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از این همه دلتنگی 

 ام خسته شده

 
 انجمن نجات تهران

نامه خانم رقیه فرازیان فرد کهن به 

پسرش آقای فریدون ندایی )اسیر در 

 فرقه رجوی(

سالم فریدون جان، مدت هاست که از شما بی 

خبر می باشم و سال هاست که در انتظار 

 دیدارت به سر می برم. 

فری جان، شما این قدر بی وفا نبودی. همیشه 

رم در جمع خانواده و دوست دا"می گفتی: 

 "برادران و پدر و مادرم باشم.

تأسفم از این است که این همه سال را در انتظار 

را بر ما سخت و طوالنی کردی. پسرم آیا می 

دانی که چند هزار نفر از دوستانت از فرقه جدا 

شده اند، آیا خبر داری یا نه؟ چرا اقدام به فرار از 

سرم باالتر فرقه ی جهنمی رجوی نمی کنی؟ پ

از سیاهی رنگی نیست، یک دفعه تصمیم بگیر و 

عزمت را جزم کن و از این گروه خیانتکار جدا 

شو. چرا شما به حرف این فرقه ی جنایتکار 

 مانده ای و آن ها را به ما ترجیح داده ای؟

تأسفم از این است که شما بچه ی مهربان و با 

وفایی بودی، چرا یکباره ما را به فراموشی 

سپردی؟ فری جان پدرت مدت هاست که 

مریض می باشد و هر لحظه عکس تو در مقابل 

چشمانش می باشد. هر کسی که به دیدن پدرت 

می آید پدرت اول درباره ی شما صحبت می 

پسرم فریدون مرا تنها گذاشته "کند و می گوید: 

 "و رفته، نیامده و سراغ مرا نمی گیرد.

چه ی با پسرم فریدون ب"پدرت می گوید: 

محبتی بود و هست ولی نمی دانم چرا این قدر 

ما را در انتظار دیدنش می گذارد و احوالی از پدر 

 "پیر و بیمارش نمی پرسد.

فریدون جان از شما خواهش می کنم، ترا به خدا 

اگر آن گروه منحرف شما  را از خدا دور نکرده 

باشند بیا و حرکتی کن و پدر ناتوان و مریض و 

مانده و دل شکسته ی خود را مرهم روح مادر در

و روان باش. حرکتی کن و به طرف خانواده ات 

برگرد. از هر لحاظ خیالت راحت باشد، شما 

تأمین جانی و مالی می باشی. فری جان تمام 

افرادی که از فرقه جدا شده اند مشغول زندگی، 

کار و خانواده می باشند و در ایران هیچ گزندی 

ه و حمایت هم شده اند. شما به آن ها نرسید

دروغ پردازی ها و اراجیف رجوی ها را نپذیر. آن 

ها برای ماندگاری و به حکومت رسیدن 

خودشان، شما را فدای خود کرده اند و نابود می 

 کنند.

فری جان، من مادر هستم و نمی خواهم شما را 

گول بزنم، به حرفم گوش کن. به خدای یکتا 

ا می خواهم خود را رها جانم فدای توست. از شم
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سازی و به وطنت بازگردی. شما خطایی نکرده 

ای، شما یک سرباز جنگجوی وطن بودی و 

برای وطنت به جنگ رفتی، پس به خودت بیا و 

از هیچ چیز و هیچ کس هراس نداشته باش و به 

 آغوش گرم وطن و خانواده بازگرد.

فری جان خیلی دوستت دارم. فرزند عزیزم از 

خواهم آن قدر به من عمر بدهد که ترا خدا می 

و آزادیت را ببینم و در آغوش بگیرمت و در جمع 

خانواده باشی و از آن صحبت های شیرین 

 گذشته که می کردی برایمان بازگو کنی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فری جان؛ پدرت و برادرانت و اهالی خانواده 

روزشماری می کنند و منتظر آمدنت می باشند. 

خواهش می کنم آرزوی دیدارت را از ما  از شما

دریغ نکن، خدا نگهدارت باشد. از خدا می خواهم 

که سالمتی داشته باشی و به فکر آینده ی خود 

باشی. فری جان برادرانت هر کدام به نحوی از 

تو می خواهند که خود را از این مهلکه جدا کنی 

و به فکر آینده ات باشی و مشتاق دیدارت می 

 باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 حضور گرم و صمیمی خانم ندایی در جمع خانواده ی نجات
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 خانم ندایی در فراق فرزندش گریه می کند و می گوید:

همیشه فریدون در نامه هایش می نوشت می خواهم وقتی از اسارت عراقی ها بازگشتم 

 ما را سرحال و سرزنده ببینم.همه ش

 فریدون دوست نداشت حتی مورچه زیر پایش را آزار دهد.

تا جان دارم در مسیر نجات پسرم حرکت می کنم. کمربند همت را بسته ام و می خواهم 

 پسرم از این فرقه ی پلید نجات پیدا کند. همه ی خانواده از پسرم حمایت می کنیم.
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انجمن نجات تهران   - زادهیعل یبخشعل

 8989مرداد 

 اتیکه مصادف است با عمل میهست یامیا در

 نی)مرصاد(. هر ساله در چن دانیفروغ جاو

 ،یپوشاندن خفت و خوار یبرا یرجو ییروزها

تا آن  دهدی م لیرا تشک ییگفتگوها مراسم و

 تیکند. واقع هیو توج ریتعب یروزیشکست را به پ

 نیاز بزرگتر یکی دانیکه فروغ جاو نستیا

 رانیبه ا یرجو مسعود یها و حماقت ها انتیخ

بود  یسازمان یحال به اعضا نیو در ع یرانیو ا

 گاه چیآنان را داشت. ه یرهبر یکه ادعا

 یبانشود باعث و  یجسارت نداشت که مدع

 شهیشکست خودش بوده است بلکه برعکس هم

و شکست را  دادندی تاوان م دیبا چارهیب یروهاین

  .گرفتندی به گردن م

و حماقت، چرا مانند  انتیخ مییگوی چرا م حاال

 !حماسه؟ مییگوی نم یرجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکه مسعود رجو یزمان طیبه شرا دینگاه کن شما

کرد و همه  یانداززبونانه را راه  اتیعمل نیا

 یانتحار اتیعمل کینفرات را به قتلگاه و به 

است  ریکم نظ خیبزرگ که نمونه اش در تار

 رانیا نیفرستاد. هم زمان با قرارداد آتش بس ب

و رنج دو  یزیو عراق که به هشت سال خون ر

 دهیمورد د کیابعاد  نیدر ا داد،ی ان میملت پا

درون  ریم با تعداد مرگ و اسیام که در ق

بودند )تلفات درون  هیشب یو درون حزب یسازمان

دسته  یها یمنظورم است( و آن خود کش یحزب

 دیبود. اجازه بده ییکایدر چند فرقه آمر یجمع

مختصر ابتدا به آن موضوع  یلیصورت خه ب

که  یبه ابعاد فاجعه ا ترتا به میکن یاجمال ینگاه

 .میببر یوجود آورد په ب یرجو

 

 تا اشرف انیاز گو
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جونز در  میج ییکایمرفرقه آ نمونه

 انیگو

بود که با افکار  یفرقه مذهب کیجونز رهبر  میج

 یپوچ و عقب افتاده خود جان مردم را به باز

با دادن  انایندیا التیاز ا یجونز مرد مزیگرفت. ج

از مردم  یعده ا «دیسف»و  «اهیس» یوعده برابر

برد.  انیو به کشور گو دیرا به دنبال خود کش

به  مرا در اعتماد مرد ریثأت نیرشتیکه ب یعامل

 :قرار است نیداشت از ا یو یحرف ها

 یدهه هفتاد اوج نژادپرست لیشصت و اوا دهه

بود. مردم از توهمات و عواقب  کایآمر یها

 یخسته بودند. جونز هم مثل تمام تنامیجنگ و

و  یتیهو یدر جهان در ب کیدئولوژیرهبران ا

از خود  مردم، خود را مطرح کرد و یسردرگم

از آب گل آلود  گریساخت و به عبارت د تیهو

 یدئولوژیعنوان رهبر اه ب اگرفت و خود ر یماه

 .نمود یمعرف لیاصطالح ناب و اصه ب

وعده جامعه  یموعود را داد )رجو نیسرزم وعده

در  ی( و با سخنراندادی م یدیطبقه توح یب

 نیخودش موسوم به معبد مردم و هم یسایکل

از مردم را دور خود  یادیتعداد ز ایرنفیطور در کال

 شیها یاز سخنران یکیدر  یجمع کرد و حت

 دینیاگر وجود خدا را در من بب"گفت:  نیچن

و از  "ندارد یاشکال

 یم گرید ی هیزاو

که  دید نیتوان چن

 یجونز ادعا شیکش

کرده است  یم ییخدا

هم متناسب  ی)رجو

با زمان خودش را امام 

 .(کردی م یزمان معرف

 یفراتر یقدم ها یبعد یها یدر سخنران جونز

ماندن  یجا گرید کایبرداشت و عنوان کرد آمر

مهاجرت  یموعود نیبه سرزم دیو ما با ستیما ن

و نه از  میداشته باش یمال یکه نه دغدغه  میکن

روز همه را  کی جهی. و در نتمیبترس یبمب اتم

به دور خود جمع کرد و فرمان هجرت داد 

که افرادش را به عراق و به  ی)همانند رجو

منتقل  ،شد دهیکه بعدها اشرف نام یاردوگاه

 .(کرد

جونز و افرادش به عمق جنگل  هجرت

کوچک در  ی)کشور انیگو یها

 ی(جنوب یکایآمر

 ای انیگو یبعد رفتن به جنگل ها بالفاصله

 نیهمان سرزم ایخود و  یاهاؤیشهر ر انا،یگو

 "اونجونز ت"موعود را ساخت و نامش را 

به نام  یفاضله ا نهیمد یمدع ی)رجو .گذاشت

( جونز شروع به فرستادن .شهر اشرف شده بود

شهر به  نیگرفته شده از ا ییویدیو ریتصاو

را به سمت خود  یشتریکرد تا مردم ب کایآمر

اشرف  یها لمیکرد و ف یکه رجو یبکشد )کار

 فرستاد تا از آن یم انیرانیو جوامع ا رانیرا به ا

 .(دست آورده ب یمال تیاها حم

 

 جونز مزیدر فرقه ج یدست جمع کشتار
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 اتیدر عمل یدست جمع کشتار

 یفرقه رجو دانیفروغ جاو

 

ماه از ساخته شدن شهر  ازدهی یده ال هنوز

به  "جونز تاون"از  ینگذشته بود که گزارشات

که  یداد کسان یکه در آن نشان م دیرس کایآمر

که  نیقصد خروج از شهر را دارند عالوه بر ا

کنند بلکه شکنجه  ینم افتیدرکار را  نیاجازه ا

 یبا کسان یکه رجو یکار قاًی)دق .شوند یهم م

 کرد،ی شدن از فرقه را داشتند م اکه قصد جد

 ،یو جسم یروح یو شکنجه ها یابتدا زندان

 کتاتوریدادن به د لیبه قتل و تحو دیسپس تهد

و  نیشدن معترض ستیسربه ن هیعراق و النها

 (انیناراض

که به فرقه  یافراد یتینارضا در ادامه گزارشات 

ها به  جونز ملحق شده بودند، بستگان آن

 یاسیرفته و دست به دامن مقامات س "انیگو"

که  "انیرا"سناتور به نام  کی کایدولت آمر

بود را به همراه  ریدخترش در همان فرقه اس

 .فرستاد "جونز تاون"از خبرنگاران به  یتعداد

و همراهانش  انیرا یسر و صدا یاز ورود ب بعد

شهر که ابتدا با استقبال جونز همراه بود  نیبه ا

رفتند تا مقدمات فرارشان را  انینزد را یعده ا

و  دیخبر به گوش جونز رس نیفراهم کنند که ا

را داد. قتل سناتور  همانانیبالفاصله دستور قتل م

خبرنگاران و مراجعه کنندگان به سناتور  ان،یرا

به اشرف و  ایساریاز کم یکه وقت ی)همانند کسان

 انینظام یبرخ بعضاً ایآمدند و  یم یبرتیل

آمدند و  یسرزده م یدهایبازد یکه برا ییکایآمر

ی ها مراجعه کرده و کمک م به آن یتعداد

بعد  قهیدق ی( سییچه شباهت ها ، واقعاًخواستند

 یلیبود وضع خ دهیکشتار، جونز که د نیاز ا

 شیپ کرد یطور که فکر م شده و آن رابخ

اول »نرفته است، مردم را جمع کرد و گفت: 

تا با هم  دیبخور انوریکودکان و بعد خودتان س

  !«میریبم
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 دستور جونز، شهر نیدو ساعت بعد ازا یال کی

 .ماند یجنازه باق 5211جونز با  یاهاؤیر

 واقعاً یشوک آور است ول تانیکه برا دانمی م

و  است. فرقه ها همه مثل هم هستند نیهم

 یانجامد. رجو یها به کشتار افراد م عاقبت آن

باعث  دانیفروغ جاو اتیهم در صحنه عمل

خودش شد.  یروهاینفر از ن 5111کشته شدن 

ابعاد  ینفر بود ول 5912 دادندی که م یآمار

. از آن طرف هم ودها ب نیاز ا شتریفاجعه ب

 یعنیبودند که از طرف مقابل  یخودشان مدع

 یمن، رجو یرا کشته اند. خدانفر  11111 رانیا

 11111از  شیکه ب گفتی هم م یبا چه افتخار

 خواستی نفر از هموطنانش را کشته است. بعد م

 .اوردیبه ارمغان ب یمردم آزاد یبرا

 

 جونز مزیفرقه ج انیقربان

 

فروغ  اتیدر عمل یفرقه رجو انیقربان

 دانیجاو

ه مردم مگر متعلق ب نینبود! آخر ا یکردن باور

 یها ب نسبت به آن قدر نیکره ماه بودند که تو ا

احساس بلکه تشنه  ینه تنها ب ؟یاحساس بود

کورکورانه و در  یتأ. به چه جریخونشان بود

حماقت محض افراد خودت را به کشتارگاه 

 یکه دار یدانستی تو نادان نم یعنی ؟یفرستاد

 یدانستی نم یعنی ؟یشو یم یتیمرتکب چه جنا

صفر  ها اتیمدل عمل نیدر ا یوزریکه امکان پ

چرا  یوجود ندارد؟ راست یشانس چیاست و ه

به صحنه و  ینرفت نیخودت سوار بر ماش

 ؟یعهده نگرفته ب کیرا از نزد یفرمانده

االت محرز، ؤس نیپاسخ دادن به ا یجاه ب چرا

خفت بار را به گردن  اتیشکست عمل ریتقص

چه که در تنگه به فکر زن و ب یانداخت روهاین

همه  نیخودشان بودند. حاشا از ا یها

 یامروز هم در صحبت ها نی. تا همزمیشارالتان

است که باعث شکست در  یمدع یدرون سازمان

به نام مرصاد  رانیا رکه د دانیفروغ جاو اتیعمل

 .خودش بود یروهاین شود،ی شناخته م
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جونز هست؟ دنائت  میو ج یرجو نیب یتفاوت چه

تفکرات  زم،یو شارالتان یو رذالت و حقه باز

از  یآلوده به حقه و کلک، و مخلوط یمذهب

تا  شدی م یکه عامل ینیتوهمات و خود بزرگ ب

جان هزاران انسان مثل آب خوردن گرفته شود. 

پوچ و تفکرات  یباورها گرید ییاز سو

و خسته از مشکالت  وهممت یو اذهان یرمنطقیغ

 ماتیها تصم شد که انسان یباعث م یزندگ

 زیکه خود من ن رندیخود بگ یدر زندگ یتباهاش

اشتباه  یمیتصم یها بودم و در زمان از آن یکی

 یهم برا یادیز یلیگرفتم که باعث مشکالت خ

و  انیخانواده و اطراف یخودم شد و هم برا

 نهیزم نیموجود در ا یها ! خسارتشاوندانمیخو

قلم  کی ست،یهرگز قابل جبران ن میدر زندگ

به  دیبر باد رفته. حال بنگرو عمرم  یجوان

که عمرشان را از دست دادند و خانوده  یکسان

خود گذاشتند  یهست در عزا ایرا که تا دن ییها

خبر از  یکه ب ییهم خانواده ها و بعضاً

ها اطالع نداد  هرگز به آن یکه رجو زانشانیعز

سرشان  ییکجا هستند و چه بال زانشانیکه عز

 نه رشادت  دانیوفروغ جا اتیعمل ت.آورده اس

 

 

 

 

 

 

 

 

و  انتیو نه حماسه، بلکه خ یبود نه قهرمان

را انجام داد و  بود که آن یحماقت محض رجو

 یو حماقت پاسخگو انتیدر قبال آن خ گاه چیه

 هینشد. نه تنها پاسخگو نشد بلکه بق یکس چیه

تا  کردی م یو طلبکار دانستی را هم مقصر م

 یو نم جرم میگوی جرم خودش را بپوشاند. م

 نیبه گناه معتقد نبود کما ا یرجو رایگناه ز میگو

نداشت. در اصل  یاعتقاد نیجونز چن میج که

ی ارزش م نیرهبران فرقه ها خودشان را باالتر

دست  یسقف به هر کثافت کار نیا ریو ز دانند

و فراموش  زیداستان غم انگ نیا و.زنندی م

 ین ماجراآ اده یادامه دارد و هر ساله ما ب ینشدن

و  یرانیوحشتناک که باعث کشته شدن هزاران ا

و  میروی فکر فرو مه ب یقیهموطن شد دقا

با فرقه  یهمراه که نی. امیینما یم یریگ جهینت

 سکیدارد و ر یخطرناک اریها عواقب بس

خانواده  یاعضا یمتما ریبا آنان دامن گ یهمراه

که فقط خسارت وارد  کاشی مان خواهد شد. ا

 یطور نیسفانه اأمت یخود فرد بود ولشده به 

ها  یلیخ ریو تبعات آن دامن گ عاتیو ضا ستین

 .شود یم ریشده و جبران ناپذ
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آزاده، آزادی 

 حق توست.
 

 

  انجمن نجات تهران

فاطمه از مصاحبه با خانم  یقسمت

آزاده صبوری خانم مادر  محبتی

 (یدر فرقه رجو ری)اس

ازدواج کرد.  دخترم پس از اخذ دیپلم،

همراه با همسرش آقای کاوه پورهمدانی 

برای اشتغال به همدان و از آنجا به 

کرمانشاه و سپس به سلیمانیه رفتند. در 

سلیمانیه دو نفر دنبالشان می آیند که 

ببرندشان به شرکتی که قرار بوده 

شاغل شوند در حالی که آزاده و کاوه را 

به به قرارگاه اشرف می برند. در اشرف 

آزاده و شوهرش می گویند اگر یک ماه 

اینجا باشید برای شما پناهندگی اروپا 

می گیریم. آزاده و همسرش را از هم 

 جدا می کنند. 

بعد از سه سال کاوه اعتراض می کند و 

می گوید می خواهم آزاده را ببینم. به 

کاوه جواب می دهند که آزاده از تو 

ه طالق گرفته. آن ها نمی گذارند کاو

آزاده را ببیند. کاوه هم از فرقه جدا می 

شود و به کمپ آمریکایی های می رود و 

بعد به اروپا می رود و اینک در اروپا 

 ساکن است.

طبق اطالع حاصله، آزاده در مقر 

مجاهدین در آلبانی است و من 

تاکنون موفق به مالقات فرزندم 

نشده ام و هیچ خبری از وضعیت 

 او ندارم.

 

به فرزندش  فاطمه محبتیم خان امیپ

آزاده جان من ترا  :خانم آزاده صبوری

خیلی دوست دارم. خودت می دانی که 

به خاطر تو از جوانی ام گذشتم. 

همسرت کاوه سال هاست که از 

مجاهدین جدا شده و در اروپا زندگی 

می کند. کاوه ترا خیلی دوست دارد و به 
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خاطر تو با مسئوالن کمپ درگیر شد. به 

همسر و زندگی خودت باش. تالش  فکر

کن که از اسارت نجات پیدا کنی و به 

دنبال زندگی با همسرت برو. شما 

همسرت را خیلی دوست داشتی، به 

 خاطر او هم که شده خودت را رها کن.

من و دو برادر و دو خواهرت منتظرت 

می باشیم و آرزوی دیدن روی ماهت را 

م داریم. اگر به ایران برگردی روی چش

همه ما جا داری. نگران بازگشتت به 

ایران نباش. در ایران هیچ مشکلی 

برایت پیش نمی آید. اگر هم نگران 

 هستی هر جای دنیا که دوست داری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برو، فقط خودت را از اسارت مجاهدین 

نجات بده و خبر سالمتی ات را به ما 

 برسان. 

آرزوی ما خوشی و استقالل شما در 

ی باشد. دوست داریم در زندگی م

زندگی آزاد باشی و به هرچه که دوست 

داری برسی. ما همیشه منتظر بازگشتت 

هستیم. ما را فراموش نکن. همه 

دوستت داریم. لحظه ای نیست که از 

نظرم بیرون روی. تنها آرزویم دیدن 

 روی آزاده عزیزم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش آزادی بر دیوار اسارت

89 



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8989مرداد –پایگاه خبری هابیلیان 

سالروز  گر ی تداع گذرد، ی که بر ما م ییها روز

 رانیاز ا یو مسعود رجو صدر ی فرار ابوالحسن بن

از چند و چون  یو در خوانش یرو  نیاست. از ا

از  یبهروز مدرسشنود با  و  گفت داد،یرو نیا

 میفرار را به شما تقد یمایخلبان هواپ انیآشنا

انقالب و  پژوهان  خیکه تار آن دی. اممیکن ی م

 .دیو مقبول آ دیمندان را مف  عالقه معمو

از کجا و چگونه با سرهنگ خلبان بهزاد 

 یو او را چگونه فرد دیآشنا شد یمعز

 د؟یافتی

رفتم، سرهنگ  ییهوا یرویکه من به ن یزمان

سال بود که از  کیحدود  یخلبان بهزاد معز

ده منتقل و از همان ابتدا فرمان رازیتهران به ش

هفتم  گاهیدر پا C.521 ی ها مایگردان پرواز هواپ

 .شده بود رازیش یترابر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟یدرچه سال

 کیرفتم و او  ییهوا یرویمن به ن 5211 سال

 یها  آمده بود. بچه رازیسال قبل از آن به ش

باسواد و  ر،یگ آدم سخت گفتند ی م یمیقد

 است که خود یموضوع نیاست. البته ا یمنضبط

 یاست موقع ادمی. دمیها به آن رس من هم بعد

! دیجو  یرا م شیها  لیسب شد، ی م یکه عصبان

 ی چهره شهیبود و هم دهیخنده او را ند یکس

داشت. در  یگفت عبوس شود  یم یو حت یجد

 یها  گذراندن دوره یها برا  خلبان امیآن ا

. سرهنگ شدند ی اعزام م کایبه امر یآموزش

ستاد به  یراندن دوره فرماندهگذ یهم برا یمعز

برگشت و در ستاد کل  13رفت و در سال  کایامر

شد. سه روز در  اتیمعاون عمل ،ییهوا یروین

و با  رفت  یم یترابر کمی گاهیهفته به پا

 .رفت  یم یپرواز تیبه مأمور C.521 یمایهواپ

 

 

 

 پنهان شده بودند مایهواپ یریآن دو در اتاقک سوختگ
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چه شد که به عنوان خلبان شاه انتخاب  

 شد؟

 یرویستاد کل ن اتیآن زمان فرمانده عمل در

 کمی گاهیو فرمانده پا نیآذربرز مساریت ییهوا

اجازه  یبودند. هر کس یافضل ریام مساریت یترابر

 ردیرا به عهده بگ یخانواده سلطنت ینداشت خلبان

مورد  یها فقط عده خاص  تمام خلبان نیو از ب

که  یدربار بودند از جمله سرهنگ معز دییتأ

کند  دایراه پ یر سلطنتزود به دربا یلیخ انستتو

 نیدر ع یو خلبان مخصوص شاه شود. معز

کارشناس مطلع به  کیها به عنوان  حال، بار

 و همان سخت دیخر  یم مایو هواپ رفت ی اروپا م

 یهم داشت. و یرا در مورد مسائل مال یریگ

 717رسان   سوخت یها مایهواپ دیپس از خر

د. شاه ابتدا فرمانده گردان و سپس معلم خلبان ش

 یاختصاص نگیبوئ یمایهواپ کی امیا نیدر ا

با همان  17 ید 32ها در  و بعد دیخود خر یبرا

 .از کشور به مصر و سپس به مراکش فرار کرد

نام  نیکه شاه مایهواپ نیبا ا یمعز سرهنگ

حرکت، از او  نیبازگشت و ا رانیداشت، به ا

ساخت.  رانیو طرفدار ملت ا یانقالب یا  چهره

قهرمان و  یمه به سرهنگ به عنوان فردحاال ه

و به او احترام  کردند ی متعهد به انقالب نگاه م

با  تاًیهم موجب شد نها نی. همگذاشتند  یم

 بتواند کار خود را انجام دهد و نانیکمال اطم

 .هم به او مشکوک نشود یکس

در دوره جنگ چه نقش  یسرهنگ معز 

 داشت؟ یگاهیو جا

 یاجتماع یها  شجنگ مثل همه بخ لیاوا

هم انجمن  ییهوا یروین گاهیکشور، در پا

 نیدر ا یشده بود. سرهنگ معز لیتشک یاسالم

داشت و مورد احترام و  ییباال اریبس گاهیجا انیم

تصورش را هم  یحت یاعتماد همه بود و کس

 انتیخ نیچن یکه او ممکن است روز کرد ی نم

به کشور  یبزرگ بیرا مرتکب شود و آس یبزرگ

 .زندب

 یریشگیقابل پ هیقض نیبه نظر شما ا

 بود؟

 یاز اعضا ییکه سروان خلبان موگو یروز بله،

 C.521 و خلبان گاهیپا یوابسته به انجمن اسالم

و  هیماجرا تجز نیبه اروپا فرار کرده بود، اگر ا

به  ییو فرار موگو شد ی م یابی  و علت لیتحل

و  گاهیپا یمسئوالن باال یعنوان هشدار برا

مسعود  شد،  یم یتلق یاسیس دهیعق ایحفاظت 

که دستش  - نیمنافق تکاریجنا رکردهس یرجو

آلوده شده  گناه ی ها هزار نفر افراد ب  به خون ده

از  طور نیاز افراد خائن ا یا  با کمک عده -بود

 .شد  یخارج نم یکشور به راحت

و  یاجتماع طیشما از شرا لیتحل 

 ست؟یآن برهه خاص چ یاسیس

و  جمهور  سیبه عنوان رئ صدر  یانتخاب بن با

 رانیا هیبعد هم شروع جنگ ناجوانمردانه عل

و  یبحران طیبعث عراق، کشور شرا میتوسط رژ

و سپاه هنوز  دیکرد. ارتش از هم پاش دایپ یبد

 نینکرده بود. در چن دایپ یسر و شکل درست

حمالت دشمن را دفع و  دیمسئوالن با یطیشرا

همه  عتاًیو طب کردند  یدفاع م باز کشور و انقال

 تیتقو یصرف فراهم آوردن تدارکات برا ها روین

 ،یبحران تیوضع نی. اشد ی جنگ م یها  جبهه

ضد  یها  تحرکات گروه یرا برا یمناسب نهیزم

خلق  نیفراهم آورد و سازمان مجاهد یمردم

گسترده زد و عمالً با حکومت  یها دست به ترور
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پرداخت. من  مسلحانهبله به مقا یاسالم ینوپا

 سیبه عنوان رئ صدر ی علت اختالف بن قتاًیحق

وفادار به  یها رویو فرمانده کل قوا با ن جمهور 

و  دانم ی نظام و فرماندهان سپاه پاسداران را نم

 دانم  یم یموضوع ندارم، ول نیاز ا یقیدق لیتحل

 خلق، افراد حزب نیاو از مجاهد تیکه حما

شدت   را به یسالمانقالب ا و مؤمن به یالله 

آزرده خاطر کرد و سرانجام هم موضوع عزل او 

آرا  تیمطرح و با اکثر یاسالم یدر مجلس شورا

موافقت  یرأ نیشد و امام هم با ا بیتصو

که عرصه را کامالً به خود تنگ  صدر ی کردند. بن

از کشور  نیو مجاهد یبا کمک رجو د،ید ی م

 .ختیگر

در مقام  صدر  یظاهراً عملکرد بن

در  یپ یها  کل قوا و شکست یفرمانده

ها با او   مخالفت شتریعلت ب ران،یا یپ

 د؟یدار یدگاهیباره چه د نیبود. در ا

 یپ  در ی پ یها  شکست ،یاریحال بس هر  به

ی بن انتیخ جهینبرد نت یها  را در جبهه رانیا

هم طرفدار او  یا  . البته عدهدانستند ی م صدر 

در  یله به تفرقه و دودستگأمس نیمبودند و ه

  یدر سراسر کشور دامن م رانیا یها روین نیب

بر اوضاع،  جیبس یها روی. با تسلط سپاه و نزد

ها   که تا مدت یطور  کرد، به رفرا صدر ی بن

از محل سکونت او نبود! ارتش هم هنوز  ینشان

طرفدار سلطنت  یها روینشده بود و ن یازسپاک

 ینیرزمیخود را به شکل ز یها  تیشاه هم فعال

ها هم  ها و نهاد  و در سازمان دادند ی انجام م

 .نفوذ کرده بودند

 یچگونه طراح صدر ی نقشه فرار بن 

 شد؟

 میدر رژ یکه اشاره کردم سرهنگ معز همانطور

از  یاریدر دربار رفت و آمد داشت و بس یپهلو

 انیچون ارتشبد طوفان ،یمقامات ارتش شاهنشاه

 ینظام حاتیکالن تسل یها انعقاد قراردادمسئول 

دربار و اسداهلل علم با او مراوده داشتند و  ریو وز

 گرداندنها خلبان آنان بود. او پس از باز در سفر

 نانیاز مراکش، مورد اطم نیشاه یمایهواپ

خود را  یپا یقرار گرفت و توانست جا ونیانقالب

 .محکم کند

باط خلق ارت نیچگونه با سازمان مجاهد

 شد؟ دهیکرد و نقشه فرار چطور کش دایپ

او با سازمان  یریگ  واقعاً نحوه ارتباط من

 یموضوع برا دی. شادانم ی خلق را نم نیمجاهد

از  یمن اطالعات یروشن باشد، ول یتیمقامات امن

طلب بود که   سلطنت یبابت ندارم. او فرد نیا

که متحول شده جا  یحاال خود را به عنوان کس

مقامات قرار گرفته بود.  یمورد اعتماد برخزده و 

وجه  چیاز انقالب به ه شیپ یاست معز یهیبد

نداشت،  یشاه و خاندان سلطنت میبا رژ یمخالفت

و خلبان  گرفت ی ها قرار نم  واال مورد اعتماد آن

. به نظر خود من، او شد  یها نم  مخصوص آن

غرب تماس  یاطالعات یها  ها با سازمان بار

 نیتر  یاسیبود و حضور خواهرش در سگرفته 

 نیگواه بر ا نیتگزاس، بهتر التیدر ا کاینهاد امر

مشخص و  یا  نکته است که سرهنگ با برنامه

برگشت و هرگز نسبت به  رانیشده به ا نییتع

 نینداشت. هم یا  تعهد و عالقه یانقالب اسالم

وصل شود و  نیهم باعث شد به سازمان مجاهد

را  صدر  یو بن ینقشه فرار رجو ها  همراه با آن

 ن،یقیبه  بیقر مالبکشد و اجرا کند. به احت

و  گاهیبه داخل پا یو رجو صدر ی نقشه ورود بن

آن تا مقصد فرانسه، کار  اتینقشه پرواز و جزئ
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 فیو همدستان او بود و ط یسرهنگ معز

 یخلق و عوامل نظام نیاز مجاهد یمیعظ

 دهیچیالعاده پ  فوق اتیعمل نیدر ا ییهوا یروین

 نیانجام چن یکردند. برا یو گسترده همکار

 یعوامل متعدد دیبا یا  و گسترده دهیچیپ قشهن

 یتا کادر فن گاهیپا یو حراست ورود یاز دژبان

ها از چند روز   . آنکردند یم یپرواز و... همکار

 گاهیزرد رنگ، در پا یکامارو لیاتومب کیقبل با 

را  یتوجه کس گریتا د کردند  یآمد م و  رفت

 یعاد زیهمه چ اتیجلب نکند و در روز عمل

هم در  ینشان  آتش نیماش ی. تعدادندجلوه ک

 اتیتا چنانچه عمل شوند ی مستقر م گاهیاطراف پا

را از مهلکه  یو رجو صدر  یلو رفت، بتوانند بن

سازمان  یاز شاخه نظام ینجات دهند. گروه

ی بن مراقب نیسنگ یها  هم با سالح نیمجاهد

ها بتوانند به داخل   بودند تا آن یو رجو صدر 

 نیکه در ا ییها  یاز نظام یبروند. برخ گاهیپا

رادار  یها  ستگاهیدر ا کردند،  یم یپروژه همکار

ها در   . آنکنند ی م جادیپرواز اختالل ا ریمس

 ستگاهیرا در ا ییها  جعبه ات،یلحظه شروع عمل

 یگذار  جا بمبآن کنند ی و اعالم م گذارند ی م

 یمایهم هشت فروند هواپ یا  شده است. عده

 بیتا تعق اندازند ی را از کار م  F9 ی  شکار

 ها مایهواپ نیشود. ا رممکنیغ یفرار یمایهواپ

و عمالً با  آمدند ی به کار م اریدر دوران جنگ بس

 .از رده خارج شدند انتیخ نیا

وجود  مایهواپ بیپس عمالً نه امکان تعق

ی را ثبت م یزیها چ و نه رادار داشت

 ست؟ین طور نیا کردند، 

پنهان  مایهواپ یریگ دو در اتاقک سوخت آن

از کار افتاده بودند.  ها  نیشده بودند. همه ا

که سرهنگ  -فرخنده  لیسرهنگ ناوبر اسماع

جلوه بدهد  طور نیا کند  یم یسع یلیخ یمعز

ود خ یمنزل سازمان  - که او از ماجرا خبر نداشته

. دهد ی قرار م یو رجو صدر  یبن اریرا در اخت

 یاز قبل طراح قاًین پرواز دقیمراحل مختلف ا

 رترید یشده بود. قرار بود نقشه فرار چند روز

به  یانجام شود، اما حکم انتقال سرهنگ معز

 شوند  یها مجبور م آن جهیدر نت دیآ ی م رازیش

  یکنند. بن یمرداد عمل 2نقشه خود را در شب 

و  شوند  یپنهان م بوس ی نیدر م یو رجو صدر

حرکت  مایبه سمت هواپ یاز محل منازل سازمان

 یبازرس ستیو ا ی. مشکل بزرگ نگهبانکنند  یم

را  ها  نیداخل ماش شهیها هم  بود. نگهبان گاهیپا

کارت  قیدق یو بعد از بررس کردند ی م یبازرس

ی مخروج  ایها اجازه ورود  افراد به آن ییشناسا

که  یسرهنگ معز دنیاما آن شب با د دادند، 

مطرح  یفرد قهرمان انقالب کیحاال به عنوان 

به  د،یو بدون بازد کنند ی کار را نم نیشده بود، ا

در  ی. سرهنگ معزدهند ی او اجازه ورود م

 نیکرده است خلبان حس یخاطرات خود سع

را هم از  یلیوک ژنیو مهندس پرواز ب یاسکندر

که  یجلوه دهد، در حال اطالع ی ب اصل ماجرا

و  یکه رجو بوس ی نیها با همان م  همه خلبان

 مایهواپ یدر آن پنهان شده بودند پا صدر  ینب

اول  یو رجو صدر  یبن ،یمعز که نیرفتند، نه ا

 .ها ملحق شوند  بروند و آن دو نفر بعداً به آن

  

با لباس  صدر ی و بن یرجو 52:21ساعت  در

است در  یهی. بدشوند  یرمپ پرواز مپرواز وارد 

دشوار است.  اریبس ها  افهیق صیتشخ یکیدل تار

 شود  یاعالم م یهنگام از پست فرمانده نیدر ا

در  33:21 یساعت جلوتر و به جا کیکه پرواز 

و  صدر  یانجام خواهد شد. بن 35:21ساعت 
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 یریگ در اتاقک سوخت ها  نو محافظ آ یرجو

 . خدمه، مسئول سوختوندش  یپنهان م مایهواپ

 خواهند  یقبل از پرواز م یفن دیو بازد یریگ

ی کنند که با در بسته مواجه م یمحوطه را بازرس

ی به مسئول مربوطه که م ی! سرهنگ معزشوند 

در  یمواقع اضطرار یکه برا یبا تبر خواهد 

و باز کند،  ندشده است در را بشک هیتعب مایهواپ

! باالخره ستیبردار ن اما او دست زند، ی تشر م

آن  یشانیپ یو رو کند ی در را باز م ژهیگارد و

که ابداً  خواهد ی و از او م گذارد ی همافر اسلحه م

 بتیهمافر با غ نیصدا نکند. همکار ا و سر

رخ  یکه چه اتفاق شود  یهمکارش کنجکاو م

ی م که نیداده است؟ اما او هم به محض ا

. در شود ی م ریگ خواهد وارد محوطه شود، غافل 

. شود  یروشن م مایهواپ یها موقع موتور نیا

را به  ریمشخصات مس شیشاپیپ یسرهنگ معز

و  یاسکندر نیسروان حس یعنیهمکاران خود 

از  یکیداده بود.  یلیوک ژنیهمافر مهندس ب

 شود ی م نیوارد کاب صدر ی و بن یمحافظان رجو

که  خواهد ی ها م  آن زاسلحه ا دیو با تهد

 .I. N یوتریکامپ یمختصات را به دستگاه ناوبر

S از تهران  مایهواپ که نیوارد کنند. پس از ا

ی به برج مراقبت اعالم م یمعز رد،یگ  یفاصله م

آتش گرفته و  مایهواپ یها از موتور یکیکه  کند 

 یبرگردد. رو نیاو ناچار است به سمت ورام

که موتور  کند  یهم اعالم م نیورام ستگاهیا

از  که نیا یهم آتش گرفته و بعد برا گرید

به سمت  کند  یرادار دور بماند، اعالم م درسید

. مسئوالن رود ی البرز م یها  کوه یعنیشمال، 

است و  یکار خطرناک نیکه ا زنند ی م ادیبرج فر

 یزیهمان چ قاًیدق نیخورد! ا یبه کوه خواه

 یحال و در خواهد  یم یاست که سرهنگ معز

به برج  کند، ی پرواز م ییهزار پا 58فاع در ارت که

 ییهزارپا 53در ارتفاع  دینما ی مراقبت اعالم م

کند  جادیها ا  تصور را در ذهن آن نیاست، تا ا

پرواز،  ریکه به کوه خورده است! سر راه مس

قرار دارند که قبالً  زیکرج، بابلسر و تبر یها رادار

رهنگ . سندا  از کار افتاده یتوسط عوامل نفوذ

حال  نیموضوع آگاه بود، در ع نیاز ا یمعز

ی نم یفانتوم چیهم آسوده بود که ه الشیخ

کند. مسئوالن رادار هم به  بیها را تعق  آن تواند 

 دهند ی اطالع م ییهوا یروین یپست فرمانده

به کوه خورده و  یمعز یمایکه احتماالً هواپ

شده است! سرهنگ خلبان جواد وارسته  یمتالش

ی بوده به مسئول رادار م یشاگرد معز یانزمکه 

او فرار کرده  خورد،  یبه کوه نم یمعز: »دیگو 

 !«است

 چیه مایهواپ بیتعق یبرا ییهوا یروین 

 نکرد؟ یاقدام

که در   F59ی شکار کیبه  ییهوا یروین ستاد

به سمت  دهد  یم تیبود، مأمور یزن  حال گشت

الخره با زیتبر ستگاهیشمال پرواز کند. رادار ا

کند، اما  ییرا شناسا مایهواپ شود ی موفق م

 دیگو ی م زیگمراه کردن رادار تبر یبرا یمعز

ها را   آن ییهوا یرویچند نفر از پرسنل ن

به عنوان  ییرجا دی! شهدان  گروگان گرفته

به عنوان فرمانده  یفکور دیو شه ریوز  نخست

ی م نیها تأم  از قول امام به آن ییهوا یروین

 یمعز یفرصت برا جادیا ی. خدمه برادهند 

 ییرجا دیشخص شه دیکه با آورند ی بهانه م

  F59 یمایو صحبت کند. هواپ دیایخط ب یرو

 یکه برگردد. معز دهد  یاخطار م یبه معز

 -شاگرد او بود یکه روزگار -را مایهواپ خلبان

 مایهواپ: »دیگو ی و به او م شناسد  یخوب م

 نندیتو را بب ها  نیتا ا تر  کینزد ایربوده شده، تو ب
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داخل و  یها  بعد هم تمام چراغ« و بترسند.

 .کند ی را خاموش م مایهواپ رونیب

 یها مورد هدف موشک که نیا یبرا یمعز

به طرف مرز  رد،یقرار نگ زیتبر ستگاهیهاگ ا

 گیکه با دو فروند م کند ی پرواز م یشورو

که در صورت ورود به  شود ی مواجه م یروس

ی که م یکنند. معز کیبه او شل یک شوروخا

در  ز،یتبر گاهیمستقر در پا  F1یها مایهواپ داند 

به  یاز مرز شورو ستند،ین یریشب قادر به رهگ

 .گذرد ی م زیاز کنار تبر رهیدا  میشکل ن

چه  ران،یها پس از فرار از خاک ا  آن 

 را پشت سر گذاشتند؟ ییها مقصد

و اعالم  شود ی م هینخست وارد خاک ترک یمعز

قصد نشستن در فرودگاه آنکارا را دارد.  کند ی م

 و چراغ دهند  یمقامات آنکارا به او اجازه فرود نم

 خواهند ی و از او م کنند ی باند را خاموش م یها 

 کیرا ترک کند.  هیخاک ترک عیکه سر

و  شود ی م هیوارد خاک ترک  F59 یمایهواپ

 کی دیگو  یم هیمراقبت ترک جبه بر یمعز

به  دیدنبال من است، به او دستور بده یشکار

. کنند  یکار را م نیها هم هم  برگردد. آن رانیا

  یهمان توهمات خودش به معز یرو صدر ی بن

 

 

 

 

 

 

به برج مراقبت آنکارا بگو که من در  دیگو ی م

باند را روشن  یها  ها چراغ  هستم و آن مایهواپ

صد نشستن در ق نم دیگو ی م ی! معزکنند  یم

 یها  که موشک دانست ی آنکارا را ندارم. او م

را خواهند زد، به  شیمایهواپ دیترد ی ب هیسور

. رود ی م ونانیبه سمت قبرس و  لیدل نیهم

: کجا پرسد  یم U. H. F قیاز طر هیرادار سور

که اگر به آن پاسخ دهد،  داند ی م یمعز د؟یهست

را  ییاه  هو جنگند ییرا شناسا مایهواپ تیموقع

 نیبازگرداندن او اعزام خواهند کرد، به هم یبرا

را به  مایباالخره هواپ ی. معزدهد ی پاسخ نم لیدل

 سیو قبرس و سپس به پار ونانیسمت 

اجازه  کنند  یاعالم م ی. مقامات فرانسورساند یم

 مایهواپ نیبنز دیگو ی م ی. معزدهند ی فرود نم

 مایاپدهند، هوتمام شده است و اگر اجازه فرود ن

 مایها هم هواپ  ! آنکند  یسقوط م سیپار یرو

و  کنند ی م تیهدا یرا به سمت فرودگاه اورل

. رسند ی م سیبه پار یو رجو صدر  یسرانجام بن

که نقشه فرار مشخص  یآن روز، هنگام یفردا

 نیکه در داخل کشور با ا یتمام عوامل شود، ی م

محاکمه  و ریکرده بودند، دستگ یپروژه همکار

 .شوند ی م
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 .برادر عزیزم به وطن برگرد
 

 
 8989مرداد   -انجمن نجات کرمانشاه 

 یدر فرقه رجو ریاصغر اس یتبار به برادرش عل شیدرو رضایعل یآقا نامه

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  اصغر سالم یو ارجمندم عل زیبرادرعز خدمت

 یخداوند بزرگ م روزافزون شما را از قیتوف. منان خواستارم زدیاز ا را شما یسالمت، عرض سالم ضمن

 یبرتیبار به کشور عراق و ل نیبه خدا چند .برادر کوچک شما هستم رضایمن عل زمیبرادر عز یخواهم. بار

 . شما را نداشتم دارید قیسفانه توفأمت یآمدم ول

اکبر سالم  ینت و برادر بزرگت علخواهرا نی. همچنمیو سالم هست حیمن و خانواده ات صح ،زمیعز برادر

شما که  دارید یجز دور میندار یذکر فکر و چیه خدا قسم ماه ب. میده یم یادامه زندگ یهمگند و هست

 . زود تازه گردد یاست انشااهلل به زود دیام
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 هر تو را به خدا .به شماها ندارند یکار چیه دستور عفو شما را صادر کرده و رانیا ،زمیبرادر عز یراست

کشور  نخواهد کرد و دیشما را تهد یخطر چیدهم که ه یبازگرد. من به شما قول م رانیبه ا یکرد یکار

 . کند یم ییرایشما پذ ما با آغوش باز از

ی دلشوره و ب نیت را آسوده کن و ما را از اانبرادر خواهران و من و الیرا به خدا به وطن بازگرد و خ تو

  .راحت کن یقرار

   . تیها یهم زندان شما و یزادآ دیام به

 تبار شیدرو رضایاحترام : عل میتقد با   
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برای عملیات ترور 

 به ایران آمدم

 
 

با عضو سابق  گفتگو - میتسن یخبرگزار

 نیمجاهد

بهتر به هلند پناهنده  یزندگ کی دیبه ام من"

را  یکمپ پناهندگ یها درها شده بودم اما آن

آزادانه وارد  ستیعده ترور کیا ت کردند ی باز م

  ".دهند بیفر تیعضو یشوند و افراد را برا

است که در اروپا به  یاز جمله افراد "دیسع"

است. او که به  وستهیپ نیمجاهد التیتشک

مهاجرت کرده،  رانیبهتر از ا یزندگ کیتصور 

 التیبه دام تشک یو ناآگاه یاطالع یبر اثر ب

 ندیفرآ کیو در  افتد ی در اروپا م نیمجاهد

، سر از پادگان نیمعمول و متداول گروه مجاهد

 .آورد ی اشرف در م

 التیجذبش در تشک وهیاز ش دیسع تیروا

گروه  کیکه چطور  دهد ی نشان م نیمجاهد

و جذب در اروپا را  تیفرصت فعال یستیترور

مبارزه با  یکه مدع ییهم اروپا دارد؛ آن

 .و دفاع از حقوق بشر است سمیترور

بابت  نیدر اروپا )هلند( از ا دیکوتاه سع اقامت

است که  یدارد که هلند همان کشور تیاهم

 ی)عامل اصل یها به محمدرضا کاله  سال

( با نام مستعار پناه داد و 21سال  ریت 7 تیجنا

 بدون آن ،یکاله دنیاکنون بعد از به قتل رس

 ستیترور نیا یدر مورد اختفا یحیتوض چیکه ه

را  رانیدارد ا یسع یبا فرافکن هد،بد در خاکش را

 !فرد متهم کند نیبه ترور ا

از  ،یتیگفتگو، بنا بر مالحظات امن نیا در

و کامل مصاحبه  یانتشار اسم واقع

 .شده است یشونده و عکس او خوددار

 د؟یکن یخودتان را معرف ابتدا

سال سن دارم و تا مقطع  11هستم.  دیسع من

 .جردمام و م  درس خوانده پلمید

 .بهتر به اروپا رفتم یهدف زندگ با

 یستیشما با گروه ترور ییآشنا داستان

 از کجا آغاز شد؟ نیمجاهد

با چند نفر از دوستانم از  5275در سال  من

در  یبهتر یزندگ کی دیتا شا میکشور خارج شد

بود که  نی. قصد من امیداشته باش رانیخارج از ا

  .پن برومبه ژا یکار و زندگ ،یپناهندگ یبرا

اما  میرا آنجا ماند یمدت ،میرفت یبه مالز ابتدا

 کیوسط  نی. امیریژاپن را بگ یزایو مینتوانست

ژاپن را  یزایو که نیشد و به بهانه ا داینفر هم پ

از ما گرفت و در  یادیپول ز ردیگ ی م مانیبرا

 یها  نهیکه هم هز میرفت لندیبه تا رفت. اجباراً

 میبود دواریو هم ام داشت یزندگ یبرا یکمتر
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 لندیکه در تا ی. مدتمیبه ژاپن برو میاز آنجا بتوان

آشنا شدم و او در مورد  یقاچاقچ کیبودم، با 

هم به  تیگفت و در نها میژاپن برا یریگ  سخت

 .داد به اروپا بروم شنهادیمن پ

  یپناهنده م ین هلند به راحتاآل گفت  یم او

نتقال من را به ا بیترت تواند ی م زین یو و ردیگ

 شناختم ی م لندیهلند بدهد. از چند نفر که در تا

دادم و او هم  یپول قرض کردم و به آن قاچاقچ

 .من را به هلند برد

شدم و  یپناهندگ یها  هلند ابتدا وارد کمپ در

تا امور ثبت نام و در  دیماه طول کش 9حدود 

انجام شد. آن زمان  یپناهندگ رشیپذ تینها

. بعد از آن من داد  یم یپناهندگ یحتهلند به را

اجاره  یا  خانه گریاز کمپ جدا شدم و با دو نفر د

 .میکرد

گرفته بودم،  ادی یزبان آنجا را به خوب چون

از من تقاضا کردند که  یکمپ پناهندگ نیمسئول

که در  ییها  یرانیترجمه و کمک به ا یبرا

چند  یبودند روز یپناهندگ یها  درون کمپ

مترجم  نهیآنجا بروم. در آنجا هز ساعت به

هم از  نیهم یبود و برا ادیز اریبس یرسم

گرفتند. من هم چون   یمثل من کمک م یافراد

. در کردم ی و کمک م رفتم  ینداشتم، م یکار

 سازمان هم به درون کمپ یهمان زمان اعضا

 انیها رفت و آمد داشتند. آمده بودند که از م 

بار  نید که در آنجا اولکنن یریها عضوگ  پناهنده

خلق آشنا شدم. تا آن زمان  نیبا سازمان مجاهد

 یطالعاتا چیسال سن داشتم و ه 31من فقط 

 نیاول نینداشتم و ا یاسیس یها  در مورد گروه

 .ها بود من با آن ییبرخورد و آشنا

 انیاز م یریعضوگ یسازمان برا یاعضا

. ها رفت و آمد داشتند  پناهندگان به داخل کمپ

بار با سازمان  نیاول یهمانجا بود که برا

 .خلق آشنا شدم نیمجاهد

ها رفت و آمد   به درون کمپ یراحت به

 آمدند؟ یآنجا م یداشتند؟ به چه عنوان

اما به  گفتند،  یدر چه م یجلو دانم ی نم من

 یها هر روز به کمپ م گروه از آن کی یراحت

تگو کنند. و گف دارید یرانیا یها  آمد تا با پناهنده

بلکه در کل  ،یپناهندگ یها  نه تنها در کمپ

 ینداشتند و کارها یتیمحدود چیهلند هم ه

کمپ به  نی. البته مسئولدادند  یانجام م یمختلف

دعوا  دیکه مراقب باش گفتند ی م سازمان یاعضا

 تیمحدود چیوگرنه ه دیدرست نکن یریو درگ

 .نداشتند یگرید

مپ به فرار از ک یبرا ها  پناهنده

 .رفتند ی م نیتظاهرات مجاهد

کارشان در  قاًیدق نیمجاهد یاعضا

 ها چه بود؟ درون کمپ

ی با خودشان م ییها  لمیجزوات و ف یسر کی

تا با  کردند ی ها پخش م  پناهنده یو برا آوردند 

  یرو در رو صحبت م یسازمان آشنا شوند. با برخ

 و کردند  یجمع م جا کیگروه را  کی ای. کردند

. خالصه از کردند ی م یسخنران شانیبرا

حضور داشتند و هر روز  شتریها ب  کمپ نیمسئول

گروه  ای. هر فرد کردند  یکار را تکرار م نیهم ا

 عاًیسر ها نیا آمد، ی ها م  به درون کمپ یدیجد

ارتباط با  یو زودتر از همه برا شدند ی با خبر م

 .شدند ی حاضر م دیافراد جد
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را به عنوان  یبود که افراد نیا گرشانید کار

تظاهرات و جلسات سازمان در  یداوطلب برا

. مثالً در بردند  یبا خودشان م ییاروپا یکشورها

برگزار  یهلند تظاهرات گریشهر د کی ایآلمان 

ها را به عنوان   هم پناهنده ها نیو ا شد ی م

که  یبردند. کسان یلشکر با خودشان م یاهیس

کمپ  یاز فضا شترید ببرون شدند ی حاضر م

 کیبه  گانیرا خواست ی خسته شده بودند و م

 یو جا گریکشور د کی ایبروند  گریشهر د

وعده  کیتنوع شود.  شانیتا برا نندیرا بب یدیجد

 .نبود ریتأث یهم ب که آن دادند ی غذا هم م

 یو هر ندا اند  بیها در اروپا غر یرانیا باالخره

 یخصوصاً صدا رند،یپذ  یرا م یزیمحبت آم

ی م یفضاساز بیسازمان را که با فر یاعضا

 .کنند دایپ شیها گرا تا افراد به آن کردند 

ی را نم نیهم مانند شما مجاهد گرانید

 در ارتباط با حضور آن یکس شناختند؟ 

 نداشت؟ یها اعتراض

را  ها نیها بودند ا  که در کمپ یاکثر کسان اتفاقاً

ی م یها دور ز آنو اکثر افراد ا شناختند  یم

را به  ها نیحاضر نبودند ا یحت ی. برخکردند 

ها روبه رو شوند.  راه بدهند و با آن شانیها  اتاق

که شماها  گفتند  یسازمان م یبه اعضا ها  یبرخ

با  ی. اما کسدیهمه ما هست یعامل بدبخت

هم  یو کس شد ی نم ریسازمان درگ یاعضا

 نیمدن اکمپ در مورد آ نیکه به مسئول دمیند

 .اعتراض کند ها

 نیبه قوان انیخاطر بود که پناهجو نیبه ا البته

قرار  رشیهلند آشنا نبودند و چون در مرحله پذ

درست کنند که  یدردسر خواستند  یداشتند نم

با  یلیخ ینشود. ول رفتهیپذ شان  یپناهندگ

که من با  یزمان یسازمان مخالف بودند و حت

به من گفتند  ها  یلی، خارتباط برقرار کردم ها نیا

 نیصحبت نکن، ا ها نیکار را نکن با ا نیکه ا

 .اما من گوش نکردم کنند،  یتو را بدبخت م ها

  د؟یچگونه جذب شد شما

من هم ابتدا  شدند،  یکه جذب م یگرانید مثل

 گوش دادم، به نظرم حرف شانیها  به صحبت

و مردم  هنینبود. در مورد نجات م یبد یها 

. بعد از من خواستند که در کردند  یصحبت م

 .سازمان شرکت کنم یها کالس

 اریدر اخت یادیز یها  در هلند ساختمان ها آن

ها من هم در   از ساختمان یکیداشتند، در 

هم که آنجا  یها شرکت کردم. نفرات  کالس

با تجربه و  اریبس کردند  یصحبت م مانیبرا

 اتیحکه رو یخبره بودند. بلد بودند با هر فرد

منحصر به خودش را دارد چگونه رفتار کنند تا 

جوان  کیشود. من هم  مند  عالقه وجذب شود 

گروه  نیبا ا ییآشنا چیساله بودم که ه 31

  ینم زیچ چیهم ه یاسینداشتم و از مسائل س

ها  آن یها  حرف ریتحت تأث ی. به راحتدانستم

 .قرار گرفتم و جذب شدم

و مسعود  میمر یها ی از سخنران ییها  لمیف

دو  نیاز ا یو طور گذاشتند  یم مانی( برای)رجو

مند شده   عالقه اریکه بس کردند  یصحبت م

. نمیلحظه هم شده مسعود را بب کی یبودم برا

 نیا کهنداشتم  یاطالع چیمن در آن زمان ه

را کشته  یاست و چه کسان یفرد چه موجود

 ینیچ نهیزم اش  ها همه  کالس نیاست و ا

در  یلیها خ امثال من است! آن بیفر یبرا

را داشتند که هر  تیقابل نیکارشان وارد بودند، ا

اطالع است  یرا که نسبت به سازمان ب یفرد
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ورود به سازمان و  یالزم را برا جانیو ه بندیبفر

  د.کنن جادیا یدر و ،سازمان یکار برا

 درآمد سازمان یدر اروپا برا ییگدا

 د؟یشد یاز جذب وارد چه کار بعد

اول  شد ی در اروپا جذب م یآن دوره هر کس در

. البته کرد ی را آغاز م اجتماعی – یکار مال دیبا

منوال  نین هم همچنان اوضاع بر هماآل دمیشن

بود که  یمعن نیبه ا اجتماعی – یاست. کار مال

 یو از مردم برا میافتاد ی راه م ها  ابانیدر خ دیبا

 رکا نیا در ظاهر میکرد ی سازمان پول جمع م

در درون اروپا  نیبه نام سازمان نبود. مجاهد

داشتند که ما تحت  هیریو چند انجمن خ نیچند

بچه  یها  . عکسمیکرد ی ها کار م پوشش آن

نشان  ها  یرا به ما داده بودند که به هلند ییها

و  میتیبچه ها که  نیا یکه برا مییو بگو میبده

ها   . ساعتمیکن ی بدبخت هستند پول جمع م

از مراکز  میکرد  یم تیفعال ابانید در خیبا

آهن و   گرفته تا فرودگاه و راه دیو خر یحیتفر

مربوط  نیمحل کار ما بود. بر اساس قوان ،امثالهم

که به  یدر هلند، هر کس هیریخ یها  به سازمان

و با آن  کرد  یم افتیدر دیرس کرد، ی ما کمک م

هم برخوردار  یاتیمال یها  تیاز معاف توانست  یم

 .شود

ی م افتیهم در یکار پول نیا یبرا

 د؟یکرد 

مغزم را  یها طور  ! در آن کالسیچیه نه

 یهم برا بمانیشستشو داده بودند که از ج

حقوق  کی. من میکرد ی سازمان خرج م

 یبخش کردم  یم یکه سع گرفتم ی م یپناهندگ

 کردم  یاز آن را به سازمان بدهم. البته فکر م

را  یحداقل کی. کنم  یدارم به کشورم خدمت م

 زانیحداقل آن م دیمشخص کرده بودند که با

 و پول میتا شب برگرد میکرد ی پول را جمع م

 تر عیتر سر  . افراد با تجربهمیبده لیها را تحو 

مثل من که  ی. نفراتدادند ی کار را انجام م نیا

ا کردند، اول چند روز ب یتازه کارشان را شروع م

 ی. تا زمانمیکرد ی با تجربه کار م یاعضا گرید

 .میریبگ ادیکه خوب 

 ام  همکار شده یبا چه گروه دانستم ی نم

هم به شما کمک  ها ی رانیا ابانیخ در

 کردند؟  یم

ی هم م ریبا ما درگ یحت ها ی رانیو ابداً. ا اصالً

و ما را عامل  دادند  یها به ما فحش م . آنشدند 

ها   صحنه نی. من ادانستند  یم خودشان یبدبخت

ی اما اصالً گوشم بدهکار نبود و نم دم،ید  یرا م

وارد کار  یکه با چه گروه خطرناک دمیفهم

 .را تباه کرد ام ی که زندگ یام. گروه شده

خوب سازمان را  یلیحاضر در اروپا خ یها  یرانیا

از  دیرس ی که دستشان م ییو تا جا شناختند ی م

ی م یریما کمک کند جلوگ به یکس که نیا

 کردند ی م حتی. امثال من را هم بارها نصکردند 

جدا شو!  ها نیرا تباه نکن و از ا ات ی که زندگ

وگرنه  دم،یفهم ی ها را نم  حرف نیآن زمان من ا

 .کردم  یدرنگ نم یلحظه ا

 اجتماعی – یدر کار مال یچه زمان تا

 د؟یکرد تیفعال

درخواست  که نیا اکار بودم ت نیدر ا یماه چند

مبارزه به عراق و پادگان اشرف منتقل  یدادم برا

ها   کالس اجتماعی – یشوم. همزمان با کار مال

هم برقرار بود و در آنجا آنچنان مغز من و امثال 
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 کردم  یکه من فکر م دادند ی من را شستشو م

همه  وبه کشورم کمک کنم  توانم ی با سازمان م

 !هموطنانم را نجات بدهم

داشته  یبهتر یبه اروپا رفته بودم تا زندگ من

 ابانیباشم، حاال با دست خودم داوطلب رفتن به ب

حاصل آن  ها نیعراق شده بودم. همه ا یها

ها بود که توسط افراد خبره و با تجربه   کالس

رساند  یا  و من را به مرحله شد ی سازمان اداره م

ی زندگ افتخار نیبه سازمان را بزرگتر وستنیکه پ

 یفرصت برا نیام و رفتن به اشرف را هم بهتر 

 .دانستم  یم ام  ندهیآ

مدت  کیرفتن به عراق،  یاز درخواست برا بعد

شود،  یدرخواست شما بررس دیگفته شد که با

ها و   که همه آن کالس دانستم ی من اصالً نم

بوده که امثال من  نیهم یبرا اهایبرو و ب

 .میرا بدهبه اشرف  وستنیدرخواست پ

  یچند روز من را معطل کردند و من هم دعا م 

که با رفتنم به عراق موافقت شود که شد و  کردم

گرفتند که از هلند به اردن و از  طیمن بل یبرا

به عراق و پادگان اشرف  ینیزم قیآنجا از طر

 . میرفت

و  میدر بغداد بود یبعد از ورود به عراق هم مدت

مئن شدند، وگرنه به چک شد و مط زیتا همه چ

 ،دادند ی را به اشرف راه نم یکس ها  یراحت نیا

 یکه نفوذ کردند ی و فکر م دندیترس ی از همه م

 .باشند

 

امسال نظام سرنگون  گفتند ی م سال هر

 .شود ی م

 اشرف کار شما چه بود؟ در

 نیبود، البته بدتر یدر آنجا رسته ام نظام من

 ابانیدر ب دیرسته ممکن بود و صبح تا شب با

سخت  یزندگ طیشرا یلی. خمیکرد ی م یحمال

جنگ و  طیکه در شرا گفتند  یم شهیبود و هم

. هر میو تحمل کن میصبر کن دیبا میمبارزه هست

 رانینظام ا یامسال سال سرنگون گفتند  یسال م

 .افتاد ی نم یاتفاق چیهم ه یالس چیاست و ه

 از وقتمان به همان جلسات یادیبخش ز آنجا

غسل  ای یجار اتیجلسات عمل ،یسخنران

در  دی. درواقع صبح تا شب باگذشت ی م یهفتگ

از خودمان  و میکرد  یمورد افکارمان اعتراف م

ام،   کرده یکه فالن جا کم کار میکرد ی انتقاد م

روز  هبقی …ام و   کرده ستیفالن جا فکر ناشا

سخت و طاقت  یرا هم مشغول رژه و کارها

 .میفرسا بود

 یسخت بود، اما طور یلیدر اشرف خ یندگز

حال و فرصت  یشده بود که کس یطراح
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 داریبار هم د دو یکی یاعتراض نداشته باشد. سال

بود که در آنجا  یبا خود مسعود در سالن عموم

خوب  یغذاها دند،یپوش ی نو م یها  همه لباس

 ها نیو ا میبود یو باالخره همه راض دادند  یم

 !میدانست  یمرا از لطف مسعود 

 .آمدم رانیبه ا یستیترور اتیعمل یبرا

 رانیو به ا دیاز سازمان جدا شد چطور

 د؟یآمد

 یترور انتخاب شدم. درواقع شخص میت یبرا من

راحت در اروپا جذب شده  قدر نیمثل من که ا

 کی دیکرده بود، با دایبود و به درون اشرف راه پ

و  تالیتا درون تشک داد ی انجام م یکار مهم

 کیشود. من به همراه  رفتهیباالتر پذ یها  رده

وارد کشور  یستیترور اتیعمل یبرا گرینفر د

. همراهم قرص میزود به دام افتاد یلیخشدم که 

را شکست و خورد و مُرد. من هم  انورشیس

 مارستانیقرصم را خوردم، اما چون زود مرا به ب

د. کنن ایرساندند زنده ماندم و توانستند من را اح

بعد هم حکم زندان گرفتم و در زندان من را با 

 .آشنا کردند یستیفرقه ترور نیا یها  قتیحق

فرقه که  ییها  تیجناو  ها  یبکاریهمه فر با

انجام داده است. من  رانیدر حق مردم ارجوی 

هستم. من  یستیگروه ترور نیا یخودم هم قربان

ن در هلند خوردم اآل یرا نم ها نیا بیاگر فر

 یبهتر اریبس یو حتماً زندگ کردم  یم یدگزن

 یگروه و بخش نیاز عمرم در ا یداشتم. اما بخش

را باختم. خدا  ام  یدر زندان تلف شد و زندگ هم

 اتیکنم که موفق به انجام عمل یرو شکر م

 کردم، ی کار را م نینشدم، چون اگر ا یستیترور

و  رفت  یسازمان و مسعود م بیسودش به ج

 .دادم  یکار جواب م نیبابت ا دیمن هم با

 .در اروپا باز است نیمجاهد دست

 نیرا مسبب ا نیفقط گروه مجاهد شما

 د؟یدان ی سرنوشتت م

بودند، اما کشور هلند  یاصل لیها که دل آن البته

داستان است. من به کشور هلند  نیا کیهم شر

بهتر آمده  یپناهنده شده بودم به دنبال زندگ

را  یکمپ پناهندگ یا درهاه وقت آن بودم، آن

آزادانه داخل  ستیعده ترور هیتا  کنند  یباز م

دهند! اگر  بیفر تیعضو یشوند و افراد را برا

را  ها  ستیترور نیبه ا تیهلند اجازه فعال زآن رو

سرنوشت را نداشتم.  نین من ااآل دیشا داد، ی نم

 یخدمات نیچن ها نیالبته فقط هلند نبود که به ا

از جمله  ییمختلف اروپا یدر کشورها. داد ی م

رفت و آمد داشتند و  ها نای …آلمان، فرانسه و 

 .هنوز هم دارند

. مردم دهند  یم بیفر تیعضو یرا برا ها  یرانیا

و به اسم  زنند  یم غیخودشان را ت یکشورها

. رندیگ ی ها پول م سرپرست از آن یکوکان ب

ادم د یرا نشان م ییبچه ها ریمن در هلند تصاو

ها مربوط به   عکس نیکه معلوم نبود اصالً ا

 دمیکدام کشور است. بعداً به اشرف که رفتم د

ها فقط   پول نیو ا ستیآنجا ن در یا  بچه چیه

که  اروپا.شود ی و مسعود م میمر یاشیخرج ع

 سمیحقوق بشر و مبارزه با ترور یخودش را مدع

 یستیگروه ترور کی یعمالً راه را برا داند،  یم

خلق هموار کرده که از  نیمثل مجاهد

 همه کار بکند و من و ییزا تا درآمد یریعضوگ

امثال  یتیمسئول یب نیا یامثال من هم قربان

 .میدولت هلند هست
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 دیدبان ایران  

 

ضمن  ،یروزنامه سعود کیگو با   و  ر گفتد کایجمهور آمر  سیرئ لیوک «یانیجول یرود»

 نیجهان از گروهک منافق یکشورها تیخواستار حما ران،یا هیعل یشگیاتهامات هم انیب

 .شد

 

 

 

از  یگریرا دارد، در بخش د «رانایت»در  نیترامپ که سابقه حضور در نشست منافق مشاور

 .دانست انریدر داخل ا یبدنه اجتماع یگروهک را دارا نیخود ا یادعاها

را  سیدر پار نیقصد داشته تا نشست منافق رانیشد که ا یمدع ورکیویاسبق ن شهردار

 .وضع و اجرا کند رانیا هیعل ییها  مجازات دیبا زیرو فرانسه ن نیهدف قرار دهد و از ا

حضور داشت،  زین رانایدر ت نیکه در کنفرانس پنج روزه منافق کایآمر جمهور سیرئ مشاور

در  «رانیمقاومت ا یمل یشورا»شد که گروهک  یخود مدع یگو  و  گفت یانیدر بخش پا

 یستگیاست که با تمام شا یتنها شخص «یرجو میمر»است و  دیدولت در تبع کیحد 

 یکشورها گریو د ییاروپا یو کشورها کایرا بر عهده دارد و آمر رانیمردم ا یندگینما

 .کنند تیگروهک حما نیاز ا دیجهان با
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 پدر در فراق جعفر اشک می ریزد       

 

 

 

 آقای جعفر ادیب پوربرادر  ورآقای حسین ادیب پاز مصاحبه با  یقسمت

 (یدر فرقه رجو ریاس -محل تولد: شهرمیانه ) 

 

فوت کردند. جعفر خیلی به مادرم وابسته بود. با فوت مادرم، ایشان خیلی ناراحت  5281مادر ما اواخر سال 

ه با ما تماس و متأثر بود. جعفر دنبال پیدا کردن کار بود. چند شبی به منزل نیامد. بعد از چند روز از ترکی

گرفت و گفت که راهی آلمان هستم. دیگر خبری از او نداشتیم تا این که خانمی با ما تماس گرفت و 

وقتی گفتم خانم شماره تماس بدهید  "برادرت مصطفی کجاست؟ بیاید تا او را هم به آلمان ببریم."گفت: 

از جعفر بی خبر بودیم تا این که یکی  تا برادرم با شما تماس بگیرد از دادن شماره خودداری کرد. سال ها

 از همشهری ها گفت که جعفر را در تلویزیون مجاهدین دیده اند.

 سال هاست که از جفعر بی خبریم، فقط اسم جعفر را در لیست افراد اعزامی به کشور آلبانی دیده ایم.
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پدرم تاکنون چهار بار پدرم سال هاست که چشم انتظار جعفر می باشد و در غم فراق او اشک می ریزد. 

خواهر مشتاق دیدار جعفر هستند و  3برادر و  2چشم اش را جراحی کرده است و آرزوی دیدار جعفر را دارد. 

 خانواده و فامیل جویای حالش می باشند ولی جعفر تاکنون با ما تماس نگرفته است.

 

 

 

 آقای حسین ادیب پور به برادر اسیرش آقای جعفر ادیب پور: امیپ

برادر جان، جعفر عزیزم، من بی قرار دیدار تو می باشم. پدرم آرزوی دیدن روی ماهت را دارد. ناراحتی ما 

دوری از شماست. اگر برگردی قدمت روی چشم ماست و منِ برادر تا آخرین نفس حمایتت می کنم. در 

دت را نجات بده. هر ایران مشکلی نخواهی داشت، همه خانواده حامی ات خواهند بود. خواهش می کنم خو

جای دنیا که می خواهی برو و زندگی آزادی داشته باش و روی کمک و حمایت ما هم حساب کن. بچه 

 هایم منتظر دیدن عموجعفرشان می باشند و مدام سراغ شما را می گیرند به خاطر آن ها بازگرد.

 پور: بیجعفر اد یآقا رشیبه برادر اس خانم ثریا )زری( ادیب پور امیپ

برادر عزیزم، خیلی دوست دارم بعد از سال ها شما را ببینم. چند سال است که چشم انتظار دیدن شما می 

باشم. فقط دوست دارم ببینمت و در آغوش بگیرمت. پدرم خیلی نگرانت می باشد. فرزندانم سراغ دایی  
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را ببینیم و و ما را در آغوش جعفر شان را می گیرند و می گویند چرا دایی جعفر نمی آید ما دوست داریم او 

 بگیرد. 

 برادر عزیزتر از جانم، بازگرد که ما منتظرت هستیم و آرزویمان سعادت، سالمت و کامیابی شماست.

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرقه جایی است که فکر نمی تواند آزادانه عمل کند. تفکر بسته شامل هر چیزی است 

که باید و نباید های کور و حریم های ممنوعه و مطلق برای تفکر دارد. جایی که نگاه و 

بینش انسان متوقف می شود، فرد به یک حالت نشخوار آگاهی دچار می شود و آگاهی او 

رکت رو به جلو و پیشرفت ندارد. فرقه حوزه ای است که تفکر در ان از حرکت باز می ح

ماند. امکان تفکر و تحقیق و مطالعه آزاد را از انسان سلب می کند و فرد برای همیشه در 

 چند اندیشه محدود و کلیشه ای باقی می ماند.

 99کتاب در قلمرو سایه ها. صفحه 
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 8989مرداد   -خبرگزاری تسنیم 

 

که از  یمرصاد، برش اتیآستانه سالروز عمل در

 یکه به چگونگ گل سرخ نیدر کمکتاب 

که  شود ی اشاره دارد، منتشر م اتیعمل نیانجام ا

 :دیدر ادامه بخوان دیتوان  یم

  شد؟ یمرصاد چگونه طراح اتیعمل

در جنوب بود که خبر حمله  ادیص مساریروز ت آن

. او آن روز از دیدشمن از غرب را شن نیسنگ

بود تا  آمده تیدفاع به مأمور یعال یطرف شورا

جنوب را از  یها  جبهه ریفعل و انفعاالت اخ

کند. برگشت به تهران. حمله  یبررس کینزد

 یقطعنامه از سو رشیاز پذ عراق به جنوب بعد

 مؤثر به آن یها رویبود تمام ن شدهباعث  ران،یا

 .بمانند یغرب خال یها  شود و جبهه دهیجا کش 

 نیرهبران سازمان مجاهد یاوضاع نیچن در

 ، وقت را  بودند  در رکاب حاکم عراق  که خلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر از م. در کدندیمناسب د رانیحمله به ا یبرا

هزار  51با حدود  یساعت موفق شدند کاروان 39

کنند.  رانیجنگ با ا یاینفر زن و مرد را مه

 یها رویبه سربازانش گفته بود، ن یمسعود رجو

الت به علت حم رانیا یاسالم یمسلح جمهور

است و در داخل  دهیارتش عراق از هم پاش ریاخ

اقتدارش  128قطعنامه  رشیدولت به علت پذ زین

ما که به کرمانشاه  نیرا از دست داده است، بنابرا

مردم به نفعمان وارد  رانیا یاز همه جا میبرس

کار  لی. او چنان در عالم تخشوند  یم دانیم

وقت  که نخواست دانست  یم شدهرا تمام  رانیا

از دست  ارانشیرا با جواب دادن به اشکاالت 

 کرد ی را م الشیکه خ ییروزیدهد، سرمست از پ

 دانیدر م یینها یجمع بند»به آنان گفت: 

آنان عصر روز سوم مرداد به راه  کاروان «ی!آزاد

شدند. به  رانیافتاد. از تنگه پاتاق وارد خاک ا
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کمک ارتش عراق موفق شدند خط اول را 

 شیصدام پ ییهوا یها روین تیو با حما بشکنند

گذشتند و موفق شدند  زی. از سرپل ذهاب نندیایب

با  زیخود ن یشهر کرند را تصرف کنند. رجو

. برخالف آمد ی آنان م باگلوله  ضد یخودرو

آباد غرب با گاو و گوسفند   تصورشان مردم اسالم

بلکه با داس و تبر از خانه  امدندیبه استقبالشان ن

شان دفاع کردند. هر چند شهر سقوط  شانهو کا

از  یکرد، اما مجاهدان خلق، چنان زهر چشم

 هشت  تیخلق خدا گرفتند که صدام در تمام جنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  نیآباد اول  اسالم مردماش نکرده بود.   ساله

بودند.  نیمحکومان حکومت مجاهد نیآخر

 یبرا یکه روز رانیخلق ا نیسازمان مجاهد

 دانیپا به م کایاز استثمار آمر رانیت مردم انجا

 یها  یدئولوژیمبارزه گذاشته بود، بر اثر نفوذ ا

  یخیچنان به انحراف افتاد که در تار یالتقاط

 نیصدام حس هبر سر سفر رانیلحظات ا نیتر

 نیآتش گشود. ا رانیمردم ا ینشست و به سو

 .دندیآنان را منافق نام رانیبود که مردم ا نیچن
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 مارستانیدر ب یمردم عاد عام  قتل

 آباد اسالم

آباد، در   که آنان در اسالم یشب در حال آن

ی مجروحان را قتل عام م ینیامام خم مارستانیب

ی م دیبه مردم کرمانشاه نو ی آن هاویراد کردند، 

. خبر سقوط ندیآ  یآنان م یکه فردا به سو داد 

 یعال یان مردان شوراآبادغرب، در تهر  اسالم

  یدفاع را سردرگم کرده بود. آنان هنوز گمان م

حمله  نیبا ارتش عراق طرفند و لذا آغاز ا کردند،

  یارتش عراق نم ییآنان از توانا یها  با دانسته

 یها مرد روز اد،یص مساری. همان شب تخواند

 .ساز عازم منطقه شد  سرنوشت

فالکون،  یامیفروند هواپ کیخودم را با  شبانه

دشمن را  یشرویبه کرمانشاه رساندم و صحنه پ

مشاهده کردم و متوجه اوضاع شدم.  کیاز نزد

 جادیو اضطراب در مردم ا یشانیچنان جو پر

آمده بودند.  رونیاز خانه ب مهیشده بود که سراس

از  ستونیجاده کرمانشاه به ب یاز طرف

لو بودند، مم ییجا  به که در انتظار جا ییها خودرو

 نیشده بود. بر ا جادیا ینیسنگ کیبود و تراف

از فرودگاه به  کوپتر ی فروند هل کیاساس با 

سپاه  یکیتاکت یها  از قرارگاه یکیسمت 

. میبستان حرکت کرد  پاسداران مستقر در طاق

و  کیماه بود و تا ساعت ریشب چهارم ت مهین

 میرا به دست آور ندشم تیماه مینتوانست مین

در حال  طور  نیاست که هم یکه چه کس

 .است یشرویپ

که به منطقه مسلط شد، طرح به دام  یوقت

با  دی. آنان باختیرا ر نیانداختن کاروان مجاهد

 29که در  آمدند یراحت تا تنگه چهارزبر م الیخ

خلبانان  دیکرمانشاه بود. در آن تنگه با یلومتریک

  یکاروان م از عقب و جلو راه را بر روزیهوان

 گاهپای فرمانده با شد، آماده که طرح …و دبستن

 اتیتماس گرفت و خواست آماده عمل روزیهوان

 .باشند

 مرصاد اتیجنگ با عمل انیپا

 ایرفتم. همه را آماده و مه گاهیبه پا 1 ساعت

 دیخلبانان تأک هی. پس از توجدمید هیتوج یبرا

 یا  است چاره یاضطرار یلیخ تیکردم وضع

آماده باشند.  دیبا یکبر یها کوپتر  یهل میندار

ی هل کیآتش آماده شد ابتدا خودم با  میت کی

به  یو هماهنگ قیدق ییشناسا یبرا 359 کوپتر 

 نیاول بیترت نیحرکت کردم و به ا عسمت مواض

 .میمهاجم آغاز کرد یها روین هیرا عل اتیعمل

 ای"مرصاد با رمز  اتیروز پنجم مرداد عمل صبح

 یچهارزبر چنان جهنمآغاز شد. در تنگه  "یعل

 یبرا یصدام برپا شد که زمان ارانی یبرا

انباشته از  ینمانده بود. جاده به زود یمانیپش

 روز،یهوان اتیادوات سوخته شد. همزمان با عمل

 یها از لشکر یتعدا ،یمردم یها  عالوه بر گروه

که از جنوب به غرب آمده بودند، وارد  زیسپاه ن

بازماندگان  یو به روشدند. راه از هر س اتیعمل

ی م یکاروان بسته شده بود و آنان به سخت

ها به   از آن یبه عقب برگردند. بعض توانستند 

با  شانیها ی ها پناه برده بودند و بعض روستا

خود خاتمه  یخود به زندگ انور،یخوردن قرص س

که تمام شد در جاده  اتیداده بودند. عمل

جا   ته از آنان بهآباد هزاران کش  کرمانشاه ـ اسالم

که با ملت  یمانده بود. اجساد پسران و دختران

 یناجوانمردانه رفتار کرده بودند. کسان اریخود بس

خصم  یاردو یاریبه  هنیم ییکه روز تنها

 .شتافته بودند

94 



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

که  رمیگ  یم جهینت اتیعمل نیمن از ا حاال

چقدر خداوند متعال ما را و رزمندگان اسالم و 

 یدارد که در هر زمان طور انقالب را دوست

با  دیاز مشکالت ما با یاریکه بس کند ی مقدر م

 .حالت سرافرازانه حل شود

ی با آن کفار که من م دیبجنگ دیفرما  یم خداوند

به دست شما عذابشان بدهم و به ما قول  خواهم 

ها را خوار کند و به شما   تا آن دهد ی و وعده م

شما را شفا  یاه  و قلب دهد؛  یوعده م یروزیپ

 نیکه قبل از ا ییها  ها؟ قلب  بخشد. کدام قلب

 .زده بود  گرفته و غم اتیعمل

. اشتباه دیرس انیبه پا زیجنگ ن اتیعمل نیا با

ها هزار رزمنده   باعث شد ده یصدام و رجو

 یها ها شوند و باز مانند روز  دوباره عازم جبهه

رچه پا کی رانیو فتح خرمشهر همه ا نیالمب  فتح

جز گردن  یا  آماده نبرد باشند. اکنون صدام چاره

، سازمان ملل نداشت. 128نهادن به قطعنامه 

که او جنگ را آغاز کرد مانند دوستان  یوزر

در تهران  یبه زود کرد  یم الیمنافقش خ

هشت سال  انیمصاحبه خواهد کرد و حال در پا

 !در انتظار او بود یدشوار ندهیآ ن،یجنگ سنگ

 یها بعد وقت  ماندگان جنگ نهروان سالاما باز

 شانیدام چهارزبر را برا یچه کس دندیفهم

 نهیبازداشت، ک رانیگسترد و آنان را از اشغال ا

 یرازیش  ادیص یعل مسارینسبت به ت شانیها 

 انتقام نشستند. دیورشد و به ام  شعله
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 شده هاست به در دوخته سال شیها چشم
 

 
 8989مرداد -انجمن نجات لرستان 

چشم  یعباس و اصغر فرجدو فرزندش  داریها در انتظار د ست که سال یمادر یخانم شاداب سرکار

راه دو بار به کشور عراق سفر نموده و توانسته با فرزندانش مالقات و آنان را  نیدر ا .باشد یبه راه م

مادر  نیو توان ا تابفرقه مانع از آن شده و  نیا یرهایل و زنجاما افسوس که غ د،یبه بازگشت نما بیترغ

 . است دهییگرا یبر اثر کهولت سن به کاست

 یتاب یدرد دل و اشک و ب یمالقات پا نیا مادر رفته و در نیا داریانجمن به د یمرداد ماه اعضا لیاوا

ما مرور نموده و با  یرا برا انشزیبه کشور عراق و مالقات با عز خاطرات سفر یو م،یمادر نشست نیا یها

 فرستاد یم یرجو میبر مسعود و مر نیهر کالم لعن و نفر یو در انتها گفتی م ییحسرت از فراق و جدا

. 

 دارید یبرا کرد اگر بتواند حتماً یم دیکأبود اما ت یو یکهولت سن مانع از تحرک و مسافرت برا که نیا با

و به  دهیمانده از عمرش دوباره آنان را د یها سال نیدر ا خواهدی مخواهد رفت و  یبا فرزندانش به آلبان

 :دیآنان بگو

هر روز آب و جارو شده و  اانتظار قدوم شم باشد و خانه در یمادرتان منتظر شما م»

 «. داز آمدن شما بده یخبر یرهگذر دیبه درب خانه دوخته شده تا شا میچشم ها
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است با  یکه عامل آن فرقه رجو ییجدا نیما با حسرت از ا و شودی م یو زمان به سرعت سپر لحظات

 .میینما یم یمادر خداحافظ نیفرقه با ا نیا رانیاس هیکل ییبه رها دیام
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 مریم آزاد دلتنگی پدر و اشک های مادِر 
 )خراسان رضوی(

 

 

 "!م؟یکار کنه چ میمر ییرها یبرا"پدر: 

 دایکمک کرد تا از آنجا نجات پ مریمشود به  یدانم چطور م ینم"مادر: 

 ".کند

 

 مریم آزاد بیش از سی سال است که اسیر فرقه رجوی می باشد.  -

 محمد نوروزی )همسر مریم( در عراق کشته شد. -

دانست  یاو را عضو خود نم گرسازمانیمحمد از سازمان جدا شده بود و د -

 .رزمنده نوشته بود ،سنگ قبرش ننوشته بود مجاهد یرو لیدل نیبه هم
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 رجوی مرگراز مخفی نگه داشتن 

 

 رسانه های ایران 

 

تشکیالت سیاه و مافیایی رجوی باالخره به 

، ملقب به مریم «مریم قجرعضدانلو»محوریت 

ها الپوشانی مرگ مرموز  رجوی، بعد از سال 

تیرماه  35سرکرده مجاهدین مسعود رجوی، 

انی، با نصب بیلبوردی در زندان مانز آلب 5228

به  .، خبر مرگ او را تآیید کرد2موسوم به اشرف 

بخش   رسانی خبر مسرت  قطع و یقین، با اطالع

های قربانیان   مرگ مسعود رجوی، خانواده

های دردمند   تروریسم رجوی و همچنین خانواده

و رنجدیده از ظلم و جور سرکرده مجاهدین خلق 

 .شادمان خواهند شد

 

های   صویری در شبکهبر این اساس، روز جمعه ت

اجتماعی از مراسم گروه مجاهدین منتشر شد که 

مسعود »یید اخبار مربوط به مرگ أبیانگر ت

سرکرده این گروه بود؛ خبری که چند « رجوی

شود و   سال است در محافل مختلف مطرح می

کارشناسان متعدد در این زمینه به تحلیل 

توسط گاه   اند، اما هیچ  چگونگی مرگ او پرداخته

که سرانجام تصویر  یید نشده تا اینأمجاهدین ت

اخیر منتشرشده در فضای مجازی بیانگر اعالم 

 .رسمی مرگ او شد
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خبر مرگ مسعود   های مختلف نیز درباره  رسانه

عکسی در توییتر درباره »رجوی نوشتند: 

مجاهدین منتشر شد که بسیار مورد توجه قرار 

این گروه  داد  گرفت. این عکس نشان می

تروریستی در مراسم امسال عکس مسعود رجوی 

شدگان خود قرار داده و در واقع   را کنار کشته

این عکس مرگ سرکرده گروه مجاهدین را 

یید کرده است. در توییتر یک مثل معروف أت

که هر تفکری داشته باشیم در  وجود دارد؛ این

نظر   تنفر از کارهای این گروه همگی هم

 .«هستیم

این نگاه، بسیاری از کاربران این عکس را  با

 اش نوشتند. بسیاری از آن  بازنشر کردند و درباره

گفتند کاش رجوی برای تمام کارهای   ها می

گناه به مجازات   اش و کشتن افراد بی  مجرمانه

 رسید:  می

  ن اعالم میمسعود رجوی کی مرده؟! اآل»فره:  

هنوز »شه: ، نو«ها  ! خوشن به خدا دیوونهدکنن

ت ندارند از این أکدام از هواداران جر  هیچ

تشکیالت مخوف بپرسند مسعود رجوی زنده 

 «است یا مرده؟

صداشم در نیاوردن، عجب سیستم »هومن: 

 «کثیفی

دان تاریخ پیوست.   او به زباله»سینا جهانی:  

کس به اندازه   شاید در تاریخ معاصر ایران، هیچ

 «ارت نیست.مسعود رجوی شایسته این عب

سازمان مجاهدین خلق عکس مسعود »مهران: 

سال ناپدیدی بدون هیچ  57رجوی را بعد از 

شدگان   توضیحی گذاشته کنار سایر کشته

این میزان شفافیت!  35سازمان، تو قرن 

 «اس  العاده خارق

خواست الاقل   دلم گرفت. دلم می»سایه آریا: 

در مرد. چق  شد بعد می  این دنیاش جهنمش می

دختر پسر جوان به خاطر این زوج عوضی 

 «جونشونو از دست دادن

  محاکمه؟ بی  واقعاً مُرد؟ بی»مریم عبدی: 

 «تقاص؟
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 «همردیف مصدق و فاطمی گذاشتنلعنت بهشون که عکس این جالد رو »محبوب: 

خائن بزرگ. قاتل ملت. مسعود »کرد آنوناکی: 

 «رجوی اراذل

ند حکومت کنند، خواست  اینا می»علیرضا رجایی: 

ن حتی معلوم نیست کجا خاک شده. به اآل

 ترین و خائن  راستی که مسعود رجوی کثیف

 «ترین ایرانی است. 

مسعود رجوی به درک نائل گردید. درک »هوی: 

 «هم با روی باز پذیرای آغوش ایشان شد.

کنن باهاشون   هنوز صداشو پخش می»فاطمی:  

 «می کنند. اعضا ی فرقه هم باورزنه   حرف می

 

 98اولین خبرها از مرگ رجوی در سال 

 82در گزارشی پیرامون همین موضوع در سال 

هرچند زنده یا مرده بودن مسعود »اعالم شد: 

ثیری در فروپاشی تدریجی أرجوی ملعون، ت

تشکیالت گروه تروریستی مجاهدین ندارد، 

برخی شواهد حکایت از آن دارد که او دیگر 

کم حضور اثرگذار ندارد.   دست وجود خارجی یا

شواهد نشان از آن دارد که سرکرده گروه 

، یعنی درست 5283مجاهدین، از فروردین سال 

پیمانانش به عراق   از زمان حمله آمریکا و هم

گونه حضوری در مجامع عمومی   تاکنون، هیچ

نداشته و حتی تصاویر جدیدی نیز از او منتشر 

بسیاری به  نشده است. این موضوع سبب شد

  این نتیجه برسند که رجوی در حمله جنگنده

های آمریکایی به اردوگاه اشرف، در خالل حمله 

تن دیگر از اعضای این  31علیه صدام، به همراه 

بر پایه این گزارش، در  .«گروه از بین رفته است

  خصوص احتمال کشته شدن رجوی در بمباران

که از  شده، ادعاهای بسیاری مطرح شد های یاد

منظر. »توان به این موارد اشاره کرد:   جمله می

از شهروندان اهوازی که به مدت سه سال از « ل

به عنوان مترجم فاطمه اروانی  3112تا  3113

کرد و اینک از سازمان   با مجاهدین همکاری می

مجاهدین جدا شده نیز بر این باور است که در 

 ای در شهر اشرف که محل  بمباران ناحیه

های موسیقی سازمان بود،   برگزاری کنسرت

مسعود رجوی کشته شد. او این اطالعات را از 

کرد که در آن دوره فرماندهی   اروانی نقل می

 .اشرف را بر عهده داشت
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 گاف شاهزاده سعودی درباره مرگ رجوی

 

که در  پس از آن خبری از رجوی نبود تا این

ی و شاهزاده سعود« ترکی الفیصل»، 21سال 

رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان در 

سخنرانی خود در اجتماع ساالنه حامیان گروه 

و « فقید»مجاهدین در پاریس، چندین بار از لفظ 

برای اشاره به رجوی استفاده کرد. « درگذشته»

پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر فرار سرکرده 

مجاهدین از عراق به عربستان، پس از حمله 

به این کشور، منتشر شده بود؛ هرچند آمریکا 

 ها همچون صدای آمریکا  بعضی رسانه

(VOA)  خبر از زنده بودن مسعود رجوی

 .دادند

نوشت از زمان اشغال  3112اکونومیست در سال 

خاک عراق توسط نیروهای آمریکایی اطالع 

دقیقی از وضعیت مسعود رجوی در دسترس 

خبر ندارد؛ نیست و کسی از زنده یا مرده بودن او 

 .گرچه اکثریت عقیده دارند که او زنده نیست

هادی شمس حائری، عضو سابق شورای مرکزی 

های این گروه، درباره   مجاهدین و از سرکرده

گوید:   های کتبی در نوشتاری می  این پیام

تنها برای پاسخ به پرسش « پیام»جعل »

است، تا بگویند « رجوی کجاست؟»آزاردهنده 

، زیرا «نیست»؛ اما رجوی هنوز «رجوی هست»

داد تا نیروهایش   اگر بود، باید خود را نشان می

او را باور کرده و حضور او بتواند اوضاع نابسامان 

سامان کند، اما رجوی هنوز غایب ه سازمان را ب

 را فرقه … همچنان رجوی غیبت …است و

ای از سازمان حل   لهأو نه تنها مس دهد می آزار

او در  .«هام را بیشتر هم کرده استنکرده که اب

الدن با همه   اسامه بن»افزاید:   ادامه می

های جاسوسی   هایی که سرویس  محدودیت

غرب و به ویژه آمریکا برای او پدید آورده و 

همواره در تعقیب اوست ، هراز گاهی، پیام 

دهد. مگر  شفاهی یا نوار ویدئویی بیرون می 
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تی بیشتر از سرکرده مجاهدین چه محدودی

تواند پیام صوتی یا   الدن دارد که نمی بن

ها قرار   تصویری منتشر کند و در اختیار رسانه

بدهد؟ امکانات مجاهدین که کمتر از القاعده 

حتی دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس نیز  .«نیست

به کشته شدن  88طی خبری در فروردین سال 

عراق مسعود اعتراف کرد و گفت: از زمان اشغال 

توسط نیروهای آمریکایی خبری از آقای رجوی 

نیست، هرچند اکثراً معتقدند او مرده است. در 

  حقیقت به هالکت رسیدن مسعود رجوی و گمانه

ها در این زمینه، ریشه در اتفاقات سال   زنی

میالدی و پس از آن دارد که شواهد نشان  3112

ای حتی از   دهد مسعود رجوی در برهه  می

فایل صوتی با مخاطبان خود نتوانسته طریق 

ارتباط برقرار کند. همچنین برخی نیز حمله 

موشکی به پایگاه اشرف را علت کشته شدن 

دانند و گفته شده رجوی را در   مسعود رجوی می

 .اند و قبر او آنجاست  پاریس به خاک سپرده

 

 راز مخفی نگه داشتن مرگ رجوی توسط مجاهدین

هیان، معاون سابق عربی و حسین امیرعبدالل

آفریقای وزارت خارجه، در خصوص اظهارات 

ترکی الفیصل، که از مرگ مسعود رجوی 

سرکرده گروه تروریستی مجاهدین خبر داد، با 

که نباید در روابط گسترده دستگاه  بیان این

  امنیتی سعودی با مجاهدین به ویژه طی سال

د: های اخیر تردیدی به خود راه داد، گفته بو

های   کند که حمایت  یید میأاین اظهارات ت»

گسترده مالی و امنیتی عربستان سعودی از 

تروریسم در همه اشکال آن همواره در دستور 

 .«کار ریاض بوده است

 

 سازی برای رجوی  سلیمی نمین: تالش در جهت جانشین

عباس سلیمی نمین تحلیل خود را درباره اعالم 

گونه بیان کرد: به   خبر مرگ مسعود رجوی این

ها   احتمال زیاد مسعود رجوی مرده، اما غربی

برای سرپا نگه داشتن تشکیالت مجاهدین 
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اند خبر مرگ او را مخفی نگه دارند،   تالش کرده

چون بیشتر کارشناسان معتقد بودند پس از مرگ 

 .پاشد  رجوی این تشکیالت فرو می

ان مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بی

های اطالعاتی   رسد دستگاه  کرد: به نظر می

اند   شان این است که توانستهسغربی امروز احسا

ای حمایت کنند   سازمان مجاهدین را به گونه

که بعد از مرگ مسعود رجوی هم ادامه حیات 

له مهمی است که تروریستی با أبدهد. این مس

 سابقه چندین ساله، که دستش به خون انسان

گناه و مظلوم زیادی آلوده است، چندین   های بی 

های اطالعاتی   سال است مرده، اما دستگاه

غربی برای رسیدن به اهداف خود این خبر را 

 .اند  مخفی نگه داشته

چند امروز سازمان  هر»که  او با اشاره به این

ها از   ها و حتی اسرائیلی  مجاهدین برای غربی

از حیث  لحاظ فعالیت عملیاتی ناکارآمد است،

، گفت: امروز «.فعالیت اطالعاتی بسیار مهم است

توانند فعالیت   ها در ایران نمی  که آمریکایی

ها   داشته باشند و شرایط برای تحرک انگلیسی

هم بسیار سخت است، فعالیت اطالعاتی 

ها بسیار بااهمیت  مجاهدین در ایران برای آن

اند با مخفی   است. به همین دلیل تالش کرده

گه داشتن مرگ مسعود رجوی گروه مجاهدین ن

 .را سر پا نگه دارند

 

 خواری مجاهدین و دل بستن به ترامپ  ادامه جیره

هاست بر اساس شواهد، عدم   هر چند سال

گروه   در مراسم« مسعود رجوی»حضور 

مجاهدین و همچنین اطالعات و اخبار 

های مختلف،   غیررسمی و خبرهای رسمی رسانه

مرده است تا جایی که برخی « جویمسعود ر»

آن را با حمالت به پایگاه اشرف و به درک 

واصل شدن رجوی در جریان این حمالت مرتبط 

دانستند، مجاهدین به دالیل متعددی، از جمله 

که با اعالم خبر مرگ رجوی امکان دارد این  این

گروه به طور کلی فرو پاشد، از انتشار رسمی این 

 .نندک  خبر جلوگیری می

که  - مانده از آنان  مجاهدین و عقبه باقی

هرچند دیگر به تعدادی افراد سالخورده تبدیل 

اند و   اند که از این کشور به آن کشور آواره  شده

به سبب جنایاتی که علیه هموطنان خودشان 

اند حتی تعداد کشورهایی که   مرتکب شده

شوند هم بسیار محدود است و   پذیرایشان می

ابدی در یک کمپ برای آنان تعریف  زندگی

ـ همچنان ابزار و آلت دست بیگانگان  شده است

 .از جمله دشمنان جمهوری اسالمی هستند

44 

 



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

 

های   خواری دستگاه  هاست با جیره  ها سال آن

اند به حیات خود ادامه   اطالعاتی غربی توانسته

دهند. سردمداران این جریان به دنبال آن هستند 

یق خیانت به کشورشان و انجام اقدام که از طر

ن، مزدی از طرف شااطالعاتی علیه مردم

ها داده شود تا  دشمنان جمهوری اسالمی به آن

ها امیدوارند بعد از مسعود  ادامه حیات بدهند. آن

رجوی با تربیت و معرفی جانشین برای او 

آمیز علیه مردم ایران   همچنان به اقدامات خباثت

  لت ترامپ را نیز یکی از فرصتادامه دهند و دو

شمرند؛ شاید برای   له برمیأها برای این مس

همین است که دست به انتشار رسمی خبر مرگ 

  !اند  رجوی زده

 خبر آنالین  
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 سمیو ترور کتاتوریربط د

 با  

 و فرقه اش یرجو

 

 8989مرداد   -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

 .جانب است نیدارند، سپس به اصل مطلب که منظور ا ییچه معنا میمفاه نیا که نیبه ا میبپرداز ابتدا

  :کتاتورید یمعن

فرقه و حزب و  کی گذار  هیموارد پا شتریبه رهبر و فرمانروا و در ب کتاتوریعبارت ممکن، د نیکوتاه تر در

 یرحم یاز مواقع با ب یاریدر بس دیدج فیواژه در تعار نیا ی. معناشود ی اطالق م یاستبداد ینظام حکومت

 یو در اصطالح به معن «.کند ی م کتهیکه د یکس» یدر واژه به معن کتاتوری. دگردد ی و ستم همراه م

، تلری، آدولف ه5291در سال  نیآن همانند استال یخیتار یها است، مثال« العنان  مطلق»و  «أیخود ر»

 5292تا سال  5233از سال  ایتالیا کتاتورید ،ینیموسول تویو بن 5291تا سال  5222آلمان از سال  کتاتورید

 .بودند خیتار یکتاتورهاید نیتر  و خطرناک نیتر ها از بزرگ  است که آن

  :سمیترور یمعن

است، به استفاده از   نام برده شده یو ارعابگر یافکن  از آن با عنوان وحشت یکه در زبان فارس سمیتِرور

 ن،ی. در روزگار نوشود ی گفته م کیدئولوژیو ا ،یمذهب ،یاسیبه اهداف س یابیدست یبرا دیتهد ایخشونت 

 شتریدر ب سمیترور ضد نیو طبق قوان رود ی شمار م جامعه به  دیتهد یاز عوامل اصل یکی سمیترور

چنانچه در  نی. همچندیآ ی ( به حساب متی)جرم و جنا "بزه" ییقضا ستمیجهان توسط س یکشورها

به کار گرفته شده  یجنگ رانیاس ای طرف  یب یروهاین ،یمانند شهروندان عاد انیجنگجو ریغ هیعل یجنگ

 .دیآ ی به حساب م یجنگ تیباشند جنا

گروه  ان،یگرا ی راست، مل یها چپ گرفته تا گروه یها  از گروه یاسیس یها  از سازمان یا  گسترده بخش

 .اند  استفاده نموده سمیاهداف خود از ترور شبردیپ یها برا  دولت یو برخ ون،یانقالب ،یمذهب یها

که  میاست؟ ما معتقد هست جیخلق را نیموسوم به سازمان مجاهد یالقاب چگونه در سازمان رجو نیا اما

خود  نیننگ یبه تمام معنا است که با ابزار ترور و ارعاب به بقا کتاتورید کی یشخص مسعود رجو قاًیدق

و  گفتی م همهبه  را نیا یو در هر مناسبت یدر هر نشست یکه رجو دین. شما نگاه کدهدی ادامه م

 .برود )از سازمان جدا شود( با مرگ مواجه خواهد شد رونیب یکه اگر کس کردی م یادآوری
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  :سمیو ترور یکتاتوریاز تفکرات د یقیتلف

گروه  رابطه از نیدر ا یآن فرد مرگ بود. و یمحسوب شده و سزا انتیاز سازمان خ ییبه جدا میتصم

 نیگروه ها مثل انقالب چ ریاز سا ای زدی عرفات مثال م اسری یمثل جنبش فتح به رهبر ینیفلسط یها

 یها یزیبود که باعث خونر یمدام مدع یرجو .کاسترو و امثالهم دلیف یمائو و کوبا به رهبر یبه رهبر

که از سازمان  ی. هر کسمیو بد ندار خوب دهیجداشده هستند. از نظر او بر یروهایموجود در سازمان ن

تا چه حد؟(  یباشد )فرافکن یاو مرگ م یخائن و خود فروش است و سزا یعنیگذاشت  یم رونیرا ب شیپا

 نیب نیجلوه دهد. حال در ا تیئولمس یب روهایکشتار ن یها نهیخود را در زم خواهدی چگونه م دینگاه کن

زده اند و  یخود را به نفهم ایفهمند و  یرا نم یرجو یفرافکن نیساده لوحان ا یکه برخ میسفانه شاهدأمت

خوب هستند و  یها دهیها بر آن رایها کار ندارد ز با آن هیوالنها دیگوی درست م یکه رجو کنندی فکر م

 .شود یها م شامل حال آن ینظر لطف رجو

شده در  ختهیر یها همه خون یاست که باعث و بان یتکاریو جنا ستیآدم فاش کی یهر حال رجو به

 طرف نیبه ا یالدیم 3113)از سال  نیحکومت صدام حس انیدر پا ژهیوه خلق است ب نیسازمان مجاهد

 یعلت همه مرگ ها یبا فرافکن خواهدی م یوقت عراق سقوط کرد( رجو کتاتورید نیکه صدام حس

همه فضاحت  نیاو باعث ا یهای سر رهیخ کهی از سازمان ربط دهد در حال رونیسازمان را به ب رموجود د

 نیبه ا زیمشکوک در اشکال مختلف کماکان ادامه دارد و همچنان ن یسفانه مرگ هاأشد و مت یزیو خونر

  ند.او جداشدگان هست یها دهیها و ا پردازد که باعث شکست طرح یحربه و بهانه ها م

 کیخواه نبود بلکه  یو آزاد یقالبنه تنها ان یکه و دیبه مرور زمان متوجه شد خواننده، شما قطعاً دوستان

شده  کتاتورید کیبه  لیاست که در گذر زمان تبد یاست که تشنه حکومت و قدرت طلب یو شارالتان ادیش

  .همچنان ادامه دارد ینیوحشت آفر نیو ا زندی م نشیمخالف یکیزیاست و با ابزار ترور دست به حذف ف

را  "یمحمد رضا کاله"به نام  یمرتبط با کشته شدن فرد گزارشات ریت 7به مناسبت  امیا نیدر ا حتماً

سازمان بود که بعد ها در  یشرکت داشت و از اعضا یاسالم یکه در انفجار حزب جمهور یکس د،یا دهیشن

 کیاو  یول فت،مطلوب خودش ر یخسته شد و به دنبال زندگ یرجو ییاز مبارزه کذا یقرارگاه اشرف و
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 یکاله که نیقبل از ا یبود، رجو بینبود و تحت تعق یو کرده بود کم کارکه ا یهدف بالقوه بود و کار

  د.را به قتل رسان یقاتل در اروپا و یکرد و توسط باندها یکیزیبه دادگاه کشانده شود حذف ف

)البته اگر که  .ستیک یواقع ستیو ترور کتاتوریشهادت بدهند که د نیبه ا توانندی جدا شدگان م تمام

به حرف  خیو تار یتکامل اجتماع ی( به هر حال روز.بگذارند یرا به کنار یطلب تیو عاف یشیمصلحت اند

خور بودند و  روز متینان به ق یو چه کسان گفتندی درست م یخواهند افتاد و خواهند گفت که چه کسان

 یاز وندارد و شما  یو اعوان و انصارش هم که تازگ یرجو یهای باز ی. شامورتکردندی حق را نا حق م

به  کایشاخ در آوردن خواهد داشت مثل کنار گذاشتن آمر یکه جا دید دیو خواه دیا دهید ادیز یزهایچ

 نیا لیو تبد ،"نهیکم کوچهسر  نهیمجاهد پر ک"تحت ستم با شعار یخلق ها کیعنوان دشمن درجه 

مستمر با  یو دامنه دار و گپ زدن و گفتگوها قیعم یدوست کیبه  کیدئولوژیو ا یخیخصومت تار

 .جهانخوار سمیالیو درشت امپر زیمقامات ر

در  اریمحتوا کردن واژه هاست، بس یب یکتاتوریمثل هر د یرجو یها یژگیاز و یکی دیاگر بدان دوستان

در  یمثال، او هر از گاه یندارند. برا یخرج یکردن واژه ها در نزد رجو یمهارت دارد، ته نهیزم نیا

را ندارد  نیاز ا شتریکشد و تحمل فشار ب یمبارزه را نم ینیسنگ یاگر کس" که شدی م یمدع یینشست ها

 ".برود تواندی م

از  شتریکه توان ب یتا هر کس میکنی در شب عاشورا چراغ ها را خاموش م نیبود که مثل امام حس یمدع)

 .(برود شیزندگ یندارد پ نیا

و فشار را ندارد برود، من امام  یل سختکشد و خالصه تحم یکه نم ی. هر کسدیرا نگاه کن انیب لفظ

من از "است که  نیجمله ا نیا ی. معندیدر شب عاشورا هست دهیبر یروهایزمانه هستم و شما هم ن نیحس

به شماست، تمام  قها متعل نیمتعلق به من و تمام لعن و نفر فیاست و تمام تعار شتریهمه شما تحملم ب

که تمام  دیحال نگاه کن "و تمام آتش جهنم متعلق به شماست. متعلق به من یآسمان یایثواب ها و هدا

مسعود  بیو ثمره اش به ج وهیکشند، بعد م یم زیو هم اکنون ن دندیکشی م روهاین نیرا هم های بدبخت

سهم قدرت، خودش  میدر تقس هیخودش و النها بیبه ج زدیری جا م کیها را  قیو تشو رودی م یرجو

او چه  ندیباشند تا بب یبعد تیمورأمنتظر م دیکه زنده ماندند با ییروهاینشود قهرمان داستان و  یم

 .ندیکه مسائل و مشکالت را چگونه برطرف نما نندیبب دیبا هیرا صادر خواهد کرد و بق یدستورات

و  یدر ببرند و از ترس رجوه جان ب خواستندی که م یکه چگونه جداشدگان دیدیاواخر شما د نیهم در

و  یو آدم کش تحت امر رجو یجان یفرار کرده و در بروند توسط باندها یارش از آلباناعوان و انص

مرگ  حدجراحت برداشته و تا سر یسخته اروپا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ب یسازمانش در جنگل ها

  .شدند مارستانیب یراه هیکتک خورده بودند و النها

زندان و کمپ  یشده بودند و بعد راه ریدستگ سیه و توسط پلها لو رفت یمورد اول نبود و برخ نیا البته

به هنگام  یکه رجو بودند چون تیهو یهمراه نداشتند و به ب ییمدرک شناسا چیه رایبسته شدند ز یها
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 یآنان را راه تیآنان را گرفته و بدون مدرک و هو ییافراد از سازمان، تمام مدارک شناسا نیخروج ا

در اشرف به هر فرد داده بودند را به شخص  هایی کایرا هم که آمر یمدارک یبود. حتکرده  ابانیو ب ابانیخ

افراد  نیبه هر فرد داده بود را گرفته بودند و ا ایساریکه کم یکارت مختصر و کوچک کی ایو  دادندی نم

از  یکس اًو واقع برندی سر مه نامعلوم ب یها نعمر خود را در مکا یو چشم انداز ندهیآ چیبدون ه فعالً

 .ندارد یها خبر سرنوشت آن یسالمت

به نظر  ست؟یها ک یو مشکالت و بدبخت رهایمرگ و م نیهمه ا یاست که باعث و بان نیا یا هیپا الؤس

 نی. چون خودش به اباشدی . او خائن اول و آخر به همه اعتمادها میجز رجوه ب ستیکس ن چیمن ه

اشراف  مه یواقف است و به خوب و به آن کامالً داندی را م ستیموضوع که خائن اول به همه اعتمادها ک

 چیکند. ه یبه اهداف سازمان م دنیرا متهم به شکست و نرس گرانیکرده و د یفرافکن شهیدارد، لذا هم

هم  یاست. هر کس کتاتورید کیچرا؟ چون او  د،ینما یاخذه کرده و حسابرسؤرا م یتواند رجو یکس نم

سرعت حذف ه باشد ب داشتهرا  یبردن اعمال رجو نیذره ب ریکه قصد ز یعنیزند اقدام ب نیکه دست به ا

 یعیکه مرگ ها اغلب طب ردیگی انجام م یطور یکیزیحذف ف نی( ایکیزی)با ابزار ترور و حذف ف .شودی م

 .کنندی قبرستان م یطرف را راه "قیمجاهد صد"با اسم  هیجلوه دهند و النها

از  یکه تعداد یاست، کار یو از خودگذشتگ یطرز تفکر خطرناک، فداکار نیراه حل مقابله با ا تنها

تا  کنندی را افشا م یرجو یاصل تیزده و ماه یکرده و دست به افشاگر تیجداشدگان احساس مسئول

و  شندخطرناک داشته با ینسبت به فرقه ها یشتریشناخت ب شانیها در برداشتن گام ینسل جوان و بعد

  .را تباه نکنند شانیاده هاخود و خانو یزندگ
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  روح اهلل راموز  

 )اسیر در فرقه رجوی(

 استان گلستان

 

 

ی به مردم کمک م ریخ یبود و در کارها یساده و مردم اریبس یپسرم فرد"مادر روح اهلل راموز می گوید: 

 یپزشک چیتار شد که هگرف یدیشد یویکل یماری. بعد از ازدواجش که حاصل آن دو پسر بود به بکرد

 خوردی به او نم زین یهر فرد یبود که گروه خون هینتوانست به او کمک کند و تنها راه عالجش گرفتن کل

ن خودش به را کرد و اآل یفداکار نیا . خواهرشمدآ یخواهرش با او جور درم یگروه خون و هیکل فقط و

 ت.بودن مبتال شده اس هیکل کیخاطر ه مختلف ب یها یناراحت

قرار  که نیتا ا رفتی اطراف م یدرس دادن به شهرها یبرا ردیبگ پلمیکه توانست د یبعد از مدت روح اهلل

که قرار بود به  یاغفال نمودند و در شب نیسازمان مجاهد انسفانه ذهن او را سرأمت .شد به مشهد برود

 به در خانه مانده است. میها و چشم دمیمشهد برود او را ربودند و از آن موقع تاکنون او را ند

به خود  هیرا که روح اهلل از درد کل ییها شب. دیبزرگ شدنشان کش یبرا یادیز اریپدر روح اهلل زحمات بس

و  یریسفانه در زمان پأمت .تا بتواند درد او را آرام کند رفتی طرف و آن طرف م نیبه ا پدرش دیچیپی م

 .رفت ایدن نیاز ا منتظر یند و پدرش با چشمانمرگ پدرش همراهش نبود و نتوانست به او کمک ک
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تماس را  ایمالقات و  کیاجازه  یها حت و به آن دهیسازمان چگونه است که فرزندانمان را از ما دزد نیا 

 ؟ دهدی نم

مرگم منتظرش خواهم بود و دوست دارم قبل  ی که من تا لحظه دیبده امیبه روح اهلل پ

 .بشنوم را شیصدا بار کیاز مردنم حداقل 
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 یمعصومه شاه کرممادر  یصنمبر شاه کرم

 )اسیر در فرقه رجوی( 

 لرستان

 

 

 خوانم. یم ییمعصومه الال یبرا میاهایدر رؤ
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 تسلیت به خانواده ها -فقدان حاج موسی  

 

انجمن نجات تهران  –عاطفه نادعلیان 

 8989مرداد 

نامی آشنا برای تمام پدران و  موسی علیزاده

مادران دردمند و رنج کشیده و اعضای خانواده 

بزرگ نجات است. او با وجود ناراحتی قلبی، که 

بارها او را به بیمارستان بغداد کشاند، ماه ها در 

پشت حصارهای پادگان اشرف نام پسر گرفتارش 

در فرقه رجوی، بخشعلی علیزاده، را فریاد می 

ه به دلیل کنترل های شدید کرد، صدایی ک

تشکیالتی هرگز توسط فرزند شنیده نشد، 

فرزندی که برای دفاع از خاک میهن به جبهه 

 رفته و اسیر دشمن شده بود.

 

 

 

 

 

 

وقتی پسرش بخشعلی به کشور آلبانی منتقل شد 

به طریقی اطالع یافت که مادرش فوت کرده و 

ده پدر پیرش بارها رنج سفر را بر خود هموار نمو

و در پشت حصارهای مقر فرقه ای اشرف 

تحصن کرده و خواهان دیدار با فرزندش بوده 

است. خواسته ای که همیشه با سنگدلی تمام با 

 جواب منفی روبرو شد.  

خانواده موسی علیزاده، از جمله  اما عاقبت مرحوم

بود که با تالش های طاقت فرسای خود  هایی

را از چنگال  خود پسردر مقابل اردوگاه اشرف، 

دیدار با  آرزویبه نهایتاً فرقه رجوی نجات داد و 

 .رسیدفرزند 

باالخره بخشعلی علیزاده توانست خود را در 

آلبانی از فرقه جهنمی رجوی نجات داده و به 

ایران و به آغوش خانواده باز گردد. حضور او بر 

مزار مادرش و بر مزار برادرش یادآور ظلم و 

در حق مریدان و پیروان ستمی بود که رجوی 

 خود روا می دارد. 

پدر بعد از بازگشت بخشعلی علیزاده به حمایت از 

فرزند برخاست و اسباب ازدواج او را فراهم نمود 

و به آخرین آرزویش که ازدواج بخشعلی بود 

رسید و آنگاه به دیار باقی شتافت. بازماندگان و 

خانواده ی بزرگ نجات در غم از دست دادن 

 ی مهربان و یاری نستوه سوگوار شدند.پدر
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پدری مبارز و مرحوم حاج موسی علیزاده 

ابا و حهای بی م که فعالیتبود خستگی ناپذیر 

 شرایطیو نگرانی از  ترسبی نظیرش، بی هیچ 

، بی ایجاد کندبرایش که فرقه رجوی ممکن بود 

پدری که با فریادهای رسای  وقفه ادامه داشت.

 فرزندش را سر می رهایی و خود ندای آزادی

خانواده های متحصن در  ، فریادهایی کهداد

  مقابل دروازه ی اشرف هنوز به یاد دارند.

راستی او در دل تاریخ برای خود جایگاهی ه ب

ثیر أهمگان را تحت تدر عمر پربار خود و  ساخت

تبدیل شد و به قهرمان آزادی  حقاًاو  داد.قرار 

  ها بوده و هست.همیشه مورد ستایش خانواده 

پدرها و مادرهایی که فرزندانشان در دستان  

به  ند، کم نیستند. آنانگرفتارجنایتکار رجوی 

از جنگال کمتر از آزادی فرزندان عزیزشان 

و در این راه دهند  رضایت نمیرجوی خیانتکار 

حاضرند باالترین سرمایه خود یعنی جانشان را 

 . هم فدا کنند

حاج "مرحوم مغفور بر  آقای بخشعلی علیزاده

ی و مادرها و سایر پدرها ،"موسی علیزاده

های  که برای آزادی فرزندانشان تالش یقهرمان

سوگند یاد  درود می فرستد و  کنند بی وقفه می

همان مسیر  ی ادامه دهندههمیشه  می کند که

باشد و تا آزادی کامل اسرای فرقه آزادی خواهی 

 .رجوی از پای ننشیند

ن پدر نستوه و تالشگر را به آقای فقدان ای

بخشعلی علیزاده، سایر بازماندگان و به تمامی 

خانواده های دردمند و رنج کشیده تسلیت عرض 

نموده و برای همگی صبر جمیل و عمر با عزت 

 مسألت دارم. 

 

 

     نماینده صلیب سرخ در انجمن        

 8995سال  -نجات تبریز 
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 مجتبی را بازگردان     

 

  انجمن نجات تهران

 ی(در فرقه رجو ری)اس مجتبی علیمردانیعلیمردانی پدر آقای  آقای جانعلیاز مصاحبه با  یقسمت

سالگی به سربازی اعزام شد. هجده ماه در جبهه خدمت کرد. هر دو ماه، پانزده روز به  58مجتبی در 

بابا من دارم می روم و »مرخصی می آمد. در فکه خدمت می کرد. آخرین باری که به مرخصی آمد گفت: 

من هجده ماه خط مقدم بوده ام از این به بعد می » دم مشکلت چیست؟ گفت: پرسی« آمدنم مشکل است.

 « آیم پشت خط و مرخصی کمتری دارم.

بعد از آن تا مدتی نامه هایش به ما نمی رسید. هر چه نامه دادیم جواب نیامد. در زمان مبادله اسرا، روزی 

تند ما از اسارت یا مفقودی ایشان اطالع من به صدا وسیما رفتم و گفتم چرا بچه های ما نیامده اند؟ گف

پسر دیگرم گفت  83دقیقی نداریم. چند سال طول کشید تا مطلع شدیم که پسرم در عراق است. در سال 

پدر فردا جلوی سفارت انگلیس تجمع است، برو ببین از برادرم خبری به دست می آید؟ آنجا که رفتیم 

اند. سؤال کردم، گفتند ما دنبال مشخص شدن وضعیت  دیدیم حدود پانصد الی ششصد نفر تجمع کرده

 فرزندانمان هستیم، اینجا آمده ایم که از خواسته ما مطلع شوند.

 پس از پیگیری های زیاد مطلع شدیم که فرزندمان زنده است ولی در پادگان اشرف در عراق است.
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ا از حضور فرزندمان در عراق مطلع در زمانی که سازمان مجاهدین به خانواده ها اجازه ی مالقات می داد م

نبودیم بنابراین نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. من و همسرم از زمانی که پسرم برای آخرین بار به 

 جبهه رفت او را را ندیده ایم.

همسرم وقتی شنید که پسرمان در کمپ اشرف است خودش را باخت و از شدت ناراحتی بیمار  83از سال 

هاست که چشم انتظار آمدن مجتبی می باشد. وقتی من برای مالقات پسرم به عراق رفتم شد و سال 

مادرش به من گفت دست خالی برنگرد و مجتبی را بازگردان. متأسفانه من هم موفق به دیدار پسرم نشدم. 

منتقل شده سه بار به عراق رفتم ولی سران فرقه اجازه ی دیدار ندادند. بعدها گفتند که پسرم به آلبانی 

 است و اینک هم که در آلبانی است خبری از سالمت و احوال او نداریم.

 

حضور گرم تعدادی از خانواده های انجمن نجات استان البرز در دفتر انجمن نجات 

 تهران

 

 :آقای مجتبی علیمردانیبه فرزندش  آقای جانعلی علیمردانی امیپ

مت به کشور، به دام فرقه بیافتی؟ من در زمان مبادله اسرا پسر جان چی باعث شد که بعد از هجده ماه خد

منتظر بازگشتت بودم. چی باعث شد که شما از پدر و مادرت دل بکنی؟ من و مادرت چشم انتظارت 

هستیم. از سالمتی ات به ما خبر بده. مادر شما بیمار است. کوچکترین خبری از شما می تواند حال مادرت 

درت نه ماه ترا در شکم خود پرورش نداده و از شیره ی جان خود ترا تغذیه ننموده را بهبود بخشد. مگر ما
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که او را در فراق نگه داشته ای. خبری از شما به ما جان می بخشد. پسرم همت کن و بازگرد که با آغوش 

، شرایط باز منتظرت هستیم. سه برادر و سه خواهرت آرزوی دیدارت را دارند. نگران زندگی در ایران نباش

 زندگی خوب را برای شما فراهم می کنیم.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 رهایی از زندان فرقه رجوی



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

از  نما،یدر س نیمنافق

 «رد خون»تا « توهم»

 
در  ونیزیو تلو نمایبه عملکرد س ینگاه

 تیبا محور یشیساخت آثار نما

 معاند یها گروهک

شوم برآمده از  یاثرات نه چندان خجسته و حت

و  شیدر پ یکیچر یها  سازمان یها  تیفعال

در  شهیهم یبرا ،یانقالب اسالم یروزیپس از پ

ثبت شده است؛ خاصه  رانیملت ا یخیحافظه تار

  ها در سال  اقدامات کور و پشت به مردم آن

که در ابتدا  ییها  چه آن 21دهه  ییابتدا یها

اسالم را  نید یاساس مبان برمبارزه  ی هیداع

 - سمیبه مارکسها چپ کردند و  داشتند و بعد

که از همان ابتدا  ییها  و چه آن دندیرس سمینیلن

از  ی( و به تأسیبه برادر بزرگتر )شورو یبا نگاه

 الیخ ا،یدر دن انهیگرا  چپ یکیچر یها  جنبش

با  یرا آن هم در کشور یستیمارکس یانقالب

به  پروراندند،  یسر م درمطلق مسلمان  تیاکثر

 یر مقابل همان خلقد ت،یرفتند و در نها راههیب

و  تیجنا چیو از ه زدند  یکه از آن دم م ستادندیا

 یا ی کیچر یها  . سازماندندینورز غیدر یخباثت

 کار،یخلق، پ انیخلق، فدائ نیهمانند مجاهد

که پا گرفتند  یستاره سرخ، راه کارگر و... از روز

 یاسیامروز که به طور کامل از صحنه س هتا ب

  شخص ییها  در حد فرقه تیدر نها ایمحو شده 

اند، مسبب رقم خوردن   محور و بسته نزول کرده

  اند که عدم  در کشور بوده یحوادث و اتفاقات

 غفلت و فرصت یها نوع  آن یپرداخت و واکاو

اما حساب سازمان  ان،یم نیاست. در ا یسوز 

ی ها م  خلق جداست که سرنوشت آن نیمجاهد

و سقوط و از چشم تمام قد انحراف  ی نهیآ تواند 

  باشد. همه یبرا یا  مردم افتادن و درس و آموزه

با  خواستند ی م گذارانش  هیکه پا یسازمان

را  یدیتوح طبقه  ینو از اسالم، جامعه ب یخوانش

رفت.  راههیخلق قهرمان بنا کنند به ب یبرا

خلق  نیهم نیکه به سرزم یآنچنان که با دشمن

ت و تمام قد در مودت بس مانیبرده برد، پ ورشی

 زهیو ر خوار  رهیو حاال هم، ج ستادیبرابر مردم ا

  مهین یها  نفس دیتمد یبرا ست،ین شیب یخوار 

 .و با ذلت یبه سخت ندیآ ی و م روند  یکه م یا

 دهه 9به  بیقر یسکوت

 یها  سازمان یها  تیفعال راتیبا تأث وندیپ در

تا به امروز  ن،یو به طور مشخص منافق یکیچر

 آمده دیپد یآثار یمختلف هنر یها  رسته در

هم متأثر از  ونیزیو تلو نمایاند، بعضاً ماندگار. س 

و  ها  لمیو ف شیکم و ب ،یحرکت عموم نیا

و آنتن  یا  را ساخته و بر پرده نقره ییها  الیسر
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و درخور توجه، اما نه  دهیپسند یاند که کنش هبرد

متأثر از  لمیاست. از چند ف یچندان مکف

 ییابتدا یها  برقرار در سال اتیو مقتض جاناتیه

 نیا م،یکه بگذر یلیانقالب و آغاز جنگ تحم

از دو دهه  شیب یبرا نمایکه س ستیادعا گزافه ن

 نیدرباره منافق نیمحاق و سکوت سنگ کیدر 

خواسته و ناخواسته موضوع را  وفرو رفته 

ی حاج دیمسکوت گذاشته بود. استارت کار را سع

. 5229در سال  «توهم» لمیفبا  زد یریم 

 یمیخانه ت کیکه در  نیداستان دو عضو منافق

در . رسند ی م یاز شدت توهم به جنون و خودزن

پرده  یهم به رو «کوتیبا» لمیفسال  نیهم

در سال  یینویمهرداد م یها  «دستنوشته»آمد. 

را  نیمنافق دهیعضو بر کی یماجرا 5221

  وژه ترور آنکه حاال خودش س کرد  یم تیحکا

 رضایعل «پرواز پنجم ژوئن»ها شده بود. 

 کیبه  زین 5228آذر ساخته شده به سال  عیسم

ی سازمان م یتوسط اعضا ییربا مایهواپ

با  ای تیبا محور لمی. پرونده ساخت فپرداخت 

 بیتعق» لمیفبا  21در دهه  نیبه منافق ینگاه

 .بسته شد یشاه حاتم یعل یها «هیسا

مانند  لمیدو ف ،یکیما فقط ، ا71دهه  در

آن هم به شکل  یبهرام کاظم« پادزهر»

 پرداختند  یم شیبه سازمان و اعضا میرمستقیغ

 دیالبته با ان،یم نیداشتند. در ا یو اشارات

 کیرا  پور  یمرحوم رسول مالقل «پناهنده»

 5273که در سال  لمیف نیاستثنائات برشمرد. ا

ی م تیروارا  یساخته شد، داستان زن و شوهر

و به  ختهیدر عراق گر نیکه از پادگان منافق کرد 

 ریپناه آورده بودند و از سر اتفاق، در مس رانیا

 یها  لمی. فگرفتند ی کار قرار م  رزمنده کهنه کی

که تعدادشان به انگشتان  81ساخته شده در دهه 

برقرار در  هیرو نیهم هم دیرس ی دست نم کی

قرار دادند و به  کار ررا در دستو نیشیدهه پ

 شیو اعضا نیبه منافق میرمستقیشکل غ

و  یمسعود ده نمک «2 ها ی اخراج»پرداختند. 

از  یوضیف یو مهد یاحمد کاور «ینفوذ»

 .آثار هستند نیجمله ا

 81دهه  یانیم یها  ناگهان سال و 

رخ داد و  یانقالب ای، اما گو21دهه  یها  انهیم در

شکل کامالً  به نمایبزرگ آغاز شد. س یتحول

بر سازمان تمرکز کرد و  واسطه ی و ب میمستق

  برداشت ها، ی شیاند  کج ها، ی طلب  انحرافات، جاه

غلط از جامعه و مناسبات مسموم و  یها

 ریاعضا را به تصو انیبرقرار م کتاتورمآبانهید

امکان »و  یبیبهروز شع «انوریس». دیکش

 5229هر دو در سال  یزیکمال تبر ی  «نایم

بود.  یاثر بهتر ،یبیشع لمیآمدند که البته ف

 کیدئولوژیا رییمقطع تغ لمشیدر ف یبیشع

را که به ترور  5219خلق در سال  نیمجاهد

توسط شاخه چپ سازمان  یواقف فیشر دیمج

و با در هم  داد ی منجر شد مورد مداقه قرار م

را به  «انوریس»هنرمندانه مبارزه و درام،  ختنیآم

کرده بود. کمال  لیل و توجه تبدقابل تأم یاثر

داشت به  ینگاه «نایامکان م»اما در  ،یزیتبر

و  5221خرداد  21احواالت سازمان در پس از 

آن. در ادامه،  یاعضا انهیمخف یزندگ

برگ  کی 5221در سال  انیمهدو نیمحمدحس

 یماجرا» لمیف لیرو کرد در شما ابرنده ر

از  به شدت جذاب و برخوردار یاثر ؛«مروزین

 یها  یپرداز  تیهمچون شخص ینقاط قوت

 ،یقو لمنامهیف ،یواقع یها  یمناسب، فضاساز

العاده و البته   فوق یها  یداستان جذاب، باز
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ی ارائه داد. ب دستانه  رهیماهرانه و چ یکارگردان

است در  ینقطه عطف «مروزین یماجرا» گمان 

فرقه  تیبا محور یشیساخت آثار نما ریمس

رد » لمیدو سال بعد با ف انی. مهدویرجو

برخالف آثار « رد خون»کار را تمام کرد.  «خون

سازمان  یها  تیبر فعال شتریسلف خود که ب

پس از انقالب متمرکز  ییابتدا یها  و سال شیپ

مرصاد و هجوم همه جانبه  اتیبودند، عمل

 نیقرار داده و از ا هیرا دستما رانیا هب نیمنافق

 .است شرویو پ زیامتم لمیف کی زیبابت ن

 ونیزیسامان در تلو یآبرودار

ی م یگریاما اوضاع بر مدار د ون،یزیتلو در

ساخت آثار  یبار اصل دی. بدون تردچرخد 

نفر بوده  کیبر دوش  ونیزیدر تلو ینینچنیا

سامان. پر  لیاست، دست کم تا به امروز؛ جل

 یبه نوع ونیزیسخن که تلو نیا ستین راهیب

گانه خود   ن است که با سهساما لیجل ونیمد

در « نفس»و  «نهپروا» ،«یکیارمغان تار»

 الیکرده است. سامان با سر یآبرودار یرسانه مل

 نی)از ا 5282در سال  «یکیارمغان تار» یها 

 توان  یم نمایبا س اسیرا در ق ونیزیبابت تلو

« نفس»و  5223« پروانه»دانست(،  شتازیپ

 نیازمان منافقگانه خود را درباره س  سه 5222

 افکرد و الحق و االنصاف و به اعتر لیتکم

دوست و دشمن، هر سه مجموعه هم حائز 

ماندگار  یبودند که برا ییها  و ارزش ها  یژگیو

به « نفس». هر چند کرد ی م تیشدنشان کفا

 رایجذاب و گ «یکیارمغان تار»و « پروانه»اندازه 

مجموع، هم مواجه شد، اما در  ینبود و با انتقادات

و  زیانگ  خاطره ونیزیگانه سامان در تلو  سه

 .شد یماندن

 یمقبول، اما ناکاف

 نمایتمام آنچه در باال ذکرش رفت، کارنامه س با

 یها  در حوزه پرداخت به سازمان ونیزیو تلو

خلق  نیبه طور اعم و سازمان مجاهد یکیچر

 ی( به شکل اخص، الاقل به لحاظ کمنی)منافق

به سه  بی. سکوت قرستیع نچندان قابل دفا

در خصوص  یکار  و کم ونیزیو تلو نمایدهه س

 کیکه هر  یهم در روزگار نها، آ  سازمان نیا

 یها  ها و شبکه  ها به مدد ماهواره  از آن

مخصوص به خود  یها  مالک رسانه ،یاجتماع

 . سازمانرسد  یهستند چندان موجه به نظر نم

ه چشم بر گذشته که حاال رندان ییها  ها و گروه 

اند و ژست   دفاع خود بسته رقابلیو غ کیتار

 اند. گروهک  گرفته یخواهیو آزاد کیدموکرات

و  دنیاز خواندن، شن یحت شیکه اعضا ییها 

  یمنع م یسازمان ردرونیغ یها  رسانه دنید

 یآزاد ادیدارند و فر یدموکراس هیحاال داع شوند

 .دهند ی سر م

 دوره که هم یکسان یراها ب  البته که مشت آن 

اند باز است و آب در   شان بوده و درکشان کرده 

 انقالب یبعد یها  . حساب نسلکوبند  یهاون م

بابت حساس و  نیجدا دانست و از ا دیرا البته با

که در زمان  یبود. نوجوانان و جوانان اریهوش

ها،   گروهک نیا یها  یپراکن  ها و نفرت  شرارت

 ایدن نیاصالً پا در ا ایده کودک و خردسال بو

سوء و  غاتینگذاشته بودند حاال در معرض تبل

  انهها قرار دارند و بر رس  گروه نیا طرفه کی

 ،یخیتار قیحقا ییاست که با بازگو یداخل یها

بر خاکستر دوباره  یکرده و آب یها را خنث  توطئه

 .زندیجان گرفته نفاق بر
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 شتریب تیحما لطفاً

 یکه مقاطع زمان ییها  الیرو س لمیف ساخت

 گذرند  یم 21و  11 یها  گذشته مانند دهه

 گونه  اضتیر یسخت و زمانبر است و به کنش

 یها مناسب و فضا یها  شنیلوک افتنی. ماند  یم

و مته به  ها  تیمتناسب با آن روزگار و حساس

موجود، گاه چنان دشوار  یها  خشخاش گذاشتن

 یارگردانان عطاک از یاریکه بس اندینما  یم

و به  بخشند ی م شیحوزه را به لقا نیدر ا تیفعال

 نجاستی. در اروند ی م یگریسراغ موضوعات د

  تیحما تیغا دیبا ونیزیو تلو نمایس رانیکه مد

که  یلمسازانیرا از معدود ف یو معنو یماد یها

را دارند  ینینچنیدغدغه پرداخت به موضوعات ا

 نیرا بر سر ا خود یبانیجا آورند و چتر پشته ب

و راهکار،  استیس نیآثار بگسترانند. در امتداد ا

نوع آثار  نیدر ساخت ا دیبا زیکارگردانان ن

 زیبا پره لم،یف  و تله الیسر لم،یاعم از ف ،یشینما

و با لحاظ تمام  ییگرا  شهیو کل یاز شعارزدگ

 یو ساختار یکیتکن ،یبصر ،یسمع یها فاکتور

صادقانه  تیکرد روایروگرفتن  شیالزم و در پ

سنج   اما باهوش، نکته ،یمخاطبان امروز خ،یتار

نگه داشته و اسباب  یخود را راض ریگ و سخت

مهم را فراهم آورند که مخاطب عالوه بر  نیا

 یجذاب، با مقطع الیسر ای لمیف کی یتماشا

آشنا شود  زیمعاصر کشور خود ن خیحساس از تار

 .اسدا بشنر نشیو دوست و دشمن خود و سرزم

 89مرداد  85 –روزنامه جوان 
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 «ویآلترنات»نام ه ب یو توهم بزرگ نیمنافق

 ندارد؟ تیمقبول یچرا فرقه رجو

 

 

سرکردگان  یآرزو نیساختن مهمتر یعمل ،یآلبان تیدر اروپا و با مرکز نیگروهک منافق ژهیکار و نیمهمتر

 نیتر ی همان اصل ای( نیگزی)جا ویناخته شدن به عنوان آلترناتاست که همان ش یستیگروهک ترور نیا

همواره از زمان  یاستراتژ نییاز گذشته تاکنون در تع نیقگونه که مناف است. همان رانینظام ا نیگزیجا

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

  رفته و طرح نیاز ب یبه کل رانینظام ا یدر برانداز کایآمر ژهیو به و یغرب یکشورها دیا قبل امه  مدت

و  یاستحاله درون شتر،یاز نفوذ ب یریجلوگ ،یساز محدود ی بر حوزه شتریعمالً ب رانیدشمنان ا یها

 .اند  متمرکز شده یالملل  نیب یانزوا

که تمرکز  میشو ی متوجه م م،یکن  یدر اروپا نگاه م نینافقم نهیپر هز یها  شیبه هما یحال وقت نیا با

استوار است. سخنرانان  رانینظام ا ویفرقه به عنوان آلترنات نیا یگروهک بر معرف نیا یالملل  نیب یها امیپ

 یو صرف صدها هزار دالر برا ییکایربازنشسته و از رده خارج آم دارانتماسیس انیکه عموماً از م یا  اجاره

 هیکه قبالً توسط عوامل سازمان ته یدر متون سخنران شوند،  یظاهر م نیمنافق یها  شیدر هما یرانسخن

سخن  نیمنافق ستیسرکردگان ترور یکشورمان با رهبر ندهیو آ رانینظام ا یشده، بدون استثنا از برانداز

 !ندیگو ی م
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 نیمنافق یها  شیاز هما یکی

 نیدر تکرار ا یسع یمجاز یخود در فضا یها  تیاز مأمور یدر بخش زین یدر آلبان نیکمپ منافق نیساکن

 یمجاز یدر فضا نیمنافق یبریسا گانی یها  تیفعال یپست ها و به طور کل ها،  تیله دارند. توئأمس

 .دارند رانینظام ا کیدموکرات ویگروهک با عنوان آلترنات نیا یمعرف یبرا یا  قابل مالحظه شیگرا

 ضد انقالب یها  هگرو گریبا د تیضد

 نیدر مقابل ا ویکسب عنوان آلترنات یبرا نیمنافق یها  دست و پا زدن ریدر مس یدو مانع اصل یطور کل به

 هیعل انتیو خ تیگروهک در ترور، جنا نیا اهیآن سابقه س نیقرار گرفته است که اول یستیگروهک ترور

در  نیمنافق بیهستند. مانع دوم در واقع رق ضد انقالب گرید یها  مانع، گروه نیاست و دوم رانیملت ا

 رانینظام ا هیعل یاستکبار یمصوب کشورها یها و طرح ها  از بودجه یالملل  نیب یها  تیکسب حما

 یها  طرف بیکه همان تخر کنند ی رقابت به روش ضد انقالب رقابت م نیدر مواجهه با ا نیاست. منافق

  ت.مقابل اس

سلطنت  اناتیاز جر ریاست که غ یا  به گونه نیامروز منافق تیفت که سابقه و موقعگ دیمورد ابتدا با نیا در

 کیمعاند خارج کشور، ضدانقالب تک نفره که عموماً با  یاسیس اناتیطلب و جر هیتجز یها  طلب، گروه

از  یکیعنوان مثال در  ه. بشوند  یمحسوب م بیرق نیمنافق یبرا زین شوند  یاداره م یا  شبکه ماهواره

شبکه  قینفره ضد انقالب که از طر  گروه تک کیاقدامات  (CIA) با سازمان یرجو میمر یها  مالقات

 سهیمقا نیمنافق جهینت ی ب یها  تیداده بود با فعال بیفر رانیدر ا یخرابکار یرا برا یافراد یاجتماع یها

به  نیباعث شد تا منافق زین لهأمس نی! همبودگروهک به شدت انتقاد شده  نیا فیشده و از عملکرد ضع
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کاربران  بیبا داخل کشور به منظور فر یاجتماع یشبکه ها قیاز طر یریگ  ارتباط یبرا یندیفرآ یطراح

 .بپردازند یشورش یها  نوجوان و جوان تحت عنوان کانون

 

شده و در  لیاز نوجوانان تشک که عمدتاً نیمنافق یبه اصطالح شورش یها  از کانون یکی

 !کنند ی اجرا م نیو نماد یا  مناسک فرقه ابانیکوه و ب طیمح

 یسلطنت طلب در فضا یگروه ها ریضد انقالب نظ یها  تیفعال یو به طور کل ها  تیتوئ ها،  پست 

مواجه شده که معموالً با همان  یآلبان یبریسا گانیفعال در  یتند اعضا یها  همواره با واکنش یمجاز

 تواناز  یگفت که بخش توان ی . به جرأت مردیگ  یصورت م نیمنافق یحاشو توأم با ف فیسخ اتیادب

 ژهیضد انقالب، به و اناتیها و جر  گروه گرید بیصرف تخر یدر آلبان یبریسا گانیسازمان در  یاعضا

 زیمعاند ن نیخارج نش اناتیها و جر  گروه یها  یاز برنامه ساز یبخش طور نی. همشود یطلبان م  سلطنت

گروهک صرف  نیبار ا  تیسابقه جنا یاعضا و بازخوان هیعل نیسران منافق یفعل یها  تیفعال یفشاا یبرا

 .شود ی م

 !و سلطنت طلبان نیدار منافق  دنباله یها  یکار  کتک

  آن در نشست یها  دارد که نمونه یجالب یها  سوژه زین یقیحق یضد انقالب در فضا یها  گروه رقابت

. به عنوان نمونه نشست ورشو در بهمن ماه دهد ی در خارج کشور رخ م یرانیا ضد یها  شیو هما یها

 یجمهور هیعل یائتالف جهان کی لیتشک یپمپئو در لهستان برا کیما یها  که با تالش 5227سال 

 یها  تجمع گروه زبانیخود م هیمواجه شد، در حاش زیصورت گرفت و اتفاقاً با شکست ن رانیا یاسالم

نشست نشان  نیا یا  هیمنتشر شده از حوادث حاش یها لمیبود. ف ییاروپا یالب از کشورهامختلف ضدانق

هواداران  انیم یاطراف نشست، فقط به فحاش یها  ابانیسرد خ یکه چند ساعت تجمع در هوا دهد ی م
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ند، مکان آورده شده بود نیو به ا یآور  که از نقاط مختلف اروپا جمع نیمنافق یمحدود سلطنت و اعضا

شدن به  لیلهستان در حال تبد سیدر صورت عدم دخالت پل زیتجمع ضد انقالب ن یانیپا قیگذشت. دقا

 .دو گروه بود نیا انیصحنه زد و خورد م

  یشکل م رانیا یاسالم یجمهور هیکه عل ییمختلف اروپا یدر کشورها نیمنافق یشیتجمعات نما گرید

 یها در کشورها گروهک و حضور آن نیا یتوان اعضا شینما یبرا یپرداز  در واقع صحنه زین رد،یگ

  شود، صحنه ی م یپر تعداد سع یو ثبت نماها یرداریلم بدر ف قیمختلف اروپاست! که اوالً با مالحظات دق

شود، تجمعات به عنوان  یم تالشمخلتف  یبا پرچم ها و شعارها اًیداده شود و ثان شینما تیپرجمع ییها

 یتکرار یها  شینما نیداده شود. ا شینما نیمنافق یتحت رهبر یاسالم یمهورصحنه حضور مخالفان ج

در  شوند، ی سخره گرفته م بهضد انقالب  یگروه ها گریمتعدد د یا  ماهواره یکه همواره در شبکه ها زین

 طلبان به  سلطنت ریمعاند نظ اناتیجر گریبا واکنش طرفداران د تواند ی م سیپل یها  صورت عدم کنترل

 .گردد لیتبد یابانیخ یها ی ریصحنه درگ

که تنها وجه اشتراک  دهد  ینشان م زیضد انقالب ن یها  گروه گریمواضع د یکه اشاره شد بررس همانطور

 نیا یها  تیو جنا یستیاست که البته به سوابق ترور نینفرت از منافق نیمعاند خارج نش یگروه ها گرید

 یها  سیکه سرو یاست که در معدود موارد یا  ها به اندازه  لفتمخا نی. عمق اگردد یگروهک باز م

را داشته اند، شرط حضور  شیهما اینشست  کیهمه توان ضد انقالب در  عیدر تجم یسع یاطالعات

 !بوده است نیمنافق یاز گروه ها، عدم حضور اعضا یاریبس

 نیمنافق اهیدر کارنامه س یسه بار خودکش

 ها ی نگار  خیو تار ها  لیهمه تحل باًیبزرگ وجود دارد که تقر یسه خودکش نیقسازمان مناف اتیطول ح در

آغاز شد  رانیا ی. بار اول از تقابل با انقالب اسالمدهد ی قرار م ریها را تحت تأث آن یاسیدر مورد سابقه س

زبان . در آن دوره که از دیانجام 5221خرداد  21سازمان در  نیبه حرکت مسلحانه ا تیکه در نها

گروهک  نیدر کارنامه ا رانیملت ا هیهزار ترور عل 53 شد، ی م ریتعب یاسیسازمان به فاز س نیسرکردگان ا

و انقالب  یکشور ،یلشگر ،یاسیاز آن به مقامات س یثبت شد که بر اساس آمار موجود فقط تعداد کم

امروز  یادیز یها  واقع خانواده . دردادند  یم لیککوچه و بازار تش یآن را مردم عاد هیاختصاص داشت و بق

گروهک بر سر تصاحب قدرت شدند.  نیا تیجنا یقربان یوجود دارند که هر کدام به نحو رانیدر ا

 یگروه ها گریباالتر از د زیاعجاب انگ یا  با فاصله تیدر آمار ترور و جنا نیسازمان منافق نیهمچن

 .ست به اسلحه بردند، قرار داردمبارزه خود د یها  که در دوره ونیو اپوزس یستیترور

ملت  نیسند افتخار ا نیبزرگتر ران،یبه اتفاق ملت ا بیقر تیدوران هشت ساله دفاع مقدس در نظر اکثر

در  نی. منافقشود ی شناخته م ران،یدشمنان ملت و انقالب ا نیاز منفورتر یکیدر برابر صدام به عنوان 

وارد  رانیا ملت هیصدام، عل یروزیدر صورت پ یریگ  سهم دیهمان دوره دست در دست صدام و به ام

شرکت در  ،یبا حزب بعث، جاسوس یاز همکار ییدوم خود را رقم زدند. صحنه ها یجنگ شدند و خودکش
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صحنه  نیتر مرصاد، مهم اتیدر عمل رانیبه خاک ا یصحنه لشگرکش تیو در نها رانیا هیعل ها  اتیعمل

 .است رانیملت ا یدر سابقه ذهن ستیفرقه ترور نیثبت شده از ا یها

حقوق بشر  رینظ یو نقض ب یا  گروهک اتفاق افتاد که به ساختار فرقه نیدر درون ا زیسوم ن یخودکش

کرد شامل  دایجدا شده شهرت پ یتک اعضا  تک یله که بعد از افشاأمس نیمربوط است. ا شیروهاین هیعل

فرقه  نیو ... نام ا ییو خواهان جدا یناراض یل اعضازن، قت یتجاوز سرکرده به اعضا ،یاجبار یها  طالق

چهره  گریناقضان حقوق بشر قرار داد. به عبارت د نیدر زمره بزرگتر رانیرا در نظر ملت ا یستیترور

و اعمال  یگر یبا وحش یمثال زدن یحقوق زنان و ... به شکل ،یحقوق بشر، آزاد یسازمان با وجود ادعا

ننگ  رشیحاضر به پذ یاسالم یورجمه نیبه اتفاق مخالف بیامروز قر گره خورده است. یرانسانیغ

 .ستندیگروهک ن نیبا ا یهمکار

 

 !وینام آلترناته ب یتوهم بزرگ

 نیا یها ی ژگیو یو عقالن یمنطق یبررس نیسران منافق ویتوهم آلترنات یله در بررسأمس نیتر مهم اما

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

 نیاز ا ریباشد. غ یو سوابق ها  یو توانمند ها  لیپتانس ها،  تیچه ظرف یدارا دیاساساً با ویآلترنات کی که

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

 یو حت ایدر منطقه غرب آس کایاراده آمر لیمانع در برابر نفوذ و تحم نیارند که امروز بزرگتررا د رانیا

 یا عده ازین یدارد تا بتواند پاسخگو یبرجسته ا یها  مؤلفهبه  ازین یویآلترنات نی. در واقع چناستیدن

 .ردیود بگخ اریرا در اخت یبتواند پشتوانه مردم قیطر نیاحتماالً مخالف نظام شود و از ا

است که  نیا شود،  یمحسوب م زیله دوم نأمس یبرا یکامل حیکه خود توض نیاول در مورد منافق لهأمس

 گاهیدر سراسر مقرها و پا رویهزار ن پنجاز حدود  یو با برخوردار یا  ساختار فرقه کیگروهک اساساً از  نیا

 شده است.  لیتشک ایو استرال آلمان ریکشورها نظ گریو د کایفرانسه، آمر ،یدر آلبان شیها 

به شدت کنترل شده  یو در پشت حصارها یگروهک در کشور آلبان نیا ییرویتجمع استعداد ن نیتر  یاصل

به  ایفرار هستند  یبرا یمنتظر فرصت ای روهاین نیفرقه، اکثر ا نیها از ا  جداشده یشکل گرفته و به گواه

 گروه مانده نیکهولت سن با ا لیدل همستقل ب یمکان زندگعدم ا ای ییهمچون ترس از عاقبت جدا یلیدال

 رانیکه اکنون در ا ییاستعداد قابل اعتنا چیه گریگروهک بوده و د نیا ییچندهزار نفر همه دارا نیاند. ا 

 .باشد وجود ندارد یستیفرقه ترور نیبه ا وستنیحاضر به پ
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 یدر آلبان نیمنافق کمپ

 همان فرقه ایگروهک  کیبه  شتریندارند، بلکه ب یاسینظام س کی ویآلترناتبه  یشباهت چیه ها  یژگیو نیا

امکانات دشمنان  نیاز کمتر یکیصرفاً به عنوان  اش ی ضد بشر یکه با مناسبات و ساختارها ماند  یم یا 

 .کند فاینقش ا واندبت یرانیا ضد یاز طرح ها یا  در گوشه یروز دیتا شا افتهی اتیاجازه ح رانیا

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

صرفاً اراده  رایدهه نود را حفظ کنند. ز ییابتدا یها  در سال یخود در عراق بحران گاهیتمام شد، نتوانستند پا

 .شد ییو البته که اجرا ودباش  هیاز خاک کشور همسا یگروه حت نیبر دور کردن ا یاسالم یجمهور

 

 یدر آلبان رانایدر کمپ ت نیمنافق
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داشته باشد.  ینظام ای یاسیورود به عرصه س یرا برا ها ی از توانمند یحداقل کی دیبا ویآلترنات تیدر نها و

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

 یخورده روح  شکست ،یمنزو ،یاکثراً ناراض ییحول اعضا زیفرقه ن نیا یو نظام یاسیس یها  ییمورد توانا

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

    د.ان  مانده

 یها همان مقرها آن یاختفا یکه دست به خون آلوده دارند و تنها محل امن برا یاز سرکردگان ریغ

 یرفتن ندارند، کس یبرا ییجا گریعمر د یروزها نیزن که در واپس ریو پ رمردیپ یا  سازمان است و عده

را  یدر آلبان ودخ یسه هزار نفر اعضا -همان دو نیمنافق تر  قی. به عبارت دقستیماندن ن یحاضر به باق

 انیاستفاده از گدا لیها حساب باز کنند. دل آن تیفظر یبر رو توانند  یخود نداشته و نم اریدر اخت زین

 یها شیکشورها در هما گریتبعه د انیدانشجو نیها و همچن  و کارتن خواب ها  خانمان ی ب گرد،  ابانیخ

 .است یضعف فرقه رجو نیهم لیاز جمله دال زین نیمنافق

 

و اساساً هر  رانینظام ا ویوان آلترناتبتواند به عن که نیا یرا برا یا  شاخصه چیه یواقع گروهک رجو در

کرد که  انیب گونه نیا یحت توان  یم یاسیس اتیادب یارهایمطرح شود، ندارد. با مع یگرید یاسینظام س

 یستیاقدامات ترور قهفرقه با ساب کی .رندیگ ی نم یجا زین ونیاپوزس یدر رده گروه ها یحت نیمنافق

رفتار نکرده  زین ونیاپوزس کیمانند  گاه  چیه نیمنافق که نیصوصاً اندارد، خ زیرا ن ونیاپوزس یها  شاخصه

دشمنان  یبه عبارت ای یستیونیصه میو عربستان و رژ کایاتکا به ملت خود به دامان عراق و آمر یو به جا

 یبه عنوان تالش ها تیدر واقع آنچه.اند  نقش کرده یفایها ا پناه برده و مطابق با اهداف آن رانیملت ا

از  یا  مجموعه شود، ی شناخته م رانینظام ا ویآلترنات گاهیدر جا یریقرارگ یبرا یستیفرقه ترور نیا

سربلند کرده  رانیپراکنده  ناتوان نظام ا ونیاپوزس انیاست که صرفاً بتواند در م یشیو نما یغیاقدامات تبل

 .شود  یم روزیپ رانیدشمنان ملت ا یو معنو یماد یها  تیو در رقابت تصاحب حما

 فارس یرگزارخب یدفاع -ی تیگروه امن

 8989مرداد 
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 ؛ تهدیدی برای امنیت اروپامنافقین
 .زنگ خطر در آلبانی به صدا درآمد

 

 ستیترور نیاست که اگر ا یا  به گونه یدر آلبان نیحضور گروهک منافق یتیامن دیتهد

کنند، نه فقط کشور  دایپ تیآغاز ترور و خشونت مأمور یبرا یلیبا تجربه به هر دل یها 

  .آن خواهد شد یها  نهیبور به پرداخت هزبلکه کل اروپا مج ،یآلبان

 

 89مرداد   - فارس یخبرگزار یدفاع -یتیامن گروه

دهه  کیدر  نیسازمان منافق یرفتارها یبررس

 نیکه ا دهد  یحضور در عراق نشان م یانیپا

عراق، در  کتاتوریگروهک پس از سقوط صدام د

کشور  نیحضور خود در ا یانیدهه پا کی

 تینفوذ در حاکم یاقدامات را برا از یا  مجموعه

و  یا  رهیعش یها  تیعراق، جلب حما دیجد

 یها  سوءاستفاده ،یتفرقه افکن ،یا  لهیقب

از اقدامات  یا  مجموعه یو به طور کل یاقتصاد

کشور و حفظ  نیماندن در ا یکارانه را برا تبه

خود انجام داده است که البته در کنار  تیموقع

 شیرا پ یپرچالش ریمس ا،ه  ییکایآمر تیحما

گروه  نیاخراج ا یدولت عراق در برا یرو

 .قرار داد یستیترور

 یها  تیبا وجود حما یدر آلبان نیمنافق اکنون

در عراق از  یبا استفاده از تجربه قبل کا،یآمر

 تبه یبرا تیاول در حال فعال یهمان روزها

مختلف هستند تا در  یها  خود در حوزه  یکار

88 



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

را  ییکشور اروپا نیخود در ا تیموقع تینها

از نمونه اقدامات  یبخش یبخشند. بررس میتحک

ها با تحرکات  آن سهیو مقا یآلباندر  نیمنافق

 یبرا یریمس تواند  یفرقه در عراق، هم م نیا

 نیا یاحتمال یها  یکار تبه گرید ینیب  شیپ

باشد و هم خطرات محتمل  یگروهک در آلبان

در اروپا را نشان  ها  ستیمدت ترور حضور بلند

 .دهد ی م

 تیاز حاکم ییها  نفوذ در بخش

 یها  تیدر عراق و حما نیسال حضور منافق یس

کشور فرصت  نیا نیشیپ کتاتوریهمه جانبه د

کرد تا در  جادیا نیمنافق یبرا یاریبس یها

مختلف  یها  عراق تا بخش یدستگاه اطالعات

وط کشور نفوذ کنند. بعد از سق نیا یتیحاکم

و  قینه چندان عم راتییصدام و با توجه به تغ

 نیا دیجد تیاز حاکم یها در بخش یا  شهیر

 لیاول تشک یها  کشور باعث شد تا در سال

 یهمچنان باق نیعراق، نفوذ منافق دیدولت جد

از پارلمان  یها  گروهک با بخش نیبماند. ا

 نیا ینظام یروهایعراق، آن بخش از ن دیجد

کردند و  انتیظهور داعش خ کشور که بعد از

 جادیپنهان ا یها ارتباطات  از وزارتخانه یبرخ

عراق را  تیحاکم زیله نأمس نیکرده بود و هم

از خاک عراق با  یستیگروه ترور نیاخراج ا یبرا

 .رو ساخت  به رو یچالش جد

از  ریاز ارتباطات خود در عراق، غ یحت نیمنافق

و  یصادبهره اقت ،یاسیس یها ی بردار  بهره

پارلمان  یاز اعضا ی. برخبردند ی م زین یاطالعات

گروه  نیمنافع ا یعراق به شکل آشکار برا

اقدامات  نی. مشابه اکردند ی م یزنیرا یستیترور

. به شود  یمشاهده م زین یامروز در کشور آلبان

عوامل  ن،یجداشده از منافق یاز اعضا یبرخ هگفت

داخت رشوه و اند تا با پر  گروهک موفق شده نیا

 تیاز حاکم ییها  در بخش کایآمر یبانیپشت

 یارتباطات پنهان برا نینفوذ کرده و از ا یآلبان

. به عنوان مثال برند  یمنافع خود بهره م شبردیپ

تحت فشار قرار دادن  یگروهک برا نیسران ا

ارتباطات بهره  نیاز ا یجداشده در آلبان یاعضا

مشابه  قاًیدق نیقمناف تیفعال وهیش نی. ابرند ی م

با  یریگروهک در ارتباط گ نیا یها  روش

 ییکایفاسد آمر یاسیس یها  تیشخص یبرخ

در  یکالن حت یها  رشوه افتیاست که با در

فرقه  نیمنافع ا نیبه دنبال تأم کایدولت آمر

 !هستند یستیترور

 یها با رپرتاژ یمردم تیو حما تیمحبوب

 !یا  رسانه

در اشرف  نیر منافقحضو یانیپا یها  ماه در

 یفرقه در حال نیکه سرکردگان ا میشاهد بود

 رند،یحکم اخراج را بپذ خواستند ی که هنوز نم

 یها  زدند تا به روش یم یدست به هر ابزار

دولت  یقانون میتصم نیا یمختلف مانع از اجرا

 تیحما شیاقدامات نما نیاز ا یکیعراق شوند. 

 نیا یها   رهیو عش لیملت عراق اعم از قبا

 !بود یستیسازمان ترور نیکشور از ا

ها و  انتیخ ها،  تیکه اساساً سابقه جنا میبگذر

بود که  یا  کشور خاطره نیا یمنابع مال دنیبلع

ملت عراق از آن نخواهند گذشت، اما  گاه  چیه

داشتند حداقل به  یسع نیحال منافق نیبا ا

 نیدر ا میصاحب تصم ییاروپا یها  طرف یاغنا

با  یمشکل چینده، اثبات کنند که ملت عراق هپرو

 یدر خاک کشور خود نداشته و حت ها آنوجود 

 !کنند  یم تیحما یستیگروهک ترور نیاز ا
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 نیمنافق یکه به ادعا ها  یاز عراق یبرخ حضور

کشور بودند در  نیمطرح ا لیاز سران قبا

مختلف در پادگان  یها  و مناسبت ها  یهمانیم

 ییها   گروهک نمونه نیاز ا تیمااشرف و ابراز ح

. شد ی م یا  رسانه نیتوسط منافق وستهیبود که پ

 نیاحساس ملت عراق نسبت به ا تیاما در واقع

با صدام،  یها همدست  از سال ثرگروهک متأ

کشور  نیدر ا تیغارت منابع عراق و ترور و جنا

در عراق  یمردم ییها  باعث شده بود که گروه

ا ورود به پادگان اشرف، انتقام کنند ب یبارها سع

. رندیبگ ها  ستیترور نیخود را از ا ییخون شهدا

به  «هیفرزندان انتفاضه شعبان»حمله گروه 

از  یبه مرگ تعداد منجرپادگان اشرف که 

 یها  از نمونه زیشد ن نیمنافق یرده باال یاعضا

 .آن است

 یهفتگ یصورت روزانه و حته رابطه ب نیهم در

 نیاز منافق تیو حما دییاژگونه در تأرپرت یمطالب

 یها  رسانه یدر برخ یعراق لیاز زبان سران قبا

. سران شد ی منتشر م یعموماً مکتوب عراق

مبالغ  یا  و رسانه یغاتیبهره تبل یبرا نیمنافق

و  نه  یمطبوعات محل یبه برخ یقابل توجه

 نیتا ا کردند ی پرداخت م یعراق حچندان مطر

 .را به چاپ برسانندها  رپرتاژ گونه

 

 !گانیرا یجذب سالمندان با دندانپزشک

در  نیمنافق یمشابه به رفتارها یدر آلبان اکنون

دارند  یمشاهده کرد که سع توان ی عراق را م

دوستانه و مسالمت  یرا در ارتباط یمردم آلبان

رابطه در چند  نیبا خود نشان دهند. در هم زیآم

 یبرا یلمند در آلباناز افراد سا ییها  مرحله گروه

گروهک  نیبه کمپ ا یخدمات پزشک افتیدر

از ارائه  زین یریبرده شدند و تصاو رانایت رد

 شیو آزما تیزیو ای یخدمات دندانپزشک گانیرا

ساکن اطراف کمپ  یها یی ایآلبان یبرا یپزشک

 .گروهک پخش شد نیا یها  از رسانه ن،یمنافق

 

 یدر آلبان نیمنافق کمپ

 نیدر هم زین یکشور آلبان یها  رسانه یبرخ در

که  شود  یمنتشر م یسفارش ییها رابطه رپرتاژ

فرقه  نیدر ارتباط با ا یمردم آلبان دهد ی نشان م

 زیدوستانه و مسالمت آم یا  رابطه یستیترور
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 یها  لیدارند. حال اگر اخبار، گزارشات و تحل

واژه  دیرا با کل یها در آلبان  رسانه یواقع

که  مینیب ی م م،یمرور کن« خلق نیدهمجا»

 ن،یمنافق یستیدر مورد سابقه ترور وستهیپ

گروهک در کشور  نیمربوط به اقامت ا داتیتهد

. با شود ی ها صحبت م و لزوم خروج آن یآلبان

 یاز سو یقابل توجه یها  نهیحال امروز هز نیا

  تا مانع شکل شود ی صرف م یدر آلبان نیمنافق

 نیا هیعل یا  رسانهو  یممطالبه مرد یریگ

 .گروهک شود

فرقه  کی یتیامن داتیتکرار تهد

 یستیترور

در  یفرقه رجو بکارانهیفر یمرور رفتارها با

گروهک در  نیاز اقدامات ا یکه رونوشت یآلبان

 توان  یحضور در عراق است، م یانیپا یها  سال

 داتیگرفت که تهد یجد زیاحتمال را ن نیا

 زین یدر آلبان تواند ی عراق، مدر  نیمنافق یتیامن

گروه ذاتاً  نیا گریتکرار شود. به عبارت د

از  یبرخ یدوباره برا تواند ی م ستیترور

اهدافش دست  یبه برخ یابیدست ای ها  تیمأمور

 .بزند تیبه ترور و جنا

عراق که با  یناامن یها  که در سال همانطور

 یها  و جوالن گروه ییکایآمر انیحضور نظام

 نیشده بود، منافق جادیکشور ا نیدر ا یستیرترو

ی القاعده م یدر پادگان اشرف به آموزش اعضا

را   یریتکف یها  گروه یو عوامل انتحار پرداختند 

ی م زین یرفتارها در آلبان نیا کردند، ی آماده م

 انیحضور نظام یها  تکرار شود. در سال تواند 

 هیجتو یبرا ها  ییکایدر عراق، آمر ییکایآمر

 نیدر ا یبه ناامن ازیتداوم حضور خود در عراق ن

متحده  االتیا گریکشور داشتند. به عبارت د

خود در عراق را به بهانه  یحضور نظام کایآمر

 .کرد ی م هیتوج یستیترور داتیمبارزه با تهد

 تیاز مأمور یدر بخش نیمنافق ها  لدر آن سا 

داشتند تا عوامل انفجارات  فهیخود وظ یها 

  لهأعراق را در پادگان اشرف آموزش دهند؛ مس

  رسانه یها توسط برخ  که در همان سال یا

 .فاش شد ییکایآمر یها
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له را مطرح أمس نیا دیاحتمال با نیتر  ساده در

 به گونه کایآمر یها  استیکه اگر دوباره س میکن

 ازدهی یستیرقم بخورد که مشابه حادثه ترور یا 

 کی هیتوج یبرا یبه اقدام زایسپتامبر، دوباره ن

 کی هیتوج ایبا مشارکت اروپا  گریجنگ د

و چه  یباشد، چه کس گرید یائتالف جهان

و  یطراح ایبهانه را فراهم کند!؟ آ دیبا یگروه

 یدر خاک اروپا برا یستیاقدام ترور کی یاجرا

 یبا سابقه و تجربه طوالن نیمثل منافق یگروه

 یقابل باور ریاقدام غ ت،یدر حوزه ترور و جنا

 یروز در عراق برا کیکه  نیمنافق ایاست؟ آ

 نیتر  فیدست به کث کایاهداف آمر شبردیپ

 یاز ارائه خدمات بار نیزدند، ا  یم ها  اتیعمل

 نیا ایآ کنند؟ ی امتناع م ها،  ییکایمشابه به آمر

نوع خدمات  نیاز ا ریگروهک تاکنون غ

ارائه  ها  ییکایبه آمر یگریخدمات د یستیترور

 داده است؟

 یبرا ها یی کایآمر یها  از احتمال سفارش ریغ

و  یتیامن به تحرکات ضد نیورود دوباره منافق

 یها  در صحنه زین نیخود منافق ،یستیترور

اهداف  نیدر تأم شانیازهایبنا به ن یمتنوع

اند. به عنوان   بارها دست به اسلحه شده یاسیس

اخراج  عراق، یکه دولت قانون ینمونه زمان

خود قرار داده بود،  یها  تیاولورا در  نیمنافق

 یبرا یساز تیبا مشغول یستیفرقه ترور نیا

اقدامات  یو اجرا یدولت عراق بارها به طراح

کشور دست زده است.  نیدر خاک ا یستیترور

عراق اعالم شد  سیپل یکه از سو یبنا به موارد

عراق اطالعات آن  یو اطالعات یتیو دستگاه امن

اقدام  یتعداد یاجرا در نیرا منتشر کرد، منافق

در  یاختالفات مذهب جادیبا هدف ا یستیترور

 .اند  داشته یعراق نقش محور

عنوان مثال انفجار مساجد اهل سنت عراق با  به

بالعکس  ای انیعیاقدامات به ش نیهدف انتساب ا

گروهک  نیا یبوده که از سو یاز جمله تحرکات

 جهیو درنت یمذهب یها ی ریدرگ جادیا یبرا

دولت  یبرا یساز تیبا هدف مشغول  یناامن

که  نجاستیال اؤعراق انجام گرفته است. حال س

در  یستیفرقه ترور نیا طیشرا یاقتضااگر بنا به 

 یمشابه از سو یها  تیبه فعال ازیاروپا ن

با  یگروه ایاحساس شود، آ نیسرکردگان منافق

در  بار نیا ت،یاز تکرار جنا یا  سابقه نیچن

 !اروپا، ابا دارد؟ یایجغراف

 یزمان نیمنافق یتیامن تکرار اقدامات ضد خطر

در حال حاضر  میکه بدان شود  یملموس م شتریب

در مورد خطر  وستهیکشور پ نیا یها  رسانه

در خاک خود  یستیگروهک ترور نیحضور ا

 یو با مطالبه از دولت آلبان دهند ی هشدار م

از کشورشان  ها  ستیترور نیخواستار خروج ا

در  زین یآلبان یتیامن هو دستگا سیاند. پل  شده

گروهک ابعاد  نیگزارشات خود نسبت به ا

اند. به   کرده انیها را ب حضور آن نیخطرآفر

 یتیسند محرمانه از دستگاه امن کیعنوان مثال 

ها قرار گرفت   رسانه اریکه بعداً در اخت یآلبان

کشور  نیا یالعاتاط سیسرو دهد ی نشان م

 کخطرنا یستیفرقه ترور کیرا  نیمنافق

حضور در  یها  داده است که در سال صیتشخ

مرتکب شده  یادیز یتیعراق اقدامات ضد امن

 یاعضا یکیزیبه حذف ف یها حت است. آن

اند و   فرقه اشاره کرده نیتوسط سران ا یناراض

 نیا یا  اند که مناسبات فرقه  شده ادآوری

نان ادامه دارد و احتمال تکرار گروهک همچ

دور از انتظار  زین یندر کشور آلبا یعیوقا نیچن

  .ستین
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 ورود به گروه یو آموزش  برا یریعضوگ لهأمس

 یاز اقدامات جد یکی زین یستیترور یها 

 دهیها فراوان د است که در سوابق آن نیمنافق

که  یو در زمان ریسال اخ . در چندشود ی م

به سرباز داشت تا  ازین هیاق و سورداعش در عر

کنندگان  نیاز تأم یکیبجنگند! اروپا  شیبرا

بود.  یریو تکف یستیگروه ترور نیا یجد

  یکه با پول سعود یو مساجد یمدارس مذهب

با  کنند ی م تیفعال ییاروپا یدر کشورها ها

و  یریعضوگ یبرا یادیخدمت ز تیوهاب غیتبل

عش ارئه دادند. اعزام سرباز به قصد کمک به دا

 یا  سابقه و تجربه نیبا چن زین نیسازمان منافق

 اتیح امهاد ینقش را برا نیهم تواند ی اکنون م

 .انجام دهد یستیترور یها  گروه

خطرات محتمل در مورد حضور  نیهم

 تیهم باعث شد تا در نها نیمنافق یالتیتشک

 نیا یزبانیدر اروپا حاضر به م یکشور چیه

در  تیهم در نها یباشد و آلبانن ها  ستیترور

به  ییکایآمر یاز سو ازیو چند امت نیقبال چند

همچون پرداخت  یازاتیتن داد. امت میتصم نیا

فرقه  نیاز ا یزبانیم بابتدالر  ونیلیم 31ساالنه 

 نیب یو کمک به خروج از انزوا یستیترور

کشور به  نیدر اروپا باعث شدند تا ا یالملل 

 .طرناک تن در دهدفرقه خ کی یزبانیم

 نیسال از حضور ا 2از  شیبا گذشت ب اکنون

کشور تحت فشار  نیدولت ا ،یفرقه در آلبان

مجبور به  یها و مطالبات عموم  رسانه

 زین یاقدام واکنش نیشده و کمتر ییپاسخگو

 نیدر قبال منافق یکشور آلبان ریاظهار نظر وز

 نیا»گروه هشدار داده:  نیبوده است که به ا

 یدر آلبان یاسیس تیفعالو نه  یزندگ یه براگرو

خطر  یها به آلبان اند، البته ورود آن  شده رفتهیپذ

 یکارها سکیها ر به همراه دارد... آن یخاص

 .«خشونت بار دارند
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 داتیکامالً واقف به تهد یدولت آلبان درواقع

کنترل و مهار  یدارد برا یاکنون سع ن،یمنافق

است  نیا تیکند، اما واقع تیها فعال آن داتیتهد

 یلیبا تجربه به هر دل یها  ستیترور نیکه اگر ا

کنند، نه  دایپ تیآغاز ترور و خشونت مأمور یبرا

بلکه کل اروپا مجبور به  ،یفقط کشور آلبان

آن خواهد شد! به عبارت  یها  نهیپرداخت هز

با  یستیگروه ترور کیاز  یزبانیم تر  قیدق

و  التیکه تشک یکلبه ش یا  ساختار فرقه

به  یتوجه یساختار آن حفظ شود، به عالوه ب

به  یمورد بدون شک ورود ناامن نیهشدارها در ا

 .شود ی و خاک اروپا محسوب م یخاک آلبان
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 نمیتا نمردم ترا بب ایجان ب نیحس

 

از  یآباد یعل یشجاع نیحس یآقامادر  یآباد یعل هیخانم رقاز مصاحبه با  یقسمت

 (یدر فرقه رجو ریاس) نیقزو

کنند و آن ها را  یبه مقر آن ها حمله م نیسال خدمت کرده بود. مجاهد کیساله و سرباز بود و  52 پسرم

ما به اسارت گرفته شده اند، به ما  یشود که بچه ها یما سرباز بود، خبر م یبرند. همشهر یبه اسارت م

به پادگان رفت.بعداً خبر  نیسگم شده دو بار دنبال ح نیمطلع شد که حس یآقا وقت نیاطالع دادند. پدر حس

 یول میرفت یبرتیبه اشرف و ل یهستند. چند بار نیکه در قرارگاه اشرف و در جمع سازمان مجاهد میشد

 .میموفق به مالقات نشد
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 آقای حسین شجاعی علی آبادیبه فرزند اسیرش خانم رقیه علی آبادی پیام 

فرزندم دلم   .من به یادت مانده باشد ی ادرت هستم، امیدوارم حداقل چهرهمن م ،حسین جان، سالم

پدرت همیشه به یادت  من و .دیدن روی ماهت برای من یک آرزوی بزرگ شده ،برایت بسیار تنگ شده

  .هستیم

 ،زندگی موفق هستند دلبندم برادرانت همه در .سخت بیمار است پدرت خیلی پیر شده و ،حسین جان

 سراغت را می و خواهر زاده ها همگی از تو می پرسند برادرزاده ها واند. ت هم ازدواج کرده خواهرهای

من  ؟ما نمی کنی یادی از را فراموش کرده ای و حسین جان تو که خیلی مهربان بودی چرا ما .گیرند

نم شاید خانه به کوچه نگاه می کی از پنجره . ساعت ها گریه می کنم کنم و همیشه به عکست نگاه می

 د. وچشمم به جمالت روشن می ش را ببینم که مثل قدیما به سمت خانه می آیی و تو

راستی دوستت آقا  ،حسین جان دوریت ما را پیر کرده .سامان دهیم و را سر دلبندم بیا تا عمری هست تو

 ،استحسینم جای تو در بین خانواده خیلی خالی  ،صاحب بچه شده قربان یادت هست ازدواج کرده و

 .مراقب خودت باش

 

 

 

77 



           
 

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

ه شمارنشریه 

19  

 و اددمر

 ماهشهریور
89 

 

 رجوی ها برده داران بزرگ

 

 : دیتوجه کن ریز یبه نمونه ها ا  لطف

اطالع به اجازه بردن افراد به عراق بدون  - 5

بدون اطالع  یادیدر موارد ز یخانواده آنان و حت

نسبت به جایی که می رود و برنامه ای  خود فرد

 که برایش در نظر گفته شده است. 

 یاز افراد ییو شناسا یتیگرفتن مدارک هو  -3

شدند و  یفرقه در عراق م یکه وارد قرارگاه ها

کردن  تیهو یب یمدارک برا نیبردن ا نیاز ب

 و ممانعت از فرار و بازگشت.  افراد

 یخروج از قرارگاه اشرف برا تیممنوع  -2

 5272طور مشخص از سال ه و ب یطوالن انیسال

که  دیافراد ابالغ گرد به تمام یرجو یکه از سو

موضوع  نیا«. خروج از فرقه ممنوع است» گرید

 یراه گریاز افراد که د برخیتا  دیباعث گرد

  .بزنند یدست به خودکش افتندی یخروج نم یبرا

تمام مشکالت  رغمی که عل یکسان لیتحو  -9

شده از طرف فرقه و ارتش عراق،  جادیو موانع ا

کردند، به  یفرقه م یاقدام به فرار از قرارگاه ها

ها به زندان  بردن آن یحزب بعث صدام برا

 و شکنجه و حبس انفرادی آنان  بیمخوف ابوغر

مسائل  نیتر هیحق انتخاب در اول تیممنوع  -1

، همچون انتخاب نوع پوشش، انتخاب یانسان

 .... انتخاب نوع کار وانتخاب نوع غذا، نوع غذا، 

و حتی  رکمشت یازدواج و زندگ تیممنوع  -2

داشتن عواطف به هر شکل و هر نوع نسبت به 

 کسی  

، کردن از خانواده، پدر، مادر ادی تیممنوع  -7

 یعنوان رجو نیند، تحت ازخواهر، برادر و فر

 .«خانواده کانون فساد است» ساخته که 

 یارتباط جمع لیاستفاده از وسا تیممنوع  -8

و  اینترنت، روزنامه، و،یراد ون،یزیهمچون تلو

 غیره

 یارتباط لیاستفاده از وسا تیممنوع  -2

مگر در موارد  غیرهو  لیابهمچون تلفن، نامه، مو

داشت  یخاص که فرقه در آن منفعت مشخص
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 ،یجاسوساخاذی، جذب،  یافراد برا بیمانند فر

 غیره و یریخبرگ

 به هر شکل و هر نوع  مطالعه تیممنوع  -51

   فکر کردن تیممنوع  -55

از  عضدانلو قجر میمر یوقت 5272سال  در

نشست  نیفرانسه به عراق بازگشت، در اول

 :گفت یعموم

به همه فرماندهان شما ابالغ کردم تا زمان  من

)تا آن زمان، در  رندیشما را بگ« خود ارِیاخت»در 

انجام  یاواخر روز پنج شنبه، چند ساعت برا

به افراد  ییهمچون استحمام و لباسشو ییکارها

تجربه نشان  .شد( یخود داده م اریاخت زمان در

 یقالبزمان به مسائل ضد ان نیداده که شما در ا

 . به فرماندهان تان گفتم که آندیکن یفکر م

قدر از شما کار بکشند تا شب ها مثل جنازه 

چرا که افکار شما ضد  د،یفکر کن دیو نتوان دیافتیب

طالق  ، بحثانقالباز است )منظور  یانقالب

 (. تاس یرجو

صحبت دو نفره که در درون  تیممنوع  -53 

 یگفتند و کسان یم« محفل» کار نیفرقه به ا

شدند مورد  یم دهیانجام محفل د نیکه ح

 یگرفتند چرا که رجو یمحاکمه و برخورد قرار م

محفل شعبه سپاه پاسداران »ابالغ کرده بود 

 التیها افراد تشک یرجو بیترت نیو به ا« است

عنوان ه رعب و وحشت ب جادیا یخودشان را برا

 .دادند ینفر سپاه پاسداران مورد برخورد قرار م

نسبت به هر کس  داشتن عاطفه تیممنوع  -52

به غیر از رهبر )تمامی عشق و عالقه می بایست 

 صرفا نثار رهبر فرقه می شد(. 

 یاز نشست ها برا یکیدر عضدانلو قجر  میمر

 کیعاطفه »باالتر فرقه گفته بود:  یها هیال

فقط نسبت  دیاست و شما با یبورژواز فیکث زیچ

 « باشید. به مسعود عاطفه داشته

مذهب و و  نیاعتقاد به هر د تیممنوع  -59 

شیعه اثنی عنوان ه ب یآنچه رجواز  ریغ یمرام

و وادار کردن افراد به  کردی م یمعرف عشری

 شان نید رییتغ

ن و کشاند یسن قانون ریکودکان ز بیفر  -51 

در عراق و  یفرقه رجو یها به قرارگاه ها آن

 به ماندن در عراقآنان مجبور کردن 

 یشرکت در نشست ها یاجبار اعضا برا  -52 

افراد همچون  ریو تحق یمغز یشستشو

 ینشست بند ها» ،«دیتنگه و توح ینشست ها»

، («تینشست بند ف ) فرد»، «انقالب طالق

 ه یروزان ینشست ها»، «نشست حوض»

نشست »، «نشست طعمه» ،«یجار اتیلعم

 ... و «یغسل هفتگ یها

که  ییندادن اجازه مالقات به خانواده ها  -57 

صدام متوجه حضور فرزندان  یبعد از سرنگون

به قرارگاه  داریانجام د یشان در عراق شده و برا

خانواده ها چند  نیاز ا یرفتند. برخ یاشرف م

کردند  سال در پشت درب قرارگاه اشرف تحصن

 ...گریموارد د یاریبس و .افتندیاما اجازه مالقات ن
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 داوطلبانه به خط مقدم جبهه رفت

پسرم اواخر خدمت سربازی اش بود که در سومار 

مفقود األثر شد. ساعت ده شب ارتش عراق تک 

زده بود. من پنج هفته بعد توسط یکی از دوستان 

پسرم از سرنوشت ایشان مطلع شدم. دوستش 

کش خورده و می گفت که سعید به سرش تر

پس از دو سال بی  فریاد می زده سوختم سوختم.

خبری از پسرم، مطلع شدم که ایشان در عراق 

اسیر می باشد. یکی از دوستان پسرم شاهد بوده 

که روزی یک اتوبوس وارد کمپ ارتش عراق 

می شود و با خرید سیصد نفر از اسرای ایرانی از 

مپ جمله فرزند من توسط رجوی، آن ها را به ک

مجاهدین خلق منتقل می کنند. در زمان انتقال 

از اسارتگاه ارتش عراق به کمپ مجاهدین خلق، 

پسرم مجروح بوده و ایشان را با برانکارد به آنها 

 تحویل می دهند.

مسعود رجوی مدعی شده بود که ما  85در سال 

مانع مالقات اعضا با خانواده هایشان نمی باشیم 

القات با فرزندانشان و خانواده ها مجاز به م

هستند. به همین جهت من به همراه گروهی از 

به سرپرستی خودم عازم عراق شدیم  خانواده ها

و با مشقات فراوان به مقر مجاهدین خلق در 

عراق رفتیم. گفتیم طبق ادعای مسعود رجوی ما 

برای مالقات با فرزندانمان آمده ایم. مسئوالن 

ا مجوز مالقات قرارگاه اشرف مجبور شدند به م

 بدهند.

با آن که رسانه های عراق به ما قول داده بودند  

شاهد و ناظر حضور ما در جلوی کمپ اشرف 

باشند متأسفانه هیچ رسانه ای در آن محل 

حضور نیافت. ما با ترس و وحشتی که در 

وجودمان بود از تصمیم خود منصرف نشدیم و 

مپ عزم ورود به قرارگاه را کردیم. مسئوالن ک

به ما اجازه ورود دادند و در محوطه ای قرار 

در حالی که من رو به رو را نگاه می  گرفتیم.

کردم دیدم جوانی نحیف و الغر به طرف من 
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می آید. جلو آمد و گفت مادر؛ در حالی که دستم 

را روی سینه اش گذاشتم گفتم پسرم اشتباه 

آمدی من مادر تو نیستم. گفت چرا؟ گفتم نشانه 

ه، شما را نمی شناسم. دستش را بلند کرد ای بد

و نشان سوختگی زمان کودکی اش را به من 

نشان داد. تازه فهمیدم که این آقا فرزند من 

است. شما تصور کنید منِ مادر چه حالی داشتم، 

روی پاهای پسرم افتاده بودم و فریاد می زدم 

عزیز دلم دوستت دارم. او می گفت مادر تا حاال 

چرا دنبالم نمی آمدی؟ گفتم تو چه کجا بودی؟ 

می گویی هفده سال است که دنبالت می گردم. 

 ما همدیگر را در آغوش گرفتیم.

در طی سه روز مالقات ما در کمپ، سرگروه 

دیگر ما را بدون لباس، دست بسته دم در قرارگاه 

نگه داشته بودند. وقتی بعد از سه روز، ایشان را 

 دیدیم حال خیلی بدی داشت. 

چند سال طول کشید که دوباره با دو تا از 

دخترهایم برای مالقات رفتیم. سال بعدش در 

مالقات سوم که به اتفاق برادر و دو خواهرش 

بودیم پسرم را وادار کردند که مقابل ما قرار 

بگیرد. پسرم عکس ها و نامه های خانوادگی را 

جلوی ما پرت کرد و می خواست که از ما دور 

آقای همراه ما او را نگه داشت. شود که یک 

چون من از ناراحتی بیهوش شدم مأموران فرقه 

مجبور شدند اجازه بدهند که من با پسرم یک 

ساعت مالقات داشته باشم. )در سفر سومی که 

به عراق داشتیم با ما بد رفتاری کردند و رفتار 

  سعیدم معلوم بود که اجباری است.(

شن می کردیم سه شب پشت در قرارگاه آتش رو

تا گرم شویم، در نهایت موفق به دیدار با 

فرزندانمان شدیم. در سفر چهارمی که به همراه 

خانواده های اصفهان به عراق رفتیم شب در 

 اشرف ماندیم و بدون دردسر بیرون آمدیم. 

اینک بیش از بیست سال است که سعید را 

 مالقات نکرده ام. 

مند بود و پسرم در اداره تسلیحات ارتش کار

مدارکش موجود است. او می توانست به جبهه 

نرود با وجود این برای دفاع از وطن و ناموسش 

اداره را رها کرد و داوطلبانه به خط مقدم جبهه 

رفت. او می گفت اگر ما نرویم شما اینجا امنیت 

. من به عنوان یک مادر نمی توانم ندارید

باور کنم که پسرم قلباً جزو فرقه رجوی 

شده باشد چون فرزندم شناختی از 

اعتقادات و سلوک سازمان مجاهدین 

 خلق نداشت.

به فرزندش  معصومه رضاییخانم  امیپ

 آقای سعید فرج اله حسینی:

سعیدم دوستت دارم. قربانت بروم، بابا 

که ترا ندید و با ناامیدی از دنیا رفت. 

می دانم در شرایطی نیستی که با من 

بم را بدهی ولی راحت حرف بزنی و جوا

من با همه وجودم آرزو می کنم و از خدا 

می خواهم شرایطی فراهم شود تا رو به 

روی هم بدون مانع، بدون ترس، چون 

خدا هست، قرار بگیریم و عاشقانه 

همدیگر را بغل کنیم و بقیه عمر را که 

نمی دانم این عمر برای من چقدر است 

 با هم زندگی کنیم. 
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ریاست جمهوری 

تصابی و مادام ان

 العمر
 

 

قجر  میمر 5228مهر  32در  یمسعود رجو

( را به عنوان مسئول اول یعضدانلو )رجو

در  نیکرد، و ا یخلق معرف نیسازمان مجاهد

عنوان را  نیبود که خود او تا آن زمان ا یحال

مسعود  قتیدر حق یمعرف نی. با ادیکش یم دکی

 هیپا خود قائل شد. یبرا یا ژهیو گاهیجا یرجو

با  سیدر پار 5229سال  دراقدام در واقع  نیا

و ازدواج او با  یشمچیابر یاز مهد میطالق مر

طالق و  نیگذاشته شده بود و با ا یمسعود رجو

 داًیشد یخلق از نظر اجتماع نیازدواج، مجاهد

فرقه  کیشدن به  لیافت کرده و روند تبد

 .مخرب کنترل ذهن را آغاز نمودند

 یمل یدر اجالس شورا 5273ل سا وریشهر 2 در

مسئول آن  یمقاومت در عراق که مسعود رجو

 ندهیجمهور آ سییبه سمت ر یرجو میبود، مر

مهر همان سال توسط  21انتخاب و در  رانیا

 39 ریتأخ نی. ادیگرد یرونیاعالم ب یمسعود رجو

 میمر یجمهور استیر یرونیروزه در اعالم ب

بتواند عراق را  فاصله او نیا ربود که د نیا یبرا

اگر قبل از  رایترک کرده و به فرانسه برود، ز

اش  یجمهور استیورود او به فرانسه، عنوان ر

احتمال وجود داشت که دولت  نیشد ا یاعالم م

 یندهد، مسعود رجو میورود به مر یزایفرانسه و

 بود. دهیبرنامه را تدارک د نیاز مدت ها قبل ا

 یبرا "متمقاو دهیجمهور برگز سییر"سمت 

که او  رایبود، ز یلیمحتوا و تحم یب یرجو میمر

و  یا نهیانتخابات آزاد چند گز تیبدون رعا

 دیعنوان گرد نیا یصرفاً از جانب شوهرش دارا

مقاومت هم  یمل یشورا یاعضا یبرخ یو حت

 یرجو میامر مخالف بودند. انتخاب مر نیبا ا

و  یالملل نیشناخته شده ب نیوانخارج از عرف و ق

 یشده در اکثر کشورها فیتعر یها یدموکراس

 استیر یبرا یجهان بود. مدت زمان مشخص

نشده بود و منتخبِ مردم  نییتع یو یجمهور

که  ینفر 9111فرقه حداکثر  کینبود.  رانیا

غالب آنان به زور و اجبار در اسارت فرقه به سر 

 یم یمنتخبجمهور  سییبرند صحبت از ر یم

 ونیلیم 81 تیز جمعا یبخش یکنند که حت

خارج از کشور، در  انیرانیالاقل ا ای ران،یا ینفر

با تمام  یآن شرکت نداشته اند و حت نشیگز

شده  یجمهور معرف سییو ر یوجود از فرقه رجو

 یستیباشند. عملکرد فرقه ترور یم زاریاش ب

مورد، فقط در چهارچوب  نیخلق در ا نیمجاهد

 یفرقه ا یو گروه ها یکتاتورید یها  متحکو

مادام العمر،  ،یکه همه رهبران آن ها خود انتصاب

 گنجد. یهستند م اریو تام االخت
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حق دارند تا در انتخاب  نیسرزم کیتمام مردم 

که قرار است زمام امور آن کشور را به  یفرد

 تیجمع. مشارکت داشته باشند ردیدست بگ

 5273خلق در سال  نیسازمان مجاهد یاعضا

هزار نفر نبوده  2 ای 1از  شتریبحالت  نیدر بهتر

 یطبق آمار رسم رانیا تیکه جمع یاست در حال

نفر بوده است.  ونیلیم 21تا  11 نیب یسرشمار

آن  تیدرصد جمع 10112 حدوداً نیمجاهد یعنی

به  نانهیخوشب یاگر حتبوده اند. رانیروز مردم ا

آن روز  یکه تمام اعضا میموضوع نگاه کن

موافق بوده اند  میمر بخلق با انتخا نیمجاهد

هم قابل  یالملل نیب یاسیس یدر نظام ها قطعاً

کشور  کیدرصد مردم  10112که  ستین رشیپذ

از  ری. غرندیبگ میها تصم تمام آن یبرا

ن یاز ا یکارها یبرا ،یو قدرت طلب یکتاتورید

کار  نیتوان انتخاب کرد؟ ا یم یدست، چه نام

بر  یمبنخلق  نیخود مجاهد یتنها شعارها

و احترام به مردم را  یاز دموکراس یطرفدار

است بر تجاوز به  یدأیینقض کرده است و ت

 .خلق نیمجاهد یاز سو رانیحقوق مردم ا
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 رضا جان، همیشه به فکرت هستم 

 

 ی(در فرقه رجو ریاس) یرضا باللبه برادرش  یبالل یمرتض یآقا نامه

 یشما نامه ارسال کردم. هدف من از نوشتن نامه برا یهم برا من قبالً. باشد حالت خوب دوارمیام! سالم

 یده یدانم چرا جواب مرا نم یباشم. نم ایخواستم احوال شما را جو یم ی،سال دور نیشما بعد از چند

وقت شما را  درمن برادر شما هستم. از نظر شما که اشتباه نکردم؟! تماس گرفتن شما با من چق یناسالمت

که شما هم  را پشت سر گذاشتم حتماً ی! من سند؟یریبا من تماس بگ دیستیکه شما حاضر ن ردیگ یم

 .دیرا پشت سر گذاشته ا یسن طور نیهم

سال از  نیشد که چند یو چ میبا هم داشت یافتم که چه دوران یم میخاطرات قد ادیها به  وقت یبعض 

چه  دیهست یانم در حال حاضر که در کشور آلباند یو م کنم یمن خبرها را دنبال م م؟یهم دور شد

 یگریو کسان د دیهست یزندان کیدر باطن شما  ،میما آزاد هست دییگو یشما به ظاهر م .دیدار یتیوضع

 کنند. یکه آن را کنترل م یمثل رباط رندیگ یم میشما تصم یبرا

 ؟یهست یکارت از خودت راض نیبا اشما  ی،کار را با خودت کرد نیاست چرا ا نیال من از شما اؤس واقعاً 

سال به کجا  نیاست با خودت خلوت کن چند نیبه شما ا شنهادمیپ ؟یتا به حال به خودت فکر کرد

ال کردم به ؤشما را س تیبا شما بودند وضع که قبالً یاز کسان کردی نابود را خودت چرا رضا … یدیرس

 کیچرا  ی،گرفت یمارین چند بد که اآلش یچ دینبود ضیشما که مر .  حال است ضیمن گفتند مر

به تباه  یخواه یم ی! تا کست؟یبس ن یسال بدبخت نیچند ی،ریگ یخودت نم یبرا یعاقالنه ا میتصم

آزاد باش .. من هنوز به فکر شما  ،خودت انتخاب کن یآزاد برا یزندگ کی ی،کردن خودت ادامه ده

از  شتریباشم ..  رضا خودت را نجات بده ب شما به فکر شهیکند که هم یم جابیا یبرادر فهیوظ ،هستم

 اراک -ی بالل یمرتض برادرت                                                . خودت را عذاب نده نیا
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 ست؟یک 8982 وریشهر 81اشرف در  یکشته ها یمسبب اصل

دوگاه اشرف به ، انتقال ساکنان اریرجو یرهبران فرقه  یباطن لیم رغمی عل 3155از سال 

  د.آغاز ش یبرتیکمپ ل

 کیصورت موقت مطابق ه نفر ب 511حدود  ،ساکنان نقل مکان کردند تیاکثر که نیاز ا پس

قرارداد، مجاز به ماندن در اردوگاه اشرف شدند تا به حل و فصل مسائل مربوط به اموال 

ر اشرف نگه دارد و نفر را د 511 نیداشت ا یسازمان سع قتیساکنان اشرف بپردازند. در حق

اول  ی هیبه قض تیکه در نها یروسه اپ خود را بکند تا دوباره به اشرف برگردند. یتمام سع

حمله بود. مسعود  نیا ی جهیمفقود، نت 7کشته و  13. دیانجام 5223 وریشهر 51سپتامبر و 

الک ، مبودند انیجر نیا نینفر زنده ماندند که شاهد 93 .تن را به کشتن داد 13 یرجو

 .کشته شد یبه طرز مشکوک یفرد زنده و شاهد بود که در آلبان 93 نیاز جمله ا یشراع

سوء  غاتیبالفاصله تبلبودند و  یتراژد نیدنبال خلق چنه ب شخائن و همسر یمسعود رجو

ها  آن یبرا یارزش چیه روزیکه تا د یافراد یخود را شروع نمودند و نسبت به خونخواه

 لبتها. خود فرا خواندند ییمظلوم نما یو تمام ملل جهان را برا دندیدم نداشت در بوق و کرنا

 نیها آشنا بوده و در اکثر موارد او را محکوم نمودند و مسبب ا آن یاهمردم جهان با ترفند

 دانستند. یمسعود رجوکشتار را خود 
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 وریهشت شهر

و  ییسالروز شهادت دولتمردان رجا و سمیروز مبارزه با ترور

 باهنر

 
 

 سازمان مجاهدین خلق ،5221در سال پرحادثه 

از ترور را سامان داده  یا  شکل گسترده شبکه  به

ی بود که هم مردم کوچه و بازار را هدف قرار م

 .را یسیاس یدادند و هم مسئوالن رده باال 

 یماه از ماجرا  3تنها  5221روز هشتم شهریور 

 و یاسالم یانفجار ساختمان حزب جمهور

ت آیت اهلل بهشتی و همراهانش می هادش

 گذشت.

 یصدر از کشور فرار کرده بود و محمدعلی بن

 یجمهور  مردم به ریاست یباال یبا رأ یرجای

االسالم دکتر باهنر  دیرینش حجت یاررسیده و 

جلسه  5221شهریور  8وزیر شده بود.   نخست

  در ساختمان نخست یامنیت مل ی عالیشورا

و باهنر تشکیل شده بود  یبا حضور رجای یوزیر

عنوان جانشین دبیر   هم به یو مسعود کشمیر

 در جلسه حضور داشت. یامنیت مل ی عالیشورا
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 ی، با طراح5221 وریشهر 8روز  یستیواقعه ترور

مسعود  یگریو باز مجاهدین خلقو نقشه 

از مدت ها قبل  یریاتفاق افتاد. کشم ،یریکشم

وارد بدنه نظام شده و تا حساس  ینوان نفوذبه ع

 ریدب نیجانش یعنیکشور،  یتیمناصب امن نیتر

باال رفته بود. او بود که  ،یمل تیامن یعال یشورا

 یحاو فیتمام، ک یبا خونسرد ور،یشهر 8 وزر

کار گذاشت و آن  ریبمب را در دفتر نخست وز

  فاجعه را به بار آورد.

آمار تلفات،  ر،ویشهر 8شب روز  53تا ساعت 

 انیمجروح گزارش شد. در م 32و  دیهشت شه

 یموس دیمانند س ییها تیمجروحان، شخص

نامجو، از فرماندهان ارتش، حضور داشتند که 

 نیا یشهدا یکرهای. پدندیبعدها به شهادت رس

وجه  چیسوخته بود که به ه یفاجعه، طور

در  گر،ید یسو زها ممکن نبود. ا  آن ییشناسا

از  یاثر ،یستیاقدام ترور نیوحان امجر انیم

 خورد ی به چشم نم ریوز  و نخست جمهور  سیرئ

به  کریاز سه پ کریکه دو پ شد  یو حدس زده م

دست آمده، متعلق به آن دو بزرگوار باشد. 

 نیمطهر ا کریساعت شب، پ نیباالخره در آخر

برجا  یاجزا یبرخ یبزرگوار، از رو دیدو شه

 شد. ییاساشن کرشان،یاز پ اندهم
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و شهادت  یوزیر  بعد از انفجار ساختمان نخست 

عنوان شهید   نیز به یاز کشمیر ،و باهنر یرجای

دیگر این حادثه یاد شد و چند روز بعد معلوم شد 

 سازمان مجاهدین خلق بوده است. یاو نفوذ

 ینفوذ کی یماجرا

در کرمانشاه،  5232زاده  د،یفرزند سع یریکشم

 تیریو مد یعلوم ادار سانسیمدرک ل یدارا

  به  حق افهیق»از دانشگاه تهران بود.  یبازرگان

 یدست و اهل استخاره و دعا  به حیجانب، تسب

  شیدر پ قدم  شیخواندن در جلسات و پ  لیکم

شده   بسته  است نقش یریتصو نی؛ ا«نماز شدن

از انفجار  شیتا پ یریها از مسعود کشم  در ذهن

 .یریوز  دفتر نخست

 ،هم از او هست گرید یتکرار ریتصو کیالبته  

داشته؛  بیکه او همواره دو خودکار در ج نیا

ی که ادعا م ینوشتن مطالب شخص یبرا یکی

 یگریکرده و د هیاز پول حقوق خود ته کرد 

 تیو متعلق به اموال ب یدولت یکارها یبرا

  به  هم خاطرشان هست که او گاه یخ! برالمال 

 مجاهدین خلقهم   یتند یها شنهادیگاه پ

 ستگاهیبمباران ا شنهادیبار پ  کیداشته و 

  .را داده بود آنان ییویراد

هم  یگرید ریاما تصاو ریتصاو نیکنار ا در

که در همه جلسات بوده اما توجه  یهست. کس

 رفته، ی . مکرده ی را به خود جلب نم یخاص

 او گفته شده که آن ی درباره یو حت آمده یم

د اعتماد بوده که موقع تردد در دفتر قدر مور 

هر  ه،شد ی هم نم یبدن یبازرس یریوز  نخست

. گفته شده آورده  یم و برده ی م خواسته ی چه م

 نیاز انقالب عضو سازمان مجاهد شیکه او پ

برادر همسرش، ابوالفضل  که نیبوده و اخلق 

آباد   در اسالم مجاهدین خلق یدلنواز، نامزد رسم

ی نخست انتخابات مجلس شوراغرب در دور 

 .بوده است اسالمی

پاسداران انقالب اسالمی سپاه  سیاو در بدو تأس

آن درآمد و بعد هم عضو مؤثر  تیبه عضو یمدت

از  یندگینوژه به نما یکودتا یساز یستاد خنث

راه  تیاداره رکن دوم ارتش شد و در نها تهیکم

به  تیدر نها یریبرد. کشم یریوز  به نخست

 رود ی م یریوز  اطالعات نخست قاتیتحقدفتر 
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 رخانهیدر دب یخسرو تهران نیشهم جان یو مدت

که  ییتا جا شود ی م یمل تیامن یعال یشورا

از »و با عنوان  ریدب یجا  ها را به  نامه یبرخ

 یریهمسر کشم ی. برادرهاکند ی امضا م« طرف

 .عضو سازمان بودند نیریدر قصرش

 

 

سوم سمت  ریو تصو 8981سال  ؛ 8957قبل از سال  ی:ریکشماز مسعود  ریسه تصو 

 8991سال  چپ احتماالً

 

 3حامل بمب،  فیدر ک یریمسعود کشم

کار گذاشته بود و  میزیمن یو مقدار  TNTپوند

 یپا شیمزبور را پ فیک که نیپس از ا یقیدقا

قرار داد، از ساختمان نخست  ییرجا دیشه

ر رفت. سپس پاستو دانیخارج شد و به م یریوز

امن  یافراد ناشناس به محل یدر آنجا توسط برخ

 .انتقال داده شد

 نویم»عوامل سازمان  ندیگو  یمنابع م یبرخ

زمان با انفجار  را هم یری، همسر کشم«دلنواز

خانه  کیاز محل سکونتش به  یرینخست وز

 یریدر محله نظام آباد تهران بردند. کشم یمیت

رش از تهران به پس از ملحق شدن به همس زین

از  تاًیو سپس کردستان رفت و نها نیکرج، قزو

 .عراق گریختبه  ینیمرز زم قیطر

از  یریخانواده کشم» :دیگو ی م انیحجار دیسع

اطالع داشتند اما در ظاهر وانمود  یزنده بودن و

 یریکشم...  که او کشته شده است کردند ی م

ش ا  به خانواده وریشهر 8چند روز پس از حادثه 

زنگ زد و معلوم شد زنده است، اما معلوم نبود 

! ستیرفته بود عراق، معلوم ن کجاست. احتماالً

تا مشخص شود که او  دیدو سه روز طول کش

اش عزادار بودند و   نمرده است. اول خانواده

بساط عزا پهن کرده بودند بعد از سه روز متوجه 

خواهرش شاد و شنگول است و عزادار  میشد

زنده بودن  دنیدرش هم بعد از فهم. ماستین

دو سه روز که  ازآرام شده بود. بعد  یلیپسرش خ

 گفتند  یم تیو تسل زدند ی به مادرش زنگ م

لوستر ما سالمه و نشکسته و  گفت ی مرتب م
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 میرمستقیغ خواست  یو م دیشما نگران نباش

و او  فتادهین یریکشم یبرا یبفهماند که اتفاق

 «.نمرده است

جلسه  کیدر  5278در سال  یومسعود رج

سازمان  سیرئ« ژنرال حبّوش»محرمانه با 

به انفجار دفتر نخست  حسین صدام تیامن

اسالمی  یو ساختمان حزب جمهور یریوز

اعتراف  خلق رسماً نیتوسط سازمان مجاهد

 یدارهاید ریمالقات و سا نیا لمی. البته فکند یم

نه که بطور محرما یعراق با رجو یتیمقامات امن

 شده ی ضبط م سازماناطالع سرکرده  بدونو 

به عراق و  ها یی کایحمله آمر انیاست، در جر

 قرار گرفت. ایران سقوط صدام در دسترس مردم

 یها  رسانه یبرخ غاتیاز تبل دارید نیدر ا یرجو

سازمان  دنینام ستیترور لیدله ب یغرب

 شود ی م ادآوریو  کند ی م هیخلق گال نیمجاهد

 ژهیو  اتیو فرانسه از عمل کایات ارشد آمرکه مقام

و ساختمان حزب  یری]انفجار نخست وز سازمان

[ اطالع کامل 21ی و ترور های دهه جمهور

 اند.  داشته

  یم یکه به خوب با وجود آن یمسعود رجو

از  یارینقش او و سازمانش در بس یافشا دانست

 تیجنا یسند قطع تواند ی م یستیاقدامات ترور

ی باعث م یباشد و حت رانیملت ا یبرا یو یها 

 تیاز حما ندهیدر آ زین یغرب یتا کشورها گردد 

قابل  ریسابقه غ لیبه دل یو آشکار و میمستق

 نیکنند، با تصور ا یخوددار اش  یستیانکار ترور

بوده و  یسر یا  جلسه با ژنرال حبوش جلسه که

آن منتشر نخواهد شد، با  یمحتوا گاه  چیه

شاخص سازمان اعتراف کرد  یترورها افتخار به

سازمانش  یبر قدرت و توانمند یلیها را دل و آن

فکرش  گاه  چیدانست. به طور قطع او ه رانیدر ا

عراق  کتاتوریصدام د یکه روز کرد  یرا هم نم

جلسه، بلکه اسناد  نیا لمیسقوط کند و نه تنها ف

بعث  میبا رژ یو یها  یو مدارک همه همکار

 .منتشر شود رانیملت ا هیگ علعراق در جن

  و اسناد در رسانه ها  لمیف نیبا وجود انتشار ا البته

به چهار  کیها، سازمان همچنان با گذشت نزد

نظر در مورد  دهه از حادثه انفجار حزب از اظهار

 زین یالملل  نیو در مجامع ب کند ی م یآن خوددار

 یها  به روش ست،یفرار از عنوان ترور یبرا

 گرید یارتباطش با آن حادثه و حت مختلف

 .کند ی را انکار م رانیملت ا هیعل شیرورهات
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 معصومه جان، چشم به راه تو هستیم

 

  قزوین معصومه اوالدی از مادر  خانم قمری مرادیاز مصاحبه با  یقسمت

 (یدر فرقه رجو ریاس) 

معصومه در دبیرستان از طریق یکی از عوامل 

 5285نام مرضیه کبیری در سال سازمان به 

اغفال و به همراه دوستش از مرز خارج شد. 

 معصومه شاگرد ممتاز دبیرستان بود. 

روز پنج شنبه دیدم معصومه لباس سیاه پوشیده 

است. پرسیدم چرا لباس سیاه پوشیده ای؟ گفت 

می خواهم بروم مدرسه، جبرانی دارم. گفتم زود 

معصومه  بیا. او رفت. ساعت یک شد دیدیم

نیامد. دیدم کفش های مدرسه اش هست 

فهمیدم با کفش های کتانی رفته و لباس مدرسه 

 را عوض کرده و در خانه گذاشته است.

برادرش مدتی دنبال کرد و نهایتا فهمیدیم که با 

آن روز تلفن  9کبیری از مرز رد شده اند. ساعت 

ما زنگ خورد. دوستش گفت معصومه جایش 

صرار کردیم که با معصومه خوب است. هرچه ا

 صحبت کنیم گوشی تلفن را به معصومه نداد.

معصومه نامه ای گذاشته بود و در آن نوشته بود: 

من با دوستم رفتم، آنجا کار زیاد است و درآمد »

 «دارد، وقتی بیاییم با دست پر می آییم.

مسئوالن مدرسه گفتند چرا اوالدی نمی آید؟ 

ت که درس درسش خیلی خوب است، حیف اس

 نخواند.

تاکنون هیچ خبر و اطالعی از او نداریم. بارها 

من و برادرش به عراق رفتیم و موفق به دیدار با 

 معصومه نشدیم.
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 :معصومه اوالدی رشیاس فرزندبه  خانم قمری مرادی امیپ

معصومه جان سالم، مادر برگرد بیا خانه، من و 

برادرت هستیم، ما همه صحیح و سالم می 

اشیم. برادرانت ازدواج کرده و مهراب صاحب ب

فرزند شده است. چهار خواهرت سالمتند. ما فقط 

چشم به راه تو هستیم، زندگی و خانه مان برقرار 

است و فقط آرزوی دیدن ترا داریم. معصومه 

جان برگرد من و برادرانت حمایتت می کنیم. تا 

 من زنده هستم به سر زندگی ات بازگرد.

پدرت، من به عنوانِ مادر، خواهر و  بعد از فوت

برادرانت را صاحب زندگی کرده ام. معصومه 

جان قربانت بروم، من همه فرزندانم را دوست 

دارم و ترا بیشتر دوست دارم. من خودم را فدای 

فرزندانم می کنم. تا من زنده هستم فرزندانم 

نگران نباشند. ترا به روح پدرت قسم می دهم 

بیا، دو برادر کوچکتر تو  بازگرد و پیش ما

 مهندس شده اند. جای تو در میان ما خالی است.

معصومه جان دوست دارم تو پیش ما باشی. همه 

چشم به راه تو هستیم. ما ترا فراموش نکرده ایم 

و هر لحظه به یاد تو می باشیم. تو بازگردی 

 روی سر ما جا داری. زندگی ما  فدای تو.

دل مرا سوزاند. شب  معصومه جان رفتن تو خیلی

و روز از دوری تو گریه می کنم. دعا می کنم که 

خدایا بچه های من دست به خاک می زنند 

برایشان طال شود، برای همه بچه های مردم 

هم دعا می کنم که موفق و سالمت باشند. من 

 نوه دختری دارم.  8نوه پسری و  9

معصومه جان بازگرد تا در مراسم عروسی خواهر 

ت شرکت داشته باشی و دل ما را شاد کوچک

 کنی.
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 یک کشور در داخل کشور آلبانی

 رانایت کیخلق، نزد نیمقر مجاهد

 یکه بخش ییایآلبان سندهینو کی ،یازچی یاولس

 قیحقا افتنیاست که جهت  یحقوق میت کیاز 

 یم دینما یگروه اقدام م نیدر خصوص ا شتریب

 کیکشور دموکرات کیدر  ما ظاهراً": دیگو

کشور در داخل  کیآنان  ی. ولمیکن یم یزندگ

 یخودشان را اجرا م نیکشور ما ساخته و قوان

رفتار  MAFIA ایمانند ماف یآنان در آلبان...کنند

 یم یشکنند، اخاذ یرا م نقوانی –ند نک یم

زنند،  یدهند، افراد را کتک م یکنند، رشوه م

که  یر کسبه ه ند،ینما یم دیجداشدگان را تهد

زنند که  یآنان را مورد سؤال قرار دهد تهمت م

در  اخود ر یاست و اعضا رانیا میمأمور رژ

 سمیتاریتوتال یها وهیداخل اردوگاه به ش

 تیتحت کنترل دارند، و در نها یستینیاستال

را  رانیهستند که ا ییکه دموکرات ها ندیمدع

 "نجات خواهند داد.

 یا قهیدق میو نپنج  ییدئویو پیکل کیسازمان 

محوطه "را با عنوان  یکنواختی یکه صحنه ها

داد منتشر کرد، که نشان  ینشان م "یمسکون

شده  لیمقر از ده ها ساختمان تشک نیداد ا یم

که  ییطال ریدو ش یو در دو طرف دروازه اصل

 .خلق است قرار گرفته است نیسمبل مجاهد

 ها مشغول ییایدهد که آلبان ینشان م دئویو نیا

 نیدر اردوگاه هستند و در ع یساختمان یکارها

مشغول صرف  ییایآلبان گانیحال اعضا با همسا

 یم ویدر استود یقیموس هیدر حال ته ای ،یچا

 ناترایباشند، که شامل آهنگ معروف فرانک س

"My Way" .هم هست 
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