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  1127خرداد  1 -نجات  لرستان  انجمن

 یروهایآشکار است، عمده ن شانیجداشده در مقاالت و مصاحبه ها یکه توسط برخ یوثقاساس شواهد و قرائن و اطالعات م بر

 باشند. یخود عاجز م ندهیقاطعانه در مورد آ یریگ میبرند و از تصم یبه سر م یو سر در گم یفیسازمان در بالتکل التیتشک

 رداخت.پ میما جداشدگان خواه فهیراه برون رفت و وظ ،یمطلب به علل سردر گم نیا در

 :یسردرگم علل

ارزه با مب ران،یملت ا یپرداخت. آن ها آزاد رویاز آغاز به جذب ن یا بندهیمقدس مآبانه و فر یفرقه با شعارها و استراتژ التیتشک

ا جوانان ب یبه بعد برا 06و  06 یشعارها در دهه ها نیرا جزء اهداف خود اعالم نمود و ا یو عدالت خواه یزیظلم ست زم،یالیامپر

بود و در جامعه  یخاص یجذبه ها یدارا ،یفعال جهان یجوانان و جنبش ها انهیآرمان گرا یها خواستگاهو یتوجه به جو جهان

 التیتشک نیگم شده اش در درون ا یکرد و به جستجو یم هیشد به آنان تک یم یدچار بحران و سرخوردگ لیهرکس به هر دل

 بود.

 یفرقه رجو یروهاین یبن بست و سردرگم
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آشکار  پارادوکس و تناقض نیبه عنوان اول نیصدام حس یکتاتورید یعنیاق و حکومت آن کشور عر یعنیمبارزه و ظرف آن  بستر

 نمود. یمانع م جادیقابل هضم و ا ریبا اهداف اعالم شده در اذهان غ

 ،یخواه یآزاد یرغم شعارها یعلنمود که  یم جادیتناقض را در اذهان ا نیتر یخود اصل التیحاکم بر تشک نیو قوان عملکرد

ات و ارتباط دیبرخوردار نبودند، از حق ارتباط با خانواده که در عصر جد یآزاد نیتر ییاز ابتدا روهایاما در عمل ن یبرابر  وعدالت 

 گریه همدب یاعتماد یب ،یو جاسوس پرور یو جاسوس یسیپل یها استیهاست محروم بودند، س انسان هیاز حقوق اول کیالکترون

 .دیردگ التیخود به خود موجب گسست تشک

 یاظهر من الشمس بر بطالن شعارها و ادعاها کا،یبه آمر یرجو یو خود فروختگ یمانیهم پ کا،یصدام و ورود ارتش آمر سقوط

 سازمان صحه گذاشت.

 لیتبد یبه لق لق دهان و مضحکه ا زینمودند ن یاعالم م یسال را سال سرنگون 06از  شیکه ب قیردقیو غ یرعلمیغ یها لیتحل

 نموده بودند. لیخودشان موضوع را به جک و خنده تبد نیدر ب اروهیشد که ن

داخل  ینمود و موجب انحالل خانواده ها یو حالل و مشروع خود محروم م هیرا از حقوق اول روهایکه ن یطالق اجبار موضوع

خص مسعود ش یعنی التیتشک نیرهبر ا یبرا یسوءاستفاده جنس یهمسر و به نوع اریحق اخت گریو از طرف د دیگرد التیتشک

را هدف  یجور یدئولوژیو ا دگاهیکه اتفاقاً تمام آرمان ها و د دیوارد گرد التیتشک کریبود که بر پ یضربه ا نیخود بزرگتر یرجو

 .میشنو یم یرجو التیگراها و اطالعات موضوع را از زبان زنان جداشده از تشک نیتر قیروزها دق نیقرار داد که ا

حمله و  یاز صدام هر روز در پ یاجاره ا یپر طمطراق و دهان پرکن با صفوف ارتش زره یکه با شعارها ییوریاز همه مهم تر ن و

آمال و  ارویو د دیبادکنک ترک کبارهیبه  دیکش ینبرد را انتظار م دنیفرا رس یها هیثان ش،یهجوم به مرزها وفرمان آتش به پ

و زد و بند  کایآن هم با چند واسطه و رشوه آمر یاخراج شدند و در آلباناز عراق  یو خوار فتو با خ ختیفرور یلیتخ یآرزوها

 .ابندیخود ب یبرا یموفق شدند پناهگاه یاسیس

 یسازمان به دنبال سرنگون ”ردیگ یدهند سراغ خانه کدخدا را م یطرف را به ده راه نم“که به قول معروف  طیشرا نیدر ا حال

 خیتار نیتا ا روهایو ن خروج ممنوع است 70داده است که تا بهمن ماه سال  امیپ راًیثر اخرهبر مفقوداالگردد و  یالوقوع م بیقر

در  یعلل فروپاش یدارد و به عنوان رکن اصل یبه خنده وا م زیموضوع مرغ پخته را ن نیخود ا کهنظام باشند،  یمنتظر سرنگون

 .دینما یعمل م التیدرون تشک

 آمده:به جان  یروهاین یبرون رفت برا راه

 نیبهتر هستند، هم یزندگ ینشده و در تالش برا دیگاه نا ام چیاما ه یریرغم روند گذشت زمان و کهولت سن و پ یها عل انسان

کنند و  امیشان ق یقانون حاکم بر زندگ هیعل رندیگ یم میکنند و تصم یاراده م یافراد مینیب یروزها در اطراف و اکناف خود م
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. مینک یو روز افزون آن ها را مشاهده م ریچشمگ یها تیکنند و در اغلب موارد موفق یانتخاب م یگمه زندادا یرا برا ینینو ریمس

و نا  شیبرد و به فرسا یشما را در خود فروم شیاز پ شیسرزنش خود به خاطر انتخاب اشتباه و ادامه راه اشتباه ب ،یدیو ناام أسی

ر همان لذا د دینیب یخود نم یرو شیپ یدیو انتخاب جد دینیب یبسته م ودخ یرو همه درها را به ریو ناگز دیافزا یشما م یدیام

 نمود. دیخواه یتر را ط عیهرچه سر ینابود ریمطلق مس یتیهو یسخت و طاقت فرسا و ب طیشرا

 :یرجو التیدر داخل تشک دیسردرگم و ناام یروهایخطاب به همه ن اما

 از هزار و پانصد شیتا کنون ب یرجو منهیسرفصل سقوط صدام و شکست ه یعنی 28که از سال  دیاندازیب یشده نگاه یراه ط به

 ندهیآ یکنند و برا امیق التیتشک نیمخوف و ظالمانه و دروغ نیقوان هیگرفتند شجاعانه عل مینموده و تصم امیق یبینفر به طور تقر

خود  ندهیو آ یگزند ریناخت و امکانات در دسترس مسش م،یخارج شدند و هر کدام متناسب با تصم التیاز تشک رند،یبگ میخود تصم

است  نیتوان گفت ا یقرار دارند و آنچه که قطعاً م یخوب اریبس یها تیبه اتفاق آن ها در موقع بیقر تیرا رقم زدند و امروزه اکثر

سوس که اف ستین ها نآ انینفر در م کی یقرار دارند و حت التیشکنسبت به داخل ت یبهتر اریبس تیکه همه آن ها در موقع

 را داشته باشد. التیبازگشت به تشک یرا بخورد و آرزو التیتشک

ن راه نجات و برو نیتر یحال اصل نیاقدام جسورانه و آگاهانه خود و در ع نیتر ییو ابتدا نیرا به عنوان اول التیاز تشک خروج

 .دیکن اریانتخاب و اخت یبن بست و سردرگم نیرفت از ا

 ندهیدر مورد آ یریگ میاست و تصم التیحتماً بعد از خروج از تشک گریرفتن به هر کشور د ای رانیبازگشت به ا نده،یآ ریمس انتخاب

 .دیریو آزاد قرار بگ ینیع طیدر شرا دیقطعاً با

م، شما حاک یغیتبل یو فضا التیو فشار تشک طیدر آن محل و شرا رایانتخاب نمود ز التیتوان از داخل تشک یمقصد را نم کشور

 .دیخارج ندار یایاز دن یو تصور واقع ریتصو چیه

 یور زندگچط م،یو چه کار نکن میچه کار بکن الت،یدرون تشک یو جسم یروح یاز فشارها یناش یمتعدد یها یماریسن، ب کهولت

 .افتیپاسخ خواهند  التیسؤاالت فقط و فقط بعد از خروج از تشک نی. امیو کجا برو میکن

ه و وعد یواقع ریغ زیدرب باغ سبز ن یشما سهل و آسان خواهد شد. وعده ها یبرا زیقدام شجاعانه و جسورانه همه چا نیاز اول بعد

مبندان دوستان و ه دیهموار تر و آسان تر خواهد شد، پس بشتاب ریمس التیبعد از خروج از تشک نیقیپوچ است اما به قطع و  یها

راز شما د یو کمک به سو یاریدست  و  شما هستند آزاد منتظر  یایدر دن التیتشک از  رونیب  امروز  سابق شما و رهاشدگان

 کرده اند.
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 ما جداشدگان : فهیوظ

 یو آزاد ییرها ریمس روزیکه د یدوست نیجداشده تا هم نیجداشده ضمن عرض سالم و ارادت خدمت همه، از اول زیعز دوستان

و  یرغم مسائل و مشکالت زندگ یعل میدان یهمه م ییدون اغراق و گزافه گورقم زد. ب یرجو التیرا با گسستن بند تشک یخواه

 شیکم و ب م،یبر یبه سر م التینسبت به داخل تشک یبهتر اریبس طیدر شرا یهمگ ت،و جبران مافا یاز زندگ یرفع عقب افتادگ

 یاخل کشور هستند و به روش هااز دوستان جداشده در د ی. بخشمیسرنوشت برخوردار هست نییآزاد و حق تع یاز لذت زندگ

 یکه ممکن است برخ ستعام ا یهست موضوع یشتیو مشکالت مع یهستند و اگر هم کم و کاست یمختلف مشغول زندگ

 با آن دست و پنجه نرم کنند. زین یشهروندان عاد

 زیطعاً ممکن است آن ها نباشند و ق یم یمشغول گذران زندگ ییکایو امر ییاروپا یجداشده در کشورها زانیاز عز یگرید بخش

 برند. یبه سر م یجداشده اند فعالً در کشور آلبان راً یکه اخ زین هیداشته باشند و بق یمسائل و مشکالت

 سرنوشت نیی. از حق تعیرجو التیو بند تشک دیو آزاد شدن از ق ییو آن هم حس رها میحس مشترک دار کیهر حال همه ما  در

 ینم عوض التیرا با تمام تشک زانمانیبا پدر و مادر و عز داریو مالقات و د یریچت تصو ،یتلفنتماس  کیهمه ما  م،یبرخوردار

 مییایب اند، پس افتهیآن را در ینیریو ش ییرها یخوب معن یلیزان خود را در آغوش گرفته اند خیکه پدر و مادر و عز یی. آن هامیکن

 لذت برخوردار شوند. نیتا از ا میو به آن ها کمک کن میشته باشو دوستان دربندمان دوست دا زانیعز ریسا یرا برا نیا

و  یریگ میتصم یها وهیجلب اعتماد و ش دن،یبخش ینشان دادن راه و آگاه شان،یوصل ارتباط آن ها با خانواده ها ،یروشنگر با

ممکن به کمک آن ها  لهیهر وس و در آغاز راه به میتک تک دوستان باش ییو در انتظار رها مییجسارت را به آن ها منتقل نما

 .میبشتاب

اندن به رس یبا آگاه کند. یمانع خروج عمل م نیتر یو تابو است اما به عنوان اصل یآن اگرچه پوشال التیو تشک یاز رجو ترس

 .میباش التیتشک نیو در انتظار خروجشان از ا میاموزیسهل و آسان خروج را به آنان ب یدوستان راه ها

  یمراد یعل
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 هاستیسفره افطار ترور

 

   1127 خرداد 1 – انیلیهاب ادیبن -زاده  یمحسن موسو دیس دکتر

با حضور  یمراسم افطار ی( به بهانه ماه رمضان اقدام به برگزارنیخلق )منافق نیماه امسال سازمان مجاهد بهشتیارد 87 روز

 یستیگروهگ ترور نیکرد. ا هیمعاند سور یها از گروه یو برخ یهمسو با عربستان سعود یعرب یها میاز رژ ییها تیشخص

 سیئر ،یرجو میرو مر نیبوده است از ا یبر صلح و آزاد یاسالم مبن امیبر پ دیتأک یافطار نیا یشده که هدف از برگزار یمدع

وان او عن نیاست! همچنکرده  دیتأک یکتاتورید یها وهیش انیو پا یدموکراس جادیمراسم بر ضرورت ا نیجمهور خودخوانده در ا

 زد! زیاسم اسالم دست به اقدامات خشونت آم به دیمخالف است و نبا سمیصلح بوده و با هر گونه ترور نیکرده که اسالم د

 یرجو مینند، مرک یاطالع نداشته باشند، تصور م نیمنافق یستیگروهک ترور نهیشیباشند که از پ یسخنان افراد نیمخاطب ا اگر

که به  یدر حال استفاده است. اما زمان زیاقدامات صلح آم شبردیپ یفرصت برا نیاست که از ا این حقوق بشر در دناز فعاال یکی

 .میبر یم یسازمان پ نینفاق گونه ا یها به صحبت شیاز پ شیب م،یکن یآن نگاه م یها مانمه نیو همچن نیکارنامه منافق

 یت همگانمشارک هیحق سرنوشت مردم بر پا نییو تع یت بر ضرورت دموکراسنشس نیدر ا یدر حال نیمنافق یستیترور گروهک

به  .کرده است یم تیفارس حما جیمنطقه خل یها حکومت نیتر کتاتورمآبیکرده که در طول چهار دهه گذشته همواره از د دیتأک

دام در دوران ص نیشد. هم چن لیجنگ تبدکشور در  نیاتحاد با صدام به ستون پنجم ا وبا رفتن به عراق  06عنوان مثال در دهه 

فارس  جیدر زمان جنگ خل یعراق یکه در سرکوب کردها یسرکوب مردم در کشور عراق بود به طور یاز بازوها یکیسازمان 

 یاهگیها انتخابات جاو امارات که در آن  بستانمرتجع منطقه مانند عر یها میبا رژ نیارتباط منافق نیمشارکت داشت. عالوه بر ا

 است. یاز دموکراس تیبر حما یسازمان مبن نیپوچ ا ینشان دهنده شعارها یندارد، به خوب

در  یسابقه طوالن شیاست که هم خودش و هم مهمانان ها سمیکرده که مخالف ترور دینشست تأک نیدر ا یدر حال سازمان

ر نفر از هموطنانمان را به شهادت رسانده است. هزا28 نیمنافق یستیاساس گروهک ترور نیداشته اند. بر ا یستیاقدامات ترور
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آلوده است.  یمنیهزار کودک 80صحبت کرده، دستش به خون  سمیمخالفت با ترور ومها از لزدر حضور آن  نیکه منافق یعربستان

و  هیغذسوء ت لیبه دل یمنیطفل  کیدست کم  قهیدق 26(، در هر  سفیونیبر اساس گزارش صندوق اطفال سازمان ملل متحد )

 برند. یرنج م دیشد هیاز سوء تغذ یمنیهزار طفل  866و  ونیمل 8اعالم کرده حدود  سفیونی نیسپارد. هم چن یجان م یضیمر

ت به فراهم کرده اس حاتیبازار فروش تسل یغرب یکشورها یضمن کشتار هزاران نفر برا منیجنگ در کشور  جادیبا ا عربستان

 یراددر حضور اف نیپوند سالح به عربستان فروخت. حاال چگونه است که منافق ونیلیم 266شته در سال گذ سیکه فقط انگل یطور

 زند؟ یم سمیمن آلوده است دم از مخالفت با تروریگناه  یها به خون مردم ب که دست آن

چند  یستیبا اقدامات ترورکه  ییهارا دعوت کرده بود، گروه  هیمعاند سور یها خود گروه یدر افطار نیمنافق یستیترور گروهک

 یاقتصاد یها رساختیز یگروه ها با نابود نیکه هم نیاند. ضمن ا دهیبه شهادت رس هیسال گذشته آن ها هزاران نفر در سور

 شود. یبازساز ریدرگ زیمدت ها بعد از اتمام جنگ ن یحت هیرسبب شده اند تا اقتصاد سو هیسور

 یستیگروهک ترور نیحضور داشته و مانند گذشته از ا زین یفرانسو «ویژاک گا»م اسقف مراس نیدر ا یعرب یها بر مهمان عالوه

فرد از طرفداران همجنس  نیصورت گرفته که ا یطیماه رمضان در شرا یکرده است. دعوت از اسقف در نشست افطار تیحما

 یخالقا ریمواضع غ لیفرد به دل نیاست. امستهجن مصاحبه کرده  یو حت همجنسگراهادر فرانسه بوده و بارها با مجالت  انیگرا

از  تیاحم نهیشیبا پ یشخص یمراسم مذهب کیسازمان در  نجاستیخلع شده است. جالب ا یبه دستور ژان پل دوم از رده اسقف

 دهد. یم بونیرا دعوت و به او تر ییهمجنس گرا

را تحت  یها مراسم باشد. آن یها ممنافق آن  تیهونشان دهنده  یبه خوب نیمنافق یستیبه مراسم گروهک ترور ینگاه تینها در

 نیمه یگناه آلوده است، برا یدستشان به خون مردم ب یها همگ و مهمان زبانیکنند که م یبرگزار م« صلح نیاسالم د»شعار 

 .گناه دانست یمردم ب شتریکشتار ب یبرا یشیاند هم یها برا ستیترور ییتوان گردهما یمراسم را م نیا
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 روبروست یرجو میمر یفرزندانش با سنگدل دارید یمادرم برا

 

 1127خرداد  0 -انجمن نجات تهران  

 است. 2022 متولد  یفاطمه رضائ مادرم

ازدواج کردند و از شهرستان به تهران مهاجرت نمودند، مدت ها بعد  یرباقرینصراهلل م دیبا پدرم س یسالگ 20 در ییرضا فاطمه

باب مغازه سوپرمارکت افتتاح کردند. مادرم  کی نیزم نیساختند. در ا یو خانه ا دندیرا خر ینیتهران زم یشمال هیدیمجدر منطقه 

 چرخاند. یپدرم سوپرمارکت را م یکند هم پا یم فیتعر مانیاست، برا دهفداکار و سخت کوش بو یانسان

را فرا گرفته بود  شانیا مانیکه درد زا یه باردار بودند، در حالماه 7رضا پسر کوچکترش را  یعل یآورند زمان یبه خاطر م مادرم

گونه  نیا امادر ر یرسد وقت یم مهیپسر بزرگش سراس لیاسماع دیزمان س نیبودند. در ا انیبه مشتر ییهمچنان مشغول پاسخگو

کنند و  ینموده و قابله را صدا م تیهدا کشد و مادر را به اتاق پشت مغازه یم نییرا از مغازه خارج و کرکره را پا انیمشتر ندیب یم

 …آورد یم ایرضا را به دن یبه نام عل بایز یپسر یبه سالمت شانیا

به  در ادامه و یعتیجامعه پسر بزرگ جذب افکار شر یاسیس یفضا یختگیبه دنبال درهم ر 2006 یو در سال ها 2030انقالب  با

 یتهران جذب بچه ها نیشده و در زندان او ردستگی 02 حدود سال در.…و ونددیپ یم یعتیشر یها شهیتشکل کانون ابالغ اند

 شود. یم نیسازمان مجاهد
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رها نمودم و  یتیو حما یفکر بانیاز برادر بزرگم شوربختانه مادرم و کل خانواده را تنها و بدون پشت یریپذ ریبه دنبال تأث زین من

بدرقه  هیرفتن به ترک یرگش همراه با خواهران و برادرِ کوچکم مرا برادختر بز ندهیخبر از آ یمادرم ب 2003اسفند سال  80در 

 یتا برا دیبلع یخانواده ها را م یبه مانند داعش، جوانان و دختران و پسران و اعضا نیمجاهد سازمانکه سرپل  ییکردند. جا

 د.قرار دهن یو جسم یذهن یو بردگ ییخود در عراق مورد سوء استفاده و مغزشو یجنگ نیماش

 هیپاسپورت گرفتم و به ترک یبه صورت قانون نیبه سازمان مجاهد وستنیپ یساله و پرشور بودم برا 82 یکه دختر یدر حال من

ده ما پناه و تنها ماندند و خانوا یپسر بزرگ و دختربزرگش ب ابیگونه در غ نیبد زمیسرپل سازمان رفتم. مادر دلبند و خانواده عز

 سازمان قرار گرفت. یها کیپ یترک تاز یبرا یمحل

 از یگریسپارم، حاال در ادامه به بخشِ د یم ندهیآن را به آ انیگذرم و ب یحوادث درم یمن اکنون از برخ

 پردازم: یمادرم م یدرد دل ها

رادر ب ،یمرز یاز شهرها داریو د یحیبار به عنوان مسافرت تفر نیاول ی. ودیآ یسازمان با ترفند مسافرت به سراغ مادرم م کیپ

سازمان مادرم را تنها بدون فرزند دلبندش  کیبرند. پ یم ینموده و به نوار مرز یرا همراه گریو چند دختر و پسر د رضایکوچکم عل

 کیدهد. در نوبت دوم پ یکار را انجام م نیا نیریاز سرنوشت پسر کوچکش و سا یخبر یتمام و ب یگاهدر ناآ یگرداند. و یبازم

 کند. یآن ها را همراه میتازه ت یرفتن به شمال و استفاده از هوا یکند تا برا یم سازمان مادرم را مجاب

دختر و پسر را به عنوان  7خواست  یسازمان م کیسازمان. پ کیمادر و پ 8دختر و پسر،  7 م؛ینفر بود 28 "کند:  یم فیمادرتعر 

هران به سمت ت میرساند یفرات را به محل مشخص من یخلق به عراق ببرند وقت نیسازمان مجاهد یها گاهیبه پا یجنگ یروین

شوند، آن ها من و مادر سانا را لو دادند. آن  یم ریو دستگ ییشناسا هیسازمان در اروم کیپدختر و پسر و  7 یول م،یدر حرکت شد

ران از مرز کشور خارج و پاسدا سیپل یروهایبدون شکِ ن میدادند تا ما بتوان یرا انجام م یساز یمادر عاد 8ها گفته بودند که 

 . میشو

رس وجودم که ت یدر حال”. و سانا یرباقریم”که پاسداران اتوبوس ما را نگه داشتند. گفتند:  میزنجان بود ریحال برگشت در مس در

از هدف،  خبر یخوردم و از آنجا که ب یسخت یسرما تهیبردند. من شب در زندان کم تهیو به زندان کم ریرا فرا گرفته بود ما را دستگ

 با خود به همراه نداشتم. یرفته بودم لذا لباس گرم و مناسب یبودم بدون آمادگ سازمان کیپ تیو مأمور ریمس

گردانند  یبرم هیاروم تهیمادر را به زندان کم 8دهند، ما  یآن منطقه م تهیسازمان به کم کیو پ رشدگانیکه دستگ یاز اطالعات بعد

سال زندان و هر  کیماه زندان دادند و به آن مادر  3را گفتم به من  تیکنند. از آنجا که من واقع یرو به رو م رشدگانیو با دستگ

 "تهران منتقل کردند. نیما را به زندان او یدو
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 یخبر یو ب یدر دور یادیز یپردازم. مادرم سال ها یبه آن م یگریکه در فرصت د دیگو یسخن م یادیاز تحمل مشقات ز مادر

حوالت ت نیاز ا یو بخش انهیکه حوادث منطقه خاورم نیرا تحمل نموده، تا ا یاریبس یها بتینش بوده است و مصو فراق فرزندا

 ما آمد. یبه کمک خانواده 

،  2021و 2028 یو در سال ها کایعراق توسط آمر یبه عراق بعد از سقوط صدام و اشغال نظام ییکایامر یروهاین یحمله نظام با

بهمن  27. من در عراق آمد یالیمن، برادر و خواهرانم به قرارگاه اشرف در استان د دنید یت فراوان براو مشق یمادرم با سخت

 شتافت. دارمیدر بغداد به د 2076موفق شدم از قرارگاه اشرف فرار کنم و مادرم در 2027

هر چه تالش کرد با  2076از سال  هژیکرد. به و یفراوان یقرار یب گرشیمانده اش و دختران د یپسرباق کی داِرید یبرا مادرم

د. شدن دارید نیمانع ا یرجو میمسعود و مر یسازمان به رهبر نینو یکتاتوریدخترش در قرارگاه اشرف مالقات کند د 8پسر و 

نون تا ک یرجو میمشخصاً مر یداشته باشد ول یو مالقات داریتا بتواند با فرزندانش د دسال ها گذشت، مادرم هر چه تالش کر

 خانواده ها و فرزندانشان بوده چه رسد به مالقات. نیب یتماس تلفن کیمانع  ینگدالنه حتس

حسوب حقوق بشر در جهان م یها هیشناخته شده است و از پا تیبه رسم یالملل نیب نیقوان با خانواده اش در یو زندان ریاس مالقات

ده و پدر و مادر را در مناسبات فرقه اش ممنوع و مسدود کرده انسان ها با خانوا نیعشق ب یرجو میاز آنجا که مر یشود ول یم

ق خانواده عاطفه و عش نیبا اول التشینفراتِ تشک یدارد انجماد ذهن میحقوق بشر وحشت دارد و ب نیتر نیاول نیاست از عمل به ا

 سازمان با گذران یاز آنجا که اعضا .دیها را فراهم نما یو سرکوب رجو یکتاتورید یو سرآغاز واژگون دیها شروع به ذوب شدن نما

باشند مالقات خانواده ها ممنوع و  یها م یرجو یانگل یزندگ هیتغذ عامل یخود در فرقه رجو یو زندگ یعمر و تمام توان و انرژ

 مرز سرخ اعالم شده است.

 

 باشند. یم یو زهرا فرزندان فاطمه رضائاکرم، ، رضا یعل ،یراست کبر از
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 یفرزندانش بود با ممانعت ها دنید یبرا یرفتن به آلبان یزایمنتظر و هیماه در ترک 8که مادرم  نیا لیه به دلسال گذشت نیفرورد

همراه  معده دیشد یزیسکته با خونر نیکرد، ا یسخت یسکته مغز یروح یرو به رو شد. مادرم در اثر فشارها یرجو میمسعود و مر

ه سخت و لخته سکت لیتهران گفتند به دل ینایس مارستانیب یبود که دکترهاخطرناک شده  شانیا یسالمت تیوضع یبود به حد

 ماند! یزنده م گریروز د 8شده است فقط  جادیکه در مغزش ا یخون

 یجسم تیهر روز وضع میخوشبختانه موفق شد اریبس یها یفراوان و تحمل سخت یسال است باعشق و تالش ها کیاز  شیب ما

و با ترک قرص  یوزن اضاف لویک 23پروسه با از دست دادن  نیاکنون مادرم در ا میببر یو به بهبودمادرمان را ر یروان یو روح

خودش  یپاها یو بتواند رو اوردیکامل خود را هرچه زودتر به دست ب یسالمت زومندمخواب، سالم تر از هر زمان شده است و آر

 کند.  یزندگ یامش و دلشادمانده اش با آر یفرزندِ باق 1بدون کمک راه برود و در کنار

را به زانو درآورند  یرجو میمسعود و مر یمادران، پدران، خواهران، برادران و خانواده ها موفق شوند رهبر یمادرم و تمام آرزومندم

ت ا آزادانه به دسخود ر یانسان آزاد کنند، تا آن ها بتوانند ادامه زندگ نیبرده داران نو نیآن ها را از چنگال ا زانشانیعز داریو با د

 و بسازند. رندیبگ

 یرباقریسادات م زهرا

 

 عکس مادر نیدتریجد
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 در دفتر انجمن نجات ینرگس الیلحضور برادرِ 

 

  1127خرداد  0 -نجات گلستان  انجمن

ود موج یعف هادر ربودن افراد و به اسارت گرفتن آن ها دارد، با استفاده از نقطه ض یادیکه قدمت ز نیضد خانواده مجاهد سازمان

افراد را بعد از محصور نمودنشان به شدت شستشو  نیو چه از منظر مشکالت موجود در جامعه، ذهن ا یدر آن ها چه از نظر عاطف

عناصر  یاه لهیست که متأسفانه با ح یافراد نیاز هم یکی ینرگس الیلبرد.  یخود به کار م یانسان ریغ التیداده و در راه تما

 را تباه نموده است. شیو زندگ یباند مخوف شده و جوان نیر اگرفتا یفرقه رجو

 یماریر بستر بد یشده بود مدت رشیبانگیکه گر یماریبه علت ب یامروز مهمان دفتر انجمن نجات بود. و الیبرادر ل ینرگس رضایعل

 شد. مسائل خواهرش ریگیده و پو خودش به دفتر انجمن نجات آم ستدیخود با یپا یبود و اکنون به شکرانه خداوند توانسته رو

اسفناک  تیاز وضع یخالصه ا یسؤال نمودند. به و یفرقه رجو تیدر مورد وضع یآرام بودند و بعد از احوالپرس اریبس ینرگس یآقا

اد رمحدود نگه داشتن اف یسران فرقه برا افته،یگسترش  یروزها که جدا شدن ها در آلبان نیکه چگونه ا نیدادم و ا حیآن ها توض

ر به دو یمنتقل نموده اند که از امکانات رفاه رانایمخروبه در اطراف ت یآن ها، تمام افراد را به پادگان یها یو محصور کردن آزاد

راد را که اف یمختلف گرفته اند و آن آزاد یتماس را از افراد به بهانه ها یامکانات برقرار یتمام زیچند روز ن نیباشند و در ا یم

 قبضه نموده اند. یبه طور کامل سران فرقه رجو دیرس اهندبه اروپا به آن خو دنید با رسکردن یفکر م
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 یزندگ یداده به راحت لیعناصرش تشک نیکه از خون هم یدر فرانسه و در کاخ یگفتم که چگونه سرکرده خائن فرقه رجو یو به

 ت.بود را از آن ها سلب نموده اس رانایدر داخل شهر ت حیتفرو  دیخر یرفتن افراد برا رونیرا که همانا ب یآزاد نیکند و کوچکتر یم

 نیه همگفتم ک یندارند؟ به و یدخالت چیه یالملل نیب یکرد سؤال نمود که چرا نهادها یکه متعجب شده و گوش م ینرگس یآقا

و با  زندیر یم یه رجوسران فرق ابیباشند آب در آس یم ستیترور یحام یکه گماشته کشورها یالملل نیبه اصطالح ب ینهادها

 یاحتبرند، از آن ها به ر یسؤال م ریرا ز تیکنند و انسان یدر حق عناصرشان م یرجو هسران فرق نیکه هم یانتیاز خ یچشم پوش

 یاز خودمان نم ریکس به غ چیه نجایکنند ا یدر نزد عناصرشان ادعا م یبه راحت یکه سران فرقه رجو یکرده به طور تیحما

 یاشتن آزادپا گذ رینشانگر ز نیمزخرفات که خود ا لیقب نیدارد و از ا یبا خود ما همکار یپناهندگ یایساریزند و کمب یتواند حرف

 انسان هاست.

 طیشرا لیسال بود که به دل کیبود و  یساده و دوست داشتن اریبس یکه فرد دیگو یدر مورد گذشته خواهرش م ینرگس یآقا

أسفانه متکه  میشد یو سپس بعد از فوت مرحوم پدرم در گرگان ماندن میمت شمال آمده بودبه س ستانیپدر مرحومم از س یکار

باعث  فیگفت که مادر حن یمادرم م شد. نیمجاهد یستیافتادنش در منجالب سازمان ترور ریباعث گ فیعشق پاک خواهرم به حن

 کس چیوابسته شد که ه یود را خورد و به افرادو اعتماد خ یخواهرم چوب سادگدر هر صورت  یشده است ول الیل یها یگرفتار

 یسرکرده فرقه رجو شیدر پ خدمتآن که خودشان را خوش  ینداشت و برا یتیاهم شانیاز خودشان برا ریبه غ یزیچ چیو ه

 جوابگو باشند. دینشان دهند اقدام به ربودن خواهرم نمودند و همان ها با

د از و من خودم بع میینما جادیا یخودمان شغل خوب یبرا میتوانست میکه داشت یدهد که با وجود مشکالت اقتصاد یادامه م یو

 میدارند و در عرض چند سال توانست یباشگاه ورزش زیآوردم و برادرم و خواهرم ن یرو یگر یآن که در ورزش بازنشسته شدم به مرب

تأسفانه م ینمودم ول ینامه نگار ایمراجعه و  یالملل نیبار به مراجع ب نیچند زیامور خواهرم ن یریگیپ یو برا مییخوب رشد نما

 دیهمانطور که شما گفت زین یالملل نیب یبا خواهرمان را به ما نداده اند و نهادها یریگونه اجازه ارتباط گ چیه یسران فرقه رجو

 ما انجام ندادند. یبرا یحرکت چیه

خواهرم از چنگال  ییرها یدهد که برا یباشد، ادامه م یراحت مکه به شدت از اوضاع نا بسامان خواهرش نا ینرگس رضایعل یآقا

 یاملباشم چرا که او را از ما ربودند و عو زین هیو به جد دنبال قض میارائه نما تیشکا یالملل نیحاضرم در هر دادگاه ب نیاطیش نیا

ر زندان سال خواهرم را د نیکه چند زین نیدسران سازمان ضد خانواده مجاه زیجوابگو باشند و ن دیبا شتنددست دا ریمس نیکه در ا

 ینسانا ریاعمال خشونت بار و غ یصالحه پاسخگو یدادگاه ها شیدر پ دیبا زیاو را محصور نموده اند ن یخود نگه داشته و آزاد یها

 خود باشد.

 هیال از یآورد باز هم افراد یبر عناصر خود وارد م یکه سرکرده فرقه رجو ییباال اریبس یروان یاو گفتم که با وجود فشارها به

 یباشد که انشاهلل به زود یخود نشانگر افول آن م نیشوند و ا یجدا م یدارند از فرقه رجو یادیکه قدمت ز یباال و کسان یها
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 ییهاهر چه زودتر بتواند خودش را نجات داده و ر زیخواهر شما ن دوارمیبود و ام میخواه یغده سرطان نیکنده شدن ا شهیشاهد از ر

 .ابدی

را تقبل نموده که انشاهلل خداوند به شما اجر و  یادیخواهرم زحمات ز ییرها یتشکر نموده و گفت انجمن نجات در راستا یو

 یدر بند فرقه رجو رانیاس یتمام ییرها دی. به اممیباش یرفتن فرقه ضاله رجو نیشاهد از ب یپاداش دهد و به زود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2931خرداد  12 -نجات زنجان  انجمن

 در هر مکان و زمان یریناپذ یال هاست به طور خستگس ی(تحت اسارت فرقه رجو) اصغربرادر  ابیکام یاکبر محمد یآقا

از  ،یشمرده و در مراجعه کار متیفرصت را غن شانیبرادرش نشود. ا تیوضع ریگیاست پ رممکنیفراهم شود غ یطیکه شرا

ه ب یکه در وفا یبرادر نیشد. ما به چن ایبرادرش جو تیعوض نیاز آخر یانجمن نجات زنجان در محل کار شخص یاعضا

 .میفرست یکند درود م یم یستادگینسبت به برادرش ا عهد
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 یتازه آزاد شده از فرقه رجو ریاس ،ی) مالک( مرتضو یمرتضبا  یسخن

 

 1127 خرداد 0 – نکینترلیا رانای –دهدار، خوزستان  دیحم

نم ک یهم خوشحال شدم. اول خودم را به تو معرف اریکه بس دمیشن یتو را از فرقه رجو یی)مالک ( خبر فرار و جدا یمرتض سالم

 گریسازمان اعالم کردم که د نیبه مسئول  26در مناسبات فرقه بودم  و سال   26تا سال  00هستم که از سال  دهدار دیحممن 

 یست هانش هیمن مثل بق یبرا نیخودم بروم که مسئول یخواهم به دنبال زندگ یو م ودهنب التیحاضر به ادامه حضور در تشک

به   26ماه  یدر اسکان، مرا در د یه نگهدارما  0بعد از   نیمسئول تیجزم بود. در نها ییجدا یگذاشتند اما عزم من برا دیتهد

کت  22ماه  ریاز ما را در ت یتعداد ف،یتوطئه کث کیدر  همفرستادند و دولت عراق  بیبه زندان ابوغر گرینفر د 06از  شیهمراه ب

 داد. رانیدولت ا لیبسته تحو

من  یاز مسائل را برا یلیترساند خ یفتن به آن مهمه ما را از ر یکه سال ها رجو یرانیدر همان ا یآزاد حت یایورود من به دن 

ر خواستند تا اگ یاز ما م یآمدند و ضمن ابراز تنفر نسبت به رجو یاعضا به سراغ امثال من م یاز خانواده ها یلیروشن کرد. خ

ه، ازمان هستند. در جامعگفت آن ها پشتوانه س یم یکه بارها رجو یی. همان خانواده هامییآن ها بگو به میاز فرزندانشان دار یخبر

تنفر  داشتند از آن ابراز ییسازمان آشنا زیآم انتیشناختند. مسن ترها هم که نسبت به عملکرد خ یجوان ترها اصالً سازمان را نم

و مهم تر نجات دادن فرزندانشان از اسارتگاه  افتنیاطالع  یها برا نوادهچهره نگران و مصمم خا دنیکردند. به هرحال د یم

ته تا به خواسته به حق خود برسند و الب میبه آن ها کمک کن یدوستان جداشده را بر آن داشت تا از منظر انسان هیمان؛ من و بقساز

ا به اعضا تو ر ی هیاما من مثل بق یشناس یمرا نم اشم میمقر نبود کیما چون در  میکردند. بگذر یاریخود آن ها از ما درخواست 

 ناسم. ش یم یکه در کل کمپ اشرف سرشناس بود نیو ا یدر قسمت روابط و حفاظت داشت یمهم یها تیکه مسئول نیواسطه ا
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 06و به خصوص به خاطر برادرت مالک که در سال  یالتیمثل تو با آن همه سوابق تشک یکردم فرد یوقت فکر نم چیه راستش

به تو  متیتصم نیکه مجدداً به خاطرا یریبگ یرجو التیاز تشک ییبه جدا میتصم یکشته شد، زمان یابانیخ یبه همراه موس

ه حضور در آن که ادام نیفرقه و ا دنیاز به بن بست رس یمشخص جیبه نتا التیشکاز ت یی. قطعاً تو قبل از جدامیگو یم کیتبر

 یحبتده صبو یکه سال ها در مناسبات فرقه رجو یخواستم به عنوان کس ی. اکنون میا دهیبه خودت است رس انتیدر وهله اول خ

کنم چون  سرزنش یکه در فرقه داشت ییا گذشتهخواهم تو را به خاطر  یفکر نکن که م زیدوستانه با تو داشته باشم قبل از هر چ

اطاعت کورکورانه کرده بود تا  یربات برا کیبه  لی. او همه ما را تبدیبود یتفکرات احمقانه رجو یخودت تو هم در اصل قربان

بود، او ن شیب یوغدر یرجو یدیطبقه توح یجامعه ب جادیخلق و ا یببرد، شعار آزاد شیه و خودکامانه خود را پبتواند اهداف احمقان

بار  یا طورهمه ما ر ییمغزشو دهیچیپ یها ستمیس یریبا به کارگ یببرد. متأسفانه رجو شیخواست اهداف شومشش را پ یفقط م

 نیو به هم میاو شده بود تکارانهیاقدامات جنا یخودمان چشم بسته مجر یتالیآورده بود که هر کدام از ما در سطح و مدار تشک

چون پل  میکرد یفکر م ای! و میشو یو به قول خودش سوسک م ایخسرالدن میاو جدا شو التیم اگر از تشکیکرد یفکرم لیدل

تو که  مثل یافراد یوص برابه خص میستین التیتشک رونیدر ب یقادر به ادامه زندگ گرید میپشت سرمان را خراب کرد یها

به  یودب یباالتر و شخص رجو نیاوامرمسئول عیمط یداشتاز آن را ن ییو چون تصور جدا یداشت التیدر تشک یمهم تیمسئول

 یاطالع از سرنوشت و آزاد یکه در اطراف کمپ اشرف برا ییمقابله با حضور خانواده ها یکه به تو برا یتیخصوص مسئول

آن ها دور  یزادآ الیو همه ما به خ رانیاز خلق ا ییکه جز ییده بودند واگذار شده بود؛ همان خانواده هافرزندانشان تجمع کر

 .میگرد آمده بود یرجو

 : یتر من، حال که از فرقه جدا شده ا یصحبت اساس اما

 است.شوند باز  یکه از فرقه جدا م یهمه نفرات یکه راه جبران همه اشتباهات برا یبدان دیبا - اوالً

 .ستندین یچینداشته باش که ه ییسران فرقه واهمه ا یها دیاز جار و جنجال ها و تهد - اً یثان 

 یافشا ریدر مس یکن یاز دل و جان فداکار رانیخلق ا یبرا یخواه یو اگر م یجدا شده ا یاز فرقه رجو قاًیاگر واقعاً عم -ثالثا  

 .شوند یرجو تیافکار برده ساز و طعمه جنا یخلق قربان نیاز هم گرید ینقدم بردار و نگذار جوانا یرجو بکارانهیفر تیماه

 . ریکه هنوز در بند فرقه هستند تمام تالش خودت را به کار بگ یدوستان یآزاد یبرا - رابعاً

 استفاده خواهند کرد. یبه سکوت واداشتن تو از هر ترفند یمواظب باش که سران فرقه برا - خامساً

ستن دوستان دربند فرقه و در هم شک گرید یبرا ریخ یبان یات انتخاب کرده ا ندهیآ یزندگ یکه برا یریکنم مس یآرزو م انیپا در

 باشد. یرجو یذهن یحصارها

 دهدار دی: حمیو عضو سابق فرقه رجو دوست
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 صاحبخانه های دیروز، متواری های امروز

 

 1127خرداد  2 -خدابنده  میابراه

کرد که  یعنوان م یبه صورت ضمن شهیبرد؛ او هم یبه کار م نیصدام حس ین صاحبخانه را براعنوا یعراق مسعود رجو در

نعمت مسعود  یعمالً ول نیبه خاطر صاحبخانه اش دارد و مجبور است مالحظه او را هم داشته باشد. صدام حس ییها تیمحدود

را  رانیبه مردم ا انتیقدم در راه خ نیآخر هنیمبا دشمن متجاوز به خاک  یدر همکار یآمد و مسعود رجو یبه حساب م یرجو

 برداشت.

 سازمان مورد استفاده یخطاب به اعضا ،ییبهتر است گفته شود مغزشو ای یدئولوژیا یعنوان را در بحث ها نیا یرجو میمر اما

 تیبود که مسئول نیاگردند که منظورش  لیکرد که از حالت مهمان خارج شوند و به صاحب خانه تبد یداد و عنوان م یقرار م

 .ندیمطرح ننما یو انتقاد رندینگ رادیا ونکنند  تیعمالً شکا یعنیباشند  ریپذ

وج خلق، در برابر م نیمسئول اول سازمان مجاهد یخیبحث مجدداً توسط زهرا مر نیا دهیبه دستم رس یکه از آلبان ییخبرها طبق

ان مهم یکنند و ادا یاو از افراد خواسته است تا نقش صاحبخانه را بازمجدداً خطاب به اعضا عنوان شده است.  ،یاعتراضات درون

کار شده و هم طلب یزیچ کیو انتقادات اعضا، تازه  راداتینکشند. او در پاسخ به ا رونیرا از وسط مشکالت ب شانیو پا اورندیرا درن

 همه اشکاالت را به خود افراد برگردانده است.

در  یقح نیکنند کمتر فایشود تا به عنوان صاحبخانه نقش ا یکه از آن ها خواسته م یه رجوفرق یکه اعضااست  یدر حال نیا

 باشد. اریخواست که صاحب اخت تیمسئول یشود از کس یم یسازمان و نحوه اداره آن نداشته و ندارند؛ زمان ماتیتصم نیکوچکتر

 د.مشکالت خانه خود باش یتواند مسئول و پاسخگو یم خود را هم ندارد چگونه یشخص رامو نیکوچکتر اریکه اخت یصاحبخانه ا

فرقه  یاز آنست که اوضاع درون یآن ها معذورم( حاک اتیاز درج جزئ یلیرسد )متأسفانه به دال یبه دستم م یکه از آلبان یگزارشات

 روزیکرده اند که تا ددر نشست ها، اعضا عنوان  یاست. حت نیو خارج از کنترل مسئول ختهیبه شدت به هم ر یدر آلبان یرجو
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ن ها به آ یاریاخت چیآواره هستند که ه یشوند چون صرفاً عده ا دهینام یشدند اما بهتر است از امروز متوار یصاحبخانه خوانده م

 ندارند. ییدر بن بست مانده و راه به جا بیداده نشده و در کشور غر

خلق را به عهده داشته و  نیسازمان مجاهد اریتام االخت یبرو بالمنازع ره میبه صورت مستق یسال است که مسعود رجو چهل

رفته درشت توسط شخص او گ ای زیسازمان ر ماتیتصم یها قائل نبوده است؛ تمام یریگ میدر تصم یکس یبرا یحق چیهرگز ه

خلق  نیمجاهد یتاجازه دخالت نداده است. حال که کش یوحده بوده و به کس لمو متک رندهیگ میخودش تصم شهیشده است؛ او هم

فرقه در کمال  نیخواهند. مسئول یم تیاندازند و از آنان مسئول یرا به گردن اعضا م ریشده و وارثانش تقص دیرا به گل نشانده ناپد

 .دییو مشکالت را حل نما دیقبول کن تیو مسئول دیبگذار شیکه خودتان پا پ ندیگو یوقاحت به اعضا م

جوابشان  و ستندیا یبه ارث برده اند م یکه از رجو نیو وقاحت مسئول یگستاخ نیاعضا در برابر ااز  یاریاطالع دارم که بس البته

ه به سخر را  انیسال  یتکرار یو حرف ها ندینما ینم  کنند و دستورات را اجرا یها در نشست ها شرکت نم یلیدهند. خ یرا م

 .رندیگ یم

 ید به صورتزنن یرا کالفه کرده است. در نشست ها علناً دست به اعتراض م نیمسئول الت،یدر تشک یتیو نارضا یمسأله دار موج

 گریشد د یبه کار برده م نیو منتقد نیساکت کردن معترض یکه هرگز در سازمان سابقه نداشته است. برچسب طلبکار که برا

 .ستندیبردار ن که طلبکارند و تا طلب خود را وصول نکنند دست ندیگو یندارد و افراد به صراحت م ییکارآ

 خدابنده میابراه
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 تا امروز انگذارانیخلق: از اعدام بن نیمجاهد

 

 1127 خرداد 2 – تهران نجات انجمن – یمحمد

 یوشدند. مسعود رج ریو دستگ ییخلق توسط ساواک شاه شناسا نیسازمان مجاهد یباال یکادرها هیکل 2036ماه سال  وریشهر در

ت در دوس هنیم یو عل یمحمد بازرگان ،یباکر یشده بود. ناصر صادق، عل ریدستگ گرید ید ماه با تعدادقبل از همه در مردا زین

 1فام در  نیزاده و رسول مشک یزادگان، محمود عسگر عیاصغر بد یمحسن، عل دیسع ،نژاد فیو محمد حن 2032 نیفرورد 06

 لیبه حبس ابد تبد فیدرجه تخف کیبا  یم اعدام مسعود رجواعدام شدند. حک نیطاغوت در زندان او می، به دست رژ2032خرداد 

 شد. 

 یرونیانتشار ب 2002ماه  یاز آن ها در د یمحرمانه ساواک به دست مردم افتاد و بخش ویکه بعد از انقالب از آرش یو مدارک اسناد

 نیهم رشدگانینفر از دستگ دو زیشگفت انگ یهمکار 2036سال  عیوس یها یریدستگ یدهد که علت اصل یکرد، نشان م دایپ

را در  یاطالعات فراوان یمقدمات یها ییدو در همان بازجو نیبا ساواک بوده است. ا مشهرا یو تق یمسعود رجو یعنی ان،یجر

 یهمکار زیشاه بود و با ساواک ن ریکه سف یتالش برادرش کاظم رجو منیبه  یشاه گذاشتند. مسعود رجو تیدسترس سازمان امن

 . افتی لینشد و حکم او به حبس ابد تقل دامبود که اع تیخود مسعود در زندان با ساواک؛ تنها عضو مرکز یارداشت و همک

: کرده و نوشت یساواک معرف« همکاران»را از  یارتش، مسعود رجو یبه دادرس یارئیس ساواک، در نامه  یاهلل نصیرنعمت ارتشبد

که در اختیار گذارده از هر  یعمل آورده و اطالعات سازمان مکشوفه به یاعضا یرا در معرف یدر جریان تحقیقات، کمال همکار»

پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه ها  یمؤثر و مفید بوده است. مسعود رجو مزبورجهت در روشن شدن وضعیت شبکه 

 «در مجازات را دارد. فیاستحقاق ارفاق و تخفسازمان )ساواک(  نیبه عمل آورده لذا به نظر ا نیبا مأمور یا مانهیصم یهمکار

خلق بودند که به  نینسل اول سازمان مجاهد یها و از چهره یمذهب شیگرا یکه در چهارم خرداد اعدام شدند نوعاً دارا یکسان

 یدیشد یوحضربات ر 2032سازمان در سال  قیصد انگذارانیبودند. اعدام بن نیو مدافع جنبش فلسط ستیالیقول خودشان ضد امپر
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شهرام و  یتق یشدن سازمان به رهبر سستیو مارک یدئولوژیا رییوارد آورد، اما تغ یستم شاه میرژ هیمبارز عل یمذهب اناتیبه جر

 بود که شاه حداکثر استفاده را از آن نمود.  اناتیجر نیا یبرا یدتریضربه شد یدرون گروه نیخون یحساب ها هیتسو

 یمسعود رجو یخلق تحت رهبر نیخلق است. امروزه سازمان مجاهد نیدر سازمان مجاهد یسیگردروزها د نیمورد بحث ا موضوع

ضد  یبدل گشته است. شعارها یرانیو ا رانیدست چندم دشمنان ا یو به عمله  دهیرا در نورد تیو جنا انتیخ یتمام مرزها

تندرو و جنگ  یجلب نظر خصوصاً جناح ها یبرا یوانشده اند بلکه تالش فرا اشتهنه تنها کنار گذ ییکایو ضد آمر یستیالیامپر

 . ردیگ یصورت م کایطلب آمر

 کیشهرام( و  یتق کیدئولوژی)انقالب ا 2031بار در سال  کیخلق که  نیدر سازمان مجاهد یدرجه ا 226چرخش  نیچن علت

 مانده است.  نحلیهنوز ال یاریبس ی( اتفاق افتاد برایمسعود رجو کیدئولوژی)انقالب ا 2001سال بعد در سال  26 گریبار د

 ریان شروع غهم یعیمحصول طب مینیب یکج گذاشته شد و آنچه امروز م انگذارانیمتعقدند که از ابتدا سنگ بنا توسط بن یا عده

 ذاران،انگینب بتیشهرام که در غ یو تق یاعتقاد استوارند که انحراف به دست امثال مسعود رجو نیبر ا گرید یاست. اما برخ یاصول

 کردند صورت گرفت.  صاحبسازمان را به ناحق ت یرهبر

در  یهشتب دیخود کتباً اعتراف کرده که طرح ترور شه یها ییافراخته در متون بازجو دیاسناد به دست آمده از ساواک شاه، وح بنابر

وه کند. البته؛ و به صورت تصادف جل فتدیآن به گردن سازمان ن تیشده که مسئول نیبر ا دیدستور کار سازمان بوده است و البته تأک

 شهرام به مرحله اجرا درآمد.  یتق نیجانش یبه  دست مسعود رجو البامر بعد از انق نیا

ا آنان آن روز ب یانقالب ونیهمچون اکثر روحان دیتالش داشت از نام او سوءاستفاده نما یکه مسعود رجو یاهلل طالقان تیآ مرحوم

کردم،  یها داشتم فدا م نیا یمن خود را برا"زد:  ادیفطر در دانشگاه تهران فر دیسع دینماز ع یبه هانمود. او در خط یمرزبند

ند. بروند ندار ییمردم جا انیدر م گریکه کردند د ییکارها نیکردند، اما با ا یها مرا متهم م نیاز تنگ نظرها و اندک ب یبعض یحت

برخالف  یگروه ها بفهمند که من حرف نیگروه ها هستم؟ من مطمئنم اگر ا نیر امن طرفدا دیکن یم الیبکنند. شما خ یگریفکر د

ها به اسالم جلب شوند تا بتوانم  نیاست که ا نیها ا نیاز مدارا با ا رضممن غ یبُرند، ول یزنم، از من م یم ایشان زده ام 

 ".ندیایکنم که به راه ب یاشتباهاتشان را رفع و کار

 

 

 

 



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

26 
 

 

 ریبه خانواده کردام کیتبر

 1127خرداد  2 -نجات کرمانشاه  انجمن

مخوف  التیسال اسارت در تشک 82با حضور در دفترانجمن اظهار داشتند که فرزندشان پس از  ریکردام مانیپ یخانواده آقا رأیاخ

 آزاد گذاشته اند. یایو پا به دن افتهی ییفرقه رها نیاز ا یبه تازگ یرجو یو جهنم

 ارد.د یو شادکام یسالمت یآرزو یو یگفته و برا کیتبر یرا به خانواده و ریکردام یآقا ییو رها یمرکز کرمانشاه آزاد انجمن

 د.باش یم افتهیرها نیا یمادر گرام یمرحومه شوکت قاسم ژهیخانواده به و نیا یتالش شبانه روز جهیثمره و نت ،ییرها نیا

مکان سفر کرده و هر بار ماه ها  نیاشرف بارها به ا واریحضور خانواده ها در پشت د انیسال یدر ط یومه شوکت قاسممرح ادی زنده

 یااگر شده بر ایفرقه نجات دهد و  نیاشرف به بست نشست تا بلکه فرزندش را از چنگال ا یخاردارها میدر پشت درب ها و س

مادر،  نینشدند. تنها پاسخ ا دارید نیا یحاضر به فراهم ساز یرجو مانیکه دژخ غایدرکند. اما  رهفرزندش را نظا یمایس قهیچند دق

                          .فرقه مورد اهانت نیشده ا ریشد و بارها از طرف افراد اج یپرتاب م شانیبود که به سمت ا لگردیآهن و م یها کهیسنگ و ت

 

 قرار گرفت.

جگرگوشه  یمادر که تاب تحمل دور نیا

اش را نداشت پس از سال ها تحمل درد 

 یزمان یشتافت و حت یابد اریو رنج به د

 یبه اتاق عمل م مارستانیرا در ب یکه و

 یجگرگوشه اش را بر رو نیبردند عکس ا

 نیا دنیا بلکه با داش نگه داشته ت نهیس

 .دابی نیتسک شیاز دردها یعکس اندک
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خواهر  ریکردام میبار نوبت به خانم مر نیننشست. ا یاز پا ریدل سوخته، خانواده کرداممادر  نیواقعه ناگوار و فوت ا نیاز ا پس

 بود تا راه مادر را ادامه دهد بلکه بتواند برادرش را نجات دهد. مانیپ

تا  شتخطرها قدم در راه مادر گذا نیا رشیکه در راه رفتن به عراق وجود داشت و با پذ یها یمرحله با تمام سخت نیچند زین یو

 مالقات کند. قهیچند دق یاگر شده برا یبرادرش را حت دیشا

 

 پس از تحمل رنج زیخواهر ن نیا تیمالقات را هم ندادند. در نها قهیدق کی یخواهر اجازه حت نیکه سران فرقه هرگز به ا غایدر اما

 افتاد. امتیبه ق زین دارید نیشتافت وا یابد اریبرادر دق مرگ شد و به د یو دور



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

28 
 

 

مود. ن یفرزندشان تالش مستمر داشتند تشکر و قدردان ییکه در جهت رها ریخانواده کردام یاعضا ریجا دارد تا از سا انیپا در

نگال فرقه از چ ریکردام مانیپ یآقا ییرها زیاش ن جهیگشت که نت روزیپ یو ظلم فرقه ا یکیبر تار یاحساسات و عواطف خانوادگ

 باشد. یم یرجو

از دست  زین یافراد گرفتار در فرقه رجو ریاست که سا دواریگفته و ام کیخانواده تبر نیان کرمانشاه مجددأ به انجات است انجمن

 .ابندی ییخون آشام رها وید نیا
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 خلق را داده است؟ و چرا؟ نیاردوگاه سوم مجاهد نهیهز یچه کس

 کایآمر یونیزیشبکه تلو نیخلق در بزرگتر نیمجاهد هیعل یافشاگر

 

  1127خرداد  7 -خانواده سحر  ادیبن تیسا

شبکه  نیدر بزرگتر یروز بعد به وقت تهران( مستند 3:06)ساعت  ورکیویشب به وقت ن 7در ساعت  8622ماه مه  83 خیتار در

اردوگاه سوم خلق و  نیمجاهد تیماه یروز و ساعت پخش شد که به افشا نیتر نندهیدر پرب NBCشبکه  یعنی کایآمر یونیزیتلو

 عراق( پرداخت. در یبرتی)بعد از اشرف و ل یآنان در آلبان

از اردوگاه سوم  ییهوا ریفرقه جلب نمود. خصوصاً تصاو نیا تیبه ماه یرا در سطح جهان یاریبرنامه توجهات بس نیا پخش

وق العاده ف ریتأث یفیعداهلل سس یصحبت ها نیکه حول آن مطرح است و همچن یو سؤاالت رانایت یلومتریک 86خلق در  نیمجاهد

 .ختیرا برانگ یرجو هفرق کیستریگذاشت و بالفاصله واکنش ه یا

که  کرد کارستان ی. او کاردیآن را شن ایرا با شجاعت تمام ابراز نمود و دن یاز فرقه رجو افتگانینجات  یحرف دل تمام سعداهلل

مهم اقدام  نیبه ا یو منوچهر عبد یدیهمراه با احسان ب Top Channel یعنی یآلبان یونیزیشبکه تلو نیتر نندهیقبالً هم در پرب

 نموده بود.
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 اریبس یزده اند هم اکنون با فشارها یکه دست به افشاگر یکسان گریو مالک و د یو بهمن اعظم یفینماند که سعداهلل س ناگفته

 866از  شیاست که ب یدر حال نیبه رو هستند. ا رو بانیو پشت یبدون حام بیکشور غر کیدر  یاز جانب فرقه رجو یو روح یمال

که هرگز ترس به خود راه  دیگو یاند. او م دهیسکوت را برگز یفرقه رجو یو فشارها داتیهدت لیبه دل یدر آلبان افتهینجات 

 آشکار خواهد ساخت. ایدن یرا برا قتینخواهد نشست و حق ینخواهد داد و از پا

 گذاشته شد: یتریبرنامه که در حساب تو خالصه

 اردوگاه سوم که با پهباد گرفته شده اند( ییهوا ری)تصاو

 ونیسیگروه اوپوز کیخلق  نی. سازمان مجاهدمینداشته ا یخلق در آلبان نیمجاهد یسر گاهیاز پا یریهرگز در گذشته تصو ما

 پرداخت کرده اند. ینایگروه هزاران دالر به بولتون و جول نیا راً یاست. اخ یستیترور یا خچهیبا تار یرانیا

 خلق ساخته شده است. نیبه اسم سازمان مجاهد ینظام یرانیا ونیسیگروه اپوز کی یبرا گاهیپا نیا

 رسد. یبه نظر م یاردوگاه از مقابل کامالً معمول نیا

 است. یمجموعه بزرگ با سبک نظام کیشود،  یمشاهده م ییهوا ریهمان طور که در تصاو یول

 پردازد؟ یها را م نیهمه ا نهیهز یکس چه

 نیأمت رانیثروتمند عرب مخالف ا یخلق توسط دولت ها نیکه پول مجاهد دیگو یم یفیخلق، سعداهلل س نیسابق مجاهد عضو

 گردد. یم

 .دندیخارج گرد کایبا آمر یدر توافق انهیخلق از خاورم نیمجاهد

 هستند. ”میرژ رییتغ“بعد از  کیدموکرات رانیا کیکه خواهان  ندیگو یم آنان

نقض  خودش را هم روانیحقوق پ یفرقه خطرناک خشونت طلب است، که حت کیگروه  نیکه ا دیگو یم یفیعضو سابق س یول

 کند. یم

 نیتوه و ری: شاهد شکنجه افراد بودم. شاهد کشته شدن افراد بودم و خودم شکنجه شدم و خودم مورد تحقیفیسعداهلل س اظهارات

. دیرس یم رانیچه کار کرد که بعد فردا به ا میسال در آنجا خدمت کرد که ما باش یخودشان بود و سکه از  یقرار گرفتم. با کس

 خواهد شد. مانیاز کرده اش که از نظر ما جزو محاالت است پش کایآمر ینقطه ا کیاست. قطعاً در  بتیقطعاً مص
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 هستند؟ یخلق واقعاً چه کسان نیمجاهد پس

 خواهند؟ یامپ آنان را در قدرت متر یدر حلقه درون یچه کسان و

شود. برنامه اساساً در خصوص دونالد ترامپ  یشروع م 87 قهیخلق است که از دق نیمستند مربوط به مجاهد نیاز ا قهیدق 26 کالً

 باشد. یم کایجمهور آمر سیرئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شک، دری به سوی مرگ

رهبران فرقه ها برای کشتن شخصیت و هویت قربانیان خویش، در آن ها فوبیا و ترس بیمارگونه  

را به وجود می آورند و همزمان آن ها را « خود شیطانی»نسبت به دنیای بیرون و بازگشت به 

شته خود شک وادار می کنند که به هر فکری، خواستی، آرزویی، احساسی و حتی اخالقیات گذ

کنند. آن ها با زبردستی به این ترکیب ترس و شک، احساس گناه نسبت به دو غریزه اصلی 

حیات )صیانت نفس و نسل( را هم اضافه می کنند و با چنین ترکیبی یک سم مهلک، اگر نه 

ت خود و هوی»سمی برای کشتن جسم، اما حتماً سمی مؤثر برای کشتن روانی فرد، برای کشتن 

 قربانی به وجود می آورند.« فردی

 کتاب: فریب در فرقه ها

 337نویسنده: محتبی تمدنی صفحه: 
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 انعکاسات مستند یموج گسترده جهان

 کایآمر NBCشبکه  

   1127خرداد  7دوشنبه   -خانواده سحر   ادیبن

 Richardتوسط  کایآمر NBCشبکه   On Assignmentخلق از برنامه  نیمجاهد هیعل یخرداد که افشاگر 3صبح شنبه  از

Engel یونیزیبرنامه تلو نیتر نندهیشود و پر ب یپخش م ورکیویبه وقت ن 7برنامه هر جمعه شب ساعت  نی)ا دیپخش گرد 

 شود: یاز آن ها اشاره م یداشت که به تعداد ندر سطح جها یعکاسات متعدد( اندیآ یبه حساب م یاسیس

 

Richard Engel 

 را بازپخش نمود ... لمیف نیا Hispan TVزبان  ییایاسپان یونیزیتلو شبکه

 مستند را بازپخش نمود ... نیهم ا یدر آلبان lapsiشبکه  نیهمچن

 د به صورت مفصل انعکاس داد ...مستن نیبه ا یهم در آلبان Gazeta Express هینشر

 یوده )براب رینظ یمستند که در نوع خود تاکنون ب نیانعکاس ا یمختلف جهان برا یو مطالب انتخاب شده در رسانه ها نیعناو اما

 "ا؟رشده و چ نیآن چگونه تأم نهیهز"سؤال که  نیخلق در جهان منتشر شد و ا نیمجاهد "اردوگاه سوم" ییهوا ریبار تصاو نیاول

 شرح است: نیبه ا صهخال یلی( به طور خدیمطرح گرد

 .مینداشته ا یخلق در آلبان نیمجاهد یسر گاهیاز پا یریتاکنون هرگز در گذشته تصو -

 یدهزاران دالر به جان بولتون و رو راً یگروه اخ نیاست. ا یستیبا سوابق ترو یرانیا ونیسیگروه اپوز کیخلق  نیسازمان مجاهد -

 اخت کرده است.پرد یانیجول
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 یروه زمانگ نیکرده است. ا افتیپول در یرانیا ونیسیآورد تاکنون چه مقدار از گروه اپوز یکه به خاطر نم دیگو یم یانیجول -

 متحده بوده است. االتیا یستیترور ستیدر ل

                                                

آنان، پول  تیکنند، در مقابل حما یم یسخنران شیکه برا یاست، و به کسان فرقه کیگروه  نیکه ا ندیگو یم نیمتخصص -

 کند. یپرداخت م

 یرانیروه اگ کیبا  یقیو بولتون، روابط عم یانیترامپ، شامل جول کانینزد یحلقه داخل یدهند که اعضا یگزارشات ما نشان م -

 شده بود. یمعرف یستیسازمان ترور کیبه عنوان  یدارند که زمان

 یها رو ییکایکه خون آمر یجالب است که گروه": دیگو یم کایوزارت خارجه آمر سمیمقام سابق ضد ترور نیبنجام الیدان -

 "و جان بولتون دارد. یانیجول یچون رود ینیرابط -بوده است  یستیگروه ترور کیاگر در گذشته  یحت -دستانش است 

در مناسبت  شیها یسخنران یهزار دالر برا 226حدود  کرده است که  خلق جوآن استاکر برآورد نیمتخصص در امور مجاهد -

 است. دیکرده است. حاال او در موضع مشاور در داخل کاخ سف افتیگروه در نیا یها

                                                   

ه گروه هزاران دالر ب نیها است. حاال ا ییکایآمربا سوابق ترور  یرانیا یا هیحاش ونیسیگروه اپوز کیخلق  نیسازمان مجاهد -

 پردازد. یم شیدر مناسبت ها یسخنران یبرا یانیجول یامثال جان بولتون و رود
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افسر  چیدادم که ه حیمن توض"اظهار داشت:  NBCخلق در مستند شبکه  نیسابق مجاهد نیاز مسئول مسعود خدابنده -

ان که چگونه ج نیفرقه مخرب است. ا کیگروه  نیق قابل اعتماد هستند چرا که اخل نیمطلع نخواهد گفت که مجاهد یاطالعات

 "دارد. یو بررس قیتحق یکردند جا افتیپول در یرجو میرم نگیتیدر م یسخنران یبرا یانیجول یبولتون و رود

همشه مورد توجه  شیمعروف تر است و برنامه ها NBC یس یاز خود شبکه ان ب کایدر آمر Richard Engel نجلیا چاردیر

 یاریرار بساس رانیا هیعل یلیاسرائ - ییکایآمر یمحقق و مستند ساز در خصوص توطئه هسته ا نیا یها یهستند. افشاگر یجهان

 را برمال کرد.

 

 

 

 

 آزادی بیان در فرقه رجوی
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 نیاز مجاهد یگرید یشب باز مهیو خخرداد  یسباز 

 

  1127خرداد  10 -نجات فارس  انجمن

عمدتاً بلوک شرق  یاز کشورها یاندازد و با دعوت از گرسنگان یبه راه م یخرداد، مراسم یهر ساله در سالروز س نیمجاهد هفرق

که  یدالر ونیلیم یها نهیمراسم را پر کند و با صرف هز یها یکوشد تا صندل می ، …و چک و  یسابق مانند لهستان و رومان

بر هر  گریپردازد! امروز د یم رانیو مردم ا رانیبا ا یآن ها به دست آورده است به دشمن یراب یمزدور یدر ازا یامروزه از سعود

 است! رانیمردم ا نیدوستِ دشمن تر نیتر یمیصم ،یرجو میو مشخصاً مر نیروشن است که دار و دسته فرقه مجاهد یکس

 د. کردن یکه در عراق هم از آن استفاده م ستیمیقد کیتاکت کیاروپا در مراسم خودشان،  یها یکهنه دعوت از خارج کیتاکت

آن ها را  گر،ید یها ییرایپذ رفت و برگشت و ناهار و نهیاطراف قرارگاه اشرف و پرداخت هز یآن ها با دعوت از مردمان روستاها

که  یورتصدارند. در  قیعم یدوست نینشان دهند که مردم عراق با مجاهد کردند که در مراسم آن ها شرکت کنند و یمجاب م

دعوت  نیبود که مجاهد یناهار و شام کیحد  ما با مردم عراق در یدانستند که دوست یقرارگاه اشرف م یهمه خصوصاً بچه ها

 بشقاب و کاسه غذا نداشت! کیاز  شتریب یعمق چیکردند و ه یم

نها نه ت یو مردم عاد ستندیردار نبرخو یگاهیهرگز از پا نیشکل است. در داخل کشور که مجاهد نیدر اروپا اوضاع به هم اکنون

 نیبه هم نیمردم اروپا با مجاهد یدانند! در خصوص دوست یبه وطن و کشور م نیاز آن ها متنفرند و آن ها را مزدوران و خائن

ردم آنجا الع مو بدون اط یآلبان یرفته بود را در گورستان عموم ایکه از دن یاز کسان یکی یوقت نیمجاهد راً یکه اخ میکن یبسنده م

منتقل  گرید ینبش قبر کرده و جنازه را به مکان ریمواجه شدند و ناگز یمردم عاد دیبه خاک سپرده بودند، با اعتراض و مخالفت شد

 کردند!

از  بود. آن ها از بعد یاشتباه مسعود رجو نیبزرگتر نیسازمان وارد فاز مسلحانه شد و ا یبود که به دستور رجو یخرداد، روز یس

کر زدند و هر کس که ف یکشور گشت م یشهرها یها ابانیشدند و در خ میچهار نفره تقس ایحداکثر سه  یها میبه ت خیارت نیا

مشاهده  ،خیبه چهل سال از آن تار کیکشتند! اما اکنون بعد از نزد یبستند و م یگلوله م گباراست را به ر یکردند حزب اله یم

 .دیبه مقصد نخواهد رساشتباه هرگز  میکه بار کج تصم میکن یم

 کایامر یعنی یاصل ستیالیبه صورت سقوط آزاد به دامان امپر یستیالیضد امپر یشعارها یبعد از عمر نیهم سازمان مجاهد امروز

با دعوت  نیشناسند. مجاهد نمی پا از سر …و  یانیهمچون جان بولتون و جول یمعلوم الحاالن یبرا یخوش رقص یاند و برا دهیپر

 تیشروعم یستیکه با نیهستند. غافل از ا تیو پرداخت مبالغ قابل توجه، به دنبال کسب مشروع ودخ یافراد در برنامه ها نیاز ا

 را بخورند! نیمجاهد یها یشب باز مهیخ نیا بیهستند که فر یاز آن ارتریهوش رانیمردم ا یکسب کنند ول رانیرا از مردم ا

 یعباس الف
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 رجیا یخانواده نجات به آقا تیتسل امیپ

 یصالح
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 خلق نیمجاهد ۀگسترد اتیبر جنا یحقوق یتأمل

 

  1127خرداد  10 - انیلیهاب کانون

ملکرد ع لیدلاست که به  ییهااست در زمره گروه  افتهیشهرت  نیو عامه به منافق یاسیس اتیخلق که در ادب نیمجاهد سازمان

به  ای) یگروه چیمرز و بوم، ه نیا یاسیس خیگمان در تار یشود. ب یاز ابعاد مختلف بررس دیسابقه خود با یب یو ضد بشر یضد مل

 کشور و مردم خود مرتکب نشده است. هیرا عل یا گسترده انتیچنان خ نی( به اندازه مجاهدیا فرقه یعبارت

 تیگروه، ماه نیصورت گرفته، اقدامات خاص ا یمحافل علم زیو ن یا که در سطوح مختلف اعم از رسانه ییها وجود تمام تالش با

گروه  نیا یها تینسبتاً جامع در خصوص ابعاد مختلف فعال یحقوق یآن ها نگارنده را به بررس یکنون یها تیفعال زیآن و ن ژهیو

همه  یتلزم بررسمس نهیزم نیمطلوب در ا جهیبه نت یابیاست که دست یهی. بددینما یم بیترغ یحقوق یدر قالب سلسله نوشتارها

 ،بیحکومت جهت تعق یها تیها و محدود تیاقدامات، امکانات، ظرف نیبه ا رانیت اجانبه اقدامات مجرمانه آن، نحوه واکنش دول

 …و یاحتمال یها تیآن و حما یاعضا یها تینسبت به فعال گرید یها گروه، نحوه واکنش دولت نیمحاکمه و مجازات عوامل ا

 .است

را  رانیحکومت ا هیمسلحانه خود عل امیق یتور مسعود رجودسبه  2006دارد از خرداد  تیقرن سابقه فعال میاز ن شیگروه که ب نیا

در داخل و خارج کشور  رانیا یاسالم یشهروندان و منافع جمهور هیرا عل یا دهیعد اتیها جنا سال نیاعالم نمود و در خالل ا

 کرد: ینحو طبقه بند نیتوان بد یرا م نیتوسط مجاهد یارتکاب اتیجنا مطور خالصه اهرقم زد. به 

ن ها و وابستگان آ ،یاسیبه صورت گسترده و نظام مند اقدام به ترور مقامات س نی: پس از اعالم مبارزه مسلحانه، مجاهدسمیترور

 .یستیترور یها اتیگرفته تا کشتار زنان و کودکان در عمل ریت 0 تیگناه نمودند. از جنا یب انیرنظامیو غ یافراد عاد یحت

مجزاست  یجرم سمیاعتقاد است که ترور نیمخالف بوده و بر ا سمیترور فیتعر رهیو گستردن دا عیسطور با توس نیراقم ا گرچه

آن،  یدارد(، و گسترش مفهوم یهمپوشان گرید میموارد با جرا یاریخاص و ارکان مشخص است )که البته در بس فیتعر یکه دارا

طح ها در س سال یط نیکه مجاهد یآن خواهد کاست، اما اقدامات مقابله با تیو از اهم اختهس یخود ته یاصل یرا از معنا سمیترور

 فیتعر یاست، و واجد همه ارکان اصل یالملل نیدر اسناد ب سمیشده از ترور رفتهیپذ فیمنطبق با تعر قاً یکشور صورت دادند دق

 انیربانو ابزار بودن ق یاسیس یها زهیآن، دارا بودن انگ ارتکاببه  دیتهد ایارتکاب خشونت  یعنیدر اسناد مورد اشاره ) سمیترور

حاربه، چون م ینیتحت عناو رانیا ییجزا نیباشد. اقدامات مذکور در قوان ی( مانیرنظامیبه حکومت و کشتار غ امیارسال پ یبرا

 است. ییقضا دیاالرض مستوجب مجازات شد یافساد ف ای یبغ
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و  یو محل یهزار نفر از مقامات کشور28حصا شده تاکنون بالغ بر گسترده بوده که حسب آمار موثق ا یبه حد نیمجاهد یترورها

 نیمجاهد 2002تا  2006از سال  یمسعود رجو یاند. بنابر ادعا دهیها ترور شده و به شهادت رس توسط آن یشهروندان عاد زین

 مرگ بکشانند. کامهزار نفر را به  28توانسته بودند 

 هیعل یلیبه کشور در قالب مشارکت در جنگ تحم انتیو خ گانهیب یبرا یجاسوس ،یمل تیامن هیعل اقدام

 :رانیا

م ه یگریکشور ابعاد د هیآن ها عل یها تیو فعال ختهیبه فرانسه گر نیمجاهد یاز اعضا یاریهمراه بسبه  یرجو 2726سال  از

 راق منتقل شدند.به ع جیسازمان به تدر یاز اعضا یاریبا صدام مالقات نموده و بس یسال رجو نی. در اافتی

عراق،  یجنگ یها اتیخرابکارانه و مشارکت در عمل یها اتیو ارائه اطالعات داخل کشور به ارتش صدام، انجام عمل یجاسوس

 آن هاست. یها انتیاز خ یتنها بخش

به عراق رفته و  نیدمجاه یاعضا شتریهمراه ببه  یرا وادار به خروج از کشور خود نمود، رجو نیکه فرانسه مجاهد 2720سال  از

 آوردند. یرو کیکالس یها به جنگ یکیچر یها از جنگ «رانیا یبخش مل یارتش آزاد»عنوان  به ییروین لیبا تشک

را در طول  یرانیهزار سرباز ا 00خود آن ها  یدادند و بنابر ادعا بیترت رانیا هیعل ینظام اتیاز صد عمل شیب نیمجموع مجاهد در

 166تن و اسارت  0366منجر به شهادت  00 نیآفتاب در فرورد اتیکه عمل دهیالمثل ادعا گرد یاند. ف دهجنگ به شهادت رسان

حسب ادعاها منجر به شهادت  زین دیگرد المی( که منجر به تصرف ا00خرداد  82) دانیفروغ جاو وفمعر اتیرزمنده شده است. عمل

 ت.اس دهیگرد رانیهزاران نفر از رزمندگان ا تیو مجروح

 یداخل نیقابل مجازات دانسته شده و در قوان یکه در جوامع بشر یمیجرا نیاز اول یکیشکل گرفت که  یطیها در شرا انتیخ نیا

 یظام هان نیاست. مرور قوان یجنگ طیدر شرا ژهیبه وطن به و انتیها را دربردارد، خ مجازات نیدتریشد ایدن یاز کشورها یاریبس

 ن مدعاست.یا گواه ایدن شرفتهیحقوق پ

 :یجنگ تیجنا

به  شدند. فقط یجنگ اتیمرتکب جنا یرانیو رزمندگان ا انیرنظامیغ هیکشور، به کرات عل هیجنگ عل یهادر جبهه  نیمجاهد

ه اتفاقاً آن ک مارانیپرسنل و ب یاسالم آباد حمله کردند و تمام ینیامام خم مارستانیبه ب دانیفروغ جاو اتیعنوان نمونه در عمل

 یخیتار شهر هم در حافظه نیدر سطح ا انیرنظامیغ هیآن ها عل عیفج اتیقتل عام کردند. جنا بودند)زن و کودک(  یرنظامیغ شتریب

 است. دهیهم در اسناد و خاطرات جنگ ثبت گرد یبا اسرا و مجروحان جنگ یرانسانیاست. رفتار غ دهیثبت گرد یاهال

 



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

39 
 

 

 :تیبشر هیعل تیجنا

با  نیدولت عراق شورش کردند که صدام به کمک مجاهد هیدر جنوب عراق عل انیعیمال عراق و شش ی، کردها2772سال  در

جمله  )من نیمجاهد یتن از اعضا 07 یریدادگاه عراق حکم دستگ 8626خشونت کم سابقه اقدام به کشتار مخالفان نمود. در سال 

 یددکند اما شواهد متع یرا رد م یاتهام نیچن یست. )البته رجوصادر نموده ا تیبشر هیعل تی( را به اتهام جنایرجو میمسعود و مر

 خصوص وجود دارد.( نیدر ا

بحث  کایر آمرد رایتا فرانسه و انگلستان( و اخ یگرفته تا عراق و اروپا )از آلبان رانیا یگروه از مرزها نیا تیقلمرو فعال یگستردگ

 ستیسازمان از ل نیخروج ا گر،ید یها موضع دولت ،یارتکاب اتیالن جنارا در مورد نحوه مواجهه با عام یگسترده ا یحقوق یها

 .است یبررس ستهیخود شا یسازد که در جا یدر بحث استرداد مطرح م ژهیها به و دولت نیا یو همکار یستیترور یها گروه

 انیجر کیها و ممانعت از مشارکت  تیاعم از محدود نمودن فعال یعذر چیاست؛ ه یهیکامالً بد زیچ کینظر نگارنده به  درهرحال

 یه کشور و همدستب انتیکننده خ هیتوج دیتواند و نبا یباشد( نم یاگر واقع یحزب )حت یبا اعضا یبد رفتار ای یاسیس یندهایدر فرآ

 با متجاوز باشد. 

پر کردند و کشور متحمل چنان س نهیهم در برابر متجاوز س نیسرزم نیتجاوز آشکار، کودکان و زنان ا کیکه در  یروزگاردر 

بزرگتر  یارتکاب انتیداد. خ یرا م تختیساعته پا 12گروه دست در دست متجاوز هلهله کنان وعده اشغال  نیشد، ا یمیخسارات عظ

نوان هر ع هب نانیا ینینقش آفر یبرا ییمرز و بوم جا نیا یاسیدر سپهر س ایزدوده شده  انیرانیا یخیاز آن است که از حافظه تار

   وجود داشته باشد. یهر زمان و در

 چشمه ده ینواب محمددکتر                                 
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 توست دارید میتنها آرزو

 یدر آلبان نیمجاهد یجو زهیتحت اسارت فرقه ست یمعصومه اوالدبه دخترش؛  یقمر مرادخانم  نامه

  1127خرداد  11 - نینجات قزو انجمن

رستادم. ف تیعکسم را همراه با عکس خودت برا یقبل یباشد. در نامه  نیآخر دیکه شا یپاکم سالم یسالم. معصومه خوبم  دختر

 یبرتیبه اشرف و ل طیشرا نیو سخت تر نیاز ده بار با برادرت بهروز در بدتر شی! معصومه جان بیباش دهیکه آن ها را د دوارمیام

، کردم، با تو حرف زدم تیند بلند صدابسته بل یاو دره وارهایآمدم و پشت آن د

مرا  یمادرانه  یو نامه ها ادهایبار هم که شده جواب آن فر کی یتو برا یول

 . ینداد

دور  از من لومترهایدانم که به تو اجازه ندادند! حاال که فرسنگ ها و ک یالبته م

دارم. نتوان  آمدن به آنجا را  گریمن د یهست رانایشهر ت یو در کشور آلبان یشد

همواره چشم به راه و منتظر برگشتن تو به خانه  یو ناتوان شدم ول ریپ یلیخ

! یمادرت را رها کرد یواه یو هدف دهیسال به خاطر عق 21هستم معصومه جان 

 دهیزحمت کش تیسال برا 22را که  یو مادر یبرگرد دیحاال با یکن یفکر نم

دست و  کیرا در  تتیمعصومو  یپاک هک ی. دخترم زمانینیبب گریبار د کیرا 

تماس  کی ای نامه ساده و کیبه تو اجازه نوشتن  یحت ،یملحق شو یپوشال یالتیبه تشک یتا بتوان یگرفت گریجانت را دست د

 دهند. یرا نم دهیتو زحمت کش یبه خانواده ات و مادرت که سال ها برا یتلفن

 ینم یزیاز خدا چ گریمعصومه جان من د ؟یه راه من فکر کردبه روح پاک پدرت و چشمان منتظر و چشم ب ایجان آ معصومه

 یدان یبه خودت دارد همان طور که خودت بهتر از من م یها بستگ نیتو و برگشتن تو به خانه و همه ا یرو داریخواهم. خبر د

به خاطر تو  یباطن لیرغم م یدلبندم، من و خانواده عل زم،یبه سقوط است. عز وتر و ر میروز به روز وخ یفرقه رجو تیوضع

چه  هر دوارمیدهند ام یخودشان را نجات م یچند نفر یو هر چند روز میکن یرا دنبال م یفرقه ضد انسان نیمربوط به ا یاخبارها

معصومه جان،  زمی. عزمیکن یم یشمار لحظهو در آغوش گرفتن تو  دارید یبرا یما همگ ،یزودتر شما هم خودت را نجات ده

 .یتوست که مرا به آرامش برسان دارید میمانده از عمرم تنها آرزو یباق یروزها نیمادر جان در ا
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 میبرقرار نما یتوانم با برادرم تماس تلفن یچرا نم

 
  1127خرداد  11 -نجات گلستان  انجمن

تشکل  نیکه از ا یو هست و آنچنان ضربه ابوده  یستیگروه ترور نیسرکرده ا دگاهیاز د یاز دشمنان بزرگ فرقه رجو یکی خانواده

ار اش نخورده است. آث یالتیخود خورده در تمام طول عمر تشک یمنسجم در طول چهار سال حضورشان در برابر قلعه الموت اریبس

ر سازمان باشد و هر روز شاهد جدا شدن عناص یمشهود م یدر عراق هنوز هم در آلبان یدربند فرقه رجو رانیاس یحضور خانواده ها

 .میباش یم سمیضد خانواده رجو

ول گرفتار شده و در ط سمیاز سه دهه در فرقه ضاله رجو شیباشد که برادرش ب یم ییخانواده ها یاز اعضا دفریسع دیآقا سخ حاج

فرقه  یامپادگان نظ یبار به جلو نیبرادرش چند تیاز وضع افتنیاطالع  یبرا شانینداشته و ندارد. ا یاز و یخبر چیمدت ه نیا

قات را که تنها مال یو یخواسته به حق انسان نیتمام ا یرحم یبا ب سمیمتأسفانه سران ظالم رجو یدر عراق مراجعه نمود ول یرجو

که  یو در عوض با چماق و سنگ از او و همراهانش استقبال نمودند؛ استقبال رفتندیساعت بود را نپذ کیبه مدت  یبا برادرش حت

کند و  یم یهنوز آن مراحل را ط یسازمان ضد بشر نیو ا ادندد یاز حضرت رسول )ص( انجام م نیو معانددر عصر حجر، کفار 

 داشته باشد. یو به خصوص خانواده خود مالقات رونیب یایخواهد عناصرش با دن یندارد و نم ایدن شرفتیخبر از پ

 ی. که به وشدند ایجو دفریسع دیحاج س یعنیبرادرشان  تیعکه با دفتر انجمن نجات انجام دادند از وض یدر تماس دفریآقا سع حاج

 نیب یچشمان نهادها یمتأسفانه جلو ،یبعد از شکست ذلت بارشان در عراق و اخراج شدنشان به آلبان یگفتم: سران فرقه رجو

 گریخود بار د یانسان ریغحرکت  نینموده اند و با ا رانایدر اطراف ت 0اشرف  یبه برپاساز داماق ،یبه اصطالح حقوق بشر یالملل
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 چینبوده و ه شیب یباشد شعار یآن ها م یانسان ها که همانا آزاد هیحقوق اول تیدر مورد رعا شانینشان داده اند که حرف ها

 نداشته و ندارند. تیانسان گاهیجا یبرا یارزش

د و در باشن یم سمیترور یاده اند که حامعمالً نشان د یخودشان از فرقه رجو تیبا حما زیحقوق بشر ن یالملل نیب یها سازمان

 پردازند. یظاهر به مبارزه با آن م

ود مختلف تردد عناصر خ یبه بهانه ها یدادم و گفتم که سران فرقه رجو حیتوض یبغرنج داخل فرقه رجو تیدر مورد وضع یو به

ندارند و  یاجازه ا نیچن گریرفتند د یم رونیب دیخر یبار برا کی ییافراد که هفته ا یکه برخ یمحدود نموده اند به طور یلیرا خ

حض را که عناصرشان به م لیموبا یها یگوش یگفتم که سران فرقه برخ یبه و زیبروند و ن رونیهمراه با فرماندهان خود ب دیبا

 .شود یافشاگر نیاز ا شتریآن ها ب یها تینمودند تا مبادا جنا ینموده بودند را از آن ها جمع آور یداریخر یبه آلبان دنیرس

بود و اصالً نه او و نه خودم از سازمان  ینیمتد اریگفت: برادرم قبل از اعزام به خدمت، آدم بس نیدر مورد برادرش چن دفریسع یآقا

 ریاعزام شده و سپس اس یبخواهد گرفتار آن ها شود و بعد از آن که به خدمت سرباز یکه و مینداشت یو امثال آن خبر نیمجاهد

از  یگونه خبر چیباشد که ه یسال م یاز س شتریو اکنون ب میقرار گرفت یدر فرقه رجو شیگرفتار انیجرشد ما در  یبعث یروهاین

برادرم را  یصدا یتاکنون نتوانستم حت یشخصاً مراجعه کردم ول ایو  مینمود ینامه نگار یالملل نیب یو به همه نهادها میاو ندار

او فشار  ذهن یبر رو ند،ینما یآنچنان که افراد جدا شده عنوان م یرجو رقهو هستم که سران فا تینگران وضع اریبشنوم و من بس

 او را در فرقه خود نگه داشته اند. رنگیو ن لهیاند و با ح فتهیاو را فر یذهن دیشد یآورند و با شستشوها یم

را در  یکه خداوند سرکرده و سران فرقه رجو دیگو یگرفته م یو با صدا ردیگ یرا م شیآزرده خاطر شده بغض گلو اریکه بس یو

نموده  محروم یو آزاد یسال از زندگ یاز س شتریبرادرم شده اند و او را ب یبدبخت یمبارک لعنت کند که باعث و بان یروزها نیا

نه فاسد را برکند و ال نیا شهیهر چه زودتر ر میخواه یو از او م میکن یم تیخداوند متعال شکا اهاند و من و خانواده ام به درگ

 را به آغوشمان بازگرداند. زانمانیعز

 کند. یم یخداحافظ یدهد با عذر خواه یامانش نم هیتواند ادامه دهد و گر ینم گریکه د او

درخواست  یالملل نینهاد ب چیبه کجا رفته و چرا ه تیاست که انسان نیرسد ا یکه به ذهنم م یزیاز قطع شدن ارتباط، تنها چ بعد

 یچهل سال قبول نم ایو  یهستند را بعد از س ریاس یکه در فرقه رجو زانشانیخانواده ها که همانا تماس و مالقات با عز زیناچ

 رسانند!؟ ینم شانیقلب یکنند و آن ها را به آرزو
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 یریرگبه منظور از س اتورکتیبا صدام د شیاز پ شیب یو عمل ینیع یو همکار یبه خاک عراق و همدست متیخائن قبل از عز یرجو

ا برافروزم روم ت یم”دجاالنه قمپز درکرد که  ییدئویضبط شده و عیتود امیپ کیدر  هنانمان،یخاک وطن و هم م هیبرتر عل یانتیخ

صد متر رانیبا نظام ا یدر هماهنگ راکیژاک ش یوقت فرانسه آقا سیشد که رئ یمدع گرید یو از طرف” آتش بر کوهستان ها

 متیعز هنیبه جوار خاک م صالیجبر و است یبوده است و البد از رو رانیا می! به رژنیرهبرانقالب نو یالوقوع رجو بیراسترداد ق

 !؟دینیب یرا م یفرمودند!؟ تناقض بزرگ در گفتار و کردار رجو

صدام به خاک وطن،  ها از دولت متجاوز هیها در فرودگاه عراق، اغلب بلند پا یحامل رجو یمایبه مجرد فرود هواپ شیفردا 

و  یاربود بر همک یمقدمه ا نیرساندند! و ا یرا به و نیصدام حس سیدالرئیخوش آمد س امیبه استقبالش رفتند و پ مانهیصم

 .رانیملت ا ونظام  هیعل تکاریو جنا یدو جان یهمدست

 به عراق آمد؟ یامر چه بود و چرا رجو تیواقع

و  نفاق تیبا نظام نو پا با محور تیامام، خط ضد یبه رهبر رانیمردم ا یسلطنت انقالب ضد یروزیپس از پ یاز فردا یرجو 

 رانینقاط ا یغائله در اقص جادیبه توطئه و ا ت،یدر حاکم شتریو سهم ب یقدرت طلب یکرد و تا توانست از برا شهیرا پ یدوگانگ

 آورد. یرو نیزم

 گرفته تا همدست و همزبان شدن با سران غائله کردستان یاسیفاز س ساله میدو و ن زیآم کیخشونت طلبانه و تحر یها تیفعال از

 تیبا ن ینفاق و دو دستگ جادیبه منظور ا تیحاکم های جناح تضاد زدن دامن در خود زعم به تالش و کار و.……و گنبد و آمل و

ر و اعمال کو انعری خشونت به توسل تا و( …و یطالقان یصدر و آقا یبازرگان و بن به دنیبه قدرت )از جمله چسب دنیرس

 یا استراتژاغفال شده خود ب یبه قربانگاه فرستادن اعضا یو از طرف اریگرفتن بس یاقشار مختلف جامعه و قربان هیعل یستیترور

 بود. دهانجامی شکست به تماماً که …و یشهر کیجنگ چر

فرانسه  یاز کشور به سو یشاه بهزاد معز یان اختصاصو خلب نگیزنانه با بوئ یشیصدر معزول با آرا یبه اتفاق بن 2006مرداد  در

فرد  یرده و روک یشکست که خود نقش اول و مسببش بود، شانه خال رشیبزدالنه پا به فرار گذاشت تا بتواند با حفظ جانش از پذ

 خراب کند. یگرید

 1127خرداد  01 - النینجات گ انجمن

 

 به خاک عراق و یرجو متیعز

 کانون خانواده صدام
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و عمدتاً  داشت یزشیو ر دهیته بود، بسا برمقاومت که البته خود ساخ یمل یفاصله چه در درون مناسبات و چه در درون شورا نیا در

 ها بودند. یزشیقاسملو از جمله آن ر یصدر و حزب دمکرات کردستان به رهبر یو جدا شدند که بن رفتندیرا نپذ کتاتورید یرجو

نقالب اقجرعضدانلو تحت عنوان  میمر یفیبا مطرح کردن همرد یدر خط و استراتژ شیشکست ها هیتوج یاز برا یدنبالش رجو به

 یه سوسازمان ب تیخود بر تمام یدتیمطلقه عق تیکه در ادامه مفصالً به آن خواهم پرداخت، با گستره وال یدرون یکیدئولوژیا

 به دنبال کسب شهوت و قدرت به دامن صدام شتافت. ختهیآورد و افسار گس یرو ییفرقه گرا

 یدر خط و استراتژ رییتغ 

 فایا یصدام به خوب ینقش ستون پنجم را برا یرجو ن،یبه متحد بالفعل صدام حس وستنشیبه عراق و پ یتا قبل از آمدن رجو 

ادن اطالعات به نفع صدام با د یمنابع اطالعات ریبا گستره شنود و سا رانیا هیعل یلیسخت و صعب جنگ تحم طیکرده بود و در شرا

لبس م شمرگهیپ یا جلب کرد و در کنارش با گروهان هار کتاتورید و در عوض اعتماد صدام دیغلط یدر گرداب وطن فروش قاً یعم

 ترور را جهت متی چند ارتباطات – ینظام یواحدها قیاز طر ایزد و  یخرابکارانه دست م اتیدر سطح مرز به عمل یبه لباس کرد

سازمان  یراب یاتیبار عملاعت روها،یشدند و جز مشغول کردن ن یداد که عمدتاً منهدم م یگناه به داخل کشور نفوذ م یکشتن افراد ب

 .دیشیاند یم گرید یو ضد مردم یچاره ضد انقالب یدر خط و استراتژ ستیبا ینداشت و حال م

 ینوظهور رجو یو استراتژ دیتحت الشعاع خط جد زین هیومیو تمام امورات  لیتعط یو شهر یمرز یها تیمأمور هیکل متعاقباً

 نیشکل گرفت و البته الزمه چن یرزم یدر قالب گردان ها دیجد یآن سازماندهقرار گرفت و به طبع  ”نیبخش نو یجنگ آزاد”

خاک عراق  یجا یمختلف در جا یمختلف از جمله داشتن مقرها یصدام در پهنه ها اریتمام ع تیاز حما یبرخوردار یسازمانده

 یرجو میاستخبارات، از طرف صدام تقدبا مخابرات و  التشیو سران تشک یانجام شده رجو یها یزنیو را یبود که مطابق هماهنگ

 شد.

 هیمانیسل یمحسن در حد فاصل شهرها دیو سع یدهد قرارگاه موسوم به سردار ضابط یدارم و حافظه ام اجازه م ادیکه به  ییجا تا

 ییها اهگیپاو خرده  سیدبس و خوشنو یو قلعه ها زیمقر چوارتا و نالپار نیصدام بود و همچن های سپاه مقر سابقاً که کرکوک –

 یصدام به رجو ییاهدا یها و قرارگاه ها گاهیپا نیو حومه که الزم به ذکراست که هر کدام از ا زهیو قلعه د هیران یدر شهرها

 گاهیپا مقرها و نیشد که اآلن ا یصدام به خدمت گرفته م یبود که سابقاً در حوزه سپاه ها یعیوس اریو مانور بس ریت نیزم یدارا

 نیبخش نو آزادی جنگ خدمت در…چرخدار و ینظام یمهمات و خودروها و زاتیو تجه حاتیه ها البته با انبوه تسلها و قرارگا

 ( که بدان خواهم پرداخت، قرار گرفته بود.نیصدام حس یجنگ نیماش دیبخش )بخوان یدر قالب ارتش آزاد
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 یکاستراتژی – یخط جلسات 

که  دیبا یم یدر درون مناسبات داشت و به قول یا دهیالبته که مشکالت عد به صدام، ختنشیبه عراق و آو متیبا عز یرجو 

تاً در منطقه برگزار شد که عمد یکاستراتژی – یکرد و لذا جلسات متعدد خط یم ییو مغزشو ریرا تطه شیروهایاذهان متناقض ن

 کرد. یم تیو اطالعات وقت آن را هدا اتی)احمد واقف( مسئول عمل یبراع یمهد

آنچنان که ”که  نیبر ا یآوردند مبن روهایتحت عنوان انتقاد از خود جهت انتقال به ن یاز رجو انهیبحث دجالگرا کیبه ساکن  ابتدا

 میگاه رژ چیبافت که ه یو در ادامه تا توانست سفسطه کرده و خزعبالت.“ میرا نپرداخت متشیو ق مینداد تیبه  مقوله جنگ اهم دیبا

تماماً به نفع ما خواهد  زیهست را کنار نخواهد گذاشت و ادامه آن ن یخارج سمیو صدور ترور یاخلد تناقجنگ را که سرپوش اخ

واهد خ میباز به نفع ما خواهد بود چرا که صلح طناب دار رژ اوردیب یبه صلح )فرض محال( هم رو صالیبود! و چنانچه از سر است

 از آن ما خواهد بود! یینها یروزیپ رخدگرفت که روزگار هر طور بچ جهینت نانهیبود و خوشب

 دندید یوقت یکاستراتژی – یادامه جلسات خط در

و  کینزد یمقاومت دارند و همکار روهایعمده ن

 رند،یپذ یبه صدام را نم یمزدور یبه عبارت

 نیبردند و گفتند ا غیت ریرا به شدت ز روهاین

بحث حاضر را  دیتوان یکه نم دیهست انیشما

ه ک نستیو آن ا دینع دارچرا که ما دیهضم کن

 اتیو چند عمل یشهر کیچر نگشما به ج

 و دیو کلت را دوست دار دیکوچک دلخوش کرد

 نیو سنگ نیسنگ مهیسبک و ن ینه سالح ها

که رابطه ما با دولت عراق در حد  نای ضمن.…و

 و بارها صدام در مالقات با میدار. ما فقط منافع مشترک میکه ما مزدور صدام باش ستین نیرابطه دولت با دولت است و بحث ا

 !!مینه یو به استقالل شما ارج م میگذرا یو عنوان کرده که ما به شما احترام م دینکته تأک نی( به ایبرادر )رجو

شتان کوچک دو نفره که بتواند در شهر سر انگ یاتیعمل میت کیبه  دیگفتند که شما دلخوش هست یو دروغ باف ییادامه مغزشو در

با چند  میتتوانس زی! قبل تر از آن ندیآ ینم رونیب یگاه از دلش سرنگون چیو ه دهیرس انیا بزند که البته آن دوران به پار میرژ

 یلو میبرس یترور امامان جمعه در محراب، به سرنگون یو حت یریانفجار حزب و دفتر نخست وز هبزرگ از جمل اریبس اتیعمل

و  شتازیشده برادر را فهم کند!.ما پ میو عقب تر از آنست که بتواند خط  و خطوط ترس رفتیکه نشد چرا! چون که جامعه نپذ میدید

شده و بدان  هنینهاد دیکه در خط جد میدار یمردم امیبه ق ازیکه ن میدیرس نیخود به ا یو اآلن در امتداد استراتژ میهست شقراولیپ

 .!دیرس میخواه
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شروع  ی. از تپه زنمیبرس ینه چندان دور به مرحله سرنگون یدر چشم انداز یرزم یها گروهان ها و گردان لیبا تشک میخواه یم ما

خواهد  یطور آنچنان که برادرمسعود م نیو ا دیرس میبه تهران خواه هیشهرها و النها یبه آزاد ساز تاًیو با گسترش آن نها میکن یم

 !شود یم سریم یامر سرنگون

 دیجد یسازمانده 

ن شدم. در آ یبه قرارگاه )قلعه( سردار رفتم و در موضع فرمانده گروه سازمانده هیمانیسل یابرار گاهیاز پا دیجد یدر سازمانده 

د دادن لیتشک  میقرارگاه سه گردان و از هر گردان سه گروهان و از هر گروهان سه دسته و از هر دسته سه گروه و از هر گروه دو ت

 نام گرفت. یشد که جبهه شمال یرا شامل م نفر 76حدود  یزیچ انگرد کیآمار  تیکه نها

 یمهد یدهبه فرمان النیو لذا گردان گ نندیشان بچ یگردان را بر اساس سکونت استان کیکردند نفرات  یسع یسازمانده نیا در

ران به دکور را داشت( و گردان مازن یترورها تیمسئول النیگ یکه سابقاً در دهه شصت در جنگل ها لی)با نام مستعار جل یمدد

به  جانیخرابکارانه داشت( و گردان آذربا تیکه در دهه شصت در مازنداران مسئول مشهر)محمود قائ یمحمود مهدو یفرمانده

ردان که سه گ نیا یشکل گرفت که فرمانده باال یاتیمعاون عمل کی)کاک جعفر( و هر گردان با داشتن  یجالل منتظم یفرمانده

 )کاک صالح( قرار داشت. یکرذا میابراه دند،ینام یاف ام م

 (اوشی)س یاتی)احمد واقف( و محمد ح یبراع یمهد یجنوب و غرب با فرمانده یجبهه ها ریدر سا یاف ام نیضمن مشابه چن در

 سپاه از ارتش صدام قرار داشت. کیهمه جانبه  تیاف ام ها تحت پوشش و حما نیشکل گرفت که هر کدام از ا

 نیتحت پوشش صدام حس 1122از بهار یگردان اتیعمل شروع 

 در قالب یکوچک و پراکنده مرز اتیو عمل یشهر کیخشونت طلبانه سازمان در جنگ چر یمتعاقب شکست خط و استراتژ 

 در قالب یسازمانده دیبه خاک عراق و دامن صدام و تجد یرجو متیبعد از عز یرزم یگردان ها لیو تشک شمرگهیپ یگروهان ها

اده سپاه قرارگاه سردارکه سابقاً تحت استف یبود که در جبهه شمال یمرز کوچکو  یبانیبزرگ پشت یها گاهیمستلزم داشتن پا دیجد

 قرارگاه منتقل شدم.  نیعراق بود به سازمان سپرده شد که من هم به ا

پرده شد ( سلیجل)کاک  یمدد یعراق( به گردان مهد نی)پنجو زیدر منطقه نالپار یمرز گاهیپا کی یگردان اتیبه جهت شروع عمل

 یه وکه ب یاتیعمل ییارتش صدام، سوژه ها یجنگ اریتمام ع تیمحمد مشرف گذاشتند که تحت پوشش حما گاهیپاو نامش را 

 ی( و دو گروهان به فرماندهی)مهد یاصغراکبر یمعاون به نام عل کیآورد. گردان مربوطه شامل  یشد را به اجرا درم یسپرده م

 .دیرس ینفر م 76 عاًیجم د( و مقدم )هاشم( به استعدا)کاک کاوه یکاظم ناصرمل
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 کوانان اتیعمل 

ه بود ک رانیاز مرزبانان و سربازان ارتش ا یپاسگاه مرز کیسپرد، زدن  یمنطقه به رجو نیکه ارتش عراق در ا یسوژه ا نیاول 

 داده بود. ینفر را در خودش جا ستیپاسگاه کوچک که حدود ب کی

 سوژه ییشناسا 

 دیحم تیسئولبا م ییکسب شود و بالفاصله گروه شناسا ییگروه شناسا کیاز جانب  گاهیپا نیشد ابتدا به ساکن اطالعات اقرار  

 شدم. یبه عنوان جلودار گروه سازمانده زیرضا شکل گرفت که من ن

 زاتیتجه یجانب افسر عراقجلسه، از  افتنی انیانجام شد و متعاقب پا یافسر عراق کیبا حضور فرمانده گردان و  یهیتوج نشست

و  ییآشنا یعراق گریافسر د کیداده شد و خودم به توسط  لیتحو ییبه گروه شناسا شرفتهیشب پ نیالزم از جمله دو عدد دورب

 را فرا گرفتم. یروس یو قطب نما یکیالکترون ابی نیشب، م نیاستفاده از دورب یچگونگ

ش و استتار با پوش یعراق یفایآ یرفت با خودرو یلو نم رانیما به توسط مرزبانان ا امکان داشت و تردد یتیکه به لحاظ امن ییجا تا

 گاهیپا ییجهت شناسا یشده عراق یکار نیمناسب  با عبور از منطقه م شیو آنگاه با آرا میحرکت کرد یمناسب به سمت عمق مرز

 .میشد کیبه آن نزد وانیمزبور واقع در منطقه مر

 اریشب بس نیکه خودم با استفاده از دورب یتمام گفت و شنود سربازان و ترددشان کامالً مشهود بود طور اهگیپا یکیحضور در نزد با

داخل سنگر  رانهیاز سنگرش خارج شده بود، غافلگ یکار یبرا دبانیکه سرباز د یفرصت کینظر داشتم و در  ریشفاف تر آنان را ز

 ییو از سنگرخارج شدم  و پس از کسب اطالعات مورد نظر مطابق طرح شناسارا برداشتم  گارشیس اکتپ کیو  وهیشدم و بشقاب م

با ترس و  ینیو بازگشت به عقب را داد. در هنگامه عقب نش ییشناسا انیدستور پا ییو فرمانده واحد شناسا دیکارمان به اتمام رس

گذاشتم که  نایرا با فرمانده واحد در م یدبانیگر دوارد شدنم به داخل سنگر خطا بوده باشد موضوع رفتن به سن دیکه شا نیابهام ازا

ود که خود شده ب اتیعمل من باعث لو رفتن عمل نیا کنی. ولمیتفاوت گذشت یمواجه شدم و از کنارش ب یو یتوجه یبا خنده و ب

 .میاز آن غافل بود

ه عهده را ب اتیعمل نیانجام ا تیل( بود، مسئواتی)رضا ب یبازگشت به مقرمان گروهان هاشم که معاونش صمد کالنتر متعاقب

تخبارات افسر اس کیو با حضور  یمدد یتوسط مهد زتریر حاتیبا توض یسازمانده یو به طبع آن کروک یهیگرفت. جلسات توج

که مشابه آن سوژه  یاتینفر قرار شد مانور عمل 16چهار گروه( جمعاً به استعداد  لصورت گرفت و گروهان هاشم با دو دسته )شام

 بودند، انجام دهد. دهیتدارک د زینالپار یحوال یرد نظر را در منطقه کوهستانمو
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مستقر شدم  یرضف گاهیشده بود، در موضع نفوذ به پا تیتقو گریچهار نفره د میت کیکه با  تمیمانور من با گروه تحت مسئول نیا در

 رآنیو تسخ گاهیاز گروه من آماده ورود به پا تیحما قرار بود در گریدر کنار من حضور داشت. دو گروه د زیکه معاون گروهان ن

 داشت. را به عهده هیاول یتهاجم و آتشبار تیمسئول کنیشد ول یم گاهین گروه بود که آخر سر وارد پایباشند و گروه تهاجم آخر

د نفر در نارنجک ض کیداشت  که نفر نارنجک انداز با استفاده از سالح باژار یگروه تهاجم با اشتباه محاسبه ا یآتشبار انیجر در

با  زیترکش قرار گرفت و من ن کیزانو مورد اصابت  هیاز ناح یمن اصابت و منفجرشد که معاون گروهان به طورسطح یده قدم

 هوش شدم. یافتاده و ب یکامالً از پا هیر هیدر ناح یترکش سه سانت کیاصابت و نفوذ  مشخصاًترکش به بدنم و  یانبوه افتیدر

ل مقر به داخ زیمانوراعالم شد و از ارتفاعات نالپار انیقرار گرفتم که با جراحات من پا انیبعدها در جر یول دمینفهم یزیچ گرید

 .میبازگشت یمحمدمشرف در همان حوال

با رکوک ک یدولت مارستانیمقرمان با ب یداشتم و هر آن احتمال مرگم بود با وجود فاصله دو ساعت یمیوخ تیکه وضع نیرغم ا به

 مارستانیاحتماالت در آماده باش بود به ب نیهم یکه برا یمنتظر ماندند تا که اول صبح با آمبوالنس عراق هیاکتفا به پانسمان اول

 کرکوک انتقال داده شدم.

 بیبا آس کنینرساند ول بیآس افراگمیکه معجزه آسا ترکش به قلب و د دیمشخص گرد یو عکس بردار شاتیبا آزما بالفاصله

 دیکردم شا یرا سپر یچند روز ژنیصورت گرفت و با اکس یدر همان نقطه متوقف شده بود. معالجات و عمل جراح هیندن ررسا

ترکش  چون کنیول ندیخارج نما هیمجدد ترکش را از ر یبا عمل جراح سک،یرش ریترکش بخواهند با پذ ییکه در صورت جا به جا

 هیر هیاآلن هم ترکش در ناح نیخارج کردن ترکش صورت نگرفت و هم یعمل جراح یپزشک عراق صیجا به جا نشد به تشخ

 نفس و کمبود تنفس هست. یمن وجود دارد که عواقبش تنگ

 کوانان اتیعمل جهینت 

ه در انتظار ک رانیسربازان سلحشور ا زیبرانگ نیدر مقابل مقاومت تحس کنیشد ول اتیپس از مانور گروهان هاشم وارد عمل یفردا 

 نیم دانیدر برخورد با م ینیکردند و در هنگامه عقب نش ینیعقب نش یحاصل نیدر آماده باش بودند، بدون کمتر یا حمله نیچن

ده ها تن از  اتیعمل نیداد و اعالم کرد که در ا هیسازمان به دروغ اطالع کنیهم شدند. ول وحمجر کیمتحمل دو کشته و  یعراق

 بازگشتند!؟    شانیبه مقرها روزمندانهیشدند و خود پ یدشمن کشته و زخم

 پوراحمد               
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 یرجو انتیو خ یشدن خط مزدور یسالروز علن

  1127خرداد  01 -نجات تهران  انجمن

 ،نیبرداشت و از فرانسه عازم عراق گشت تا با صدام حس انتیو خ یدر مزدور یگام بلند ی، مسعود رجو2003خرداد سال  20 در

رابر ملت در ب شیاز پ شیببندد و خود را ب هنیمرزبانان و مدافعان م هیعل یدوست مانیکند و پ دارید هن،یمدشمن متجاوز به خاک 

 ساخت. یمصالح ملت را علن نیتر یعال هیعل انتیدشمن و خ یبرا یاو خط مزدور بیرتت نی. به ادینما اهیروس رانیا

 کیگردد. از  یبرم 2037در اول مهرماه سال  رانیعراق به ا ینظام به قبل از آغاز تهاجم یحت نیبا صدام حس یارتباط رجو سابقه

د و احم یخلق عباس داور نیمجاهد نیب ییدارهاید نیعراق بعد از سقوط صدام حس تیبه دست آمده از سازمان امن یطرف نوارها

به  انهیمخف یسفر یمسعود رجو مایا نیدر هم گریدهد و از طرف د ینشان م 2032را در سال  اددر بغد یعراق انیافشار با نظام

 بست. یهمکار مانینمود و پ دارید نیفرانسه با فرستادگان صدام حس یداشت و در آنجا با واسطه گر سیپار

خلق  نیمجاهد یروهایمدت ن نیتمام ا در

مجاهد  یصدا ویدر عراق حضور داشته و راد

. دیگرد یکشور پخش م نیاز داخل ا

ل از قب یخلق حت نیمجاهد یروهاین

کشور  نیبه عراق در ا یمسعود رجو متیعز

 یسازمانده نیصدام حس تیتحت حما

 مدافع یرانیا یروهاین هیشده و عل ینظام

به سود دشمن انجام  اتیکشور عمل یمرزها

 دادند. یم

با  یمسعود رجو 2002سال  ید 27 در

آشکارتر ساخت. اما هنوز  یخود را قدر انتیو خ ینمود و مزدور دارید سیدر پار نیخارجه و معاون صدام حس ریوز زیطارق عز

 یدر در شوراص یدر جنگ به سود دشمن آماده نبود و خصوصاً ابوالحسن بن یو علن میرفتن به عراق و وارد شدن مستق یبرا طیشرا

 .دیترس یمخالف بود و از عواقب آن م انتیو خ یگام بزرگ در مزدور نیمقاومت با برداشتن ا یمل

 یبن گرفت یمقاومت که در خصوص رفتن به عراق بحث و فحص صورت م یمل یاز جلسات شورا یکیکه در  ندیوگ یم شاهدان

 یه پاسخچ م،یریرا به دست بگ رانیا تیو حاکم میرا سرنگون کن میو رژ میکه بر فرض که به عراق برو دیگو یم یصدر به رجو

 د.پرس یسؤال نم روزیاز پ یکه کس دیگو یدر پاسخ م ی. رجومیه اکرد یداد که با دشمن متجاوز همکار میخواه رانیبه مردم ا
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ت پاسخ بماند تا به سؤاال ستیخورد هم الزم ن یکه شکست م یکه کس دیگو یاست که البته او در ادامه م تلریجمله معروف ه نیا

د تا نبست گور به گور ش یطرف انتیخ و یو از مزدور دیبار کج او به منزل نرس یکار را کرد و وقت نیهم هم یبدهد، که البته رجو

 سؤال نپرسد. انتیو خ یخلق در باتالق مزدور نیمجاهد یشتفرو بردن ک یبرا یاز و یکس

ود به عقد خود درآورده ب یعیرا که بعد از اشرف رب روزهیمقاومت کنار گذاشت و دختر او ف یمل یصدر را از شورا یبن یرجو مسعود

 یمراحل فرقه شدن آن به راه انداخت و رهبر خود انتصاب لیتکم یرا در درون سازمان برا 01سال  کیدئولوژیطالق داد و انقالب ا

 یزرکش را سرکوب نمود و راه را برا یعل یعنیهمچون نفر بعد از خود  یآن گشت و مخالفان داخل العمرو مادام  اریو تام االخت

 هموار ساخت. انتیو خ یبرداشتن گام بزرگ در مزدور

 یبرا ینیزگیبه دنبال جا یبغداد، رجو کتاتوری. بعد از سقوط ددیختم نگرد نیبه صدام حس یبا دشمن خارج یرجو یهمکار نداستا

به آنان عرضه  انتیو خ یمزدور یخود و فرقه اش را برا یبالقوه بودند که رجو یها نهیگز یو سعود لیو اسرائ کایاو بود. آمر

شمنان د یگروه آن قدر در داخل کشور منفور است که حت نیداشتند ا یتیامن یها سیم سروتما هک یداشت. اما بر اساس اطالعات

 کنند. یآن باز نم یرو یشوند و حساب جد ینم کیبه آن نزد ادیهم ز یرانیو ا رانیقسم خورده ا

نمود و به ترور افسران و جوانان را جذب  یستیالیو ضد امپر یمل ،یاسالم یها زهیبا انگ یخلق که زمان نیسازمان مجاهد امروز

بدل گشته است.  یرانیو ا رانیکرد به عمله دست چندم دشمنان ا یدر زمان شاه افتخار م رانیدر داخل ا ییکایبازرگانان آمر

در کنار  تاً ینها یچپ افراط یسازمان ها روها،ین فیط یاست که رو نیلن انیهمان ب ارزو فرقه اش مصداق ب یسرنوشت رجو

به  نختیو بولتون و آو نیهمچون مک ک یبا جنگ طلبان یرجو میمر یو امروز همپالک رندیگ یقرار م یاست افراطر یسازمان ها

 مدعاست. نیدامان ترامپ شاهد ا

 یمحمد
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 تنها آرزوی پدر و مادرمان دیدار توست

 

  1127خرداد  02 -نجات مازندران  انجمن

ته داش یدارید یبار هم شده با فرزندش محمد مهد کی یمادرم بدهد که بتواند حت به پدر و یاست عمر نیا میتنها آرزو ایخدا“ 

 اریپدر و مادر بس یسخت است و تحمل آن برا یلیخواهد. خ یاز خدا م یثابت رستم نیحس یاست که آقا یجمله ا نیا ”باشد.

با خانواده خود تماس برقرار نموده و  شیاعضا ستیحاضر ن یکه حت میکار مواجه هست تیجنا اریبس یسخت تر. چون با فرقه ا

 مینک یدرد و دل م گریو تو را در آغوش گرفته و در کنار همد نمیب یرا م تیاز مواقع شب ها خواب آزاد یلیخ دلشان را شاد کند.

من  ینگدل ت نبوده است و دوباره شیب یبیخواب ها فر نیشوم که همه ا یمواجه م یشوم باز با سراب یم داریاز خواب ب یوقت یول

 تسیترور یدر چنگال رجو یبرادرم محمد مهد دیبا یادامه داشته باشد؟ تا ک ییداو ج یدور نیا دیبا یتا ک ایشود. خدا یآغاز م

آزاد  یگجدا شده و مزه زند یکار رجو تیدوستانت از فرقه جنا گریبهتر نبود مانند د ایو هفت سال گذشته است آ یباشد؟ س ریاس

 نیه اک یلحظه با خودت فکر کن کی یاست که فقط برا نیکه انتظار دارم ا یزیمن به عنوان برادرت تنها چ  ؟یدیچش یرا م

ر کن که فک نیمخوف خود نگه داشته است. فقط به ا التیشما را در تشک یو حقه باز یادیچگونه با ش بکاریفر یهمه سال رجو

 تیو ماه افتهی ییرها یکه از مناسبات جهنم یهمه افراد ایاست؟ آ هداده شده خود عمل نمود یبه وعده ها ستیترور یرجو ایآ

 کار بدهد با خودت نیا یبرا یکنم سازمان زمان یلحظه که آن هم فکر نم کیرا افشا نمودند دروغ بوده است؟ فقط  یفرقه رجو

 افتی یدرخواه یداشت دارید یبرا یطیتو گذاشتم که اگر شرا یرا برا رمانیاز پدر و مادر پ یعکس من تنها باش و خوب فکر کن.

 و شکسته شده اند. ریبا تو چگونه پ داریو د یکه آنان از غم دور

 کال رستم – یثابت رستم نیبرادرت حس                                                                                        دارید دیام به
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                                          قجر  میمر یریاشرف بعد از دستگ تیاز وضع یخاطره ا  

 در فرانسه

 

  1127خرداد  02 -نجات مازندران  انجمن

کرد قبل از  یفکر نم یشوکه آور بود چون کس اریخبر، در اشرف بس نیشدن ا یرونیقجر در فرانسه و ب میشدن مر ریاز دستگ بعد

بل از نشست ق نیدر آخر یکه رجو میداشت ادیهمه به  یقجر به فرانسه فرار کرده باشد چون به خوب میبه عراق مر کایحمله آمر

صدام عنوان داشته بود  یسرنگون

و حرکت  یسرنگون ریدر مس هک

بخش  یارتش به اصطالح آزاد

قجر جلو دار ورود  میاو و مر ،یو

بعد از  یخواهند بود. ول رانیبه ا

شد مشخص  یکاریچند ماه مخف

به فرانسه فرار  یرجو میکه مر

 ینموده تا در کنار رود سن به زندگ

 نکبت بار خود ادامه دهد.

خبر مانند بمب در مناسبات  نیا

و همه دچار تناقض شدند  دیترک

 میمر یاست؟ ک یچه خبر نیکه ا

د تر است؟ اگر قرار بو نیرنگ رانگیقجر به فرانسه فرار کرده است؟ چرا عراق را موقع بمباران ترک کرده است؟ مگر خونش از د

ن هم توان جواب داد نیکه به واقع خود مسئول گریسؤاالت د یوهشده است؟ و انب یکار یکار انجام شود چرا تا حاال مخف نیکه ا

 نداشتند.

که  ستور دادندجمع کرده و د یسازمان در اشرف نفرات را در هر مقر نیمسئول د،یها در اروپا به گوش رس یکه خبر خودسوز نیا تا

ه و هواداران دست ب روهایاز ن یکسریقجر از زندان فرانسه )به گفته مسعود، هتل( خارج شود، در اروپا  میتا مر میکن یکار دیبا

أله کار مس نی. اسندیدرخواست بنو یخودسوز یبرا دیو همه افراد با میکار بزن نیدر اشرف دست به ا دیزدند و ما هم با یخودسوز

 هشیکه هم ینبود به جز تعداد افراد یاز نوشتن درخواست خودسوز یگذشت خبر یهر روز که م یدر اشرف بود ول سازمان کی

 انجام دادند. اکار ر نیسازمان به دست دارند ا یبرا یو خوش رقص ییکاسه گدا
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توانستند  ینسه خارج نشده بودند نمقجر به فرا میبه اشرف و خلع سالح و فرار مر ینیافراد که هنوز از گرداب تناقضات عقب نش هیبق

رفته  یبه کدام قبرستان ستیفدا کنند که خودش از عراق فرار نموده و شوهرش هم معلوم ن یکس یقبول کنند که جانشان را برا

 است.

ودش تحت خکه  یدر اشرف یدارد ول یغاتیو تبل یاسیشود برد س یکار انجام م نیبود که اگر در اروپا ا نیافراد سؤالشان ا اکثر

 یشتند عنوان مندا یفرقه چون جواب نیمسئول ینمود؟ ول یغاتیتواند از آن استفاده تبل یاست چگونه م ییکایآمر یروهایمحاصره ن

رقه دستور ف نیمسئول ،یاز خودسوز روهایبا عدم استقبال ن تیکرد. در نها میخواه یرونیخبر را ب نیا تلفمخ یکردند که ما از راه ها

د نباش ریها گ یخودش در خودسوز یکه پا نیقجر به خاطر ا میشده است. در اروپا مر یمنتف یمسأله خودسوز گریدادند که د

 نبوده است. یالتیکار تشک نیانجام داده و اصالً ا یعنوان داشت که من دستور ندادم و افراد کار خود به خود

شود  یدستور به همه ابالغ شده بود؟ مگر م نیچرا در اشرف ا نبوده یالتیدستور تشک نیاست که اگر ا نیقجر ا میسؤال از مر 

شود در سازمانتان بدون اجازه شما آب خورد تا چه برسد به  یبزند؟ مگر م یشدنتان دست به خودسوز ریفقط به صرف دستگ یکس

کند  یزند عنوان م یم یعرفا دست به خودسوز یبه نام عل یفرد یچرا وقت د؟یرا گول بزن یچه کس دیدار یشما سع ؟یخودسوز

ه را به خنده مرغ پخت یکه حت یکار زده است!!! بهانه مسخره ا نیدست به ا وتریبه کامپ رانینداشتن جوانان ا یکه به خاطر دسترس

 دارد. یوا م

باشند  یمارزششان  یقجر فقط به فکر جان ب مینشان داد که مسعود و مر یبه عراق به خوب کایحمله آمر انیقجر در جر میمر فرار

هم  یگرینمونه د نیماندند البته ا یخود در بمباران عراق م یروهایدر کنار ن ستیبا یبود م یروزیاگر به واقع دلشان به جنگ و پ

د به او وار یقجر، مسعود به اردن رفته بود تا مبادا گزند میبه عراق به گفته مر 2006در سال  کایآمر ملهح انیدر جر یدارد که رجو

کر جان به ف یزیبوده است و سران فرقه قبل از هر چ یالتیدستور تشک کی یگرفت که خودسوز جهیتوان نت یپس م شود!!! .

 ندارد. یآنان ارزش یبرا گرانیخود هستند و جان د

 یآن را هتل م یکه رجو یدهد. چند روز ماندن در زندان بیرا فر یتواند کس یقجر نم میگرفتن مر سمیموضع ضد ترور اکنون

 .دیپول خرج نما یچند روز حاضر است انبوه نیسخت بود که هر ساله به خاطر هم یو یمد چقدر برانا

سؤال  نیها ادهد. تن بیرا فر یتواند کس ینم یدر اشرف و آلبان روین ادیز زشیاکنون با توجه به ر یبکاریو فر یشامورته باز نیا

باشد که  یبتواند و راض یاگر و خت؟یبه فرانسه گر یو کایآمر ییهوا یوریقبل از بمباران عراق توسط ن یماند که چرا و یم یباق

 نخواهد ماند.. یو سازمانش باق یاز و یالتیتشک گریتا ته خط رفته و د دیبدهد با ابرا جو یا هیسؤال پا نیا

 یشبان یهاد                                                                                                                              
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 داردانسانی را فرقه رجوی پتانسیل الزم برای اقدامات غیر
 0221هولناک سال  یهایمناسبت خودسوز به

  1127خرداد  02 - زدینجات  انجمن

 انیامنظ . شبهدیرس فرا زیعراق ن و متحدان آن درآمد غروب پادگان اشرف در ییکایآمر یروهایکه بغداد به تصرف ن نیاز ا بعد

مردم  هیلچند به همراه ارتش بعث ع یانیسال یکه برا یو خلع سالح شدند. ارتش می! بالفاصله تسلیمل بخشیموسوم به ارتش آزاد

 قرار داده بود! شیخو یشانیبر پ شهیهم یرا برا گنن نیکرده و ا تیفعال رانیا

 یرانیخرابکارانه خود بر ضد اهداف ا یها تیقادر به ادامه فعال نیفرقه مجاهد یستیورو تر یاتیعمل یها میت یتیوضع نیچن در

د. را از عراق به فرانسه منتقل کن یستیترور یها اتیعمل یکرد ستاد فرمانده یسع یرجو میبود که مر لیدل نینبودند. به هم

 نیادر  «مزیتا ورکیوین»روزنامه 

دولت فرانسه از  زهیانگ نهیزم

و  یرجو میمر یریدستگ

از انتقال  یریجلوگ»همراهانش را 

سازمان  یاتیـ عمل یاسیکانون س

« از عراق به فرانسه نیمجاهد

 عنوان کرد.

و  یرجو میجرم مر موارد

رسانه  عیسر یلیخ رشدگانیدستگ

ر دال ونیلیدود ده مح یری. هنگام دستگییو پولشو ییاروپا یدر کشورها رانیسفارت ا 20به  یستیشد، تدارک حمالت ترور یا

را  نیمجاهد رقهتن از جداشدگان ف 83موارد طرح ترور  نیبه ا گارویضبط شد. روزنامه ف یرجو میپول نقد از محل سکونت مر

اسفناک حقوق  تیدر خصوص وضع یادیز یها یها با اتخاذ مواضع بر ضد رهبران فرقه دست به افشاگراضافه کرد. جدا شده 

 گروه زده بودند. نیا یااشرف و ساختار فرقه ساکنان پادگان  یبشر

 یکیول تاکتاز اص یکی یخلق کامالً مسبوق به سابقه بود. خودکش نیمجاهد یستیدر فرقه ترور یهولناک و خودکش یها یخودسوز

 یساس محا یستیترور اتیعمل میت یاز اعضا یکیاصل چنانچه هر  نیشود، بر اساس ا یفرقه محسوب م نیا یاتیعمل یها میت

هبران کردند. به گفته ر یم یهمراه آن ها بود خودکش شهیکه هم انوریبا خوردن قرص س دیاقرار دارند ب یریکردند در معرض دستگ

 یا تا زمانکه جان اعض هیتوج نیشد با ا یفرقه م التیاعضا و لذا لو رفتن اطالعات مربوط به تشک یریامر مانع از دستگ نیفرقه ا

 .ریر خدمت فرقه باشند ارزش دارد و الغکه بتوانند د
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 نیشوک بزرگ به فرقه بود، رهبران فرقه به شدت دستپاچه شده بودند، آن ها از ا کی 8660در ژوئن  یرجو میمر یریدستگ

 فراهم شود. یمحاکمه و نهیزم یرجو میمر یریهراس داشتند که با دستگ

 یدسوزدستور خو یبود که دست به کار شدند. مسعود رجو نجایباشد ا ندیسران فرقه خوشا یوجه برا چیهنبود که به یزیچ نیا

 ریاقدام تحت فشار گذاشتن فرانسه و ناگز نیها را صادر کرد. هدف فرقه از ا نیدورب یو در جلو یاز اعضا در اماکن عموم یبرخ

 نیمجاهد یده نفر از اعضا یالتیتشک افتهی اقدام سازمان نیا یبود. در پ یرجو میو مشخصاً مر دهش ریافراد دستگ یکردن به آزاد

تن به  0نمودند.  یدر مقابل سفارت فرانسه در مقابل چشمان بهت زده مردم اقدام به خودسوز ییو در چند کشور اروپا سیدر پار

 یدف رهبرند. هشد دیشد یدچار سوختگ هیها جان باختند و بق یخودسوز جهیدر نت یندا حسن ،یباباخان هیملک، مرض یعل یهانام 

 دجدیت به را فرانسه دولت و شد خواهد …و کایدر اروپا و آمر یافکار عموم یاقدامِ وحشتناک باعث فشار رو نیبود که ا نیفرقه ا

 یودسوزخ ستینمود: صدها نفر خود را در ل اعالم «یبرتیل رانیا» تیاز سران سازمان در سا یکیراستا بود که  نینظر وا دارد. در هم

 اند که خود را به آتش بکشند. ندهد، مصمم انیاقدامش پا نیداده و اگر دولت فرانسه به اقرار 

ا به نقل فراهم شده بود. بن شیاز پ عیو ضبط وقا یربرداریتصو لیها از قب یخودسوز نیبود که مقدمات ا نینکته قابل تأمل ا اما

 یبا تلفن همراه چند خبرنگار تماس گرفته شد و سخنگو نیجاهدعناصر م یاز سو ،یقبل و بعد از خودسوز ،«نیسیپار»روزنامه 

 کننده را اعالم کرده است. ی( هم نام شخص خودسوزنیدالمحدثی)محمد س «متمقاو یمل یشورا» یروابط خارج

 لهیبه وس کیکشور دموکرات کیدر  یرجو میکه مر یکه فرقه در حال نیاز دو جهت قابل تأمل است. نخست ا 8660ژوئن  عیوقا

چند تن از  هولناک یها یشده بود دست به خودسوز ریو بر اساس اتهامات روشن دستگ یکامالً قانون یکشور و به شکل نیا سیپل

 لیدل یرا دارد. ب کایهولناک در اروپا و آمر یانسانریالزم جهت دست زدن به اقدامات غ لیانسفرقه نشان داد که پت نیزد. ا شیاعضا

 چیپناهندگان، ه یعال یایساریسازمان ملل در امور عراق و دخالت کم ندهینما یگر یانجیها مذاکره و م که بعد از سال ستین

ها به  که آن رفتیپذ کایآمر یآن هم با وساطت و وعده ها ینفرقه نشد و تنها کشور آلبا نیا یاعضا رشیحاضر به پذ یکشور

 کشور منتقل شوند. نیا

ورت ص نیاست. در ا التیکامل رهبر تشک عیشده و مط یمغز یو شو فرقه، فرد دچار شست یژگیبا و ییها که در گروه نیا دوم

رابطه  میاقدام که محصول تنظ نیبزند. ا یسوزرا دارد که در صورت دستور رهبر خود دست به خود نیا یفرقه آمادگ یاعضا

 یان وجهبه عنو یدر اشکال مختلف و از جمله خودزن به خشونت را   کردیتواند رو یماست  یو ساختار یالتیمناسبات درون تشک

قه به خشونت همواره در فر دهیقرار بدهد. پد کیتئور یریگ جهیو نت یراهکار را مورد بازنگر نیبه ا کیدئولوژیا شیپنهان از گرا

ف کالن هد کی ین در راستاحاصل از آ جیبوده، اما نتا فاوتقرار گرفته است. فقط اشکال آن مت یبردارمورد بهره  طیتناسب شرا

 منجر شده است. نیمجاهد یستیمورد نظر فرقه ترور راتیبه تأث
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 را متعجب کرده بود نیساله منافق۷9مقاومت طالب 

 یطالب طاهر دیبا خواهر شه وگوگفت

 

 1127 خرداد 02 – انیلیهاب تیسا

سازمان  تایجنا نیتر عیاز فج یکیپرده از  س،یبه پل او لیدزد خودرو توسط مردم و تحو کیشدن  ریبا دستگ 02مرداد سال  88  

سازمان  یاز اعضا ،«یخسرو زند»به نام  یشده جوان ریکرد. فرد دستگ جادیدر جامعه ا یشوک عموم کیبرداشته شد که  نیمنافق

خود  ییواما در بازج را سرقت کند، ییترور، خودرو اتیعمل کیانجام  یکه قصد داشت برا بود( نیخلق )منافق نیمجاهد یستیترور

 یخلق پرده برداشت. او مأموران دادستان نیتوسط سازمان منافق «یمهندس اتیعمل»با نام  یو ضد بشر انهیوحش یااز برنامه 

 نیغرب تهران( برد و سه جنازه زنده به گور شده را که حاصل ا )شمال ضیفباغ  یها ابانیرا به ب تهیانقالب و پاسداران کم

 نشان داد. یانقالب یهارویبود، به ن انهیوحش «یهندسم اتیعمل»

 :دیبخوان شتریرابطه ب نیا در

 پاسداران تیاز مظلوم ینماد یطالب طاهر دیشه

 شدند یسالخ نیکفاش چگونه توسط منافق کیپاسدار و  سه
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دستور  نیسازمان مجاهد ،یمیت یهااز خانه  یاریو لو رفتن بس 02سال  لیدر اوا نیبه منافق یانقالب یهاروین دیضربات شد یپ در

کسب اطالعات مورد شکنجه قرار  یو سپس برا ندیکنند، بربا یمشاهده م یمیت یها را که در اطراف خانه یداد هر فرد مشکوک

 یاتیکار عمل تر از دهیچیپ یبود که کار مهندس نیشان هم ا لینام گرفت. تحل «یمهندس اتیعمل» انتوسط سازم اتیعمل نیدهند. ا

ازمان جنگ دو س م،ی! جنگ ما با رژمیکن یشکنجه نم م،یحاکم شو یوقت ی. ولمیچون مجبور هست م،یکن یاست. ما شکنجه م

 شکنجه کند، برنده است. شتریاست. هر کدام ب یمهندس

با صدام  جنگ یاه شد. جانباز جبهه دیشه نیمنافق یبه اصطالح مهندس اتینداشت که در عمل شتریسال ب 20 یطالب طاهر دیشه

را از زبان خواهرش طاهره  یطالب طاهر دیشه یو جهاد ینیسراسر د یشد. زندگ دیکوردل ربوده و شه نیبود که به دست منافق

 .میکن یمرور م یطاهر

مصادف بود. در آن دوران  یانقالب اسالم یروزیبا دوران پ یطالب طاهر دیبرادرتان شه یجوان

 داشت؟ یخاص تیفعال

ا و ب یا خانواده نیو تقوا بود. پدر و مادرمان مقلد حضرت امام بودند. طالب در چن نیو اهل د یانقالب شیها پ ما از سال خانواده

 یگرفت و در دوره دبستان آداب و مسائل و احکام شرع ادیقرآن  یکرد. پدرمان آهنگر بود. طالب در کودک دایحالل پرورش پ یروز

. برادرم اش مؤثر افتاد یانقالب تیشخص یریگ در شکل نیمعاشرت داشت و هم یجد با افراد انقالبدر مس وردانست. با حض یرا م

کرد.  یتر از سنش رفتار م خلق بود. بزرگ حسن یدلسوز و دارا ر،یپذ تیمسئول ا،یباح ما،یسمؤذن و مکبر مسجد بود. خوش 

 کرد. یشرکت م یانقالب یها تیودش در فعالانقالب مصادف شد. در حد خ یروزیطالب با دوران پ ینوجوان

 :دییبگو مانیطالب برا یها تیاز خاطرات و فعال یکم

تانک مستقر کرده بودند. اما مردم بدون توجه به  ییهوا یرویپنجم ن ابانیرعب و وحشت در مردم در خ جادیا یبرا میرژ یروهاین

ازان حرف که با سرب ددی ،رفته بود یینان به نانوا دیخر یلب بود که براروز که پدر از دور مراقب طا کیگذشتند.  یآن از کنارش م

 یها را داخل نان سنگگ م هیگفت: من اعالم ؟یکن یم یکار نیپرسد: چرا چن یکند. از او م یم تعارفزند و به آنان، نان  یم

رار ها از ارتش ف یموده بودند که سربازان و ارتشدهم تا از دستور امام مطلع شوند و فرار کنند آن زمان امام فر یگذارم و به آنان م

 یروزیبضاعت بود. دوران پ یب یطالب درآن دوران کمک به خانواده ها یها تیفعال گریمورد د کی کنند و به مردم ملحق شوند.

ا به خصوص افراد نفت مردم فعال بودند خانواده ه نیتأم یمردم مشکل نفت داشتند. مساجد برا 30در بهمن ماه  ژهیانقالب به و

هم  نهیزم نیبردند. طالب در ا یآن ها م ینفت به در خانه ها یتکردند، بعد با چرخ دس یم یبند هیو سهم ییبضاعت را شناسا یب

 کردند. یم یداده بودند و همکار لیرا تشک یهم سن و سال خودش گروه یفعال بود و با بچه ها
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 لحهاس که ها آن ٰ  سر کوچه ما بود یکالنتر کیم بردند طالب آرام و قرار نداشت ها هجو یشد مردم به کالنتر روزیکه پ انقالب

ه مسجد را تصرف کنند. بعد ب یشوند کالنتر یمردم بود باالخره موفق م انیکرده بودند طالب هم م نیکم کالنتری اطراف داشتند

 محله. تیاز مراکز مهم و حفظ امن مراقبت یشدند برا یرفتند و سازمانده

 جانباز دفاع مقدس هم بودند؟ یطاهر دیشه دیگفت

د. اعتراض ما ش تهیکرد، طالب درس را رها کرد و عضو کم یریگشد و شروع به عضو لیتشک تهیانقالب که کم یروزیبعد از پ بله،

 یروز م کیالً هم داغ بود. مث عاتیبود. آن زمان بازار شا تیسرگرم فعال تینداشت. با جد دهیفا ،یهم که چرا درس را رها کرد

هر روز  باً یهم فعال بودند. تقر نیزدند، البته منافق یم یگرید یهاحرف  ای میاداده  دیشه ادیو ز دهش یریدرگ ابانیگفتند فالن خ

ته خودرو بمب گذاش کیخانه شما داخل  کیبه خانه ما تلفن کرد و گفت: نزد یبار کس کیوجود داشت.  یابانیخ یها یریدرگ

 یبه اتفاق چند نفر از همکارانش با موتور آمدند و بررس قهیعرض چند دق ربود، اطالع دادم. د تهیمن به طالب که در کمشده است. 

به مسئولش نوشت  یانامه  06. طالب سال میرا گذراند ی. خالصه دوران پر التهابستیدر کار ن یکردند. گفتند دروغ است و بمب

 بود: نیاش چنهد، متن نامه که به او اجازه رفتن به جبهه را بد

ا به رفتن به جبهه هستم، لذ دیمند شدعالقه  قات،یقسمت تحق یجمع ن،یفرزند حس یجانب طالب طاهر نی. ایتعال اسمه به»

موافقت مسئوالن را گرفت، به جبهه اعزام شد و سه ماه در دزفول در کرخه  یوقت« موافقت شود. نجانبیخواهشمند است با اعزام ا

سلحه که گفت: ا یکرد. با بغض م یم تیآمده بود به شدت از کمبود امکانات در جبهه شکا یبار که به مرخص کیداشت.  تیفعال

 صدر بود. یدر دوران بن نیجنگند. ا یم یرزمندگان با دست خال یخود دارد، برخ یجا

 بود؟ دهیهم رس یبرادرتان به افتخار جانباز ایگو

. ماه افتیضور ح نیالمبفتح  اتیدر عمل یبعد از بهبود یاصابت کرده بود ول شیترکش به کمر و پا نیالمبفتح  اتیاز عمل قبل

 ئتیه و یرفت. معموالً تا سحر در مسجد بود و به مجالس سخنران تهیادامه خدمت به کم یبه تهران برگشت و برا 02رمضان سال 

 ربوده شد. نینافقکه توسط م نیرفت تا ا یها م

 شود؟یربوده م یاتفاق ایرا تحت نظر گرفته بودند  شانیبوده شد؟ ار چطور

 کیها  نیهمکار بود. ا یلیرجلیبا محسن م تهیداشتند و فعال بودند. طالب در کم یمیت یهادر سطح شهر تهران خانه  نیمنافق

همند که ف یم نیشوند. منافق یآن خانه مها به کنند و مراقب آمد و شد یم ییشناسا جانیآذربا ابانیرا درخ نیمنافق یمیخانه ت

 یم نیانه کمخ رونیبودند، در ب دهیکه قبالً دزد تهیزنند و سه نفر از آنان با لباس کم یم ی. ترفندستشان تحت نظر ا یمیخانه ت

بود و در آن  یفرهنگ خانم کیاز دوستان ما که  یکیکنند.  یها حمله م رسند به آن یخانه م کیطالب با دوستش نزد یکنند. وقت

دو  تهیماند. سه نفر با لباس ک جمع شده نیماش کیدور  یادیز تیجمع ندیب یم رددگ یاز مدرسه برم یکرد، وقت یم یمنطقه زندگ

و  میهست یاللهکه ما حزب  ندیگو یاندازند و خطاب به مردم م یراه م ادیها داد و فرکنند که آن  یم نیجوان را به زور سوار ماش
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دو  نیا یدهند. بعد دست و پا ینشان نم یشناختند، واکنش یرا نم ها مردم که آن یدارند، منافق هستند ول تهیها که لباس کم نیا

را  شانکه چهره  یشناخت، اما در آن شلوغ یشوند. دوست من طالب را م یم یو متوار نیاندازند داخل ماش یبندند و م ینفر را م

است. از آن دو جوان طالب بوده یکیکه  دیفهم د،ینشود. بعد که خبر ربوده شدن و شهادت طالب را ش یبودند، متوجه نم هم پوشانده

کرده بودند  یبند قیبرند. حمام خانه را عا یبود، م شانیها گاه از شکنجه یکیکه  یشمچیطالب و دوستش را به خانه ابر نیمنافق

از طالب و  اعتراف گرفتن یکنند. برا ینرود. پنج شبانه روز طالب را شکنجه م رونیکردند به ب یکه شکنجه م یکسان یتا صدا

 دند.اعتراف کر یریها را خودشان بعد از دستگ نی. ارندیگ یکمک م یلیاسرائ -ییکایامر یها شکنجه یها وهیدوستش از ش

گانمان خوانند ییآشنا یه سخت است، اما برابرادرتان اتفاق افتاد یکه برا ییها که مرور شکنجه میدان یم

 .دییبگو نیاز اتفاقات آن چند روز اسارتشان در دستان منافق نیمنافق دیبا چهره پل

 تانیبازگو کنم حالم بد است، اما برا تانیرا برا نیمنافق یها که قرار مصاحبه را با شما گذاشتم و قرار شد شرح شکنجه یآن روز از

 یش مواجه ماکبر برادرم و دوستاکبر اهللاهلل ادیتنها با فر رندیکه قصد داشتند از طالب و دوستش اعتراف بگ نی. منافقمیگو یم

 کنند. یوحشتناک م یها شوند و اقدام به انجام شکنجه یم یشوند. عصبان

و  دمیاش را بر ینی. بعد بدمیا برگوش طالب گذاشتم و گوشش ر یچاقو را باال تیبه نام جالل گفت: من با عصبان نیاز منافق یکی

 نیاز منافق گرید یکی ،یافتند. مسعود قربان یبه جانش م یآهن لهیهوش شد. بعد با م یخون تمام سر و صورتش را گرفت و طالب ب

 یمحمد جوادبه نام  یگری. در ادامه اعترافات منافق دمیختیکه پر از تاول بود ر شانیپا یرو میآورد وشدر اعترافاتش گفت: آب ج

 یشکسته پوست بدن طالب را جدا م شهیکند و بعد با ش یآورد. پوست بدنش را با چاقو م یبا چاقو چشم طالب را از حدقه درم

وحشتناک  یهاشکنجه  نیساله ا 20جوان  نیگفتند چطور ا یبودند و م ردهاز آن همه استقامت طالب تعجب ک نیکنند. خود منافق

 یشد. حت یاز بدنشان جدا م یها به راحت بودند که مو و پوست آن ختهیها ر بدن بچه یآن قدر آب جوش روکند.  یرا تحمل م

 هست. کرشانیپ یها . عکسبودندترکش را سوزانده  یبودند که در بدن طالب ترکش وجود دارد با اتو جا دهیفهم یوقت

 روند؟یو مچطور ل نیکند و منافق یم دایادامه پ یها تا کشکنجه  نیا

شدند،  یکه طالب و دوستش در آنجا شکنجه م یاگردان از مقابل خانه با چراغ  نیماش کی یآمده است: روز نیاعترافات منافق در

 ه خانهدهند ک یبوده و احتمال م سیپل نیزنند ماش یفهمند. حدس م یآمبوالنس نم ایبوده  یشهردار نیکند. حاال ماش یعبور م

 عفت روش چه کنند. عفت روش یمانند با طالب و دوستش و آقا یشود. م یها داده م خانه به آن هیتخل وره باشد. دستشان لو رفت

ه بدن آن سه ب یمیخانه ت هیقبل از تخل نیمنافق کرده بودند. رشیاز انقالب و امام دستگ یکفاش ساده بود که به جرم هوادار کی

و داخل  چندیپ یچند پتو م یبندند و ال یم ریان را تمام کنند. بعد بدنشان را با طناب و زنجکنند تا کارش یم قیتزر انورینفر س

 یمنتقل م ضیباغ ف هب یسازمان به نام خسرو زند یاز اعضا یکیتوسط  نیگذارند، سپس با ماش یم یلونیبزرگ نا یها سهیک

در باغ کندم و هر  یاکند: چاله  یم تیطور روا نیو همراهش ابرادرم و د اتیدر اعترافاتش از لحظات آخر ح یکنند. خسرو زند

 ترور نافرجام به کیداخل چاله انداختم و محل را ترک کردم. دو روز بعد در  دندیکش یشان را که هنوز زنده بودند و نفس م سه
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نجام رفتند، کارمان را به ا نیاز ب یعادمردم  مانیاگر در ترورها یحتشدم. به ما دستور داده بودند  ریو دستگ ییشناسا مردمدست 

بعد  یمشد. ک یکشته م دیاش داشت، مورد اتهام سازمان بود و بااز امام در مغازه  یعکس یاگر کس یحتترور کور.  یعنی میبرسان

 کند. یاعتراف م اتشانیشود و به جنا یم ریخودرو دستگ کیسرقت  نیح کنجهش میت یاز اعضا یخسرو زند

 ییشکنجه قرون وسطا کیاز  یتیروا: دیبخوان شتریابطه بر نیا در

 د؟یچه کرد دیطرف شما که از نبود طالب مطمئن شد نیا

ند که دو دانست یهم م یو دادستان تهی. کممی. به مراکز مختلف اطالع دادمیشدن طالب گذشت، نگران شد دیکه از ناپد یروز چند

تند که مراقب به ما گف یبه دنبالشان بودند. حت نیدادند، بنابرا یها را م مال ربوده شدن آناند و احتمفقود شده  تهیکم یهارویتا از ن

ذا من ل رند؛یخانواده به خصوص خواهرش را هم به گروگان بگ گرید یها اعضاتحت فشار گذاشتن آن  یبرا ستممکن ا میباش

ودند. به خبر ب ینستم که طالب ربوده شده است، اما پدر و مادرم بدا یرفتم. همان روز اول م ینم رونیمراقب بودم و تنها ب شتریب

خسرو  ی. وقتمیکن یکار میتوانست یاما نم م،یروز سخت را پشت سر گذاشت رفته است. هفت شبانه تیطالب به مأمور میها گفتآن 

 دیدهد. شه یرا نشان م کرشانیدفن پ را به اسارت گرفته و محل تهیکم یهاکند که بچه  یشد، اعتراف م ریمنافق دستگ یزند

 از گودال گرید دیبرادرم را همراه دو شه کریروند و پ یممنافق به محل مورد نظر  نیآن موقع دادستان بود. به همراه هم یالجورد

اد حنه کشف اجسروند و از ص یهم همراه دادستان و آن منافق به محل دفن اجساد م ونیزیتلو یلمبرداریآورند. گروه ف یم رونیب

 .میکه نشان دادند، ما متوجه شد ونیزیکنند و در تلو یم یلمبرداریف

ز پر ا ابانیخ دمیو در خواب د دمینداشتم. خواب یروز جمعه که مصادف با سالروز شهادت امام صادق )ع( بود، حال خوش کی غروب

از مردم  یاند و من با چاتابوت نصب کرده  یرو عکس بدون سر طالب را دمیرود. د یدست مردم م یرو یاست. تابوت تیجمع

 ریرا دستگ نیاز منافق یکی ایما را خواسته است، گو یشدم. گفت: دادستان داریاز خواب ب درمتلفن برا یکنم. با صدا یم ییرایپذ

 یها زل مادرم. تلفنپخش کنند. او از سرنوشت طالب خبر دارد. رفتم من 2خواهند اعترافاتش را در اخبار ساعت  یکردند و م

ت. بعد طالب مجروح شده اس ایافتاده است که من گفتم گو یاتفاقشد. نگران بودند که چه  یبه خانه پدر و مادرم م یادیمشکوک ز

شهدا را اعالم  یداد و اسام حیهمان شب ماجرا را توض 2دوستان طالب از مسجد محل به خانه ما آمدند. دادستان در اخبار ساعت 

 پالرک است. دیکنار قبر شه 80آن واقعه در جوار هم در قطعه  دیاآلن مزار هر سه شهکرد. 

 د؟یمالقات کرد یشده برادرتان را در چه وضع شکنجه کریپ

طالب است.  رکیپ کیسخت بود. مشخص نبود کدام  ییکه بر بدن مطهرشان وارد شده بود، شناسا ییهاشکنجه  زانیتوجه به م با

پشت  ترکش یکرد. البته جا ییرا شناسا کرشیفاوت شلوار طالب که خودش به مامان داده بود تا آن را بدوزد، پبابا از دکمه مت

، بعد از اندبا اتو طالب را شکنجه کرده  دیفهم ی. مادر از وقتطالب کمک کرد ییدر شناسا ودکمرش هم که با اتو سوزانده شده ب

 شود... یاتو حالش بد م دنیزند و با د یسال هنوز دست به اتو نم06
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با  2831سال  یها یخودسوز

 انجام شد یالتیفرمان تشک

  1127خرداد  12 -نجات مازندران  انجمن

ن ارزش بود یبا داعش ب یرجو یستیاز تشابهات فرقه ترور یکی

 ریقجر در فرانسه دستگ میمر یوقت 2028راستا در سال  نیباشد. در ا یحفظ رهبر گروه م یبرا عیجان انسان ها و انجام اقدامات فج

امکانات انجام عمل  نیاز ا یکیخالص کردن او تمام امکانات ممکن را به کار بردند که  یسران فرقه برا گریها و د یشد، رجو

 بود. یخودسوز عیفج

 دکی ول فرقه راکه عنوان مسئول ا یجواد دیصورت گرفت. در همان زمان شهرزاد صدر حاج س یالتیبا فرمان تشک قاًیکار دق نیا

ه در آن زمان فرق یدر بولتن داخل یفرمان حت نیباشند. ا یخودسوز اتیاعضا دستور داده بود که آماده انجام عمل هیبه کل دیکش یم

 درج شده بود.

 نیلوقت هر قسمت، تحت مسئو نیمنظور مسئول نیکار را صورت بدهند و به هم نیخواستند ا یم زیدر اشرف ن یحت گریطرف د از

 لیموضوع را به ما ابالغ نمود. خوشبختانه به دل نیا ییکربال ههیخواسته را ابالغ کردند. در قسمت ما وج نیخود را جمع کرده و ا

ت کنند ها ممانع یکه سران فرقه از ادامه روند خودسوز دیو به ضرر فرقه شد، موجب گرد ختیبرانگ پاکار در ارو نیکه ا یموج نفرت

 نداشت. یارزش چیآن ها جان اعضا ه یتم براوالّا همانطور که گف

ه است اما صورت گرفت یالتیکار با دستور تشک نیشوند که ا یم نیمنکر ا یاکاریسران فرقه با ر گریقجر و د میامروز مر اگرچه

طور چ خورد. التیتوان آب را بدون اجازه تشک ینم یحت التیتشک نیداند که در ا یم یفرقه آشناست به خوب نیهر کس با ا

بود  یدارد؟ چطور مدع ینیآهن التیبود که تشک یگور به گور شده بارها مدع یشود رجو یاز خود که م فیو تعر غاتیهنگام تبل

که  نجایگلوله را هم به اعضا نداده است؟ اما به ا کی یحت کیاجازه شل یالتیبه عراق به خاطر کار تشک کایکه هنگام حمله آمر

 ؟گرفته اند میاست و اعضا خودشان تصم یهر ک به یهر ک التیرسد تشک یم

وع مثل ن یمسائل فرد نیرا ندارند )از کوچکتر التیبدون اجازه تشک یکار چیکه در آن اعضا اجازه انجام ه یچگونه در فرقه ا 

وند ش یم تیترب یمتأهل بودن( و همه اعضا طور ایسر و استفاده از ادکلن تا اجازه انجام کار و مجرد  یغذا، نوع لباس، شکل مو

اله اجازه انجام ده ها س یالتیبا سابقه تشک یبود، چطور افراد التیتشک عیمط دیبا «یو انقالب نیهننظم آ» بندهیشعار فر ریکه ز

 دهند. یرا به خود م یمهم نیبه ا یعمل
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« پاسدارن شعبه سپاه»و « فلمح»خبر باشد  یو فرمانده فرد از آن ب دیکه بکن یآموزند هر صحبت یکه به اعضا م یالتیتشک در

 عمل داشته باشند. یحد آزاد نیتوانند تا ا یاست چگونه اعضا م

است و با آن برخورد خواهد شد، چطور اعضا  «سمیبرالیل» ینوع «یخود به خود»کنند هر کار  یکه به اعضا القا م یالتیتشک در

 خواهند داد تا چه رسد به اقدام و انجام آن؟ التیبدون اجازه تشک یمسأله مهم نیبه خود اجازه فکر کردن به چن یحت

د که رون یموضوع نم نیبار ا ریز یبکاریبا فر گریاز موضوعات د یلیقجر بنابر مصالح روز مثل خ میو مر یهر چند امروز رجو 

ز واژه فاده ااعضا است کیتحر یبرا ییمغزشو یاز اهرم ها یکیگذشته  یبوده است اما در سال ها یالتیدستور تشک یخودسوز

 هیقب کیو تحر یغیکار تبل یفرقه از فرانسه به گابن، برا یاز اعضا یبعد از اخراج تعداد و 2000بود. در سال  «یانتخار اتیعمل»

 چاپ شده بود. یانتحار اتیدرخواست عمل نیفرقه چند هیاعضا، در نشر

 کردند؟  یخود درج م هیا آن همه آب و تاب در نشردرخواست ها را ب نیها نامطلوب بود، ا یاز نظر رجو یاگر خودسوز ایآ

 یکار یعمل انتخار ای یطور القا شده بود که خودسوز نیدر ذهن اعضا ا یدر فرقه رجو دیکن یکه در عکس مالحظه م همانطور

در  گفت که اگر یمختلف م یبارها در نشست ها زین یشخص رجو«. راه فرقه تیو حقان یافکار عموم یآگاه»است در جهت 

  که دست شان بسته شود. میانداز یراه م یسوزخود اتیبکنند آن قدر عمل یاروپا بخواهند کار

 کارانهتیاقدام جنا ،یالتیو چه از نظر ساختار تشک میشاهد آن بود گرانیکه خود و د یتیکه در باال آمد چه از نظر واقع همانطور

آن  یراب دیکه آنان با یتیسران فرقه انجام شده است. جنا گریها و د یورج میبا فرمان مستق قاً یدق 2028اعضا در سال  یخودسوز

 خود پاسخگو باشند.    گرید اتیدر کنار انبوه جنا

 

 یصالح                                                                                                             
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 مسلحانه امیرا به ق نیکه مجاهد یروند

  

 

 

 زند یتو در چشمانم سوسو م دارید دیوز نور امهن

 

  1397خرداد  8 - زدینجات  انجمن

 و ناالن، کُنج بازارت منم انیو شب گر روز***     منم دارتیخر ،یاز چَه برون آ وسفمی

له فاص نیمن و تو فاصله هاست اما ا نیچه ب گر؛ یمحمد زارع زاده بغداد آباد ؛پسرم سالم

 برد. ینبرده و نمرا از دل  ادتیها 

 دیکه هنوز نور ام نیبب انداز،یو چشم به راهت ب ریبه عکس مادر پ ینگاه زمیعز محمد

 یتماس ایاز تو و  ینامه ا زمیعز محمد …زند یفروغم سوسو م یتو در چشمان ب دارید

 تریمادر پ یدانم که تو هم مثل من دلت برا یاست م عقوبی یبرا وسفی راهنیهمچون پ

 فرزندم، و چشم به راهت هستم. داریکه من خر ایب رونیچاه ب نیپس از اتنگ شده، 

 یراه رمیآن که تو را در آغوش بگ یمگذار من همچو پدرت در آتش فراقت بسوزم و ب

 که: زمیرا بدان عز نیوا سفر آخرت شوم.

 رمیگ از سر یچاک دهم، زندگ کفنم***        نمیبر سر بال ییایتو ب یکه روز گر

 یعصمت دهقان  -شم انتظارت چ مادر
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 روندی که مجاهدین را به قیام مسلحانه 

 سی خرداد سال شصت سوق داد

  1127 ریت 1 -نجات گلستان  انجمن

سازمان  یادیانقالب نام کاند یرهبر میکرد با نظر مستق میا تحرر یخلق شرکت در انتخابات قانون اساس نیاز آن که مجاهد بعد

 .دیحذف گرد 37در سال  یجمهور استیانتخابات ر ستیاز ل

 صدر معطوف نمودند. یاز بن تیتمام تالش خود را در حما ،یرسانه ا یآن ها منافقانه از رو نرفته و پس از شانتاژها اما

جمهور  سییشدن به ر کیو نزد انهیچراغ سبز مخف نیصدر در سر بزنگاه بود. به عنوان اول ینمودن بن ونیاقدام که به مثابه مد نیا

 وقت بود.

 یریسازمان در آن درگ یروهای( و حضور گسترده ن37صدر در دانشگاه تهران )اسفند  یبن یسخنران یخصوصاً بعد از ماجرا بعدها

صدر  یبن یبا صدور حکم ینیکه امام خم دینکش یصدر آگاه نمود. طول یو بن نیها، مسئوالن را به مسائل پشت پرده اتحاد مجاهد

 کل قوا معزول نمود. یفرمانده قامخرداد شصت از م ستیرا در روز ب

د تا وقت مجلس را مأمور کر سیرئ ،یرفسنجان یهاشم یآقا یطبق دستور زین ینیشد و امام خم یعزل مخف نیصدر بعد از ا یبن

قدم پروژه  نیخلق مواجه و به عنوان آخر نیمجاهد یاقدام با مخالفت علن نیدر مجلس طرح شود. ا شانیا تیعدم صالح حهیال

 تیماشده ح یجمهور مخف سییها از ر ابانیو حضور در خ ی. و سپس با صحنه سازدیدگر نییصدر تب یبن یبه دام انداختن آقا

 کردند.

 کرد. هیتوج یمل امیدادن به ق تیه خاطر مشروعصدر را ب یمقاومت اتحاد با بن یمل یبعد ها در شورا یرجو

 بود. دانشگاه تهران یمنافقانه سازمان دانست که مبدأ آن حضور در سخنران یادامه الزام استراتژ دیخرداد شصت را در واقع با یس

 یها لمیاسناد و ف یبه گواه غائله خاتمه دهد. نیدر صدد بود تا به ا ینظام یروهایخرداد آغاز شد. ن یس ییمایتمام ترفندها راهپ با

 یریرو به رو شدند. اصرار بر ادامه تظاهرات توسط سازمان و جلوگ یانتظام یرویبا ن یفردوس دانیم یدر حوال انیمایبه جا مانده راهپ

 خودرو بود. یو تعداد نیپمپ بنز کی یچند ساعته شد. که حاصل آن آتش سوز یریتظاهرات باعث درگ دامهمأموران از ا

 بود. انیپا یدوره ب کیتازه آغاز ماجرا و شروع  نیا اما

 خود را اعالم نمود. ینظام تیو شروع فاز فعال یاسیس تیفاز فعال انیپا یا هیاعالم یخلق ط نیآن روز مجاهد یفردا
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 یندبتدارک سنگر  یبرا یبرنامه ا نیدانست که سازمان کوچکتر یم یکمتر کس یول "یزیخون و خون ر" یعنی "یفاز نظام"

ها  میمنتظر بودند که توسط سر ت روهایننموده بود. همه ن هیفاز ته نیبدنه سازمان در ا یحداقل الزامات دفاع برا ایو  یداخل شهر

 .فتادیهرگز ن یاتفاق نیچن یکنند ول افتیدر "یفاز نظام"در مورد  یحی. همه منتظر بودند تا توضدکنن افتیرا در دیخط و برنامه جد

ا در طول بود .آن ه افتهی نیتکو انهیو ناش یسطح یها لیدر مقابله با حکومت از همان ابتدا با تحل نیمجاهد یباتمحاس اشتباه

 عیاخود را با او بسته و وق هیرهبر انقالب است لذا تمام زاو یدکتر بهشت یمنجر شد اصرار داشتند که آقا 06خرداد  یکه به س یزمان

 را نداشته اند. بکارانهیو فر کیاستراتژ یخطا نیشهامت اعتراف و اذعان به ا زیکنون ن تاکردند و  یم لیرا تحل

و باهنر  ییماه بعد رجا کی. و دندیبه شهادت رس گرید یاریو بس یاهلل بهشت تیمنفجر و آ ریخرداد دفتر حزب در هفت ت 06از  بعد

شش ماه  یسه ال یشد که حکومت ط یمدع یشدند. به دنبال آن رجو دیشه یکشور در انفجار ریجمهور و نخست وز سییر

 سرنگون خواهد شد.

اعالم  شود که سازمان یباعث م روهایکرد؛ سؤال تنها گذاشتن ن یبر پا م گرید یتظاهرات یمسلح هر روز و در هر شهر یایشیلیم

 ( به اجبار تن به سفر خارج داده است .یرجو یکند؛ مسئول شورا )آقا

شود و  یم تیکند( تقو یرا ساقط م میهفته رژ کیکوچک در  اتیهفت عمل یعنی) "فت هفتمه"خط  ای "یپاسدار کش" اتیعمل

وکش داخل کشور و به دنبال آن فر یزرکش از فرمانده یعل یو برکنار یشمچیابر یطالق خانم عضدانلو از آقا ک،یدئولوژیانقالب ا

 دانیجاو فروغ اتیال مرکز سازمان به عراق، آتش بس، عمل. انتقرانیدر جنگ با ا یعراق یروهاین ینیداخل، عقب نش اتیکردن عمل

 ..…صدام و خلع سالح و  یو تا سرنگون

 گذاشته است . یرا سال ها قبل به کنار "مبارزه مسلحانه"است که  یخلق مدع نیامروز سازمان مجاهد و

 دیبا "آغاز مبارزه مسلحانه"اعالم سال پس از  ینداشت. س یآن نظر راتیبه تأث یخرداد شصت صحبت کرد ول یتوان از س ینم

 است. ستادهیبار آن را روشن نمود که اکنون سازمان در کجا ا انتیخ یباالخره دستاوردها

از  یبه بخش لیها تبد ینسل سوخته توسط امثال رجو کی یکه تجارب حاصل از شکست ها میبگو میتوان یبه جرأت م امروز

 کنند. یم ندهیکه تجارب گذشته را چراغ راه آ یاست. جوانان ندهیو خم آ چیپر پ ریدانش جوانانمان در مس

 

 

 

 



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بود، بعدها  یاسالم یتهران در مجلس شورا ی ندهیکه در آن زمان نما یزدی میابراه

من آمدند و گفتند  شیپ نیسازمان مجاهد یهابچه 28۳۱از حوادث خرداد  شیگفت: پ

ن هاشا لیانقالب را تکرار خواهند کرد. من با صراحت به آنان گفتم که تحل یکه تجربه 

ها در کنترل ما بود، حاال هم  ابانیدر دوران انقالب خ کهاشتباه است. آنان جواب دادند 

 یجامعه هر حرکت یدر آن زمان بدنه گفتم:  شانی. من در جواب امیکن یهمان کار را م

 کیا شم .ستیجامعه با شما ن یکرد، اما امروز بدنه  یم دییتأ یرا بر ضد نظام شاهنشاه

برخورد  با شما د،یکار مسلحانه بزن بهدست  دیو اگر بخواه دیهست تیاقلگروه کوچک و 

 یشو متال دید دیخواه بیبه شدت آس ن،ی. بنابرادیخواهند کرد و شما تاب مقاومت ندار

ه آنان ب ستاد؛یمطرح کردند که قاطعانه خواهند ا شیو بشد. در آن مالقات، کم  دیخواه

د مقاومت توانن یم کردند یت گرم بودند و گمان مکه درست کرده بودند پُش ییایشیلیم

 ..        کنند.
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 خلق نیدر مراسم ساالنه مجاهد یلیاسرائ یچهره ها یخال یجا

 

  1127 ریت 1 -نجات فارس  انجمن

ه ک دیتوان د یرا م یسعود و ییاروپا ،ییکایامر یچهره ها س،یخلق در پار نیبه اصطالح بزرگ مجاهد ییساله در گردهما همه

 یترک یسعود یجان بولتون گرفته تا شاهزاده  کایامر یمل تیشوند؛ از مشاور امن یم رفتهیپذ یرجو میمر یبا آغوش باز از سو

 بیج دواریخوشحال و ام یحلقه  نیا یاست. همه  رانیبا ا یوجه اشتراکشان دشمن اسممر نیافراد حاضر در ا ی. همه صلیف

شود.  رانیحکومت ا نیگزیخلق جا نیکنند که مجاهد یرا تصور م یخلق است و روز نیمجاهد ییاهدا یو از دالرهاممل شانیها

 یدئولوژیبر ا یمبتن یبه شعارها حانهیخلق وق نیداست. با وجود آن که مجاه یخال یلیمقامات اسرائ یجمع متوهم، جا نیا انیدر م

 یم دانلد ترامپ مباهات یدار هیمقامات دولت سرما نیخاست با جنگ طلب ترشان پشت کردند و به نشست و بر ییکایضد امر

 دهند. ینشان نم یدر مراسمشان آمادگ یلیحضور آشکار مقامات اسرائ یکنند، هنوز برا

 یظامن یآموزش ها یکیچر یسازمان دوره ها هیاول یروهایاز سران و ن یاریباشد که بس نیتواند ا یموضوع م نیا لیاز دال یکی

به نظر  دیاش ن،یو روابط معتبر و در دسترس است. بنابرا دارهاید نیا ریو اسناد و تصاو دنددی ،…خود را نزد مبارزان جنبش فتح و 

موضوع  نیا یهم برا یتر یمنطق لیشود اما دل یعلن لیها شرم دارند که روابطشان با اسرائ ینیفلسطخلق از  نیبرسد که مجاهد

 توان متصور شد. یم

 لیائاسر یخلق با سازمان جاسوس نیمجاهد یاز همکار یبارز ینمونه  رانیا یخلق در قتل دانشمندان هسته ا نیمجاهد یتهمدس

و  وزین یس یچون ان ب یو سرشناس راژیپرت یها هیدر نشر یروزنامه نگاران غرب نیمعتبرتر یاز سو یهمکار نیبوده است. ا

بار بر  نیاول یکارشناسان و روزنامه نگاران قرار گرفته است، برا گریارها مورد استناد دب کهگزارش ها  نیافشا شد. ا مزیتا ورکیوین
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 ران،یا یموساد در قتل دانشمندان هسته ا یاتیعمل یبه عنوان بازو لیاسرائ یخلق با آژانس جاسوس نیمجاهد میمستق یهمکار

 صحه گذاشت.

 زیخشونت آم یمش یابیو باز یستیترور یها اتیه منزله شرکت در عملخلق ب نیمجاهد یبرا لیارتباط با اسرائ یکنون طیشرا در

 است. التیپاک کردن آن از دامن تشک یخلق سال هاست در پ نیاست که مجاهد یاهیس یهمان لکه  نیاست و ا

گروه  نیا تیعالف نیآغاز یاست که در سال ها التیتشک یستیونیضد صه یمش یخلق نه تنها نف نیمجاهد یبرا لیبا اسرائ رابطه

 .ستیاز نام و پوشش آن قبال انفکاک ن یرو چیسازمان است که به ه نیا زیخشونت آم تیبلکه مؤکد ماه دیبال یبه آن م داً یشد

دفاع  یلفاظانه درباره  یها یو حقوق بشر سر داده شود و سخنران یخلق هر آن چه شعار دموکراس نیمجاهد یها ییگردهما در

 .ستین ریخلق امکان پذ نیمجاهد یستیسوابق ترور ری، تطهشود رانیاز حقوق مردم ا

 هیافشان علاهد شبردیپ یرا برا التیتشک نیاز ا یابزار یخلق و استفاده  نیبارها به ارتباط مجاهد نیاز ا شیپ یلیاسرائ مقامات

نند نک تیحما نیز ملت فلسطا شانیخلق در مقابل مراقب هستند که در رسانه ها نیاعتراف کرده اند و مجاهد ،یاسالم یجمهور

مواره سکوت ه منیزنان و کودکان  هیعل یعربستان سعود اتینکنند، همانطور که در مقابل جنا لیبه اسرائ یانتقاد نیو کوچکتر

خلق  نیدار، مجاهد هیدوستان سرما نیحفظ ا یشوند و برا یم یخلق تلق نیدر هر صورت دوستان مجاهد ران،یکرده اند. دشمنان ا

رد و کشتار زنان و کودکان ک رانیرا در جنگ با ا نیکرده اند. همانطور که صدام حس اریخود قمار بس ین بر سر شرف و آبروتاکنو

 آبرو شدند. یب رانیدر چشم ملت ا شهیهم یکردند و برا یاری عهیو ش

 یپارس مزدا
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 رانیا میت یروزیاز پ یو وحشت فرقه رجو یاز جام جهان یخاطرات

 

  1127 ریت 1 -البرز  نجات انجمن

اس قرعه کشور بر اس کیفوتبال در  یبا نام جام جهان یالملل نیبار مسابقات فوتبال ب کیهر چهار سال  دیکه مطلع هست هانطور

شانس ورود  میت 1از هر قاره  تیگردد و در نها یانجام م یدرهر قاره جهت ورود به جام جهان یمقدمات یها یباز یبا برگزار یکش

و با رو  دینما دایراه پ یتوانست به جام جهان رانی، ا هیروس 8622 یرا دارند که امسال در جام جهان زبانیو کشور م یم جهانبه جا

خوشحال و شادمان هستند و در هنگام  اریها بس یو باز یمل میصعود ت نینسبت به ا رانیمطرح جهان، مردم ا یها میبا ت ییدر رو

 یکوبیابه پ فیو شکست حر یباز انیمسرور و پس از پا کنانیباز تیاز شب با هر موفق یو تا پاسها دور هم جمع  یباز یتماشا

 یایمردم که به دور از دن یفوتبال و شادمان یمل میت یروزیاز پ یحت یمنحوس رجو یست که فرقه  یدر حال نیپردازند و ا یم

ه جام ب یمقدمات یها یدر باز رانیا یمل میورود ت یآستانه  دارم که در ادیباشد نگران است و وحشت دارد. به  یم زین استیس

ا خشم و غضب فرقه ب نیمسئول افت،یراه  یرا شکست داد و به جام جهان ایاسترال یمل میت رانیفوتبال ا یمل میت یوقت 2772 یجهان

 یعصبان روهاین یز سرور و شادشد، خاموش و ا یغذا خوردن روشن م نیرا که فقط در ح یسالن غذا خور یها ونیزیفراوان، تلو

 یروزیفتند پگ یم میفوتبال خوشحال هست یروزیپ یما فقط برا میگفت یکه م روهاینمودند و در برابر اعتراض ما ن یو برخورد لحن

با  یرا برابر با همراه یدشمن و هر خوشحال یروزینه از پ میاز شکست دشمن خوشحال شو دیو با میرژ یروزیپ یعنی یمل میت

 کردند. یم نیو به آن ها توه ختندیر یمردم به هم م یشاد نیکوچکتر زا یدانستند و حت یمن مدش

و  شرفتیگونه پ چیه دنیوحشت دارد هرگز چشم د یو دوست داشتن یورزش مردم کی یروزیاز پ یکه حت یفرقه ا نیهم یآر

در برابر  رانیفوتبال ا یمل میخوب ت یاز برد و باز زین نهگایب یکشورها یکه حت ستیدر حال نیرا ندارد و ا یرانیو ا رانیبرد ملت ا
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نظاره گر  ایخود و  میت یروزیداشتند که به فکر پ یواکنش خنث ایفوتبال، خوشحال و  رعرصهقهرمان جهان د ا،یمراکش و اسپان

ه مشت ک یرا دارد و به راست رانیا یو مردم یعرض تیدشمن گونه فرقه با تمام یچهره  ییاز رسوا یحاک نیهستند و ا یجام جهان

 یکوبیو استمرار پا یبه مرحله بعد یمل میصعود ت یها را. به آرزو یروزیپ نیا دینمونه خروار است و کور شود هر آن کس نتواند د

 ژنیب                                                                                                     .          رانیمردم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرت کریم بیگی کامرانمادر در بستر: انتظار یک تماس از طرف فرزندش 
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 یرجو یچلچراغ و توپخانه ارتش کاغذ اتیاز عمل یخاطره ا

 

  1127 ریت 1 -نجات مازندران  انجمن

)  اهکالیآن به عهده محسن س یبه عراق بازگشته بودم و در قسمت توپخانه که فرمانده هیترک ییرویتازه از دفتر انجمن ن من

 206و  288 یخاص آن قسمت شروع شد و من آموزش توپ ها یبعد از وارد شدن، آموزش هاشدم.  یصمد ( بود سازمانده

خاطر  نیه همو ب میخرداد داشته باش یبه مناسبت س یاتیداده شد که قرار است عمل رکه به ما دستو نیرا آغاز نمودم تا ا یمتریلیم

 یراتوپ ها ب یماه قبل آماده ساز کی. از مین مهران بود بروآ یکه شهر مرز رانیمرز ا کینزد یعنیعراق  هیبه منطقه زرباط دیبا

و  شد نه از موضع کار یتر م نیسنگ میگو یم یقتشد. و یتر م نیگذشت کار ما سنگ یآغاز شد هر چقدر که زمان م اتیعمل

و کل واحد مردان د گذشت. چون در یکردنشان م زیتوپ و تم یآماده کردن گلوله ها یتوپ ها بلکه برا یو آماده ساز تیمسئول

نه توپخا احدکه قرار است و میکرد یو فکر م میداشت زریهوت یمتر یلیم 288و زنان هم دو قبضه توپ  یمتر یلیم 206قبضه توپ 

ته از افراد به اشرف بازگش یکه تعداد نی. تا امینداشت اتیعمل انیارتش عراق در جر تیاز حما یما خبر یشاخ غول را بشکند. ول

بار با  نیاول یبود که زنان برا نیا یتمام حرف رجو رندیقرار بگ اتیعمل انیآگاه شده و در جر یتوسط رجو اتیعمل هیتا در توج

نند و توانند سرنوشت جنگ را عوض ک یزنان در توپخانه م نیکه ا دیو تمج فیتعر یکنند و انبوه یشرکت م اتیملتوپخانه در ع

 مدل. نیاز ا یفیاراج

از توپخانه ارتش صدام به اطراف محل استقرار ما  یادیهوا تعداد ز یکیکه با تار میمتوجه شد اتیبل از عملدر شب ق که نیا تا

 وارد کرد و بعد از آن وشایسالح کات یادیشدن هوا تعداد ز کیبا تار اتیشب عمل یخود را مستقر کردند و حت یآمده و سالح ها

زنان هم بعد از چند ساعت از دور خارج  یاز کار افتاد و توپ ها کیاز چند شلما بعد  یدستور حمله را صادر کرد. توپ ها یرجو

که صبح خبر دادند که شهر مهران تصرف شده است ما که از شب  نیا تا آتش توپخانه با ارتش صدام بود. تیشد و تمام مسئول
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گ و عقب جن انیبعد از پا یول میدانست یارتش صدام م یرا مرهون آتش بار یروزیپ نیا مینداشت یکار کیقبل بعد از چند شل

 کیشل به چند اتیتمام عمل انگارکرد که  یم فیکرد و از زنان تعر یم فیچنان از آتش توپخانه تعر یاز شهر مهران، رجو ینینش

مان ازس یروهایارتش صدام است که کمک کار ن نیسازمان، ا یها اتیآنان بسته بوده است و در آنجا مشخص شد که در تمام عمل

رصاد هم م اتیمسأله در مورد عمل نیتوانند بردارند ا یبه جلو نم یگام یرجو یستیفرقه ترور یروهایبوده و اگر آن ها نباشند ن

قرار  تیعراق مورد حما ییهوا یرویسازمان توسط ن یروهایگفته بود که ن یعمالً رجو اتیعمل هیصادق بود چون در نشست توج

عراق با بمباران راه را باز خواهد کرد و  ییهوا یروهایسازمان با مشکل مواجه شوند ن یروهاینکه  ییخواهند گرفت و محل ها

 شکست خورده و دست از پا درازتر به عراق بازگشتند. یفرقه رجو یروهاینکردند چگونه ن تشرک اتیآنان در عمل یکه وقت میدید

 ارتش عراق موفق شد که شهر مهران را تصرف کند. تیبا حما قاً یچلچراغ دق اتیتوان گفت که عمل یکالم م کی در

 یدام باد مبود که توسط ارتش ص یببر پوشال یرجو یکه ارتش کاغذ میشو یمتوجه م میدیرس اتیعمل نیکه به سرفصل ا اکنون

ت کمر نتوانس گریمرصاد د اتیکه بعد از شکست در عمل میدید یاست ول یکرد که انگار خبر یتوهم زده هم فکر م یشد و رجو

 و خائنانه خود ادامه دهد. فیخف اتیشد تا به ح پورتید یبه آلبان یدر اوج خفت و خوار تیراست کند و در نها

 یشبان یهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( اطالع یباند رجو ریکامران ) اس یگیب میمادر قدرت کر یآقا باالئ ایخانم لع یماریکه از ب ستین شتریروز ب سه

 ییها ی. به رغم دل نگرانمیمنتشر نمود کرده و هیاو ته تیاز وضع یشتافته و گزارش مختصر دارشیو به د افتهی

مرگ شود که شد و اندوهناک ترمان  میتسل سرعت نیبا ا ده،یمادر ستم د نیشد که ا یباورمان نم م،یکه داشت

 یزیمغفوره، چ یمرحومه  نیا.میکرد یبود که ما تصور م یتر از آن یفراق فرزندش، قو یکه ضربه  ایساخت! گو

 یاو سر باز زده و برا ییت ابتدادرخواس نیاز اجابت ا یخواست و باند تبهکار رجو یجز مالقات با پسرش را نم

 گذاشت! شیبه نما انیبودنش را در شکل عر یبار ضد مردم نیهزارم

امران ک یگیب میمحترم کر یبزرگ را به خانواده ها بتیمص نیا ،یشرق جانیبه عنوان انجمن نجات استان آذربا ما

 رخت نیبازماندگان ا یبرا ،یمعز یه هاخود با خانواد قیعم یعرض کرده و ضمن اعالم همدرد تیتسل یو آقا باالئ

جود از خالء مو یکه قسمت میکن یم نانیو ابراز اطم هآرزو کرد یسرفرازانه ا یو زندگ یسالمت ده،یزجرد یبربسته 

 پُر گردد. یباند رجو نیکامران از چنگال خون یگیب میقدرت کر یبا رها شدن هر چه زودتر آقا

 یاالئب و آقا یگیب میکر ی انجمن نجات به خانواده تیعرض تسل

 تیر 11 -انجمن نجات آذربایجان شرقی 

1397 
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و اظهارات  یدر آلبان «یمالک شراع»مرگ مشکوک 

 یفرقه رجو تیدر سا بیعج

 

  1127 ریت 1 -فراق  انجمن

 یاز اعضا یکی ،یلک شراعما ؛یفرقه رجو تیاساس گزارش سا بر

 به دنبال نجات دوست خود هنگام شنا، غرق شده است. شیروز پ 1 یدر فرقه رجو ریاس

قجر  میمر یستیآور سکوت باند ترور ادی یمرگ مشکوک مالک شراع»باره نوشت: نیآتش افروز در ا دیمج

ته رف اتید و به اسم عملکردن یم ستیدر زندان اشرف است که نفرات را سر به ن 71 یدرست مثل سال ها

 کردند. یاعالم م انیو کشته شده به خانواده قربان

 نیا بار در چند نوبت نی. استیو صدام هم ن میستیشود، چون در کشور عراق ن یپنهان نم یزیبار چ نیا اما

حرکت مشکوک است، چون  نیا .دیرس یسد غرق شده، به گوش مردم آلبان کیدر  «یمالک شراع»خبر که 

خبر  کیاز جدا شدگان باز هم  یلیهم در کارش ماهر بود. به قول خ یلیبود و خ قیک خودش نجات غرمال

سالم بود و مرا نجات داد  یکه مالک او را نجات داده گفته و یمشکوک از طرف فرقه منتشر شده است، کس

بود  یو جزو نفراتبچه جنوب  یشراع مالک کرد. هبه گذشته مراجع دیکه با نجاستیگشت، ا یو داشت بر م

نفر کشته شدند و مالک جان سالم  50و کشتار در اشرف مانده بود. در آن حادثه  وریشهر 12که در حوادث 

افسرده شده بود و بارها من با او صحبت کردم که مالک چه شده؟  یو یبرتیبه در برد. بعد از آمدن به ل

 یر آدم مس ییچه بال یدان یکنم، خودت که مصحبت  ید سر آن با کسیاو به من گفت: نبا ست؟یچ تیواقع

 .میدر سکوت باش دیشود، ما فعالً با یبرمال م زیهمه چ یروز کیآورد؟ 

بود  یاتمالک جزو نفر ند،یآ یم رونیدارند ب زین گرید یها یلیو خ دندیکش رونیها از فرقه ب یلیخ یآلبان در

جر ق میمر دیرا با یاصل جواب ان او را خفه کردند.آمد که حتماً به خاطر اطالعات آن زم یم رونیکه داشت ب

ساخت تا  میسرکردگان را رها نخوا نیگاه ا چیبدهد که چرا تا به حال خفه خون گرفته و ما جدا شده ها ه

 .«نندیرا بب شانیتمام کارها یجزا

 یرض مع تیتسل یر و خواهر وبه خصوص ماد یرا به خانواده تالشگر شراع یفراق درگذشت مالک شراع یلیتحل - یخبر گاهیپا

 .دینما
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 یبه مقامات دولت آلبان دهیرنج د یخواهر ،یاعتراض تند زهرا شراع

 نوشت. ینامه تند یبه مقامات کشور آلبان یمالک شراع دهیتالش و رنج د خواهر پر ،یشراع زهرا

 ه است: فراق قرار گرفت آمد یلیتحل _ یخبر گاهیپا ارینسخه آن در اخت کینامه که  نیا در

فرقه بوده،  نیسال در ا82مدت  یهستم. مالک شراع ی(در بند فرقه رجو ریاس) یمالک شراع  خواهر یزهرا شراع نجانبیا

  ماند. جهینت یهمه ب یول میو تالش کرد مینامه نوشت یبا مالک کل یتماس ای دارید یو خانواده ام برا من 

 یتفاقاتبا تمام ا ایبست؟ آ یضد بشر اتیهمه جنا نیشود که چشم و گوش بر ا یدارم، چگونه م یسؤال یاز دولت محترم آلبان من

 یو مسعود رجو میمر چرا د؟یکن یدگیکرده و رس یکه اقدام دهیکه در مدت اقامت فرقه در کشور شما رخ داده هنوز وقت آن نرس

که از طرف  نیو رفتار کنند؟ بدون ا رندیبگ میصمبنا کنند و هر جور دوست دارند ت یدهند که در کشور شما قلعه ا یبه خود اجازه م

 یدولت مؤاخذه شوند،؟ چرا دولت آلبان

کند چرا افراد در  یال نمؤاز آن ها س

توانند به  یندارند؟ چرانم یفرقه آزاد

 چرا رفت و آمد کنند؟ شهردر  یراحت

کرده  یزندان 0افراد را در مقر اشرف 

آن ها را سلب کرده  یاند و حق انسان

افراد  نیدردمند ا ی؟ مگر خانواده هااند

داشتند به  یممکن ریچه درخواست غ

با جگرگوشه هاشان  دارید یجز ساعت

 یزنند و آب از آب تکان نم یم اگناه م یدست به کشتار فرزندان ب یها به راحت یچرا رجو ؟یتماس تلفن قهیچند دق یحت ایو 

 کینزد اچهیاز دست دادم، که به گفته خود فرقه در در قیطر نیرا به هم زمیبرادر عز شیخواهر داغدار چند روز پ کیخورد؟ من، 

 یو مسعود رجو میمر ایاز نظر شما قابل قبول است؟ آ اتیچرند نیا اینشده آ دایهم هنوز پ یمحل اقامتشان غرق شده و جسد و

شنا  یبرا یبروند که نا امن بوده و امکانات یساحل شنا کردن به یافراد در فرقه برا دیپاسخ بدهند؟ چرا با اتیهمه جنا نیبه ا دینبا

است  نیاز ا ریاز شنا کردنشان لذت ببرند؟ غ تیبرند تا در کمال امن یوجود ندارد؟ چرا آن ها را به سواحل شلوغ و پر رفت و آمد نم

 تیمحدود نیهم یگناه من قربان یر برو شود؟ براد اتشیاز جنا گرید یبرگ شانیترسد که با آزاد یواهمه دارد و م افرادشکه از فرار 

  از فرارش شد. میفرقه و ترس مر یها

   به چگونه کشته شدن برادرم و روشن شدن ماجرا هستم. یدگیخواهان رس یخواهر داغدار مالک شراع من

 است. یحق هر خانواده ا نیحداقل تر نیرا دارم و ا رانیجسد برادرم به ا لیتحو یتقاضا یاز دولت آلبان نیهمچن

 1127 رتی 5 –فراق  انجمن
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 یانجمن نجات به خانواده مالک شراع تیتسل

  1127 ریت 2 -نجات تهران  انجمن

 یساله در مخزن آب کشاورز 10 یبه نام مالک شراع شیاز اعضا کیاعالم کرده است که  یا هیاطالع یط یرجو یستیترور فرقه

شرف در قرارگاه ا نیبسته شدن خون انیفرد در جر نیاست. ا دهیغرق شده و مرحوم گرد یفرقه در آلبان نیبه اردوگاه سوم ا کینزد

 بود. نهیواقعه به مدت سه ماه در قرنط نیا افتگانینجات  گرید بازنده ماند و البته  78 وریشهر 26

 ییایدر یروین ژهیگروه و یغواصان و حت یهفته ا کی یو جستجوها امدهیبه دست ن یمالک شراع یبر فوت آقا یلیدل چیه تاکنون

 چیه ناً یقیغرق نشده و  اچهیکس در در چیکرده اند که ه یاعالم قطع ینشده است. مقامات محل یجسد چیه افتنینجر به م یآلبان

 در آن وجود ندارد. یجسد

 یکه روز میدواریو ام میکن یآرزو م لیآنان صبر جم یگفته و برا تیتسل یشراع یخبر ناگوار را به خانواده آقا نیحال ما ا نیا با

 اعمال خود برسند. یکه مرتکب شده است باشد و سران آن به سزا ییها تیها و جنا انتیتمام خ یپاسخگو فرقه نیا
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 ونانیگرفتار شدن اعضا در باتالق  یبرا نیمجاهد فیتوطئه کث

 

  1127 ریت 5 -نجات خوزستان  انجمن

 یفید کثاعضا، ترفن نیبر ا شتریفشار هر چه ب جادیه اخلق در ادام نیفرقه مجاهد ،یجداشده آلبان یاز اعضا یافتیاساس اخبار در بر

 یبه خروج از کشور آلبان بیجدا شده را ترغ یاعضا ب،یفر یها وهیو اتخاذ ش قیگرفته است تا بر اساس آن با تشو شیرا در پ

 .دینما

به شدت  یلبانآن بر مردم آ زیانگشگفت  راتیجامعه جداشدگان و تأث انهیافشاگرا یها تیکه از فعال یفرقه ضد انسان نیا سرکردگان

اسارت  تحت یاعضا شتریدر جداشدن هر چه ب ییبه سزا راتیافراد تأث نینفس حضور ا گریبرند و از طرف د یدر وحشت به سر م

 رقه جدا شدهف نیاز ا یکیخود که به ظاهر و به صورت تاکت ریمزدوران مزدبگ یریبا به کارگ است؛در مقر اشرف سه تاکنون داشته 

 .دیبرو ونانیشور است به ک یفقط کاف رندیپذ یپناهنده م یبه سادگ ییاروپا یکنند که کشورها یم غیجداشده تبل یاعضا یاند، برا

شان در به قول خود قتیگردند و درحق یمواجه م یو اقامت یشتیبا مشکالت متعدد مع ونانیبه محض گام گذاشتن به خاک  اعضا

د با اقامت دارن ونانیدر کشور  یخلق که در پوشش دالل و قاچاقچ نیفرقه مجاهد رشدگانیاج شوند. یگرفتار م ونانیباتالق 

 یآن ها ارسال شده برا یبرا شانیخانواده ها قیاز طر یکه عمدتاً با هزار سخت داشدهج یاعضا نیپول از ا یادیگرفتن مبلغ ز

 یم ریتگدس سیبودن پاسپورت در فرودگاه توسط پل یجعل لیدل کنند و در آنجا به یرفتن به آلمان آن ها را به فرودگاه اعزام م

 شوند.

 یولت آلبانبه د یمال یمواجه است در قبال کمک ها یخارج انیسابقه پناه جو یجداشدگان دولت آلمان که با موج ب نیبه گفته ا بنا

و به  ندیهستند اعمال نما ین از خاک آلبانکه خواهان رفتن به آلما یانیدر قبال پناه جو یشتریب یریاز آن ها خواسته که سخت گ

جداشده اعمال کرده است.  یگذشته در خصوص اعضا یرا ظرف ماه ها یشتریب یریسخت گ یآلبان سیتوافق پل نیدنبال ا

 خروج یها نهیغلط زم یجداشده و دادن مشورت ها یموضوع ضمن تماس با اعضا نیخلق با علم به ا نیسرکردگان فرقه مجاهد
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 یسازند، مکان یرا فراهم م ونانیباتالق مشکالت  درمقدمات غرق شدن آن ها  بیترت نیسازند و بد یرا فراهم م یز آلبانآن ها ا

 دارند. شیکه نه راه پس و نه راه پ

اجه مو یرفته بودند با مشکالت متعدد ونانیبه  نیفرقه مجاهد بندهیفر وهیش نیا ریاز اعضا که تحت تأث یادیحال حاضر تعداد ز در

دست  بود را از دهیبه دستشان رس شانیاز طرف خانواده ها نیسنگ یوام ها یخود را که بعضاً به بها هیباشند آن ها تمام سرما یم

 برند. یبه سر م یفیداده اند. و در بالتکل

 یشارز چیو به همطامع قدرت طلبانه خود کرده  یرا فدا یانسان یها بیخلق تمام اصول و پرنس نیکه فرقه مجاهد یطیشرا در

 نیقابله با اتوانند به م یکه م یا وهیبا هر ش یانسان فهیوظ نیبه عنوان مبرم تر ستیبا یم یجداشده در آلبان یاعتقاد ندارد؛ اعضا

خود در  انهیاگرافش یها تیبه حضور و فعال ستیبا یم ی. جامعه جداشدگان آلبانندیآن را افشا نما عانهو قاط زندیبرخ فیترفند کث

 یستیرفرقه ترو نیبه ا یضد انسان وهیش نیشک عواقب ا ی. بندیبربا یادامه داده و خواب را از چشمان مسعود رجو یشور آلبانک

 یاکرام                                                                                                                            بازخواهد گشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مریم رجوی مسئول مستقیم مرگ مالک شراعی

  2931 ریت 6 -نجات زنجان  انجمن

ز شناختم . او ا یبه مقر ما آمده بود م رشیپذ گانیبه اصطالح  نگیلتریکه از ف یامیرا از همان ا مالک

 تالیبا تشک یتیگونه سنخ چی، نشان داد ه0خون گرم مردم خرمشهر بود که از بدو ورودش به محور  یاهال

ده بود. گروه گرفتار ش نیدام ا درخارج رفتن  زهیعوامل فرقه با انگ بیبا فر شترینداشته و ب یخوف آوار رجو

م شنا کردن را از او آموختم. عالوه ها از جمله خود یلیو شنا کردن داشت و خ یدر غواص یمالک تبحر خاص

 یوش نمخ یبه ذائقه سران رجو ادیاستاد بود که ز زین یجنوب یهنر از جمله رقص محل نهیدر زم یبر شنا و

 کیاو  رایشوکه شدم. ز یلحظات یبرا دمیمرگ مالک را د ینگفرقه در خصوص چگو هیاطالع یآمد. وقت

 مطلب که پس نیخودش غرق شود و طرح ا گرید یکیجات بود و امکان نداشت پس از ن یشناگر حرفه ا

مضحک  یمک ند،یرا کشف نما یهنوز موفق نشدند جسد و یکشور آلبان سیروز جستجو توسط عوامل پل 0از 

 هک افتادم…و  یتراب یو قربانعل یحسن احمد ادی هیاطالع نیا دنیاز د سرسد. ناخوداگاه پ یبه نظر م

 داستان هم اکنون ادامه دارد. نیآن ها را به قربانگاه برده و ا انهیناش یبا صحنه ساز رجوی سرکردگان

 یپناهندگان و سازمان ها یعال یایساریاز کم ،یبه خانواده داغدار شراع تیضمن تسل نجات زنجان انجمن

تار بوده مرگ مالک را خواس یو چگونگ تیو کشف واقع یدگیرس یبه جد تقاضا یو حقوق بشر یالملل نیب

 داند. یمرگ مالک م میرا مسئول مستق یرجو میراستا مر نیاو در 
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 22 سال ریت 7 در یاسالم یحزب جمهور یعلل ترور عامل بمب گذار یبررس

                   

  1127 ریت 2 -انجمن نجات خوزستان  

لبانه جاه ط التیتما لیبه دل ینگذشته بود، مسعود رجو رانیانقالب مردم ا یروزیکه دو سال از پ یطیدر شرا 06سال  رماهیت 0 در

تن از  08از  شیزد که ب یاسالم یدر حزب جمهور یبیخود دست به انفجار مه یعامل نفوذ لهیست آوردن قدرت به وسو به د

رورها انفجار و موج ت نیجان خود را از دست دادند. به دنبال ا یاهلل بهشت تیرأس آن ها آ درمجلس و  ندگانینما ،یدولت نیمسئول

 یجومبارزه را گرفت. مسعود ر زیمسالمت آم یوهایو ش یاسیس یستیهمز یخشونت جاجامعه بسته شد و  یفضا یو انفجارات بعد

را  رانیتواند نظام ا یترورها م نیبا دست زدن به ا کهکرد  یجامعه فکر م یکه بدون در نظر گرفتن نقش مردم در تعادل قوا

ه را برعهده گرفت و از آن ب یریفتر نخست وزانفجار و انفجار د نیا تیتنه به قدرت برسد. در ابتدا مسئول کیسرنگون و خود 

ج و از همه مهم تر مو یونیلیجنازه م عیسابقه مردم در محل انفجارها و تش یبعد از تجمع ب یعنوان انفجار خشم خلق نام برد. ول

کرد.  ینه خالاآن ش یعلن رشیاز پذ ینموده و به نحو ینیداد عقب نش حیترج یستیترور اتیعمل نیا یجهان تیسابقه محکوم یب

 یوکه رج نیبخش فلسط یسازمان آزاد دیرهبر فق اسرعرفاتی یکرد که حت دایادامه پ یبه نحو تیموج انزجار و اعالم محکوم

 نسبت داد. زمیونیو صه زمیالیرا محکوم کرد و آن را به عوامل امپر تیجنا نیبا او بود هم ا کیاستراتژ یدوست یمدع

سال  یدانشجو 2002متولد سال  یبود و سرانجام او چه شد؟ محمد رضا کاله یچه کس یجمهور عامل انفجار حزب یبه راست اما

مافوق  نیسپس بنا به دستور مسئول وستیخلق پ نیانقالب به فرقه مجاهد یروزیاول رشته برق دانشگاه علم و صنعت بعد از پ

نفوذ کرد  یالماس یبعد به درون حزب جمهور ی. مدتوستیپاستور پ ابانیواقع در خ عصر یول تهیبه عنوان پاسدار به کم التیتشک

 در یو عنصر نفوذ یمیقد نیاز مسئول یریصدر جوادغد یروز بعد از عزل بن 0شد.  دهیحفاظت سالن اجتماعات برگز تیو به مسئول

 یریساند. جواد غدر یو از جمله محمدرضا کاله ییسازمان را به دست عوامل اجرا یرکن دوم ارتش بمب ساخته شده از قسمت فن

ماه بعد توسط سازمان به کردستان و سپس به  کی یکار تمام خواهد شد. کاله ریداده بود که روز هفتم ت نانیبه دوستان خود اطم

 یبانیشتگردان پ اناز فرمانده یفرج دیخورش یداشت. همسر و تیفعال میدر بخش روابط با نام مستعار کر ی. ودیعراق منتقل گرد

به خاطر زهر چشم  ینشست مسعود رجو کی انیمسأله دار شد. در جر 06در سال  یبود. محمد رضا کاله ساتیسو مسئول تأ

 نیت اکرد و گف یشرکت کننده در نشست معرف یبار او را به اعضا نیاول یاش از سازمان برا ییاز جدا یریگرفتن از او و جلوگ

ما چتر  یگفت اگر از سازمان جدا شو یاد. و سپس خطاب به کالهرا به هوا فرست یحزب جمهور کهمعروف است  یهمان کاله

 یداشت. و یخواه یچه عواقب یدان یو خودت م دیآ یبه سراغت م میداشت آن وقت رژ میخود را از تو برخواه یو حفاظت یتیحما
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ال تا سه س خیکرد از آن تار یم یمعتمد در آنجا زندگ یعل اراز عراق خارج و به آلمان و سپس به هلند رفت با اسم مستع 00سال 

 یاطالع یو یسازمان از محل اختفا نیکس به جز مسئول چیقاچاق در منزلش ترور شد، ه یشود توسط باندها یکه گفته م شیپ

 یشد.در رابطه با ترور محمدرضا کاله یمعرف ژهیو اتیدر دوران حضور در سازمان به عنوان قهرمان و فرمانده عمل ینداشت. کاله

 کنند. یم هیتوج نیچن نیخود را ا لیدال یرجو نیمنتقد

 رانیخود به خصوص بعد از خروج از عراق و نشان کردن انگشت اتهام به دولت ا یستیسازمان به خاطر پوشاندن چهره ترور - 2

 نیالفوق بشر و ترور مخحق لیمسا نهیاز برجام در زم کایبعد خروج آمر ژهیرا به و ییاروپا یمقامات دولت ها یتالش دارد نگاه انتقاد

 .دیکسب نما یدیجد نیراه متحد نیو در ا دینما رانیدر اروپا را متوجه ا

ان متوجه سازم نهیزم نیکه ممکن است در ا یطرح انفجار حزب توسط سازمان و تبعات نهیبا آن اطالعات در زم یحضور کاله -8

س از ک چیبه جز سازمان ه انیسال نیا یکه در ط نید به خصوص اساز یتر م یترور او توسط سازمان قو یاحتماالت را برا دینما

 سازمان در انفجار حزب بود. تیتنها شاهد و سند زنده مسئول ینداشت محمد رضا کاله عاو درهلند و آلمان اطال یمخف تیهو

در سراسر  نیجاهدم یکل به تمام یبه اسم فرمانده امیپ کیمعروف به حوض در  یدر نشست ها 08در سال  یمسعود رجو -0

 تیو آ یخارج از کشور و از جمله مرحوم جالل طالبان یرانیا یاسیو سران احزاب س یاسیبرنامه قتل جداشدگان و پاسداران س ایدن

چراغ خاموش، جداشدگان از  هیتحت عنوان عهد پرچم و ابالغ یصوت امیپ کیدر  70آبان  22 خیرا اعالم نمود و در تار میاهلل حک

 یطراح و ییحل و فصل پاسپورت، شناسا دیقرار داد و به گروه مرگش ابالغ نمود! نترس دیرا مورد تهد نشیتمام مخالفسازمان و 

 یها میهمانند هتل چهار ستاره است. به دنبال آن ت ییاروپا یکشورها های زندان شما؛ با اجرا –با من  یمال یها نهیو هز اتیعمل

 اعزام شدند. به اروپا یمرگ رجو یترور و جوخه ها

 00د. شده باش یرجو نیحساب خون هیتسو یقربان یرسد محمد رضا کاله یمحتمل به نظر م یدستورالعمل رجو نیبا توجه به ا 

ز آن نام ا ریچند دهه اخ یستیترور یها اتیعمل نیاز بزرگ تر یکیعنوان  بهکه  یاسالم یسال بعد از انفجار مرگبار حزب جمهور

 دولت رفتیتوان پذ یم ایدر هلند و با اسم مستعار مطرح است. آ یو انیدر مورد حضور سال یادیز یگر هاشود اما و ا یبرده م

رهبران  چرا ینداشته باشد. به راست یعمعتمد اطال یو اسم مستعار عل یستیبا آن سابقه ترور یهلند از حضور محمدرضا کاله

سعادت  یبا نام مستعار عل یریجواد غد تیا به رغم اطالع از ماهسه سال سکوت کردند؟ چر یدر قبال مرگ و نیسازمان مجاهد

 ینمورت ص یاز طرف دولت آلبان یباشد اقدام یم یبوده است و در حال حاضر در آلبان یانتقال بمب به دست کاله یکه عامل اصل

 یگاهدر سطح داخل آ یستیم تروراقدا نیاز عمق انزجار و تنفر نسبت به ا یکه به خوب نیسران فرقه مجاهد گریو د یرجو رد؟یگ

خون عامالن  دستان خود را به لیدل نیبه هم رندیانجام کار خود را بپذ تیمسئول ستندیدارند آن قدر بزدل و ترسو هستند که حاضر ن

 یریدنوبت به جواد غ یشک روز یباعتقاد ندارد  یاصول انسان چیدارد و به ه یضد انسان یخو ستیترور یسازند آر یآن آغشته م

  مصرف آن ها به سر آمده است. خیچون تار دیهم خواهد رس

 یاکرام یعل                                                                                                                  
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  1127 ریت 12-تهران انجمن نجات  

 یسرخرمن یکند وعده ها یبرگزار م لپنتیکه در حراج بازار و یو مسخره ا یتکرار ی( هر ساله در شوهایقجرعضدانلو )رجو میمر

 یهم م ندارد بلکه خودش یها اعتقاد ییگو اوهیکس به آن  چیدهد که نه تنها ه یم نندگانیبه شرکت کنندگان، شنوندگان و ب

که  یزیاز خود نشان بدهد چ انهینما یاست تا چهره دمکراس یخارج یمصرف طرف ها یفقط برا شیحرف ها یاداند سر تا پ

 یم ییو سابق سازمان ثابت شده است که همه دروغ و گزافه گو یفعل یتک تک اعضا یخودش هم به آن مطلقاً باور ندارد و برا

 باشد.

که قبل از  یواژه ا ند،یگو یسخن م "یآزاد"مدام از  میسال ها جمع بزن نیارا در تمام  یرجو میمسعود و مر یتمام حرف ها اگر

 م.کن یجمله خود را ثابت م نیندارند. با حساب ساده دو دو تا چهار تا ا یدو نفر به آن مطلقا اعتقاد نیاز همه خود ا شیهمه و ب

جواب  د؟یمان یو سار یجار انشیخود و اطراف یرا برا قبل از همه آن دینبا ایاعتقاد دارد آ یطرز تفکر کیبه  یشخص یوقت دینیبب

فرقه  یشوها ریو سا لپنتیو یها یشب باز مهیدر خ یرجو میمر یبه تناقض بزرگ در تمام حرف ها میرس یقطعاً مثبت است. م

؟  آن ها از ذره اش هم وجود ندارد کیو  ستیشما در سازمان خوب ن یاعضا یچرا برا است، یخوب است، عال ی. اگر آزادیرجو

 یعال یخوب است اگر آزاد یاگر آزاد یخانم رجو یپس ا د؟یساده فکر کرده ا اریجمله بس نیبه ا ایفهمند؟ واقعاً آ یچه م یآزاد

از همه خود در درون  شیچرا قبل از همه و ب دیکن یم هبه قول خودتان مبارز شیاست که برا یزیچ یو مقدس است و اگر آزاد

 د؟یکن ینم یو سار یو در مناسبات روزانه سازمانتان جار دیستیار نبه آن وفاد التیتشک

ر . چون طرز تفکدیاعتقاد ندار یخواه یو دمکراس یبه آزاد یسر سوزن یحت دی. چون اصالً به آن باور ندارمیگو یعلتش را م من

چه  نیاست وگرنه ا یته و تو خالداش یشیفقط و فقط جنبه نما یفرقه رجو یباشد. همه حرف ها یم یو فرقه ا مارگونهیشما ب

تاژ و ارعاب و شان دیکه خواست جدا شود با تهد یشود و زمان یوارد سازمان م بیبا فر البتهنفر داوطلبانه و  کیاست که  یآزاد

ن اکس امک چیتواند با خانواده اش تماس داشته باشد؟ ه یاست که فرد در درون سازمان نم یخواهیچه آزاد نیگردد؟ ا یمواجه م

فرقه در  لایکه در جهت ام یبلکه به صورت جمع یینه به تنها اسازمان و آن ه یندارد به جز عناصر رده باال نترنتیبه ا یدسترس
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به  یکس امکان تردد آزادانه و انفراد چیو بخوانند. ه سندیهمان افراد گزارش تناقضات بنو دیکنند و بعد هم با یحد محدود کار م

 سر کوچه. یقرص نان از بقال کی دیخر ید ولو برامقرها را ندار رونیب

 جهینت نیاز خوانندگان محترم هم به ا یلیسازمان است، قطعاً که خ یبرا غاتیفقط جهت تبل یآزاد دیگو یم یوقت یرجو فرقه

 است و بس! ییفقط الف و گزافه گو یرجو میسخنان به ظاهر قشنگ و جذاب مر نیاند که ا دهیرس

 .ردیرا بگ یکس یکه گلو ستیحناق ن ایندارد  اتیمال رنگیروغ و نفعالً د متأسفانه

 رانیا یدر جامعه کنون یندارد و کمتر کس یرنگ یفرقه رجو خواهانهیآزاد یشعارها گری. دختیر مانهیآن سبو بشکست و آن پ اما

 گذارد. یم یحرف ها و شعارها وقع نیبه ا

از  شتریتا ب دیریفاصله بگ رانیمردم ا هیخصمانه اش عل یها استیو س کایآمر خودتان باد. از یارزان یاسالم کیدمکرات یجمهور

 قضاوت خواهد کرد. خی. تاردیگناهان آلوده نکن یدامن خود را به خون ب نیا

 یدر آلبان نمجاهدی شده جدا عضو – زادهیعل یبخشعل

 

 

 

  همایش ویلپنت گردشگران در نیخواب سنگ
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 تازد یه ملت مب انتیخ ریهمچنان در مس یرجو

  1127 ریت 11 -نجات تهران  انجمن

 جالب است: کایآمر یصدا ینترنتیا گاهیدر پا ریت 7در روز شنبه  سیپار لپنتیدر و یرجو میمر نگیتیگزارش م عنوان

 ”در فرانسه یاسالم یتوسط مخالفان جمهور« آزاد رانیا»ساالنه  ییگردهما“

خلق هم  نیاز سازمان مجاهد یرا داخل آدم حساب نکرده و اسم یرجو میمر کایآمر یارابطه کالً صد نیگزارشات منتشره در ا در

 نگیتیحل مدر م کایکه نشان دهنده پرچم بزرگ آمر ییبرجسته شده و عکس ها ییکاینفرات آمر شتریگزارش ب نینبرده است. در ا

 است. دهیدرج گرد باشد یم کایمتحده آمر االتیو عنوان ا

 ت:کرده اند هم جالب اس افتیخلق در نیهنگفت از مجاهد یپول ها دیکاخ سف یها استیس انیب یکه برا یکسان یبرخ اظهارات

 را وعده داد. رانیا ”میسقوط رژ“ کایآمر ندگانیخواه مجلس نما یجمهور نیشیپ سییر جینگریگ وتین

رد و وعده ک دیها تأک میمجدد تحر یایام و احاز برج کایخروج آمر تیو مشاور ترامپ بر اهم ورکیوین نیشیشهردار پ یانیجول یرود

 صورت خواهد گرفت. رانیدر ا ”میرژ رییتغ“داد که 

 

 یمخالف جمهور یهابا حضور گروه« آزاد رانیا»در نشست  زیترامپ ن دنتیاز مشاوران پرز یانیجول ی: رودکایآمر یصدا

 کرد. یسخنران رانیا یاسالم

 کرد. دیا تأکه میتحر شتریهرچه ب دیدر ملل متحد بر تشد کایسابق آمر ریو سف کویزومکین نیشیفرماندار پ چاردسونیر لیب
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 رییفرستاد و صراحتاً وعده تغ امیپ یرانیظاهراً مخالفان ا ییگردهما نیبه ا زیاز تگزاس ن کایخواه کنگره آمر یپو عضو جمهور تد

 ژه برود.تهران ر یها ابانیدر خ یکرد که روز یدواریداد. او اظهار ام میرژ

ه چند ک ”یاسالم یجمهور یرانیمخالفان ا ییگردهما“تحت پوشش  ییجا یعنی –محل  نیاز ا ریغ یگرید یافراد در جا نیا قطعاً

و آشکارا دم از تحت  یراحت نیتوانستند به ا نمی –دهند  یرا تکان م رانیا یپرچم ها یرانیا ریعمدتا غ یهزار مخاطبان اجاره ا

 آن بزنند. یسرنگون یو دخالت در امور کشور برا رانیاملت  یصادفشار قرار دادن اقت

 .افتندیحضور  رانیا یاسالم یمخالف جمهور یهابا حضور گروه« آزاد رانیا»: چند هزار نفر در نشست کایآمر یصدا

ه لحاظ امپ را بکه دست امثال تر نستیآن ا جهیشود که نت یبه صورت مستمر مرتکب م یاست که فرقه رجو یانتیهمان خ نیا

 تینکه شخصکند. حال آ یقلمداد م رانیو آنرا خواست ملت ا دینما یباز م رانیملت ا هیعل یتیاقدام به هر جنا یبرا یاسیو س یغیتبل

از  ریغ یالماس یمخالف جمهور یروهایها و ن

 لیخلق هرگز از نقض برجام و تحم نیمجاهد

 ها استقبال نکرده اند. میتحر

چه گفت از  ییگردهما نیدر ا یرجو میکه مر نیا

برخوردار  یتیاهم نیاز کمتر کایآمر ینظر صدا

 یکه قطعا سراسر مزخرف و ب لیدل نیبه ا ستین

 یمعرکه کاره ا نیدر ا یرجو میربط گفته است. مر

 بوده که پول نینقش او و فرقه اش تنها ا ست،ین

 لفانابا عنوان مخ بونیتر کیو پول بدهد و  ردیبگ

 دهد. بیترت ”میرژ رییو تغ میتحر“ ییکایآمر استیس غیتبل یابر یرانیا

 کایآمر یاست که خواسته  2778در سال  یآغاز بحران هسته ا یهمان نقش مزدور یالملل نیدر صحنه ب یامروز فرقه رجو نقش

 .دیآغاز گرد رانیمصالح ملت ا نیتر یعال هیعل یمطرح شد و بحران ساز یرانیگروه به اصطالح ا کیبار در جلسه  نیاول
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 .رانیا یاسالم یمخالف جمهور یهابا حضور گروه« آزاد رانیا»در نشست  ییکایآمر یاسیس یها: حضور چهرهکایآمر یصدا

جان بولتون  رایهمان راستا بود که اخ در

 نگیتیدر م کایآمر یمل تیمشاور امن

 دینبا رانیخلق مطرح کرد که ا نیمجاهد

خود را  یاسالم سالگرد انقالب نیچهلم

 سیمشاور رئ یانیجول یو رود ردیجشن بگ

قبل از نقض برجام توسط  کایجمهور آمر

 نیمجاهد نگیتیبرجام در م یترامپ، رو

انداخت و ژست پاره کردن  هانخلق آب د

 آن را گرفت.

از  تیو حما اکیار مرگ بر آمرو شع یستیالیبودن و مبارزه ضد امپر سمیدر چپِ مارکس یبا ادعا یشود که سازمان یچگونه م یراست

ملت خود  هیلع انتیو خ یو مزدور دیآ یدرم یستیونیو صه یستیالیامپر یجناح ها نیدر خدمتِ راست تر نیمبارزه مسلحانه فلسط

 کی یامروز که دو رو یافراط یها یدر گذشته و راست رو یفرقه رجو یافراط یها یچپ رو اًرساند؟ قطع یرا به حد اعال م

 .رندیفرقه درس بگ نیاز سرنوشت ا ندگانیعبرت خواهد بود تا آ ی هیآشکار ما یِسیدگرد نیند و اسکه هست

ورطه  نیمنجالب و از ا نیاو بود که من از ا یازهایو نذر و ن ریخ یدعاها جهیمادرم را رحمت کند که اعتقاد دارم صرفاً در نت خدا

 .امرزدیرا ب دهیازگشتم. خدا روح همه مادران رنج کشب شیخو یذات شتنیکردم و به خو دایبار نجات پ انتیخ

 خدابنده میابراه

 

 

 

 



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

86 
 

 

جبران  یبرا یتالش فرقه رجو

 لپنتیو شیشکست نما

  1127 رتی 10 –نجات تهران  انجمن

کردن  ایاز مه ریبه غ یزیکه چ لپنتیو شینما وهابی – یونیصه پروژه

نبود  دیکاخ سف یخواسته ها حیصر انیب یبرا یرانیظاهراً ا بونیتر کی

از  یانعکاس مثبت داشت و استقبال ییکایوابسته به جنگ طلبان آمر یپروژه فقط در رسانه ها نیعمالً با شکست مواجه شد. ا

 صورت نگرفت. کا،یآنان به آمر نیتر کینزد یمطرح، حت استمدارانیس انیآن در م یشعارها

جهت  یزیبه اتهام برنامه ر شیدر سفارت اتر یرانیا پلماتید کیو  کیع بلژاالصل تاب یرانیزن و مرد ا کیخبرها آمده بود که  در

وع همزمان با سفر موض نیداده نشده است. ا رونیاتفاق تاکنون ب نیاز ا یشتریب اتیشدند. جزئ ریدستگ لپنتیو شینما هیاقدام عل

انان جنگ سخنر دیمورد انتقاد شد لپنتیو شیدر نماکه  ییاروپا هیاروپا اتفاق افتاد، همان اتحاد هیحادبه ات یجمهور روحان سیرئ

ال است س انیکه البته سال یفرقه رجو یبلندگوها کند. ینم یترامپ همراه یها استیقرار گرفت که چرا با س ییکایطلب آمر

الش کردند داخته و تپر ییرابطه به عقده گشا نیپردازند در ا یم وزیاز خود نداشته و فقط به رله مطالب امثال فاکس ن یاریاخت چیه

 لپنتیو شیبر شکست خفت بار نما اً یاروپا را تحت الشعاع قرار دهند و ثان هیبه اتحاد یرانیا هیبلند پا ئتیاوالً سفر ه اهویتا با ه

 سرپوش بگذارند.

عد از شکست د؟ درست باروپا داشته ان هیبه اتحاد رانیجمهور ا سیمخالفت را با سفر رئ نیشتریب ایدر دن یاناتیکه چه جر دید دیبا

 ؟بوده است یها تصادف یریدستگ نیا ایآ ان،ییبا اروپا شانیا یو مذاکره  یروحان یو همزمان با سفر آقا لپنتیو شینما

و  یاسیگره زد و با او از صحنه س نیسرنوشت خود را به سرنوشت صدام حس رانیکسب قدرت در ا یبار برا کی یمسعود رجو 

 ییکایجنگ طلب آمر انیسرنوشت خود را به جر یرجو میمر یخلق به رهبر نیاکنون تتمه سازمان مجاهد .دیحذف گرد یالملل نیب

 یانیفرد و جر چیه خداوند و حکومت بعث عراق در انتظارشان نخواهد بود. یرجو سعودبهتر از م یگره زده است که قطعاً سرنوشت

    قرار ندهد. گرانیعبرت د ی هیرا ما

 خدابنده میابراه                                                                                                         

 

 



 8۳شماره                                                                                انجمن نجات                                                                             

87 
 

 

 دیآن ها فرا خواهد رس یبا تالش خانواده ها، آزاد

 یدر دفتر انجمن نجات خراسان رضو یمالک یمحمدعلخانواده  حضور

 

  1127 ریت 11 - ینجات خراسان رضو انجمن

حاضر و با مسئول انجمن نجات خراسان  یدر دفتر انجمن نجات خراسان رضو ییو همسرشان محمود زهرا یمالک حانهیر خانم

رقه دربند ف رانیاز اس یمالک یداشتند. محمدعل دارید یمالک یبرادرش محمدعل تیوضع نیدر خصوص کسب خبر از آخر یرضو

 گرفتار است. یر بند مناسبات فرقه رجود کهسال است  02از  شیباشد که ب یم یدر آلبان یرجو

رقه ف ختهیو به هم ر یبحران طیشرا نیو همچن یتحت اسارت در آلبان یاعضا تیوضع نیاز آخر یانجمن در ابتدا اخبار مسئول

ق رساند. مسئول انجمن اظهار داشت: طب ییزهرا یو آقا یمالک یرا به اطالع خواهر محمدعل روهاین زشیو ر ییو موج جدا یرجو

 یچ شمیابر یمهد یرجو میباعث شده که مر 0از حد اوضاع فرقه در اشرف  شیب امتوخ ،یاز درون فرقه رجو دهیرس یخبرها

 جادیجلسات متعدد و ا یکرده با برگزار یسع یچ شمیبگمارد. ابر 0فرقه در اشرف  التیشوهر سابق خودش را مسئول تشک

 ن در مناسبات فرقه کند.اعضا را متقاعد به ماند یو روان یروح یفشارها

 یآلبان یبه رسانه ها دندیو آنچه خودشان آن را تجربه و د یجداشده از مناسبات داخل یاعضا یها یموج روشنگر گریطرف د از

سران فرقه حساس و معترض گردد و  یهم نسبت به عملکردها یکه دولت آلبان دهیمسأله باعث گرد نیهم کشانده شده است و ا

 .ستیعراق ن یکه آلبان دینما یادآوری یدگان فرقه رجوعمالً به سرکر
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 یاعضا یآزاد یبه خانواده ها و تالش شان برا یو همسرشان ضمن تشکر از زحمات مسئول انجمن دراطالع رسان یمالک خانم

 یزندان 0را در اشرف  انزانمیها دوباره عز نیدانم چرا ا یرا به کام ما خانواده ها تلخ کرده و نم یفرقه زندگ نیا “دربند گفتند: 

 یخواهند؟ چرا دست از سر آن ها برنم یپا به سن گذاشته چه م یمشت انسان ها کیها از جان  نیکه ا میدان ینم ما کرده اند؟!

به د. راحت خواهند ش گریآن ها د یبا انتقال اعضا از عراق به آلبان میکرد یشان را انتخاب کنند. ما تصور م ندهیدارند تا خودشان آ

 .”دیآن ها هم خواهد رس یماند و با تالش خانواده ها و انجمن نجات روز آزاد یشکل نم نیااوضاع به  میکن یهر حال ما فکر م

و همسرشان که از راه دور خود را به مشهد مقدس رسانده و به  یضمن تشکر از حضور خانم  مالک انیانجمن نجات در پا مسئول

و  در قلب و روح یاظهار داشت با توجه به زنده شدن مهر و عاطفه خانوادگ نیقیو  نانیبا اطم آوردند فیدفتر انجمن نجات تشر

که  یزمان رانایاز ت یریو تصو یبه صورت صوت یکه محمدعل یاز خانواده، بر اثر تماس دنسال قطع بو 06پس از  یجسم محمدعل

 یفرقه رجو یو جسم یذهن یاز بندها یمحمدعل دیشته مطمئن باشنکرده بودند با شما دا یزندان 0هنوز آن ها را به زور در اشرف 

 آزاد خواهد رساند. یایخواهد کرد و خود را به دن داینجات پ

نوشتن  ییتوانا شانیکه ا نیداشته باشند، با توجه به ا یدر قالبِ نوشته خطاب به محمدعل یدوست داشتند درد دل یخانم مالک البته؛

 .میانجمن نجات قرار ده تیما ارسال کنند تا در سا یو برا سندیبنو شانیخانواده از قول ا یضااز اع یکینداشتند بنا شد 
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