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 یآغاز افول فرقه رجو دان،یفروغ جاو اتیعمل

 

     1396مرداد  2 -نجات مرکز تهران  انجمن

 یلیاسماع دیحجت س دیس تیروا به

 در کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط 

 680 یال 676صفحات  

ضربه و شوک به مجاهدین و در رأس  نی، باالتر1367ماه سال  ریت 27در  رانیسازمان ملل از جانب ا 598 یقطعنامه  رشیپذ

 رانیخود خطاب به ا یها لیدر تحل شهیهم یکار سازمان را مات کرده بود. رجو نیبا ا رانیبود؛ چرا که ا یآن به شخص رجو

تواند صلح کند و اگر  یبا جنگ زنده است و نم رانیکه ا دیخواست بگو یم یعنی د؛یصلح کن دییکنم بفرما یگفت خواهش م یم

 یرو دینام یم نیبخش نو یخود را همچنان که آن را جنگ آزاد یشود. سازمان تمام استراتژ یزود سرنگون م یلیصلح کند، خ

 و عراق سوار کرده بود. رانیجنگ ا
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در مورد  شیها لیکه تمام تحل نیضرورت حضور خود را در کشور عراق از دست داد، ضمن ا گریگرفتن جنگ، سازمان د انیپا با

عمر حکومت  ی شهیکرد که جنگ ش یم لیتحل شهیرژیم ایران نیز غلط از آب درآمد. چرا که هم تیجنگ با موجود یرابطه 

 یدر عمل رژیم ایران هم صلح کرد و از سرنگون یول م،یرژ یتواند صلح کند و انجام صلح برابر است با سرنگون یاست و نم رانیا

 نشد. یهم خبر

آن  یکه رجو یداد استراتژ یآمده بود که نشان م شیپ یبود و وضع شیها لیو تحل یبر سر رجو یقطعنامه پتک رشیپذ نیبنابرا

 جنگ است. ی دهینامید زا یم« بخش نوین یجنگ آزاد»را 

امر باعث  نیدو طرف خواسته شده بود و مورد توافق دو طرف بود. هم یجنگ یتمام اسرا یآزاد 598در قطعنامه  گر،یطرف د از

 یروین زشیبازگردانده شوند و باعث شد سازمان با ر رانیبودند، به ا یبخش رجو یاز اسرا که در ارتش آزاد یادیشد تعداد ز یم

 هم مواجه شود. یدیشد

قرار گرفته بود و به عبارت  دیمورد تأک زیدو طرف قرارداد ن یمرز تیثبات و امن ت،یامن یشورا یبراساس قطعنامه  گرید یسو از

 بیترت نیطناب دار بود. بد یبه منزله  یرجو یبرا نیرا نداشتند و ا گریکدی یحق دخالت در امور داخل نیاز طرف کی چیه گرید

 دید یبه قدرت در ایران بود، برباد رفته م دنیخود که همانا رس یتمام آرزوها یو عراق، رجو رانیا جنگِ انیقطعنامه و پا نیبا ا

جنگ دستش از  افتنی انیکه چگونه با پا دید یم یبه خوب یماندن در کشور عراق وجود نداشت. رجو یبرا یلیدل گریو د

بوده و  زاریکلمه ب نیا دنیبه شدت از شن یکه رجو یزیچشود؛  یجنگ م یبه زائده  لیقطع شده و تبد رانیا یاسیتحوالت س

 واهمه داشت.

را متقاعد کند که قبل از بسته  نیتوانست صدام حس یبرد، رجو یبه سر م یدیشد یفیکه سازمان در بالتکل امیا نیهم مقارن

صدام  یرا بدهد. برا رانیحمله به خاک ا نیآخر یسازمان ملل، به سازمان اجازه  598 یقطعنامه  یشدن کامل مرزها و اجرا

 آن نبود. یدر هر حال او بازنده  یلبود، و سکیر کیجنگ  یروزها نیدر آخر یلشکرکش نیا نیحس

متحد و  کی نیبه قدرت برسد، صدام حس رانیرا ساقط کند و در ا رانیشود و رژیم ا روزیجنگ پ نیتوانست در ا یسازمان م اگر

آن را  یآرزو شهیهم هم یکه رجو یزیشد. چ یبه قدرت بالمنازع در منطقه م لیکرده و تبد دایخود پ یگیوفادار در همسا اری

به قدرت  رانیما در ا یاگر روز میما بارها به صدام گفت»گفت:  یم یالتیتشک یها نشست یوقت ها او هم در برخ یلیداشت و خ

رفت باز هم  یم نیخورد و از ب یهم که سازمان شکست م یدر صورت.« و . .  میدر منطقه بکن میتوان یشما و ما چه ها م م،یبرس

از آغاز  شیجنگ و پ یروزها نیسازمان در آخر یو حمله  یصدام با لشکرکش لیتحل نیداد. لذا با ا یرا از دست نم یزیصدام چ

 قطعنامه موافقت کرد. یاجرا

کشور برسانند و  نیهوادارانش در خارج از کشور دستور داد هرچه زودتر خود را به ا یبه سرعت دست به کار شد و به تمام سازمان

را از  اتیکرد موضوع عمل یو اعزام آن ها به عراق قرار داد. سازمان تالش م روین جیخارج عراق را بس یانجمن ها ی فهیوظ
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روند و پس از اتمام آموزش  یبه عراق م یمدت یآموزش نظام یبه آن ها گفته شده بود که برا ونگه دارد  یهوادار مخف یروهاین

 محل اقامت خود بازخواهند گشت. یها به کشورها

در خارج از کشور، باعث شد با  شیها یروزیسازمان حول پ عیوس غاتِیآفتاب و چلچراغ و تبل اتیبعد از عمل یدر فضا ن،یابنابر

 وقت بازنگشتند. چیه گریشوند که د ریاز هواداران به عراق سراز یادیکه سازمان زده بود، تعداد ز یترفند

 گریخودروها و د حات،یها، تسل گانی یبودند: آماده ساز یاتیعمل یها یآماده ساز جِیبس نیمجاهد التِیتمام تشک زیعراق ن در

 یآن ها سالح ها یو به قرارگاه آورده شد که بر رو یداریخر نیدوکاب یشخص یخودروها یانبوه ات،یعمل یامکانات موجود. برا

 شد. یم ستهمثل دوشکا و . . . ب نیسنگ مهین

داشت و همه  یخاص تیهوادار سازمان از خارج از کشور، قرارگاه اشرف وضع یروهایشدن ن ریها و سراز یتب و تاب آماده ساز در

در قرارگاه اشرف برگزار کرد.  روهاین یرا با همه  ینشست یرجو 1367بودند. در اول مرداد  یاتیعمل یها یآماده ساز یدر تکاپو

 یچتر نیچن ریحاکم ساخت تا بتواند ز یعارفانه اپرستانه و  هنیم یفضا کیخاصِ خود  یبکاریبا فر ینشست رجو نیدر ا

 یبود، به صورت کل رانیعام ا ینقشه  کیکه تنها  یاتیعمل ینقشه  ینشست بر رو نیدر ا یببرد. رجو شیاهداف خود را پ

آن ها  تیرا نام برده و مأمور یرزم یها پیبخش را تا تهران نشان داده و ت یارتش آزاد یها گانیحرکت  یو جاده ها رهایمس

خود برساند.  یرا به حد اعل روهاین جانیرا که خاص تصرف تهران بود، هم نام برد تا شور و ه ییها پیت یکرد. رجو یرا ابالغ م

 و انقالب خواهد شد. وستیمردم گروه گروه به شما خواهند پ دیشد هنیکه وارد خاک م نیگفت هم یم یرجو

 دیندارم، هرچه خواست یساعت کار 48من با شما تا » نکهیمعروف خود را گفت و آن ا یآن جمله  ینشست بود که رجو نیا در

 «خواهم داد. یقتل عام[ من بعدها آمده و عفو عموم یعنی] دیبکن

بزرگ از قرارگاه اشرف خارج شده و به طرف مرز  یستون بیبخش در ترک یارتش آزاد یروهاین 67مرداد  3دوشنبه  روز

کردند. البته  یرا بدرقه م روهایقرارگاه اشرف مستقر بودند، ن یهم که در خروج یرجو مید. مسعود و مرحرکت کردن نیریقصرش

 یبودند. ستون ها نیریسرگرم خروج از مرز قصرش نیخانق یو در منطقه  هجلودار زودتر حرکت کرد یقبل از آن، ستون ها

رفتند. البته قبل از حرکتِ  شیشهر کرند پ یکیشده و به سرعت تا نزد رانای خاک وارد ذهاب سرپل – نیریجلودار از محور قصرش

کرده و  یکرند کامالً پاکساز شهرکشور منطقه را تا  نیا ییهوا یرویعراق به کمک ن یجلودار ارتش، توپخانه  یستون ها

 بود. رانیارتش و سپاه ا یها گانیاز  یمنطقه عار

 زیتوانستند تا بعد از اسالم آباد ن ر،یدر مس یپراکنده ا یو به رغم مقاومت ها یاحتبخش به ر یارتش آزاد یها گانی ن،یبنابرا

در  نیسنگ یها یریاز درگ یاسالم آباد به کرمانشاه حاک ریبخش در مس یارتش آزاد ینظام یکنند. توقف ستون ها یشرویپ

 رانیارتش ا ییشد. بمباران هوا یسازمان افزوده م یها یگذشت، بر تعداد کشته ها و زخم یچهارزبر بود و هرچه زمان م یتنگه 

 ییبمباران هوا ریکرده بودند، تماماً ز دایجاده گسترش پ یکه رو یارتش رجو یکننده بود و ستون ها ریاسالم آباد غافلگ ریدر مس

 شدند. یرا متحمل م ینیبود و تلفات سنگ رانیارتش ا
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به  یباخته بودند. هر کس هیخسته و روح گرید روهایداد. ن یشکست م امیچهارزبر پ یبخش در تنگه  یشدن ارتش آزاد ریگ نیزم

گذشت بر تعداد  یکه م یما ادامه داشت و هر ساعت یها گانی یاز هر سو بر رو جیسپاه و بس ینیرفت. تهاجمات زم یم ییسو

 شد. یتلفات افزوده م

 ییاز ماجراجو یگریبرگ د بیترت نیرا صادر کرد و بد ینیعقب نش مفتضحانه فرمان 67مرداد  4در  یحال و هوا، رجو نیهم در

در کجا و باز با چه  گریکه بار د نیتا ا دیرس انیمجاهد خلق بود به پا یرزمنده  1400که حاصلش کشته شدن  یرجو یها

 کند. یخودش قربان یها یلبقدرت ط یرا در راستا یگریتعداد د یترفند

 (1367) دانیفروغ جاو اتیبعد از عمل یسال ها مقطع

و کشته و مجروح شدن  1367درمرداد سال  دانیفروغ جاو اتیاشاره کردم، بعد از شکست سازمان در عمل زیکه قبالً ن همچنان

 دوران سازمان محسوب شود. نیو این دوران بدتر ندیبب یضربه سخت ییروینفر، باعث شد سازمان به لحاظ ن 1400از  شیب

و چشم  رانیتوسط دولت ا 598 یبسته شدن مرزها، قبول قطعنامه  ات،یدر عمل نیشکست سنگ لیبه دل روهاین نییپا ی هیروح

 کرد. یم میسازمان ترس یروهاین یرا برا یو تار رهیت ی ندهیو عراق، آ رانیا نیانداز صلح ب

جمع  یبرا یالتیسطوح تشک ی هیدر کل یروزه ا 5 یدر قرارگاه اشرف، نشست ها روهایو جمع و جور شدن ن یاز گذشت مدت بعد

 یپا نگه دارد و به قول شخص رجو سازمان را مجدداً سر بیترت نیآغاز شد تا بد یفروغ توسط شخص رجو اتیعمل یبند

 معروف شد. دیتنگه و توح یسلسه نشست ها به بحث ها نیاکه بعدها « که خم شده بود را راست کند ییکمرها»

در این عملیات کشته  یاز فرماندهان و مسئولین قدیم یادیسازمان وارد آورد و تعداد ز یبر پیکره  یفروغ ضربه سنگین عملیات

بودند  یقبل از عملیات از خارج آمده بودند و یا کسان یبودند که یا در بسیج نیروی یهم نفرات جدید ینیپا یشدند و اغلب نیروها

 سازمان اسیر شده و بعداً به ارتش پیوسته بودند. فمختل یعملیات ها یکه در ط

که او از  یرا در صورت تحقق شقوق یعملیات بعد ینیروها را باال ببرد و وعده  یکرد روحیه  یم یدر این نشست سع یرجو

رت ارتش اعالم کرد در آن صو یبود. رجو یاین شقوق فوت آیت اهلل خمین یداد که از جمله  یکرد م یتحلیل م رانیوضعیت ا

 کرد. اهدخو یتهران پیشرو یبخش دوباره به سو یآزاد

 انیاز عاطفه نادعل میتنظ
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 یرجو یستیاسترداد سران فرقه ترور

 96 ریت 26 - محمدی –نجات مرکز  انجمن

مبارزه با  یساز و کارها یپروژه کالکان )بررس اتیانجمن نجات در نشست کارگروه عمل ندگانی، نما1396 ریت 19دوشنبه  روز

مشارکت تمام  سمینشست عنوان شد که مبارزه با ترور نیا انیالملل( شرکت نمودند. در جر نیب سیمجموعه پل ریز - سمیترور

 یانجمن نجات در خصوص کارکردها یکند. اعضا یطلب م یاسیمنافع و مصالح س تنکشورها و دولت ها را بدون در نظر گرف

 ران،یمردم ا هیفرقه عل نیا اتیاز جنا یشرکت کننده صحبت کردند و شمه ا یکشورها یتیامن نیبا مسئول یفرقه رجو یستیترور

 نمودند.  انیگرفتار در درون فرقه را ب یاعضا هیعل یمردم عراق، و حت هیعل

 ینمونه ها نیداشت همچن یپرده بر م یفرقه رجو یستیبرپا شده بود که از اقدامات ترور زین یعکس شگاهیرابطه نما نیهم در

 انیدر مورد خود و بستگانشان را ب یفرقه رجو یفرقه شده بودند نحوه اقدام ضد بشر نیا انهیحمالت وحش یکه قربان ینیع

 داشتند. 

با خانواده  دارید یعنیخود  یحق انسان نیتر یعیفرقه؛ در مورد فرزندانشان که سال هاست از طب نیدربند ا یاعضا یها خانواده

خود و ممانعت  رانیبه اسارت درآمدن عز وهیش نیفرقه قرار گرفته اند همچن ییفشرده مغزشو ید و تحت پروسه هامحروم شده ان

 .دندیخود و فرزندان دربندشان گرد یسخن گفتند و خواهان احقاق حقوق انسان فرزندانشانفرقه از مالقات خانواده ها با 

فرقه  نیا انیقربان یخود در فرقه پرداختند. همه  یاسارت و بردگ یفرقه به شرح سال ها نیجدا شده از ا یاز اعضا یتعداد

که سال هاست مورد  یفرقه بودند، خواسته به حق نیا انیو جان یرجو یستیخواهان استرداد و مجازات سران فرقه ترور یستیترور

 است.  قرار گرفته یالملل نیحقوق بشر و مجامع ب یمدع یکشورها ییاعتنا یب

مجامع  یتوجه یاند، مورد ب دهیبه شهادت رس یترور که عمدتاً به دست فرقه رجو دیشه 17000از  شیبا وجود ب رانیملت ا آالم

الملل( قرار گرفته است. تاکنون  نیب سیطرف قرارداد )معاهدات استرداد تحت پوشش پل یو کشورها یو حقوق بشر یالملل نیب

 ،یمال تیها مورد حما ستیقشر از ترور نیواقع شده و ا ییاعتنا یران مورد غفلت و بیملت مظلوم ا هیعل یستیترور اتیعمل

 به خوب و بد توسط آنان بوده است.  سمیترور مینماد بارز تقس نیحقوق بشر هستند که ا یمدع یکشورها یو حقوق یتیامن

شاهد  ست،یترور انیو جان رانیداد عامالن کشتار مردم ابر استر یگذشته مبن یسال ها یدر ط رانیرغم درخواست مکرر ا یعل

که  رانیخود سرباز زده و خواسته برحق و مشروع مردم ا یحقوق فیطرف قرارداد استرداد از انجام وظا یکه کشورها میهست نیا

 نیب ییمستلزم تعاون قضا نیکه استرداد مجرم یپاسخ مانده است. در حال یاند ب رفتهقرار گ یفرقه رجو یسیهدف حمالت ترور

و فرار مجرمان و متهمان به  یفریک یاز ب یریو جلوگ ییتواند ضامن عدالت قضا یآن م یاست و اهتمام در اجرا یالملل

 از محل وقوع جرم شود.  ریغ یکشورها
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 نیب یو اگر همکار ندیننما تیو امن شیکشورها احساس آسا ریدر سا یفرار نیو مجرم نیکند که متهم یم جابیا ییقضا عدالت

باشند،  بیو مصون از تعق ندینما یزندگ یگریوجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور د یالملل

 رایز میباش یها در سراسر جهان م ستیاست که امروز شاهد تاخت و تاز ترور نیعدالت دستخوش هرج و مرج خواهد شد و هم

 یستیترور یگروه ها یو نظام یاطالعات ،یمال انیدهند اما در خفا حام یسرم سمیحقوق بشر شعار مبارزه با ترور یحام یکشورها

 باشند. یو فرقه داعش م یاز جمله فرقه رجو

نداشته باشند و از گروه  یخصوص یچنانچه شاک ،یستیترور یگروه ها یاعضا"بارها اعالم نموده اند:  یاسالم یجمهور نیمسؤل

گذشته  یدر سال ها بیترت نی. همچنان که به ا"به کشور باز گردند یقانون گردیتوانند آزادانه بدون پ یمربوطه جدا شده باشند، م

در  یاز امکان زندگ ییبازگشته و توانسته اند بدون مشکل قضا رانیبه ا یسرخ جهان بینفر تحت نظارت صل 1000به  کینزد

 داشته اند.   انیخود را ب یبرخوردار شوند و بارها در رسانه ها شرح زندگ رانیا

باشد که هنگام قاچاق محموله  یبصام م لیخدابنده و جم میابراه انیمربوط به آقا نینمونه بارز از قرارداد استرداد مجرم کی اما

محاکمه شدند، اما مشمول  رانیمسترد و در ا رانیو به ا ریدستگ هیدر کشور سور یاسناد، ارز و طال متعلق به فرقه رجو یحاو

 نیدو نفر از مسئول نیاست که ا نیکنند وبه کار مشغول هستند. قابل توجه ا یم یزندگ رانیدر ا نکیاقرار گرفته و  یرأفت اسالم

آشنا  قیها و حقا تیبعد از چند سال با واقع جیهمچنان سر موضع خود بودند تا به تدر زیبوده و در زندان ن یفرقه رجو یباال

قرار نگرفته اند و  یهرگز در زندان مورد بدرفتار یرجو یستیفرقه ترور یاها. آنان بارها عنوان نموده اند که بر خالف ادعدندیگرد

 از تمام حقوق خود برخوردار بودند. 

فرقه  یکیزیف یو از حصارها دهیرا درنورد یذهن یکه توانسته اند حصارها یفرقه رجو یاز اعضا یاریسنوات قبل تعداد بس در

از آن ها  یادیبروند که نفرات ز گرید یبه کشورها ایکنند  یزندگ یرانیو آرامش انتخاب کرده اند که در ا تیدر کمال امن زندیبگر

 یمللال نینموده اند و با مراجع ب یو عراق افشا گر رانیفرقه در مورد اعضا و ملت ا اتیجنا بهدر داخل و خارج کشور؛ نسبت 

 نیاست. از جمله ا دهیمنعکس گرد یمجاز یها در فضا یافشاگر نیداشته اند که شرح مبسوط ا یاریمالقات ها و  مکاتبات بس

و  یسنجاب میو مر یرباقریزهرا سادات م ،یسلطانبتول  ریخلق نظ نیمجاهد یرهبر یعضو سابق شورا ینفرات خانم ها

 باشند.   یم رهینژاد، و غ نیحس یمسعود خدابنده، داوود ارشد، عل انیصدر و آقا یدکتر مسعود بن رینظ ینیمسئول نیهمچن

پس از  ای اتیعمل انیاعزام شده بودند و در جر رانیبه داخل ا یستیترور اتیانجام عمل یکه برا یفرقه رجو یها ستیترور یحت

 یآن تبر یهنیفرقه و اهداف ضد م نیآنان روشن شد و از ا یفرقه برا یواقع تیشدند؛ بعد از آن که ماه ریدستگ اتیانجام عمل

مرجان ملک، حورا  ن،یپور، بابک ام یبازگشتند از جمله آرش صامت یعاد یجامعه و زندگ هجستند مورد عفو قرار گرفتند و ب

 .  گرید یاریو بس یشالچ

فرقه را خورده  نیسران ا یمحتوا یو ب نیغدرو یشعارها بیکه در واقع فر یفرقه رجو یبا اعضا رانیبرخورد حکومت ا وهیش

اسالم  نیمب نیخوردگان نا آگاه که در د بیفر یگر تیرأفت، مدارا و هدا یهرگز از مش رانیاند، نشانگر آن است که  حکومت ا

 . ستا دهیبه آن سفارش شده است عدول نورز
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که عامالن  یترور را متحمل شده اند خواهان استرداد سران فرقه رجو یقربان 17000که داغ  رانیتوجه به شرح فوق، مردم ا با

را به نقض آشکار حقوق  یو حقوق بشر یالملل نیتوجه مجامع ب گریباشند و بار د یهستند، م رانیملت ا هیعل تیو جنا انتیخ

 را دارند.   یالملل نیعرصه باحقاق حقوق خود در  یو تقاضا ندینما یجلب م یرجو رقهدر مورد استرداد سران ف رانیملت ا

خود  زانیعز یبرا یکه قطعا هرگز عاقبت بد یرجو یستیگرفتار در درون فرقه ترور یاعضا یتوجه است که خانواده ها جالب

 یو حت رانیگذاشتن به داخل ا یدانند  فرزندان آنان با پا یقرارداد استرداد مصر هستند چرا که م یبر اجرا زیکنند ن یطلب نم

 باشد. یدر انتظارشان م یبهتر اریبس انیدرون فرقه را تجربه خواهند کرد و پا از یمحاکمه شدن عاقبت به مراتب بهتر
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 شوند یم فیتعر یاو زندان یسازمان هر کجا که باشد اعضا

 1396مرداد  8 -نجات مرکز فارس  انجمن

 نیمجاهد یعضو جدا شده از فرقه  ،یقاسم رضایعل یانجمن نجات با آقا مصاحبه

 د؟یآمده ا رانیچند وقت است به ا دییو بگو دیکن یبا سالم، لطفاً خودتان را معرف 

 برگشتم. رانیخلق( به ا نیپس از فرار از سازمان )مجاهد 1383ماه  یهستم و در د یقاسم رضایمن عل 

سازمان چگونه بود و در حال حاضر  التیدر مناسبات و تشک یزندگ فیو تعر یزندگ تینظر شما وضع به

 دارد؟ یطیچه شرا

 میدید یم یزندان کیخود را به عنوان  شهیهم میکه ما در سازمان بود یبود. زمان یزندگ مییشود بگو یدر سازمان را نم یزندگ

صحبت کردن در سازمان همه با اجازه سران سازمان  دن،ی. خوردن، خوابمیریبگ میتصم یکار یبرا میتوانست یوقت نم چیچون ه

سازمان هر  یاعضا میگو یاست که م لیدل نیطور است. به هم نیبود و اآلن هم هم زمانتماماً دست سران سا اراتیبود. اخت

 شوند. یم فیتعر یکجا که باشند زندان

 کند؟ ینم یاعتراض التیدر تشک یو روش زندگ وهیش نیا هیعل یکس چرا

 یبه سر او م یزدند و کار یمارک ضد انقالب به او م عاًیکرد سر یاعتراض م ینداشت و اگر کس ییدر سازمان جا اعتراض

 یاستخبارات عراق م لیکه تحو نیا ایزدند و  یم یموارد هم دست به خودکش یلیباشد. در خ نییسرش پا شهیآوردند که هم

 دادند.

چگونه  ایدن نیرا در ا یزندگ فیو تعر یزندگ د،یآزاد هست یایبه دوازده سال هست در دن كیکه نزد شما

 د؟یکن یم انیب

 ی. در صورتگریموارد د یلیبا خودت باشد، رفت و آمد، خوردن و خ زهایچ یلیخ اریاخت یعنیخانواده،  کی لیتشک یعنیآزاد  یزندگ

 گرفت. یبا اجازه سران فرقه صورت م یستیموارد با نیکه در سازمان ا

کنند و حاضر  یشوند چگونه فکر م یم یبسته نگهدار طیمح كیدر  یکه اآلن در آلبان ینظر شما نفرات به

 هستند بمانند؟
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 کتهی. فکر به آن ها دستیفکر آن ها باز هم دست خودشان ن اراتیفکر بسته دور خودشان است و اخت کیآن ها به نظر من  فکر

 یادیچون مدت ز یبمانند ول یشود درست مانند گذشته که در عراق بودند. به نظر من آن ها دوست ندارند در آن مناسبات باق یم

 مناسبات سازمان را ندارند. رونیدر ب یتوان زندگ گریکنند د یشده اند و فکر م دیمهستند نا ا یعاد یبه دور از زندگ

چگونه به آن ها  دیآ یم شیسؤال پ نیمن ا یبرا د،یآن ها کرد یمحل زندگ تیکه شما از وضع یفیتعر با

 دهند؟ یم رانیوعده آمدن به ا

از  لومترهاینبود مخصوصاً در حال حاضر که ک شیب یآن ها حرف یداد ول یسازمان هر سال هزار بار وعده فتح تهران را م سرکرده

 دور شدند. رانیخاک ا

 د؟یبرخورد کرده ا یو کار به مشکل یبه لحاظ اقتصاد دیبود رانیمدت که در ا نیا یشما ط ایآ

 یتا حدود یخانواده بدهم. به هر حال مشکالت اقتصاد لیبرگردم و در وطن خودم تشک رانیرا شاکر هستم که توانستم به ا خدا

 هستند وجود دارد. یکه در جامعه مشغول زندگ یتمام افراد یبرا

 ند؟یگو ینفرات شان م یآزاد برا یایدن ینظر شما چرا سازمان و سران آن مدام از نکات منف به

نگه دارند و به آن ها  رونیب یایدن نیاز ا دیناام شهیبسته و خواب نگه دارند و آن ها را هم یایخواهند نفرات را در همان دن یم

حرف ها را فقط به  نیا یاست و تمام یوانیح ییایاز سازمان دن رونیب یایسازمان درست است و دن یایوانمود کنند که فقط دن

 زنند. یخته خودشان میبه هم ر التیخاطر حفظ تشک

 جدا شدن از سازمان؟ ایسازمان مهم بود  ینظر شما کشته شدن نفرات برا به

 حینگه دارند و ترج یبود که فرد را در حصار فکر نیآن ها بر ا یبود و با تمام توان سع نیسنگ روین زشیسازمان همواره ر یبرا

 سوء استفاده را بکنند. تیکه بتوانند از خون او نها ردیدادند که فرد بم یم
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 یرباقریمصاحبه با خانم زهرا سادات م

 یرجو دانیفروغ جاو اتیمناسبت سالگرد عمل به

 
 1396 مرداد 4 –نجات مرکز  انجمن

و منجر به کشته  دیمرصاد به شکست انجام اتیکه با مقابله عمل یرجو دانیجاه طلبانه و نا بخردانه فروغ جاو اتیسالگرد عمل در 

 یسازمان که شجاعانه حصارها نیارشد ا یاز اعضا یکیتا با  میشد، بر آن شد یفرقه رجو ینفر از اعضا 1400و مجروح شدن 

 . میمصاحبه کن خت،یشرف گرقرارگاه ا مستحکم یوارهایو از د دیرا درنورد یذهن

سازمان  نیسال دائم و تمام وقت در ا 23و به مدت  وستیخلق پ نیبه سازمان مجاهد 1366در سال  یرباقریزهرا سادات م خانم

 ریو غ دیپل تیآخر به ماه یسارمان بود. او در سال ها یرهبر یدر شورا تیاو عضو یالتیرده تشک نیداشت و آخر تیعضو

 . گرفتبه فرار  میبرد و تصم یفرقه پ نیا یانسان

قرارگاه اشرف که  یواقع در درب غرب دیعراق جد مارستانیفرار، سرانجام موفق شد که در داخل ب یبرا یبار طراح 4از  بعد

. از آن زمان کمر همت زدیبگر یرهبر یشورا یاعضا یانسان یها رهیلحظه از محاصره زنج کیسازمان بود در  یقرارگاه مرکز

قشر جوان به کار  یروشنگر یخود را برا اتیو تجرب دیآشکار نما گرانیرا بر د یورج التیتشک یدرون یها تیبربسته تا واقع

 .ردیگ

سپاسگزام. لطفاً با مرور  دیما قرار داد تاریکه وقت خود را در اخ نیاز ا یرباقریم خانم

 آغاز شد؟ یا زهیبا چه انگ دانیفروغ جاو اتیکه عمل دییخاطرات خود بفرما
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نابود نشود،  598قطعنامه  یو عراق و اجرا رانیا نیکه سازمانش با قرارداد صلح ب نیا یبرا یهم از شما ممنونم. مسعود رجو من

 دید یکه م یپنبه دانه ا یکند و طبق خواب ها یحمله نظام رانیجمهور عراق را قانع کرد تا اجازه دهد به ا سییر نیصدام حس

 فتح کند! مانشاهعبور از کر قیتهران را از طر

و سازمانش  یآتش بس طناب دار رجو نیا جهیبود، در نت رانیبنا نهاده بود زائده جنگ عراق و ا یکه رجو یبخش یآزاد ارتش

 شد.  یمحسوب م

و  یها، استراتژ لیشوک و ضربه بر تحل نیبزرگتر 1367 رماهیت 27 خیدر تار رانیسازمان ملل از جانب ا 598قطعنامه  رشیپذ

 شد. یخلق برآورد م نیبخش و سازمان مجاهد یارتش آزاد یو نابود  یرجو یها کیتاکت هیکل

 یم میتنظ یکند با و جابیکه خواست و هدفش ا یبه هر شکل جهیباشد، در نت یابزار م کی یجهانِ مسعودرجو نییدر تب انسان

 کیکه مثل  دیتالش کن دیبا"گفت:  یاعضا م ی هیو بق یرهبر یهمواره به زنان شورا یرجو میبود که مر لیدل نیکند، به ا

 ".میو فکر شما بده لیرا مخالف تما یاگر ما دستور یحت د،ینداشته باش یو خواست ادهو از خود ار دیموم نرم در دستان ما باش

زنان کشته، مجروح  ژهیبه و یادیز یمهم سازمان )آفتاب، چلچراغ و فروغ جاودان( انسان ها اتیسه عمل یو مانورها ناتیتمر در

 و معلول شدند.

تمام زنان  یرابطه از انرژ نیاعالم کرده بود در ا دیجد یسازمانده دانیفروغ جاو اتیعمل یبرا یو آمادگ دیدر تمه ؛یرجو مسعود

 شد. یکارانه م تیظالمانه و جنا یو مردان به خصوص مجروحان و معلوالن استفاده 

 د؟یمشغول بود التیاز تشک  یدر چه قسمت دانیفروغ جاو اتیدر زمان عمل شما

 هیاز ناح یجد بیفروغ بود من دچار آس اتیقبل ازعمل اتیآفتاب که دو عمل اتیعمل یگردان ها یو آمادگ یبدن ساز ناتیتمر در

آفتاب تا شروع  یشرکت نداد. آن ها از زمان مانورها اتیکمرم به ناچار مرا در عمل بیآس لیکمر شده بودم، لذا سازمان به دل

در  ییطباطبا مارستانیفروغ مرا به ب اتیعمل یکمرم اقدام نکردند. هنگام حرکت برا یجراح ملنسبت به ع دانیفروغ جاو اتیعمل

 یچلچراغ مجروح شده بودند، بستر یو مانور ها اتیبغداد بردند. آنجا به همراه چند خانم از جمله فائزه محبت کار  که در عمل

 شدم. 

آمپول  گریشده بود و د یو به شدت ملتهب و عفون دهید بیاز من، پاها و کمرم آس یرجو التیتشک دنیکش یگاریب لیدل به

 تیاز وضع ی. دکتر سنان متخصص ارتوپد عراقدیبخش ینم نیرا تسک میداول در سازمان بود دردهاو مت یقو یکه مسکن کیآسپژ

من از  "و خارج شود یشده است جراح یکمرت که عفون یمهره  دیبا فرصت نیدر اول"من ابراز تأسف کرد و گفت:  یجسم

به  دانیفروغ جاو اتیشرکت در عمل یزنان اعزام شده از اروپا برا یبانیپشت تیکه مسئول یدر حال دمیچیپ یشدت درد به خود م

هر جنبنده  یاز تمام انرژ ممیروز ماکز هشبان دیبا رویکمبود ن لیبه دل"دستور داده بود:  یعهده من گذاشته شده بود. مسعود رجو
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 نیو معلول مارانیب ن،یتور تمام مجروحدس نیا یدر اجرا "مکش و کار استخراج شود. تیمجروح و معلول، نها یدر سازمان حت یا

 ینفرات دیدادند با یشرکت م اتیاگر در عمل میبود یبستر مارستانیهم که در ب یرا به صحنه نبرد کشاندند و عده انگشت شمار

 نبردند. اتیبود  لذا ما را همانطور رها کردند و به عمل یبه ضرر رجو نیکردند و ا یما م ینگهدار نهیرا هز

 میبود یبغداد بستر ییطباطبا مارستانیبه همراه چند مجروح زن در ب یماریحاد ب تیمن با وضع دان؛یفروغ جاو اتیشروع عمل با

که سازمان شکست خورده است. در آن  میدی. سرانجام شنمیکرد یم یریگیرا پ اتیعمل نیمجاهد روند ا یصدا ویراد قیو از طر

در هم  یا هیبا روح ی. افراد اعزاممیزان، خواهران، برادران، فرزندان و همسران خود بودیعز یزمان همه به دنبال خبر سالمت

 سؤاالت بدون پاسخ به قرارگاه اشرف بازگشتند. یمجروح  و انبوه یشکسته، تن

بر  ینیضربه سنگ ات،یعمل نیسازمان مجروح، معلول و مفقود شده اند. شکست در ا ینفر از اعضا 1400که  میخبردار شد بعدها

 سازمان وارد کرد. کریپ

اعتراف کرده  دانیفروغ جاو اتیبه اشتباه خود در اقدام به عمل یتاکنون مسعود رجو ایآ

 است؟

شرکت کننده در  یکارانه را برعهده نگرفت بلکه فرماندهان و اعضا تیجنا اتیعمل نیشکست ا تیگاه مسئول چیه یرجو مسعود

به فکر همسران و  اتیعمل یاز حد در صحنه ها شیبود که شما ب نیعلت شکست ا"گفت:  یدانست و م یرا مقصر م اتیعمل

و   یساز مسأله دار نهیزم دانیفروغ جاو اتیدر عمل یشکست رجو ".دیدیمن نجنگ یو جانانه برا اریو تمام ع دیخانواده خود بود

 آنان شد. یها یاز اعضا و افشاگر یاریبس ییجدا

و  یرجو نیدروغ یدر آن زمان وعده فتح سه روزه تهران را داده بود، در مورد وعده ها یرجو

 د؟یینما انیرا ب یعدم تحقق آن ها مطالب

را  یرجو میفرار کرده و همسرش مر اتشیدر مورد شکست ها و جنا ییاز پاسخگو یگذرد، رجو یم خیسال از آن تار 29 اکنون

شود.  یکاذب مانع خروج اعضا م یجانیه یفضا جادیو ا نیدروغ یبه صحنه آورده است. او با امروز و فردا کردن ها، وعده ها

دهد و با  یکارانه اش ادامه م تیخائنانه و جنا یو جنگ طلب یو به وطن فروش ندک یهمچنان فرار رو به جلو م یمسعود رجو

 یبا همدست یدهد. اکنون رجو یم رییروز ارباب خود را تغ یتفاوت که برحسب اقتضا نیشود، با ا یم مانیهم پ رانیدشمنان ا

 است.  یگرید یو وطن فروش یبه دنبال جنگ طلب سمیترور انیداعش و حام

 انیاز عاطفه نادعل میو تنظ هیته
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 ،یفرقه رجو رانیاس یخانواده ها

 خواهند یفرقه را م نیا تکاریسران جنا استرداد

 
 1396مرداد  7 - لینجات مرکز اردب انجمن

 یقدرت ها یآن استفاده ابزار یریعوامل شکل گ نیدر برگرفته است که از مهمتر سمیبه نام ترور یشوم دهیرا پد یامروز جهان

 باشد. یها م ستیاز ترور یسلطه گر و استکبار

است که توسط  یکیدئولوژیبه اهداف خاص ا دنیرس یبه استفاده از خشونت برا دیتهد ایاستفاده از خشونت و  ینوع سمیترور

 .ردیگ یشده انجام م ییافراد مغزشو

قرار  شیها تیسلطه گر جهان، ترور را سرمشق فعال یقدرت ها تیاست که با حما ییاز گروه ها یکی یرجو یستیترور فرقه

 انت،یخود خ یو اعضا روانیبه پ یبه شهادت رسانده است. سران فرقه رجو رانیهزار نفر را به اعتراف خود از ملت ا 12داده و 

 نجات دهند. یو سرخوردگ یتیهو یخود را از ب ،یافراط دیو عقا ییرعقالیغ یدئولوژیبا ا ندخشونت و ترور را آموزش دادند تا بتوان

 یساز و کارها یالملل )انترپل(، با هدف بررس نیب سیمجموعه پل ری، ز«کالکان»پروژه  یاتیراستا اجالس کارگروه عمل نیهم در

 در تهران برگزار شد. یماه سال جار ریت 20و  19 سم،یمبارزه با ترور
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خانواده  ینشست موجب دلگرم نیخدابنده در ا میابراه یعامل تالشگر آقا ریمحترم انجمن نجات از جمله مد ندگانینما حضور

با  ،یاسیکشورها و دولت ها، بدون در نظر گرفتن منافع س یس عنوان شد که تماماجال نی. در ادیگرد یفرقه رجو رانیاس یها

 مقابله کنند. یستیترور یگروها

وطن  ،یانتحار اتیوادار به عمل ،ییاز جمله ترور، خشونت، آدم ربا یحاو یرجو اهیدر عصر گسترش رسانه ها، کارنامه س امروزه

 یم یشتریو تهمت، معدوم کردن و انواع شکنجه ها که در نوع خود شرح ب دیتهد ب،یدروغ و فر ،یوادار به خودسوز ،یفروش

 .ستین دهیپوش یطلبد بر کس

در کنار صدام  رانیدر جنگ عراق با ا بکارانهیفر یبا پوشش« خلق نیمجاهد»موسوم به  یو وطن فروش رجو یستیترور فرقه

مرز و بوم را به خاک  نیمدافعان مرزها و جوانان ا هن،یخاک مبا دشمن متجاوز به  یدر همکار یطوالن یو سال ها ستادیا نیحس

 .دیو خون کش

را به زندان  یرانیا رانیها، اس یبه سران زندانِ بعث یزیشکنجه و با پرداخت مبلغ ناچ له،یفرقه با توسل به زور، ح نیا دیپل سران

 فرقه در پادگان اشرف منتقل و گرفتار نمودند.

 نیا یها تیها و جنا یوطن فروش انیسرپرست از قربان یشهدا و جانبازان، مفقوداالثرها و همسران ب یتن از خانواده ها هزاران

 باشند. یفرقه م

جنگ ها و کشتارها به راه  رانیا یاسالم ینظام جمهور یسرنگون یها و دروغ ها برا لهیفرقه چهل سال با انواع ح نیا سران

 ا ناکام ماند.به خواست خد یانداختند که خوشبختانه همگ

به دختران و زنان هم رحم  یبود که در آن سران فرقه حت «دانیفروغ ناجاو»موسوم به  اتیبزرگ، عمل یها یناکام نیجمله ا از

آتش نمودند. آنان در سر راه خود مزارع را آتش زدند و  دانیآن ها را روانه م یبه امور نظام ییآشنا نینکردند و بدون کوچکتر

 در اسالم آباد بلند کرده و در محوطه اعدام نمودند. مارستانیتخت ب ین را از رویمجروح یاحشام را کشتند و حت

 یون رزمبه فن ییآشنا چگونهیبودند که ه یاز دو هزار کشته داد که اغلب کشته شدگان کسان شیب اتیعمل نیدر ا یرجو فرقه

رعب و وحشت  جادیداعش، ترور و اعمال خشونت و ا یستیتوان گفت که همچون فرقه ترور یجمله م کیدر  تینداشتند. در نها

 .اشدب یفرقه م نیپوچ ا یدئولوژیا یسرمشق اصل

از موارد آن موضوع توافق  یکیباشد که  یجهان م یمورد توجه اغلب کشورها سمیضد ترور نیقوان یدر روزگار امروز خوشبختانه

 است. نیدر استرداد مجرم یالملل نیب

 یمبن یهم قرارداد نیمختلف ب یکه کشورها نیروند، با توجه به ا یم یگریکه پس از انجام جرم به خاک کشور د ییها مجرم

 باشند. یمنعقد کرده اند، قابل استرداد م نیبر استرداد مجرم
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 نیراجع به استرداد مجرم یمقررات زیخود ن یداخل نیقوان نیدر ب ایدن یکشورها شتریامروزه ب ،نیبر قرارداد استرداد مجرم عالوه

 یم 1339 بهشتیارد 14مصوب  نیراجع به استرداد مجرم 1ماده  یاسالم یجمهور ینموده اند. مثال در قانون اساس ینیب شیپ

مذکور در قرارداد به  طیقرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرا یو دول خارج رانیادولت  نیکه ب یدر موارد": دیگو

 نیتمام نکات الزم نباشد، استرداد طبق مقررات ا یحاو دهیاگر منعقد گرد ایمنعقد نشده و  یعمل خواهد آمد؛ و چنانچه قرارداد

 "قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.

پنهان کرده  ییهم اکنون خود را در دامان کشورها یرجو یستیموضوع آن است که سران فرقه ترور نیا درباره تیحائز اهم نکته

 را امضا کرده اند. یخوانند و توافق نامه استرداد جهان یالملل و حقوق بشر م نیدفاع از حقوق ب یاند که خود را مدع

باشند که  یگناه یها به پدران و مادران ب انتیخ یمسترد شده و در کشور خود پاسخگو دیبا یفرقه رجو تکاریتک سران جنا تک

 از آغوش خانواده جدا کرده اند. بکارانهیفرزندان آن ها را فر

و انترپل خواستار هستند تا شاهد  یالملل نیب یفرقه را از مقام ها نیا یستیاسترداد سران ترور یفرقه رجو رانیاس یها خانواده

 که خانواده ها را داغدار کردند، باشند. یکاران تیزات جنامجا

 تیاز بشر ییبو یحقوق بشر یها ندهینما دیاکنون ده ها سال است که مادران چشم به راه و گوش به زنگ نشسته اند تا شا هم

 خانواده ها و مادران مظلوم برسند. نیا ادیببرند و به فر

 یاست تا صدا یفرقه رجو رانیاس یدر دل خانواده ها یدیو شعب آن در سراسر کشور، بارقه ام رانیانجمن نجات در ا تیفعال

از بلندگوها از  یامیپ دنیرس ،یاز فرقه رجو ریاخ یشود. بنابر اذعان اغلب جدا شده ها رانیاس یداریو ب یخانواده ها موجب آگاه

کرد و فکر فرار را در ذهن آنان فعال  داریا را از خواب غفلت بپادگان اشرف بود که آن ه بلمتحصن در مقا یخانواده ها یسو

 ساخت.

هدف  یحرکت بعد از سال ها گسترده شده و به سو نیخدابنده، ا میابراه یخداوند و تالش برادر بزرگوار آقا یاریبه  اکنون

 شده است. کیباشد نزد یفرقه م نیدربند ا رانیتمام اس ییخود که رها یمتعال

کمر همت بسته و  یفرقه رجو تکاریاسترداد سران جنا یدر راستا زین یحقوق بشر یو نهاد ها یالملل نیب یمقام ها میدواریام

 اندک شود. یکم یفرقه رجو رانیاس یدل خانواده ها یاز داغ ها دیتا با مجازات آن ها شا ندینما یاقدام جد

 یعبدالله ایثر
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 به نام خدا

 1396مرداد  2

 یخلق مستقر در آلبان نیسازمان مجاهد یاعضا ینامه خانواده ها

 یوزارت کشور دولت آلبان  و پناهندگان یملل متحد برا یعال یایساریکم به

 سالم و عرض ادب.  با

 یو مکاتبات متعدد میکن یتالش م یفرزندانمان از اسارت فرقه رجو ییمالقات و رها یکه ما سال هاست برا دیهست مستحضر

خود بعد از سال  زانیتاکنون موفق به مالقات با عز یول م،یداشته ا یو حقوق بشر یالملل نیمراجع ب ریبا آن مرجع محترم و سا

سال ها از  نیا یبوده اند در ط زانشانیکه خواهان مالقات با عز یمادران، برادران، و خواهران ،از پدران یاری. بسمیها فراق نشده ا

 که موفق به مالقات با دلبندان خود نشدند.  ید در حالرخت بربسته ان ایدن

آن که سال هاست شاهدان  یاعضا یکیریو ف یو اسارت ذهن یمسعود رجو التیتشک یفرقه ا تیتوجه به آشکار شدن ماه با

ما خانواده ها که  یحق مسلم و انسان یفایکه نسبت به ا میجدا شده در مورد آن گفته و نوشته اند، تقاضا دار یو اعضا ینیع

و  دییباشند، اقدام فرما یفرزندانمان که در اسارت فرقه م یمطالبه حقوق انسان پسباشد و س یمالقات و تماس با فرزندانمان م

که  دیآنان بشتاب یاریو به  دینورز غیخورده ما در بیخود را از فرزندان فر یو مال یروانشناس ،یحقوق ،یالملل نیب یها تیحما

 یعیو طب یشده و از حقوق انسان یفرقه ا یها شهیاند خقرار گرفته و مس ییمغزشو دیشد ندیهستند که تحت فرا یانیقربان نانیا

 اند. دهیخود محروم گرد

فرقه  یکیزیف یو از حصارها دهیرا درنورد یذهن یکه توانسته اند حصارها یفرقه رجو یاز اعضا یاریسنوات قبل تعداد بس در

از آن ها  یادیبروند که نفرات ز گرید یبه کشورها ایکنند  یزندگ یرانیو آرامش انتخاب کرده اند که در ا تیل امندر کما زندیبگر

 یالملل نینموده اند و با مراجع ب یو عراق افشا گر رانیفرقه در مورد اعضا و ملت ا اتیجنا بهدر داخل و خارج کشور؛ نسبت 

است. از جمله  دهیمنعکس گرد زین یمجاز یها در فضا یافشاگر نیداشته اند که شرح مبسوط ا یاریمالقات ها و  مکاتبات بس

و روناک  یسنجاب میو مر یرباقریو خانم ها زهرا سادات م یاماکر یعل ،یمراد یصدر، عل یمسعود خدابنده، دکتر مسعود بن یآقا

  یدشت

پس از  ای اتیعمل انیاعزام شده بودند و در جر رانیبه داخل ا یستیترور اتیانجام عمل یکه برا یفرقه رجو یها ستیترور یحت

 یآن تبر یهنیفرقه و اهداف ضد م نیآنان روشن شد و از ا یفرقه برا یواقع تیشدند؛ پس از آن که ماه ریدستگ اتیانجام عمل

مرجان ملک، حورا  ن،یبابک امپور،  یبازگشتند از جمله آرش صامت یعاد یجستند مورد عفو قرار گرفتند و به جامعه و زندگ

    یشالچ
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توانند به  یاند م مرتکب نشده یکه اقدامات مسلحانه نداشته و قتل یکسان"بارها اعالم نموده اند:  رانیدولت ا نیمسؤل نیهمچن

 یکه مدع یدر صورت ران،یبه ا لیوجود دارد که هنگام تحو یاریبس یگذشته نمونه ها یهمچنان که از سال ها "کشور بازگردند.

برخوردار شوند و بارها در رسانه ها شرح  رانیدر ا یاز امکان زندگ یو حقوق یینداشته اند توانسته اند بدون مشکل قضا یخصوص

اسناد،  یباشند که هنگام قاچاق محموله حاو یبصام م لیخدابنده و جم میابراه انیداشته اند. مثال بارز آن آقا انیخود را ب یزندگ

قرار  یاسترداد شدند و مشمول رأفت اسالم رانیو به ا ریدستگ 2003در سال  هیدر مرز سور یتعلق به فرقه رجودالر و طال م

 کنند به کار مشغول هستند. یم یزندگ رانیدر ا نکیگرفتند و ا

سران فرقه را خورده اند،  یمحتوا یو ب نیدروغ یشعارها بیفرقه که در واقع فر نیا یبا اعضا رانیبرخورد حکومت ا وهیش

اسالم به  نیمب نیخوردگان نا آگاه که در د بیفر یگر تیرأفت، مدارا و هدا یهرگز از مش رانینشانگر آن است که  حکومت ا

تا قادر باشند  دییکه به فرزندان دربند ما کمک نما میاست.  ما خانواده ها از شما تقاضا دار دهیآن سفارش شده است عدول نورز

که خواست  یگریهر کشور د ای رانیآزاد قدم گذارند و بتوانند به ا یایاز جانب فرقه، به دن یو جان یمال داتیبدون ترس از تهد

 فرزندانمان است بروند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبگلویپدر و مادر چشم انتظار ابوالفضل ش ینامه 

 

 1396مرداد  21 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 یاسمه تعال به

 خبگلویابوالفضل ش زمیفرزندعز

 دهیو شن یکه از اردوگاه عراق نقل مکان کرده ا نیاز ا یارادت و اعالم نگران میسالم: ضمن تقد با

پدرت و  نجانبیا یو رفع نگران ضتیمادر مر یماریب میترم یبرا ؛یهست یکه در کشور آلبان میا

 .دییخود را به ما اعالم نما یو تماس؛ سالمت امیخانواده حداقل با پ یاعضا

 خبگلویپدرت فرامرز ش -شما  یسالمت یبرا یدعا با
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 نامه انجمن نجات 

  اشتوک ورگانی یالملل آقا نیب سیپل رکلیدببه 

 سالم و با عرض احترام با

  2017 هژوئی 24 – تهران –نجات  انجمن

امضاء کننده  یما از شما و از کشور ها م،یرساند ینشست پروژه کالکان در تهران به استحضار جنابعال هیکه در حاش همانطور

تن از هموطنان ما را در داخل  17000که  ،یرجو یستیتا نسبت به استرداد سران فرقه ترور میخواه یاسترداد م یمعاهده جهان

 . دیباش بندیخود پا یمللال نیو به تعهدات ب دییکشور ترور کرده اند، اقدام نما

آن به خوب و بد بر اساس  میو تقس سمیو ترور ییآشکار از فرقه گرا تیحما ،یرجو یستیزدن از استرداد سران فرقه ترور سرباز

 هم شده است.  یستیترور یگروه ها انیحام ریاست که تبعات آن تاکنون دامنگ یمقطع یاسیمنافع س

شاهد  ست،یترور انیو جان رانیبر استرداد عامالن کشتار مردم ا یگذشته مبن یسال ها یدر ط رانیرغم درخواست مکرر ا یعل

که  رانیخود سرباز زده و خواسته برحق و مشروع مردم ا یحقوق فیطرف قرارداد استرداد از انجام وظا یکه کشورها میهست نیا

 نیب ییمستلزم تعاون قضا نیکه استرداد مجرم یالپاسخ مانده است. در ح یاند ب رفتهقرار گ یفرقه رجو یسیهدف حمالت ترور

و فرار مجرمان و متهمان به  یفریک یاز ب یریو جلوگ ییتواند ضامن عدالت قضا یآن م یاست و اهتمام در اجرا یالملل

 از محل وقوع جرم شود.  ریغ یکشورها

 یو اگر همکار ندیننما تیو امن شیکشورها احساس آسا ریدر سا یفرار نیو مجرم نیکند که متهم یم جابیا ییقضا عدالت

و  ندینما تیفعال یو حت یزندگ یگریوجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور د یالملل نیب

ها در سراسر  ستیاست که امروز شاهد تاخت و تاز ترور نیو مرج خواهد شد و هم جباشند، عدالت دستخوش هر بیمصون از تعق

 .میباش یجهان م

آنان نسبت به هموطنانمان که  اتیتا به جنا ندیمسترد نما رانیرا به ا یکه سران فرقه رجو میتوجه به شرح فوق؛ تقاضا دار با

 انتیخ نیآزاد محروم شده اند همچن یکه  سال هاست از زندگ هنیکور آنان شدند و به اسارت گرفتن فرزندان م یترورها یقربان

 شود.  ییقضا یدگیرس م،یدر حال جنگ بود تجاوزکه با دشمن م یدر حال هنیبه م

جهت  یالملل نیب یبا رسانه ها یرجو یستیجدا شده فرقه ترور یاز اعضا تن 9مصاحبه از  ینسخه ا وستیضمن به پ در

 گردد. یم میاطالع تقد

 فرانسه یکشور دولت جمهور وزارتبه:  رونوشت
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 جدا شده گروهك تروریستی منافقین یاعضاتن از  9مصاحبه 

 یالملل نیب یبا رسانه ها

 88 ورشهری 4 – نیو منافق یبزرگ فرقه رجو بیبرداشت از وبالگ فر 

 یکردند و برا نهیما را قرنط 79. در سال وستمیبه منافقین  پ 68هستم. در سال  وانیاهل مر 1347متولد  یفیس اریهوش من

شهر )کردستان( خوشبختانه  نیکه در اول میشد رانیدادند. سپس وارد خاک ا یستیو ترور یخرابکار یداخل کشور آموزش ها

 .میشد ریقبل از عملیات دستگ

قصد خروج از کشور را داشتم و  1377. در سال 1352( متولد سال رانشهریکردستان )پ یاز شهرها یکیاهل  سنگر دیسع من

توانم به خارج کشور  یمنافقین م قیشد که از طر شنهادیاز دوستانم پ یکیخواستم که به خارج از کشور بروم که از طرف  یم

 لیروز در زندان عراق بودم که بعد توسط اداره اطالعات عراق من را تحو 26گونه جذب سازمان شدم. به مدت  نیبروم و ا

خمپاره زدن به شهر سنندج انتخاب و در مورخه  اتیانجام عمل یبرا یستیترور یاه میاز ت یکیدر  79سازمان دادند. در سال 

 شدم. ریدستگ 10/6/79 خیوارد کشور شدم و در تار 8/6/79

سازمان در عراق  التیبه تشک 1368. در سال لیصادره از اردب 1347متولد سال  یرهادیفرزند م یدیس رغفوریم من

وارد  19/7/79 خیما را آماده کردند و در تار یستیترور اتیعمل یسازمان بودم .برا التیسال در تشک ازدهیو به مدت  وستمیپ

 شدم. ریدستگ یاسالم یجمهور یروهایبودم که توسط ن دهآم یخمپاره زدن به شهر ر یشدم. برا رانیخاک ا

به  1374است و در سال  1351تولد من  خیکنند. تار یم میهستم. در خانه مرجان صدا یآباد دیمعصومه ملك ص من

 میکنند. تصم رونمیکنند و از کشور هلند ب پورتمیتوانستند د یباردار بودنم نم لیبه دل یشدم ول پورتیمن د 74هلند رفتم. : سال 

 یخودم. اولش هم پا یهمسرم کار کردند بعد رو ی. اول رومینبود یاسیاصالً س همسرمبعد. من و  دیایب ایگرفتند بچه ام به دن

دولت هلند من و همسرم را  یسر مسئله پناهندگ یشدم . وقت دهیمسئله که خود به خود من هم کش نیبه ا دندیهمسرم را کش

سال در عراق  3سازمان منافقین.   شیپ میبرو دییایکردند و گفتند ب یدر کمپ شد و سازمان را به من معرف یکرد، تبادالت پورتید

کرده و اعالم کرد که من  یساز دیشه یشدم که رجو ریدستگ 79خمپاره زدن به تهران آمدم. من آبان  اتیعمل یبودم . برا

 کشته شده ام.

 لیدر عراق بودم. در اوا 79به عراق رفتم و تا سال  1375آمدم. سال  ایدر تهران به دن 1350متولد سال  یحورا شالچ من

خمپاره زدن به تهران آمدم که موقع  یمجدداً برا 79خمپاره زدن به تهران آمدم و مجدداً به عراق برگشتم. در آبان  یبرا 79سال 

 شدم. ریخروج از کشور دستگ



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
27 

 
  

 

از هوادارن منافقین  در داخل  یکیتوسط  78سال  لیصادره از مراغه. من در اوا 1359تولد  خیهستم تار یمحمد قم من

 شدم. ریدستگ یآمدم که در شهر ر رانی)خمپاره زدن( به ا یستیترور اتیعمل یبرا 20/7/79 خیو در تار کشور جذب سازمان شدم

کار در خارج قصد خروج از کشور را  یاز آشناها برا یکیبا  76. در سال یصادره ممسن 1356متولد  فر یمیکر یعل من

 اتیعمل یمنافقین  دادند. بعد از سه سال که در آنجا بودم من را برا لیو ما را تحو میشد ریها دستگ یکه توسط عراق میداشت

با سر  کیشل یخمپاره زدن به تهران آمدم. در آنجا وسط ها یبرا 77در بهمن ماه  سدر داخل کشور آماده کردند و سپ یستیترور

به همانجا که قبالً زده  اتیعمل یبرامجدداً  79. بعد از آن در سال میو از صحنه فرار کرد میدیو فحش مردم ما ترس یو صدا

 .میشد ریبار بعد از خروج از عراق دستگ نیکه ا میفرستاده شد میبود

به اصطالح  یو در ابتدا آموزش ها وستمیبه سازمان منافقین  پ 1368هستم. در سال  1346متولد  یباقر روسیس من

 یمعرف رانیا یها رویبه داخل کشور اعزام و توسط خانواده ام به ن یستیترور اتیعمل یبرا 79. در سال دمید یستیو ترور ینظام

 شدم.

 یرا در تهران تمام کردم و دو سال رشته مهندس رستانیدوره دب التیتهران هستم. تحص 1354متولد  پور یآرش صامت من

 77بودم. در سال  وتریکامپ یرشته مهندس یدانشجو کایرفتم. در آمر کایبه آمر لیادامه تحص یرا در تهران خواندم و برا یمتالوژ

 اتیعمل یاجرا یکه وابسته به سازمان بودند توانستم به عراق بروم. من در عراق برا یدوستان قیجذب منافقین  شدم و از طر

آمدم که در  رانیها به ا تینفر از شخص 2ترور  یاجرا یو برا دمید یستیمختلف ترور یدر داخل کشور آموزش ها یستیترور

خوردم چون دستور  انوریعدد قرص س 2 یریدستگ نیشدم. در ح ریدستگ یانتظام یروهایتوسط مردم و ن اتیعمل یاجرا نیح

از  ستیمن ن یرو یحفاظت چیگذرد و ه یکه زمان م دمید یشوم وقت ریزنده دستگ دیاز طرف سازمان داشتم که نبا میمستق

که نارنجک  یشد که دست راستم همان دست نیکه منجر به ا دمیردن خودم نارنجک کشب نیاز ب یفرصت استفاده کردم و برا

و  یعمل جراح 4منتقل کردند و حدوداً بعد از  مارستانیپا به شدت مجروح شوم که بالفاصله مرا به ب هیقطع بشود و از ناح دمیکش

 یاز محمد صیتلخ                                                   که پبش آورد اآلن در خدمت شما هستم. یادیز یمشکالت پزشک

 

 آرش صامتی پور
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 فرار و هزاران افتضاح كی 60مرداد سال  7

 

 (سیدر پار ران،یزنانه از ا شیصدر )پس از فرار با آرا بنی – معزی بهزاد – یرجو مسعود

 1396مرداد  9 -نجات مرکز گلستان  انجمن

سازمان آغاز  یدر دفع شرارت ها رانیاز مقاومت مردم ا یدیدوره جد ،یانقالب اسالم هیاز اعالم جنگ مسلحانه سازمان عل بعد

طاقت نداشتند خون  گرید کا،یامر سمیالیو امپر نیصدام حس میپس از توطئه و تجاوز رژ رانیا نیو خشمگ یشد. مردم انقالب

مدافع  یروهای. لذا با تمام توان به کمک نرندیشده و مورد تهاجم قرار گ ختهیر یرجو یادیجوانانشان در قلب تهران و توسط ا

توانند  یکردند م یانقالب گمان م لیاوا یسرقت یافتاد که با توسل به اسلحه ها یکه لرزه بر اندام کسان یانقالب شتافتند طور

 را سرنگون کنند. سیتازه تأس میرژ

 یرجو نیب نیخود در شمال کشور پناه بردند. در ا یمخف یصحنه کارزار را ترک و به النه ها سازمان، یمرکز یاز کادرها یلیخ

صدر که وبال گردنشان  یدهد، بساط مبارزه را جمع و به همراه بن یم حیفرار را بر قرار ترج یخیتار یکه همواره در بزنگاه ها

 شده بود، از صحنه مبارزه فرار و به کشور فرانسه پناهنده شد.

از  یو تظلم خواه انیبه گوش جهان رانیمقاومت مردم ا یفرار خفت بار، توسعه مبارزه و رساندن صدا نیعلت ا هیدر توج سازمان

ادامه  ریو پاسداران مسلح به ستادها و دفاتر خود در سراسر کشور دانست، که ناگز افتهیبه اصطالح چماقداران سازمان  یحمله 

 نگذاشته بود. یآن ها باق یجز مقاومت مسلحانه برا یو ناممکن و راه قطارا از آن ها س یاسیس تیفعال



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
29 

 
  

 

اعالم کرد  رانیا یاسالم یحکومت جمهور ویمقاومت را به عنوان آلترنات یمل یشورا سیتأس 1360 ریت 30در روز  یرجو مسعود

پنهان شدن نداشتند چه رسد به ادامه  یبرا ییکه جا یتنها گذاشتن کسانو  خود ساخته یفرار از مهلکه ا یبرا یتا بهانه کاف

 داشته باشد. ،یمبارزه و قهر انقالب

نزدِ هواداران مسخ شده  ییبزرگنما یپرواز که برا کیبا  و،یآلترنات نیهم یمرداد همان سال با بهانه گسترش و معرف 7در  متعاقباً

 کرد.فرار  سیاز تهران به پار ینظام گاهیپا کیاز  دند،یآن را پر مخاطره نام

 

 غاتیبه خود گرفت. سازمان که در تبل یو جاسوس انتیخ یاز قبل، سمت و سو شتریفرار ب نیسازمان بعد از ا یاستراتژ اما

 یلیاقدام بعد از فرار؛ با تحل نیکرد در اول یم یبه هواداران معرف یلیخود را در صف دفاع از کشور در جنگ تحم ن،یدروغ

عقب نشسته  یرسم یو به پشت مرزها دهیکش رونیب رانیخود را از خاک ا یروهایکرد که عراق ن انیب لهیو سراسر ح یساختگ

 مقاومت اقدام به صلح با عراق خواهد کرد. یمل یو شورا نیاست لذا مجاهد

خود را با عنوان  یو جاسوس یسند نوکر نیاول س،یدر محل اقامت خود در اورسوراواز پار یمسعود رجو 1361 وریشهر 19 در

 نیپس از فرار که در پشت آن تضم یبار رجو انتیخ یها استیدر ادامه روند استحاله و س موافقتنامه صلح با عراق امضاء کرد.

 یا هیاطالع یخلق ط نیسازمان مجاهد یمرکز تهیو کم یاسیدفتر س 1363اسفند  19روز  در زنده ماندن مسعود مستتر بود

اقدام بعد از ضربه  نیا نمود. یرا اعالم و معرف رانیمردم ا نیو انقالب نو م،یمسعود و مر ن،یسازمان مجاهد نینو یرهبر لیتشک

مدعاست که مخالفت مسعود با آن  نیشود و گواه ا یم یسازمان تلق کریبر پ یضربه کار نیدوم 1354ها در سال  ستیاپورتون
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و ورود  نیمجاهد یو مناسبات درون شهیدر اند یفیتحول ک کیسرآغاز  تحول را نینبوده است، سازمان ا شتریب یضربه دروغ

ظاهراً  یکادر مرکز یاعضا یاحتمال یمسعود را از انشعاب ها فیجان کث لهیوس نیدانسته و بد یزنان مجاهد به سطح رهبر

 نجات داد.

در عراق  رانیا یاز فرانسه به جوار مرزها رانیمقاومت ا یانتقال به اصطالح رهبر یخیسازمان بعد از آن فرار تار انتیخ نیسوم

 یبرا یپرواز" ی بندهیبا عنوانِ فر 1365خرداد  17پاک نخواهد شد در  رانیوجه از خاطر مردم ا چیاقدام که به ه نیاست، ا

 ن،یاقامت ننگ نیا یچرا که در ط است. "انیپا یبرا یپرواز"آن  یمسما برا نیترنام گرفت اما به "یصلح و آزاد

به  لیشده بود تبد میاز تهران که از طرف سازمان پرمخاطره و ترسناک ترس یو پرواز رجو افتیاضمحالل کامل سازمان تحقق 

 یتلفات جان ،یجاسوس انت،یانقالب مسعود جز خ وازپر جهیشد، از آن روز تا به امروز نت 1365خرداد  17راه مسعود در  انیپرواز پا

 سازمان در بر نداشته است. یرا برا یگرید زیچ یلالمل نیب ییو رسوا یو انسان

سازمان  بیپرفراز و نش ریمس نیاز سه دهه از ا شیو ب ستیدر دست ن یاطالع موثق یاکنون از سرنوشت محتوم مسعود رجو 

از  یرهبران و بزرگان انقالب و نظام در خدمت بخش یدهایتوانست در صورت گوش کردن به صالح د یکه م یانیگذشته و جر

جز  یخود چاره ا نیننگ اتیادامه ح یشده و برا لیتبد گانهیب یدر کشورها رهآوا ییها لوارهیباشد، اکنون به فس رانیمردم ا

 به ِگل نشسته است. یبه تمام میپُر تعفن مسعود و مر یها استیس یرا ندارد و کشت گانگانیب یو جاسوس یوزگیدر
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 یدر آلبان یفرقه رجو تیوضع نیآخر یبررس شیهما

 

 1396مرداد  12 - ینجات مرکز خراسان رضو انجمن

داده شده بود شرکت  بیترت یکه توسط انجمن نجات خراسان رضو یشیانجمن نجات در هما رعاملیخدابنده مد میابراه یآقا

 رانیکه به ا یجداشده از فرقه رجو یاز اعضا یجمع یعالوه بر مسئول انجمن نجات خراسان رضو شیهما نیکردند. در ا

 شرکت داشتند. زیهستند ن یبازگشته اند و مشغول کار و زندگ

تلفن، نامه  قیگفت: خانواده ها از طر یدر آلبان یکسب شده از فرقه رجو یخبرها نیخدابنده طبق آخر یآقا شیهما نیا در

اعضا روز  نیاعث شده اند که تناقضات بارتباط دارند و ب یدر آلبان زانشانعزی با …مثل تلگرام و  یاجتماع یو شبکه ها ینگار

 یکنند که چگونه ما م یشود. اعضا از خود سؤال م جادیدر ذهن افراد ا یادیو ابهامات ز تاز گذشته شود و سؤاال شتریبه روز ب

چگونه و چطور محقق خواهد شد؟  یکه فرسنگ ها فاصله است! وعده سرنگون رانیما و ا نیب م؟یبرس رانیبه ا یاز آلبان میخواه

 یدر آلبان یرجو میکه با خود مر ییها به نشست ها التناقضات و سؤ نیا حتی…و  م؟یشنو یاز مسعود نم ییما صدا گریچرا د

 تناقضات و سؤاالت را مطرح کردند. نیا یو عصب یاعتراض یاز اعضا با حالت یشده که بعض دهیداشتند کش

اعضا حاکم کنند و  نیرا ب ینیبدب یو مناسبات بسته و فضا یو روان یروح یسران فرقه همچنان اصرار دارند تا فشارها یطرف از

 گریآزاد فرقه د یایافراد به دن یو دسترس یآلبان یباز بودن فضا لیو کنترل فکر و ذهن افراد ادامه دهند اما به دل ییبه مغزشو

 غاتیتبل ریغلط آن ها که تحت تأث تیباعث شکسته شدن ذهن نیو ا اوردیفشار ب شیاعضابه  یبرتیتواند مثل اشرف و ل ینم

 در عراق شکل گرفته بود، شده است. یفرقه رجو انیطرفه سال کیو  بندهیفر
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شان بعد از  یو زندگ یخود در فرقه رجو یطاقت فرسا یاز زندگ یضمن بازگو کردن شمه ا کیجدا شده هر  یاعضا انیپا در

ها و آرامش در کنار همسر و فرزندانشان گفتند، هر چند روزانه با  ینیریو از ش شانیاز بودن در جمع خانواده ها ران،یبازگشت به ا

کردند  داینجات پ یکنند اما خدا را شاکرند که از باتالق و مرداب فرقه رجو یدست و پنجه نرم م یادیز یها یمشکالت و سخت

 دارند. یشرافتمندانه ا یزندگ و در وطن خود

 نیمسئول تیمسئول طهیاز مشکالتشان که در ح یبه بعض یدگیو درخواست رس ندهیبه آ دیو ام تیها ضمن ابراز رضا جداشده

کردند و متفق القول شدند تا دوشادوش  یابراز خوشحال یباشد از روند جدا شدن دوستانشان از فرقه رجو یم یاسالم یجمهور

از فرقه  ییبا رها رانیاس هیو از خداوند منان خواستار شدند تا هرچه زودتر بق ردازندبپ یفرقه رجو هیعل یخانواده ها به روشنگر

 در کنار خانواده را بچشند. یبه آغوش وطن خود بازگردند و طعم آزاد ،یرجو

 خدابنده میبا ابراه یان خراسان رضوچشم انتظار است یخانواده ها شیهما

 

 1396مرداد  12 - ینجات مرکز خراسان رضو انجمن

 میابراه یبا آقا یمیصم ینشست یهستند ط یگرفتار فرقه رجو یدر کشور آلبان زانشانیکه عز یاستان خراسان رضو یها خانواده

 به بحث و گفتگو پرداختند. یدر آلبان یافراد تحت اسارت فرقه رجو تیوضع نیآخر رامونیانجمن نجات پ رعاملیخدابنده مد

کننده  نییگرفتارند به نقش تع یدراز انیسال یدر فرقه رجو زانشانیکه عز ییخدابنده در ابتدا با تشکر از حضور خانواده ها یآقا 

حضور خانواده ها در آمدن به  یریاشاره کرد و در ادامه روند شکل گ روهاین زشیشدن فرقه و ر یو پر رنگ خانواده ها در متالش

 کرد. حیتشر رااشرف بعد از سقوط صدام 
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ابزار  نیکه در اشرف بمانند و هم چن میکن یاستدالل که با آمدن خانواده ها ما آن ها را جذب م نیبا ا یرجو"اظهار داشت:  یو 

را جذب کند بلکه  یداستان برعکس شد نه تنها او نتوانست کس دیبعد د یشوند ول رانیما در داخل ا یو کسب خبر برا غاتیتبل

 یکه رجو یشروع به جدا شدن از فرقه کردند به طور یفرقه رجو یروهایخانواده ها شدند و ن جذبافراد در اشرف بودند که  نیا

و خانواده ها را الدنگ خطاب کند. مورد  سدیتاب بنوخانواده ها ک هیعل یبه خانواده ها را ندهد و حت داریاجازه د گریمجبور شد د

که از  یکسان یدر کنار اشرف برا کایکه توسط امر یپناهندگ پ)کم فیشد، ت یکه باعث جدا شدن افراد از فرقه رجو گرید

که قصد جدا شدن داشتند و  یافراد یشده بود برا یدیام یروزنه  یکمپ پناهندگ نیکرده بود( بود ا جادیشدند ا یسازمان جدا م

 کایخودش در ارتش امر یببه کمک ال یباعث شد که رجو نینرسانند و ا فینبود که از اشرف فرار نکنند و خود را به ت یروز

 کند و افراد را مجبور کرد به کردستان عراق بروند. لیرا تعط فیت

و خروج از  دیرا برگردان مانیگفت سالح ها یم یاصرار بر ماندن در عراق داشت و حت یکه رجو یدر حال دیدان یکه م همانطور

خروج از عراق عمل  یبه قولش برا یاستدالل که رجو نیدولت عراق با ا تیداد در نها یانجام م یرا به صورت قطره ا یبرتیل

را کامالً در  یبرتیمجبور شد ل یرجو یبرتیرا داد. با حضور خانواده ها مقابل ل یبرتیل ابلنکرده اجازه حضور خانواده ها در مق

 بود. یفرقه رجو انینقطه آغاز پا  نیکند و ا هیتخل 95 وریشهر

 یافراد گرفتار در فرقه رجو ینسبت به عراق برا یمثبت آلبان نکات

شد به عراق  یم یمنتقل شدند، از نظر بُعد مسافت به مراتب نسبت به عراق دورتر شده اند و اگر قبالً به راحت یافراد به آلبان یوقت

 یها تیسخت تر است. از مز یبه آلبان ینداد( اما در حال حاضر دسترس یبا افراد را رجو داریزمان امکان د چیسفر کرد )اگر چه ه

که  نیو ا ستین یاز موشک و خمپاره خبر گرید رایآن ها اشاره کرد ز یجان تیئله امنتوان به مس یم یآلبانبه  رانیانتقال اس

 ییارتباط و آشنا ،یانتقال به آلبان تیمز نیفرقه خود سوءاستفاده کند. دوم یبرا زانیعز نیتواند از خون )جان( ا ینم یرجو

جدا  یاز فرقه رجو یکه در آلبان یوجود نداشت. اکثر افراد یطیشرا نیچن راقکه در ع یباشد. در حال یآزاد م یایبا دن رانیاس

که در  یبار نیبودند اول دهیآن را شن یو نه صدا دهیرا د یسال است نه بچه ا ینکته اشاره کردند که مدت س نیشدند به ا

شده و اشک  یار بهت زدگاز فرط ذوق دچ دخانم و آقا به همراه کودکشان در حال راه رفتن مشاهده کردن کی یآلبان یها ابانیخ

 شده است. یاز چشمانشان جار

 یها نیو پمپ بنز ابانیدر خ ینداشتند. حت گریکدیبا  یگونه ارتباط چیبوده که زن و مرد حق ه یآن ها در عراق طور طیشرا

آمده  یابانیسال به خ یرا داشتند. اما بعد از س ییرودررو نیکردند که باهم کمتر یرفت و آمد م یطور دیپادگان اشرف آن ها با

حال روند جداشدن  نیبه وجود آورده است با ا رانیدر اس یمیعظ یدگرگون طیشرا نیا دنید زنند، یاند که زن و مرد با هم قدم م

 به خود گرفته است. یادیاز فرقه شدت ز

 یفرقه در آلبان یاعضا یجسمان طیشرا
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سخت و طاقت فرسا مانند کندن  یاز آن ها و گمارده شدن به کارها  دنیکش یگاریفرقه بر اثر ب یاعضا یبه لحاظ جسم اما

 انیسال یعراق ط دیشد گرمای در …)قبل از خلع سالح شدن( ساخت کانکس و  یاز ادوات نظام ینگهدار ،یو سنگرساز نیزم

استخوان( هستند. مسئوالن فرقه  دیو آرتروز )ضعف شد یمفصل یدردها دچارهم اکنون با توجه به سن و سال باال  ،یطوالن

سخت و  یامکانات موجود به کارها نیبا کمتر ستیبا یخود بدهند، آن ها م یحاضر نبودند ابزار آالت به اعضا یحت یرجو

فرقه آن ها را  یپر کردن وقت اعضا یاباز هم بر یبعد از آمدن به آلبان یدادند. اما فرقه رجو یروزانه خود ادامه م یطاقت فرسا

 کند. یمجبور م یگاریه بب

 لپنتیشدن افراد بعد از و جدا

هم شده است به  شتریب «لپنتیو»سیدر مراسم ساالنه در پار یرجو میمر یبعد از  سخنران یدر فرقه حت روهاین زشیر انیجر

شان از فرماندهان و  یتعداد بعض نیخود از فرقه جداشوند. از ا دیدر افکار و عقا ریینفر توانستند با تغ نیکه بالفاصله چند یطور

کشد تا خود را با جامعه آزاد  یطول م یصورت که کم نیبد ستندین یعاد طیشرا یرده باال بودند، افراد جدا شده دارا یاعضا

نظر هستند و حرکات و رفتار آن ها  ریز میکنند دا یکه از طرف فرقه به آن ها القا شده بود فکر م یوفق دهند و با ترس و فشار

 یگریکس د چیاست و ه انیدر جر یعاد یکنند که زندگ ینمحال باور  یدر فرقه رجو یریسال اس یشود بعد از س یکنترل م

اوصاف افراد بعد از انتقال  نیسخت است با ا یلیکنند خ یصحبت م یبا خانواده هاشان تلفن یکه وقت نیکند، باور ا یرا کنترل نم

 تر شده اند. کیفرقه نزد یخروج یبه درب ها یبه آلبان

 جدا شده ها هیفرقه عل یو ترفندها یافراد جداشده در آلبان مشکالت

منتقل  یکه به عنوان پناهنده از طرف سازمان ملل متحد به آلبان نیهم دارند. با ا یموانع و مشکالت یدر آلبان یفرقه رجو یاعضا

و حق  یکه در عراق حضور داشتند وکالت نامه گرفته تا امور پناهندگ یزمان رانیاز تمام اس نیسازمان مجاهد یشده اند ول

 یدر سازمان ملل متحد شکل گرفته که افراد به صورت گروه یتخلف خیبار در تار نیاول یو برا دسازمان باش اریحقوقشان در اخت

خود از سازمان ملل که پناهنده محسوب  یاعضا یسازمان برا .یاست، نه جمع یفرد یکه حق پناهندگ یپناهنده شده اند. در حال

 کند. یم افتیشوند وجه نقد )حقوق( در یم

 یمراجعه کرده که افراد فرقه در ابتدا از آن ها سؤال م یبه دفتر دیگونه است که آن ها با نیا یحقوق به اعضا در آلبان پرداخت

چگونه  رانیجداشده ها چطور؟ رابطه تان با سفارت ا هیبق ؟یمشغول هست یبه چه کار یکنند که شما بعد از جداشدن در آلبان

سؤاالت  نیا دنپرسی از بعد …وصل شده اند؟ و  شانیبه خانواده ها یکنند؟ چه کسان یم عهبه سفارت مراج یاست؟ چه کسان

 رسد! یاز فرد مذکور پاسخ داده شود تازه به نصف حقوق خود م یاگر جواب

پول صرف  نیاز حقوق تمام افراد کسر و مصادره شد و اعالم شد ا یمقدار سیخبرها قبل از مراسم ساالنه فرقه در پار طبق

 یامر در رسانه ها پرداختند و گفتند فرقه با مصادره حقوق ما برا نیا انیاز نفرات به ب یشود. بعد از مراسم تعداد یم لپنتیو
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موضوع اشاره کرده و دست  نیکه به ا یافتضاح از طرف فرقه حقوق تمام افراد نید از اکند. بع یم نهیخود هز یمراسم پوشال

 سازمان را رو کرده بودند به کل قطع شد .

 یافراد جدا شده در آلبان نیب یاعتماد یب یفضا جیو ترو جادیا

آن ها فراهم  یرا برا یاعتماد یب یکند تا فضا یبعد از جداشدن افراد دست از سرشان برنداشته و همچنان تالش م سازمان

افراد جداشده و محل  نیداشته باشند. اما سازمان با گماردن جاسوسان خود در ب دیکه همه نسبت به هم شک و ترد یسازد طور

است  نیکه حقوقشان قطع شده ا یفرقه به کسان شنهادیرا قطع کرد. پ زانیدسته از عز آنکار برد و حقوق  نیبه ا یتردد آن ها پ

از جداشدگان  یبرخ نیتنش ب یکار فضا نیحقوقشان دوباره ابقا شود! با ا دیکنند تا شا ییچند نفر مطلب نوشته و بدگو هیه علک

 یهشدار م یجداشده در آلبان یضمن تذکر فراوان به اعضا رسح ادیانجمن نجات و خانواده بن تیبه وجود آمده است. سا یدر آلبان

 کنند! یدور یریفرقه را نخورند و از تنش و درگ یدهد تا گول ترفندها

 خانواده ها پاسخ دادند. یخدابنده به پرسش ها یآقا شیادامه هما در

 یاستان خراسان رضو یخانواده ها یانیپا هیانیب

 سازمان ملل یپناهندگ یعال ایساریبه کم خطاب

 

 1396مرداد  18 - ینجات مرکز خراسان رضو انجمن 

 سازمان ملل یپناهندگ یعال ایساریمحترم کم حضور

 با عرض سالم 
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 یم یخلق ساکن در استان خراسان رضو نیافراد گرفتار در سازمان مجاهد یما خانواده ها م،یرسان یاحتراما به استحضار م 

 یم یانکه در آلب زمانیفرزندان عز یو روان یروح ،یجسمان تیوضع نیاز آخر یسال است که اطالع یاز س شی. اکنون بمیباش

دهد. سازمان  یبه ما نم قهیولو چند دق یمالقات بیترت ایو  داریجهت د یگونه اجازه ا چیو سازمان مذکور ه میباشند، ندار

 ییمحروم کرده است. آن ها را مغز شو شانیبا خانواده ها دارید ژهیخارج به و یایخلق فرزندان ما را از ارتباط با دن نیمجاهد

 نموده تا بتوانند فقط در خدمت اهداف و اعمال سازمان خود نگه دارند.

 یایساریکم یندگینما یعنیسازمان شما  یو پناهندگ تیتحت حما یکه فرزندانشان در آلبان یاستان خراسان رضو یها خانواده

 نیسازمان مجاهد یالتیتشک یارهاچطور در حص میدان یمتأسفانه نم یهستند، ول یسازمان ملل در کشور آلبان یپناهندگ یعال

شود و هر فرد آزادانه حق  یهر فرد جداگانه مصاحبه نم یحق پناهندگ نیطبق قوان راست: مگ نیشوند. سؤال ما ا یم ینگهدار

 یبلکه چشم بر رو دیا رفتهیپذ مانیبچه ها لیو وک ندهیانتخاب ندارد؟! پس چگونه است که شما سازمان را نه تنها به عنوان نما

کشور آزاد فرزندانمان گرفتار  کیباعث شده که در  نیو ا دیخلق هم بسته ا نیسازمان مجاهد التیآن ها تحت تشک یزندگ

 سازمان مذکور باشند. یو ضد حقوق بشر یانسان ریو اهداف غ الیام

بار، آن هم با هر روش  کی یباشد حت یم یدر کشور آلبان زانمانیسال، تنها خواسته ما مالقات با عز یاز س شیبا گذشت ب اکنون

اتخاذ  یبیو چشم انتظار را برآورده کرده و ترت ریپدران و مادران پ یآرزو نی. باشد تا آخردیینما نییما تع یکه شما برا یو برنامه ا

آن ها به  یباشد در جهت نجات و آزاد یتلنگر دیشوند تا شا لینا زانشانیعز داریبتوانند به د یکه خانواده ها به راحت دیینما

 .دیخداوند انسان ها را آزاد آفر یکه به راست ،یآزاد و واقع یایدن

 .دیخواهد گرد یشامل حال شما سروران گرام زیخانواده ها ن ریخ یشک دعا بدون

خلق در کشور  نیخانواده هاشان گرفتار در سازمان مجاهد یاز اعضا یکیکه  یخراسان رضو یاز خانواده ها یاحترام: جمع با

 هستند. یآلبان

سازمان ملل در  یپناهندگ یعال یایساریکم یها یندگینما لیمیتلفن و ا قیاز طر ی: البته ما خانواده ها به صورت انفرادحیتوض

 بود. میو خواه میبود زانمانیعز تیوضع ریگیبه طور مستمر پ یژنو، عراق و آلبان ران،یا

 :رونوشت

 سازمان ملل در تهران یپناهندگ یعال ایساریکم یندگینما

 سازمان ملل در مشهد یپناهندگ یعال ایساریکم یندگینما 

 یسازمان ملل در کشور آلبان یپناهندگ یعال ایساریکم یندگینما 
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 ورشکسته است یسازمان ن،یمنافق یستیامروز گروهك ترور

 

 1396 مرداد 22 – انیلیهاب تیسا

 یها  تیفعال یبا موضوع بازخوان« فرقه مخوف كیمرگ »با عنوان « فرهنگ شیرو» یتخصص نشست

روابط  یها  شیانجمن نجات، در سالن هما رعاملیخدابنده، مد میمهندس ابراه یبا سخنران نیمنافق

 برگزار شد. یآستان قدس رضو یعموم

  ینشست ارائه م نیخدابنده در ا میمهندس ابراه یترور( مشروح سخنران ی)خانواده شهدا انیلیهاب یلیتحل  یخبر گاهیگزارش پا به

 شود:

 رسد یوقت به استقالل نم چیه رانیمعتقد بودند که ا نیمنافق

از  یکه برخ دیرفتیخوشحال و مفتخرم که من را در خدمت خودتان پذ اری. عرض سالم دارم و بسمیاهلل الرحمن الرح بسم

 بازگو کنم. ن،یمنافق ران،یمردم ا ریخلق و به تعب نیخودم را با سازمان مجاهد اتیتجرب

 یها  تیبه انگلستان رفتم. در آنجا با فعال لیجهت ادامه تحص 50در تهران متولد شدم و سال  32خدابنده هستم، سال  میابراه

 58کردم. در سال   یم تیانقالب در آن فعال نیو ح در خارج از کشور آشنا شدم و قبل و بعد یاسالم یها  انجمن هیاتحاد یاسیس
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کرد و   یم یکرد. خوب سخنران  یبه لندن آمد و آنجا راجع به سازمان صحبت م یفرقه رجو یدبختبه نام احمد شا یاز اعضا یکی

گفت: االن که شاه   یاو شدند. او م یبودند، جذب سخنران یاز افراد آنجا که اکثراً از انجمن اسالم یلیجذاب بود و خ یلیخ

است.  یسادگ نیموضوع استقالل به ا نیهم ایاست آ یالماس یو جمهور یسرنگون شده است و شعار انقالب؛ استقالل و آزاد

که قبل  وکاسلیصدر افتادم در ن  یابوالحسن بن یسخنران ادیاست. من همان موقع  یانگار نشدن یصحبت کرد که به نوع یطور

و ما مثل  ستین ریپذ  امکان یو زود یسادگ نیشاه به ا یگفت که سرنگون  ید. قبل از سقوط شاه؛ مکر یاز انقالب صحبت م

 یراه هم نم  ی. بمیکن رونیب رانیرا از ا کایآمر میکه بتوان میسال با آن ها بجنگ ستیو ب میده لیارتش خلق تشک دیبا تنامیو

 یکشور رانیبود. ا هیبه معجزه شب شتریب رانیاز ا کایکردن آمر رونیطور هم بود. ب  نیا یالملل  نیو ب یاسیدر منطق س یعنیگفت؛  

گفتند که قدرت   یهمه م لیاست آن موقع که جوان و نوجوان بودم در فام ادمیوابسته بود. من  کایمغز استخوان به آمر تابود که 

خودش بدون اجازه  دند؛یترس  یبود و همه از او م رانیاکه قدر قدرت  نیاز شاه است. شاه با ا شتریدر تهران ب کایآمر ریسف

 کایآمر یجمهور استیانتخابات ر یآباد تهران مستقر بودند که برا در سلطنت  ییکایآمر یرویهزار ن یخورد. س  یواشنگتن آب نم

 یزیو اگر چ میهم نداشت یبود. صنعت کایارتش و فرهنگ وابسته به آمر است،یگذاشتند. اقتصاد، س  یآن ها م یجلو یصندوق رأ

 .ها یگذار  هیسرما یو غرب بود حت کایوابسته به آمر رانیبود در ا

 جذب یبرا نیحربه منافق ترس؛

کنند که در   یجذب تالش م یها برا  مخرب کنترل ذهن مطالعه کردم، معتقدم که فرقه یها  فرقه یکه رو یبه عنوان کس من

طرف، طرف را  کیهم استفاده شود. ترس از  یمبارزات انتخابات یکه ممکن است در برخ یجذب وهیکنند. ش جادیمخاطب ترس ا

مشکالت و  یگذارند رو  یکند. مثالً انگشت م  یم ایفوب کی جادیکند و ا  یم جادیکه دارد ترس را ا یبه سمت کس دهد یهل م

 نیحل ا دیکه کل نیو آن ا ندیگو  یم یدروغ اساس کیترسانند و بعد فقط   یم طیاز شرا یمسائل روز. بعد طرف را به اندازه کاف

 مشکالت در دست ماست!

 یها در ارگان یارتش و فرستادن نفوذ لیرفتند؛ ما به دنبال تشک یاسیکه انقالب شد همه به دنبال کار س یگفت زمان  یم یرجو

منفجر  م،یصدر و هر جا که نتوانست  یمثل دفتر بن میگذاشت ریتأث م،یبگذار ریتأث می! هر جا که توانستمیرفت یاسالم یجمهور

 !یسالما یمثل دفتر حزب جمهور م؛یکرد

 هستند سمیالیدر خدمت امپر یستیالیبا شعار ضدامپر نیمنافق

تواند استقالل   یم ییروی! چه نستین یگفت: استقالل که االن عمل  یکه م یاحمد شادبخت یها  گردم به آن صحبت  یبرم حاال

 یاسالم ی! و جمهوریستیمارکس یها  یبه طبقه کارگر باشد و تئور یباشد و متک یکه به واقع ضد استثمار ییرویکند؛ ن یرا عمل

 یغاتیتبل نیع نیوابسته خواهد شد! ا کایبه آمر تاًیکند؛ الجرم نها  یو چون استثمار خلق م است یدار  هیبه نظام سرما یچون متک

خواهد ماند،  یباق ییکایو ضد آمر ستیالیکه تا به آخر ضد امپر ییرویکردند. و تنها ن  یدر بعد از انقالب م نیجاهدبود که م

و ما  کایشود به آمر  یرود وابسته م  یم یاسالم یجمهور یعنیقبل از انقالب بود.  نیمجاهد غاتیتبل نیخلق هستند! ا نیمجاهد
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گذارد،   یم سیدر پار یو فرقه رجو نیکه سازمان مجاهد ییها  نگیتیم د؛یامروز اگر نگاه کن. میستیا  یم کایآمر یکه جلو میهست

 یکسان یانیو جول نیبولتون و مک ک جانمثل  یکنند. کسان  یو در آن شرکت م ندیآ  یم یستیالیامپر یها  جناح نیتر درنده 

 یمعروف است به قاچاقچ نیطلب و خونخوار هستند. مک ک  ها جنگ نی. انقدر ادیجو  یم یها تبر نیاز ا کایهستند که خود آمر

جذب  انهپرست  هنیو م یو انقالب یاسالم یها  زهیکه با انگ یکسان د؟یآ  یم شیپ نجایسؤال حتماً ا کیداعش. حاال  یاسلحه برا

در بعد از  نند،یب  یجه را دارند مدر 180 یسیدگرد نیاالن که ا یعنیسازمان؟!  نیهستند در ا نجایفرقه شدند چرا هنوز ا نیا

  یکمک نم نیبه جنبش فلسط یبه حد کاف یاسالم یبود که جمهور یمدع یآمد، رجو رانیعرفات به ا اسریکه  یانقالب؛ وقت

در  یعرفات با مسعود رجو اسریکه  یها قرار بدهد و کمکشان کند. وقت نیا اریسالح در اخت نیش از ایب دیکند و معتقد بود که با

 ییرویاست. االن ن لیداد و گفت تنها راه مبارزه شما، جنگ مسلحانه با اسرائ هیبه او هد نکفیکالش کیتهران مالقات کرد، 

 کرد. دایتوان پ  ینم لیبا اسرائ یهمسوتر از فرقه رجو

 

 داشتند یستیمارکس یمش س،یتاس یخلق از همان ابتدا نیمجاهد

نهضت  ینژاد از اعضا  فیتوسط محمد حن 1344خلق در سال  نی. سازمان مجاهدمیگو  یم نیمنافق خچهیاز تار یمختصر اکنون

 تیکه با روحان یمذهب شیشاه وجود داشت؛ گرا هیآن موقع عل یاصل شیشد سه گرا سیسازمان تأس یشد. وقت سیتأس یآزاد

چپ و  انیهم جر یکیشد و   یو مصدق شناخته م یکه با جبهه مل یمل شیگرا یکی. یاسالم یها  گروه یشد و برخ  یشناخته م

 کیخلق آمد و  نیکردند. سازمان مجاهد  یها مخالف شاه بودند و با شاه مبارزه م نیکه شاخص آن حزب توده بود. ا ستیکمون
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 یعنیجذب را داشته باشد.  نیشتریب هرا وارد کرد ک یاز هر کدام عناصر یعنی ش؛یسه گرا نیا بیکرد از ترک نیتدو یدئولوژیا

را  التیسازمان بعد تشک نیرا با هم وارد کرد. ا ییگرا  یو مل ستیاسالم و مارکس یعنیبود.  یجذب حداکثر سیهدف موقع تأس

وصله  کی ییگرفت و خالصه از هر جا نیالت یکایآمر یکیچر یها را هم از سازمان  یکیچر یگرفت. مش سمیاز تفکرات مائوئ

گذاشتند و  یرا خدمت امام به نجف فرستاد. حضرت امام وقت کاف ییها  در دو نوبت سازمان فرستاده 48ر سال گرفت. د یا 

بود که  زیها آن قدر ر نیا یها که کتاب  ندیگو  یم یدعائ یها گوش دادند. آقا نیا یها  ها را خواندند و به حرف نیا یها کتاب 

ها را  توانستند کتاب   یگفتند چون حضرت امام خودشان نم  ی. ممیخواند  یم نیب و با ذره  اندشد آن ها را خو  یهم نم نکیبا ع

که  یا  یبند جمع  تیرا گوش دادند و در نها شانیا یها  خواندم. صحبت  یم شانیا یها را برا نیبخوانند، من خودم بلند بلند ا

که تعبد داشته باشند، تمسک  نیها در رابطه با اسالم، قبل از ا نیا ندبود که گفت نیگروهک داشتند، ا نیجمله از ا کیامام در 

 دیگو  یم ینواب صفو دینفر مثل شه کیموقع هست  کیگفتند  ست؟یچ نیا یکه معن دمیپرس انیآقا یدارند! بعداً من از بعض

 ای رمیم  یخورم، م  یشوم، شکست م  یم روزیپ گریکنم. د  یدارم و به آن عمل م یفیتکل میمن مسلمان هستم و بر اساس باورها

 یکیموقع  کیانجام دهم. اما  دیاست که با یفیکه به من مربوط است تکل یزیشود. آن چ یحساب م یروزیمانم همه پ  یزنده م

 نیا ردست آوردن قدرت. و د به یکند برا  یو مبارزه م ردیبنا نهاده است که قدرت را به دست بگ نیهست که از ابتدا سنگ را بر ا

شود از آن   یو باألخره مردم به آن باور دارند و م ستین یا  لهیاسالم هم بد وس ست؟یکند چ  یکه استفاده م یلیمبارزه ابزار و وسا

ها هم   یلیندارم و با خ یاعتقاد نیمنحرف شدند. من چن ییجا کیاز  نیها معتقد هستند که مجاهد  یلیخ نیاستفاده کرد. بنابرا

منحرف شدند! اصالً همان  ییجا کیگذاران خوب بودند و   انیبن ندیرا قبول نداشته باشند و بگو نیاست ا مکنبحث کردم و م

 سنگ بنا کج گذاشته شد.

 یپراکن  دروغ یبرا نیابزار منافق غات،یو تبل رسانه

 یاسالم یها  زهیسازمان که با انگ یاست که چطور همه اعضا نینگاه کرد ا قیبه آن عم دیسؤال دارد و با یکه جا یزیچ آن

که او را  یواقف فیشر دیماندند. از جمله مج یکردند و باق یکه پافشار یجز تعداد اندک شدند به ستیسازمان؛ مارکس نیآمدند در ا

: ندیگو  یاست که االن به قول دانشمندان م ییکارکرد مغزشو یروان یباز همان متدولوژ نیکشتند و جسدش را هم سوزاندند. ا

  فراتر از جنگ یلیخ غاتی. اآلن جنگ افکار، جنگ نرم و تبلشود یهزاره سوم شناخته م یاصل دیکنترل مخرب ذهن به عنوان تهد

که او را از  یغاتی. تبلیمنف غاتیاست در برابر تبل ریپذ  بیآس شهیاالن قشر جوان هم یعنیتر شده است.   دهیچیو پ ینظام یها

 ایرساند که گو  یم جهینت نیگرا را به ا  جوان آرمان کیکه  یغاتیدهد. تبل  یهل م یگرید زیترساند و به سمت چ  یم زیچ کی

است که واقعاً  ییها  بیو آس داتیها آن تهد نیدنبال او راه افتاد! و ا دیاست که با ینفر کیحل همه مشکالت در دست  دیکل

علوم مسلط شد و  نیفنون و به ا نیبه ا دیرا در دست دارند. با یو کار آموزش یفرهنگکه کار  یطلبد توسط کسان  یم ینیکار سنگ

و  ستا شرفتهیپ یلیها خ  کیتکن نیکنند. ا  یتاپ مردم را جذب م  لپ کیو توسط  نترنتیا قیها مقابله کرد. االن از طر  نیبا ا

 ندیگو  یها م  یلیخام.  صحبت کرده  انیاز دانشجو یلیخ یام و برا ها رفته   از دانشگاه یلیمقابله با آن هم در خ یمن برا

  یدهد و م  یرا پاسخ م نیدر کتابش ا نگلیخانم سها؟  نیدنبال ا دیچرا رفت دیکرده بود  لیشما که تحص

 كی ایشود گول زد   یتر م از دانشگاه را راحت  لیالتحص ارغدکتر تازه ف كیپرسم که   یمن از شما م دیگو
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و  یدهد؛ مخصوصاً علوم مهندس  یرا به فرد نم یآن تجربه اجتماع كیرا؟! چون علوم آکادم یابانیولگرد خ

 ینم یزیچ یداند ول  یکند که م  یدهد که فکر م  یاعتماد به نفس کاذب را به طرف م كی. یعلوم پزشک

شوند تا   یها م  جذب فرقه شتریب یفن یها معموالً رشته  انیکه دانشجو دیگو  یم نگلیس مداند! باز خان

کنم کاش آن زمان که من جوان   یفکر م شهیمن همو... .  یمعارف و علوم انسان یها  رشته انیدانشجو

  یاالن م نرا که م یمطالب نیکرد و ا  یآمد و صحبت م  یبود که م یسازمان شدم، کس نیبودم و وارد ا

 گفت.  یآمد و به من م  یفهمم، م

 دمیشدم. د  یرد م رانیا یکنسولگر یبه وجود آمد؛ من آن موقع در منچستر بودم و اتفاقاً از جلو ریهفت ت یستیواقعه ترور یوقت

جدا شده  یدانستند که من از انجمن اسالم  یشناختم و آن ها هم نم  یکه من آن ها را م یانجمن اسالم یها  از بچه یسر کی

 لیمناسبت تعط نیهم االن به ا یدر تهران ترور شده است و کنسولگر یاهلل بهشت  تی. گفتند که آیام در فرقه رجو ام و آمده  

و  کایباشد؟ من گفتم که حتماً کار ضد انقالب است و آمر یتواند کار چه کس  یبه نظر تو م یکه فالن دندیشده است. از من پرس

 یعموم یکار را کرده باشد. فضا نیا یرجو  طیراکه در آن ش کرد  یام خطور نم  لهیها. هرگز به مخ  طلب و سلطنت  لیاسرائ

اش   را به عهده نگرفت. چرا؟ مالحظه اتیعمل نیا تیباشد؛ سازمان هرگز مسئول ادتانیبود. اگر  نیهمه هواداران سازمان هم هم

 یسر کیگذاشت با  سیرنشست در پا کی یسال بعد مسعود رجو کیمشکلش غرب نبود.  یعنیخود سازمان!  یچه بود؟ اعضا

 ریکرد. بعد راجع به هفت ت  یآن ها صحبت م یخلق را جذب کرد و برا نیمسلمان هوادار مجاهد انیدانشجو یها از افراد انجمن 

 یسال مسعود رجو کی. پس از ردیرا به عهده بگ اتیعمل نیا تیکه سازمان مسئول میبود دهیصحبت کرد. تا آن موقع ما نشن

راه نفوذ  قیطر نیبود که ما از ا نیآن آورد ا یکه برا یلیسازمان انجام داده است و بعد دل ینفوذ کیکار را  نیعنوان کرد که ا

 یبود و خط وابستگ کایآمر گاهیدر تهران پا یاسالم یدفتر حزب جمهور یعنی. میرا نابود کرد کایآمر گاهی. پامیرا کور کرد کایآمر

 .میرا کور کرد
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 به قدرت برسد رانیزد تا در ا یدست به هر کار نیمنافق

خلق دست به هر  نیشود. سازمان مجاهد  یم ینیب  شیآن پ یکه برا یا  ندهیو آ میسازمان بگو یفعل طیهم از شرا یمختصر

! که خواست خدا همه رانیدر ا یرجو یکسب قدرت برا یکه توانست همدست شد؛ صرفاً برا رانیزد و با هر دشمن ا یتیجنا

 ردیمورد سوءقصد قرار بگ ریقبل از هفت ت یبود که مقام معظم رهبر یحکمت چه د،یاگر نگاه بکن یعنیبه سنگ خورد؛  شیرهایت

مسئول روابط  نیدر حوادث مختلف. محمد محدث مییایطور ب  نیکند و بعد هم داینتواند حضور پ ریهفت ت یستیو در آن حادثه ترور

که  یجواب د،یکن  یم یبا صدام همکار دیاشت و من مترجم او بودم؛ به او گفتند که شما رفتدر لندن د یسازمان مالقات یالملل  نیب

 یعنی د؛یدفعه ورق چرخ کیعراق که صدام محبوب غرب بود. از بد حادثه  میرفت یبود که ما زمان نیاو داد و من ترجمه کردم ا

و  یدر دستان او بود و هم سوئد ینیو چ یروس یها  گرفت و هم از شرق! هم سالح  یبود که هم از غرب سالح م یصدام کس

خاردار  میبود که س یطیدر شرا رانیکه ا یو ... . در حال یروس یسوخو ،یفرانسو راژی. همه جوره؛ من خودم آنجا بودم. میسیانگل

صدر هم بود،   یمقاومت که بن یمل یدر شورا ینشست به عراق رفت. در یرجو طیشرا نیفروختند در دوران جنگ. در ا  یبه او نم

و  دهیبست رس ما در داخل کشور به بن  یستیترور یها  تی. چون همه فعالمیبه عراق برو میخواه یما م کهمطرح کرد  یرجو

صدر در   ی. بنمیریو حکومت را به دست بگ میشو رانیوارد ا قیو از آن طر میبا عراق همدست شو دیو با میبکن میتوان  ینم یکار

  یجواب مردم را چه م م،یریرا هم به دست بگ رانیا تیو حاکم میشو روزیپو  میآن نشست گفت که اگر بر فرض ما به عراق برو

 روزیکس از پ  چیگفت که ه ی. رجودیا حکومت را به دست گرفته  دیو آمد دیا کرده  یشما با دشمن همکار ندیگو  یکه م دیده

که  یکس دیگو  یاش ادامه هم دارد و م  است! جمله تلریجمله ه نیکه ا دمیکه داشتم فهم یبعدها من مطالعات! پرسد یسؤال نم

 گریکرد و د یشکست خورد خودکش یهم وقت لیدل نیباشد که جواب سؤاالت را بدهد و به هم ستیالزم ن خورد یشکست هم م

 جواب ندهد!شد که به سؤاالت  دیشکست خورد ناپد یهم وقت ینبود و رجو

 کنند یم یبا آرامش زندگ رانیاکنون در ا نیسابق منافق یاز اعضا یاریبس

 کیکنند؛ فقط در قانون   یرا اعدام نم یکس یطیشرا چیتحت ه یعنیمجازات اعدام ندارند و  ییاروپا یانگلستان و کشورها در

 یمل تیامن یعال یبراساس مصوبه شورا میدان یبا دشمن در حال جنگ! االن م یاستثنا هست که مجازاتش اعدام است؛ همکار

برگردند، مورد  رانیها هر کدام اگر دست بکشند و داوطلبانه به ا گروه یاست، اعضا دهیهم رس یمقام معظم رهبر بیکه به تصو

ممکن  یزیچ نیگفتند چگونه چن  یم آمدند، یم رانیاز خبرنگارها که به ا یلی. خستندین ییقضا گردیو تحت پ رندیگ  یعفو قرار م

که در  یشکل؛ افراد نیبا هم یرجو یستیترور قهفر نیهم یکه حدود هفتصد هشتصد نفر از اعضا میاست. االن به شما بگو

و سابقه کارشان  تیشدند که هو نیها خواستار ا نیا یکنند! حت  یرا م شانیهم بودند؛ آمدند و دارند زندگ ییباال یلیسطوح خ

 یکس یعنیو  ستشده ا رفتهیکنند و آن هم پذ غیتبل ایبزنند  یحرف ییمجبور نباشند که مصاحبه کنند و جا یعنیبرمال نشود و 

 نیشود چن  یطور م  هستند همه که چه ریاند در جامعه و متح  رفته دیشان چه بوده است. پاک و سف  ها رزومه نیداند که ا  ینم

ها  نیکه ا میدار نیقیما  یعنی. میکه ما از خودمان مطمئن هست نیا لیگفت به دل دم،یپرس یبار از کس کیمن ! بعد ؟یزیچ
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 میتوان  یطور م  نیکه ا میکنند به آن تفکر. از خودمان مطمئن هست یمراجعه نم گریو برگردند؛ د دیایو اگر ب دخورده هستن  بیفر

 .میو رأفت نشان ده میبا دست باز عفو کن

 مرصاد مطمئن بود اتیدر عمل یروزیاز پ یرجو مسعود

شود و قطعاً عراق  روزیدر جنگ پ رانیبود که غرب هرگز اجازه نخواهد داد که ا نیدر بحث عراق حرفش ا یهر صورت؛ رجو در

دفعه   کیسازمان را  یکه رهبر ییزهایاز چ یکی. میریگ  یرا به دست م تیحاکم میرو  یو م میشو  یم روزیشود و ما پ  یم روزیپ

من داشت؛ معموالً رهبران  یآموزنده برا یلینکته خ کیهم  نیبود. ا یاسالم یجمهور توسط 598  قطعنامه رشیکرد؛ پذ ریمتح

کشند   یهست خودشان را کنار م تیکه بار مسئول ییجاها  آن ایها   در شکست م،یما بود ندیگو  یو م ندیآ یها جلو م  یروزیدر پ

که  دانیفروغ جاو اتیشما بوده است! در عمل ریتقص گفت  یآمد، م  یم شیپ ینمونه بارزش است و هر جا اشکال کی یکه رجو

سه روز قبل  ی! رجومیما شکست خورد د،یدیگفت چون شما خوب نجنگ یمعروف است به مرصاد؛ رجو رانیپاتک آن از طرف ا

و چلچراغ  بمثل آفتا یقبل یها  اتینشست گذاشت در قرارگاه اشرف و همه را جمع کرد و معموالً در عمل کیمرصاد  اتیاز عمل

و  اورندیب رانینقشه ا کیبار گفت  نیکرد. ا  یم هیبشوند را توج ریرا که قرار بود درگ یگذاشت و افراد  یرا م یاتیو... نقشه عمل

را بمباران کنند.  رانیعراق هر سه ساعت ا یماهایو گفت قرار است که هواپ ماست اتیموضوع عمل رانیدفعه نقشه ا نیگفت ا

 یروهایجلو بودند و ن یعراق یروهایمشترک بود و ن اتیها قرار است که تا سرپل ذهاب ما را ببرند. تا سر پل ذهاب عمل  یعراق

و اصالً ما به کرمانشاه  وندندیپ  یمردم به ما م میبرس یکه به هر شهر نیگفت به محض ا ی. رجورفتند یها م نیپشت ا نیمنافق

 یاشتباه محاسبات نیپرسند که ا  یم شهیاند. هم را خودشان ساقط کرده  یاسالم یانقالب شده است و مردم، جمهور م،یکه برس

که  ندیگو  یفق؛ ممنا اتیالبالغه که راجع به خصوص )ع( افتادم در نهجیجمله امام عل نیا ادیتفکر کودکانه؟ بعد  کی ایبود 

سازمان را  یکه حضرت امام وقت نمیب  یمن م ن. االندیتواند بب  یاز نوک دماغش را نم شتریب یعنی است. رتیمنافق فاقد بص

 بود. دهیروزها را د نینکرد، ا دییدر آن زمان تأ

از ما  یهمه از ما بترسند و وحشت کنند. وقت دیاول با م،یبشو یگفت که ما وارد هر شهر  یم یرجو دانیفروغ جاو اتیعمل در

آباد   مزارع را آتش زدند و به احشام هم رحم نکردند. در اسالم رشانیجذب ما بشوند. در مس دیو وحشت کردند، با دندیترس

حشت رعب و و یفضا کیخواست   یاعدام کردند! از آن اول م مارستانیب اطیو در ح دآوردن مارستانیرا از تخت ب نیمجروح

چه بود؟ از مردم  لشیکرد؛ دل  یحرکت م یجاده اصل یرو نیبود که ستون مجاهد نیا یاتیعمل یها  کیاز تاکت یکیکند.  جادیا

مردم و اتوبوس و  یها  نیماش د،یو نگاه کن دیآن را برو یها  اگر عکس یعنیاستفاده کند،  یبه عنوان پوشش انسان یعاد

 و کجا را بمباران کند، توپخانه کجا را به توپ ببندد. دیایب مایشده است. هواپ یقاط نیبا ستون مجاهد نیزارع یتراکتورها

 ورشکسته است یسازمان ن،یمنافق یستیگروهك ترور امروز

از آن غافل شد.  دینبا یعنوان جذب ندارد ول چیدارد و به ه روین زشیورشکسته است و فقط ر یسازمان ن،یگروهک منافق امروز

ترور  یهست. برا یو جاسوس بیتخر یبه دنبال جذب عنصر برا یول ست،ین یا خلق به دنبال جذب توده  نیسازمان مجاهد
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شود از   یشکل درآمده است و نم نیبه ا ستیو جذب ترور یجاسوس یسوء و برا غاتیتبل یسر کی یو برا یا دانشمندان هسته 

بکند، بلکه مثالً به عنوان استخدام  رویخلق جذب ن نیزمان مجاهدبه نام سا دیآ  یخلق نم نیآن غافل شد. امروز سازمان مجاهد

. پس ندیب  یم یمجاز یدر فضا یاستخدام هیاطالع کی ییکند. به عنوان نمونه خانم دانشجو  یکار م یمجاز یخبرنگار در فضا

  یاو پول م یشکل برا نیفرستد و دو سال بد  یما بفرست و او هم م یاخبار دانشگاه را برا ندیگو  یارتباط به او م یاز برقرار

کند و   یم دایپ یسجنبه جاسو دیگو  یکند و م  یخواهند که او شک م  یم یزیچ کیفرستاده است. بعد از او   یفرستادند و اخبار م

 هیو خبر ته دیکرد  یخلق کار م نیمجاهد یبرا دیا دو سال داشته  نیکه شما در ا ندیگو  یکند. بعد به او م  یدرخواست را رد م

سال هم از  کی چارهیکنند. ب  یو اعدامت م میده  یما تو را لو م د،ی. اگر ادامه ندهدیا ها را هم از طرف ما گرفته  و پول  دیکرد  یم

رود و خودش را   یرسد که م  یم یا  به نقطه گریداده و بعد د  یاند انجام م خواسته   یکه آن ها م یحرف، هر کار نیترس ا

 دست ترفندها فراوان بوده است. نیشود که موضوع چه بوده است. از ا  یکند و مشخص م  یم یمعرف

 و پاسخ پرسش

و  دیدینرس جهیبه نت ایدر وجود شما بوده است  یها ترس  سال نیدر ا ایآ د؛یکرد یسازمان همکار نیسال با ا 23حدوداً مدت  شما

 اند؟   دهیفکر نرس رییهنوز به آن تغ ای ندیایترسند ب  یهستند که از سازمان م یاالن هم کسان ایآ

ها ارتباط دارم و  نیجدا شدند. بعضاً با ا نیاز منافق ریمستقر شده است. حدود هفت نفر در ماه اخ یاالن در کشور آلبان سازمان

کنند و من هم احساس   یکه احساس م نیا یکی ست؟یمشکالت چ د؟یرابطه که چرا آن قدر طول کش نیکنم در هم  یصحبت م

  کیشود؟ در خود سازمان تکن  یچه م مینیو بب میحاال برو ست؛یهم در آن ن یو برگشت میا است که آمده  یراه نیکردم که ا  یم

جدا  انتیگناه و خ نیگفته است که باالتر یکارند و بارها خود رجو  یکنند، مثالً االن در ذهن افراد م  یاستفاده م یروان یها

کشند که انگار   یبار را به دوش م نیاند از سازمان؛ ا  هکه سال ها جدا شد یافراد یهمچنان حت یعنیشدن از سازمان است. 

 ییبا چه رو ای م؟یکه ما تمام دوستان و خاطرات همه با آن جمع بوده است و االن کجا برو ندیگو  یاند. بعضاً بارها م کرده  انتیخ

آن ها فراهم شود که بتوانند جدا  یبرا یطیدرصد افراد اگر شرا 95 دیها قلباً شا بچه  نیاز ا یبعض م؟یمان روبرو شو  با خانواده

ها همه ابتکار خود  نیکردم ا  یکه من فکر م یا فرقه  یکرد بر اساس ترفندها  یتالش م شهیشوند. سازمان هم  یبشوند، جدا م

  ینمشده است،  یها استفاده م کیتکن نیا یجاسوس یها ها و سازمان  از فرقه یلیکه توسط خ دمیبعد فهم یاست، ول یرجو

 گذارد افراد مستقل فکر کنند.

کار کنند  یطور دیها با  گفت: بچه  یبه فرماندهان قرارگاه اشرف م ن،یمعروف به نسر یاز فرماندهان سازمان، مهوش سپهر یکی

است که  یزمان، زمان نیتر  خطرناک"گفت:   یکه سرشان به بالش برسد، خوابشان ببرد. بعد م نیدر طول روز که شب قبل از ا

کند و   یاست چون طرف فکر م یزمان خطرناک یلیزمان خ نیا "تا خوابشان ببرد. ارندگذ  یبالش م یها سرشان را رو نیا

گفت و  یسازمان چه م شیسال پ ستیکنم؟ ب  یکند که من کجا هستم و چه کار دارم م  یو بعد فکر م ستین یمشغول کار

که از سازمان جدا  یهستم کسان ریگیو پ رمکه از سازمان دا ییاالن خبرها م؟یکن  یچکار م نیما کنار مک ک د؟یگو  یاالن چه م

  یمالقات کرد، م یرجو میو با مر یکه رفت آلبان نیمک ک دارید نیها در هم  یلیخ رم؛یگ  یاخبار را از آن ها م نیشوند، آخر  یم
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همان موقع  خودممن  یعنی ن؛یگفتند آخر و عاقبت ما را بب  یکردند و به هم م  یم هیگر یواشکیسالن  رونیها ب  یگفتند بعض

 ها کامالً مشکل است.  ها تحت فشار هستند و راه خروج از فرقه نیام گرفت. خب قطعاً ا  هیگر

 . دیده حیرا توض 67در سال  نیمجازات منافق بحث

دفع دشمن متجاوز هستند، بعد  ریدرگ رانیا یو نظام یانتظام یخب قوا د،یریرا بگ 60شما سال  دینیمفصل است. بب بحث

که مسامحه بشود؟  رندیپذ  یمردم م ست؟یچ فی. تکلردیگ  یشان م  یرقصان  در تهران گربه رانیدر ا یگروه کیو  جمهور سییر

و آمده است خاک ما را اشغال کرده است و  میهست یما در جنگ با دشمن خارج که نیا یعنیچه؟  یعنی دانیفروغ جاو اتیعمل

 یداخل یروین کیکه  نیا یعنی. میکن  یم تیحما هیقض نیو از ا میسر موضع هست ندیاز ما گرفته است و بعد بگو دیشه یانبوه

کنم.   یم دییام و تأ  ستادهیا نجایمن هم ا ود؛جنگ شمرزبانان و مدافعان کشور وارد  هیهمدست شود، عل یاگر برود با دشمن خارج

کردند.   یم دییبا دشمن را تأ یافراد که سر موضع بودند و تهاجم به کشور و همدست یسر کیاست  نیا تیواقع 67در سال 

! از همان اتیعمل یبرا. بعداً آن ها را فرستادند وستندیها آزاد شدند و آمدند قرارگاه اشرف و به سازمان پ نیها آزاد شدند. ا  یلیخ

! د؟یکه اعدام نشد دیها بود که شما چه کار کرد نیطلبکار ا یهم رجو یلیو آزاد شدند! و خ 67که اعدام نشدند در سال  یکسان

 کیچند سال است به دست آمده است؟ مثالً  تیامن نیا م؛یدار تیامن رانیبردار باشد. ما االن در ا  یکه شوخ ستین یزیچ نیا

صد ترور در تهران انجام  یکه روز میشروع کرد ییانگلستان، نظام حاکمش االن هفتصد سال عمر دارد. ما از جا لمث یکشور

  یو م سوژه کم آورده بودند گریصد مورد! د یداد؛ روز  یآمار م یرا نکرده است. خود رجو یا تجربه  نیچن یکشور چیشد. ه  یم

 یکردم. البته نم داریبوده است، د یستیترور اتیکه خودش در عمل ییها  از بچه یکیمن با  د؛یدارد را بزن شیگفتند هر کس ر

 میشد  یما در لحظه م دیگو  یکند. م  یرا م اش یخب مورد بخشش قرار گرفته بود و دارد زندگ یمعلوم بشود، ول تشیخواست هو 

و  میکرد یم یط قهیمراحل را در دو سه دق نیااحکام. همه  یبعد مجر ،یبعد قاض ل،یبعد بازجو، بعد بازپرس، بعد وک س،یپل

که مسامحه  ردیپذ  یم یهم پشت آن آمدند، چه کس یخارج یها  که تمام قدرت ینا امن  دهیپد نی. با چنمیکرد  یحکم را اجرا م

 .ردیانجام بگ

  ر؟یخ اینفوذ را در کشور دارد  نیاالن هم سازمان ا ایآ

برند و واقعاً   یبه کار م یا  دهیچیپ یلیخ یکه سازمان بتواند جاسوس جور کند. ترفندها نیاست. ا نیاالن هم نیکار منافق اصالً

بود.  یتلفن هیتخلدر آن تبحر داشت،  یلیکه سازمان خ ییاز کارها یکیحواسشان جمع باشد. مثالً  یلیخ دینظام با نیمسئول

 ینم نیرا از ب نیکند، خواست خداست که ا  یخط درست حرکت م یرو یاسالم یزد. چون جمهور بهبابت ضر نیاز ا یلیواقعاً خ

 هیخواستند تخل  یاند و م اند. با مادرم تماس گرفته  کند. با خود من بارها تماس گرفته   یخب باألخره مزاحمت فراهم م یبرد ول 

و  رمیبگ لیتحو فیدادند که دو ک تیبه من مأمور س،یتازه آمده بود پار یدر انگلستان بودم؛ رجو 60ل کنند. من سا یاطالعات

 ،یبه مشکل خورد ییبرگه هم به من دادند و گفتند اگر جا کیرا در گمرک باز کردم و  فیدو ک نی. آمدم و اتفاقاً اسیببرم پار

 ،یکن  یسامسونت را که باز م فیک دمیها را باز کردم. د  فیرفتم، ک  یکه م سیبرگه را نشان بده. در گمرک فرانسه از انگل نیا

بود. از من  یمیس یو... نبود. تلفن ب وتریو کامپ نترنتیخبر از ماهواره و ا  60تلفن. سال  یگوش کیتلفن هست و  ریگ  شماره کی
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که کاغذ مال وزارت دفاع انگلستان است. کاغذ را که  نددیبودند. کاغذ را که نشان دادم، د دهیتا حاال ند ست؟یچ نیکه ا دندیپرس

 من دادند و گفتند برو. لیخواندند، بستند و تحو

 زنده است؟  یرجو ایآ

است. من با توجه  ادیکه کجاست و چه شده است ز نیا یشد. حدس و گمان برا دیهم ناپد یکه صدام سقوط کرد، رجو یزمان از

سر سازمان هست. حاال به چه شکل و چرا پنهان شده  یباال نیا تیکنم که هدا  یکه از سازمان دارم، احساس م یا به تجربه 

را  یالملل حکم بازداشت رجو  نیب سیپل دیدان  یاست که م ییباشد که در جا نیتواند ا  یم یکیمثالً دارد.  یمختلف لیاست دال

 نیا لیاش به دل  یکی. ردیمورد سؤال قرار بگ دیاو مطرح شده است و با هیعل یپرونده حقوق نیکه چند نیبه عنوان ا یعنیدارد. 

رود   یفشار م ریکه در آن استقرار دارد، اگر مشخص بشود که در آن کشور هست؛ خب طبعاً آن دولت ز یکه ممکن است کشور

تواند   یاز او نباشد. آن کشور م یصحبت گریه دک نیداده است که باشد به شرط ا یبه او پناهندگ یکشور کیو ممکن است 

طور القا کند   نیباشد که خواسته است ا نیتواند ا  ی! م؟یپارسال آمد و گفت مرحوم مسعود رجو صلیف یچرا ترکعربستان باشد. 

 هست که او در عربستان باشد. ادیز یلیاحتمال خ یعنیاز سر او برداشته شود.  تیمسئول گریکه او مرده است و د

 کیغلط از آب درآمد و  شیها  ینیب شیبا شکست مواجه شد و تمام پ شیها  باشد که او تمام برنامه نیتواند ا  یهم م یکی

 چیو ه یا  ندهیآ چیو ه ینگه داشته است در آلبان ریرا عمرشان را هدر داد و االن هم اس یتیرا به کشتن داد و جمع یتیجمع

 دهیگو  یزنده است و نه م دیگو  ینه م یخواهد پاسخگو نباشد. سازمان هم با زرنگ  یو م ستیآن ها متصور ن یبرا یا  یزندگ

مصاحبه بود  کیکه سازمان نشان داد  یتنها واکنش ؛یدو بار گفت مرحوم مسعود رجو صلیف یکه ترک نیاز ا ریبه غ مرده است.

مرحوم را از بابت احترام گفته است. باز هم نگفت  فتگ ؛یچرا او گفت مرحوم مسعود رجو دندیکرد و از او پرس یقباد نیکه شاه

زنده  دیباألخره نگفت یدرست است. ول نیمرحوم؛ ا ندیگو  یم  زاده هم گفت که از بابت احترام به مرده  ینه؟ نور ایزنده است 

کنند. چرا خود   یمن بیو تکذ ستین یمشکل چیاست و ه هست و زنده ندیگو  یبه نفراتشان م التیدر درون تشک ر؟یخ ایهست 

 یرجو میمجلس مر نگیتیجواب نداد؛ هر چه که به او زنگ زدند، جواب نداد. امسال هم دوباره در م گریو دفترش د صلیف یترک

تا  نیاز او یخودش گفت مسعود رجو یرجو می. بعد مراوردین یاسم چیکس ه  چی. هاوردین یاز مسعود رجو یاسم چیآمد و ه

است که  نیا لشیدل کیگذاشتند؛  یابهام کی. عمداً در میخواه  یو بعد از آن را م میدان  یاشرفش را م تا نیاشرف؛ گفتند از او

 زشیو ر یبیکه مشخص است چه باشد و چه نباشد سازمان در سراش یزیآن چ یولبدهند.  یچهره قدس کیخواهند به او   یم

آدم درست  کی یعنی کنند.  یهم مشکل دارند و التماس م نندچسبا  یها خودشان را به او م نیکه ا یکسان یاست. حت روین

باألخره  دیبازنشسته آمدند. اگر نگاه کن یطلب قاچاقچ  جنگ یسر کیها شرکت کند.  نیا نگیتیاست در م امدهیهم ن ییکایآمر

 یاطالعات یها  سازمانکه  نیا گرینکته د کیها نبود.  نیا نیدستگاه غرب؛ در ب نیاز هم ارزد،یکه سرش به تنش ب یآدم کی

اسناد منتشر کرد و در  یسر  کی ها منفورتر هستند.  طلب به مراتب از سلطنت  رانیخلق در ا نیاند که مجاهد بارها گفته  کایآمر

  عربستان در انگلستان نامه ریپرسد و بعد سف  یسازمان م نیدر انگلستان راجع به ا رشیاسناد وزارت خارجه عربستان از سف نیا

ها چقدر  نیدانند که ا  یم یعنیشد.  کیها نزد نیشود به ا  یها به شدت منفور هستند و نم نیکه ا دیگو  یفرستد و م  یم یا

 ندارد! یها سود ده نیشدن به ا کیمنفور هستند و نزد
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 النیانجمن نجات گ

 چشم انتظار یاز خانواده ها ییزعفر صبا زبانیم 

 

 1396مرداد  12 - النینجات مرکز گ انجمن

است که طعم  سال یسبالغ بر  ییخانواده محروم و روستا کیاز سربازان دوران دفاع مقدس و فرزند ارشد  ییصبا جبار

محروم ساخته است که زندانبان  دنشیرا از در آغوش کش یرا تجربه کرده است و خانواده خاصه پدر و مادر یاسارت صدام و رجو

 خلق است. نیموسوم به سازمان مجاهد ییایو ماف یستیاز سازمان ترور یآن شخص رجو یو مسبب اصل

 یرانایدر ت یرجو ریعضو اس ییحال چشم انتظار جبار صبا نیپدر و مادر محروم، دردمند و در ع دیکن یرا که مشاهده م یعکس

 کنند. یم یصبرانه در انتظار دلبندشان لحظه شمار یاست که ب یآلبان
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به رغم "پوراحمد گفتند:  یبا آقا داریدر د النیمرتبط و فعال انجمن نجات گ یاز برادران جبار و از اعضا ییزعفر صبا یآقا امروز

 رمیت با برادر اسکسب خبر و مالقا یباشد؛ حاضرم برا رشیتواند درگ یم یکه هر کس یشخص یزندگ یها یمشکالت و گرفتار

سالمند و چشم انتظارم به ارمغان  ده،یپدر و مادر رنجد یبرا شانیاز ا یعکس ای یکه بتوانم خبر دیسفر کنم شا رانایجبار به ت

کنند و بعد  یم یتاب یب اریفرزندشان بس دنیو در آغوش کش دارید یشان را جلب کنم. واقعاً پدر و مادرم در آرزو تیتا رضا اورمیب

کنند  یم فیآزاردهنده است و تعر شانیکه برا نندیب یاز جگرگوشه شان هنوز که هنوز است در خواب کابوس م یسال دور یس

 "میاست که نجاتش ده یاریکمک و  ازمندیاست که ن ییوالیکه فرزندمان در اسارت ه

سؤال دارد که  یخودم هم جا یبرا قتیحق "در ادامه افزودند:  ندینما یم یصبور، آرام و دوست داشتن اریکه بس ییصبا یآقا

دورتر از  لومتریهزاران ک یعنی یدر آلبان کنیفهمم ول یرا م یبرتیدر عراق و اشرف و ل یرجو ریاس یاعضا یخبر یاسارت و ب

آزاد خاصه  یایباط با دنارت یاز جمله برادرم حق برقرار یرجو یچطور است که اسرا او آن هم در خاک اروپ هنیجوار خاک م

 ”خانواده دردمند و منتظر خود را ندارند!؟ 

 یو کنترل ذهن رجو یستیو ترور اهیس التیاز تشک یضمن روشنگر ییصبا یانجمن در پاسخ به سؤاالت و ابهامات آقا مسؤل

قجر؛ کارش  میدر فرانسه در مقر مر یحت یدر آلبان ایو کنترل ذهن در عراق باشد  ییایماف التیکند که تشک ینم یفرق "گفتند: 

آزاد واهمه دارد لذا  یایدن قتیحق انیدهد و از ب یکنترل افراد و مسخ آنان را انجام م یاز برا یو دروغ باف ییکه اساسش مغزشو

 ویاز جمله راد یارتباط جمع لیاز اردوگاه را ندارند. حق استفاده از وسا رونیحق تردد آزاد به شهر و ب یرجو یاسرا یدر آلبان یحت

محفل صحبت  کیو در  نندیحق ندارند که در جمع دو نفره بنش ساساًرا ندارند و ا یمجاز یو کالً فضا نترنتیو ا ونیزیو تلو

 …آخر یدوستانه داشته باشند و ال

از  انیاز آنچه که سال یو افشاگر یها هستند و با روشنگر یجان رجو یجداشده بال یکه اعضا افتندیها به تجربه در یرجو

 نندیب یخود م یانسان فهیکنند و وظ ینم یو با گوشت و پوست خود لمس کرده اند؛ کوتاه دندیبه چشم د یرجو انتیو خ تیجنا

 ییو جدا زشیخواهند مانع ر یها نابخردانه م یاز آن دارد که رجو تیو ببند و تمام موانع بازدارنده حکا ریکه سکوت نکنند لذا بگ

دانند که خانواده  یم رایشوند ز یم شانیدر قدم اول مانع از ارتباط اعضا با خانواده ها لیدل نیخود شوند. به هم یناراض یاعضا

دوران را از  منیو مسخ اهر ییجدا یبرا یریگ میتا توان تصم اندرا آلوده کرده  زانشانیهستند که عز یافع یها پادزهر مارها

 "اسارت خود باشند و از ترس تن به سکوت و انفعال بدهند. رشیبه پذ ریدست بدهند و ناگز

مورد بحث و تبادل  یحول اعزام به آلبان ییپوراحمد؛ راهکارها یماسوله با آقا ییزعفر صبا یآقا نیماب یف مانهیدارصمید انیپا در

 خواهد شد. یینظر قرار گرفت که انشااهلل به همت خدا اجرا
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 دل نگران و چشم به راه ینامه خواهران

 

 1396مرداد  14 - زدینجات مرکز  انجمن

 یمحمد زارع زاده بغداد آبادخود  ریبرادر اس به

 یاز س شیبرادرشان بکه  ،یدو تن از خواهران محمد زارع زاده بغداد آباد یگل زارع زاده بغداد آباد یب یو ب قهیصدنامه خانم ها  

 برد. یسال است در اسارت فرقه به سر م

 از جانمان محمد زتریبرادر عز خدمت

آن را به هر  میچرا که قصد دار ینیآن را بب نترنتیو ا یمجاز یخودت در فضا ایبه دستت برسد  اینامه  نیا میدواریسالم ؛ ام 

 .اورندیب تیو خبرش را برا ندیتا دوستانت بب میممکن که احتمال دارد به دستت برسد بفرست یجا

 یشود که دست رو ینم لیدل نیا یول میکار نشد نیاما موفق به ا میبه عراق آمد دنتید یکه بارها برا یدان یم یبه خوب خودت

 .میو فراق تو باش ییو فقط شاهد جدا میدست بگذار
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خبر گرفتن از تو، طلب کمک کرد. حاال ما هم با نوشتن  ینامه نوشت و از آن ها برا یالملل نیمجامع ب یمادر برا شیپ یچند

 داد. میبه مقصود که همان خبر گرفتن از توست ادامه خواه دنیراه را تا رس نینامه، ا نیا

 توست و با تو حالمان بهتر خواهد شد. یما، دلتنگ یهمه حالشان خوب است، تنها نگران نجایجان ا محمد

تو  یجا زیچ چیو ه ستیما خال نیتو از همان اول در ب یو جا یاما فراموش نشده ا یز نظر دوربدان که گر چه ا زیاز هر چ قبل

 خودت. نیکند مگر وجود نازن یرا پر نم

 کند. یم دایدرد فراق است که با وصال درمان پ نی: درد فراق از درد دندان بدتر است ادیگو یم مادر

 کرده؟ ریاست که تو را آنجا اس یباالتر از مهر مادر زیجان چه چ محمد

چه شد که پدر، مادر و خواهرانت  میرا ندار یکه ما و آن ها جز تو کس یدانست یو م یگاه پدر، مادر و خواهرانت بود هیتو تنها تک 

 ؟یرا به حال خود رها کرده ا

گاه مادر و خواهرانت  هیتک دیکه تو با نیما رفته مگر نه ا نیدختر بعد از پدرش به برادرش دلگرم است، حاال که پدر از ب کی

 ؟یباش

و حاال  می. دوستت دارستیما خال نیتو در ب یکه فقط جا نیبب م،یفرست یم تیکه برا ییبا عکس ها نمیبرادر نازن زم،یمحمد عز 

 تو باز است. یهنوز آغوش گرم خانواده به رو ییسال فراق و جدا یپس از گذشت س

 یگل زارع زاده بغداد آباد یب یو ب قهی: صدخواهرانت
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 یدر آلبان یونسی یمحمد هادبه پدرم  ینامه ا

 

 1396مرداد  15 -نجات اراک  انجمن

 جان سالم! پدر

به من  یجواب دیکنم که شا یشما ارسال م یکه برا ستینامه ا نیچندم نیحال شما خوب باشد ا دوارمیهستم ام محسن من

 لیکه خودم را شناختم از فام یزمان ی. در کودکدیهست یدانم چه شکل ینم یو حت دمیکه بچه بودم شما را ند ی. از زماندیبده

  "دیآ ینگران نباش م"گفتند:  یکردم بابام کجاست؟ م یسؤال م کینزد یها

گرفتم به دنبال  میتصم دادند. به مرور زمان بزرگ شدم و یبه من نم یجواب قانع کننده ا دم،یکش یسخت یلیدر نبود شما خ من

از محبت پدر، شما را در  یکنم و بعد از چند سال دور دایشما را پ یستیگم شده ام بگردم. با خودم گفتم هر جور که شده با

. با دیدر عراق هست یبرتیبه نام ل یباخبر شدم که شما در کمپ یریگیپ یرفتم بعد از کل ا. کم کم به دنبال خبرهرمیآغوش بگ

 .نمیشما را بب دیخود را به عراق رساندم تا شا ،یو فرد یمشکالت مالوجود 

و تالش خواهم کرد. من دو بار به  ینشدم و با خود گفتم باز هم سع دیناام یبار اول موفق نشدم شما را مالقات کنم ول متأسفانه

تا آنجا که  یول دیا دهیمرا شن یشما صدا ادیزبار شما را صدا کردم و به احتمال  نیمراجعه کردم و در کنار کمپ چند یبرتیکمپ ل

 .دیجواب مرا بده دیتوانست یو نم دیبرد یخبر دارم شما در زندان به سر م

بابت خوشحال شدم  نیمنتقل کرده اند و از ا یگذشت که خبردار شدم شما را به کشور آلبان یمدت زمان ران؛یبعد از برگشت به ا 

توانم  یشما م یآزاد یکه برا یمن مشکل است، تنها کار یو تردد برا یبه لحاظ مال یبه آلبان . آمدندیامن رفته ا یکه به مکان

 یشما تنگ شده، دلم م یدلم برا یلیخ ،یو جواب فرزندت را بده ینامه مرا بخوان دوارمیشماست. ام یانجام دهم نوشتن نامه برا

 .رمیر آغوش بگسال شما را د نیو بعد از چند نمیبب کیخواهد شما را از نزد

 دوستدار شما پسرت محسن - یبه آغوش گرم خانواده برگرد کینزد ندهیدر آ دوارمیام
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 یرودسر نیب كیعبدالرضا ن یاسیس یها تیبر فعال یمرور

 یمناسبت درگذشت و به

 

 1396 مرداد 15 –نجات مرکز  انجمن

شکل  رانیا یهوادار نهضت آزاد انیاز جوانان و دانشجو یمحافل ادیش بر بن 1340دهه  مهین یخلق در حوال نیمجاهد سازمان

را  نیسازمان مجاهد هی( هسته اولی)معروف به عبد یرودسر نیب  کیمحسن و عبدالرضا ن دینژاد، سع  فیگرفت. محمد حن

 او گذاشت. یزادگان را به جا  عیرا حذف و نام بد یو منا یدادند. سازمان پس از جدا شدن عبد لیتشک

و متوسطه را در مشهد  ییابتدا التیآمد، تحص ایکارمند در مشهد به دن یا در خانواده  1320در سال  نیب  کی( نیعبدالرضا )عبد"

کرد،   یآن را اداره م یعتیشر یکه محمد تق ،یاسالم قیدر جلسات کانون نشر حقا رستانیآخر دب یها  برد، از سال انیبه پا

دانشکده علوم  یاضیعالقه مند شد. سپس به تهران رفت و در رشته ر یاسیس -یمباحث مذهب به قیطر نینمود و از ا شرکت 

 داد.  لیدانشگاه تهران ادامه تحص
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از  ریکه به تأث ،ییدانشجو یاسیس یها  تیدر دانشگاه تهران به فعال لینژاد و محسن، در دوران تحص  فیمانند حن ن،یب  کین

 یمدت رانیا ینهضت آزاد لیپس از تشک ینید هیتعلقات اول لیاوج گرفت، جلب شد و به دل 1340دهه  لیاوا یاسیس یفضا

 رینژاد و محسن با مهندس بازرگان و سا  فینبود و برخالف حن ینهضت آزاد یعضو رسم نیب  کیسازمان بود. .. ن نیهوادار ا

 نداشت.  کیرابطه نزد یرهبران نهضت آزاد

 یو همفکر یبه دوست ییآشنا نینژاد و محسن آشنا شد و ا  فیدانشگاه تهران با حن ییدانشجو یها  تیدر کوران فعال نیب  کین

مشغول  یاسیو س یرا ترک کرد و به طور تمام وقت به مطالعات نظر یدانشگاه التیپس از دو سال تحص ی. عبددیانجام قیعم

 لیکردند و ضمن آن به تحل  یبرگزار م یسه نفر فوق جلسات 1342از سال  زندان، زنژاد و محسن ا  فیحن یشد. پس از آزاد

و منضبط و  یمخف یسازمان لیتشک شهیجلسات اند نیپرداختند. در ا  یم یمبارزات لیجامعه و مسا یو اجتماع یاسیاوضاع س

 . دیانجام رانیخلق ا نیسازمان مجاهد سیکارآمد نضج گرفت و به تأس

 یکرد ول  ینشست و برخاست م هیآشنا بود و از مشهد با طالب جوان مدارس علم ش،یکم و ب ،یمذهب لیگرچه با مسا نیب  کین

 یاسیشد. او در تهران با محافل س  یشناخته نم یکامالً مذهب ی، به عنوان فرد1344 -1342 یها  در سال ژهیگاه، به و چیه

از آن که  شیهماره ب ینگرش و هیزاو یداشت ول ییو مهندس بازرگان آشنا یطالقان هللا  تیچون آ ییها  تیگرا و شخص  اسالم

و  یو مبان افتیکاهش  نیب  کین یها  شهیاند ینیابعاد د ،یبود. با گذشت زمان و گسترش مطالعات نظر یاسیباشد س ینید

ازمان هنوز به طور کامل س سیتأس ماندر ز نیب  کین یاو به طور کامل غالب شد. عبد یاسیبر نگرش س ینیردیغ میمفاه

مبارزه بود  یاسیصرفاً بر ابعاد س دشیکرد و تأک  یعرصه سکوت م نیدر ا یخود را از دست نداده بود ول ینیاعتقادات و تعلقات د

 ... 

منظر که  نیاز ا ژهیرود به و  یآن به شمار م نیو تکو سیسازمان در دوران تأس یاسیمتن س نیتر  مهم «ست؟یچ مبارزه»

سازمان در  انگذاریگذشته سه بن یها  بحث ادیجزوه بر بن نیداد. ا شکل  نیاعضاء را در دوران پس یاسیچارچوب نگرش و رفتار س

 کردند.        یاصالحات اناًینژاد و محسن اح  فینوشت و سپس حن نیب  کیشد. متن جزوه را ن نیتدو 1344سال 

 هیبلند پا یکناره گرفت. اعضا یاسیس تیاز فعال شهیهم یاز سازمان جدا شد. او برا نیب  کین یعبد 1347... در اواسط سال  

ازدواج  ،یعاد یبه زندگ یو دلبستگ یمبارزات زهیاند: ضعف انگ  را عنوان کرده یعوامل مختلف نیب  کین ییسازمان درباره علت جدا

 صرع... یماریو ب سمیاز اسالم به مارکس یدئولوژیا رییخانواده، تغ لیو تشک

 یروش ،«یانقالب سمیترور»با عنوان  یحت سم،یکه ترور دیرس جهینت نیخود به ا یستیمطالعات مارکس امدیدر پ نیب  کین دیشا 

 1 "نادرست و ناکارآمد است. 
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 یم انیسازمان در خاطرات خود ب انگذارانیبن یستیبر اعتقادات مارکس دیسابق سازمان ضمن تأک یاز اعضا یعزت مطهر یآقا

و  یگفتند اگر مردم بفهمند، با ما همکار ی. ممیکن یفکر م یندارد مردم بفهمند ما چه جور لیگفتند دل یآن ها[ م»....]دارد: 

 میدی. هر وقت رسمیا دهی. ما که هنوز به حکومت نرسمیکنند رفتار کن یکه فکر م یهمان شکل هبا مردم ب دیکنند. با ینم یسمپات

 نی[ به انیب کی]ن یعبد یآقا 1349. در سال مییبگو میتوان ینم م،یا دهیکه نرس یحاال تا زمان ی. ولمیخواه یچه م مییگو یم

را  فتانیکند. تکل یشما با هم فرق م یبنا و روبنا ریز د،یآ یدرم هیدارد گند قض جینژاد و محسن[ گفته بود به تدر فیها ]حن

روم و از  یگفت من کنار م یبار نرفتند و عبد ریبود که ز نیدر کارشان هست. ا ییرادهایا دندیتازه فهم انیآقا نی. ادیمعلوم کن

 2« آن ها جدا شد.

بین پس از جدایى از سازمان به زندگى عادى روى آورد و به جهت انصراف از تحصیل در شرکت کارتن سازى میهن  نیک»

یرى و بازداشت وى نمود و پس از بازجویى هاى متعدد وى را اقدام به دستگ 1352 ید 10مشغول به کار شد. ساواک در مورخه 

به علت عدم همراهى و همکارى با  1354خرداد  31در تاریخ  محکومیت،ماه حبس محکوم کرد. او پس از طى دوران  18به 

مرداد  24ر تاریخ ساواک و مخالفت با مصاحبه تلویزیونى، سال دیگرى را اضافه بر محکومیت در زندان به سر برد و در نهایت د

 3 «آزاد شد. 1355

 پس از سال ها ابتال به سرطان درگذشت. 1396شنبه اول مرداد ماه  کی( نیب کین ی)عبد یرودسر نیب کین عبدالرضا

 

 در زندان شاه یرودسر نیب كین عبدالرضا

                                                           
 36، ص 1395و مرداد،  ریت 21رمز عبور، سال سوم، شماره  - 2
 1396مرداد   5 – وزین ایآر تیسا - 3
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 :میپرداز یم شانیبوک( راجع به ا سیآوخ )در ف میاز سخنان ابراه یبه بخش نجایا در

سابق )بلوار  زابتیدر بلوار ال 444در خانه معروف به  دمیمحسن د دیرا در خانه سع یعبد 1344بار در تابستان سال  نیاول یبرا"

 تیازهو یبخش ینبردم، عبد ادیرا از  یساله. از آن زمان تا کنون هر گز عبد 23 یساله بودم و عبد 20کشاورز(... آن روزها من 

 ما بود. یاسیس اتیو ح

توانست با تناقض  یبود که نم یبود. کس ستیو در آن دوران به شدت ساده ز ایر یغل و غش و ب یصادق، ب یانسان یعبد

است به وجود آورد و ساخت، درس  ینیرزمیز یمخف التیابزار کار که تشک دیو با دیجنگ دیکند. آن گاه که معتقد بود که با یزندگ

 یفرد حرفه ا نیپرداخت و در واقع اول یالتیتشک تیها کرد و تمام وقت به فعالر رابود(  یاضیرشته ر یو دانشگاه )دانشجو

 هیاول ینداد. تا آن جا که به خاطر دارم در سال ها بیهرگز خود را فر دیرس یگریبه راه د تیهم که با قاطع یسازمان بود. زمان

چه به لحاظ توان  یخلق به خود گرفت( عبد نیاهدنام سازمان مج 1350که بعد ها پس ضربات سال  یسازمان )سازمان لیتشک

گذار  انیسه بن نیدر ب یکار میمتمرکز بود. در آن دوران عمالً تقس یو نظر یفکر یکارها یاساساً رو یو چه عالقه شخص

را به  ساتتوانست جل یبود، نه م فیاو ضع یعمل یداشت اما توان سازمانده ییباال کیتوان تئور یبه وجود آمده بود. عبد یاصل

 نیداشتند بنابرا ییطوال دی نهیزم نینژاد در ا فیمحسن و محمد حن دیآموزش دهد. اما سع یاداره کند و نه به خوب یخوب

 هیاول یکه در سال ها میتوانم بگو یپرداخت. به جرأت م یم یفکر یبه کارها یبردند و عبد یو محمد راه م دیرا سع التیتشک

 او بود... یاز نوشته ها یالتیدرون تشک کیوتئور یاسیس یمقاالت و جزوه ها نیشتریب

که خود  یکه منجر به خروجش از سازمان شد. خروجش از سازمان دیرس یجیپس از چند سال کار متمرکز سر انجام به نتا یعبد

 یم گاریزد و س یقدم م یدر پ یبود پ یفکر یبحران ها ریکه درگ ییساده نبود، آن روزها یعبد یگذارانش بود برا انیاز بن

جمالت ورد زبانش بود و  نیآن روزها ا یعبد ،یقیسوزانده بود. به قول رف گاریس شخودش را با آت یو بارها دست و پا دیکش

با خودش در جنگ بود و «  یماه ایمار باش  ای یچه کن یمنافق   یچو مارماه تیسرت چو مار ماند و پا»کرد  یمرتب تکرار م

 کند. یندگتوانست متناقض ز ینم

بود که آن  دهیرس جهینت نیکه داشت به ا یطرف با توجه به مطالعات گسترده ا کیاز  یدارم عبد ادیکه من به  ییآنجا تا

گفت: با توجه به  یم یاسیبه لحاظ س گریکرده بود و از طرف د دایپ شیگرا زمیو به مارکس ستیراهبر ن یمذهب یدئولوژیا

و کمان را  ری. مثال تمیبکن یکار میتوان یدر چشم انداز ما نم میرو دار شیپ در یدوره رونق اقتصاد کی 40 یتحوالت سال ها

( به هم متصل است و روشنفکران کانیبا دنباله اش )چوب پ کانیرود که نوک پ یاز آنجا به سمت هدف م ریگفت ت یزد و م یم

اش نامعلوم. در نظرات  جهیرا خواهند رفت و نت انهر کدام راه خودش نیبنابرا ستندیحرکت، با توده ها وصل ن کانیبه مثابه نوک پ

 جمع قابل قبول نبود. یگرفت برا یکه م یا جهیوجود داشت اما نت یجد قیحقا یعبد

که در آنجا  نیو فلسط تنامیهمه به و ایگفت: با توجه به اوضاع و احوال  یبه جمع ارائه داد و م شنهادیسرانجام سه پ یعبد 

به  یمناسب طیشرا رانیکه در ا یروز یبرا میو تجارب کسب کن میو در آنجا باش میاست برو انیدر جر یستیالیمبارزه ضد امپر
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شود و  جادیا یرییتغ دیشا میترور کن میرژ یو شاه را به مثابه نقطه اتصال تمام لوالها میکن متمرکزرا  مانیتمام انرژ ای. دیوجود آ

 نیا .التیانحالل تشک یعنیکه خود داند انجام دهد  یاست و هر کس هر کار نیکه وضع چن میبه همه اعضا اعالم کن ای

 را رد کردند. ینفر( به بحث گذاشته شد و همه نظرات عبد 32 درده اول و دوم سازمان )به نظرم حدو یکادرها نیدر ب شنهاداتیپ

 رییتغ یریکفه ترازو و جهت گ یخود وقت یبود نه عاشق شدن که آن هم به جا لیمسا نیاز سازمان ا یعبد ییجدا یاصل علت

صرع از سازمان جدا  یماریب لیبه دل یگفته اند عبد یکه برخ نیا دمیکه من د یبیعج زیخود را دارد. اما چ ریکند نقش و تأث یم

 نداشت. ییماریب نیوقت چن چیه یدانم عبد یاند، تا آنجا که من م ردهرا از کجا درآو نیدانم ا یشده، نم

( یمی)خانه ت یالتیاز خانه تشک یاز سازمان روز یسال پس از رفتن عبد کیکامالً قابل اعتماد و اتکا بود. حدود  یانسان یعبد

را  گریهم د شهیچون هم میدیرا د گریخانه هم د یشدم و درست رو به رو ی( خارج منیسابق )امام حس هیفوز دانیم یدر حوال

آن قدر  یاعتماد ما به عبد یدانست ول یرا از ما م یاریبس یآن خانه بلکه خانه و مکان ها انه تنه ی. عبدمیگرم در آغوش گرفت

 .مینبود رییباال بود که هرگز به فکر تغ

که  میدان یماند. همه م یو اهل مطالعه و چپ باق یاسینکرد اما همواره س یاسیس تیکه از سازمان رفت فعال یاز زمان یعبد

 کرد و به آنان نه گفت. یکِش یو مل دیدر زمان شاه زندان کش یعبد

 یرهایگ یآن زمان مشکل مقاومت نداشت مشکل عبد یبود، عبد یبرخورد عبد نیتر یعیطب نیداشتم ا یکه از عبد یشناخت 

 او بود. یذهن

 یاسیکرده بود به بن بست س دایکه پ یدئولوژیتحول اکه در سازمان داشت اگر با  یتیبا توجه به موقع یاعتقاد من عبد به

 خورد. یرقم م یگریحرکت آن جمع به گونه د ریمس دیرس ینم

کناره گرفت و چه آن زمان که تحت  نیاز سازمان مجاهد یاسیمشخصاً س لیکه به دال یچه در زمان یعبد یاخالق شجاعت

 است. یستودن یسال ها، همگ نیاو در ا یاخالق ینشد و چه زندگ نیسازمان مجاهد هیعل یفشار ساواک حاضر به همکار

آن لرزان گفت  ییبا صدا میآورد یم ادیافراد را به  یو استحاله ها میگفت یکه از گذشته ها سخن م یبا او هنگام دارمیتک د در

 .ستیقضاوت درباره او کاف یبرا رایمع نیمن هم یبرا کردند. یها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخالق
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 که به نفع فرقه است یارتباط با خانواده؛ زمان

 

 1396مرداد  19 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 حضور داشتند. زیخواهرشان ن دارید نیدر ا میبه عمل آورد شانیدر منزل ا یحسن رودباربا پدر  یدارید

 یخواستم  که از فرقه جدا شود و برگردد. وقت یاز و یلیحسن بعد از فوت مادرش تماس گرفت. خ"گفت:  یپدر حسن رودبار 

فرقه در گوش آن ها خوانده و ذهن و فکر شان را  نیآن قدر ا یبود. ول یحسن در خانواده خال یاز پسرانم هم فوت کود جا یکی

گذرم.  یخود نموده است نم ریکه پسر مرا اس نیبه خاطر ا یز رجوکنند. من ا ینم شنموده که به حرف خانواده گو ییمغز شو

 ".اوردیدوام ن گریفرزندمان چشم به راه گذاشت و مادرش د دنید یمن و مادرش را در آرزو

 انیسال نیتعجب داشت چرا در ا یجا میچند سال قبل حسن تماس گرفت و درخواست پول داشت برا"خواهر حسن گفت:  

 انتیخ نیکنم، ا یگاه کمک نم چیدارد. جواب من رد بود چون من ه ینداشته اآلن هم زنگ زده درخواست کمک مال یارتباط

تماس گرفت از پسرم  ی. چند سال قبل هم وقتمیکمک کن مییایب کنند حاال یم غیکه دارند ضد مملکت ما تبل یاست، کسان

 نی. با توجه به امیکن یم تیحما یادامه درس حت یباشد و برا یفراهم م زیهمه چ نجایوعده داد که ا ونددیخواست تا به آن ها بپ

 نیبه هم یاست به فرزندم هشدار دادم که فرقه رجو رویجذب ن یفرقه برا نیا یاز شگردها گرید یکیهم  نیدانستم ا یکه م

دهد و به  یم بیافراد را فر ل،یمخارج تحص نیتام یبا وعده  نیو فرستادن به اروپا از عراق و هم چن لیادامه تحص یعنیبهانه 

 بهچاه افتادند و  نیدر ا کانیبه خاطر اعتماد اقوام و نزد یاریفرد وجود ندارد. بس یبرا یراه برگشت گریمحض ورود به فرقه، د

 "گرفتار شده اند. یمحض ورود متوجه شدند در چه دام

 نیا یخود بروند. حسن ط یفرقه جدا شوند و دنبال زندگ نیدر ا رانیاس رگیبرادرمان و د میگفتند: ما آرزو دار یرودبار خانواده

 . دینفهم یاز زندگ چیفقط عمر خودش را هدر داد و ه انیسال
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خانواده را در  یگریو د یدرخواست کمک مال یکیدهد  یدر دو حالت اجازه ارتباط م یدادم که فرقه رجو حیتوض شانیبه ا من

 یآن ها م یندارد اعضا و خانواده ها تیاهم شیکه برا یزیتنها چ یآن ها. رجو یانجام دادن برا یغیخطر انداختن و کار تبل

 ها روا نداشته است.  ادهرابطه کم ستم به خانو نیباشد و در ا

شاهد نجات آن  یتا به زود میکرد یدواریام ابراز یدربند فرقه رجو یاعضا ریو سا یحسن رودبار یآقا یآزاد یما برا ان،یپا در

 .میفرقه باش نیا یو ذهن یها از اسارت فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زادهیقل هیدلنوشته خانم مرض

 

 

 

 خوزستان یدربند فرقه رجو رانیاس ییرها یزنان برا تهیکم تیاعالم موجود

 1396مرداد  19 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 تیامام رضا )ع( در نها عیتش یشوایپ نیخراسان و هشتم دیجاو دیها، خورش یفرخنده امام مهربان الدیبا م همزمان

 نیدربند اسارت فرقه مجاهد رانیاس ییرها یزنان برا تهیکم تیشور و شعف انجمن نجات شعبه خوزستان موجود

چند عضو خانواده  ای کیشده که هر کدام  لیتشک ییااز زنان و خانواده ه تهیکم نیا یدارد. اعضا یخلق را اعالم م

 فرزندانشان تالش نموده اند. یآزاد یبرا انیسال نیا یبرند و ط یبه سر م یفرقه ضد انسان نیآن ها در اسارت ا

خلق را  نیسران فرقه مجاهد یکنترل یها وهیآزاد و به دور از ش یکه بشارت مکان یانتقال اعضا از عراق به آلبان 

ملل متحد و به خصوص  یایساریفرقه با کم نیا یاسیس یها یگر یزد و بندها و الب لیداد متأسفانه به دل یم دینو

 یکه فرد پناهجو الجرم م یپناهندگ نیاعضا برخالف قوان وشد  لیتبد یگریعمالً به اسارتگاه اشرف د کایدولت آمر

 نیملل متحد باشد عمالً و مجدداً و ا یایساریکم میطرف حساب مستق یو قانون یادار یهاو کار یبه لحاظ حقوق ستیبا

 ریو ز یشرمانه در خاک آلبان یکه ب یفرقه قرار گرفته اند به طور نیا بکاریتحت اسارت سران فر یبار در خاک آلبان

 دیکه با تهد نیدهند. مضاف بر ا یاسارتگاه اشرف سه را م یشعار راه انداز یو دولت آلبان ایساریکم نیگوش مسئول

 گردند. یم شانیاعضا مانع از تماس آن ها با خانواده ها یپناهندگ یقطع مستمر

آن ها در کمپ  یکیاستراتژ گاهیسران فرقه از خاک عراق و پا ینیخانواده ها در عقب نش لیبد یبا توجه به نقش ب 

و مقاومت و  یستادگیخانواده ها به عنوان کانون ا داتیفرقه بارها به تهد نین اکه سرکردگا ییاشرف و از آنجا

 یبرا شتریو ضرورت تالش هر چه ب یخاص آلبان طیشرا نبر اعضا اذعان کردند و با در نظرگرفت یعاطف یرگذاریتأث

 زنان از بطن خانواده ها در دستور کار قرار گرفت. تهیکم کی لیدربند تشک رانیاس یآزاد

 را در دستور کار خود قرار داده است: ریزنان در گام اول موارد ز تهیکم

وابستگان  تیبه آن ها در خصوص وضع یدربند و اطالع رسان رانیمادران و خواهران اس هیبا کل دارید -1

 رشانیاس

وقفه از  یب تیو حما یخلق در کشور آلبان نیفرقه مجاهد بیفر یها وهیدر رابطه با ترفندها و ش یافشاگر -2

 جدا شده یاعضا

 یملل متحد و رهبران و سران کشورها یایساریو کم یحقوق بشر یبا سازمان ها یمکاتبه و نامه نگار -3

 ییاروپا

 دربند رانیاس یبا حضور خانواده ها انهیو جلسات افشاگرا یاعتراض یها ونیاکس یبرگزار -4

 دربند آن یاعضا یتمام یخلق و آزاد نیمجاهد یستیتر فرقه ترور عیهر چه سر یبه فروپاش مانیا با

 خلق مرتبط با انجمن نجات شعبه خوزستان نیدربند فرقه مجاهد رانیاس ییرها یزنان برا تهیکم
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 یدر آلبان ریعضو اس زادهیقل یعلخواهر بزرگ 

 

 1396مرداد  18 - النینجات مرکز گ انجمن

شهربانو، ( و خواهرانت )بتول، نی)حجت و حس تیحالت خوب باشد. خانواده ات، پدر، برادرها دوارمیجان، ام یعل زمیبرادرِ عز سالم

 حالشان خوب است. لیو همه فام تیو خواهرزاده ها تیفاطمه و زهرا( و برادرزادها ت،یکفا

 ادتهی شت،یآمدم پ نیعراق به اتفاق مامان و حس یخواهربزرگت هستم. چند سال قبل، تو هیخوبم، من مرض یداداش نم،ینازن

 شد؟ یقولش. چ. مرد و میآ یم یگفت ،یداده بود یبه مادرمان چه قول یداداش

 د؟یقدر طول کش نیجان چرا آمدنت ا یعل

به قربانت برود،  یتنگ شده، آبج یلیخ تیحرف ها ت،یات، خنده ها افهیق یاست دلم برا نیسنگ یلیخ مانیبرا تیدور برادرم

 انتظار و غربت؟ ،یهمه دور نیا یآخه به چه جرم

 یم یلحظه شمار دنتید یکه برا یخانواده ا شیو پ رانیشت به ابازگ یبرا میکه تصم یدان یخودت را گناهگار م یچه جرم به

 ؟یکنند را عقب انداخت

 بهروز و روزبه  ه،ی! سم؟یشود فراموششان کن یمگر م ؟یدار ادیرا به  تیها خواهرزاده
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کرد و منتظر  یدعا م تیبه فکر تو بود و برا شهیرسانند. آقا رضا تا قبل از فوتش هم یسالم م تیجان همه خوبند و برا ییدا

روزگارمان خوب  ست،ین یغم میجان ما تا خدا را دار یعل یرفت و من و بچه ها را تنها گذاشت. ول امرزد،یب شیآمدنت بود. خدا

 نیبه نام ماه ییبایحاال دختر ز میدختر کوچولو هیسم ینیبب ییجان کجا ییگرفتند. دا ساماناست. بچه ها بزرگ شدند و سر و 

 دارد. روزبه و بهروز هم ازدواج کردند.

تو را در کنار خودمان احساس کرده  شهیهم یول یستیکه در کنار ما ن نیو غم با وجود ا یچه شاد یدر تمام لحظات زندگ زمیعز

را  گریما همد م،یکن یعوض نم ایرا با دن یقلب مان که تو هست نیو خاطره ات و ما ا ادتی. یچرا؟ چون در قلب ما هست میا

 ما باش و فراموشمان نکن. ادی. به یتا تو برگرد یجان منتظرتم داداش یعل م،یدار

 

کنم مثل آن روز که در عراق  یشناسد. از تو خواهش م یمهربانم دوستت دارم با صداقت. عشق خواهر و برادر فاصله نم داداش

. آن ینجات بده یکنم که خودت را از دست فرقه رجو یافتم و التماست م یم تیپاها ریافتادم اآلن هم به ز تیپا ری)اشرف( ز

 یرانیو ا رانیو از جامعه ا ستندین شیب یبردند بدان که آن ها سراب غمایقشنگت را به  یآرزوها یو حت تیها تمام عمر و جوان

 یم دتانینو یدر آلبان یپوچ و توخال یکه حاال وعده ها دندیبه کجا رس یبرتیها در اشرف و ل یهستند. رجو یمطرود و منزو

 دهند؟
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 یآن هم در اروپا از دستشان چه  کار یمثل آلبان گانهیب یکه حاال در کشور دند؟یقتل و کشتار به کجا رس ،یهمه دشمن نیا با

و حرف  ستندین شیب یکار تیو جنا یستیفرقه ترور کیثابت کردند که  ایاست که خودشان را به دن نیاز ا ری!؟ غدیآ یبرم

 است؟ یپوچ و خال ،یتکرار شانیها

و وطن  انتیخودشان دکان چهار نبش خ یبرا یشب باز مهیخ ییفرقه ضاله سال هاست باپرپا نیجان، قربانت بروم ا یعل

 مرگشان کرده اند! شیسوزد و فقط شما را پ یکس نم چیه یراه انداخته اند، دلشان برا یفروش

 دارم. ازین یلیکه به وجودت خ ایسال ها دارم ب نیگفتن تو ا یبرا یادیز یها حرف

 سال ها گذشته است. دمیکه تو را د یبار نیدل خواهر، از آخر زیعز

 بود و جداشدنمان چه تلخ. ینیریچقدر لحظه ش میدو ساعت که در کنار هم بود آن

 نبرده ام! ادیدارم و از  ادیمظلومت را هنوز به  افهیق آن

 و غربت. ییجدا یبس است روزها گریخوشگلم د ای. بمیو مثل آن روزها دور هم جمع شو میتا در کنار هم باش ایجان ب یداداش

 .ریخودت را بگ میما باش و تصم ادیبه  ی. هر چند فرسنگ ها از ما دورمیتو هست ادیباشد ما به  ادتیجان،  یعل

 .… زمیبوسمت عز یاز راه دور م و تینها یداداش مهربان و با احساسم بروم، دوستت دارم ب یفدا

 هیمرض خواهرت
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 : سیدر پار یرجو میبه مراسم مر انیرانیواکنش غالب ا

 میخلق متنفر نیاز مجاهد ما

 1396مرداد  19 - نکینترلیا رانیا تیسا

 ؛یستیونیصه شکدهیاند اذعان

 دانند یرا خصم خود م نیمجاهد انیرانیا همه

دانند که با   یم «ییها  انتیخ»انقالب را مجموعه  یروزیپس از پ نیرفتار مجاهد رانینوشت: مردم ا انیموشه دا شکدهیاند

 مانده است. یها با دشمن وطنشان همچنان در اذهان باق  آن یتلخ همراه  اوج گرفت و خاطره نیاز صدام حس تیحما

و نفرت  نیگروه مجاهد رامونیپ یلیدر تحل «انیموشه دا» شکدهیدانشجو، اند یخبرگزار یها  رسانه گریگزارش گروه د به

نشست ساالنه خود را در حومه  یماه جوال لیاوا نیوابسته به مجاهد یمقاومت مل یآن نوشت: شورا یاز اعضا یرانیها ا  ونیلیم

 برگزار کرد. سیپار

 ندگانیبه همراه داشت و حضور نما رانیا یاجتماع یها  را در شبکه یتند و انتقاد عموم یها  نشست واکنش نیا یبرگزار

 کیتحر یبرا کایعربستان و آمر یها  از تالش یکرد و به عنوان مدرک دیخشم را تشد نیشده ا ادیدر نشست  کایعربستان و آمر

در نظر  «انتکاریخ» انیرانیا یکه به طور گسترده از سو یستیاز سازمان ترور تیحما قیاز طر رانیدر ا یاسیس یها  یدگرگون

 گرفته شده، مشاهده گشت.

به شدت باهم  یالدیم 79در سال  یانقالب اسالم یروزیپس از پ یمدت کوتاه دیو حکومت جد نینوشت: مجاهد شکدهیاند نیا

جمهور وقت  سییر «نیصدام حس» میخود را به عراق انتقال داده و با رژ یها  تیفعال شتریب نیمجاهد جهیشدند و در نت ریدرگ

 عراق هماهنگ شدند.

شرکت  رانیا هیارتش  عراق عل اتیعمل نیدر چند یو عراق حت رانیدر دوران جنگ ا یالدیم 80گروه در دهه  نیا یاعضا

 ها را خائن برشمردند.  آن انیرانیاز ا یاریبس رایز ردیصورت گ رانیها در ا  از آن یکم تیکار موجب شد تا حما نیکردند. ا

سازمان در امور خرابکارانه وجود  نیبر دخالت ا یمبن یمدرک چیه زین ریاخ یها  مزبور، در سال یستیونیصه شکدهیاند یعااد بنابر

هماهنگ  رانینظام ا رییتغ یبرا کایدر اروپا و آمر یاسیس تیخود را به طور عمده بر فعال تیسازمان فعال نینداشته اما در عوض ا

 است. یشیفقط نما یاسیس تیفعال نیمنتقدان معتقدند ا ،حال نیکرده است. با ا
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از  یو حضور برخ سیگروه در پار نیسرکرده ا «یرجو میمر»و حضور  نینشست مجاهد یمطلب با اشاره به برگزار نیادامه ا در

 یرود»و  «برمنیجرج ل»در سازمان ملل متحد، سناتور  کایآمر نیشیپ ریسف« جان بولتون»چون  ییکایآمر استمدارانیس

 شیآمده است: همانطور که پ یو کاربران شبکه اجتماع رانیدولت ا یها  مقام دیو واکنش شد ورکیویشهردار سابق ن «یانیجول

 یاعضا یرانیبود. کاربران ا رانیا هیوقت عراق در جنگ عل میها با رژ آن  یسازمان بابت هماهنگ نیبر ا یشد انتقاد اصل  یم ینیب

حمله  1987در تابستان سال  رانیم بعث به شهروندان ایبا رژ یکه با همکار دندینام «انتکاریخ»و  «هنیخائنان م»سازمان را  نیا

ها را  را فراموش نکرده و آن  یخیائتالف نادرست تار نیا رانیکردند که مردم ا دیتأک یرانیاز کاربران ا یاریکردند. بس ییایمیش

حمله کردند.  زین یسعود ستانها در غرب و عرب  گروه به طرفداران آن نیتنفر نسبت به ا انیبا ب یانریبخشند. کاربران ا  ینم

 کردند. اسیرا با داعش ق نیاز کاربران مجاهد یاریبس

 کیها  هستند، آن  سمیترور هیو حقوق بشر عل یدفاع از دموکراس یمدع یغرب یکه کشورها یکردند در حال  یعنوان م منتقدان

 اند.  گناه  بوده را حفظ کرده یب ینظام ریکه مسئول مرگ هزاران غ یستیسازمان ترور

ها   نشان از شدت خصومت نسبت به آن سیدر پار نینشست مجاهد ینسبت به برگزار نانهیخشمگ یها  اساس، واکنش نیا بر

 منتقدان نظام دارد. یحت ،یرانیدر شهروندان ا

از صدام  تینگرند که با حما  یم ییها  انتیرا مجموعه خ یانقالب اسالم یروزیروه پس از پگ نیرفتار ا رانیمردم ا تیاکثر

 مانده است. انیرانیتلخ در اذهان ا یا اوج گرفت و بسان خاطره  نیحس

 هیعل یقانون ریجرم غ كیرا به عنوان  نیاز مجاهد تیهرگونه حما انیرانیا مطلب آمده است: نیخاتمه ا در

 .رندیگ  یدر نظر م یغرور مل

 ویدانشگاه تالو ان،ینقل از دانشکده موشه دا به
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 هستند زانشانیعز اوری شهیخانواده ها هم

 

 1396مرداد  21 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 یاحمد چکشبرادر عضو دربند  زاده یعتیقاسم شر یبا آقا دارید

وقت است  یلیگروه خ نیا یدوام نخواهد آورد و فروپاش نیفرقه مجاهد نیا"گفتند:  یم یخاص یبا انرژ شانیا دارید نیا در

 ینجات آن ها کوتاه یو هر کجا که الزم باشد برا میگرفتار در فرقه هست یاعضا اوریو  اری شهیشروع شده. ما خانواده ها هم

خود صادق نبوده اند و همواره تالش نموده گاه با افراد  چیکه ه دید میخواه میرا دنبال کن هفرق نیا ی نهیشیکرد. اگر پ مینخواه

به ماندن نموده است. در  دیو دروغ، اعضا را تهد هیرا وارونه جلوه دهند اال کار خودشان را. سازمان فقط با توج زیاند که همه چ

 .استبر همگان واضح  یرجو اهیو کارنامه س انتیخ انیسال نیا

کند،  یحق، آنان را محروم م نیشود و از ا یم شانیخود با خانواده ها یفرقه مانع ارتباط اعضا نیاست چرا ا نیا یاساس سؤال

 یبرا یخوب طیشرا میپندارند چگونه انتظار داشته باش یخانواده ها را دشمن م یخواسته خانواده ها است. وقت نیتر ییابتدا نیا

هم  م،یبا آن ها مالقات داشته باش میدرخواست دار یپناهندگ یایساریمهم چنان از ارگان ها و ک مادر درون فرقه باشد.  روهاین

 ".ندیخود را بنما یسع یرجو یاز اسارت فرقه  زانمانیعز یدر جهت نجات و آزاد نیچن

آزاد و بازگشت به کانون  یایو پا گذاشتن در دن یبرادرشان از چنگال فرقه رجو یآزاد شان،یضمن تشکر از ا دارید نیا انیپا در

   .میخانواده را خواستار شد
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 ،یمغز یعشق، ترور، شستشو

 یرجو یحفظ اعضا در حصار فرقه  عوامل

 

 1396مرداد  21 -نجات مرکز فارس  انجمن

وجود  ریفرقه دو مس نیگرفتار شدن در ا ی(، عموماً برایرجو یخلق )فرقه  نیگان از سازمان مجاهد افتهیشهادت نجات  به

 داشته است.

 غاتیتبل بیخود فر یواال یآرمان ها ریمبارزات جذب آن شدند و تحت تاث نیآغاز یدر سال ها شترشانیکه ب گروه اول: 

 خلق را خوردند. نیمجاهد

فرقه،  یریعضوگ ی بکارانهیفر یروش ها قیسازمان درآمدند و از طر تیبه عضو ریاخ یدر سال ها شترشانیکه ب دوم: گروه

 فرقه مانده اند. نای گرفتار که هاست سال و خوردند …مهاجرت و شغل و اقامت در اروپا و شتر،یچون درآمد ب ییوعده ها بیفر
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 یخلق چنان او را در برم نیکنترل گر و سرکوب گر مجاهد ستمیس د،یآ یدرم یرجو یفرقه  تیکه فرد به عضو نیمحض ا به

 یترور، عشق، شستشو”با عنوان  یدر کتاب نیشود. دکتر الکساندر است یم رممکنیفرد غ یکه ترک کردن گروه برا ردیگ

در  یاست که و ییاز فرقه ها یکیخلق  نیدهد. سازمان مجاهد یعملکرد ساز و کار فرقه ها را شرح م یچگونگ ”یمغز

 شیبوده است درپژوهش ها یستینیلن ستیمارکس یعضو فرقه ا ،یمورد مطالعه قرار داده است. او که خود روزگار قاتشیتحق

رهبر  یظاهر یمهربانرابطه در عمق  نی. در ااست ناسالم یِوابستگغالباً  دانیرهبر فرقه و مر انیرابطه مدهد که  ینشان م

خفقان آور  یکه فضا ییاعضا یو غمزدگ یجگی و –شود  یم دهید یرجو میدر ظاهر مر خوبی به معمول طور به چه آن –فرقه 

 زند. یموج م یکنند، دوگانگ یفرقه را تحمل م

 یکه در فضا ییاعضا ک،یجامعه شناس آکادم کیبه عنوان  یو یبعد یو پژوهش ها نیالکس است یشخص یتجربه  بنابر

به خانواده، دوستان و  یهستند، وابستگ یمنزو یکه به لحاظ اجتماع ،یفرقه رجو یکنند به مانند اعضا یم یفرقه ها زندگ یدرون

 لیمطلق است که باعث عدم تما یفضا نینامد و هم یم گروندگان مطلقرا  دافرا نیا یدهند. و یرا از دست م یعاد یزندگ

 شود. یآن، م یدئولوژیافراد به ترک فرقه و ا نیا

دهد:  یم حیتوض نیبلکه در خود فرقه ذوب شده اند. چنانچه دکتر است ،یفرقه ا دیخلق نه تنها در عقا نیمجاهد یاعضا

که فرقه  یاز بهشت )نا( امن یو ارعاب هستند بدون آن که راه برون رفت یفشار روان جادیبر ا یمبتن ،یمغز یشستشو یندهایفرا"

 "کرده است وجود داشته باشد. جادیا

خود  یاست. نشست ها یدر عراق، فرانسه و اکنون در آلبان شیدر قرارگاه ها یرجو یحاکم بر فرقه  یهمان فضا قاًیفضا دق نیا

از  یاز خواب و استراحت، تجرد اجبار تیمحروم ،یبرنامه کار اجبار ،یسلسله مراتب سازمان یبه واسطه  یمینظارت دا ،یانتقاد

 است. دیو استرس و تهد فشارپر از   یفضا نیحفظ ا یابزارها

کند،  یرا قطع م ایشود که رابطه فرد با دن یاز رعب و وحشت م یفضا که منجر به حالت نیا": سدینو یباره م نیدر ا نیاست دکتر

 یبسته با حصارها یکه در جهان ر،یساده لوح شکل پذ داًیتابع  و شد داًیشد دیمر نیناسالم به رهبرگروه است. از ا یحاصل وابستگ

در  یداده است، به راحت یاز گروه هرگز انجام نم رونیکه قبالً در ب ییتوان خواست که کارها یم است،ارعاب گرفتار شده  یآهن

 "انجام دهد. ندهیآ

فرقه مرتکب نشده اند.  یکتاتورید ستمیشوند که تا قبل از ورود به س یم یمتعهد به انجام اقدامات جیاعضا به تدر ب،یترت نیبد

 یسناد رسماز ا یاریخلق مرتکب شدند که در بس نیمجاهد یها که اعضا یخودسوز ،یانتحار ،یستینمونه، اقدامات ترور یبرا

 یچون وزارت امور خارجه  یآمده است، از جمله در منابع لیگروه به تفص ی خچهیو تار بقسوا یدرباره  یالملل نیب ینهادها

 و .. کایحقوق بشر، وزارت دفاع امر دبانید کا،یامر

شود.  یو کنترل م ردیگ یو انحصارطلب شکل م کیزماتیکار یخواه توسط رهبر تیتمام ستمیس کی ن،یدکتر است ی دهیعق به

 یدئولوژیا کیکه با  ردیگ یکننده شکل م یسخت و منزو یبر اساس سلسله مراتب یساختار به شدت خشک و انحصار نیا
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 یمنزو یرا برا یذهن و القائات خشن یشستشو یندهایسلسله فرا هبرشود. ر یم تیخواه و انحصار طلب ارائه و حما تیتمام

کند و آن ها که اکنون به صورت  یتواند از آن ها بهره کش یم یآن، به راحت جهیکند، که در نت یم ایمه دانیکردن و کنترل مر

 دهند.  یاز خود نشان م یدگخود، سرسپر یشخص یزندگ یازهایهستند، بدون چون و چرا و بدون توجه به ن ریبالقوه شکل پذ

رهبران از  نیا یو ی دهیبرد. به عق ینام م یمسعود رجو و میاز مر زیخواه ن تیتمام یدر فهرست رهبران فرقه ها نیاست الکس

 یعاطف یوابستگ یبرا یاساس یدیکنند، چرا که آن را تهد یم یرجلوگی – یدرون ای یالیخ حتی – یهرگونه وابستگ یریشکل گ

 یدر فرقه   یرجو میمر": سدینو یم یرجو یسران فرقه  یدانند. او درباره  یم اند،کرده  لیکه خود به اعضا تحم یناسالم

 ”کیدئولوژیمادر ا”کرد و به عنوان  یعمل م یمسعود رجو یعنیرهبر آن  یپوشش برا یخلق به عنوان نوع نیمجاهد یاسیس

 "شد. یگروه شناخته م

 یارائه م ییها افتیکنترل ذهن ره یندهایفرا قیعم ریدرک تأث یبرا نیاست ،”یمغز یترور، عشق، شستشو”کتاب  در

افراد هم ممکن است در دام فرقه ها گرفتار شوند  نیو باهوش تر نیشجاع تر یحتدهد که  ینشان م یکند. و

 لیدل نیبه هم از آن فرار کنند. ای کنندو ممکن است که سال ها به طول انجامد تا موفق شوند فرقه را ترک 

 شوند. یم افتیکرده  لیاز افراد باهوش و تحص یادیخلق شمار ز نیمجاهد یفعل یجدا شده ها و اعضا انیاست که در م

 یتفکر انتقاد یتنها آموختن مهارت ها"کند که:  یم یریگ جهیخلق نت نیچون مجاهد ییفرقه ها یکتاب با بررس ی سندهینو

 یکه م یخاص یها زمیمکان دیمهارت ها الزم و مهم است اما با نی. هر چند که استین یاز چنگال فرقه ها کاف ییرها یبرا

 یمزدا پارس                                                ".میبشناس زین ندما را متوقف کن یتوانند قدرت تفکر انتقاد
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 در دفتر انجمن نجات یرزائیم یحضور خانم عل

 

 1396مرداد  21 -نجات مرکز گلستان  انجمن

 شانیعناصر خود را مربوط به خانواده دانسته و قطع ارتباط عناصرش با خانواده ها زشیکه تمام شکست ها و ر یفرقه رجو سران

ها  ییکایو شکست او که منجر به تصرف عراق به دست امر یرو بعد از جنگ صدام بعث نیخود قرار داده و از ا یکار تیرا در اولو

را به ظاهر قبول دارند، لذا  یدهند که احساسات خانوادگآن که به اربابان خود نشان  یبرا زین ی(، سران فرقه رجو2003شد )سال 

 یتعداد ب ییمنجر به جدا زین دارهاید نیداشته باشند که هم ییاز خانواده ها اجازه دادند با فرزندانشان مالقات ها یبه تعداد

بار که پدران و  نیتند و ابس یواقع یخانواده ها یدرها را بر رو یاز عناصر آن شد که باز هم سران دروغ پرداز رجو یشمار

رفتند، سران  یبرتیاشرف و ل یمالقات به عراق و به دور حصارها یبرا یمادران و فرزندان عناصر محصور شده در فرقه رجو

 .دالقاب بوده و هستن نیا ستهیکه خود شا دندیآن ها را مزدور و عامل فساد نام یخائن فرقه رجو
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 شیبار به اتفاق مادر و عموها و زن عموها نیبود که چند ییاز خانواده ها یکی زین یرزائیم یدختر رضا عل یرزائیفاطمه م خانم

و نوازشش به  یکه بعد از تولد، از مهر پدر یپدر ند،یرا با پدر خود مالقات نما یساعت کیبه اطراف اشرف رفتند تا بتوانند حداقل 

 ند.مدت احساس کن نیرا در ا یپدر هیسا ددور بودند و نتوانستن

 نیب یبر استمداد از نهادها یخانواده اش مبن یدرخواست ها یباشند برا یکه اکنون ازدواج نموده و صاحب فرزند م یرزائیم خانم

با برادرم گرفتند  یپدرم تماس کوتاه شیتا چند ماه پ": ندیگو یبه منظور مالقات با پدرش به دفتر انجمن نجات آمده و م یالملل

 یصدا یرا بشنوم ارتباط قطع شد و نتوانستم حت شیبه من دادند تا حداقل بعد از سه دهه بتوانم صدا را یکه برادرم گوش یو زمان

 "او را احساس کنم.

آورد. او  یرا به درد م یا نندهیکه دل هر ب ندینما یم زین هیکنند شروع به گر یمطالب را عنوان م نیکه ا یدر حال یرزائیخانم م 

ساعت اجازه مالقات به ما  کی یفقط برا میو از آن ها خواست مینوشت یالملل نیبه مجامع ب یادیز ینامه ها"دهد:  یادامه م

و نه  یالملل نیب یمتأسفانه نه سازمان ها یول میدر آغوشش بکش کیو از نزد مینیسال چهره او را بب 30بعد از  میبدهند تا بتوان

و  میبه عراق رفت یدفتر انجمن نجات بود که چند بار قیانجام ندادند و فقط از طر مانیبرا یمرتبط با آن کار یارگان ها

 "شوم را نثار ما کردند. یکه واقعاً شرمنده م کیبلکه با الفاظ رک ندادندرا  یاجازه ا نیبه ما چن نیمتأسفانه سران سازمان مجاهد

عنوان به عناصرش اجازه مالقات  چیکه به ه یبه فرقه ا یمللال نیب یچرا سازمان ها"پرسد:  یدهد و م یادامه م یرزائیم خانم

 مالقات بدهند؟ یبرا یتوانند دستور یدهد، نم یبا خانواده را نم

 "اجازه مالقات به ما بدهند؟ یتوانند حت یدارند که نم سمیرجو ییفرقه ا نیقوان یدر برقرار یسود یالملل نیب یمگر سازمان ها 

 یرزائیمانند خانم م ییخانواده ها ارندیدهد. بس یبه او امان نم هیباشد چرا که گر یقادر به صحبت کردن نم گرید یرزائیخانم م 

 یو اکنون که فرقه رجو افتندین یاند ومتأسفانه جواب مودهیراه را پ لومترهایساعت مالقات فرسنگ ها و ک کیحداقل  یکه برا

 گذارد؟ یمالقات خانواده ها باز نم یخود را برا یچرا درها دینما یرا م ییوپاکشور ار کیدر  یآزاد یادعا

که  ندیفرقه خائن را بنما نیاز ا ییاعالم جدا شانیاز عناصر خود ترس دارند که هنگام مالقات با خانواده ها یسران فرقه رجو ایآ 

در اصالت آن فرقه  دیندارد و با یماندن عناصرش پوچ بوده و ارزش یآن ها برا غاتیشود که تمام تبل یصورت مشخص م نیدر ا

 باشد شک کرد. یکه کامالً مشخص م

عناصر  نیشده ازدواج در ب یمطرح نمودن برنامه مهندس یحت یمتیرفته تا به هر ق یعضدانلو با تمام قوا به آلبان میکه مر اکنون

 یدر آلبان یآزاد زیکه طعم ناچ یبود. عناصر فرقه رجو زیآن ن یمنتظر عواقب بعد دیکند، با یریعناصرش جلوگ زشیخود، از ر

 یستیفرقه ترور نیاز عناصر ا یتعداد ییهر روز منتظر جدا دیبروند و با سمیرجو یبردگ وغی ریز همحال است ک گریاند د دهیراچش

 خواهد بود. کینزد یا ندهیدر آ یکن شدن فرقه رجو شهیبود. انشاهلل ر یو ضد بشر
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 نفرات با خانواده ها رو به رو نمودن

 یفرقه رجو دیترفند جد

 1396مرداد  23 -نجات مرکز گلستان  انجمن

و نشان دادن  شتریب یبیعوام فر ی( برایالدیم 2003)برابر با  1382بعد از آن که در سال  نیمجاهد یسازمان ضد بشر سران

 یخانواده ها باز نمودند و به پدران و مادران یرا بر رو اسارتگاه اشرف یاقدام متهورانه درها کیخود، در  یوجهه به ظاهر انسان

قلعه مخوف  نیفرزندانشان منع نمود، اجازه مالقات با فرزندانشان در داخل ا داریکه بعدها بالفاصله نام مزدور به آن ها داد و از د

را نمودند که در  یرجو یستیاز فرقه ترور یتینارضا ایو  ییاز عناصر آن اعالم جدا یاریتعداد بس دارهاید نیبعد از ا قاًیرا داد. دق

 زیبا خانواده ها شد که تا به امروز ن داریهر نوع مالقات و د یبر رو تیزندان بزرگ بشر نیا یمنجر به بسته شدن درها تینها

 یواقع یقات با خانواده هابرد متأسفانه عناصر آن اجازه مال یفرقه ضاله در اروپا به سر م نیبا وجود آن که ا یادامه دارد و حت

 خود را ندارند.

از حال  افتنیاطالع  یبرا یالملل نیمختلف ب یآن که بتوانند از نهادها یبرا یرجو یقلعه الموت انیزندان یاز خانواده ها یاریبس

ساعت اجازه مالقات از سران فرقه ضد  کی یبرا یو از آن ها بخواهند حت رندیبگ یکمک یو روز فرزندانشان در داخل فرقه رجو

نوشتن درد دل خانواده ها  نیکنند که ا ینموده و از حال و روز خود باخبرشان م یکسب کنند، با آن ها نامه نگار یخانواده رجو

 یرجو سران فرقه یبیها و عوام فر انتیافشا نمودن خ یمختلف دولت ها که از طرف یو اشخاص و رؤسا یالملل نیمجامع ب یبرا

اقدام  کیدر  ند،یخانواده ها را در نطفه خاموش نما یبتوانند صدا هآن ک یرو برا نیو از ا امدهیباشد به مذاق آن ها خوش ن یم

. صد البته تمام ندینما یخانواده خود م هیعل ییباال مجبور به نوشتن متن ها ییفرزندان آن ها را با ارعاب و ذهن شو یانسان ریغ

به  یتوان به سادگ ینمودن چند نمونه از آن ها م سهیباشد که با مقا یم سمیشده از طرف سران ملعون رجو کتهینوشته ها د نیا

باشد که در حق عناصرشان  یشده آن ناجوانمردان م یمهندس انتیخود نشان از خ نیبرد که ا یآن ها پ یشباهت نوشته ها

 دهند. یانجام م

در برابر خانواده دارد،  نیمجاهد یگذشته که نشان از حقارت سران سازمان ضد بشردر چند روز  یگیر یبرات عل یها نوشته

با فرزند  داریخواسته کوچک خانواده که همانا د کیباشد که تنها در برابر  یو ضد خانواده م یرانسانیفرقه تماماً غ کیاز  یحاک

عناصر خود انجام  یکه بر رو ییها ییکند و با مغز شو یمرتبط م دشانیخود و اهداف پل لطغ یها استیباشد را به س یخود م

قصد دارد تا فاصله  انهیگرا ثیروش خب نیو با ا دینما یدهد آن ها را وادار به مقابله با احساس پاک پدران و مادران خود م یم

 یبه درست شهیپ انتیفرقه خ نیاز ا دهید بیآس یخانواده ها امکه خوشبختانه تم دینما جادیخانواده ها و فرزندانشان ا نیب یا

سه دهه  نیکنند. چرا که آن ها در طول ا یآن ها تره هم خُرد نم یها کتهید یدانند و برا یتمام اهداف خائنانه سران آن را م

 رنجاند. یخورده آن ها را نم زخمموارد و حقه ها، دل  نیتر از ا فیرو به رو شده اند و چه بسا کث ییترفندها نیبا چن اریبس
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حرکت سران  نیکه با دفتر انجمن نجات داشت، ضمن محکوم کردن ا یباشد در تماس یم یکه برادر براتعل یگیر ینعلیحس یآقا

مرتبط  یاز سازمان ها و ارگان ها یلیبا برادرم رفته ام و با خ دارید یبار خودم به عراق برا نیاعالم نمود که من چند یفرقه رجو

از قول  یسران فرقه رجو نمیب ینکرده ام و اآلن که م افتیدر یکرده ام و متأسفانه تاکنون جواب ینامه نگار یبا فرقه شوم رجو

 یم یستیباند ترور نیسرکرده ا فیمن از افکار کث یاگاه زیآن ن لیشوم و دل یرا عنوان نموده اند ناراحت نم یبرادرم خزعبالت

باشند  یم یسران فرقه رجو نینخواهد کرد و ا یبا ما کوتاه داریوقت نسبت به خانواده خود و د چیدانم که برادرم ه یباشد و م

 متن نموده اند. نیاقدام به انتشار ا یبیعوام فر یبر زیشوند و اکنون ن یمالقات ها و تماس ها م نیکه مانع از ا

 نیب یحاضر است باز هم به تالش ها ریر دروغ و تزوفرقه سراس نیبرادرش از ا ییرها یکه برا دیگو یدر ادامه م یگیر یآقا

فرقه  یسران ضد بشر یها تینجات دهد و راز جنا نیاطیش نیرا از چنگال ا یکه بتواند برات عل یخود ادامه دهد تا روز یالملل

 برمال سازد. انیتمام جهان یرا برا یرجو

 یترفندها نیا یاصل لیقرار گرفته که البته دل یاهداف پوچ نیکه مورد چن ستینبوده و ن یتنها خانواده ا یگیر یآقا خانواده

 یارتباط عناصر خودش با پدران و مادران که در پ ایو  یخانواده ها به آلبان متیاز عز یریجلوگ یبرا شتریب زین یسران فرقه رجو

گاه  چیکه ه دینما یشده م نییتع شیاز پ یها لهیح نیرا وادار به چن نیخائن نیباشد که ا یم فرادا ییو اعالم جدا ییآن رها

 نیخاطر از ا نیدارند و به هم قیو دق یاطالع کاف یخانواده ها نبوده و همه آن ها از اهداف شوم سران فرقه رجو دییمورد تأ

 ندارند. یخزعبالت رنج

 

 



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
72 

 
  

 

 اقتدار؟ ایقجر، عجز  میبا مر ییکایامر یسناتورها دارید

 

 1396مرداد  23 -نجات مرکز لرستان  انجمن

 یکشور آلبان تختیپا رانایدر ت کایخواه آمر یجمهور یمختلف مالحظه شد سه نفر از سناتورها یکه در اخبار و رسانه ها همچنان

 داشته اند. دارید نیمجاهد یاعضا ریو سا یرجو میبا مر

 بوده است. یاز کشور عراق به آلبان نیمجاهد یاز انتقال اعضا یو خوشحال تیابراز رضا دارید نیمهم و برجسته ا یمحور ها از

را  هنیدر جوار خاک م یمسعود رجو یو پرچمدار یخود به رهبر ریناپذ یامان و مبارزه خستگ یصحنه رزم ب نیکه مجاهد نیا

و  میو مر نیخود مجاهد یاست، براداده  حیفرار را بر قرار ترج یتا باد نبرد و به سمت آلبان دهیرها کرده و کاله خود را سفت چسب

شود، خود پاسخ  یمحسوب م شانیبه آرزو دنیو رس یروزیپ یبه نوع کایمصرف گذشته آمر خیتار یسناتورها یبرا نیهمچن

 ”اقتدار؟ ایقجر، عجز  میبا مر ییکایآمر یسناتور ها دارید. ”مطلب است تریبه ت یروشن

 اقتدار و در اوج بودن. ای میکن یتلق یعجز و درماندگ یمالقات را از رو نیروشن است که ا یتا حدود پس

رفتن  رونیب یبرا کایقجر از آمر میتقاضا و درخواست عاجزانه مر ،ییکایامر یمالقات سناتورها گریاز موضوعات مهم د نیهمچن

 تحت نام نقض حقوق بشر. انریقرار دادن سپاه پاسداران و محکوم کردن ا میو تحت تحر هیاز سور رانیا یروهاین
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از پنج سال به  شیسال به طور عام و ب یاز س شیب یو قدرت جهان ضایو ب دیبا تمام  کایاست که آمر یطیدرست در شرا نیا و

 شود. یتر و ناکام تر م وسیبرنداشته بلکه هرروز مأ تیموفق یبه سو یگام یاست و نه حت زیدر حال ست رانیطور خاص با نظام ا

خود را اعالم نمود و با تمام اقتدار در مقابل  یحضور مستشار هیدر سور یبه صورت علن رانیکه نظام ا هیآغاز بحران سور از

حاال شکست مفتضحانه  نیتا هم جهیکرد و نت یستادگیا تشانیتحت حما یها ستیمزدور و ترور یروهایو ن لیو اسرائ کایامر

 یبوده است به گونه ا رانیشکست و تار و مار شدن داعش و اثبات اقتدار ا کا،یآمر انهکار تیو جنا انهیمداخله جو یها استیس

آه و فغان  نیشود. همچن یم هیدست به دامان روس یو لبنان عاجز، درمانده و گاه هیاز سور رانیعقب راندن ا یبرا کایکه امر

و سردار  رانیرهبر ا ریو تصاو رانیشدن پرچم ا راشتهو لبنان، و براف هیدر سور رانیهفته در خصوص نفوذ ا نیدر هم لیاسرائ

 باشد. یادعا م نیا دیمؤ لیبه اسرائ کینزد یدر مرزها یمانیسل

 :گریاز منظر د ”اقتدار ایعجز  ،یرجو میبا مر ییکایآمر یسناتورها دارید”مطلب  تریموضوع ت یبررس

در دست  کایپر واضح است که هرگاه حکومت امر کا،یروشن و اعالم شده احزاب حاکم بر آمر یها استیها و س لیاساس تحل بر

 داتیخشونت طلبانه، تهد یها استیگسترش دامنه س ،ییجنگ طلبانه، اقتدار گرا یها استیباشد عموماً س یخواهان م یجمهور

 نیکند. در ا یم دایباشد و عمالً نمود پ یبارز آن م یاز شاخص ها و عملکردها رهاکشو ریدر امور سا ینظام یجنگ و دخالت ها

نما  ونیاپوزس یروهایو استفاده از ن یانقالب مخمل یچنان مست قدرت است که تن به مذاکره و راه حل ها کایدولت امر طیشرا

راه  گریباشد، د یقابل انکار در منطقه م ریوزنه مهم و غ کیکه امروز  رانیا یدهد به خصوص برا یمصرف گذشته نم خیو تار

دست به دامان  شتیدرمان و اسکان و مع یو بازنشسته )که خود در پ ضیمر رزنیو پ رمردیمثل استفاده از چند ده نفر پ یحل

 از اعراب ندارد. یمحل”( عصا کش کور دگر شد یکور” ستیشده اند که خود کشور گرسنه ا یآلبان

 دولت صدام اشاره نمود. یبه عراق در زمان سرنگون کایتوان به زمان تهاجم آمر یادعا م نیاثبات ا یبرا که

به عراق  نیدر اوج قدرت از هوا و زم کایبودم شاهد بودم که ارتش آمر نیمجاهد التیدر عراق و در تشک زیآن زمان که خود ن در

م عراق از جنوب و شمال عراق وارد شد، در آن زمان اشغال تما یدولت صدام را ساقط نمود و برا یریدرگ نیحمله نمود و با کمتر

در پادگان اشرف و  کایآمر ییحضور داشتند، در تهاجمات هوا یو مندل نیخانق یمنطقه عموم ران،یا یمرزها یکیدر نزد نیمجاهد

 یلشکر زره نیکه با ورود اول یشدند و بالفاصله حساب کار دستشان آمد به طور یو جلوال متحمل تلفات و خسارات یمنصور

فرستاد و به  کایآمر یمذاکره نزد ژنرال ها یبرا میتسل دیسف چمبالفاصله سه تن از فرماندهان خود را با پر نیاز طرف خانق کایآمر

با منطقه  ییکایآمر یروهایکه ن یطیشرا نیشدند، در چن میو تسل رفتیشدن پذ میتسل یرا برا کایسرعت شروط قدرتمندانه آمر

که خودشان  یکرد یگروه ها ریو سا نیمجاهد یروهایتوانست از ن یم ینیزم یرویاز تلفات ن یریجلوگ ید و برانداشتن ییآشنا

 کایاشغالگر آمر یروهای. اما در اوج قدرت نرندیبگ یبه باز زیجنگ آن ها را ن نیابراز عالقه نمودند، استفاده کند و در ا اریهم بس

و  رتره هم خرد نکردند و آن ها را خلع سالح نموده و در پادگان اشرف محصو نیمجاهد یروهاین یدر غبغب داشتند برا یکه باد

 محبوس نمودند.
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 نیا ایبرعکس؟ و آ ایدارد  ازین نیبه مجاهد کایآمر ایشده اند و آ نیقدر دلسوز مجاهد نیا ییکایآمر یچه شده که سناتورها حال

 روشن است. جهینت ؟یعجز و ناتوان ایاقتدار است  یاز رو دارهایمالقات و د نیو ا ازین

 داتیبه گل نشسته و تازه از تهد هیدر باتالق افغانستان و عراق و سور کایو اشغالگرانه آمر یتهاجم یها استیکه س یطیشرا در

است که دهد، پر واضح  یو فغان سرم ادیحزب اهلل لبنان فر یروهایاز دست ن لییکه اسرا یدر حال ست،یدر امان ن زین یکره شمال

گرد هم آمده  یو ناکام صالیهمه با هم در اوج است نیو مجاهد لیو اسرائ کایامر ”مییهم آ دسوته دالن گر ایب”به مصداق 

عربستان  یعنی شانینفت یدالرها بانیو پشت یمنطقه ا گرینکرده اند، شکست باز دایخروج از تنگنا پ یبرا یدیروزنه ام چیاند و ه

 .ستیگریخود موضوع د

ها و خود  انتیخ ستیو خفت بارتان، ل نیو مالقات ها فقط به کارنامه ننگ دارهاید نیگفت که ا یرجو میبه مر دیبا جهیدر نت 

 .دیافزا یم تانیها و وطن فروش یفروش

 یمراد یعل

 

 ذبیح اله مداح )اسیر دربند فرقه رجوی(نامه رحمت اله مداح برادر  –انجمن نجات مرکز سمنان 

 یو دولت آلبان یپناهندگ یایساریکم نیمسئولخطاب به 
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 ”مروزین یماجرا“از  یشدن دستگاه رجو مسوزین

 

 1396مرداد  24 -نجات مرکز البرز  انجمن

 نیبوده است. ا یمحمد رضو دیس یآن برعهده  یکنندگ هیو ته انیمهدو نیمحمد حس یبه کارگردان یلمیف ”مروزین یماجرا”

جشنواره  لمیف نیبهتر نیبلور مرغیس یفجر برنده  لمیف یجشنواره  یدوره  نیو پنجم یاست که در س 95محصول سال  لمیف

اکران شد  رانیا ینماهایدر س 96 نیکه در فرورد لمیف نیرا از آن خود کرد. ا گراناز نگاه تماشا لمیف نیبهتر زهیجا نیشد. همچن

آن دوران  یها تیکه واقع ییصدر اشاره نموده است. از آنجا یو اتفاقات بعد از عزل بن 1360در سال  یرجو یفرقه  یبه ترورها

 یاز آن استقبال نمودند. حال سرکرده کنون جوانانمختلف به خصوص  نیاز جامعه در سن یادیقشر ز دیکش ریبه تصو یرا به خوب

به سوز  مروزین یو بازتاب ماجرا لمیف نیمردم از ا دیآن سال ها دست داشته از استقبال شد یکه خود در ترورها یرجو یفرقه 

خود  یها تیگسترده در رسانه ها و سا یزیبرنامه ر کی یدر ط یباشد که دستگاه رجو یسوز و گداز از آنجا م نیآمده است. ا

 گریرا به دکور و موفق خود  یباشند و قصد دارند ترورها یم 1360 یترور سال ها یها و ماجراها تیدرصدد پاک کردن جنا

مردم در آن سال ها نشان داده  یو ناج یخود را انقالب یاکاریبا ر نیمبرا کنند.همچن اناتیجر نیگروه ها نسبت داده و خود را از ا

سپردن خاطره ها  یبابت حذف و به فراموش یعیوس غاتیگزاف و تبل یها نهیرو هز نیبه آن ها ظلم شده است. از ا تیکه در نها

 ییماه ها نیدهد. در چن یآن شدند را انجام م یبدون گناه و دولتمردان قربان یاز مردم عاد یاریناجوانمردانه که بس یاز ترورها

 کریضربه بر پ نیبدتر یاستقبال نیبا چن لمیف نیو اکران ا هیباشد ته یخود م نیگحذف گذشته و کارنامه نن یکه فرقه در تکاپو

در  لمیف نیپخش ا هیقجر عل میمر یآن ها از واکنش ها یغاتیبودن موتور تبل مسوزیکه نفرقه بوده  یغاتیفرسوده دستگاه تبل



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
76 

 
  

 

نشان داده  لمیف یانیرا در قسمت پا 1360ماه  بهمن 19 مروزین یماجرا قاًیدق مروزین یفرقه قابل مشاهده است. ماجرا یها تیسا

 یم یشده را فرمانده یسازمانده یو از آنجا ترورها یواقع در سعادت آباد تهران مخف یکه چگونه افراد مسلح فرقه در ساختمان

حذف  یبودند اما او برا ی( رجوی)همسر و فرزند خردسال مسعود رجو کانیچند نفر مسلح از نزد نیاز ا یکردند. هر چند تعداد

 کیها و مطامع خود نمود و در  یجاه طلب یربانبود، آن ها را ق یابانیخ یسازمان که موس یاش در رهبر یاصل بینمودن رق

را  یروز نیچن نیخارجه نش یلو داد. رجو تهیکم یروهایبه ن یگزارش تلفن کیآن ها را با  یحرکت ناباورانه محل اختفا

آز آن اطالع  یکه فقط کادر رهبر یمکان نیفرار به جلو، اتهامات خود را از چگونه لو رفتن چن نیو با ا دینام نیمجاهد یعاشورا

به سعادت آباد  ییشناسا ینامشخص برا یمسلح دولت با همان گزارش تلفن یروهاین یروز نینمود. در چن یداشتند را الپوشان

به کودک خردسال  دنیبا در نظرگرفتن صدمه ند تهیکم یروهایدو جناح شروع شده و ن نیمسلحانه ب یریاعزام شدند و درگ

اش که همان  نهیرید یکه از قبل به فرانسه فرار کرده بود خرسند و به آرزو یندند. مسعود رجوافراد را به هالکت رسا یتمام

رسد چنان اسرار  یم انیو نجات کودک خردسال، به پا یریدرگ یصحنه  نیکه با چن مروزین یماجرا لمی. فدیبود رس یرهبر

 غیکه ج دیکش ریروز را که در گذشته به نگارش درآمده و از زبان شاهدان بازگو شده، به تصو نیدر ا یرجو انتیخ یپشت پرده 

 قجر درآمد. میو فغان فرقه و مر

 ژنیب
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 یریابولخ داهللی برادرِ یریعباد اله ابولخبا  یسخن

 

 1396مرداد  24 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 :مقدمه

 یها یو به نفع جاه طلب دانیفروغ جاو اتیعمل انیاست که متأسفانه درجر یریابولخ داهللیاز برادران  یکی یریاله ابولخ عباد

 درگذشته است. یمسعود رجو

 با ما برقرار نمود. یا مانهیگرم و صم یو گفتگو افتیدر محل دفتر انجمن حضور  یریعباداله ابولخ یآقا

 یبا وجود مراجعه  دیآ یبه برادرش را داشته و همانطور که از متن مصاحبه برم وستنیقصد پ یزمان زین شانیکه ا حیتوض نیا با

 برادرش نبوده است. داریموفق به د ه،یسازمان در ترک گاهیاقامت دو ماهه در پا نیهمچن هیدوباره به کردستان و ترک

 .دیا رفتهیگفتگو پذ نیا یسالم و تشکر از شما که دعوت ما را برا با

موجب  نیسازمان مجاهد امِیپ کی اینامه و  کیمثل گذشته  گریکنم که با وجود دفتر انجمن نجات؛ د یهم از شما تشکر م من

 را به آتش بکشند. مانیآن زندگ جهیشود تا بتوانند در نت یخوردن نم بیفر

 یو شما چه زمان دیو چگونه با سازمان آشنا شد یک یریابولخ دالهیشما و به خصوص برادرتان  خانواده

 در سازمان است؟ شانیکه ا دیمتوجه شد
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 ریگیپ یو منسجم نبود که به طور جد یما عاطف یمرتبه مفقود شد و چون خانواده  کی 1362و1361برادر من حدوداْ در سال  

دانم که  یرا م نیا ید ولدانم برادرم چگونه با سازمان آشنا ش ینبودم، نم شیب یساله ا 13ماجرا باشد و من در آن موقع نوجوان 

بودند. در مورد  گریومولود عاشق همد  دالهینبود.  یاسیس ادینژاد آشنا بود و خانواده مولود هم ز یهراو با خانواده خانم مولود طا

. در اجابت میبده شانیدختر مان را به ا میکار داشته باشد تا بتوان کیاول  دیبا دالهیکه گفته بود  نیدو، پدرمولود مثل ا نیازدواج ا

 را شروع کردند. زوگامیرفتند و در آنجا کار ا هیکار به اروم یبرا ولودبا برادر م دالهیپدر مولود،  یخواسته 

 خیبازگشته و از آن تار زینداشتند، مجدداً به تبر یکار زوگامیاز ا یکه چندان درآمد نیبودند و با توجه به ا هیدر اروم یمدت

بردند در  دالهینژاد فرستادند و او را به نزد  یمولود طاهر یاز طرف سازمان برا کیکه دو نفر به عنوان پ نیتا ا. دیمفقوداالثر گرد

هم به سازمان ملحق گرده است و چون عاشق هم بودند فکر کنم در آنجا ازدواج کردند و در آن  دالهی میآن زمان متوجه شد

 کیو حدود   میکه مولود سالم به نزد من آمد. ما با خانواده مولود هم محله بود نیبر ا ینامه آمد مبن کی شانیموقع از طرف ا

فرزند  کی دالهیشد که از ازدواج مولود و  یخانواده مان گفته م نید که در بیآ ی. به نظرم ممیاتوبوس باهم فاصله داشت ستگاهیا

که  میکن یما به مولود به عنوان زن داداش نگاه م حرف چقدر صحت دارد. در هر صورت، نیدانم ا یکه نم افتهیپسر هم تولد 

 که او هم گرفتار سازمان است.  نیا ایکند  یم زندگی خارج در –که رفت  شرحی به –دانم با پسرش  یاآلن نم

ورزشکار پرورش اندام بود. ما دو نفر به  کیرا دوست داشتم. او  دالهیاز همه  شیها من ب نیا نیبود از ب تیما پر جمع خانواده

بود. قبل از آن او در کار  هیآمد، بعد از رفتن به اروم دالهیسر  ییکنم هر بال ی. من فکر ممیبود کیسن به هم نزد یکیخاطر نزد

 کیکشته شد و اآلن هم در ذهن ما  یو چطور یگذارند. خودش معلوم نشد ک یورزش م یوقتش را برا شتریخودش بود و ب

که سازمان  نیا ایاو و مولود انجام شد  نیوصلت ب نیاساساً ا ایشان( کجاست؟ آ یاو )مولود و پسر احتمال یخانواده "سؤال است: 

 "از او استفاده کرد تا مولود را هم به خودش وصل کند.؟

 به طرف سازمان برد؟ زیشما را ن یزیو چه چ دیارتباط داشت دالهیبا  یقیچگونه و از چه طر شما

 افتیپست از او در قیاز طر 63( حدود اواخر سال یاز مفقوداالثر بودن و ری)غ مینداشت دالهیاز  یخبر چینامه که هنوز ه نیاول

 بود. هیترک یکردم که با تمبر ابطال شده 

خوب  یحال همگ دوارمیخواهم. ام ینکردم معذرت م دایپ یکه موقع رفتن وقت خداحافظ نیاز ا"شده بود:  دیق نینامه چن در

 ".دی. موفق باشدارید دیبه من تعلق گرفته است. به ام یو خانه ا نیدارم و ماش یخوب ی. زندگدیباشد. از من نگران نباش

مدام اخبار  یمدت و،یکردن راد هیخوب برادرم مرا وسوسه کرد و خواستم به نزدش بروم. با ته یِو زندگ نیخانواده و ماش طیمح فقر

 .سمینامه بنو هیترک یکاراکو یگرفتم به آدرس اعالم میدادم. باالخره تصم یرا گوش م

 بود: نیبرا یمبن نجانبیا ی نامه
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تا با  دییاتخاذ فرما یبیلطفاً ترت دیشناس یاو بروم اگر م شیخواهم به پ یهستم و م یریابولخ دالهیبرادر  یریعباداله ابولخ من”

 .“دیتماس گرفته و مکاتبه نما نجانبیا

 مضمون: نیاز برادرم آوردند بد ی( دو نفر مراجعه و نامه ا64سال  لیماه )اوا 3 -2بعد از  حدوداً

حرکت با او و آمدن به  یآماده  نانیمن است. عباداله با اطم یحال خانواده، حامل نامه فرستاده  یایو جو یبعد از احوالپرس"

 ".دارید دیمن باش. به ام شیپ

سازمان  یارسال انیناموفق بود. قاچاقچ رانیکردم اما پروسه خروج از ا متیسردشت عز رآبادیبه همراه نامه به محور م باالخره

 رآبادیساعت انتظار در قهوه خانه توسط سربازان پاسگاه م 6 یال 5گذاشته و ترک کردند. باالخره پس از  یعلناً مرا در قهوه خانه ا

روز شناسنامه ام را نگه 15 یال 10شدن  یانتقال و بعد از سپر هیاقامت در پاسگاه به سردشت و اروم شب کیاز  بازداشت و بعد

 داشته و مرا آزاد کردند.

به دو آدرس نوشتم و پست کردم. بعد از چند مرتبه مکاتبه و  ینامه ا ه،یپاکستان و ترک یاعالم یکمک گرفتن از آدرس ها با

روستا  کیبه  هیاستان وان ترک کیدر دو مرحله از شهر سلماس، نزد ادهیپ یبا پا یمراحل یارتباط با سازمان، دو نفر مراجعه و ط

 مانیساله صادره از مسجد سل 31زاده  یکتان ژنیپاسپورت به نام ب کیروز آن  یو فردا فتندعکس از من گر کیآنجا  م،یرفت

 ساله بودم. 16آوردند، من آن موقع  میبرا

ماه در وان و  کیساکن شدم. بعد از گذشت  یگاهیو در پا میاسکله رفت ابانیآپارتمان در کنار خ کیو به  میدیبه وان رس باالخره

برادرم در تماس و مالقات  یتوجه یب یرفت و از طرف نیاز ب هیترک تیاستانبول کم کم جذاب یمیو کر ییفتحنا گاهیدو ماه در پا

کرد که به  یمرا مجبور به نوشتن نامه ا ستیدر دست خودش ن ناًیقیبرادرم  اریمطلب که اخت نیمحرز شد و درک ا نجانبیبا ا

 دادم. گاهیپا سییر

 د؟یچگونه از سازمان جدا شد شما

تلفن با من  اینامه و  قیاز طر شانیمن به سازمان وصل شدم ا ینشد و انتظار داشتم وقت یاز برادرم خبر دمید هیدر ترک من

بود حتماً  ینبوده است و اگر راض یبه من ندادند و من فکر کردم که او هم راض یاز او خبر یمدت حت نیدر ا یصحبت کند ول

که  نیمادرم و ا یماریدادم و درخواست کردم به جهت ب گاهینامه به مسئول پا کی لیدل نیم. به هدارکندیکرد تا مرا د یتالش م

قادر به اسکان  یباشد و با توجه به عدم امکان مالقات برادرم، به لحاظ روح یبه وضع او نم یدگیقادر به رس یمن کس ابیدر غ

خانم  کی. در آنجا با درآنکارا فرستادند UNمرا به  هتا نسبت به بازگشت من اقدام شود. بالفاصل ستمین یکنون تیدر وضع

 …برگردم و  رانیتوانم به ا یاست و من نم نیمصاحبه کردم و گفتم برادرم در سازمان مجاهد یکرمانشاه

 ! ایو ماه سپتامبر ب یگفت قبول شد تیخانم در نها نیا
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 دمیسازمان برگشتم و د گاهیرها شده بودم. به پا هیرا نداشتم و علناً در ترک هیدو روز اقامت در ترک یکه پول حت حیتوض نیا با

 کرده و رفته بودند! هیافراد سازمان آنجا را تخل

 …نگرفتند لمیکردم که تحو دایرا پ دشانیشناختند پرس و جو کردم و محل جد یآن محل مرا م یکه کسبه ها نیتوجه به ا با

آمده  یرقانونیبه طورغ رانیمراجعه کردم و گفتم از ا هیترک سیگرفتم. به پل رانیبه برگشت به ا میبستند و من تصم مروی به را در

مبادله به قطور  برای مرا …شدم  یمعرف ژاندارمری به آلپ اوز شهر به …س مرا بازداشت کردیدارم! پل یام! و پاسپورت جعل

روستا ماندم و صبح خودم را توسط صاحبخانه  بلجوک رفتم، شب را در یبه روستا ادهیمرا در مرز رها نمودند و پ تنهای …آوردند

 …کردم  یمعرف یبه ژاندارمر

 دیمصاحبه و تنظم کننده: فر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است یافتنیدست ن یرجو یآرزو

 

 یگرفتار فرقه رجو یاز اعضااله مداح   حیذب با پدر دارید

 1396 وریشهر 4 -نجات مرکز سمنان  انجمن

گفت:  ی. وختیر یم شیآمد اشک ها یپدر و مادراِن چشم انتظار بغض کرده و تا اسم پسرش م ریپدر همانند سا نیا

 یکند. و یتوز است و فقط به خودش فکر م نهیحد شقاوت و ک نیتا ا یبرسم. رجو میکنم بتوانم به آرزو ی"فکر نم

روزها هم  نیدهد، اما ا یاجازه ارتباط نم نیهم یندارد که بخواهد حال ما خانواده ها را حس کند و برا یاحساس و عواطف

 خواهد ادامه داشته باشد."  یم یظلم تا ک نیپاسخگو باشد که ا دیگذرد و با یم

 نیکرد و خوشحال شد از ا یشوق کی دمیافراد صحبت کردم، د ییو اعالم جدا یآلبان یاز فضا شانیصحبت ا یالبه ال در

 فرقه جدا شود. نیپسرش  برگردد و از ا ینمود که روز یدواریابراز ام ی. ودنینه بگو یتوانسته اند به رجو یکه تعداد

 شانیکه خانواده ها هم چنان منتظر بچه ها ندیکور شود و بب یتا رجو اندازیب تیگفت: "عکس مرا در سا یم شانیا

 ."میکن یو کمکش م میاو هست یو بداند که اگر بخواهد از آن ها جدا شود ما حام ندیهم بب حیهستند. انشاهللا پسرم ذب
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 سؤال ممنوع !؟

 

 1396مرداد  25 -انجمن نجات مرکز سمنان 

حق سؤال  یبوده و کس حیکند که تمام خط و خطوط بدون خدشه و صح یوانمود م یاز بدو ورود طور التیدر درون تشک یرجو

 گذرد؟ یاست که در ذهن افراد م یزیچ نیا ایندارد. اما آ

هم چون  ییسؤال ها یشروع کن دیاز کجا با یدان یوجود دارد که نم التیتشک نیچون آن قدر کالفِ سردرگم داخل ا !ریخ 

 …عربستان و کا،یازجمله آمر گرید یارتباط با کشورها ،یجار یها نهیهز

مربوط به  یتواند حداقل ها یگروه نم کیکه  میا دهیچون خوب د ستین ریزند امکان پذ یکه فرقه از آن دم م یامروز استقالل 

کشور  کیبه  ینظام زاتیهمچون وارد کردن تجه یامر کامالً صادق است سؤال نیهم ا یخود را اداره کند. در رابطه با فرقه رجو

تواند  یبه طور مثال در عراق داشت نم یکه رجو یعمل یآزاد یکند؟ از طرف ایها را مه آنتواند  یفرقه م کی. چگونه گرید

 باشد. کایز منفعت دولت مربوط و آمرخارج ا

 یهم در بزنگاه ها ی. دم خروس ومیرا داشت که ما کامالً مستقل هست هیتوج نیکرد و همواره ا یم یزیبرنامه ر یطور یرجو

 یداد کس یاز سؤال ها را ممنوع کرده بود و اجازه نم یچرا باز هم اجازه ورود افراد به طرح بعض یزد. ول یم رونیمختلف ب

باشد. چون فکر  یافراد و قدرت ها م نیدر دستان هم یهم مهره ا یکه رجو دیمشد فه یم یذهنش باز شود چون به راحت

حرف مسعود را پشت پا انداختن و  یعنیشد ممنوع بود و مرز سرخ، سؤال کردن آن ها  یکه به فرد مربوط نم ییزهایکردن به چ

 ه! از جانب فرق کیستریه یبعد از آن برخورد ها
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کر و کور که  یآدما یبا انبوه ایسکوت و ابهام بماند تا بتواند جان خودش را حفظ کند و  یداد با انبوه یم حیفرد ترج نیبنابرا

راه فقط باز است آن هم نوشتن  کیدر درون فرقه فرقه است،  نیا تیواقع نیا ی. آرفتدیزده اند درن یخودشان را به نفهم

شود که به طور مثال  یم دهیفرد کش یبر رو غیکرد، چند تا ت انیشود ب یقالب م نیدر ا کردبه ذهنت خطور  یزیتناقض، اگر چ

نحوه برخورد هم عوض شده و  گریاگر تکرار شود د شود. یتمام م "یندار یچهارچوب چیاست و ه کریدر و پ یچقدر ذهنت ب"

شود چون منافع شخص  یکه سؤال دارد نگاه نم یگاه به فرد چیتراوشات ذهنت از کجاست. ه نیکه ا یاوریفاکت ب یبرو دیبا

شاخ  یعنی. حرف داشتن رندیبپذ یاعتراض چیکور و کر باشند و اوامر را بدون ه شهیکند  که افراد هم یم جابیطور ا نیا یرجو

 ،یکار یو مخف یاساساً فرقه ها با پنهان کارفرقه کشش آن را ندارد.  نیهات که ا یزیچ نیو ا یشدن در مقابل رجو

 کند. یم دایموضوع خاتمه پ میدان یرا ما بهتر م یجمع یکه صالح زندگ نیا انیبا ب تیبرند و در نها یم شیرا پ شانیکارها

افراد  یجواب وجود دارد ول یکه چقدر حرف ناگفته و چقدر سؤال ب دینیب یم یشو یم یبا تک تک افراد وارد صحبت محفل یوقت

 یگستاخ تیزبان در دهان نگه دارند و فرقه هم در نها داتیچگونه خودشان را قانع نگه دارند و فقط به خاطر فشارها و تهد دیبا

بزرگ اتفاقاً سؤال وجود دارد  یها میوجود ندارد. درباره تصم یوانمود کند که مخالفت یطوررا به نفع خود تمام کند و  نیا

بودند.  یعملکرد رجو نیمخالف ا یادیتعداد ز د،یها به طور خاص مروار اتیدر بحث عمل ایمچون انتخابات در درون فرقه و ه

 و دخالت در امور عراق. نیفلسط هیسپتامبر، قض11ندارد مثل  یموضع چیه طیاز شرا یدر بعض یکه چرا رجو نیدرباره ا

 وجود ندارد. یسؤال هستند و حرف یکه ب یشد به افراد لیسکوت کرد و تبد دیظرف اعتراض وجود ندارد الجرم با چون
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 نبرده اند! یاز دمکراس ییبو نیمجاهد

 

 1396مرداد  29 -نجات مرکز فارس  انجمن

بتواند در جامعه  یکه هر شخص یعنیاست  انیب یآزاد یدر هر جامعه ا یدمکراس ینشانه ها و مشخصه ها نیتر ییاز ابتدا یکی

اجازه،  نی! طرف مقابل هم ادیکند و از آن با منطق و استدالل دفاع نما انیخود را ب دهیحرف و عق ت،یادب و در اوج امن تیبا رعا

 رد کند. یحت ایادب پاسخ دهد و  تیاو را با رعا ایو  دیحرف و استدالل مقابل را قبول نما ایرا دارد که  اریاراده و اخت

معتقدند و  ینهاده اند در ظاهر و در حرف ادعا دارند که به دمکراس رانیخلق ا نیکه نام خود را سازمان مجاهد نیجاهدفرقه م 

فردا که از نظر خودشان قرار  رانِیهستند که در ا یکنند و مدع یدر سازمان صحبت م یدمکراس تیهم دو آتشه از رعا یلیخ

نبود!  یاز دمکراس ییرا در حد اعال حاکم خواهند کرد. اما در سازمان هرگز بو یدمکراسجمهور آن شود  سییر یرجو میاست مر

شد  یکه در سازمان گفته م یکس حق نداشت که خالف نظرات و مباحث چیکس حق اظهار نظرات خودش را نداشت. ه چیه

کرد و با صد  یم انیشده ب ینف صورتآن ها را به  دیخالف صحبت ها و مباحث سازمان داشت با یبزند. هر کس اگر نظر یحرف

برده و حرف سازمان درست بوده است. در سازمان  یکرده و اکنون به اشتباه خود پ یکرد که اشتباه فکر م یتا استدالل ثابت م

 قلعلناً گفت: ع روهایرو به ن یبار در نشست کی یخورد. مسعود رجو یبه درد سازمان نم چیشد که نظرات شما ه یرسماً گفته م

 شما ناقص است!همه 

خواهد رفت و چون ناچار به بودن در آن  نیاز ب تیکنند خالق انینباشد و افراد نتوانند راحت افکار خود را ب انیب یآزاد یوقت

به هرجهت بودن در همه  یو بار یالیخ یب یحکم فرما شده بود و نوع ایرپویخسته و غ یبسته هم بودند رفته رفته فضا طیمح
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خود را نسبت به مواضع و خط و خطوط  یا شهیو ر یتوانستند انتقادات اساس یکه نم نیا لیدل هآمده بود. افراد بامور به وجود 

 انیشان ب یخصوص یآورده بودند و نقطه نظرات خودشان رادر جمع ها یو باند باز یمحفل یسازمان عنوان کنند روبه برخوردها

فضا  نیا لیدل نیکرد. سازمان به ا ینم رییعمالً تغ یزیشد و چ یم انیکردن بو فقط جهت درد دل  جهینت یکردند و البته ب یم

 نداشت که بدهد. یعاجز بود و اساساً پاسخ روهاین یاز سؤاالت و تناقضات اساس یاریرا به وجود آورده بود که از پاسخ دادن به بس

تلفن، نامه، داشتن  نترنت،یبه مطبوعات، ا یحق داشتن ارتباط با جهان خارج، دسترس یدمکراس ینشانه ها و مشخصه ها گرید از

 نیهم از آن ها برخوردار است. تمام ا شرفتهیپ یلیدر جامعه نه خ یکه هر شخص عاد گرید یاز حقوق شهروند یاریو بس لیوک

زند  یم یکه آن چنان دم از دمکراس یکدام وجود نداشت. سازمان چیبود چرا که ه ایو رؤ ابموارد ذکر شده، در سازمان مانند خو

 یدر سازمان حت یدارند!!! ول یدمکراس یندگیپندارد که آن ها اصالً نما یگونه م نیبا آن ها نداشته باشد ا ییهر کس که آشنا

زن و مرد که رابطه  کیهرگز  بود! یسازمان م نیمسئول لتحت کنتر یستیاشکال نبود و با یدو نفر با هم ب یصحبت کردن عاد

 یحتماً نفر سوم یستیداشته باشند و با یاتاق و به صورت تنها نشست کیمسئول و تحت مسئول هم داشتند اجازه نداشتند که در 

معتقد  یکه به دمکراس ستیکه در مناسبات خود به وجود آورده است مدع یطیشرا نیسازمان، با ا نیهم حضور داشته باشد! بعد ا

 کرده است! یو سار یو در سازمان آن را جار است

نبرده است.  یو حق و حقوق شهروند یاز دمکراس ییفرقه است که هرگز بو کیکلمه  یواقع یبه معن نیمجاهد سازمان

 کردند. یبدتر م یبه مراتب از وحوش داعش دیشا دندیرس یهستند که اگر به قدرت م یداعش ن،یمجاهد

 یعباس الف

 

   نامه شهین طاهری نژاد خواهر  – آذربایجان شرقیانجمن نجات 
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 خلق نینقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهد

 

 1396مرداد  25 -نجات مرکز کرمان  انجمن

زادگان،  عیاصغر بد ینژاد، عل فیجوان )محمد حن یتوسط چند دانشجو 1344در سال  رانیخلق ا نیموسوم به مجاهد سازمان

بود که در  یدیجد کردیاز رو یرویسازمان پ نیا شیدایدر پ یمسلحانه شکل گرفت. نکته مهم و اصل کردیمحسن( با رو دیسع

 گریامروز د طیتفکر بودند که در شرا نیگروه بر ا نیا یبود که اعضا نیسازمان به آن توجه شده بود و آن نکته ا نیا یها لیتحل

که موسوم به مسلحانه و استفاده از سالح گرم  گرید کردیاز رو یستیتوان مقابله کرد و با ینم زیشاه به طور مسالمت آم میبا رژ

 .کرد مقابله..( …)اسلحه، بمب، انفجار و

و به خصوص روش سازمان  یستیو سازمان مارکس یدر شورو نیلن یمبارزات یرا از روش ها کردیرو نیجوانان اتخاذ ا نیالبته؛ ا 

دهد که  یخود در همان بدو تولد به خود اجازه م یسازمان در روش مبارزات نیا گریه بودند به عبارت دبرگرفت هیاداره خلق روس

 یم صیکه خود تشخ یاهداف هیخود و عل صیبه قدرت است با تشخ دنیآن رس نیمهمتر عتاًیببه اهداف خود که ط دنیرس یبرا

 کیاز همان ابتدا تا کنون )به جز  یعنیسازمان  نیا اتیح یدر تمام سال ها کردیرو نیدهد از سالح و کشتن استفاده کند. ا

 یریاست از به کارگ دهید یم ازیخود ن دیبه صالحد بناکه  ی( وجود داشته است و هر زمان و مکان60 یال 57مقطع کوتاه دو سال 

به اهداف خود بوده و توانسته به  یابینها اصل، دستت وهیروش و ش نینداشته است. چه بسا در ا ییابا گرانیانواع سالح در مقابل د

نقض حقوق بشر توسط  موارداست که  نیمقاله ا نیسؤال مورد توجه ا نی. بنابرادیو به اشکال مختلف تجاوز نما گرانیحقوق د

 خلق چه بوده است؟ نیسازمان مجاهد
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 یاسالم یسازمان در مقابل جمهور نیموارد نقض حقوق بشر توسط ا نیاز گسترده تر یکیگفت:  دیسؤال با نیدر پاسخ به ا 

 هیپس از اعالم اتخاذ روش مسلحانه به طور گسترده و به اشکال مختلف عل 1360سازمان در سال  نیصورت گرفته است. ا رانیا

 شود. یحسوب مزد که از موارد بارز نقض حقوق بشر م یبه اقدامات ستد رانیا یاسالم یشهروندان و دولت جمهور

 یو شهروند یشخص عاد کیرا از  یاجتماع تیآزاد و همراه با امن یکه باعث شود زندگ یتوان گفت هر عامل یم یطور کل به

 گریفرد د کیمانع شود که  یهر فرد ایحکومت  ایسازمان  کیشامل نقض حقوق بشر خواهد شد. اگر  دیجامعه سلب نما کی

مورد  نیخود ادامه دهد، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. البته؛ مهمتر یزندگو مطابق عرف به  یبتواند در جامعه به طور عاد

 یقانون و مقررات چیاست، ه یبه اقدام شخص و سازمان گریشخص د کیو گرفتن جان  یاجتماع تینقض حقوق بشر سلب امن

با  ایافراد را نقض کند و  یعاجتما تیاکمه امنو بدون مح یدهد که به طور ناگهان یحق را نم نیا یسازمان و حکومت چیبه ه

خلق به کرات  نیموارد نقض حقوق بشر است که سازمان مجاهد نیبزرگتر نیاقدام مسلحانه و انفجار؛ جان آن ها را بستاند. ا

 هواداران و اعضاء خود به کار برده است. هیعل اریدر موارد بس یو حت یرانیشهروندان ا هیعل

با حضور سران آن حزب در حال  یجلسه ا یاسالم یکه در دفتر حزب جمهور یدر حال 1360 رماهیجمله در روز هفتم ت از

بعد از دو ماه  نی. همچندیگناه گرد یاز هفتاد و دو نفر انسان ب شیشدن ب دیمنفجر نمود و باعث شه یبود بمب قدرتمند یبرگزار

محمد جواد باهنر را  دیو شه ییرجا یمحمدعل دیجمهور شه سییاز جمله ر گرید یمعج رانیدر ا یجمهور استیبا انفجار دفتر ر

 به شهادت رساندند.

را به اشکال مختلف به  رانیگناه ا یو ب یاز شهروندان عاد یاریبه کرات و بارها بس نیسال ها سازمان مجاهد نیطول ا در

سازمان در  نیا یو ضد حقوق بشر یستی. اقدامات ترورستیمقاله ن نیموارد ترور در حوصله ا یشهادت رسانده است که ذکر تمام

 نیا زیشود ن یمحسوب م رانیا یاسالم یکه دشمن سرسخت جمهور کایآمر دولتبوده است که  یسال ها به حد نیطول ا

 اضافه نمود. یستیترور یسازمان ها ستیبه ل نتونیکل یجمهور استیسازمان را در دوره ر

و شهروندان  رانیا یاسالم یتنها شامل جمهور نیاشاره شد موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدکه قبالً  همانطور

به کرات اقدام به نقض حقوق آن ها نموده است از  زیو اعضا و هواداران خود ن یافراد خود هیعل یسازمان حت نیشود ا ینم یرانیا

حقوق بشر در عراق منتشر نمود صفحات  تیو هفت صفحه از وضع یدر س 1392در سال  که یدر گزارش یونامیموارد؛  نیجمله ا

در عراق( اختصاص داده است از  نیرا به موارد نقض حقوق بشر در کمپ اشرف )محل اسکان اعضا سازمان مجاهد یمتعدد

 یخاردارها میو س یبتون یوارهایبا د هستند و هیشب یکه ساکنان آن به زندان یجمله: عدم عبور و مرور آزادانه از کمپ به طور

خانواده ندارند و به شدت در  لیو تشک یمحصور شده و از هرگونه تردد و عبور و مرور منع شده اند و اجازه ازدواج؛ زندگ هیچند ال

 هستند. یو حزب یالتیو مقررات تشک نقوانی توسط درون از چه و …توسط پرتاب موشک و رونیخط مرگ چه از ب

ساکنان کمپ ابراز داشته  هیخلق بر عل نیخود را از نقض حقوق بشر توسط رهبران سازمان مجاهد یبه طور مستمر نگران یونامی 

 تیمحدود انگریشده اند و ب یبرتیکه موفق به ترک کمپ ل ییبا اعضا یونامیاست که  ییموارد بر اساس مصاحبه ها نیاست. ا

حق  تیها عبارتند از: محدود تیمحدود نیهبران سازمان انجام شده است. اساکنان کمپ توسط ر هیاست که عل یاریبس یها
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بستگان و منع  ریتماس با پدر و مادر و سا تیدر حق ارتباط و اجتماع، ممنوع تیحق ترک سازمان، محدود تیو محدود یآزاد

 …و نترنتیو ا ویو راد ونیزیتلو ریبه امکانات روز نظ یابیدست

 یعده ا هیوجود سرکوب، خفقان و نقص حقوق بشر عل یالملل نیارگان و سازمان معتبر ب کیاست که  نیگزارش در ا نیا تیاهم

 کرده است. دییانسان را تأ

نشست  نینهم 2017وحشتناک و از حد گذشته است که در سال  یبه قدر نیاعضا توسط سازمان مجاهد هیحقوق بشر عل نقض

دارد:  یامر پرداخته و اظهار م نیبه ا ژهیشد به طور و لیکه در مرکز سازمان ملل تشک یحقوق بشر و دمکراس یساالنه برا

اعضا و هواداران خود که  هیعل نیرا ترور کرده و به قتل رسانده است همچن فردر طول سه دهه، ده ها هزار ن نیسازمان مجاهد"

سازمان در صورت نقض مقررات  نیا یو اعدام اعضا قصد خروج از سازمان را داشته اند، اقدام نموده است. زندان، شکنجه

و گرفتن بچه ها از خانواده و  خانواده یدگیاز هم پاش ،یسوء استفاده جنس ،یاجبار یازدواج ها ،یاجبار یطالق ها ،یالتیتشک

 .نندیخود را بب نینتوانند والد گریگاه د چیه دیکودکان شا نیکه ا یآن ها از خانواده به طور یخروج اجبار

از  شیبا اتخاذ روند مسلحانه تا به امروز )ب لیتشک یاز ابتدا نیتوان گفت: سازمان موسوم به مجاهد یم یمقام جمع بند در

خود مرتکب نقض حقوق  یو چه در مقابل اعضا گانهیو شهروندان ب رانیا یاسالم یپنجاه سال( چه در مقابل شهروندان جمهور

 بشر شده است.
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 یو قرارگاه فرقه رجو ونیزندان پاپ یقیتطب سهیمقا

  

 

 1396 مرداد 22 – مرکز نجات انجمن – یرباقریسادات م زهرا

 . ونیپاپ لمیهافمن در ف نیداست یسالگ 80بهانه  به

 نیاثرفرانکل ،ییجهان در ژانر درام و جنا ینماینقص س یقدرتمند و ب یپروانه( شاهکار  - Papillon ) -ونیپاپ یینمایس لمیف

)در  نیمک کوئ ویشگفت آور است ی( با بازری یشار یو تکان دهنده هِنر ینامه واقع ی)زندگ ونی. شافنر و بر اساس کتاب پاپیج

 یاز ارزش ها یو پاسدار یآزاد شیاست در ستا یدرام ونی( است. شاهکار پاپسینقش لوئ رهافمن )د نی( و داستونینقش پاپ

 کند. یم ریرا تسخ ی( که قلب و روح آدمیردجوانم ت،یمحبت، انسان ،ی)دوست یاخالق

. من دمیتهران د ینماهایاز س یکیخواهرم در  نیآخر یبرادر بزرگم و به همراه شنهادیبه پ 1361بار در سال  نیرا اول ونیپاپ لمیف

جذاب را که  لمیف نیو عالقه ا زهیاو، با انگ یخوشحال از حضور و سرپرست م،یکه نسبت به برادرم  داشت یادیو خواهرم با عشق ز

 .میدیشاهکار بود د کی

 یجامعه  یایبا رؤ 1365 نیکشورم، در فرورد یاسیس یختگیبودم و به دنبال درهم ر یانقالب یآرمانگرا کیدر آن سال ها  من

 به قرارگاه اشرف رفتم. یانسان و مبارزه با ظلم و بردگ یو آزاد یعدل عل
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در عراق( با آن دست و پنجه نرم کردم و با آن رو به رو شدم داستان  یکه من در قرارگاه اشرف )پادگان فرقه رجو آنچه

 مرا در خود فرو برد. یسال از عمر و جوان 23 ،یسالگ 21بود که از سن  یطوالن کیدرامات

)آن هم از  یمسعود رجو یکتاتوریکتاب دارد. د کی هیبه ته ازیو ن یبردگان بودند طوالن ریکه بردگان اس کیداستان درامات نیا

عشق و مذهب  ،یعدالت اجتماع ،یبرابر ،یآن خودش بود( با سوء استفاده از نامِ خدا، آزاد نیکه تئورس ینینو یکتاتورینوع د

 نمود. دیجد یانسان و بردگ نینو مبه جهن لیقرارگاه اشرف را تبد

 یمثبت برا ضیو تبع یو عدالت اجتماع یآزاد یِقرارگاه با چاشن نیا خِیاز تار یدر مرحله ا یکتاتورید نیآن است که ا دردناک

 یعنیو مردان را بردگان زنان کردند  یمسعود رجو یزنان؛ زنان را برده  یمثبت برا ضیبا عنوان تبع یشد. آر یزنان اعمال م

 بود. یمسعود رجو کتاتورید ینیبا تئورس "دال"زنان و بند  یهزمون دهیچیداستان پ "بردگان رِیبردگان اس"

از مردان و زنان به  نیو مخالف نیمنتقد یشکنجه  ادیمرا به  یفرار یبه زندان کیصحنه شل دمید یرا مجدداً م ونیپاپ لمیف یوقت

و... با  یموسو یو مهر یفتحعل نویم ،یبه قتل رساندن مرجان اکبر نیو.... همچن یسراج )فاضله(، محبوبه ابوفاضل نایمار ینام ها

 فرقه انداخت. یدر اردوگاه ها یرجو نیمانند و نو یب تناقمکارانه و اخ یها وهیش

به فرمان شده بودند و  "اردوگاه مرگ"انسان در  انیبه شکارچ لیتبد یکه در آن بردگانِ زندان ونیپاپ لمیاز ف یصحنه ا دنِید با

 یانسان که مأموران رجو انیشکارچ ادیدر حال فرار بود؛ من به  یخالص به زندان ریت کیدر حال شل "اردوگاه مرگ"مأمور 

 یو نامتعادل کردن فرد و مکرها یهوشیب یو با زدن آمپول ها نینو یها وهیبا استفاده از ش اوت،متف یبودند افتادم  اما به شکل

 شد. یفرقه م "شهر مرگ"که مانع فرار فرد از  گرید

 طلبد. یرا م یادیز ینگارش مقاالت و کتاب ها فوق، ریاز تصاو کیهر  شرح

 یانسان ها ؛یطوالن یسال ها یاز زنان و مردان در قرارگاه اشرف توسط سران فرقه در ط یادیز یکردن انسان ها محبوس

و موفق  یانقالب یفرار کیهمچنان ادامه دارد. من خود  زهایگر نیآن نموده بود که ا یدربند را مجبور به طرح نقشه فرار و اجرا

 هستم. اهیاردوگاه س نیاز ا

 یایکه با رؤ یاز جوانان یکیدر قرارگاه اشرف در سالن اجتماعات به  یکال کنفرانس صوت یاز نشست ها یکیدر  یرجو مسعود

 لمیقرارگاه را با ف نیام که ا دهیشن"قرارگرفت گفت:  کروفونیقرارگاه آمده بود و در پشت م نیبه ا یو عدالت اجتماع یآزدا

 "و تاراست! رهیقرارگاه ت نیخروج از ا یانداز برا چشم ییگو یو م یکرده ا سهیمقا ونیپاپ

به عراق  کایو حمله آمر یو تار قرارگاه اشرف را به گردن لشکرکش رهیت تیکرد مسبب وضع یم یمکارانه سع یبا تالش یرجو

 .اندازدیب
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 نیآشکار و نهان ا غیفراربودند اما هدف و تبل یبرا یمشغول طراح ییانسان ها ون،یپاپ لمیآن که در اردوگاه وحشتناک ف با

 یمسعود رجو یکه در اردوگاه اشرف که شهر آرمان یوحشتناک. در حال یاهیهمان ظلم و شکنجه و س یعنیاردوگاه واضح بود 

 و مبارزه با ظلم بود. یخواهیبا شعار آزاد ،یو مذهب یبا رنگ و لعاب انقالب شده زهیمتناقض، تئور ،یپنهان زیبود همه چ

بودند اما  یخود فروخته و زندان یانیبودند که خود شکارچ یو تفنگ به دوش یمردان نظام ون؛یپاپ لمیاردوگاه مرگ در ف مأموران

 ژهیهستند به وامروز  یشده  قیو تحم روزید یانقالبمردان و زنانِ  یمخوف رجو یمأموران مرگ در اردوگاه ها

 .یرهبر یزنان ارشد شورا

فرار از  یبرا یطراح ریدرگ ندهیرا در گذشته، حال و آ یادیز یاست که انسان ها نیزم رانیا خیدر تار نینو یبیفرقه؛ فر نیا

 .آلبانی – رانایو اکنون در ت یبرتیدر ل گریروز در قرارگاه اشرف روز د کیآن نموده است،  یاردوگاه ها

 یهمه  یو آزادا یروزیپ دیهستند. به ام یاز چنگال فرقه رجو ییرها ینقشه برا یدر حال طراح یاریبس یانسان ها نکیا 

 .یفرقه رجو زیبردگان از چنگال خونر

 : وپیوتیدر  ونیپاپ لمیاز ف یقسمت نکیل 

https://www.youtube.com/watch?v=-cSIpkCRR-o 
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 رانیاس یها  در اردوگاه نیمجاهد اتیجنا

 

 1396مرداد  31 - زدینجات مرکز  انجمن

 یاسالم هنیمرداد سالروز بازگشت آزادگان به م 26بهانه  به

قرار گرفت و تمام امکانات  یبعث یروهایبه عنوان ستون پنجم در کنار ن یفرقه رجو یلیدانند که با شروع جنگ تحم یم همگان

 دشمن متجاوز قرار داد. اریکشور را در اخت یو اقتصاد یو اطالعات محرمانه نظام

به اهداف منافقانه  دنیرس یبرا ران،یدر ا یاعالم کرد عالوه بر مبارزات داخل نیرهبر مجاهد ،یلیجنگ تحم ییابتدا یروزها در

در سراسر  نیمجاهد یروهایپرداختند. از آن پس بود که ن زین یا  متجاوز عراق به مبارزات جبهه یروهایبه ن وستنیخود، با پ

 نیدر جنگ بافزودند.  گرید ینامه خود ننگ  انتیقرار گرفتند و با حمله به خاک کشورمان بر خ یبعث یروهایها در کنار ن  جبهه

به خود  یگریشکل د نیو عراق به علت حضور مجاهد رانیمسئله در جنگ ا نیاست؛ اما ا یهیبد یا  کشورها اسارت مقوله

 گرفت.

و  یاز امکانات رفاه ینموده و همانند نگهبانان عراق یرانیا یاسرا یدر محل نگهدار یآشکارا اقدام به استقرار رسم یرجو فرقه

 یضد فرهنگ یو برنامه ها تیمأمور یاجرا یبعث عراق، در ازا میبا رژ مانهیصم یبرخوردار بودند. آن ها ضمن همکار یاستقرار

 رساندند. یم یاریبعث را در اهدافش  میخود، رژ
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کنند و با  جادیا یاسرا جنگ روان نیداشتند ب یاسرا، سع  خانواده یارسال شده از سو یها نامه  یمحتوا رییها با سانسور و تغ آن

 بازدارند. هنیبه اعتقادات خود و تعهد به م یبندیاسرا را از مقاومت و پا ،یو روان یفشار روح لیتحم

را به  یتوانمند در امر سخنران یروهاین نیبود همچن نیمجاهد یمهم و اصل یها  به پناهنده شدن از برنامه یرانیا یاسرا دعوت

و  رانیاز جنگ در ا یمشکالت ناش ییگروه با بزرگنما نیکرد. ا یبه اردوگاه ها اعزام م نیگروه مجاهد یها  آرمان یمنظور معرف

و  یپناهندگ یبرا غیتبل یها  نهیکند و سپس زم وسیداشت اسرا را مأ ی، سعکشور ندهیخصوص آ رارائه اطالعات غلط و کذب د

 اسرا فراهم کند.  نیبه سازمان را در ب رویجذب ن

 رشیپذ یها هم تالش خود را برا  یمذاکرات صلح، عراق یط رانیدر ا یعراق یاسرا یدنبال مطرح شدن موضوع پناهندگ به

شدند و از آن ها  نیبه سنگ خورد، دست به دامن مجاهد رشانیها در جذب پناهنده ت  یعراق یپناهنده شروع کردند. وقت

از دست داده بودند، دست صدام را  «دانیفروغ جاو» اتیخود را در عمل یروهاین شتریهم که ب نیدرخواست کمک کردند. مجاهد

 منت نهادند. دهیفشرده و به د تیموقع نیدر ا

ها در اردوگاه ها  ینوع سخنران نیا ییاز برپا یریدر جهت جلوگ یحربه، تالش فراوان نیاسرا با اطالع از ا یآگاه فرهنگ تیریمد

و مورد ضرب و شتم قرار دادن او  یشمچیابر یبه نام مهد نیاسرا با سرکرده مجاهد یکیزیف یو حت یلفظ دیکرد. برخورد شد یم

 گذاشت. یروش را ناکارآمد و تالش آن ها را ناکام م نیا ،یعموم یه هاشکنج دنی،به رغم به جان خر ینگهبانان عراق یجلو

نگهبانان  دگانیاسرا، آن ها را در مقابل د گرید یداریدر پا مؤثر رِیافراد اسبا  یسازمان یحساب ها هیانجام تسو یها برا آن

کردند. اگر  یها را اعمال م نیتوه نیداشته و بدتر یرانیا یدر شکنجه اسرا میمشارکت مستق ت،یجنا نیشکنجه داده و با ا یعراق

 زدند. یدست م زیکار ن نیبه اسرا به ا نیتوه تیدر نها نیمجاهد یرا لخت نکرده بودند، ول اسراها در هنگام شکنجه  یعراق

و دشمن را در  ابدیب یمناسب یراهکارها روانی – یهرنوع فشار روح یتوانست برا یبود که م یسالح یرانیا یاسرا هیرو وحدت

تشتت آرا و افکار به  جادیجهت ا یالتیتشک یزیبرنامه ر کیوحدت بر اساس  نیکند. ضربه زدن به ا دیبه مقاصدش ناام دنیرس

ها گذاشته شد.  شگاهیمستقر در آسا نیبود که به عهده تک تک مجاهد یتیمأمور ؛یگفرهن – یاسیس یها یمنظور بهره بردار

 یدر اجرا یفراوان یآمد که تالش ها یبه حساب م نیاهداف مجاهد گریاسرا از د نیخدشه دار نمودن محبت و اعتماد حاکم ب

 نمودند. یآن م

ممنوعه از  لیوسا یدر خصوص محل نگه دار یاسرا، اطالعات یها شگاهیهمانند جاسوس ها به خاطر حضور در آسا نیمجاهد

دادند و اسرا  یاردوگاه اطالع م یآوردند که بالفاصله به فرمانده می دست به…و  ویراد ح،یجمله خودکار، مداد، دفترچه دعا، مفات

 دادند. یخود را از دست م یاتیارزشمند و گاه ح لیوسا د،یعالوه بر تحمل مجازات شد

اسرا بود. نصب  نیفرقه در ب یها تیفعال نیو انتشار افکار از مهمتر رویبه منظور جذب ن نیسازمان مجاهد یآرمان ها غیتبل

به  هیاز اخبار نشر ی)که بخش مهم زین نیارگان مجاهد هینشر عیاردوگاه ها و توز یدر بعض یرجو میمسعود و مر ریتصاو
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گرفت(  یاسرا صورت م یدیو ناام یدلسرد جادای هدف با – یاسیاوضاع س وصانتشار اخبار کذب در خص« مجاهد»اصطالح 

 شد. یانجام م

 تیاز فعال گرید یشد، بخش یعراق پخش م ونیزیو تلو ویکه از راد نیمجاهد ونیزیو تلو ویراد یبه گوش دادن برنامه ها اجبار

 آمد. یدر اسارت به حساب م نیمجاهد یها

داشتند. اسرا با  زیو قهرآم یحذف یموارد، واکنش یدر تمام ،یو روان یو فشار روح تیهمه آزار و اذ نیدر قبال ا رانیا یاسرا اما

سرکرده  ی)حت نیبا مجاهد یکیزیآن ها، دست به برخورد ف یبرنامه ها یدر مقابل اجرا یعالوه بر مانع تراش یکپارچگیاتحاد و 

 کردند. یآن ها را پاره م یها هیو اطالع اتیزدند و نشر یآن ها( م

 یمختلف م ینشست ها لیاقدام به تشک ن،یمجاهد یاسیو س یمقابله با شبهات مذهب یو افراد آگاه برا ونیروحان یطرف از

 تیبود تا اسرا به تقو ینشست ها فرصت نیپرداختند. ا یم یدتیو عق یاسیمکرر به رفع شبهات س یکردند و در فرصت ها

پروراندند نقش بر آب  یدر سر م یشتریجذب هر چه ب یبرا نیرا که مجاهد یینقشه ها تاًیخود بپردازند و نها یفکر یادهایبن

 کنند.
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 سنگ بزرگ عالمت نزدن است

 

 1396 وریشهر 1 -و بلوچستان  ستانیانجمن نجات س

 یهرچه م یعنیشده،  یامروز فرقه رجو تیواقع نیسنگ بزرگ عالمت نزدن است و ا دیگو یهست که م یمیقد یالمثل ضرب

 نیفرقه ا نیشود و مشخص است که ا یتر م انیفرقه شان نما یداخل یدگیتر بلند کنند ضعف و پوس نیسنگ یخواهند وزنه ها

 هستند. ییو فقط به دنبال خودنما ستیکاره ن

 یها ستیها بماند که کهنه ترور ستیخارج نشود و در ذهن ترور ادهایاست که از  لیدل نیتنها به ا یرجو میساالنه مر رکیس

 زنند. یدارند و دست و پا م اتیهنوز ح یرجو

 یشتریمنفعت ب دیاند تا شا دهیرس یتر کرده اند و از مقامات سابق کشورها به مقامات فعل نیرا سنگ شانیوزنه ها یکم حاال

 شود. بشانینص

مأمور حفظ  "بالنت یرو" اتیه نینداشت از جمله نفرات ا یجز سرخوردگ یزیچ کایآمر یسنا أتیبا ه یرجو میمر ریاخ دارید

مجبور  یرجو میاما مر دیفرقه فراهم نما نیا یبرا ینسب یتیوقت نتوانست امن چیدر عراق بود که ه یفرقه رجو یاعضا تیامن

 هم از بالنت کرد. یبود از او تشکر کند و اتفاقاً چه تشکر جانانه ا

شناختن فرقه اش در خط مقدم مبارزه با نظام  تیبه رسم یبرا یرجو میمر یدرخواست ملتمسانه  دارید نیا گرید حقارت

 یدارا یمنفور رجو یندارد چرا که فرقه  یگاهیجا چیه رانیملت ا نیدر ب حانهیوق یخواسته  نیبود که ا یاسالم یجمهور

 یساالر                                                                                           .ستین رانیدر جامعه ا یمقبول گاهیجا
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 برند؟ یبه اردوگاه پناه م نیچرا دوباره مجاهد

 

 1396 ورشهری 4 –بان  دهید رانیا

را  شیروهاین ،یکرده و در صدد است تا با اخذ مجوز از دولت آلبان هیتعب رانایرا در خارج از ت یاردوگاه ن،یمجاهد یستیترور گروه

 گروه در تمام ابعاد تحت نظر باشند. یاردوگاه اشرف که اعضا هیشب ییبه آنجا منتقل کند. جا

رفت اعضا به  تا تردد و آمد و ساخت یم ریکه آنان را ناگز یطیدر مواجهه با شرا ،یبعد از استقرار در آلبان ،یباند رجو گردانندگان

کنند  تیریرا مد یلیتحم طیمردم با آنان، تالش نمودند تا شرا یاز مخاطرات تعامل احتمال زیپره یشهر را قبول کنند و برا یفضا

آنان است و سازمان ملل به آن ها اختصاص داده  یکه حق پناهندگ یبه آنان )پول یبیپرداخت پول توج ندمان ییو با شگردها

چند نفره و سرانجام دادن  دیخر یدهد( دادن اجازه برا یاز آن را م یبا منت، اجازه استفاده از بخش نیدمجاه یاست و رهبر

 و تماس با خانواده ها. یمجاز یو فضا یاجتماع یها کهشرکت در شب یبرا یمیقد یاعضا یتلفن همراه به برخ یگوش

به  نیخبر که مجاهد نیا دنیداشته باشد، از شن نیمجاهد یو بسته  یا با روابط فرقه ییاست که هر کس که اندک آشنا یعیطب

 تلفن همراه داده باشند تعجب خواهد کرد! شانیاعضا

 یایبا دن یارتباط چیه یسال متماد نیکه چند یافراد نیکه ا نیاز ا نانیبا اطم نیآن است که گردانندگان مجاهد تیواقع اما

 کار زدند: نیبا چند هدف دست به ا رند،یرا ندارند که با آن تماس بگ ییخارج نداشته اند، شماره شخص خاص و جا

 به نفع گروه بکنند. یغاتیتبل توانند یم ان،یرانیا یاجتماع یبه شبکه ها روهاین نیکردند با ورود ا یگمان م -1
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 کنند. رویکرده و جذب ن یریارگیها  خانواده  انیازم روهایکه ن نیا -2

 . رندیاز آنان پول بگ یواه یابتوانند به بهانه ه -3

قرار  بیتحت تعق نیخانواده ها درست کنند تا آن ها به اتهام ارتباط با مجاهد یبرا یتیامن طیتماس ها شرا نیاز رهگذر ا -4

 .رندیبگ

 که : دندیفهم نیمدت کوتاه هم اعضا و هم گردانندگان مجاهد نیدر هم اما

 متنفر است. نیمجاهد یستیاز نام گروه ترور ینهد و حت یگروه نم نیبه ا یوقع یاجتماع یدر شبکه ها یرانیا چیمطلقاً ه -

 کنند. یرا قبول نم شانیندارند و حرف ها یبه آن ها اعتماد زیخانواده آن ها ن یحت -

کردن آنان آشنا باشند و به  سهیو سرک یاخاذ یبرا یباند رجو یادیبا شگردها و ش زیاز خانواده ها ن یاریکه بس رسد یبه نظر م -

 افتند. یدام آن ها نم

به  لیتما زین یرانیاز آن است که ظاهراً مقامات ا یگزارش نشده است لذا حاک یتیواکنش امن چیکه ه نیاز همه مهم تر ا -

 دارند! یارتباط نیچن یبرقرار

تماس ها به آن ها گفته شده بود که از آن ها استقبال  هیاست که در توج ییاعضا دیشد یسرخوردگ یوضع نیبالفصل چن جهینت

 را جذب کنند.  یادیها و پول ز توانند خانواده یشود و م یم یادیز

با  دینبا روهاین نیا -اند که:  دهیرس جهینت نیبه ا تیوضع یبا جمع بند ،یاست که گردانندگان باند بدنام رجو نیمسأله مهم ا اما

با  دینبا نیهمچن -را داشته باشند.  یاجتماع یامکان تماس و حضور در شبکه ها دینبا  -شته باشند. دا یارتباط یجامعه آلبان

 باشند. تهخانواده ها ارتباط داش

 است. افتهی شیافزا رانایخارج از ت یجهت انتقال اعضا به مقر یدولت آلبان تیجلب رضا یراستا تالش آن ها برا نیدر هم 

شدن ندارند و بر اثر سال ها  یاجتماع تیوجه قابل چیبه ه شیو اعضا نیمجاهد یستیدهد که گروه ترور ینشان م تیوضع نیا

شوند، آن ها به  یندارند، بلکه مدام با موانع متعدد رو به رو م یو اجتماع یروابط انسان یبرقرار تیاز اجتماع نه تنها قابل یدور

 خود منجمد شوند. ییدرغار تنها دیبا قطهستند که ف ییها لیمانند فس
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 وریهشت شهر

 دولت هفته آغاز – سمیروز مبارزه با ترور

 

به طرفدار ارعاب و  "ستیترور"ترس و وحشت در مردم و  جادیا د،یبه ارعاب و تهد "سمیترور"در لغت به ترساندن،  "ترور"

 شده است. یمعن د،یطرفدار حکومت زور، ارعاب و تهد د،یتهد

ها  تیبلند از انواع مختلف خشونت ها، قتل ها و جنا یفهرست "ترور"واژه  دنیو نفرت زاست، با شن زیهراس انگ یواژه ا "ترور"

 شود.  یم یبه ذهن تداع

 نیمجاهد یستیآشناست، سازمان ترور میآن هست انیقربان نیکه از بزرگتر انیرانیما ا یاست که برا یموضوع سمیترور دهیپد

بهره  رانیا یاسالم یجمهور یمخالف نظام نوپا یاز دولت ها یبرخ یغیو تبل یاسیس یمال یها تیاز حما ( کهنیخلق )منافق

در  یجد یخألها جادیعناصر کارآمد و طراحان نظام برآمد تا با ا یکیزیدرصدد حذف ف ،و کشتار فراوان زیقهرآم وهیبرد با ش یم

 وارد آورد. رانیبه ملت و حکومت ا یاساس یارکان حساس کشور ضربه ها
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در  یستیاقدام ترور نیو باهنر به دست منافقان کوردل است. ا ییرجا دانیسالروز شهادت مظلومانه شه نیو ششم یس امسال

 . دیآ  یسابقه به شمار م  یکشور، کامالً ب کی ییشهادت نفرات اول و دوم دستگاه اجرا لیبه دل یستیترور اتیعمل ریسا انیم

روز مبارزه با روز با نام  نیا دند،یمکان به شهادت رس کیروز و در  کیجمهور هر دو در  سییو ر ریسبب آن که نخست وز به

 میها و رژ یغرب یبرا یدر راه جاسوس نیشده است. بعدها با روشن شدن عملکرد منافق یدر هفته دولت نامگذار سمیترور

و دفتر نخست  یاسالم یحزب جمهور یانفجارها ـ انفجار دفتر مرکز نیشد که ا وممعل یو انتشار اسناد محافل غرب نیصدام حس

را  اتیجنا نیا کا،یبه اشاره و دستور آمر نیمنافق تکاریو سران جنا رفتهیصورت پذ ایـ بر اساس طرح و برنامه سازمان س یریوز

 مرتکب شدند.

 

شود   یکه گفته م یانفجار بمب یرخ داد. در پ یمل تیامن یعال یدر جلسه شورا 1360 وریشهر 8ساعت سه بعد از ظهر روز  انفجار

 ابانیدر مجاورت خ یریوز از طبقه اول و طبقه دوم ساختمان نخست  ییها شده بود، قسمت  یجاساز یدست فیک کیدر داخل 

جمهور و  سییر ییرجا یانفجار محمد عل نیمحل انفجار را فرا گرفت. در ا یاشد و آتش و دود فض قیپاستور دچار حر

عابر در  کیو  یدستجرد دیو هوشنگ وح یرینخست وز یادار یمال رکلیمد انیدفتر نیعبدالحس ر،یمحمدجواد باهنر نخست وز

حادثه  نیآمده بودند که ا مکشور گرد ه یمل تیامن یعال یشرکت در جلسه شورا یساختمان کشته شدند. آن ها برا رونیب

 شود.  یعامل حادثه آغاز م افتنی یبرا یا  گسترده قاتیرخ داد. پس از وقوع حادثه، تحق یستیترور
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و  یعلوم ادار سانسیمدرک ل یدر کرمانشاه، دارا 1329، متولد سال 401با شماره شناسنامه  د،یفرزند سع یریکشم مسعود

 و عامل انفجار یمل تیامن یعال یوقت شورا ریاز دانشگاه تهران، دب یبازرگان تیریمد

از  یانفجار کشته شده و قطعات نیدر ا زیبود ن یمل تیامن یعال یشورا ریکه آن زمان دب یریتصور شد که مسعود کشم نیچن ابتدا

خلق و  نیاز مرتبطان با سازمان مجاهد یمعلوم شد که و یپس از مدت یدفن شد. ول یبه عنوان بازمانده جسد و گرانیاجساد د

منافق چنان ماهرانه انجام داد که در  انتکارانیخ یخود را برا تیمأمور یریاست. کشم  ختهیگر قانفجار بوده و به عرا یعامل اصل

به نماز اول وقت بود ـ  دیپشت سر او ـ که مق ییرجا یکرد و معروف بود که گاه آقا  یشرکت م یمل تیامن یعال یجلسات شورا

 یشخص یکیالمال و   تیب یبرا یکیداشته  بیکه دو خودکار در ج ست،ا شیها ریتزو انیبا ب خواند. نام او غالباً همراه  ینماز م

 و... 

به  یگیرد و کشمیر یو باهنر قرار م یکه مخصوص ضبط جلسات است، درست نزدیک رجای یضبط صوت بزرگ کشمیر 

این که برود و  یبه جا یبا خسرو تهران یکوتاه یآورد و پس از گفت و گو یحاضرین م یریزد و برا یم یمعمول هر جلسه چا

را که همیشه  یشود. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگ یم خارجبنشیند، از در  «یرجای»جدید خود در کنار مرحوم  یسر جا

 کند. یهدایت م یرجای یهمراه دارد با پا به نزدیک

 یرود که منتظر او هستند تا دبیر شورا یم یکسان شود و در میدان پاستور نزد یخارج م یاز ساختمان نخست وزیر یکشمیر

لرزاند. مطابق نظر کارشناسان  یمنطقه را م یانفجار شدید یرا به یک نقطه امن انتقال دهند. همزمان صدا یامنیت مل یعال

 یمنیزیم تشکیل و در یک کیف دست یو مقدار یت -ان - یپوند ت 2ز حدود ا که بوده «زا آتش – یتخریب»بمب از نوع خاص 

 شده بود. یجاساز
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توسط عوامل سازمان از محل  ، یریوز زمان با انفجار نخست  هم  زین یدلنواز بود. خانواده و نویاش م  ییدختر دا ،یریکشم همسر

 . ختندیعراق به انگلستان گر ینیمرز زم قیانتقال داده شد و از طر یمیخانه ت کیسکونت خود به 

آورده بودند،  عییتش یمجلس برا یو باهنر را جلو ییرجا دیکه جنازه مرحوم شه یموقع: »دیگو  یم ینور االسالم ناطق  حجت

دکتر زرگر  یخاکستر شده است. آقا یدر اثر سوختگ شانیگفتند که بدن ا  یهم جنازه درست کرده بودند و م یریکشم یبرا یحت

ها پودر شود اما  قبول است، ممکن است استخوان  رقابلیغ یکار از نظر پزشک نیکه ا دتهران( همان موقع اعالم کر ندهی)نما

 «سوزد.  یجمجمه نم

آقا  نیکه به ا یظن نبود. با حسن  دایپ یریکشم»کند:   یم تیجنازه را روا عییتش نیاز ا یتر  اتفاق مهم یکن  یاهلل مهدو  تیآ

و خاکستر شده است.  ستیاش ن جنازه  یکی نیشان بود ا  گفتند او هم سوخته است. برخالف آن دو نفر که جنازه  یداشتند، م

است؛ لذا در  یریکشم یهم آقا نیو گفتند ا ختندیر لونیخاکستر جمع کردند، در نا یقدر کینشسته بود  یریکه کشم ییآنجا

! یریزد: کشم  یصدا م بونیفر هم از پشت تر  ییمرتضا یگذاشتند و آقا نیماش یرا رو لونینا نیجنازه، هم عییروز بعد، هنگام تش

 مینیکه بب نیا یگفتند ما برا شانینبود. ا یریجنازه کشم نیا گفتند یبهزاد نبو یآن روز، آقا یفردا ایخداحافظ ... در همان روز 

 شانی. امیاش مطلع شو  از خانواده میخواست  یم ست؟ین ایهست  ایآ مینیاش بب خانه  میرا فرستاد یافراد ست،ین ایهست  یریکشم

 ایشد که آ دایشک پ نیجا ا  نیاند. از هم  شده بیغا زی. پدر و مادرش نستیشان ن  کس در خانه  چیکه ه دندیرفتند د یگفتند وقت

 «نه؟ ایشده  دیشه یریکشم

 نیبر ا زین یگریقبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد د یلحظات یریبر خروج کشم یشرفخواه و سرهنگ وصال پیسرت نیهمچن

خبر داده  یریقبل از انفجار از در نخست وز یلحظات یریاز خروج کشم یموضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جالل طالب

که  یریکشم یخودرو گرید یگردد. از سو یحاصل م نانیگشته و اطم قیتحق زین نیمستخدمبود که به دنبال آن از نگهبانان و 

خارج شده بودند. پس از انفجار دفتر نخست  یاز منزل و زین یشده بود، در محل خود نبوده و خانواده و دهیصبح روز حادثه د

 سالح و مهمات کشف شد. یزیاددر شهرستان کرج، مقادیر  یریاز منزل مسعود کشم یدر نتیجه بازرس ،یوزیر

و  یاسیس یها  تن از چهره 70از  شیو ب یبهشت  ینیمحمد حس دیاهلل دکتر س  تیواقعه درست دو ماه پس از آن رخ داد که آ نیا

بودند. مجاهدین خلق، هرگز  دهیحزب ترور شده و به شهادت رس نیدر انفجار دفتر ا یاسالم یعضو حزب جمهور ییاجرا

شاخص نظام و  یاز چهره ها یآن بسیار یرا که ط ینفجار نخست وزیرا و یاسالم یمسئولیت فاجعه انفجار حزب جمهور

 کرد.  یافتخار م یاقدامات نیبه انجام چن یدر مناسبات درون یمسعود رجو یانقالب به شهادت رسیدند، رسماً به عهده نگرفتند ول

 8و  ریت 7 یدر قبال پذیرش مسئولیت دو فاجعة بزرگ تروریست یالملل  و بین یداخل یاز واکنش افکار عموم یعالوه بر نگران 

و  یمالحظات پیچیده امنیت یها داشته باشد، برخ  در رسانه یتوانست بازتاب پر سر و صدا و وسیع یکه م 60سال  وریشهر

ملیات را حمایت و اند و مستقیماً این دو ع آن ها بوده یطراحان و آمران اصل که یغرب یجاسوس یدر سازمان ها یاطالعات

 در مورد اعالم مسئولیت آن ها را از دست سازمان خارج ساخته بود.  یگیر اند، اختیار تصمیم  کرده  یو عملیات یفن یپشتیبان
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 یاز اعضا گرید یاریهمچون بس زیاطالع داده اند که او ن نیسابق منافق یاز اعضا یهمچنان زنده است. تعداد یریکشم مسعود

که مرتکب شده همچنان محتاج  یجرم آشکار لیجدا شده و همراه با خانواده اش در اروپا ساکن است اما به دل نیارشد منافق

 یریآن که پرونده انفجار نخست وز یاست که او در پ نیباشد. آنچه موجب افسوس است، ا یو در ارتباط با آنان م نیمنافق

 نینهاد ب چیه بیمورد تعق ایاو داللت دارند، گو هیمحکمه پسند بر عل که تمام اسناد نیرغم ا یهمچنان مسکوت مانده است، عل

 ...دیفزاا یو باهنر م ییرجا تیاست که بر مظلوم نیو ا ستین نترپلیهمچون ا یالملل

انقالب ابتدا سمت وزارت آموزش و پرورش را برعهده  یروزیسال سن داشت. او پس از پ 48هنگام شهادت  ییرجا دیشه  

و  یریوز  به نخست 1359مرداد  20شد. در  یاسالم یمردم تهران وارد مجلس شورا یندگیبه نما 1359گرفت و سپس در سال 

ه عنوان مردم ب یرأ ونیلیم 13از  شیبا کسب ب 1360دوم مرداد  خاباتدر انت یجمهور استیصدر از مقام ر  یپس از عزل بن

 انتخاب شد. رانیا یاسالم یجمهور سییر نیدوم

انقالب  یدر شورا تیاز جمله عضو ییها  تیانقالب مسئول یروزیساله بود. او پس از پ 48هنگام شهادت  زین باهنر دیشه

وزارت آموزش و پرورش  ،یاسالم یمردم تهران در مجلس شورا یندگیمردم کرمان در مجلس خبرگان، نما یندگینما ،یاسالم

( را برعهده داشت. او پس از انتخاب ی)پس از شهادت دکتر بهشت یاسالم یحزب جمهور یرکلی( و دبییرجا دیشه نهی)در کاب

 شد. دهیبرگز رانیا یاسالم یجمهور یریوز به نخست  یو یاز سو ،یجمهور  استیبه ر ییرجا

از سوابق و  یتحلیل مشروح ، یدو هفته پیش از شهادت در یك پیام تلویزیون یرجای یمحمدعل شهید

ها  با رهبران اولیه سازمان سال یکه خود پیش از انقالب به دلیل همکار یعملکرد سازمان ارائه نمود. و

 :  سخت را متحمل شده بود، چنین گفت یها  زندان و شکنجه

،  دهیم  یکه درست است که ما شعار مبارزه با امپریالیسم م سازمان مجاهدین در زندان حرفشان این بود"

قبل از هر چیز با  ی، درست است که با ساواک باید جنگید، ول جنگیم  یدرست است که با رژیم شاه م

جنازه  یرا به عنوان رهبر این انقالب قبول دارند، باید با آن ها جنگید. باید از رو یکه امام خمین یمسلمانان

دیدیم که با  یم یبه روشن  رسید. این تفکر آن ها بود و ما در زندان یآن ها رد شد و به آن مبارزه بعد

 یسازمان از هر فرصت  انقالب یجنگیدند... پس از پیروز یشوند و بر علیه ما م یها متحد م مارکسیست 

از آن ها، اسلحه بود، به محض این  یخودش آماده کند. یک یکرد که دست کم سه چیز را برا  یاستفاده م

 ی... برا اسلحه یآور جمع یشدند برا  یکه مردم ما در انقالب پیروز شدند، این ها به انواع وسایل متوسل م

و  یامکانات مال یآور  ، دوم این که شروع کردند به جمع اسلحه یآور که در نظر داشتند، بعد از جمع یروز

ها طول  . که مدت  نقد و اسناد و تصرف اماکن یها  گرفته تا بردن پول یدولت یها از بردن ماشین ،یارکاتتد

کشید تا مردم توانستند این اماکن را که آن ها به زور گرفته بودند از آن ها پس بگیرند. به موازات این دو 

  صیتآور باشد، سوم این که، این ها شروع کردند به شناسایی شخ همه ما تعجب  یکه برا یکار، چیز
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که به دست  یتیم یها  از خانه یکه ممکن است در آینده این انقالب نقش داشته باشند. اخیراً یک یهای

را که در مدرسه رفاه )محل  یکسان یرا دیدیم که حت ی، در آنجا اسناد شما مردم لو رفته و تصرف شده

هر کدام یك کارت  یاند و برا  کرده ی( مشغول خدمت بودند، شناسای57بهمن  12استقرار امام پس از 

 یرا با نیروها ی، این ها به فکر بودند که هر چه زودتر یك نبرد ، از آن موقع مشخصات درست کردند. پس

عبور از جنازه ما در  یگفتند، آرزو  یم  شروع کنند، و بنابراین آنچه که آن موقع در زندان یمؤمن واقع

که در این دو سال و نیم دارند  یبخشند... سازمان مجاهدین با عملکردرا تحقق  ، یبعدرسیدن به مبارزه 

و  ؟یرا بکش یشد که یك آمریکای  ؛ آیا در این دو سال و نیم سازمان یخط خودشان را نشان دادند... ا

آیا شد  ؟یرا بکش یشد که یك ساواک  ؟ آیا در عرض این دو سال و نیم هستیم یبگویید که ما ضد آمریکای

را  «یبهشت»اما  ؟ یهست یکه انقالب یبگوی یو بیای یدار صهیونیست استثمارگر را بکش سرمایه  که یك

  ، تمام رگ قلبشان  و مردم ی؛ بدان که منفور هست سازمان یو تو ا  تو است یگیر  این موضع ،یکشت

 .یبین  یو نم یها پیوند دارد ولی تو کور  یهایشان به بهشت

،... هر وقت  بودم ییو احمد رضا یینژاد، با رضا رضا  چند سال با محمد حنیف یمن که تا حدود یبرا واقعاً

صدر   یوزیر بن  بینید که مسعودتان نخست  یکنم که شما به عنوان عضو سازمان مجاهدین م  یتصور م

دهد، چگونه خوابتان   یسازمان م د، آنجا جبهه متحد ضد انقالب را دار شده و از اینجا به فرانسه فرار کرده

توانید در تاریخ جواب این حرکت  یاین مسأله فکر کنید که آیا شما م ی... رو کنم  یبرد؟ واقعاً تعجب م  یم

یا  یتر از کشتن یك آمریکای  شما، الزم یبرا یاهلل خامنه ا توانید بگویید که کشتن آیت  یرا بدهید؟ شما م

 "؟ بوده است ییا یك اسرائیل ییك ساواک

  یباهنر، مرد ب دیشه» :دیفرما  یو باهنر م ییرجا دانیشه یاخالق یها  یژگیدرباره و یمقام معظم رهبر

 یگذرد. و  یموّاج او چه م شهیدر باطن و ذهن و اند دیفهم  یکس از ظاهر آرام او نم چیبود که ه یتظاهر

 یادیز یها  داشت و کتاب یادیز یاه انقالب بود. نوشته  یها دئولوگیها و ا  نیسیو تئور نیاز متفکر یکی

 یها، برا نیا یداشت و هر دو یبهشت دیو شه یمطهر دیبا شه یکیکرده بود....ارتباطات نزد میرا تنظ

و باهنر در افشا نمودن  ییرجا دیقائل بودند... نقش شه یادیاو ارزش ز یو قدرت تفکر عمل یعظمت فکر

 دیدر درجه اول و بعد هم شه ییرجا دیبود. البته شه رجستهب اریصدر، بس یقانه بنو مناف یبرالیل تیماه

  و با قبول دردها و رنج میبا صبر خود و متانت و حوصله عظ ییرجا دیمورد نقش داشتند. شه نیباهنر در ا

صدر خائن  یبن ،یا  خود من با نرمش قهرمانانه ریکه داشت، توانست با تعب ییقابل افشا ریو غ یقلب یها

 «بکوبد نیکند و به زم سوارا افشا و ر
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بودند،  یانقالب یروهایبه دنبال انتقام از ن نیکه منافق نیو باهنر چند نکته قابل تأمل است. اول ا ییرجا دانیحادثه شهادت شه در

باور غلط بودند که با توجه به  نیدر ا نیکه منافق نیشد. دوم ا  یم یتلق یاسالم یبه عنوان نماد دولت ییرجا دیدولت شه رایز

 دهیاز هم فرو پاش زیداخل ن یاسیجمهور، اوضاع س سییباطل، با ترور ر هیحق عل یها  در جبهه  یریرگحساس کشور و د طیشرا

 گونه نبود.   نیخواهد شد که در عمل ا

 ییرجا دیبوده که دولت شه نیبه خاطر ا ینامگذار نیشود. ا  یمحسوب م زین آغازگر هفته دولت زانیعز نیا شهادت

 تنظیم از محمدی             آن ها بوده است. یازهایشود که منطبق بر خواسته مردم و ن  یمحسوب م یاز دولت انقالب ینماد

 آشتی با خدا

 

رهبر فرقه نیست. بسیاری از اعضای فرقه ها خدایی که فرقه ها به اعضایشان معرفی می کنند در نهایت؛ جز خودِ "

خصوصاً فرقه های دینی و شبه عرفانی پس از جدا شدن از فرقه، به نوعی سرخوردگی معنوی مبتال می شوند. این افراد 

پس از خروج از فرقه مدت ها از نوعی سر در گمی معنوی، بهت مذهبی و بالتکلیفی عمیق رنج می برند. آن ها دیگر 

 که باید به چه چیزی اعتقاد داشته باشند... نمی دانند

فرقه ها خدا را از شما می گیرند و خود به جای او در ذهن و روان شما تکیه می زنند و تبدیل به بزرگ ترین تکیه گاه  

روحی و روانی شما می شوند. در فقدان چنین تکیه گاهی، آرامش روانی شما به هم می ریزد و در معرض از هم 

» روانی قرار می گیرند. آشتی با خدا و ایمان آوردن به وجودی مهرورز که بی هیچ طمع مادی و یا معنوی؛ گسیختگی 

را برای شما می خواهد می تواند به هر کسی آرامش ببخشد. ایمان، همان گوهری « تمام خیر عالم و خیر تمام عالم 

بخشند؛ کاالیی گران بهاست که داشتنش هر فقیری را  است که اعضای فرقه ها آن را به رایگان به رهبران فرقه ها می

 "غنی می کند و فقدانش ثروتمند ترین افراد را تا مرز پوچی و تهی شدگی و خودکشی سوق می دهد.

 کتاب: در قلمرو سایه ها

 نوشته: احسان احمدی و سمیه شاه حسینی

 204و  203صفحه :   
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 باخته اش دل خوش نکند هیروح التیبه تشک ادیقجر ز میمر

 

 1396 وریشهر 8 -نجات مرکز مازندران  انجمن

گپ و  یفرد که در آن شهر مغازه دارد مزاحمش شده و با و یمصطف یهم با آقا یدارید میخواست میبه شهر بابلسر رفت یوقت

 .میداشته باش ییگفتگو

خوش  یدر مورد برادرم مهد ایخوشحال شد و در همان لحظه اول سؤال نمود که آ یلیانتظار ما را نداشت خ فرد یمصطف یآقا

 .میچه مزاحمش شد یداده شد که برا حیتوض شیکه برا د؟یخبر هست

 ستیترور یبه رجو دیگرفتار است. با یرجو یستیهنوز در چنگال فرقه ترور فرد یمهداظهار داشت اکنون برادرم  یو

 ببرد. نیخانواده را از ب یاعضا یدارد رابطه عاطف یلعنت فرستاد که چگونه سع

به دفتر انجمن  ندهیکند عنوان نمود، قرار بود چند روز آ یم تیفعال یبرادرش مهد ییرها یو در همه جا برا شهیفرد که هم یآقا

 .دیسرفراز کرد یلیمرا خ دیجا آمد نیاکنون که شما به ا رم،یقرار بگ یرجو یستیاخبار روز فرقه ترور انیتا در جر میایب

سوار بوده و  یمغز یشستشو یاکنون باز هم رو یرجو یستیفرقه ترور یها تیداده شد که فعال حیفرد توض یمصطف یآقا یبرا

 وهیرفته تا بتواند با ش یقجر به کشور آلبان میبار است که مر نیخاطر چند نینگهدارند به هم التیکنند افراد را در تشک یم یسع

 بمانند. یباق التشیکنند در تشک رباز هم افرادش را مجبو دیجد یها
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با برادرش تنگ شده و  دارید یدلش برا یلیکرد و از چهره اش معلوم بود که خ فیتعر یاز بردارش مهد یابتدا خاطره ا یو

 زد که انگار اکنون در کنارش نشسته است. یحرف م یاز برادرش مهد یطور

مواجه  یرجو یستیفرقه ترور نیمسئول یهر بار با کارشکن یبرادرش رفت ول داریبار به د نیچند یگذشته و یسال ها یط در

 انتیکردن ها و خ نیتوه یبازگشت ول رانیبه ا انیگر یمزدور خواندند و او با چشمان ،یو لجن پراکن نیاو را با توه تیشد. در نها

 . نشدفرد  یآقا تیمانع از فعال یرجو

کند  یفکر م یبروم. اگر رجو یبرادرم حاضرم به کشور آلبان ییرها یبرا": دیگو یم میو تماس دار داریهر بار که با او د اکنون

تواند  یکه از آن نم میدرست کرد یقبر التشیو تشک یرجو یکور خوانده است. ما برا ابدی ییتواند از دست خانواده ها رها یم

خوش نکند چون  ادیز رود، دلش را یم یبه کشور آلبان التشیجمع کردن تشک یبرا مهیقجر سراس میفرار کند. اکنون که مر

 است. التیو اضمحالل تشک یشود فروپاش یم دهیکه د یراه

که دفعه بعد او را در  میبه او قول داد میداشت یگرید یچون ما کارها یفرد ما را به منزلش دعوت نمود ول یمصطف یادامه آقا در

که  میفرد داد یمصطف یقول را به آقا نیا یخداحافظ. در موقع میشان لذت ببر یروستا یبایز یو از فضا میمالقات کن القیی

 .دیما بگو یبرا راتششده و از خاط یباز هم مزاحم و

 یشبان یهاد
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 شود یدست به قلم م فیواحد س یوقت

 

 1396 وریشهر 8 -نجات مرکز لرستان  انجمن

و چه افراد  نیمرسوم بوده که هر گاه چه از جانب منتقد ؛یسران فرقه رجو یو تدافع یشناختِ راه و روش مقابله ا براساس

 یاز اطالعات درون یا نهیدارند و هم گنج کریفرقه را بر پ تیکهنه جرم و جنا یفرقه، که هم زخم ها نیا التیجداشده از تشک

ه خال خورده و تا ب قیمنتشر شده چون درست و دق یسران فرقه رجو هیعل  یمقاله ا ایمطلب  ،یفرقه هستند مصاحبه ا نیا

 یمایسراپا متناقض از س ییویو سنار ندیایبرهنه به صحنه ب یبا پا مهیشوند سراس یم ریسوزاند ناگز یعمق  وجودشان را م

 بگذارند. شیبه نما شیخو یرسوا یها تیسا ایخفقان و 

به عراق(، همزمان در  کایتوسط عراق و حمله آمر تیموسوم به جنگ دوم اوت )اشغال کو 1991به ذکر است که در سال  الزم

به  بخشیتحت نام به اصطالح ارتش آزاد نیمجاهد یروهایبه وجود آمد و ن ییها یها و ناآرام یریدرگ رانیعراق با ا یمرزها

نفر از  4 ن؛یخانق یها در منطقه عموم یریدرگ نیاز ا یکیفعال داشتند که در  کتارتش صدام حضور و شر ادهیپ یرویعنوان ن

 درآمدند. نیمجاهد یروهایبه اسارت ن یرانیا جیبس یروهاین

ظالمانه و سرکوبگرانه  یها استیس هیشده اند و عل یمخوف رجو التیدو نفر از آن ها موفق به فرار از تشک ان؛یپس از سال حال

فرقه بوده اطالعات و  افتهینجات  انیدو نفر از قربان نیکه خود ا یینموده اند و از آنجا یفرقه اقدام به افشاگر نیا یها انتیو خ

 است. امدهیخوش ن التیسران فرقه در دست داشته اند که به مذاق سران تشک هیعل یریناپذمستندات موثق و انکار 
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 نیا یفشاا یبرا ینشده جواب ریبه دست و پا افتاده تا د مهیسراس یافشاگر نیا دنیبا شن یسران و گردانندگان فرقه رجو حال

 وارید ایباشند و هنوز در جهل مرکب و  یم دیمروار اتیعمل یکه موسوم به اسرا یباق ریو لذا آن دو نفر اس ندینما دایپ قیحقا

 شده را در دست آن ها قرار داده اند. سینو شیپ یها کتهیرا به صحنه آورده و د ندفرقه مانده ا التیاختناق تشک

انگار  یکن یفرقه نگاه م ریدو اس فیواحد سو  یبیاکبر عندل یعل ییافشاگر و قلم فرسا رانیا تیبه سا یدرست وقت و

دربند را وادار به قرائت  ریدو اس نیا یاتیقاعده و ادب چیه یلذا ب رود یراه م دیکاغذ سف یرا در جوهر رها کرده و رو یمورچه ا

شناسند واضح و اظهر من  یرا م ریکه هر دو اس التیدربند تشک ریجداشده و افراد اس یهمه اعضا ینموده اند که برا کتهید

 یم کیرا از نزد ریمطالب را ندارند. بنده نگارنده، هر دو اس نیو ا ییقلم فرسا نیبندگان خدا اصالً سواد ا نیالشمس است که ا

ده اند و از سطح سواد و معلومات مختلف بو یدوره از شاگردان خودم در کالس ها نیشناسم و سال ها با آن ها کار کرده و چند

بندگان خدا ندارد و  نیبه ا یربط چیبه کار رفته و واژه ها و اصطالحات ه اتیادب یدیترد چیه یب نیآن ها با اطالع هستم بنابرا

 و اجازه ارتباط با پدر و مادر خود را ندارند. اریاخت یهستند که  حت یرانیها خود اس نیا

 

 فیواحد س یجنگ ریاس

ابراز لطف،  ،یصنف یها یدگیو رس نیمجاهد التیاز تشک یبیاکبر عندل یو عل فیواحد س یها دیو تمج فیها و تعر دفاع

ما در دوران اسارت در چنگال ارتش  یها و به به و چه چه ها فیمثل تعر قیدرست و دق ییو مواد غذا وهیم خچال،یمحبت، 

 ی، حال اگر هم عراقبرعکس میهر چه گفت یعنی)چاوارشه(  میگفت یم مانیحرف ها یال به ال یبه زبان محل یصدام بود که گاه

 شدند کارمان زار بود. یمتوجه م یرانیها توسط عناصر جاسوس ا

اما  میشده ا ریفرستاده  و در صحنه جنگ اس نینفوذ و کشتار مجاهد یادعا کرده اند که ما را سپاه برا یفرقه رجو ریدو اس نیا

ما گذاشته بودند. در  اریدر اخت زیهمه چ یاز ما استقبال نمودند و خودشان غذا نداشتند بخورند ول یو مهربان یبه گرم نیمجاهد

و چند نفره بردند و  یانفراد یبه سلول ها ینفر را به جرم و ظن نفوذ 600از  شیب 73در سال  نیاهدمج یوقت دیپرس دیپاسخ با

شکنجه جان باختند، تازه آن ها تهمت  رینفر از آن ها ز 6از  شینمودند که ب یماه زندان 6ت به مد 27همه را در قلعه موسوم به 
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و در  دیبودن اعتراف کرد یشد، چطور با شما که خودتان به نفوذ تقبالاز آن ها اس یمدل نیخورده بودند که ا ینفوذ نیدروغ

 قدر با مالطفت رفتار کردند؟ نیا دیصحنه نبرد به اسارت درآمد

 

 یبیاکبر عندل یعل یجنگ ریاس

شما  یکه خانواده ها یزمان 88تا  86 یدرست است چرا در سال ها یبیو عندل فیها از زبان واحد س ییسرا اوهی نیاگر ا یراست

پدر و  یبرا مشانیگاه دل رح چیه یکار رجو تیشما به درب پادگان اشرف مراجعه نمودند سران فرقه جنا دارید یبه کرات برا

پدر و مادر خود قرار داده  یهر چند کوتاه به شما بدهند، شما را درست رو در رو یداریاجازه د تا امدیشما به درد ن دهیمادر درد کش

 د؟یبزن یتا به آن ها مارک مزدور

ند به جز خودش ک یکه همه را مزدور خطاب م یرجو تکاریمنحصر به فرد فرقه جنا ییسرا اوهی نیو ا اتیفرهنگ و ادب نیا پس

به کالم، قلم،  یشده که اساساً ربط کتهید یمتن ها نیو ا ستیمزدور عربی – یلاسرائی – ییکایمزدور و برند آمر نیتر یکه اصل

هر کدام به نوبه خود  التیتشک نیو دربند ا ریاس یاز اعضا یاریبه سابقه است و تا کنون بس قندارد مسبو ندهیگو اتیزبان و ادب

 متن ها را خوانده اند. نیا

سابق؛ بر  یها یریها و هم زنج یدوستان و هم بند :فیواحد سو  یبیاکبر عندل یعلخطاب به خود  زیدو کالم ن اما

فرقه تکرار شده و صد ها و  نیسال است توسط ا 30از  شیخزعبالت ب نیاز هر کس واضح و مبرهن است که ا شتریشما ب

 نیباشند قبل از شما به ا یاز هشتصد تا هزار نفر م شیشما که ب تاناز دوس یاریها هستند. بس استیس نیا یهزاران نفر قربان

و رها شدند و امروزه در  دندیرا درهم کوب التیاختناق تشک یکردند و حصارها امیو بند ق دیق نیا هیو شجاعانه عل دندیرس تیواقع

و خود را رها  دیریبگ میتر تصم عیهرچه سر دیتوان یم زیباشند، شما ن یو آزادانه خود مشغول م یعاد یو اروپا به زندگ رانیا

 باشد. یراه، آسان و در دسترس م دیینما

 یمراد یعل

 



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
109 

 
  

 

 یفرقه رجو یداخل یترورها ادآوری وریدهم شهر

 
 1396 وریشهر 9 -نجات مرکز گلستان  انجمن

که در برابر دستورات  یکردن افراد ستیسر به ن ایو  دشانیبردن عناصر مخالف اهداف پل نیاز ب یبرا ربازیاز د یفرقه رجو سران

کنند  یدارند که در هر زمان و هر مکان به آن مبادرت م یاهیو س کیدارند گذشته تار یرتیخود مخالفت و مغا یسرکرده داعش

با هدف  رتیباشند که به خاطر مغا یم یافراد نیز جمله اها ا یقربان تراب ایها و  یآن فراوان بوده و االن محمد یکه نمونه ها

 یسازمان منفور رجو یباال یتوسط سران آن کشته شدند. قبل تر از آن به نفرات و کادرها یسرکرده فرقه رجو یضد انسان یها

 نیبردن ا انیاز م یبرا یبه راحت یفرقه ضد بشر نیا رکردهتوان اشاره نمود که چگونه س یو امثال آن م یواقف فیمانند شر

و نداشتن  یخودکش ایو  یضیمختلف اعم از مر ینمود و با بهانه ها یمخالف همانند آب خوردن آن ها را خالص م یعنصرها

 نمود. یم هیخود را توج تکارانهیو جنا یاعمال ضد انسان ره،یو غ یامکانات پزشک
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اجناس  یاسارتگاه را که دپو نیاز ا یداد، قسمت یعراق مارتش  لیکه پادگان مخوف اشرف را تحو یزمان یفرقه رجو سران

 دیحاضر به خر زین یمعمول یتاجر و بازار کی یکه حت ییایاش نیا یرفته بود را در تصرف خود نگه داشت و برا نیفرسوده و از ب

فرقه نداشته و عمالً در نشست ها و تجمعات داخل فرقه  یاز عملکرد رهبر یچندان تیضاکه ر یآن ها نشدند، صد نفر از عناصر

که ارتش عراق در چند روز  نیقسمت قرار دادند، غافل از ا نینمودند را به عنوان محافظ ا یمخالفت خود را عنوان م نیا یبه نوع

به آن  زیدار داده بودند و نقسمت هش نیا هیدر مورد تخل سمیرجو ینوبت به سران سازمان ضد انسان نیدر چند زیقبل از واقعه ن

فرزندان و پدران و برادران آن ها  یکرد که روزگار یخانواده ها ینموده بودند که هر لحظه امکان هجوم توسط برخ دیها تأک

خوش  تکارانیو جنا نیخائن نیبه مذاق ا نیزنده به گور شده بودند وجود دارد. صد البته؛ ا یرجو یستیتوسط سران سازمان ترور

 تیاز کشته ها و اجساد آن ها نها زین یخالص شوند و از طرف یافراد ناراض نیتوانستند از وجود ا یم یآن ها به راحت رایآمد ز

بر ناامن بودن  یارتش عراق مبن یقبل یبا وجود اخطارها 1388ماه  وریشد. در دهم شهر زیگونه ن نیسوء استفاده را ببرند که هم

 زیرا ن هینفر از عناصر آن را کشتند و بق 52هجوم برده و  یاجناس از دور خارج شده فرقه رجو یمحل دپو به یمنطقه، گروه نیا

با محکوم نمودن و سوء استفاده از  ینموده بودند به راحت ینیب شیرا پ انیجر نیکه از قبل ا یمصدوم ساختند. سران فرقه رجو

بار اخطارها و  ریشده اند نسبت داد و از ز دهیمثالً سرکوب اشرف تدارک د یکه برا ییها انیآن را به جر انیجر نیا یکشته ها

 نمود. یارتش عراق شانه خال یهشدارها

رو  یو مخالفان رهبر یعناصر داخل هیعمالً به تصف 88و  87 یسال ها نیفرورد 19مرداد و  7و  6که در  یفرقه رجو سران

خود انتخاب نموده بودند را طعمه  یرا برا یبا آن ها نشده و راه آزاد یاضر به همکارح گریرا که د یافراد زیبار ن نیآورده بودند، ا

قرار دادند و همانند گذشته  میمستق یرهاینفر انسان را آماج ت 52 یبردند و به راحت ریدم توپ و ت بهخود قرار داده و آن ها را 

خود که  یروش به عناصر داخل نیدادند و به ا انیآن ها پا یهامخالفان خود را از سر راه برداشتند و به مخالفت ها و اعتراض 

 نشان دادند. یضرب شصت زیقصد مخالفت داشتند ن

 یداشته و دارند، در ترورها یخارج از فرقه مهارت و شگرد خاص ینه تنها در ترور و آدمکش یرجو یفرقه ضد انسان سران    

عالوه  ینشده، مثالً سران فرقه رجو دهیتاکنون همانند آن ها د یفرقه و گروه چیآن چنان مهارت دارند که در ه زیخود ن یداخل

خباثت خودشان تاکنون  نیدارند و توانسته اند به واسطه هم یشگرد خاص زیآن ها ن هنافراد در کشتن روح و ذ یبر ترور جسم

عناصر نسبت خانواده  نینچنان شستشو دهند که او ذهن آن ها را آ ندیمحصور نما ینفر را در اسارتگاهشان در آلبان 2000از  شیب

را قبول  فیفرقه کث نیو ظالمانه ا تکارانهیجنا یرهبر او تنه ندیخودشان هم مشکوک رفتار نما ینعوذباهلل نسبت به خدا یو حت

 تیجنا یپاسخگو امتیدر روز ق دیظالمان با نیخداوند وجود دارد و ا شگاهیهم در پ یکه روز حساب و کتاب نیاما غافل از ا ندینما

 خود باشند. یها
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 انجمن نجات خوزستان یاعضا ادتیع

 کاظم مزرعه در منزلشان یآقا از

 

 1396 وریشهر 11 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

کاظم مزرعه در منزل  یاقا یماریانجمن نجات شعبه خوزستان به محض اطالع از ب یاعضا 8/6/96چهارشنبه مورخه  روز

سال است در اسارت فرقه  30از  شیاست که ب مزرعه ریاممزرعه برادر  یدر شهر اهواز حاضر شدند. اقا شانیا یشخص

به خانواده مزرعه فرصت  یبه بعد، فرقه رجو 83که از سال  استباشد. الزم به ذکر  یخلق م نیموسوم به مجاهد یستیترور

 را نداده اند. ریتماس با ام ایو  دارید

از  یافتیدر یخبرها نیآخر انیرا در جر یمزرعه، و یاقا یعاجل برا یو شفا یسالمت یانجمن نجات ضمن آرزو یاعضا

نسبت  یمتفاوت آلبان طیکردند که شرا دیانجمن نجات تأک یقرار دادند. اعضا یدر بند فرقه ساکن در کشور آلبان رانیاس تیوضع

از آن ها شده است که  یادیتعداد ز ییو جدا روهاین یمنجر به مسأله دار آزاد که عمالً یایبه عراق و حضور اعضا در دن

آن ها شوند.  ییمانع از روند جدا یبه نوع یپناهندگ یفشار و به خصوص قطع مستمر جادیسرکردگان فرقه را بر آن داشته تا با ا
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 بینامه و تعهد آن ها را به ماندن در فرقه ترغ ندتا با گرفتن سوگکند  یتالش م یمجدداً با حضور در آلبان یرجو میهم مر راًیاخ

 .دینما

محل  کی یخاطرنشان کردند که سرکرده فرقه تالش دارد با راه انداز میمر ریاز توطئه اخ یبخش یانجمن نجات با افشا یاعضا 

و ارتباط آن ها را با جهان خارج  نهیتا اعضا را درآنجا قرنط دینما یاسارتگاه موسوم به اشرف سه را راه انداز رانایدر خارج از شهر ت

سران فرقه را به هم  یآن ها عمالً تمام نقشه ها یها یو افشاگر ریاخ یاعضا در ماه ها ییجدا زانیش میافزا یول دیقطع نما

 یرجو میبه جلسات مر یضا حتباشد، دامنه اعتراضات اع یاعضا مواجه م یبا بحران مسأله دار یاست و اکنون فرقه رجو ختهیر

تواند روند  یآن ها م شتریاست و تالش ب تیگذشته حائز اهم وننقش خانواده ها همچ یطیشرا نیشده است. در چن دهیهم کش

همان طور که در گذشته، خانواده ها بودند که زهر خروج از اشرف و به دنبال آن عراق را به حلقوم  د؛ینما عیفرقه راتسر یفروپاش

 .ختندیر یرجو

از اعضا سوء استفاده  یرجو" گفت: یو ادتیع یانجمن برا یمزرعه در پاسخ ضمن تشکر از حضور اعضا یآقا

 یدیو هزاران فرسنگ فاصله چه تهد یها با دست خال یماریکند وگرنه اعضا با توجه به سن باال و انواع ب یم یو مال یاسیس

 یلیشده اند. خ لیو عربستان تبد لییاسرا کا،یدر مقابل امر یرجو ییتوانند داشته باشند. اعضا به کشکول گدا یم رانیا یبرا

گرم  یآزاد و کانون ها یایجنب و جوش دن انیآمده اند و بعد از سال رونیب یبرتیبسته اشرف و ل یکه از فضا ییواضح است اعضا

که دست کودکانشان را  نندیب یرا م یسال زن و شوهر یبعد از س یشوند. وقت یبه سرعت مسأله دار م نندیب یرا م یخانوادگ

است که  انیآن ها سال م؟یخانواده و فرزند داشته باش دیپرسند ما چرا نبا یروند مشخص است که از خود م یگرفته اند و به بازار م

 شرف،چه؟ در عراق و ا یبرا یهستند به راست گانهیب یو مادر یاند. با احساس، عاطفه و عشق پدر دهیخنده کودک را نشن یصدا

و با کدام سالح؟ خوب  ریهست؟ چگونه؟ از کدام مس یسرنگون طیهم شرا یدر آلبان ای. آیسرنگون یگفت برا یبه آن ها م یرجو

و باز به  میبمان جانیا دیشوند که ما چرا با یکنند مسأله دار م ینم دایپ یجواب یکنند و وقت یسؤاالت فکر م نیها به همه ا نیا

. ستندیتمام است. خانواده ها هم دست بردار آن ها ن یکار فرقه رجو ندهیدارم تا دو سال آ نیقیم. من یگوش کن میمر یدروغ ها

 "شر آن ها از سر اعضا کوتاه خواهد شد. یانشااهلل به زود

کردند که روز  دیتأک شانیا یبرا یسالمت یمزرعه و آرزو یآقا ینواز همانیانجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از م یاعضا 

 نخواهد بود. ریچندان د ریدربند فرقه و از جمله برادرش ام رانیاس یتمام یآزاد
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 یاز فرقه رجو افتهینجات  ،یمصاحبه با منوچهر عبد

 

 1396 وریشهر 11  -خانواده سحر  ادیبن

  یدر آلبان یاز فرقه رجو افتهینجات  ،یمنوچهر عبد با

اندازه سپاسگزارم.  یب دیما قرار داد اریو وقتتان را در اخت دیرفتیکه دعوت ما را پذ نیاز ا ،یعبد یآقا

کرده و سوابق خود  یسحر معرف تیخوانندگان سا یمقدمتاً درخواست دارم خودتان را به صورت کامل برا

 .دیینما انیخلق ب نیرا با سازمان مجاهد

. من منوچهر یمحترم اسیران در فرقه رجو یسحر و خانواده ها تیهم سالم عرض می کنم خدمت شما و خوانندگان سا من

گذراندم. نحوه  یسال از عمرم را در فرقه رجو 14یک فرزند دختر هستم. من  یاز تهران و متأهل و دارا 1341متولد سال  یعبد

در  یایران، به من که قصد رفتن به خارج را داشتم پیشنهاد دادند که یک سازمان درمن هم به این صورت بود که دوستانم  یآشنای

 رانیکار به خارج بروم. این شد که من از ا یتوانم از طریق آن ها برا یکه اگر آنجا بروم م مجاهدین خلقعراق هست به نام 

 یبرا ی. مسئولیت من در قرارگاه اشرف نور پردازتمنداش رونیبه ب یراه گریخلق رفتم و د نیخارج شدم و به عراق و نزد مجاهد

 یکی قیآن فراهم شد از طر طیکه شرا یمن هم به خاطر این بود که من زمان یآمدم. نحوه جدای یکه به آلبان نیتبلیغات بود تا ا

فشار و  ریکرد و ز هیتنب و خیو مرا توب دیبا خانواده ام تماس برقرار کردم که سازمان فهم انهیکه جدا شده بودند مخف یاز کسان

 کنم. دایتوانستم نجات پ تاًیو خدا را شکر که نها دیآ یارتباط با خانواده از نظر آنان جرم به حساب م یعنیکار  نیسرکوب رفتم. ا

 د؟یحضور خانواده ها قرار گرفت انیدر جر ،یبرتیچه در  اشرف و چه در ل د،یکه در عراق بود یزمان ایآ

 د؟یرا آن زمان تجربه کرد یواکنش اعضا چه بود؟ خودتان شخصاً چه احساس نیواکنش سازمان و همچن
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آمدند. واکنش سازمان در  یدر اشرف م یکه خانواده ها آمدند من حضور داشتم. خانواده ها به پشت سیاج اشرف و جلو زمانی

الدنگ هستند و یا مأمورین وزارت اطالعات و مزدور هستند  لیگفتند این ها فام یقبال خانواده ها این بود که با عرض معذرت، م

کرد در نشست ها مورد  یکردند و هر کس از ما هم این کار را نم یبه خانواده ها م یو آدم ها را تشویق به سنگ زدن و فحاش

آنان این  کار را  یدند که چرا سازمان با خانواده هاگرفت. اعضا هم از این کار سازمان به شدت در عذاب بو یقرار م هیتوبیخ و تنب

زند. آن ها فقط خواستار  یآمده اند سنگ م دارید یکه برا ییا زن و مرد و دختر یکند یا این که چرا به پیرزن و پیرمرد یم

 یاز خانواده ها یفحاشکه با سنگ و  ینبود که از این کار سازمان خوشحال باشد. سازمان یدیدن فرزندشان بودند. در مجموع کس

 با مردم چه کار خواهد کرد.   ندهیاست و در آ یکند معلوم است چه نوع سازمان یم یما پذیرای

را  یراتییچه تغ یبه آلبان یبرتیو سپس از ل یبرتیخلق از اشرف به ل نینظر شما انتقال سازمان مجاهد به

سازمان گذاشته و  نیا یالتیو ساختار تشک یبر استراتژ یدر روند حرکت سازمان موجب شد و چه اثرات

و اشغال عراق  نیبعد از سقوط صدام حس دیهمانطور که اطالع دار م؛یخواهد گذاشت؟ واضح تر بگو

با آمدن به  تاًیخلق ابتدا سالح، سپس قرارگاه اشرف و نها نیسازمان مجاهد ،ییکایآمر یروهایتوسط ن

 ینگاه م دوارینظام ام یرا به سرنگون روهایاکنون به چه عنوان ن نیرا از دست داد. مسئول رانیمرز ا ،یآلبان

 دارند؟

گفتند که ارتش قیام هنوز در ایران زنده است و آتش زیر خاکستر هستند و  یسازمان مخصوصاً رهبر فرقه به نفرات م نیمسئول

هستند و ما هم هر  یقیام هستند که منتظر جرقه ا یشما هم افسران این ارتش قیام هستید و سربازان شما هم همان جوان ها

 کنیم. یرسانیم که بتوانیم قیام را سازمانده یبه ایران م واپیمالحظه قیام بشود خودمان را سریع با ه

شود؟ به نظر شما چه تعداد واقعاً با شناخت و  یم یمانع از جدا شدن افراد از سازمان در آلبان یعوامل چه

 باشند؟   یم التیماندن در درون تشک اراده خود مصمم به

 یشود این  است که آن ها ده ها سال در حصار و تحت شدیدترین کنترل ها یکه مانع از جدا شدن نفرات از سازمان م یعوامل

را ندارید پول هم  یبیرون ترساندند و گفتند که اگر بیرون بروید کس یآمدیم ما را از دنیا یهم که به آلبان یبودند. وقت یپلیس

کنند تحت تعقیب پلیس بین  یکه در سازمان اآلن حاضرند بمانند، فکر م ی. به نظر من نفراتدیشو یندارید و معتاد و بدبخت م

گویند دیگر ما اآلن با این سن کجا برویم دیگر  یدارند که م یکه سن باالی یهستند یا نفرات یاسالم یمأموران جمهور ایالملل 

 فراهم شود اغلب جدا خواهند شد.   طیشرا گر. امییآ یتوانیم بکنیم و از پس مشکالت خود بر نم ینم یکار

سؤاالت و ابهامات  نیا یپاسخگو نیمسئول ایآ ست؟یچ التیدرون تشک یاعضا یو ابهامات اصل سؤاالت

   ند؟ینما یهستند؟ کالً چگونه با آن ها برخورد م
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گفتید کانون  یدر خصوص این است که ما سالح نداریم و از مرز هم که دور شده ایم و شما هم که م ،یو ابهامات اصل سؤاالت

کردیم  یکنیم و چرا مانده ایم. البته هر وقت از مسئولین این سؤاالت را م یمبارزه درعراق است و پس ما اآلن این جا چه کار م

 یکردند چون از عواقب آن م یخود را نم یقع افراد سؤاالت اصلبود که هیچ مو نیو هم یخوردیم که تو بریده ا یمارک م

 یعنیسؤال را ممنوع کرده بودند،  نیکجاست که ا یبود که مسعود رجو نیا شهیهمه هم یو اساس یترسیدند. البته، سؤال اصل

 نپرسد. یکس

 التیکه در درون تشک یبا کسان نیمسئول ست؟یچ یدر آلبان افتگانیسازمان با جامعه نجات  کردیرو

 دارند؟ یهستند چه برخورد ییخواهان جدا

حضور داشتند و با چشمان  نجایروشن است. دوست داشتم که خانواده ها خودشان در ا یسازمان با جدا شده ها در آلبان رویکرد

که یک نمونه اش خود من هستم.  دند،ید یاند م ختهیر یرجو یکه عمر خود را به پا یخود رفتار وقیحانه سازمان را با افراد

که قرار بوده کمیساریا بدهد  یکه سازمان با کمیساریا کرده و پول یوضعیت جدا شده ها به غایت اسف بار است چون زد و بند

دارد که مناسب نیست  یوا م یدهد در قبالش افراد را به کارهای یکه سازمان م یدهم، به خاطر همین پول یسازمان گفته من م

که ما پناهنده  یشود. در صورت یبرده با آن ها رفتار م ککند و مثل ی یمن در اینجا بگویم و در کل از افراد سوء استفاده مکه 

کند  یم یخواهد جدا شود سازمان سع یهم که م یکامل است. کس یدر آزاد یدر هر کشور یهستیم و پناهنده سیاس یسیاس

در حبس  یعنیدر قرنطینه  یمنصرف کند و اگر نشد او را یک ماه به صورت غیرقانوناو را از رفتن  یمغزشوی یاول با نشست ها

کنند که فرد از  یم یکار یمتوال یدارد که افراد را از رفتن پشیمان کند و در این یک ماه به صورت نشست ها ینگه م یانفراد

بیرون  یگفته که اگر کس راًیهم اخ یبرند. مریم رجو یماه به کار م کی نیمختلف در ا یروان یرفتن پشیمان بشود، حربه ها

که خواهان جدا  یهای یشود که بعض یگیرد که این باعث م یتعلق نم گریما بدهیم به نفر جداشده د استکه قرار  یبرود پول

 شدن هستند پشیمان بشوند.

کشور به چه منظور است؟ اعضا در  نیدر ا یطوالن یو اقامت ها یبه آلبان یرجو میمر ینظر شما سفرها به

داشته  یداعش بوده اند چه واکنش یکه حام ییکایو جنگ طلب آمر یبا عناصر افراط یو یدارهایبرابر د

 اند؟ 

موضع افراد سر  نیاست که جدیداً شدت گرفته و هم چن یکند به خاطر ریزش های یم یمکرر به آلبان یکه مریم رجو یسفرهای

 ی. نمونه اش هم همین سناتور مک کین و امثالهم که به این صورت است که اعضا مندیآ یم یه آلبانکه ب ینفرات آمریکای

خود در هر  یکه تک تک افراد سر نیازها یکنیم در صورت یم یمیلیون دالر یادارد که این همه خرج ه یپرسند که چه دلیل

این آدم  یگویند چطور برا یگویید پول نیست و پول نداریم. نفرات م یکنند که م یو پوشاک مراجعه م یمثالً پزشک یزمینه ا

 رسد پول ندارید. یکنید به ما که م یمیلیون دال ر خرج م یخاصیت آمریکای یب یها

 د؟یکن یم یابیسازمان را چگونه ارز نیا ندهیو آ یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد یفعل طیشرا
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ریزش ها را  یرود که جلو یاین م یسازمان پا یبا افراد است که تمام انرژ یسازمان اآلن مشکل تشکیالت یاصل یدرگیر

که صورت گرفته و ادامه خواهد داشت سازمان دیگر  یبگیرند. آینده این سازمان هم به نظر من این است که با این ریزش های

 ن فرقه متصور نیست و تاریخ مصرفش گذشته و به سر آمده است.ای یبرا یگرگفتن ندارد و جز انحالل چیز دی یبرا یحرف

 تیواقع نیبا ا یو چه برخورد ستیخلق در کشورشان چ نیبه حضور سازمان مجاهد یمردم آلبان واکنش

 کنند؟ ینم یبابت ابراز نگران نیاز ا ایدارند؟ آ

که ما در آنجا قرار داشتیم به نام مقر مفید که بزرگترین مقر فرقه  یبا ما، اول این را بگویم مکان یخصوص واکنش مردم آلبان در

که آمده اید آسایش را از ما گرفته اید و از بابت حضور ما ابراز  یکردند که از موقع یهم بود تمام همسایه ها شکوه و شکایت م

 یم یکه به مغازه ا  یگویم که شما خودتان بفهمید. نمونه دیگرش هم این است که موقع یفاکت م فقطکردند. من  یم ینگران

گفتند آستین بلندها چون در تابستان داغ حق این را  یکردند و به ما م یگرفتند و با اکراه نگاه م یم یرفتیم ما را با داعش یک

این را بگویم  یاست ول یه پوش ها آمدند. این برخورد مردم آلبانگفتند سیا یآستین کوتاه بپوشیم یا این که م راهنینداشتیم که پ

 ها نیستید. نیبا ا گریکردید از این ها جدا شدید و د یگویند که خوب کار یکه مردم به ما همیشه م

 یخلق در آلبان نیکه مسئول حضور سازمان مجاهد ی)رمسا( و وزارت کشور دولت آلبان ایساریکم برخورد

 یم یخصوص چه کار نیجامعه در حال حاضر در ا نیچگونه است، و ا افتگانیهستند با جامعه نجات 

 تواند انجام دهد؟ 

با فرقه به خاطر زد  ییو همسو یدر همکار نیگیرند و ا یدر قبال جداشدگان به عهده نم یهیج مسؤلیت یو دولت آلبان کمیساریا

 یکند یا رشوه ها یکه فرقه خرج م یکالن  یشده و پول ها یساریا و دولت آلباناست که بین فرقه با کمی یسیاس یو بندها

بود که همیشه در جلسات و  یخانم یدهد. نمونه اش هم معاون سابق وزارت کشور آلبان یاز سیاستمداران م یکه به بعض یکالن

 بود. یکرد و همیشه در کنار مریم رجو یفرقه شرکت م یجشن ها

 امیاگر پ الت،یهمچنان گرفتار در درون تشک یو به اعضا افتگان،یشما به خانواده ها، به جامعه نجات  امیپ

  ست؟یشما به آن ها برسد، چ

توانید به  ینکنید. درست است که اآلن شما نم یاسیران فرقه این است که به هیچ عنوان عقب نشین یمن به خانواده ها پیام

خواستار مالقات با  یو دولت آلبان یتوانید با نوشتن نامه به مجامع بین الملل یم یول دیبیای یبه آلبان ادیو به تعداد ز یراحت

 یاز جداشدن نفرات م یجلوگیر یکه برا یهم بخواهید که  فشار بیاورد که این قرنطینه های یفرزندانتان بشوید و از دولت آلبان

اصالً تصور  یگویم که من هم اول مثل شما بودم و حت یگیرند این را م یام من را مگذارند را بردارند. به نفرات داخل هم اگر پی

است. به شما فقط یک  یمن کاف یاآلن آزاد هستم و همین برا یول میبیابر رونیخودم در ب یکردم که بتوانم از پس کارها ینم

 تلف نکنید. یست و عمر خودتان را الکدروغگو و ناحق ا بکار،یگویم آن هم این است که این سازمان فر یکلمه را م
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و  افتگانینجات  یشما و تمام یکنم. برا یتشکر م دیما قرار داد اریکه وقتتان را در اخت نیاز ا مجدداً

و نجات  ییرها یآرزو التیهمچنان گرفتار در درون تشک یاعضا یو سالمت و برا قیتوف یخانواده ها آرزو

 دارم.

کنم که به من اجازه دادید تا بتوانم  یخانواده سحر و سایت سحر تشکر م ادیمسئولین بن یمن هم از شما و از تمام :یعبد

دهند و شما  یهم که نفرات جداشده به شما م یرا افشا کنم. از بابت مقاالت یفرقه رجو یاز کارها یگفتگو کنم و بتوانم ذره ا

همه ما هم  یتماماً صحبت ها شانیکنم چون همین مقاالت نفرات و صحبت ها یم کرکنید تش یمقاالت را درج م نیهم ا

کنند که این باعث شده که سازمان سر همین مقاالت و  یما هم هستند که جنایات این سازمان را برمال م یهست و نماینده ها

دهند. باز هم  یسحر م تیبه سا یانکس چهمقاالت را  نیپرسد ا یپیچد و مدام م یسایت شما مثل مار به خود م یها یافشاگر

قرن همین سازمان به اصطالح  یشما بازگو کردم چون بزرگترین مافیا یاز جنایات سازمان را برا یاین را بگویم که فقط ذره ا

 مجاهدین خلق است.

 

 نویسنده: مجتبی تمدنی –کتاب فریب در فرقه ها 
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 صدر یمسعود بن یِسفر دور و دراز خودشناس

 یاز فرقه رجو ییپس از جدا

 

 1396 مرداد 10 –نجات مرکز  انجمن

 "نینو یبرده دار یو مخرب، نوع یستیترور یکتاب فرقه ها" یاز مقدمه  برداشت

 21 یال 12 صفحات

از فهم و شعور و شناخت نسبت به خود و  یمن از سازمان مجاهدین فرار کردم، به خاطر این نبود که به سطح ی، وقت1375 سال

خودم و آن ها را دیده و در  یاعتقاد یها  توانستم ماهیت آن ها را تشخیص داده، تقابل بین ارزش  یسازمان رسیده بودم که م

پرتگاه وجود هُل داده شده بودم. نه تنها  ی  بود که به لبه نینمایم. نه، فرار من به خاطر ا ینف ار شانیها  نتیجه آن ها را و ارزش

بودم. تنها  دهیهم رس یبکشد، بلکه در آن زمان من به مرز خودکش یحضورم در میان آن ها ممکن بود مرا به دیوانگ ی  ادامه

  یم رییخود را به خاطر خواست آن ها تغ شتریب یبود که اگر من فقط قدر نیتوانستم فهم کنم ا یرا که در آن زمان م یچپز

 شدم.   یم رایرا پذ یو وجدان یحتماً مرگ عقالن - یکیزیاگر نه مرگ ف -دادم، مرگ را 

انسان با  کیخواستند، معادل مرگ من بود، من به عنوان   یها م  یکه رجو یقدم جلوتر، به سمت کیطور قطع،  به  یآر

بود  ریمن، همان سؤال شکسپ یزمان مسأله برا منحصر به فرد و مستقل خود. درست است، در آن یها  یژگیو با و تیشخص

 . "نبودن ایبودن " یعنی

خواهم   یکنم و م  ی. در واقع هر گاه که به آن زمان فکر مدیآ  یمسخره به نظر م یحت ایو  زیآم اغراق  یادعا امروز قدر نیا

درست است که خود را در آن زمان، عاجز،  ایمانم. آ  یو درست عاجز م ایصفت مشخص، گو افتنیکنم، از  انیخود را ب تیوضع
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 نم،یبرگز طیحالت خود در آن شرا فیتوص یرا که برا یگم شده بخوانم؟ به هر حال هر صفت ایبست و  در بن  ،یدرمانده، عاص

مخرب  ی  که در فرقه یحاالت فرد فیتوص یکه ما برا رمیبپذ دیبا دی. شاستیگم است و مشخص ن یزیکنم باز چ  یاحساس م

 "کس  چیه"، 1984را همانند جورج اورول در  یدافرا نیچن دیمن با دی. شامیدار اجیاحت یدیصفت جد ایگشته به لغت و  ریاس

بودن به  نیب ،یزندان ایو  یمن در باتالق": میگو  یم یکه وقت ابدیرا به خواننده واگذارم که با حدس و گمان خود در هیخوانده و بق

 .ستیآن چ ی، معن"گشته بودم ریانسان و نا انسان بودن، اس کیعنوان 

در  میشد  یم یتر و واالتر  بهتر، متکامل یها  انسان میدار میکرد  یچرا که ما فکر م د،یآ  یمسخره و مضحک به نظر م امروز

 ی  در النه یا  انهیکه مور میرفت  یخواستند، م  یما م آنگونه که رهبران  ای. میرفت  یکس بودن م  چیبه سمت ه میکه داشت یحال

 یزیحرکت مستمر تمام وقت و غر کیاز بدن رهبر، در  یکوچک و مصنوع یبخش خارج کیو به  میشوها   یرجو یها  انهیمور

و  یوفادار یعنی ،یا  انهیمور یا  زهینسل، بلکه غر انتینفس و ص انتیموجودات زنده، مثل ص یعیطب زی. نه غرامیشو لیتبد

  نییبه پا میبلکه در واقع داشت م؛یرفت  یبه جلو نم ینه تنها به لحاظ تکامل ی. به عبارتیاطاعت مطلق بدون چون و چرا از رهبر

 . میکرد  یها نزول م  انهیحداکثر مور ایو  یموجودات چند سلول یتکامل ی  نقطه نیتر

ها برده در   ن ویلیفرار هزاران و بلکه م هیشب یزیچ شیو ب. کم بیاست و نه عج دیمخرب نه جد ی فرقه  کیاز چنگال  فرار

عشق به خانواده، اگر  دیانسان، شا کیحفظ وجود به عنوان  ی  زهینفس، غر انتیانسان از چنگ برده داران است. ص خیخالل تار

 کند.   یوادار به فرار مرا  یافراد نیچن ستن،یو آزاد ز یآرزو و خواست آزاد مطمئناًهنوز بتوان آن را به خاطر آورد و 

به دنبال  دیهر دو با فتند،یداران ن باشند که مجدداً و دوباره به چنگال برده  اریبعد از فرار هوش دیهر دو با د،یو جد میقد بردگان

جسم و روح مجروح خود  یبرا یمرهم دیبا دیکنند. شا دایپ یو منبع درآمد یخوراک ،یخود سرپناه یبرا دیحفظ خود باشند، با

. آن ها ممکن است مجبور شوند به ابندیمستقل خود را باز تیشدن در جامعه بوده و هو  شناخته تیبه دنبال به رسم دیبا ابند؛یب

دربند خود  زانیعز ییرها یبا اربابان گذشته برا یریهم مجبور به درگ دیو شا ابندیخود بگردند و آن ها را ب ی  دنبال خانواده

رها شده  ی برده  کیکوشش آن ها به عنوان  انیو پا دیو جد میبردگان قد نیب اه مشابهت  انیپا ی  نقطه نیوند. به هر حال ابش

آن هاست. اکثر آنان،  ستیدر محل و زمان ز یگریهر انسان د یبه بعد حرکت آن ها در جامعه همانند زندگ نجایاست. از ا

آوردن  ادیبه  ایبه فکر کردن و  یلیتما گرید د،ان  دارند و از گذشته خود رها گشته تیکه احساس کنند که آزاد هستند و امن یمادام

 شبانه نخواهند داشت. یها  خود مگر در کابوس یدوران بردگ

خود جدا شده و  ستیز طیمحشده، چگونه از خانواده، دوستان و  ریدانستند چگونه و چرا اس  یکه م میبرخالف بردگان قد اما

سؤاالت،  نیمخرب، در پاسخ به ا یها  رها شدگان از فرقه د،یاند، بردگان جد شده  لیآزاد به برده تبد یخالصه چگونه از انسان

احمق  ایکنند که چقدر ساده و   یکنند، احساس م  یخود را سرزنش م یا  ندارند. لحظه یفکرشان مغشوش است و پاسخ مشخص

 دیرا، شا گرانیبعد، د یقیخود را به او داده بودند. دقا زینما راه افتاده و همه چ  بالغ یکودک ای وانه،ید یاند که به دنبال انسان  بوده

که آن  یهم دوست دیکنند. شا یاند سرزنش م که در آن بوده  یبد طیشرا ایو  یعاطف ایو  یماد یشان را به خاطر کمبود  اءیاول

 دولت را ... مقصر بدانند.  ایهم جامعه و  دیبا فرقه آشنا کرد، شا ها را
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به خود  یرا هم به خاطر برده شدنشان سرزنش نکنند و حت گرانیممکن است خود را نادان، ساده و احمق ندانسته، د یها حت آن

دوستان،  ایسرزنش خود و  یو به جا وستندیاند که به فرقه پ افتخار کنند که چقدر باهوش، از خود گذشته، صادق و به حق بوده 

صحبت  یبردگان ی  کرده است. طبعاً من درباره رییکه هست تغ یزیکه بوده به چ یزیفرقه و رهبر آن را مقصر بدانند که از چ

دهند و   یم حیشوند و ترج  یداران آزاد م توسط برده  دیو چه در نوع جد میقد یدار  مختلف چه در برده لیکنم که بنا به دال  ینم

 نیآزاد شده کار کنند. همچن یشان نه به عنوان برده بلکه فرد  شتهارباب گذ یشوند که برا  یمجبور م ایکنند و   یقبول م ای

 دانند.   یخود م ی  اند و خود را بدهکار اربابان گذشته  کنم که از فرار خود شرمنده  یصحبت نم یآنان ی  درباره

  زخم میتوانستند عال  یکه بردگان گذشته م یاند، چرا که در حال  فکرشان مغشوش است و سردرگم دیرها شدگان جد ایو  انیفرار

 نند؛یرا بب شانیبسته شده بر دست و پا یرهایزنج یجا ایو  ابندیاز ضربات شالق اربابان خود را بر اندام خود ب یناش یمیقد یها

 گرانیآن به د انگریب ایاسارتشان و  ادآوریبر اندام خود ندارند که  یعالمت ایو  ینشان چیه باًیتقر واردم یاریدر بس دیبردگان جد

 حیقادر به توض یموارد آن ها حت یاریشدند. در بس دهیکش نینو یو شکنجه شده و به بردگ یگشتند، زندان ریباشد که چگونه اس

 تیقابل رؤ ریغ یها  قفس ایو  شان،یسته شده بر دست و پاپنهان ب یرهایمتحمل شده، زنج یروان یها  شالق یضربات نامرئ

که اخبارِ افکار و احساسات آن ها را به  یجاسوس یگر، زندانبان و حت  اقرار کنند که شکنجه دیموارد آن ها با یاری. در بسستندین

                                                                                                                                    یم حیشوند و ترج یو سردرگم م جیاز آن ها گ یارینقطه، بس نینبوده است مگر خودشان. در ا یداد، کس  یاربابان م

انتخاب غلط و  کیوان عن هآنچه اتفاق افتاده است را ب تاًیبه گذشته فکر نکنند و نها ند،ینگو یزیکرده، چ شهیدهند که سکوت پ

 بسپارند.  یبه فراموش جیاشتباه، به تدر کی

خود را درمان کنند، چگونه به سؤاالت  یروان یها که چگونه زخم  رندیگ  یم ادیهستند  ریکه در فرقه اس یزمان نیبردگان نو تمام

 یها با سرزنش برده از سو  نی. تمام استندیخود با یدرون یها . چگونه در مقابل کشش ندیو تناقضات خود پاسخ گو دهایو ترد

آن به عنوان  دنیرا با د یآموزند که هر گونه تناقض ی. آن ها مردیگ  یفرقه و رهبر آن انجام م دنسؤال بر ریبه ز یخود به جا

 یبرا نیکه توسط اربابان نو ییاست جادو ییسرزنش خود، دارو ی. آرندیسرزنش خود جواب گو جهیو در نت شیخو یگناه و خطا

معجون را با خود به  نیا نیبردگان نو ،ییپس از رها یحتشگفتا که  شده است. زیکشف و تجو دیدرمان تناقضات بردگان جد

  یم یدچار ابهام درون ایشوند و   یم دهیسؤال کش ریبه ز ایو  شندیاند  یآورند و هرگاه که به گذشته م  یفرقه م رونیب یایدن

به کار گرفته و با سرزنش خود  رابه برده شدند، معجون فوق الذکر  لیشوند که چگونه تبد  یرو م  سؤال رو به نیبا ا ایگردند و 

 شوند.   یسؤاالت و ابهامات م یتمام یپاسخگو

را  یادریتوانستم ا  ینم یشدم، در آغاز حت ریالذکر درگ فوق  یها  گردم، بعد از فرار، من به مرور با تمام حالت  یخود باز م به

  یآن ها را بشمارم، اما نم ی  و روزمره یرفتار ایو  یاسیس یرادهایتوانستم ا  یم دیآن ها بدانم. شا یرهبر ایو  نیمتوجه مجاهد

 یبود، ول تیقابل رؤ میآن مسئول برا ای نیا یرا متوجه آن ها سازم. اشکاالت فرد یدتیعق ایو  کیدئولوژیا ییتوانستم خطا

داشته و  یفیضع تیاز خودم شرمنده بودم که شخص یبه نوع یقابل لمس نبود. حت میفرقه هنوز برا یو رهبر یاشکالت جمع

 یداده بودم، عوض کرده و موجود رییاز آنچه تغ شیدهم و خود را ب مهخواستند راهشان را ادا  یام آنگونه که آن ها م نتوانسته 

ام در مقابل  کردم که چرا نتوانسته   یخود را سرزنش م دمید  یکه در سازمان م یاشکاالت یبرا یخواستند. حت  یشوم که آن ها م
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از عمل  یموجود در پاها که ناش یها  یحس ینقطه درد کمر، ب نی. خوشبختانه در امینما حیو آن ها را تصح ستادهیآن اشکاالت ا

 اتیادامه ح رونیب یایخواهم در دن  یکه چگونه م  نیا نده،یتر از همه، فکر آ در راه رفتن درست، و مهم  ییکمرم بود، عدم توانا

که چرا و  شمیاندین نیکرد که به گذشته فکر نکنم و به ا  یکنم، مرا وادار م دایپ یخواهم کار و ممر درآمد  یدهم، چگونه م

 کنم.  آن ها کار یبرا  "اوپره"حاضر بودم به عنوان  یمن هم مانند بعض دیچگونه به دام آن ها افتادم. شا

  به شکل آدم دیبا زور، شا یمرا به سازمان برگردانند حت یا  خواهند به گونه  یمتوجه شدم که آن ها م یبه طور اتفاق خوشبختانه

و  یداریزنگ ب کی نیشانس بودم که توانستم از دام آن ها فرار کنم. ا  خوش یلیشلوغ لندن. من خ یها  ابانیاز خ یکیدر  ییربا

شدم. او به  داریو ب اریاز گذشته هوش شیب یداشتم حت یاز رجو یتلفن یکه تماس یچند هفته بعد وقت د،من بو یبرا یاریهوش ای

  یمقاومت کار کنم. او از من م یمل یشورا ندهیعضو سازمان بلکه به عنوان نما کیآن ها نه به عنوان  یکرد که برا شنهادیمن پ

اند   در حق من شده ییکرد که مرتکب خطاها  یسازمان را سرزنش م نیسئولد. او مخواهم که به من بده  یکه از او چه م دیپرس

آن ها  یوقت دیچه بگو گرانیکه به د دیاز من پرس یآنان مجازات گردد؟ رجو یبه خاطر خطاها دیکه چرا او با دیپرس  یو از من م

آخر  ریکند که برگردم، ت ینتوانست مرا راض ها صحبت  نیکدام از ا  چیه یام؟ و وقت پرسند که من کجا هستم و چرا جدا شده   یم

از تحمل  شیب یلیخ گرید نیبشوم. ا "و االخره ایخسرالدن"خواهد من   یاست که نم نیاو ا یخود را رها کرد و گفت که نگران

 رود و تلفن را قطع کردم.   یکردم که خط دارد از دست م نیمن بود. آنتن تلفن را گرفتم و تظاهر به ا

 نیا د،یآغاز گرد ندهیآ یاز آنان بود، از آن پس حرکتم به سو ییمن نسبت به جدا دیو ترد یبدهکار ،یشرمندگ ی  نقطه انیپا نیا

رو شده و آن ها را حل کنم. در آن زمان  خودم رو به  یو جسم یکنم و با مسائل ماد دایپ یشغل رم،یبگ ادی یدیجد زیکه چ

من به  یوقت"گفتم:   یدرست و آبرومندانه بوده است. م یانتخاب وستنیبود که آن پ نیا نیمجاهدبه  وستنیپ ی من درباره  حیتوض

محقق شدن  یبرا میمردمم و آرزو یانسان، عشقم برا کیوجدان خود، به عنوان  نیطرف ب کیانتخاب من از  وستم،یآن ها پ

خود و آن  یماد یها  و خواست ازهایام و ن خود و خانواده  کرکه به ف نیا گرید یبود و از سو رانیدر ا یآزاد یو برقرار یدمکراس

 یمن نبودم که دچار خطا شده بودم، بلکه رهبر نیانتخاب ا نیدر ا جهیدر نت "را انتخاب کردم. یانتخاب من اول نیها باشم. در ا

 بود.  هدرآورد یگریخارج کرده و به شکل د یو انقالب یاسیسازمان س کیرا از شکل  نیبود که مجاهد

 انیب نیعنصر سرزنش خود در ا کیبود و بعد سازمان بد شد. هنوز  یاخالق یطور خالصه سازمان خوب و انتخاب من انتخاب به

نزد آن ها مانده، خانواده و دوستان  وسته،یام که انتخاب کرده، به آن ها پ من بوده  نیکردم که ا  یوجود داشت. هنوز من فکر م

روزانه و بلکه هر لحظه با سازمان بودن را به جان  یروان یها شده، تنش  رایاز جامعه را پذ یروان یواخود را ترک کرده، انز

را قبول کرده، از همسر محبوبم و فرزندانم جدا شده، خود را در مقابل همگان  یو روان یکیزیف یو دردها "شهادت" ده،یخر

 شدم. رایبا آغوش باز پذ گرید یموجود هکه بودم، ب یکامل خود را از انسان رییتغ تاًیکرده و نها ریتحق

 مودهیراه را پ نیها را انتخاب کرده و ا  نیآزاد، تمام ا ی  خود و با اراده اریام که به اخت من بوده  نیکردم که ا  یهنوز فکر م ،یآر

من هر  ی  دهینستم. در آن زمان به عقدا  یکه انتخاب غلط کرده نم یفرد یحت ایو  "احمق"، "ساده"ام. در آن زمان من خود را  

شد سازمان را قدم به  ریناگز جهیرا انتخاب کرد و در نت یغلط یاسیراه سسازمان بود که  یرهبر یخطا ه،انجام شد یخطا
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بود که با خود  یمن همان کیدئولوژیا یو حت یاسیرو گردد. هنوز تفکر س  بزرگ روزمره رو به یها  دهد تا بتواند با تنش رییقدم تغ

 تیشخص"طور عمده  اعتماد به نفس من به  یو حت تیشخص دیشا یحت یزیانگ  تاز سازمان به همراه آورده بودم. به طور شگف

نبودم و در جمع، عمدتاً جمع دوستانِ عضو و  یآن ها بود. در خلوتِ با خود، هنوز من کس "یاعتماد به نفس جمع"و  "یجمع

  رده ستمیدر آن جمع، هنوز س یحت ه. شگفتا ک"مجاهد" کیبودم که در گذشته بودم:  یمن همان ن،یهوادار جدا شده از مجاهد

را  گریکدیکه بازنشسته  انیهمگان، درست مثل جمع ارتش یمن بلکه برا یو احترام به رده باالتر برقرار بود، نه تنها برا یبند

 کنند.   یو جناب سرهنگ خطاب م مساریت

 یمن آقا ایکه عمدتاً تنها بوده و غرق در افکار خودم بودم؛ آ یدوران د،یفرارس یاریاخت یو انزوا ییمرحله دوران تنها نیاز ا بعد

به  وستنیمسعود قبل از پ ای؟ و "مجاهد"مسعود  ؟یبودم، چه کس یبودم؟ اگر کس یخودم کس یبرا ایبودم و  "کس  چیه"

رو  رو به  یدیمرحله من با مسائل جد نیبودم؟ در ا یاما به هر صورت من چه کس د؟یجد "فرد کامالً کیهم  دیو شا ن؟یمجاهد

را دوست دارم و از چه  یزیچه چ ست؟یدانم؟ اعتقادات من چ یرا نم یزیدانم و چه چ  یرا م یزیهستم؟ چه چ یشدم، من ک

و غلط کدام است؟  ستیباشم؟ از نظر من درست چ هداشت یدر زندگ یخواهم به کجا رفته و چه دستاورد  یم د؟یآ  یبدم م یزیچ

شده  یمسأله بزرگ میهمه برا ها نیمن است؟ ا دیجد طیمناسب شرا ایاز لباس را دوست دارم و  یکه چه رنگ و شکل نیا یحت

 بود. 

 ریرا در مورد من به ز زیکه همه چ یها و سؤاالت  . شکدمیشده از ابهام، شک و سؤال گرفتار د دهیتن یخود را در تارها ناگهان

به  لیهمه و همه تبد تم،یشخص م،یها  سؤال کشانده بود، دانش و فهمم، احساسات و عواطفم، افکار و اعتقاداتم، آرزوها و خواسته

 وارید چیساده ه یلیکنار من نبود که کمکم کند. خ یحت ینسب یخکس با پاس چی. متأسفانه هبودندعالمت سؤال بزرگ شده  کی

 حرکت کنم. ندهیآ یخود را به دست آورده و به سو یداده، تعادل نسب هیمن وجود نداشت که بتوانم به آن تک یبرا یمحکم

هستند.  ندهیآ رانیا ایمن و  یبرا یاش انتخاب درست  یکه سازمان و رهبر رمیتوانستم بپذ  ینبودم و نم "مجاهد" کی گرید من

ها و هر آنچه قبل   لمیها، ف  کیکردم تمام موز یخود باز گردم. سع نیقبل از مجاهد تیو شخص تیکردم به هو یسع یمدت یبرا

دوستان و  یها  کردم عکس یدل خود را شاد کنم. سع یو از آن ها لذت ببرم و به نوع افتهی هدوست داشتم را دوبار نیاز مجاهد

  ینیریها و ش  آورم و از دیدن عزیزان گذشته، دلخوش کردم. خوراک ادیو آن دوران را به  افتهیو آنجا  نجاینواده را دوباره از اخا

در انتخاب پوشش به سمت انتخاب بر  یآن ها دوباره لذت ببرم. حت ی را که در آن دوران دوست داشتم پخته و از مزه  ییها

 ام حرکت کردم.  یزندگ ستیب ی در دهه  یآن دوران، زمان قهیاساس سل

 میمو و عال دیسپ یکه داشتم، ظاهر شدن تارها یمختلف جسمان یها  ها، ضغف  یماریروز بر اساس اتفاقات مختلف، ب روز به  اما

که  یدر حال یی. گوستمیخود ن یسالگ ستیمن در دوران ب گریکه د رمیبدهم و بپذ صیتشخ نم،یتوانستم بب  یسن، م یفزون

 ستیدر دوران ب ،یلیتخ یها  از داستان یمثل بعض تمیخود را داشت، شخص یو سن واقع مودهیخود را پ یعیطب ریجسمم مس

  رو به تیواقع نیبا ا ستیبا  یرا آغاز کرده بود. م اتیآب شده و دوباره ح شیها  خی یا منجمد شده و ناگهان بر اثر حادثه  یسالگ

  چیه یآقا"کردم که   یقبول م ستیبا  یمن م است. درست "مجاهدم" کیهستم که بودم و نه  یشدم که من نه آن کس  یرو م
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مصرف   یمتوجه شدم که کامالً به درد نخور و ب یبود و به زود نیمن مربوط به دوران قبل از مجاهد یهستم. علم و آگاه "کس

من  یبرا یکه روز زین وتریکامپ یبرا یسینو  و برنامه وتریکه دانش من از کامپ دمیفهم یمسخره بود وقت یلیشده است. خ

درک روابط روزمره با مردم  ا،یو دن استیمن از س یشد چقدر عقب افتاده و به درد نخور هستند. فهم عموم  یتخصص محسوب م

تر و به درد  افتاده  و بلکه عقب وترمیدر سطح علم کامپ زیکسب کرده بودم ن نیکه در دورانِ بودن با مجاهد ییزهایچ نیو همچن

 قتیو حق تیمخالف واقع یکه تا چه حد غلط و حت افتمیدر یمصرف بودند، بلکه به زود  یمورد و ب  یب انخورتر بودند. نه تنه

 رونیب یایبه ما آموخته بود و در دن یرجو یا لحظه  یازهایو ن یمصرف داخل یبودند که سازمان برا ییزهایهستند. آن ها چ

 قرار داشتند.  قتیحق و تیمقابل واقع ی مصرف و در نقطه   یب ،یمعن  یاکثراً ب

، نه تنها به  میبرتر هست یمخرب، معتقد بودم که ما از تمام افراد عاد یها  فرقه یکه من عضو آن ها بودم، مثل اکثر اعضا یزمان

حداقل فکر  ا؛یو در دانشمان نسبت به دن یفهم عمومدر یبلکه حت م،یداد  یکه انجام م یی العاده  فوق یها و کارها  یخاطر فداکار

  آن را در اندوخته و آموخته انیتا پا نشیآغاز آفر ی  از نقطه یهر گونه سؤال فلسف یمناسب و درست برا سخپا کیکه  میکرد  یم

تفکر و نگرش ما چقدر ساده لوحانه و احمقانه بوده است. چقدر ما از دانش و  نیکه ا نمیتوانستم بب  ی. حاال ناگهان ممیخود دار ی

 ...میپرت و عقب هست یفرد ساده و عاد کی یفهمِ حت

روانشاد  ،یمیقد یبا دوست یمالقات زیشد، و ن هیچنگ، که از طرف دخترم به من هد انگینوشته  ،یوحش یبه نام قوها یکتاب

را به  یبه من کمک کرد که رجو یوحش یمن در فهم گذشته شدند. کتاب قوها اوریاستاد دانشگاه لندن،  ،یدیپروفسور فرد هال

اعمال و رفتار  مات،یفهم من از تصم ب،یترت نیکوچک. به ا یمائو کی د،یفرد جد کی انو فهم کنم، به عنو نمیمتفاوت بب یشکل

که در  یرفتار فرد ایو  کیدئولوژیا یو حت یاسیس یرا نه به عنوان خطاهاتوانستم اشتباهات او  بیترت نیبه ا افت،ینو  یاو آغاز

تواند   یکه نم یو فهم کنم. رفتار فرد دهید تیشخص شیبا ک یفرد ماتیبن بست قرار گرفته است، بلکه به عنوان رفتار و تصم

 یایخواهد آن ها را در دن یمحقق سازد و م نیاستال ایو  تلریهمانند مائو، ه یواقع یایکودکانه خود را در دن یها  الیخواب و خ

 ببخشد.  تینیخود ع ی  گونه یکوچک و اسباب باز

مطلق و  یو او با قدرت میاو بود یالیشهر خ یها یاسباب باز ایو  یرجو یاهایو وفادار رؤ عیمط یها تیما شخص تاًینها ،یآر

با ما آن کند که  شان، یها یکودکان با اسباب باز یرفتار کند و درست مانند باز خواهد یبا ما هر گونه که م توانست یخداگونه م

 . خواهد یم

من در آن زمان  یذهن تیمشغول نیبه او گفتم که بزرگ تر یو وقت دیرا مالقات کردم و او داستان مرا شن یدیفردهال یوقت

نسبت به  قمیام، به خصوص تأسف عم آن ها و در کنارشان نبوده  یبزرگم که چرا برا یمانیو پش قیفرزندانم هستند و غم عم

او  م؛یکرد  یالزم را به او نم یدگیو رس میبود یاسیس یها  تیمشغول به اصطالح فعال تآمد که ما سخ ایبه دن یپسرم که در زمان

 یحداقل خودت متوجه خواه ،یسینواگر خاطرات خود را ب"او گفت:  سم؟ینو  یرا نم میکه چرا کتاب داستان زندگ دیاز من پرس

خودت  یهم برا یدرمان ن،یداد که گذشته را فهم کنند. ا یامکان را خواه نیافتاده است و به فرزندانت ا تیبرا یشد که چه اتفاق

به من  هیرا به عنوان هد "من معتقد بودم"خود به نام  ی  و مورد عالقه  یمیقد یسپس او کتاب "آن ها. یخواهد بود و هم برا
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من و  یزندگ هیشب یلیخ دیها یبود. داستان زندگ سیانگل ستیحزب کمون یاز اعضا دیداگالس ها یکتاب، داستان زندگ نیداد. ا

 بود که بعداً با آن ها آشنا شدم. گرید یها  فرقه یاز اعضا یاریبس دیشا

اتفاق افتاده بود، آغاز  میو آنچه برا یخودشناس یاسفر دور و دراز من بر بیترت نیخواندن و فکر کردن را شروع کردم و به ا من

 یها و مجالت و حت را به دست آوردم، کتاب  نیمجاهد یمیقد اتیناگهان من اکثر نشر یمیشد. با تشکر از دو دوست قد

مرا  نیکه اعتقادات قبل از مجاهد ییزهای. چمیدید  یو م میخواند  یم ستیبا  یم ذشتهسال گ ستیکه ما در خالل ب ییوهایدیو

 نمیکنم، تا بب یرفتم که تمام آن ها را دوباره بازخوان  یمرا شکل داده بودند. حاال من م یا فرقه  تیعوض کرده و اصول و شخص

 و بفهمم که چه شد. 

را  عیگرفتم که وقا میتصم بیترت نیگرفتم که در کتابم قضاوت نکنم و قضاوت را به خواننده واگذارم. به ا میآغاز من تصم از

 1365 ایو  1357. چگونه در سال یکنم و نه از موضع کنون انیو ب نمیبب دم،یفهم  یآنگونه که من آن ها را در زمان خودشان م

خواستم اجازه دهم که   یم بیترت نیکه نگارش کتاب را آغاز کردم. به ا یزمان 1377مانند  نهکردم و معتقد بودم و   یفکر م

 رییها و تغ  انسان در اثر آموخته کی راتییتغ ی  و قضاوت کند و پروسه ندیخواننده کتاب مرا در هر مرحله، آنگونه که بودم، بب

مدرن  ی  خانواده کیخواه و متعلق به   یروشنفکر، آزاد مهین فرد کیو فهم کند که چگونه  دیرفتارش در فرقه را مشاهده نما

فرقه و رهبرش جان خود را هم  یشود که حاضر باشد برا یا و متعصب فرقه  شیاند  عضو خشک کیبه  لیتواند تبد  یسط ممتو

را  یگریبه خاطر آن ها حاضرم موجود زنده د ایچرا که من هرگز نتوانستم بفهمم که آ رد،یرا بگ گرانیکه جان د میگو  یبدهد. نم

بود و به  "مجاهد" کیمن و ضعف من به عنوان  یمشکل اصل نیکه من عضو آن ها بودم ا یبکشم. در تمام مدت ایآزار داده و 

که  ستمیآن ها متنفر ن نیاز مخالف یکاف ی  بود که به اندازه نیقضاوت سازمان و رهبرش در مورد من هم ا دیشا لیدل نیهم

 . کرد یخطاب م« ماست»مرا  یوخبه ش یرجو شهیهم لیدل نیبکشم. به هم ایرا آزار داده و  یگریکس د مبتوان

 ی  ( نوشتهFeet of Clay)  "نیگل یپاها"به نام  ،یگریبودم که کتاب د ام ینگارش خاطرات زندگ یانیپا  در نقاط باًیتقر

 نیرا حل کنم، در ا نیمجاهد یکتاب ناگهان به من کمک کرد که معما نیشد. خواندن ا هیبه من هد یاستور توسط دوست یآنتون

سازمان  کی ،یاسیحزب س کیرا نه به عنوان  نیوصل شده و توانستم مجاهد گریکدیذهن من به  ینقطه قطعاًت کوچک معما

 کی. دمید  یفرقه م کینه، بلکه آن ها را به شکل  نم،یبب یستیگروه صرفاً ترور کی یحت ای ست،یو مسلمان/ مارکس یانقالب

و نه به عنوان  میکرد یعنوان خطابش م نیهم ارا هم نه به عنوان برادر که ب یمخرب، و رجو یا  فرقه یها  یژگیفرقه با تمام و

العاده فهم   فوق تیشخص شیبا ک Guruگرو  ایو  یا رهبر فرقه  کیبلکه او را به عنوان  ،یاسیس ایو  یرهبر انقالب کی ایپدر و 

 کردم.   یم

امروز تمام "نوشتم:  نیدر خاطراتم چن 1378شانزدهم خرداد  سم،یرا بنو روزها من عادت داشتم به طور روزانه خاطراتم آن

را گم  یزیام، من معموالً چ است که آن ها را گم کرده  بیعج یلیو رو کردم، خ ریز میها  ادداشتیکردن  دایپ یآپارتمان را برا

خودش نگذارم. راستش  یرا در جا یزیافتد که من چ  یکم اتفاق م یلیدارد و خ ییجا یزیچ هرمن  یکنم، چرا که در زندگ  ینم

باشم  نیهم زمان خوشحال هم هستم. چطور ممکن است که هم غمگ یبیو به طور عج نیو غمگ یعصبان یلیام، خ خسته  یلیخ
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نوشتن  رگیچند هفته د ایچند روز و  یآر سم،ینو  یکتاب خاطراتم را م یها بخش نیو هم خوشحال؟ خوشحالم، چرا که دارم آخر

کنم   یکنم. احساس م انیام را آن طور که بوده است ب  یام داستان زندگ کنم که نتوانسته   یشود، اما هنوز احساس م  یآن تمام م

و افکارم را آن طور که  ادار شدن احساسات و عواطفم ر  حهیآن را و جر یها  بیام فراز و نش آن عاجزم و نتوانسته  انیکه در ب

 . میبکشم و نشان دهم که چگونه ما عوض شد ریاند به تصو بوده 

که خواستند بدانند چرا و چگونه  یبود که فرزندانم، وقت نیکتاب چه بود؟ قصد من ا نینگارش ا یمن برا نینخست قصد

روزمره،  یها  یشاد ،یعاد یه چرا و چگونه زندگ. بفهمند کرندیدگرگون شد، آن را بخوانند و پاسخ سؤاالتشان را بگ شانیزندگ

 نیمحروم شدند. به هم یپر از مهر و محبت خانوادگ یزندگ کیدادند و از داشتن  ستاز د -پدرشان را  شتریو ب -خود  یایاول

است که آن ها  یزیچ نیآخر نیرسد که ا  ینوشتم. اما به نظر م یسیکتاب را به انگل ،یسیبه رغم ضعف در نگارش به انگل ل،یدل

ام، حداقل عشق آن ها به پدرشان را نخواهم  دست داده  ازرا  میها ها، بچه   نیزتریرسد من عز  یکنند... به نظر م  یبه آن فکر م

هم هرگز آن را  دیکنند. شا  یهستند که فکر آن ها را مشغول م ییزهایچ نیکتاب آخر نیرسد که من و ا  یداشت. به نظر م

فوتشان، دوستانم،  لحظهپدر و مادرم در  دارید زم،یفهمم از دست دادن آن ها عالوه بر از دست دادن همسر عز  یمنخوانند. ... 

که کردم و به دنبال  یانتخاب یهستند که من مجبورم بپردازم. برا ییاز بها ی، همه و همه بخش میو سالمت یکشور و ملتم، جوان

 یبرا یاما چرا و چگونه هنوز حتاست که مرا مجبور کردند آن ها را انجام دهم.  ییکارها یو سازمان رفتم. برا یرجو

 ".ستین وشنخودم واضح و ر

  شیکه پ ییآنها یحت دیرس  یانتخاب و راه رفته شده بودم. به نظر م نیا یو بدون پاسخ درست برا جیتنها من نبودم که گ نیا

نمونه  یو هنوز معما در ذهنشان حل ناشده مانده بود. برا افتهیآن را ن یونگکتاب را خوانده بودند هنوز پاسخ چرا و چگ سینو

به شکل عالمت سؤال و ابهام گذاشته  ییها  ادداشتیآن  یجا یرا خوانده بود در جا ییابتدا سینو  شیکه پ انیپروفسور آبراهام

چرا باز " ایو  "!؟ینقطه آن ها را ترک نکرد نیفهمم، چرا در ا ینم"با عالمت بزرگ تعجب و سؤال نوشته بود:  زین ییو در جاها

 . "؟یها به حرکت خود ادامه داد  نیا ی هم بعد از همه 

اما  نم،یکامل گذشته را در ذهن و نگارشم بب ریتوانستم تصو  یوصل شده بود و من م گریکدیگذشته ذره ذره به  زیقطعات ر ،یبار

 میمسعود و مر -ها   یفرقه هستند و رجو نیکه مجاهد مینقطه بگو نیتوانستم در ا  یبود. من م مانده بدون پاسخ  یهنوز سؤاالت

 ییهنوز معما م،یوادار کردند که انجام داد ییدادند و به کارها رییکه چگونه و چرا آن ها ما را تغ نیا امارهبران آن فرقه هستند.  -

 یها را از صفر آغاز کرده و آن را بر خرابه  میدوباره زندگ ستیبا  یحل ناشده بودند. من اما مجبور به حرکت به سمت جلو بودم، م

 نوشتم:  نیچن راتمگذشته از نو بسازم. در مؤخره کتاب خاط

را ترک کردم.  نیکه مجاهد یآمدم، تا صفر وقت ایکه به دن یمن بود، از صفر وقت یداستان زندگ نیا"

 نیچرا که ا م،یبگو كیبه آن ها تبر نیبه خاطر ا دیبا دیو شا دمیرس یگریدرست است من به صفر د

 یعنی. صفر سانندبودن بر "زیچ چیه"و  "کس  چیه"آن ها بود که ما را به صفر،  یخواسته و آرزو شهیهم

، خاطراتتان، دوستان و خانواده و هر آن تان گذشته  د،یشو  یجدا م دیا شما از هر آنچه به آن تعلق داشته 
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ها و  را، دوست داشتن  تانیها یژگیرا، و تتانیشما هو یعنی. صفر دیدیورز  یکس که به آنان عشق م

  ینم زیچ چیکه ه دیکن  یشما احساس م یعنی صفر. دیده  یها، اصول و اعتقاداتتان را از دست م  نداشتن

عالمت سؤال بزرگ  كی ریبه ز دیداشت مانیآن ها ا یو به درست دیدانست  یهر آنچه را که در گذشته م د،یدان

خود را از دست  یو مال یماد ی  تمام اندوخته د،یندار زیچ چیشما ه یعنیکشانده شده است و باز صفر 

 د،یدوباره از نو شروع کن دی. شما بادیا خود را هم کامالً گم کرده  یو جوان یعالوه بر آن سالمت د،یا داده 

که از موهبت داشتن پدر و مادر و کمك آن ها برخوردار است،  یبار نه مثل کودک نیاما ا د،یدوباره متولد شو

  ".دهیرسنو  كی یبا تمام ضعف و فقرها یانسالیبلکه مانند م افته،یکودک نو تولد  كینه مثل 

 ی  که در نقطه دمیفهم  یکه مبود چرا  دهیخود رس انیپا ی من به نقطه  یسفر دور و دراز خودشناس ،یآر

کشف و شناخت وجود ندارد. من نه آن جوان گذشته  یبرا یزیکه در واقع چ یا در نقطه  یعنیصفر هستم، 

 نینو تیشخص ستیبا  یخود را شروع کنم. م یساز سفر خود ستیبا  یم جهی، در نت"مجاهد"بودم و نه 

ورزش را  یبخوانم، فکر کنم، حت اموزم،یکنم. دوباره ب یام دوباره ساز گذشته  تیشخص ی  رانهیخود را بر و

و  افتهیسالمتم را باز یام قرار دهم که بتوانم راه بروم و تا حد روزانه  ی  که از آن متنفر بودم در برنامه

 . ابمیکمرم ب یمیدا یدردها یبرا یپاسخ

چرا و " یمیبا سؤاالت قد دمید  یاز خانواده را م یعضو ایو  یمیقد یکردم، هر زمان دوست  یهنوز هر وقت به گذشته فکر م البته

سؤال شروع  نیشناختند، اغلب حرف خود را با ا  یم نیبه مجاهد وستنیکه مرا از قبل از پ یاریشدم. بس  یرو م رو به  "چگونه؟

صورت  نیسؤال خود را به ا جلوتر رفته و یتوانستند قدم  یتر من م برادران و خواهران بزرگ  یحت "اما تو چرا؟"کردند،   یم

 چیه یرا برا تیکه خانواده و زندگ یاحمق و ساده شد یبه آدم لیچطور تبد ،یکرده بود لیو تحص دهیاما تو که فهم"بپرسند: 

  "؟یبکش یبه تباه

ببرم، اما را به کار  "یمغز یشستشو"فهم  اصطالح عامه  یفرقه هستند و حت کی نیکه مجاهد میتوانستم در پاسخ بگو  یم من

توانستم فرقه را به طور کامل آن طور که آن را با   یکننده نبود. هنوز من نم خودم قانع  یبرا یآن ها و نه حت یجواب من نه برا

سازمان و  کیبا  یفرقه چه تفاوت یالتیدهم که ساختمان تشک حیتوض ایکنم و  انیو ب فیتعر مکرد  یتمام وجود حس و لمس م

 یکه رجو میتوانستم بگو  یدارد. من م یئولوژ دیا ایمذهب، فلسفه، و  کیبا  یآنان چه فرق یاعتقاد نیدکتر ایحزب دارد و  ای

و  یدهم که او چگونه آن کرد که کرد. چرا رجو حیتوض وانستمت  یالعاده است، اما نم فوق  تیشخص شیبا ک یا رهبر فرقه  کی

 یاریدر بس یو حت یخود را به لحاظ روان م،یمجبور شدند ما را عوض کنند؟ ما را وادار کنند که از همسران خود جدا شو نیمجاهد

کنند؟   یکنند که م  یآن م یا  قهآن کرد که کرد؟ چرا رهبران فر یچرا؟ چرا؟ ... چرا رجو م؟یکن یاز جامعه منزو یکیزیموارد ف

خواهند به   یشده م انهیشده و مور ینیماش روانیخود را عوض کنند؟ چرا آن ها پ روانیعتقادات پفکر و ا شه،یاند دیچرا آن ها با

 یم م،یشده بود یمغز یکه ما شستشو میتوانستم بگو  یو از ته قلب م یآزاد؟ من به درست ی  با اراده یواقع یها  انسان یجا

روش  کیلغت! لمس  کیتوانستم آن را لمس کنم، لمس   یبود که م یقدر ماد  آن میبرا یگاه یتوانستم آن را حس کنم و حت 
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کنم،   یرا لمس م وتریکامپ یدهایکل نیبود که اآلن دارم ا یو واقع یقدر ماد  من همان یاما برا د،یآ یم یواقع ریکار! به نظر غ

چگونه است، چگونه انجام  یمغز یکه روش کار شستشو نیبا پوست و گوشت خود لمس کنم. اما ا زینتوانستم آن را  یم یبل

 ایاست؟ آ یا ما با فرقه و رهبر آن چه نوع رابطه  ی  بود که رابطه نیا گریبود. سؤال د فیقابل توص ریمعما و غ میبرا ردیگ  یم

متولد  یرجو میکه ما دوباره از مر میگفت  یاوقات م یگونه که بعض  خود؟ همان اءیفرزندان با اول ی  است مانند رابطه یا  رابطه

 کی یما اعضا ایآ م؟یکرد  یرا خطاب م یآنچنان که رجو م،یسر خود بود یتر باال بزرگ  یما برادر و خواهر با برادر ایآ م؟یا شده 

و سرانجام سؤال آخر و بزرگ  ؟یا رهبر فرقه  کین یبردگان نو دیشا ایو  م؟یکارفرما بود کیکارمندان و کارگران  م؟یحزب بود

 نیو در کنار ا م؟یا که کرده  میمسئول هر آنچه هست جهیما در انتخابمان آزاد بوده و در نت ایآ ار؟یو اخت یآزاد ی  تر از همه، مسأله 

باشند و  ها نگران آن  دولت وجوامع  دیچرا با ست؟یجامعه در چ یخطر فرقه برا رینظ گران،یسؤال و نظرگاه د ،یسؤاالت شخص

 توانند بکنند؟   یکه در واقع چه م نیدر مقابل آن، دست به عمل بزنند؟ و ا

پاسخ  گریچند سؤال د دیسؤاالت و شا نیام به ا کرده  یمن سع "نینو یبرده دار یو مخرب، نوع یستیترور یفرقه ها"کتاب  در

از پاسخ به سؤال  یمعما را داده باشد. حداقل بخش نیجواب ا یمن تا حدود یها  که حداقل پاسخ دوارمیام بیترت نیبدهم. به ا

خشونت  لیرا به دل یزیکه عز یکسان ایهستند؛ و  ایاند و   در بند فرقه گرفتار بوده زانشانیعز ایباشد که خودشان و  یکسان

 ای تلریه تیشخص شیک ها نفر را به خاطر  ونیلیکه مرگ م یکسان یبرا یاند. پاسخ از دست داده  یا فرقه  سمیو ترور ییگرا 

  کهیگاه بر ار  چیه یافراد نیچن گریتکرار نشود. د گریوحشتناک د سکابو نیخواهند که ا  یآورند و م  یم ادیمائو به  ایو  نیاستال

  دهیکه خطر پد ییآن ها یمحقق سازند. برا ،یواقع یایخود را در دن ی کودکانه  یها  الینزده و نتوانند خواب و خ هیقدرت تک ی

رشد و گسترش آنان گردند. و سرانجام  عخواهند مان  یمانند القاعده و داعش را حس کرده و م یستیترور یها  سازمان دیجد ی

  یو م دهید یو رجو یمثل بن الدن، البغداد یخود را توسط افراد یها  که سوء استفاده از اعتقادات و ارزش ییآن ها یبرا

 انیعاطفه نادعلاز  میتنظ                           ها شوند... شدن آن ارزش  دهیسؤال کش ریحداقل به ز ایو  یخواهند مانع نابود

 

 

 

 

 

 

 

 شك دری به سوی مرگ

رهبران فرقه ها برای کشتن شخصیت و هویت قربانیان خویش، در آن ها ترس ایجاد می کنند، نه؛ بسی فراتر از ترس، 

را در آن ها به وجود می آورند و « خود شیطانی»بیمارگونه نسبت به دنیای بیرون و بازگشت به  فوبیا یا ترس

کنند. شك  همزمان آن ها را وادار می کنند که به هر فکری، خواستی، آرزویی، احساسی و حتی اخالقیات گذشته خود

)صیانت نفس  اصلی حیات احساس گناه نسبت به دو غریزه، ترس و شكآن ها با زبردستی به این ترکیب 

اگر نه سمی برای کشتن جسم، اما حتماً سمی مؤثر و نسل( را هم اضافه می کنند و با چنین ترکیبی یک سم مهلک، 
 قربانی به وجود می آورند...« خود و هویت فردی»، برای کشتن برای کشتن روانی فرد

 کتاب: فریب در فرقه ها

 نویسنده: مجتبی تمدنی

 337صفحه: 
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 در دفتر انجمن نجات خوزستان یحضور خانواده منوچهر کوهک

 

 1396 وریشهر 13 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

در دفتر انجمن نجات خوزستان حاضر و با  یدربند فرقه رجو رانیاز اس یپدر و مادر منوچهر کوهک 12/6/96مورخه  کشنبهی روز

به  66در سال  شانیفرزند ا یکردند. منوچهر کوهک داریفرزندشان د تیوضع نیانجمن در خصوص کسب خبر از آخر یاعضا

 یسال است که دربند مناسبات کنترل ذهن فرقه رجو 31از  شیشد و اآلن ب دهبه عراق بر یقاچاق انسان رجو یباندها لهیوس

 است. ریاس

فرقه  ختهیو به هم ر یبحران طیشرا نیو همچن یتحت اسارت در آلبان یاعضا تیوضع نیاز آخر یانجمن در ابتدا اخبار یاعضا

 لیکردند به دل دیرسانده و تأک یکوهک یرا به اطالع خانواده اقا روهاین زشیو ر ییموج جدا نیخلق و همچن نیموسوم به مجاهد

کردن اعضا هر  نهیفرقه در خصوص قرنط یضد انسان یها وترفندها سهیرغم تمام دس ینسبت به عراق عل یمتفاوت آلبان طیشرا

هم نتوانسته مانع  یو دولت آلبان ایساریبا کم یگر یشود. زد و بند و الب یهستند اضافه م ییکه خواهان جدا ییروز بر تعداد اعضا

فرقه  یهم در خروج گرینفر د150از  شیجدا شده اند و ب رنف 200از  شیب ریسال اخ کی یگردد. در ط روهاین ییو جدا زشیاز ر

 یبه آلبان مهیبار خود را سراس نیدوم یبرا یرجو میاز حد اوضاع فرقه باعث شده که مر شیهستند. وخامت ب ییدر نوبت جدا

فرقه کند. طبق اخبار  باتاعضا را متقاعد به ماندن در مناس ،یو روان یروح یفشارها جادیجلسات متعدد و ا یرسانده تا با برگزار

اعضا،  یو به خصوص بر رو یدر آلبان یشهر یزندگ یو روان یروح ریمقابله با تاث یهمچنان درصدد است برا یرجو میمر دهیرس

ظاهراً  ی. ولندیبه نام اشرف سه منتقل نما رانایشهر ت یلومتریک 20فرودگاه و  یکیدر نزد یا نهیمحل قرنط کیآن ها را به 

 سران فرقه مخالفت کرده اند. میتصم نیبا ا عضاتاکنون ا



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
129 

 
  

 

هم  یکه دولت آلبان دهیهم کشانده شد باعث گرد یآلبان یجداشده که به رسانه ها یاعضا یها یموج افشاگر گریطرف د از

عراق  یکه آلبان دینما یادآوری نیسران فرقه مسأله دار و معترض گردد. و عمالً به سرکردگان فرقه مجاهد ینسبت به عملکردها

 .ستین

 یآزاد یبه خانواده ها و تالش شان برا یانجمن در اطالع رسان یت اعضاضمن تشکر از زحما یو مادر منوچهر کوهک پدر

که اعضا اعتراض خود را به هر  دهیوقت آن رس گریرا به کام خانواده ها تلخ کرده اند. د یفرقه زندگ نیدربند گفتند ا یاعضا

خواهند؟ چرا  یپا به سن گذاشته چه م یمشت انسان ها کیها از جان  نیکه ا میندا یتوانند نشان دهند. ما نم یشکل که م

آن ها  یبا انتقال اعضا از عراق به آلبان میکرد یشان را انتخاب کنند. تصور م ندهیدارند تاخودشان آ یدست از سر آن ها برنم

ن روز انجم یماند و با تالش خانواده ها و اعضا یشکل نم نیاوضاع به ا میکن یراحت خواهند شد. به هر حال ما فکر م گرید

فرزندشان منوچهر دعا  یآزاد یبرا یضمن تشکر از حضور پدر و مادر کوهک انیانجمن در پا ی. اعضادیآن ها خواهد رس یآزاد

 کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... اعضای فرقه ها پس از مدت کوتاهی متوجه این واقعیت تلخ می شوند که مسیر فرقه ها مسیری 

یک طرفه است که صرفاً باید به سمت جلو حرکت کرد و راه بازگشت یا توقف و استراحت، جز با 

پذیرش مخاطرات فراوان و رنج های روحی و جسمی امکان پذیر نخواهد بود لذا کمتر کسی خطر 

همه دردسر را قبول می کند و وجود سائق ها و مشوق های مادی و معنوی که از جانب رهبر این 

فرقه ارائه می شود که از یک سو و تهدیدها و ارعاب های موجود از سوی دیگر موجب می شود 

خودسانسوری که افراد حتی اگر به نتایجی مبنی به منحرف بودن تعالیم فرقه برسند به سادگی به 

آورند و همه ی اشتباهات و انحرافات را ناشی از نقص خود بدانند. این روند باعث می شود روی 

که اعضای فرقه همواره مسیری رو به ترقی و تقرب به سمت رهبر فرقه را بپیمایند و از آن سو، 

 هر چه به رهبر فرقه نزدیک تر می شوند احتمال حذف و تصفیه آن ها نیز افزایش می یابد.

ر چه در مناسبات فرقه ای به رهبری فرقه نزدیک تر شوند قیدها و مهارهای بیشتری در افراد ه

اطراف آن ها قرار داده می شوند تا اوالً از سرکشی آن ها جلوگیری کند و ثانیاً تضمینی برای ادامه 

خدمات آن ها به رهبر فرقه باشد. بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت در منظر 

اعضای فرقه، سکوت، خدمت بیشتر و تبعیت بی چون و چرا از اوامر و تعالیم رهبر فرقه است. این 

و کارهای کنترل اعضا و بهره کشی هر چه بیشتر از آن  ساز و کار، یکی از هوشمندانه ترین ساز

می  رها در طول زمانی طوالنی است که توسط رهبران فرقه ها با استادی تمام مورد استفاده قرا

 گیرد.

 کتاب: در قلمرو سایه ها

 نویسنده: احسان احمدی و سمیه شاه حسینی

 87صفحه: 
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 قرار دارد؟ یا  در چه نقطه نیقرن سازمان مجاهد میاز ن بعد

   

 2017 سپتامبر 4 –فانوس  رانای – یجهان یعل

و جهت  کایآمر یبه سرکردگ یجهان سمیالیرا با هدف مبارزه با امپر نیسازمان مجاهد ؛یدیخورش 1344سال  در انگذارانیبن

و اهداف  انگذارانیبه بن انتیکه با خ یرجو انگذاران،یو اعدام بن یریبعد از دستگ یکردند. ول سیوابسته شاه تأس میمبارزه با رژ

 گریکرد که هدفش نه تنها د یستیفرقه ترور کیبه  لیرا تبد یسازمان انقالب نیرا ربود؛ ا نیسازمان مجاهد یشان رهبر یواال

 یدر راستا انهیو متحدانش در منطقه خاورم کایآمر یها استیبلکه با س ستین کایآمر یبه سرکردگ یجهان سمیالیمبارزه با امپر

 کند. یبدان افتخار هم م قاحتو و ییکامل دارد و با کمال پررو ییهمسو رانیبا مردم ا یدشمن

خواهم به طور  یگذرد م یآن م سیکه پنجاه و دو سال از تأس نیبعد از ا نیسازمان مجاهد ینقطه کنون قیدق یبررس یبرا حال

 .میاندازیگذرا ب یکه در آن قرار گرفته است نگاه یا و نقطه نیموجود سازمان مجاهد تیهمه جانبه به وضع

رغم اصرار  یدانست و عل یمادام العمر سازمان م یدتیعق یخودش را رهبر یکه رجو نیرغم ا یکه عل یبه لحاظ رهبر : کمی

بعد  شانیسازمان ا یروهایاز ابهام قرار دارد. البته؛ از نظر ن یمرده بودنش در هاله ا ایزنده  تیعضدانلو به زنده بودنش؛ وضع میمر

 ندارد. التیدر تشک یکیزیعمالً حضور ف گریچون د دیآ یبه حساب م دهمر گریشد د یکه مخف نیاز ا

اشرف و خروج مفتضحانه از عراق و انتقال به کمپ  یکیاستراتژ گاهیهم بعد از دست دادن سالح و پا یالتیبه لحاظ تشک :دوم

 نیدروغ یمستمر به آنجا و دادن وعده ها یرغم رفت و آمد ها یعضدانلو عل میاست و مر ختهیبه شدت به هم ر رانایت یآپارتمان

هم در نقطه  یالتیاکنون به لحاظ تشک نی. بنابراردیرا بگ ییروین زشیروز افزون ر موج ینتوانسته جلو یسرنگون یو تکرار

 التیاهرم سرکوب و مهار تشک کیدر عراق به عنوان  یعضدانلو که زمان میمر ییکامل قرار گرفته است. انقالب کذا یفروپاش

 یستیعضدانلو و سران فرقه ترور میاز دست مر هیزاو زهم ا التیالزم را ندارد و مهار تشک ییآن کارا گریداشت؛ اکنون د ییکارا

 باشد. یوجه قابل کنترل نم چیبه ه گریدر رفته و د یرجو
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پندارند؛ به خاطر اصرار  یم ویکه خودش تنها آلترنات یرجو یستیسران فرقه ترور یرغم ادعا یهم عل یبه لحاظ اجتماع :سوم

نه  رانیبه مردم ا انتیبه خاطر خ نیترور و خشونت و همچن دهیبه گل نشسته و شکست خورده و به بن بست رس یاستراتژ یرو

بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار  ستیداخل و خارج کشور برخوردار ن ونیسیاپوز نیب رد یگاهیو جا یمردم گاهیپا چیتنها از ه

 قرار گرفته است. رانیآحاد مردم ا

 یبرا شانیبه دستور ا نیکه در عراق در زمان صدام حس ؛یبخش رجو یارتش به اصطالح آزاد نیهم ا یاز لحاظ نظام :چهارم

 ریشده بود؛ اکنون به خاطر پ لیو عراق تشک رانیجنگ ا یدر مناطق مرز یجنوب عراق و سربازکش انیعیو سرکوب ش یکردکش

بخش به خاطر از دست  یارتش به اصطالح آزاد نیشده است. ا لیدان تبدبه خانه سالمن رانایدر کمپ ت تشیو پاتال شدن اکثر

توان  یحت گریماند که د یو دم و اشکم م الی یب ریاش؛ مثل ش یلباس فرم نظام یاشرف و حت یکیاستراتژ گاهیدادن سالح و پا

 حمل سالح را ندارد.

باشد که همواره به  یو مثل حزب باد م ستیبرخوردار ن یاسیاستقالل س چیسازمان از ه نیهم که ا یاسیبه لحاظ س :پنجم

کردن  یشدن و در شکاف زندگ زانیآو استیکند با س یم یبوده و سع زانیآو یخارج یبه قدرت ها رانیبر مردم ا هیتک یجا

و عراق  رانیکرد در شکاف جنگ ا یم یدر عراق بود و سع نیصدام حس زانیآو نزما کیراستا،  نیبدهد. لذا در هم اتیادامه ح

و  کایجنگ طلب در آمر یها شدن به جناح زانیکند با آو یم یو خائنانه اش ادامه دهد و اکنون هم سع فیخوار، خف اتیبه ح

خودش را سر پا نگه  ران؛یبا مردم ا یمنو دش یضد منافع مل یکامل با آن ها در راستا ییو همسو انهیمتحدانش در منطقه خاورم

 دارد.

سازمان نه  نیگذرد ا یم رانیخلق ا نیسازمان مجاهد سیکه پنجاه و دو سال از تأس نیکه بعد از ا دییفرما یه ممشاهد نیبنابرا

 ،یستیو ترور انهیفرقه گرا شهیبا اند یمسعود رجو یدتیعق یخودش فاصله گرفته است بلکه به برکت رهبر یتنها از اهداف اصل

سازمان  نیا اریکامل و تمام ع یامر موجب فروپاش نیکند و هم یحرکت م انگذارانیبن یصد و هشتاد درجه عکس اهداف اصل

 یعضدانلو عل می. اکنون مرستیعنوان قادر به جمع و جور کردن سازمان ن چیبه ه گریگشته است که د یستیفرقه گرا و ترور

 حفظ کند. رانایپ ترا در کم التیسنگر تشک نیآخر نیتواند ا یاش نم دهیفا یمذبوحانه و ب یرغم تمام تالش ها

 

 

 

 

... در فرقه های مخرب محبوب و معشوق بودن از انحصارات رهبری است. البته دیگران می توانند 

شما را هم دوست داشته باشند، اما نه به خاطر خودتان، بلکه به خاطر این که فرضاً به دلیلی مورد 

که فداکارترین یا وفادارترین یا  توجه و عالقه رهبری قرار گرفته اید، یا این که نشان داده اید

گوش به فرمانترین فرد نسبت به رهبری هستید. بنابراین دوست داشته شدن به وسیله دیگران 

به خاطر خود فرد و ویژگی های شخصی او، یکی از بزرگ ترین جرم هاست که فرد باید آن را 

 تشخیص داده و از آن دوری گیرد...

 640صفحه:          نوشته: دکتر ناصر شعبانی       ت در تاکتیککتاب: بن بست در استراتژی؛ شکس
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 احتضارتا  سیتأسخلق از  نیمجاهد

 1396 ورشهری–نجات مرکز  انجمن

مبارزه  یبرا 1344است که در سال  یستیترور یخلق، سازمان نیخلق است. مجاهد نیسازمان مجاهد سیسالروز تأس وریشهر 15

 یرودسر نیب  كیمحسن و عبدالرضا ن دینژاد، سع  فی. محمد حنشد لیتشک یمسلحانه با حکومت محمد رضا پهلو

 ی  برجسته یبودند. دو نفر اول از اعضا 1339تا  1334 یها  سال یدانشگاه تهران در ط انیاز دانشجو (ی)معروف به عبد

آن  ییو از فعاالن بخش دانشجو رانیا ینهضت آزاد یاز اعضا نیچن  همدانشگاه تهران و  انیدانشجو یاسالم یها  انجمن

دانشکده را رها کرد و با دو  ،یاسیس یها  تیو در رابطه با فعال 1341بود که در سال  یاز هواداران نهضت آزاد زیبودند. فرد سوم ن

 داشت.  یهمکار گرینفر د

شاه  میدر برخورد با رژ تیو عدم قاطع یسازشکار یرا برا ینهضت مرتباً رهبران نهضت آزاد لیتشک ینژاد از همان ابتدا فیحن

 نیخون امیآمدن ق شیپ ایباال گرفت و در مدت زندان و  1341بهمن  6انتقادات به خصوص در مقطع  نیداد. ا یمورد انتقاد قرار م

از  1342 وریشهرمحسن در  دینژاد و سع  فیمحمد حن یتا پس از آزاد دیو موجب گرد افتی یشتریعمق ب 1342خرداد  15

را به عمل آورند و به  یشکست نهضت آزاد لیموجود و دال یاسیس تیاز وضع یبند  دو تن به همراه نفر سوم جمع نیزندان، ا

 خلق مبادرت کردند. نیسازمان مجاهد لیصورت به تشک نیا

و  یندارد و هرگونه مبارزه قانون یگرید زهیانگ ییجو تیجز عاف زیمسالمت آم وهینژاد معتقد بود پرداختن به مبارزه به ش فیحن

 46سال  لی. در اوادیازمایو ب نیرفت تا نقش گروه بزرگ ترور وخشونت را تمر یگروه کوچک م نیا کرد. یم یرا نف یاسیس

دنبال  یاز همان ابتدا به طور جد یریزادگان داد. روند عضوگ عیاصغر بد یخود را به عل یکرد و جا یریگ از سازمان کناره  یعبد

 ،یباکر یدرآمدند: عل تیمرکز تیبه عضو زین ریافزوده شد و افراد ز تیمرکز یبر تعداد اعضا جی، به تدر1348شد. در سال   یم

زاده. در بهار سال  لیاعناصر صادق و نصراهلل اسم اده،ز  یدوست، محمود عسکر هنیم یعل ،یروحان نیحس ،یبهمن بازرگان

 .یمیتسل میو کر یمسعود رجو ،یمحمد بازرگان ،ییکردند: رضا رضا دایراه پ تیبه مرکز ریز یبه نام ها گری، چهار نفر د1350

 یمورد نظر داشت، دارا یاسالم یدئولوژیآنچه را که به عنوان ا یبود، ول یاسالم یدئولوژیاز ابتدا ظاهرا معتقد به ا سازمان

و  دیگرد  یاسالم م ی  درباره یخاص ی  دهیطرز تفکر و عق انگریرشد و به اصطالح تکامل خود، ب انیبود که در جر ییها  یژگیو

 داشت.  یبود، تفاوت اساس دهیگرد یمعرف یاسالم ی برجسته  یفقها یکه از سو یعتیبا اسالم و شر قت،یدر حق

و  ییرویکمک ن"شاه  میرژ یبود و بعد از سرنگون زیقهرآم وهیشاه به ش میرژ یسرنگون یخود مدع یسازمان در استراتژ نیا

 یمبارزه خستگ یبرا ریدر زنج یخلق ها یاتحاد با تمام جادیو ا انهیاز خاورم لیراندن اسرائ رونیب یها برا ینیبه فلسط ینظام

 نمود. یم انیعنوان هدف ب ، را به"کایمتحده امر االتیا یبه سرکردگ یجهان ستیالیامان با امپر یو ب ریناپذ
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بودند که بعد از  ختهیرا ر میرژ کی یطرح سرنگون ؛یمخف یزندگ کیو با  سیگروه کوچک و تازه تأس کیبا  طیها در آن شرا آن

 میرژ یتیامن یروهایبه سرعت به دام ن 1350دست زدن به عمل در سال  نیسازمان در ح یدئولوژیو ا یتئور نیمراحل تدو یط

بر اصول خود که  یپا فشار لیآن بازداشت و به دل یمرکز یش از نود درصد از کادرهایب یریدستگ نیحاکم گرفتار شدند. در ا

 همان اقدامات خشونت بار بود، به اعدام محکوم شدند.

 . دندیاعدام گرد 1351خرداد  4سازمان در  انگذارانیو گروه دوم شامل بن نیفرورد 30در  یمرکز یاول از کادرها گروه

 

 اعدام شدند 51خرداد  4در  تیمرکز یهمراه دو تن از اعضا به  زادگان، عینژاد، محسن و بد فیحن

سازمان را به عهده گرفت،  یرهبر ییشهرام به دنبال کشته شدن رضا رضا ی، پس از آن که تق1354در سال  یعنی 1351از  بعد

 یگذاشته بود دستخوش جراح یخود باق یاعضا نیرا در ب یادیسازمان به خاطر شفاف نبودن آن که نقطه ابهامات ز یدئولوژیا

 یدئولوژیدر صف ا یکردند و عده ا دایپ شیگرا سمیو بهرام آرام به سمت مارکس رامشه یبه رهبر یشد که عده ا یکیدئولوژیا

 ماندند.  یباق آن بودند رویپ یمذهب یکه اعضا "یاسالم انقالب"

سازمان به  یدئولوژیا شیگرا ینامگذار نیکردند. علت ا ینامگذار یـ اسالم سمیرا مارکس یدئولوژیا نیا یهمان زمان عده ا در

آرم آن  یقرآن را از رو هیدادند و آ رییسازمان دچار انشعاب شد که بالفاصله آرم آن را تغ التیهر دو سمت بود که سرانجام تشک

 هیاعالم یو در واکنش به آن ط دیچپ نما نام یستیضربه اپورتون کیعمل انشعاب کنندگان را  نیا انبرداشتند. در آن زمان سازم

سازمان را  یو استراتژ یدئولوژیرا خائن و فرصت طلب اعالم نمود و ا نیکرد و منشعب دیخود تأک یماده بر اصول قبل 12در  یا

باشد که سالح را تنها  یمان م یدئولوژیا یاسالم انقالب"ان داشت: یشده ب ادی هیرده و خالصه در اعالمبه صورت فش گریبار د

طبقه  یجامعه ب یقرار دارد و هدف سازمان برقرار سمیچپ مارکس ؛یاسیو س کیدئولوژیا یبند فیداند و در ط یابزار مبارزه م

 "جهان است. یخلق ها یبرا یدیتوح

عنوان شده  "یراست ارتجاع انیجر" یاصل دیشده بود تهد میتنظ یکه توسط مسعود رجو هیاعالم نیا 10است که در بند  جالب

بند عنوان شده که سازمان با  نیاست، در ا دهیگرد انیجر نیا تیموجب تقو "یدئولوژیا رییتغ"بود که اعالم  دهیگرد دیبود و تأک

 کند.  یمبارزه م انیجر نیا
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 ییخلق بعد از رضا رضا نیشهرام رهبر مجاهد یتق

 یاصول اسالم یبرجسته سازمان که بر رو یاز اعضا یحساب با برخ هیبه تسو گریشده از طرف د ستیمارکس نیمجاهد

را به  یواقف فیلباف سوء قصد نمودند. شر هیصمد یو مرتض یواقف فیشر دیداشتند، پرداختند. از جمله به جان مج یپافشار

 .دیانداختند که اعدام گرد سیدر دام پل تاًیکرده و نها یزخم زیشهادت رساندند و لباف را ن

خلق، ضربات  نیمختلف سازمان مجاهد یگروه ها یها یریموجود و درگ ی، اختالف ها1354سال  یدئولوژیا رییهر حال تغ در

پراکنده  یاز افراد و گروه ها یادیاه پس از آن توانست تعداد زمدت زمان کوت یسازمان وارد کرد. ساواک در ط نیرا بر ا یمهلک

که از اواسط سال  یبه طورببرد؛  نیکند و از ب ییشناسا جیخلق را به تدر نیوابسته به سازمان مجاهد یو مذهب ستیمارکس

 وجود نداشت. یعمال ًسازمان گرید 1355

به حبس ابد  فیدرجه تخف کیسازمان بود که زنده ماند و با  یتنها بازمانده از کادر مرکز یافراد فقط مسعود رجو نیا نیب در

بود  تیتنها عضو مرکز یاز زندان آزاد شد. رجو یاسیس انیزندان ریبه همراه سا 1357بهمن سال  22محکوم شد که در انقالب 

و هوادارانش مطرح کردند که کاظم  یجلب توجه کرد، رجو اریبس زینکته در همان زمان ن نیاکه از اعدام جان به در برد. چون 

 یکار قیطر نیاز ا یو یرابطه داشت، توانسته است برا یو با محافل حقوق بشر برد یم  به سر سیکه در سوئ یبرادر و یرجو

در  یکه رجوود آن ب تیبود. واقع یگرید زیچ قتیقمانده از ساواک، ح یصورت دهد. اما بر طبق اسناد و مدارک متقن بر جا

با خصلت  یفرد نیآن ها گذاشته بود. چن اریکرده بود و تمام اطالعات خود را در اخت یبا ساواک همکار یریهمان آغاز دستگ

 ستی. او با روش منافقانه خود با مارکسردیخلق را برعهده بگ نیسازمان مجاهد انیجمع زندان یشد، توانست رهبر ادیکه  ییها
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 یم  شنمازیآنان را پ یکرد که نماز بخوانند و حت  یم  سازمان سفارش یبود و با مسلمانان، مسلمان. او به اعضا ستیها، مارکس

 کرد. 

 

 از زندان قصر یمسعود رحو یآزاد -1357 ید 30

و نوع نگاه  هیاز افراد سازمان روح یبعض یامر برا یبود. از همان ابتدا دهید یالفتح در اردن آموزش نظام یدر اردوگاه ها یرجو

سؤال کرده  یالفتح از رجو یاز اعضا یکیکند که   یم  سازمان نقل یمیرستگار عضو قد میمشخص شده بود. دکتر کر نیاو به د

در هر حال به »پاسخ داده بود  یو رجو د؟یدان  یم  شما کدام را ارجح د،یآ شیپ یشما تضادّ «نید»و « مبارزه» انیبود که اگر م

مقدم بر  التیتشک شهیهم سیتأس یخلق از ابتدا نی. البته الزم به ذکر است که در سازمان مجاهد«میده  یم  مبارزه ادامه

 اعتقادات، باشند.  یحت ،یسازمان در هر رابطه ا یرفت تا تابع تام و تمام رهبر یاعتقادات بوده و از اعضا انتظار م

و  یدوباره مطرح شد. رجو یانقالب اسالم یروزیبار پس از پ نیشدن سازمان، اول یخلق، پس از متالش نین مجاهدسازما نام

 نیسازمان مجاهد» قتیپراکنده گروه را به سرعت جمع و جور کردند و در حق ینفرات آزاد شده و اعضا یهمفکرانش با زرنگ

شدن سازمان  ستیکه در برابر مارکس یکسان یتمام یاست که مسعود رجو. جالب ندنمود یگذار  هیپا گریرا بار د «رانیخلق ا

 التیتقدم تشک"آن روشن بود چون آنان از اصل  لینداده بودند را کنار گذاشت. دل یدئولوژیا رییکرده و تن به تغ یستادگیا

 کرده بودند.  یتخط "بر اعتقادات

)ساختمان  عصریول ابانیواقع در خ «یپهلو ادیبن»اشغال محل  ،یروزیپ هیاول یاقدام سازمان، در اوضاع پر تالطم روزها نیاول

آن ها  یاسلحه و مهمات و اختفا یآور در سراسر کشور و جمع  یو مخف یمخف مهین یمیت یها خانه جادی(، ایفعل یوزارت بازرگان

و  رویبه جذب ن یعیدر سطح وس نیبود. همچن یاسالم یحساس جمهور یارگان ها یدر تمام یو از همه مهمتر فرستادن نفوذ

 یو مرتض یواقف فیشر دیچون مج ییها بر چهره  عیوس غاتینوجوانان و جوانان پرداختند. سازمان با تبل نیاز ب ژهیو به  یریعضوگ
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از  زیپرداخت و در همان حال ن  یم  سمیمارکس مخالفاقشار مسلمان و  تیو جلب ترحم و حما یینما لباف به مظلوم  هیصمد

 نمود. یم  یافراد خوددار نیدر حق ا اتشانیها به خاطر جنا  ستیمحکوم کردن مارکس

بر سر مسأله اسالم است.  ینیخم یانقالب بارها اعالم کرد که مشکل ما با آقا یروزیسازمان بعد از پ 

 .یانقالب اسالمگفت  یم ینیخم یآقا یاست ول یاسالم انقالببود که به دنبال  یمدع یرجو

امام  یروی، تالش داشت خود را همراه مردم و مدافع حقوق آنان و پ1360تا خرداد  یانقالب اسالم یروزیسازمان پس از پ نیا 

مثبت دادند اما به طور  یرأ 1358 نیفرورد 12در  رانیا یاسالم ینظام جمهور یهمه پرس انیدر جر نیجلوه گر سازد. منافق

 کردند.   یاظهار مخالفت م ،یاسالم یهورعالمت سؤال بردن جم ریبا به ز یضمن

ها و   یریدرگ جادیدست به ا دند،ید  یانقالب م لیمطرح کردن خود در اوا یغائله و غوغا را تنها راه موجود برا جادیکه ا نیمنافق

مانند سپاه  یانقالب یروهایبا اقشار مختلف مردم و ن یریدرگ نینقاط کشور و همچن یپراکنده و نامنظم در اقص ییآشوب ها

 . دزدن یپاسداران انقالب اسالم

 

 ) ره ( ینیامام خم داریدر د یابانیخ یو موس یرجو مسعود

صدر به   یو مقابله با امام با استفاده از بن تیحاکم یتضاد درون دیتشد یسازمان برا ،یجمهور استیصدر به ر  یانتخاب بن با

 یداشت به آنان رو اجیاحت یالتیمنسجم و تشک یرویامام به ن ارانیحذف  یکه برا زیصدر ن  یبا او پرداخت. بن کینزد یهمکار

سال در دو انتخابات   کیدر فاصله کمتر از  یعنیجمهور،  سییر نیانقالب تا انتخاب اول یروزیخوش نشان داد. در فاصله پ

نتوانستند موفق  یمسعود رجو یعنینفر اول سازمان،  یسازمان حت یداهایو مجلس شورا، کاند یمجلس خبرگان قانون اساس

چپ و راست از حزب توده و  یها  همه گروه که نیبا ا ابدیسازمان نتوانست به مجلس راه  یدایشوند. در انتخابات مجلس کاند

ف اول آن بود هد« قدرت»به  دنیکه رس یسازمان یبرا نیکرده بودند. ا تیاز او حما یخلق تا نهضت آزاد ییفدا یها  کیچر

و  دثتوانست صبر کند تا در چرخه حوا  یعجله داشت، نم یلیبه قدرت خ دنیرس یکه برا ی. اما مسعود رجوبار بود فاجعه 
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 کیراه و  کیتنها  دنیبه قدرت رس یخلق برا نیاز قدرت ببرد. سازمان مجاهد یبیمردم نص یو با رأ کیتحوالت آزاد و دمکرات

 بود. « اسلحه»و « خشونت»شناخت و آن   یم لهیوس

 یاسیس  هیبا صدور اطالع 60خرداد  28  خیپرداخت و در تار یاسالم یبا نظام جمهور میمستق ییسازمان رفته رفته به رودررو نیا

 نیبرداشت و ا زیمسلحانه خ قیاز طر یحکومت اسالم یبرانداز ی، رسماً وارد جنگ مسلحانه با نظام شد و برا25شماره  ینظام

 خرداد همان سال عمالً آغاز کرد.  30روند را از 

مسئوالن نظام را آماج  زیگسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و ن یبود که موج ترورها خیتار نیاز ا بعد

 گریاعالم کرد که د حایکه سازمان تلو دیرس ییاز سازمان فاصله گرفتند، کار به جا رانیمردم ا میجا بخش عظ  نیقرار داد. از هم

 است. یاسالم یبلکه با جمهور ست،ین کایآمر سمیالیبا امپر شیتضاد اصل

 

 صدر بعد از فرار به فرانسه یو ابوالحسن بن ،یسرهنگ بهزاد معز ،یرجو مسعود

 یرویسازمان در ن یبا استفاده از عوامل نفوذ یصدر و مسعود رجو  ی، بن1360مرداد  6شنبه   بعد از ظهر سه ازدهیساعت  در

. ختندیگر رانیخلبان مخصوص شاه، از ا یسرهنگ بهزاد معز یبه خلبان ییهوا یرویرسان ن  سوخت نگیجت بوئ کیبا  ،ییهوا

. هم داد یاسیس یپناهندگ یو معز یصدر و رجو  ینشست و دولت فرانسه به بن نیبه زم سیپار یفرودگاه نظام کیدر  مایهواپ

 نمانده است. یاسالم یجمهور میرژ انیبه پا شتریکردند که دو ماه ب دیصدر تأک  یو هم بن یرجو

 یاهلل بهشت  تیاست که در آن آ 1360  ریت 7سازمان در  نیا یستیاز اقدامات ترور یاسالم یحزب جمهور یدر دفتر مرکز انفجار

 .  دندیتن از مسئوالن نظام به شهادت رس 70از  شیو ب

انتخاب شده بود و محمد جواد  یجمهور استیصدر به ر  یکه به دنبال عزل بن ییرجا یمحمد عل زین 1360 وریهشتم شهر روز

سازمان  یعنصر نفوذ کیبمب توسط  نی. ادندیبه شهادت رس یریدر اثر انفجار بمب در محل دفتر نخست وز ریباهنر نخست وز

 کار گذاشته شده بود.  یریبه نام مسعود کشم
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خلق انجام شد.  نیسازمان مجاهد یدر استان تهران توسط اعضا یمورد ترور مردم عاد 366تعداد  1361و  1360دو سال  یط 

 نیبودند. بنابرا یو شهربان جیها شاغل در سپاه، ارتش، بس  درصد آن 36بودند که  یدولت یافراد کارمند نهادها نیدرصد از ا 53

قرار  ای یالله  حزب یها داشتن ظاهر  و آزاد بودند که تنها جرم آن یرنظامیمشاغل غ یاارد یدرصد ترورشدگان مردم 64 هیبق

 خلق بوده است.  نیشکار سازمان مجاهد ی ها  میت ررسیگرفتن در ت

(، زدی)امام جمعه  یصدوق اهلل تیمانند آ یی ها  تیهدف قرار دادند و شخص زیخلق ائمه جمعه را ن نیترور سازمان مجاهد ی ها  میت 

ها در دهه هفتاد عمرشان   آن نیترور شدند که سن ی( درحالزی)امام جمعه تبر یمدن اهلل تی(، آرازی)امام جمعه ش بیدستغ اهلل تیآ

 بود.

 نیچند اتیآن ها در پشت پرده تمام جنا یفرقه هستند که دست ها نیا یاصل یسرکرده ها ،یقجر عضدانلو و مسعود رجو میمر

 وجود داشت. نیساله منافق

از  1364سال  لیازدواج نمود. او در اوا نیسازمان مجاهد یاز مسئوالن رده باال یشمچیابر یبا مهد 1358در سال  میمر

ازدواج به عنوان انقالب  نیخلق از ا نیدرآمد که مجاهد یهمسرش جدا شد و بعد از چند ماه به عقد ازدواج مسعود رجو

 برند.  ینام م کیدئولوژیا

رهبر  ایکه آ ستیکجاست و مشخص ن یداند که مسعود رجو  ینم یکس ییکایآمر یروهایزمان اشغال خاک عراق توسط ن از

 نه؟ ایاست  هنوز زنده  نیمنافق

 

حکومت صدام  تیو عراق، با حما رانیجنگ ا انیدر جر ران،یمتعدد در ا یستیترور اتیخلق پس از انجام عمل نیمجاهد سازمان

ادامه داد. در  رانیا یاسالم یجمهور هیخود عل یها  تیبه فعال زین ییاروپا یو کشورها کایدر عراق مستقر شد و البته در آمر

را  یاطالعات یها تیداشته و مأمور یتنگاتنگ یسازمان با استخبارات عراق، همکار نیا ران،یا هیعراق عل یلیدوران جنگ تحم

 رسانده است.   یبه انجام م رانیها در خاک ا  یعراق یبرا
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و گروهش  یبه بعد رجو نی. از ادیبه بغداد منتقل گرد زیسازمان ن التیوارد بغداد شد و بالفاصله تشک 1365خرداد  17در  یرجو

شدند که البته تحت  لیاوامر صدام تبد یچون و چرا  یب یعراق قرارگرفتند و به مجر یدستگاه اطالعات اریبه طور کامل در اخت

 قرار داشتند.  زیصدام ن یغیو تبل یبانیپشت ،یمال تیحما

 

سوم مرداد  خیخلق در تار نیسازمان مجاهد ران،یا یسازمان ملل از سو تیامن یشورا 598قطعنامه  رشیهفته پس از پذ کی

سازمان  یروهایکه چهار هزار نفر از ن اتیعمل نیآغاز نمود. در ا رانیا یرا در تجاوز به مرزها «دانیفروغ جاو»با نام  یاتی، عمل67

از سر پل ذهاب و اسالم  ،یعرب یکشورها گریصدام و د ییاهدا حاتیبا استفاده از تسل سازمان یروهایدر آن شرکت داشتند، ن

 ی، خود را به تهران برسانند، ولمرحله 5ساعت و در  33سازمان به زعم خود قصد داشند در مدت  یروهایآباد غرب آغاز کردند. ن

خلق را در  نیمرصاد، مجاهد اتیعمل یط ،یرانیا یروهایشدند. ن وو سپاه و ... رو به ر جیاعم از بس یرانیا یروهایبا مقاومت ن

 از نفرات سازمان را به هالکت رساندند.  یاریمتوقف ساخته و بس یمناطق مرز

 وریآغاز گشت. در اول شهر رانیخلق در ا نیو ترور به دستور صدام توسط سازمان مجاهد بیاز تخر یدیموج جد 1377سال  در

 ستیتوسط دو ترور  ها  سابق سازمان زندان سییانقالب و ر ی ها دادستان اسبق دادگاه  یاسداهلل الجورد دیسآن سال، 

 . دیخلق به شهادت رس نیسازمان مجاهد یاعزام

 . دیبه شهادت رس یرازیش ادیسرلشگر ص گر،ید یستیقدام ترورا کی یط 1378 نیفرورد 21 در  

در سرکوب مردم کُرد، شرکت فعال داشتند و  زیمردم جنوب عراق و ن امیخلق در سرکوب ق نیفارس، مجاهد  جیاز جنگ خل پس 

چنان بوده که مردم عراق اعم از  اتیعمل نیآنان در ا زیآم و قساوت  انهیکردند. رفتار وحش   یصدام عمل م یبه مثابه گارد خصوص

فراموش  یا  نهیاند و ک خلق را فراموش نکرده  نیمجاهد یاند ول عراق را فراموش کرده  باراتو کرد، ارتش و سازمان استخ عهیش

ا فشار ب  کشور، سرانجام نیسابق ا کتاتوریبا د یها حضور در عراق و همکار  فرقه پس از سال نیاز آنان به دل دارند. ا ینشدن

 رانده شدند. یو به کشور آلبان  داده  خواست ملت و دولت عراق تن  دربند به یاعضا یخانواده ها
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ملت  هیعل زیرا ن یشمار  یب اتیرا به شهادت رسانده و جنا رانینفر از مردم ا 12000از  شیکه تا به حال ب یرجو یستیترور فرقه

خلق در حال دست و  نیکند. مجاهد  یم یسپر یآخر خود را در آلبان یاده، روزهادربند فرقه انجام د یمردم عراق و اعضا ران،یا

 رفت. یها انتظار م آن  یاست که از ابتدا برا یهمان عاقبت   نیخود است و ا یجیپنجه نرم کردن با مرگ تدر

 انیاز عاطفه نادعل میتنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  «یشکنجه گر»همان  «یمهندس»خلق، منظور از عبارت  نیعناصر سازمان مجاهد اتی... در ادب

 منعکس شده است....  نا  یع نیمنافق یدرون گروه یها لیکه در تحل

ضربات وارده به خود و  یها شهیر افتنیکسب اطالعات به منظور  -1 از اعمال شکنجه: نیمنافق اهداف

 یتوده ا امیبه اصطالح ق یبرا یساز نهیزم -2    شتریب یاز تالش یریجلوگ

واحدهای مختلف بخش ویژه درصدد تهیه ی  ،یمهندس اتیخوردن عمل دیابالغ خط شکنجه و کل... با 

مقدمات عملیات و شناسایی سوژه های مشکوک برآمدند. از جمله اولین اقدامات تهیه ی خانه ی تیمی 

 مناسب بود. بخش ویژه ی نظامی از این خانه های تیمی جهت انتقال افراد مشکوک به آنجا، شکنجه ی

آن ها و کسب اطالعات برای یافتن علت ضربه ها به بدنه ی سازمان استفاده می کرد. در اولین قدم یک 

زن و شوهر به نام های محمد قدیری و فریبا اسالمی که هر دو از اعضای سازمان بودند و در بهمن ماه 

ودند. استفاده از یک با هم ازدواج کرده بودند، خانه ای را در خیابان سهروردی اجاره نم 1360سال 

پوشش مناسبی برای اجاره ی خانه و تغییر کاربری به شکنجه گاه بود...دو روز از اقامت محمد  ،زوج

قدیری و فریبا اسالمی در خانه ی تیمی خیابان سهروردی نگذشته بود که ربایش و انتقال شاهرخ 

سال بیشتر نداشت، یکی  28ده شدن طهماسبی به این محل اتفاق افتاد. شاهرخ طهماسبی که در زمان ربو

از اعضای کمیته ی انقالب اسالمی مرکز بود که مورد سوء ظن قرار گرفته بود و بخش ویژه اقدام به 

ربودن وی کرد... بعد از انتقال شاهرخ طهماسبی به خانه ی تیمی دوم در خیابان نظام، منافقین طرح 

ند... از تبعات غم انگیز این شرایط آن بود که پیکر شکنجه ی وی را به منظور گرفتن اطالعات کلید زد

شهید طهماسبی نیز کشف نشد و تنها در کنار آرامگاه شهدای پاسدار عملیات مهندسی در بهشت زهرا 

 )س( یادبودی برای وی بنا شد.

شکنجه ی شاهرخ طهماسبی و به شهادت رساندن او سرآغازی برای خط شکنجه گری سازمان مجاهدین 

عملیاتی که هر چه از طول عمر چند روزه اش بیشتر می گذشت، ابعاد وحشیانه تری به خود خلق بود؛ 

 گرفت و از شالق زدن، به اتو کشیدن، سوزاندن و بریدن اعضای بدن رسید.

باس عفت پیشه )کفاش( در شکنجه گاه خیابان بهار زندانی بود، ماجرای ربایش دو ... در حالی که ع 

پاسدار به نام های طالب طاهری و محسن میرجلیلی پیش آمد. پس از این اتفاق، وقت و نیروی واحد 

شکنجه تماما  روی دو پاسدار متمرکز شد... پس از چند روز که عملیات مهندسی به روزهای آخر خود 

 دستور قتل همه ی زندانیان صادر شد، عباس عفت پیشه به همراه سایر زندانی ها کشته شد.... رسید و

  عملیات مهندسیی از کتاب: یقسمت ها 

 مؤلف: محمد حسن روزی طلب، محمد محبوبی
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 تهران را لرزاند 61وریشهر15در  نیو خونبار منافق سابقه یب تیجنا

 

 شد پوش اهیتهران س ور،یشهر15

 1396 ورشهری 15 – انیلیهاب

و آمد در تهران   شلوغ و پر رفت یدر محل یگذار  با بمب انهیوحش یدر اقدام نیمنافق یستیترور گروهك

 شهادت رساند.  ها تن را به  گناه را مجروح کرده و ده  ینفر از مردم ب 150از  شیب

نا برابر  یدر نبرد ران،یا یاسالم یکه جمهور یترور کشور( در حال یشهدا ی)خانواده  انیلیهاب یلیتحل  یخبر گاهیگزارش پا به

کرد، دشمنان   یاسالم م میعقب راندن دشمن بعث از خاک وطن، فرزندانش را تقد یبود و برا یاسالم انیمشغول دفاع از ک

افراد جاهل و  نین داشتند. اصفوف ملت قهرما انیرعب و وحشت در م جادیدر ا یسع قخورده و عناصر مناف  بیو فر یداخل

 یخواه یشعار آزاد شیرا که برا یکردند و جان ملت  یفروگذار نم یتیجنا چیخود از ه یبه اربابان خارج یخوش خدمت یکوردل برا

 گرفتند.  یم یدادند، به باز  یم

گناه را   ینفر از مردم ب 150از  شیتهران، ب امیخ ابانیدر خ یگذار  بمب کیدر  نیعوامل منافق انه،یاعمال وحش نیاز ا یکی در

و اطراف آن مملو از  امیخ ابانیکه خ یهنگام 19:20در ساعت  1361وریشهر15شهادت رساندند.  ها تن را به   مجروح کرده و ده

 نیواقع در ا عیوزارت صنا نگیپارک یپل ورود ریکه در ز یبودند، بمب دهیاتوبوس صف کش یها  ستگاهیبود که در ا یتیجمع
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 شدند. یبه شدت زخم زین گریها نفر د  ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ده  کار گذاشته شده بود، منفجر شد و ده ابانیخ

 

اطراف  لیاتومب 7از  شیادارات و منازل اطراف آن تا شعاع چند صد متر شکست و ب یها  شهیبود که ش یانفجار به حد نیا شدت

اتوبوس دو طبقه  کیانفجار،  نیا انیشد. در جر دهیدر تمام تهران شن باًیآن تقر یشد و صدا لیبدت یا  پاره محل انفجار به آهن 

و مجروح شدند. در محل انفجار بمب،  دیبود در آتش سوخت و تمام مسافران آن شه تیجمع ازکه در حال حرکت و مملو  زین

 شد. جادیمترمربع ا 25متر و با وسعت  2به عمق حدود  یگودال

 

 رکز اسناد انقالب اسالمیناشر: مؤسسه فرهنگی هنری م –مؤلفان: محمد حسن روزی طلب و محمد محبوبی  -کتاب عملیات مهندسی 
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 افتخار ایننگ  ی هیاشرف ما

     1396 وریشهر 19 - المینجات مرکز ا انجمن

گذاشت  ادگاریبه  خیدر تار یبرهوت عراق به نام قرارگاه اشرف لکه ننگ یها ابانیدر ب عیوس یبا ساختن زندان یمخرب رجو فرقه

 کند. یآورده و به آن افتخار م یرو گریاشرفِ دبه نام  یدر کشور آلبان یبه ساختن زندان یو درماندگ یدگیو حال در اوج در

 یم دکیکه اسم اشرف را  دهیبه اوج رس یبوده و از آنجا فرقه رجو یروزیفتح و پ گاهیقرارگاه اشرف مبدأ، کانون شرف و پا انگار

دسته  یوحشتناک و گورها یچال ها اهیکه س ینامند، اشرف یکشد و سالمندان بخت برگشته آن زندان مخوف را اشرف نشان م

 افراد خود دارد. هیفرقه عل تیآن نشان از ظلم و جنا ی دهیبه فلک کش رس یها اجیداد و س یدر خود جا یجمع

 محکوم به حبس ابد!! انیزندان ایاشرف نشان ها  ت،یبشر خیمخوف تار یزندان ها ایها  اشرف

کند،  یخودفروخته به آن افتخار م یبه نام اشرف که رجو یو تباه یستین اریمخرب و بدنامش و د یو فرقه  یبر رجو یوا

 شد. نیزم رانیا الیو قتلگاه جوانان خام خ تیو جنا انتیکه مبدأ و سرچشمه خ یاشرف

بوده و  یاز اول خودرأ یاز اول اشتباه بوده است. البته؛ رجو گرید یخواهد اعتراف کند که ساختن اشرف و اشرف ها ینم یرجو

 گرید یقرارگاه در آورده و به ساختن یهم آخِر و عاقبت فرقه اش که سر از آلبان نیکرده و ا یپافشار تشیبر غرور و تکبر و فرد

خود قرار  یحمله کند و آنجا را فتح و مرکز امپراطور یقوا کرده و به آلبان دیخواهد تجد یم ایبه نام اشرف مبادرت نموده و گو

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 
شیوه ای است برای به بند کشیدن انسان های مستعد و به راه انداختن یک  شستشوی مغزی

، «شک به خود»به  «خود واقعی»یا « خود کهنه» کردن راهی برای مجبوررده داری؛ نوع جدید از ب

تنفر از خود و نهایتا  انکار خود؛ ابزاری برای تبدیل انسان های آگاه به سربازان پیاده رهبر فرقه؛ 

تبدیل کردن فرد به زندانبان خود، نگهبان خود، شکنجه گر و جاسوس خود، برای به بند کشیدن 

برای حمله به اعتقادات شما و نابود کردن آن ها؛ نگهبانی  ی استشخصیت و هویت خود؛ وسیله ا

است در مقابل زندان احساسات و عواطف گذشته شما و مانعی در مقابل رجعت آن ها برای احیای 

اعتقادات گذشته شما؛ حافظی است برای اعتقاداتی که مخدوش کننده ذهن در فکر شما کاشته؛ در چنین 

ملموس است و می توان آن را در بسیاری از فرقه های مخرب  صورتی شستشوی مغزی یک واقعیت

و بزرگ، در میان ملل و فرهنگ های مختلف، با شعارهای گوناگون و مخفی شده در کوچک 

 اعتقادات مردمی، مشاهده نمود...

                         611و  612نوشته: دکتر ناصر شعبانی     صفحه های:      بن بست در استراتژی؛ شکست در تاکتیککتاب: 
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 یستیفمن یها شیو نما نیمجاهد یستیفرقه ترور

 

 عنوان مسئول اول  به یخیانتخاب زهرا مر

 1396 ورشهری 19 – ییایآر الدمی –ها  یخوب مزرعه

 یبه قدرت ها نیمجاهد انیعر یو وابستگ ییتلخ تر از تلخ است، کوس رسوا یرجو میپس از مر ژهیبه و نیفرقه مجاهد روزگار

رنگ  رانیمردم ا یبرا یآنان بد جور یهمگان مشخص و مبرهن است. حنا یعرب برا وخیآنان به ش یها یو دلبستگ یاستعمار

آن  یی. شعارهابدیفر یرا م یکمتر کس گریمردم، د ییرها یو تالش برا یآزاد یمبارزه برا یپوچ و تو خال یباخته است. شعارها

 نسل جوان نداشته و ندارد. ژهیبه و رانیبر مردم ا یریتأث نیکمتر گرید یرانیو ا رانیا یبرا نیمجاهد یستیهم از نوع فرقه ترور

از  یشان از پنجاه سال گذشته است و با پس گردن یمتوسط سن نیپرچم مجاهد ریسالخورده و ز یکه سربازها یطیشرا نیچن در

 یفقط و فقط چشمان شان به دست ها ی!! آنان است اخراج شده و جملگ«یکیکانون نبرد استراتژ»بودند،  یخاک عراق که مدع

 مصرف کردن آنان است.  یبرا یقدرت استعمار

و اکنون نفس  دهیفرقه  طول کش نیاز چهل سال در ا شیها که ب یرجو یکتاتورید ریانتخاب و انتخابات، آن هم در ز شینما

 است. یدنیکشد، بسا د یآخر را م یها
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و مسعود  میپهن کرده اند  فقط زنان نظر کرده مر ییقرون وسطا قاًیو عم یمناسبات ارتجاع نیا یرهبر یرا  که برا یا سفره 

مردان زندان رفته در زمان شاه قاه قاه  نیدو ج کیحق داشته و دارند که بر سر آن نشسته و از آن بخورند و بچرند و به  یرجو

 یکه فقط به درد خودشان و مناسبات داخل یدنیو شن یدنیو خزعبالت د نینسل نو یرهبر ارندبخندند و بعد هم اسم اش را بگذ

 خورد و بس. یشان م

 

 پورطباخ یو بدر یخیزهرا مر ،یمهناز کرم ،ییرضا نایم

و هر  دیآ ینم انیبه م یاند هرگز سخن دهیآفر یرانیو ا رانیا یافتخار برا یورزش نیادیکه در م یرانیاز زنان ا یمناسبات نیچن در

 شود. یم یتلق یاسالم یاز جمهور تیبه ظن آنان حما ییها شرفتیپ نیگونه سخن گفتن از چن

شود، ده  یم یراز مگو شمرده و تلق نیرهبران مجاهد یبرا یو ورزش یهنر ای یاضیو ر کیزیف یعلم یدر صحنه ها درخشش

 یمدع یفرقه ا دیعقا نیرود و جالب تر آن که با ا یاست که در چشم آنان م یخار یرانیبرجسته ا گریها زن کارگردان و باز

 کرده اند. یرا ق ایهم هستند و به واقع شرم را خورده و ح یرانیزن و مرد ا یرهبر

 یمانند در عرصه تکنولوژ یب تیو فعال یفرهنگ ،یعلم ،یاجتماع یو درخشش هزاران زن در عرصه ها ییو دانا یعصر آگاه در

وجود  یکیگوشه تار چیه گریو.... د نستاگرامیبوک و ا سیکانال تلگرام، واتس آپ، ف ونیلیم میاز ن شیو ب تالیجیو ارتباطات د

 نگذاشته باشد. شینما هقدرت خود را ب یرانیندارد که زن ا

 لیخودشان را مضحکه عام و خاص و دل یرجو میو شخص مر ییکایشده آمر نیو دست چ نیوابستگان خوش نش یبه راست ایآ

به چشمان مردم  دنیو دروغ در صدد خاک پاش بیکه با فر یو استقالل واقع ینکرده اند؟ قطعاً راهزنان آزاد رانیمردم ا شخندیر

 خورند. یخود پنبه دانه را لپ لپ م الیکوبند و در خ یهستند آب در هاون م رانیا
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 یتماس تلفن كیاز  ستیترور یهراس و ترس رجو

 

     1396 وریشهر 20 -نجات مرکز مازندران  انجمن

 یستیگرفتار فرقه ترور یاعضا یمشوق ما در کار رها ساز شهیفعال استان بوده و هم یکه از خانواده ها میرفت یدوست دارید به

 باشد. یم یرجو

 نی( سر زده باشد به همیدر فرقه رجو ری) عضو اس حسن شعبانپوربرادر  شعبانپور نیحس یبا آقا دارید میخواست

که مزاحم  میما از او خواست یابتدا ما را به منزلش دعوت نمود ول یخوشحال شد. و یلیخ دیمغازه اش د یما را جلو یخاطر وقت

 .مینشده و در محل کارش با او صحبت کن یخانواده و

هم نداده اند، انگار از  یتماس تلفن کیرفته، سران فرقه به او اجازه  یکه برادرم به کشور آلبان یشعبانپور عنوان داشت از وقت یآقا

 یرجو یستیفرقه ترور یکنون تیدر مورد وضع یشعبانپور از ما خواست که قدر یافتاده است. آقا یآلبان لیچاله عراق به چاه و

خوشحال  اریفرقه جدا شده اند بس یاز اعضا یادیاو متوجه شد که تعداد ز یکار انجام گرفت. وقت نیاکه  میده حیتوض شیبرا

قرار  یفروپاش بیدر سراش یرجو یستیفرقه ترور التیگفت که تشک دیشما با حاتیعنوان داشت که با توجه به توض یشد. و

 دارد.
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. میفاسد رها کن یبرادرمان را از چنگال رجو میتا بتوان میهست تیبرادرانم همه در حال فعال گریشعبانپور عنوان نمود من و د یآقا

 انیسال یط یکه مشخص است رجو یزیچ یول دیبرادرم اطالع دار ییرها یبرا تیشما از رفتن خانواده ما به اشرف و فعال

 یدر غار ناآگاه گرانیبرادرم و د یخاطر تا وقت نیکر کردن از افراد را گرفته است به همف زهاجا یحت ییمغزشو ستمیگذشته با س

 یها وهیدارد با ش یقجر اکنون سع می.مرابندی ییرها یمخوف رجو التیتوان انتظار داشت که از تشک یبرند نم یبه سر م یرجو

که مشخص  یزیچ یبدهد ول یسرنگون یالیسراب خ وعدهخود را باز هم در چنگال خود نگهداشته و به آنان  یمختلف اعضا

 یروهایبار ن نیکند ا یم ینگذاشته و سع یباق یمرز ییکایبا جناح جنگ طلب آمر یدر هم آغوش یرجو یستیاست فرقه ترور

 نگهدارد. التیدر تشک غرب از سازمان تیحماخود را با 

 ییرایما از او پذ یجدا شود به راحت یرجو التیکه اگر برادرم حسن از تشک میتوانم به جرأت بگو یبه همراه خانواده ام م من

و در  میبرادرم حسن هست ییما خواهان مالقات و رها میخواه ینم یادیز زی. من و خانواده ام چمیشو یخوشحال م اریکرده و بس

 .دیرس میآرزو خواه نیحتماً به ا دگانجداش تیکنار انجمن نجات و فعال

و اروپا را به  ندیکه از خواسته بر حق ما دفاع نما میدرخواست دار یالملل نیو مجامع ب یحقوق بشر یانجمن ها ضمن از در

 کند. لیخود تبد یستیعراق، اروپا را به محل ترور یخواهد به جا یقجر م مینکنند که اکنون مر ستیترور جیترو یبرا یمحل

 .ستیدور از دسترس ن نیو ا دهیما خانواده ها بر خود لرز تیدر گور هم از فعال یکه رجو باشد

 یشبان یهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78شماره                 انجمن نجات                                                                                                                   

  
148 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.NEJATNGO.ORG 

 E.MAIL:info@nejatngo.org 

 021-88961031تلفن :  

 021-88965218فکس : 

 119/14145صندوق پستی : 


