« شرور یها  آدم»و  «ها  ستیترور»حاضر شود  یمعجزه کشور کیاثر  راست که د یمال زمان ها  نیهمه ا

 .ردیبپذ یگذشته را به پناهندگ

 رفتن اعتماد به نفس نیبه خود و از ب شک

افراد تازه جذب شده دارند،  یمغز یکردن ذهن و شستشوها در مخدوش   که رهبران فرقه یاز مشکالت یکی

 دیگو ی م کیدئولوژیدر بحث انقالب ا یچ  شمی. ابرآورند ی ها از جامعه با خود م است که آن یاعتماد به نفس

رفته و با  نیاز ب التیدر تشک دیفرد است با خود یها ی ژگیاعتماد به نفس که حاصل دستاوردها و و نیا

 گردد. نیگزیجا یاعتماد به نفس گروه

ذهن را  یساز  بماند و مراحل مختلف مخدوش یدر فرقه باق یمدت نسبتاً طوالن یبرا یاگر فرد بیترت نیبه ا 

 یچ  شمیخود را از دست داده و به قول ابر یاز اعتماد به نفس فرد یاز سر بگذارند، رفته رفته بخش اعظم

از  گرید یکی نیورده است. اآ به دست یا  نفس فرقهه اعتماد ب گریبه عبارت د ایو  یهاعتماد به نفس گرو
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به  دیکار او با نیانجام ا یچرا که برا د،یفرقه را ترک گو تواند ی م یاست که فرد پس از آن به سخت یلیدال

نموده و  هیاز آن است که بتواند به آن تک تر  فیضع ایاز او گرفته شده و  ای یگاه هیتک نیو چن دینما هیخود تک

مشکالت شناخته و  رون،یب یایرو شدن با دن  به رو یگذشته فرد برا نیبشود. از ا یبزرگ میتصم نیچن ریدرگ

به اعتماد به  اجیاحت د،ینما  یو خطرناک م قانون ی ب یفرد همچون جنگل یلحظه برا نیآن که در ا ی  نا شناخته

لحظه فرد به شدت به  نیدر ا ،ی. عالوه بر کمبود اعتماد به نفس فردستیکه از آن برخوردار ن دارد ینفس قو

 یها  که توسط روش ییدهایخود مشکوک است. چرا که او عالوه بر شک و ترد میو تصم شیخود، افکار خو

درت ق هشک بزرگ هم ب کیبه وجود آمده،  یفرد ماتیذهن در او نسبت به خود و تصم یساز مخدوش

 وستهیاو بوده که فرقه را انتخاب کرده و به آن پ نیکه ا کند ی کرده است، چرا که او فکر م دایخود پ صیتشخ

بار هم  نیصد در صد درست گرفته است، حال از کجا معلوم که ا یمیکه تصم کرده  یو در آن لحظه فکر م

  یترک فرقه م یدو عامل بازدارنده برا به لیشک و کمبود اعتماد به نفس، تبد نیدچار اشتباه نشود؟ بنابرا

دارد  یا  اعتقادات فرقه گریمنفعل در درون فرقه درآورند که نه د یو ممکن است فرد را به شکل شخص شوند

 .که فرقه را ترک کند نیو نه جرأت و شهامت ا

 م فرقهیگناه به خاطر شرکت در جرا احساس

که فرد در فرقه به نام و  یی. احساس گناه نسبت به خطاهادارد ی گناه، افراد را در درون فرقه نگه م احساس

که به خانواده، دوستان، و مردم و  ییها  که کرده، دروغ ییهای کار  به دستور فرقه انجام داده است، تقلب

چه ترس از  ند،یب ی مجازات م وجبها مسئول و مست که نقض کرده و خود را در قبال آن ینیدولت گفته، قوان

آزاد  یکه فرد زندگ شود ی وجدان باعث م دیشد یخطاها و چه ناراحت نیا یرو شدن با تمام  به ات و رومجاز

 یها  در مورد فرقه یامر نیچن .و فرقه را ترک نکند ندیخارج را نا ممکن بب یایو شرافتمندانه خود در دن

 ایو  تیبه دستور فرقه مرتکب جنا یبه خصوص اگر فرد خورد، ی م بیصد چندان ضر یستیخشن و ترور

  .شده باشد زیم بزرگ نیجرا

  یجمع تیو شخص یجمع یزندگ

مثل احساس  ییها  تیدارد، جذاب زین ییها  تیحال جذاب نیدر ع یدر فرقه، مشکالت خود را دارد ول یزندگ

و افراد به خاطر  شود  یتر م رنگ ی امروزه، روز به روز ب یامروز و زندگ یایمتعلق بودن، که در دن

. از کشند  یم اریرنج بس یو صنعت یدار  هیسرما یایجمع دوستان، در دن ایو عدم تعلق به خانواده و  ییتنها

 تیها شخص اما در عوض به آن رند،یگ ی ها م افراد را از آن یفرد تیها شخص  اگر چه فرقه گریطرف د

  .کنند  ی"، "مجاهد"، "برادر و خواهر" و ... مقیچون "رف یها را ملقب به القاب داده و آن یا  فرقه ایو  یجمع

مردم است.  ایو  حیمبارز در راه خدا، مس کی"، شتازی"پ کی"، ی"انقالب کیکه  کند ی در فرقه احساس م فرد

شود که بود و  یگریانسان د اردهایلیاز م یکیاز آن دل بکند و به ناگهان  تواند ی م یکه فرد به سخت یاحساس

 اریدر درون خود را بس یزندگ ها  هحال فرق نیندارد. در ع گرانید یدر حرکت و زندگ یریتأث چینبودش ه

 ایوجود ندارد و  رونیب یایکه در دن یتیو جذاب تیامن رسانند،  یرا به حداکثر م یفرد تیجذاب کرده و امن

 .کرده باشند یدر فرقه زندگ یمدت یورد به خصوص اگر براآ آن را به دست توان یسخت م یلیخ
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و پدرها و  یمشکالت خانوادگ: »ندیگو ی ها به افراد م  : "فرقهمیخوان  یم« تمام کودکان خدا»کتاب  در

و  ؟یمربوط به امور جنس یها ی . نگرانمیا  ما آن را حل کرده ؟یمال ی. نگرانستیدر آنجا ن کدام  چیمادرها؟ ه

مشکالت در  نیکه ا دیشو ی م یپاک یافراد در رابطه با برخورد با جنس مخالف؟ شما وارد زندگ یها  دلهره ای

 ..«"آنجا وجود ندارد.

 راه تنها

 غیاست که آن را تبل یبه هدف دنیکه راه آنان تنها راه رس آموزند  یاز روز نخست به افراد جذب شده م ها  فرقه

و  اهیس یای. در دنبه خدا، خدمت به مردم، ... است دنیرس ،یبه آرامش درون دنیرس یتنها راه برا کنند،  یم

است و بس و در درون  یاهیها تماماً س از آن رونیکه ب آموزند ی به افراد م کنند  یم غیها تبل  که فرقه یدیسف

و به اصطالح مبارز  یستیترور یها  در مورد فرقه و آرامش وجدان و روح و روان وجود دارد. یدیفرقه سپ

موارد  یاریکه در بس یهدف است، )هدف یها تنها راه مبارزه برا هستند که راه آن یها مدع آن ،«یانقالب»و 

 یها حت .( آنکند ی جلوه م یو منطق یفرقه واقع اریبس یها  توسط کوشش حداقل ایباشد و  یممکن است واقع

 دیبه آن هدف سراغ دار دنیرس یبرا یگریکه اگر راه د کنند ی م نیگاه افراد فرقه را دعوت به ا از چند هر

به  یبود که رجو یا  گفته نیا...مییایراه خود را رها کرده و به دنبال شما ب زیتا ما ن دیآن را به ما نشان ده

در ابتدا هر کس را که  یاست که رجو یدر حال نی. اکردی گفت و بارها آن را تکرار ممی هواداران خود 

را  رونیب یایو عمالً دن نامد  یم «انیخارج»جاسوس  ایمزدور حکومت و  یخارج از فرقه است به نوع

  د.کن  یم یمعرف یو تباه یاهیس یایدن

همچون  یا  به شکل عارفانه یرا به شما نشان دهند و حت یممکن است خودشان چند درب خروج یحت ها  فرقه

اما .« دیآنجا را ترک گو خواهد ی ها را خاموش خواهند کرد که هر کس که م  چراغ»که  شوند یمدع یرجو

در  ییاژدها یپشت هر در ییکه گو کنند  یم ریافراد تصو یرا برا ییمختلف، فضا یها  وهیبالفاصله با ش

 یمرگبار در انتظار عبور کنندگان از آن درب وجود دارد. البته رجو یبست  آن بن یدر انتها ایاست و  نیکم

بود که  یی  گفت طنز تلخ و آزاردهنده دیداشت و در مورد آنچه او کرد با ینه عارف بود و از عرفان خبر

ها روشن شد، همه   چراغ یها را خاموش کرد، اما وقت  او چراغ یاو را سرافکنده ساخت، آر شهیهم یبرا

 جهینت نیاز اعضا به ا یاریداده است! به هر رو، بس حیبوده که فرار را بر قرار ترج یخود رجو نیکه ا دندید

 یا  شهیداده و از اند رییها و اعتقادات خود را به طور کل تغته خواس ،افکار دیترک فرقه با یکه برا رسند ی م

 .بمانند یدر فرقه باق شهیهم یبرا ایکه در نقطه آغاز حرکت خود داشتند، صرف نظر کنند و 

  هیاز تنب ترس

 ؛یا  وجود نداشته گاه چیداشت، تو ه یشد، تو وجود نخواه یخواه «کس  چیه» کیتو  [درصورت ترک ما]"

 9894جورج اورول که زنده بماند."  یا  و نه خاطره ینخواهد ماند نه عالمت یاز تو باق زیچ چیه

ی قرار م دیها را مورد تهد . آنکنند ی م بیها، جداشدگان را تعق  از گروه یاری: "بسدیگو ی م نگریس مارگرت

کرده بود  یکه سع کردم صحبت  ی. ... من با زنکنند ی م شان  یدر خانه زندان ایو  کنند  یم شان  هیو تنب دهند 

بوده  یفرقه زندان گاهیسال در پا کیمدت  یمسلح برا ادبه من گفت که توسط افر . اورا ترک کند یا  فرقه
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ً یاست تا نها  دهیخواب ی بخوابد و با لباس م یبه راحت توانسته ی توانسته فرار کند. تا دو سال پس از فرارش نم تا

 ."که اگر نفرات رهبر فرقه به سراغش آمدند بتواند فرار کند

 ییها بعد از جدا آنجاست، اگر  نیاز فرقه جدا شوند در هم خواهند ی که م یافراد یاز تناقضات اصل یکی

 اند. چرا که آن  نکنند که وجدان خود را فروخته اند  دهیفرقه و آنچه در آنجا د ی  درباره یصحبت ند،ینگو چیه

  تجاوز به روح و جسم انسان اند،  دهیرا در روز روشن د یو آزاد ینقض حقوق انسان اند،  دهیها خطاها را د

 ندیرا بب یتیجنا ایو  یسرقت یبکنند. چرا که اگر کس یها صحبت آن ی  دربارهاند   و حاضر نشده اند  دهیها را د

در  نیاز قوان یو در بعض شود، ی جرم محسوب م کیشر یاز نظر قانون به نوع د،ینگو چیآن ه ی  و درباره

را  یخطر ایخطا و  یاست که وقت یاحساس انسان کی نیا گرید طرفخواهد بود. از  یحد خود مجرم واقع

شود  یزیرا نسبت به آن آگاه کند، به خصوص جوانان را، که مانع تکرار آن چ گرانیالزم است که د ندیب ی م

و اگر  شود ی وجدان م یدر صورت سکوت، فرد دچار احساس ناراحت نیکه بر خود فرد گذشته است. بنابرا

" ... طانیمن"، "سرباز شفرقه انجام دهد که توسط آنان، "خائن"، "مزدور دش هیعل یحرکتگفته و  یسخن

 ...گردد ی عمل مستحق مرگ م یخوانده شده و در حرف و حت

 یکس یوقت نیبنابرا ستند،یجداشدگان معتقد ن یمندانه برا  آبرومندانه و شرافت یزندگ کیبه امکان  نیمجاهد

و شرم آور را آغاز  یساکت، مخف یزندگ کیانتظار دارند که  کند، ی ها را ترک م جدا شده و آن نیاز مجاهد

نه به خاطر »چرا که جداشدگان  ،«نیزم ی  کره یگروه موجود رو نیتر  و مقدس نیبهتر»کند، شرم از ترک 

سازمان را « مقاومت، عدم تحمل مشکالت مبارزه ...  ی  اشتباهات گروه، بلکه به خاطر ضعف در ادامه

، «کشور»، «مردم»، «خدا»خود با  مانیهد و پبه خاطر شکست ع دیجداشدگان با نیاند. بنابرا  ترک کرده

 یاقدام ایو  یکار چیبه ه دیها نبا و شرمنده باشد. آن ه،ورشکست خته،یفرد فرور کیو ... همانند « انقالب»

بهشت »ها از  را آغاز کنند، آن یوانیرقت بار، تنها و دربند غرائز ح یزندگ کی دیدست بزنند و با

ها  اند و اگر آن  " شدهی"فرد عاد کی"مجاهد" بودن  یوط کرده و به جاسق نیاطیبه جهنم ش «نیمجاهد

ها  از آنجا که آن اند،  دهیکه در فرقه د ندیسخن بگو یاتیو خطاها و جنا شکالتسکوت نکنند و از مسائل و م

دستگاه  ی  انهیها مور اگر آن جهیبوده و هستند، در نت یفرد ی  و فاقد اراده «کس  چیه» کی نیاز نظر مجاهد

آنان  د. البشوند ی م تیهدا یگرید یبوده و توسط ملکه کندو یگریکس د« مزدور»پس البد  ستند،ین نیمجاهد

از هستند.  نیدشمن مجاهد ها  ونیلیاز م گرید یکی ایو  ا،یوزارت اطالعات، س ران،یمزدور دشمن، دولت ا

 و حرکت خود ادامه دهد. اتیبدون ارباب به ح تواند  یهستند و برده نم یها برده رهبر ها انسان  نظر فرقه

هر چه که  نیباشند به جز دشمن و بنابرا توانند  یم یبرده چه کس نیبنابرا ستند،ین نیمجاهد ی  اگر آنان برده

 .«هستند طانیمزدور دشمن و ش»ها  که آن هینظر نیاست بر صحت ا یاثبات ند،یگو ی و م کنند ی م

جدا شده و  هیاند، تا حد ممکن از بق  سازمان را ترک نکرده یها  گاهیکه پا یتا زمان نیمجاهد یناراض یاعضا

که "خودخواه"،  ندینکرده خود اقرار کنند و بگو ایبه گناهان کرده و  شوند  یاول، مجبور م ی  در مرحله

ممنوع شده  یاز رهبر ریهمه به غ یبرا ی" )از آنجا که داشتن هر نوع رابطه جنسی"خواهان روابط جنس

 دیها با بعد آن ی  دال بر "رفتار گناه آلود" خود ابراز کنند. در مرحله یمشخص یها  است(، بوده و نمونه

در  ایو  سندیبنو شود ی محسوب م نیمجاهد یگناه در چارچوب فکر نیخود که بدتر یگ دیدال بر بر یگزارش

ً وندش یو نگهدار یزندان یگریمحل د ایو  یبنگال به  ایو  ندیگو ی " می"بنگال یافراد نیبه چن . اصطالحا

 .یتر زندان  عبارت درست
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را  یافراد ناراض توانستند ی م یو مخالف داشتند، به راحت یناراض یتعداد محدود نیکه مجاهد یتا زمان 

 عموالً م شد،  یکه فکرشان عوض نم یها، در صورت  گونه زندان نیدر ا ینگهدار یتحمل کرده و بعد از مدت

 یدر عراق فکر یپناهندگ یعال یایساریتا کم فرستادند  یپناهندگان در عراق م یها  از کمپ یکیها را به  آن

 گذاشتند  یم یباق یمخالفت خود را در حد صنف ایو  دندیطلب  یپوزش م یکه به نوع یبه حال آنان بکند. افراد

 تر  نییهم در حد عضو و پا شان ی التیتشک ی و رده دادند ی سازمان نشان نم یاز خود نسبت به رهبر یو شک

فرستاده شوند تا به عنوان هوادار سازمان در آنجا به  زیممکن بود که توسط سازمان به خارج ن یبود، حت

 .از سازمان ادامه دهند تیخود در حما یجانب یها  تیفعال

 یترهایها به ت عضو باالتر بود، آنآنان از  ی  کردند و رده ینم تیکه از قواعد فوق تبع یدر مورد کسان اما

 ها  یبه آنان در جلسات خاص با شرکت خود رجو نی"خائن" و "مزدور" ملقب شده و بعد از محاکمه و توه

ً زندان یها  ها در زندان  سال یها و حت  ممکن بود ماه  طیدر شرا نیصدام حس یها  خود سازمان و بعضا

  .فرستاده شوند یپناهندگ یها  ناگوار و بعضاً همراه آزار و شکنجه بمانند و بعد به کمپ

کتب،  ات،یسابق خود را تحت عنوان "خائن" و "مزدور" در نشر یاز اعضا یاریبس یاسام نیکنون مجاهدتا

  ..اند.  خود اعالم نموده یها  تیسا و وب

که خواهان ترک  یمعمول یاعضا ی  شامل زندان و محاکمه ا،ه ی از بد رفتار نیسابق مجاهد یاعضا گزارش

 یناراض یو شکنجه اعضا د،یالمدت، کتک زدن شد لیطو یانفراد یها  . زندانکند ی م تیسازمان هستند حکا

 یداخل یها  هفتاد در زندان ی  را در دهه یاسیس انیناراض ن،یهستند. مجاهد ها  یبد رفتار نیا ی از جمله

 بیدادند که به زندان ابوغر لیتحو یها را به مقامات عراق از آن یادیکه بعداً تعداد ز داشتند ی خود نگه م

  ...منتقل شدند

شدن از فرقه نه تنها  جدا یبرا یبه اصطالح مذهب یها  فرقه یاضافه کنم که اعضا دیبا ها  نیبر تمام ا عالوه

بعد از مرگ هم « دوزخ»رفتن به  یخود را برا دیتمام مشکالت فوق الذکر شده و بشوند، بلکه با یرایپذ دیبا

 یها تنها راه رستگار که راه آن اند  نداختهخود جا ا یاعضا یها برا  فرقه نیاز ا یاریآماده کنند، چرا که بس

قرار گرفته و بالطبع بعد  زین یاست که مورد غضب اله نیها به عنوان ا و آمرزش است و خروج از گروه آن

 یتلفن یها  از تماس یکیدر  ختمیگر نیکه من از مجاهد یوقتمثال  یدوزخ خواهند شد. برا یاز مرگ راه

 خواهم ی از تو م جهیو در نت یخره بشوو اآل ایکه تو خسرالدن خواهم  ینمبا من، او به من گفت: "من  یرجو

                                                 .یکه به سازمان برگرد

  و مخرب یستیترور یفرقه ها :کتاب"                                                                             

 نینو یبرده دار ینوع

 صدر یدکتر مسعود بن نویسنده:

 661الی  698 یها صفحه

 انیاز عاطفه نادعل  میتنظ
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