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 یخلق در آلبان نیبحران کرونا در اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهد

 

 ارسال هرگونه کمک ممکن یخانواده ها برا یآمادگ اعالم

 

 

 

 یدر آلبان یبه مسئول بهداشت جهان رانیعامل انجمن نجات اریمد نامه

 

 یدر آلبان یسازمان بهداشت جهان یندگینما

 

 احترام میسالم و تقد با

توجه شما را به بروز  لمیخلق ما نیسازمان مجاهد یاعضا دهیدردمند و رنج کش یجانب خانواده ها از

 نیدر اردوگاه بسته و دورافتاده مجاهد 91 دیاز کوو یناش یماریگسترش ب لیبه دل یفاجعه انسان کی

 .میجلب نما یخلق در کشور آلبان

شود بالغ بر  یزده م نیکه تخم یاریاست که جمع بس ینگران کننده از داخل اردوگاه حاک اریبس یخبرها

است. به قرار اطالع حال افراد  میوخ اریبس یشده و حال برخ یماریاز ساکنان باشند مبتال به ب یمین

ه گلدوست، یانس ،یحائر نینژاد، جواد خراسان، شه فیاحمد حن ،ییهمچون محمود عطا یسرشناس

 باشد. یقرار دارند نامناسب م ییباال نیکه در سن گرید یاریو بس ،ینیحس هیمرض ،یدانشاهیفرزانه م

بر اردوگاه حاکم است. ناگفته نماند که  ییباال اریترس و اضطراب بس یدارند که فضا دیتأک گزارشات

که نسبت به  یو تار رهیدر انتخابات و چشم انداز ت کایآمر یجمهور سیبعد از باخت دونالد ترامپ رئ

گرفت که  کلترس و اضطراب ش یفضا د،یسازمان در برابر انظار اعضا ظاهر گرد نیا ندهیآ تیوضع
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خارج، اعضا و خانواده ها را به شدت نگران  یایبه دن ی. عدم دسترسدیافزا یم یماریغلبه ب دیبر تشد

 کرده است.

اردوگاه ارسال شده که ظاهراً  یدارو از آلمان به طور خاص برا یکه مقدار میاطالع کسب کرد نیهمچن

 یدارند تا راه اریبس لیاست. خانواده ها تما ازین یشتریب اریبس یها و مراقبت ها یدگیو رس ستین یکاف

 .ندینما رسالخود را ا یرسانند و کمک ها یاریداخل اردوگاه  یبتوانند به اعضاتا  ابندیب

 یخانواده ها م یخلق است که بر نگران نیپنهان نمودن اخبار داخل اردوگاه توسط مجاهد گرید موضوع

شد تا  لیتکم یخلق در آلبان نیکه حضور مجاهد 6192 یسال ها نی. الزم به ذکر است که بدیافزا

 ستانقبر ریاخ رینفر در اردوگاه فوت نموده است. اما تصاو کیبه طور متوسط هر دو ماه  6191

 فوت کرده اند. دینفر جد 91دهد که در پنج هفته گذشته حداقل  ینشان م یخلق در کشور آلبان نیمجاهد

 

 

 

 (ییکرونا دیجد یها ی)فوت یخلق درکشور آلبان نیمجاهد قبرستان

 

غالمرضا پورهاشم،  ش،یحسن صالح اند ،یهمچون حسن زارع یاساس اطالعات کسب شده افراد بر

 گرید یو تعداد ،یاحسان یمحمد قل ،ینیحق حس یمهد ،ینیحق حس لیروح هللا راموز، خل چگاه،یافسانه پ

 بر اثر ابتال به کرونا فوت نموده اند. ریاخ یدر هفته ها
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 در اثر کرونا خلق نیافراد مجاهد فوت

ضوابط  تیو فشرده و عدم رعا یجمع یخلق زندگ نیدر خصوص اردوگاه مجاهد یمشکل جد کی

نبود نظارت بر عملکرد داخل  نیکند. همچن یم شتریرا بسا ب یماریاست که سرعت انتقال ب یبهداشت

 است. دهیرا سرعت بخش یماریبر علت شده و روند رشد ب دیمز زیاردوگاه ن

کشور وارد شده و موضوع را  نیدر ا یو سازمان بهداشت جهان یرابطه الزم است تا دولت آلبان نیا در

است تا امکان ارتباط  یضرور نیالزم را به اجرا گذارند. همچن یقرار دهند و نظارت ها یتحت بررس

ع از آن شده است مان یندولت آلبا یبانیخلق با پشت نیخانواده ها با افراد داخل اردوگاه که سازمان مجاهد

 خود آگاه گردند. زانیسالمت عز تیبرقرار گردد تا خانواده ها بتوانند از وضع

 تهران – رانیعامل انجمن نجات اریمدخدابنده  میابراه

 به: رونوشت

 یسازمان بهداشت جهان سیرئ

 رانیدر ا یسازمان بهداشت جهان یندگینما

 

 یدر آلبان یفرقه رجو مقر



                                                                    9911سال                                                               99شماره  –انجمن نجات 

  
7  

  

 

 

 کشور  نیو دخالت دولت ا یخلق در آلبان نیاردوگاه مجاهد یبحران تیوضع

 است. دهیفرا رس رمانیفرزندان اس یها: زمان آزاد خانواده

خلق  نیسازمان مجاهد یاعضا یخانواده ها ینامه ها لیگزارشات و اخبار واصله، به دنبال س براساس

داخل  طینسبت به شرا یکشور و ابراز نگران نیو مقامات دولت ا یبه سازمان بهداشت جهان یدر آلبان

 دیسازمان شده و آن را مورد بازد نیوارد اردوگاه ا یآلبان سیو پل یخلق، مقامات دولت نیاردوگاه مجاهد

و  یکرونا از مقامات دولت آلبان روسیاز و یناش یماریب ندهیبحران فزا دیقرار دادند که مشخص گرد

 پنهان نگاه داشته شده است.  یبهداشت نیمسئول

 

 یو در اتاق ها یسازمان به صورت فرد یباال نیکه اگرچه مسئول دندیمطلع گرد یدولت آلبان مقامات

 اریبس طیو در شرا یهمچنان به صورت گروه یعاد یشده اند اما اعضا نهیقرنط یخصوص یمجزا

 کنند.  یم یزندگ ینامناسب بهداشت

هستند اما  ییاز اعضا خواهان جدا یاریکسب اطالع شده است که بس یاز منابع آگاه در آلبان نیهمچن

 نیشوند. ا یبهانه مانع از خروج آنان م نیو به ا دهیکش شیکرونا را پ یریسازمان بحث همه گ نیمسئول

قرار نداده و  دییتأ دعنوان مور چیاقامت در اردوگاه را به ه طیشرا یبهداشت نیاست که مسئول یدر حال

 کرده اند.   فیآن را خطرناک توص

ساطور دونالد ترامپ و جنگ طلبان  ریراما از ز یرسد که با خارج شدن دست دولت اد ینظر م به

اروپاست اما حضور  هیبه ورود به اتحاد لیکشور که به شدت ما نیو کم شدن فشار بر ا ییکایآمر

 یآلبان رسازمان د نیا یرقانونیغ یها یتاز کهیدوران  ند،یب یبر سر راه خود م یخلق را مانع نیمجاهد

خدا زمان آزاد شدن  دیندارد هم به سر آمده و به ام یمجاز یدر فضا تیتوئ دیاز تول ریبه غ ییکه کارآ

 است.  کیگرفتار نزد یاسرا

 یریگیدانست که هرگز دست از پ ریمدت اخ یوقفه خانواده ها ط یتالش ب جهینت دیامر را با نیا حاصل

کامل آنان  یبستند تا آزاد مانیخود را تنها نگذاشتند و پ زانیبرحق خود برنداشته و عز یخواسته ها

 دست از طلب برندارند. 

و کسب  یخروج از فرقه رجو یبرا طیشرا نکیکه ا نستیو گرفتار ا ریاس زانیخانواده ها به عز امیپ

 . دیآزاد را برگز یتوان حصارها را درهم شکست و زندگ یم یتمناسب است و به راح ییرها

انینادعل عاطفه  



                                                                    9911سال                                                               99شماره  –انجمن نجات 

  
8  

  

 

 

 شد! بایز گرید یکه از چاله به چاه ختم و با تولد یلغزش

 

 آقای بخشعلی علیزاده در کنار پدرش مرحوم حاج موسی علیزاده

 یهستند و نم ریکه گاه اجتناب ناپذ ردیگ یم ییها میتصم یدر زندگ انسان :زادهیعل یبخشعلآقای 

ها  مینوع احساسات و تصم نیا یبرخ یبرا دیکرد. شا یستادگیکه به وجود آمده ا یشود در مقابل جبر

 گرانیکه د یماتیتصم یرا تجربه نکرده اند، لذا امکان دارد به خاطر برخ طیآن شرا رایقابل فهم نباشد ز

که که  نستی. داستان من اندیطرد نما یآنان را سرزنش کرده و حت رند،یگ یشان م یخصوص یزندگدر 

گشت. از چاله اسارت به چاه  لیتبد ایرؤ کیآمدن از آن به  رونیگرفتار شدم که ب یناخواسته به دام

است که  نیمهم ا یتواند قضاوت خودش را داشته باشد، ول یافتادن! حال هر کس م گرید یاسارت

 . لهو با عج یکنجکاو یقضاوت عادالنه باشد و نه از رو

مثل  رایمشتاق بودم که در جبهه باشم ز اریرفتم. بس یوعراق به خدمت سرباز رانیبحبوحه جنگ ا در

 یگریاخبار تجاوز کشور د دنیبه خاک وطن را نداشتم، تحمل شن گانهیتحمل تجاوز ب یرتیباغ یرانیهر ا

هم با  یسرباز زاخبار تعرض به هموطنانم را نداشتم لذا قبل ا دنیرا به خاک وطن نداشتم، تحمل شن

در لشکر  النغربیبه مدت سه ماه در جبهه غرب )گ یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروهایقسمت جذب ن

اعزام شدم. هنوز همان تب و  یعاشورا( حضور داشتم. بعد که برگشتم بالفاصله به خدمت سرباز 99

 . رفتگ یو آرام و قرار نم دیجوش یدر سرم م هنیو م دفاع از خاک یتاب و داغ

مستقر گشتم. چه صحنه  انیبه جبهه جنوب اعزام شدم و در مرز موس هیاول یاز گذراندن آموزش ها بعد

نقطه  نیبه اسم آرامش در ا یزیچ ییو خمپاره... گو رباریتوپ و تفنگ و ت یبود، هر لحظه صدا ییها
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با عمق دو متر  نالکردم. کارم هر روز کندن کا مینداشت! کم کم خودم را وفق دادم و تنظ یاز جهان معن

 بود. یخود یروهاین یمتر صدیاستراق سمع در حدود س یپست نگهبان کیو شب ها  روها،یتردد ن یبرا

 نیاو تصور بر  میکرد یشروع شد. ابتدا ساده نگر یعراق یروهایشب حمله ن کیکه  نیگذشت تا ا یمدت

تمام خواهد شد،  یقیاست و بعد از دقا نیسنگ یموج آتش بار کی گرید یاز شب ها یلیبود که مثل خ

متوجه  ردمنگاه ک یکرد. صبح وقت یکه گذرانده بودم فرق م یگرید یآن شب با همه شب ها ییگو یول

و تمام شده بود.  میمصرف کرد می. هر چه مهمات داشتمیهست یعراق یروهایشدم که در محاصره کامل ن

سرمان  یباال یعراق ینبود، تانک ها یخبر یکمک یروهاینبود، از ن یخبر یبانیاز پشت یدر جبهه خود

به آخر  ایکردم که دن اسآن احس کیو هر کس که در حال فرار بود مورد هدف قرار دادند. در  دندیرس

 نیشد که به ا یرا باال ببرم. باورم نم میبگذارم و دست ها نیزم یام را رو یاسلحه خال دیو با دیرس

 .شد یکس باورش نم چیه یعنی م،یبه دست دشمن افتاد یراحت

 یضیرفت، مر یآمد و م یم یسخت اریبس ی. روزها و هفته هامیمنتقل شد یجنگ یاردوگاه اسرا به

داد  یشد اگر معجزه رخ نم یم ضیکه مر ینبود. هر کس یگرفته بودم و از دوا و درمان خبر یسخت

 .گشت یکارش تمام بود و به سردخانه منتقل م

زدند. آنان خودشان را  یحرف م یبه اردوگاه تردد داشتند که فارس یمن، تعداد یضیمر امیا در

خواهد درمان شود و از  یکه م یکردند هر کس یم غیکردند. آن ها تبل یم یخلق" معرف نی"مجاهد

که آنان دارند  یخارج شده و به مکان ینان از اردوگاه جنگکند به همراه آ دایپ یاسارت خالص یفشارها

 درمان هر جا که خواست برود! انیو در پا ردیقرار بگ یدگیمنتقل شود تا تحت درمان و رس

در  رایصعب بمانم، ز طیها در آن شرا یدست عراق ریآمد که ز یم فمیح یلیکه داشتم خ یبا اوضاع من

 نیگرفتم که با آنان )مجاهد میپنداشتم. لذا تصم یتمام شده م یماریتفکراتم کار خودم را به خاطر آن ب

 میزندگ ریهستم که بعدها مرا گرفتار خواهد نمود و مس یدانستم در حال اقدام یخلق( همراه شوم. نم

 خواهد کرد.  رییبار تغ نیدوم یبرا

 یبه اردوگاه گرید یصدام؛ من به همراه تعداد یر اردوگاه هاکردن چهار سال اسارت د یاز سپر بعد

 یندیزدند. در ابتدا لحظات خوشا یحرف م یبودند و فارس یرانی. آنجا همه امیبه نام "اشرف" منتقل شد

فرسا، از  طاقت ینبود، از فشارها یها خبر یعراق یها نیاز کابل و شالق و توه گرید رایداشتم ز

داشتم.  ینبود. کالً حس خوب ی( خبریقرمز )سربازان عراق یکاله کج ها دنیمزخرف، از د یغذاها

که به اردوگاه اشرف  یبالفاصله تحت مداوا قرار گرفتم و در عرض چند روز حالم خوب شد. همه کسان

دفاع از خود  یها را برا شآموز نی. ابتدا اسم امیقرار گرفت ینظام یتحت آموزش ها میمنتقل شده بود

 کردند.  یعنوان م

هستند. آنان  یمنسجم و کامالً اعتقاد اریبس التیتشک کی ینظام یروین نیزود متوجه شدم که ا یلیخ من

 را داشتند. یاسالم یجمهور یقصد برانداز

هستم تا بعد به خارج از عراق منتقل شوم. در سرم رفتن  نجایندارم، فعالً ا یکار زهایچ نیمن به ا گفتم

 نیکه از اروپا و ا نیغافل از ا رم،یتوانم با خانواده ام تماس بگ یگذشت، گفتم از آنجا م یبه اروپا م

 .بودمخورده  بینبود، هر چه گفته بودند تماماً دروغ بود و فر یحرف ها خبر
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 ی. من اسمش را "آموزش هامیبود یکیدئولوژیو ا یالتیتشک ینظام یتحت آموزش ها روزانه

تر کرد. تمام  دهیچیهم شروع شد و کار را پ تیدر همان اثنا جنگ عراق و کو" گذاشته بودم. ییمغزشو

 سبه سرعت انجام گرفت و احسا یوعراق یرانیا یموجود بسته شد. در آن دوران تبادل اسرا یراه ها

 کردم که گرفتار شده ام.

دان حصار در زن ییانداخته بود. از سو هیمن سا یبختک بر سر و رو کیمثل  یاحساس گرفتار نیا

به سه دهه از  کینزد یرجو التیتشک یها ییدروغ ها و مغزشو ریتحت تأث یخودم و از طرف یفکر

فکر کردن به آن سخت است چه برسد که  یعمرم را تباه کردم. بله، سه دهه از عمرم هدر رفت. حت

 . یکن یآن روزگار را سپر یخواهب

مقصر خودم بودم. حاصل تمام  رایرا سرزنش نکردم که عمر مرا تباه کرد ز یکس چگاهیرابطه ه نیا در

بود که  یاز حسرت به دل ییایگشت. حاال آنچه مانده بود دن یبازنم گریبود که د یاشتباهاتم، عمر رفته ا

برگشتم و خانواده خود  نجدا شدم و به وط یکه از فرقه منحوس رجو نیشده بود. اما بعد از ا رمیدامنگ

 بایو ز ندیخوشا اریکه بس یکه قبالً تجربه نکرده بود، احساسات افتمیدست  یکردم به احساسات دایرا پ

 بودند.  

 .آن تجربه را دارد یرا حس کردم که کمتر کس گرید یتولد کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه یرفتارشناس

 بیفر کیاستفاده از تکن

در رأس هرم قرارگرفته و  کیزماتیرهبر کار کیهستند که  یشکل هرم یمخرب دارا یها فرقه

کوچک از مشاوران قرار  هیال کی. بعد از رهبر فرقه رندیگ یآن جا م ریز بیفرقه به ترت یاعضا

 یاست که به شکل یگروه بزرگتر هیال نیا ریکنند. در ز یدارند که در اصل امور فرقه را اداره م

 قرار دارند. یعاد یعضاها ا نیا لیکنند. در ذ یم فایتر از رهبر فرقه را ا نییپا شنق

که  یکند، به طور یم یداده و آن را رهبر لیرا تشک یدارد گروه یکه سابقه مشکوک یفرد یوقت

 یریفرقه مخرب در حال شکل گ کیتوان فرض کرد که  یقدرت کامالً در خود او متمرکز است، م

 کند. یم انیکه ب یبه نحوه رفتار و عملکرد گروه توجه کرد، نه به اعتقادات دیدر واقع بااست. 

تر باشند امکان نقض حقوق اعضا باالتر  یداده شده افراط یهر چه ادعاها، اعتقادات و وعده ها 

قواعد و  است،ی)س نیرهبر فرقه، دکتر لیهستند که فوراً به م ییگروه ها آن ها نیاست. خطرناک تر

ب یدهند و از فر یرا وارونه جلوه م قیمخرب حقا یکنند. گروه ها  یمقرارت( خود را عوض م

مردم  بیخود ندارند که بخواهند به فر نیدکتر رییبه تغ یازیمشروع ن یکنند. گروه ها یاستفاده م

 بپردازند.

 زاهدان انیفرقه و اد مؤسسه
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 یاز آلبان نیاخراج منافق یشمارش معکوس برا

 

 اخراج شوند. یاز آلبان نیمنافق یستیکرد که گروهک ترور شنهادیپ دنیسابق با مشاور

 

و شمال  ایدر امور منطقه غرب آس «دنیجو با»کارشناس، استاد دانشگاه و مشاور سابق  «میبنع لیدان»

 یایدر طول سواحل در ای یوپیاخراج و به ات یاز آلبان نیمنافق یستیداد که گروهک ترور شنهادیپ قایآفر

 سرخ منتقل شوند. 

 ،یا که خروج دونالد ترامپ از توافق هسته  نیبا اشاره به ا «نیژاکوپ» ییکایدر گفتگو با مجله آمر میبنع

 رانیخواهد به مذاکرات با ا  یم دنیداد، گفت که اگر با شیشدت افزا را به  کایاز آمر رانیا یاعتماد  یب

 کند. حفظرا  میرا بدهد اما ساختار فشار و تحر ییازهایامت دیبازگردد، با

خلق  نیمجاهد یستیاز گروه ترور تیراهکارها کاهش حما نیاز ا یکیکه  میگفت: من و دوستانم معتقد او

جذاب تهران  یتواند برا  یاست که م ترهیسرخ مانند ار یایکناره در ای یوپیو انتقال آنان به ات یدر آلبان

 باشد.

در  کایآمر یها  استیمحقق و پژوهشگر س ،ییکایآمر شرفتیارشد در مرکز پ یاز اعضا یکی میبنع

 است. ورکیویو مدرس مدعو دانشگاه ن انهیخاورم

 یرقانونیغ یها  تیخود را در قبال فعال یشان، نگران دوجانبه  یها در نشست  ی: مقامات  آلباندیگو  یم او

 مواد مخدر و اسلحه ابراز داشتند. ایگروه در تجارت انسان  نیا

و در  یخلق در آلبان نیمجاهد یها ستیموضوع اشاره کرد که استقرار ترور نیبه ا دنیسابق با مشاور

در طول سواحل  ای یوپیو ممکن است در اسکان آنان در ات ست،ین یاروپا اصالً ضرور یطول مرزها

 شود. یسرخ بررس یایدر

 خبرگزاری تسنیم
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 ینظر صمد یمرحوم آقا

 «خلق نیمجاهد یستیفرقه ترور یو جاسوس انتیخ»  منیاهر یردپا مؤلف کتاب:

 19آبان  91بابل                     وفات: روز جمعه   - 9991: تابستان تولد

خلق بود و در سال  نیمجاهد یستیفرقه ترور یو ذهن یکیزیسال در اسارت ف 91مدت  ینظر مرحوم

در  یسع ،یفرقه رجو تیماه یساله در عرصه افشا 91 یفرقه جدا شد و سپس با حضور نیاز ا 26

و  اه انتیها، خ تیواقع «منیاهر یرد پا»نمود. او در کتاب  شانیبه جوانان و خانواده ها یبخش یآگاه

 خلق در دوران جنگ هشت ساله را به نگارش درآورد. نیمجاهد یستیفرقه ترور یها یجاسوس

 باد یگرام ادشیروحش شاد و  
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 یفرقه رجو ییروز دانشجو و اقدامات ضد دانشجو
 

 

 نهییوبالگ آ -فرد   یجهان یعل

 

چهار ماه بعد  ،یدیخورش 9996آذر ماه سال  در

و  کایمرداد توسط آمر 61 نیننگ یاز کودتا

 یوابسته شاه که منجر به سقوط دولت مل میرژ

 یدانشکده فن انیدکتر مصدق شد، دانشجو

وابسته شاه  میدانشگاه تهران در اعتراض به رژ

تظاهرات کردند و توسط گارد و ساواک شاه 

و سه نفر از آن ها به  فتهقرار گر ورشیمورد 

و  یقند چاحمد و  ایبزرگ ن یمصطف ینام ها

. بعد از دندیبه شهادت رس یرضو عتیآذر شر

 99۳2در سال  رانیمردم ا یانقالب ضد سلطنت

روز به نام روز دانشجو  نیا ،یدیخورش

شده و همه  ساله توسط مردم دانش  ینامگذار

 شود.  یداشته م یگرام  رانیدوست ا

اش  یو به طور خاص رهبر یفرقه رجو سران

 رانیمردم ا یو مذهب یمل یمانند همه مناسبت ها

 .ندیروز سوءاستفاده نما نیکنند ازا یم یسع

که از  یدر حال یرجو یستیفرقه ترور سران

 ی" دم مانیدانشجو یخواه ی"جنبش آزاد تیحما

 کایانقالب به بهانه مبارزه با آمر لیزنند در اوا

 نیاز هم ی( تعدادیجهان سمیالی)سردمدار امپر

 زیداده و آن ها را از پشت م بیرا فر انیدانشجو

و به  دهیکش رونیدرس دانشگاه ب یکالس ها

عراق تحت عنوان دانشگاه اشرف  یها ابانیب

جدا  یخانواده و زندگ یایکشاندند، آن ها را از دن

از آن ها را در اقدامات  یکرده و تعداد

به  یسرنگون اتیتحت عنوان عمل یستیترور

 کشتن دادند.

توسط  انیو شهادت دانشجو ییدانشجو جنبش

 چینه تنها ه کا،یشاه به آمر یوابسته  میرژ

و به طور  یرجو یستیبه فرقه ترور یربط

 نیا یرهبر دیاش ندارد بلکه با یخاص رهبر

جواب بدهد که  ییو ضد دانشجو یستیفرقه ترور

دولت  یعنی انیدانشجو نیهم یاصل نیچرا با قاتل

و به  رانیبا مردم ا یدشمن ازگاه  چیکه ه کایآمر

دست برنداشته است،  انیطور خاص دانشجو

کامل  ییهمسو یو منافع مل رانیمردم ا هیعل

دارد. 

 

و به طور خاص  رانیعضدانلو مردم ا خانم

قشر آگاه و روشنفکر جامعه نه  نیا انیدانشجو

خشونت و ترور و  یگاه از استراتژ چیتنها ه

 ینکرده و نم تیشما حما یستیاقدامات ترور

ها و  انتیکنند بلکه به شدت از شما به خاطر خ

همانند همه  رانیمردم ا هیشمارتان عل یب اتیجنا

 نیبا ا نیمتنفرند. بنابرا رانیا هاقشار جامع

فراخوان  نیتان و با ا ییاقدامات ضد دانشجو
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. به دیده بیرا فر یکس دیتوان ینم یتکرار یها

سوءاستفاده و  یمذبوحانه برا یتالش ها یجا

بهتر  ،ییمصادره روز دانشجو و جنبش دانشجو

 هیتان عل اهیبه کارنامه س دیندازیب یاست نگاه

با اعالم مبارزه مسلحانه  ۰1 الاز س رانیمردم ا

سابق در  کتاتورید نیتا رفتن در دامن صدام حس

و عراق گرفته تا اکنون که  رانیاوج جنگ ا

 یرانیغرب و به طور خاص دولت ضد ا فتهیش

مرتجع  وخیش ریترامپ و متحدانش در منطقه نظ

منافع مردم  هیعل لیو اسرائ یعربستان سعود

آن ها  یرانیضد ا یها استیو با س دیشده ا رانیا

 نی. همچندیکامل دار ییهمسو رانیمردم ا هیعل

 یاز جنبش آزاد تیکه سنگ حما نیا یبه جا

و به دروغ  دیبزن نهیا به سر انیدانشجو یخواه

و  دیبشو ییاز جنبش دانشجو تیحما یمدع

بهتر است  د،یباش انینگران حقوق دانشجو

 و رانیرا که در زمان جنگ ا یجوان انیدانشجو

و اکنون در کمپ  دیعراق به عراق کشانده ا

تحت عنوان اشرف سه گرفتار هستند و  رانایت

 . دیو سالخورده شده اند را آزاد کن ریپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یدر فرقه رجو ری)اس یاسکندر ارجمند مادر یخانم محمود

 

 

مادر هستم که فرزندم را با رنج  کیباشم. من تنها  یم یکس هیعل ایهستم و نه له  یاسینه س من

 بزرگ کرده ام.  یو تنگدست یو سخت

دوران که او  نینموده است در ا هیجانم تغذ رهیفرزند که از ش نیبوده و هست که ا نیا دمیام تنها

ارتباط  یبتوانم با و ازمندم،یفرزند ن نیا یو محبت ها یعاطف یو من به کمک ها یبه مهر مادر

 داشته باشم.

 یو یریتماس تصو ایو  یتماس تلفن ایبازگشت و  دیسال است که هر شب را به ام 18از  شیب 

 کنم.  یم یسپر

 لرستان استان
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 دیکشورمان از جمله شه یبه خون دانشمندان هسته ا خلق نیرهبران فاسد و بدنام مجاهد یدست ها

 آغشته است. زاده یدکتر محسن فخر

 زیصلح آم یها تیسال گذشته موضوع فعال نیچند یط

و  یاسیس یکشورمان تحت انواع فشارها یهسته ا

قرار داشته و  کایآمر ژهیبه و یغرب یکشورها یاقتصاد

در  رانیا یآنان قدرت علم یهمچنان  ادامه دارد. وقت

 اوردند،یرا تاب ن یا هسته  زیصلح آم تیعرصه فعال

 یدانشمندان هسته ا یکیزیالجرم به ترور و حذف ف

 یشگرف علم یها شرفتیآوردند. تا پ یکشورمان رو

 را متوقف کنند. یدر حوزه هسته ا ژهیکشور به و

در کسوت  زین نیمجاهد یستیگروه ترور انیم نیا در

 یغرب یجاسوس یها سیستون پنجم و در ارتباط با سرو

اطالعات  یدانیم یجمع آور تیمسئول لیاسرائ ژهیبه و

 تیحوزه فعال نیکه در ا یو دانشمندان یمراکز هسته ا

به عهده گرفت.  «یاتم یافشاگر»کردند را با ترفند  یم

 هیعل تیو جنا یرا از وطن فروش یگرید نیتا برگ خون

 بگذارند. شیرا به نما رانیمردم ا

 یستیدهد گروه ترور یوجود دارد که نشان م یاسناد

 یهسته ا یاطالعات شهدا یدر جمع آور نیمجاهد

 یاطالعات یها سیبا سرو یتنگاتنگ یکشورمان همکار

 داشته اند. لیاسرائ ژهیبه و یغرب

، 9911ماه  ید 66که در  یمحمد یمسعود عل دکتر

، دکتر 9911که در هشتم آذر  یاریشهر دیدکتر مج

، دکتر 9911ماه  ید  69روشن که در  یداحم یمصطف

بار  نیو ا 9911مرداد  کمینژاد که در  ییرضا وشیدار

به  9911زاده که در هفتم آذر ماه  یدکتر محسن فخر

از جمله  دند،یرسبه شهادت  یلیدست عوامل اسرائ

در جمع  نیکشورمان بودند که مجاهد یدانشمندان هسته ا

 لیاسرائ یاطالعات سیسرو یاطالعات آن ها برا یآور

 موساد دست داشته اند. –

موارد که  نیاز ا یبرخ خیتار نهیثبت در س یبرا حال

شود. هرچند  یشده آورده م یگروه علن نیتوسط خود ا

اطالعات را که  نیاز ا یکردند بعداً بخش یسع نیمجاهد

در  یمطبوعات یدر قالب کنفرانس ها و مصاحبه ها

ارائه شده بود را  یغرب یاز کشورها یبرخ یها تختیپا

 نیاز ا شتریحذف کنند تا ب ودخ یخبر یها تیاز سا

سران فاسد و بدنام  یو وطن فروش انتیگنداب خ یبو

 نشود. ریگروه عالمگ نیا

 ً کشورمان از آمران و  یهسته ا یانتقام خون شهدا مسلما

به  ن،یمجاهد یعنیآنان،  یاطالعات یعامالن و پادوها

محفوظ  رانیمردم ا یدنام آنان براسران فاسد و ب ژهیو

 است.

 یمانیسل دی، فر611۲نوامبر  92روز چهارشنبه،  – 9

 یروابط خارج یاز اعضا نیبه همراه محمد محدث

ضمن  سیدر پار ینشست خبر کی انیدر جر نیمجاهد

 یا هسته  یها  تیادعاها در مورد فعال یانتشار برخ

عنوان   زاده به  یدکتر محسن فخر دیکشورمان، از شه

 یا  و برنامه هسته دفاعارشد وزارت  یها از مقام  یکی

 یهسته ا نیکه از کارشناسان و مسئول یستیدر ل رانیا

 کردند. ادیکشورمان به خبرنگاران ارائه دادند 

 یچند روز پس از ترور دو دانشمند هسته ا – 6

 یاریشهر دی؛ دکتر مج9911کشورمان در آذرماه سال 

به مشارکت در  نیمجاهد ،یعباس دونیو دکتر فر
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اعتراف کرده و نوشتند  یدو دانشمند هسته ا نیا ییشناسا

 یدر پروژه اتم ،یعباس دونیو فر یارینقش شهر»

توسط ما افشا شده  اباره ن،یاز ا شیپ ،یاسالم یجمهور

 «است.

دکتر  دیدهد نه تنها دانشمندان شه ینشان م ریز اسناد

 یدکتر محسن فخر دیبلکه شه یو دکتر عباس یاریشهر

و ترور  ییدر معرض شناسا نیمجاهد یاز سو زیزاده ن

 قرار داشته است.

شبکه  تیسا 991۰آبان سال  91 خیاول؛ در تار سند

از عوامل  یکیبه قلم  یمقاله ا وزیفاکس ن یونیزیتلو

 نیجعفرزاده منتشر نمود که در ا رضایبه نام عل نیمجاهد

رتبه محسن  یعال یمتخصص اتم»مقاله آمده است: 

نظام  یاتم یقاتیبرنامه تحق ،یعباس دونیزاده و فر یفخر

 «کنند. یاداره م نیبه امام حس وسومرا در دانشگاه م

 نیمجاهد تیآذر همان سال سا 96 خیدوم؛ در تار سند

نژاد  یحاج یاز عوامل خود مهر یکیدر گفتگو با 

 یقاتیمرکز تحق کی)ع(  نیدانشگاه امام حس»اعالم کرد: 

 یباشد که برخ  یم یا هسته  یها سالح  دیتول یبانیو پشت

 است: ریانجام شده در آن به قرار ز یها  تیاز فعال

  شیدستگاه ژنراتور نوترون، آزما کیبا استفاده از  -9

نظر  ریدرباره پرتاب نوترون با قدرت باال ز ییها

سپاه  یاز متخصصان باال «یعباس دونیفر»اسدار پ

 پاسداران صورت گرفته است.

و آدرس  یلینوشته همچنان به سوابق تحص نیدر ا – 6

 شده است. یاشاره کامل یمحل کار دکتر عباس

 یها  تیاز سا یکی 1۰آذر سال  69 خیسوم؛ در تار سند

 99اعالم کرد که در صبح روز سه شنبه  نیمجاهد

مطبوعات در واشنگتن  ی، در ساختمان مل6112دسامبر 

کنفرانس  کیدر  نیاز سران مجاهد یکی ،یس ید

نظام توسط سپاه  یاز کنترل برنامه سالح اتم ،یمطبوعات

 ینیرزمیز یدر تونل ها مهکردن برنا یپاسداران و مخف

در تهران در  نیحس گفت دانشگاه امام یپرده برداشت. و

 دونیباشد. فر  یم میرژ یاتم یاصل نیمتخصص رندهیبرگ

 ماتیزاده که هر دو تحت تحر یو محسن فخر یعباس

ملل متحد  تیامن یشورا 92۲2و  9292 یقطعنامه ها

باشند   یمرتبه سپاه پاسداران  یباشند از افسران عال  یم

را  یاسالم یجمهور یاتم یپروژه ها نیتر یکه اصل

 کنند.  یاداره م

و ترور  یاریدکتر شهر دیشود ترور شه یم ادآوری

ام  سیماه پس از اظهارات رئ کی یناموفق دکتر عباس

 یبرا یاطالعات اتیبر ضرورت انجام عمل یمبن ۰ یآ

صورت گرفته بود. ساورز  رانیا یتوقف برنامه هسته ا

توقف برنامه هسته  یبرا کیپلماتید یها تیگفته بود فعال

 .کند ینم تیکفا رانیا یا

صبح روز  یدوان یعباس دونیبه ذکر است دکتر فر الزم

سوء قصد ناموفق، منتسب به  کیدر  9911آذر  1

تهران مجروح شد. و دکتر  یدانشجو دانیموساد، در م

در تهران ترور شد که  خیدر همان تار زین  یاریشهر

 .دیگرد یمنجر به شهادت و

اعالم  یستیونیصه می، منابع رژ9912سال  لیاوا– 9

« موساد» میرژ نیا یکرده بودند که سازمان جاسوس

را ترور کند اما  رانیا یا  دانشمند هسته کیتالش کرده 

 او موفق نبوده است. اتیعمل

گزارش داده بود عوامل  «وزیوالال ن»باره وبگاه  نیا در

 یرانیا یا  دانشمند هسته کیاند   تالش کرده شتریموساد پ

که مسئول راکتور  «یزاده مهاباد  یمحسن فخر»به نام 

 تهران است را ترور کنند. یاتم

 ً  یستیونیصه میرژ ریوز  نخست «اهوینتان نیامیبن» ضمنا

ً یزاده را مستق یدکتر محسن فخر دینام شه زین در شو  ما

شده  یخود به زبان آورده و مدع شیسال پ 6 یغاتیتبل

 کرده است.  یکار م یاتم یحاتیبرنامه تسل یبود رو

 یندگیبه نما نیدر مهرماه امسال بود که مجاهد – ۲

شدند  یمدع یکنفرانس خبر کیجعفرزاده در  رضایعل

  در سرخه حصار کشف کرده دیجد یا  هسته تیسا کی

 یتازه کشف شده را محل تیسا نیا نیمجاهد ندهیاند. نما

 یا  هسته نهیدر زم رانیا انهیمخف یها انجام پروژه  یبرا

 .دندینام

اکتبر  92 خیدر تار  «یوله فارس چهیدو» یخبر تیسا

 از قول جعفرزاده نوشت: 11مهر  6۰برابر با  6161

آغاز شد  6196سرخه حصار از سال  ساتیتأس ساخت»

"سازمان  یها  تیاز فعال یبخش 6192و از سال 

به نام  ینظر فرد ری" که زیاعدف نینو یها  پژوهش

 نیبه ا ردیگ  یانجام م «یزاده مهاباد  یمحسن فخر»

 «محل منتقل شد.

 راه نو تیسا
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 هم وجود ندارد؟ یتماس تلفن کیامکان  ایآ

 

 ییغمایو استاد ابوالقاسم  یاحمد حائر یآقا

 

 ی"همسرم و من سال ها :دیگو یم (یدر فرقه رجو ری)اس یحائر نیشهپدر  یاحمد حائر یآقا

 افتیاز او در یغامیپ یو حت میا دهیاو را از پشت تلفن نشن یو صدا میا دهیاست که دخترمان را ند یادیز

 نستیما را به شدت نگران کرده و آن ا یدهد. اکنون خبر یما را زجر م شهیمسأله هم نیو ا مینکرده ا

 طیبرد و شرا یبه سر م یحاد طیمبتال شده و در شرا 91 دیکوو روسیاز و یناش یماریکه دخترمان به ب

 نامساعد است. زیداخل اردوگاه ن یبهداشت

از  ریبه غ ییدر آخر عمر آرزو نیشه نیسال است. ما به عنوان والد 11از  شیهمسرم و من ب سن

و  میسفر ندار ییتوانا ،یماری. ما به علت کهولت سن و بمیاش ندار یاو و کسب خبر سالمت یصدا دنیشن

 دهد.  یرا به ما نم یامکان نیهم چن یالبته کشور آلبان

 یمادر و پدر یرفع نگران یکنم برا یدرخواست م یدر کشور آلبان یسازمان بهداشت جهان ندهیاز نما من

نکنند تا  یباشد کوتاه یبخش م جهیکه متصور است و نت یاز هر اقدام و کهنسال و چشم انتظار ریپ

 از دخترمان به ما برسد و امکان ارتباط فراهم گردد...." یخبر

 زدی استان
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 صدام انیفدائ ن،یمنافق

 

گذشته از ترور هزاران نفر از مردم  نیمنافق

سال دفاع مقدس،  1در طول  ران،یگناه ا  یب

در حق هموطنان خود،  یادیز اریبس یها  انتیخ

 مرتکب شدند.

 یها  بود که گروه ادیآنان آن قدر ز یها  انتیخ

هم آنان را خائن به وطن  نینش  ضدانقالب خارج

 کردند.  یخطاب م

ک عراق و با استقرار در خا نیمنافق

صدام،  ییاهدا زاتیاز سالح و تجه یبردار بهره 

در حمله به  ی، گاه«صدام شمرگانیپ»به عنوان 

 ها جلوتر بودند!  یاز عراق ران،یخاک ا

و  نیمنافق انتیکوچک از خ یا  جا نمونه  نیا

 .میخوان  یرا م یآنان به صدام بعث یخودفروش

با  رانیا یاسالم یجمهور 9921ماه  بهمن

، توانست شهر و بندر فاو 1والفجر  اتیعمل

 عراق را تصرف کند.

  گانیبود و فقط  یفاقد هرگونه سکنه شخص فاو

جا چند   در آن مستقر بودند. در آن ینظام یها

 1 یها قرار داشت که با موشک  یموشک گاهیپا

  یمثل دزفول را هدف قرار م ییشهرها ،یمتر

  ین مگناه را به خاک و خو  یدادند و مردم ب

 .دندیکش

صدام  یها فتح فاو، دزفول از بُرد موشک  با

 خارج شد.

گذشت. هر کدام   یاز فتح فاو م یا  دو هفته  یکی

 اتیخصوص واحد اطالعات عمل از واحدها به 

در شهر فاو  یدر ساختمان ،یرانیا یروهاین

آن نصب بود  یجلو ییمستقر بودند و فقط تابلو

 نیحس دیشه تیموقع»که مثالً نوشته بودند 

. هر روز واحد تدارکات با وانت، ناهار «یمیکر

 عیآورد و توز  یدر شهر را م مستقر یروهاین

 کرد.  یم

که اتفاقاً  یا رزمنده  رمردیاز روزها، پ یکی

بود،  اتیاطالعات و عمل یروهایپسرش از ن

 و به او گفت: دیپسر خود را د

 د؟یا شهر مقر زده  یدر فالن جا داً یشما جد-
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. میندار رویجا ن با تعجب گفت: نه. ما اون  پسر

. میجاست که ما هست نیمقر ما در فاو، فقط هم

 چطور مگه؟

پخش غذا  یبرا یبا تعجب گفت: وقت رمردیپ

آن  یکه جلو ینفر از ساختمان کی م،یرو  یم

با قابلمه  ،یعباس دیشه تیاند موقع تابلو زده 

 .ردیگ  ینفر غذا م 91 یو برا دیآ  یم

 باشند؟ گرید یواحدها یها بچه  دیخب شا-

شما از کدام واحد  دمیازش پرس ینه. چون وقت -

و از  نییشماها سرش رو انداخت پا نیع د،یهست

 جواب دادن طفره رفت.

اطالعات سپاه ساختمان را  یها  شب، بچه آن

 یروهاینفر از ن 91محاصره کردند و توانستند 

 را بازداشت کنند. نیمنافق یرانیا

بودند، از همان  ینفوذ یروهایها که ن  آن

در آن جا مستقر شده  ات،یاول عمل یروزها

از  ،یرانیا یها و لباس  پیبودند و با لباس و ت

کردند و با   یرزمندگان اسالم اطالعات کسب م

 دادند.  یبه عراق اطالع م میس  یب

  انیلیکانون هاب – یداوود آباد دیحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یاز اسارت فرقه رجو افتهی)نجات  نژاد یرضا مزگ

 

 

 

ساله که 21هستم  مادری نجانبیا :(یدر فرقه رجو ری)اس یساعد روزیف یآقامادر  یخانم گل اثر فرهاد

پسرم به نام  .خود رفته اند یبه خانه ها جیبه تدر یشوهرم فوت کرده و فرزندانم همگ شیسال پ نیچند

 افتیدر یخبر چیه یدولت یشد. پس از مراجعه به تمام ارگان ها دیناپد 992۰از سال  یساعد روزیف

ً ینها م،یاقدام کرد زین راالنتشاریکث یروزنامه ها قیو از طر مینکرد  لهیگرفتار ح روزیف میمتوجه شد تا

خبر هستم  یسال است که از فرزندم ب نیاست. چند وستهیو فرقه اش شده و به آنان پ یمسعود رجو یها

 باشم. یو چشم انتظارش م

خواسته ام که  ونیحقوق بشر ملل متحد نوشته ام و بر اساس کنوانس یایساریدفتر کم استیبه ر ینامه ا

 یهمکار یبا سران فرقه رجو یقیبه هر طر یگردد. از آنجا که کشور آلبان تیحما دشدگانیاز تمام ناپد

کل مجموعه  ازخود را  تیمان شده است، شکاما از فرزندان یخبر یباعث ب یهمکار نیا کند و یم

 آذربایجان شرقی                                                                       اعالم نموده ام. یکشور آلبان
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تا  9922و سه سال ، از  یکه به مدت س رجندیدر شهرستان ب 9912متولد  نژاد یمزگرضا من 

فرقه خشونت طلب  نیخود را از ا ییجدا یخلق بوده ام، به طور رسم نی، عضو سازمان مجاهد9911

دست  ینداشتم، ول یشناخت نیاز سازمان مجاهد 9922کنم. اگرچه من از قبل از سال  یاعالم م

 نیو سه سال عمر خود را در ا یرا فراهم کرد که س یطیشرا هنمیم یبرا یسرباز فهیوظ وسرنوشت 

 پرداختم. تیبه فعال یالتیمختلف تشک یسازمان در مدارها

 یحاج یدر کوه ها نیصدام حس میدر مقابل تهاجم رژ زمیعز هنیاز م ینگاهبان یسرباز بودم و برا من

ارتش  یکیبا کمک لجست نیسازمان مجاهد 9922آذر ماه  کمی خیعمران در حال خدمت بودم که در تار

سازمان  نیا ریاز سربازان اس گرید یما حمله کردند و من به همراه تعداد گاهیبه محل پا نیصدام حس

خود را بر  غاتیخلق تبل نیاسارت فرقه مجاهد امی. در امیو ماه ها در زندان سازمان در حبس بود میشد

که محمد سادات  نیداد. تا ا یم یوعده آزاد یرجو یها یگذاشته بود و با پخش سخنران انیزندان یرو

 یداخل زندان آمد و گفت اگر آزاد آمدعراق بود با بلندگو  هیمانیدر سل نیکه مسئول زندان مجاهد یدربند

بود.  دیخواهو بعد آزاد  دیشرکت کن دیتوان یکه م زانیما به هر م ینظام اتیعمل کیفقط در  دیخواه یم

کرد که بعد  یخط را دنبال م نیهم یاز مسعود رجو یندگیهم به نما یشمچیابر یموضوع مهد نیا رویپ

آن ها را  یدروغ و توخال یوعده ها بیهم متأسفانه فر منکرد و  میشما را آزاد خواه اتیعمل کیاز 

 تیاست و در نها دهیو سه سال طول کش یبه مدت س اتیعمل کیو بعد از آن  وستمیخوردم و به آن ها پ

 خواستند مرا آزاد کنند. ینم

 زیسال عمر خودم را دور از وطن، دور از خانه و خانواده، و دور از همه چ 99 ریمس نیدر ا متأسفانه

و  رویکنترل ن یکه برا نیفرقه مجاهد ییمغزشو یکردم. نشست ها یانسان داشته باشد، سپر کی دیکه با
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که جسارت الزم  دکر یم لیاراده و ذل یگرفت، به واقع انسان را آن چنان ب یمستمر صورت مبه طور 

 گرفت. یاز انسان م ینه گفتن به رجو یرا برا

انسان  یعنیباشد،  یم یانسان یترک جوهره  ن،یکرد که ترک سازمان مجاهد یوانمود م یطور یرجو

گونه  نیو ا --- زیخائن به همه چ یرجو یبو  شد، یو فداکار از جان گذشته م ریمجاهد کب یبا رجو

 یها قراه انداختن طال یآخر رجو یکرد. پرده  یباور م یرجو ی کخانهیالقائات را انسان در تار

 ییتا جا دیسازمان تکامل بخش نیرا در ا ییفرقه گرا ریبود که مس کیوژیدیتحت عنوان انقالب ا یاجبار

شد. اما سرانجام وجدان و همان جوهِر  یم دهیمزدور ارتجاع نام یرجو دگاهیکه خانواده هم از د

 .دینه بگو یدارد، تا به رجو یرا به حرکت وا م یآدم ت،یانسان

 نهیرید یِ کرد و چون من دوست ییاعالم جدا نیاز سازمان مجاهد یباقر محمد یبود که آقا شیوقت پ چند

کنم و او را خائن و مزدور بنامم تا  یریاو موضع گ هیخواست که عل یاز من م یبا باقر داشتم فرقه رجو

فرقه عمل نکردم،  خواستبه  زینبود و من ن نیمنعکس کنند، چون باقر چن نیفرقه مجاهد تیآن را در سا

 یعال یایساریکم فهیکه وظ یا نهیکنند، کمک هز یام را قطع م انهیماه ی نهیکردند کمک هز دیتهد

 یخودش را به رجو یو حقوق یانسان یقانون فهیوظ یبرساند ول نیریپناهندگان بود که به دست  من و سا

 را به کرنش وا دارد. نیریداده بود تا او من و سا

 

 

 

 خلق سابقه دارند نیمجاهد – ستین دیجد یرجو یمزدور
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 رمان صنم
 انیذوالفقار حهیملنوشته: 

 سروش انتشارات

 

که  یاتفاقات ی( است که در پنی)منافق نیچند جوان به گروهک مجاهد ییو جدا وستنیرمان داستان پ نیا

گروه به پادگان اشرف در خارج از  هیدچار شده و بق یاز آن ها به سرنوشت نامعلوم یکیدهد   یرخ م

او رخ  یبرا که یداستان "صنم" پس از اتفاقات یاصل تیشخص تی. در نهاوندندیپ  یم رانیا یمرزها

شود و   یداستان از پادگان فرار کرده و به آلمان پناهنده م یدوم و مواز تیدهد توسط "ناصر" شخص  یم

 کند.  یم دایپ گرید ییاش سمت و سو یادامه روند زندگ

ممزوج با دست  نیو عملکرد گروهک مجاهد شهیاند ،یو انقالب اسالم خی"صنم" با الهام از تار رمان

 ریبا آن درگ رانیاست که مردم ا یتلخ قتیاز حق یبرش یراو یپرداز  و قصه لیتخ ،یداستان یها  هیما

 هستند. زیبوده و همچنان ن

  از دغدغه یکیآن ها  یها  تیجذب اعضا، اقدامات و فعال قهیگروهک، طر نیا شهیواقع شناساندن اند در

 رمان به آن پرداخته شده است. نیبود که تا حد امکان در لفاف ا ییها



                                                                    9911سال                                                               99شماره  –انجمن نجات 

  
23  

  

 

مستند... از  یها  لمینامه، دست نوشته ها، ف  تیها، عکس، وص روزنامه  ات،یها، خاطرات، نشر  کتاب

 نوشتن رمان از آن ها بهره گرفته است. یبرا انیبوده است که ذوالفقار یجمله منابع

شده در داستان،  جادیا قیتا تعل شود  یم تیمختلف روا یها تیفصل و از زبان شخص 2رمان صنم در  

موجود در رمان  یها  تیشده که شخص گونه پرداختن به داستان باعث  نیمخاطب را با خود همراه کند، ا

با خود همراه  شتریمخاطب را ب بیترت نیداستان بپردازند و به ا تیخود به روا دید هیهر کدام از زوا

 نیا ریانقالب درگ انیاست که در جر ییها  خانواده یداستان برگرفته از زندگ نیا دهیکنند. در واقع ا

بوده؛  یکند که پدر خانواده به شدت انقالب  یم تیرا روا یا  اند. رمان صنم داستان خانواده  گروهک بوده

 باشد.  ی( منی)منافق نیاهدکامالً مخالف و عضو گروهک مج یانیاما پسرش در جر

 

 

 

. دیجوش  یاش تو قلبم م و دار و دسته  یرض ی نهیو ک دیکش  یآتش انتقام در من شعله م از رمان: یقسمت

گذاشته و کف قبرستان چال کرده باشند، آمده بودم دنبال سهمم از  یا  سهیاش را تو ک  یکه زندگ یمثل کس

تر.  شد و تنگ   یتنگ م میبرا زکه هر رو ییایقائل نشد و دن میکس برا  چیکه ه یسهم ؛یلعنت یایدن نیا

ُسر خوردم و  یخشت واریکردم و آرام کنار د هقم را خفه   . هقدیکوب  یام م  نهیدنگ به قفس س قلبم دنگ 

  یبه خودش نم زادیدامنه کوه که سال تا سال رنگ آدم یپا یقبرستان بود؛ کهنه  بهیغر میبرا نجاینشستم. ا

خورد و   یزد، به تن کوه م  یزخمه م نیه به صورت زمک لنگتق ک و تق  لیرخ ب رخ  ی. صدادید

. اهیس یها  هیشد جز سا  ینم دهید یزیشب چ  مهین یکیتار یانداخت. تو  یانعکاسش خوف به جانم م

ام   یروسر یبه ماندنم شدند. دو گوشه  یرا با من شرط کردند تا راض  نیشد. ا  یخفه م دیبا میها  ضجه

آمد. باد خاک را بلند کرده، قبرستان   یچهار رج م میها  . اشکشانیبه تقال رهیخ ،را چپاندم تو دهانم

را هم  نیرا در پناهش داشت. ا یا  که قبر کهنه یستون طاق یسر به َگرد نشسته بود. چمباتمه زدم پا  کی

 ی سهیبه ک ممتوانستم؟ تا چش  یمگر م یبا من شرط کرده بودند که آنجا بمانم و قدم از قدم برندارم؛ ول

 ایتمام شد. خواب بودم  میبرا ایدن چ،یو قرار که ه  آمد افتاد، قول رونیکه از دل گودال ب یغرق خون دیسف

که  یکیبودم،  دهی. هنوز نرسدمیافتاد؟ ضجه زدم و به سمتشان دو  یاتفاق م یداریها داشت تو ب  نیتمام ا

را  میها  و ضجه دیانداخت. به سمتم دو نیا زمکه تو دستش بود ر یا طرف جنازه  کیبود،  یک دمینفهم

 خفه کرد.... شیها  پشت دست
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 )اسیر در فرقه رجوی( علیرضا توکلی

شد و سپس  ریها اس یو عراق توسط عراق رانیپسرم سرباز بود که در جنگ ا :یتوکل رضایمادر عل

 .دیارتباط او با من قطع گرد بیترت نیداده شد و به ا لیخلق تحو نیبه مجاهد ن،یبا فرمان صدام حس

خلق فرار کرده بودند  نیخبر بودم تا آن که توسط دوستانش که از قرارگاه مجاهد یاز او ب دیمد انیسال

 دهند. یگروه گرفتار شده است و به او اجازه تماس با ما را نم نیمطلع شدم که فرزندم در ا

 

 در کنار قرارگاه اشرف در عراق یخانم توکل

مالقات با او به پادگان اشرف در عراق مراجعه کردم اما  یچند بار برا ن،یاز سقوط صدام حس بعد

منتقل شده و در اردوگاه  یآن ها اجازه مالقات با او را به من ندادند. بعداً مطلع شدم که به آلبان نیمسئول

 برد. یسازمان به سر م نیا

شده اند اما  ریکرونا درگ روسیاز و یناش یماریاردوگاه با ب نیکه نفرات مستقر در ا دهیخبر رس حال

اواخر  نیدر هم جهیو در نت ستندین ینکات بهداشت تیو رعا نهیگروه حاضر به انجام قرنط نیسران ا

 نفر از اعضا فوت نمودند. نیچند

م که وارد بهداشت درخواست نموده ا ینگران هستم. از سازمان جهان اریخبرها من بس نیتوجه به ا با

حاصل کنند و ما  نانیکرونا اطم طیبهداشت در شرا تیشده و نسبت به رعا یسازمان در آلبان نیاردوگاه ا

 یکنند تا اجازه تماس تلفن عدگروه را متقا نیا نیمسئول نی. همچنندینسبت به سالمت فرزندم آگاه نما زیرا ن

 .رمیآرام بگ یاو کم یصدا دنیبه فرزندم را بدهند تا با شن

 قائم شهر –مازندران   
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 مغزشویی

 

 كنند.  یها استفاده م ستیترور تیترب یبرا زین یاز علم روانشناس یها عالوه بر علم پزشك ستیترور

از  یلیكرده و خ دایپ یعیابعاد وس ریاخ یاست كه در سال ها یمبحث علم سم،یو ترور ییمغزشو

 اند.  آن را گسترش داده ،یستیترور یها  رهبران فرقه

قشر  ژهیشود، جوانان به و  یگرفته نم یجد یكه در جامعه امروز، بحث بهداشت روان نیا لیدل به

. آموزش رترندیپذ بیكنند، آس  یمشكالت جامعه را درك م گران،یاز د شیو آرمانخواه كه ب لكردهیتحص

 است.  نهیزم نیمهم در ا یاز راهكارها یكیدر مدارس  یروان یها كیتكن

خود نا آگاه باشد.  یمغز یآن است كه فرد نسبت به شست و شو یمغز یشست و شو یژگیو نیبارزتر

  یم گانهیكه نسبت به مسائل خارج از خود ب یكنند تا حد  یم هیتخل یحال، فرد را به لحاظ روان نیدر ا

 گردد.  یمسئولش وابسته م ایرسد كه به رهبر   یم یا  شود و به نقطه

 كنند.  یانسان ها را امحا م یها با استفاده از علم روانشناس  فرقه

 داشتن سوژه است.  در نا آگاه نگه یفكر یبازساز تیموفق دیكل ،یمغز یاز شست و شو پس

از  یا  دهیچیپ یبا استفاده از ابزار كالم، مجموعه فكر رد،یگ  یصورت م یفكر یكه بازساز یطیمح در

سوژه  تیبسته به وضع ای یبه كند ایها به سرعت  مؤلفه  نیشود، سپس ا  یا نهاده موابسته بن یها  مؤلفه

كه آزارش به  یحال، فرد نیكنند. در ا  یم جادیدر وضع فكر و رفتار فرد مورد نظر ا یقیعم راتییتغ

 برد.  یم نینفر را از ب نیشود كه چند  یم یا  در منطقه یستیقادر به اعمال ترور دیرس  ینم یا  مورچه
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 یاریخلق كاربرد بس نیشده و مستمر كه در سازمان مجاهد یزیر مدون، برنامه  یساز مجاب  كیتكن با

 رسند.  یبه فرد مسئول م یداشته و دارد، افراد به نقطه وابستگ

" تیخلق به نام "شكستن فرد نیفرد" كه در سازمان مجاهد شتنیموسوم به "تهاجم به خو یمبحث روان در

خود را  یو به زعم فرقه عنصر مادون انسان یقیحق تیشخص دیشود كه با یفرد مجاب م مطرح است

 رود.  یم نیروش، قدرت "نه گفتن" در او از ب نیخرد كند و با ا

كه فرد به  ییكند تا جا  یم رییخلق، نگرش فرد نسبت به مذهب، خدا و جهان تغ نیسازمان مجاهد در

 رسد.  یم یمرحله خودكش

 لیبرخالف م یرسانند كه اگر كار  یم یا  فرد را به نقطه ،یروان یها مان با توسل به حربه ساز نیا در

 گردد.  یم انیاش نما  در چهره یمانیپش نیشود و ا  ینادم م اریسران سازمان انجام دهد، بس

 "1386آبان  –اصفهان  – سمیوتروریب شی" در "هماهخدابند میابراهمهندس " یاز سخنران برگرفته

 

 ییمغزشو یها  وهیها و ش مرجع كامل در خصوص عملکرد انواع فرقه  كیما"  انیها در م  "فرقه كتاب

 رود. یو کنترل ذهن به شمار م رییعلم تغ ای
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 یعشرت اسکندر دیشه

 یبه منزل مسکون نیمنافق انهیدر اثر حمله وحش 13613634و نحوه شهادت : تهران  محل

 

در کمال  شیآمد. زندگ ایبه دن روزکوهیف یاز روستاها یکیدر  9991در سال  یعشرت اسکندر دیشه

انقالب شکوهمند مردم مسلمان  انیکرد. در جر دایادامه پ زین بیترت نیو صفا شروع شد و به هم یسادگ

کرد و با  یاکارگونه فد نبیزنان مسلمان، فعاالنه شرکت داشت و ز ریبا شور و شوق در کنار سا ران،یا

را  یاسالم ریرا افشا و شعا یستمشاه میاست، مفاسد رژ یگریاب خود که کوبنده تر از هر سالح دحج

 یحضور یاجتماع یها تیدر کنار همسرش در فعال یانقالب اسالم یروزیداشت. پس از پ یمحترم م

 ینمود. مادر یحفظ م رپرو دیمستحکم خود را با امت شه وندیفعال داشت و با شرکت در نماز جمعه پ

دو ساله، منصوره چهارساله، معصومه شش ساله و محمدجواد  یمهربان و دلسوز بود. چهار فرزند )مهد

و حرارت  یارزشمند بود و کانون خانواده اش از وجودش گرم یآن ها معلم یهفت ساله( داشت که برا

 گرفت. یم

خاص  یصوص حضرت امام )ره( عالقه امتعهد و به خ تیراسخ و به روحان یاسالم اعتقاد میبه تعال او

و  یانقالب اسالم امیوار، مبلّغ پ نبیز زیداد و در جامعه ن یداشت. فاطمه گونه، کودکانش را پرورش م

که  ستیز یم نانزن مسلمان بود و آنچ کیالگو و نمونه  ،یانقالب بود. از لحاظ اخالق یخون شهدا

 یداشت و احترام همگان را برم نیو مت ستهیشا یحضرت فاطمه )س( است. رفتار روانیپ ستهیشا

 .ختیانگ

 قهی"آن روز پدر چند دق :دیگو یشهادت مادر م یدرباره چگونگ ،یمعصومه اسکندر دخترش،

 ینداشتم. برا شتریهمراه او رفت. من شش سال ب زیام ن ییاز خانه خارج شد و دا شهیزودتر از هم

 نماز بخوان. فیبود که: دخترم قبل از سن تکل نیخانه رفتم. سفارش مادر ا اطیگرفتن وضو به ح
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اکبر  یام در اتاق مشغول صرف صبحانه بودند. پسرعمه )عل ییبه همراه پسرعمه و همسر دا مادر

ما آمده بود، )فاطمه  داریبه د یخداحافظ یبود و برا ی( هجده ساله و عازم خدمت سربازیخداداد

 92بار از روستا به تهران آمده بود و فقط دو ماه از ازدواج او که  نیاول یام برا یی( همسر داهیعشر

 گذشت. ینداشت م شتریسال ب

در کرد. آن قدر محکم، که از ترس در جا خشکم زد. مادر از چند روز  دنیشروع به کوب یناگهان کس 

کرد که مراقب باش و  یم هیدر شرف وقوع است و دائم به پدر توص یقبل حس کرده بود که حادثه ا

 ایح یا ذرهکرد که زن بودن و مادر چهار فرزند کوچک بودن،  یگمان م دیبگذار من در را باز کنم. شا

 یدر را باز کن، ب ادیفر دنیخواهد آورد. با شن دیخبران پد یو شرم در وجود آن ناجوانمردان و از خدا ب

از آنان  یکیکوچک ولرزان آن را گشودم؛ ناگهان دو نفر که  یبه طرف در رفتم و با دستان اریاخت

و به سرعت خود را به داخل  دندپرتاب کر یمرا به گوشه ا انهیرا به دوش انداخته بود، وحش یمسلسل

برآورد و  ادینمودند. مادرم با شجاعت تمام، فر كیمادرم به سمت او شل دنیرساندند. آن ها با د اطیح

در کمال قساوت  در مقابل  کا،یمرگ بر مناقق و مرگ بر آمر دنیو آنان با شن مرگ را نثارشان کرد

 خود كردند. ییکایامر یااو را آماج گلوله ه نهیچشمان بهت زده کودکانش س

نفاق به دور نماند  نهیاز ک زیبود ن دهیصداها به طرف مادر دو نیا دنیساله ام که باشن 1خواهر  منصوره

هجوم  انهیقناعت نکردند و به داخل خانه وحش زین نیکردند. اما به ا نیگلوله او را نقش بر زم کیو با 

و به سمت برادرانم جواد و  دساله مرا به شهادت رساندن 92 ییما پسر عمه و زن دا همانانیبردند و م

تند که حضور آتش گشودند و قصد پرتاب نارنجک به داخل خانه را داش زیساله بودند ن6و 2که  یمهد

به انقالب و  یبند یعاشقان که جرمشان پا نیاز قتلگاه ا کلتیها مانع شد و سوار بر موتورس هیهمسا

 شدند. یبه امام )ره( بود، متوار یوفادار

 

 

 

 چیه گریسر مادر رساندم و د یشده بودم، لرزان، خود را باال جیکامالً گ نیرگبار منافق ریکه در ز من

هوش شدم.  یساله قابل تحمل نبود و ب 2دختر  کی یدر چند لحظه برا بتیهمه مص نی. آخر ادمینفهم

 یسرد و ب کامالً . دستان پدر برعکس دستان گرم مادر، دمیبه هوش آمدم خود را در آغوش پدر د یوقت

با لبخند تلخ که به   یشده بود و قطره اشک دهیکرد، چهره اش تک یبا خود نجوا م یروح بود، او به آرام

 داد. یسخت و دردناک م یگوشه لبانش نشسته بود، خبر از فراق
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 ست،یگر یم بانهیدارم آن زمان که مادر را غسل دادند به دور از چشم پدر که در خلوت خود غر ادی به

اش را با  نهیصورت و س ،یشانیپ یرو یها یگلوله و کبود یجان مادر رفتم و جا یب کریبه کنار پ

را  میجوان ان. من همدم و سنگ صبور دوردیاو را نخواهم د گریدانستم که د یکردم. م یحسرت نگاه م

 از دست داده بودم. شهیهم یبرا

کارشان شرر  نیجدا کنند. آنان با ا زشیمحبت آم یتوانستند مرا از آغوش گرم مادر و بوسه ها چگونه

چون  زی. اما دشمنان بدانند ما نمیمادر ندار گریبرادران و خواهرم انداختند، ما د گریدر جان من، پدر و د

و  میا ستادهیداد ا یسر م افقو مرگ بر من کایمرگ بر آمر ادیبود و فر ستادهینفس ا نیمادر که تا آخر

 ."میدر راه اسالم هست یآماده جانفشان

 یآسمان یها اسی تیاز: سا برگرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوازیپ لومتریکتاب ک

 همسر تیبه روا یعشرت اسکندر دهیشه

 نیام  ی: طاهره قاسممؤلف

 : آرمان براثا )وابسته به م.ف. براثا(ناشر

را به  «یعشرت اسکندر» دیشه  کوتاه، سرگذشت یها  ساده و در قالب داستان یکتاب، به زبان نیدر ا نگارنده

انقالب  یها بود که در راه آرمان  یاز جمله زنان ،یعشرت اسکندر دیهمسرش به نگارش درآورده است. شه تیروا

ها عبارتند از:  داستان  نیا نیاز عناو یبرخکرد تا سرانجام به دست منافقان در تهران ترور شد.  اریتالش بس

 عییتش»، «خبر شهادت»، «تصادف حاج محسن»، «فاکتور ترور»، «اوج انقالب»، «جشن ازدواج»، «تولّد»

از  یریکتاب، تصاو یانیقابل ذکر است که در بخش پا«. فرشته عاشق»و  ،«شوازیپ لومتریک»، «شهدا از تهران

 اش آورده شده است.  و خانواده یعشرت اسکندر دیشه
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 سندرم شکنجه خاموش

 «« واریزندان بدون د»» 

 

 

 : سدینو یم یمقدم در مقاله ا یابراهیم دكتر

منصوب  کایکه بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمر ریما امیلیبا کره، ژنرال و کای"بعد از جنگ آمر

 داد: یجنگ در جهان را مورد مطالعه قرارم خیموارد تار نیتر دهیچیاز پ یکیشد، 

و  نیشده بودند که از همه قوان یزندان یدر کره، در اردوگاه ییکایآمر انینفر از نظام 9111 حدود

 نیب نیزندان، طبق قوان کی دیکه با یزندان همه امکانات نیبرخوردار بود. در ا یالملل نیب یاستانداردها

 داشته باشد، وجود داشت. انیرفاه زندان یبرا یالملل

ً یمتعارف تقر فیزندان با تعر نیا وجود داشت. آب و غذا  یتا حد زیامکان فرار ن یمحصور نبود و حت با

شد، اما  یمتداول شکنجه استفاده نم یها کیاز تکن کی چیآن از هشد. در  یم افتیو امکانات به وفور 

 یعیبه مرگ طب انیکه زندان نیا بیاردوگاه گزارش شده بود. عج نیدر ا انیآمار مرگ زندان نیشتری... ب

 مردند. یم
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 یاز آن ها شب م یاریکردند. بس یفرار نم انیامکانات فرار هم وجود داشت!! اما زندان یکه حت نیا با

خودشان  انیمافوق را م یها، احترام به درجات نظام ی! زندانشدند!! ینم داریب گریو صبح د دندیخواب

 داد،یرو نیا لی. دلختندیر یم یطرح دوست یکردند، و در عوض عموماً با زندانبانان کره ا ینم تیرعا

 شرح ارائه کرد: نیخود را به ا قاتیتحق جهینت ریما امیلیسال ها مورد مطالعه قرار گرفت و و

 یرساندند و نامه ها یم انیبد بود را به دست زندان یخبرها یکه حاو ییاردوگاه، فقط نامه ها نیا در

 شد. ینم لیتحو دبخشیاخبار مثبت و ام

کرده  انتیکه به دوستان خود خ یاز موارد یکیخواستند در مقابل جمع، خاطره  یم انیروز از زندان هر

 یرا م انیزندان ریسا یکنند. هر کس که جاسوس فیبکنند و نکردند را تعر یتوانستند خدمت یم ایاند، 

کرده  یشده بود و معلوم شده بود خالف یکه در موردش جاسوس یگرفت. اما کس یم زهیجا گاریکرد، س

 یهم برا ی)که خطر زهیجا افتیدر یبرا یهمه به جاسوس طیشرا نیشد. در ا ینم یهینوع تنب چیه

 دوستانشان نداشت( عادت کرده بودند.

 در کنار هم، سربازان را به نقطه مرگ رسانده است، چرا که: کیسه تکن نینشان داد که ا قاتیتحق

 رفت. یم نیاز ب دی( امیانتخاب شده )فقط منف یخبرها افتیبا در —

 .افتندی یپست م یشد و خود را انسان یم بیتخر انیعزت نفس زندان ،یبا جاسوس —

 رفت. یم نیها از ب یها، اعتبار و اعتماد آن ها نزد همگروه انتیخ فیبا تعر —

 بود. یخاموش کاف یو مرگ ها ،یزندگ زهیانگ افتنی انیپا یهر سه برا نیا و

 شود." یم دهیسبک شکنجه، شکنجه خاموش نام نیا
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  ی"شکنجه خاموش" در فرقه رجو

 یبه خوب یتوان در فرقه مخرب کنترل ذهن رجو یآن را م یها کیخاموش و اعمال تکن شکنجه

در  کیستماتیهاست که به صورت س فوق سال یاشاره شده در بحث روانشناس کیمشاهده نمود. سه تکن

 گردد.   یخلق اجرا م نیسازمان مجاهد

چه در عراق و چه  یبه ساکنان اردوگاه بسته و دورافتاده فرقه رجو رانیبد از داخل ا یصرفاً خبرها -

شود. در  یهم به آنان داده نم انیرانیا یورزش یها تیاخبار موفق یشود. حت یشد و م یداده م یدر آلبان

 دیوجود ندارد. هرگونه ام هدر داخل کشور و کال خارج از فرق یاهیاز س ریبه غ یزیبرابر انظار آنان چ

خارج  زیکنند که همه چ یخود القا م یا به اعضاشود. فرقه ه یخارج از فرقه از آنان گرفته م یایبه دن

مانند خارج  ییها کی. پراترندیگ یرا از آنان م ندهیبه آ دیام بیترت نیاست و به ا یطانیاز فرقه فاسد و ش

 گردد.  یمنظور اجرا م نیخانواده به هم لیتشک وعشق و ازدواج  تیکردن رحم زنان و ممنوع

مهم و قابل  گریفرد د یخطا کیکه عدم گزارش  ستیخطا آن قدر مهم ن کیانجام  یدر فرقه رجو -

رود  یم نیافراد از ب انیعزت نفس در م گرانید یبر رو یبا انجام جاسوس بیترت نیمؤاخذه است. به ا

 گردد.  یشود محروم م یسعادتمند محسوب م یزندگ زمینامیو عضو فرقه از عمر با عزت که د

 انیخود را در م دیو غسل که فرد با یجار اتیبه اصطالح انتقاد از خود موسوم به عمل ینشست ها -

و مدام از  دینما فیشکل ممکن خوار و خف نی" کند و خود را به زشت تراهیجمع به اصطالح "روس

 گریکدی نظربرد. همه در  یم نیافراد را از ب نیاعتبار و اعتماد ب دیخود بگو یها انتیاشتباهات و خ

و گناه،  انتیمداوم حس خ یهستند که ارزش زنده ماندن ندارند. با القا یگناهکار و خطاکار یانسان ها

 رود.  یفرو م شتریو ب شتریخود ب یفرد مربوطه به قول دانشمندان مدام در قبر نامرئ

ً ینهابردن اعتبار و اعتماد(  نیبردن عزت نفس، و از ب نیاز ب د،یبردن ام نی)از ب کیسه تکن نیا به  تا

 یناگسستن یو بندها واریدر زندان بدون د ریشود که فرد اس یمنجر م یکنترل ذهن مخرب فرقه ا

 یراه فرار که نینقطه فرد بدون ا نیماند. در ا یگرفتار م یذهن یو در دام حصارها دهیگرد ینامرئ

 شکنجه گاه رها گردد.  نیشود تا با مرگ خود از ا یبه صورت خاموش شکنجه م ندیمتصور بب

 انینادعل عاطفه
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 مقدم یناصر یهاد یآقا

 
 

شد و کمتر  یشناخته م یفرقه رجو التی" در تشکاکانین فیمقدم با نام مستعار "حن یناصر یهاد یآقا

منتقل شده و در آنجا مانده  یبه مقر فرقه رجو 9921از سال  یشناخت. و یم یاو را به نام اصل یکس

ً یبود تا نها  فرار کند. یاز فرقه رجو یشود در کشور آلبان یموفق م 9911در سال  تا

 

بود  یکه به نظر قاچاقچ رانینفر در داخل ا کی"من دنبال کار و شغل بودم که با  مقدم: یناصر یهاد

آشنا شدم. او با گرفتن  د،یبرده و در اروپا مستقر نما رانیتواند افراد را به خارج از ا یبود که م یو مدع

 منتقل کرد. هیپول کالن از من ابتدا مرا به ترک

. من هم که مشتاق میو از آنجا کار انتقال را دنبال کن میبه عراق برو دیمطرح کرد که با هیدر ترک سپس

نگه  یدر ساختمان یبه بغداد مرا چند روز دنی. بعد از انتقال به عراق و رسرفتمیپذ یتأمل چیبودم بدون ه

روم. اما دو دل بودم و  یرا م تباهاش ریدارم مس ایحس را داشتم که گو نیداشتند. از همان جا من کم کم ا

 شد. یمنتقل کردند که به آنجا اشرف گفته م یمنتظر بمانم. سپس مرا به اردوگاه یدادم که باز مدت حیترج

که  یریم بود اصالً مطابقت نداشت و مسکه در ذهن یبا هدف نیکه گرفتار شده ام و ا دمیهمان جا من فهم

آموزش ها قرار  یسر کیرا اجباراً تحت  گرید یبود. من و تعداد یگرید زیدر آن قرار گرفته بودم چ

 دادند.

که آن موقع زنده بود و  یابانیخ ایبه نام لع یشد من مشکلم را با فرد یکه گذاشته م یینشست ها در

و من  دیآورده ا یاشتباه یگفتم که مرا به جا یبود مطرح کردم و به و رشیمسئول قسمت به اصطالح پذ

 یآموزش ها یعنی. )موارد شو دیده یکه شما انجام م ییمحل جهت کارها نینبود که به ا نیاصالً قصدم ا

 (رانیا یاسالم یجمهور هیعل ینظام اتیعمل یبرا یو آمادگ ینظام
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آمد همان جا بدون درنگ به من گفت که اشکال ندارد، از  یرحم به نظر م یب اریبس یکه زن ییرجا بتول

 لیتحو یعراق یروهایکه شما را به ن میمجبور د،یتواند شما را به اروپا منتقل نما یآنجا که سازمان نم

 ادیبه احتمال ز یفتیها ب یراقادامه داد که اگر به دست ع ی. وندینما فیتکل نییتا آنان شما را تع میبده

عراق به  نیشد و طبق قوان یمنتقل خواه بیبه نام زندان ابوُغر یخطرناک اریندان مخوف و بسابتدا به ز

شد. سپس احتمال دارد که اتهام  یبه عراق با هشت سال زندان مواجه خواه یرقانونیورود غ لیدل

 یبدهند سرنوشت بهتر رانیا لیباشد. اگر هم تو را تحو یهم به شما بزنند که جرم آن اعدام م یجاسوس

 داشت. ینخواه

 یمنتظر زمان دیو با ستیدر آن متصور ن یقرار گرفته ام که راه برگشت یریکه عمالً در مس دمید من

 خواهد. یخدا چه م نمیباشم که فرصت دست بدهد تا بب

ً یکه تقر دمیرا د یادیدر واقع مرا ربودند. البته امثال من کم نبودند و من با چشمان خودم تعداد ز  با  با

رفتار شده و با حقه و کلک انسان ها را به اردوگاه اشرف  زیکه با من رفته بودند، با آنان ن ییویسنار

 منتقل کرده بودند.

گرفتم در  میکه در اردوگاه اشرف بمانم تصم نیا ایمنتقل شوم  ”بیابوغر“که به زندان  نیا نیب من

عراق  یاحتمال زنده ماندنم در زندان ها دمیکرد د ییکه بتول رجا یدیبا تهد رایاردوگاه اشرف بمانم ز

 باشد. یصفر م

 دینداشتم و با یگریکه راه د یعنیتحمل کنم تا روزش برسد.  دیکردم که با یم نیبه خودم تلق شهیهم من

 .رفتمیپذ یشده را م لیتحم طیشرا

گفتند. آنان در صحبت  یجمله ثابت م کیگذاشتند به من  یکه م ییفرقه در نشست ها نیبار مسئول چند

 یمتعدد که م نیعبارت را بارها من از مسئول نی. ایکن یکار م یمواز یگفتند که تو دار یم شانیها

نگرفته ام که به  میکنم و تصم یبود که من دارم تحمل م نیبودم. منظورشان ا دهیرفتند شن یآمدند و م

 قول آنان مجاهد خلق شوم.

ً یو بعد از تقر دیزمانش رس باألخره که در آن قرار گرفته بودم  یسال انتظار توانستم که از چاه 91 با

عراق را ترک کرده و به  یقرار شده بود که رجو یدان یخارج شده و خود را برهانم. همانطور که م

اق بودم که از عر یرس نیشد که من در آخر یانجام م یبه سر یانتقال سر نیمنتقل شوند. ا یکشور آلبان

در عراق نمانده بود. من بالفاصله بعد از انتقال با  یکس گریبعد از ما د یعنیمنتقل شدم.  یبه کشور آلبان

. او به من گفت دمیمنتقل شده بود خلوت کردم و از اوضاع پرس یاز دوستانم که قبل از من به آلبان یکی

 .ندیکردند کنترل نما یآنگونه که در عراق کنترل م دتوانن یو نم ستین نجایکه در عراق بود ا یطیشرا

گرفتم که به هر  میو به دنبال راه چاره بگردم. بعد از چند روز تصم فتمیبود که من به فکر ب یعیطب

 یمیکه من چه تصم دندیفهم یرا ترک کرده و خارج شوم. آنان وقت یشده مناسبات فرقه رجو یمتیق

خود منصرف  میمرا از تصم دیو تهد قیند و تالش کردند تا با تشوگذاشت یینشست ها میگرفته ام برا

 که تالششان به بار ننشست. ندینما
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منتقل خواهند کرد  بیگفتند که به زندان ابوغر یکردند و م یکه در عراق م یداتیکه از تهد ییآنجا از

که قبالً از سازمان جدا شده اند  یگفتند کسان یمتوسل شده بودند و م یگرید یها وهینبود، لذا به ش یخبر

کرده و در زندان  یفساد همکار و یدزد یبا باندها ایگردند  یدر زباله دان ها به دنبال غذا م ایاکنون 

 هستند.

خود را گرفته بودم و  میمن تصم یکه در مقدوراتشان بود به من فشار آوردند. ول یا وهیواقع به هر ش در

بمانم.  نجایخواهم ا ینم گرید یکنم ول یم هیروم و از زباله دان ها غذا ته یمبه آن ها گفتم اشکال ندارد 

در  یهتل منتقل کرد و مدت کیبه  رام ایساریپناهندگان رفتم. کم یملل متحد برا یعال یایساریمن نزد کم

گفتند  یکه م ییرا تجربه کردم. تازه متوجه شدم که همه حرف ها یدر آلبان یآنجا بودم و کم کم زندگ

و خدا را شکر که  دینکش یگاه کارم به زباله گرد چیبودم ه یکه در آلبان یدروغ بود. من در سه سال

 جا افتاد که هر چه به من گفته بودند دروغ بود. میراب شتریب یخودم باشم. ول یپاها یتوانستم رو

 

 دیمجدد بکنند با یسالم یخواهند که به زندگ یاگر ماست که تعلل نکنند.  نیبه دوستان سابقم ا حرفم

 یمقطع تمام کی. من در مینداشته باشد. تجربه ام را به آنان بگو یشکاف چیکه ه رندیقاطع بگ میتصم

نترس! من  زیچ چیه زبرو و ا یبرو یخواه یترس و دلهره ها را کنار گذاشتم و به خودم گفتم که اگر م

 یو مدام در حسرت به دل دیدار ی. اگر شما هم دل در گرو آزادرونیبزنم ب یمتیگرفتم که به هر ق میتصم

 .دیو تمامش کن دیریشکاف بگ یب میتصم د،یدانم حسرت به دل هست یکه م دیبر یبه سر م

که به تالش  نستیکه چشم انتظار فرزندانشان هستند ا یمن به خانواده ها و همه پدر و مادران شنهادیپ

و  یبه دولت آلبان ا،یساریالملل، به کم نیب یبه سازمان ها تیشکا ،ینامه نگارادامه بدهند.  شانیها

خانواده ها در  نیهم را ییدهم که تخم رها یکه داشتند دست نکشند. من شهادت م یتیخالصه از هر فعال

کرد و همچنان  تیفعال یلیخ ستیرجو التیکه پسرش در تشک یکاشتند. مثالً خانم عبدالله هیدل من و بق

بود. درست است که پسر  ییرها یمن برا یها زهیو انگ نیاز عامل یکیدهد، او  یادامه م ریناپذ یخستگ

خانواده ها به بار نشست و تعداد  ریاو در سا یها تیثمره فعال یخودش هنوز در فرقه مانده است ول

 شده و خود را رها کردند. داریب یاز خواب خرگوش یادیز

 زادهیعل یبخشعل گر:گزارش
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 )قسمت دوم( ویبه نام آلترنات یتوهم بزرگ

 

 ضد انقالب یها گروه  گریبا د تیضد

دست و پا  ریدر مس یدو مانع اصل یطور کل به

در  ویکسب عنوان آلترنات یبرا نیمنافق یها زدن 

قرار گرفته است  یستیگروهک ترور نیمقابل ا

گروهک در ترور،  نیا اهیآن سابقه س نیکه اول

 نیاست و دوم رانیملت ا هیعل انتیو خ تیجنا

ضد انقالب هستند. مانع  گرید یها مانع، گروه 

 یها  تیدر کسب حما نیمنافق بیواقع رق دردوم 

مصوب  یها و طرح ها از بودجه  یالملل  نیب

است.  رانینظام ا هیعل یاستکبار یکشورها

رقابت، به روش ضد  نیدر مواجهه با ا نیمنافق

 بیکنند که همان تخر  یانقالب رقابت م

 مقابل است.  یها طرف 

 تیگفت که سابقه و موقع دیمورد ابتدا با نیا در

از  ریاست که غ یا به گونه  نیامروز منافق

طلب و  هیتجز یها  سلطنت طلب، گروه اناتیجر

معاند خارج کشور، ضدانقالب  یاسیس اناتیجر

ً با   یا  شبکه ماهواره کیتک نفره که عموما

محسوب  بیرق نیمنافق یبرا زیشوند ن  یاداره م

از  یکی. به عنوان مثال در ندشو  یم

( CIAبا سازمان ) یرجو میمر یها مالقات 

نفره ضد انقالب که از  گروه تک  کیاقدامات 

 یرا برا یافراد یاجتماع یشبکه ها قیطر

  تیداده بود با فعال بیفر رانیدر ا یخرابکار

شده و از عملکرد  سهیمقا نیمنافق جهینت  یب یها

شده بود!  تقادگروهک به شدت ان نیا فیضع

 یبه طراح نیباعث شد تا منافق زیمسأله ن نیهم

 یشبکه ها قیاز طر یریگ  ارتباط یبرا یندیفرآ

 بیبا داخل کشور به منظور فر یاجتماع

  کاربران نوجوان و جوان تحت عنوان کانون

 بپردازند. یشورش یها

 

که عمدتاً از  نیمنافق یبه اصطالح شورش یها  از کانون یکی

مناسک  ابانیکوه و ب طیشده و در مح لینوجوانان تشک

 کنند!  یاجرا م نیو نماد یا فرقه 

 یها  تیفعال یها و به طور کل  تیها، توئ  پست

سلطنت طلب در  یگروه ها ریضد انقالب نظ

تند  یها همواره با واکنش  یمجاز یفضا

مواجه شده  یآلبان یبریسا گانیفعال در  یاعضا

و توأم با  فیسخ اتیکه معموالً با همان ادب

. به جرأت ردیگ  یصورت م نیمنافق یفحاش
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 یاز توان اعضا یشتوان گفت که بخ  یم

صرف  یدر آلبان یبریسا گانیسازمان در 

ضد انقالب،  اناتیها و جر  گروه گرید بیتخر

طور  نیشود. هم  یطلبان م  سلطنت ژهیبه و

 اناتیها و جر  گروه یها  یاز برنامه ساز یبخش

 یها  تیفعال یافشا یبرا زیمعاند ن نیخارج نش

 یناعضا و بازخوا هیعل نیسران منافق یفعل

 شود.  یگروهک صرف م نیبار ا  تیسابقه جنا

و سلطنت  نیدار منافق دنباله  یها  یکار  کتک

 طلبان!

 یقیحق یضد انقالب در فضا یها  گروه رقابت

آن در  یها دارد که نمونه  یجالب یها  سوژه

در خارج  یرانیضد ا یها  شیها و هما نشست 

دهد. به عنوان نمونه نشست   یکشور رخ م

 یها که با تالش  9912ورشو در بهمن ماه سال 

ائتالف  کی لیتشک یبرا پمپئو در لهستان کیما

صورت  رانیا یاسالم یورجمه هیعل یجهان

ً با شکست ن مواجه شد، در  زیگرفت و اتفاقا

مختلف ضد  یها  تجمع گروه زبانیخود م هیحاش

 یها لمیبود. ف ییاروپا یانقالب از کشورها

نشست نشان  نیا یا  هیمنتشر شده از حوادث حاش

سرد  یدهد که چند ساعت تجمع در هوا  یم

 انیم یاشاطراف نشست، فقط به فح یها  ابانیخ

که  نیمنافق یهواداران محدود سلطنت و اعضا

مکان  نیو به ا یآور  از نقاط مختلف اروپا جمع

تجمع ضد  یانیپا قیآورده شده بودند، گذشت. دقا

لهستان  سیدر صورت عدم دخالت پل زیانقالب ن

 انیشدن به صحنه زد و خورد م لیدر حال تبد

 دو گروه بود. نیا

 یدر کشورها نیمنافق یشیتجمعات نما گرید

 رانیا یاسالم یجمهور هیکه عل ییمختلف اروپا

 یپرداز  در واقع صحنه زین رد،یگ  یشکل م

گروهک و  نیا یتوان اعضا شینما یبرا

مختلف اروپاست!  یحضور آن ها در کشورها

و ثبت  یلمبرداریدر ف قیکه اوالً با مالحظات دق

 ییها شود، صحنه   یم یپر تعداد سع ینماها

ً یداده شود و ثان شینما تیپرجمع با پرچم ها و  ا

شود، تجمعات به  یم یمخلتف سع یشعارها

 یاسالم یعنوان صحنه حضور مخالفان جمهور

 نیداده شود. ا شینما نیمنافق یتحت رهبر

که همواره در شبکه  زین یتکرار یها  شینما

ضد  یگروه ها گریمتعدد د یا ماهواره  یها

شوند، در صورت   یبه سخره گرفته م نقالبا

تواند با واکنش   یم سیپل یها  عدم کنترل

 ریمعاند نظ اناتیجر گریطرفداران د

 یابانیخ یها  یریطلبان به صحنه درگ سلطنت 

 گردد. لیتبد

 گریمواضع د یطور که اشاره شد بررس همان

که تنها  دهد  ینشان م زیضد انقالب ن یها گروه 

 نیمعاند خارج نش یگروه ها گریوجه اشتراک د

که البته به سوابق  است نینفرت از منافق

گروهک  نیا یها  تیو جنا یستیترور

 یا ها به اندازه   مخالفت نیگردد. عمق ا  یبازم

 یها  سیکه سرو یموارداست که در معدود 

همه توان ضد انقالب  عیدر تجم یسع یاطالعات

را داشته اند، شرط  شیهما اینشست  کیدر 

از گروه ها، عدم حضور  یاریحضور بس

 بوده است! نیمنافق یاعضا

خبرنگاران جوان باشگاه
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 صدام - یرجو یجنگ ریبازگشت اس

 سال 42از  بعد

 

سال  91سال آن در اسارت صدام و  91سال که حدوداً  11اهل خرم آباد بعد از  ییرزایم یغالمعل 

 یشبانه روز یگرفتار بود سرانجام با هزاران فراز و فرود ، تالش ها یفرقه رجو التیرا در تشک گرید

 نیسرزم نیا حهیبه وطن بازگشت و عطر و را 9911ماه  ید 2 خیخود، همسر و تنها فرزندش در تار

 .دین به مشامش رسکه

دفاع مقدس شتافته بود،  یبه جبهه ها یدر برابر تجاوز دشمن بعث هنیدفاع از م یکه برا ییرزایم یآقا

سال  1به  کیشد و نزد ریاس نیجنوب کشور توسط ارتش صدام حس یدر مرزها 9911در مهرماه سال 

 نمود. یسپر طیشرا نیارتش عراق با سخت تر یدر اردوگاه ها

شدن صدها  یکه به کشته و زخم دانیموسوم به فروغ جاو اتیدر عمل یاز شکست مفتضخانه رجو پس

 یبعث میضمن توافق با رژ رویپرکردن خأل کمبود ن یبرا یمسعود رجو د،یسازمان انجام ینفر از اعضا

 نراو شکنجه و آزار به دست مزدو یرانسانیغ طینفر را که از شرا 9111به  کیحاکم بر عراق نزد

بهتر و در صورت  یزندگ طیو دادن وعده شرا رنگیو ن بیبردند را با فر یصدام به شدت رنج م

که  نیبه پادگان اشرف کشاند بدون ا ییاروپا یدر کشورها یاخذ پناهندگ ایو  رانیبازگشت به ا ل،یتما

 است اطالع داشته باشد. یجنگ یکه مسئول اسرا یسرخ جهان بیصل

نبود که پدرش به  شیب ینوزاد ییرزایم ینفرات بود. فرزند آقا نیاز ا یکیهم  ییرزایم یغالمعل یآقا

بار  ییبه تنها انیآن سال یط ییرزایم یاو محروم ماند. همسر آقا دنیسال از د 11از  شیجبهه رفت و ب

 .دیفرزند را به دوش کش تیترب
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 در کنار خانواده ییرزایم یغالمعل

سال از فرقه جدا  91فرصت استفاده نمود و بعد از  نیاز ا یپس از انتقال به آلبان ییرزایم یآقا سرانجام

و به  دیتهد یها استیتالش کردند تا با س یلیسرکردگان فرقه خ ،یو ییجدا یشد. از همان ابتدا

 دهایتهد نیشود. اما ا یو انهیافشاگرا یها تیمانع از فعال یپناهندگ انهیماه یاهرم فشار مستمر یریکارگ

 یمستمر با رسانه ها یجداشدگان با مصاحبه ها گریدر کنار د ییرزایم یدر بر نداشت و آقا یا جهینت

 رساند. یفرقه هستند را به گوش افکار عموم نیاعضا که همچنان در اسارت ا گریخود و د یصدا یآلبان

 یکه از جهات مختلف برا ییو متقابالً انبوه نامه ها یدولت آلبان یها یدنبال ممانعت ها و کارشکن به

خانواده  ریناپذ یخستگ یتالش ها نیشدن موضوع و همچن یو رسانه ا دیارسال گرد یآلبان رینخست وز

از کشور  ییرزایم یغالمعل یباألخره با خروج آقا ،یها به خصوص فرزند و همسر چشم انتظار و

 و آغوش خانواده خود در خرم آباد بازگشت. رانیبه ا یموافقت شد و و رانیو بازگشت او به ا یآلبان

فرقه را  نیا یاوج افالس و درماندگ ،ییرزایم یغالمعل یدر مقابل بازگشت آقا یفرقه رجو واکنش

 هی( در اطالعیرجو یستیمقاومت )فرقه ترور یمل یشورا سمیو ضد ترور تیامن ونیسیبرمال نمود. کم

 ،ییرزایم یکه شرمنده آقا نیا یو وقاحت را به اوج رساند و به جا یدگیدر 9911 ید 1 خیبه تار یا

 یمسعود رجو یمحتوا یپوچ و ب الیام یآنان به پا یپسر و همسرش به خاطر به هدر دادن عمر و جوان

سرکرده  قیکه تماماً ال ییهم طلبکار شد و تهمت ها یزیچ کیکند  یبابت احساس بدهکار نیباشد و از ا

سند و  ه،یاطالع نی. همدسازمان تلف کرده، نمو نیا یرا به پا یکه عمر یا نثار کسباشد ر یشان م

 یخدا عقب رانده شدن ها دیکند. به ام یبرمال م یرا به خوب یرجو یضد بشر تیاست که ماه یمدرک

 فرقه مخرب ادامه خواهد داشت. نیدر بند ا یاسرا ییو رها یفرقه رجو
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 !یو شهوتران یطلب  در دامنه قدرت ییها  یخودکش

 

 یها، حت  به جان انسان ییاعتنا  یخلق را ب نیاز مختصات سازمان موسوم به مجاهد یکیبتوان  دیشا

تن دادن به  یها  نهیعمالً زم سم،یبه دامان مارکس دنیدانست. به واقع درغلت شیخو یها  اعضا و سمپات

 نیدر ا زین نکیا تا هم  که ییها  وهیگروه مسلح فراهم آورد، ش نیا یبرا زیرا ن یستینیاستال یها  خشونت

ها را  مرگ  نیسه فقره از ا تیشماست، روا یرو شیکه پ یاست. در مقال یو سار یسازمان جار

 . دیخوان  یبازم

 ً مرگ و  یاز معما یکس ،یانقالب اسالم یروزیاول پ یها از سال  شیاشاره کرد که تا پ دیبا مقدمتا

خلق آگاه نبود و به خصوص سرنوشت زنان در  نیسازمان مخوف مجاهد انیاز قربان یاریبس یزندگ

 از ابهام قرار داشت. یا  هاله

 تلخ! یزاده، خودکش  فرتوک فاطمه

فاطمه  ،یانقالب اسالم یروزیاز پ شیپ انیسازمان در سال یگرا خشونت  دهیا انیقربان نیاز ا یکی

 یا  سران سازمان خانه یزاده است. ابتدا قرار بود او با اجازه شوهرش در ظرف چند روز برا  فرتوک

مختلف  یها با قشر حتتواند را  یدارد و م یمردم یا بود که او چهره  نیکند. استدالل شان هم ا دایرا پ

انجام بدهد. بعد از  د،یآ  یبرنم انگریرا که از دست د ییها از کار یاریجامعه ارتباط برقرار کند و بس

سازمان  کیدر  یعنصر نیکشف نائل آمد که اساساً حضور چن نیبه ا تیمرکز یاز اعضا یکی یمدت
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الفتوح  بدهند، فتح  یسازمان جا تیرکزافتخار است و اگر بتوانند او را در م هیو ما یضرور شتاز،یپ

ر بفروشند. ابتدا او و شوهرش به عنوان سمپات با مشابه فخ یها  توانند به سازمان  یخواهد بود و م

 یحاضر نشد با سازمان همکار گریشوهر او د ،یدئولوژیا رییتغ انیدر جر یسازمان رابطه داشتند ول

با  ۳۲رو آورد! او در سال  یمخف یرها کرد و به زندگ ااو شوهر و دو فرزندش ر لیدل نیکند، به هم

 ریارتباط سرشاخه با سا یاو در ابتدا برقرار فهیرا شروع کرد. وظ یدیجد یبهرام آرام ازدواج و زندگ

در جمع  یاو بود. او پس از مدت تیها و رابط بهرام آرام با مجموعه چاپ و افراد تحت مسئول  سرشاخه

جمع چاپ برعهده او قرار گرفت. پس از کشته شدن بهرام  تیمسئول ۳۳ سالسرشاخه وارد شد و در 

از مرگ بهرام  یادیقرار گرفت و هنوز مدت ز قتی، در ارتباط با محسن طر۳۳آبان  6۲آرام در 

نگذشته بود که با محسن رابطه برقرار کرد و، چون توسط او مورد تعرض قرار گرفت، با او ازدواج 

کرد، به  یشدستیپ قتیمحسن طر یبود وقت دهیارتباط با او نقشه کش جادیا یبرا امشهر یکرد. ظاهراً تق

که در  تیدر مرکز ینشست انتقاد کی یط ۳۳شدت مورد انتقاد او قرار گرفت و در زمستان سال 

مطرح شد که فاطمه پس از اتمام  یا و خرد کننده  عیبرگزار شد، چنان موضوعات شن یا  مسافرخانه

 یا ه خرابه نارنجک برداشت و در گوش کیگذاشت و با خود  یجلسه، مدارک و سالحش را در خانه باق

سال پر از  کیاو بعد از حدود  یالتیتشک یکرد و زندگ یدادگر )بعثت( خودکش روانیانوش ابانیدر خ

 !دیرس انیحوادث تلخ به پا

 زاده توجه سازمان به فرتوک  علل

روشنفکرانه و  شیگرا رد،یمورد توجه قرار گ عیسر یلیکه موجب شد فاطمه خ یلیاز دال یکی

 نیتوانست ا عیسر یلیو آموزش سوپرچپ درون سازمان بود. او خ یکیچر یاو نسبت به مش یطلب  میتسل

 هزود ب یلیداشت، خ کیرابطه نزد یکادر مرکز یرا درک کند و از آنجا که با اعضا یآموزش میمفاه

سواد   یب یو تا حدود یعام یکه فرد نیا لیکرد. او به دل دایتسلط پ کیدئولوژیدر مبارزه ا یانحراف وهیش

موضوع را اسباب افتخار  نیا ،یمنحرف کادر مرکز یشد و اعضا  یمحسوب م یا  توده پیبود، ت

 یکادر مرکز تیرفت که پس از مرگ بهرام آرام به عضو  یهم احتمال م لیدل نیدانستند. به هم  یم

رو شد.   رو به تیسازمان با بحران مرکز ۳۰و  ۳۳ یها که البته عمرش کفاف نداد! در طول سال  دیدرآ

کرد، اما با   یم تیسازمان با نام مستعار اسد به اتفاق همسرش در سازمان فعال یاز افراد رده باال یکی

کند، او را طالق داد.  یباز تیمرکز یدو تن از اعضا ینقش پوشش را برا دیکه همسرش با هیتوج نیا

محسن و  یکرد. پس از مدت یزندگ قتیزاده( و محسن طر  )قاسم عبدهللا یفرد با مصطف نیهمسر ا

زن به عنوان زن و شوهر همخانه شدند. محسن که  نیو ا قتیرا جدا کردند و طر شانیها  خانه یمصطف

زن کشته شده و به او تجاوز  نیداشت، وانمود کرد که شوهر ا یسابقه طوالن یو شهوتران یدر ولنگار

به شدت متأثر و مبهوت  دیماجرا را شن یسد وقتدروغ محسن و فرار خائنانه او، ا یکرد! پس از افشا

سازمان  کیدئولوژیا رهیرا ذخ قتیسازمان و محسن طر کیدئولوژیشهرام خود را منبع ا یتقشد! 

طلب، حّراف، شارالتان، باهوش و به شدت از لحاظ   بود که هر دو جاه نیدانست. علتش هم ا  یم

شهرام در معرض خطر  یتق یکه همواره خود را از سو -زاده   و عبدهللا قتیطر بودند. فیکث یاخالق

که بر سر آن زن  ییهمواره از بال قتیاروپا شدند و فرار کردند. محسن طر یسرانجام راه - دندید  یم

شهرام گفتم که دچار  یگفت به تق  یکرد و م  یم ادی یبرخورد عاطف کیشوهردار آورده بود، به عنوان 

در جمع  ستیشهرام گفت الزم ن یدر جمع مطرح و از خودم انتقاد کنم ول دیام و با شده  یاحساس نیچن

را مرتکب شده  یاشتباهات نیبه نوبه خود چن یو هر کس ستین یچون اصالً مسأله مهم ،یمطرح کن
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 نیا خواست به  یو باألخره در جمع مسأله را مطرح کردم. به نظر او، شهرام م راست، اما من اصرا

: من دیگو  یدر ادامه م قتیبه من رشوه بدهد! محسن طر یخود کند و در واقع به نوع ونیمرا مد بیترت

. تصور من یکن دایپ یخودت راه دیشهرام گفتم و او هم گفت با یرا به تق نیداشتم و ا اجیبه ازدواج احت

به  هیبهرام آرام کشته شد، اقدام کردم، اما ظاهراً قض یکار را بکنم و وقت نیتوان شخصاً ا  یبود که م نیا

نقش  شهیکاله( که هم  اهیس نیراه انداخت! کاظم )حس یشنگه حساب  الم کیو  امدیمذاق شهرام خوش ن

را در کفش شهرام  تیپا یخود یتو ب دیگو  یم قتیکرد، به محسن طر  یم یدالل و واسطه را باز

چون ظاهراً  ،یو دست او را در دست شهرام بگذار یفاطمه بردار به نظرم بهتر است دست از ،یکرد

داشت  لیتما اریشهرام بس یاو دست بگذارد! تق یرو یگریندارد کس د لیزن عالقه دارد و تما نیاو به ا

اعضا  گریموضوع را با د نیکند و ا تیمرکززاده را وارد  پس از کشته شدن بهرام آرام، فاطمه فرتوک 

 روند.  ینم رباریها ز  گذارد، اما آن  یم انیدر م

 زاده فرتوک  یزنانه از خودکش یتیروا

با  یشد، مدت کاریسازمان پ تیها عضو مرکز خلق که بعد نیسازمان مجاهد یاز اعضا یمهرآباد بهجت

  یپرده برم یاز نکات لیدل نیآشنا بود. به هم یاو به خوب یزاده همخانه و با خلق و خو فاطمه فرتوک 

سازمان  یها  سمپاتاز  یکیزاده همسر   : "فاطمه فرتوکدیگو  ی. او مستیها ن مرد تیدارد که در روا

عضو  قتیبود و از او طالق گرفت و با بهرام آرام ازدواج کرد. بعد از کشته شدن بهرام، محسن طر

 یکند که برا  یمتقاعد م فاطمه را ،یو حّراف یباز با زبان  -بود یفیو کث یکه فرد الابال -سازمان تیمرکز

را  یدیجد یبهتر است زندگ ست،ا یراصولیغ یکه کار یسوگوار یمرگ شوهرش به جا یفراموش

و موضوع را  سدینو  یم یا  شهرام نامه یتق یکند. محسن برا  یم یشروع کند و باألخره فاطمه را راض

دختر  نیکه ا نیرابطه با فاطمه بوده، تحت عنوان ا جادیشهرام که خودش دنبال ا یتق یکند ول  یمطرح م

مسأله اعتراض  نیاز شهادت شوهرش نگذشته، به ا شتریذره عاطفه ندارد و هنوز چند روز ب کی

 یفهمد که او هم توسط محسن اغوا شده و حت  یشود و م  یهمخانه م یبا دختر امیا نیکند! فاطمه در ا  یم

زن در  نیقرار بود که شوهر ا نیاز ا هیاند. قض  هم نوشته تیزمرک یشان را برا مسأله ازدواج 

کند   یازدواج م یشده و سپس از او تقاضا دیشوهرش شه دیگو  یکرد و محسن به او م  یشهرستان کار م

شود و به   یفهمد شوهرش زنده است و به شدت ناراحت م  یم ی. اما بعد از مدتردیپذ  یو دختر هم م

کنم!  یبا او زندگ ستمیداده و حاضر ن بیاست و مرا فر یفیکه او آدم کث سدینو  یسازمان م تیمرکز

 یا کند، پس از نوشتن نامه   یم افتیشهرام در یهم از تق یغامیفهمد و پ  یرا م انیجر نیا یفاطمه وقت

زند. ظاهراً فاطمه در آن نامه   یم یافشا شده است، دست به خودکش قتیمحسن طر تیکه در آن ماه

بهتر باشد بمانم و  دیضعف است و شا یدانم خودکش  ینوشته بوده: من م قتیطر تیماه یعالوه بر افشا

است  یکار اشتباه دانم یکه م نیتحمل ندارم و با ا گرید یمثل او را افشا کنم ول یفیعناصر کث تیماه

 اریفاطمه آورده بوده، برخورد بس یشهرام را برا یتق امیهم که پ یکنم. ظاهراً کس  یکار را م نیا یول

و بالفاصله بعد از  زدیر  یم هم هفاطمه را ب یشود و به کل  یبر علت م دیهم مز نیکند که ا  یبا او م یتند

شهرام با محسن  یخود خاتمه دهد. برخورد تق یبا نارنجک به زندگ ردیگ  یم میتماس است که تصم نیا

 نیخود او داشت، کما ا یانحراف التیدر تما شهینبود و ر یوجه به خاطر مصالح سازمان  چیبه ه قتیطر

 تیاز مرکز یتر  کوچک اریبس یها با خطا گرید افرادکه  یماند، در حال تیکه محسن همچنان در مرکز

 شانیراب یگریخودشان بود و موضوع د یاخالق لیها بر سر رذا  نیا یها شدند. در واقع دعوا  یم هیتصف

 نداشت." تیاهم
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 دیافراز، مرگ در تبع رفعت

رشته حقوق از  لیالتحص خلق، فارغ  نیسازمان مخوف مجاهد انیاز قربان گرید یکیافراز  رفعت

 یشناس و محمدحسن ابرار تراب حق  قیمدرسه رفاه بود. او از طر نیدانشگاه تهران و از مؤسس

بود که به صورت فعال در  ۳1 وریبا سازمان آشنا شد، اما بعد از شهر ۲۰-۲1 یها در سال  یجهرم

، تحت عنوان معالجه به فرانسه سفر کرد و مجموعه آثار و ۳9سازمان قرار گرفت. او در سال  دمتخ

پس از بازگشت از فرانسه، در  یرساند. و  یخارج کشور م یسازمان را به اعضا یها  کتب و جزوه

 انیزدانیمحمد  تیرا شروع کرد و تحت مسئول یمخف یبازرگان زندگ یو حور یبا پور همراه ۳6سال 

 رییدر برابر تغ ،یاش ابرار با او ازدواج کرد. رفعت به گفته همخانه  ۳9قرار گرفت و در سال 

بخش   یسازمان او را به بهانه کمک به جبهه آزاد ل،یدل نیکند و به هم  یسازمان مقاومت م کیدئولوژیا

داشت و  ینیتعصب د یا ازه: "رفعت افراز تا انددیگو  یم یکند. ابرار  یظفار به اجبار از کشور خارج م

تواند اعتقادات او را   یسازمان مسلم بود که نم یبرا لیدل نیرا قبول کند، به هم سمیتوانست مارکس  ینم

از کشور خارج شود. رفعت افراز مقاومت  دیبه او اعالم کرد با 99۳9 وریدهد و در اواخر شهر رییتغ

به اجبار به خارج فرستادند. رفعت به همراه  ۳9 فندکرد و گفت نخواهد رفت، اما باألخره او را در اس

 یشدند. رفعت در آنجا در کنار مجتب یجنوب منی یخواهر کوچکش محبوبه افراز که پزشک بود، راه

 وریظفار شد و سرانجام در شهر ویراد یبرنامه فارس در یندگیمشغول گو ،یخاموش یو مرتض یطالقان

 درگذشت." یبوم یعفون یماریب یدر اثر ابتال به نوع ۳۲سال 

ما از  ی: "حتدیگو  یدارد. او م گرید یتیخواهرش مرحومه بهجت افراز، اما درباره فوت رفعت روا 

دانشگاه  یدندانپزشک یکه دخترش دانشجو انیاز آشنا یکی ی. روزمیکشته شدن رفعت هم خبر نداشت

شدن  شتهدانشگاه تهران خبر ک واریدر و د یرو دیگو  یبه من گفت دخترم م ییتهران بود، در نانوا

داشت،  یقلب یماریگفتم نه... و آمدم خانه و به مادرم که ب د؟یاند، شما خبر ندار رفعت افراز را نوشته 

کردن و  یگفتم، اما از ترس ساواک جرأت علن یجهرم یمیسل دیشهام   نگفتم و تنها به پسرخاله یزیچ

نوشته بودند که رفعت زمان  سازمان یها  در کتاب دمیها د . بعدمیرفعت را نداشت یختم گرفتن برا یحت

توسط  99۳6بود که سال  یجهرم یکشته شدن، اشهدش را گفته است! همسر رفعت هم، محمدحسن ابرار

امام  نیبود سازمان منحرف است و از مقلد دهیسازمان بود که فهم یساواک اعدام شد. او هم از اعضا

 کامل." یو مذهب نیمتد اریبود و بس

 !یافراز، مرگ دستور محبوبه

رخ داد  یسازمان مخوف است. مرگ محبوبه زمان نیا یها  تیاز جنا گرید یکی زیمحبوبه افراز ن مرگ

 یکیکرد که   یم جابیاگر ضرورت ا نیاز خط سازمان خارج شده بود، بنابرا یکیزیکه ترور و حذف ف

خود به خود حذف  هک دندید  یاو تدارک م یبرا یا ها را به گونه   نهیو زم طیبرود، شرا نیاز اعضا از ب

و آشنا با  یخانواده مذهب کی : "او هم مثل همه ما دردیگو  یشود. بهجت افراز درباره مرگ خواهرش م

 61شد. او در  نیشناس، وارد سازمان مجاهد  با تراب حق ییو پس از آشنا افتیپرورش  یاسیمسائل س

که سازمان بهداشت  یبا بورس ،درست کرده بود شیبرا یکه ساواک پرونده قطور یدر حال ۳9اسفند 

شوهرش به ما تلفن زد که:  ۳2آذر  91او گذاشت، به انگلستان رفت. در  اریدر انگلستان در اخت یجهان
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به من زنگ زدند  سیاز پار روزید یول دیایام و قرار بود محبوبه هم ب روز است از خارج آمده  6۳من 

اقدام کنم! چند وقت بعد شوهرش محمد  دیو با جاستاش همان  اش فوت کرده و جنازه  که او در خانه 

همراه با  انیزدانیهم  گریبار د  کیکرده.  یبه خانه ما آمد و گفت محبوبه در خارج خودکش انیزدانی

مدرک نشان ما  یسر  کیآمدند و به اصطالح خودشان  یجهرم یمیسل یشناس به منزل آقا تراب حق 

ر سن نابغه به تمام معنا بود و توانست د کیکرده است. محبوبه  یکه محبوبه خودکش نیبر ا یدادند مبن

  پزشک زن و با رتبه شاگرد اول، فارغ نیتر به عنوان جوان  ۳9به دانشگاه برود و در سال  یسالگ 9۰

رفت و بعد از فوت رفعت، در عدن ماند  یجنوب منیشد. او در آن سال به خاطر خواهرش به  لیالتحص

 رییبه لندن رفت و در آنجا مستقر شد. محبوبه و رفعت هر چند ظاهراً تغ انیزدانیو سپس با شوهرش 

نماز : »دمیاز او پرس یبار من تلفن  کیبودند.  بندیداده بودند، اما همچنان به اعتقاداتشان پا کیدئولوژیا

« از روزها یچون باردار هستم بعض»گفت: « روزه چطور؟: »دمیپرس« بله.»گفت:  «؟یخوان  یم

که درباره  یمختلف یها  تیگفته است. در روا  یم نیبودند که در لحظه احتضار شهادت دهیهم د را رفعت

ً یمرگ محبوبه افراز آمده، تقر   یناراحت لیاست: او به دل نیمضمون واحد وجود دارد و آن هم ا کی با

 کرد!" یو اختالف با شوهرش خودکش یروان یها

 

 از مرگ محبوبه افراز انیزدانیمحمد  تیروا

 زیی: "من در پادیگو  یزده که پر از تناقص است. او م ییها  درباره فوت محبوبه حرف انیزدانی محمد

آلوده  تیمملکت و وضع یسیپل طیبه خاطر شرا ۳9با محبوبه ازدواج کردم. در آذر سال  ۳9سال 

ها  آن  رفتگ میمحبوبه، تماس ما با آن دو سخت شد و سازمان تصم یروان یماریرفعت افراز و ب یاسیس

ما قرار داده بودند،  اریرا در اخت ییویها کرده و راد  که آن یجبران لطف یرا به ظفار بفرستد که به نوع

محبوبه، اصالً صالح  یبا توجه اوضاع روح نمیو بب میایب رانیاول قرار شد من به ا ۳2بشود. در سال 

اورد. قرار شد محبوبه منتظر چراغ سبز یدوام ب یمخف یزندگ طیبرگردد و در شرا رانیاو به ا هست که

ندادم. چند وقت بعد باز  ینظر قطع یول ستیبد ن یلینوشتم که اوضاع خ شیبرا یا من بماند. من نامه 

 یکه نامه من به دستش برسد، خودکش نیقبل از ا یتواند برگردد ول  ینامه نوشتم و گفتم حاال م شیبرا

 به من داد." یانیآشت یسپاس رضایاو را گمانم عل یکرده بود. خبر خودکش
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 شهرام از مرگ محبوبه افراز یتق تیروا

بار به دستور  نی: "محبوبه چنددیگو  یاز مرگ محبوبه افراز دارد. او م یتر  قیدق تیشهرام روا یتق

باردار شد و در برابر دستور شوهرش مقاومت  ۳2بار در تابستان  نیکرده بود. آخر نیشوهرش سقط جن

  یزد: اصالً نم ادیفر هشان بودم. محبوب  ها شاهد مشاجره بار در آپارتمان مشترک، من و آن   نیکرد. آخر

بعد محبوبه با خوردن  یهم گفت: پس برو خودت را بکش! مدت انیزدانیبا شما کار کنم.  گریخواهم د

 کرد." یقرص خودکش یادیمقدار ز

از کشور خودشان هم فراتر  یها حت است که شهرت آن  لکردهیسرنوشت دو خواهر نابغه و تحص نیا

شدند و با  یالتیمسئوالن تشک یها  خواست ریخلق، اس نیرفته بود، اما در چنبر سازمان مخوف مجاهد

 رفت. نیسرشارشان نابود شد و از ب یها ها و استعداد  ییدردناک، تمام آن توانا یمرگ

 روزنامه جوان -احمدپور ماین
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 .برادرم را آزاد کنید

 

 

! یبود و نه عضو گروه استینه اهل س یرستم وشیداربرادر من  :دیگو یم یرستم زالهیعز یآقا 

رفته بود مستمر با من در تماس بود. و از اوضاع و  هیکه به ترک لیرفته بود. آن اوا هیکار به ترک یبرا

 یگوش یکس دمز یتماس او با من قطع شد و هر چه به او زنگ م یمقطع کیاحوال او باخبر بودم. در 

سر کار  دیگفتم شا یشد با خودم م شتریمن ب یخاموش شد. نگران یگوش تیداشت و در نها یرا برنم

 باشد و سرش شلوغ است.

برادر شما توسط  دیکه به من خبر رس نیاز برادرم نداشتم تا ا یاطالع چیو من ه سال گذشت چند

 یموضوع شوکه شده بودم نم نیبه عراق منتقل شده است. از ا بیبا فر نیمجاهد یستیسازمان ترور

 گونگذشت صدام حاکم عراق سرن ی. چند سالرمیسراغ برادرم را بگ یدانستم چه کار کنم و از چه کس

 یکردند و در کنار پادگان اشرف تجمع م یبه عراق سفر م یمشکالت جسم یشد، خانواده ها با کل

 داشته باشم... یتوانستم به عراق سفر ینداشتم و نم یخوب تیوضع یکردند. من به لحاظ جسم

 را به دیزن یکه شما از آن دم م یاز آن آزاد یبخش کم دیهست یآزاد یشما که مدع یفرقه رجو سران

کنند و خودشان را آزاد خواهند کرد،  یرا پاره م ریغل و زنج رانیاس ی. روزدیبده 9اشرف  رانیاس

و مادران  پدرانظلم را به  نی. شما بزرگتردیریکار را بگ نیا یجلو دیتوان یتجربه ثابت کرده شما نم

که فرزندان ما  دیرا بدان نیبرند. فقط ا یطور به فرزندانشان که در اسارت شما به سر م نیو هم دیکرد

 .دیشما زندانبان آن ها هست دیستیصاحب دارند شما صاحب آن ها ن

 اراک
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 عشق به خود ای(  Narcissism)  سمیسینارس

 

 

 : دیگو  یم رابرت

است. آن ها ارزش « خود»بزرگ شده از  داً یو شد ستیسینسبت به خود، نارس یا رهبران فرقه  دگاهی"د

ً متح ده،یالعاده د  خود را فوق تیو اهم خود محور بوده و خود را مستحق  یا کننده  ریبه شکل واقعا

فوق  یموجود ند،دان  یدانند. رهبران فرقه خود را محور و مرکز عالم م  ی( مزیبر همه چ تی)مالک

 کند." یخاص خود زندگ طیو شرا نیکه حق دارد بر طبق قوان گریموجودات د

 :دیگو  یتاب "فلوت زنان بد جنس دوران ما" ماولسون در ک تریپ

 کیستیسیبخش نارس ای میسیعشق به خود است، نارس یعقده که نوع نیا یشناسانه برا "لغت روان

 ماست.  تیشخص

عشق جهت داشتن  نیمقدار از ا کیخود، نه خوب است و نه بد؛ داشتن  یبه خود کیستیسی...عشق نارس

روابط  یعشق رو نیا ادیاست. کم و ز یاعتماد به نفس سالم، عواطف، و ابراز وجود خالقانه ضرور

احساس  نفس،عدم اعتماد به  ،ینیگذارد؛ کم بودن آن موجب خود کم ب  یم میمستق ریتأث گرانیفرد با د

و  یالعاده، خود محور از حد بودن آن باعث غرور و نخوت فوق  شیشود؛ و ب  یم یریگ شرم و گوشه 

 گردد."  یم ینیخود محق ب

 یماری( خود ب DSM-IVدر شماره چهار ) کایجامعه روانکاوان آمر یو آمار یشناس بیآس هینشر

 :دهد یم حیگونه توض نیرا ا کیستیسینارس یروان
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 ریز اتیتر از خصوص  شیب ای یژگیپنج و ...خود را به شکل حداقلکیستیسینارس یتیشخص یماری"ب

 دهد:  ینشان م

که به عنوان  نیخود، انتظار ا یها  تیخالق ایها   تیموفق دنیمثال بزرگ د ی)برا ینیخود بزرگ ب  -9

 شناخته شود.( یا العاده  فرد فوق 

 آل.   دهیعشق ا کی ای ییبایحد و مرز، قدرت، نبوغ، ز  یب یها  تیموفق یاهایغرقه در رؤ -6

قابل  یافراد خاص یاست که تنها از سو یو منحصر به فرد« خاص»فرد  کیکه او  نیاعتقاد به ا -9

 باشد.  یفهم م

 العاده است. فوق  نیمحتاج تحس -1

که انتظار دارد  یمعن نیداند(؛ به ا  یخود م ملکیرا جزو ما زیاحساس تملک به خود؛ )همه چ -1

را حق  نیریتوسط سا شیها و انجام خواسته  گرانید تیو تبع رد،یبا او صورت بگ ژهیبرخورد مثبت و و

 داند.  یخود م

کند تا به   یاستفاده م یبه هر شکل گرانیکه از د یمعن نیاستثمارگر است؛ به ا یتیبه طور شخص -2

 خود برسد.  یها  اهداف و خواست

توجه کرده و آن ها را به  گرانیاحساسات د و اجاتیبه احت ستیبهره است؛ حاضر ن  یاز عواطف ب -2

 بشناسد.  تیرسم

به او حسادت  گرانیکند که د  یدارند و فکر م گرانیخورد که د  یرا م ییزهایاغلب حسرت چ -1

 ورزند.  یم

 دهد.  یالعاده از خود نشان م تکبّر فوق  شیدر رفتار و برخوردها -1

گردد که در طرف مقابل،   یارضا م یرهبران فرقه تنها درصورت یو عشق به خوِد غول آسا تیفرد نیا

 کامالً سرکوب شده باشد... روان،یو اعتماد به نفس پ« خود»

 کریغول پ یها  آرزوها و خواست ؛ینیخود بزرگ ب  ی  عقده

 لیتکامل و دل کانیفوق انسان، برتر از همه، نوک پ یبه عنوان افراد روانشان،یتوسط پ یا  فرقه رهبران

 شوند.  یوجود کائنات شناخته م

 دنیو شن دنیو از د ندیگو  یآنان چه م ی درباره  روانشانیشنوند که پ  یو م نندیب  یم یا  ... رهبران فرقه

طور  کنند. چرا که آن ها خود را همان   یهم م تیشوند بلکه احساس رضا  یآن ها نه تنها خجالت زده نم

اند که  شده  دایپ یکه باألخره افراد نیاز ا جهیشوند و در نت  یوصف م دانشانیکه توسط مر نندیب  یم

 شوند.  یدهند، خشنود هم م صیو عظمت آن ها را تشخ یاند بزرگ توانسته 
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 :  دیگو  یعلم و فهم خود م فیکوروش در توص دیوید 

تر از معلومات تمام مردان   شیام، ب  که دانش من در انگشت کوچک میرا بگو نیبه شما ا دی"خوب، بگذار

 ."ندیخود کسب نما یاست که اهل علم ممکن است در خالل زندگ یاز تمام معلومات شیبزرگ، ب

کشور و ملت  کیندارد. نه تنها محدود به  یحد و مرز چیه یا ها و انتظارات رهبران فرقه   ... خواست

حکم  نیچن نیا ریندارد، چرا که آن ها معتقدند تقد یآن ها معنا و مفهوم یشود، بلکه زمان هم برا  ینم

درست همان جا و  نیدهند. و ا رییرا تغ تیکل بشر یشان زندگ کرده که آن ها در خالل عمر کوتاه 

 افتد.   یاست که فاجعه اتفاق م یزمان

 

 و رهبران بزرگ اخالق آنست که: امبرانیبا پ یا رهبران فرقه    تفاوت

دارند، اما در  تیبشر یبرا یبزرگ امیو رهبران اخالق گرچه پ امبرانیپ ،یا برخالف رهبران فرقه  -9

ها متعلق به خود آن ها است. به  انسان  یخود مردم هستند و زندگ رندهیگ میدانند که تصم  یحال م نیع

شان در خالل عمر کوتاه   امیآن ها بزرگ و مهم باشد، آن ها انتظار ندارند که پ امیهم که پ زانیهر م

دهند و   یدهند، راه را به مردم نشان م  یکنند، آموزش م  یخودشان جامه عمل بپوشد. آن ها موعظه م

را در عمل  راتییجرقه شروع تغ یحت دیسازند، و شا  یکنند مشخص م یط دیرا که آن ها با یمراحل

 دیشا ،یادیزمان ز ییبه هدف نها دنیاست و رس یا دانند که حرکت مرحله   یحال م نینند. اما در عبز

تر   و کوشش و کار سخت مردم اعصار مختلف و مهم یها را بطلبد و محتاج فهم و سع  ها و هزاره قرن 

 آن هاست. ی  از همه انجام مختارانه

و  امبرانیگاه پ هیکنند، تک  یم هیتک« خود»قاد داشته و به اعت« خود»که به  یا برخالف رهبران فرقه  -6

 یآور، آموزگار، و حت امیهر دو هستند. آن ها خود را پ ایمردم  یها  توده ایرهبران بزرگ اخالق، خدا 

شان و   امیپ یبه رغم بزرگ رند،یگ  یقرار م یکه در موضع رهبر یکننده بدانند، اما زمان تیهدا دیشا
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با  یعنیکند،   یدموکرات رفتار م یاسیرهبر س کیکنند که   یچنان عمل م ،یامبریپ تیدر موقع یحت

 گرانیهستند، سنجش و قضاوت د ریگرفته، انتقاد پذ ییمشورت کرده، از متخصصان راهنما گرانید

 کیشوند. آن ها خود را   یم رایبر اساس آن ها را پذ رییشان و تغ  ماتینسبت به کارها و تصم

دانند. آن ها   یم راتییتغ یکننده، دانسته و مردم را موتور اصل تیهدا کیراهنما،  کی "واسطه"،

 جهیو در نت یبه لحاظ ثروت و آگاه نیتر  نییسطح آغاز شود، پا نیتر  نییاز پا راتییخواهند که تغ  یم

 هاست.  نیتر  نییدر پا یسطح زندگ یاحتماالً ارتقا و یآن ها باال بردن فهم و آگاه یریگ هـدف 

و  رییتغ یعامل اصل -و مردم را  گرانینه د -خود را  یا  مقابل، از آنجا که رهبران فرقه ی  نقطه در

 یبرا یا  لهیرهبران فرقه، تنها وس یمردم برا یها و از آنجا که توده  نند؛یب  یعقل و خرد پشت آن م

 دنیرس یرهبران است.  برا شیدادن بوده و تنها هنرشان فهم و ستا یهستند، قابل باز شانیتحقق آرزوها

شوند؛ و البته  رایها نفر را پذ  ونیلیم یحاضرند درد و رنج، مرگ و نابود یا  به هدف، رهبران فرقه

قابل فدا کردن است." آن ها خود را  یزیهر چ ،یبه هدف اعل دنی"رس یاست که برا نیشان هم ا  هیتوج

 نند،یب  یکشور م کیملت و  کی"، برابر با خی"، "هدف تارتیتکامل"، "شکوه انسان کانی"نوک پ

طور که  " است، و همان رانیا -یرجو ،یرجو - رانی: "اروانیخلق، شعار پ نیطور که در مجاهد همان 

ها در مقابل   و مرگ انسان یزندگ نیهستند. بنابرا یکی تلریمعتقد بودند که آلمان و ه تلریطرفداران ه

مردم، به  یاست که زندگ لیدل نیباشد. درست به هم داشتهتواند   یم ی"رهبر" چه ارزش  خواست

  شود. برخالف دسته یدرخشان" رهبر یمحقق شدن "آرزوها یتواند فدا  یمردم، م یها  خصوص توده

ها اعتتقاد نداشته   به توده شان،یها رغم ادعا به یا هستند، رهبران فرقه  نییاز پا رییکه معتقد به تغ یقبل ی

  از آن ها شروع شده و همچون چشمه رییاز باال هستند، آن ها معتقدند که حرکت و تغ رییو معتقد به تغ

ً یشده و نها یجار نییبه سمت پا رد،یگ  یکوه سرچشمه م ی که از قله  یا  رودخانه یها  رابیهمه را س تا

 خواهد کرد.

قدرت را  نیا یها غافل هستند. آن ها به خوب  ها از قدرت توده که رهبران فرقه  ستیبدان معنا ن نیا البته

  که توده رندیگ  یرا به کار م یا " اند؛ آن ها هر ُحقه بیاکثر آن ها "عوام فر لیدل نیشناسند و به هم  یم

و  یاست که زندگ یدر حال نیو ا کنند، یآن ها معرف یخدا -ها را مجذوب خود ساخته و خود را انسان 

 قابل فدا کردن است. یبوده و به راحت تیاهم  یرهبر فرقه ب یها برا مرگ همان انسان 

 یا رهبر فرقه  چیبدانند که ه دیبنامند، با یمذهب دیجد یها ها را جنبش   ... آن ها که دوست دارند فرقه

آور  امیداند تا پ  یدر حد خدا م شتریداند، بلکه خود را ب  ینم یعاد امبریپ کیحداقل  ای امبریخود را پ

کنند، چگونه خود را در مراحل   یم هرتظا زیو به چه چ ندیگو  یکه آنان چه م ستیاصالً مهم ن نیخدا. ا

 کیکه چقدر در ظاهر افتاده و متواضع هستند؛ آن ها خود را  نیکنند و ا  یم یمعرف یمختلف زندگ

و حاضر  یح یبلکه خدا نندیب  ینم غمبریپ ایرهبر بزرگ  کی یو حت لسوف،یف کیمعلم،  کیسخنران، 

است  لیدل نیورزد و به هم  یمذاهب به انسان عشق م یااست که خد نیدانند. تنها تفاوت در ا  یو زنده م

ند و ورز  یها به خود عشق م که رهبران فرقه  یداده؛ در حال هیانتخاب را هد یو آزاد اریکه به او اخت

سال هم حاضر نخواهند بود  ونیلیم کیخود دانسته و بعد از  یتحقق آرزوها یبرا یا  لهیها را وس  انسان

 انتخاب بدهند. یواقع یو آزاد اریخود اخت دانیکه به مر
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 گر  شیکننده و ستا نیبه داشتن تحس ازین

 اجیاحت یبه افراد داً ی. آن ها شدرویگر دارند و نه پ  شیستا نیخدا، هستند بنابرا -انسان ،یا فرقه  رهبران

 یکس ازمندین جیبه تدر زیکه در اطراف آن ها هستند ن یکه کسان نیشان کنند، کما ا شیدارند که ستا

 داشته باشد.  ایو مسائل دن شکالتتمام م یبرا یکه مرهم یکس ند،یشوند که بتوانند او را پرستش نما  یم

 گفت: یم یدر حضور همسرش مسعود رجو  شیها  یز سخنرانا یکیدر  یرجو میمر

ناکرده  یو مردم چه خواهند کرد اگر خدا میکن  یم یکه در دوران مسعود زندگ میبخت هست"چقدر ما خوش

 "...افتد؟یاو ب یبرا یاتفاق

ها سال، حتماً   ونیلیشد که او اگر نَه م  یم فیگونه توص نیا کش،ینزد انیاطراف یاغلب از سو یرجو

 نیچن دیشا یو حت یاحساس نیچن روانشانیو پ یا  هزاران سال از ما جلوتر است؛ تمام رهبران فرقه

 خود داشته باشند... فیتوص یبرا یانیب

 یها  یماریدانند، بلکه معتقدند که ب  یمردم م یمشکالت عموم یگشا فرقه، نه تنها خود را چاره  رهبران

 یدارو یکشف کرد که کتاب کوچک قرمز مائو به جا ن،یانشی: "ندیافراد را هم قادرند معالجه نما

از مرحله اول انقالب  دخلق هم بع نیکه در مجاهد نیاست."  کما ا یروان مارانیب یماریها عالج ب  بیطب

 یو حت یروان یها  یماریها را عالج ب  یرجو کیدئولوژیسازمان هم انقالب ا یدکترها ک،یدئولوژیا

 دانستند. مارانیاز ب یبعض یجسم

شعار توجه  نیبه ا یا  لحظه یفقط برا ؛یمورد، مسعود رجو نیو در ا یا رهبران فرقه  تیفهم فرد یبرا

خود را  یاما و اگر چیحاضر است بدون ه یچه کس دیشیاندی" و برانیا - یرجو ؛یرجو - رانی: "ا دیکن

 ایاو؟ آ اتیبا ح تشود که وجود آن کشور و آن ملت معادل اس یملت بداند؛ مدع کیکشور و  کیمعادل 

که  یشده باشد؟ در حال یزیچ نیچن یداده و مدع یجرأت نیکه به خود چن دیرا سراغ دار یامبریپ چیه

ا تنه نیا یا از رهبران فرقه  ریبه غ دیاز جانب پروردگار بودند. به نظر من شا زین یوح یمدع امبرانیپ

ها وابسته به وجود و خواست اوست. در   سانشود که وجود کشورها و ان یتواند مدع  یخداوند است که م

 ایبلکه خدا  امبر،یخود را نه پ یا  که رهبران فرقه میشو  یم یمدع یوقت میاغراق نکرده باش دیشا جهینت

 دانند.  یم نیزم یخدا )مانند فرعون( بر رو -انسان  کی

 نوین یدار  از برده ینوع -و مخرب  یتروریست یها  :  فرقهکتاب

                                             صدر یدکتر مسعود بن: نوشته

 11 یال 11: یها صفحه

 انی: عاطفه نادعلمیو تنظ انتخاب
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