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 چیدر پ سم،یترور

 خیتار

 
جهت رشد و  یمناسب طیمح نیپس از ا انهیخاورم

در  یاز زمان سم،ینخواهد بود. ترور سمینمو ترور

شروع به رشد و نمو کرد که در ابتدا  انهیخاورم

آمد، جنگ آمد، نفت آمد و سرانجام  لییاسرا

 .آمد سمیترور

 یجنبش ها نیاز ا یکیخلق  نیمجاهد

است که در ابتدا  انهیدر خاورم یستیترور

و  لییاسرا تیرا در تضاد با موجود تشیموجود

که خود  نیبرشمرد و پس از ا کا،یاربابش آمر

سپس  د،یاش را کوب خید و مکر تیابراز موجود

و عراق که هشت سال به  رانیا نیدر جنگ ماب

 ن،یجان گرفت و با نفت صدام حس د،یدرازا کش

و  ستیقرن ب لیاوا یعنیپروار شد. اما هم اکنون 

 سمیقرن جوالن ترور ستم،یبر خالف قرن ب کمی

. چهره ستین انه،یدر خاورم ژهیدر جهان به و

دگرگون  یبه زود ایدگرگون شده  انهیخاورم

 .خواهد شد

در  یستیترور یگروه ها یهمه  انیم از

کنند،  یم یکه دوران افول خود را ط انهیخاورم

خلق از همه بد شانس ترند. آنان در  نیمجاهد

 ریبه سمت اتحاد جماه کا،یابتدا و در عناد با آمر

 کالیو راد یستیمارکس یدئولوژیو ا یشورو

جمهور  سییبرژنف ر رابطه از نیرفتند و در هم

پول کردند. پس از  یتقاضا ،یوقت شورو

که به قدرت  رانیدر ا 7531انقالب سال 

را  زیو در قبال قدرت مبارزه خشونت آم دندینرس

دنبال کردند، پس از فرار، خود را به فرانسه و 

دولت فرانسه به  قیاروپا قالب کردند. از طر

 صدام یخود را پا هیعراق رفتند و همه سرما

در  نیحس ام. پس از سقوط صدختندیر نیحس

 نشیو متحد کای، دوباره خود را به آمر7531سال 

قالب  ،یو عربستان سعود لئیاسراهمچون 

 نیکه اختالفات ماب ریاخ یسال ها یکردند. ط

 هیرو به اوج بود، سپس همه سرما رانیو ا کایآمر

و  کایو تتمه آنچه که داشتند را در طبق آمر

قرار دادند تا با  ،یو عربستان سعود لییاسرا

جنگ  یو پروپاگاندا، جرقه  یو مزدور یجاسوس

کنند.  دایجهت نجات پ یرا دامن بزنند و مفر

نشد و دوران  لیبه جنگ تبد یلیجرقه ها، به دال

 .دیبه سر رس انهیدر خاورم کایآمر نهیپر هز

کار آمدن دونالد ترامپ با آن که او بعدها  یرو با

افراد تندرو و جنگ طلب و  یاش تعداد نهیدر کاب

خلق را به کار گرفت، اما او  نیمجاهد یحام

را نداشت و از آن  انهیتوان جنگ مجدد در خاورم

کرده بود،  نهیقبل هز یجنگ ها یچه که ط

که دوران حضور  نیبود تا ا مانیسخت پش

 نهیمتعدد و پر هز لیبه دال انهیخاورم رد کایآمر

ارزش شدن نفت و منافع و  بودن جنگ ها و کم

 هیو روس نیبا اروپا و چ کایکه آمر یمشکالت

 تحلیل سیاسی 
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و دست رد زدن  یرا به خداحافظ کایداشت، آمر

 .وا داشت انهیدر خاورم نشیمتحد نهیبه س

نباشد، از  انهیدر خاورم کایکه آمر یزمان

 رده،یکوچک و بزرگ ش  یو گاوها نشیمتحد

در چشم  یطبعاً جنگ برنخواهد خواست و جنگ

 انهیکه در خاورم یانداز نخواهد بود و تا روز

و   یو جاسوس یجنگ نباشد، بازار مزدور

و  نیاز جمله داعش و القاعده و مجاهد سمیترور

 .داشت ندکارکرد نخواه ره،یغ

که تازه شروع  انهیاز خاورم کایآمر ینیعقب نش با

همچون  گرید گرانیرا باز شیشد، طبعاً جا

 زین نانیپر خواهند کرد که ا ن،یو چ هیروس

 یبا کشورها یو راهبرد کیدئولوژیمشکل ا

استفاده کنند  سمیندارند تا از ابزار ترور انهیخاورم

خلق، در  نیها منجمله مجاهد ستیلذا ترور

 گرانیو نزد باز انهیخاورم ی ندهیآ یاسیس شیآرا

 لینخواهند داشت و توان و پتانس ییجا یاصل

 گرانیباز ریبا آنان را نخواهند داشت. سا یکینزد

که  دیخواهند فهم کا،یآمر ابیدر غ زیمنطقه ن

بر  انه،یدر خاورم کایآمر یگرد و خاک کردن ها

 انیاز ک تیسر نفت و فروش سالح و حما

و  لیمسا کا،یو بدون حضور امر هبود ل،ییاسرا

مشکالت خود را بهتر حل و فصل خواهند کرد 

جنگ کنار رفته و  هیحاال سا نیکه از هم

کوچک تر ناچارند در تعامل با  گرانیباز

 یخود گذشته پر رنج و محنت و حت گانیهمسا

و  رانیخونبار را فراموش کنند مانند آنچه که ا

 .عراق کرده اند

 

 

بر سر  کایآمر ینظام هیمحو شدن سا با

در چشم انداز  یجنگ انه،یخاورم یکشورها

 یجا ،یو اقتصاد یاسینخواهد بود بلکه تعامل س

که  یاختالفات و جنگ را خواهند گرفت و زمان

و  سمیجنگ نباشد، بازار و اقتصاد و روابط و تور

فرهنگ و فهم و درک متقابل خواهد بود و 

 شیو تجارت، آرا یادالجرم تحت رشد اقتص

شکل  انهیخاورم یکشورها نیماب دیجد یاسیس

که  یو صلح و ثبات شیخواهد گرفت. آرا

در آن  سم،یکالیو راد ییگرا و افراط سمیترور

جهت رشد و جوالن نخواهند داشت. با  ییجا

که به  یا انهیبدون جنگ و خاورم یجهان یآرزو

 .رود یسمت صلح و ثبات و ثروت و آرامش م

 ایران فانوس
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در سازمان بودم و  یوقت: بخشعلی علیزاده

به اجبار نفرات  یمسعود رجو ینشست ها یبرا

 یاز موضوعات تکرار یکیبه  دیبردند، با یرا م

 کردی که او خطاب به جمع حاضر مطرح م

از اول انقالب ضد  که نی، و آن امیدادی گوش م

 نین به اتا به اآل 7531در سال  یسلطنت

شود و او  یشده و م انتیشخص مستمر خ

 کیمجروح و خون چکان و البته  یبا تن رمستم

 !است یاسالم یتنه در حال مبارزه با جمهور

 یمزخرفات رجو نیا یساده لوح تیدر نها زیما ن

باور کردن  نیما!(. هم چارهی)ب میکردی را باور م

 نیتر از مهم یکیو  دادی ها کار دستمان م

در سازمان شده بود  هیمن و بق یعوامل ماندگار

 یماندگار یاز علت ها یکین هم اآل نیو هم

عامل  نیکه هنوز در سازمان هستند هم یافراد

مفرط و نشناختن  یساده لوح یعنیاست؛ 

 !یمسعود رجو هیچهره کر

که حق  میکردی در آن نشست ها ما باور م 

ی گشته است، باور م عیخورده شده و ضا یرجو

شود  یکه از سازمان جدا م یکه هر کس میکرد

 یقول مسعود رجوه شود و ب یبه خائن م لیتبد

 میکردی ، باور مگرددی مور وزارت اطالعات مأم

شود دارد به  یسازمان جدا م که از یهر کس

و خون به  کندی م انتیآن خ یسازمان و رهبر

ی و باور م دینما یاصطالح شهدا را لگد مال م

که از سازمان خارج شود  یکه هر کس میکرد

و سوگند جالله را شکسته و در  کندی م انتیخ

)خوک( خواهد شد و  ریبه خنز لیتبد ایآن دن

ممکن که در قرآن آمده  یعذاب ها نیدتریشد

عقرب "دست ه است همچون گرفتار شدن ب

که از  یهر کس بینص "هیمار غاش"و  "جرار

مار  که نیغافل از ا سازمان جدا شود خواهد شد!

 یشخص رجو نیزمانه هم و عقرب جرارِ هیغاش

ودش کرده بود که همه افراد سازمان را گرفتار خ

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 به حرف و نظر دیگران بها بدهید اما 

تان  یدر نهایت خودتان تصمیم گیرنده زندگ

 .باشید

 

توانید شنونده  ی، مناتوان هستیدگفتن به اطرافیان تان « نه»در اگر

کنید به  یرا که تصور م یآن ها باشید اما در نهایت کار یحرف ها

به محض قرار گرفتن  باور معموالً صالح است انجام دهید. افراد زود

آن  یدر معرض ایده ها و نظرات دیگران، تمام ذهن شان به سو

، بالفاصله در یشود و بدون هیچ تحقیق، تفحص و تعمق یمرکز ممت

 آیند. یدیگران برم یگفته ها یصدد اجرا

 

مناسبات 

 فرقه ای
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ها،  چرا فرقه

 خطرناکند؟
 

 از کتاب  ینکات مهم

 " فرقه ها در میان ما "

 نگری: مارگارت تالر سسندهینو

 ستین رانیها صرفاً مسأله ما در ا  فرقه مسأله

خود را نشان  یشتریاشکال ب بلکه در غرب به 

 زیباره ن نیمطالعه در ا ل،یدل نیدهد. به هم یم

 یگوناگون از جمله پژوهش ها یبه صورت ها

ها در   فرقه»است. کتاب  انیدر جر یدانشگاه

از  یکی «نگریمارگارت تاالر س»نوشته « ما انیم

 کی نگریقابل اعتناست. س یپژوهش ها نیا

استاد بازنشسته  کیو  یکینیروان شناس کل

از  شیاست که تاکنون با ب ایفرنیدانشگاه کال

 یها  فرقه یسابق و کنون ینفر از اعضا 5333

گوناگون و بستگان و دوستانشان، مصاحبه کرده 

 نیا یبه آن ها مشاوره داده است. ترجمه فارس ای

ترجمه توسط  نیموجود است، ا نترنتیکتاب در ا

صورت گرفته  خدابنده میمهندس ابراه

خلق جدا  نیاز سازمان مجاهد شانیاست که ا

 التیخود در تشک اتیشده و با توجه به تجرب

« فرقه»سازمان، آن را مستحق عنوان  نیا

کتاب را  نیاز ا ییبخش ها لیاست. در ذ دانسته 

 .میآور  یم

 

 

 فرقه فی. تعرالف

به طور فعال اقدام  یا فرقه  یها  از گروه یاریبس

گسترش و کسب پول و قدرت در  ،یریبه عضوگ

 ایها اعضا   گروه نی. اندینما  یسراسر جهان م

شده  یزیبرنامه ر یهواداران خود را توسط کارها

استثمار کرده و  ،یفکر یروند بازساز ای ،یذهن

آورند.   یتحت نفوذ و کنترل کامل در م

  روش ایتواند به طرق   یم یذهن ستفادهسوءا

که مورد  یانجام شود. نه هر کس یمتعدد یها

به گروه  ردیگ  یعضو فرقه قرار م کیمراجعه 

که جذب  یشود و نه هر کس  یمربوطه جذب م

اندازه  به یماند، ول  یم شهیهم یشود، برا  یم

مانند   یم یشوند و به مدت کاف  یجذب م یکاف

که  یمخرب یها را به مشکل اجتماع تا فرقه 

 .ندینما لیاست، تبد یجد یبررس ستهیشا

که  ینیوالد یع نگرانصرفاً موضو گریها د  فرقه

 یو در برخ ستیدآلیفرزندان ا یریناظر بر عضوگ

. ستندیباشند، ن  یموارد سرخورده و جوان خود م

در هر سن و سال و در هر  یها، افراد  فرقه

اند. در گذشته،   را گمراه کرده یمحدوده درآمد

 یا  هیها با جذب افراد به اصطالح حاش فرقه 

افراد  ،یافراد بدون وابستگ یعنیاجتماع 

 یپا یاز هر نسل، جا یسرخورده و افراد ناراض

فرقه  یها  گروه یکردند، ول  یخود را محکم م

 یها امروز آن چنان نحوه برخورد و روش  یا 

اند که فراتر  کرده  یا افراد را حرفه  یمجاب ساز

 یاصل انیو در متن جر یاز چهارچوب معمول

  .کنند  یم رکتجامعه ح
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 ها  فرقه اتیو خصوص فی. تعارب

سازمان است  ایگروه  کی انگریلغت، فرقه ب در

 ،یآن، مانند افراد هر انجمن و حزب یکه اعضا

اهداف  نیکنند و ا  یرا دنبال م یهدف بخصوص

. اما ابندی رییالبته ممکن است در طول زمان تغ

و  یخاص درون یها به علت عملکردها فرقه 

 ندینما  یکه برقرار م یا  ژهیروابط و مناسبات و

گردند.   یم زیها و سازمان ها متما  گروه ریسااز 

حزب  ایسازمان  کی انیم یها  تفاوت صیتشخ

. ستین یا کار ساده  شهیفرقه هم کیبا  یمعمول

ها و نوع   اوقات افراد به عملکرد فرقه یبعض

  شته و بهکنند توجه ندا  یکه برقرار م یمناسبات

 یمملو از مشت ییها  ها را ارگان فرقه  ایاشتباه، 

فرقه با  نیب یاساسا تفاوت ایانگارند و   یم وانهید

 .شوند یقائل نم یگریهر گروه د

 یدر خصوص فرقه دارا یلغات معمول فرهنگ

در  تیاست. اما آنچه فعال ینیمع یفیتوص فیتعار

کند، ارائه   یم انیمختلف را بهتر ب یها  فرقه

است که در درون هر  یاز روند ایپو یریتصو

است که فرقه  یبوده و مناسبات انیفرقه در جر

 .حول آن شکل گرفته است

 یبرا یا بهتر است از عبارت روابط فرقه  نیبنابرا

که در  ییو عملکردها اناتیتر جر قیدق انیب

روابط . میافتند استفاده کن  یفرقه اتفاق م کی

است که در  یعبارت از روابط یا فرقه 

را با  گریفرد آگاهانه افراد د کیآن 

 یوادار م یخاص یها  استفاده از روش

نسبتاً کامل( در  ایکند تا به طور کامل ) 

مهم  ماتیهمه تصم باًیخصوص تقر

شان وابسته به او باشند، و به  یزندگ

  یطور القا م نیا یدتیعق روانیپ نیا

 ایاستعداد، نبوغ  یکه او دارا دینما

 .است یا  ژهیدانش و

 فیتعر ریز یاساس، فرقه حول فاکتورها نیا بر

  .شود  یم

 سر منشأ گروه و نقش رهبر  -1

 انگذاریفرد، که عموماً بن کیاز موارد  یاریبس در

 یالتیساختار تشک یفرقه هم هست، در باال

متمرکز  یدر و یریگ میفرقه قرار گرفته و تصم

ها اغلب مرد هستند،   شود. )رهبران فرقه  یم

 نیزنان رهبر فرقه هم وجود دارند.( ا یبرخ یول

 :باشند  یم ریز اتیخصوص یرهبران عموماً دارا

گر  لیتحم یخود انتصاب یها افراد  فرقه رهبران

 یخاص تیمأمور یکنند دارا  یهستند که ادعا م

ران مثال، رهب یدارند. برا یا  ژهیدانش و ایبوده 

 تیهدا یکنند که برا  یها اغلب ادعا م  فرقه

از رهبران ادعا  گرید یاند. برخ مردم مأمور شده

به  ای یبه رستگار دنیکنند که به راه رس  یم

اند.   برده یپ یمعضالت بشر یجواب تمام

شوند که به   یم یمدع یطور تعداد نیهم

 یکه م یاجتماع ای ،یعیطب ،یاکتشافات علم

 ،یاز آگاه یدیتواند روان فرقه را به سطوح جد 

برساند،  یاسیس ای یقدرت شخص ای تیموفق

 .اند  افتهیدست 

به اعمال اراده و تسلط  لیها تما فرقه  رهبران

 فیتوص کیسماتیداشته و اغلب به عنوان کار

 یکاف زانیبه داشتن م ازیرهبران ن نیشوند. ا  یم

 یها  قدرت ریسا ایجذبه،  ت،یاز قاطع

حذب، حفظ، و اداره  یبرا یکیسماتیکار

  یخود را وادار م دانیافرادشان دارند. آن ها مر

ساختار 

 فرقه ای
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و دوستان خود  یشغل، سابقه کار وادهکنند تا خان

از  یاریاز آن ها رها کنند. در بس یرویپ یرا برا

 ،ییدارا تاًیپنهان، آن ها نها ایموارد، آشکار 

 یحت کنترل مخود را ت روانیپ یو هست یزندگ

 .رندیگ 

را بر  شیو ستا میها تکر  فرقه رهبران

 ونی. روحانندینما  یخود متمرکز م یرو

 کیمذاهب برحق، سران احزاب دموکرات

 لیاص یها  رهبران جنبش ای

 روانیپ شیو ستا میبشردوستانه، تکر

 ای ،یرا به سمت خدا، اصول انتزاع

 یکنند در حال  یاهداف گروه معطوف م

بر عشق،  اها، تمرکز ر  که رهبران فرقه

نسبت به شخص خود  یو وفادار ثاریا

                                                                                                                                                                                                                                                      از                                                                                                                            یاریمثال در بس یگذارند. برا  یبنا م

به جدا شدن از  ها، همسران وادارفرقه 

وادار به رها کردن  نیو والد گریکدی

 شیفرزندان به عنوان آزما

    .شوند یبه رهبر م شانیسرسپار

رهبر  نیروابط ب ،یالتیساختار تشک  -2

 روانیو پ

خودکامه هستند.  یالتیها در ساختار تشک  فرقه

شود، اگر   یشناخته م یرهبر به عنوان مقام عال

را به چند  ینیچه او ممکن است قدرت مع

 روانیپ یبه منظور نظارت بر وفادار ردستیز

 .کند ضیو حکم خود تفو التینسبت به تما

دانند.   یها خود را نوآور و منحصر به فرد م  فرقه

 یکنند که سنت شکن  یها ادعا م  رهبران فرقه

 ستمیارائه نموده و تنها س عیبد یزیکرده، چ

پاسخ  ای یحل مشکالت زندگ یبرا زیآم تیموفق

اند.  جهان را به وجود آورده  یها  ییبه نارسا

 یاعضاکنند که   یها ادعا م فرقه  یتمام باًیتقر

خاص هستند در  ای افته،یتکامل  ده،یآن ها برگز

به  یتر نییموجودات پا رعضوهایکه غ یحال

 .شوند  یحساب آورده م

 ستمیس شانیدارند تا اعضا لیها تما  فرقه

داشته باشند. از اعضا خواسته  یا دوگانه  یاخالق

شود که در درون گروه، باز و راستگو بوده و   یم

مسائل را در برابر  نیتر یو خصوص نیتر یجزئ

 یم قیو در همان حال، تشو ندیرهبر اعتراف نما

عضوها را گول زده و از آن ها  ریشوند تا غ 

. در مقابل، مذاهب برحق و کنند وءاستفادهس

 یاخالق، به اعضا آموزش م بندیپا یگروه ها

دهند تا در برابر همه راستگو و درستکار باشند و  

در  ات،یمجموعه واحد از اخالق کینسبت به 

 یبمانند. به هرحال فلسفه  بندیهمه حال پا

را  لهیاست که هدف وس نیها ا  مسلط بر فرقه

ها اجازه   که به فرقه یا هینظر کند،  یم هیتوج

خاص خودشان را خارج از  اتیدهد تا اخالق  یم

  .اورندینرمال جامعه به وجود ب یاخالق یمرزها

مجاب  یهماهنگ شده  یبرنامه   -1

 یساز

 یعنی ،یاستثمار یخاص مجاب ساز فنون

که مورد  یفکر یمتعدد بازساز یها پروسه

شبه  یها  ها و سازمان  رهبران فرقه یاستفاده 

 وستن،یوادار کردن افراد به پ یبرا یا  فرقه

 اتی. خصوصردیگ  یماندن و اطاعت کردن قرار م

 فیفاکتور فوق العاده مهم در تعر نیا یعموم

 :باشد  یم ریها به صورت ز فرقه 

ساختار 

 فرقه ای
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 ،یتمام خواه ،یبه خودکامگ لیها تما  فرقه

 یخودکامگ نیکنترل رفتار اعضا، همچن

 یگر یتعصبات و افراط یبروز علن ک،یدئولوژیا

و البته  تاًیها نها  دارند. اغلب فرقه ینیدر جهان ب

انتظار  شانیزمان ممکن، از اعضا نیدر زودتر

منابع  ریسا ایپول،  ،یوقت، انرژ ندهیصرف فزا

شده گروه  نیبرآورده کردن اهداف مع یاخود بر

کنند که   یالقا م ایعنوان  نیچن نیرا داشته، ا

 یحداکثر برا یبه تعهد کامل و فدا روانیپ

 ازیو سعادت ن یاز رستگار یا به درجه  دنیرس

دیگر  یتعهد از گروه با گروه نیدارند. شکل ا

  یم کتهیخود د یها به اعضا تفاوت دارد. فرقه 

کار  یچه بخورند، کجا و ک وشند،کنند که چه بپ

 طور به چه  نیکنند، بخوابند و حمام کنند و هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتقاد داشته باشند و چگونه فکر و رفتار  یزیچ

از موضوعات،  یاری. در بسندیکنند و چه بگو

و  دیسف ای اهیرا که به آن س یها تفکر  فرقه

 زیچ چیه ای زیرا که به آن همه چ یها هینظر

به  لیها تما  فرقه .ندینما  یم ربرقرا م،ییگو  یم

 یدگرگون رشیپذ یدرخواست از اعضا برا

 دارند. یروش زندگ رییتغ ای یاساس

 یاعضا یبر رو یادیها فشار ز  از فرقه یاریبس 

ترک خانواده، دوستان و مشاغل خود  یبرا دیجد

 یگروه م یحل شدن در اهداف اساس یبرا

از  یکیکردن فرد،  زولهیا کیتاکت نیآورند. ا 

کنترل و  یها برا  عام اغلب فرقه یها  زمیمکان

 ت.در اعضاس یاجبار یوابستگ جادیا
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 یآق آتابا محمد دیحم

 

 یبعث یروهایدست نه ب 7511در مهرماه سال 

 فراوان آن یو سپس تحت شکنجه هااسیر شد 

. دیگرد نیمنافق یروهاین یها لهیها گرفتار ح

فرقه ضد  نیدر ااست که  سال  53 حمید محمد

 .باشدی گرفتار م یمردم

 یالملل نیمجامع ب هب اپدر مرحومش بارها و باره

به مدت  یحت ،تا بتواند قبل از فوت نوشتنامه 

 یول دیمالقات نما حمید محمد را ساعت یک

آن  یانسان ی خواسته یالملل نیب یها ارگان

 فرزند،ایشان در فراق گرفتند و  دهیمرحوم را ناد

 .چشم از جهان فرو بست

از استان گلستان  یآق آتابا محمد دیخانواده حم

بار به کشور عراق سفر  77نجات او  یدر راستا

سران  یول ندیرا مالقات نما ینمودند تا بتوانند و

. ندادند اجازه مالقاتها  به آن یدجال فرقه رجو

در چند  زین یآق آتابا محمد دیخواهر بزرگ حم

اشرف شد  نپادگا یمرحله به اتفاق خانواده راه

 یسران فرقه رجو یانسان ریغ یبا رفتارها یول

عوامل باعث غم و اندوه  نیهم ،رو شده ب رو

 یمنجر به فوت و تاًیشد که نها خواهرفراوان 

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عکس قدیمی در اشرف

 عکس جدید در آلبانی

 

 خواهر حمید محمد آق آتابای 
 محمد آق آتابایپدر حمید 

 اسیران فرقه 
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محمد جان پسرم  دیحم ؟حالت چطوره ،پسرم سالم"

 یاز تو خبر یهمه دوستانت اومدن ول ،با تو هستم

 .جان محمد دیپسرم حم ،نشد

دلم  یلیخ .نمیرو بب تیتا داماد شمیپسرم برگرد پ 

سال هست که  53از  شترین ببرات تنگ شده. اآل

تنگ شده. پس  یلیدلم برات خ ،زمیپسر عز دمتیند

تو آغوشم تا صورتت را ببوسم. قلبم داره  ایب زمیعز

زن و بچه  . پسرم تمام دوستانت اکنونسوزهی م

من  یتا تو برگرد زمیپسر عز. پسرم که دلتنگتم ایب .رمیتو بگ یبرا یمن تا عروس یسوه ب ایتو هم ب ،دارند

 دیحم زمیهمچنان منتظرت هستم پسرم. پسر عز یذوب شدم ول یبودم از درد و ناراحت یکه مانند کوه

 ".من منتظرت هستم پسرم برگرد یتاباآآق  جان مدحم

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیام مادر حمید محمد به فرزند اسیرش

 

 اسیران فرقه 
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 .ندیمادرم نوه نوزادش را بب دیبگذار یرجو مریم

 

 

 یهستم که در حال حاضر در آلمان زندگ یمحمد یآرا و پر یقنبر یعبدالعل آرا فرزند یقنبر دیمن حم

بودم به عراق و پادگان اشرف بردند و به سازمان  ینوجوان کم سن و سال کهی مرا در حال نمیکنم. والد یم

سرطان درگذشت و  علته ب ی( چند سال قبل در آلبانیآرا )ناظم یقنبر ی. پدرم عبدالعلوستندیپ نیمجاهد

سال درعراق با  71 خودم کند. یم یزندگ رانایت 1اشرف ( همچنان در یمحمد یمادرم )پر

آمده و در آلمان ازدواج کردم. در  رونیب یجدا شدم و از آلبان نیمجاهد سال قبل از 4 یبودم ول نیمجاهد

نوزاد  کیصاحب  یمعتبر مشغول به کار شدم. من به تازگ یرا کامل کردم و در شرکت التمیمدت تحص نیا

نشان بدهم و با او صحبت کنم اما مسئول  یفرزندم را به مادرم در آلبان ریتا تصوشده ام و قصد داشتم 

را به بنده نداده و مادرم را از حق  یریمکالمه تصو کیاجازه  یملک حت یعل یآقا یعنی نجایدر ا التیتشک

 نوه اش محروم کرده است. دنید

کرده  زین نیبه من توه یو حت دهینرس یا جهینت چیمختلف به ه یمن از کانال ها یها یریگیسفانه پأمت

 انیمدع نیبفهمند ا گرانیتا د دیخواهم تا درخواستم را به گوش همه برسان یاند حاال از شما کمک م

 هستند. یملت چه افراد رذل و پست فطرت انیخلق و فدائ یآزاد

که مادرش در  یرباقریم رضایعل ای یشاسوند فیشراز جداشدگان سازمان هم مثل  رگید یبعض

 مشکالت دچار هستند. لیقب نیفرانسه کادر است به ا

 .دییبه من در رساندن حرفم به گوش همگان کمک نما
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 یمحمد هیخروج ممنوع، سم
 

 

 ی(رانای – ییکانادا) یو محبوبه محمد یمصطف

 .اورندیب رونیخلق ب نیرا از مجاهد هیکردند تا دخترشان سم یسال گذشته سع 17 یط

نوشته شده است، و پدرش را محکوم  هیتوسط سم را منتشر کرده اند، که ظاهراً ییخلق نامه ها نیمجاهد

مصاحبه  کیمضطرب داشت در  کامالً یکه ظاهر هیسم راًیاست. اخ رانیکرده اند که مأمور اطالعات ا

 .بماند یگروه باق درعضو  کیخواهد به عنوان  یخلق گفت که او م نیدر داخل مقر مجاهد ییدئویو

واکنش نشان دادند، و خواهان  یآلبان استمدارانیسرگشاده به دخترشان و س یها با انتشار نامه ا یمحمد

 .دندینشده با دخترشان گرد تیهدا دارید کی

خواهم ترا مالقات کنم. من همان  یمن مادرت محبوبه ربابه حمزه هستم و م"نوشت:  هیسم یربابه برا 

.  یر داد، من ترا در آغوشم بزرگ کردم. تو از گوشت و خون من هستیخود به تو ش نهیهستم که با س یزن

بدون  یزندگ یشوم، خسته شده ام، ول یم ریدوست دارم . . . من دارم پ شتری. . من ترا از جان خودم ب

 "تو ارزش ادامه دادن ندارد. دنید
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که خواستار برگشت دخترم به خانه  ستین یبیعج زیکه چ داندی را م نیا یهر پدر": یمحمد یمصطف

شد  ریدر اردوگاه اشرف اس یزمان یمحمد هیانتخاب راه به او بدهم چرا که سم یدوباره برا یباشم و فرصت

 "بود. دهینرس یکه هنوز به سن قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 و پدرشسمیه محمدی    

مطالبات 

 خانواده



           
  

 

انجمن   

 نجات
 

    

 

 

 

 خفقان فرقه ای

 

درون  .ال داشتؤدر سرکوب هرگونه انتقاد و س یتبحر خاص یمسعود رجو: مهندس ابراهیم خدابنده

 یکس یعنیتجربه شده باشد  ایباالتر از سازمان در دن یکتاتورید کنم ی بود که من فکر نم ییسازمان فضا

انسان با خدا،  ی بودند. در رابطه ختهسا یخشن یذهن یفضا و نداشت دنیت حرف زدن و نفس کشأجر

انتقاد و  ،یبه رهبر فرقه غر بزن یهمانقدر هم حق ندار یول زند ی ها آدم به خدا هم غُر م  وقت یبعض

 .ندینش ی خدا م یها رهبر جا  در فرقه ت.ال کردن ممنوع اسؤس

و  صدر  یکه فرار بن یکس ،اهلل معروف بود  که به فرمانده فتح است یافتخار یمهد ،از موارد شاخص یکی

 یها  گاهیو پا میا  چرا به عراق آمده که نیا در موردکرد و از فرماندهان سازمان بود. او  یرا طراح یرجو

 یسؤاالت ؛افتاده است یخارج ی کشورهایما رو هیتک ران،یمردم ا یبه جا و ،میا  را از دست داده یمردم

 و شده بود یبانغبا او کار .باخته گذاشتند  شد و اسمش را پاک یکه روانند به سر او آورد ییداشت؟ بال

 .زد ی داخل باغچه حرف م یها  بود که با مورچه یآنقدر تحت فشار روان

: دادند  یشعار م ها  نیبه طرف ا یتیجمع سپس که انتقاد کنند آوردند ی را م گونه افراد  نیا یجلسات طی

مهم آن ی نکته  .گرفت ی قرار م یو تحت فشار روان کرد ی م یقاط فرد منتقد طیشرا نیخائن! خائن! در ا

که  دادند  یو نشان م آوردند ی م ند.شد ی م ریچون تکث کشتند، ی را نم ه سران فرقه منتقدیناست ک

طرف را بکشند تا  که نیسازمان بهتر بود تا ا یبرا نیو ا ستندیهستند و نرمال ن یافراد روان شان  نیمنتقد

 .گرددریمقدس شود و تکث

 ی مرکز اسناد انقالب اسالم گاهیپا
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 ءاسرا یها  در نامه نیدست بردن منافق

بود که  ییها  ینگار  نامه رون،یبا ب یبعث یها  صدام در اردوگاه میدر بند رژ یرانیا یاسرا یراه ارتباط تنها

البته  ساختند؛  یخبر م و زنده بودن خود با یو آنان را از حال کل دادند ی خود انجام م یها  اسرا با خانواده

اجازه  یبعث یروهاین یها از سو  تا مدت اهفراوان همراه بود و گ یها ی با سخت زین ها  ینگار  نامه نیکه ا

آنان در اسارت را  یها  ها و نوشته  از خاطرات اسرا در خصوص نامه ی. در ادامه بخششد   یکار صادر نم نیا

 .دیخوان ی م

 کی دنیبود. رس رانیاسرا ارتباط با ا دیاظهار داشت: تمام ام یلیجنگ تحم یاز اسرا «یآذرپناه فرزان»

به شش سال از خانواده خودشان  بیبودند که قر یما افراد نیاما در ب کرد  یخوشحال م یلینامه ما را خ

و استخبارات  نیمنافق زمانآور بود. سا  عذابها   آن یبرا یلیخ نینکرده بودند و ا افتیدر یا  نامه چیه

 .کردند ی م یتلق یالله  فعال و حزب یاسرا یبرا هیتنب یرا نوع نینقش داشتند و ا یلیامر خ نیعراق در ا

 

ها از   نداشتم. چون اغلب آن یاعتماد دیرس ی ما م یبرا رانیکه از ا ییها  به مضمون نامه شخصاً من

 یضربه روان رادیو ا هیها با هدف شکستن روح  نامه ی. دستکارشد ی عوض م ای یدست کار نیطرف منافق

بود و  یعیجبه طرز ف یریکه حامل خبر مرگ پدر اس دیرس یم ییها  نامه ی. گاهشد  یبه اسرا انجام م

 .داد ی خبر م یگرید عیبه طرز فج یریخواهر اس ایهم از مرگ وحشتناک مادر  یزمان
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بر  یمبن دیرس یا  بار نامه کیبود که خبر طالق همسر اسرا را در برداشت.  ییها  بدتر از همه نامه یول

له غیر قابل هضم بود. ما أمس نیمن ا یزنبور جان باخته است. برا شیاز اسرا در اثر ن یکیهمسر  که نیا

 لگردیتون و ماکابل، ب اتاز ضرب ،میبرد ی در مه سخت جان ب یها  از مهلکه فیالغر و نح یها  بدن نیبا ا

ها   نامه نیاما ا میآورد ی و خم به ابرو نم میبرد ی در مه را به زانو درآورد، جان ب لیکه هر کدام قادر بود ف

 .داد ی ما را سخت تکان م

همسرش زنده است و » داد ی که خبر م دیمضمون رس نیبه ا یگرینامه د ریآن برادر اس یبعد برا سال

 .«بوده است یجعل تمامأً ینامه قبل یعنی نیخود است. ا یعاد تیمشغول فعال

خسته و طاقتش تمام شده  یفیبالتکل نیاز ا»از اسرا نوشته بود:  یکیهمسر  یگرینامه د کیبار در  کی

بود که برادر  دیشد ینامه به قدر نیا ریثأت!« ردیطالق بگ خواهد  یم ،تحمل کند تواند ی است و نم

ها با آن   تا مدت هشد ک یدیشد اریبس یکشاند. او دچار بحران روح یوانگیرا تا مرز جنون و د رمانیاس

برو من هم  یخواه  یبرو به جهنم! هر کجا م»حال پاسخ نامه را نوشت و فرستاد:  نیبود. در هم ریدرگ

 «!خواهمت  ینم

نامه تمام عالمت  د،ینامه دوم رس که نیبرادر اسیر گذشت تا ا نیسال با کابوس و بحران بر ا کی باًیتقر

چه برو به جهنم؟ کجا بروم؟ مگر من روز اول با رفتن تو مخالف  یعنی ؟ییگو یچه م»تعجب و سؤال بود: 

 !بوده است یجعل یمعلوم شد که نامه قبل« بودم؟ و...

و درود بر  ینیو درود بر خم ثیو حد تیپر از روا میفرستاد  یاسارت م لیرا که ما در اوا ییها  نامه

سازمان  یوقت یبود ول فیضع یلیها خ  عراق از لحاظ سانسور نامه لیدر آن اوا .بود یاسالم یجمهور

اشکال شد تا  چارخود را شروع کرد، وضع نامه ها د یهمکار ها  یدر عراق، مستقر شد و با عراق مجاهدین

سه  ایهر دو  د،یرس  یبه دستم م رانیمختلف از ا یها  نامه با عکس 73من که در هر ماه  که مثالً ییجا

 .کردم  یم افتینامه آن هم بدون عکس، در کیماه، فقط 

 بنیاد هابیلیان
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 در دوران دفاع مقدس نیمنافق یشگیپ  انتیخ

 

 انیلیهاب ادیبن - زاده ی موسو محسن دیس دکتر

روزها  نیا نیمنافق یستیهرچند سازمان ترور

خود  یمل میتا با استفاده از مفاه کند  یتالش م

نشان دهد، اما کارنامه  رانیا یار اعتالفدرا طر

مختلف به کشور  یها  انتیگروه مملو از خ نیا

  یسازمان نشان م نیبر کارنامه ا یاست. مرور

خود را همواره  یاستراتژ نیتر  که مهم دهد

به  انتیخ متیولو به ق شیها  تیتداوم فعال

له سبب شده تا أمس نیکشور گذاشته است. هم

خود همواره به آلت  تیسازمان در طول فعال

شود.  لیتبد رانیمتخاصم با ا یدست کشورها

که سازمان در  یمتخاصم یها  از دولت یکی

خود به خدمت آن درآمده و  اتیطول دوران ح

بعث  میرژ رارداد،ها ق  آن اریتمام امکانش در اخت

که  یزمان 7531چند در تابستان  عراق بود. هر

 رانیا یتحرکات خود را در مرزها نیصدام حس

 نیا ییها  هیانیشروع کرد، سازمان با انتشار ب

اما در همان  کرد،  یاقدامات عراق را محکوم م

 یمرور اسناد  دفاع مقدس به نیآغاز یها  ماه

 دید  تنها  هسازمان ن داد،  یافشا شد که نشان م

به کشور ندارد، بلکه با فراهم  پرستانه  هنیم

خروج اطالعات محرمانه  یها  نهیکردن زم

  کشور درصدد ضربه زدن به رزمندگان در جبهه

ارتش با  7531 زییمثال در پا  عنوان ها است. به

  سازمان در جنوب کشور از آن یاعضا یریدستگ

کشور  یها اسناد محرمانه اطالعات مناطق جنگ

مناطق را  نیشده از ا  گرفته یها  با عکس مراهه

  زمان سپاه پاسداران از خانه نیکشف کرد. در هم

 یادیز ریسازمان در آبادان مقاد یمیت یها

سازمان از  کردی. روکند ی اسلحه کشف و ضبط م

 اریدرباره جنگ بس 7513 تا خرداد 7531مهر

 که  یحال متضاد و منافقانه بوده است. سازمان در

 یسع ییها  هیبا صدور اطالع یگاه ندهر از چ

 ستون پنجم 
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 دیبر ضرورت مقابله با عراق سخن بگو کرد،  یم

که جنگ  کرد ی خود اعالم م یدر عمل به اعضا

 یو عراق نه دفاع مقدس بلکه نبرد رانیا

 نیخودشان را وارد ا دیمرتجعانه است و نبا

 نیمسائل کنند. سازمان در آن زمان به هم

خود  یبه اعضا یمدتله اکتفا نکرد و بعد از أمس

است. سازمان  رانیاعالم کرد که مقصر جنگ ا

و شروع نبرد  7513بعد از خرداد  نیمنافق

خائنانه  کردیرو ،یاسالم یمسلحانه با جمهور

 .کرد تر ی را علن رانیخود در قبال ا

 

زمان با استقرار در کردستان  نیدر ا سازمان

یی جدا یها  خود را با گروهک یعراق همکار

 یمناطق برا نیو از ا دهد ی م شیافزا طلب 

 یدر مناطق مرز یستیترور اتیانجام عمل

زمان روابط  نی. البته در همکند ی استفاده م

گرفته   شکل نیا از  شیبعث که پ میسازمان با رژ

 زمان سازمان نی. در اابدی ی م شیبود، افزا

خود را با دستور  یستیاز اقدامات ترور یبخش 

 زیرا ن یعراق انجام داده و اطالعات مناطق مرز

. کند ی م یآور  استخبارات عراق جمع یبرا

با وجود ارتباطات  13دهه  لیسازمان در اوا

 که با عراق داشت به لحاظ حفظ ظاهر یتنگاتنگ

 دارد. با هنگ یله را مخفأمس نیا کرد  یم یسع

و به دنبال  13سازمان از اواسط دهه  حال  نیا

برگزار کرد، با انعقاد  ها  یکه با عراق یجلسات

قرار گرفتن  اریبعث و در اخت میبا رژ یقرارداد

 یدر عراق روابط خود را با صدام علن ییها  گاهیپا

عالوه بر  نیزمان گروهک منافق نیکرد. در ا

مهم و  طقها، اطالعات منا  از جبهه یجاسوس

ی عراق اریمنظور بمباران در اخت  به زیحساس را ن

 یاز اسرا یی. کمک به بازجوداد ی قرار م ها 

اطالعات مسئوالن و تداوم  یتلفن هیتخل ،یرانیا

 پشت جبهه فیمنظور تضع  به یداخل یترورها

سازمان به صدام  یها  یخدمت  خوش گریاز دها،  

 نیزمان به هم نیدوران بود. سازمان در ا نیدر ا

 جادیبا ا 7511بسنده نکرد و در سال  انتیحد خ

و اخذ امکانات  بخش ی ارتش به اصالح آزاد

کرد تا مبارزه با  یاز عراق سع ینظام شتریب

 یستیترور اتیرا از شکل عمل یاسالم یجمهور

 دهد.  رییتغ کیبه جنگ کالس

 یهنیدر ادامه تحرکات ضد م نیسازمان منافق

 ینظام اتیعمل لهسلس کی 7511 خود در اواخر

 اتیعمل یها  با عنوان رانیا یرا در خطوط مرز

 نی. انجام ادهد  یآفتاب و چلچراغ انجام م

د، عراق همراه بو ینظام یبانیکه با پشت اتیعمل

، 313قطعنامه  رشیسبب شد تا سازمان بعد از پذ

در  شیروهاین جیبا بس 7511در مردادماه 

بود به  دهینام دانیکه آن را فروغ جاو یاتیعمل

روزه به تهران، تهاجم به کشور  5 دنیبهانه رس

با شکست  اتیعمل نیرا آغاز کند. هرچند ا

قرار دادن  اریتمام شد، اما در اخت نیمنافق نیسنگ

ها توسط صدام نشان داد   امکانات مختلف به آن

 بعث در آن زمان درصدد بود با بهره میکه رژ

 ستون پنجم 
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در  رانیااز  یمختلف ازاتیامت ن،یاز منافق یریگ 

که به  یا  لهأاخذ کند. مس یزمان مذاکرات آت

 .ناکام ماند نیمنافق نیشکست سنگ لیدل

در زمان دفاع  نیعملکرد سازمان منافق تینها در

 سازمان در سال نیکه ا دهد ی مقدس نشان م

 یبا صدام سع یوجود همکار جنگ با هیاول یها 

نشود، اما در اواخر  یله علنأمس نیتا ا کرد ی م

 ییخود ابا انتیکردن خ یجنگ سازمان از علن

  گاهیقرار گرفتن پا ارینداشت و در عمل با در اخت

بعث مبدل  میعراق خود را به مزدور رژ در ییها

سازمان در دوران  یشگیپ  انتیخ یکرد. بررس

 یها  انتیخ کننده  نییتب یخوب  دفاع مقدس به

 یاست. سازمان یاسالم رانیامروز سازمان به ا

شکست  یامکانات خود را برا 13که در دهه 

دشمنان  اریکرده و در اخت جیدر جنگ بس رانیا

در عمل  که نیبا وجود ا روزقرار داده بود، ام

  یم یندارد بازهم سع یرفته و قدرت لیتحل اریبس

 اریخود را در اخت زیقدرت ناچ نیتا هم کند

 فارس  جیمرتجع منطقه خل یها  و دولت لیاسرائ

به  گرید یچند صباح قیطر نیقرار دهد تا از ا

 نامشروع خود ادامه دهد. اتیح
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 فرقه مذهبی و غیرمذهبی خوفناک و عجیب و غریب جهان ده 

 

به  شتریب بشانیو غر بیمبهم که باورها و مراسم عج یرمذهبیو غ یمذهب یجهان پر است از فرقه ها

 یامر زیمراسم ن نیقتل و کشتار در ا ،یدر موارد یاست و حت هیشب ییپرستش موجودات فضا نییآ

 شده است. رفتهیپذ

 خانواده مانسون  - 1

 

 

فرقه در واقع  نیباشد. ا« خانواده مانسون» دیا دهیکه در مورد آن شن یفرقه مذهب نیمشهورتر دیشا

توسط چارلز مانسون شکل گرفت و سال بعد به لس  سکویدر سانفرانس 7111بود که در سال  یگروه

اما  سدبه شهرت بر یقیموس یایگروه در دن یتالش کرد همراه با اعضا یکه و ییآنجلس منتقل شد؛ جا

عبارت  نیبود از ا تلزیاز گروه ب «Helter Skelter» و مسحور آهنگ فتهیشکست خورد. مانسون که ش

 به کار خواهد آمد استفاده کرد. اریبس یآخرالزمان یایدر دنکه به گفته او  ینژاد یشروع جنگ یبرا

فرستاد و از  ونیکن کتینددر ب یخود را به خانه ا دانیاز شاگردان و مر ی، او گروه7111در آگوست سال  

 اهپوستانیافراد را به گردن س نیآن ها خواست هر کس که در خانه است را به قتل برسانند تا قتل ا

 ده،یا نیبرنده خواهند شد. با ا اهپوستانیآغاز شود، س یباور بود که اگر جنگ نژاد نیمانسون بر ا. ندازندیب

 انیشدند و پس از پا یدره مرگ پنهان م ریدر ز یسر یدر خانه ا دانشی. او و مردیکش ینقشه ا یو

 .خود را نشان خواهند داد دیجد یایبه عنوان رهبران دن ،یجنگ نژاد

 

ساختار 

 فرقه ها
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 ها معبد انسان  -2

 

 

 

 سیاو هدف از تاس یکرد که به ادعا یرا راه انداز سایکل کیبود  انایندیجونز که اهل ا می، ج7133دهه  در

 بود. یحیمس نید یبر اساس آموزه ها دیجد یسایکل نیا دیو عدالت بود. عقا زمیالیسوس جیآن ترو

را به  روانشیجونز پ ،7113که در دهه  نیافزوده شد تا ا سایکل نیا روانیبا گذشت سال ها بر تعداد پ 

 بیقر یباور بود که جنگ هسته ا نیکرد. جونز بر ا سیسأجامعه جداگانه ت کیمنتقل کرده و  ایفرنیکال

در  یمتماد انیسال ینقل مکان کرد. گروه او برا انایبه گو روانشیهمراه با پ گریرو بار د نیالوقوع است از ا

انتقادها از  شیشروع به انتقاد از آن کردند. با افزا سایکل نیاسابق  یکردند اما رفته رفته اعضا یآنجا زندگ

 به سمت معترضان کرد. یراندازیشروع به ت سایکل نیا یتیآن، بخش امن یو آموزه ها سایکل نیا

سر بکشند که  یدنیرا همراه با نوش انوریس باتیترک یپودر حاو کیدستور داد که  روانشیسپس جونز به پ 

 یکشتار جمع نیکشتار، بزرگ تر نیزدند. ا یاو دست به خودکش روانینفر از پ 173از  شیکار ب نیبا ا

 .بود 1337سپتامبر  77متحده تا قبل از حمالت  االتیا خیدر طول تار انیرنظامیغ
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 دروازه بهشت  -1

 

 

 

 یفرقه مذهب کیشکل گرفت و  7113نتلز در دهه  یو بون تیتوسط مارشال اپل وا« دروازه بهشت» فرقه

داشته و بر  ییفضا یها نهیدر مورد موجودات و سف یا دهیچیپ یبود که باورها یاضتیبر اساس اصول ر

 7133در سال  نتلزکه  نینابود شده و از نو شکل خواهد گرفت. بعد از ا یبزود نیباور بودند که زم نیا

 گرفت که گروه خود را به فراتر از آنچه که تا آن زمان رفته بودند ببرد.  میتصم تیدرگذشت، اپل وا

 یبه همراه خود خواهد داشت. و ییفضا نهیسف کیپوپ  - لیه ارکیادعا کرد که س ی، و7111در سال 

سطوح  گریفرقه دروزازه بهشت را با خود به د یاعضا ییفضا نهیسف نیخود را متقاعد ساخت که ا روانیپ

 گویدر سن د یخانه اجاره ا کیکه در  یدر حال روانشینفر از پ 53همراه با  تیخواهد برد. اپل وا یهست

 نیافراد ا یزدند. تمام یدست به خودکش بیو سس س تالیفنوبارب یکردن دارو بیکردند با ترک یم یزندگ

دالر در  3٫13و  کینا یبه تن داشتند، کفش ها یلمتحد الشک یهادر زمان مرگ لباس  یفرقه مذهب

 ماندهیباق یدروازه بهشت هنوز برقرار بوده و توسط دو نفر از اعضا یرسم تیهر کدام از آن ها. سا بیج

 .شود یم تیریگروه مد
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 وسیجامعه آتر  -4

 

 

 

شکل  ییایتانیبر یراننده تاکس کیتوسط  7133بود که در اواسط دهه  یفرقه مذهب کی وسیآتر جامعه

از  «ییاربابان فضا» یباور بود که تعداد نیداشت و بر ا یدینسبتاً جد ینید یفرقه آموزه ها نیگرفت. ا

 کنند.  یم یحکمران تیبر سرنوشت بشر یجمله ونوس و مشتر

 یراه را برا نیزم «یشارژ روح»کردند با  یم یبه دعا کردن باور داشته و سع شدتآن ها به  نیعالوه بر ا

اسلحه  کیپرنده که به  نهیسف کیبوده و قرار بود با  ییحایمس تیشخص کیباز کنند که  «ندهیارباب آ»

 نیاآمد.  یم نیبود به زم شتریمدرن ب ینظام زاتیارتش ها و تجه یمجهز بود و قدرت آن از تمام ییجادو

 .افتیدر کالبد رهبر گروه تبلور خواهد  تیشخص نیباور بودند که ا نیگروه بر ا

 

 

 

 

 

 

ساختار 

 فرقه ها



           
  

 

انجمن   

 نجات
 

    

 

 

 

 

 "زمروین یماجرا"داستان  ی ادامه رد خون

 

محمد  ی، به کارگردان"رد خون" یینمایس لمیف

محمود  دیس یکنندگ هیو ته انیمهدو نیحس

کشور  ینماهایکه هم اکنون بر پرده س ،یرضو

 یینمایس لمیباشد ادامه ف یدر حال اکران م

  .است "مروزین یماجرا"

اتفاقات بعد از  رامونیپ لمیف نیا یکل تیروا

و  7511و عراق در سال  رانیجنگ ا انیپا

خلق  نی)مرصاد( مجاهد دانیفروغ جاو اتیعمل

  د.باش یم

 یها  یمتوجه حضور نفوذ رانیا یتیامن یروهاین

شوند. لذا   یخلق در جبهه م نیسازمان مجاهد

خواهند   یبه بغداد م یتیبا اعزام دو مأمور امن

عباس  دان،یفروغ جاو اتیقبل از شروع عمل

اما  ،را ترور کنند اتیعمل نیفرمانده ا بافیزر

  .خورد یرقم م یگریداستان طور د

 لمیف حتماً ستیالزم ن لمیف نیا دنید یبرا

اما طبعاً اگر  دیباش دهیرا هم د "مروزین یماجرا"

با کاراکترها آشناتر و  دیآن را هم بدان ی  قصه

  .دیشو  یهمراه تر م

 یبعد از کشتن موس تیاطالعات و امن مأموران

همچنان به  ،"مروزین یماجرا"در قصه  یابانیخ

 نیخلق هستند. مجاهد نیدنبال سران مجاهد

و عراق به دشمن  رانیجنگ ا ی  انهیخلق در م

بغداد  یکیاند و در پادگان اشرف در نزد  وستهیپ

حضور دارند. گروه ضربت شامل کمال و صادق 

رو  رو به  دیچالش جد کیبا  االح گرانیو د

ملل  تیامن یشورا 313قطعنامه  رانیهستند. ا

بخش  یارتش آزاد یروهایاما ن رفتهیمتحد را پذ

اند.   حمله کرده رانیابه  یغرب یاز مرزها یمل

 یماجرا کیگرفتار  نیوسط کمال و افش نیا

 .شوند  یهم م یخانوادگ

 نقد فیلم
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را به عنوان درام « رد خون» یینمایس لمیف

 یلیکه خ ی. همان اشتباهدیریدر نظر نگ یخیتار

 «مروزین یماجرا» یینمایس لمیها در مورد ف 

 ییهر چند بازگو یاسیس یداشتند. قصه ها

نقطه نظر  کیهستند اما از  یخیتار یها  تیروا

 .اندازند  یبه آن نگاه م یاسیس

مربوط به هفت سال بعد از « رد خون» داستان

است. قصه در اواخر  «مروزین یماجرا» هیقض

 یآغاز م یا  از سوله ییبا نما ،یلیجنگ تحم

شود که در آن تابوت شهدا کنار هم قرار گرفته و  

قصه، همان قهرمانان  یها  گروه آدم خوب

تابوت را باز  کیبا خشونت در  «مروزین یماجرا»

خلق را  نیمجاهد یاز اعضا یکی تاکنند   یم

خشونت و  نیبه هم لمی. همه فندینما ییشناسا

 دیشه نیب کیبار یصراحت است. کشف مرزها

و منافق و خائن بودن  یبودن تا نفوذ یو خود

مرز  نیا یدارد و گاه ازیبه جسارت و خشونت ن

فقط از انفجار  لمیف خشونت .است کیبار یلیخ

. از خشم درون کاراکترها دیآ  ینم رونیو خون ب

خشم در تمام طول  نی. اردیگ  یهم سرچشمه م

 یجار لمیدر وجود گروه خوب و گروه بد ف لمیف

 دیها که برادر با  خشم همان سال هیاست. شب

 .کرد  یرا انتخاب م یکیآرمان و خواهرش  نیب

جسارت را  نیا انیمهدو ،یقسمت قبل برعکس

 یقصه هم م یکند و وارد اردوگاه آدم بدها  یم

که در همه  یلیشود. پادگان اشرف با همان شما 

 ی. جزممیدیخلق د نیها از مجاهد سال  نیا

 یخود اعضا انیکه م ییها  یو تندرو ینگر 

 یسازمان بر سر آن اختالف نظر وجود دارد. باز

که  گریو چند زن باز ییطباطبا شدرخشان بهنو

آور پادگان  رعب  یدارند، فضا یکاراکتر فرع

 .آورد  یو درست از کار در م زیاشرف را تم

 یاست چون نشان م یهولناک لمیف« خون رد»

 یستیفرقه ترور کیمحصوالت  یدهد که وقت 

 یرقم م یا چه فاجعه  ستندیدر مقابل مردم با

 .خورد 

 انینادعل عاطفهگردآورنده: 
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  یفاطمه طالقان دیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یانقالب یها تیو پدرش به علت فعال نددر اصفهان متولد شد. پدر و مادرش دانشجو بود 7531 ریدر ت

 .گردیدآزاد  فاطمهماه بعد از تولد  پنجشد و  ریتوسط ساواک دستگ

 کیساکن شهر ماهشهر در استان خوزستان شده بود در  نشیکه همراه والد یزمان یطالقان فاطمه دیشه 

 یدر سن سه سالگ 7513ریت 1در روز سه شنبه مورخ  نیمنافق یستیتوسط گروهک ترور یواقعه آتش سوز

که  نیمنافق .شهر رفته بودند نیآموزش و پرورش ماهشهر به ا ازیپدر و مادر فاطمه بنابر ن .دیبه شهادت رس

 انهیاقدام وحش نیدست به ا ،را نداشتند ریت 1 ی حادثه تیمحکوم ییمایاو در راهپ ی تحمل حضور خانواده

 .نددیها را به آتش کش به قصد ترور پدر و مادر فاطمه محل سکونت آن نیمنافق زدند.

فاطمه داغ  کریقدر پ آن خارج کردند نریفاطمه را از کانتی سوخته  کریپ آتش خاموش شد و که نیبعد از ا

 .شد یم اهیسوخت و س یانداختند م یم شیرو دیبود که هر چه پارچه سف

متر مشخص شد و  یسانت 33 یبیتقر ه یزغال شده به انداز یجسد: »چنین گزارش کرد یپزشک قانون

 میاز ساق پا و ن یجمجمه سوخته شده، فقط بخش یها پوشانده شده است. استخوان دیملحفه سف کیبا 

 «.ستین صیقابل تشخ یبدن به علت شدت سوختگ گرید یها  تنه باال مشخص است و در قسمت
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 و 
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  ینقش احمد چلبدر  یرجو میمر

 
 1189مهر  28 -خدابنده  میابراه
 1373که در سال  یعراق استمداریس ،یچلب احمد

شود که  یشناخته م نیفوت نمود، عموماً به ا
را به سمت جنگ با عراق کشاند. او در  کایآمر
الزم  یساختگ یکمک نمود تا بهانه ها دیتبع
ورود به اشغال عراق  یمتحده برا االتیا یبرا

 چیه تاًیفراهم گردد، و البته نها 1335در سال 
به  نیدرت بعد از سقوط صدام حسق از یسهم

 .داده نشد یو
جمهور  سیبه رئ یعراق نیتر کینزد دیشا یچلب

جهت  یهمکار تیبوش بود که نها ویجرج دبل
اقدام به جنگ را به عمل آورد. او  یبرا میتصم

با خبرنگاران در واشنگتن و لندن،  یکیروابط نزد
مشاوران نو محافظه کار  ،ییکایقانونگذاران آمر

بوش شکل  یخارج استیکه کمک نمودند س
 یعراق انیدیاز تبع یگسترده ا کهو شب رد،یبگ

و  دیتول یاز آنان برا یاریبرقرار نمود که بس

دولت صدام  هیعل یاطالعات ساختگ عیتوز

 .کردند یم افتیپول در نیحس
 یکنگره مل یعنی ،یافشا شد که گروه و بعدها

و  ایدالر از سازمان س ونیلیم 733از  شیعراق، ب
آن  سیدر فاصله تأس یاطالعات یآژانس ها ریسا

کرده  افتیتا شروع جنگ در 7111در سال 
خواهان  یبا جمهور یدوست رهیدا کیاست. او 

 امیلیو ت،یداگالس ف ،یچن کدی –جنگ طلب 
 نقش که – تسیو پل ولفو رل،پ چاردیر ،یلوت

شروع جنگ داشتند  یبرا کایدر آمر مرکزی

 .برقرار نمود
 نیا دیتول یبرا کایتوسط جنگ طلبان آمر یچلب

 یکشتار جمع یسالح ها نیادعا که صدام حس
با بازرسان ملل  یدارد و از همکار اریدر اخت

زند مورد استفاده قرار گرفت  یمتحد سر باز م

 .کشور بود هیعل یکه بهانه اقدام به تهاجم نظام
بعداً روشن شد که اقدام به جنگ بر اساس  یول

از  یاطالعات غلط صورت گرفته است، و گزارش

 تحلیل سیاسی
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 جهینت 1331اطالعات سنا در سال  تهیجانب کم
از منابع مرتبط ” اطالعات غلط“نمود که  یریگ

 استیدفاع از س یبرا” عراق یکنگره مل“با 
تهاجم به عراق قبل از آغاز جنگ به صورت 

 .است دهیردگ عیگسترده توز
بهتر است  ایرا به جنگ کشاند  کایآمر یچلب ایآ

جنگ قرار گرفت  انیگفته شود مورد استفاده حام
. بعداً دیتا بهانه ها و اطالعات غلط را اعالم نما

جنگ  یبلندگو قتیدر حق یثابت شد که چلب
در هر کجا که قادر نبودند به  دیطلبان کاخ سف

چهره خود را نشان بدهند بود.  میصورت مستق
به اصطالح گروه  کیداشتند که  ازین نانآ

کار را انجام دهد و حداقل شروع  نیا ونیسیاپوز
 .با او باشد هیقض

 نیرهبر سازمان مجاهد ،یرانیا یرجو میمر حاال
مفقود االثر( همان  یخلق )بعد از مسعود رجو

بار در  نیرا البته ا یعراق ینقش احمد چلب

 .کند یکرده و م فایا رانیخصوص ا
 نیدر واشنگتن، ا 1371سپتامبر  53دوشنبه  روز

با جنگ طلبان کاخ  یکیگروه که ارتباطات نزد
را اعالم نمود و  یاساس یب اتیدارد، جزئ دیسف

به  یو موشک یادعا کرد که حمله پهباد
بوده است.  رانیکار ا یسعود ینفت ساتیتأس

خلق ادعا  نیمجاهد ،یدرکم چیبدون ارائه ه
 یحمله در جلسه شورا نیا مینمودند که تصم

جمهور  سیرئ استیبه ر یمل تیامن یعال
گرفته شده  فیخارجه ظر ریو حضور وز یروحان
 .است

است که در  ینقش کوچک ادآوریموضوع  نیا
شروع بحران  یخلق برا نیگذشته به مجاهد

داده شد. در اوت  رانیا هیعل یهسته ا یساختگ
 یمل یشورا ندهیجعفرزاده، نما رضای، عل1331

خلق( در  نیمجاهد یبرا یمقاومت )ارگان پوشش
در واشنگتن  یکنفرانس مطبوعات کیدر  کا،یآمر

را  رانیا هیعل یهسته ا تحاضر شد و اطالعا

اطالعات از  نیثابت شد که ا اعالم نمود. بعداً
خلق داده شده  نیها به مجاهد یلیجانب اسرائ

بود که گروه مربوطه در آن  یدر حال نیاست. ا
وزارت  یستیترور یگروه ها ستیزمان در ل
 ازیها فقط ن ییکایقرار داشت. آمر کایخارجه آمر
بحران را  یرانیا ونیسیگروه اپوز کیداشتند که 

 .که کدام گروه باشد مهم نبود نیشروع کند، ا
 یگروه به شدت جنجال کیخلق  نیمجاهد
 ییکایآمر نیگروه مسئول کشتن چند نیاست. ا

باشد. در  یم یالدیم 7113در دهه  رانیدر ا
 هیعل نیتهاجم خون کیآن  یاعضا 7111سال 

 ورکیویدر ملل متحد در ن رانیا یندگیدفتر نما
گروه از  نینام ا 1371را انجام دادند. در سال 

وزارت  ستیترور یخارج یفهرست سازمان ها
کارزار  کیخارج شد چرا که  کایخارجه آمر

 یها نهیگسترده با صرف هز اریبس یگریالب
باال به مقامات و  یگزاف از جمله پرداخت مبالغ
صورت گرفت.  کایرهبران بازنشسته دولت آمر

که  ندیگو یم دیگروه در کاخ سف نیا انیحام
 یافشا یبرا یخلق نقش مهم نیمجاهد
 یحساس در خصوص برنامه هسته ا اتاطالع

 .نمودند فایا رانیا
خلق در عراق تماماً بعد از  نیمجاهد یاعضا

 1335در سال  کایکشور توسط آمر نیاشغال ا
 نیگروه توسط صدام حس نیخلع سالح شدند. ا

بعد از  کایقبل از اشغال عراق و توسط ارتش آمر
کشور به مدت حدود دو دهه حفاظت  نیاشغال ا

در سال  ییکایآمر یروهایشد. بعد از خروج ن
از اردوگاه  1371در سال  وهگر ی، اعضا1331

 ینظام گاهیپا کی ،یبرتیاشرف به اردوگاه ل
نقل مکان نمودند. در حال حاضر  کا،یارتش آمر

و  زولهیا گاهیپا کیآنان تحت دولت ترامپ در 
استقرار داده شده اند که در  یدور افتاده در آلبان

 یدرونمناسبات  یآن رهبران سازمان به بازساز
همان  قاًیو کارشان دق ردازندپ یخود م یفرقه ا

 تحلیل سیاسی
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 دتولیشد  یانجام م یاست که توسط احمد چلب
هموار کردن  یبرا یساختگ یبهانه و داستان ها

 .و جنگ یاقدام به تهاجم نظام یراه برا
خلق در  نیمجاهد نهیپرهز یها ییگردهما

 جادیبه منظور ا یو در حال حاضر در آلبان سیپار
از  کا،یآمر یها استیاعالم س یبرا یپالتفورم
 نیدتریو اعمال شد رانیدر ا میرژ رییجمله تغ

گروه  نی. اردیگ یها، مورد استفاده قرار م میتحر
است که به  ونیسیتنها گروه به اصطالح اپوز

 کایآمر یفشار حداکثر استیاز س کاملصورت 
 یم تیحما رانیجنگ با ا استیبر مردم و س

 .کند
متناقض  رانیدولت ترامپ در خصوص ا استیس

که جنگ طلبان در کاخ  یدر حال یاست. حت

 یرا به جنگ کایکنند که آمر یتالش م دیسف
 یهم هستند که مانع م یگرانیبکشانند، د گرید

 دیخلق به عنوان تول نیشوند. سازمان مجاهد
در  رانیبودن ا ریکننده بهانه در خصوص درگ

کرد.  فایخود را ا نقش یبه سعود یحمله موشک
نه  ،یچلب یبار، برخالف ادعاها نیا یول
به  یتوجه چکدامیو نه رسانه ها ه استمدارانیس

 لیدل نینکردند. قطعاً به ا یرجو میمر یادعاها

 .گرفته شده است یخیتار یکه درس ها
 

 خدابنده میابراه
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 عناوین تعدادی از مقاالت

 پس از اخراج حامی مجاهدین خلق از کاخ سفید 

 

  
 .جان بولتون اخراج شد نیمجاهد یحام -

 .اخراج شد دیبرادر مجاهد جان بولتون از کاخ سف -

 .را از دست دادند دیخود در کاخ سف گاهیپا نیمجاهد -

 شانیبور شدند هم مرد پنجاه هزار دالر نیهم مجاهد -

 .شد دیتبع یدر آلبان 1فتح تهران، به زندان اشرف  یجان بولتون هم به جا -

 .جواب ندارد سمیحذف جان بولتون، جنگ و ترور امیپ -

 .دیجان بولتون رفت و تهران را ند -

 .پدرخوانده اش را از دست داد یفرقه رجو -

 در لبه پرتگاه سقوط نیمجاهد -

 .افول کرد نی! مجاهدییدوران طال -

 فرقه رجوی 

 و امپریالیسم
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 .رفت یکه با اخراج بولتون، به سر رجو یکاله گشاد -

 کنند؟ یها دعوت م شیباز هم بولتون را به هما ایآ -

 دیاز کاخ سف« جان بولتون»از اخراج  نیفرقه مجاهد یخشم رهبر -

 نیمجاهد یه هاجان بولتون در رسان یبرکنار یسانسور خبر ییچرا -

 .داشتند یکه دل در گرو جان بولتون و اجنب یآنان -

 1در اشرف  روین زشیر شیجان بولتون و افزا یبرکنار -

 بولتون را پر کند؟! یخال یآمده تا جا رمتایلیا ایآ -

 ترک برداشت! نیسازمان مجاهد یمزدور یاستراتژ -

 .را هراسان کرد یرجو میکه مر یتیتوئ -

 .وستیپ نیجان بولتون به خانه سالمندان مجاهد -

 اخراج ایجان بولتون، استعفا  -

 تا ضربه اخراج جان بولتون یرجو میاز وقاحت مر -

 خبر اخراج جان بولتون -

 درد اخراج بولتون نیتسک ای کایدر آمر یتظاهرات فرقه رجو -

 

 

 

 

 

 

 فرقه رجوی 

 و امپریالیسم
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یکی از مهم ترین نفوذی های سازمان، عباس 

در اصفهان به دینا  7557زریباف بود. او در سال 

از طریق علیرضا الفت  7535آمد. وی در سال 

با مجاهدین آشنا شد. او از دانشجویان رشته ی 

مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود که به عنوان 

آبان  75یکی از دانشجویان پیرو خط امام در روز 

وارد سفارت آمریکا شده و در آنجا ماندگار  7533

شد. در ادامه عباس زریباف به کمک یکی از 

دانشجویان پیرو خط امام که جانشین واحد 

اطالعات سپاه پاسداران شده بود، به این نهاد راه 

یافت... زریباف در واحد اطالعات سپاه به رده 

در آزاد  7513های باالیی رسید و در وقایع سال 

دن کادرهای باالی سازمان نقش آفرینی می کر

 کرد. 

یکی از اعضای بخش التقاط واحد اطالعات سپاه 

موقعی که "درباره ی اقدامات زریباف می گوید: 

بنی صدر مخفی شد، اطالعات سپاه نقطه به 

نقطه محل اختفای او را درمی آورد. زریباف این 

اطالعات نقطه به نقطه از موقعیت بنی صدر را 

سازمان می داد. بنا بود بنی صدر دستگیر شود به 

و اطالعاتش در دست بود. یکی از کارهای 

زریباف این بود که نگذاشت بنی صدر در زمان 

مخفی شدنش دستگیر شود. در همین فاصله 

 "مشکوکیتی نسبت به زریباف ایجاد شده بود.

در جریان حمله به مقر  7513او در تابستان 

پاه پاسداران نقش مرکزی واحد اطالعات س

مهمی ایفا کرد. در واقع شناسایی اطالعاتی 

عملیات حمله به این مقر از طریق زریباف به 

سازمان نشت کرد و سازمان می خواست در این 

عملیات با شلیک آر پی جی به اتاق فرماندهی 

واحد اطالعات سپاه، مهم ترین سازمان 

اطالعاتی وقت را منفعل کند. در حوادث سال 

، اطالعات سپاه برخی از روابط عباس 7513

زریباف را کشف کرد و وی را بازداشت نمود، اما 

آن ها پس از یک هفته به طرز مشکوکی موقتاً 

آزاد شدند... زریباف با استفاده از آزادی خود، در 

به زندگی مخفی روی آورد. یکی  7513شهریور 

از همکاران نزدیک زریباف درباره ی او می 

مین امروز که دارم درباره ی عباس ه"گوید: 

حرف می زنم باورم نمی شود او چنین موجودی 

بود و چنین سرنوشتی پیدا کرد. اصالً در ذهنم 

نمی گنجید عباس منافق باشد. او بسیار موجه و 

شدیداً علیه منافقین فعال بود، البته ما این گونه 

می پنداشتیم. عباس طی مدتی که با ما کار می 

نسته بود عناصر دیگری را هم نفوذ دهد کرد، توا

 "که بعد از فرار او، آن ها را دستگیر کردیم.

بر اساس برخی اطالعات، عباس زریباف از 

شنود زنده ی »مسئولین برجسته ی بخش 

عباس زریباف که بود و چه 

 کرد؟!!
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واحد اطالعات سپاه پاسداران بود که « تلفنی

وظیفه ی اصلی آن، شناسایی خانه های تیمی 

ه واحد عملیات تروریست های منافق بود تا ب

اعالم کند و آن ها به  آنجا حمله کنند. یکی از 

همه "همکاران زریباف در این واحد می گوید: 

ی ما در حیرت و عصبانیت بودیم. درست چند 

دقیقه قبل از این که ما برسیم، منافقین خانه ی 

تیمی ای که شناسایی کرده بودیم، تخلیه کرده 

آن ها از کجا  و گریخته بودند. مانده بودیم که

به این سرعت از حرکت ما مطلع می شوند. 

اصالً در مخ مان نمی رفت که یکی از همکاران 

خودمان به آن ها اطالع می دهد. بعد از این که 

عباس فرار کرد، به خارج از کشور رفت و به 

منافقین پیوست، در بازجویی از دوستان او 

فهمیدیم که عباس وقتی متوجه می شده که ما 

خانه ی تیمی ای را شناسایی کرده ایم، سریع با 

آن ها تماس می گرفته و حرکت ما را اطالع می 

داده که آن ها هم سریع خانه را خالی می 

 "کردند.

با کمک مهدی افتخاری  7513زریباف در سال 

که آن زمان در پاکستان مستقر بود، از کشور 

مان منافقین خارج شد و به ستاد اطالعات ساز

که زیر نظر مهدی افتخاری قرار داشت پیوست. 

زریباف در تشکیالت منافقین نیز از تجربیاتی که 

در بخش شنود تلفنی واحد اطالعات سپاه 

نفره  73آموخته بود استفاده کرد. یک گروه 

زن که به لهجه های محلی  4مرد و  77شامل 

 ایران کامالً آشنا بودند زیر نظر مستقیم عباس

زریباف دوره های خاص و شیوه های تخلیه ی 

اطالعاتی و جاسوسی تلفنی را آموختند و کار 

خود را در همان پاریس و با حمایت مالی و 

امنیتی دولت فرانسه آغاز کردند. به عنوان نمونه 

در یکی از تماس های موفق که توسط شخص 

عباس زریباف صورت گرفت، وی خود را از 

جا زد و با یکی از قرارگاه  فرماندهان ارشد جنگ

 های عملیاتی در جنوب ایران تماس گرفت. 

او که به روابط و نوع بیان نیروهای بسیجی و 

 43سپاهی آشنایی کامل داشت، توانست در 

دقیقه مکالمه، یکی از فرماندهان را کامالً تخلیه 

اطالعاتی کند و موقعیت یگان های نظامی 

را کشف نماید و ایران، زمان و چگونگی عملیات 

از طریق رجوی به صدام حسین گزارش ارسال 

کرد. با لو رفتن تماس جعلی، عملیاتی که ایران 

برای انجام آن در شلمچه تدارک زیادی دیده 

نفره، فقط به  73بود، منتفی شد. کار این گروه 

تماس با رده های باالی مملکتی و قرارگاه ها 

یگاه خالصه نمی شد. آن ها طی تماس با پا

های بسیج و دفاتر اعزام نیرو، از آمار و اطالعات 

نیروهای اعزامی یا تعداد شهدا در عملیات مطلع 

می شدند. در این تلفن ها اغلب زن ها تماس 

می گرفتند و با گریه و التماس، خود را مادر 

 رزمنده ای که در جبهه است جا می زدند.

 

 رفراخوان رهب ی، در پ7511 رماهیدر اواخر ت

 رانیاز ا روهایحضور همه اعضا و ن یسازمان برا

متوهمانه و  اتیحضور در عمل یو اروپا برا
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به  بافیعباس زر ؛«فروغ جاودان»مذبوحانه 

به پادگان  سیهمراه همسر و دو دخترش از پار

 ات،یعمل نیاشرف آمد. سرانجام در روز چهارم ا

 یروهایهمسرش در پاتک جانانه ن و بافیزر

و  دندیمرصاد( به هالکت رس اتی)عملی رانیا

 .دندیرا د رانیخود به ملت ا یها انتیخ یسزا

به همراه 7511عباس زریباف در مرداد ماه سال 

بقیه عوامل شناخته شده به خط اول درگیری در 

عملیات فروغ جاویدان )در کشور عملیات مقابله 

مشهور با فروغ جاویدان به نام عملیات مرصاد 

است.( فرستاده شد و در روز چهارم این عملیات 

 به هالکت رسید.

به  7513در سال  ه،یدختر او، زهرا و سم دو 

از اشرف به  اعضااز فرزندان  یگریهمراه شمار د

 آلمان منتقل شدند.

 برداشت از کتاب: عملیات مهندسی

نویسندگان: محمد حسن روزی طلب و 

 محمد محبوبی

 184الی  199پاورقی صفحه های:  

ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری مرکز 

 اسناد انقالب اسالمی 
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 17درگذشته  ،یدیخورش 7535 نیفرورد 7)زاده  هیبا نام مستعار مَرض ،ییالسادات مرتضا  اشرف جهیخد

دهستان  یاللون از روستاها ایاست. الالن  یاصالتاً الالن یاست. و یرانی( خواننده ایدیخورش 7531مهر 

 رانیاز ا 7515سال  در یاست. و رانیاستان تهران ا رانیرودبار قصران بخش رودبار قصران شهرستان شم

خلق  نیسازمان مجاهد یسخنگو ران،یمقاومت ا یمل یبه فرانسه، به شورا یخارج شد و پس از پناهندگ

 ..درگذشت. سی، در اثر سرطان در پاریسالگ 31در  ،7531در سال  ی. ووستیپ

)ازدواج  ینینام هنگامه امه ب یازداوج دختر دو نیبار ازدواج کرد که حاصل ا خود دو یزندگ در هیمرض

 یم ینیدختر هنگامه ام و هیمرض ی بود، جانان خرم تنها نوه ینام محمود ملک احمده ب یپسر نخست( و

 . باشد

فاصله  لندن برگزار نمود در یالبرت ها الیسالن رو در 7113سال  در را هیکنسرت مرض نیاول یرجو فرقه

بلند  یصدا با خود برخاست و یسن نشسته بود از جا یکه در قسمت جلو هیاجراها فرزند مرض نیکوتاه ب

فرقه  رانچماقدا "بخوان رانیمردم ا یبرا یبخوان ول مادر"گفت:  مادرش را خطاب قرارداده و

را کشان کشان از سالن  شتم او پس از ضرب و برده و ورشی هیطرف فرزند مرضه بالفاصله ب یرجو

 نیخرآ و نیهشدار او اول دنیبه فرزندش و شن هیزده مرض رتیح نمودند، نگاه متعجبانه و رونیکنسرت ب

از  یرجوفرقه  زندانش در و یسخت زندگ یروزها نیخرآتا  هیبا پسرش بود، مرض هیمرض داریفرصت د

 .دیپسر خود محروم گرد دنید

 

 مرضیه

 خموشی و خمودی 

 در آوای تاریکی 
 فریب 

و 

 مغزشویی
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کرده بود،  یارذاستفاده نشانه گءقابل سو و دیطعمه ساده و لذ کیعنوان ه ب را هیکه مرض یرجو فرقه

اردوگاه  در هیتن او نمود، مرض بر یلباس نظام را به عراق و قلعه مخوف اشرف منتقل و بالفاصله او

 7533تا  7515کنسرت برگزار نمود، از سال  یفرقه رجو یاعضا یبرا تانک رفت و یمخوف اشرف به رو

فرقه  7533سال  مختلف جهان برگزار نمود، در یشهرها در یکنسرت به نفع فرقه رجو نیچند هیمرض

به عراق  کایپس از حمله امر 7531سال  اشرف منتقل نمود، در اردوگاه به عراق و را هیمرض مجدداً یرجو

 هیمرض شت،عراق تنها گذا را در هیو مرض دیبه اردن منتقل گرد شتاب از عراق فرار و با یرجو میمر

 هیماه به کشور اردن منتقل شد، مرض سرانجام پس از دو بارها تکرار کرد و خروج از عراق را یتقاضا

 .او را به کشور فرانسه منتقل کرد یکشور اردن سرگردان بود تا سرانجام فرقه رجو ماه در به دو کینزد

 یعراق بالفاصله تقاضا پس از بازگشت از هیمرض 

 نیرا به سران ا یرجو رقهاز ف ییجدا بر یمبن یکتب

به شرط سکوت و عدم  یگروه ارائه کرد، فرقه رجو

، و تحت الحفظ انیآشنا با دوستان و داریدرخواست د

هم با قبول  هیدرخواست موافقت نمود، مرض نیبا ا

ها قول گرفت که  از آن یفرقه رجو طیشرا یاجبار

به فرقه را  وستنیپ و تیمدارک عضو عکس ها و هیکل

فرقه  و ندیآن حذف نما یرسانه ها و اه تیاز سا

 ینسبت به پاکساز درخواست موافقت و نیبا ا یرجو

 هیمرض یوعکس ها تیمستندات عضو مدارک و

نشد  یرونیله بأمس نیخود اقدام کرد. اما ا یازرسانه ها

 !است ضیمر هیو گفتند مرض

 فریب 

و 

 مغزشویی
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بود  یزندان سیپار کوچک در یدر آپارتمان یاز فرقه رجو ییجدا پس از بازگشت ازعراق و هیمرض گرچه

 نیبد را نداد و یفرقه رجو بهاستفاده ءسو ی که اجازه 1334سال  کنسرت در نیخرآ یپس از اجرا کنیول

 سال یط یگرفت، فرقه رجو قرار یفرقه رجو نهیک مورد خشم و داینمود، شد یخود را علن ییصورت جدا

 هیمور حفاظت و مراقبت از مرضأدو تن از مراقبان عضو فرقه را م و یرا زندان هیبه بعد، مرض 7531 یها

که  ینیکوتاه مدت با دختر خود هنگامه امصورت ه بار توانست ب شش سال تنها دو نیا یط هینمود، مرض

اثر  در .درگذشت هیمرض خترتنها د ینیهنگامه ام 7531سال  یابتدا به سرطان مبتال بود مالقات کند، در

 ییتنها در هیمرض 7531مهرماه  و شش ماه بعد در دیگرد دیتشد هیسرطان مرض یماریب ی،ضربه روح نیا

 …درگذشت  سیپار در یمارستانیب در یفرقه رجو یعنوان زندانه ب

 

 

 در جمع منافقین مرضیه خواننده قدیمی 
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 نهایت تالشم را برای نجات برادرم انجام دادم.

 

خالصه مصاحبه های قبلی با آقای محمد اکبرزاده برادر آقای عیسی اکبرزاده )اسیر در 

 فرقه تروریستی رجوی(

 سال است که اسیر گروهک تروریستی منافقین شده است. 71، حدود 7531عیسی اکبرزاده متولد  برادرم،"

برادرم عیسی واقعاٌ مهربان و دلسوز بود. او در کار هنرپیشگی و تئاتر فعالیت داشت. عیسی بسیار شاد و پر 

مشغول  ترکیه مهاجرت کرد واز انگیزه و امید بود. چون نتوانستیم کاری برایش پیدا کنیم به ناچار به کشور 

 .برمی گشت مجدداً ماند و مدتی می به ایران می آمد و ماهی برای دیدار خانواده چند به کاری شد و هر

ماه که با خانواده در ارتباط بود به طور ناگهانی تماس وی  3-1در سفر آخر خود به کشورترکیه  بعد از 

 نجات متوجه حضور برادرم در پادگان اشرف شدیم. قطع شد و بعد از حدود یک سال از طریق انجمن 

با اولین گروهی که به عراق سفر کردم، برای اطمینان از حضور برادرم در این پادگان به  31من در سال 

عراق رفتم، چرا که باور این مسأله که برادرم در این پادگان است، بسیار سخت بود، زیرا برادرم هیچ گونه 

 نداشت. متاسفانه  در این سفر واقعیت  تلخ این مسأله برای ما آشکار شد. تفکر و فعالیت سیاسی

های پنج   منافقین در این سفر مانع از گفتگوی من با برادرم می شدند و به عناوین مختلف به صورت گروه

 ند.ها می شد های مختلف مانع از صحبت ما با بچه  نفری ما را در سیطره خود قرار می دادند و به بهانه 
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به هرحال توانستم در زمانی که به پارک واقع در پادگان اشرف رفته بودیم، با برادرم به طور خصوصی و 

ای به تنهایی صحبت کنم که از وی درباره علت  حضورش در پادگان اشرف پرسیدم و او  برای چند دقیقه 

 در جواب چنین گفت:

شدن   ردم و به دلیل مخالفت خانواده و همچنین گمک  من مدتی در ترکیه با بیماری دست و پنجه نرم می»

 «ناگهانی پاسپورتم در این کشور و به خاطر شوک وارده از این قضیه به شدت بیمار شدم.

به دلیل شرمساری این موضوع را با خانواده در میان نگذاشته بود و در این فاصله افراد گروهک تروریستی 

های   عیدهای فراوان از جمله فراهم کردن پاسپورت به شرط حضور در دورهمنافقین وی را با وعده و

های آموزشی به قبرس و از آنجا به  مقدماتی نظامی فریب داده که در این راستا برادرم را برای انجام دوره 

از  عراق منتقل کرده بودند. بعد متوجه شده بود که حتی پاسپورتش را عوامل سازمان سرقت کرده بودند تا

 سفانه موفق شده بودند.أاین طریق برادرم را تحت فشار قراردهند که مت

برادر من  به هیچ وجه فردی تشکیالتی و سیاسی نبود و از حضور چنین گروهکی تروریستی کامالً بی 

به طور وحشتناکی برادرم را  در همان مدت کوتاهی که وارد فرقه تروریستی رجوی شد. اطالع بود 

هر از گاهی به  برای من غریبه بود و هایی که با ایشان داشتم کامالً صحبت در، ه بودندمغزشویی کرد

های عجیب غریب چیه می  ایشان یادآوری می کردم که عیسی جان من برادرت محمد هستم این حرف

مغزشویی  نجا متوجه شدم که برادرم را شدیداًآمن  .بعد با خنده می گفت ببخشید ما عادت کردیم .زنی

 کرده اند. 

دشتستانی     محمودشده آقای  مالقاتی که در اشرف با دوستان جدا شده داشتم یکی از عزیزان جدا طی

یکی دو بار اقدام به  عیسیتعریف می کردند  که   ه(بود اویکی از مقرها با  در برادرم داشت و شناختی از)

 فرار از پادگان اشرف نموده که توسط افراد گروهک منافقین از فرار وی جلوگیری شده است.

ه در جریان انتقال افراد گروهک تروریستی منافقین به لیبرتی، زمان خروج برادرم تصویری از ایشان ب

زمانی که  .شتم قرار گرفته بود ب وروزهای گذشته مورد ضر ظاهراً ،دستم رسید که تمام صورتش کبود بود

با برادرم رو به رو شدم، در نگاه اول او را نشناختم و این موضوع به دلیل شکستگی چهره وی در طول 

الحفظ به  وی را تحت  د.وبهای برادرم ریخته   مدت حضورش در پادگان اشرف بود. تمام مو و دندان

 ند، آوردند. ها را به لیبرتی ببر  مکانی که قرار بود بچه

 11نفر کشته و  1المختار به این مکان حمله کرده که   ، گروهی به نام جیش17بهمن سال  17در جریان 

های فراوانی  برادرم در این جریانات چشم راستش آسیب دید و به پای وی نیز ترکش  .نفر زخمی شدند

 اصابت کرد که در سیمای آزادی این موضوع منتشر شد.

برادرم را  چندین بار به سیمای آزادی آوردند، و  ،فعالیتم در پشت درب های اشرف مستمر ودلیل حضور ه ب

 او را مجبور به صحبت علیه من و خانواده کردند.
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 تجمع خانواده ها جلوی پادگان اشرف در عراق

های   تجمعات و نشستها،  که متوجه حضور برادرم در پادگان اشرف شدم، در تمام همایش  37از سال 

 ام.  انجمن نجات به عنوان مسئول این انجمن شرکت کرده

به طور مداوم در جلوی درب پادگان اشرف برای دیدار برادرم حضور داشتم و چندین بار در  33از سال 

ین ام که ا ای دیده  های خاردار به طور لحظه  ها و تجمعات افراد، وی را از پشت سیم   ها، همایش مراسم 

 شد. دیدارها منجر به گفتگوی مستقیم نمی
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مالقات خصوصی با احمد شهید از اتفاقات این دیدار بود که در . در سازمان ملل حضور یافتیم 17سال 

ها و مشکالت آن ها در گروهک تروریستی منافقین گفتگو کرده و با مسئولین حقوق   خصوص آزادی بچه

 گفتگو داشتیم. "پیالی"ته در آنجا از جمله خانم بشر کشورهای حضور یاف

پس از اسارت برادرم مدتی بعد پدر و مادرم را از دست دادم. تنها چیزی که به من آرامش و انگیزه می دهد 

همان فعالیت ها و تالش من در اشرف بود چون به نظر خودم نهایت تالشم را برای نجات برادرم انجام 

الیل مختلف نجات پیدا نکرده و آزاد نشده ولی شکر خدا صدها نفر و شاید بیشتر، از دادم. شاید برادرم به د

 برادران و خواهرانم آزاد شدند و اکنون در جمع خانواده شان در حال زندگی هستند و این مرا آرام می کند.
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 شوند یم یکه موجب اعتماد ساز یرفتار یهای ژگیو

 و

 ساختار رفتاری در فرقه رجوی ها با  آن قیتطب
 

 گرانیافراد قابل اعتماد به خودشان و د -1

ها  در مواجهه با آن گرانیگذارند و د یاحترام م

 یزیچ ،شوند ینم ریدچار احساس ترس و تحق

ندارد.  یگاهیخلق جا نیکه در سازمان مجاهد

نرفته  ادهایانقالب از  یابتدا یها هنوز سال

که کودکان صبح ها از آغوش  یروزگار ،است

پدر  دندیترس یشدند چون م یپدرانشان جدا نم

 یواه لیبا دال یبرنگردد و مجاهد گریظهر د تا

او را هدف ترور کور قرار دهد. نه تنها مردم بلکه 

احترام را حس نکرده اند  زیسازمان ن یخود اعضا

ام در سازمان رهبران آن تنها اشخاص قابل احتر

همواره در معرض  نییهستند افراد رده پا

رنگ و  یها در نشست نیو توه یریخودتحق

 .وارنگ هستند

است که  یعنصر اعتماد ساز گریصداقت د -2

 سازمان بر . اصالًستیاز آن ن یدر سازمان اثر

 اریاستوار است. چه بس شیدروغ های  هیپا

سازمان به آن  یدروغ ها ریثأکه تحت ت یافراد

جانکاه به سر  یاند و هنوز در بند اسارت وستهیپ

که مسعود و  ییوعده ها اریبرند و چه بس یم

وقت محقق نشده است.  چیاند که ه دهدا میمر

رفتارها،  یهم خوان ،دارد زین یگریصداقت وجه د

به  گرید ها. بهتر است بار شهیگفتارها و اند

 ادیرا به  ییو روزها میانقالب برگرد یابتدا

با  ایشیلیسازمان در قالب م یکه اعضا میاوریب

شدند و  یمردم حاضر م انیدر م یمذهب یظاهر

تا مردم را به قتل برسانند.  ودندب یمترصد فرصت

سازمان به کار برده  یچرا برا نیواژه منافق اصالً

دوگانه  یبود که با چهره ا نیاز ا ریشد؟ غ

و چه خوب خلق داشتند؟  یمجاهدت برا یادعا

 .ها آشکار شد چهره پنهان آن

کنند  یاعتماد م یانسان ها به کسان اصوالً -1

 نیو عمل دارند. ا یدئولوژیکه ثبات قدم در ا

 یم فیتعر دشانیعقا هیافراد منافع خود را بر پا

منافع  هیخود را بر پا یدئولوژیا که نیکنند نه ا

 ییروز از اسالم گرا کیکه  یدهند. سازمان رییتغ

 وشود  یم ستیروز مارکس گریو د زندی حرف م

دهد  یرا سرلوحه قرار م یالتقاط یسپس اسالم

قابل اعتماد است؟  ستیته اش معلوم ن و که سر

دار مبارزه با  هیداع یکه روز یبه سازمان

در آغوش  گرید یاست و زمان سمیالیامپر

اعتماد کرد؟ تا به  توانی م دیآسا یم سمیالیامپر

به  ینگهبان یبرا یچرا کس دیحال فکر کرده ا

 یرفتار نیچن قاًیکند؟ چون دق ینمگربه اعتماد 

منافعش اقتضا کرد و  که نیدارد به محض ا

 زیانداخت همه چ شیجلو یلقمه چرب تر یکس

 یهای ژگیاز و یکند. گربه منش یآن م یرا فدا

 .خلق است نیبارز سازمان مجاهد

 یمحبت م گرانیافراد قابل اعتماد به د  -4

به  ازین کنند. اصوالً یها اعتماد م کنند و به آن

 در ذات انسان دنیمحبت کردن و محبت د
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داند.  یهاست اما سازمان محبت را جرم م

 یرا محفل زدن م گرانیو رفاقت با د یدوست

را توطئه  گریکدیخواند و خوش و بش افراد با 

افراد را به  شیازا هکند و ب یم یتلق ینیچ

افراد به پدر  یسپارد. محبت ذات یشکنجه گاه م

که  یداند و کس یم انتیو مادر و خانواده را خ

می  تپد را مزدور یخانواده اش م یدلش برا

توان توقع داشت  یم یسازمان نیاز چن ای. آنامد

 انجام دهد؟ یخلق کار یبرا

است که حس  یکار گرانیتشکر کردن از د  -6

کند. اما در سازمان  یمنتقل م شانیاعتماد را به ا

سخت و طاقت فرسا به  یدر قبال انجام کارها

اتهامات و  لیتنها س یتشکر و قدردان یجا

شود که چرا کم  یانتقادات بر سر اعضا خراب م

. اعضا مجبور به نوشتن فکت یکرده ا یکار

ضرب مسئوالن  ریشوند و ز یم یکم کار یها

طلب کار اعضا  شهی. مسئوالن همرندیگ یقرار م

سخت  یاگر بر اثر فشار کارها یهستند حت

 .فتدیها به خطر ب آن یسالمت

 یگریرفتار اعتماد ساز د یاز خودگذشتگ  -6

که  ی. افرادمیپرداز یآن م یاست که به بررس

خود  یرا سپر بال گرانیکنند د یم یخودگذشتگ

 چیاز ه گرانیحل مشکالت د یکنند و برا ینم

کنند. اما در سازمان  ینم غیدر یتالش و کوشش

جان اعضاست که به  زهایچ نیکم ارزش تر

رهبران  یهوسران یفدا رهرچه تمام ت یراحت

سازمان  یجنگ یها اتیشود. عمل یسازمان م

تمام انجام شده اند، وادارکردن  یریتدب یکه با ب

 انیسخت و در پا یافراد منتقد به انجام کارها

قرار دادن  یها، سپر انسان آن یکیزیحذف ف

 11 وریو شهر 17مرداد  عیسازمان در وقا یاعضا

 اتیعمل اخله،د یها اتیدر کمپ اشرف، عمل

ها به اشرف،  ییکایحمله آمر ،ییراهگشا یها

رهبران  یبرا ینیرزمیو ز یبتن ساخت سنگر

 یاعضا در سوله ها گریسازمان و قرار گرفتن د

 کیهستند که  یموارد . تماماً…و  ریپذ بیآس

که  یافراد": کنند یم یادآورینکته را به ما 

مطامع  یشوند قربان کیبه سازمان نزد

 ".شد اهندرهبران خو

مطلب  نیا دؤیکه در باال ذکر شد م یموارد تمام

 یخلق فارغ از مش نیاست که سازمان مجاهد

اش هم  یو تنها ناظر بر رفتار سازمان یاسیس

به حرف  که نیچه برسد به ا ستیقابل اعتماد ن

ها هم توجه  آن یاسیس یها یریها و موضع گ

 .هاست شهیرفتارها محصول اند رایبشود ز

 انجمن نجات کرمان                           
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 هزاره سوم و تهدید اصلی

روانی  یکنترل ذهن و روش هامخرب  یها وهیشود که ش یاطالق م یمفهوم فرقه به هر گروه

به فرقه  وستنیپ یدادنِ افراد برا بیفر ندِیها در فرآ وهیش نی. اردیگ یکار مه را ب یریعضوگ ی بکارانهیفر

شود. واژه فرقه  یاِعمال م "سرسپرده"کردنِ اعضا به  لیماندن در فرقه و تبد یها برا و متقاعد کردن آن

 .ستاستیو ا کیستاتا یسازمان انگریب قتیدر حق

کرده  یسوم معرف یهزاره  یاصل دیمخرب کنترل ذهن را به عنوان تهد یعصر حاضر، فرقه ها دانشمندان

 یخود را دنبال م یبیتجربه اما صادق و وفادار، اهداف تخر یدادن افراد ناآگاه و ب بیاند. فرقه ها، با فر

و  یرفاه عموم  یبرقرار رینظ یاسیس یاند. اهداف و آرمان ها دهینام نینو یرا برده دار دهیپد نیکنند. ا

طبقه را مستمسک قرار داده و افراد صادق و آرمانگرا که البته  یب یبه جامعه  دنیرس ای یعدالت اجتماع

هستند را جذب نموده و از آنان در جهت مطامع خود  یاسیو س یاجتماع یعمدتاً فاقد تجربه ها

 .دسته اند نیاز ا چپو  یستیمارکس یکنند. اغلب گروه ها یسوءاستفاده م

 ینیشاه حس هیو سم یاز احسان احمد "فرقه ها یدر روان شناس ییها، جستارها هیدر قلمرو سا"کتاب  در

خود به عنوان اساس کارشان  بهره برده اند،  یاسیس یکه از آرمان ها ییفرقه ها خیدر تار»آمده است: 

از  ستیکمون نِیاستال یشورو ریو اتحاد جماه تلریه یآن، آلمان ناز کیکالس یمشهورند نمونه ها اریبس

 ستیسرکتر سوپر ما روند. در ابعاد کوچک یگسترده به شمار م اریل ذهن در سطح بسکنتر ینمونه ها

استخدام و غلبه  یکنترل ذهن برا یغالباً از روش ها یشورش یها و گروه ها ستیترور د،یو سف اهیس یها

 «بردند. یبهره م شانیبر اعضا

. شود ی م متمرکز یدر و یریگ  میتصمفرقه قرار گرفته و  ساختارِ یفرد در باال کیاز موارد  یاریدر بس

 :عبارتند از رهبر فرقه یها ی ژگیو

 .هستند یخاص تیمأمور یهستند دارا یو مجابگر که مدع یانتصاب خود -

 .کنند فیتوص کیزماتیکه خود را کار کنند ی م یبه اعمال اراده و تسلط داشته و سع لیتما -

 .کنند ی خود متمرکز م یرا بر رو شیو ستا میها تکر  فرقه رهبران -

 .و مستبد هستند ریفرقه ها نقد ناپذ رهبران -

 یشمار مه رهبران فرقه ها ب یاز جمله شاخصه ها یپرداز الیتوهم و خ نانه،یواقع ب ریغ یپرواز بلند -

 .دیآ

 فیو اعتقادات ضع یکوتاه لیبه حساب سرکردگان فرقه ها است و شکست ها به دل یروزیفرقه ها پ در -

 .باشد یسرکرده فرقه م یصادر شده از سو میفرقه به مفاه یاعضا

 فرقه شناسی
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 .بر سر زنان آوردند نیکه منافق ییهمه بالها

 

 4تا  یعنی 7543خلق تا سال  نیمجاهد سازمان

 ینهضت مل یتوسط اعضا که نیا از سال بعد

 کینداشت و  یخانم یروین چیشد اصالً ه جادیا

 ییها روین ها  نیکامالً مردانه داشت. ا ستمیس

منشعب شده بودند و  یبودند که از نهضت آزاد

 یها  بچه»نداشتند و با اسم  یدر ابتدا اسم خاص

 .شدند ی م شناخته «ینهضت مل

چپ  دیکه عقا «ییفدا یها  کیچر» یوقت ها بعد

 یسازمان  خود اسم یداشتند برا یستیمارکس

را انتخاب کردند، « خلق ییفدا یها  کیچر»

احساس کردند که از  «ینهضت مل یها  بچه»

ها نام   اند و در ادامه، آن  افتاده  عقب انیجر نیا

خودشان  یرا برا« خلق نیسازمان مجاهد»

گروه،  سیتأس هیاول یها  لدر سا. انتخاب کردند

 تواند ی همه اعضا اعتقاد داشتند که زن اصالً نم

« ساواک» که نیمبارزات باشد. تا ا نایدر جر

خلق  نیمقابله با اقدامات مجاهد یبرا یطرح

 یها  یطرح به همه امالک نیکرد. در ا هیته

به مرد مجرد  یا  شهر دستور داده شد تا هر خانه

ساواک  اریرا در اخت ناطالعات آ دهند،  یاجاره م

 نیمجاهد یها روین طیشرا نیقرار بدهند. با ا

اجاره کنند.  یمیخانه ت توانستند  ینم گریخلق د

گروه باز  نیها هم به ا  خانم یبود که پا نجایا

 .شد

 ن،یمجاهد یاعضا ی آشنا و وابسته یها  خانم

شروع به جذب زنان و دختران جوان کردند. 

 نیبر عهده هم یریها کار جذب و عضوگ بعد

افتاد که در مراحل مختلف عضو سازمان  یزنان

زنان جوان که در سن  نیاز ا یادیشدند. بخش ز

 یها  قرار داشتند، از خانواده یسالگ 13-71
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آن زمان هنوز ظاهر  ربودند. چون د یمذهب

به احکام  دیبود که مق یگروه ن،یسازمان مجاهد

 پوشش یواقع زنان فقط برا است. در یاسالم

موضوع که همسر  نیمردان و وانمود به ا یده 

 .سازمان شدند سازمان هستند، وارد یاعضا

کم   ها در سازمان، کم  جذب خانم هیرو اما

را به  «یسازمان یها  ازدواج»به اسم  یموضوع

خانم مجبور بود چند وقت  کی یعنیوجود آورد. 

بماند و بعد به  یمیخانه ت کیآقا در  یا  با عده

سازمان، به خانه  یتیمسائل امن تیخاطر رعا

کند.  یمرد زندگ یگریبرود و با تعداد د یگرید

 یها هم مسائل شرع آمد و  رفت نیاغلب در ا

به وجود آمده بود  یطیشرا یعنی. شد ی نم تیرعا

سازمان از احکام  تیکه حفظ اهداف و موجود

 دیموضوع شا نیتر بود. ا  مهم شانیبرا یاسالم

همان  ای نیسازمان مجاهد ینیانحراف د نیاول

 .ها بود  آن کیدئولوژیا رییتغ

دهه پنجاه، جذب  لیاواخر دهه چهل و اوا در

کم از   زنان در سازمان شدت گرفته بود. زنان کم

شده بودند و به مسائل   خارج یحالت پوشش

و اسلحه در دست گرفتن هم  یشهر کیچر

بود که زنان  یا  مرحله نیورود کرده بودند. ا

بته مورد کامالً در تفکر سازمان ذوب شدند و ال

در  ر،یاخ یها  سال استفاده قرار گرفتند. در سوء

« جهاد نکاح»موضوع  هیاز اتفاقات سور یمقطع

اتفاق در دهه  نیهم نیها افتاد. ع  بر سر زبان

هم اتفاق  نیچهل و پنجاه در سازمان مجاهد

رخ داد و  یبزرگ یها بستر، فساد نیافتاد. در ا

جهاد و مبارزه به  یها  که با وعده یاز زنان یلیخ

 یو افسردگ یدچار پوچ ودندب وستهیسازمان پ

 یها هم خودکش  از آن یادیشدند و تعداد ز

 که به یبود که با نارنجک ینمونه زن کیکردند. 

در دستش بوده، خودش را در  زاتیعنوان تجه 

 .خرابه کشت کی

زنان در سازمان  انیمقطع بعد از انقالب، جر در

. زنان شود ی م بیغر و  بیعج یلیخ نیمجاهد

  انیو جر رندیپذ  یم یتر  نیسنگ یها  تیمسئول

 یحت ای یکارگر ،ییدانشجو ،یآموز دانش یها

از  یجذب افراد یبرا یمختلف پزشک یها کادر

باز  یواقع در فضا . درافتد ی اقشار به راه م نیا

  سازمان از خانه یانقالب، اعضا ازبعد  یاسیس

 یو علن ندیآ ی م رونیب ینیرزمیو ز یمیت یها

از  یمیعظ لیمقطع خ نی. در اکنند ی م غیتبل

 ی. طوروندندیپ ی ها م  جوانان دختر و پسر به آن

خلق مجاهدین که در اواخر دهه پنجاه، سازمان 

شاخه  ای «ایشیمل» کیکه ما  کند  یاعالم م

 .میا  داده لیاز جوانان دختر و پسر تشک ینظام
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بود و  ادیخلق ز نیسازمان مجاهد یروان غاتیتبل

خاطر جوانان که سرشار از احساسات و  نیبه هم

بودند  یخواه  و آرمان یطلب  عدالت جاناتیه

. تا سال شدند  یسازمان م یها راحت جذب شعار

هزار  نیچند رانیدر ا نیمجاهد، سازمان 7513

 نیجذب کرده بود. چند یصورت رسم  نفر را به

 یرسم هیسمپات داشت. نشر یروین همهزار نفر 

داروخانه، مراکز  ر،یت دانیباال، م راژیمجاهد در ت

 یا  مصادره یها  امداد و بهداشت و ساختمان

 یها داشتند که کار اریهم در اخت یادیز

 .دادند ی را انجام م شان ی و ستاد یالتیتشک

داشت که  ییقدر دارا  آن نیمجاهد سازمان

 نیب گانیصورت را  را به شیها  کتاب یبعض

 یها  دانشکده ی. برخکرد ی م میمردم تقس

  در مصادره آن یدانشگاه تهران مثل دانشکده فن

در آن  یاسیس یها  روز تجمع ها بود و هر

 یقدر  انقالب به لیدر اوا ی. حتشد ی برگزار م

 یاسام خودشان یقدرت گرفته بودند که برا

و اماکن مختلف را هم عوض  ها  ابانیخ یرسم

را گذاشته  یآزاد ومیو مثالً اسم استاد کردند  یم

 گذاران  انینژاد که از بن فیحن دیبودند شه

  یبه جامعه القا م یواقع جور سازمان بود. در

نقالب در کشور ا یاصل انیها متول  که آن کردند

  یم فیتحرخود را هم  یقبل خیهستند و تمام تار

 .کردند

 توانستند ی سازمان م یکه اعضا ییها جا اکثر

بودند.  یها و مراکز علم  کنند دانشگاه یریعضوگ

صورت بود که آرم  نیبه ا غاتشانینحوه تبل

بزرگ چاپ و در  یها سازمان را در بنر

بلندگو دست  کردند، ی پرتردد نصب م یها مکان

و...  شانیاز شهدا شان،یها  تیاز فعال گرفتند ی م

 .گفتند ی م

 رگذاریثأاکثر اقشار ت یبرا نیمجاهد سازمان

کرده  یشعار طراح شانیبرنامه داشت و برا مردم

بود که همه اقشار  یطور غاتشانیبود. نوع تبل

 ای تیرا در عضو شانیهمه آمال و آرزوها

از  ی. بخشنندیخلق بب نیسازمان مجاهد تیموفق

« مجاهد هینشر» یعنیها   آن یرسم هینشر

اختصاص داشت. مسائل  نانبه موضوع ز شهیهم
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  مثل نسل یزنان، حقوق زن در جامعه، مسائل

زن در  گاهیکردن، نقش و جا یمادر ،یساز

و... از  یاسیو س یموضوعات اجتماع ،یدموکراس

 .مجاهد بود هیمباحث ثابت و مفصل نشر

آشفته بود  یکم یاسیانقالب، اوضاع س یابتدا در

سازمان شده  تیهم که متوجه ماه ییها  و آن

خلق  نیکه سازمان مجاهد دانستند  یبودند و م

است و در روبنا هم التقاط  ستیکمون ربنایدر ز

به  دنیسامان بخش ریقدر درگ  دارد آن یفکر

 نیانقالب بودند که وقت نداشتند ا لیاوضاع اوا

بدهند.  حیمردم و جامعه توض یبرا راموضوع 

 یفضا استفاده کرد و فضا نیسازمان هم از ا

 .را به نفع خودش در دست گرفت یغاتیتبل

 تیاعالم موجود 7544سال  نیمجاهد سازمان

آن در  یها رویتمام ن باًیتقر 7531کرد و سال 

واقع اصالً در جامعه حضور  بودند، پس در زندان

باشند.  31نداشتند که بخواهند از عناصر انقالب 

ها   آن یها بعد از انقالب عموم کار یها  در سال

 هبرر دییمثل مبارزات مسلحانه، هم مورد تأ

ی م انیبه مردم هم ضرر و ز یانقالب نبود و حت

 .رساندند 

 صدر ی و عزل بن 7513سال  رماهیاوضاع تا ت نیا

 یا  هیانیب یآن سازمان ط از ادامه داشت. بعد

 گریاعالم کرد که قصد مبارزه مسلحانه دارد، د

  ظاهر موجه را هم حفظ کند. کم نینتوانست هم

زده شدند   ها از طرف مردم پس  آن نیکم منتخب

سازمان  میدان  یم خیو بعد هم طبق آنچه از تار

هزار از مردم  71از  شیب کشتار و ترور فازوارد 

 شد. یعاد

 یها  ها خانم ترور نیاز ا یادیمسئول بخش ز 

 ییشناسا  عضو سازمان بودند، چون کمتر قابل

 یپوشش یرویعنوان ن  به توانستند ی بودند و م

به  یحت شانیعمل کنند و البته برخالف شعارها

ی نم رحمکم سن و سال هم  یها  زنان و بچه

اقدام  کیبعد از شروع جنگ هم در  .کردند 

. روند ی سازمان به عراق م یاعضا بیعج اریبس

 نیآن چند یکه ط کنند  یمنتشر م یبعد فراخوان

سازمان را  بیکه فر یهزار نفر از زنان و مردان

 نجایخورده بودند خودشان را به عراق رساندند. ا

سازمان  اتیاز ح یدیدوباره شروع فاز جد

 .است «نیمنافق»همان  ایخلق  نیاهدمج
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سازمان  امیا نیاست. در ا« اشرف»که نام آن  شوند ی هم جمع م دور یسازمان در عراق در پادگان یاعضا

 اش را دارد.   زنانه یها هنوز هم شعار

 اریمنطقه پاسداران تهران که در اخت یمیاست که در خانه ت ینام همسر اول مسعود رجو «یعیاشرف رب»

هم به  گریکوچک د یها  گاهیها و پا . مقرشود یکشته م قالبان تهیکم یها رویبود توسط ن یابانیخ یموس

که زنان در  شد ی م انیب طور  نیا ها  ینامگذار نی. علت اشدیم یشده سازمان نامگذار  اسم زنان کشته

  به ینظام و دستگاه چیدر ه وقت  چیاند و زنان ه  گرفته توسط مردان مورد ظلم و ستم قرار خیطول تار

 . اند  دهینرس شان ی حق واقع

 نیتمام فرماندهان منافق باره  کیکرد. در آن زمان  ردستیپس سازمان زنان را در رأس نشاند و مردان را ز

زمان هم داشت از زنان  نیبقا بود و سازمان در ا یاستراتژ کی  نیواقع ا زنان انتخاب شدند. در نیاز ب

 .کند میتا وجهه خودش را ترم کرد  یسوءاستفاده م
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قجر  میمر» یعنی «یمسعود رجو»دفتردار  شب  کیافتاد.  یگرید بیدر فرانسه اتفاق عج نیمقر منافق در

به  یمسائل شرع تیرعا یو منها شود ی جدا م یشمچیابر یاز همسرش مهد یبه دستور رجو« عضدانلو

 تیفعال راندر دو یمیت یها  عنوان پوشش خانه ! بعد از استفاده از زنان بهدیدرآ یمسعود رجو یهمسر

 .خلق بود نیمجاهد کیدئولوژیا رییسنگ بنا و سرآغاز تغ نیکار دوم نیسازمان، ا انهیمخف

 

که جلوتر رفتند  یدر حال وقوع است، اما کم یکه چه اتفاق دندیسازمان نفهم یزمان عموماً اعضا آن

پنج هزار  یو کشته شدن چهار ال نیمرصاد، شکست منافق اتیاتفاق افتاد. بعد از عمل یگرید بیمسائل عج

مقر اشرف برگشتند،  هصورت مجروح و خسته ب  به ماندهیدو سه هزار نفر باق یسازمان، وقت ینفر از اعضا

 مارستانیکه در ب ییاعضا یبزرگ جمع شدند. حت اریبس ییگردهما کیدر  یهمگ یبه دستور مسعود رجو
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 یها  برسانند. خالصه حرف ییگردهما نیو برانکارد بودند هم مجبور شدند خودشان را به ا لچریو یو رو

  به نقشه یشکست شما ربط د،یخوردکه در جنگ شکست  ییبود که شما نیمراسم ا نیدر ا یمسعود رجو

زن و بچه و  ریچون فکرتان درگ د،یقدرت طرف مقابل نداشت. شما شکست خورد ایما،  زاتیها و تجه

و خالص در  رندیها از هم طالق بگ زن و شوهره ی هم دی. پس بادیدیترس دیبجنگ که نیخانواده بود و از ا

 .سازمان را ترک کنند ایخدمت رهبر سازمان باشند، 

 

اهداف  یاو برا دیگو ی و م زند ی سازمان مثال م یاعضا یرا برا میمر ،یمراسم مسعود رجو نیا در

اتفاق را هم به  نیا یحت یعنیاز شوهرش جدا شد و در خدمت رهبر سازمان قرار گرفت.  شبه  کیسازمان 

بودند مجبور  انسازم ینظام یدرصد اعضا که بازو 13 یال 13 باًیتقر .دادند  ینفع اهداف خودشان جلوه م

 زتریبرانگ  سفأکه نتوانستند به اروپا رفته و سمپات سازمان شدند. نکته ت یشدند و مابق «یطالق اجبار»به 

 نیدر بهتر لیکه از هم جدا شدند را با وعده تحص ییها  خانواده یها  است که سازمان، بچه نیماجرا ا نیا

خصوص در فرانسه فروخت و   به ییاروپا یها  خانوادها به ها ر  ها جدا کرد، اما آن  از آن ییمدارس اروپا

 .امدیبه دست ن یخبر چیها ه  بچه نیاز سرنوشت ا وقت  چیه

کرد که صبح تا  یبه مردان لیها را تبد  را از زنان گرفت. آن یو مادرانگ یسازمان، زنانگ دیجد یدئولوژیا

 همسر و خانواده گریها هم د وجود نداشت. مرد ها  در آن یاحساسات گریو د کردند ی کار م دیشب فقط با

بود که چند ده  نیا از روز مشغول کار بودند. بعد  که شبانه ندشده بود ییها  به ربات لینداشتند و تبد یا 

 .زدند ینفر از مردان و زنان سازمان دست به خودکش
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 شوند ی مجبور م یدستور یط ن،یحدود صد نفر از رهبران کادر و فرماندهان زن سازمان مجاهد یمقطع در

ی نم وقت  چیها ه  زن نیا یعنیخود را از بدن خارج کنند.  یها  انجام بدهند و رحم یتا عمل جراح

 .شد ی معطوف به سازمان م دیبابه بچه فکر کنند و همه فکر و ذکرشان  یحت توانستند 
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از  یستیبا او مصاحبه شده، ل یمستند یکه برا نیسابق سازمان مجاهد یاز اعضا «یرباقریزهرا م» خانم

ظلم  نیموضوع و ا نیاند. ا  خود را از بدنشان خارج کرده یها  رحمجبار ه ااز دوستانش را دارد که ب یتعداد

 است.  فتادهیاتفاق ن یا  گروه و فرقه چیدر ه باًیبه زن تقر

 گرید یجا چیدر ه دیست شااشده   خلق مورد ظلم واقع نیمؤنث در سازمان مجاهد جنسکه  یقدر  آن

 یسازمان یخلق در زندگ نیضو سازمان مجاهدزنان ع یباشد.حدود پنجاه سال زندگ فتادهیاتفاق ن نیا

 میندارند. خود مر یا  خانواده و بچه چیهستند که ه یا  ساله هفتاد یها  رزنیها حاال پ  خالصه شد. آن

 است که از او در سازمان سوءاستفاده شد. ینفرات اول وجز یرجو

بود.  یمسعود رجو یباز  شب  مهیکه انجام داده او عروسک خ ییها  مصاحبه یخودش در بعض ی به گفته 

که سرباز خودش بودند انجام داد و زنان  یزنان هیرا عل یستیترور اتیعمل کی نیواقع سازمان منافق در

 .سازمان هستند نیا سمیترور انیسازمان، قربان

 خبرگزاری فارس
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 چهره و صدای پدرم را به یاد ندارم.

 

 انجمن نجات تهران 

 :اسماعیل شهسوار رشیاس پدربه  سمیرا شهسوارخانم  امیپ

پدر عزیزم، من همان سامرای کوچولوی تو هستم که وقتی عمه صدیقه گوش هایم را سوراخ کرد برایم 

ساله  43گوشواره خریدی و به عمه گفتی که من دخترم را خیلی دوست دارم. من همان سامرایم اآلن 

مادر دو فرزند ولی هنوز محبت پدری را نچشیده ام. کدام مسلکی گفته که پدر اجازه ی زنگ زدن هستم و 

به فرزندش را ندارد. پدر جان دوستت دارم و می خواهم شما به زندگی عادی بازگردی و از زندگی لذت 

ا شده اند در ببری. در ایران هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی شود، همه کسانی که از مجاهدین خلق جد

ایران زندگی عادی دارند و به کار مشغول هستند. من با تعدادی از آنان مالقات کرده ام و با یقین سخن 

 می گویم.  

 عاطفه نادعلیان
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می  آقای محمد بقاییدر نامه ای خطاب به برادر دربندش از خراسان رضوی  خانم مرضیه بقایی

 گوید:

 مانبرد و مادر یباق یرا به سرا دنتید یسال گذشت. پدرمان آرزو 53و فراقت  یدور از زمیبرادر عز"

 هنوز منتظر تو و چشم به راه است.

 باشد. دهیمحمد، محمد گفتنمان به گوشت نرس یادهایو فر مانیها هیگر یشود که صدا یباورم نم

 و محمدش در کنارش باشد. زدیمادرمان اشک افسوس نر گریکه د میرا شاهد باش یکاش روز

 "حداقل امکان محروم نکن. نی. ما را از امیهست تیصدا دنیمنتظر شن

 

 

 

 

 خانم مرضیه بقایی نامه ای خطاب به برادر دربندش محمد بقایی 
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 انچشم انتظار فرزنداراکی این سه مادر 

 اسیر در فرقه رجوی 

 

 

 

 یعباس یعیمادر پروانه رب یبیحب نیخانم مه

 یمادر محمد جعفر نجف ینجف قهیخانم صد

 یقاعد یمادر مصطف ییزهرا یخانم منته

 

 

 

 

 

 

 خانوادهپیام 
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 محمد رضا صدیق،  پدر و مادر

 

در چنگال فرقه  1176از سال  ا،یبا نام مستعار پواز آذربایجان شرقی  قیمحمدرضا صد

 .است ری، اسیرجو ی

به عراق و پادگان اشرف او را  ربوده شد و هیترک دربود که  یابانیمحمدرضا از کار

 .ندبرد

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده 
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 روزها را شب تا سحر رمیروزه گ             از سفر  دیایب بمینذر کردم گر غر         

 

 

به از استان گلستان پیام مادر مهناز بزازی 

تنگ شده و  تیدلم برا یلیمهناز جان خ" :شفرزند

دوست دارم صداتو بشنوم هر چند که  یآخر عمر نیا

دوست دارم مثل سابق  یول ندیبی چشمانم نم گرید

و دل مادرت را  ایرا نوازش کنم. مهناز جان ب تیموها

 ".خوش کن دخترم یآخر عمر نیدر ا

 

 

 

 عضو شورای رهبری سازمان و از مسئولین باالی خدمات لجستیک سازمان بود .            

در جریان بمباران اشرف توسط آمریکایی ها ، هردو پایش از باالی زانو  91در سال          

 شد. قطع 

 

 

 

 مهناز بزازی
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