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 ابراهیم خدابنده 

را در شرایطی آغاز کردیم که امکان دیدار حضوری با خانواده ها در استان ها به دلیل شررای  سرخت بیمراری     1699سال 

 ناشی از ویروس کرونا فراهم نبود و ارتباطات توس  تلفن یا در فضای مجازی صورت می گرفت. 

ند نگرران عییریان گرفتارشران در فرقره     که نگران وضعیت خود در خصوص شیوع این بیمراری باشر   خانواده ها بیش از آن

 تروریستی رجوی در آلبانی بودند. خبرهای ناراحت کننده ای در این خصوص می رسید که بر نگرانی خانواده ها می افیود. 

انجمن نجات و خانواده ها به اشکال مختلف از قبیل ارسال نامه برای مقامات سازمان بهداشرت جهرانی در ایرران و آلبرانی     

نشان داده و نگرانی خود را ابراز نمودند. سؤال این بود که آیا کنترلی از نظر بهداشتی بر اردوگاه بسرته و دورافتراده    واکنش

 مجاهدین خلق وجود دارد؟ 

در سایت مبتذل خرود موسروم بره     99فروردین  3ابراز نگرانی خانواده ها البته به مذاق فرقه رجوی خوش نیامد و در تاریخ 

وقتری    که قبل از هر چیی رسواگر شخص رجوی است در این خصوص به سروز و گرداز پرداخرت. معمرو       "رایران افشاگ"

 موضوعی از جانب مقامات آلبانیایی روی میی سازمان می رود به این شکل واکنش نشان می دهد. 

و طرح شکایت در مراجع حقوق  این مدت؛ نامه نگاری خانواده ها در استان های مختلف با ارگان های اروپایی و بین المللی

بشری همچنان ادامه داشت. ارسال این نامه ها در مواردی موجب شد تا اعضای داخل فرقه اجازه یابند با خانواده های خود 

ارتباط بگیرند و از آنان بخواهند که ارتباطشان با انجمن نجات را قطع نمایند. آنان بر اساس آنچه از فرقه رجوی به آن هرا  

 شده بود تالش داشتند شرای  خود را مطلوب جلوه دهند حال آن که به هیچ وجه چنین نبود.  دیکته

پویش امضاگیری خانواده ها خطاب به دولت آلبانی فعال گردید که خواستار ایجاد شرایطی بررای   99اردیبهشت  1در تاریخ 

امضا داشت  11111ر بعد از گذشت دو هفته بیش از ارتباط با عیییانشان در داخل اردوگاه فرقه رجوی شده بودند. این طوما

 بار به اشتراک گذاشته شد.  1511و بیش از 

فعالیت خانواده ها در تمامی استان ها و حتی در اقصی نقاط جهان شگفت انگیی بود. به واقع خانواده بیرگ نجرات حتری در   

ش به نمایش گذاشته و سران تروریست فرقه را به شرای  محدود شدن ارتباطات فیییکی موجودیت بیرگ خود را در این پوی

 وحشت انداختند. 

 با خانواده ها سخنی 
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در مطالعات فرقه ای مطرح می شود که فرقه ها اساسا  برنامه جذب نیرو را معطوف به خانواده، دوستان و آشرنایان اعضرای   

خود می کنند. علت آن است که این جذب بر اساس مسائل عاطفی می تواند صورت گیرد و فرد صرفا  به دلیل تعلق خراطر  

 خود به فردی در درون فرقه، جذب شود. 

، برخی خانواده ها از حضور فرزندان خود در اردوگاه مجاهدین خلق در 1623ل سقوط صدام حسین در عراق در سال به دنبا

این کشور از طریق نجات یافتگان مطلع شده و عازم عراق گردیدند. رجوی به خیال این که اعضا خواهند توانسرت خرانواده   

متوجه شد که عواطف خانوادگی که او برایش کیسه دوخته بود عکر    هایشان را جذب نمایند اجازه دیدار داد اما خیلی زود

 عمل کرده و موجب فرار عضو مغیشویی شده از فرقه می شود. 

انجمن نجات با افشای ماهیت فرقه رجوی در میان خانواده ها امکان جذب در این حوزه را مسدود کرد و فی الواقع مرانع از  

ا  باعث نجات آنان گردید. هیاران امضایی که پای طومار انجمن نجات نقش بسته اسرت  به دام افتادن این قشر شده و نهایت

قبل از هر چیی بیانگر اینست که تمامی خانواده و دوستان و آشنایان اعضای گرفتار در فرقه نه تنها محلری از اعرراب بررای    

 به مقابله با آن برخاسته اند. فریب ندارند بلکه با شناختی که از ماهیت این فرقه به دست آورده اند خود 

واکنش فرقه رجوی به پویش جمع آوری امضای انجمن نجات و استقبال خانواده ها و فعال شدن آنان به گونه ای بود کره  

اردیبهشرت در سرایت    3برای هیچ ک  شکی در مؤثر بودن این پویش باقی نمی گذاشرت. فرقره رجروی ابتردا در تراریخ      

اردیبهشرت   16در تراریخ   "ایران افشاگر"و سپ  در مرکی فحاشی خود موسوم به  "یران پروبا"انگلیسی خود موسوم به 

 به سوز و گداز پرداخت.  1699

صحنه تقابل روشن است که ابتکار عمل در دست کیست و چه کسی مجبور به دفاع و واکنش های زبونانره اسرت. براختن    

ن تنها از برکات دعای مادران و پدران سالخورده ایسرت کره ایرن    قافیه توس  سران فرقه رجوی به عیان مشهود است و ای

 سالیان از حق ارتباط با عیییانشان توس  رجوی ملعون محروم گردیده اند.  
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 2632 بهشتیارد 21  ضربه

وارد آمد کره بره    نیسازمان منافق  کرهیبر پ یگرید  سازمان در داخل کشور، ضربه تیشدن مرکی  دهیماه پ  از فرو پاش سه

ی سازمان را که اصل یبار بخش اجتماع نیا یتیامن یها  سازمان بود. دستگاه تیاز ضربه به مرکی تر ی مؤثرتر و اساس ینوع

بخش  نیا تیرا برعهده داشت، نشانه رفتند و موفق شدند مرکی بیو تخر رترو یها  اتیعمل تیریو مد تیبخش هدا نیتر 

 .کنند ریگ نیمنهدم و زم یرا به کل

بخرش   یمر یت  خانره  11از  شیبه بر  یانقالب یهماهنگ نهادها  ، حمله31 ماه  بهشتیارد 13ظهر روز  از بعد 3ساعت  رأس

کره   میانجام دهد، ما آماده شرد  یسازمان بتواند کار که نیقبل از ا: »دیگو ی م ییکه محسن رضا آغاز شد. چنان یاجتماع

نظر برسانند، ما  بتوانند آن را به نقطه مد که نیقبل از ا یول کردند،را شروع  یا  گسترده اتیها عمل . آنمیرا بین یضربه بعد

مرا   یها برا  خانه نیاز ا یکیکه  میکرد ییرا شناسا یمیت  تا خانه  هفت هشت م،یکرد دایپ یکه از دادستان یسرنخ قیاز طر

 .«ها بود، حضور داشت آن انیهم در م یسازمان که ]محمد[ ضابط یاجتماع یدر آن خانه شورا رایمهم بود، ز یلیخ

مهرر   5خرداد و  61تظاهرات   کننده  تیر هدا  یمحمد ضابط تیو مسئول یکه به فرمانده یضربه، بخش اجتماع نیاثر ا در

 نیسازمان بود، کامال  از بر  یون فقرات ترورهاو در واقع ست شد ی اداره م - بیمتعدد ترور و تخر اتیو مجموعه عمل 1631

بخش از  نیاز سازمان جدا شد. فرماندهان ا نیسازمان مجاهد کیبهشت یارد 13سازمان در ضربه  نیمسئول  رفت. به گفته

 یهرا   نهاد جعل، نهاد تدارکات، قسمت شهرسرتان  ،یینهاد دانشجو ،یآموز  تا رده شاخه ضربه خوردند. نهاد دانش تیمرکی

ضرربه   نیدر ا یهمگ یبخش اجتماع تیو مسئو ن حفاظت مرکی ی، مسئو ن نهاد کارمند جنوب یها  شمال و شهرستان

 شدند. ریدستگ یینفر ن 31به  کیگذاشت نید یبر جا یکه بخش اجتماع یمنهدم شدند. عالوه بر تلفات مهم

مشرترک سرپاه پاسرداران و     هیاطالع نیخصوص در اول نیبا  بود. در ا اریبس یفیضربه، به لحاظ ک نیا یسازمان ط تلفات

 سازمان آمده است: یبه بخش اجتماع یتیامن یها  دستگاه  ضربه اتیاز جیئ یبخش یکل انقالب اسالم یدادستان

 ...نیمنافق یاصل گاهیاز ده مرکی و پا شیب دنیالف( از هم پاش» 

 . یالتینفر از عناصر تشک 51از  شیو هالکت ب یریب( دستگ 

 ...«نیمنافق تیو مرکی یعناصر کادر مرکی دنیج( به هالکت رس

چهرار   ایر که توس  برادران ما انجام شد، سره   ریاخ اتیدر عمل»اعالم کرد:  ییگفتگو یضربه ط نیپ  از ا ییرضا محسن

  و قسرمت  یبر کادر مرکری  یاصل  ضربه اتیعمل نیدر ا رایدارد، ز تی[ اهم1631بهمن  19  ]ضربه یقبل  از ضربه شتریبرابر ب

و کرال    یکارمند ،یآموز دانش ،ییکادر دانشجو یها  شامل شعبه نیمنافق یوارد شد و بخش اجتماع نیمنافق یتدارکات یها
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نفر  31به  کیبر آن وارد شد. در مجموع نید یاساس  ضربه دادند ی م لیخلق را تشک نیکادر سازمان منافق یرویدرصد ن 91

 .«شدند ریدستگ ایکشته و  ای یمرکی یتا شورا یاز رهبر ،کیاز افراد درجه 

 یاز اعضرا  یکرد و با اسرتناد بره اعترافرات برخر     ییرمیگشا یانتقام گرفتن از مردم عاد یدر ادامه از نقشه سازمان برا یو

 یابانیکه بعد از قتل خ یا  اعتراف کردند که قرار بود که پ  از ضربه ییدر بازجو نیمنافق یاز اعضا یبعض»سازمان گفت: 

حمداهلل با ه بینند که ب یانفجارات سراسر یکسریکنند، دست به  تیاعالم موجود حاصطال به که نیا یبر آنان وارد شده، برا

 «رفت. نیمسائل از ب نیکه به آنان وارد شد ا یا  ضربه نیا

 2632 بهشتیارد 29ضربه 

 یسرت یبه سازمان ترور بهشتیارد 19در روز  یگریضربه د بهشت،یارد 13موفق در روز  یاطالعات اتیهفته بعد از عمل کی

 نیاز بر  یمر یسرازمان در دو خانره ت   یمتشکل در بخش اجتمراع  سمیترور ماندهیباق یکادرها نیتر وارد آمد و مهم نیمنافق

 .رفتند

مرورد هردف    بهشرت یارد 19سرازمان برود کره در ضرربه      یمهم بخش اجتماع یها  گاهیاز جمله پا یفاضل مصلحت گاهیپا

روز مرورد هردف    نیسازمان که در ا یاز بخش اجتماع یگرید یمیخانه ت ن،یو سپاه قرار گرفت. عالوه بر ا تهیپاسداران کم

 .واقع در فلکه سوم تهرانپارس بود یمیقرار گرفت، خانه ت

سازمان برود،   یبه بخش اجتماع یاطالعات یها  دستگاه بهشتیارد 13ننده ضربه ک لیکه در واقع تکم بهشتیارد 19 ضربه

 .باشد یهمچون آب سرد یترور و ناامن یها  را منهدم کند و بر شعله نیترور منافق نیتوانست ماش

تشرکر و   یتیامن یاز نهادها ینیخلق، حضرت امام خم نیسازمان مجاهد یو بخش اجتماع تیبه مرکی یاپیضربات پ یپ در

مسئو ن واحرد   داریدر د ینیامام خم ،یروز پ  از ضربه دوم به بخش اجتماع کیو  بهشتیارد 31کردند. در روز  یقدردان

  که در داخل شهرها و در جبهه ىیکارها تمام .است رعادىیامور غ دینیب ی امروز هرچه م»اطالعات سپاه پاسداران فرمودند: 

هرا و آن    کفر با آن سالح انیچگونه لشکر دینیاز امورى است که خداوند متعال بر ما منت گذاشته است. شما بب شود  یها م

 جراد یهمان نصر به واسطه رعب است که خدا در دل دشمنان ما رعب ا نی. اخورند  یهمه افراد از تعداد اندک ما شکست م

 میتسل ایخودشان را  یاتشانیکه با همه تجه دندیترس ی نان چنان مکفر در مقابل مسلما انیاست. در صدر اسالم لشکر دهکر

دشرمنان مرا، چره     شود، ی شده است. هر کجا حرف پاسدار م نیوضع چن رانی. امروز هم در انمودند ی فرار م ایو  کردند  یم

 «....ترسند  یم رانیر ااند از پاسداران ما د  که در خارج نشسته همها   . آنترسند ی م دا یشد انیچه صدام ن،یمنافق

 ی()منبع: مرکی اسناد انقالب اسالم خانه ملت یخبرگزار
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 یخواه  و مطلق ییگو  مطلق ،ینیب  مطلق

ی رخ م ییجا یبوده است، اصو   خودکامگ خیعام تمام خودکامگان در طول تار وهیمسلم و مؤکد، ش یها  گیاره یریکارگه ب
 چرون   یو حکومت مطلق و ب یو به خود حق داور انگاردیو کمال ب یرا مطلق درست شیباور و عمل خو ،فکر یکه کس دهد 

 دهد.  گرانیچرا بر د

 هیر هم کرد و آخوا نیمگو که فردا چن تیبا قطع یمورد چیکه در ه خواهد  ی)ص( م امبریسوره کهف با صراحت از پ 36 هیآ
 یورا یبر عوامل گوناگون هست گونه،  نیو بد دیشاءهلل بگو ان ،یدر آغاز هر کار امبریکه پ کند  یم هیسوره توص نیهم 33
 و به مطلرق  ردیگ ی سرچشمه م ینیب  مطلق زا ییگو  . مطلقکند ی م دیکأباشد، ت «امبریپ»که  و اراده افراد، ولو آن صیتشخ

 .رسد ی م یخواه 

که نشانه  یریاست؛ تعاب ییرآمیو تحق انهیگرا  مطلق انه،یگرا  یکل ریمملو از تعابمجاهدین خلق سازمان  یها  لیو تحل اتیادب 
که  بر آن یمسلم است، مبن قتیحق کی یایسازمان تنها گو نشیاست. ب یحضور قدرتمند و مؤثر رسوبات فرهنگ استبداد

اسرت؛   یسررنگون  تیر جنگ مسلحانه و در نها ،ییو مصائب مردم است. تنها راه رها ها ی ارنسمطلق نگو [ منشامی]رژ امنظ

 .درمان همه دردها یبرا یعام و کل یا  نسخه

 «ریر خ»مطلرق   انجامد،یب یو هر آنچه به سرنگون« شر»مطلق  انجامد،  ی[ ممینظام ]رژ یراستا هر آنچه به ماندگار نیا در
 اد،یر ، اعت«شر مطلرق »نامطلوب و مصداق  ،یرانیجوانان ا یو ورزش یعلم یها  تیو کسب موفق ی. رشد علمشود ی م یتلق

چرا که به سقوط  شود،  یم یداور« مطلق ریخ» یو... در راستا صدامها و   با نئوکان یو همکار میجنگ، گسترش فقر، تحر

 .انجامد ی م میرژ

و هر  دهیو مخدوش است. اما هر پد اهینظر سازمان ساز  کند،  ینظام کمک م اتیکه به تداوم ح یاسیس شهیو اند انیجر هر
و  یسازمان، خاکستر ینیب  در جهان ییدارد. گو یهمکار تیاست و قابل یآن ک  که به سقوط نظام مدد رساند، مظهر خوب

 یبررا  لهیهر نوع وسر  یریبه کارگ هیو توج «سمیاولیماک»حضور  یاساس نهیزم ،ییگرا  . مطلقندارد ییجا ایقضا دنید ینسب

 .کند  یبه هدف را فراهم م یابیدست

را  مجاهدین خلق سازمان یرهبر یاصل کردیگفتار و رو نش،یعناصر عمده ب ،یخواه  تیو تمام یفتگیخودش ،یانگار  مطلق
 . دهد ی م حیتوض

 یرانیا خیتار تیسامنبع : 
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 د؟یخلق شد نیو چطور جذب سازمان مجاهد یکه چه زمان دییخودتان بفرما یدر ابتدا ضمن معرف

 

 

 

  .و اهل آمل 33هستم متولد سال  یصالح رجیامن 

آزادانه داشتند و  تیفعال یاسیس یها  که به وجود آمده بود، همه گروه یآزاد یبه خاطر فضا ،یانقالب اسالم یروزیاز پ بعد
  کتاب یو خواندن برخ ها  یدوستان و همکالس ریکم تحت تأث  آشنا شدم و کم نیبود که من با سازمان مجاهد امیاز همان ا

سال  19از کشور خارج شدم و  33سال  تا یکردم و نها تیشاه، شروع به فعال مانسازمان در ز یها و جیوات مربوط به شهدا
 رانیر هرم بره ا   23پنراه برردم و سرال     «فیت»نام   به ها  ییکایپ آمرفرقه فرار کردم و به کم نیاز ا 26در سال  یعنیبعد، 

 .برگشتم

بودند  یخانواده ما مذهب گریها مطرح بود، از طرف د  بحث نیجا هم  بود و همه یاسیس یلیانقالب خ لیکشور در اوا یفضا
ی هرا را متوجره نمر     تفاوت یلیو خ میبودن، داشتند. ما هم آن زمان نوجوان بود یاسالم و مذهب یهم ادعا و افراد سازمان 

  و مسلمان ها  ستینداشت، البته تفاوت کمون یتفاوت یلیخ نیمجاهد سازمانو  یاسالم یما حیب جمهور یمثال  برا م،یشد 

 .میقائل نبود یاسالم یها  احیاب و تشکل انیم یتفاوت یلیخ یول م،یدیفهم ی ها را م

و اگر مرثال  برا حریب     میهست یو برابر یبرادر جادیو ا یقیکردن اسالم حق ادهیما به دنبال پ گفتند  یموقع در سازمان م آن

 .اجرا کنند توانند ی را نم میمفاه نیها ا است که آن نیا یبرا م،یمخالف یجمهور

اش   دسته و و دار یافراد مثل رجو یباعث شد برخ نیو هم میهم نداشت یادیهم عالوه بر سن کم، مطالعه و اطالعات ز ما

 .از ما سوءاستفاده کنند
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هرا   افرراد نن  یو برخ زد ی هم م ییها  تیها دست به جنا در همان سال نیدبه هر حال سازمان مجاه

 کرد؟  ینم جادیال اؤدر ذهن شما س نیو اعدام شدند، ا ریدستگ

راهشران   یاست کره بررا   ییبها نیو ا شوند ی و هدف خود مثال  اعدام م دهیدر راه اها  که آن میکرد ی تصور م طور نیا ما
   هرا   متوجره اقردامات آن   یلر یمرا خ  نیهم یما بودند و برا یا  محله  هم ایها دوست  از آن یبرخ ،یپرداخت کردند. از طرف

 .میشد  ینم

در  تیر فعال یما برا بیالبالغه که در ترغ  نهج ریتفس ایو  یمثل کوهنورد گذاشتند، ی جلسات هم م یما برخ یموقع برا آن
 میسال به زندان افتادم. آن زمان قصد داشت 3شدم و  ریدستگ ها  تیفعال یبرخ لیبه دل 31سال  که نیسازمان مؤثر بود. تا ا

 لو رفته بود. ،از اقدام شیکه پ میده لیرا تشک یا  هسته

درهرا را براز گذاشرته برود و      نیهم یبود و برا رویشدت دنبال جذب ن  سازمان به  ،35تا  36 یها  سال یعنیها   در آن سال
 .کرد ی م یکم یریگ  سخت

بعد از ما خواستند از  یمدت که نیبود تا ا یتماس، تلفن نیاز دوستان خارج از کشور بود. ا یکی قیتماس سازمان با من از طر

 .میکشور خارج شو

هفتره آنجرا    3-6. میبرو هیخارج شده و به ترک جانیاز مرز آذربا میو توانست میتُرک وصل شد یقاچاقچ کیدر تهران به  ما

 .ما را به عراق فرستادند یپاسپورت جعل کیبا  که نیتا ا میبود

 بود؟ یها ک تماستان با نن نیتان مطلع بودند؟ نخر  خانواده

من توانستم  هیدر ترک البته .میو خودمان را بدبخت کرد میگرفتند. ما هم نگفت یما را م یها خبر نداشتند وا  حتما  جلو آن

 .بود 33ها در سال  تماس من با آن نیآخر نیو ا رمیام تماس بگ  با خانواده

با استخبارات عراق ارتباط دارند. ما را به بغرداد   ها نیکه ا میدانست  یبه دنبالمان آمدند، ما آن موقع نم م،یعراق که شد وارد
و  یو دوره تئرور  میبود. چنرد مراه آنجرا برود     رشیدوره پذ یکه محل ط میرفت «یضابط» گاهیروز به پا  آن یبردند و فردا

 .ندگفت  یم« هنگ»که به آن اصطالحا  دوره  میدید یآموزش نظام یماه و اند کیبعد از آن  م،یرا گذراند کیدئولوژیا

که در عراق بودنرد و سروم     ییروهایافراد حاضر در خارج، دوم ن یکی شد، ی بخش م 6سازمان شامل  یروهایآن مقطع ن در
 یاتیر عمل یهرا   میحضرور در تر   یافراد هم در عرراق بررا   یها قطع بود. برخ بودند که اساسا  ارتباط آن رانیکه در ا یافراد

 .دندید ی آموزش م

 لیبعد که تشرک  مدت  کیشد تا  لیتعط ییچ  همه با یکه تقر 35به عراق در سال  یزمان بود با آمدن رجو  دوره ما هم اتمام

 .میگرفتند و ما به آنجا منتقل شد لیپادگان اشرف را هم از عراق تحو یرا اعالم کردند و از طرف بخش  یارتش آزاد

در کردستان عراق بود و « مقدم»هم به نام  یگرید گاهیالبته پا م،یدوره هنگ را گذرانده بود «یلیجل» گاهیآن زمان در پا تا

 .دندید ی آموزش م هیمانیدر سل «یجی» گاهیهم در پا یبرخ
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 شد؟ لیتعط ها تیفعال یچرا با نمدن رجو

 نیری سازمان را تع دیگذاشتند تا خ  جد یبند  سازمان جلسه جمع یکه از فرانسه آمده بود، مسئو ن رده با  یورود رجو با

 .شد لیماه تعط 3-5 ها  تیفعال نیهم یکنند، برا

 در ابتدا چند نفر ننجا بودند و اوضاع پادگان چطور بود؟ د؟ییاز ورودتان به اشرف بگو

 یهرا   سوله چند طبقه بود که اتاق کیمقر داشت،  3-6بود که  لومتریدر دو ک کیمحدوده کوچک  کیاشرف اول  پادگان
برود و مرا ترا     یفر یکث اریبس  یهرحال مح  زندان، به ایزاغه مهمات بود  دانم ی نم ،یآهن یها  داشت و درها و پنجره یبلند

 .میمسئول نظافت آنجا بود یمدت

 بره عرراق و خروش    اکیخصوصا  بعد از حمله آمر -کم   هم به اشرف اضافه شد و کم یگرید یها  که گذشت، بخش یمدت
زور از مرردم آنجرا     را به -بود یکشاورز یها  نیزم شتریکه ب -اطراف  یها  نیزم - به صدام کرد یکه رجو ییها ی خدمت 

 .کردند افهو مانور به اشرف اض نیتمر نیادیم جادیا یگرفته بودند و برا

بود  «ییمحمود عطا»اشرف هم برعهده  یبود و فرماندهنفر  511تر از  کم یییتعداد اعضا چ  م،یابتدا که ما به اشرف رفت در

 .را برعهده داشتند ها  پیت تیافراد، مسئول هیو بق

 هم در اشرف مستقر بود؟ یخود رجو

تر شد، او هرم    اما محل استقرارش در اشرف نبود. البته بعد که پادگان بیرگ گذاشت، ی م ییها  و نشست آمد ی م یگاه گه
)در بغداد( بود و بعد از آن  «زادگان  عیبد»هم در ساختمان  یجا شد و به بغداد رفت، مدت  به بمباران دوباره جاآمد، اما بعد از 

 .کجا مستقر شد میدان ی نم گرید

شما چطور قبرول   ،موفق باشد توانست ی نم «دانیفروغ جاو» یاتیست که طرح عملاواضح  یلیخ نیا 

 د؟یداشت یلیخودتان تحل اصالً این د؟یکرد یم

و  کرد ی باور مطلق داشتند، چه اشتباه م یروشن نبود. افراد در اذهان خود به رجو روهاین یبرا یرجو تیزمان هنوز ماه  آن
 یبرا م،یبود دهیرس یما هم که در ابتدا به تناقضات یاشتباه کند. حت یکه اصال  رجو کرد ی فکر نم یو البته کس کرد ی چه نم

 .میکن  یو اشتباه م میفهم ی حتما  ما نم میگفت  یو م میکرد  یم هیخودمان توج

 نیر و ا جنگد ی مثل داعش که امروز با اعتقاد م م،یرفته بود یاز کشته شدن نداشت، چون اعتقاد یهم ترس یموقع کس آن
بودن  یاسالم یادعا شدت  ها به بود و آن یستیالیباور هنوز در آن مقطع در افراد شکسته نشده بود. هنوز شعارها، ضد امپر

 .داشتند

 یجوانان کمترر  میکن یکار میخواه  یما م گفتند ی که م کردند ی م هیتوج طور نیبا صدام را هم ا یاطالعات یهمکار یحت

 .در جنگ کشته شوند
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کوچرک امرا    اتیاز آن، چند عمل شیپ که نیکند نبود، ضمن ا لیفروغ را تحل اتیعمل که نیدنبال ا یآن جلسه هم کس در
 یخیترار  فره یوظ نیر ا گفرت  ی احمقانه است، نداشتند. مسعود هم مر  کار  نیا کهی افراد تصور یلیموفق انجام شده بود و خ

 .میبجنگ« گونه عاشورا» دیماست و ما با

برا     دسرت  یلر یاگر خ دیو اعتقاد در سازمان نمانده و شا مانیبا ا یرفته است و کس نیافراد از ب یامروز که باورها برخالف
 اتیر جنبه احمقانه بودن عمل نینبود، بنابرا طور  نیزمان ا  درصد ممکن است هنوز به سازمان معتقد باشند، اما آن 6 م،یریبگ
 .شد  یما برجسته نم یبرا

احمرد  »هرم   مران    فتح تهران را برعهده داشرت و فرمانرده   تیکه مسئول مبود ییها  پیاز ت یکیدر  اتیعمل نیمن هم در ا

 .( بوددی)فرش «یشکران

. در کرل  میرا تصرف کن نیخاص بودند و ما قرار بود او یجا کیبعد از ورود به تهران هرکدام مسئول تصرف  ها  پیت البته

 .مدان، کرج و تهران بودآباد، کرمانشاه، ه  محور مشخص شده بود که شامل کرند و اسالم 5 اتیعمل نیا یبرا

نفرر   5-3که خورد، من به همراه  یا  کمک به جلو برود. با خمپاره یما هم برا پیصبح بود که ابالغ شد ت 11تا  11 ساعت
برار برود    نیاول یبرا دیبود و شا روهاین بیعج یختگیر  هم  به اتیعمل نیمن در ا یبرا یاما نکته اصل م،یمجروح شد گرید

 .وجود ندارد یهدسازمان چیه دمید ی که م

 نیاز افراد در موقع برگشت به کم یلیهم فکر نکرده بودند و خ انتقال مجروحان  یبرا یکار احمقانه بود، حت نیکه ا قدر  نیا

 .خوردند و کشته شدند

 بودند؟ اتیدر عمل یاز سران سازمان چه کسان

 روهرا یو برا ن  سرتادند یسرازمان برود دم در قرارگراه ا    یکه مسئول روابر  خرارج   «نیمحمد محدث»به همراه  میو مر مسعود
بودنرد،   اتیعمل نیتهران حضور داشتند در ا پیکه در ت ییو عطا یشمچیمثل ابر گریاز افراد د یکردند، اما بعض یخداحافظ

 .دیخسارت را د نیتر  مهم ک ها نیا پیحاضر نشدند و ت ها ی ریدر درگ یول

 سازمان چقدر بود و چطور ماجرا را جمع و جور کردند؟ یتبعات شکست در مرصاد برا

برود، آن موقرع    نیسرنگ  یلیهم خ یبست خورد و ضربه نظام  به بن یرجو کیو استراتژ یاسیمرصاد خ  س اتیاز عمل بعد

 .عنوان کانون فساد مطرح نشده بود هنوز افراد متأهل بودند و خانواده به

حدود هیار نفر از سازمان جدا  یییدر آن موقع چ دمیندارم، اما شن یقیضربات در اذهان افراد شکاف انداخت، من آمار دق نیا

 .شدند

را مطررح   ی( بود و بحثروهایشما )ن ریتقص اتیعمل نینشست گذاشت و در آنجا اعالم کرد که شکست در ا یرجو بالفاصله
 یانقالبر  کیر چرون هنروز    میما را گرفت و ما شکست خرورد  قهیا در تنگه چهارزبر و گفت خد «دیتنگه و توح»نام   کرد به
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هرا هرم کره     ها هم به دنبرال شوهرشران هسرتند و آن     و زن ستها  زن شیچون فکر مردها پ م؛یا  خالص و وارسته نشده

 .است نیشکست هم لیهستند و دل ندهیمجردند به فکر ازدواج در آ

« خرود را درآور  یهرا   کفرش » یعنی «کیفاخلع نعل» شود ی )ع( گفته می قرآن که در آن خطاب به حضرت موس هیبه آ بعد
مقطرع   نیر از ا میتروان  ی نم م،یتعلقات آزاد نشو نیا دیو اگر از ق میوصله را از خودمان دور کن نیا دیاشاره کرد و گفت که با

 .میعبور کن

 شروع انقالب طالق؟ یعنی

ها کشته شرده بودنرد،     از خود زن یبرخ ایها، شوهرشان کشته شده بودند و   از زن یماجرا، چون تعداد نی. البته قبل از ابله
ها و   زن یگفت تا وقت نیبنابرا دهد، ی جواب نم نیا دیاما د آورد،  یدسته به ازدواج هم درم  را دسته روهایشروع کرد ن یرجو

 .میرا سرنگون کن میرژ میتوان ی نم رند،یاز هم طالق نگ شوهرها

هرا    حررف  نیکه ا دانست  یاما خودش هم م م،یاقدام کن رانیحمله به ا یسال فرصت داد تا بعد از آن، مجددا  برا کی ابتدا

 .اندازه احمق نبود نیبود، اما تا ا کتاتورینخواهد داد. درست است که صدام د یا  اجازه نیچن  عراق هم یچرت است و حت

 .شدن سازمان به فرقه بود لیآغاز تبد نیمسعود خانواده را حرام اعالم کرد و گفت خانواده مرکی فساد است و ا حال هر  به

کررد   تر  شیدور اشرف را هم ب یکیییف یحصارها کنند، ی قبول نم یراحت  افراد به دانست ی ماجراها چون م نیبا ا زمان  هم
 یهرا   و گشرت  دندیکشر  خراردار   میدور پادگان را س تا ارتباط داشته باشند، دور گریکدیهم حق نداشتند با  ها  گانی گریو د

 .شد تر  شیهم ب ینگهبان

ادامه دهم، اما اجازه ندادند و شروع کردند به گذاشتن جلسات نشست.  توانم ی و اعالم کردم که نم دمیبر گریمن د 73 سال
  کم افراد متوجره همره    جاذبه نداشت و کم یکس یشعارها برا گریخروج نبود و مجبور شدم بمانم اما د یهم برا یالبته راه

و « پردرام  میکرر » ایر  «یاتیر کرامران ب »زدند مثل  یدست به خودکش یبرخ د،فرار نبو یبرا یچون راه یول شدند  یم ییچ
شد، خروج از سازمان را ممنروع   ادیز ها  یشیهم که ر 76که از دوستان خود ما بودند. از سال  گریو چند نفر د «یمحمود»

 .اعالم کردند

 جدا از هم بودند؟ ایخانه داشتند  کردند؟  یم یقبل از نن زن و شوهرها چطور زندگ

هم باشند، امرا در طرول    ها با  شنبه  پنج توانستند ی م نیشامل چند اتاق وجود داشت که متأهل یا  مجموعه کیسازمان  در
 خودش بود. گانیک  در  هفته هر یروزها

کنرد،   یمخرالفت  خواسرت  ی م یکنترل افراد و مثال  اگر کس یبود برا یا  لهیوس نیبود، البته ا ینماز جماعت در اشرف اجبار
امرا در   شرد،   یم تیدر ظاهر رعامثل حجاب هم  ی. ظواهر اسالمکرد  یبود که در نماز جماعت شرکت نم نیکارش ا نیاول

 .بود یباطن و محتوا خال
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قبرول   یراحتر ه سازمان انتخاب شد، اعضرا بر   کیبه عنوان مسئول شماره  یرجو میکه مر بعد از نن

 کردند؟  ینم یمقاومت ترها ی میقد کردند؟ خصوصاً

 یسابقه مثل مهد از مسئو ن با یلیخ یبرا یها اعضا او را قبول نداشتند و حت  مسئول اول سازمان شد، تا مدت میمر یوقت
 شانیا دیفکر کرد د،یگفت چرا شما او را قبول ندار ها ی از سخنران یکیخود مسعود در  که نیبود، تا ا نیهم سنگ یشمچیابر

 .بدون برنامه انتخاب شده است

 داشت. ییها یی هم توانا میها را بیند، البته خود مر  حرف نیو ا دیایقدر شور شده بود که مجبور شد ب  است آش آن معلوم

 ها مجبور شوند بمانند. موجب شد که آن یا  فرقه ستمیقبول ندارد، اما س دیطور که با  را آن میمر یکس 

را  تیاگر واقع دانست ی چون م گفت ی را هم م نیا کند،  یله نمبه عراق حم کایکه آمر کرد ی م لیتحل طور  نیمسعود اول ا
رسما  اعالم کرد که حمله خواهد کرد، مجبور  کایآمر که ی را کنترل کرد، اما وقت یکس شود ی و نم کنند  یهمه فرار م دیبگو

هم  نیوارد شده بود و هم تیاز مرز کو کایکه آمر میدر حال خروج بود یما وقت ؟یچه زمان هم شد که او هم اعالم کند، آن
 کشته شوند. ها یی کایبمباران آمر انیدر جر روهایاز ن یلیباعث شد تا خ

 میبمرانم، براز بررا    نجرا یا توانم ی نم گریمحدودتر شد. همان موقع من مجددا  گفتم د یکه به عراق آمد، سازمان کم کایآمر

 .بدهند ها یی کایآمر لیخودم را گرفته بودم و مجبور شدند من را تحو میتصم گرینشست گذاشتند، اما من د

چره خبرر اسرت. در     رانیر و در ا ایکه در دن میدیو تازه آنجا فهم میداشت ونیییبه تلو یدسترس م،یکه بود ها یی کایآمر شیپ
ه فق  هنگام صبحانه، ناهار و مداربست ستمیبود که با س یهم در سالن غذاخور  وجود داشت، آن ونیییتلو کیسازمان تنها 
اخبرار   یحتر  کردنرد،   یپخرش مر   یاسرالم  یبه ضرر جمهور ایبود و  دشانکه به نفع خو یو فق  اخبار شد ی شام وصل م

 .یو اجتماع یاسیبه س دچه رس ،یورزش

 اسرت یمسائل خصوصرا  س  یلیها از خ  سال نی. من به خاطر همه استیچ تیواقع میدیتازه فهم میخانواده که تماس گرفت با
که با خانواده گررفتم، خرواهرم گفرت     یتماس نیکنم اما آخر یبروم تا زندگ یکشور خارج کیشده بودم و خواستم به  یاریب

سال خانواده  همه نیهرحال ما ا  . بهکردند  یاگر اعدامم م یبروم، حت رانیگرفتم به ا میو من تصم ستیحال مادرمان خوب ن

 .ها باشم در کنار آن گریحا  د خواستم  یو م میکرده بود تیرا اذ

 چطور با شما برخورد کردند؟ رانیدر ا

ی به ما م خوردند  یکه خودشان م ییاز همان غذا م،یبود نهیدر قرنط یوقت یشد، حت یاست که با ما برخورد خوب نیا تیواقع

 .میداد لیو ادامه تحص میداد لیخانواده تشک م،یسر کار رفت نجایمؤدبانه بود. ما ا اریبس شانیو رفتارها دادند 

صربح   2سراعت   هرا  نیبود، ا 3من به عراق آمده بودند، وقت مالقات تا ساعت  دنید یبار برا نیاول یام برا  خانواده یوقت
 آمرده  رانیوزارت اطالعات از ا یروهایها به همراه ن  از خانواده یا به ما خبر ندادند، بعد گفتند عده 6آمده بودند و تا ساعت 

 .نمیها را بب ساعت آن میتوانستم ن 3تا  مین و 6اما ساعت  م،ینرو مانیها  خانواده دنیو به د میاند تا بترس 
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از  یاما اگر اسرتعالم  د،یکن دایکار پ دیخودتان برو د،یوام نخواه ایمثل شغل  یییهایبه ما گفتند از ما چ میآمد رانیبه ا یوقت
پاداش  د،یکن یاگر کار خوب د،یهست یشهروند عاد کیبه بعد شما مثل  نی. از امیکن ی ما کمک م خواستند، ی گذشته شما م

 .دیشو ی مجازات م دیکن یو اگر کار بد دیریگ  یآن را م

هرحال خردا را    ام و کشورم بد کردم، اما به  نابود و به خودم، خانواده یاز عمرم را در فرقه رجو یادیز یها  چه سال اگر من
و من  کنند ی م یزندگ یشهروند معمول کیکشور مثل  نیهم مثل ما در ا یگری. اآلن افراد دافتمیکه نجات  کنم ی شکر م

 .کنند دایاند، نجات پ  فرقه مانده نیهم که هنوز در دام ا یکسان هیبق دوارمیام

برگرزار کردنرد و افرراد     ینگر یتیهم در فرانسه م راًی. اخستیچ نیامروز منافق تیشما از وضع یابیارز

 .ننجا حاضر شدند یمختلف

 قیر از طر خواسرتند   یها م داشت. آن یفرقه چه اهداف نیکه ا مینیبب دیبا میکن لیها را تحل امروز آن تیوضع میبخواه اگر
ی هم نم  انخودش یحت ... هستند یتیدر چه وضع یالتیرا سرنگون کنند، اما اآلن به لحاظ تشک یاسالم یمسلحانه جمهور

 ها نیسازمان هستند. ا غاتیتبل ریهم تحت تأث یاند و برخ  ها مرتکب قتل شده از آن یبکنند، البته برخ خواهند ی چه م دانند 

 .اند  ه آنجا ماندهمشکالت است ک نیا لیبلکه به دل مان،یبه خاطر باور و ا  نه

را  فرمیونیر هاسرت کره سرالح و     آن یگرر   لره یهم از ح نینکنند و ا یغلط چیاند که ه  تعهد داده ها نیهم ا ینظر نظام از

 .کنند ی صحبت م بخش ی بازهم از ارتش آزاد یدادند ول لیتحو

 رانیر که برا ا  -لیاسرائ انیخصوص حام  به –و مرتجع  یغرب یکشورها یندارند، اما برخ یگاهیجا چیامروز ه گرید ها نیا
هرم   نیمنافع خودشان بهره ببرند و ا یدر راستا ها نیهم که شده از ا الیر کیاندازه   به یحت کنند  یم یمشکل دارند، سع

 .زنند  یدست م یاسالم یمقابله با جمهور یفرقه، برا نیا یحت یا  لهیها به هر وس است که آن رانیا تیبه خاطر اهم

 قدر نحر  و برد    ندارد، بلکه آن یتنها سود  گروهک نه نیاستفاده کند، اما ا ها نیمانند صدام از ا خواهد  یهم م  عربستان
موضروع در   نیر ا دوارمیر نخواهرد شرد و ام   ریر خ  بره   باشد، عاقبت ها نیجی نکبت ندارند و هر ک  با ا یییاست، چ  نتیط

 هم صدق کند.  دشانیجد انیخصوص حام

 فارس  یخبرگیار

 

 

 

 

 

 

       

 )اسیر در فرقه رجوی(عظیم ارشادی مادر  یارشاد بهینجخانم 
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 یمحمرد سرتار  نوشرته  « به خفاش خونیشب»کتاب 

 نشده از فتنه محرمانه و منتشر یها به پرونده ییوفا

بزرگ پرداخته است که در قالرب رمران توسر      یا 

 .منتشر شده است یکاظم دیانتشارات شه

برر اسرناد    یکتاب شامل مررور  نیمهر، ا یگیارش خبرگیار به

دهره   یاز حفاظت اطالعات در ابتدا یا  محرمانه و منتشر نشده

 یشرده از سرو   جراد یفتنره، ا  عیوسر  اریاست که به غائله بس 31

 .پردازد ی م ییدهه و در شهر تبر نیدر ا نیمنافق

در حسراس   1652کره در سرال    ییهرا   اند! فتنه  و نانوشته دایکه ناپ دیگو  یم ییها  سهیها و دس  به خفاش از فتنه خونیشب

 یها  انقالب برافروخت تا هرگی قامت راست نکند. از پرونده دهیرا بر نهال نورس یآتش دشمن جان،یمنطقه کشور، آذربا نیتر

 تیر . حکامران می و زوال انقرالب اسرال   ینرابود  یو ناجوانمردانه برا فیظر یها که پر بود از نقشه دیگو ی م یا محرمانه

 یاتیرا شناختند و در عمل سهیدس نیاست که در لحظه و به موقع، ا یمردان تیحکا به خفاش خونیشبو جذاب  یجانیه

 یقیت نبوده است؛ حقایجی واقع یییکه چ دارد  یبرم یقیکتاب پرده از حقا نیشگرف، خواب عمال استکبار را آشفته کردند. ا

 .انقالب ییتبر یها  کوچه یها  بیرگ از پشت صحنه

 :میخوان ی کتاب م نیاز ا یبخش در

و گفتنرد: اگرر    دندیسررش کشر   یرو ،را از پشت یها گون  شد که بالفاصله بچه ادهیپ نیاخم آلود از ماش یخونسرد ول یلیخ

از کوچره   یکی. در میخودمان کرد نیو او را سوار ماش می. به دستش دستبند زدمیکن  یگلوله حرامت م کی د،یایدرب تیصدا

. میو بره سرمت قراملرک راه افتراد     میاو را در صندوق عقب جا داد ش،یاطراف، پ  از بستن دهان و چشم و پاها یها  باغ

 ....دیکن ریمرا دستگ دیهستم، شما حق ندار یمن تبعه شورو گفت  یم یریهنگام دستگ

هریار تومران،    61پشت جلد  متیو با ق ییوفا یو به کوشش سردار محمد ستار یدر قطع رقع« به خفاش خونیشب» کتاب

 .روانه بازار شد یکاظم دیتوس  انتشارات شه

 خبرگزاری مهر 
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 ی)گرفتار در دستگاه پوشال یاله قاسم بیحببرادرشان  یآزاد یدو خواهر چشم به راه که سال هاست برا

 باشند. یانجمن نجات زنجان م یشگیو همراهان هم ارانی( تالش نموده و از یرجو
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 ها، خطرناکند؟ چرا فرقه

  (قسمت چهارم)

 

 از ینکات مهم

 «ما انیها در م فرقه »کتاب 

 نگری: مارگارت تالر سسندهینو

 دارند؟ یبیها چه ع فرقه

  به خود گرفته است. فرقه یدیمعنا و مفهوم جد ر،یها در دهه اخ  افراد و خانواده یزندگ یآن ها بر رو راتیها و تأث  فرقه رشد

با  شانیریبه واسطه درگ دا یشد شانیایخانواده در سراسر جهان وجود دارند که دن اریهستند. بس یالملل نیب دهیپد کیها حا  

 .کرده است رییها تغ  فرقه

 .همه ما، شده است یبرا یبا عواقب ،یو اقتصاد یاسیوارد قلمرو س نیما همچن انیها در م فرقه  نفوذ

 :است ریبه صورت ز میهست کیکه همه ما در آن ها شر ییها  ینگران

 .شوند  یآنان در جامعه ما م یها شمار و خانواده  یبر افراد ب یها موجب خسران قابل توجه  فرقه

 نیر . انرد ینما  یو حفظ نفراتشان اسرتفاده مر   یریعضوگ یبرا دهیچیپ یو اجتماع یروان یمجاب ساز یها  ها از روش  فرقه

آن هرا را، بره منظرور     یهرا   که شهروندان بتوانند بدل یا به گونه  رند،یقرار گ یمورد مطالعه و افشاگر ستیبا  یها م روش 

 .رندیها، آموزش بگ  گروه نیا وس اجتناب از قرار گرفتن در معرض استثمار ت

ام بره اقرد   دیر تهد لهیانتقادات به وس نیمهار انتقادات به حق در مورد خودشان و برخورد با ا یخود برا یها از منابع مال  فرقه

 .کنند  یاستفاده م یاعمال ارعاب ریو سا یقانون

مقوله نه تنها توس  دانشمندان علوم  نیمختلف هستند و ا نیخودکامه به اجتماع ما تحت عناو یتعد یها  ها شاخص  فرقه

 .ردیمورد مطالعه قرار گ دیدهند، با  یخود بها م یکه به آزاد یتوس  شهروندان معمول نیبلکه همچن یرفتار
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آنران برر افرراد و     راتیها در جامعه ما، فارغ از مشاهده ترأث  مربوط به مشکالت و عواقب فرقه  یها  لیتحل نیکننده تر قانع

اعمرال   راتیدر رابطه با تأث ینگران یعنیاست؛  دهیمطرح گرد یعموم نیو تأم یمل تیموضوع امن کیها، به عنوان   خانواده

 ،یمشرروبات الکلر   دنینوشر  دن،یکشر  گاریس رینظ یو سالمت جامعه به طور کل، مد نظر است. اعمال تیخاص آنان بر امن

 یربهداشتیغ یها و غذا خوردن در رستوران  یضرور یها  آلوده، نیدن واکسن یتنف  هوا ،یاستفاده از مواد مخدر، پرخور

کننرد،    یمرردم مطالعره مر    یبر زندگ اها ر  فرقه راتیکه تأث ییآن ها یه باشند ولداشت ینامطلوب اریتوانند اثرات بس  یهم م

کل جامعه  تیو امن یمنیموضوع سالمت و ا کیجهات  یاریها، در بس  اند که اثرات آن ها عالوه بر افراد و خانواده  افتهیدر

بیرگ باشد ترا   یلیحتما  خ ستیفرقه  زم ن کیما خواه ناخواه به صور متعدد مؤثرند.  یها بر زندگ  فرقه نیهست. بنابرا یین

 .و رو کند ریجامعه را ز ایاوضاع فرد 

 :دهند  یقرار م دیها مؤسسات مشروع را مورد تهد فرقه   -2

و  یتجار یها  تیبه فعال یابیدست قیجذب افراد از طر یبرا یدیجد یراه ها یا فرقه  یها گروه  یبرخ ر،یاخ یسال ها در

 یمر  یتجرار  تیریمد یها  اقدام به استفاده از برنامه یا فرقه  یمجموعه از گروه ها کیاند.   افتهی ینفوذ در مؤسسات دولت

 شیجهرت افریا   یاز موارد بره عنروان راهر    یاریاست و در بس یروان دینفوذ شد یاه  بر روش یکنند که به طور عمده متک 

 .شود  یمادر به خدمت گرفته م یسازمان ها تیعضو

که تحت تملک فرقه بوده و توسر    یبدون مید در مراکی اقتصاد ایکم  یلیمید خ یمختلف برا یها  فرقه یاعضا یاریبس

به مرکی  میرمستقیغ ای میهمراه با منافع شرکت به صورت مستق ییکنند. درآمد خود آنان ن  یشود، کار م  یفرقه شان اداره م

 یبرا یکم یلیخ یدهد تا بتوانند بها  یقرار م کیاستراتژ تیموقع کیها را در   هکار فرق نیشود. ا  یفرقه برده م یفرمانده

تواننرد    یمر  یا فرقره   یها شرکت  نیا ق،یطر نیتوانند با آنان رقابت کنند. به ا ینم یخصوص عیمشاغل بپردازند و لذا صنا

توانند در برازار    یگروه ها م نیکم، ا یلیبا حقوق خ ای یاز کارگر مجان یریمثال، با به کارگ یاز قراردادها را ببرند. برا یلیخ

  .به رقابت بپردازند یا  رمنصفانهیبه صورت غ

 :درند  یما را از هم م یها رسانده و خانواده  بیما نس یها  ها به بچه  فرقه   -1

  فرقره  یاز اعضا یاریبس یهستند که بر زندگ یا خشن و خودکامه  تیحاکم انیقربان نیها ناتوان تر جهات، بچه  یاریبس از

 .سازند  یخصوص روشن م نیرا در ا یفراوان یها  یزشت ،یمتعد یخیتار یها ها تسل  دارد. نمونه 

. یندیانگ  یبرم شان،یدئولوژیمنطبق بر ا یبا استفاده از تفکرات افراط شان،یها خانواده  هیخود را عل یاعضا نیها همچن  فرقه

. ردیپذ  یفرقه صورت م یرمنطقیآنان به اطاعت از دستورات غ میجدا کردن اعضا از خانواده شان و هم تعل یکار هم برا نیا

گذشته خود با  یخود را وادار به بازخوان یکنند، معلوم گشته است که اعضا  یاستفاده م یروان یها  کیکه از تکن ییها  فرقه

 بیترت نیدهند تا اصال  به آنان اعتماد نکنند. به هم  یم نشانیاز والد یطانیش ریکنند و خصوصا  به آنان تصو  یم گرید یدید
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هرا،    یرونر یدهند ترا ب   یم میخود را تعل یکنند، اعضا  یم تیلفعا یکه با پوشش مذهب ییها اشاره شد، فرقه   همان طور که

 .باشند یانیگر متیه و لذا از آنان به هر قکرد یتلق طانیرا مانند ش ک،یاقوام درجه  یحت

 :ها خشن و سرکوبگر هستند  فرقه  -6

 یکه برخ یدر حال ند؛ینما  یم یخود بد رفتار یصرفا  با اعضا یکننده و مخرب هستند. بعض عیضا یادیها به درجات ز  فرقه

هرا، تحرت     فرقره  ی. اعضاندینما  یهم در هر دو جهت عمل م یکنند. البته برخ  یها م  یرونیخشونت خود را متوجه ب گرید

انرد، بره حمرل و      شرده  ریاند، در معامالت مواد مخدر و فحشا درگ کرده  کیقانون شل یرهبرانشان، به افسران مجر تیهدا

اند،   نوجوان را تا حد مرگ کتک زده ی، اعضااند  اند، مدام به هتک حرمت پرداخته  دهیمبادرت ورز رمجازیسالح غ ینگهدار

 .اند  رسانده تلخود را به ق دهیبر یاعضا یاند و حت  خود اعمال نموده یبر اعضا یمختلف هاتیتنب

ا نرد. وادار   سرکه شرده   کی یدو رو یگشته و به نوع نیبا مقوله فرقه عج سمیترور دهیاست که پد دهیمشخص گرد امروزه

 .در آنان است یروان ناتیتلق جادیآنان و ا یذهن یبازساز یدر گرو یستیترور یها  تیشدن در فعال ریکردن افراد به درگ

 :دست دارند یها در توطئه و کالهبردار  فرقه  -4

که منجر به ورود اعضا در  ییها  تیهستند، بلکه در فعال ریدرگ ییخشونت آم ینه فق  آشکارا در رفتارها یا  فرقه یها  گروه

وارد  ییر گرردد ن   یکشور به نفع دشمن، م هیعل یگرفته تا جاسوس یاتیفرار مال یبرا سهیو دس یجرائم مختلف، از کالهبردار

 .شوند  یم

کنند.   یاذهان جامعه ما را از آموزش و افکار مثبت منحرف م نیاز بهتر یها برخ  در جامعه ما آن است که فرقه گرید ینگران

بازداشرته   رندیمشاغل قرار گ ریو سا ،یمهندس  ،یتدر ،یعلم، پیشک قیاز طر تیکه در خدمت بشر نیاز افراد از ا یاریبس

قدرت و منافع رهبرر فرقره    یعمرشان را فق  برا یسالها تا یکه نها ییشدند، جا اندهها کش شدند. در عوض، آن ها به فرقه 

شروند ممکرن اسرت      یجدا م یرا از دست داده و وقت شانیزندگ یسال ها نیها بهتر آننمودند.  یقانون ریغ یصرف کارها

 .اند  ها عقب افتاده  نهیاز زم یاریچرا که در بس رندیشان را به کار گ یقبل یها و استعدادها  یینتوانند توانا

 :رندیگ  یما را م یها نزاد فرقه    -5

هرا   گرردد، فرقره     یکه بر آنان اعمال م ییدرخواست ها یسخت لیشود و به دل  یکه از اعضا خواسته م یعلت تعهد کامل به

 رنرد، یگ  یافراد را مر  یو شغل یلیاهداف تحص یزنند. آن ها عمدا  جلو  یما م یزندگ کیبه روش دموکرات یجد اریبس بیآس

دادن پر  انرداز،    لیر را مجبرور بره تحو   روانیکشانند، و پ  یم یریرا به درگ یصگسلند، رواب  شخ  یها را از هم م  خانواده

قابرل   ریر از موارد خرد کننده، درازمدت، و بعضرا  غ  یاریدر بس تی. عواقب عضوندینما  یم شانیها ییدارا یمتعلقات، و تمام

 .جبران است

 نجاتانجمن  95شماره   

31 



 یمنریو  یا تجربه فرقره   کیبعضا  سال ها بعد از  گرید یکشد؛ برخ  یم یروان مارستانیها کارشان به ب  فرقه یاعضا یبرخ

خرد شدن عنصر  کیاند، خصوصا  اگر با  را داشته  یتجارب حاد نیکه چن یگردند. افراد یشوند، و هرگی جمع و جور نم  یم

را تجربره نکررده    یکه ممکن است مشکالت حاد روان ییآن ها یدارند. حت ژهیبه مراقبت و ازیشود، بعضا  ن بیترک شتنیخو

  .باشند  ینرمال بعد از ترک فرقه م یجهت تطابق با زندگ یمشکالت قابل توجه یباشند اغلب دارا

 :برند  یما را م یها ییها دارا  فرقه  -3

از پول خود کنند، همان طور  یییمبالغ هنگفت و شگفت انگ میثروتمند را وادار به تسل روانیاند پ ها قادر بوده  فرقه  رهبران

 .ندیاند بنما  دادن هرآنچه داشته یرا مجبور به حت یاند تعداد که توانسته 

ها صورت گرفته است، اما در اغلب مروارد    انیضرر و ز یها جهت پ  گرفتن برخ  یبه نفع شاک ها یدادخواه یچه برخ اگر

 .آورند یبه عمل نم یها اقدام قانون فرقه  انیقربان

 :کنند  یفرار م یها از بازرس فرقه   -7

کره برر    یو کنترلر  یبازرس ریسرکوبگرانه دارند، آنان همچنان از ز یها در رفتارها که فرقه  یا رغم سابقه نسبتا  سبعانه یعل

 .یندیگر  یشود م  یاعمال م شانیها  تیها و فعال سازمان ریسا

کم درک شده و لذا به  یلیآن ها خ تیکه ماه نستیمشکل ا ایدارند؟ آ یبیقابل قبولشان، چه ع ریاز رفتار غ ریها، به غ  فرقه

از مردم  یاریشد. در حال حاضر، بس  یبه آن ها م یشتریب یلینظر بودند، مطمئنا  اعتراض خ ریاند؟ اگر ز نظر بوده  ریندرت ز

خرورده   کهیآنان  یرقانونیغ ای ییها با رفتار شگفت انگ  رسانه قیکه از طر نیهستند مگر ا اطالع یها ب  نسبتا  از وجود فرقه

 یها مشکل داشته و به خطا بروند. آن ها حتر   شود، مردم ممکن است در توجه به مسأله فرقه  یرو م یموضوع یباشند. وقت

کره خرود    یپردر  ایدهد،   یکه مدام دستور م یسیرفتار رئ اافتد متفاوت ب  یها اتفاق م  که آنچه در فرقه ندیممکن است بگو

 .ستیو مذهب ن عتیاعمال شده توس  شر یها ارزش  ایباشد،   یکه دچار اخالل م یا  خانواده ایاست،  یرأ
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 یدر تهران متولد شد. او خرانواده ا  1661در سال  یعیشرف ربا

داشت و برادرش جواد عضرو کرادر سرازمان     یاسیفعال به لحاظ س

 یمخف یعی، جواد رب1651 وریخلق بود. بعد از ضربه شهر نیمجاهد

در تصادف خودرو در اصفهان جان خود را  1653شد و در زمستان 

 .از دست داد

 

برا سرازمان    «ییطباطبا یعیرف لیخل»توس   51شد. او در سال  رفتهی( پذفی)شر یدر دانشگاه صنعت رستانیبعد از دب اشرف

. دیبره قترل رسر    تیر و به شدت شکنجه شد و در نها ریتوس  ساواک دستگ ییطباطبا یعیرف 53ارتباط گرفت. در تابستان 

. او در همان سرال برا   دیآزاد گرد یدر سازمان نبود، بعد از مدت یعامل مهم نچو یشد، ول ریدر ارتباط با او دستگ ییاشرف ن

نسرل   یاز بچه مسرلمان هرا   یسازمان آشنا، و دوباره به سازمان وصل شد. اکبر نبو یبا  یاز کادرها ،«ینور یاکبر نبو»

 نیفام، حسر  نیرسول مشک ،یکاشان یدیسرشناس بود. او در کنار محمد س یروحان کیبود که پدر بیرگش  نیاول مجاهد

)پسر  این یربودن شهرام پهلو اتیعمل 1651مهرماه  مکیبود که در  یاتیعمل می( عضو تنیی)مهرآ یو محمد داوودآباد یقاض

آن سال بره   وریساواک در شهر نیضربه سنگ ی، در پ51در همان سال  یو خواهرزاده شاه( را اجرا کردند. نبو یاشرف پهلو

ن سرال در زنردا   کیاز  شیب یبه واسطه نفوذ پدربیرگ و پدرش، کم یشد، ول رینژاد دستگ فیحن دسازمان، به همراه محم

 از زندان بود که با اشرف آشنا شد. یماند. بعد از آزاد

دوبراره بره سرازمان     یعیو رب ی، نبو56آزاد شدند. در خرداد  یشدند و دوباره پ  از مدت کوتاه ریآن دو دستگ 53در اواخر 

 یدئولوژیر ا یرسرم  رییر تغ یشده برود و بره سرو    سمیبود که سازمان دچار غلبه مارکس یدرست برهه ا نیوصل شدند، اما ا

فضا را تحمل کند و  نیبود، نتوانست ا وستهیبه سازمان پ یاسالم دیشد یها یهیکه با انگ ینور یکرد. اکبر نبو یحرکت م

 :بازگو کرد نیدوره را چن نیخاطرات ا 52در سال  کرد. اشرف بعدا  دایتقابل پ ستیمارکس تیبا مرکی

آن بچره   یدر آن جا کم است و حرال و هروا   یییکرد که چ یانسان احساس م ،یمیت یورود به خانه ها یاز همان ابتدا "

 نی)محسن( آشنا بود، ا دی( و سعیشمچی)ابری نژاد و مهد فیبا حن کیاکبر هم که از نید ی. علستین جا نآمجاهد در  یها

 یت کم کم بروز کرد. اختالفرات اختالفا ،یدئولوژیا رییبه اصطالح تغ هیانیسال قبل از انتشار ب کیاحساس را داشت....حدود 

 "قاطعانه از آن ها نبود. ییجی جدا یا ه. چارمیبده هیرا ارا یکار مشترک میتوانست یکه با وجود آن ها نم یاصول
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 ادیر فر»خرود را   دیر کردند. آن ها اسم گرروه جد  یریرا هم عضوگ یرفتند و تعداد ییبه تبر یدر به در یآن دو بعد از مدت

و اشرف به مشهد رفتند. سپ  با لو رفرتن و   یلو رفت و نبو ییگروه در تبر ی، خانه مخف53گذاشتند. در اواخر سال  «خلق

ن زاپاس هم در تهررا  خانه اصطالحا  کی یکه نبو یمستقر شدند. در حال نیوسه نفر از گروه آن ها، آن دو در قی یریدستگ

 .داشت

در اثر انفجرار   ن،یآباد شهر قیو یهاد ابانیواقع در خ یمیبمب در خانه ت کی ی، اشرف در حال آماده ساز55اول خرداد  در

شد و با اعترافرات او، دو نفرر    ییبازجو یشهربان مارستانیشد. او پ  از مداوا و در ب ریآن دستگ یو در پ یآن زخم یناگهان

به حب  ابد محکوم شد.  یشدند. او سپ  در دادگاه نظام ریو دستگ ییو قم شناسا اندر تهر« خلق ادیفر» یاز اعضا گرید

شراخه   یپ  از انقالب بره سرفارش رجرو    چشم اشرف از کار افتاد، چرا که ظاهرا  کیانفجار  نیرسد که در هم یبه نظر م

 (یس یب یشده سازمان در ب داخدابنده، عضو ج می)خاطرات ابراه. کند یم یداریخر یاو چشم مصنوع یسازمان در لندن برا

مجروح  یمشکوک با اداره مبارزه با مواد مخدّر شهربان یریدرگ کیهم در  ینور یاکبر نبو یمقطع، همسر او، عل نیدر هم

 تیر مرکی یسرازمان، معتقدنرد کره بره احتمرال قرو       خچره یاز مطلعان از تار یاریکرد. بس یخودکش انوریشد و با خوردن س

 ....را لو داده بود وا یخالص شدن از دست نور یشده سازمان برا ستیمارکس

 شدن یمرموز با مسعود، سرنغاز دوزخ مالقات

 نیاز سرسرخت ترر   یکر یبره   لیدگرگون کرد و او تبرد  اشرف را کامال  ن،یدر زندان او یمالقات مرموز با مسعود رجو کی

 هی زم را درباره اعالم یرفت تا آموزش ها نیاز زندان قصر به او میماه و ن کیشد. او حدود  لیمبلّغان مسعود در زندان تبد

شرهرام و   یشده سازمان، تق ستیمارکس تی)مرکی« چپ نما یها ستیاپورتون» هیاز زندان عل یابانیو خ یرجو یماده ا 13

 .کند هیرا توج نیزن وابسته به مجاهد انیو بعد به زندان قصر برگشت تا زندان ندیبهرام آرام( بب

آوردند که اشررف چنران برا شرور و اعتقراد از       یم ادیو قصر بودند، به  نیمقطع در او نیسازمان که در ا یاز اعضا یشمار

 .بیرگ و مهم است اریبس تیاو شخص ییزد که گو یمسعود حرف م شهیاند

خواند کره   یاهلل طالقان تیخطبه عقد آن ها را مرحوم آ با هم ازدواج کردند و ظاهرا  1652 رماهیدر ت یو مسعود رجو اشرف

 کرد. یخطاب م «یپدر طالقان»را  شانیدر آن مقطع سازمان میوّرانه ا

 یابران یخ یموسر  یکه همه به دست ساواک کشته شدند و خود او بره همسرر   یی)خواهر برادران رضایی او در کنار آذر رضا

مختلرف   ی( در روند گسترش شاخه هرا یهمسر مسعود رجو و بعدا  یشمچیبرا یقجر عضدانلو)همسر مهد می(، و مر.درآمد

شرده   لیخلق تشک نیمجاهد یخانواده و وابستگان کادرها یدادند که از اعضا لیرا تشک« سازمان زنان مسلمان»سازمان، 

 .بود
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 ی)آذر کره همسرر موسر    هرا  ییدر کنار خرواهران رضرا   یعی، اشرف رب59و  52 یدر سال ها نیمنافق یدوران سازمانده در

در  ژهیزنان به و یریدر عضوگ ی( نقش محوری)رجو قجر عضدانلو می(، مرییدیزرکش  یکه همسر عل نیشد و مه یابانیخ

 .قشر دانشجو و دانش آموز داشتند انیم

 

 یهم در فهرست نامیدها یعی، اشرف رب1652انقالب در بهمن  یروزیدوره مجل  شورا پ  از پ نیانتخابات اول انیجر در

، ییفاطمه رضا ،یمسعود رجو ،یشمچیابر یانتخابات شامل مهد یفهرست سازمان برا یاعضا گریسازمان از تهران بود. د

کدام از  چیبود. البته ه یو دکتر محمد ملک یجی ه می، عبدالکریغفورگلیاده  ی[، دکتر علیرجو میقجر عضدانلو ]مر میمر

 .اوردندیورود به مجل  به دست ن ی زم را برا أیخود مسعود، در انتخابات ر یافراد، حت نیا

 هیر اطالع»موسروم بره    هیر اعالم یو در پ 1631خرداد  61در  یاسالم ینظام جمهور هیعل نیمنافق یاز شروع فاز نظام بعد

مسرلحانه   یاردوکشر  قینظام از طر یسرنگون یسازمان برا یرنامه هاب ی، و شکست برق آسا«35شماره  ینظام -ی اسیس

. رنرد یبگ شیرا در پ یمخف یشوند و زندگ یآن ها متوار بستگانسازمان و وا یو کادر مرکی یبود که رهبر یعیطب ،یابانیخ

اداره  ، عمرال  1631مررداد   7بره فرانسره در    یصدر از کشرور و پناهنردگ   یبه همراه بن یبعد از فرار مذبوحانه و زبونانه رجو

در  کنیبرود، لر   ننفر دوم سازما یبه طور اسم یاز آن موس شی)تا پ. افتاد«یابانیخ یموس»سازمان در درون کشور به دست 

 گرر یآن چنران کره اکنرون د    - برهه نیسازمان در ا یاصل ی( مقر مخف.کردند یم یبا مسعود سازمان را رهبر واقع مشترکا 

مهم سازمان و وابستگان آن ها در  یاز اعضا یبه اتفاق  شمار ،یتهران بود که موس هیدر زعفران یدر خانه ا - مشهور است

 بود. یعیخانه، اشرف رب نیاز همراهان او در ا یکیآن اقامت و رفت و آمد داشت. 

 یزندگ کیشرو  قدرت کیشرکردن  یو قربان یفرار رجو

داد  حیفرار را بر قرار ترج یرجو ،یاسالم یجمهور هیعل نیشکست مفتضحانه شورش مسلحانه منافقتنها چند هفته بعد از  

 .که خود به پا کرده بود، رها کرد یرا در غائله ا یشخص یخود در زندگ کیسازمان و شر یخود در رهبر کیو شر

خشنود نباشرد، و اگرر    سازمان ابدا  یدر رهبر کیاز داشتن شر یچون رجو یکتاتوریواضح بود که فرد قدرت طلب و د البته

 یکلکش کنده م یگریبه دست مسعود به نحو د احتما   د،یرس یدر حمله پاسداران انقالب به مقر خود به هالکت نم یموس
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 اتیر در عمل «ییدیر زرکش  یعل» هیشب ای یعنیشد، 

از پشت توس  عوامل مسعود هردف  « جاودان فروغ»

)  «یافتخرار  یمهرد »ننرد  بره ما  ایر گرفت،  یقرار م

فرار  اتیعمل یمعروف به فرمانده فتح اهلل که فرمانده

« هوادار»( به رده .صدر را برعهده داشت نیو ب یرجو

تلف  یسازمان یو انیوا ریکرد و در تحق یم داینیول پ

 شد. یم

 

، 31مسعود در همان بحبوحه سرال   پنهان داشت که البته تنها چند ماه بعد آشکار شد. لیدل کیرها کردن همسر جوان، اما 

که کم تر از دو سال از ازدواجش برا   یکرد، وقت یجمهور وقت( محکم م  یی)ر صدر یخود را با بن یاسیکه اتحاد س یزمان

کرد تا او را به خود جلب کنرد.   روزهیجمهور به نام ف  ییساله ر 17 دختربر  یرگذاریثأگذشت، شروع به ت یم یعیاشرف رب

چهره  رانیدر خارج از ا گرید یداشت، و از سو اجیسازمان خود احت یبرا یجمهور استیصدر در ر یکه به امکانات بن یرجو

ان طعمره  نوجرو  روزهیف عتا یممکن مستحکم کند، و طب قیصدر به هر طر یداشت ارتباط خود را با بن یناشناس بود، سع یا

به هدف، وجود اشرف به عنروان همسرر    دنیرس یبرا یاست که مانع بیرگ رجو یعی. طبدیرس یاو به نظر م یبرا یمطلوب

 دو نشان زد. ریت کیو اشرف با  یو رها کردن موس ختنیبا گر یرجوبود. در واقع 

سرپاه پاسرداران انقرالب     یاطالعات یروهای، بعد از چند ماه کار مستمر توس  ن1631بهمن  19روز  هیخره در ساعات اولباأل

و سپاه پاسداران مورد هجوم قرار  یضربت دادستان میمرکی، ت تهیتوس  پاسداران کم هیدر زعفران نیمنافق یمقر اصل ،یاسالم

نفر  31متقابل هر  یها یراندازیر اثر شدت تب بیرگ اتیعمل نیکور شد. در ا نیفقچشم فتنه مسلحانه منا گرفت و اصطالحا 

و اشرف بودند. نکته  یآن ها موس نیکه شناخته شده تر دندیبه هالکت رس - که به شدت محافظت شده بود - ساکن خانه

 دیسر » دیکره شره   دینفر از پاسداران انقالب بره شرهادت رسر    کیتنها  دهیچیپدشوار و  اتیعمل نیکه، در ا نیمل اأقابل ت

کودک از مهلکه،  کینجات جان  یبرا یدهنو دیبود. شه یانقالب اسالم تهیز پاسداران کمنام داشت و ا «یابوالقاسم دهنو

خود بر اثر جراحرات حاصرل از    هک یبرد، در حال رونیجان خود را به خطر انداخت و آن کودک را سالم از معرکه ب ثارگرانهیا

 بود. یعیفرزند خردسال اشرف رب «یمصطف»کودک،  نی. ادیبه شهادت رس نیگلوله منافق

صدر برخوردار برود، برا    یاز خوان نعمت دولت فرانسه به پشتوانه بن  یکه مسعود، که در پار دینکش ی، طولهواقع نیبعد از ا

که طبق انتظار، تنهرا چنرد مراه بره طرول       یصدر شد. ازدواج یداماد بن ،یزندگ کیقدرت و شر کیراحت از نبود شر الیخ

 .دیرس انیعمر آن به پا« مقاومت یمل یشورا»صدر بر سر اداره به اصطالح  یو بن یو با شروع اختالفات رجو د،یانجامین
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 یبر اسارتگاه فرقه رجو اشرفنام 

که او سرال هرا منافقانره     یدادی)در رو که تنها چند ماه بعد از هالکت همسرش در تهران یمسعود رجو نیحال، هم نیا با

 ن،یرا کره صردام حسر    یصدر ازدواج کرده بود، پادگان یساله ابوالحسن بن 12( با دختر .دینام یم «یحماسه اشرف و موس»

پادگان » ،یعیاشرف رب ادیتحت امرش هبه کرده بود، به  یستیترورسازمان  و به او 1635در سال  ران،یدشمن بیرگ ملت ا

« شرهر اشررف  »بره   تکار،یجنا نیها تحت الطاف صدام حس در طول سال افتنیکه به علت گسترش  ی. پادگاندینام« اشرف

کره بره    شرده، کشور عراق  واقرع   یالیبغداد در استان د یلومتریک 25و  رانیمرز ا یلومتریک 21معروف شد. اردوگاه اشرف 

که شمار جداشدگان از فرقره   ریاخ یها  ال( بوده است. در طول سنی)منافق خلق نیسازمان مجاهد اریسال در اخت 37مدت 

اردوگراه   نیر اتفاق افتراده در ا  عیها و فجا تیدرباره جنا یادیز اتیداشته، داستان ها و حکا یریچشمگ یصعود ریس یرجو

 .سازد یم انیخائن، تبه کار و فاسد را ع نسازما کی دیمنتشر شده که ذات پل

 گریبرعک  د نامه،یو بخش زندگ یعیدر صفحه مربوط به اشرف رب ن،یسازمان منافق ینترنتیا گاهیجاست که در پا نیا جالب

جمهور   ییر»در کسوت رهبر سازمان و  یحت« حسادت زنانه» وجود ندارد. ظاهرا  یمطلب چیه ،یهالک شدگان فرقه رجو

را رهرا نکررده    یرجو میرم بانی( گر.داده است یمسعود رجو یعلکه سازمان به همسر ف ی)لقب مضحک «مقاومت دهیبرگی

 است!

 ی(/ موسسه مطالعات و پرژوهش هرا  1623-1633تا فرجام) ییدایخلق: پ نیسازمان مجاهد»کتاب )منبع:  سایت مشرق

 (یدوره سه جلد -ی اسیس
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 :شود یخالصه م ریشود در چند بند ز یم یا  که دچار تفکر گله یا  جامعه یها یژگیو

 یو مذهب یاخالق ،یاجتماع یدهند؛ نسبت به نقض نورم ها یرا از دست م یاخالق یریپذ  تیجامعه مسئوول نیا یاعضا •

که خانواده خود را کنار  شود  یبه اعضا گفته م یموضوع، در فرقه رجو نیبه تبع ا .دهند ی خود را از دست م تیحساس

 یموجب م یکنند؛ همه خانواده را دشمن خود بدانند و تفکر گله ا هابگذارند، همسرانشان را طالق بدهند، کودکانشان را ر

 .رندیرا بپذ التیسران تشک نیشود که آن ها راحت تر فرام

کنند که دست به  یم دایپ یکاف شهامت نیبنابرا شود. یالقا م یریح  شکست ناپذ یجامعه نوع نیا یبه اعضا• 

 یکشتار کودکان خردسال و خودسوز ان،یرنظامیمثال حمله به غ یبینند. برا ییو خشونت آم یراخالقینامشروع، غ یرفتارها

 .رفتارهاست نیفرانسه از جمله ا  یپل  توس یرجو میمر یریدر اعتراض به دستگ یفرقه رجو یاعضا

 یابیار یفشار جمع ی. در فرقه رجوشود ی م تیتقو یبودن با فشار جمع یمسر نیااست.  یجامعه مسر نیا یرفتار اعضا• 

 یخلق برگیار م نیمجاهد یها  در قرارگاه مرتبا  یخودانتقاد یگروه است. نشست ها یتحت کنترل نگه داشتن اعضا یبرا

زمان رهم یکیییف ای یورد خشونت کالمکنند و به دنبال آن م ترافجمع اع یشود و اعضا مجبور هستند افکار خود را برا

 .رندیخود قرار بگ

به آن متعهد  دیاست و همه اعضا با یمهم در فرقه رجو یاز آموزه ها یکی نیا دارد. تیمنافع جمع بر منافع فرد الو• 

از خواب و استراحت،  تیمحروم ،یاجبار زند. کار ینقض حقوق بشر را رقم م شمار ی موضوع، موارد ب نیا یها امدیباشند. پ
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 نیمجاهد یاعضا ینقض حقوق انسان یآزاد از نمونه ها یایبه دن یاز فرزندان، عدم دسترس نیوالد ییجدا ،یتجرد اجبار

 یآموزه ها در خودسوز نیدهد و اوج ا یرخ م یدادن به هدف گروه نسبت به منافع شخص تیاولو ی خلق است که به بهانه

. اعضا از شود ی م یاعضا مسر نیرفتارها هم ب نیتر یرعقالنیغ یمعنا که حت نی. بدابدی ینمود م یها و حمالت انتحار

شوند که  یکه ده ها نفر متقاعد م یشوند به طور یدردناک م یبه انتخاب مرگ قیو تشو جییسازمان ته یپروپاگاندا قیطر

 .کار را انجام دهند نیا

 یرجو میخلق، در حال حاضر مر نیدرمورد مجاهد کند. یم تیهدا بیرهبر عوام فر کیرا  یگله ا تفکر معمو  . 

حقوق بشر که روزانه در  شمار  ینقض ب رغمی کند. عل فایرا ا بیرهبرعوام فر کیوجه نقش  نیکند به بهتر یتالش م

چند که  . هردهد  یسر م انیب یحقوق زنان و آزاد زدفاع ا ،یخواه یهمواره شعار دمکراس دهد، ی رخ م التشیدرون تشک

دارد  یدرون فرقه کارکرد نفوذ یمنیو یاعضا یاما برا ردیگ ی مورد توجه قرار نم انیرانیا انیاو در م بانهیاظهارات عوام فر

 .باشد نیدارد که چن دیدست کم او ام ای

 لیکند که نفوذ رهبر را در جمع تسه یم جادیخلسه وار ا یحالت ب،یعوام فر یرهبر یفرقه، تحت فرمانده کیدر  حضور

 یخلق خود مبارزه م یآزاد یکه برا «لیبد یگوهران ب»چون  یدهان پرکن نیخلق اعضا با عناو نیکند. در مجاهد یم

 یها میوم تصمکه به هنگام لی یکرده است. به طور رتریپذ نیتلقها را به مرور   القاب آن نیشوند. هم یکنند، خوانده م

با ده ها  یازدواج همیمان مسعود رجو ،یدر فرقه رجو یریپذ نیتلق نیبار ا  از عواقب فاجعه یکیکنند.  یم یرا عمل یرجو

 است. یرهبر یتن از زنان عضو شورا

 انجمن نجات فارس - یمزدا پارس
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 یمحمد رجو

در  نیرهبران منافق یاصل یاطالعات سپاه پاسداران موفق به کشف محل اختفا یروهاین ،یشمس 1631 بهمن  19روز "

و  یبود که مسعود رجو یگروهک در داخل کشور و در حال نیا یخانه، مرکی فرمانده نیشدند. ا هیتهران در محله زعفران

 یریبودند. پ  از محاصره آن محل و چند ساعت درگ ختهیگر هبه فرانس رانیاز ا 1631 رماهیصدر در ت یابوالحسن بن

سازمان، آذر  3مرد شماره  یابانیخ ینفر از جمله موس 36واقعه  نیخانه توس  پاسداران انقالب تصرف شد. در ا نیمسلحانه ا

 یپسر ...اندمکشته شدند، اما پسر خردسال مسعود زنده  یهمسر مسعود رجو یعیو اشرف رب یابانیخ یهمسر موس ییرضا

را به  یرجو یدر عراق مصطف نی. بعدها در اردوگاه مجاهدیو مسعود رجو یعیبود و منتسب به اشرف رب یکه نامش مصطف

 .صدا زدند یینام محمد ن

نجات  یکرد و برا یبیرگ سکیر ،یثارگریاز پاسداران انقالب با ا یکی ،یمیکشف و انهدام خانه ت اتی  از اتمام عملپ ...

که احتمال اصابت گلوله به او وجود داشت. پاسدار از جان گذشته کودک را نجات داد  ییشد؛ جا یمیجان نوزاد وارد خانه ت

 و صدا نیدر برابر دورب ی جورد دیهدف قرار گرفت. کودک زنده ماند و شه دمور نیاما در حال خروج از معرکه توس  منافق

( به پدربیرگش یرجو یمراجعه کند. نوزاد )مصطف یگرفتن فرزندش به دادستان لیتحو یاز پدربیرگ او خواست که برا مایس

و با  نیتوس  منافق یسالگ 13بعدها در  ران،یدر ا یداده شد، اما پ  از گذارندن دوران کودک لیکه ساکن مشهد بود، تحو

 از مرز کردستان خارج شد. یمسعود رجو یهماهنگ
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 ییداشته است. اختالفات به جا یرجو میبا سران سازمان من جمله مسعود و مر یاختالفات یمحمد رجو ای یمصطف ...

 ینقشه عراق اقدام به فرار م هید ر و ته یمقدار هیبا ته گریبه همراه چند نفر د 3116در بهار سال  یکه مصطف رسد یم

زنند و هنگام  یخاردار اشرف م میقسمت از س کیبه  فایآ کی شب بعد از شام با لیها در اوا روند. آن یلو م یکنند، ول

زنند و  یم یبه گوش مصطف یلیس کیموران أ. مشوند ی م ریدستگ یموران مراقبت مصطفأ، توس  مونیپرش از سقف کام

و ضرب و  نیو در آنجا مورد توه شوند  یو به اتاق اطالعات برده م ریدستگ یین گری. چند همراه دکنند  یم یفحاش یبه و

شدن اختالفات پسر  یکه سازمان از علن دهد ی نشان م عیوقا نی. اشوند ی برده م یبه انفراد و بعدا  رندیگ یشتم قرار م

)سایت  "نگه دارد. یکرده تا موضوع را مخف یپ  از بازگشت از اروپا سع یکردن و یداشته و با زندان میمسعود با پدرش ب

 مشرق(

رفت. بعد هم که به  یدر فرانسه همراه با محافظ به مدرسه م یسال دارد، از دوران کودک یو اند ین سکه اآل یمصطف"

)اشرف(، در پادگان  یشچمیابر مهدی و عضدانلو قجر – یرجو مینجا که برخالف دختر مرآاز  یعراق برده شد. مصطف

و چند  نبود یدر آنجا راض یاز زندگ یداشت، ول یاشراف یبود، زندگ شدهکه توس  صدام اهدا  ییالیاشرف در خانه و ینظام

 .در اشرف به همراه پدرش ماند یمصطفبه عراق  کایحمله آمر انیدر جر. بار هم قصد فرار داشت

تفاوت  ینوجوانان از نظر امکانات زندگ گریهمواره با د شدی محسوب م "رهبر"بود و فرزند  ینجا که ناراضآز ا یمصطف ...

 نیبهتر اوبود.  نیمجاهد ونیییدر تلو یول ورزشئمس یزمان یمعروف بود. مصطف یدر اشرف با نام محمد رجو یداشت. و

 .دیپوش یم را مارکدار یلباس ها و کفش ها
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سپ   .رفت یلبانآهم به  یرجو می، مردیکاخ سف میو دخالت مستق تیبا حما یبه آلبان نیمجاهد یروهایاز انتقال ن بعد

را  یسازمان صحبت کرد سازمان و هیعل یمدت که نیاز ا بعد یو گرفت. ینجا پناهندگآبه نروژ رفت و در  یرجو یمصطف

را  در نروژ در رشته حقوق ثبت نام کرد که پول آن یهیار د ر 35 هی( با شهرBI UNIVERSITY) یدر دانشگاه خصوص

که از  یاضافه پوله ب ردیگ یمخارج م یبرا یبیهیار د ر پول توج 5ماهانه  یرجو یپردازد. مصطف یم نیسازمان مجاهد

 یقصد دارند و نیاست که مجاهد نیدر رشته حقوق، ا یرجو ی. علت ثبت نام مصطفردیگ یم یپناهندگ یدولت نروژ برا

در  نیسازمان مجاهد یبرا ترور شد، و  یدر سو یاسالم یجمهور تیکه توس  سازمان امن یکاظم رجو شیعمو یاج

 .ردیبگ راکرد،  یکار م یالملل نیب یسازمان ملل و نهادها

 باشد. یم یماندن از خبرنگاران و افکار عموم یمخف یدر نروژ برا یرجو ی، نام مصطفیعینرمان رب

 سال داشته باشد. 62حدود  یییچ دیدر حال حاضر با یمصطف

طبقه  ی، و جامعه بیرجو می، مسعود و مرنیمجاهد یرهبر کیدئولوژیو ا یاسیس یدو گانگ ،یرجو یداستان مصطف

 آن از دست دادند. ی، جان خود را برایرانیا یاجتماع و یاسیو فعال س لکردهیتحص ،جوان ،است که هیاران نوجوان یدیتوح

 ین همه به سن هادر عراق که اآل نینوجوانان و کودکان متولد و بیرگ شده مجاهد یالتیتشک میکالم از ت کیدر  ...

هم  رستانیها خواندن و نوشتن در سطح دب نآندارد.  یدانشگاه التیتحص  ینوجوان چیه با یاند تقر دهیسال رس 35 یبا 

 ".ستندین بلد

 کانادا - وزین رکایا -سلطمانپور دیسع
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به درجه  نیغرب توس  منافق النیدر منطقه گ یسالگ 1۱و در سن  267۱در سال  ینلفرد گبر دیشه

 .نمد لیشهادت نا عیرف

و ترا سرال    یسپر «یرینائ»را در مدرسه  ییابتدا التیآمد. تحص ایفرزند ارشد خانواده، در تهران به دن «یآلفرد گبر» دیشه

خود به  ییگرفت. پ  از آن نید دا لیبه ترک تحص میسرانجام تصم .به درس ادامه داد «انیسوقومون» رستانیچهارم، در دب

بدون اطالع  یخواهر داشت. و کیبود. دو برادر و  «ینهضت سواد آموز»مشغول شد. ورزشکار و عضو  یساز یحرفه باطر

غرب  النیرا در تهران به اتمام رساند و سپ  به جبهه گ یدوره آموزش .نمود یمعرف فهیم وظخانواده، خود را به سازمان نظا

بعرد از  ، دهیر کره او خواب  کردنرد  ی بوده و دوستان او فکر م کیمشغول کش یبان دهیدر پست د« آلفرد» ی. روزدیمنتقل گرد

 کریبود. پ دهیبر اثر اصابت گلوله به شهادت رس «دآلفر... »باشد ی او پر از خون م یها نیشدن، متوجه شدند که پوت کینید

قبرستان ارامنه در تهران با حضور صدها  یدر قطعه شهدا یخاص مذهب فاتیپ  از انجام تشر «یآلفرد گبر» دیمطهر شه

    محل به خاک سپرده شد. ینفر از دوستان و اهال
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 ؟نکرد دییتأ خلق را نیچرا امام مجاهد

 

 

 یانقالب اسالم یروزیقبل و پ  از پ عیهمواره در وقا رانیمعاصر ا خیکه در تار یاسیس یها  ها و گروه جمله سازمان از

 .خلق است نیداشته است، سازمان مجاهدنقش 

خلق بود.  نیسازمان مجاهد ،یاسالم یگرا  چپ انیمرتب  با جر یاسیگروه س نیصداتر و سر به بعد، پر 1631 یدهه  از

داشتند،  ییرا ن یدر نهضت آزاد تیفعال یکه سابقه  یاز جوانان دانشگاه یگروه ی لهیوس  به 1633سازمان در سال  نیا

 .دیگرد  یتأس

 عیمحسن و اصغر بد دینژاد، سع فیمحمد حن یها  دانشگاه تهران به نام انیسازمان سه نفر از دانشجو ی هیاول انگذارانیبن

 ی،یصورت مسالمت آم  به یاسیمبارزات س نیا یکه ادامه  دندیرس جهینت نیبه ا 1633خرداد  15زادگان بودند. آنان از 

 یرا در فقدان چهارچوب ها یمذهب -ی اسیس یروهایضعف ن نیهمچن اه  است. آن دهیفا  یب رمتشکلیو غ یا رحرفهیغ

 .دانستند یمبارزه م یمشخص و مناسب برا یمنسجم و استراتژ یکیدئولوژیو ا ینظر

 یرو یمیامن ت یبه خانه ها یتیامن ی دهیچیپ  یسازمان در شرا یرهبران و اعضا  ،یپ  از تأس یها  رو، در سال نیا از

و  یاسیدر موضوعات مختلف س یگسترده ا قیمختلف به تحق یو در قالب شاخه ها یالتیطرح تشک کیآوردند و در 

 .دندیمبادرت ورز یاجتماع
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 شانیگروه محتاطانه بود و ا نی)ره( نسبت به ای نیامام خم کردیخلق، رو نیفوق در خصوص سازمان مجاهد ریتمام تفاس با

 .نمودندی م یگروه خوددار نیا دییهمواره از تأ

 تیتهران مورد حما یکسبه  ژهیو  و به انیبازار یخلق از سو نیاست که سازمان مجاهد تیاهم یرفتار از آنجا دارا نیا

 یکمک ها نیدر هم دیسازمان را با یها تیفعال یعمده  لیافراد، دل یبرخ ی دهیکه به عق ییقرار داشتند؛ تا جا یمال

 .جو نمود و  جست انیبدون اغماض بازار

نموده  تیاز آنان حما یین یرفسنجان یاهلل هاشم تیآ رینظ ،یمبارز و انقالب ونیروحان یبرخ ان،یعالوه بر بازار گر،یطرف د از

قرار  دییمورد تأ رانیا یانقالب اسالم انگذاریبن یاز سو گاه  چیکه ه ییها را داشتند؛ تقاضا  آن دییتأ یو از امام تقاضا

 .نگرفت

)ره(  ینر یامرام خم  یخلرق از سرو   نیسازمان مجاهد دییعلل عدم تأ یاساس، نوشتار حاضر درصدد است تا به بررس نیا بر

گروه،  نینسبت به ا ونیروحان یبرخ کردیرو، تالش خواهد شد تا با مطرح نمودن رو شیرسالت نوشتار پ یبپردازد. در راستا

 .ردیقرار گ ی)ره( مورد بررس ینیخم ماما یخلق از سو نیسازمان مجاهد دییعدم تأ لید 

 از سازمان ونیروحان یبرخ ی  هیاول تیحما

و  یاسیو دوم ارتباط س یقرار داد: نخست ارتباط فکر یمورد بررس هیاز دو زاو دیرا با تیبا روحانخلق  نیمجاهد ارتباط

 بهره ببرند، اما اسالم ونیروحان یاز برخ دیکه معتقد بودند با رغم آن به خلق نیمجاهد ،ی. به لحاظ ارتباط فکریالتیتشک

 .دانستند ی نم یکاف ارزهمب  یو آن را برا رفتندیپذ ی را نم یحوزو یشناس 

که  شهیاند نی. نف  اردیبگ تیکه بنا نداشت اسالم را از مرجع دانستند ی م یانیخود را وارث جرخلق  نیواقع مجاهد در

ندارد و در  یاعتقاد تیو مرجع تیکه سازمان به روحان داد ی افتاد، نشان م یدئولوژیا نیسازمان در همان آغاز به فکر تدو

 .از آن است یابیار ی دهاستفا ی شهیتنها در اند ت،یبرخوردش با روحان

بود که آنان را محصول  هیعمل  یها  عدم اعتقاد آنان به رساله ،یبه اسالم حوزوخلق  نیمجاهد یاعتقاد ی از مظاهر ب یکی

نداشته و نسبت به مسائل  یاعتقاد یحوزو یبه افکار رسم  یرو  چیه  به. به واقع آنان، دانستند ی م سمیفئودال یدوره   یشرا

 .را داشتند شیخو ی ژهیبرداشت و یین یکه در مسائل اعتقاد چنان کردند؛ ی م ردکامل برخو  ییاعتنا  یبا ب ییرساله ن یفقه

در رابطه با مسائل اجتهاد و : »دیگو ی گروه در زندان م نیخاطرات خود در برخورد با ا یدرباره  یرازیش یربان مرحوم

 نیا را از ابتدا قبول نداشتند، کما دیتقل یله أو مس میکن  ینم دیما کورکورانه تقل گفتند  یبود که م نیها ا  نظر آن ت،یمرجع

 .«ستیو رساله در کار ن دیتقل یله أمس وجه  چیه  به انکه در کارها و عبادتش میدید ی ما م که
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انجام  یکار جد توانست  ینم  ونیروحان یبرخ یمال تیبدون حماخلق  نیسازمان مجاهد ،یالتیو تشک یاسیلحاظ س  به اما

از آنان  تیشوق آمده بودند، به حما سر خلق نیمجاهد  آمدن دیمبارز که با پد ونیاز روحان یاریبس نه،یزم نیدهد. در ا

 .شد شتریداشت، ب ها  ستیکمون تیفعال شی، که نشان از افیا39 ددر اسفن اهکلیس ی  پ  از حادثه ت،یحما نیپرداختند. ا

سازمان چندان مناسب  یفکر تیکه وضع افتندیدر ونیاز روحان یمرور کسان  که به همچنان ادامه داشت تا آن هیرو نیا

 یدر ادامه برا حات،یتوض نیداشت ا است. با نظر یانحراف یها شهیدر اند دنیفروغلت ریدر مس جیتدر  و سازمان به ستین

 میخلق خواه نیاز سازمان مجاهد هیاول تیدر حما یرفسنجان یهاشماهلل  تیآ دگاهید یتر شدن موضوع، به بررس  روشن

  .پرداخت

 از سازمان هیاول تیو حما یرفسنجان یهاشم اهلل  تین

بشناسند.  تیخلق را به رسم نیمجاهد شانیتا ا خواستند ی و از او م گرفتند  یتماس م یو کتب یچند با امام شفاه یونیروحان

 هیاول یتراب حق شناس، از اعضا یتوان به خاطره  یخصوص م نیبود. در ا یرفسنجان یهاشم ونیروحان نیا ی  از جمله

 .خلق، اشاره نمود نیسازمان مجاهد ی

من به عراق بردم.  ،خلق نیمجاهد ی  درباره ینیرا به امام خم یرفسنجان  یمفصل هاشم ینامه »دارد:  یاشعار م نیچن یو

در  شانیو ا میگفت ی را م مانیها  دگاهیتک د  . ما تکمیسازمان داشت یدرباره  ینیبا امام خم یجلسات مرتب 51در بهمن 

 :بود نیبه من گفت ا ینیکه امام خم یا  جمله نی. آخرگفت ی آخر نظرش را م

مسلحانه ندارم. پ  از آن هم  یبه مبارزه  یاست که من اعتقاد نیواقع امر ا د،یخودتان داشته باش شیمطلب را پ نیا آقا

 .«تکامل و معاد اشاره کرد یدرباره  شانیبا اخلق  نینظر مجاهد  به اختالف

شده اند، با استمداد از  دی( ناام)ره ینیامام خم دییکه از تأخلق  نیسازمان مجاهد داست،یکه از ظاهر نامه پ  واقع چنان در

 .بودند یانقالب اسالم ریکب انگذاریاز بن دییبه دنبال اخذ تأ ،یرفسنجان یهاشم یحوزه و خاصه آقا ونیروحان

از سازمان  شانیکه ا خواهند ی از حضرت امام )ره( م یا  نامه یو ط گریبار د یرفسنجان  یهاشم یبر مطلب فوق، آقا عالوه

ی )ره( م ینیخطاب به امام خم شیخو یدر نامه  بار  نیا یرفسنجان یهاشم یکنند. آقا تیخلق اعالم حما نیمجاهد

 :سندینو 

و  لیاص دار،  شهیر ،یقیکامال  حق رانیا ییانیکه نهضت مقاومت مسلحانه و اقدامات پارت دیریبپذ دیترد نیتر  کوچک بدون»

موجب اطالعات   جانبه است که به   و همه عیوس یقدر  آن به یاست و دامنه  شیآ   یبه جوانان فداکار و پاک و ب یمتک

و  یهمه زندان نیاند و نهضت با ا  شده ریوابسته به آنان دستگ یها  گروه و ها  یانینفر از پارت 711موثق، تاکنون حدود 

 که نی. مهم ادهد  یرخ م یمهم ها حوادث  صورت روزافیون در توسعه است و هر روز در تهران و شهرستان  تلفات به
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به دست  یدستگاه، تاکنون سند محکم یو شاغل هستند. ضمنا  برخالف ادعا دهکرلیگروه، تحص نیبه تمام ا کینید تیاکثر

 «داشته باشد. یستیو کمون یستیمارکس ی شهینهضت ر نیکه ا امدهین

 خلق نی)ره( و سازمان مجاهد ینیخم امام

)ره(  ینیامام خم یاز سو دییخلق جهت تأ نیقرار گرفت، سازمان مجاهد یمورد توجه و بررس یین تر  شیکه پ گونه  همان

با توجه به  گرید یو از سو انیبازار یها  با استمداد از کمک سو  کیرا دنبال نمودند. از  یجانبه ا گسترده و چند یها  تالش

که البته به  یبرآمدند؛ اقدام رانیا یانقالب اسالم ریرهبر کب دییاخذ تأ یپ درسازمان،  نیاز ا ونیروحان یبرخ یها  تیحما

 .دیگردتهی نخلق من نیمورد نظر سازمان مجاهد ی جهینت

اقدامات را  نیا نیتر  از مهم یکیبتوان  دیدادند که شا یرا انجام م ییها  تالش ییخود سازمان ن یاعضا نیب نیدر ا البته

 .سازمان با حضرت امام )ره( دانست یاعضا یو مالقات برخ ییماربایهواپ یحادثه 

خلق  نیمجاهد ییماربایهواپ ی دهیحکومت که امام )ره( در نجف با آن مواجه شدند، پد هیعل یاسیاز مسائل مهم س یکی

را که به  ییمایکادر، هواپ یاز اعضا یبرخ یریض به دستگدر اعترا ،سازمان یاز اعضا یقرار بود که عده ا نیبود. حادثه از ا

 .عازم بودند، ربودند و به بغداد رفتند یمقصد تهران از دب

 یسخت یضربه  ستیبا ی ها م  کرده بود و اکنون آن ریسازمان را به درخواست ساواک دستگ یاز اعضا یعده ا یدب  یپل

 .کند یم ریرا دستگ انیماربایبغداد هواپ  یزدند. پل یبه ساواک م

خواهند تا ی م شانیو از ا سندینو یم یامام نامه ا یکه در نجف با آنان در ارتباط بودند برا یافراد قیسازمان از طر یاعضا

 .ها را شکنجه نکنند و رها سازند  تا آن سندیبنو رشدهیدستگ یاعضا یبرا یشفاعت ینامه 

نوشته شده بود  یکه با جوهر نامرئ یکاغذ یآب خواست و رو ینعلبک کیامام آمد،  شیشناس پ  به اسم تراب حق یشخص

. امام فردا فرمودند من میرا مطالعه کنم و فردا پاسخ بگو ها  نیا دیظاهر شد. امام فرمودند که من با یغامیو پ ختیر ییدارو

 کیها   اگر ما از آن که نیا گریمن و د یعراق رو  یپل تیخاطر حساس به یکیکنم.  تیحما نانیدانم از ا یمصلحت نم

ها هست. سرانجام سازمان   که چه ستیدولت عراق از من معلوم ن یخواهند و کارها یها از ما ده کار م  آن م،یکار بخواه

 .برد روتیگرفت و به ب لیها را از دولت عراق تحو  الفتح آن

 یربنایز شانیسکوت بود. ا یها مش  آندر برخورد با خلق  نیسازمان مجاهد ی نهیامام )ره( در زم یواقع مش در

کردند. از  ینم دییکه در نجف با آنان داشتند متوجه شده بودند. فلذا هرگی آنان را تأ یافکار آنان را در جلسات یستیالیماتر

  .کردند یآمد، تخطئه هم نم یحساب م به میبه نفع رژ ییآنان ن یچون تخطئه  گر،ید یسو
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نفر از  کیمن در نجف که بودم : »ندیفرما یم شان  یو استراتژ تشانیافراد به ب نیآمد ا و  )ره( در مورد رفت ینیخم امام

از قرآن  و البالغه  دو ساعت از نهج یآمد روز یآمد. هر روز م یمن م شیپ یروز ستیب دیمن. شا شیافراد آمد پ نیهم

است. من  یگریمطلب د یبرا لهیالبالغه و قرآن وس  است، نهج لهیوس نیبه نظرم آمد که ا یقدر کی من .کرد یصحبت م

 کیروز ماند، من  ستی. ده باست بوده شانیخوان نبودم که ا  خوان و قرآن  البالغه  نهج قدر  نیطلبه هستم. من ا کیهم 

 امینه، ق امی. من گفتم قمیام مسلحانه بکنیق میهخوا  یگفت ما م که نیکلمه هم جواب ندادم و فق  گوش کردم. فق  ا

 .«دیآ یو کار هم ازتان برنم دیده یخودتان را از دست م یرویو شما هم ن ستیمسلحانه حا  وقتش ن

به چهار ماه از  کیکه نید یدانشگاه تهران و در حال انیبا دانشجو داریدر د 1652خرداد سال  36 خی)ره( در تار ینیخم امام

 ییداشتند و نوعا  ن یعلن تیخلق حضور و فعال نیمختلف مجاهد یها  شیانقالب گذشته بود و هنوز شاخه ها و گرا یروزیپ

خلق  نیمجاهد یکوتاه، روشنگرانه به سابقه  ییها  صحبت یپرداخته بودند، ط یانقالب به اظهارات ی نهیشینسبت به پ

 .اشاره نمودند

مخالف، مردم به  یاسیها و احیاب س  گروه ی هیشدت ملتهب بود و از ناح  کشور به یکه جو عموم یسال بعد، در حال کی

زمام امور  نکیخلق که ا نیرا در مورد مجاهد ی)ره( نکات ینیشدند، مجددا  امام خم یشورش و اعتراضات گسترده دعوت م

 .نمودند یادآوریبود،  یها در دست مسعود رجو  آن

 نیانجام شد. امام )ره( در ا رانیکارگران ا یاسالم یشوراها یاعضا داریو در د 1659 رماهیچهارم ت خیدر تار یسخنران نیا

مبارز را گول  ونیروحان ریو سا شانیا»خواندند که درصدد بودند:  بکاریفر یرا سازمانخلق  نیسازمان مجاهد یسخنران

 «بینند.

و با توجه به  نیاز ا شیتا پ شانیاست که ا تیاهم یخلق از آن جهت دارا نیاقدام امام در مقابله با سازمان مجاهد نیا

گروه ممکن بود  نیزعم امام )ره( طرد ا  که به گروه نپرداخته بودند؛ چرا نیبه طرد آشکار ا ران،یملت ا یمصالح حرکت انقالب

 .بودندسازمان جذب شده  یسو  به یشمار ی ب جوانانباعث شکاف در حرکت انقالب شود، چون 

گروه پرداختند  نیمواضع ا یسازمان، امام )ره( به آشکارساز یکیدئولوژیانقالب و آشکار شدن انحرافات ا یروزیپ  از پ اما

 .گروه پرداختند نیبه طرد ا یبا اهداف کالن انقالب اسالم سهیسازمان در مقا یکیدئولوژیو با مطرح نمودن انحرافات ا

 یها شیو گرا یکیدئولوژیامام )ره( را در انحرافات ا یسازمان از سو دییعدم تأ لید  نیتر  از مهم یکیبتوان  دیواقع شا در

 یابیار ی مثابه  در آن را صرفا  به رگذاریتأث تیکه اسالم و روحان ییها  شیقرار داد؛ گرا یسازمان مورد بررس یستیمارکس

 .دانستی م شیبه اهداف خو دنیجهت رس

 خبرگزاری فارس 
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 پیروان ادیان  رفتارشناسی فرقه رجوی نسبت به

اگر کارنامه تاریخی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق را در سیر زمان مورد بررسری قررار دهریم متوجره خرواهیم شرد کره        

پیرام تبریرک مرریم رجروی      "گرگی در لباس میش هسرتند. " شعارهای روشنفکرانه تنها پوستین زیبایی دارند و در حقیقت

سرکرده فرقه تروریستی رجوی به مسیحیان که مقارن با آغاز سال نو میالدی می باشد، ذهنیت انسان را مورد سرؤال قررار   

ن در مواجهه می دهد که ظاهر این پیام زیبا چرا با رفتار فرقه ای آنان تطبیق ندارد؟ در حقیقت رفتارشناسی فرقه ای سازما

با اقلیت های دینی و مذهبی به ویژه مسیحیان می تواند نقاب روشنفکرانه این گروه را بردارد تا همگان به کنه این سازمان 

 .ترویستی و ضد بشری پی ببرند

ماده ای در صدد نظام سازی و بره تصرور خرود پایره      11مریم رجوی سرکرده فرقه تروریستی رجوی، که با ارائه یک طرح 

رییی نظام جایگیین جمهوری اسالمی است، مانیفست و اصول نظام فکری این فرقه را مشخص نموده است. طرحری کره   

بند بند آن توس  خود سازمان نقض شده اما همچنان با چهره ای نفاق گونه آن را شعار می دهد تا تصویری آزادی خواهانه 

است که به صراحت بره احتررام بره     3و  3ائه شده مد نظر است دو بند و دموکراتیک از خود جلوه نماید. اما آنچه از طرح ار

 :آزادی های فردی و ممنوعیت تبعیض درمورد پیروان ادیان اشاره شده است

ها و دسترسری    گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه  . در ایران فردا ما به کلیه آزادی های فردی احترام می3بند  »

 «همگان به فضای مجازی تأکید داریم. قید و شرطِ  بی

. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنروع  3بند »

 «خواهد بود.

 :اما تاریخ چیی دیگری می گوید

 : در شروع مجموع نشست های حوض عنوان کرد 1673مسعود رجوی در سال 

واهم ارتش آزادی بخش را منحل کنم چون ما توان سرنگونی نداریم. کسی می تواند سرنگون کند که پشرتش  من می خ"

یک ابرقدرت باشد و ناوگان جنگی و هواپیما داشته باشد و من هواپیما و ناوگان ندارم و نمی توانم هم داشرته باشرم؛ چرون    

نقالبی و آزادی بخش هستیم لذا از ایرن لحظره ارترش آزادی    ما یک نیروی ا .نمی توانم پشتم را به یک ابرقدرت گرم کنم

 "بخش ملی منحل اعالم می شود، شماها باید فردا در خیابان بخوابید.
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صروری  طبق معمول در نشست ها تعدادی از اعضای سرسپرده سازمان بر اساس مغیشویی های فرقه ای با صحنه گردانی 

فضای نشست را جهت دهی می کردند و با التماس از رجوی درخواست می نمودند که برادر تو را خدا ارتش را منحل نکنید، 

 هرچه شما بگویید ما انجام می دهیم و در نهایت در مقابل این التماس ها مسعود رجوی گفت:

ض حاضر گفته و این کتاب قانونی که به شما ابالغ اگر می خواهید مؤسسان دوم ارتش آزادی بخش ملی باشید باید در حو"

 "می کنم را قبول کنید.

 ابه بندهای آن افیوده شد. در حقیقت این کتاب روند فرقه گرایی سازمان ر 1621بند داشت  که تا سال  73این کتاب قانون 

افت می شود که در نوع خرود جالرب   کامل می نمود. اما در میان قوانین فرقه ای چند موضوع مهم مرتب  با موضوع مقاله ی

  است:

در مناسبات مجاهدین خلق غیر مسلمان و همچنین مسلمان از نوع غیر شیعه نداریم. نماز و روزه در مناسبات اجباریسرت.  "

  "زن مجاهد بی حجاب در مناسبات نداریم.

کره  یوسرفیه  ن نفررات فلیرپ   همه مسیحیان و اهل تسنن در نشست های حوض به اجبار شیعه می شوند کره از جملره ایر   

ها بره    پیوست و سالملی به ارتش آزادی بخش در جنگ اسیر شد و سپ  مسیحی زاده بودند. فیلیپ یک مسیحی بود که 

داشرت بره او بره دلیرل مسریحی برودنش رده       که عنوان تعمیرکار موتوری تانک فعالیت می کرد. علی رغم سابقه طو نی 

نبود. افیایش رده برای او مشروط به دست کشیدن از مسیحیت بود. او هم سمی سازمان تشکیالتی نمی دادند و حتی عضو ر

 انجمن نجات 95شماره   

31 



 گردیدپ  از اجبار فرقه نه از روی عقیده، تغییر دین داد و ام جدید )معاون جدید( به وی ابالغ شد و عضو تیم های نامنظم 

ن به دلیل مسیحی بودنش سرریعا  رد مری   در صورتی که تا قبل از مسلمان شدن درخواست های او برای عضویت در سازما

  شد.

حتی در یک حرکت نمایشی مسیحیان را در مراسم کریسم  در بغداد شرکت داد کره بره نقرل از     مجاهدین خلقسازمان 

با خانم وجیهه کربالیی  داشت، اعالم کرد که فرستادن برخی به بغرداد   که در نشستی 7در قرارگاه  7ان کیکی از فرمانده ی

، تعدادی سازماندارد. در میان اعضای  خلق ی تبلیغاتی برای سازمان مجاهدین برای شرکت در مراسم کریسم  فق  جنبه 

 .وانستند جدا شونداز مسیحیان حضور داشتند که برخی به دلیل شکنجه های روحی و قواعد فرقه ای، پ  از سال ها ت

نسبت به اقلیت های دینی و مرذهبی دارد کره کمتررین     رجویتمام این شواهد حکایت از نوع رفتارشناسی فرقه تروریستی 

نتیجه آن دروغین بودن پیام های تبریک سران سازمان به مسیحیان در سال جدید میالدی و البته پوشالی برودن بنردهای   

 .های عقیدتی و منع تبعیض علیه اقلیت های دینی و قومی است مطروحه مریم رجوی درمورد آزادی

 سایت حقیقت فرقه
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بره   رنرگ یو ن بیر افتاده و مرا با فر نیدر دام باند تبهکار مجاهد 1623در سال  رانیبلوچستان ا یاز اهال دهقان قیرف من

 .بودم ریفرقه اس نیا یجهنم التیبند تشک سال در 16عراق اعیام کرددند و مدت 

افراد برا   یرفتم، در آنجا بعض یبه کراچ خارج و رانیاز ا یمشکالت از جمله مال یبعض لیدله ب یشمس 23در ماه بهمن  من

مشرکالت  ترا   کنرد  یکمک م و دهد یم یرا سراغ دارند که امکانات و پول خوب یمن گفتند که محله من تماس گرفته و ب

 .کند یم عیامچند ماه نفرات را به اروپا ا مثال  ،یاز مدت و بعد شود هموار

کار و ادامه  یبرا  یشرا گریاعیام و آنجا د ییکشور اروپا کیبه  نهیبدون دردسر و بدون صرف هی لهیوس نیشد بد یم گفته

 .فراهم است یزندگ

هنوز چند م. ها اعتماد کرد نفرات هم بلوچ بودند من به آن نیبه کمک داشتم و ا ازیشناختم و ن یرا نم یآنجا که من کس از

مرا را   یپررواز و آنجرا افرراد   از پاکستان به اردن و سپ  به عرراق   21اسفند  5که در نگذشته بود رانیاز خروجم از ا یروز

آمد و مرا را وارد   یم بینظرغره ما است اما ب در انتظار یییکه چه چ مینداشت خبر چیو به پادگان اشرف بردند. ما ه لیتحو

 یو وقتر  میکره متوجره شرد    یاما بعرد از چنرد   .خورد یکار به دردتان م یگفتند برا یکردند که م ییها آموزش یسر کی

 .دین راه را برویا دیبا دیندار یگریو راه د دیمبارزه آمده ا یما گفتند شما براه ب میدموضوع را دنبال کر

از  یلیها خو کردم اگر چه خ حرف نیم وآرام آرام به آنجا و اتنداش یداشت و من هم چاره ا یها ظاهر قشنگ آن یها حرف

هرا   همه روشن بود که تمام حررف  یبه آنجا عادت کردم، برا یبعد ازمدت .قابل فهم بود نه اصال  ها را نه قبول داشتم و آن

 

 انجمن نجات 95شماره   

33 



و در داخل به اصرطالح   میخبر نداشت رونیکه از ب چرا میجی ماندن نداشت یمن چاره ا ثلم یافراد یاست؛ ول بیدروغ و فر

 .دیبمان نجایاندارند چه بهتر که  یامکان ادامه زندگ رونیمثل ما در ب یکردند که افراد یالقا م طور نیهم ا التیتشک

ضرواب    نیر از ا افرراد  و عموما  بود واقعا آزار دهنده ندیگو یم یالتیفرقه آنچه که خودشان به آن ضواب  تشک نیداخل ا در

 .گفتند یرا م نیتناقض( ا صورت مثال  ه )ب خفا و علنا  کالفه بودند و در

 یکتبرا گریارش مر    تناقضات را به مسئول نشست یعنیها  ها فاکت قول آنه در دو جلسه )نشست ( شرکت و ب دیروزانه با

 یترر مر   عیر مط روز نفرات را وابسته ترر و  هر لهیوس نینفر باشد و با ا تیوضع انیقول خودشان سازمان در جره تا ب یکرد

خرود را   یذهن یحت و یلحظات روزمره چه عمل دیگفتند با یم یجار اتیعملنشست ها که به آن  نیا ی ازکی کردند. در

قرول  ه تا ب کنند نیخواهند به تو توه یکه هرچه م یداد یهم اجازه م هیسرکوب و به بق لحظات خودت را نیو ا یگفت یم

ترر شرود؛ نشسرت     عیر کردند تا نفر هرچه مط یافراد را خرد م تیشخص لهیوس نیبد .ندیبنش شیسر جا یوحش نهیها نر آن

و آزار  ییر رآمیتحق یلیکرد که خ یگفت و کتبا گیارش م یخود را م یلحظات جنس دیبود که هر فرد باغسل اسمش  گرید

 .دهنده بود

کند چه بسا در  یم جابیرا ا ها نیما ا  یو شرا است  زم یهایچ نیگفتند ا یسران فرقه م ی،برتیاشرف و ل یعراق و تو در

 .کردند یساکت و خفه م افراد را لهیوس نیبه ا . آناننباشد یهایچ نیبه ا یازین گرید یجاها

اعتراض کوچرک در   کیکه  یساختند به شکل یم یکوه یگفتند، از کاه یو جهان دروغ م رانیراجع به اخبار ا سران فرقه

، شرود  یسررنگون مر   رانیت افردا دول نیهم میکرد یاوقات فکر م یبعض کردند که ما واقعا  یرا چنان بیرگ م رانیداخل ا

و  دهیو به کرات شن ادیز یهایچ نیتر که از ا یمیاما نفرات قد میکرد یرا باور م نیافتاد که ا یاز ما اتفاق م یبرخ یبارها برا

کالهت را بچسرب   ست،یخبرا ن نیکردند که آقا از ا یروشن م مانیو موضوع را برا داریتجربه داشتند ما را از خواب غفلت ب

 یمطررح و نفررات را وادار مر    گرید یو هر بار تحت عنوان شتموضوعات و ادعاها در سازمان وجود دا نیکه باد نبره. البته ا

 .و تکرار کنند دیها را تائ کردند آن

فکر  گر،ید یهای لیمثل خ یها را قبول نداشتم ول آن یها حرف گریشدم د یم تیو به شدت اذ یارینشست ها ب نیاز ا من

 .ندارم ریگیکرده ام و راه د ریکردم گ یم

قرول  ه بر  و میشرو  یهرا خرالص مر    فشرارها و دروغ  نیا از گرید میکرد یما فکر م میکه قرار شد از عراق خارج شو یوقت

 لیتعد  یحداقل نسبت به شرا ایضواب  و فشارها برداشته شده  نیعراق است ا  ی زمه شرا ها نیگفتند ا یخودشان که م

و  میافتاده ا یقول خوشان چون به دامان بورژازه شد و ب شتریب و دتریضواب  شد نیا یشود اما با ورود به آلبان یتر م و نرم

 .میمصون بمان دیتهد نیتا از ا میو غسل بکن یجار اتیعمل شتریب دیاست با تری جد دیتهد
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و گرنه  شوندتوانند اصالح  ینم اصالٌ ها نیا .هم به ما دروغ گفته اند و باز ستندین ریپذرییتغ ها نیا هاتیکه ه دمیمن فهم و

 .اند دهیچسب ت،یو محدود فشار نیتر از گذشته به همان قوانت سفت و سخ نیهم یپاشند برا یاز هم م

 .فشار و عذاب رها کنم و جدا شدم نیااز فرقه جدا و خودم را  نیگرفتم که از ا میتصم یدر آلبان منبا   لید ه ب

کره   نیامان نبودم. فرقه مجاهرد  فرقه در تیو اذ خودم بودم از آزار یفرقه جدا شده و دنبال زندگ از مدت هم که نیا در اما

سوءاستفاده  ییناچ ی نهیهیکمک  نیکرد؛ از ا یافراد جدا شده را پرداخت م یزندگ نهیهی دیبا ،یطبق تعهدش به دولت آلبان

گراه   هر دیبا اید و بالعک . و نرابطه داشته باش یبا چه کسان و د!نکن یها زندگ آن نیوانکرد که طبق ق یو نفرات را وادار م

 هیر خواستند عل یاز ما م رسما  یعنی! یها خبر ببر آن یافراد برا هیو از بق یبرو عا یاحضار کردند سر نجایترا به دفترشان در ا

 ی.رجو دی. لعنت به روح پلمیکن یجاسوس گریهمد

که تعهد خودشران   یییناچ یمستمر نیث از ایفرقه خب نیا ،آمده بودم رونیفرقه ب نیاز بند ا که مثال  یدو سال نیدر ا یحت

 یهرا ی گرر  یمانند و با  ب یب یها رذالت ،رنگیهم با ن یاز طرف .مختلف کم کردند و به نصف رساندند یبود به بهانه ها

طور که مطلوبشان  را آن ییناچ یمستمر نیا هیالنها .بر ما بستند ار ایساریکم ماتخودشان از ژنو تمام خد یستیونیصه فیکث

 دیآ ینم شانیبرا رانیاز ا یکه کمک یکسان کردند مخصوصا  ریبگ یدر گردن نفرات جداشده مستمر یبه قالده ا لیبود تبد

 نیبه ا شهیهم ینه نه نه برا ،ب  است گری. اما دکنندی خواهند م یکه از نفرات م یا النهیگونه هر سوءاستفاده رذ نیبد و

همان  خواهمی م ،دهمی م انیپا یبردگ نیرا ندارم و به ا یبردگ نیتوان ا گریکش. من د تیو هو تکاریو جنا یفرقه جهنم

در عمل من  یدارند ول ییانگ بیدروغ و فر یکه هیار ادعا یکسان ی نه برده همان بلوچ آزاده که بودم باشم ،که بودم باشم

تالش خودم را در جهت به اشتراک گذاشتن خاطراتم و آنچه کره برر مرن     یراه تمام نینبودم. در ا شانیجی برده برا یییچ

فرقره   نیر برا ا  یخاطر همراهر خدا مرا به  .باشد زاردی آکه جسم و روح مرا م ییها بر زخم همیمر دیکنم تا شا یگذشت م

 .ببخشد

  یدر نلبان افتگانینجات  تیسا
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او در رشته راه و ساختمان بود  یدانشگاه التیآمد. تحص ایبه دن هیدر شهر اروم 1633در سال  یبازرگانمهندس بهمن 

مطالعرات   1653شد. عالقه او به فلسفه باعث شد تا از سال  لیدر دانشگاه تهران فارغ التحص 1635رشته در سال  نیو از ا

 متمرکی کند. نهیزم نیخود را در ا

سرران سرازمان    گریکه بعدها در ضربه ساواک به سازمان به همراه د یمحمد بازرگان برادرش اهاو به همر 1632از سال  

سرازمان   یهسرته مرکری   انیدر م یین یبودند. در آن سال مسعود رجو نیسازمان منافق یهسته مرکی یاعدام شد، از اعضا

جان  یو مسعود رجو یبهمن بازرگان نهاتوس  ساواک اعدام شدند و ت یجمع همگ نیا انیخلق قرار داشت و از م نیمجاهد

 ونیتوس  انقالب یشد و بهمن بازرگان ییها  ثیله باعث حرف و حدأمس نیسالم به در برده و محکوم به حب  ابد شدند. هم

از  شیدر دوران پر  رانیر خلرق ا  نیبرجسته سازمان مجاهرد  یاز اعضا ،یبهمن بازرگان .مسلمان در مظان اتهام قرار گرفت

 است.  یپهلو میرژ هیمبارزه عل یها  انیرازآلود جر یها  از چهره یکیانقالب، 

در نقرد   ییها  و ترجمه زد فاتیلأکرد و دست به ت دایپ هیسازمان زاو یها  نسبت به آموزه جیدر زندان به تدر یبهمن بازرگان

از زنردان قصرر آزاد شرد. او پر  از      1657 ید 61بود که در  یاسیس انیزندان نی. او در زمره آخرانجام دادمبارزه مسلحانه 

اش در مباحرث    سازمان با توجه به سابقه او و دانرش  یها  ماندهیاز باق یاری. عناصر بسدیکش یاسیس تیدست از فعال یآزاد

 . رفتیهرگی نپذ یکنند، اما بهمن بازرگان ایاو دوباره اح تیکردند سازمان را با محور یسع کیتئور

اعتمراد منتشرر شرد،     نامهدر روز شیها  از او درباره کتاب ییگوها و  که گفت 21تا اواخر دهه  بعد از انقالب بهمن بازرگانی

 داشت. «رانیانداز ا  چشم» هیبا نشر ییگوها و  گفت ییدرباره سازمان ن نیاو همچن سکوت کرده بود.
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 «یبهمن بازرگان یاسی: خاطرات سافتهیزمان باز»کتاب 

  راد ی افتخار رهوشنگیبه کوشش ام 

  نشر اختران 

زندان »عبارتند از  بیآن به ترت نیبخش است که عناو 16کتاب شامل 

 لیو تشک استیس ،یجوان» ،«یاز کودک»، «شب مهین یاؤیرر ر نیاو

خانواده و »، «سازمان یمربوط به استراتژ یها  بحث» ،«نیسازمان مجاهد

، «خاطرات زندان مشهد ادامه»، «زندان»، «دادگاه»، «بازداشت»، «سازمان یاسیگروه س»، «له زن در سازمانأمس

 «.نقد مبارزه مسلحانه»و « از زمستان پنجاه و چهار به بعد نیزندان او»، «از اعضا یشدن تعداد ستیمارکس»

و  یاسیس یها  تیفعال از یجذاب و خواندن یتینه تنها روا «افتهیزمان باز»با عنوان  اش  یاسیدر خاطرات س یبهمن بازرگان

 یآن و مناسبات داخل گذاران  انیخلق، بن نیسازمان مجاهد لیتشک یچگونگ ه یبلکه دربار دهد  یخودش ارائه م یزندگ

 .دهد ی خواننده قرار م اریدر اخت لتأم  قابل ییها  لیاول و تحل  دست یسازمان اطالعات

که خود  یسازمان ،است رانیخلق ا نیاز سازمان مجاهد یمهم یها  ناگفته کند، ی م انیکتاب ب نیدر ا یکه بازرگان یمطالب

در  یگروه نقش مهم نیسازمان بود. ا یاسیمسئول گروه س نیداشت و نخست یا  از سران آن بود و در تحول آن نقش عمده

سازمان ترجمه کرد که  یاعضا ی مطالعه یبرا ییچند کتاب را ن نینهمچ یسازمان داشت. بازرگان دیجد یآموزش کادرها

 ترجمه انتخاب شده بودند. یبرا نژاد  فیمحمد حن شنهادیبه پ

 

 خبرگزاری کتاب ایران 
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 انیدانشرجو  بیفری و فرقه رجو

 خارج از کشور

 

از  یکرری یمنصررور سرریاه دیررحم

کره از چنر     رجویفرقه  یاعضا

چنین است،  افتهیفرقه نجات  نیا

 می گوید:

ی کرده بودند که من که در خارج از کشور دانشجو برودم، مر   اهیس ینظام اسالم هیانقالب را عل لیاوا یاسیس یفضا قدر  آن

و برا   میهسرت   یاسیس انیزندان یها  که ما هوادار خانواده گفتند ی در خارج از کشور م مجاهدین خلق. میایبه کشور ب دمیترس 

 .کردند ی م تیها فعال  پوشش گونه  نیا

  به خانواده دیخواه ی شما نم"آشنا شدم. او بعد از چند روز گفت:  دینام حم  فرد به کیروز در کتابخانه تورنتو بودم که با  کی

 .دادم یبه و یحساب، پول نی، و با ا"چرا"گفتم:  "د؟یکمک کن رانیا یاسیس انیزده و زندان  جنگ یها

 یمقاله حقوق د،یکن  یم لیشما که حقوق تحص"بعدها به من گفت:  یکردم و و دایپ یشتریارتباط ب یآن روز به بعد با و از

 .کار را انجام دهم نیو من هم قبول کردم که ا ،".دیسیبنو رانیا هیعل

 یهستند و من هم که دچار افسرردگ  یطعمه خوب مجاهدین خلق یبرا  که در خارج هستند، یانیو البته دانشجو انیدانشجو

  حساب اریها در خارج از کشور بس آن یکنم. رفتارها یها همکار ها رفته با آن گرفتم که هر هفته به جمع آن میبودم تصم

 .است قیشده و دق

 یاز اعضرا  یکر یروز  کی. کردم  یم یآور  جمع یها کمک مال آن یها مرا جذب کردند و من هم برا اساس، آن نیهم بر

صرلح در   خواهم  یگفتم که من م یبه و ".دیو به ما کمک کن دیشما رسما  وارد سازمان بشو"به من گفت:  مجاهدین خلق

جرذب کررد و وارد    وهیش نیو مرا با ا ،"میهست رانیدر ا یما هم خواستار صلح و دموکراس"او هم گفت:  ".حاکم شود رانیا

 .سازمان شدم

مرصاد(  اتی)عمل دانیفروغ جاو اتیکمک به مجروحان عمل یبرا"ماه بعد به من گفتند:  3عضو سازمان شدم، حدود  یوقت

 .من قبول کردم و به عراق اعیام شدم ،"دیبه عراق برو
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 کیر اما با گذشرت   ،بود یو رفتارها کامال  عاطف کردند  یخوب برخورد م اریماه اول بس کیواقعا  در  م،یوارد عراق شد یوقت

سازمان  مسئولینکه از  میاجازه نداشت یما حت ".دیکار کن دیفق  با": ندیگو ی است و م ییکه فق  برخورد تند و ت میدیماه د

 .میانتقاد کن

 

 ناآگاه به اناتیداد و امروز هم جوانان و جر بیهستم، جوانان آن روزگار را فر یحربه که انقالب نیبا ا یرجو مسعود روز کی

 یمطهرر  دیشوند و از کتب شه اناتیاست که جوانان آگاهانه وارد جر نیمن ا هی. توصافتند  یدر دام م ،یناآگاه نیعلت هم

 .استفاده کنند

 .فتندین یانحراف اناتیها و جر  بدهند تا در دام فرقه یدارند که به جوانان آگاه فهیوظ ها  رسانه

ها و افراد برود    برده یزدن به پا ریزنج یدار  برده یگذشته، معنا قروناست؛ در  "مدرن یدار  برده" یک نوع ،یرجو فرقه

 .زنند  یبه ذهن افراد م ریاما امروز زنج

امرا شرک بره     ، چون خدا را نمی تروان دیرد،  هرک  به خدا شک کند، گناهش قابل بخشش است" :گفت ی م یرجو میمر

 "چون مقابل چشم شماست. است ینابخشودن ی( گناهیسازمان )مسعود رجو یرهبر

 .است رجویفرقه  یو کار اصل فهی، دو وظهر ک  که مخالف است و ترور کوراعضای درونی  یمغی یشو و  شست

روزانه انجام طور   که به یجار اتیعمل سمیها با مکان . آنشود ی ماهرانه انجام م اریبس یدر فرقه رجو یمغی یشو  و  شست

 .دادند  یم یمغی یشو و  خود را شست یافراد و اعضا شود، ی بار انجام م کی یا  که هفته یو غسل هفتگ شود ی م

امکان  نیوجود داشت اما بعد از آن، ا رانیدر داخل ا ینظام اتیامکان عمل ران،یا یاسیس  یلحاظ شرا  ، به73و  71سال  تا

 .نرود نیافراد از ب یآورد تا آمادگ ی رویمغی یشو و  به شست بیشترفراهم نبود و لذا سازمان، 
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. در شد ی حاضر م نشست مسئولعنوان  خانم بود بههمیشه که  سازمان یاز اعضا یکیکه  میداشت یا  شبانه نشست های ما

و بعد شروع به فحش دادن بره   کردند  یرا اعالم می ها و کوتاه گفتند  یروزانه خود را م یکارهاانتقادات ، افراد نشست نیا

  .بود "تهدید و توهین و تهمت"نشست فق   نشستدر واقع،  ،ی نمودندم ها  یخاطر آن کوتاه  خود به

، مثال  اگرر  نشست نیدر ا دی. باآمد ی م نشستاز فرماندهان سازمان که مرد بود، به  یکیبود که  طور  نیهم ا یهفتگ غسل

 م،یدیر د ی مادر خرود را مر   ایاگر مثال  در خواب، خواهر  که نیا ایو  میکرد ی کتبا  اعالم م م،یرا داشت ینگاه کردن به زن تین

 .میکرد  یاعالم م دیبا

 .، اعدام بودکه عنوان هییی داشت نگاه کی نیا یبرا یحکم فرقه رجو م،یکرد ی نگاه م یبه زن اگر

 .کردند  یم یو شروع به فحاش ،".دیا  دهیشما بر": گفتند  یبه ما م م،یگفتن نداشت یبرا یهم در هفته مورد اگر

دروغ   به دیبا م،یدید ی مادر خود را نم ایدر خواب خواهر  یاگر هم واقعا  حت م،یگفت ی م یییچ کیجلسات حتما   نیدر ا دیبا

 .کردند ی م هیعنوان خائن تنب ما را به میگفت ینماگر  م،یگفت  یخواب را به فرمانده م کی

ی در دام م یعدالت کمک کنند اما وقت یبه اجرا توانند ی صداقت دارند و معتقدند که م شوند، ی ها م  که جذب فرقه یافراد

کراره    که به دوستان خود اعالم کند کره چره   کند  یانسان شرم م یکه حت ینحو  که چه شده است به فهمند  یتازه م افتند 

 .است

 .می باشدمعتقد  کند، ی م هیرا توج لهیکه هدف وس اولیماک هیبه نظر مجاهدین خلق سازمان

 گرر یسران سازمان صادر شرد. امرروز، د   یانقالب از سو یروزیبود که بعد از پ یالتیدستور تشک کی ،یسازمان  درون ازدواج

را  یشکست، سرازمان دسرتور طرالق سرازمان     نیشکست خورده است. البته بعد از ا یطور کل  سازمان به یستیترور  اتیعمل

 .نمودصادر 

در  دهد، ی م یمغی یشو و  افراد خود را شست یاسیکدام سازمان س سوزاند، ی افراد خود را در آتش م یاسیسازمان س کدام

 سوزاند. را در آتش  اعضا ی برخ زمان مجاهدین خلقسا .شد  یانجام م ییکارها نیچن مجاهدین خلقسازمان 

 تیر ماه کیر ، فرقره  نیا تیو کال  ماه زند  یم یو مسلما  دست به هر اقدام کند ی م یکار ابراز وجود هر یبرا فرقه رجوی

 .سازمان است هیما  زنده بماند و در واقع، خشونت جان تواند ی بدون خشونت نم فرقه رجویطلب است.   خشونت

 خیترار  دیتا شرا  دیخود اعتراف کن اتیبه جنا دیو با دیا  دهیرس انیاست که به نقطه پا نیا رجویمن به سران فرقه  غامیپ...  

 .بنامد مانیشما را پش
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 کره  نیخاطر ا  مردم عراق به ..اند.  دادهرا از دست در عراق اشرف  پادگان، چون   شده دهیکامال  از هم پاش فرقه رجوی اآلن

 .از دست داده بودند، با حمله به کمپ، انتقام گرفتند مجاهدین خلقمتعدد  اتیخود را در عمل یانیعی

 آنو اسرتراتژی   یدئولوژیرفته، ا نیاز ب ظرفرفته و چون  نیسازمان که همان اشرف بود، از ب ظرف ایدئولوژی و استراتژی

 .رفتن است نیدر حال از ب ییها ن

را  ی داخل ایرانها فضا . آنکنند  یو . . . افراد را جذب م یفقرا و دموکراس کاران،یاز ب تیتحت پوشش حما مجاهدین خلق

هرم    یاز پرار  یکه تهرران حتر   دمیبه تهران آمدم، د  یمن از پار یکه وقت یطور  به دادند ی نشان م اهیس اریما بس یبرا

 .تر است  اذبهو باج باتریز

برود و فقر  در    ریر فق اریما بس یها، روستا  تهران ساکن بودم؛ آن زمان هیروستا در حاش کیرفتم، در  یم رانیکه از ا یوقت

دارد و  یمر یوضرع وخ  اریبس رانیخالف اعالم سازمان که ا  برگشتم، به یوجود داشت اما وقت کلتیما، چند موتورس یروستا

صرورت گرفتره و    شرفتیکه چقدر پ دمیخودمان د یهستند، در روستا ها  ابانیدر حال مردن کنار خ یمردم از فرط گرسنگ

  .خوب است اریبس یروستا، خودرو دارند و وضع اهال یاز اهال یمیاآلن ن

 یاختالفات علت . در کمپ اشرف بهکشتند ی خود را م انور،یبا خوردن س دیاعتقاد داشت که مجروحان با نیاز ابتدا به ا سازمان

ارشد سرازمان   یتن از اعضا 53حمله مردم عراق به کمپ که منجر به کشته شدن حدود  انیکه اعضا با هم داشتند، در جر

هرم   یانرد و برخر    اعضا کشته شده گریهم توس  د ها ی زده شدند و برخ "خالص ریت"اعضا توس  فرماندهان  یشد، برخ

 .کند ی هم م "یداخل یکیییحذف ف"وجود دارد که  یاستراتژ نیا مجاهدین خلقخودشان را کشتند. در سازمان 

و  میروز در مرز مستقر بود کیبود.  "احمد وشاق"که در کمپ کشته شد، با من دوست بود. او نامش  ینفر 53 نیاز ا یکی

 .ه تصرف کرده بودبغداد را تاز کا،یبود که آمر یسه بالگرد، در کمپ نشست. درست زمان میدیبه کمپ، د میبعد که برگشت

 ها  ییکایآمر"که رهبر سازمان کجاست، او گفت:  دمیبالگردها در کمپ نشستند و بعد برخاستند و رفتند، از وشاق پرس ،یوقت

 ".هاست  ییکایآمر اریدر اخت گر،یاو را از کمپ خارج کردند و اآلن د

 خبرگزاری تسنیم 
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 فرقه های حس صباح و مسعود رجوی 

 

 

 

های خود   یک سلسله مراتب منظم و اکید داشتند. بر رأس این سلسله مراتب، خلیفه قرار داشت و او حجت ح  صباحفرقه 

هرا را   داعی که آنفرستاد. پ  از حجت، باب ا بواب و یا داعی الدعاة بود که مأمور بحر بودند و سپ    جییره می 7را به 

رسرید. در    مأذون داشت و سپ  به مقام مسرتجیب مری   ولیکردند. مطلق حق تبلیغ نداشت   به مطلق و مأذون تقسیم می

سازمانی که حسن بن صباح ایجاد کرده بود بر رأس سازمان داعی الدعاة یا شیخ الجلیل بود و سرپ  داعری کبیرر و آنگراه     

چنرد واحرد    زخواندند. از نظر واحدهای تشکیالتی در تواریخ ا  ن یا  حقان یا فداییان میرا رفیقا فرقهداعی و اعضای ساده 

هرای سرری     پرداختند و فراموشخانه که انجمن  شود، مانند دعوتخانه که اعضای آن حق عضویت می  سازمانی نام برده می

داد. بررای اداره    بحث و مناظره تشکیل مری  بود. روزهای دوشنبه و پنجشنبه داعی الدعاة مجال  عامه و خاصه برای فرقه

سرتاندند.    درهم و ثلث از فقررا مری   6دینار و ثلث از اغنیا و  6حق النجوی به مییان  نامها و مجال  مبلغی به   این سازمان

 بوده است.  فرقه حسن صباحپنهان کاری و کتمان سر از اصول مسلمه 

مرحله تقسیم کررده   پنج تبلیغ استاد بودند و قواعد آن را تنظیم و به ها در کار آن حسن صباح:مراحل ورود به فرقه 

؛ مرحله تأسی ، فرقهجو برای پیدا کردن شخص مناسب و مساعد برای قبول نظریات  و  مرحله تفری ، یعنی جست د؛بودن

 مبلغ به تدریج مری ای که   کوشید با شخص مناسب دوست شود؛ مرحله تشکیک، یعنی مرحله  ای که مبلغ می  یعنی مرحله

معتقدات او را بیرون بکشد و خطاهای فکری او را نشان  اقضاتکوشید در عقاید شخصی که مورد تبلیغ اوست رخنه کند، تن 

ای که داعی و مبلغ به تدریج عقاید خود و اهمیت   که عقاید واقعی خود را بیان کند؛ مرحله رب ، یعنی مرحله بدهد بدون آن

 کرد. در این مرحله معمو   داعی   ا برای شخص مورد تبلیغ افشا میو هویت فکری خویش ر

ای که مبلغ شرخص مرورد تبلیرغ      دارد؛ مرحله تعلیق، یعنی مرحله  می وا "کتمانِ سر"را به قید قسم به  بلیغشخص مورد ت

 کند.   می اححسن صبدهد و او را وارد خاندان   می "مستجیب"کند و به او نام   وابسته می فرقهخود را به 

 

 

 نجاتانجمن  95شماره   

51 



 

حسرن   هرای  شباهت مغزشرویی در فرقره  

 رجویمسعود و  صباح

جهانگرد ونییی نخستین کسری اسرت    "مارکوپولو" 

از مرواد   فرقه حسن صرباح که درباره استفاده رهبران 

محرک و مخدر سخن گفته است. بر اساس این نگره 

عرالوه  « دعوت جدید»صباح پیشوای حسن )نظریه( 

هرای دیگرر     های تعقلی برخی اسلوب  بر این اسلوب

بررد و    نیی برای ایجاد ایمان در طرف خود به کار می

به ویژه حشیش برود، داسرتان    مخدرهاآن استفاده از 

ها ابتدا کره فردایی را بری     پایه این روایت آن بهشت الموت معروف است و مارکوپولو آن را در سفرنامه خود آورده است. بر

ای از غرفات و روضات بهشت   نوشاندند و سپ  او را به جایی، نیهت افیا که نمونه  کنند، حشیش بسیار به او می  هوش می

 داشتند، باز بیهوش کرده به جای نخست بازمی  و پ  از آن که مدتی در آنجا او را در عیش و نوش نگاه می دندبر  بود می

 یایی زنده و واقعی در نظرش مجسم بود. پ  به او میؤگذشت مانند ر  آمد آنچه که می  دایی چون به هوش میگرداندند. ف 

بدان بقعه خرم هستی باید از فداکاری بازنایستی، مرگ تو این  گشتای و اینک اگر خواستار باز  گفتند که تو بهشت را دیده 

گویند گاه مادر یک فدایی   در آن است. در اثر همین باورها بود که می بار شرط ورود در این ساحت دل انگیی و زندگی ابدی

 گریست.  دید او زنده از مبارزه بازگشته است از غصه می  وقتی می

 

تر تداوم یافتره اسرت،     تر و پیچیده  شده و به صورت انتیاعی  در فرقه رجوی اعمال می التآنچه تحت عنوان ضواب  تشکی

اند؛ با این تفاوت که درجات مسخ و مغیشرویی در    هایی است که امثال حسن صباح اعمال کرده  شیوهنوع مدرن و امروزی 

های قهر، خشم، کینه و میل به   وجود رگه و دیگر مواد هم مؤثرتر بوده است. شیشفرقه رجوی از مراحل پ  از استعمال ح

جراهای درونی سازمان مجاهدین خلق در گذشته )عمدتا  ای و ذاتی یک فرقه اکنون که ما  کشتن و نابود کردن خشونت پایه

علی میرزاجعفرر   ،محمد یقینی ،ترورهای داخلی و به خصوص ترور جواد سعیدی، مجید شریف واقفی، مرتضی صمدیه لباف

انی از عملیات انتحاری و ترورهای کور خیاب 31های پ  از خرداد   های مشکوک متعدد و جریان  عالف و...( و نیی خودکشی

نهفتره در   "خشرونت "گرفته تا عملیات مهندسی و دستور تشکیالتی خودسوزی برای همه روشن شدند، شاید بحث دربراره  

های قهر، خشرم، کینره،     توان نادیده گرفت که وجود رگه  بطن این گروه غیرضروری به نظر آید، اما این واقعیت را هم نمی

 ن دیگران از فاکتورها و عواملی بوده است که زمینه را بررای اجررای صرحنه   میل، یا بی قراری نسبت به کشتن و نابود کرد
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شرود، بره     خوانرده مری   "انقالبی"به اصطالح  هکرده است. سرودهایی که در یک گرو  های عملیات خشونت بار فراهم می 

ین زمینه روانی خشونت دارد که خصوص با تکرار و بارها و بارها در ذهن و زبان مرور کردن، آثار غیرقابل انکاری در ایجاد ا

 .تواند خود به تنهایی موضوع یک پژوهش مستقل باشد  می

 

 تراژدی کودکان 

ای مجاهدین خلق به معنی امکان قطعی بسته شدن نطفه   در فرهنگ فرقه یکدیگروجود افراد مختلف یک خانواده در کنار 

بالقوه یک کانون نارضایتی مجرای صمیمیت و عاطفه دور از دسترس تشکیالت و مرانعی در برابرر    "خانواده"توطئه است. 

را پیش کشید. در  "جمعی هطالق دست"ها ابتدا   شد. رجوی برای انحالل خانواده  اطاعت مطلق و کامل از رهبری تلقی می

ها از آن رهبری است و هیچ عاطفه و عشق دیگری نباید فرصت   نتیجه زنان و شوهران از یکدیگر جدا شدند، زیرا همه قلب

توانستند فرزندان خود را ببینند، خطر به طرور کامرل برطررف      بروز یابد. با این همه چون پدران و مادران جدا شده هنوز می

ه یکری از جداشردگان   آمدند. به گفت  فرزندان برآیند کانون گرم سابق و فصل مشترک والدین به شمار می هنشده بود چرا ک

سازمان، کودکان از آغاز زندگی خود تحت کنترل تشکیالت قرار داشتند، ارتباطشان با دنیرای خرارج قطرع برود و از همران      

اجازه انتخاب سرنوشت خود را نداشتند، اجرازه ادامره    ،گرفتند  های تشکیالتی و ایدئولوژیکی قرار می  کودکی تحت آموزش

های خود را نیی   تخاب همسر و زندگی خانوادگی نداشتند، حتی اجازه انتخاب اسباب بازی و همبازیتحصیل نداشتند، اجازه ان

 .نداشتند

ای   فرارس بهانره   لیجتوانستند انکار کنند. وضعیت بحرانی جنگ خ  عواطف موجود بین فرزندان و والدین را نمی سران فرقه

ها نیی حل شود. ترس   زمان و همسر رجوی، مشکل فرزندان خانوادهشد تا با ابتکار مریم قجر عضدانلو مسئول اول وقت سا

کردن فرزندان از والدینشان برود   و نگرانی مادران و پدران برای نجات جان فرزندانشان محمل و دستاویی مناسبی برای جدا
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بررد. تمرامی سرتادهای    ها دل بکنند، اما سازمان مرحله به مرحله ایرن خر  را پریش     از آن بودندکه به هیچ عنوان حاضر ن

جنگ و مراقبت از خود را رها کرده بودند و به انتقال این کودکان از خاک عراق مشغول شدند. جنگ خلریج  خلق مجاهدین 

آنان بره درون سرنگرهای نمرور و     دنفارس و فجایع عاطفی رخ داده در حق کودکان تعطیلی مراکی مخصوص کودکان، بر

درصرد   91و زیر بمباران قراردادن آنان مؤثر واقع شد و سازمان توفیق یافت کره موافقرت   تاریک و انتقال کودکان به بغداد 

های چند نفری از طریق مرز زمینی اردن   مادران و پدران را برای خروج کودکانشان از عراق جلب کند. کودکان را در دسته

ها با یکدیگر مرأنوس بودنرد    ودکانی را که سالها در همان جا پیش آمد، ک  . اولین فجایع عاطفی بین این بچهردندخارج ک

)دوستان یا خواهران و برادران( از هم جدا کردند و گروه گروه بره کشرورهای مختلرف اروپرایی، آمریکرا، کانرادا و اسرترالیا        

های ایرانی   دهبردند و یا به خانوا  های شلوغ بود به سر می  مثل پانسیون کههای سازمان   فرستادند. این کودکان یا در پایگاه

  های مدنی و اداری در کشورهای غربی به کودکان و نوجوانان اهمیت می  شدند. از آنجا که دستگاه  و غیر ایرانی سپرده می

  گرفتند و بودجه  مناسبی قرار می وشد، آنان در وضعیت مرفه   ها به طور طبیعی انجام می  که ورود این بچه دهند در صورتی

توانست منفعت و سودی را نصیب خود کند و   دادند، در آن صورت چون سازمان نمی  ها تخصیص می به آنهای فراوانی را 

 کردند و طبعا  آینده خویش را وقف سازمان و رهبر آن نمری   فرزندان نیی در چارچوبی غیر از خواست و نظر سازمان رشد می

و خود بانی یک سری انجمن خیریه پوششی شد کره در ظراهر    رو سازمان دست به ابتکار و ترفند دیگری زد نکردند! از ای 

هرای    ربطی به سازمان نداشت! *سوءاستفاده از فرزندان اعضای آواره شده در اروپا از یک طرف زندگی اسفباری در پایگراه 

هرای    مؤسسره سازمان در اروپا )به خصوص در آلمان و با خص در شهر کلن( در جریان بود و از سوی دیگر سازمان از راه 

های پوششی به اتهام   خیریه پوششی خود به جمع آوری مقادیر هنگفتی پول پرداخت که البته چند سال بعد همه این انجمن

یکی از این  تها فعالی های مالی تحت تعقیب قرار گرفتند. اداره پلی  جنایی فدرال آلمان که سال  ها و اخاذی  کالهبرداری

توسر    3111رار داده بود، پ  از دستیابی به مدارک مسلم و قطعی در هفردهم دسرامبر سرال    ها را تحت کنترل ق  انجمن

اعرالم  « لروزبرت واگنرر  »پایگاه مجاهدین خلق را در خاک آلمان مورد بازرسی قرار داد و رئی  پلی  کلن  35پلی  کلن 

چاپ آلمان از قرول پلری     "فوکوس" مخفی کالهبرداری را کشف کنیم! مجله وایم یک سیستم گسترده   کرد: ما توانسته

شان جدا   جنایی فدرال نوشت: اطالعات موثق حاکی از آن است که فرزندان افراد مجاهدین خلق را با قصد قبلی از خانواده

مهرد کرودک وابسرته بره      هرای   نساختما های یتیم و آواره، در  کرده، پنهانی وارد خاک آلمان کرده و به عنوان ظاهرا  بچه

های مالی دولتی در مقیاس با  واریری شرود، انجمرن خیریره کمرک بره         اند تا به حساب سازمان کمک  آورده شده سازمان

کودکان آواره ایرانی کلن که کودکان باید در مساکن متعلق به سازمان و تحت نظارت شدید سرپرستان ایرانی رشد کنند ترا  

 ..انجام گیرد. کاملاز این طریق مغیشویی 

 خبرگزاری فارس 
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به  لیادامه تحص یبرا 51در سال  مهندس ابراهیم خدابنده: 

 59سال بودم. در  یانگلستان رفتم. قبل و بعد از انقالب عضو انجمن اسالم

سازمان  نیدر ا 23سال تا سال  36و  وستمیخلق پ نیبه سازمان مجاهد

الملل  نیبخش رواب  ب ینمسئولیکی از مشغول بودم و  بطور تمام وقت

را انجام  ییت هایکشور تردد داشتم و مأمور 31از  شیسازمان بودم و به ب

گونه به  نیا یفرقه ها نهیدر زم یقاتیآمدم و تحق رانیبه ا 23دادم. از سال 

را  یادیها و کتب ز یخلق داشته و دارم و سخنران نیسازمان مجاهد ژهیو

                          .داشته ام نهیزم نیدر ا

شاه اعالم کرد. قصد داشتند  یخود هدفش را به دست گرفتن قدرت بعد از سرنگون  یتأس یخلق از ابتدا نیسازمان مجاهد

مختلف  یها یدئولوژیاز ا یبیسازمان، ترک استینژاد، ر فیمحمد حن جهیکنند. در نت یمخالف شاه را رهبر یتمام گروه ها

 یم یراست ارتجاع انیکه آن را جر دندید یم تیخود را روحان دنیها مانع به قدرت رس نیکرد. ا نییسازمان تع یرا برا

ها با  نیکرد چون ا یاز زندان آزاد شدند. ساواک تصور م گرید یو برخ یاز ساواک مسعود رجو ی. بر اساس طرحدندینام

 .شود یشاه حفظ م میکنند و رژ یبا آن ها مقابله م جهیامام )ره( مخالف اند در نت

شود و  رانیتالش کرد که مانع آمدن امام )ره( به ا یلیخ یرجو

در  یداشت. رجو یاهلل  هوت تیبا آ یمالقات نهیزم نیدر ا یحت

شاه را به عقب  یسرنگون میداشت یما سع"که  دیگو یم ییجا

 . "میندازیب

 یکم یییو خون ر اتاست که تلف ییجیو انقالب ها رانیانقالب ا

 یعنیرا متحول کرد.  ییبود که همه چ یکه انقالب نیداشت. با ا

بود در مقابل آن قرار گرفت.  کایکه تماما  وابسته به آمر یکشور

 یکه در انجمن اسالم یسخنران کیصدر در  یکه بن دیآ یم ادمی

محقق  به سادگی و به این زودی گفت شعار استقالل یداشت م

 رونیرا ب کایتا آمر میبجنگ الس 31 تنامیمثل و دینخواهد شد. ما با

 .میکن
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او می دانست.  یم خودرا حق  رانیا تیانقالب و حاکم یرهبر اوشد.  دهیانقالب دزد یبارها اعالم کرد که رهبر یرجو

 یبا جمهورمسلحانه  ییارویرو یبرا مابودند اما  تشکیل حیبو  یاسیس تیبعد از انقالب همه به دنبال فعال"گفت که 

به  شتریهر چه ب ییارویرو نیا یمکرد ی. اگرچه تالش میم و میلیشیا تشکیل دادیمبود ینظام یبه دنبال آماده ساز یاسالم

 ".را کسب کنیمتا آمادگی  زم  فتدیب قیتعو

تواند از زور  یکرد که م یتصور م« کند یم هیرا توج لهیهدف وس»دانست و بر اساس شعار  یرا حق خود م تیحاکم یرجو

گاه حیب و  چیهخلق  نیدانست. مجاهد یابرقدرت م کی تیحما ازمندیرا ن رانیکسب قدرت در ا یاستفاده کند. رجو

 دارید یبا مقامات عراق سران مجاهدین خلق ،آغاز جنگ زبودند. قبل ا ایشیلیندادند و به قول خودشان م لیکنگره تشک

را هم  ییتوانا نیکردند. ا یم قیتشو رانیحمله به ا یدادند و عراق را برا یجلوه م فیرا در نظر آنان ضع رانیداشتند و ا

 .میکرد یگفت باور نم یاطالعات را به ما م نیا یاگر آن زمان کس یعنینگاه دارند.  یرا مخف لیمسا نیداشتند که ا

در جنگ  یعنعمال  ی نی. امیجنگ یمجیا با عراق م ییدر سنگرها میدار جمهوری اسالمی مرزبندیگفتند چون با  یم یحت

 یکه در آن جا م« شمار یاربابان ب ،در اشرف یزندگ»دارد تحت عنوان  یکتابمسعود خدابنده  م. برادرمیکن یشرکت نم

اطالعاتی و  یروهاین هیشب شتری. اما ببودند نگارآمدند که در قالب خبر یرجو داریبه د ییکایآمر یئتیه 33در سال  دیگو

 .یما هست تیو در آن جا مورد حما یبه عراق برو دیگفتند با یهمراهشان نبود. به رجو یقلم و کاغذ چیبودند و ه یتیامن

رغم انکار کردن شان  یو دادن اطالعات دارد و در اکثر مواقع هم عل یدر جاسوس یطو ن یخلق سوابق نیسازمان مجاهد

هم  رانیو آمدن داعش به داخل ا یدهند. در ترور دانشمندان هسته ا یم یدانستند که اطالعات را دارند به چه کس یم

شده به  لیباره رو کرد. در حال حاضر سازمان تبد نیرا در ا یشواهد ییکاینقش داشتند. همان طور که خبرنگار آمر

 کند. انیب ما یرا مستق یییتواند چ ینم دیکه کاخ سف یدر موارد د؛یکاخ سف یبلندگو

 6همه سازمان ها، گروه ها و احیاب دارد.  یمشخص فیتعر یاست که از نظر جامعه شناس  (cult)واژه فرقه ترجمه کالت

خدا  ی. در فرقه رهبر جاابندی یم یگرید یدر فرقه معنا یژگیو 6 نی. ایدئولوژیو ا التیتشک ،یدارند: رهبر یمؤلفه اصل

 میمر رهبر است. التیتما یدئولوژیوجود ندارد و ا یمدون یدئولوژیا نی. همچندارد یهم ساختار هرم التی. تشکندینش یم

 «.مسعود را بشناسد و به آن عمل کند التیاست که تما یمجاهد خلق کس»گفت:  یم یرجو

نکته  نیا یین ینیمقدم بر اعتقادات بود. امام خم التیگذاشته شد که تشک یاشتباه یسنگ بنا کیسازمان  یگذار انیدر بن

گوجه  ندیگو ی. فالسفه ممیشهرام را شاهد هست یتق یرهبر 53سازمان متذکر شدند. در سال  یبا اعضا دارشانیرا در د

 تشیاست که ماه نیکند؟ پاسخ ا یبروز م تشیماه ایکند  یم رییتغ تشیماه ایشود؛ آ یم قرمیول سبی است بعد ا یفرنگ

 .شدن دانه به درخت لیشدن غوره به انگور و تبد لیکند. مانند تبد یبروز م
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 سمیرسد. سانترال یشهرام م یمثل تق یکس یشود،  جرم به رهبر یم یگذار هیمقدم بر اعتقاد پا التیتشک یوقت

در  سمیاست. در آن زمان مارکس سمیبا سانترال تیاولو تضاد بود یو دموکراس سمیسانترال انیاگر م دیگو یم کیدموکرات

گرفت  میشهرام تصم یاند. تق ستیاز جهان مارکس یمیاز ن شیگفت ب یم کایآمر وقت جمهور  یبورس بود و رئ

است اما در سازمان برعک   تقلیدمقدم بر  پایه های اعتقادی، مذهب شیعهسازمان قرار دهد. در  یدئولوژیرا ا سمیمارکس

 شوند. یم ستیمارکس یالتیافراد بر اساس دستور تشک جهیاست. در نت

ها اعتقاد را مقدم  نی. چون اشدن مقاومت کردند را کنار گذاشت ستیکه در برابر مارکس یبعد از انقالب تمام کسان یرجو

افراخته در اسناد  دیوح اتیدر دفاع قتیحق نیشهرام بود. ا یبا تق یشتبه دیطرح ترور شه نیدانستند. اول یم التیبر تشک

او را از سر راه بر  دیاست. با یاهلل بهشت تیبه قدرت آ دنیدشمن ما در راه رس نیمهم تر" دیگو یساواک موجود است که م

  .به انجام رساند یرا رجو تیمأمور نیکه ا ،"به نام ما تمام نشود دیبا یول میدار

از  یکه برخ رندیگ یقرار م یطیفرقه ها در شرا یگاهشود. البته  یممکن م یتیرهبر مالک شد هر جنا التیتما یوقت

 از زمان بروز نکند. یفرقه هاست، اما ممکن است در بازه ا اتیاز خصوص سمیکند. ترور یشان بروز نم یفرقه ا اتیخصوص

 .است رانیدر ا شیاز شاخه ها یکیعرفان حلقه  نیجهان است که هم یفرقه ها نیتر مهماز  یکی ینتولوژیمثال  سا

 «از سازمان تا فرقه»نشست 

 مهر یخبرگزار  -جوان  شهیتوس  کانون اند 
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 التیدر تهرران متولرد شرد. پر  از اتمرام تحصر       یمذهب یدر خانواده ا 1631در سال  یعمد یدکتر محمدعل دیشه

در  یکرودک  گذاشرت. از همران   پشت سرر  تیمتوسطه را با موفق التیو تحص دیگرد یجعفر یاسالم رستانیوارد دب ییابتدا

. پر  از اخرذ مردرک    کرد ی فعا نه شرکت م یذهبکوشا بود و در مجال  قرآن و مجامع م یقرآن و احکام مذهب یریفراگ

سال با پشتکار فراوان موفق به اخذ درجه دکترا در رشته  نیشد و پ  از چند کایعازم کشور آمر لیجهت ادامه تحص پلم،ید

انقرالب   یروزیر بازگشرت. قبرل از پ   رانیر به منظور خدمت به مردم کشورش به ا 1656و در سال  دیگرد یآموزش کشاورز

انقرالب فعا نره در    انیر داشرت. در جر  یهمکرار  ییبه استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمد و با دانشگاه تهران ن یاسالم

ابتردا در   یانقرالب اسرالم   یروزیر پ  از پ تالش نمود. ینظام شاهنشاه یصفوف امت حیب اهلل حضور داشت و در برانداز

 دیشه نهیکاب لیداشت با تشک یشد و از آنجا که تجربه ارزشمند ولکشور به خدمت مشغ عیصنا یسازمان گسترش و نوساز

 تیر فعال یالمللر   نیبر  یحقروق  یهرا   به خردمات خرود ادامره داد. در پرونرده     عیوزارت صنا یعنوان معاون پارلمانه ب یرجائ

نفراق   نره یرا آماج ک یو ،یبه مردم و انقالب اسالم شانیدست آورد. خدمات اه ب یانیشا یها تیداشت و موفق یریچشمگ

مراجعره کررده و    دیبره منریل شره    1631در شامگاه روز شانیدهم بهمن سال  نیقرار داد و سه نفر از عناصر گروهک منافق

دو نفر بر اثر شردت جراحرات وارده بره     له بستند که هررا به رگبار گلو یو برادرش دکتر محمدرضا عمد یعمد یمحمدعل

 .دندیشهادت رس

دو بار تلفرن شرد    یکیشد، همان شب حادثه هم  یبه منیل ما م ییقبل تلفن ها از :یعمد یمحمدعل دیهمسر شه 

قرار اسرت   ظاهرا ها شدم و به شوهرم اعالم کردم که   تلفن نیبودن ا یرعادیمشکوک بود و من متوجه غ تماس دو که هر

و !« سرت ین یا  لهأنره مسر  »در جرواب گفرت:    شران یدر حال رخ دادن باشد. ا یله اأو امکان دارد حادثه و مس افتدیب یاتفاق
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سازمان بودند. بعد از آن تلفن، زنگ خانره را   یمربوط به دادگاه  هه و ادعاها یکاغذها یمشغول شام خوردن و کار بر رو

 یرا جا لتانیچرا اتومب ،میآمده ا تهیما از طرف کم»گفت:  یکرد. و یمعرف تهیرا مأمور کمپشت در بود که خود  یزدند. فرد

امرا  « .درب منیل خودمان است یجلو نیماش»بهانه بود. در جواب گفتم:  کی همراجع نیبه نظر من ا!«. د؟یکرد ارکپ یبد

 «؟ستندیک ها نیا نمیبگذار من بروم بب»شوهرم گفت: 

هرا   آن گراه یزنرگ برینم چرون پا    تهیبه کم دی. من بانده اامدین تهیمشکوک هستند و از طرف کم ها  نیا»شوهرم گفتم:  به

بر تن کرد و  ییبا ما آشنا بودند. همسرم چون زمستان بود و هوا سرد بود پالتو تهیکم گاهیمنیل ما بودند و افراد آن پا کینید

و درب را گررفتم   ستادمیدرب ا یرفت تا درب را باز کند. انگار که به قلب من الهام شده باشد، هرچه جلو نییبا عجله به پا

بودم، در را باز کرد و رفت.  دهیکه من هرگی تا آن موقع آن حالت را در چهره اش ند یحالت کیبا  ینروند ول نییپا شانیکه ا

رضا اجرازه   به برادرشوهرم گفتم آقا عیسر منآمد و گفت چه خبر شده؟  نییبقه با  سکونت داشت و پابرادرم شوهرم در ط

گفتم  یقصد ترور آمده اند. من مه منتظر شوهرم هستند و ب نییپا ن،یکنم که منافق یمن ح  م ن،ییشوهرم برود پا دینده

توانستم دربراره آن موقرع    یها نم بود و تا مدت بیعج یلیخواهم بروم. خ یگفت م یاما او مصّر بود و م یگذارم برو ینم

گشتم تا  یدنبال چادرم م نیح نیو در هم تهیقصد گرفتن شماره کمه داخل ب دمی. من دونییرفت پا شانیا یفکر کنم. وقت

 .کردم و مضطرب و دستپاچه شده بودم ینم دایهمراه شوهرم به درب منیل بروم اما چادر را پ

رفرتن بره    نیدر حر  رم،یر گ یرا م شیو جلو نییروم پا یکه گفت من م دمیشن یبرادرشوهرم را م یاز داخل منیل صدا من

 ی. ناگهان صردا دیایرا که قفل بود باز کند و به داخل ب اطیدرب ح د،یپله ها بودند که آن فرد منافق توانسته بود با کل نییپا

 دیشره امرا بررادر شروهر     دیهرم همان دم بر اثر شدت گلوله ها به شهادت رس. شودخانه را پر کر یرگبار گلوله تمام فضا

  .شد دیشه مارستانیدر ب شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، بعدا  هیکه از ناح یمحمدرضا عمد

 2691 -کانون هابیلیان 
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احساسررات  راتیتررأ  یسرراز یخنثرر

 دیاعتقادات جد یگذشته رو

 فرد یزندگ  یکنترل مأل و مح - انزوا

 

 کیر  رییر بعد از تغ توانند ی ها نم  رهبران فرقه

در فررد ترازه جرذب شرده، احساسرات       دهیعق

را هرم از ذهرن او پراک     دهیر وابسته به آن عق

احساسات مثل عالقه به خرانواده   نیکنند، هم

اگر بره خراطر آورده شروند و     میو دوستان قد

 تواننرد  ی فعال باشرند، مر   یطو ن یمدت یبرا

. در نرد ینما یرا گذشرته را در فررد اح   ی  دهیعق

 دهیعق کی رییها بعد از تغ  رهبران فرقه جهینت

 یکیکنند.  دایها توس  فرد تازه جذب شده پ آن اوردنیبه خاطر ن ایخاموش کردن احساسات گذشته و  یبرا یمجبورند راه

مخررب، هرم    یها  رهبران فرقه آل  دهیا کردن فرد از گذشته است. طبعا  یهدف منیو نیبه ا دنیرس یها  راه نیاز مؤثرتر

آن فرقه در مانرت کارمرل    گاهیکوروش در پا دیوید روانیکه پ ییفرد از گذشته است، مانند انیوا یو هم روان یکیییف یانیوا

 یاشررف در عرراق بررا    پادگانالقاعده و  یافغانستان برا ؛جونی میج روانیپ یبراجونی شهر  ایداشتند  در تگیاس یکوشهر و

و رهبرر فرقره    ستین یعمل یکیییف یتر، انیوا  کوچک یها  موارد به خصوص در مورد فرقه یاری. اما در بسخلق نیمجاهد

 هستند، آن دتریجد یروهایان جذب نمخرب خواه یها  از آنجا که فرقه نیدهد. همچن تیرضا یروان یمجبور است به انیوا

 یایر از دن یکیییف یخود را به طور دائم در انیوا یاعضا متما توانند ی نم جهیدر جامعه حضور داشته و در نت دیبا یها به نوع

  .ندیاز اعضا محدود نما یحداقل تعداد یروان یمجبورند خود را به انیوا جهینگه دارند و در نت رونیب

جامعه شناسان ": دیگو  یم پیپروفسور رابرت پ رون،یب یایها از دن  فرقه یاعضا یو روان یکیییف یانیوا تیخصوص اهم در

 یبلکره وجرود مرزهرا    ست،یها ن وجود رهبران سمج آن ایها و  آن یاعتقاد ستمیها، س  فرقه یژگیو نیتر  معتقدند که مهم

 نیدارند چرا که به ا یا العاده  فوق تیمحکم اهم یمرزها نیا .سازد ی بیرگ جدا م عهاست که درون گروه را از جام یمحکم

کنتررل   ی  وهیشر  نیاعضا داشته باشند.... ا یو خصوص یشخص یزندگ یرو یکنترل کامل توانند ی ها م  رهبران فرقه لهیوس

 رامرون یفرهنگ پها و   ارزش اب ی{ است که اختالف فاحشیا  }درون فرقه یاعتقاد ستمیس کیحفظ  اتیمحکم، از ضرور

 ".دارد
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اگرر چره کنتررل    ": دیر گو  یمر  ست،یممکن ن یکیییف یکه انیوا ییدر جا یروان یانیوا تیدر مورد اهم بروس ماچ ونیاست

 یروان یبا انیوا یها  در گروه توان ی را نم کنند ی م یزندگ یکیییمحکم ف یبا مرزها یطیکه در شرا ییها  موجود در گروه

خود ادامره دهنرد.    تیمردم بوده و به فعال انیدر م توانند ی تندرو م یها  گروه یکه اعضا رسد  یبه وجود آورد، اما به نظر م

حضور آخرر هفتره بره دور از     ایزندان، و  یمثل نوع رد،یمختلف به خود بگ یها  شکل تواند ی )که م یکیییف یاگر چه انیوا

است که افرراد   یو محکم روان یینامر یمرزها نیااما  باشد، ی در دست مخدوش کنندگان ذهن م یمهم یلیر خجامعه( ابیا

جامعره جردا    هیر ها بتوانند خود را و گروه خود را از بق که آن شود ی طرف و آن طرف کشانده و باعث م نیآن را با خود به ا

است که در درون گرروه بره کرار     یذهن یساز  مخدوش ستمیدر گرو موفق بودن س ییوارهاید نیکنند. البته مؤثر بودن چن

رو شردن    به نتواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد{ رو یکنترل فکر ستمیکه س یصورت }در نی. بنابراشوند ی م گرفته

 تیها و شکسته شردن آن وضرع   ت آناعتقادا فیباعث تضع تواند ی رو شدن با افکار متفاوت م  به رو یاعضا با جامعه و حت

به نحو احسن عمل کنند  توانند ی م یا  در جامعه یستیترور یها  گروه نیرااند. بناب  شود که اعضا در آن قرار داده شده یروان

از پاکستان  ییها  بخش ای}مشابه افغانستان و . را با گروه داشته باشد ینیب  نقاط اشتراک از نظر جهان نیشریکه آن جامعه ب

   ".{القاعده یبرا

که در آن حضور دارنرد )مثرل افغانسرتان     یا  با جامعه یدتیعق یها  مشابهت لیها مثل القاعده به دل  از فرقه یچه بعض اگر

 یانیوا جادیبه ا یمبرم اجیاز پاکستان که تحت نفوذ طالبان پاکستان است( احت یحضور در مناطق ایتحت حکومت طالبان و 

 یاما مردل و مراحلر  دهند،  تیکشورها رضا ریخود در سا یاعضا یروان یبه انیوا توانند ی کامل از جامعه ندارند و م یکیییف

مخررب   یهرا   در اغلب فرقه توان ی به کار گرفتند را م رونیب یایخود از دن یکردن کامل اعضا یمنیو یبرا نیکه مجاهد

 .درباره آن صحبت شود یاست که قدر یضرور جهیمشاهده نمود و در نت
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 خلق نیکردن اعضا از جامعه توس  مجاهد یمنزو مراحل

است که تمام وقت و  ینوع از زندگ کیبلکه  ست،یوقت ن مهیکار ن کیدر درون فرقه  تیکردن اعضا: عضو یا  حرفه – 1

در همران برخرورد اول    یو گاه جیمخرب، افراد تازه جذب شده را به تدر یها  . فرقهسازد ی فکر انسان را به خود معطوف م

  .فرقه شوند یا  و خانواده جدا شده و تبدیل به عضو حرفه ل،یصخود، کار، تح ی  گذشته یکه از زندگ کنند  یمجبور م

که تمام دار و ندار خود را به فرقه داده و  شوند  یم قیمختلف تشو نیتازه جذب شده تحت عناو یاعضا: یمال یوابستگ - 3

 نیترر  ی و اساسر  نیترر   یشخصر  یبرا یها حت زود آن ای رید جهینداشته باشند، در نت رونیب یایدر دن یدرآمد و کار مستقل

  د.شون ی خود وابسته به فرقه م یماد یازهاین

خانه و خانواده را ترک کرده  ،یعاد یکه زندگ کنند  یم قیمختلف افراد را تشو یها  ها به بهانه  : فرقهیجمع یها خانه  - 6

 قرار است: نیمشترک اعضا از ا یزندگ یفرقه برا لیاعضا شروع کنند. از جمله د  ریرا با سا یمشترک یو زندگ

و خانره   رونیر ب یایر افرراد را در دن  تیر امن تواننرد  ی ها نمر  است و آن نآ یفرقه و اعضا نی: دشمن در کمیتیامن لی( د 1

تمام اموال و درآمد خود را به فرقه  جیبه تدر ایباره و  کی: از آنجا که فرد جذب شده به یمال لی( د 3کنند.  نیتأم یشخص

را انتخراب   یجمعر  یهرا   خانهدر  یکه زندگ شود ی جدا از فرقه شده و مجبور م یزندگ ی  نهیمتقبل هی تواند ی نم دهد،  یم

  یم انیب یجمع یها  در خانه یو روشن خواست خود را در خصوص زندگ حیصر اریها بس  اوقات فرقه ی( تطهیر: بعض6کند. 

پاک کررده و مرثال    « کثافات درون جامعه»خود را از  توانند ی ها م است که آن یتنها راه نیکه ا ندیگو  یو به اعضا م کنند

« مجاهد» ایو  «ستیمارکس» مثال  خود برخورد کرده و خود را «یبورژواز»بمانند، با اخالق  یباق ینقالبشده و ا «یانقالب»

  د.سازن

 نیقروان  ایر فرقه و افررادش، و   تیمختلف مثل حفظ اسرار درون فرقه، امن یها  ها به بهانه  : فرقهیکامل فیییک یانیوا - 3

آن را به طور کامل  ایکامال  قطع کرده و  ایرا  رونیب یایکه تمام ارتباطات خود با دن کنند ی افراد را وادار م ،یجمع یها  خانه

خود از مسئول خرود در فرقره اجرازه     یایتماس با اول یبرا یحت شوند  یافراد مجبور م بیتتر نیتحت کنترل قرار دهند. بد

  .رندیبگ

اند، همچنان   خود به وجود آورده یبرا رونیب یایاز دن یولهیدور و ا یا  که منطقه ییها آن یها، حت  : فرقهیروان یانیوا - 5

هرا    گروه نیا یبرا یکیییف یتنها انیوا جهیبفرستند؛ در نت رونیب یایمختلف به دن لیخود را به د  یدارند که اعضا اجیاحت

 ی  هیجدا کردن اعضا از بق یبرا یو محکم روان یینامر یوارهایو ساختن د یروان یانیواها محتاج   و همه فرقه ستین یکاف

گرل   کیر  دنیبا د یحت تواند ی فرد م ،یروان یبدون انیوا ،یکیییمطلق ف یدر انیوا یافراد جامعه هستند. توجه شود که حت

او  یا  فرقره  یدتیعق یها  افتاده و ستون ذشتهگ یخانواده و زندگ ادیوزش بادِ خاطره آور، به  کی ایآشنا و  یبو کیسرخ، 
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شرک و تررس    جراد یا قیر هرا از طر   مات کنترل ذهن است. فرقره ابه هر صورت از الی یروان یانیوا جهی. در نتدیبه لرزه درآ

 ها بکارند. را در ذهن آن یوارید نیچن ادیبن توانند  یم رونیب یایگونه در اعضا نسبت به دنماریب

  و مخرب یستیترور یفرقه هاکتاب 

 نینو یبرده دار ینوع

 صدر یدکتر مسعود بن 

 316 یال 311 یها صفحه

  انیاز عاطفه نادعل  میتنظ
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 -)جردا شرده از فرقره رجروی      رضا اسرالمی 

 آلبانی(

پوشش بره اصرطالح    ریز یرجو ها، سال نیدر ا

جهانخوار و به ارمغان برردن   سمیالیمبارزه با امپر

 و رانیر مرردم ا  ی!!!!! برا یو دمکراس ؟؟؟؟یآزاد

 میگفته ها بود کره هرر نروع تصرم     نیا ی همه

 ی بره مثابره   فرقهکه جدا شدن از  کردندی وانمود م یو طور کردی که در فرقه بودند را سلب م یاز من و همه کسان یجد

 .باشدی م رانیبا مردم ا یو دشمن یمرز یب ی،دگیبر ،انتیخ

و فررد را   نماینرد ها اسرتفاده   د و مثل برده از آننکن یته اریو اخت یها را از آگاه انساناین بود که  ییهدف فرقه از مغیشو

بتواننرد برا انقرالب     کره  نیتا ا ندیقلمداد نما یدیطبقه توح یرا جامعه ب ییفاسد و کذا  یو آن مح ردهک یاز خود ته کامال 

برا   و را محکرم ترر کردنرد    رهایان هر چه توانستند غل و زنجیسال نیدر ا .و خانواده شوند یسد راه زندگ کیدئولوژیا یدرون

زدنرد و در   یدست به هر کار یدتیعق یجا انداختن رهبر یانقالب برا یها در نشست بندهیو فر محتوا ی ب ،پوچ یها حرف

 هرا در درون فرقه به اسم دشمن در نطفه خفر  یهر حرکت .خواندند نیزم یاو را حجت خدا رو ؛یرجو یهای شب باز مهیخ

 .آب درآمد عمل تو زرد از دانیدر م یرجو یاشغال شد و آقا کایعراق توس  آمر که نیتا ا کردندی م

 یدر نلبان افتگانینجات  تیسا
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