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 88دی ماه  31در اولین ساعات بامداد جمعه 

سردار قاسم سلیمانی در یک حمله تروریستی به 

فرودگاه بغداد همراه با تعدادی از همراهان و 

به دعوت رسمی مستقبلین به شهادت رسید. او 

دولت عراق، وارد فرودگاه بغداد شده و عازم شهر 

بغداد بود. خودروی های حامل سردار و همراهان 

هدف بالگردهای ارتش آمریکا مستقر در عراق 

قرار گرفتند. عزیمت شهید سلیمانی به بغداد در 

یک برنامه کامالً آشکار و در چهارچوب روابط دو 

 کشور صورت پذیرفته بود. 

ن واقعه تروریستی که دونالد ترامپ مسئولیت ای

آن را شخصاً برعهده گرفت واکنش هایی را در 

سطح بین المللی به دنبال داشت که به شمه ای 

 از آنان در حد مجال این مقاله اشاره می شود: 

آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر دینی در عراق 

 و اقشار مختلف  احترام تمامی مذاهب  که مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم در این کشور می باشد بالفاصله بیانیه ای 

در این خصوص صادر نمود. در این بیانیه عنوان 

شده است که یک حمله وحشیانه از جانب 

آمریکا صورت گرفت که منجر به شهادت سردار 

قاسم سلیمانی و شماری دیگر از قهرمانان 

نبردهای پیروزی بر داعش شد. ناظران معتقدند 

نامیدن و قهرمان پیروزی بر داعش  که شهید

جانباختگان واقعه تروریستی فرودگاه  خواندن

بغداد از جانب آیت اهلل سیستانی قطعاً به سود 

 آمریکا و حامیانش در منطقه نخواهد بود. 

در قبال این اقدام تروریستی بیانیه ارتش عراق 

 بزدالنه ورا مریکا آعمل  رسمی صادر نمود و

نقض حاکمیت  رداد امنیتی ونقض قرا خیانت و

این عمل را  عراق نیز نخست وزیر خواند.عراق 

نقض توافقنامه امنیتی  نقض حاکمیت عراق و

خواهان تشکیل نشست اضطراری  دانست و
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آن گردید. البته از پیش قرار پارلمان برای بررسی 

بود دولت عراق الیحه خروج نیروهای آمریکایی 

اید تا به قانون این از عراق را تحویل پارلمان نم

کشور تبدیل گردد که این اقدام آمریکا بر اساس 

گفته ناظران و کارشناسان این روند را تسریع 

 خواهد نمود. 

 ظریف وزیر خارجه ایران اظهار نظر نمود که

سلیمانی قاسم شهید سردار نتیجه نهایی ترور 

خواهد آمریکایی از عراق  تمامی نیروهای اخراج

 .بود

غیرقانونی را  ترور د موضع گرفت و اینمتحملل 

خواند. برخی به  یقوانین بین الملل مغایر با و

مقامات ملل متحد انتقاد کردند که این موضع 

برای لحاظ بین المللی ه ب دست ایران را گیری

. کند باز میپاسخگویی نظامی و مقابله به مثل 

البته بسیاری از رسانه های معتبر بین المللی 

داخل آمریکا این اقدام را تروریسم حتی در 

دولتی خواندند و بسیاری از کارشناسان اظهار 

نظر نمودند که آمریکا رسماً ثابت کرد که برای 

رسیدن به اهداف خود تمامی قواعد و قوانین بین 

المللی را زیر پا می گذارد و مهمان خارجی به 

دعوت رسمی یک کشور را در فرودگاه مورد 

 ار می دهد. اصابت موشک قر

ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابتدا با توپ پر به 

میدان آمد و با افتخار اعالم کرد که شخصاً 

دستور حمله را صادر کرده است اما در واکنش 

های بعدی تالش کرد تا آن را اقدامی جهت 

جلوگیری از بروز جنگ قلمداد کند و سردار 

سلیمانی را به دروغ مسئول کشته شدن صدها 

یکایی معرفی نمود. البته مقامات پنتاگون آمر

اعالم نمودند که ترور سردار سلیمانی از قبل، 

یعنی بعد از شکست خوردن پروژه امپریالیستی 

 داعش، در دستور کار قرار گرفته بوده است. 

پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده 

بالفاصله بعد از واکنش دولت ها که 

راز نسبت به پیامدهای این اقدام اب

نگرانی کرده بودند، با سران کشورهای 

مختلف از افغانستان و پاکستان گرفته تا 

کشورهای اروپایی تماس تلفنی گرفت و 

به توجیه موضوع پرداخت و ملتمسانه از 

آنان خواست تا ایران را به خویشتنداری 

دعوت کرده و از مقابله به مثل برحذر 

 دارند. 

اعالم جه چین وزیرخار باتلفنی پمپیو درتماس 

در متعهد به تنش زدایی کرده بود که آمریکا 

منطقه است اما ترور سردار سلیمانی آن هم به 

دستور مستقیم ترامپ عکس این موضوع را به 

اثبات رساند. اغلب رسانه ها و ناظران حتی در 

داخل آمریکا ترامپ را مسئول هرگونه پیامد این 

 اقدام می دانند. 

های بین المللی و هرچه  پمپئو که از واکنش

ایزوله تر شدن آمریکا به وحشت افتاده بود 

مذبوحانه به شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که 

ترور سردار سلیمانی جان بسیاری از آمریکایی ها 

 را نجات داده است. 

جبهه 

 مقاومت 
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خبرگزاری ها اظهار نظر کردند که واکنش ایران 

مستقیم نخواهد بود اما در منطقه کسانی هستند 

جنبش که این کار را انجام دهند. برای نمونه 

 ماده وآ شهای موشک اعالم کرد کهالنجبا 

ماده باش آ نیروها در ضامن خارج و سالح ها از

زمان  در فرمان هستند وبوده و منتظر کامل 

مریکایی آنیروهای  داد و ندمناسب پاسخ خواه

 . ورود به جهنم گداخته خواهند شد قبل از

گوشه و کنار جهان بسیار و جالب واکنش ها از 

بودند. همه به نوعی این اقدام تروریستی ترامپ 

را نادرست دانسته و حتی محکوم کردند. حتی 

ستاره هالیوودی رز مک گوان که در فیلم های 

سینمایی و سریال های تلویزیونی بسیاری بازی 

کرده و کامالً شناخته شده می باشد رسماً از 

ب ملت آمریکا عذرخواهی کرد مردم ایران از جان

و اعالم نمود که مردم آمریکا گروگان های یک 

رژیم تروریستی هستند و در این میان تقصیری 

 ندارند. 

در بسیاری از تحلیل های صورت گرفته، به غیر 

از وابستگان جنگ طلبان آمریکایی، این اقدام 

بزدالنه، ناشیانه، نابخردانه و در جهت به خطر 

ح در منطقه عنوان گردیده که از انداختن صل

روی ضعف و استیصال و باختن قافیه در عراق و 

بدون در نظر گرفتن عواقب آن صورت پذیرفته 

است. بسیاری تحلیل و پیش بینی کرده اند که 

این اقدام، سردار شهید قاسم سلیمانی را به 

اسطوره ی مبارزات استقالل طلبانه ملت ها در 

یکا را هرچه منفورتر جهان بدل نموده و آمر

 خواهد نمود. 

رسانه ها و نیروهای اپوزیسیون خارجه نشین 

وابسته به سعودی و اسرائیل و جنگ طلبان 

آمریکایی ابتدا در این خصوص ابراز شادمانی 

کردند و تبریک گفتند و ویدئوهای قدیمی و 

جعلی از شادمانی مردم سوریه و عراق و ایران 

ضای داخلی و بین منتشر نمودند اما وقتی ف

و خط عوض کرده و ترسیده المللی را سنجیدند 

در ظاهر ابراز نگرانی نموده و موضع ضد جنگ 

گرفتند. حتی این رسانه ها اظهار نظر نمودند که 

این ترور، شکافی که اخیرا بین مردم و حاکمیت 

به دلیل مشکالت اقتصادی به وجود آمده بود را 

ه صورت یکپارچه در پر کرد و بار دیگر مردم را ب

 پشت جمهوری اسالمی قرار داد. 

در این میان موضع مریم رجوی که صرفاً برای 

خوشآمد اربابان جنگ طلب آمریکایی صورت 

گرفته قابل توجه می باشد. در زمانی که مردم 

ایران بعد از نماز جمعه در تمامی شهرها به گفته 

رسانه های بین المللی در سطح وسیع تظاهرات 

وده و حمایت و قدردانی خود از سردار شهید نم

قاسم سلیمانی که سایه شوم فرقه تروریستی 

داعش را از سر ایران و ایرانی کم کرد اعالم 

نمودند، فرقه تروریستی رجوی آن را نقطه 

عطفی در سرنگونی نظام جمهوری اسالمی 

اعالم کرد و ابراز رضایت مندی نمود. در این 

نیز سر از گور بیرون میان حتی مسعود رجوی 

آورد و به شکلی ژست پیروزی گرفت که گویا 

رزمندان ارتش موهوم آزایبخش ملی این ترور را 

 انجام داده اند. 

جبهه 

 مقاومت 
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سال های سال است که مخاطب موضع گیری 

های فرقه رجوی مردم ایران نیستند بلکه این 

موضع گیری ها صرفاً برای خوشآمد اربابان 

ونیستی ابراز می آمریکایی و سعودی و صهی

شوند. رجوی کار خوش رقصی برای دشمنان 

 ایران و ایرانی را از حد گذرانده است. 

با ادعای  0944سازمانی که در سال 

مبارزه ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی 

تأسیس گردید و حتی تا چند سال بعد 

از انقالب اسالمی به ترور آمریکایی ها 

به عمله  در ایران افتخار می کرد حاال

دست چندم درنده ترین جناح های 

امپریالیستی و آمریکایی تبدیل گردیده 

 است. 

این انحطاط، مجازات اتودینامیک فرقه ایست 

که به هیچ اصلی پایبند نبوده و تنها هدفش 

است و ایدئولوژیش صرفاً  "رسیدن به قدرت"

می باشد. این  "هدف وسیله را توجیه می کند."

ب خیانت و جنایت فرو رفته و فرقه که در منجال

در آستانه فروپاشی قرار دارد، تعدادی را در کشور 

آلبانی در یک پایگاه اهدایی سازمان سیا تحت 

کنترل ذهن قرار داده و به گروگان گرفته و 

زندگی آنان را تباه نموده و در جهت اهداف 

 اربابان خود به خدمت گرفته است. 

 

 

ان دادن به رنج و تالش ما در انجمن نجات پای

حرمان خانواده های این عزیزان قربانی در فرقه 

رجوی است که محروم از ارتباط با فرزندان خود 

می باشند، به امید خدا این مهم به زودی زود 

 محقق خواهد شد. 

 عاطفه نادعلیان
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 محترم یقابل توجه خانواده ها

استان  نیاز دفاتر انجمن نجات در چند راًیاخ

گرفتار  یاعضا یریبر ارتباط گ یمبن یگزارشات

خلق با خانواده ها و  نیدر سازمان مجاهد

نظر  لهیوس نیشده که به ا افتیبستگانشان در

 یچند جلب م یمحترم را به نکات یخانواده ها

 :میینما

 یو شکل ها نیارتباطات که به عناو نیا

مختلف صورت گرفته  یمتفاوت در شهرها

ه منظور سوءاستفاده از احساسات و ب اساساً

عواطف خانواده ها نسبت به بستگان خود بوده و 

قطع  یاز تالش برا ریبه غ یزیهدف فرقه چ

 .ستیارتباط آنان با انجمن نجات ن

طرف  کیاز  یاقدامات سران فرقه رجو نیا

انجمن نجات در جهت  یها تیمؤثر بودن فعال

 یعنی به مقصود دنیرس یخانواده ها برا جیبس

در داخل فرقه  زانشانیارتباط با عز یبرقرار

ضعف و  گریدهد و از طرف د یرا نشان م یرجو

سازد که با مشکالت  یسازمان را برمال م یزبون

 یو درخواست ها یالتیو تشک یدرون یجد

  .مکرر ترک فرقه روبروست

 ینجات که متعلق به خانواده هاست، ط انجمن

از  شیرا ب یرجوفرقه  تیمدت توانسته ماه نیا

سازد.  انینما انیجهان دگانیدر برابر د شیپ

ترک اشرف که به شدت به  یبرا یرجو رشیپذ

قبول ترک عراق که  نیبود و همچن دهیآن چسب

فرار از دست  اصرار بر ماندن در آن داشت صرفاً

از  یریکث لیکه موجب شدند خ ودخانواده ها ب

 .بگذارندآزاد  یایفرقه جدا شده و قدم به دن نیا

از جانب  یفرقه رجو یاعضا

اند تا با  دهیمجبور گرد نشانیمسئول

خانواده و بستگان خود تماس حاصل 

تحت  ینموده و آنان را به لحاظ عاطف

ها بخواهند  فشار قرار دهند و از آن

هرگونه ارتباط خود با انجمن نجات را 

تماس ها  نیدر ا ی. حتندیقطع نما

 طگونه ارتباکرده اند که اگر هر دیتهد

با انجمن نجات داشته باشند هرگز از 

 گرینخواهند شد و د دهیجانب آنان بخش

 .در کار نخواهد بود یارتباط چیه

به ذکر است که چنانچه خانواده ها ارتباط  الزم

ارتباط در  نیفعال با انجمن نجات نداشتند و ا

شد و سازمان را در  یها منعکس نم تیسا

افراد هرگز  نیداد، ا یقرار نم یاسیس یتنگنا

. افتندی یخود را نم یاجازه ارتباط با خانواده ها

ها باعث شده تا سازمان به  تیفعال نیهم یعنی

تماس ها  نیها به ا یهمکار نیقطع ا دیام

  .دهد تیرضا

 یگوشه ا بکارانهیگونه اقدامات خائنانه و فر نیا

خانواده ها  هیعل یسران فرقه رجو یها تیاز جنا

 یخودشان را برمال م یگرفتار ذهن یو اعضا

 ها خانواده
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 . ندارد یریتأث چیبه هدف ه دنیرس یراسخ آنان برا میخانواده ها و تصم یسازد که البته بر رو

اقدامات مذبوحانه سران سازمان تنها  یدانند که تمام یم یبه درست یاز فرقه رجو دهید بیآس یها خانواده

موضوع  نیبا درک درست از ا زیباشد که خانواده ها ن ینجات مخانواده ها و انجمن  نیشکاف ب جادیا یبرا

 . داد خواهندرا به آنان ن یفرقه ضد بشر نیو سوءاستفاده سران ا یاجازه بهره بردار

 یدفتر مرکز –نجات  انجمن

  

       

      

 

 

 

 

 

 

 خانواده ها 
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سازمان  «یشهر سمیترور» یها  میت

 کنند؟ ی چگونه کار م نیمنافق

 کلیه ی ان جوان و مردان قوحضور زن با

  ها؛  در آشوب

 

 

اغتشاشات  یاتیعمل یها  وهیو ش نوع

 نیکه ا دهند  یدر کشور نشان م ریاخ

 یشهر سمیترور یها  میکارها توسط ت

 .شود  یم تیهدا نیسازمان منافق

  آنا، اعتراض یخبرگزار یاسیگزارش گروه س به

ه شبان یبند  هیو سهم یبعد از گران یمردم یها

خارج  زیآم  از روند آرام و مسالمت جیتدر  به نیبنز

ضد انقالب به  یها  گروه یبرخ یشده و از سو

 .شد دهیآشوب و اغتشاش کش

 یها  نکته ریچند روز اخ یها  آشوب روند

ی م یافکار تداع یرا دوباره برا یتیو امن یخیتار

اغتشاشات  رینسبت به مس یادی. شباهت زکند 

 نی)مجاهد نیسازمان منافق یها  اتیبا عمل ریاخ

 .گذشته وجود دارد یها  خلق( در سال

چند روزه گذشته هم  یها  و آشوب بیتخر

 جادیداشته است. ا نیسازمان منافق یتیشکل امن

ترور و آتش زدن و بعد  یکوچک برا یها  هسته

استفاده از زنان  اتیدوم عمل هیاز آن ورود ال

بود که  یمدار کردن احساسات عمو هحیجر یبرا

 .برهم خورد یو انتظام یتیامن یروهایبا دخالت ن

و دادن  تیجمع جییته یاز زنان هم برا نیمنافق

که  یا  . نکتهکردند ی نظام استفاده م هیشعار عل

 یشترهایتهران و ب ریچند روز اخ یها  در آشوب

 کشور هم شکل گرفته است. برآورده یشهرها

فراد تنومند و ا یبرخ دهد ی نشان م یدانیم یها 

   میبودند و به همراه ت ریاغتشاشات اخ دریجوان ل

و سبک با  یکیصورت چر  کوچک و به یها

ساز اقدام به آتش و   دست یها  استفاده از سالح

  یرعب و وحشت م یبرا یاموال عموم بیتخر

 .کنند

بود  8۹ماه  ید یها  موضوع خالف آشوب نیا

آشوب در  یاه  میت دریدختران جوان ل شتریکه ب

 31۳۱سازمان در سال  نیسطح کشور بودند. ا

به نهضت  کینزد انیتوسط سه نفر از دانشجو

شد. بعد از  لیو مهندس بازرگان تشک یآزاد

شاه  میرژ هیمسلحانه عل اتیها به عمل  آن یمدت

از رهبران  یبرخ 31۳3آوردند که در سال  یرو

و اعدام شدند. روش  ریدستگ میها توسط رژ  آن

 بمب شتریها قبل از انقالب ب  آن یاتیملع

و  ینظام -ی در مراکز دولت یخرابکار ،یگذار 

 .بود مایربودن هواپ

 یمجلس، عل ندگانیاز نما یکیگفته  به

در جلسه  یمل تیامن یعال یشورا ریدب ،یشمخان
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 یبهارستان اعالم کرده بود که برخ یرعلنیغ

ه وابسته ب ریشدگان در اغتشاشات اخ  بازداشت

 .بودند نیمنافق

 

زده  دیکل نیتوسط منافق یشهر جنگ

 .شد

بود که با  یگروه نینخست نیمنافق سازمان

بر اساس  رانیو چپ در ا یستیمارکس شیگرا

را بنا نهاد.  یجنگ شهر یتروتسک یها  دهیا

نقاط  ریو سا رانیگرا در ا  چپ یها  گروه شتریب

و کوبا جنگ را از روستا و  نیجهان مانند؛ چ

سازمان  یدهقانان شروع کردند، ول انیم

در  یاسالم یهورچون جم کرد  یاستدالل م

دارد  یقرص و متعصب پروپا یروهایروستاها ن

 .زد دیرا کل یبا انقالب جنگ شهر دیبا

طور   بود که همان نیها هم ا آن استدالل

 اهکلیخلق در س ییفدا یها  کیسازمان چر

روستاها  دیکردند و ناموفق بودند با یجنگ رسم

 ریرا در جنگ کنار گذاشت و مرکز قدرت را درگ

 .کرد

 نیسازمان منافق ۹۶گونه بود که در دهه  نیهم

( نی)پولدارنش تهران یو مرکز یدر مناطق شمال

 و بمب یخرابکار اتیاجاره و عمل ییها  خانه

 ی. موسکردند ی م یرا از آنجا سامانده یگذار 

همسر  یعیربنفر دوم سازمان و اشرف  یابانیخ

شمال تهران  یا  هم در خانه یمسعود رجو

  .انقالب کشته شدند تهیمک یروهایتوسط ن

سه و پنج نفره  یها  میهم مانند ت ها آن

اقدام به ترور، آتش  ۹۶در دهه  ریاغتشاشات اخ

 آن یپا که رد کردند ی ها م  زدن اتوبوس و مغازه

 .هم آشکار شده است ریها در حوادث اخ

 نیمجاهد یعدام رهبران به نسبت مذهباز ا بعد

 یروهایسازمان به دست ن ۳3خلق در سال 

 نیا یگرا افتاد. سرکردگان اصل  و چپ ستیکمون

شهرام و  یتق»مانند؛  یافراد ۳۶گروه در دهه 

دو خالق چند روش  نیبودند. ا« بهرام آرام

 شهیهم نیبودند که بعدها با منافق یستیترور

 .ماند

 یمیت یها  د از انقالب خانهقبل و بع ها  آن

تا در  دادند ی شامل؛ مردان و زنان مجرد شکل م

 یو اسلحه مخف یگذار  بمب لیها وسا  خانه نیا

ها هم توسط سازمان   خانه نیکنند. نحوه اجاره ا

 ییها   در پوشش خانواده نیجالب بود. منافق اریبس

 گرانیبچه از د دنیشامل؛ زن و مرد و با خر

 .کردند ی اره مرا اج نهخا

 یها که بعد از انقالب اسالم  آن گرید روش

  هسته جادیدر دستور کار قرار گرفت، ا شتریب

  نیدر شهرها بود. ا یاتیسه تا پنج نفر عمل ییها
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که  کند ی شکل کار م نیها به ا  و گروه  هسته

خودش تنها ارتباط دارد  یهر فرد با نفر باال دست

داگانه حضور دارد که در گروه ج یگریو فرد د

ی روش سبب م نی. اشناسد ی را نم یبعد تههس

 ریو دستگ ییشناسا رترید گرید یها  میکه ت شود 

 .شوند

دستگاه  یسخنگو ،یلیراستا، اسماع نیهم در

 بازداشت نیدر ب ایآ که نیهم درباره ا ییقضا

حضور دارند،  زیانقالب ن از ضد یشدگان افراد 

ان عناصر وابسته به بازداشت شدگ نیدر ب»گفت: 

ها   و سلطنت طلب نیمنافق انیاز جر نیمعاند

 نیدر ب زیاز اشرار ن ییها  فیوجود دارد و ط

 .«هستند انشدگ  بازداشت

چه  نیمنافق یها  اتیدر عمل زنان

 دارند؟ یگاهیجا

 یسازمان برا یاتیطرح عمل نینخست نیا البته

 در تابستان سال نینبود. سازمان منافق یبرانداز

 ینظام جمهور یبرانداز یبرا یهم طرح ۹۶

بود  گونه  نیدر نظر داشت. آن طرح به ا یاسالم

قصد داشتند با ترور سران قوا و امام  نیکه منافق

کنند و  جادی)ره( در قلب مردم وحشت ای نیخم

 یتظاهرات ۹۶و مهر سال  وریآن در شهر ازبعد 

  زنان برپا کردند که اعالم کنند تمام مردم با آن

سوءاستفاده  یها هستند و از احساسات مردم

 .کنند

 

رفتار و عملکرد دولت در  نهیزم نیدر ا البته

 رگذاریتأث نیبنز متیق شیهنگام افزا  به اعالم نا

توسط سازمان  یشهر اتیعمل وهیش نیبود. ا

 نیسازمان منافق «یشهر سمیترور»از  ینوع

. سازمان شد ی م یریگیاست که قبل از انقالب پ

کوچک قصد داشت  یکییموزا یها  میت جادیبا ا

را به مردم و جهان مخابره کند که  امیپ نیا

 .تظاهرات است ریدرگ رانیسراسر ا

 میبعد از حضور در عراق هم ت نیمنافق سازمان

 یها  ترور خودش را فعال گذاشت. نمونه یها 

 یادیسپهبد ص ،یالجورد دیبارز آن شهادت شه

)ع(،  ر در حرم امام رضاانفجا اتیعمل ،یرازیش

 .است 8۹، 88، ۱8سال  یها  حضور در آشوب

 یسازمان برا یاتیعمل میگذشته فرمانده ت در

 یاروان هیبود و بعدها فهم ییترور برعهده عطا

 اتیرا برعهده گرفت که در عمل تیمسئول نیا

مردم عراق کشته شد. به نظر  هیانتفاضه شعبان

شخص  تیهدااکنون با   هم میت نیا رسد  یم

 کایو پنهان آمر دایپ یها  تیو حما یرجو میمر

 .رود  یم شیبه پ یو عربستان سعود لیو اسرائ

 8۹ماه سال  یسال قبل و در آستانه د چند

با  نیسرکردگان منافق داریبر د یمبن ییخبرها

امارات و  ،یمسئول استخبارات عربستان سعود

 لیاسرائ یمسئوالن سازمان جاسوس یبرخ

( در اردن گزارش شده بود که بعد اتفاقات )موساد

 .رقم خورد 8۹سال 
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 318۹ماه سال  یدر د یاتیعمل وهیهمان ش نیا

 ها  یکشتن و زخم ب،یهم بود. اما وسعت تخر

بوده است.  شتریب اریبس رسد ی نظر م  دوره به نیا

مبدل هم  یها  در لباس نیالبته سازمان منافق

ها با   آن دیشا را دارد. تیقصد برهم زدن امن

اموال  جیو بس یانتظام یرویمبدل ن یها  لباس

  یو ب یامن کرده تا حس نا بیتخر ار یعموم

 .دهند شیدر کشور را افزا یاعتماد

 دریل کیسازمان هم توسط  یاتیعمل میت شتریب

که دور از صحنه اغتشاش در  شود ی م تیهدا

 یها  ها هم سالح  آن شتریحال رصد هستند. ب

حمل و  لیدارند و وسا اریکوچک در اخت سبک و

 است. کلتیموتورس شتریافراد ب نینقل ا

 یاعضا انیتنها از م نیمنافق یها  میالبته ت

سازمان از خانواده  شتریب ست؛یها ن  آن یرسم

 افراد سابقه یاراذل و اوباش و برخ ها، ی اعدام

 .کند  یموضوع استفاده م نیا یبرا یفریدار ک 

 شگاه آزاد اسالمیخبرگزاری دان
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 .دادند ی آموزش ساخت سالح م ریاخ یها  در آشوب نیمنافق

 یها و صفحات پوشش  با استفاده از کانال  3188 در آبان ریدر اغتشاشات اخ نیمنافق یستیترور گروهک

 .اقدام به آموزش ساخت سالح به اغتشاشگران کرد یمجاز یخود در فضا

سال پس از انقالب  ۳۶ یدارد و ط تیدر ترور و جنا یطوالن یا  که سابقه نیمنافق یستیگروهک ترور

با استفاده از  ریاند، در اغتشاشات اخ  نانمان را ترور کرده و به شهادت رساندهموطنفر از ه 30۶۶۶از  شیب

به  ییابتدا یها  اقدام به آموزش ساخت سالح یاجتماع یها  در شبکه یها و صفحات پوشش  کانال

 .کرده بود یتیامن یروهایمقابله با مردم و ن یشگران برااغتشا

 رسان  امیو پ نستاگرامیا یاجتماع ه یها در شبک  صفحات و کانال یبرخ جادیبا ا یستیگروهک ترور نیا

 .کرده بود گرید یها  سالح یهمچون کوکتل مولوتوف و برخ ییها  تلگرام اقدام به آموزش ساخت سالح

ها به خاطر نفرت مردم از   رقم زد و در همان سال رانیملت ا هیرا عل یشماریب اتیاجن ۹۶از سال  نیمنافق

از همان زمان تاکنون  یستیگروهک ترور نیخود از کشور شد. ا یدادن اعضا یمجبور به فرار شانیا

 ممکن است. وهیبه هر ش رانیمترصد انتقام از ملت ا

  انیلیهاب ادیبن 
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روز از صبح تا غروب در  ۳آبان ماه به مدت  0۹و00،0۳،01،0۳ یدر روزها یآلبان از شهروندان ییها گروه

 .بودند  یدر آلبان یاشرف نیمحل اقامت مجاهد

 نیو همچن ییکایآمر یپزشک أتیه کیارائه شده توسط  یاز شهروندان از خدمات پزشک یشمار همزمان

دکتر متخصص و کادر  3۳شامل  ییکایآمر یپزشک أتیاستفاده کردند. ه نیمجاهد یپزشکان و کادر درمان

 .دعوت شده بود ویدر دانشگاه اوها یدانشگر روزیتوسط پروفسور جراح ف یدرمان

 یآلبان ریاز مردم فق یدلباز به تعداد دست و نیچن نیسازمان مجاهد رفتیساده بود که پذ یلیخ دیبا

 یها در نشست به یاد دارم ی.بیفرعوام  ایچشمداشت  چیبدون ه کنندی ارائه م گانیرا یخدمات پزشک

 یجلو دومسسان ؤعنوان مه تا ب دیرس انیمحمود ینوبت آقا یوقت ۱۳سال  بخشیسسان دوم ارتش آزادؤم

لشکر  یمسئول ترابر  انیمحمود یرفته آقا ادمی شانی)اسم کوچک ا ،دیحاضر حاضر بگو یمسعود رجو

ه قرارگاه اشرف ب یپزشک ستمیاز س انیمحمود یاد آقا( انتق.جلوال بود یدر قرارگاه انزل 0محور  ۹۱ ای ۳۶

 یآقا تصور می کنند ست وا ضیمر انیمحمود یها باور ندارند آقا بود که آن نیا ،دیخصوص از دکتر وح

 را اثبات کنند کپسول انیمحمود یتمارض آقا که نیا است. آنان برایخود را به تمارض زده  انیمحمود

 یتا بعد ازاعالن بهبود ختندیر یآرد داخل کپسول دارو م شیجاه و ب دندکری م یاو را خال یدارو یها

آرد گندم  یحاو یها کپسولبود و  دهیفهم انیمحمود یموضوع را آقا نیا ی.نبود ضیتو مر یدید ندیبگو

لبانی طعمه مجاهدین در اشرف 
 
 ۳شهروندان ا
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 . ستیدر قرارگاه اشرف درست ن ضیمر کیبا  میتنظ نیمسئولش گذاشته بود و انتقاد داشت که ا یرا جلو

مشکالت دندان مجبور بودم به دفعات به دندانپزشک  لیدله که در قرارگاه اشرف بودم ب یسال 3۳ در 

از  نبودم مخصوصاً یارائه شده راض یاز خدمات دندانپزشک چوقتیه .قرارگاه اشرف مراجعه کنم

ست اور و با اکراه مجب هقرار گرفت تیمسئول نیبه اجبار در ا شانیا ایگو یی،حیدکتر  ی زننده یبرخوردها

 کردی انتقاد از خود اعتراف م یها خودش خواسته و ناخواسته در نشست ؛البته .را ادامه دهد تیمسئول نیا

 ست.امتفاوت  خواهر کامالً مارانیدر ب کردشانیکه رو

مجبور بودم   یطب یها نکیبد ع تیفیک وبودن  ینکیع لیدله که در قرارگاه اشرف بودم ب یسال 3۳ طی

شده  یدسته بند ،نکیفِرم ع دمیفهم بار کی .مراجعه کنم یبه چشم پزشک نکیع افتیدر یهر سال برا

ساده   یاحبا عمل جر نیبعد از خروج از مجاهد .و جنس مرغوب سهم ما از بهتران است شودی م یداریخر

 . کنمی استفاده نم نکیع گریسال است که د 8مشکل چشم ام رفع شد و  یبه کل

صرع  یضیبود و مر وستهیپ نیگاه اسرا به مجاهددوکه از ار بود فر به اسم رضان کی ۹۶در لشکر  ۹8 سال

 مارستانیب فتیدکتر ش .اشرف بردم مارستانیرا به ب شانیمن ا ه بوددچار تشنج شد . یک بار کهداشت

من  .و مشت و لگد از رضا استقبال کرد یلیرضا با س دنیدکتر فاضل به محض د .اشرف دکتر فاضل بود

 مارستانیو مشت و لگد از ب یلیرا با فحش و س ضیمر نیو شگفت بودم که چگونه دکتر فاضل ا در بهت

 انداخت. رونیاشرف ب

داخل  یبرخالف پروپاگاندا دمیاز همان بدو ورود فهم .کنمی م یست که من در اروپا زندگاسال  30 باًیتقر

 یحت رانیمردم ا انیدر م نیمجاهد برانداز هستند. ونیگروه از اپوزس نیمنفورتر نیمجاهد ،مناسبات

باعث شد سه سال  هک یاهیکه من دادم نکته س یپناهندگ سیدر ک یحت ،ندارند ییجا نیخارج نش انیرانیا

 . بود نیدر سازمان مجاهد تیعضو نیهم رمیبگ یتمام صبر کنم تا جواب قبول

 های افشاگر نیا ،گرفت دهیناد دیگروه را نبا نیافراد جدا شده و منتقد از ا یافشاگر از نیترس مجاهد

حد از  نیا در یباال خواهد برد. فرقه و سازمان یمردم آلبان انیم در یرا حت رجوی سازمان تیمنفور بیضر

 ستیحاضر ن یسازمان یبزند. وقت یانسان اماقد نیست دست به چنامجبور  یبیعوام فر یتنها برا ،تیمنفور

 لیدله ب 1ماه نفرات در اشرف هر دهد و هر هفته و  خود قرار یوهارین اریرا در اخت یامکانات مناسب پزشک

پزشک  کایدست و دلباز از آمر نیمجاهد دفعه کیباور کرد که  توانی چگونه م کنندی فوت م یماریب

دالر خرج کنند  ها ونیلیجلب وجهه م یمجبورند برا نیمجاهد. آوردیب یمردم آلبان مارانیب تیزیو یبرا

مردم طعمه ساده  نیگروه موجب شده ا نیاز ا یمردم آلبان ی. نا آگاهکنندی م یزندگ یلبانها در آ چون آن

  انجمن وطنم یباقر صداق ریم                                   . باشند نیمجاهدکاری بیفر یبرا
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ها، خطرناکند؟ چرا فرقه  

 (قسمت دوم)

 

 «ما انیها در م فرقه »از کتاب  ینکات مهم

 نگری: مارگارت تالر سدهسنینو

 مترجم: ابراهیم خدابنده

 ج. انواع فرقه

 رهیو غ ،یمذهب، تجارت، سالمت جسم، روانشناس است،یس رینظ ییتواند حول هر محتوا  یفرقه م کی

 کی یحت ایباشد،  یبیجذبه و توان عوامفر یو مقدار یکاف تیقاطع یکه دارا یشکل گرفته باشد. هر فرد

 یباً هر موضوعیحول تقر یروانیتواند پ  یم یصرف کند، به سادگ یکاف یقت و انرژخوب که و ابیبازار

هستند که افراد محزون، تنها و  یمجرب یا رهبران فرقه  یکه باشند، دارا یها، از هر نوع گرد آورد. فرقه 

در  یبحراننقطه  کیدر  یکه به دعوت یافراد ایدر دسترس هستند و  یلیکه صرفاً به دل یسرخورده و کسان

کنند. درست مانند داستان معروف فلوت نواز   یم وستنیاند را مجبور به پ  شان، پاسخ مثبت داده یزندگ

 یدهکده را به دنبال خود راه م یها  افتاد و بچه  یکه با نواختن فلوت جلو م یدر آن افسانه آلمان لتونیهم

 .برد  یانداخت و با خود م 

 فرقه ها
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خودشان وجود دارند. طبقه  ی، هر کدام با اعتقادات، عملکردها و آداب اجتماعها  از فرقه یها نوع اصل ده

 یکه نشان دهنده تعداد ب ردیصورت گ یمتنوع اریبس یها  وهیتواند به ش  یها م  فرقه یو نوع بند یبند

متن تکثر در  یها به نوع  فرقه یتمام گر،یاطراف ما است. اما از طرف د یها  شمار و وسعت و تنوع فرقه

 ستمیس ،یفرقه ا یها  به اعتقاداتش ندارد. در گروه یفرقه ربط یآن متن اصل ت،یواحد هستند و در نها

  ها و برنامه هوس  الت،یخدمت به تما یبرا ی( به ابزاریتجار ای ،یاسیس ،یروان درمان ،ی)مذهب یاعتقاد

گروه را به هم  یاست که اعضا یاست. چسب لهیوس کیصرفاً  یدئولوژیشود. ا  یم لیپنهان رهبر تبد یها

 .گردد  یبه اهدافش از آن سوءاستفاده م دنیرس یاست که توسط رهبر برا یکند و ابزار  یمتصل م

 دیکه با یتیساختار و عملکرد آن ها و نه اعتقاداتشان را مورد مطالعه قرار داد. واقع دیها با  فهم فرقه یبرا

 روانشانیو اطاعت درآوردن پ نیبه تمک یتفاده گر و حقه باز براسوءاس یاست که افراد نیبه آن پرداخت ا

فارغ از نوع و شکل  ،یینها لیدر تحل یعنیکنند.   یاستفاده م یروان یو مجاب ساز یفکر یاز روش بازساز

 .سازد  یرسان م بیها را نگران کننده و آس  ها، نوع روابط و مناسبات است که فرقه  و هدف فرقه

 وندند؟یپ  یها م  ه فرقهب ی. چه کساند

 م،یشنو  یاند م  تحت کنترل و نفوذ قرار گرفته ادان،یش لهیکه به وس یها و افراد  راجع به فرقه یوقت

در خصوص موارد  یرسد وقت  ی. به نظر ممیجدا کن یافراد نیخودمان را از چن میکن  یبالفاصله تالش م

تواند مرا وادار به  یکس نم چیکه ه مییبگو میصرار دارا م،یشو  یحد و حصر مطلع م یب یاعمال نفوذ روان

 یاصابت م گرانیبکند. همان طور که اغلب سربازان اعتقاد دارند که گلوله تنها به د ییانجام چنان کارها

 .ستین ریپذ بیذهن و روان خودشان آس تیموضوع دارند که وضع نیبه باور ا لیتما زیکند، اغلب مردم ن 

 کیدر  ایزنند افتاده،   یکه مردم را گول م یشده، در دام افراد ریها درگ که در فرقه  یانبه کس یمعمول فرد

 نیجامعه ا یکند. افراد عاد  یاند از موضع باال نگاه م  مانده یباق یگروه با روابط ظالمانه به مدت طوالن

و سپس خود را از  د،یآ  یم شیپ شیاند  دهو سا فیافراد ضع یفقط برا تیوضع نیکنند که ا  یطور تصور م

 .ندینما  یم زیمتما یها، و نفوذ فوق العاده ذهن  یها، کالهبردار  فرقه انیقربان

روشن شده است که هر  انیسال یشوند، ط یها جذب نم  به فرقه یکه مردم معمول تیذهن نیرغم ا یعل

نوجوانان و  تیاکثر ،قتیباشد. در حق  یسوءاستفاده گر م ادانیش نیمستعد گول خوردن توسط ا یکس

 یو بدون مشکل جد لکردهیاند، برآمده از طبقه متوسط، نسبتاً تحص افتاده  ریها گ که در فرقه  یبزرگساالن

 .اند تا قبل از جذب شدن بوده 

با روابط  ییها  اند، از خانواده  وستهیها پ  که به فرقه یدو سوم کسان باًیدهد که تقر  ینشان م قاتیتحق

 کیاند. در خصوص  اند، رفتار متناسب با سنشان داشته  که وارد فرقه شده  یاند و در زمان ه آمد یمعمول

 فرقه ها
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از  یاند. مابق  به فرقه بوده وستنیپ ازتا قبل  یجد یمشکالت روح یدرصد دارا ۹تا  ۳تنها  مانده،یسوم باق

مثال، مرگ  ی)برا تیمربوط به فقدان هو فیخف یافسردگ ،یدارا تیدر نها ماندهیسهم باق کیآن بخش 

مربوط  یو رفتار یجنس یها  بحران ایشکست در عشق(  ایبازماندن از ورود به دانشگاه،  ل،یدر فام یناگهان

افراد جوان را  یممکن است برخ ینیمع یو اجتماع یخانوادگ ،یها روح  نهیاند. زم به سن و سال خود بوده 

ساده، جذاب و  ،یفور یها  ها راه حل فرقه  رایز د،ینما ریپذ بیها آس  در برابر جاذبه فرقه گرانیاز د شتریب

 .کنند  یو جامعه ارائه م یمتمرکز در برابر مشکالت زندگ

 اینوجوان  کیاست که فرد، خصوصاً  یزمان نیگردد و ا  یبا فاکتور تنش، بارز م یریپذ بیآس گرید نوع

 ،یخورد شده است. تناقض زندگ ردیبگ دیاکه ب یماتیکند که در برابر تعداد تصم  یم یجوان، احساس

روزمره با آن رو به روست، در آن سن  یزندگ اریکه در رابطه با وجوه بس ییجهان و تعداد تضادها یدگیچیپ

 یاریکنند، بس  یوارد م یاریکه فشار بس یشخص ماتی. عالوه بر مواجه شدن با تصمندینما  یرخ م

  .کنند که در برابرشان ارائه شده است  یم یاعتقاد و هدف خاص به هر ارزش، دنینوجوانان اقدام به چسب

 وندند؟یپ  یها م  . چرا افراد به فرقههـ

 یطیمح طیچنانچه شرا یهر فرد باًیشوند، بلکه تقر  یها م که گرفتار فرقه  ستندیقسم از افراد ن کی تنها

روابط  کیکه فرد در  یص هنگامشود. به طور خا ریفرقه درگ کیدر  یتواند به نوع  یفراهم باشد، م

قرار نداشته باشد،  یزندگ یعاد یها  تیمشغول ریسا ای ،یبرنامه آموزش ای لیدار، شغل، تحص یمعن یشخص

 .شود  یها م  مستعد گرفتار شدن در چنگ انواع فرقه گرانیاز د شیب

دانشگاه و  نیبه دانشگاه، ب رستانیگذار از دب ،ییمثل تنها یطیهستند که در شرا یکسان رتریپذ بیآس افراد

 ایمتارکه کرده  یبه تازگ د،یتر، دور از خانواده، مستقر در محل جد یعال التیادامه تحص ایکار  افتنی

نامطمئن از آنچه در  ایش آمده، یکه پ یدیجد عیشده، درهم شکسته از وقا کاریب یطالق گرفته، به تازگ

قبول هر  یبرا یآمادگ یگریاز هر زمان د شیب یهر فرد ،یمواقع نیخواهد آمد، باشند. در چن شیپ یزندگ

 .بدون فکر کردن نسبت به عواقب آن دارد یشنهادیپ

فرد دلخواهش  یریو عضو گ دیکشاندن افراد جد یخودش را برا یها  کیها و تاکت جاذبه  یا فرقه  هر

 یفروشندگ انینطور که مربهما ،یریعضوگ یبرا یمیتعل یها  بزرگتر، دستورالعمل یها  فرقه یدارد. برخ

ها   کجا و چطور به سوژه هک دهند یرا آموزش م ییها دهند، دارند و روش   یم میتعل دیبه فروشندگان جد

مختلف و جذب  یشهرها یها ابانیاعانه در خ یجمع آور ی. آن ها اغلب از جوانان براندیمراجعه نما

 .کنند  یاستفاده م شتریب یاعضا

 فرقه ها
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 انیتر فرقه به جر یمیعضو قد کیافتد که توسط   یروند اتفاق م کی جهیرقه در نتف کیبه  وستنیپ عمل

 یزندگ رشیپذ یهمراه با معاشرت برا غیبا تبل یریدهد که عضوگ  یها نشان م . عملکرد فرقه دیآ  یدرم

 .ردیپذ  یگروه صورت م طیتحت شرا

دانند که به کجا  یاند. در بدو ورود نم  که جذب شده یشوند و افراد  یآشکار م یالبته به کند طیشرا نیا

و  ییکه در خصوص طرح نها یباشند در حال ینیعاقبت مع ندهیجو توانند یها م نیروند. چگونه ا  یم

 .اطالع هستند یب وندند،یپ  یکه به آن م یگروه یمحتوا

 تیخودشان و بشر یبرا دیفم یانجام دادن کار یبرا یامکان افتنیها از ابتدا عموماً به دنبال  فرقه  یاعضا

نداشته که تمام  یا  نبودند و عالقه وستند،یکه به آن پ ینیکدام از آن ها به دنبال فرقه مع چیاند. ه بوده 

شده و تحت فشار قرار گرفته بودند و  البه گروه، اغف وستنیپ یگروه باشند بلکه برا کیعمر متعلق به 

از گذشته و خانواده خود  یاند و به آرام  افتهیا در تور گروه گرفتار که بدانند چه شده است، خود ر نیقبل از ا

 .اند  دهیو تماماً وابسته به گروه گرد دهیبر

 یمعمول یها ها با گروه   . تفاوت فرقهو

 انیتوجه به مجموعه مطالب ذکر شده، در ب با

سه  یرو دیفرقه با کی اتیو خصوص فیتعر

 کیبا فرقه  کینسبت به تفاوت  ریز یژگیو

 :متمرکز شد یگروه معمول

که  یقو ای کیسماتیها توسط رهبران کار  فرقه

 ند،ینما  یرا کنترل م یهرم قدرت و منابع ماد

شوند. در مقابل،   یم تیهدا ایشده  سیتأس

دارند ساختار  لیتما یمعمول یها گروه 

را به حداقل رسانده و قدرت طلبان را  یالتیتشک

 .ندیاخراج نما ای یخنث

که  یهستند. در حال نیدکتر ای فست،یکتاب، مان کیآشکار به شکل  انیکالم و ب ینوع یها دارا  رقهف

کرده و از مؤسسات کنترل کننده مادر  ینسبت به صلح و آزاد یبه تعهد عموم قیتشو یمعمول یها  گروه

 .باشند  یم گردانیرو

که  یطرق مختلف کنترل نموده و به کسان را به شانیکرده، اعضا میعبور ترس رقابلیغ یها مرزها  فرقه

را با  دیجد یکنند. آن ها اعضا  یمزدور و خائن حمله م ده،یبر نیخواهند فرقه را ترک کنند، تحت عناو  یم

 فرقه ها
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توأم با عدم اعتماد را  یا  هجمع کرده و نظرات خصمان یجذب نموده، پول فراوان یا  فوق العاده یانرژ

 .نسبتاً گشاده و باز هستند یمعمول یها  اندازند. در عوض، گروه  یجا م تالینسبت به جهان خارج از تشک

هستند که مردم به نسبت بدون اشکال از آن ها رفت و آمد دارند  یقابل عبور یها آن ها پرده  یمرزها

 یکه از نظر گروه یا به جامعه  ل،یدر صورت عدم تما ایبه مراجعاتشان ادامه بدهند و  لیکه در صورت تما

 .شود، برگردند  یم فیمتفاوت تعر

را متوجه  ینسبتاً کم دیرسد تهد  یفوق، به نظر م فیبر اساس تعار ،یمعمول یها  اغلب گروه نیبنابرا

 یو هم برا شانیاعضا یخطرناک هم برا یا ندهیها به طور فزا  از فرقه یاری. در مقابل بسندینما  یجامعه م

 .ندیآ  یبه حساب م گرانید
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 .بسته یخروج یها درب

 مادام العمر. تیعضو

 .باشند ی هستند که مستحق مرگ م ینیجداشدگان خائندر فرقه های مخرب، 

 یمخرب و به طور کل یها  در فرقه تیعضو

  چیه دیالعمر است، گرچه شا  ها، مادام  تمام فرقه

 یبرا یراه چیه جهیگفته نشود، در نت حاًیصر گاه

بنا  یلیبه دال ایگر فرار از فرقه و م ستیخروج ن

که  یرهبر فرقه، مثل زمان ی به خواست و اراده

 ایاست و  دهیفا ی ب یاو احساس کند وجود عضو

فرد  ینگهدار یو مال یالتیتشک ی  نهیهز

است که ممکن است  یاز منافع شیمربوطه ب

مثال در مورد  یبودن او در فرقه داشته باشد؛ برا

 یروان ماری: فرد بشود ی م گفته یافراد نیچن

است، نافرمان است، تماماً ضرر است و مزاحم 

درب  نیافراد در گروه است. بنابرا هیکار بق

که  یبسته است و کسان ها  تمام فرقه یخروج

چون  یجرأت و شهامت فرار را داشته باشند القاب

 شود ی م شان  بینص« مزدور دشمن»و « خائن»

در  ایعمالً و  ،یرسم ریبه طور غ ایو رسماً و 

  د.شون ی حرف محکوم به مرگ م

مبارزه با کنترل »حسن در کتاب  ونیاست

 یها  در فرقه" :سدینو  یم« ها  فرقه یفکر

خروج از  یموجه برا لیدل کی گاه  چیمخرب ه

 فرقه وجود ندارد. درست در نقطه مقابل سازمان

 دانند ی را حق اعضا م نیکه ا یا  فرقه ریغ یها 

گروه را ترک  توانند  یهر گاه بخواهند مکه 

 نیا کنند، ی که فکر را کنترل م ییها  کنند، گروه

 لیدل چیکه ه فهمانند ی به اعضا م یرا به روشن

ترک فرقه وجود ندارند. به اعضا  یبرا یقانون

ترک گروه،  یبرا لیکه تنها دل شود ی فهمانده م

 یهوس و شهوت، شستشو ،یوانگیضعف، د

 خواهند ی که به فرد م یسط کسان)تو یمغز

و  رورکمک کنند که فرقه را ترک کند(، غ

. اعضا به طور باشد ی گناه و ... م ،یخودخواه

که باور کنند  شوند  یم یمغز یکامل شستشو

 کیها  که اگر فرقه را ترک کنند، عمل آن

 یخواهد داشت، اتفاق بد یوحشتناک در پ جهینت

رخ  تیبشر ایو  ها خانواده آن ایخود و  یبرا

که  یشعور ایو  یا  لهیها وس خواهد داد. به آن

را خودشان بفهمند  یا  هینظر نیچن اثباتبتوانند 

 یبرا یزندان روان کیها در  . آنشود  یداده نم

   "د.شون ی م یزندان شهیهم

مخرب،  ایتندرو، و  یها  از فرقه یاریبس در

 اعضا تنها تیعضو ،یستیترور یها  شامل فرقه

خود فرقه  ایرهبر فرقه و  ایها و  با مرگ خود آن

از رهبران فرقه  یاریگرچه بس رسد، ی م انیبه پا

کار  انیجونز و ... در پا میکوروش و ج دیویمثل د

اعضا را هم با  هیکه بق دهند  یم حیترج شیخو

ها را رها کنند  که آن نیببرند تا ا انیاز م خود

داشته  یا  فرقه ریو غ یعاد یزندگ کیکه 

  ند.باش
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  یاز تمام اعضا خواسته م"القاعده،  ی  فرقه در

ها تمام  را امضا کنند که آن یکه قرارداد شود

اراده خدا و اطاعت از  یخود را وقف اجرا یزندگ

القاعده  ی  هیاز اعضا اول یکیاو کرده اند. الفائد 

را امضا کرد. سپس با بن الدن  یقرارداد نیچن

 ،یارآن روزه د ی  که الزمه یعتینمود، ب عتیب

مقطوع النسل کردن خود و شالق زدن به خود با 

 ".بود ریزنج

 ی  مادام العمر در فرقه تیعضو نیتضم جهت

ها هر دو فرقه،   و اسسن (Thugs ) ها  تاگ"

ی م یمغز یکم شستشو اریها را از سن بس  بچه

 یا  کننده  و در کار خود به طور شوک دادند 

 .موفق بودند

 

قبل از آن که  31۹0در سال  ن،یمجاهد در

فرقه شود،  کیبه  لیسازمان به طور کامل تبد

  انجمن ی  هیاتحاد ندگانینما یبرا یدر صحبت

مسلمان در خارج از کشور  انیدانشجو یها

 ی)هواداران سازمان در خارج از کشور( رجو

 یلیما خ تیعضو یارهایگفت: از آنجا که مع

بسته است، اما  ام یدورو یها  باالست، درب

ما باز باز است و هرکس  یخروج یها  درب

بعدها، بعد  .از آن خارج گردد تواند ی نخواست م

 نیمشابه هم یاز فرقه شدن کامل سازمان، و

بزرگ دوباره مطرح کرد،  یاما کیجمله را با 

حق دارد هر  یهر کس"گفت:  یبار رجو نیا

 نیا خودش را با مانیموقع که خواست قرار و پ

 تواند ی لغو کند و هر وقت که بخواهد م یرهبر

بهتر را  التیو تشک یآن مش ای یدئولوژیآن ا

انتخاب کند. خوب چه بهتر که برود به دنبال کار 

است که  نیا تنها شرطشآل خودش.  دهیو ا

را به خصوص از جهت  یالتیحق و حقوق تشک

ادا کند. چون که کار  یتیو امن یاطالعات

است. من در  یجمع ه کار دست کی ،یالتیتشک

هستم و شما در سرنوشت  لیسرنوشت شما دخ

 ریمن. پس من حق ندارم که به صورت غ

مسئول و ولنگار اطالعات مربوط به شما و 

که شما فرصت  نیقبل از ا -سرنوشت شما را 

با خودم بردارم و  - دیکن دایکور کردن آن را پ

به دست  ایبه دشمن بدهم  اناًیبروم و بعد اح

 تیو شما امن فتمیخلق ب یداخل ای یخارج شمند

 ".دیبکن دیکه چه با دیندان دینداشته باش

نشده  فیبزرگ و تعر یشرط و اما کی نیا

 التیاست که تا آن زمان که تشک یاست، شرط

بخواهد به بهانه کور نشدن اطالعات فرد، و در 

 تواند ی ، م«مقاومت»و  نیریخطر بودن جان سا

 یو حت یکرده، تحت شکنجه روان یداناو را زن

کند که او را مجبور به  یقرار داده و سع یجسم

شد در  دهیطور که د  همان ای وکرده  یمانیپش

را  یصورت اصرار فرد بر خروج، در عراق و

 .بدهد نیصدام حس مانیدژخ لیتحو
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کردن و به  تیآزار و اذ یهمواره برا نیمستبد

کنند که در  یم یخود سع نیمخالف دنیبند کش

 کیکنار جمالت پر طمطراق و به ظاهر دموکرات

قرار دهند  یکوچک یخود اماها ی  خواهانهیو آزاد

که هوس  یکه هر گاه که خواستند به هر شکل

کرده و درست عکس آنچه را  ریکردند آن را تفس

 یآنان یحت ایو  نیاند بر سر معترضه دادکه شعار 

و  تی. امناورندیب ستندیها ن آن عیکه کامالً مط

است، چرا  فیظر یاماها نیاز ا یکیاطالعات 

 توانند  یرا م یزیهر چ یها به راحت که آن

 توانند  یرا م یکرده و هر حرکت ریاطالعات تفس

هر  بیترت نیبخوانند، و به ا تیامن هیعلی اقدام

جاسوس، دشمن و  باره  کیبه  تواند ی م یکس

 دایفرصت پ خائن خوانده شده و قبل از آن که

به او  ایو  دیآزاد را اسنتشاق نما یکند که هوا

حق  ایو  دهیداده شود که گناه خود را شن یفرصت

دفاع از خود را داشته باشد، در محضر رهبر فرقه 

از فرقه،  ییرها یو به جا شود ی مجرم اعالم م

از  صحبت .گرددی به مجازات محکوم م

 یها  فرقه و نیدر مجاهد تیاطالعات و امن

 تیدر واقع اسم مستعار ممنوع گریمخرب د

ها  خروج است، چرا که بنا به اقرار خود آن

در درون  یاریجاسوسان بس« دشمن»معموالً 

چه  نیدر مورد مجاهد المثل ی فرقه دارد و ف

دوران شاه و چه حکومت  یمأموران اطالعات

به « اسرارشان»و  ها ننسبت به درون آ یفعل

 یالتیسطوح تشک نیا باالتراز اعض شتریمراتب ب

که بر  ستین یزیچ نیاطالعات داشتند و ا

فقط  نیرو، ا نیباشد. از ا دهیها پوش  رهبران فرقه

ممانعت از خروج افراد  یبهانه برا کیو فقط 

و « جاسوس»و « مزدور»و زدن تهمت  یناراض

 شان  ها و درس عبرت شدن به آن« خائن»

 . است گرانید یبرا

 

 :تنظیم از 

 عاطفه نادعلیان 
 

 اب فرقه های تروریستی و مخرب نوعی برده داری نوینکت

 038الی  03۹صفحه های  دکتر مسعود بنی صدر
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 کتاب ، یک روایت معتبر در باره سازمان مجاهدین خلق 

 

 «خلق نیمعتبر درباره سازمان مجاهد تیروا کی»کتاب 

   یشهرام بزرگ :به قلم 

  نشر  به:  انتشارات

لف در آن، سراغ ؤو ماست  خلق نیمجاهد یستیسازمان ترور خچهیشامل تاراین کتاب 

خلق رفته  نیسازمان مجاهد شیدایپ خیاز تار شیدهه پ کیاز  شیو اتفاقات ب ها  انیجر

 ی در آن برهه ییها  احزاب و تشکل نیچن شیدایپ ی شهیکردن ر  با مشخصو  است

 تیو در نها تیخرتر رواأمت یها  انیها و جر  سازمان را در سال نیا تیفعال ،یخیحساس تار

 کرده است. لیو تحل یها را بررس عملکرد آن

 اری مهرخبرگز

 معرفی کتاب 
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پادگان  یمتحصن چهار ساله در جلو یفداکار و بزرگوار از خانواده ها یمادر ،یتوکل نیخانم مه

در کنار خانواده ها، همراه و راهبر  یاهلل عبد بیحاج حب مرحومرشان با همس شانیاشرف هستند، ا

مادر بزرگوار،  نیا یدرپ یپ یها یعمل جراح نیهمسرشان و همچن دیشد یقلب یبودند، با توجه به ناراحت

 کردند. یم تیدر تحصن چهارساله فعال یباز هم در تمام امور شبانه روز

 

و به  رندیاحمد خود را در آغوش بگ دیرفتند تا شا یبرتیل اشرف و درب اردوگاه یجلو چندین بار شانیا

 نیمالقات به ا ی اجازه ،یعامالن فرقه رجو یبغل کردن فرزند، برسند، ول یعنیمادر،  کی نیرید یآرزو

 مادر ندادند.

 ایدر دن یمانند هر مادر یخانم توکل یو منطق یعیندارد. خواست طب یاسیبه مسائل س یکار ینم توکلخا

 یکه تا به امروز با ب یخانم توکل یرا مالقات کند. خواسته به حق و انسان رشیخواهد پسر اس یاست که م

است  یهر انسان خواسته نیتر ییو ابتدا نیکوچکتر نیا دهیسنگدل مواجه گرد یرجو میمسعود و مر یرحم

افراد قائل  یحق را برا نیا ایدن یکشورها نی. در مستبدتردیخانواده اش مالقات نما یکه بتواند با اعضا

 .   شوند یم

    

 

 

 

 

 ها خانواده
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 :یبه فرزندش احمد عبد یخانم توکل امیپ

. ما ریبا ما تماس بگ یتوان یم و هستم. اگر مچشم به راهت بوده ا شهیجان، من نگرانت هستم. هم احمد

 .میدوستت دار

در محبت ما نگذاشته است.  یریتأث چیه ،یمن گفته ا هیآن ها عل ونیزیکه در تلو ییجان، حرف ها احمد

. اگر مینیروز تو را بب کیکه  میزنده ا دیام نی. به امیاز وجودمان دوست دار یتو را چون پاره ا یما همگ

    .بروم قربانت .ریا ما تماس بگب یتوان یم

 

 

 

 
 خانم توکلی و خانم عبداللهی

 خانم توکلی در دفتر انجمن

 خانواده ها
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مختلف به  یورزش یها  شرکت در دوره یبرا زاده  حسن راصالنیام دمفرزن" ی:هلعبدال ایثرخانم 

 یبرا نیعامالن گروهک منافق بیرا داشت که با فر لمانقصد مهاجرت به آ تیسفر کرد و در نها هیترک

من دو  .برد  یبسر م نیسال است که در اسارت منافق 38ن تاکنون به کشور آلما یسفر راحت و البته قانون

  .کردم حصنسال پشت درب اردوگاه اشرف در کشور عراق ت

را مسدود کرده و  نیمنافق یاسرا یها ورود خانواده ریگروهک مس نیاز ا تیبا حما یمتأسفانه دولت آلبان

 یستیگروهک ترور ریدرگ یذهن یار مادر اسرااز دو هز شیدر حال حاضر ب .دهد  ینم یمالقات چیاجازه ه

 نیمنافق یتقاضا دارم به خانواده اسرا رانیا یاسالم یهستند، من از تمام اصحاب رسانه در جمهور نیمنافق

 .کمک کنند یدر آلبان

ازدواج اعضا  نیطبق قانون سازمان منافق ست،یگروه ن نیتنها گناه ا ونیرحمانه انقالب یب یکشتار و ترورها

 یستیسازمان ترور نیو رهبران ارشد ا شود ی اعضا لحاظ م یقانون گناه ازدواج فقط برا .ناه بوده استگ

از جمله  نیو ا آورند ی کرده و به عقد خود درم میمتعدد دختران سازمان را عق یاخالق یخودشان با فسادها

 .است یستیگروهک ترور نیسند باطل بودن باور و اصول ا نیبزرگتر

 دارند، ازین رانیفرزندان خود به کمک تمام ملت و مسئوالن ا یآزاد یبرا نیگروهک منافق یاسرا خانواده

را  نیمنافق یخانواده اسرا یگناهی تا با قلم و مهارت خود ب میخواه یاز خبرنگاران و اصحاب رسانه م

 نیگروهک منافق یخانواده اسرا .فرزندانشان به کانون گرم خانواده کمک کنند زگشتبا یاعالم و برا

انقالب و هشت  یروزیپ ثارگرانیا یخون و خانواده شهدا و جانفشان ونیخود را مد رانیهمچون تمام ملت ا

از فرزندان  یدر داغ دور نیسازمان منافق یاز خانواده ها و مادران اسرا یاریبس دانند،  یسال دفاع مقدس م

 ".فوت کردندهم  یکشند و برخ یسال است که عذاب م ۳۶از  شیبخود 

 سنایا یخبرگزار

 ها خانواده
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 یهاشم نیفرز آقای مادر یخانم اشرف محالت

 ی(فرقه رجو یخارجه شورا ونیسیکم یاز اعضا)

 یم بیخبر او را فر یاز خدا ب یها آدم یسر کیدانستم  یفرزندم را فرستادم خارج درس بخواند! نم"

 نیکنم که مرا چند یم نیرا با من کردند، نفرکار  نیکه ا یاندازند. کسان یم یدر دام بدبخترا دهند و او 

و  دریبا من بگ یتماسهستم . منتظرم  فرزندمها را نبخشد. من منتظر  سال از فرزندم دور کردند. خدا آن

 "حالم. ضیبه گوشم برسد. من مر یشصدا یسال دور نیبعد از چند

 

 

 نیفرز آقای برادر یبهمن هاشم یآقا

 یهاشم

 نیدر ب . این فرقهاست رانیا دشمن مردم یفرقه رجو"

 یدوام نم یدر آلبانم مطمئن و منفور هستند رانیمردم ا

نابود شود و  یهر چه زود تر فرقه رجو دوارمیآورند. ام

سال است در فرقه هستند آزاد  نیکه چند یافراد یتمام

خود بروند از جمله برادر من که  یشوند و به دنبال زندگ

 "است.فرقه  نیهاست در دام ا سال

 

 انجمن نجات اراک

 ها خانواده
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سرباز ارتش بودم که در  یرضا اسالممن 

کشور  یجنوب یدر مرزها 31۳8مهرماه  0 خیتار

 یها سال نیشدم. در اول ریتوسط ارتش عراق اس

 نیسخت تر یجراحت جسم لیجنگ به دل

در  یو چه روح یرا چه به لحاظ جسم طیشرا

به  کیگذراندم، من نزد نیصدام حس یزندان ها

 طیمختلف عراق شرا یسال در اردوگاه ها 8

که فرقه  31۹۳کردم، از سال  یسخت را سپر

را در  ونیزیبه عراق آمد و دولت عراق تلو یرجو

 نیبا ا قیطر نیفرقه گذاشت من از ا نیا اریاخت

 کیبود که با  انیسال نیفرقه آشنا شدم و در هم

ها و  که در اردوگاه یفرقه رجو غاتیتبل یسر

 دنجهت جذب و کشان نیصدام حس یها ندانز

 .به سمت خودشان بود آشنا شدم یجنگ یاسرا

 التیبه تشک 31۹8از اتمام جنگ در سال  بعد

 دمیکه گذشت د یبعد از مدت وستمیپ یفرقه رجو

 نیا نیدروغ یمایاز س انیسال نیهر آنچه در ا

کذب محض  بودم تماماً دهیشن یستیفرقه ترور

، پشت ی، چاپلوسایجز ر دمید بود ،و به چشم خود

 زیچ …حرف زدن و تهمت و افترا و گرانیسر د

 ....ستین یگرید

خانواده ام را مالقات نکرده  31۳8من از سال 

 یبودم پس از اشغال عراق برادر و خواهرم برا

فرقه  نیالبته ا. با من جلو درب اشرف آمدند دارید

 که نیموضوع را به من نگفت تا ا نیوقت ا چیه

 .منتقل شدم یه آلبانب

و ضد خانواده با  ییایفرقه ماف نیسران ا 

 یرجو که خاص خود یبیپرنس یو ب یناجوانمرد

و  دندینام رانیها را مزدور اطالعات ا است آن

 ،هستند رانیا میمزدور رژ یمشت ها نیگفتند ا

ترور و انفجار  یکه تا چند سال قبل برا یکسان

ی خودش م ی دهها را خانوا آن یرجو ،رانیدر ا

و  دیینپا یرید رجوی یدجالگر نیا .دانست

 یجاه همگان رو شد، ب یاو برا فیدست کث

نثار خانواده ها  فحش و ناسزا یخانوادگ قاتمال

 .نمودندها استقبال  و با پرتاب سنگ از آن کردند

  اول سخت یبعد از اخراج فرقه از عراق در روزها

 میآمدی جلوتر م که نیهم یکمتر بود ول یریگ

همه  .کردندی ر مت را روز به روز سخت طیشرا

دشمن  دیگفتی در عراق م" سؤال می کردند:

ی است حاال چه م یبرتیل یها وال یپشت ت

حاال ما " :بود نیمضحک سران ا پاسخ، "؟دییگو

  ".میرو هسته ب رو یو دشمن مخمل یبا بورژواز

 رضا اسالمی 

 از فرقه رجوی نجات یافته
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 دنیخر» .باز تماس با خانواده ممنوع اعالم شد 

با دشمن  یبه مثابه همکار« اشتن تلفنو د

 !شدی قلمداد م

جدا  یدر آلبان یاگر کس گفت یروز یرجو

با ظرف عراق صد بار  سهیشود کار او در مقا

فرد پسر خودش و  نیاول یبارتر است ول انتیخ

 .سران فرقه بودند گرید

بسا سخت  یدر آلبان طیکه گفتم شرا طور همان

 اتیباز چرندتر شده بود نشست پشت نشست و 

مانز  یدر تپه ها دیجد یصد بار تکرار شده؛ زندان

 –شهر دورس در حال ساخت بود؛  یکیدر نزد

به خودم گفتم  -گرید یبرتیل کیاشرف و  کی

با مرگ است، و  یمساو دیرفتن به زندان جد

را ترک کنم لذا  ین فرقه جهنمیگرفتم ا میتصم

ز ا خواهمی به سران فرقه اطالع دادم که من م

مطلوب خود  یفرقه شما جدا شده وبه دنبال زندگ

ی مگر منطق م یستیفرقه ترور نیا یبروم، ول

منصرف کردن من  یبرا یاز هر کس دانست

تا زنان فرقه و تا  یمیاستفاده کرد؛ از دوستان قد

خراسان و  ادتوسط جو یطوالن یها نشست

سردمداران فرقه جهل و  گریو د ییبرا یمهد

ها و  ختنیاشک تمساح رهمه  ی. ولتیجنا

 .نداشت یریثأدر من ت یروان و یروح یفشارها

 33/3۶/318۹ خی( درتارنهیماه)قرنط کیبعد از  

ن اآل نیبه من گفتند هم یشب باران کیدر 

من  یبرا که نیبا ا دیرا ترک کن یمنطقه آپارتمان

 یبود که در آن شب محل را ترک کنم ول سخت

 .دها اجازه ندادند شب صبح شو آن

که از فرقه  یبه کسان خواهمی انتها م در

که خود را  میندارند بگو یاطالعات چیه نیمجاهد

 یمانیجز پش تیچون در نها دیگروه نکن نیا ریاس

 شما نخواهد شد. دیعا یزیچ

 

 ی در آلبان افتگانینجات  تیسا
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.ترور شدند نیماه توسط مجاهد 4 یکه به فاصله  یپدر و پسر  

 

 انیموسس قانیاادموند و ه

بازگشت به منزل  ریدر مس 0921در خرداد سال  یساله ارمن 08جوان  انیادموند موسس

 .دیکوردل قرار گرفت و به شهادت رس نیمورد هدف گلوله منافق

 0921 وریشهر 04در  زین انیموسس ناقیها یپدر و  پس از شهادت ادموند، اهسه م 

  د.شهادت نائل ش عیبه درجه رف نیتوسط منافق
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 شی ک کودک 

  لیو به دنبال تحل 31۹۶( در خرداد نیخلق )منافق نیسازمان مجاهد یپس از اعالم مبارزه مسلحانه از سو

 ستهکشتار د»در قالب  ییها  اتیعمل ،یاسالم یبه نظام جمهور ها  نهیهز لیبر تحم یسازمان مبن یها

مورد  یفقط افراد ها،  اتیعمل نیر اخورد. د دیسازمان کل ژهیتوسط بخش و« قتل عام همه»و  «یجمع

 .مسلح بودند ریهدف قرار گرفتند که غ

 یتیباشد اهم یشخص ایترور چه فرد  یقربان که نیفقط هدف انجام ترور بود و ا اتیعمل لیقب نیا در

 ،یکور مردم عاد یترورها نیرو عمده اهداف ا نینداشت. از ا

حمل و نقل  لیرهگذران، مسافران وسا دفاع، ی شهروندان ب

موارد و  ،یپوش  بدون پرده نیو ... بودند. سازمان منافق یعموم

خود  نشریه یرا در  یشهروندان عاد یاز ترورها ییها  نهنمو

 «یاعدام انقالب»مثل  ینیبا عناو یستیترور اتیعمل نیذکر و از ا

 .کرد ی م ادی« آتش قهر خلق»و 

، 31۹۶رماه مه 0۳روز شنبه   ها،  اتیعمل نیهم یراستا در

( نیخلق )منافق نیخم، سازمان مجاهد ریغد دیمصادف با روز ع

که سابقه  نیدر پرونده خود ثبت کرد. منافق یگرید تیجنا

با منفجر  گریرا در کارنامه خود داشتند بار د یکش  کودک

را  گرید یا  دو کودک را به شهادت رسانده و عده د،بو رازیدر ش یاتوبوس که حامل مردم عاد کیکردن 

 .به شدت مجروح کردند

شرکت  کیاتوبوس خط »نوشت:  نیمنافق تیجنا نیدرباره ا یگزارش یمهرماه ط 0۹در  هانیک روزنامه

 یورد  مسافر از پل اهلل 1۶از  شیبعد از ظهر با ب ۳مقارن ساعت  ر،یغد دیکه در روز ع یهنگام رازیواحد ش

 نیسرنش نافقتوسط دو دختر م یاسالم یجمهور دانیشهدا در حرکت بود، در م دانیخان به سمت م

مسافر اتوبوس مجروح شدند و دو  3۳از  شیب یسوز  آتش نیا انیشد. در جر دهیاتوبوس به آتش کش

تنها قطعه  گرید دیبود و از شه نوربخش الیلاز شهدا به نام  یکی. دندیبه شهادت رس زیکودک خردسال ن

 «.به جا مانده است یزغال
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 ابانیمن اتوبوس را در کنار خ»بود نوشت:  تیجنا نیعات به نقل از راننده اتوبوس که شاهد ااطال روزنامه

را به وسط اتوبوس انداختند  یئیشدند و ش ادهیاز اتوبوس پ هینگه داشته بودم که دو نفر دختر در لحظات اول

 «.شدند یسوز چار آتشنبودند د وسکه بر اثر انفجار آن چند زن و بچه که قادر به خارج شدن از اتوب

 تیجنا نیدرباره ا «رانیبه خلق ا نیمنافق یدیع»با عنوان  یگزارش لیذ زین یاسالم یجمهور روزنامه

به خون خلق  تکارشانیرسوا شده و شکست خورده، دست جنا نیمنافق گریبار د»نوشت:  رازیدر ش نیمنافق

اتوبوس  کی ناش با آتش نفاق ر،یغد دیآغشته شد و در روز با شکوه ع هنمانیم یمستضعف و خداجو

.... و مستضعف را مجروح و مصدوم نمودند گناه ی ب نیسرنش 1۶از  شیرا آتش زده و ب رازیشرکت واحد ش

مرگ بر  یو با شعارها افتهیدر محل حضور  رازیحادثه، مردم مسلمان و متعهد ش نیالفاصله پس از اب

 «.دد صفت شدند تکارانیجنا لیقب نیاستار قصاص ااز مقامات مسئول خو نیو مرگ بر منافق کایآمر

ترور سازمان اغلب با هدف ترساندن مردم و مطرح  یواحدها یکور از سو یاقدامات و ترورها لیقب نیا

  .گرفت ی اخبار صورت م تریکردن نام سازمان در ت

 مهر  یخبرگزار

 ی(مرکز اسناد انقالب اسالم یاطالع رسان گاهیبه نقل از پا)
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 رضایعلبه همراه برادرش  یحسن اند

که  یشد. زمان مجاهدین خلقجذب سازمان 

فرقه قرار  نیا بکارانهیفر غاتیتحت تبل یو

و در  کرد ی م یگرفت در کانادا زندگ

 کیدانشگاه کارلتون اتاوا در رشته انفورمات

 یمنف غاتیبا تبل ی. ونمود  یم لیتحص

را رها کرد و به بهانه  التشیسازمان تحص

به پادگان اشرف  یماهه آموزش ۹ هدور کی

 .دیدر عراق منتقل گرد

 یسران سازمان زندگی صورت گرفت اما برخالف وعده  31۱۹به پادگان اشرف در سال  یندا حسن انتقال

به  کایآمر که ی وقت 3183سال  انی! در پادیسال به طول انجام ۳ماه،  ۹ یجا در پادگان اشرف به یاجبار

بلد بودند به  یسینگلسازمان که زبان ا یاز اعضا گرینفر د 1۶۶به همراه حدود  یا حسنعراق حمله کرد ند

  د.اروپا و مشخصاً مقر سازمان در فرانسه منتقل شدن

 ییوشکه به جرم پول هسدر فران 0۶۶1ژوئن  3۱در  یرجو میمر یریمان بود با دستگمزه باًیانتقال تقر نیا

خود را  یفشار قرار دادن دولت فرانسه اعضا  و تحت یرجو میمر یآزاد یصورت گرفت. سران سازمان برا

که در  یندا حسن انیم نیافرانسه نمودند. در  یشهرها گریو د سیپار یها  ابانیدر خ یمجبور به خودسوز

 .! انتخاب شدیمرگ اجبار یسال داشت هم برا 0۹آن زمان فقط 

 

 لیصورت گرفته، اما دال روهایخود ن میانه و با تصمداوطلب ها ی که خودسوز کند  یسازمان ادعا م هرچند

 .شدند یخودسوز به افراد مجبور نیا کند، ی وجود دارد که اثبات م یمتعدد

 خود سوزی 
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 شود  یتوسط سران سازمان مربوط م یافراد قبل از خودسوز یبه اعالم اسام باره  نیا در یسند قطع کی

 «نیسیپار»اند. بنا به نقل از روزنامه   شده  نتخابتوسط سازمان ا یخودسوز یاعضا برا دهد، ی که نشان م

 یسخنگو نیمحدث دیشده و محمد س  با تلفن همراه چند خبرنگار تماس گرفته یقبل و بعد از خودسوز

بعد از  زین یرجو میکننده را اعالم کرده است. مر یمقاومت نام شخص خودسوز یمل یشورا یروابط خارج

 نیتوسط ا ییمغزشو یها  اعضا که به روش یاجبار یها در مورد خودسوز  هدر برابر انتقادات رسان یآزاد

 نیدر سازمان از ا کس  چیکار را کرده و ه نیخود ا اریبه اخت که آن ها شد یفرقه صورت گرفته است، مدع

 یبرا یفرد چیه یقبل یخودسوز سه رغم  یساله عل 0۹ یندا حسن یاتفاق مطلع نبوده است! در خودسوز

شده بود و ندا  رید یلیکمک اقدام کردند، خ یبرا یفرانسو یا  هم که عده یکمک حاضر نشده بود و زمان

 .جان خود را از دست داد یحسن

                             

در نقض حقوق زنان است  مجاهدین خلقسران  رینظ  یب یها  وهیروشن از ش یا  ساله نمونه 0۹دختر  نیا

سرکرده  یآزاد یافراد را برا نیجان ا زین یو گاه شود ی انجام م یشکل سوءاستفاده جنسبه  یکه گاه

رفتار  یلگوعنوان ا به یساخته شد تا از و یادبودیدر پادگان اشرف  ینیندا حس ی. براکند ی مطالبه م

  چیه ین براسازما یاعضا گریو نه د ینیاست که نه ندا حس نیا تیشود، اما واقع ادیدر سازمان  یانقالب

  یعوض نم سیدر پار یدر کانادا را با خودسوز لیاند وگرنه تحص  نداشته یاریاز اقدامات خود اخت کی

 .کردند

 سایت حقیقت فرقه

 «یرجو ستیبه سرگذشت تلخ زنان در فرقه ترور ینگاه»
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اجداد بنده از لبنان هستند که به دعوت دربار  :انیتبرائ نیصفاءالد

دارم و  روتیاز ب یشرق شناس یآمدند. بنده دکترا رانیبه ا هیصفو

 جلد کتاب نوشته ام. 0۳حدود 

دوم آزاد  یانقالب از زندان پهلو یروزیکه بعد از پ یشمار کسان 

خلق را داشتند حدود  نیدر سازمان مجاهد تیشدند و اتهام عضو

شد که عناصر سازمان در  روزیپ ینفر است. انقالب در زمان 0۳۳

 .دزندان بودن

تواند متوسل به زور شود.  یکرد که م یتصور م لیدل نیدانست و به هم یسازمان قدرت را حق خود م

ترس مردم را مجبور به  جادیدهند و با ا یکه امروز شعار خود را النصر بالرعب قرار م ییهمانند گروهک ها

از جوانان را جذب کنند.  یتوجه تعداد قابل شانیاکنند. عناصر سازمان توانسته بودند با جاذبه ه یم تیتبع

 .شود یمحاسبات یباعث شده بود که سازمان دچار خطا دیشا نیهم

کردند. در  یشرکت م یادیدر ماه رمضان در دانشگاه تهران تعداد ز یابانیخ یشبانه موس یدر کالس ها

ر دانشگاه د یمسعود رجو یداشتند. در کالس ها ییکالس ها زیمعلم ن تیدانشگاه علم و صنعت و ترب

به وجود آورد  شانیتوهم را برا نیها ا نیهم دیکردند. شا یمنفر شرکت  1۶۶۶شود حدود  یگفته م فیشر

بود که  دهیهزار نسخه رس ۳۳۶به  یمجاهد در مقطع هینشر راژیتوانند قدرت را تصاحب کنند. ت یکه م

 .آن زمان قابل توجه است یبرا

 یدئولوژیا رییتغ نیاول 31۳۳افتد و در سال  یاتفاق م 31۳۳خلق در سال  نیسازمان مجاهد سیتأس

جز کُرنش  یشده و اعضا هم چاره ا ستیاعالم کرد که مارکس یاسالم تیبا ماه یصورت گرفت و سازمان

 یصورت گرفت. چون م یجد یها هیرده باال تصف یاعضا رماجرا د نیدر برابر دستورات نداشتند. در ا

 «انوریس» لمیلباف که در ف هیصمد یو مرتض یواقف فیشر دی. مثل ترور مجکه آن ها را بفروشند دندیترس

 .دینیب یم

 یم ییکارها نیبه قدرت دست به چن دنیرس یکه برا یبه من گفت که سازمان یالجورد یآقا یزمان کی

. بود شتریب شیها یستگیبود و شا یرجو یجد ویآلترنات یابانیخ یکند؟ موس یزند اگر به قدرت برسد چه م

او را با خود  لیدل نیدانست و به هم یها را م نیا یداشت و سخنور بود. رجو یفوق العاده ا یزمایکار

 یبه جا مایفرارش با هواپ یدر ماجرا یکشته خواهد شد. رجو یدانست که او به زود یم نینبرد. همچن

 .برد یصدر را با خود م یبن روزهیهمسرش، ف

 انیتبرائ نیفاءالدص
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را خود  هیعفرانز یالیو یدارم که حت یاسنادمن 

 یاعضا یها تیو فعال یناموس یسازمان لو داد. ب

شان و ازدواج  یدر طالق از همسران قبل نیمجاهد

 یافراد یدانند. وقت یرا همه م …و  یالتیتشک یها

 یجاسوس گریدهند د یانجام م یزشت یکارها نیچن

 ی. افشاستین یزیچ شانیدشمنان مردم برا یبرا

خلق صورت  نیوسط مجاهدت رانیا یپرونده هسته ا

 نیشاه حاضر نشدند ا بازماندگانکه  یگرفت. در حال

 .کار را انجام دهند

. دید یم نییآثار سازمان را سطح پا یعتیمرحوم شر

فلسفه مارکس  دیگو یدارد که م یجمله ا یعتیشر

 یرستانیداد و دب لیآن را تقل نیبود و لن یدانشگاه

 اغاستفر نیاست که شناخت مجاهد نیا یعتیشر ریکرد. تعب یو دبستان آن را تنزل فاحش داد نیکرد. استال

نازل است و  یلیکه خ دیشو یمتوجه م دینیها را بب نیاز آثار ا یاست. برخ ینیاستال یکیالکتید سمیالیماتر

 شود اداره شود؟ یم یتفکر نیچن کیکشور با  کی ایکه آ ردیگ یانسان خنده اش م

کردند. آن جا بود که معلوم  یسازمان خودسوز یاز سمپات ها یشت شد تعدادبازدا یرجو میکه مر یزمان

کار را انجام دهند. آن هم در چند  نیبازداشت صرف ا کی یهستند که حاضرند برا یشد چه گروه خطرناک

آغاز شد،  امبریخدا و پ هکه با اعتقاد ب یاست که گروه بیعج میبرا یکشور به صورت هماهنگ. گاه

ها برادران ما هستند که به بر ما و  نیگفتند که ا ی)ع( درباره خوارج م ی. امام علدیا رسکارش به کج

 .خودشان ستم کرده اند

که تصور  ستیگونه ن نیهستند و ا یمثل داعش از نخبگان فکر یریتکف اناتیاز سردمداران جر یاریبس

 نینصر رهبر ا نیحس دیس یآقا سال سابقه دارد و در حال حاضر ۱۶ هیمیسپاه جهل اند. فرقه مر میکن

خود  یاؤیشود. شوان در ر یآشنا م رقهف نیا یشوان رهبر قبل وفیتیبا فر سیفرقه است. او در لوزان سوئ

فرقه نخبه  نیشود. ا یفرقه مفصل درباره سکس مقدس صحبت م نی. در اندیب یرا برهنه م میحضرت مر

 ینم شیشد اموراتش پ ی. سازمان هم اگر فرقه نمتسین یگرا و نهان روش است و به دنبال توسعه انسان

                                                                     .رفت

  «از سازمان تا فرقه»نشست                                                                       
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 الیناسیون 

 ،یشتنیخو یب ،یناهمبستگ ،یگانگیبه صورت از خودب یزبان فارس ( درAlination) ونیناسیال یواژه 

خود پنداشتن  یرا به جا یگرید گر،ید زیاز چ یزیچ ییکردن، جدا گانهیب ،یگانگیب ،یفراموش خود ،یزاریب

 شده است.  ریتعب ،یپندار گریو خود د

به  ن،یدر زبان الت enباشد. پسوند  یم گرید یمعنا هب Alius ینیالت یاصطالح، کلمه  نیا ی شهیر

از آن » یساخته شده است که به معنا Alienateفعل  Alienاست. از صفت  یگریمنسوب به د یمعنا

کلمه اسم فعل  نیباشد. سپس از ا یم «ریانتقال به غ»به عبارت واضح تر،  ای« کردن گریشخص د

Alination (3180 ادت،یپور، س یشد. )رکن هساخت ریانتقال به غ یبه معنا 

 یکار افراط میتقس جهینت ونیناسیاست. ال یانسان تیقطع ارتباط با هو ایاز دست دادن  یبه معنا ون،یناسیال

جاهدین م . سازمانستین ییو قابل شناسا شود ی گم م« جمع»در یفرد تیاست که کرامت و هو یبه حد

به شدت با  ریاخ انیدر سال خلق

اعضا و  یگانگیب خود از دیتهد

 .رو بوده استه ب وهواداران ر

 یاز حد بر رهبر شیب هیتک

  یهمه م یسازمان که به جا

  یهمه انتخاب م یو به جا شدیاند

در  ت،یشخص شیک یعنی کند،

 – یهدف جمع ییمانکنار بزرگ

آن بر هر  میو تعم – یسرنگون

 – یجمع یتیهو لیخواسته و تحم

جز  یتیکه هر موجود ندهست یو عوامل لیدال از جمله ،یبر افراد و نظام سلسله مراتب پادگان –سازمان 

 ییروهایو آموزش ن تیبه ترب ریو ناگز کند  یقلمداد م یرا فرع یجز سرنگون یسازمان و هر آرمان و هدف

 .ندارند یدتیو عق یاسیبه آموزش س یو الزام ادیانق چیشده است که ه« رزمنده»موسوم به 
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از  یمنسجم لیکه تحل شوند ی م افتی یادیسازمان افراد ز اعضا و هواداران انیدر م ر،یاخ انیسال در

و مرام سازمان برخوردار  یاز مش یمباحثه و دفاع نظر یبرا یآمادگ نیعملکرد سازمان ندارند و از کمتر

 ،مند بوده است  ا عالقهیعامل جذب افراد، اعم از عضو  نیتر  مهم ریاخ انیدر سال یگر  ی. احساسستندین

نخست انقالب ی بوده است که در دهه  یبه افراد یخانوادگ یها  یماً متأثر از دلبستگکه عمو یاحساس

 .شدند نیسنگ یها  متحمل حبس ایاعدام 

 سایت تاریخ ایرانی 
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 انی عبهادی ش

هستم اهل تنکابن. بعد از  یشعبان یمن هاد

تفکرات  ریتحت تأث ،یانقالب اسالم یروزیپ

دم، اما بعد از اقدام ها ش  گروه نیچپ، جذب ا

 ۹۶خرداد  1۶در  نیمسلحانه سازمان مجاهد

از  یکی قی، از طریاسالم یجمهور هیعل

 .ها وصل شدم دوستان به آن

سال داشتم و سرباز بودم.  38 -38موقع  آن

بود که همه  یبعد از انقالب طور طیشرا

مثل  شان ی داشتند، اما برخ تیها فعال  گروه

 ،ییفدا یها  کیچر ایخلق  نیسازمان مجاهد

ها  ها جذب آن  از جوان یلیچون مسلح بودند، خ

از  یها سابقه مبارزات آن ،ی. از طرفشدند ی م

اصطالح   راه به نیا درداشتند و  زیزمان شاه ن

 جادیما ا یبرا نیهم داده بودند و هم دیشه

تمام آمال و  کردم  یو من فکر م کرد  یم زهیانگ

ی ها برآورده م  گروه نیما در ا یها  خواسته

 .شود 

ها و   جلسات و نشست یبا برگزار گریطرف د از

 تر  شیما هم ب زهیکه داشتند، انگ ییها  صحبت

 یما مهم نبود که حت یآن موقع برا شد،  یم

 یکه مثل شهدا میکرد  ی. فکر ممیکشته شو

بود. ما آن موقع  میسازمان در زمان شاه خواه

 یخوانبسات کتاهم جل در شهر خودمان  یحت

در  یکتب و جزوات مختلف هم و سازمان  میداشت

 .داد ی ما قرار م اریاخت

بود به  یمدت که نیبعد از ا ۹۳من در سال  تاًینها

سازمان وصل شده بودم، از کشور خارج شدم و 

 .فرقه جدا شوم نیتوانستم از ا 81سال 

 شیارتباط من با سازمان وصل شد و ب ۹۶بهمن 

 یها  هم پخش جزوات و صحبت نامتیفعال تر 

( بود یابانی)خ یخصوص موس  سران سازمان به

 نیو تحوالت، ا رییتغ یبعد از برخ که نیتا ا

 .ارتباط قطع شد

از دوستان،  یکی یارتباط تلفن قیاز طر ۹۳ سال

 کیبرقرار شد که  یصورت تلفن  ارتباط من به

 نیماه از ا به من دادند و تا چند ییویکد راد

در همان سال به  که نیتا ا میارتباط داشت قیطر

  از دوستان، از کشور خارج و به یکیهمراه 

به  یو در کراچ میبه پاکستان رفت یصورت قاچاق

 .میسازمان وصل شد یها  از کانال یکی
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 یعلن گاهیسازمان در پاکستان پا

 داشت؟

 کیو بعد  میهفته آنجا ماند دوبود.  یمخف نه

 ییهوا قیدادند که از طر به ما یپاسپورت تقلب

 .مییایاز پاکستان به بغداد ب میتوانست

مطلع  تان تیخانواده شما هم از وضع

 بودند؟

. روم ی به خانواده گفته بودم که به تهران م من

بودم، تماس گرفتم و گفتم ما  یبعد که در کراچ

 نیتا از ا میبه پاکستان آمد لیادامه تحص یبرا

تماس من  نیآخر نیا .میبه انگلستان برو قیطر

 .با خانواده بود

 هیخانه ما تلفن نداشت و من به منزل همسا البته

مرا به  غامیپ نیها خواستم که ا زنگ زدم و از آن

ام بدهند، چون امکان تماس مجدد نبود   خانواده

 .دادند  یبه ما نم یا  اجازه نیو چن

  نیبود و ا یپادگان اشرف کامالً نظام طیشرا

 میبرو میکه مثالً هر وقت که خواستنبود  طور

. البته بعداً پارک هم درست میپارک و قدم بزن

من هر وقت دلم خواست  که نیکردند، اما نه ا

 .به آنجا بروم

و فرمانده  التیبه دستور تشک دیبا زیچ  همه

ها صبح   . مثل همه پادگانشد ی انجام م گانی

بود،  یبود، کار و آموزش نظام باش داریزود ب

تا ساعت  یجار اتیها و عمل  مانورها و نشست

ی م اینگهبان بودند  ایشب که افراد  331۳ - 30

 .مشخص بود کلیس کی نیو ا دندیخواب 

ی وارد اشرف م یمناسبات سازمان اگر کس در

که اصالً  وینداشت. راد یخبر رونیاز ب گرید شد، 

 یدسترس ویبه راد یپنهان ینبود و اگر هم کس

. کردند  یشدت با او برخورد م  به د،کر ی م دایپ

هم نبود و اخبار از کانال خود  ونیزیتلفن و تلو

 .شد  یسازمان پخش م

را که  CNN مثل ییها  هم اخبار شبکه یگاه

. کردند  یخالصه و پخش م  به نفع سازمان بود،

بولتن روزانه وجود داشت که اخبار آن تماماً  کی

 یجمهور هیعل ایمنافع سازمان  یدر راستا

در  یزندان کی دیحساب کن شما .بود یاسالم

تماس  رونیبا ب ایمالقات و  تواند  یزندان م

 .نبود طور  نیداشته باشد، اما در اشرف ا

 یگذار  بمب ایترور  یکه برا ییها  میت

ی کجا آموزش م آمدند، ی م رانیبه ا

 دند؟ید 

ها اساساً در اشرف بود. به  آن یها  آموزش

ی که از اروپا بلند نم یروابط خارج یرویهرحال ن

در  ها  میت نیبرود، ا رانیبه ا اتیعمل یبرا شد 

 شدند  یو اعزام م دندید  یاشرف آموزش م نیهم

 یو الجورد یرازیش ادیآن ترور ص ی که نمونه

 .بود

  یاستفاده م دالورودهایکار هم از جد نیا یبرا

 آشنا بودند و هم دولت طیچون هم با مح کردند،

 یمیها را نگرفته بود. افراد قد هنوز رد آن رانیا

 تر  شیب شدند،  یاعزام م ها  میت نیهم اگر با ا

گروه بود و سازمان  یو فرمانده میعنوان سرت به

 کرد، ی مرا با افتخار اعالم  ها  اتیعمل نیهم ا 
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مثل  گریاقدامات د یبرخ یول اد،یمثل ترور ص

هم  روهاین یبرا )ع( را چون انفجار حرم امام رضا

و  گرفت  یقبول نبود، مطلقاً به گردن نم  قابل

 یاسالم یجمهور میکار خود رژ ها نیا گفت ی م

 است.

  یدوره هنگ را م یمن خودم که وارد شدم، وقت

روز نگذشته بود که مسئول مربوطه  3۶ گذراندم،

از کجا  ،یآمد یآمد و با من صحبت کرد که کِ

 یه بود که افراد را براو... و در همان دور یآمد

عبدالوهاب . »کردند ی انتخاب م اتیانجام عمل

 یها  میت نی( هم مسئول همنی)افش «یفرج

 .بود یاتیعمل

یی مایاز راهپ یکیزدن  یما را برا که نیا از بعد

انتخاب کردند، به همراه  رانیبهمن در ا 00 یها 

. آن میبود میت 0. ما میبه پاکستان رفت میت هیبق

در منطقه  یکیخط سازمان در پاکستان  زمان

که  ییها  میدر جنوب، درواقع ت یکیشمال بود و 

 لزاهدان وارد شوند، به شما قیقرار بود از طر

 قیکه قرار بود از طر ییها  میو ت رفتند  یم

 .رفتند  یوارد شوند، به جنوب م رانشهریپ

که قرار بود ما  میوصل شد یپاکستان به نفرات در

کنند و در زاهدان  رانیکشور وارد ا نیز ارا از مر

وارد به منطقه که با سازمان  یروهایاز ن یکیهم  

و ما را ببرد،  دیایقرار شد دنبال ما ب کرد،  یکار م

 م،یزاهدان ماند یها  شب که در کوه 0اما 

لو رفته  ریکه مس میدیاز او نشد و فهم یسراغ

است و خدا خواست که دست ما به خون آلوده 

آمدم، به  رانیبعداً که به ا البته .میشود و برگشتن

ما بود و  میمنتظر ت رانیا یروهایما گفتند که ن

 .میشد ی م ریقطعاً دستگ م،یاگر به آنجا رفته بود

مثال   چطور بود؟  یزاتیبه لحاظ تجه

 د،یشما که در قشمت توپخانه بود

 د؟یداشت یامکانات کاف

مثل ارتش هر  نبود که طور  نیتوپخانه سازمان ا

 کیتوپخانه خودش را داشته باشد، کالً  گانی

  هم با ادوات محدود مثل توپ  توپخانه آن گانی

بود، اما در  یمتر  یلیم 31۶و  300، 3۶۹ یها

که  دیرس جهینت نیفروغ، سازمان به ا اتیعمل

محور جداگانه را  کی پیچون قرار است هر ت

 .کند میستق ها  پیباشد، توپخانه را در ت اشتهد

 نیمه»آن را  یکه فرمانده میرفت یپیبه ت ما

هم  ات،یبرعهده داشت که در عمل «ییرضا

زرکش( کشته  یخودش و هم شوهرش )عل

 .شدند

و به  میرفت پیت نیاز توپخانه به ا مینفر بود ۳ ما

دادند و  فایآ کیو  300و  3۶۹قبضه  کیما هم 

 هاروین م،یشهر کرمانشاه که برس نیگفتند به اول

قرار بود  روین نیا که نیاضافه خواهند شد. حاال ا

هم  نیکه البته هم میدانست ی نم د،یایاز کجا ب

 .نشد

 یوقت م،ینداشت یخاص یریتنگه چهارزبر درگ تا

هوا در حال  م،یدیآباد رس گردنه حسن یباال

 یریدرگ نییروشن شدن بود که به ما گفتند پا

هم چند . ما دیکن کیاست و شما چند گلوله شل

 .و راه باز شد میکرد کیشل 3۶۹گلوله با 
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ستون قرار داشت و مسئول  یما در انتها پیت

 یریفتح تهران بود. در تنگه چهارزبر که درگ

شروع شد، امکان برگشت نبود، ما هم مجبور 

 یروهایاما چون ن م،یشو ریهمانجا درگ میشد

به منطقه داشتند، بهتر  یتر  شیاشراف ب یرانیا

 هیظهر بود که من از ناح ی. حوالکردند ی عمل م

 .آباد منتقل شدم پل حسن ریبه ز وشکم مجروح 

بعد ما را به   آنجا بود، یادیز یها  یزخم

آنجا  یپزشک چیآباد بردند، اما ه  اسالم یفرماندار

به  نیوجود نداشت، بعد با ماش یدگیرس یبرا

ما را  یو بعد از مدت میذهاب رفت  کرند و سرپل

سال هم دو به بغداد فرستادند و  کوپتر  یهل

 که کرد  یسازمان اعالم م خود  .بودم یزخم

کشته شدند، اما تعداد  اتیعمل نینفر در ا 3۳۶۶

 بود. ادیز یلیها خصوصاً مجروحان خ آن

 راجع به انقالب طالق بگویید؟

که از  دمید ی م یمن در آن زمان مجرد بودم، ول

مان انقالب مسئوالن سازمان در ز نیباالتر

که سال  دمیطالق دچار تناقض شدند. البته شن

اقدام را  نیدر فرانسه قصد داشت ا یهم رجو ۹1

 یسازمان اجرا کند و حت تیدر خصوص مرکز

ها را گرفته بود، اما  ازدواج آن یها  همه حلقه

کند. طرح  یکار را ملغ نیو مجبور شد ا وانستنت

و  سازمان تیآنجا شکست خورد چون در مرکز

عراق  یعنیاشرف بود  نجایبود، اما ا سیدر پار

  یم یهم مخالفت اگر مسئوالن  یگرفته، حت  جذام

 .کردند ی م شانیاز جمع جدا کردند

 کودکان هم در اشرف بودند؟

ها در پادگان بودند که   از بچه یموقع تعداد آن

ها  و به آن شدند ی م ینگهدار یونیپانس کیدر 

ها   جمعه ایها   شنبه  ط پنجو فق دادند ی آموزش م

. نندیفرزندانشان را بب توانستند ی ها م  خانواده

به عراق در اواخر دهه  کایالبته بعد از حمله آمر

 درها که   از بچه یبعض ۱۶دهه  لیو اوا ۹۶

را به  هیبودند را نگه داشتند و بق ینوجوان نیسن

  بچه نیاروپا فرستادند. اصالً هم مهم نبود که ا

داده  لیتحو انشانیآشنا ایدر آنجا به خانواده ها 

 .گریمراکز د ای سایکل ایو  شوند  یم

. چطور دییبگو یرجو تیاز شخص یکم

 افراد را جذب کند؟ نیا تواند  یم

  سخنران حرفه کی یتیبه لحاظ شخص یرجو

خودش را هم داشت و در  ییرایبود که البته گ یا

 ریتفس مثل یو موضوعات کیدئولوژیا یها  بحث

 کرد ی عمل م یا  گونه  البالغه به  قرآن و نهج

است که  یهمان کس نیا کرد ی که انسان فکر م

ی اصالً نم گریاما بعدها د م،یما به دنبالش بود

صحبت کرد و مثالً  یرهبر گاهیجاراجع به  شد 

 چرا زن دارد. یخود رجو مییبگو

بود « مرز سرخ» میصحبت در مورد مسعود و مر

 یخطوط قرمز، بعد از سرنگون نیاز ا گرید یکیو 

اآلن  یرجو میسؤال کن دیبود که نبا نیصدام ا

او کار خودش را بلد است و  گفتند ی کجاست، م

خودتان را به او  کیدئولوژیا قیشما فقط از طر

 .دیوصل کن

 یکار ها  ییکایما به آمر گفت ی مسعود م

ما موردحمله قرار  یها  اگر قرارگاه م،یندار
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و انجام  رانیحمله به سمت ا یبه معن نیفت، اگر

که اشرف را  میدیاست، اما ما د 0 فروغ اتیعمل

 «یعلو» یها گاهیپا یمورد حمله قرار دادند، حت

از دستور  یرا هم زدند، اما خبر «یانزل»و 

 .نشد رکتح

داشت که در  گاهیپا ۱در آن مقطع حدود  سازمان

 لیتعطمثل جنوب، کوت و العماره را  یمناطق

قرارگاه باال مستقر شده  1در  روهایکرده بود و ن

در  «یعلو»بود، « جلوال»در  «یانزل»بودند که 

  بود. به یهم که مقر اصل« اشرف»و  «نیحمر»

منتظر دستور  ها یی کایهرحال ما با حمله آمر

مرتبه  کیکه  میبود رانیبه سمت ا تحرک

 .دیرا باال ببر دیپرچم سف دیفرمان رس

 زنده باشد؟ دیکن یفکر م

خودشان مسعود را کشته  کنم  یمن فکر نم

در  صلیالف یهم که ترک یحرف نیباشند، اما با ا

 ینظر خاص توانم ی مورد مرگ مسعود زد، نم

مصرف او تمام  خیتار دیهرحال شا اما به  بدهم،

 .عَلَم کنند تر  شیرا ب میمر خواهند یشده و م

در  یدئولوژیاتندتر است و اصالً به  یلیخ میمر

  یهم م ندارد، اما خودشان  یظاهر هم اعتقاد

 زشیاعالم خبر مرگ مسعود موجب ر دانند

است که هنوز در سازمان  یتعداد افراد کم نیهم

 اند.  مانده

 ها یی کایصدام و حضور آمر یبعد از سرنگون

فرار  81بهتر شد، ما هم که در سال  یفضا کم

یی کاین را به آمربود خودما یبیبه هر ترت م،یکرد

 دوری از خانواده، سال 0۶و بعد از  میرساند ها 

بود با خانواده  ارتباط  یقیبه هر طر میآنجا توانست

از من  یخبر چیها ه . البته آنمیبرقرار کن

ام، اما به هر   من مرده کردند  ینداشتند و فکر م

 .بود چند کُد دادم تا برادرم مرا بشناسد یبیترت

 د؟یماند ها یی کایآمر شیچقدر پ

ی بودم و آنجا کار م ها یی کایآمر شیماه پ 8

  یهم نم الیر کی. در سازمان که به ما کردم 

 کیهر ساعت کار  یبرا ها یی کایاما آمر داند،

آمدم  رانیبه ا یوقت نیهم ی. برادادند  یدالر م

ما  یبرا رانیآمدن به ا لبتها .پول داشتم یکم

که  یادیز غاتیتبل ترس داشت، خصوصاً با یکم

من  که  یطور  به کرد،  یم رانیا هیسازمان عل

نفر از برادرانم که ابتدا  0حداقل  کردم ی فکر م

 هوادار سازمان بودند، اعدام شدند.

 افراد متصل به سازمان واقعاً بدبخت هستند، آدم

قدر   هم آن جا، سازمان   شده از همه  رانده یها 

به ته خط  شیها  یسوسو جا ها  انتیواسطه خ  به

طلبان   جنگ زانیکه اآلن مجبور است آو دهیرس

 .شود فارس  جیخل وخیو ش کایآمر

مُرد   در ذهن ما بود، ۳۱که در سال  یسازمان آن

همه تالش و افتخارش  میو تمام شد و امروز مر

  آل کا،یطلب آمر  جنگ ندگانیاست که نما نیا

او  یها  النصره در مراسم سعود و داعش و جبهة

 .هم ندارند یشرکت کنند و راه برگشت

  یم نهیپول هز یکل د،یرا نگاه نکن شانیشعارها

 دهیها را بزنند، اما از درون پوس  حرف نیتا ا کنند

      ندارند. یا  ندهیو آ اند 

 خبرگزاری فارس                             
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 ابریشمچی 

ان سازم یو فعل نیشیپ یتمام اعضا انیدر م

 تیاز اهم «یشمچیخانواده ابر»خلق  نیمجاهد

برخوردار است. خانواده  یفرده ب منحصر

 ییها خانواده نیتعدادتر از پر یکی یشمچیابر

اند. اگرچه  سازمان درآمده تیهستند که به عضو

وجود دارند که با نفرات  زین یگرید یها خانواده

 شوند،ی م فیتعر نیمجاهد رهیدر دا ادیکم و ز

ها به مراتب کمتر از خانواده  فرات آنن یول

 .است یشمچیابر

از جداشدگان  یکی ،یسبحان نیمحمدحس

 یروزها»خلق در کتاب  نیسازمان مجاهد

 کندی جالب اشاره م دهیپد نیبه ا« بغداد کیتار

از  ی. ونامدی م «یلیفام یها هسته»و آن را 

 یبرا یعنوان مثال بارز به یشمچیخانواده ابر

 ،یشمچیابر یمهد": بردی ام من دهیپد نیا

 یعضدانلو و مهد می)دختر مر یشمچیاشرف ابر

اکبرزادگان  میمر ،یشمچیابر لهی(، جمیشمچیابر

(، یشمچیابر یو خواهرزاده مهد لهی)دختر جم

و  یشمچیابر یاکبرزادگان )خواهرزاده مهد یعل

 ی)همسر دوم مهد یابانیخ نای(، ملهیفرزند جم

 میسابق مرشوهر  و خواهر یشمچیابر

اکبرزادگان  میاکبرزادگان، همسر اول مر

دروغ  اتیبود که در عمل یابانیخ یمحمدعل

)خواهرزن  یابانیخ ایشد(، لع یقربان دانیجاو

)برادر  یشمچیابر نی(، حسیشمچیابر یمهد

که  یشمچیابر نی(، همسر حسیشمچیابر یمهد

را به خاطر ندارم، احمد وشاق )همسر  یاسم و

نفر از  3۶زادگان(. تا به حال اکبر میدوم مر

را در باال  یشمچیابر یلیهسته فام یاعضا

 نیام. تازه من نام فرزندان حس کرده یادآوری

 ".را به خاطر ندارم یشمچیابر

را  «یلیهسته فام» نیا یکه اگر بررس آن حال

 نیسازمان مجاهد کیدئولوژیتا قبل از انقالب ا

عضدانلو  میمر رینظ یافراد م،یخلق ادامه ده

(، معصومه عضدانلو یشمچیابر ی)همسر مهد

 زدخواهی(، مسعود ایشمچیابر یزن مهد )خواهر

(، محمود یشمچیابر ی)باجناق مهد یکرمان

 نیدر ا زی( و... نیشمچیبرزن ا عضدانلو )برادر

تمرکز و  نی. با توجه به ارندیگی م یهسته جا

 تیکه در عضو یشمچیکثرت نفرات خانواده ابر

خانواده  نیا تیاهم برند،ی به سر م نیمجاهد

خصوصاً آن که رده  ست؛ین یپوش قابل چشم

 اتیافراد در مدت ح نیاز ا یبرخ یالتیتشک

 باالخلق، همواره در سطوح  نیسازمان مجاهد

 .بوده است

 

 در خانواده 310۹در سال  یشمچیابر یمهد

در  31۳۳در سال  یآمد. و ایبه دن یزیتبر یا

دانشگاه  یندانشکده ف یمیش یرشته مهندس

از دانشگاه  یو 31۳8شد. در سال  رفتهیتهران پذ

 تیطور همزمان به عضو شد و به لیالتحص فارغ
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در سازمان  یخلق درآمد. و نیسازمان مجاهد

 کیدئولوژیا میمفاه نژاد فیتحت نظر محمد حن

 نیسازمان را آموخت و به سرعت با مواز

 لیدلبه  یشمچی. ابرافتیانطباق  یالتیتشک

ی و عل یباکر یبه همراه عل خصصش،رشته و ت

سازمان،  یمیدر گروه ش یقیمنتظر حق اصغر

مواد منفجره را  دیواحد تول کی جادیا تیمسئول

 یدر پوشش کارخانه پدرش موس ی. ورفتیپذ

 یانداز واحد را در کارخانه راه نیا ،یشمچیابر

از مواد منفجره سازمان را  یکرد و بخش مهم

 کیکریپ دیاس یها جمله بمب از رد؛کی م نیتأم

هزار و  0 یها که در طرح انفجار دکل در جشن

مورد استفاده قرار گرفت.  یساله پهلو ۳۶۶

 ۱و به  ریدستگ 31۳۶در آبان  یشمچیابر یمهد

انقالب  یروزیسال زندان محکوم شد. پس از پ

از زندان آزاد شد و به سرعت به  یمهد ،یاسالم

 اهلل تیآ اتیمان حبازگشت. در ز التیتشک

 تیخلق با آ نیرابط سازمان مجاهد یو ،یلقانطا

 یشمچیابر یدوره مهد نیبود. در ا یطالقان اهلل

و ارشد سازمان  یاز چند مسئول اصل یکی

 یمطبوعات یها که در مصاحبه شدی محسوب م

ی سازمان شرکت م یعموم یهای و سخنران

قجر عضدانلو ازدواج کرد که  میبا مر ی. وکرد

بود.  رفدختر به نام اش کیحاصل آن 

به  31۹۶خرداد  1۶و عضدانلو بعد از  یشمچیابر

انقالب  انیشدند. در جر یمتوار سیپار

عضدانلو از  می، مر31۹۳اول در سال  کیدئولوژیا

جدا شد و به عقد مسعود  یشمچیابر یمهد

 درآمد. یرجو

 

خواهر  ،یابانیخ نایبا م زین یشمچیابر یمهد 

سال از خودش  3۱که  یابانیخ یسکوچکتر مو

به  یشمچیابر یکوچکتر بود ازدواج کرد. مهد

 به عراق رفت و در تمام مالقات یهمراه رجو

حضور داشت. در  یصدام با مسعود رجو یها

مسئول روابط سازمان با عراق شد و  یبغداد و

 یحاتیو تسل یتدارکات ،یمال یها تیحما یتمام

ی ورت مص یو قیصدام به سازمان از طر

 یصلح شورا ونیسیکم سیرئ نی. او همچنگرفت

فروغ  اتیعمل انیمقاومت بود. در جر یمل

 ،یشمچیابر یمهد زین 31۹۱در سال  دانیجاو

و  اتیدر محور پنجم عمل ییمعاون محمود عطا

از سقوط صدام،  شیتهران بود. پ ریمأمور تسخ

از عناصر  یو تعداد یبه همراه رجو یشمچیابر

سفر کردند. در ژوئن  سیبه پارمورد اعتماد 

را به  یشمچیابر یفرانسه، مهد سی، پل0۶۶1

سازمان  ینفر از اعضا 3۹۶و  یرجو میهمراه مر

 لیضمانت تا تشک دیکرد و سپس با ق ریدستگ

 هم یشمچیابر یدادگاه از زندان آزاد شدند. مهد

و  نیمقامات گروهک منافق نیتراکنون از مهم

 .مقاومت است یمل یشورا
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 یشمچیابر نیحس

در  311۳در سال 

 یآمد. و ایتهران به دن

 یعلو رستانیدر دب

شد و از همان جا بود که با  لیمشغول به تحص

حسن  ،یخاموش دیس محسن دیس رینظ یافراد

 د،یوح یکاشان یمرتض ،یصادق، حسن طهماسب

صفت که از دوستان  ییخدا یو عل یعیمحمد رف

 یدرسه علوم النیالتحص از فارغ ای یشمچیابر

 بودند، آشنا شد. 

 یها هیو اطالع اتیبه نشر قیطر نیاز ا یو

سازمان  یدئولوژیو با ا افتی یسازمان دسترس

 ،یشمچیابر یکرد. البته مهد دایپ ییآشنا

دوست  ،یقیمنتظر حق اصغری برادرش و عل

 نیدر جذب او به سازمان مجاهد زیبرادرش ن

 تازه که عضو یشمچیابر نیخلق مؤثر بودند. حس

موفق شد از  شد،ی سازمان محسوب م ردوا

 یریساواک و موج دستگ 31۳۶ ورماهیضربه شهر

 .فرار کند نیمجاهد

 یدر رشته مهندس 31۳3در سال  یشمچیابر

 رفتهیدانشگاه تهران پذ یدانشکده فن کیمکان

به سرعت به  ،یمبارزات یشد؛ اما با ورود به فضا

و تظاهرات  یاسیس یها تیسمت فعال

جذب شد. به  یشاهنشاه میرژ هیعل ییشجودان

 یشمچیابر نیدر دانشگاه، حس لیموازات تحص

با مطالعه آثار  و رفتی م زیارشاد ن هینیبه حس

ی ها م آن لیو تحل هیبه تجز ،یعتیشر یعل

 .پرداخت

 یشمچیابر نیحس یها تیدوره فعال نیا در

شد و  شتریخلق ب نیسازمان مجاهد یبرا

 یعل رینظ یا افرادب یشتریب یهای همکار

 دیس ،یاصغر زارع، محمد لواسان صفت،یی خدا

 نیمحسن و حس ،یخاموشمحسن سید

رضا  ،یحسن طهماسب ،یعیمحمد رف اهکاله،یس

ی صورت م دیوح یکاشان یو مرتض یعبدالصمد

در دوران  یاقدامات و گری. از جمله دداد

سازمان  یها هیاعالم عیتوز ،ییدانشجو

فجار مقر گارد دانشگاه خلق پس از ان نیمجاهد

پس  نیهمچن ی( بود. وفیشر ی)صنعت امهریآر

 یها هیاعالم پور،ی زند مساریترور ت اتیاز عمل

کرد. سامان دادن  عیخلق را توز نیمجاهد

 اماتاقد گریاز د ییدانشجو یها تظاهرات

در دانشکده  اشیی در دوره دانشجو یشمچیابر

 نیبود. به اذعان و اعتراف خود حس یفن

آذر سال  3۹تظاهرات  انیدر جر یو ،یشمچیبرا

 تیو در حما یپهلو میرژ هیعل ییشعارها 31۳0

سر داده بود. به  «ینیدرود بر خم» رینظ امیاز ق

 دیو وح یخاموش محسن  دیس یریدنبال دستگ

 نیحس تی، هو31۳۳ دادافراخته در مر

. در شدی افشا م یخاموش یاز سو زین یشمچیابر

 31۳۳آذرماه  0۳در روز  یچشمیابر نیحس جهینت

 یسال سوم دانشکده فن یکه دانشجو یدر حال

 .شد ریبود، دستگ

برخالف عموم  یشمچیابر نیزندان قصر، حس در

به  یثمیم  -ی رجو یراه در دو نیبدنه مجاهد

جذب شد و در  یثمیاهلل م لطف التیتشک

که  یتا زمان یقرار گرفت. و انیجر نیا تیمرکز

پس از  یمدت یو حت بردی مدرون زندان به سر 
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 یثمیخود را در گروه م تیاز زندان فعال یآزاد

از گروه  یشمچیابر نیحس یور دنبال کرد. دنباله

از  ییپس از رها یباعث شد تا اندک یثمیم

مواجه شود.  یبا برخورد برادرش مهد یزندان، و

 ییجز جدا یزیبرخورد برادر بزرگ، چ نیا جهینت

به  وستنیو پ یثمیم اهلل از گروه لطف نیحس

مسعود  یخلق به زمامدار نیسازمان مجاهد

 …نبود یرجو

در بدو ورود به سازمان  یشمچیابر نیحس

 گریآن که همچون د یخلق، به جا نیمجاهد

 د،یمایرا بپ یمراتب هوادار وارد سلسله افراد تازه

 ییهاه قرار گرفت؛ رد« عضو»در رده  کبارهیبه 

ی ها تالش م مدت دیبا نیمجاهد گریکه د

تا به آن دست  نمودندی و جلب اعتماد م کردند

 نگیدوپ نیا نیکه حس تواضح اس . البته پرابندی

 نیبود. حس« برادر بزرگ» ونیرا مد یالتیتشک

سازمان رفت.  یابتدا به بخش نظام یشمچیابر

 یاسالم یاو در قبال جمهور یحضور جد نیاول

در  نیدانست که حس هیامجد نگیتیم توانی را م

در  ،«یفرماندهان نظام نیاز معاون یکی»قالب 

و دامن زدن به زد و خوردها نقش  یریدرگ جادیا

 نیحس یها تیفعال گریکرد. از د فایا یمؤثر

رصد  ،یتیامن -یدر بخش نظام یشمچیابر

 یهاه بود که ماحصل آن جزو یخارج یوهایراد

 .بود وهایموج راد یتحت عنوان رو

 به نهاد دانش یشمچیابر نیحس 31۳8سال  در

نهاد، تحت  نیمنتقل شد و در شور ا یآموز

 نیا غاتیمسئول تبل ،یفاضل مصلحت تیمسئول

، سازمان 31۹۶خرداد  08نهاد شد. در روز 

 یخلق به بهانه حمله به خانه پدر نیمجاهد

 0۳شماره  ینظام -یاسیس هیاطالع ،یشمچیابر

 نیمجاهد یآن آغاز فاز نظام یرا صادر کرد و ط

را اعالم نمود. بعد از  یاسالم یجمهور هیلع

و آغاز فاز مسلحانه  31۹۶خرداد  1۶غائله 

 فیوظا یبه سو یشمچیابر نیسازمان، حس

 31۹۶در مهرماه سال  یحرکت کرد. و ینظام

سازمان شد و  ژهیو یروهاین یالتیمسئول تشک

 نیقرار گرفت. ا ییرایکت یمهد تیتحت مسئول

مسئوالن سازمان  نیباالتر ازجمله رده د،افرا

بودند که هنوز از کشور خارج نشده بودند و از 

را برعهده  یداخل یروهاین یفرمانده کینزد

زهرا  زین یشمچیابر نیداشتند. همسر حس

« معصومه»نام داشت که با نام مستعار  انیگوهر

حضور داشت و با او در  نیمجاهد التیدر تشک

 مختلف حاضر بود. به گفته یمیت یها خانه

 نیحس رشده،یدستگ نیاز مجاهد یبرخ

سال  وریتا شهر 31۹۶از خرداد سال  یشمچیابر

عوض کرده بود تا  یمیخانه ت نی، چند31۹3

از آغاز فاز  یعنیشود؛  ریو دستگ ییمبادا شناسا

 .تا زمان فرار از کشور نیمجاهد ینظام

 یها دوره با نام نیدر ا یشمچیابر نیحس

، «مترح»، «محمود»همچون  یمستعار

 یستیاقدامات ترور« ابر نیحس»و  «رزادیش»

کرد. به  تیریو مد یسازمان را فرمانده ژهیو

 نیبخش، حس نیا رشدگانیاعتراف دستگ

 رینظ ییها اتیعمل تیریو مد هیتوج یشمچیابر

 ممرد ندهیبشارت، نما یتق محمد دیترور شه

و سرهنگ  یاسالم یدر مجلس شورا رمیسم

 یست وقت شهربانسرپر ،یحجاز میابراه دیس
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را شخصاً انجام داده بود. در  یاسالم یجمهور

بخش  اتیعمل نیتر اما معروف انیرانیاذهان ا

 اتیعمل»تحت عنوان  یاتیسازمان، عمل ژهیو

 و دلخراش نیتر از خشن یکیبود؛  «یمهندس

 .تیبشر خیاقدامات تار نیتر

 یدیو کل یآنچه مهم است، نقش محور …

امکانات و  هیهچه در ت یشمچیابر نیحس

شکنجه  تیریو چه در مد اتیعمل یبانیپشت

خانه  کی یشمچیابر نیحس ،است. در مرحله اول

شکنجه  یامن برا یتا به محل دیتدارک د یمیت

 گاه در خانه شکنجه نیشود. ا لیپاسداران تبد

از  ،یبهار قرار داشت. مهران اصدق ابانیدر خ یا

خود  در اعترافات ینظام ژهیفرماندهان بخش و

گفت:  یمیخانه ت نیا یانداز درباره نحوه راه

در  یو مسعود قربان منبود که  ۹3 رماهیت یحوال»

 یشمچیابر نیجمالزاده با حس ابانیدر خ یا خانه

که  یبند . پس از جمعمیداشت یالتینشست تشک

را به ما  یدیاز گزارشات کار ما کرد، خط جد

 یروبعد  من دیخط ما با نیارائه داد که طبق ا

 یشکنجه انرژ قیمسأله کسب اطالعات از طر

 موردکه در  یحاتی. پس از توضمیگذاشت یم

 ابانیخط به ما داد، قرار شد خانه خ نیا لیتحل

 معدن یو به دنبال آن مصطف میبهار را آماده کن

بهار را به همراه محمدرضا  ابانیخانه خ شهیپ

 نیا. ... شد هیشکنجه ته لیکرد و وسا یریصداگ

 یفرع یها از کوچه یکیبهار در  ابانیه در خخان

 که نیخلوت قرار داشت و قبل از ا یا در منطقه

 نیحس یمیالنه ت م،یگاه کن آنجا را شکنجه

به  بهشتیارد 30بود که بعد از ضربه  یشمچیابر

خانه هم  نیا دادندی احتمال م که نیخاطر ا

کرده بودند و  یبخورد، خودشان آنجا را خال ضربه

حمدرضا را در آن خانه گذاشته بودند و فقط م

مشخص شد که آنجا لو نرفته، آن را در  یوقت

 ....«میگاه کن ما گذاشتند تا آنجا را شکنجه اریاخت

 

 

 

 

 یطالب طاهر دانیشه شیدر ربا ن،یبر ا عالوه

 دو نفر از پاسداران شکنجه ،یلیرجلیو محسن م

 نیحس یباز هم رد پا ،یمهندس اتیشده در عمل

 مشاهده است.  قابل یشمچیابر

 یشمچیدو پاسدار از مقابل مقر ابر نیدر واقع ا

 میمستق یها بر دخالت عالوه... ربوده شدند

شکنجه، از آنجا که در  یدر ماجرا یشمچیابر

 ژهیو یروهاین یالتیمسئول تشک یزمان و نیا

اقدامات با  نیا یخلق بود و تمام نیمجاهد

 یشک یجا ،گرفتی دستور فرمانده صورت م

و موارد  اتیجنا نیا یتمام تیکه مسئول ستین

 پیکرهای سوخته سه شهید
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 ییمحمود عطا ،ییرایکت یمشابه برعهده او، مهد

 .مسئوالن بود گریو د

بود که  ییکارها نیشکنجه از جمله آخر اتیعمل

موفق شد در داخل کشور انجام دهد.  یشمچیابر

به  یشمچیابر نیبا ابالغ خط خروج سازمان، حس

که هنوز  نیمجاهد یباال ردهعناصر  گریهمراه د

از  یاز کشور خارج نشده بودند، به صورت قاچاق

 یپس مبارزه با جمهور نی. از اختندیمرزها گر

فرانسه و عراق  رینظ ییدر خاک کشورها یماسال

 .شدی دنبال م

 کیدئولوژیانقالب ا انیو در جر 31۹۳سال  در

قجر عضدانلو،  میخلق، مر نیاول سازمان مجاهد

 یسابقه سازمان و همسر مهد عضو با

 ییسایاز همسرش جدا شد و در کل ،یشمچیابر

 میدرآمد. مر یبه نکاح مسعود رجو سیدر پار

 یدفتر مسعود رجو سیاز آن رئ شیعضدانلو پ

از  یرعادیغ یموجزمان بود که  نیبود. در ا

 یبه سو نیمجاهد یها شیو ستا ها سیتقد

 امیپ از همه تر بیروانه شد. عج میمسعود و مر

 نینور ا»بود:  یبه مسعود رجو یشمچیابر یمهد

 نی. تو همدیمان تاب به همه کیدئولوژیحرکت ا

[ گفت، الاقل از یکه ]مسعود رجو ییهاه کور

چرک و کثافتمان ذوب  یلی. خمیکنارش رد شد

براق شد... حمد و سپاس  مانیدئولوژیشد و ا

را توسط مسعود  نیما مجاهد یرا که تمام یخدا

ی راه رهنمون شد که ب نیبه ا میط مرو توس

 یجز ضاللت و گمراه یاگر نبود، ما راه شک

 .«مینداشت

و  ینگار از قافله نامه زین یشمچیابر نیحس

و مسعود عقب نماند و خطاب به  میمر سیتقد

آرزو »...برادر سابقش نوشت:  زن ،یرجو میمر

و به  میای[ و مسعود بمیبار نزد تو ]مر کیدارم 

در مقابلتان  میانقالب عظ نیچمداران اعنوان پر

بزنم اشهد ان ال اله اال اهلل و  ادیزانو بزنم و فر

 .«ان محمداً رسول اهلل اشهد

نسبت به  یشمچیابر نیرابطه با واکنش حس در

 کیدئولوژیسازمان پس از انقالب ا نینو یرهبر

اسالم »در کتاب  انیآبراهام رواندیاول، 

برادر  ،یشمچیابر نیحس: »سدینوی م «کالیراد

تهران،  یو معاون بخش نظام یکوچکتر مهد

یی از رضا یکیبود که  دهیاظهار داشت خواب د

به او نشان داده که  را یدیجد تیکارت هو ها

انقالب  خیدر آن با تار شده دیتولد ق خیتار

 .«بوده است کسانی کیدئولوژیا

ساختار  ک،یدئولوژیمرحله اول انقالب ا در

دگرگون شد و در ساختار  زیمان نساز یالتیتشک

 یعضو اصل»در رده  یشمچیابر نینام حس د،یجد

بود  امیا نی. در همشودی مشاهده م «تیمرکز

قوت  نیمجاهد یدرون سازمان یها که زندان

دار و مشکوک به زندان  گرفته بود و افراد مسأله

یی بازجو نیتر و تحت سخت شدندی انداخته م

 ،یعقوبی زی. پرورفتندگی ها قرار م و شکنجه ها

 که از جمع آن نیو مسن مجاهد یمیاز افراد قد

از  یکیرا  یشمچیابر نیها جدا شده است، حس

واقع در منطقه  ،«وریمقر غ»زندان  یسربازجوها

 .ماووت عراق عنوان کرده است
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به  دانیفروغ جاو اتیعمل انیبعد و در جر یچند

 یبرا یشمچیابر نی، نام حس31۹۱مرداد  خیتار

با نام مستعار  ی. وخوردی به چشم م گریبار د

داشت و  اریدر اخت ینظام پیت کی« کاظم»

دار  را عهده« جماران ریحمله و تسخ» فهیوظ

 اتیدر عمل نیبود. البته پس از شکست منافق

و  یاسالم یارتش جمهور داران،متقابل سپاه پاس

و معدود  یو ،یانقالب اسالم یها تهیکم

شدند.  ینینش ن مجبور به عقبسازما ماندگانیباق

ها و در مقاطع مختلف  سال نیدر طول ا

 د؛ایننمی م انیرخ ع شیکم و ب های شمچیابر

 دهندی نشان م یمجاهد خود یمایدر س یگاه

. البته سندینوی و گزارش م ادداشتی یو گاه

هسته  یاعضا گریاز د یشمچیابر یمهد تیفعال

به  نتوای خصوص م نیاست. در ا شتریب یلیفام

اشاره  یمختلف و یها ها و نشست کنفرانس

 حاتیتسل دیساخت و تول کردی کرد که تالش م

 .القا کند های را به غرب رانیا یاز سو یاتم

 

 یشمچیابر نیحس 318۳مهر  ۱در روز  سرانجام

گروهک در  نیاز بازماندگان ا گرید یو تعداد

 یروهاین یهاه در اثر حمله خمپار یبرتیکمپ ل

کشته شدند و به پرونده  المختار شیج یعراق

ی زده شد. البته گفته م یانیها مهر پا آن اهیس

خلع رده شده  یشمچیابر نیاز آنجا که حس شود

 قرار گرفته بود، پس از خمپاره ببود و مورد غض

 یجان سالم به در برد؛ ول یو ،یبرتیباران کمپ ل

را به قتل رساندند تا هم به  یخود و ن،یمنافق

 و هم مخزن ندیفزایب« مجاهد یشهدا»آمار 

 .ببندند شهیهم یاالسرار سازمان را برا

 خبرگزاری دفاع مقدس
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ها و چگونگی تالش مجاهدین برای ضربه زدن به نظام   انگلیس با پخش مستندی درباره فعالیت ۳شبکه 

گیرانه داخلی درحال انقراض  ن سختکند که اعضای این گروه به دلیل قوانی جمهوری اسالمی ایران، عنوان می

 .هستند

خبرنگار این شبکه تلویزیونی برای تحقیق درباره فعالیت مجاهدین به کشور  'لیندزی هیلسام'در این مستند 

 .کند تا از اردوگاه تازه تأسیس این گروهک گزارش تهیه کند آلبانی سفر کرده و تالش می

تر برای  ای روستایی واقع در خارج از شهر مانز بوده که پیش طقهبراساس این گزارش، اردوگاه مجاهدین در من

هجویان مورد استفاده قرار گرفته است. این اردوگاه اکنون حدود دو هزار و پانصد عضو  نگهداری آوارگان و پنا

 .های امنیتی دولت آلبانی قرار دارد داده و تحت حفاظت دستگاه  مجاهدین را در خود جای

وجه در این گزارش زمانی است که خبرنگار شبکه چهار انگلیس برای تهیه گزارش به اردوگاه ت از نکات قابل

شود. وی حتی پس از ارائه کارت خبرنگاری خود  های آلبانی مواجه می مجاهدین رفته و با برخورد خشن مقام

 .شود اجازه ورود به داخل کمپ را پیدا نکرده و به جاسوسی متهم می

توان به اردوگاه  پرسد: اما اینجا آلبانی است و درک این مساله که چرا نمی ر با تعجب میخبرنگار شبکه چها

نزدیک شد دشوار است. وی ادامه داد که براساس تدابیر امنیتی، غیر از اعضاء این گروهک سایر افراد قادر به 

 .نزدیک شدن تا شعاع چند صد متری اردوگاه نخواهند بود

ف نهایی مجاهدین را ضربه زدن به جمهوری اسالمی ایران عنوان کرده و اضافه انگلیس هد ۳گزارش شبکه 

جمهوری آمریکا سیاست ضد ایرانی کاخ  کند که آنها از طریق پرداخت رشوه به نزدیکان دونالد ترامپ رئیس می

اخ سفید هایی از اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی ک کنند. این گزارش با پخش بخش سفید را طراحی می

دهد که او تأکید کرده است: سیاست کاخ سفید بایستی تغییر  در نشست سال گذشته مجاهدین نشان می

 .حکومت در ایران باشد

 هستند  انقراضمجاهدین در حال 

http://irandidban.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/17043-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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اصطالح دینی است که از طریق   افزاید که این گروه تروریستی یک نحله به این گزارش در ادامه می

گروه همچنین افرادی که قوانین را زیر پا  دهد. این شستشوی مغزی اعضاء خود سلفی گری را رواج می

 .کنند گذاشته زندانی می

شود که اعضاء این گروه با حضور  مرور جنگ ایران و عراق پرداخته و یادآور می  بخش دیگری از این مستند به

ها  انیرو به گفته شبکه چهار انگلیس، ایر اند. از این  در صف سربازان رژیم بعث علیه کشور خود مبارزه کرده

 .کنند کار تلقی می این افراد را خیانت

های  دهد که چگونه اعضاء این گروهک تروریستی از طریق فضای مجازی و شبکه این گزارش نشان می

کنند تا وانمود شود که مردم داخل ایران طرفدار  اجتماعی به جوسازی علیه ایران در داخل پرداخته و تالش می

 .اند ت به اعتراض زدهسرکرده این گروهک بوده و دس

وگو با شبکه چهار انگلیس عنوان  تر در این گروهک فعالیت داشته در گفت فردی با نام مستعار حسن که پیش

هایی در حمایت از این گروه تروریستی بوده  های تقلبی و ترند کردن پیام کرد که مسئولیت او ایجاد حساب

 .است

 .ردم ایران حامی سرکرده این گروه )مریم رجوی( هستنداو گفت: هدف ما این بود که نشان دهیم م

کند که گروه مجاهدین بیشتر از آنکه برای جمهوری اسالمی ایران یک تهدید  این گزارش در پایان اشاره می

انگلیس اعضای این گروه پا به سن گذاشته و نسل  ۳رود. به گفته شبکه  باشد برای خودش تهدید به شمار می

 .خواهد بودجدیدی در کار ن
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 بینند المنار فلسطین: عناصر سازمان مجاهدین خلق در اسراییل آموزش می

ای گروهک تروریستی منافقین در شماری از کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و اعض

 .بینند تعدادی از اردوگاههای اختصاصی در عربستان آموزش می

در شماری از کشورهای  اعضای گروهک تروریستی منافقین :روزنامه المنار فلسطین در مطلبی نوشت 

 .اختصاصی در عربستان آموزش می بینندو تعدادی از اردوگاههای  رژیم صهیونیستی غربی،

ایگاه اینترنتی روزنامه المنار فلسطین با اعالم این خبر نوشت: سازمان مجاهدین خلق )گروهک تروریستی 

منافقین( یکی از باندهای تروریستی است که در خدمت قدرتهای شرور و در صدر آنها آمریکا و اسرائیل است. 

سالها نقش آفرینی کثیف خود از شعارهای فریبنده و دروغین استفاده می  این باند برای سرپوش گذاشتن بر

 کند. این باند تروریستی علیه شماری از اهداف ایرانی عملیات تروریستی انجام داده است و هر از چند گاهی نیز 

 

نان و با پولهای علیه سیاستها و مواضع ایران، کنفرانسهای تحریک آمیز به نفع آمریکا و اسرائیل و زیر نظر آ

 .برخی از کشورهای عربی منطقه به خصوص رژیم سعودی برگزار می کند

المنار فلسطین به تازگی به گزارشهایی دست یافته است که فاش می کند عناصر این باند در برخی کشورهای 

ی غربی و اسرائیل و نیز برخی اردوگاههای اختصاصی در عربستان آموزش می بینند. برخی هسته ها

تروریستی این باند به شماری از کشورها رفت و آمد می کنند و با برگزاری تظاهرات و اعتراضاتی که تأمین 

 .مالی اش به عهده سازمانهای اطالعاتی این کشورهاست ، علیه ایران اقدامات تحریک آمیز انجام می دهند

ز مسئوالن امنیتی اسرائیلی در داخل خاک در این گزارشها آمده است برخی از سران این باند بارها با شماری ا

فلسطین اشغالی و خارج آن دیدار کرده اند. این گزارشها نشان می دهد باند تروریستی موسوم به مجاهدین 

خلق )گروهک تروریستی منافقین( به طور مداوم در حال همکاری و هماهنگی با برخی باندهای دیگر برای 

 پشتیبانی اسراییل از سازمان مجاهدین خلق  .یران استاجرای عملیات خرابکارنه در خاک ا

https://www.yjc.ir/fa/news/6673415/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF
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حضور مجاهدین خلق در آلبانی مذاکرت پیوستن این کشور به اتحادیه 

 اروپا را دچار مشکل کرده است

 حضور منافقین زنگ خطر را برای آلبانی به صدا در آورده است 

 

 به بااشاره ، رویو پالتیکس ورلد نویسنده

 عربستان و آمریکا با ایران رویارویی

 دولت بلندپایه مقامات حمایت و سعودی

 این حضور منافقین، گروهک از ترامپ

 ترین خطرناک ازجمله» را آلبانی در گروهک

ه در آن این کشور ناخواست که کند می توصیف «جهان در حاضر حال ژئوپلیتک های بحران

 قرار گرفته است.

رویو در گزارشی  پالتیکس الملل پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان، نشریه آمریکایی ورلد گزارش سرویس بین به

به حضور رودی جولیانی، وکیل شخصی ترامپ در آلبانی برای سخنرانی در گردهمایی ساالنه منافقین  بااشاره

ای که دولت ادی راما با آن  سیاسی بغرنج آلبانی و مشکالت عدیده در تیرانا و همزمانی این رویداد با وضعیت

 کند، درباره تبعات ادامه حضور این گروهک در آلبانی هشدار داده است. پنجه نرم می و دست

ان و  ان نویس سی المللی و ستون قلم فریده قتیس، تحلیلگر مسائل بین ژوالی به 38این مقاله که در تاریخ 

نتشر شده است، بااشاره به رویارویی ایران با آمریکا و عربستان سعودی و حمایت مقامات پست، م واشنگتن

 ترین خطرناک ازجمله» را حضور این گروهک در آلبانی بلندپایه دولت ترامپ از گروهک منافقین،

 ت.ر آن قرار گرفته اسد ناخواسته کشور این که کند می توصیف «جهان در حاضر حال ژئوپلیتک های بحران

قرار دارد که در مواردی به « عیار بحران سیاسی تمام»حاضردر دل یک  اعتقاد نگارنده این مقاله، آلبانی درحال به

به تالش نافرجام  انداز روشنی برای آن متصور نیست. فریده قتیس بااشاره اعمال خشونت منجر شده و چشم

نویسد بحران داخلی  ی پیوستن به اتحادیه اروپا، میوچندساله آلبانی، درجایگاه یکی از اعضای ناتو، برا چندین

افزاید مشکالت گریبانگیر  باره می کند. وی دراین حال حاضر در آلبانی رسیدن به این هدف را دور و دورتر می

دنبال سوءاستفاده از یک  آلبانی، این کشور را به هدفی مطلوب برای بازیگران مخرب تبدیل کرده است که به

 اند. زده و بحران کشور متزلزل

رویو معتقد است میزبانی از گروهک منافقین آلبانی را در کانون توجه ایران قرار داده  پالتیکس نویسنده ورلد

به شرایطی که آلبانی در آن قرار دارد، زنگ خطر را برای این کشور به صدا در  است و این موضوع باتوجه

از آن و از  کارآمدن ترامپ، درحالی که پیش  منافقین پس از رویشدن  به از انزوا خارج  آورد. وی بااشاره می

http://www.worldpoliticsreview.com/
https://iran-interlink.org/wordpressfa/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d9%85%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7/
https://iran-interlink.org/wordpress/?p=9539
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نویسد حمایت مقامات بلندپایه  گیر شده بود، می المللی گوشه هنگام انتقال به آلبانی این گروهک در سطح بین

ویژه جان بولتون و جولیانی از منافقین، بدون شک توجه تهران را به شرایط سیاسی خطرناک  دولت ترامپ به

 کند. ر آلبانی جلب مید

کند:  گونه توصیف می گریبان است، این به ای را که دولت ادی راما با آن دست فریده قتیس شرایط بحرانی

 با و شدند خارج پارلمان از مخالف احزاب که زمانی شد، بحران وارد جاری سال اوایل در دولت آلبانی»

یافته، خواستار  نتخابات و ارتباط با جرایم سازماند، اعمال نفوذ در افسا به راما ادی وزیر نخست کردن متهم

که  های پارلمان را از آن خود دارد، درحالی استعفای او شدند. حزب سوسیالیست مرکزی راما اکثریت کرسی

های  مخالفان از احزاب چپ و راست تشکیل شده اند. از زمان پایان حکومت کمونیستی، فساد در همه دولت

های اروپایی برخوردار  ت، اما راما تا حد زیادی از حمایت ایاالت متحده و بسیاری از دولتآلبانی وجود داشته اس

 «گذارند.[ دلیل بر فساد او سرپوش می این   است ]و به

از افشاگری بیلد با انتشار یک نوار صوتی از راما که از   ها در تیرانا در ماه گذشته و پس نوشته قتیس، تنش به

پرده  0۶3۹های مجرم برای دستکاری در انتخابات  چینی با گروه سیالیست در توطئهنقشه او و حزب سو

ها مانع از آن  هایش منکر این اتهام شدند، اما انکار آن حزبی داشت، به اوج خود رسید. اگرچه راما و هم برمی

کتل مولوتوف و پلیس ها به خیابان بریزند و جنگی خیابانی میان معترضین از یک سو با کو نشد که مخالفان آن

 پاش در گرفت. از سوی دیگر با ماشین آب

ان با  ان کننده سابق سی این خبرنگار و تهیه

شده توسط شورای  االجل تعیین اشاره به ضرب

گیری در خصوص آغاز  اروپا برای تصمیم

مذاکرات الحاق آلبانی به اتحادیه اروپا در اکتبر، 

ان دهد که زم به دولت این کشور هشدار می

رفتن است. وی به  از دست ها درحال  برای آن

های  کند که جنگ مقامات آلبانیایی گوشزد می

چینی با باندهای مجرم همگی شواهدی است دال بر صحت  خیابانی، دستکاری در انتخابات و توطئه

به اتحادیه  گوید وضعیت دموکراسی در آلبانی بلوغ و پایداری الزم را برای پیوستن هایی است که می دیدگاه

کند آلبانی باید به تمام این مخاطرات، منافقین و خطر پاسخ  اروپا پیدا نکرده است. قتیس در پایان تصریح می

 متقابل احتمالی از سوی ایران را بیافزاید.

  

 

 

 

https://iran-interlink.org/wordpressfa/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%B1/
https://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/07/MEK-Terrorists-Iraq-Albania-Edi-Rama-Saddam-Hussain.png
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تروریست ها به دلیل جهالت مفرط و منافع  

سطحی، سازمانی و مقطعی که در اختیار دارند 

رنوشت شومی در انتظارشان است و جملگی نزد س

اربابان شان تاریخ مصرف مشخص دارند. ابوبکر 

البغدادی، یکی از آن ها و آخرین تروریستی بود 

که تاریخ مصرفش تمام شده و باید قربانی 

 .شد می "قدرت و سیاست"

در یک  0۶38اکتبر  0۱دونالد ترامپ روز یکشنبه 

اه وزیر دفاع، کنفرانس خبری گفت که به همر

فرماندهان ارتش و دیگر مقامات آمریکا عملیات 

کشتن رهبر داعش را به صورت زنده دنبال کرده 

 است.

 ۳8ابوبکر البغدادی اهل بغداد که زمان مرگش 

سال سن داشت رهبر گروه داعش)دولت اسالمی 

عراق و شام( بود و او در روستای بریشا در استان 

آمریکا کشته شد. ادلب به دست نیروهای ویژه 

این محل با مرز ترکیه فاصله زیادی ندارد. این 

بخش از خاک سوریه در کنترل شورشیان مسلح 

سوری است که از پشتیبانی ترکیه برخوردار است 

و ارتش ترکیه در این منطقه پست دیدبانی دارد. 

داعش در این سرزمین هیچگاه حضور نداشته و 

آن بایستی راهی ابوبکر البغدادی برای رسیدن به 

 دراز را از دل نیروهای دشمن طی کرده باشد.

ابوبکر البغدادی، تنها تروریست تاریخ مصرف تمام 

شده نیست و آخرین آن ها نیز نخواهد بود. در 

گذشته ای نه چندان دور تروریست های دیگری 

همچون اسامه بن الدن، صدام حسین، معمر 

ی که اکثر قذافی و کسانی دیگر کشته شدند در حال

آن ها مثل عبداهلل اوجاالن می توانستند زنده 

 بمانند.

 

 

 

 

 سرنوشت تروریسم

https://iran-interlink.org/wordpressfa/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3/
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از به دام افتادن و مردن ابوبکر البغدادی که توسط 

افرادی در عراق ردیابی و لو داده شد می توان 

تحلیل کرد و به این نتیجه راسخ رسید که 

البغدادی دارای توانمندی های سیاسی و نظامی و 

ه چنین بی جربزه و ترسو تشکیالتی نبود اما او ک

بود و هنگام مرگ در حین فرار می گریست و 

کودکانی را با خود به کام مرگ فرستاد، چه کسی 

و کسانی به او دالر و سالح و قشون و ساز و برگ 

می دادند تا همزمان در خاورمیانه در اروپا نیز 

بجنگد، چه کسی و کسانی برای او پول و سالح 

اتش را که غالباً از اروپا و از تهیه می کردند و نفر

طریه ترکیه ارسال می شدند، کدام دست های 

مرئی و نامرئی و به دنبال کدام منافعی در منطقه 

 بودند که البغدادی را تا امروز زنده نگهداشتند؟

ابوبکر البغدادی بنا به گفته نیروهای عراقی و 

کردی مدت ها یعنی حدود یک ماه در دام بود و او 

حتی می توانست دستگیر شود و زبان به به را

اعتراف بگشاید و شرکاء و اربابانش را به اصطالح 

لو بدهد اما او همانند تروریست های دیگر 

همچون صدام حسین و اسامه بن الدن و مسعود 

رجوی و دیگران، به راحتی کشته شد و از دسترس 

 عموم خارج شد.

ها را  با این وجود اما یک جنبه مثبت در تروریست

نباید فراموش کرد، همان طور که کشتند خود نیز 

کشته شدند اگرچه یکی از آن ها به مثابه البغدادی 

و صدام حسین و اسامه بن الدن، نیز کشته نشد 

بلکه پا به فرار گذاشت و ظاهراً از مرگ گریخت 

اما مرگ او را رها نکرد. آنان که مسعود رجوی را 

میشه فرار به پیش، می شناسند می دانند که او ه

کارش بود. او به خاطر این که نزد نیروهایش خود 

را شجاع جلوه دهد، دائماً از عاشورای حسینی دم 

می زد و نیروهایش را در بزنگاه حادثه از عاشورا 

می ترساند. اما زمان گذشت و دستش برای 

همگان رو شد همان طور که تحلیل و تفسیرمان 

ریست ها درست از آب در مورد سایر و عاقبت ترو

 درآمد.

جالب این جاست، اسامه بن الدن که یک عرب 

وابسته به آمریکا و کشورهای عربی بود، به همان 

شکل و منظوری کشته شد که ابوبکر البغدادی، 

کشته شد. اسامه بن الدن که هشت سال قبل در 

پاکستان و در تور امنیتی به سر می برد در 

اوباما از حزب راستای انتخاب مجدد حسین 

دموکرات و برای ریاست جمهوری دوم، به صورت 

نمایشی به قتل رسید و امروز نیز ابوبکر البغدادی 

که در نزدیکی مرز ترکیه در محاصره به سر می 

برد در راستای انتخاب مجدد دونالد ترامپ از 

حزب جمهوریخواه و برای نوبت دوم ریاست 

وزی جمهوری، به صورت نمایشی و حصول پیر

 مسخره به قتل رسیده است.

تروریست های دیگر که هم اکنون در رکاب آمریکا 

در راستای منافع جنگ طلبانه آن ها علیه منافع ملی 

و مردم شان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، می 

بایست مرگ اسامه بن الدن و ابوبکر البغدادی، را 

درس عبرت بگیرند وگرنه روزی فراخواهد رسید که 

نیز در راستای منافع سیاسی و نظامی و جنگ  آنان

 طلبانه و قدرت طلبانه آمریکا قربانی شوند.
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