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 رانیدر ا شانیخلق با خانواده ها نیسازمان مجاهد یاعضا یتماس برخ

 خانواده ها ینامه ها لیطومار و س شیهراس آلود در برابر پو یاقدام

 

گرفتار در فرقه  یاعضا یاستان و از جانب خانواده ها نیکه از چند یاساس گزارشات متعدد بر

خود تماس گرفته و  یاز اعضا با خانواده ها یاست، برخ دهیبه دست ما رس یدر آلبان یرجو یستیترور

به  وتدع االنهیگستاخانه و خام خ یآنان را از هرگونه ارتباط با انجمن نجات برحذر داشته و حت

 نموده اند. یآن هم از نوع جاسوس یهمکار

 نیشان در اردوگاه مجاهد یزندگ طیطرف تالش داشتند وانمود کنند که شرا کیتماس ها از  نیدر ا افراد

 گریهستند و از طرف د یخود راض تیآل است و کامالً از وضع دهیمطلوب و ا اریبس یخلق در آلبان

که مبادا  دکردن یبازخواست م یجلوه داده و حت انتیبا انجمن نجات را خ ینمودند همکار یم یسع

 .دیصورت هرگز آنان را نخواهند بخش نیطومار انجمن نجات را امضا کرده باشند چون در ا

شدند و از طرف  یزده م جانیخود به وجد آمده و ه زانیعز یصدا دنیطرف با شن کیها از  خانواده

و  رندیگ یبر سر راهشان هست که تماس نم یکه اگر امکان تماس وجود دارد چه مانع دندیپرس یم گرید

 تیبه فعال ستآورند، و چرا حاال که د ینم رونیب یکنند و از نگران یخود را خوشحال نم یخانواده ها

 امکان فراهم شده است. نیرده زده اند اگست
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نداشتند و  یراحت یبوده و فضا یبه شدت عصب زانشانیگزارشات اکثر خانواده ها آمده است که عز در

کردند که  یرفتار م ینمودند و طور یبا خانواده خود برخورد م انیبعد از سال زیآم دیتهد یبا لحن یحت

 وجود ندارد. ایدر دن یگریمشکل د چیاز انجمن نجات ه ریبه غ ییگو

از جانب عضو سازمان با خانواده او تماس گرفته و همان  یموارد فرد ثالث یکه در بعض نیتر ا جالب

 یم یصورت بوده که اگر کس نیآنان مشخص کرده است که برخورد خانواده ها به ا یرا برا فیتکال

ً یمستق یتواند از آلبان  تواند آن فرد فرزند آنان باشد. یچرا نم ردیتماس بگ ما

 ریراما نخست وز یبه اد یارسال ینامه ها لیطومار خانواده ها و س شیپو یکه فضا نستیا تیواقع

اعضا و  انیباشد، به م یخلق در حال حاضر م نیمسئول مجاهد یکه از نظر خانواده ها دولت و ،یآلبان

را  سازمانموجود در داخل  یکشورها رفته و جو مسأله دار گریو د یدر آلبان یهواداران فرقه رجو

 نموده است. دیتشد

تماس  کی یکنند که به راست یفرقه سؤال م نیدر اروپا از مسئول یاز هواداران سازمان حت یاریبس

کند که  یم جادیا یچه مشکل یبا خانواده در آلبان دارید یحت ای یبا خانواده و دادن خبر سالمت یتلفن

و مزدور و  سوسدهد و مادران و پدران سالخورده را جا یآن نشان م یرو تیحساس زانیم نیان اسازم

 خواند. یم ستیترور

 خدابنده میابراه -مدیرعامل انجمن نجات 

 

 

 



                                                                                                                                  69شماره  -انجمن نجات 
 

  
6  

  

 

 

 هست دیام

 و

 هم هست! یهست زندگ دیکه ام یتا زمان
 

 
  

سخت است که اکنون در کنار  میسالم دوستان و خوانندگان محترم. باورش برا :زادهیعل یبخشعل یآقا

 ایکنم که آ یموضوع فکر م نیام. روزانه به ا دهیرس یباور نکردن یخانواده ام هستم و با آنان به آرامش

 !ستم؟و سفر ه ریخودم در حال س یاهایکه در رؤ نیا ایبازگشته ام؟  یواقع یبه زندگ

کرده بود، فکر کردن به  یحسرت به دل یداشتم مرا دچار انبوه یکه در داخل فرقه منحوس رجو یزندگ

 اریبس یاز عارضه ها یکیکردن به نظرم  یسخت است. واقعاً در تََوُهم زندگ یلیخ میها، برا شهیآن اند

بوده  یفرقه ا جنس زا یپرداز ایکه در آن رؤ یتوهمات ژهیاست که بعضاً خطرناک هستند به و تیبد بشر

 گردد! تیخطرناک هدا شهیاند کیو توسط 

 یواضح تر خدمت شما عرض کنم، در داخل مناسبات سرکوبگر فرقه رجو یمنظورم را کم دیبده اجازه

 باشد، اما چگونه؟  یم روهاین یحفظ و نگهدار الت،یاز ارکان مهم تشک یکی
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نگه  یآنان را در توهمات دیگونه است که  با نیا یرجو یفرقه ا التیدر تشک روهاین ینبات نگهدار نخ

 زیروزمره، به چ یها یفکر نموده و به جز بلند پرواز یپوچ و واه یها شهیداشت که روزانه به آن اند

مطلقاً  دیاست نبا انیکه در جامعه در جر یمعمول یکه به خانواده و زندگ نیفکر نکنند، از جمله ا یگرید

با زبان  دیبا ایمرحله عبور کرد به مثابه عبور از خط قرمز است، هر کس  نیاز ا یفکر کرد، و اگر کس

 یدر طول شبانه روز فکر کرده است )در نشست ها ییزهایکه به چه چ دیخوش، خودش اقرار نما

از هم گزارش داده و  دین که افراد بایا ایمستهجن به نام غسل(  ینشست ها ای یجار اتیموسوم به عمل

 !(یرابطه انسان مینوع تنظ نی) بدتر .ندینما یجاسوس

ً تمام وقت آدم االتیاوهام و خ نیکردن به ا فکر بود که  یزیهمان چ نیبُرد و ا یرا با خود م یبعضا

خودشان برسند. از  دیَحربه به اهداف پل نیخواستند و به شدت دنبال آن بودند تا بتوانند با ا یسران فرقه م

 که:  نیکردند ا یم جادیخوردگان ا بیکه در اذهان فر یجمله توهمات

 ییبه سمبل ها و الگوها لیخواهند کرد و شما تبد ادیاز شما به عنوان قهرمانان خود  رانیمردم ا ندهیآ در“

 یقهرمان واقع کیبود! هر کس در شهر و منطقه خود نمونه  دیخواه رینظ یب خیشد که درتار دیخواه

 ییجا د،یرس دیخواه ییالبه مقام و منزلت با یاسالم یجمهور یبعد از سرنگون ندهیخواهد بود که در آ

غوطه ور  یشما بودند و به جا یکه همه به شما غبطه خواهند خورد و آرزو خواهند کرد که کاش جا

بودند!  دهیرس ییکردند تا که اکنون به جا یم شهیرفتند و مبارزه پ یروزمره، م یبودن در زندگ

 .(گرید زیاندن حماقت و نه چووووو........"  ) فقط پرور

 

 اسارت در کمپ لیبرتی

کردند و  یم دیبود که در اذهان تول یتوهمات انونسیاز اق یکه خدمت شما عرض کردم قطره ا ییها نیا

به  ای یدر اعماق ذهن خودش فرد تعصب ی)متأسفانه ادامه دارد(، حاال اگر فرد ندینما یم زیهم اکنون ن

اوضاع بدتر بود، عالوه بر مسائل فوق که عرض کردم، داستان  گریهم بود د یقول معروف اعتقاد

و  ایراه انب مودنیافراد در حال پ نیکه ا نیا ایگشت،  یبهشت هم بر آن اضافه م انیبهشت و حور ریتسخ

 و ائمه اطهار هم هستند ! امبرانیپ

روزانه  اتیموهوم و به دور از واقع یها شهیتفکرات و اند جادیا! نیهم یعنی مییگو یفرقه که م دوستان،

 خودش برسد.  دیپل اتیکه رهبر فرقه به ن نیا یفقط برا
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که در آن  یبه عمق چاه یوقت ،یفرقه رجو یچاله ها اهیس یو جسم یروح یاز زندان ها ییاز رها بعد

نبرده  یرا نشناخته بودم و به مسائل آن پ یمخرب فرقه رجو تیشوم که ماه ینگرم متوجه م یبودم م

آنان را فهم کرده  دیبرده بودم و هر چه که از افکار پل یکم پ یلیکه خ نمیب یبودند، م یبودم، همه واه

را هنوز درست و  یاز مرداب َگند زده رجو یکه ذره ا نمیب یاز هزار هم نبوده است، م کیبودم 

 کنم. یگفته خود واقعاً اغراق نم نیفهم نکرده ام، و در ا یحساب

را دوباره کشف  یزندگ ن،یننگ التیکه بعد از جدا شدنم از آن تشک نیفهمم ا یخوب م یلیآنچه که خ یول

 نیبه خودم تلق نیچن نیا یبه خودم آمدم ول ریکرده ام و اکنون در حال لذت بردن از آن هستم، هر چند د

که سابقاً  یبه تمام کسان نیتازه است! بنابرا یریرا هر موقع از آب بگ یکنم که ماه یکرده و وانمود م

و اکنون سرخورده از آن همه دروغ  میکرد یبه قدرت تالش م یرجو دنیرس یو برا میجبهه بود کیدر 

همواره ادامه داشته و دارد، هر چند  ینشده، رودخانه زندگ ریکنم که د یهستند، خاطرنشان م رنگیو ن

هم هست و  یهست زندگ دیکه ام یتا زمان هست و دیباز ام یمن و شما گذشته ول یاز وقت زندگ یلیخ

 شما هستند.  داریهستند که منتظر و مشتاق د یادیافراد ز

 .دیتازه کن یسالم یو به زندگ دییخود آ به

 

 

 در عراق و پشت درهای بسته قرارگاه اشرف مرحوم حاج موسی علیزاده

 مالقات با فرزند اسیرشخواستار 
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 توهم کیخرداد آغاز شکست  یس
 

گذاران که منجر به اعدام شان توسط ساواک شاه شد خودش را از اعدام شدن  انیبه بن انتیبا خ یرجو

 امیکه به همت مردم و ق نیرا تصاحب کرد و بعد از ا رانیخلق ا نیسازمان مجاهد ینجات داد و رهبر

 یقدرت طلب یعنیمنحصر به فردش  یژگیآزاد شد به خاطر و انیزندان ریشان به همراه سا یضد سلطنت

 زی( و ختیبزرگ مردم به روحان تیاکثر لیشده )با بها ندادن به تما دیشد یکه داشت دچار توهم یمفرط

 یداتوریکه کاند نیرا مصادره کند. بعد از ا رانیمردم ا یانقالب ضد سلطنت یبرداشته بود که رهبر

 جمهور شدند. سیصدر رئ یبن یرد شد آقا یبه خاطر شرکت نکردن در رفراندوم قانون اساس یرجو

 

 

 

با راه  یجمهور وقت گرفت رجو سیصدر رئ یبه عزل بن میآن زمان تصم یکه مجلس شورا نیبعد از ا 

و منصرف کردن  ییدر تهران در اواخر خرداد سال شصت قصد قدرت نما میتظاهرات عظ کی یانداز

 یو آسان رهبر عیکرد سر یفکر م یصدر را داشت. رجو یبرعزل بن یخود مبن میمجلس از تصم

 ،یابانیخ ییقدرت نما نیبعد از شکست ا یمردم و قدرت را تصاحب خواهد نمود و ل یانقالب ضد سلطنت

اشتباه  یتئور کیتوهم،  کیآغاز شکست  نیخرداد شصت اعالم مبارزه مسلحانه کرد و ا یدر س یرجو

به  یبرا یبود. رجو رانیمردم ا تیندادن به خواست اکثر تیجامعه و اهم طینادرست از شرا لیو تحل

 نیسه دهه تالش نافرجام کرده و شکست خورده و بعد از سقوط صدام حس زیدست آوردن همه چ

 صلیف یها مثل ترک یباشد و بعض یسابق عراق اکنون حدود هفده سال است که مفقوداالثر م کتاتورید

 معتقدند که مرحوم شده است. 
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به  رانیخلق ا نیسازمان مجاهد تیماه رییو تغ یستیفرقه ترور کیبه  نیاستحاله سازمان مجاهد روند

 خرداد سال شصت شروع شد. یآغاز شکست آن توهم س یاز فردا م،یسازمان مسعود و مر

شش  یو وعده سرنگون اوردیرا درب یدیرهبر تبع کی یکرد ادا یابتدا به فرانسه رفت و سع یرجو 

شروع شده بود با  کینشد و بعد هم که روند رفتن به عراق را که از سال شصت و  یخبر یماهه داد ول

 دامص اریتمام ع یو عراق نوکر رانیکرد و در اوج جنگ ا لیرفتن خودش در سال شصت و پنج تکم

وارد جنگ  رانیمردم ا هیعل نیهمه جانبه صدام حس تیو با حما رفتهیسابق عراق را پذ کتاتورید نیحس

بخش  یارتش به اصطالح آزاد ن،یهمه جانبه صدام حس تیبا حما یپرداخت. رجو یشد و به سربازکش

 بزند. یستیردست به اقدامات ترو رانیمردم ا هیعل ،یسرنگون اتیکرد تا تحت عنوان عمل سیرا تأس

 

"ت" گفت همواره با سه  یخطاب به فرماندهان م ینداشتند و رجو یآزاد چیه یارتش آزاد یاعضا

سازمان باشند تا به محض اعتراض به عملکرد سازمان  یروهایسر ن یباال و تبر و تپانچه غیت یعنی

 نیرضمعت یزندان ها یرابطه ما شاهد راه انداز نیسرکوب شان کنند. در هم داً یتوسط آن سه "ت" شد

در محل اسکان قرارگاه اشرف که قبل از  یکه سازمان به دستور شخص رجو میدر سال هفتاد و سه بود

که پشتش به ارباب  یکرد. رجو جادیمتأهل سازمان بود؛ ا یروهایمحل سکونت ن یاجبار یطالق ها

 ریشگفت شم یکه م ریشمش کیکلت و به دست گرفتن  کیگرم بود با بستن  نیصدام حس یعنیخود 

بالهت بار شده بود که خودش را  یکرد و آنچنان دچار توهم یم یی)ع( است قدرت نما یذوالفقار امام عل

 یاز جماعت رجو دییاگر بگو امتیگفت در روز ق یسازمان م یروهایدانست و خطاب به ن یمعصوم م

 . دیشو یشده و به سالمت رد م دهیبخش دیهست
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و قلعه  دندیسازمان خلع سالح گرد یروهایمفقوداألثر شد و ن یرجو ن،یاز سقوط صدام حس بعد

 یدر کشور آلبان یاز عراق اخراج شدند و به کمپ یاشرف را از دست دادند و با تو سر یکیاستراتژ

ً مسن و ب یروهایمنتقل شدند. ن  یاندر زند ریهستند و ما هر روز شاهد مرگ و م ماریسازمان عمدتا

 یستیسازمان فرقه گرا و ترور نیا یفعل یکه سرکرده  نیرغم ا ی. علمیتحت عنوان اشرف سه هست

 یوعده  ستین شیب یکه توهم و دروغ یبه اصطالح شورش ی( با استناد به کانون هایرجو می)مر

 مسأله نیکه ا میدر سازمان هست ییرویروز افزون ن زشیدهد، ما شاهد ر یم شیروهایرا به ن یسرنگون

 ییقرون وسطا التیشده و تشک یرجو یستیسازمان فرقه گرا و ترور یبرا یمشکل اساس کیبه  لیتبد

 کامل قرار داده است. یاش را در آستانه فروپاش دهیو پوس

 نهییوبالگ آ - یجهان یعل
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 یاهیروس متیبه ق یوطن فروش

دشمن به خانه و کاشانه شان را  یبوده که تاب چشم انداز یو احساسات یعاطف یهمواره انسان ها انیرانیا

از اسالم  شیپ یکه در جنگ ها یگذشته اند. موضوع زشانیموضوع از همه چ نینداشته و در برابر ا

شبه  یاز مرزها یرقمت نید نیو صدور ا رانیقابل مشاهده است، اما با توسعه اسالم در ا یبه خوب زین

 یارزش معنو یبه نوع ،یپرست هنیرشادت هدفمند شد و عالوه بر م نیهمجوار، ا یبه کشورها رهیجز

 گشت. نیمز زین

رشادت در  هیاز تبلور روح ییستارخان و باقرخان تنها نمونه ها ،یدلوار یسعلیرئ ،یجنگل یرزایم

رشد  رانی)ره( در ا ینیامام خم یبا آغاز نهضت اسالم یاسام نیمرز و بوم هستند و ا نیمعاصر ا خیتار

استقالل و  دیام بهداد که  یم لیتشک یکه غالب آن ها را جوانان یاز اسام یکرد، انبوه دایپ یریچشمگ

 .دندیدشوار نهادند و َعلَم مبارزه را به دوش کش یمقدس ول یبه عدالت پا در راه دنیرس یبرا یآزاد

به  دنیرس یکردند، اما برا ینم یهمراه یبا موضوع آزادگ یلیهم بودند که خ یعناصر انیم نیا در

 از رکن "عدالت" باشد. یقدرتشان عار ریاگر سر یبزنند، حت یتیقدرت حاضر بودند دست به هر جنا

درد جانگداز از دست دادن  انیرانیاز ا یاریکه بس یدر حال ،یانقالب اسالم یروزیرو با پ نیا از

نظام سلطه  دنیکش ریبه ز ینیریرا با ش ی، اجتماع یاسیتحول بزرگ س نیبه ا دنیدر راه رس زانشانیعز

تصرف  الیبه خ وبر طبل جنگ کوفتند  ایدن یاسیو س ینظام یناگهان ابرقدرت ها دند،یبخش یم امیالت

 چیکه از ه یگشودند و در حال رانیا یساعت!!! قالده سگ هار منطقه را به سو 84تهران ظرف 

 کردند. یکشورمان ه یمرزها یدرنده را به سو وانیح نیکردند، ا ینم غیدر یتیحما

 یها تی)ره( و حما ینیامام خم ینو پا که نشأت گرفته از رهبر یدار با نظام شهیر یکشور ران،یا

همزمان شد با  یتهاجم نظام نیخود سر و سامان بدهد و ا یداخل لیبود، هنوز نتوانسته بود به مسا یمردم

 یزمان م میده یم نینظام تحت عنوان "زم نیخودفروخته ا یاز مهره ها یکی زیشائبه برانگ یاستراتژ

 هیرا توج لهی)ره( که معتقد بودند "هدف وس ینیصدر که آن روزها برخالف نظر امام خم ی". بنمیخر

تحت عنوان  یراسالمیمبارز غ یداشت تا با هم کاسه شدن با گروه ها یکند"، به شدت سع ینم



                                                                                                                                  69شماره  -انجمن نجات 
 

  
13  

  

 

از  یپس از خلع و رو نیکرده است. از ا هیرا توج لهی" وانمود کند که هدف وسیاسالم ستی"مارکس

آب و خاک، ناگهان نقاب از رخ  نیهم یبه دست فرزندان انقالب یجمهور استیکل قوا و ر یفرمانده

 .دیکش رانیبر ملت ا غیخلق، ت نیسرکرده گروهک مجاهد ،یمسعود رجو یبرانداخت و با همراه

اخالل در نظام  ،یبر اساس چهره و ظاهر مذهب یانقالب یهدف و انتخاب سوژه ها یکور و ب یترورها

باعث شد تا  نیخارج نش ونیسیسلطنت طلب و اپوز یبا گروه ها ییکشور و هم صدا یو ادار یاسیس

 6841اما در سال  زند،یمنطقه و فرانسه بگر یگروهک به صورت متفرق به کشورها نیا یاعضا

آمدند، به  یحزب بعث به شمار م یبرا یارزشمند یکه مهره ها نیآنان را اخراج و منافق انسهفر

 "اشرف" منتقل شدند. سیالتأس دیبعد به شهر جد یصورت متمرکز به بغداد رفته و چند

 رانیگروهک، خشم مردم ا نیبه ا سمیالیامپر یرمالیو غ یمال یعلن یانقالب کمک ها یروزیپ یابتدا از

به قدرت بالمنازع  دنیرس یافراد در سودا نیکه ا دیبه اوج خود رس یخشم زمان نیرا به دنبال داشت و ا

جوانان  نیو پاک تر نیچند از بهتر یفتنه تن نیرا راه انداختند و در ا 13خرداد سال  03در کشور، فتنه 

موکت  غیو ت یگوشت چیبا استفاده از سالح، پ نیرا به شهادت رساندند. در آن روز منافق رانیا یانقالب

 صدها نفر از جوانان طرفدار مردم و انقالب را تکه تکه کردند. یبر

 

 

هللا خامنه  تیدر ترور آ یسع رانیترور و نفاق در ا یادیموضوع نگذشته بود که ا نیهفته از ا کی

آنان در  تیترور ناموفق بود، اما موفق نی( در مسجد ابوذر تهران نمودند که هرچند ای)مدظله العالیا

 را تلخ کرد. انیرانیهمان سال کام ا ریدر هفتم ت ارانشیو  یبهشت دیترور شه

 یکه هنوز به شعارها یاتفاق ناگوار باعث شد تا مردم نی)ره( در ا ینیخردمندانه امام خم یرهبر

مردم  یونیلیکنند و حضور م دایپ نانیآنان اطم یگروهک شک داشتند، به سالوس صفت نیا کیدئولوژیا

 نیا یارؤس یاش باعث شد تا تمام تالش ها یانقالب ارانیو  یبهشت دیکرشهیپ عییآن زمان در تش

از قبل نازل  شتریدر نگاه مردم ب نیمنافق گاهیارکان نظام، پنبه شود و جا یتیترور شخص یگروهک برا

 گردد.
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 شهیاعتبارتر از هم یب نیمنافق

به خود گرفت و ترورها هم  یگرید یآنان رنگ و بو اتیدر نگاه مردم، جنا نیاعتبار شدن منافق یب با

آمد، مشخص  یبه دست م یمیت یگروهک در خانه ها نیا یکه از اعضا ییها ستیتر شد. در ل عیوس

کردند و  یظاهر افراد انتخاب م یرا از رو شانیترور خود سوژه ها یجوخه ها یبرا نیشد که منافق یم

از  یاریترور شود، حاال بس دیبا ردیگ یبه خود م یانقالب یدارد و ظاهر شیکه ر یمعتقد بودند هر کس

اعتقاد  ن،یجرمشان از نظر منافق نیها بودند که بزرگتر ابانیدر کوچه و خ یعاد یطعمه ها مردم نیا

 یستیترور یکمتر گروهک ها زکه تا آن رو یآزاد و به دور از استکبار بود. موضوع یرانیبه ا یقلب

 یبه نام دادگاه ها یهیخود، توج انهیاقدامات وحش هیتوج یپرداختند و حداقل برا یهان به آن مفعال در ج

 .دندیتراش یآن م یبرا یداخل
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 یفروش انقالب وهیآبم ترور

 یمایسازمان در اعترافات خود که از س نیا یالحکماء"، فرمانده معدوم شاخه نظام خیش نی"حس

.... و .... و انیکه به ما داده بودند آقا یستیپخش شد، عنوان کرده بود: "براساس ل زین یاسالم یجمهور

به  یوه فروش همگیکرد، بنگاه دار و آبم یم تیفعال اریفروش که به صورت س یدکیابزار  بی... به ترت

 یاز ترورها یجدا اتیجنا نیشدند." و ا یترور م دیدر مسجد محله شان با تیبودن و فعال یجرم انقالب

کودک و اطفال هم رحم  یدر کرج و دهلران به مهدها یبود که حت یشهر یدر اثر انفجارها یدسته جمع

 نکردند.

                        

 تیبود که تحت حما یبا کشور اریتمام ع یجنگ ریدرگ زین یدر حوزه خارج رانیاثنا، ا نیهم در

 هیرو نیو اخالل در ا یرو فروش اطالعات نظام نیجهان قرار داشت. از ا یاز ابرقدرت ها یاریبس

 شده یمخف یو در کشور متخاصم بعث ختهیگر رانیکه حاال از ا نیمنافق یبعد یتوانست به سرگرم یم

 شود. لیبودند تبد

 «رانیا یبخش مل  یارتش آزاد»به نام  ینظام ییبازو لیارتش عراق، اقدام به تشک یبا همکار نیمنافق

 یلیسال جنگ تحم 4مشارکت کرد. آن ها در مدت  رانیا هیکردند و در کنار ارتش عراق در جنگ عل

 انجام دادند. رانیا هیها عل یدر کنار عراق یجنگ اتیعمل کصدیاز  شیب

به  رانیا یمسئوالن و فروش اطالعات به حزب بعث، فروش اطالعات نظام یتلفن هیتخل ن،یبر ا عالوه

شد و  رانیهزار نفر از جوانان ا 1که باعث شهادت حدود  8 یکربال اتیز جمله لو رفتن عملدشمنان ا

زنده به گور شدند،  نیبا اطالعات منافق یغواص در منطقه "ابوفلوس" توسط عوامل بعث 673از  شیب

رعب، وحشت  جادیبودند به منظور ا یکه از مردم عاد رازیاتوبوس در ش کی نانیسرنش انهیترور وحش

اند و مشارکت در کشتار ددمنشانه حجاج  دهیرس رانیها به مرکز ا یتفکر که بعث نیا یو هراس و القا

 یگروهک بود به طور نیا یاعضا یاقدامات ضد بشر گریاز د 11در سال  یسعود میتوسط رژ یرانیا

به سازمان  انهیها ماه یخوش خدمت نیمنتشر شد که صدام بابت ا یبعث اسناد میرژ یکه پس از سرنگون

 کرد. یدالر دستمزد پرداخت م ونیلیم 03 نیمنافق

شبکه نفاق بود که به اجباِر سازمان همه اعضا  یاعضا یجدا از فساد گسترده اخالق اتیجنا نیا

 ینیثابت شب نش هیدرآمده تا پا یمسعود رجو یهمسرانشان را طالق داده و زنان سازمان به عقد اجبار

 عنصر خودفروخته شوند. نیا یها یاشیها و ع



                                                                                                                                  69شماره  -انجمن نجات 
 

  
16  

  

 

 

 طانیاز دست ش فرار

وضع  نیکه حاال به بدتر نیمنافق گاهیجا ران،یا هیعل یلیجنگ تحم افتنی انیپا یشروع زمزمه ها با

 .افتیگذراندند، تزلزل  یممکن در کمپ اشرف روزگار م

 نیمسئوالن ا یپوشال یاز وعده ها یسازمان که خود را برابر انبوه نیاز عناصر اغفال شده ا یبرخ

 نیکمپ را داشتند که با بدتر نیقصد فرار از ا افتند،یرا به فنا رفته  شانیو آرمان ها دندید یگروهک م

 .دندیشکنجه به قتل رس یها وهیش

اردوگاه  نیرا که موفق به فرار از ا نیگروهک منافق یسه نفر از اعضا ریعراق، تصاو یدولت ونیزیتلو

 ه اعترافات تکان دهنده آن ها پخش کرد.مخوف شدند، به همرا

را فاش کردند که به گفته مقامات وزارت دفاع  یدر اعترافات خود مطالب ،یسه عضو فرقه رجو نیا

اطالعات، دولت  نیدولت عراق قرار داده اند و با ا اریرا در اخت یافراد اطالعات ارزشمند نیعراق، ا

از خاک  نینافقراندن م رونیاردوگاه و ب نیا یشگیبستن هم یمدارک و اسناد الزم برا یالمالک ینور

 شوند. یکشور آلبان یراه نیکه باعث شد تا منافق یعراق را به دست آورده است. اخراج

که موفق به فرار از اردوگاه مخوف اشرف شده است، اظهار داشت :  یگروهک رجو یاز اعضا یکی

اند و   داده رییخود را تغ یرهبران گروه استراتژ ،3330به عراق در سال  کای"از زمان حمله آمر

را  ردوگاها نیخارج از ا یایشده است که ساکنان آن امکان ارتباط با دن لیتبد یاردوگاه اشرف به زندان

گروهک  نیا یها دالر، اعضا  ونیلیبا صرف م نیاز آن زمان تاکنون، رهبران منافق ،یندارند. به گفته و

 دهند.  یآموزش م یستیبه انجام حمالت ترور دنیبخش و شدت  یعراق یروهایمقابله با ن یرا برا

  یشدن ده ها نفر به دستور رجو کشته

به فرمان  نیگروهک منافق یافراد در ادامه اعترافات خود از کشته شدن ده ها نفر از اعضا نیا 

 نیکه ا یاند در صورت  به ساکنان اشرف گفته نیسرکردگان آن ها پرده برداشتند. سرکردگان منافق

  یم نیجاهدچه رهبران م شوند اما برخالف آن   یکشته م یعراق یروهایاردوگاه را ترک کنند به دست ن
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که در  یافراد اظهار داشتند: کسان نیا نیبا آنان با احترام برخورد کردند. همچن یعراق یروهایگفتند، ن

عنوان اجازه تماس با خارج از اردوگاه را نداشته و در صورت اقدام به  چیاردوگاه اشرف هستند، به ه

 شوند. یو اعدام م ریدستگ ایهدف گلوله نگهبانان قرار گرفته و  ایفرار 

خود در بغداد گفت:  یجدا شده از سازمان نفاق در نشست خبر یاز اعضا یکی یچهاردر فیعبداللط

سال دارم.  83سازمان بودم و اآلن  نیدر ا یسالگ 62از بودم.  یسال در فرقه رجو 32"من به مدت 

و  جنگاعالم کردند که ما  یالملل  نیدر مجامع ب یو مسعود رجو میو عراق، مر کایبعد از جنگ آمر

اما در  م،یانتخابات آزاد هست ی. آن ها گفتند که ما خواستار برگزارمیکن  یمبارزه مسلحانه را رد م

سازمان  نیا ی. شعار درونستندیجز جنگ مسلحانه ن یزیچ چیسازمان، به دنبال ه نیا یموضوع داخل

با دولت  یروز کی هکنند ک  یگونه وانمود م نیا روهایجنگ و مبارزه مسلحانه است و همواره به ن

 ."میده  یو به جنگ و مبارزه مسلحانه ادامه م میریگ  یرا پس م مانیها  سالح م،ییآ  یعراق کنار م

 نابرابر نبرد

موسوم به "فروغ  یاتیعمل یطراح ن،یمنافق یبزرگ و فراموش نشدن اتیاز جنا یکی گرید یسو از

 کردند. ریگ نیآن را با پاتک "مرصاد" پاسخ دادند و دشمن را زم انیرانیکه ا یاتی" است، عملدانیجاو

 تیبا حما 17سال  رماهیدر ت رانیعراق و ا انیتنها شش روز پس از آتش بس م ات،یعمل نیدر ا نیمنافق

گفت: "براساس  اتیدر شب عمل ،یبردند و مسعود رجو ورشی رانیا یهمه جانبه عراق به مرزها

در حد توان  میانجام ده میخواه  یکه ما م ی... کاردیرس میساعته به تهران خواه ۸4انجام شده،  ماتیتقس

کند... از  ریمدت تسخ نیرا ظرف ا یتواند کشور  یابرقدرت م کیابرقدرت است؛ چون فقط  کیو اشل 

 ندیایب یعراق یماهایدهم هواپ  یهر سه ساعت به سه ساعت دستور م د؛ینداشته باش ینوژه هم ترس گاهیپا

سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار  هر مایرا هم با هواپ زیتبر ییهوا گاهیو آنجا را بمباران کنند. پا

  عراق تا سرپل ذهاب به روزی... هوانمیهم دار 7و موشک سام  ییداد... عالوه بر آن، ضد هوا میخواه

ما هستند و  بانیپشت یعراق یماهایچون هواپ دیناراحت نباش ییها خواهد بود. از نظر هوا  همراه ستون

 کنند."  یها به صورت ستون حرکت م  نیتمام ماش

خلق فاصله تنگه "پاتاق" تا منطقه "چهارزبر"  نیموسوم به سازمان مجاهد ینظام یروهاین خیدر آن تار

هجوم همزمان ارتش عراق به  لیکردند. به دل یط ادیز یلیکرمانشاه را با سرعت خ یلومتریک 0۸در 

مشغول دفع تهاجم عراق  یجنوب غرب یها در جبهه  رانیا یاز توان نظام یا  جبهه جنوب، بخش عمده

 یبانیوجود نداشت و با پشت یکیمقاومت کالس نیمجاهد یها ن در برابر حرکت ستو لیدل نیبودند. به هم

که  یاز مقاومت محدود ریکردند. غ یشرویجبهه پ نیدر ا ادیبا سرعت ز نیمجاهد ،یعراق یروهاین

 رانیخاک ا یلیما 83تا عمق  یجد یبدون مانع نیمجاهد یروهایتوسط ساکنان ُکرد منطقه وجود داشت ن

 یول ند،یآ یها م  از آن تینموده بودند با اشغال منطقه، مردم به حما ینیب شیپ نیرفتند. مجاهد شیپ

سرعت  یمقاومت محدود محل نیمنطقه به مقاومت پرداختند که هم یبرخالف انتظار آن ها، کردها

سرپل ذهاب،  ن،یریقصر ش یشهرها دها توانستن  را محدود نمود. آن نیمجاهد یستون نظام شرفتیپ

بزرگراه به سمت کرمانشاه  قیکرده و به سرعت از طر بیآباد غرب را اشغال و تخر کرند غرب و اسالم

 کنند. یرو شیپ
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ماه  ریت 06در روز  زیخلق، ارتش عراق ن نیسازمان مجاهد یاز سو دانیفروغ جاو اتیبا عمل همزمان

" و رهی"نسارد ی"زرده"، روستاها یستاهادر اطراف کرمانشاه شامل رو رانیا یروستا نیچند 60۳7

"دودان" از  ،یصله" از توابع شهرستان ثالث باباجان خی"ش النغرب،ی" از توابع شهرستان گرهی"شاه مار د

گاز خردل و گاز  یها  " از توابع شهرستان داالهو را با بمبی"باباجان یتوابع شهرستان پاوه و روستا

هزار نفر از افراد  نیچند تیو مجروح یرنظامیها به مرگ صدها غ بمباران  نیاعصاب بمباران کرد. ا

مرگبار  یسکوت یحقوق بشر یها ماناتفاقات، هرچند در آن زمان ساز نی. با وقوع ادیانجام یرنظامیغ

 کیتاکت یریو سپاه پاسداران با به کارگ یاسالم یکرده بودند، اما فرماندهان ارتش جمهور اریرا اخت

و هوا بر  نیکنند و از زم ادهیپ نیارتش را پشت سر لشکر منافق یتکاور یروهای، توانستند نمحاصره

در  فتند،یب یرانیا یروهایسهولت در دام ن نیکردند به ا یکه تصور نم نیکه منافق یآنان بتازند، به طور

 رانیا یغرب یداده و از مرزها نیسنگ یرا متحمل و تلفات یمبارزه با رزمندگان اسالم شکست سخت

 .ختندیگر

مردم  یخیاز حافظه تار اتیجنا نیماند و هرگز ا انیرانیا یشانیبر پ یآنان همواره مانند داغ اتیجنا اما

سازمان به نوشته منابع  نیا یها  یرویکه ن یپاک نخواهد شد، به طور رانیپرست ا هنیو م شیآزاد اند

به آتش  مارستانیمحوطه ب درعام کرده و اجساد آنان را  را قتل مارستانیمجروحان مستقر در ب ،یرانیا

 کردند. دییتأ نیمرزنش یها یمشابه آن را در برخورد با محل یادیز یکه منابع محل ی. اتفاقاتدندیکش

  ( در اسالمنیاست: "آن ها )منافق ی( مدعیتراب رانیحاضر در منطقه )ا یرانیاز رزمندگان زن ا یکی

 رونیکردند، نوزادش را ب  یکردند سپس شکم آن زن را پاره م  یم یبند  ن حامله شرطز یآباد غرب رو

کردند. شکم زنش را  اکار ر نیهم ییدختر. آن ها با حاج آقا طباطبا ایپسر است  نندیآوردند تا بب  یم

اعدام . پس از دو ساعت آن زن داغدار را دندیرا بر نیآوردند سر آن جن رونیبچه اش را ب دندیبر

 کردند."

گروهک دفاع کنند، اما در واقع از  نیبه قدرت، حاضرند از عناصر ا یابیدست یبرا یهرچند برخ حاال

ترور به جا مانده که هرکدام از  دیهزار شه 63و خاطره  ادیوطن فروش،  یگروهک خودفروخته  نیا

 د.آزا یرانیآباد و ا یرانیا یباشند برا ییها هیتوانستند سرما یآن ها م

 منایا یخبرگزار –پژوه  یرضا صالح 
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در  یبهشت دیو شهادت شه ریدر آستانه روز هفتم ت :نیقدس آنال

خدابنده )عضو سابق سازمان  میگفت و گو با مهندس ابراه

 .میپرداخته ا یستیحادثه ترور نیخلق( به ا نیمجاهد

 

چگونه  13۳4 ریاقدامات سازمان پس از حادثه هفتم ت روند

 رفت؟ شیپ

 

 یدر منچستر انگلستان بودم. با تعداد ۳3سال  ریدر هفتم ت من

 میدر حال عبور بود یاز هواداران سازمان از مقابل کنسولگر

 یکینصب شده است. جلو رفتم و  یدرب ورود یبنر باال کیبسته است و  یکنسولگر میکه متوجه شد

ام،  وستهیخلق پ نیدانست جدا شده و به مجاهد یشناخت و البته نم یکه مرا م یاز نفرات انجمن اسالم

کردم. سپس در خصوص واقعه  یاطالع یام که من هم اظهار ب دهیخبر را شن ایآ دیجلو آمد و پرس

 یتواند باشد. ب یم یکه کار چه کس دیداد و پرس حیدر تهران توض یاسالم یحزب جمهور یستیترور

 .و ضد انقالب است کایدرنگ گفتم حتماً کار آمر

ً یکرد که اح یتصور نم یشکل بود و کس نیهواداران سازمان هم به هم انیدر م یعموم یفضا  انا

ً م یکار نیسازمان دست به چن اقدام را  نیا تیخلق مسئول نیکه سازمان مجاهد دیدان یزده باشد. حتما

داخل خود  یفضا ،یستیاقدام ترور نیا تیمسئول رفتنیهم نکرد. علت نپذ بیو البته هرگز تکذ رفتینپذ

 .افتی یآن نم یهم برا یلیرا نداشت و دل یموضوع نیاعالم چن یبرا یسازمان بود که آمادگ

اتفاق افتاد و باز هم  ۳3 وریشهر 4 یستیرفت و بعد واقعه ترور سیبه پار یاز آن مسعود رجو پس

و نه عدم دخالت در آن واقعه را رد کرد.  رفتیآن را پذ تینه مسئول یعنیسازمان از کنار آن گذشت، 

 بامطرح کرد که  سیسازمان در پار یداخل یهینشست توج کیدر  یدو سال بعد مسعود رجو یکی

بسته شد و  کایبه آمر یکور و راه وابستگ رانیدر ا سمیالیکانال امپر ،یاسالم یانفجار دفتر حزب جمهور

 تیمسئول یعلن رشیشد که عدم پذ ینشست مدع نیدر ا یرجو. دیگرد ندهیآ یب یاسالم یجمهور میرژ

 .کا را به خشم آورده استیاقدام آمر نیبود که ا لیدل نیبه ا رانیدر ا یاسالم یانفجار دفتر حزب جمهور

همچنان  س،یبه پار یدو سال بعد از رفتن مسعود رجو یکی یالزم به ذکر است که پس از انقالب و حت

 یجمهور یداشت و حت دیخود تأک ییکایو ضد آمر یستیالیخلق بر مواضع ضد امپر نیسازمان مجاهد

مقاومت  یمل یمرامنامه شورا نیکرد. در اول یم لیو اسرائ کایرا متهم به مماشات در برابر آمر یاسالم

 یو کمک به جنبش ها کایآمر یبه سرکردگ یجهان سمیالیموضوع مقابله با امپر س،یدر پار لیبعد از تشک

مجاهد  هیصفحات نشر یتمام ریدر ز شهیهم کایگنجانده شده بود و شعار مرگ بر آمر یستیالیضد امپر

 .دیگرد یدرج م

 کای" مطرح کرد که در حال حاضر، آمرتیتحت عنوان "هو گرینشست د کیدر  یمسعود رجو سپس

ً چون آمر یاست و مدع یاسالم یبلکه جمهور ستین یتضاد اصل گرید  کایشد که در گذشته صرفا
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مستقل در  یاز معدود کشورها یاسالم یاآلن که جمهور یول میتضاد داشت کایشاه بود با آمر بانیپشت

کنار  یاسالم یرا به نفع تضاد با جمهور کایباشد ما تضاد خود با آمر یم کایو در تضاد با آمر استیدن

 .میگذار یم

و  یمقاومت جمع آور یمل یشورا یکنار گذاشته شد و مرامنامه ها کایاز آن شعار مرگ بر آمر بعد

در حال که  ییگرفته شد، تا جا شیبه سرعت در پ کایو چرخش به سمت غرب و آمر دیاصالح گرد

 یمحسوب م یستیالیامپر یجناح ها نیو جنگ طلب تر نیخلق از درنده تر نیمجاهد یها یحاضر الب

 .دشو

در داخل کشور هم  یستیترور یها اتیبه عراق رفت و عمل 60۳۱در سال  یاز آن، مسعود رجو بعد

نداشت.  یترور و خرابکار یبرا ییروین گریخورد و د رانیدر ا یفروکش کرد و سازمان ضربات اساس

 یسازمان ها ستیخلق را در ل نینام مجاهد نتونیکل لیدر دولت ب کایسپس وزارت خارجه آمر

 یهینشست توج کیعمل آشفته شد و دوباره در  نیبه شدت از ا یقرار داد. رجو کایآمر یستیترور

در  یگشودن باب گفتگو با دولت اصالح طلب خاتم یصرفاً برا کایاقدام آمر نیعنوان کرد که ا یداخل

که  لحانهمس اتیعمل یبا آن حجم باال وریشهر 4و  ریت 7خلق  نیکه مجاهد یبوده، وگرنه چرا زمان رانیا

هم قرار گرفتند اما حاال که سال  تیمورد حما یمحسوب نشدند و حت ستیانجام دادند ترور ۳3ل سا

خلق  نیآمده که مجاهد ادشیناگهان  کایدر داخل کشور نداشته اند آمر یمسلحانه ا اتیهاست عمل

 هستند. ستیترور

 ایکه آ نینه و ا ایاند  ستیخلق ترور نیمهم نبود که مجاهد کایآمر یربط نبود. برا یب یرجو حرف

را استحاله  رانیکرد و ا یم غیتبل یدولت خاتم هیبه شدت عل ی. رجوریخ ایها را کشته اند  ییکایآمر

و سر  ردیصورت بگ کایو آمر رانیا نیب یبود که توافق نیخواند. ترسش ا  یقابل گفتگو م ریو غ ریناپذ

کاله بماند، اما از آنجا که دروغگو کم حافظه است فراموش کرده بود که اقدامات  یب انیم نیاو در ا

 .دیرا سد نما کایبه آمر یرا ببندد و کانال وابستگ سمیالیقرار بود راه نفوذ امپر ۳3 یسال ها یستیترور

 نیهم حفظ کرده بود، به نیصدام حس یرا برا ییکایهمچنان ژست ضد آمر یناگفته نماند که رجو البته

ها در قرارگاه باقرزاده  یعراق ندیخوشا یبرا ورک،یویسپتامبر در ن 66 یستیبعد از واقعه ترور لیدل

است که به ما در خارج از کشور گفتند که سازمان به  یدر حال نیعراق جشن و سرور برپا کردند. ا

اقدام را  نیا یواقعه را محکوم کند اما شما در مالقات ها به صورت لفظ نیتواند ا یخاطر عراق نم

 .دیمحکوم کن

سرودها، مدارک و  یخاک عراق را اشغال کرد و به قرارگاه اشرف رفت، اما سازمان تمام کایآمر بعدها

دار طرف شهیشد که هم یمدع کایرا از قبل سوزانده بود و در برابر ارتش آمر ییکایضد آمر یدئوهایو

 کمک کرده است. کایبه آمر نیبوده و در برابر صدام حس کایآمر

است که چگونه  خیعبرت آموز تار یاز درس ها یمسعود رجو یخلق تحت رهبر نیمجاهد یسیدگرد

 رانیدر داخل ا ییکایبه ترور مستشاران و بازرگانان آمر انه،یتفکرات چپ گرا تیکه در نها یسازمان

 ییکایرخود، به عمله دست چندم جنگ طلبان آم یراست شاتیگرا یکرد در منتها یدر زمان شاه افتخار م

 .دیگرد لیتبد
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به داخل کشور و در وقوع حادثه  یو مواد انفجار حاتیدر پشت پرده باعث رساندن تسل یعوامل چه

 دست داشتند؟ نیمنافق یاز سو ریت ۷انفجار 

که  یپس از وقوع انقالب اسالم یآن روزها طیندارم. اما در شرا یگونه اطالع چیخصوص ه نیا در

کار  نیسازمان مجاهد یمواد منفجره برا هیخلق درآمد، ته نیبه اشغال مجاهد یاز مراکز نظام یلیخ

به  باداز فرودگاه مهرآ یشکار یمایرا با هواپ یصدر و رجو ینبود. سازمان که توانست بن یدشوار

ً م سیپار که به لحاظ  یاسالم یجمهور یرا هم در نظام نوپا یان ت یت لویتوانست چند ک یببرد قطعا

آن هم  رانیبا دشمنان ا یارتباط رجو ز،ین یکند. از طرف هیتجربه بود، ته یب یتیو امن یمسائل اطالعات

 .ستین دهیپوش یبر کس یوقوع انقالب اسالم یاز فردا

چگونه  ریت ۷حادثه  انیرا در جر یاسالم یرخنه در حزب جمهور یها برا ینفوذ و اقدامات نفوذ خط

 د؟ینیب یم

ربوده شده است،  یانقالب اسالم یکرد رهبر یعنوان م یداخل یهمواره در نشست ها یرجو مسعود

دانست و البته از ابتدا هم  یو آن را حق مسلم خود م دید یانقالب م یرهبر گاهیخود را در جا یعنی

 یبا جمهور ییارویکه رو میدانست یانقالب م یگفت ما از فردا یم یبرداشته بود. رجو زیآن خ یبرا

 میتضادها فعال نشود تا بتوان میکرد یم یسع میالزم را نداشت یمسلحانه خواهد بود اما چون آمادگ یاسالم

 یافتخار م نیبه ا ی. رجومیکسب کن یآن آمادگ یو برا میندازیبرخورد مسلحانه را عقب تر ب نیزمان ا

 یبودند او به دنبال سازمانده یاسیکنگره و کار س یحزب و برگزار لیکه همه به دنبال تشک یکرد زمان

 مسلحانه بود. ییارویرو یبرا یسالح و آمادگ یجمع آور ،ینظام

از ابتدا در دستور کار  یاسالم یمختلف جمهور یخط نفوذ در ارگان ها یاستراتژاساس،  نیهم بر

 تیامن یعال ریدب یریمسعود کشم ،یاسالم یدر حزب جمهور یمحمد رضا کاله ر گرفت.سازمان قرا

 کاظم ،یدر دادستان یقیاکبر طر ،ییهوا یرویدر ن یامام، سرهنگ بهزاد معز تیدر ب یریجواد قد ،یمل
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 یداخل یدر نشست ها نیهمچن یها بودند. رجو یجزو همان نفوذ رهیو غ نیدر زندان او یافجه ا

 ریتأث میفرستاده بود. او گفت هر کجا که توانست یارگان ها نفوذ یاعتراف کرد که از ابتدا در تمام

دست به  میبگذار ریتأث میصدر، و هر کجا که نتوانست یجمهور بن سیمانند دفتر رئ میگذاشت ریتأث میبگذار

 ،یاز اعزام نفوذ یهدف اصل ب،یترت نی. بدیاسالم یمانند دفتر حزب جمهور میزد یانفجار اتیعمل

نبود انفجار و  ریموضوع امکان پذ نیها بوده است و هر جا که ا یها و خط مش استیبر س یگذار ریتأث

 گرفت. یکار قرار م یترور در دستور بعد

 نیو از ا یتیو امن ینوپا فاقد دستگاه اطالعات یاسالم یانقالب، نظام جمهور یکه ابتدا نستیا تیواقع

ضد اطالعات و استعالم  یبرا یشد و دستگاه یبه افراد اعتماد م یبود. به راحت ریپذ بیلحاظ کامالً آس

گرفت،  یقرار م کبدون اطالع از صحت آن مال یهر فرد یسوابق آنان وجود نداشت. ادعا یو بررس

رفته و  سیه پارمحرمانه ب گری، دو بار د۳3در سال  سیقبل از رفتن به پار یبه طور مثال مسعود رجو

بعث وصل و  میبه مقامات رژ یمقامات فرانسو قیاز طر زین رانیقبل از تجاوز عراق به خاک ا یحت

 .نداشتندخود سازمان اطالع  نیمسئول یموضوع حت نیهماهنگ شده بود اما از ا

 ست؟یچ ریت ۷حادثه  یها  ناگفته

خلق قبل از  نیرهبر مجاهد نیشهرام آخر یابتدا از جانب تق یهللا بهشت تیکه طرح ترور آ میبگو دیبا

موضوع اشاره و گفته که قرار  نیخود در ساواک به ا یها ییافراخته در بازجو دیانقالب مطرح شد. وح

ارتش شاه از  فسرا کیشهرام چگونه با  یکه تق نیبه صورت تصادف جلوه کند. ا یبهشت دیبود قتل شه

خلق رفت و  نیرهبر وقت مجاهد ییفرار کرد و بعد همراه با او به محل اسکان رضا رضا یزندان سار

 یکشته شد و بعد از آن تق ییساواک بالفاصله بعد از خروج او از محل به آنجا هجوم برد و رضا رضا

 یدارد. بعد از آن هم تق یصلاعالم کرد، خود داستان مف ستیو سازمان را مارکس دیشهرام رهبر گرد

کردند که البته به جرم ترور  رینشد و تنها بعد از انقالب او را دستگ ریشاه دستگ میشهرام تا سقوط رژ

 .دیمخالف او در سازمان اعدام گرد یاعضا گریلباف و د هیو صمد یواقف فیشر

 یعنیاو  نیدانست؟ و چرا جانش یبر سر راه سازمان م یجد دیتهد کیرا  یبهشت دیشهرام، شه یتق چرا

 دیشه شهیهم ،یاش مسعود رجو  نیشهرام و جانش یرساند؟ تق انیرا به پا تیمأمور نیا یمسعود رجو

دانست  ینظام م ندهیرا آ یهللا بهشت تیآ ،ی. رجودانستند یدر برابر کسب قدرت م یاصل دیرا تهد یبهشت

شود که  یگفته م کند. ندهیآ یرا ب یاسالم ینظام جمهور خواست  یترور م نیو به قول خودش با ا

 یریجواد قد قیامام از طر تیب یبر رو یامکان اقدام نظام یبهشت دیسازمان در همان دوران ترور شه

دو، نظام را  نیهر کدام از ا امدو کار را همزمان انجام دهد چون انج نیتوانست ا یرا هم داشت اما نم

 نبود. سریم یگریکرد و د یم اریهوش

 یامام موضوع حال حاضر نظام و بهشت ،یکرد. از نظر رجو یرا انتخاب م یکی دیبا یرجو مسعود

را انتخاب کرد و به  ندهیرا داشت و لذا آ ندهیزد نظام همچنان آ ینظام بود. اگر حال را م ندهیموضوع آ

درست قبل از  یاهللا خامنه  تیکه آ نستیاتفاق قابل تعمق ا کیکرد.  ندهیآ یرا ب میخودش رژ ریتعب

 مارستانیدر ب ریهفتم ت یستیهدف ترور گروه فرقان قرار گرفت و در زمان واقعه ترور ۳3 ریت 7واقعه 

و اسناد و مدارک  خیحفظ شود. البته اگر به تار انیم نیدر کار بود که او در ا یبود. البد حکمت یبستر

و بعد از آن و با توجه به  ۳3ه در تابستان هم به آن اشاره کرده است ک یهللا رفسنجان تیآ د،یمراجعه کن
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از طرف  یداخل یاسیو س یتیامن یسو و آشفتگ کیاز  یو اوضاع کامالً آشفته جنگ خارج طیشرا

 بود. یهللا خامنه ا تیسکان دار حوادث آ گر،ید

اش با فرانسه، عراق و اردن و... کامالً درست بود. ناگفته نماند  یو هماهنگ یرجو یو کتاب ها حساب

سابق رفت و از آنان درخواست سالح و  یبه سراغ شورو یبالفاصله بعد از انقالب اسالم یکه رجو

کا جلوه دهد یرا وابسته به آمر یاسالم یداشت و تالش کرد جمهور رانیکسب قدرت در ا یبرا زاتیتجه

 دارد. یرابطه هم خود داستان جداگانه ا نیدر هم یسعادتمحمدرضا  یکه ماجرا
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ً یبزرگ وجود دارد که تقر یسه خودکش نیسازمان منافق اتیدر طول ح   ینگار  خیها و تار  لیهمه تحل با

 رانیا یاز تقابل با انقالب اسالمبار اول  دهد.  یقرار م ریآن ها را تحت تأث یاسیها در مورد سابقه س

. در آن دوره که از دیامانج 6013خرداد  03سازمان در  نیبه حرکت مسلحانه ا تیآغاز شد که در نها

در کارنامه  رانیملت ا هیهزار ترور عل 63شد،   یم ریتعب یاسیسازمان به فاز س نیزبان سرکردگان ا

 یکشور ،یلشکر ،یاسیاز آن به مقامات س یگروهک ثبت شد که بر اساس آمار موجود فقط تعداد کم نیا

 یها دادند. در واقع خانواده   یم لیتشک زارکوچه و با یآن را مردم عاد هیو انقالب اختصاص داشت و بق

گروهک بر سر تصاحب  نیا تیجنا یقربان یوجود دارند که هر کدام به نحو رانیامروز در ا یادیز

 گریباالتر از د زیاعجاب انگ یا  لهبا فاص تیدر آمار ترور و جنا نیسازمان منافق نیقدرت شدند. همچن

 مبارزه خود دست به اسلحه بردند، قرار دارد. یها که در دوره  ونیو اپوزس یستیترور یگروه ها

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

در  نیشود. منافق  یشناخته م ران،یدشمنان ملت و انقالب ا نیاز منفورتر یکیدر برابر صدام به عنوان 

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

شرکت  ،یبا حزب بعث، جاسوس یاز همکار ییخود را رقم زدند. صحنه ها دوم یخودکشجنگ شدند و 

 نیمرصاد، مهم تر اتیدر عمل رانیبه خاک ا یصحنه لشکرکش تیو در نها رانیا هیها عل  اتیدر عمل

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

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

کرد  دایجدا شده شهرت پ یتک اعضا تک  یمسأله که بعد از افشا نیمربوط است. ا شیروهاین هیعل

و ...  ییو خواهان جدا یناراض یزن، قتل اعضا یتجاوز سرکرده به اعضا ،یاجبار یها شامل طالق 

ناقضان حقوق بشر قرار داد. به  نیدر زمره بزرگتر رانیرا در نظر ملت ا یستیفرقه ترور نینام ا

با  یمثال زدن یحقوق زنان و ... به شکل ،یحقوق بشر، آزاد یچهره سازمان با وجود ادعا گریعبارت د

 یاسالم یجمهور نیبه اتفاق مخالف بیگره خورده است. امروز قر یرانسانیو اعمال غ یگر یوحش

 .ستندیگروهک ن نیبا ا یننگ همکار رشیحاضر به پذ

 خبرنگاران جوان  باشگاه
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 یفرقه رجو یخانواده ها چالش تمام نشدن

 

داد، حضور خانواده  یم یدربند فرقه رجو رانیرا به اس یو آزاد ییكه بشارت رها یدیروزنه ى ام تنها

بود. وقتى  یبرتیخلق در مقابل اشرف و ل نیها براى دیدار با عزیزان خود در چنگال اسارت مجاهد

بود،  انوادهدربند با وجود محدودیت و ممانعت هاى رجوى كه در راستاى عدم شنیدن صداى خ رانیاس

خود  یادامه زندگ یبرا یریگ میفریاد خانواده ها از پشت حصار پادگان اشرف را شنیدند، جرأت تصم

که تا  یجرأت و جسارت، باعث فرار چند صد نفر از زندان مخوف اشرف شد. فرار نیپیدا كرده و هم

 نکرده بود.  دایخطور پ یکس لهیآن زمان به مخ

باور بودند که از دست خانواده ها و تجمع آن ها در مقابل  نیها برا یاز اخراج فرقه از عراق، رجو پس

باطل  الیخ یاما زه د،ینخواهد رس یدستش به آلبان یکس گریو د افتهی ییرها یبرتیحصار اشرف و ل

 د. نبو شیب یتوهم نیچرا که ا

 نیکرد هرگز نتوانست اراده پوالد یآن حساب باز م یرو یلیخ یکه رجو رانیاز ا یمسافت آلبان بُعد

حرفشان را به گوش  یمجاز یفضا یباال تیخانواده ها را درهم بشکند. آنان توانستند با استفاده از ظرف

 یکار توانست جا نیا که یبرسانند، به نحو یو حقوق بشر یالملل نیب یارگان ها ،ییایدولت مردان آلبان

 را پر کند.  یگروه در آلبان نیاردوگاه ا یآنان در پشت حصارها یخال

هزار و پانصد  ازدهیبه  کیبا نزد رانیخانواده ها چه در داخل و چه در خارج از ا ریکم نظ استقبال

است و فقط و  یبرتیبل اشرف و لانجمن نجات در راستا و ادامه تحصن آن ها مقا شیامضا از طرح و پو

 باشد. یها م یو بستگان در بند رجو زانیتماس با عز یبرقرار یفقط برا

 شیپو نیبار ا نیکرده بود ا یرا دچار سردرگم یگونه که حضور خانواده ها در عراق فرقه رجو همان

. ابدی یاز آن خالص یاست به زود دیکه بع دیکش یخلق را به چنان چالش نیمجاهد التیاست که تشک

ش بر دولتمردان یپو نیا یشگرف و باال ریاز تأث یعجوالنه فرقه از ابتدا حاک یگذرا به واکنش ها ینگاه

 آن هستند، دارد. یاصل نیکه از مخاطب ،ییایآلبان

 زدی -سعادت  نیمحمد حس یآقا
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 واکنش فرقه نینخست

بود  شیلحظه به لحظه از صفحه پو دیواکنش فرقه بازد نیکارزار بزرگ، نخست نیا ییابتدا یروزها در

امر باعث شد تا نسبت به آن واکنش  نیوهم دید یامضاها عرصه را بر خود تنگ م شیو هر روز با افزا

 نشان دهد. 

 هیها و هتک حرمت عل ینسبت به فحاش شیخو یشگیفرقه طبق خو و عادت هم یبعد یگام ها در

 دیو  یکار سابقه طوالن نیندارد و فرقه در ا یا تازگخانواده ه یکه برا یخانواده ها اقدام کرد، امر

 پرده تر. یتر و ب کیبار رک نیدارد اما ا ییطوال

وابسته و همسو  یها تینوشتن مقاالت در سا ،یبه اصطالح آزاد یمایدر س زگردهایمصاحبه و م انجام

 یرجو یواکنش ها گریاست، از د شیپو نیاز عمق اثرات مثبت ا یحاک یافشاگر که همگ رانیهمچون ا

 هاست.

آورد و  دانیخود را هم به م یروهاین یعمل کرد که حت انهیواکنش ها، چنان عجوالنه و ناش نیدر ا فرقه

 شیپو یو امضا تیتماس گرفته و آن ها را از حما رانیدر ا شیخو یاز آن ها خواست تا با خانواده ها

که  دید یم نهیو به ع ستدان یاز خانواده ها م رشتیهر امضا را ب ریفرقه تأث یبرحذر دارد. چرا که حت

 مضمحل شده است. التیتشک دهیبر بدنه از هم پاش نیسهمگ یریهر امضا ت

برحذر  شیپو یو آن ها را از امضا رندیخود بخواهد با خانواده تماس بگ یاز اعضا یکه فرقه رجو نیا

 فرقه به صدا درآمده است. یکه زنگ خطر برا نیتواند داشته باشد جز ا یم یو مفهموم یدارند، چه معن

است در فرقه  انی( را که سالییغمای ریمادر ام یخان بی)اکرم حب ریمادر اس کی گرید یدر واکنش ای

 دانیشده، را به م یمتالش التیتشک نیداده و خانواده اش در ا یو تن به طالق اجبار دهیزجر کش یرجو

  ست؟یچ نیآورده است مب

سرگشاده را خطاب به  یخود، نامه ا یپروژه ضد انسان لیتکم یبرا نیهمچن یفرقه منحوس رجو سران

خود امضا  یخانواده ها هیرا مجبور کردند تا آن را عل ریاس یاز اعضا یو برخ میتنظ یمقامات آلبان

 یساز هیانیو دروغ و ب فیو جعل و تحر یموضوع واقفند که امضاساز نیکنند. گرچه خانواده ها هم برا

کار خود  نیباشد. لذا سران فرقه با ا یخلق در مواجهه با منتقدان م نیسازمان مجاهد یمیقد یاز ترفندها

 را در مقابل خانواده ها قرار دهند.  یقصد دارند دولت آلبان

تحت عنوان خانواده  0مزدوران ارتجاع در اشرف  رکیس ییبازگشا یبرا ی)تالش اطالعات آخوند 

 نیخانواده هاست که در ا شیافشاگر در واکنش به پو رانیا تیسا یاز نوشته ها یکینام ( نیمجاهد

 یدر مجال اشدخانواده ها به کار برده است که پرداختن به آن ب هینوشته هر آنچه را که در چنته داشته عل

 .گرید

 یکه از سو یها به هر اقدام یکه رجو نی. همدیمختلف فرقه د یدر واکنش ها دیرا با شیمثبت پو اثرات

آن  یو اثربخش تیبر موفق یلیدهد، خود دل یخانواده ها و انجمن نجات صورت گرفته، واکنش نشان م

حرکت  نیچنانچه ا وفرقه انداخته  دهیو پوس فیبر اندام نح یخانواده ها زلزله ا شیحرکت بوده است. پو
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 نیسهمگ یآن تا زلزله  یپس لرزه ها ابد،یوم مادران و پدران در مقابل اشرف تدا یهمچون تحصن ها

 ادامه خواهد داشت. چدیکه طومار فرقه را درهم بپ یگرید

دولت  تیفرقه شده بلکه حساس دنینه تنها به چالش کش شیپو نیا جهیخانواده ها نت یبا همت واال نکیا

 است. ختهیبرانگ یستیگروه ترور نیرا هم نسبت به ا یآلبان

از  یریو به منظور جلوگ یاست که فرقه پس از استقرار در آلبان نیا شیپو نیمثبت ا جینتا گرید از

 یعوامل اطالعات ای یستیترور یگروه ها  نیآن ها را تحت عناو ،یسفر خانواده ها به آلبان ایحضور 

و با رشوه  رفط کیاتهامات از  نیدر آن کشور را دارند و با ا یکرد که قصد خرابکار یمعرف میرژ

 نیدولتمردان ا یادیتا حد ز گر،یاز طرف د ییو قضا سیفساد در دستگاه پل جیو ترو عیدادن و تطم

صدا و  یفرقه ضد خانواده ها، دولت آلبان غاتیبه رغم همه تبل نکیکشور را با خود همراه کرد، اما ا

از  یعکس العمل چیو بدون ه یحتراتواند به  ینم یادیز لیاست و به دال دهیخانواده ها را شن یخواسته 

کشور  نیا ینامد از طرف یم یقرار دارد که خود را مهد دمکراس یدر قاره ا یکنار آن بگذرد. آلبان

 یکند دولت آلبان دایحرکات ادامه پ لیقب نیاروپا را در سر دارد پس چنانچه از ا هیبه اتحاد وستنیپ یایرؤ

 کند.  دایو محکمه پسند پ یمنطق یآن راه حل یبرا دیاخواهد بود. لذا ب میبه اخذ تصم ریناگز

 

 

 ریو سا ییایآن ها به مقامات آلبان یارسال ینامه ها لیخانواده ها و س شیپو یکه فضا نستیا تیواقع

است که در سر راه فرقه قرار گرفته و  یدیو جد یچالش جد یالملل نیب یقیو حق یحقوق یها تیشخص

 نموده است. دیموجود در داخل سازمان را تشد یجو مسأله دار

 ینشسته که م ییهمان جا ریکه ت نیا یعنیمثبت آن  جیو نتا شیپو نیها بدانند شرکت آن ها در ا خانواده

 نشست. یم ستیبا

به  دنیآغاز کرده اند بدون رس یبرتیرا که خانواده ها از مقابل اشرف و ل یهم بداند که  اوالً راه فرقه

ً یدلخواه رها نخواهند کرد و ثان جهینت و  کیبه فرقه نزد زیخانواده ها هستند که از هر چ نیا نکیا ا

 تر شده اند. کینزد
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 ها  دنیاشرف و تداوم جنب
 

 

 

ماند؛ اصالً به   یتا جان دارد، سر قولش م ندیگو  یرود. م  یاست و قولش، سرش برود، قولش نم مرد

دور و  دیاش را هم فروخت تا در کوچه و بازار سرش باال باشد. فکر کن که داده بود، خانه  یخاطر قول

دوستان و همکاران  ان،ینااقوام، آش انیها وجود دارد؟ اصالً چند نفر در م  آدم نیبر شما چند نفر از ا

اند؟   را پرداخته یاوانها چه ت  یبدقول یجبران برخ یباشند؟ برا بندیکه به وعده و قولشان پا دیشناس  یم

 ...؟ ایشغل  ن؟یخانه؟ ماش

 یآن دوران هم سربلند بودند و شرم رو یها  داشتند؛ بازنده ییها با قول و قرار مردانه صفا  یمیقد

پا  ریز یخطا گریکردند د  یپرداختند و تالش م  یعدم وفا به عهد را م ینشست. بها  یشان نم  یشانیپ

به عهد بود.  یوفا ،یو مردانگ یمرد یمحک جد یارهایاز ع یکیگذاشتن قول را تکرار نکنند. اصالً 

که به قولش عمل نکند، زن  یمرد»گفت:   یشاه م نیتلخک دربار ناصرالد ،یا  رهیش میکر امرزیخدا ب

که همه  ستین نجنس مرد به ز یو غرض نشان دادن برتر میندار یاو کار انیحاال به نحوه ب« است.

به  دیاست؛ غرض ما هم تأک شتریب ردها م  ونیلیشان از م  یمرد اریزنان هستند که ع یاریبس میدان  یم

و بزرگان  میا  در موردش خوانده یفراوان اتیآ زیقرآن ن یبه عهد است، همان که در کتاب آسمان یوفا

 اند.  گفته ثیاش حد  به وفور درباره زین نید

 شیرا داشت، قول و قرارها یکه از مرد بودن فقط ظاهر مرد یسراغ مرد میمثل و شاهد برو نیبا ا حاال

کردن به سبک رهبران  یجهان، سخنران یدر ذهن داشت؛ رهبر یکه از کودک دیچرخ  یم یتوهم هیبر پا

کردن در  یازت کهیو خالصه  یاسالم یشکست نظام جمهور ا،یارتش دن نیتر داشتن بزرگ  ا،یبزرگ دن

 کشور...
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 !دیها نرفت و اشرف جنب  کوه

عمل  شیها  کدام از وعده چیکند؟ چرا به ه  یکجاست؟ و چه م یمسعود رجو میبدان میدوست دار یلیخ

زد که   یداشت و عربده م  یرا سرپا نگه م شیروهایها ن  که بابتش ساعت ییها  ینیب  شیپ فینکرده؟ تکل

به خود  تیرنگ واقع الاش تا به ح  ینیب  شیشود؟ اصالً کدام پ  یکنم چه م  یکنم و چنان م  یم نیچن

بابت آن ها حداقل به آن ها که عمر و  دیبا یکه رجو گریپاسخ د  یگرفته است و هزاران پرسش ب

 او تباه کردند، پاسخ بدهد. یها شان را در سراب هوس   یجوان

  یهر زمان که صحبتش م یها که مسعود رجو  وعده نیاز هم یکیبزرگ و  یها سراب  نیاز هم یکی

 یزد، ماندگار  یم شیگارهایبه س یتر  قیعم یها پک  ای دیکوب  یم زیم یزد و مشت رو  یم ادیشد، فر

کوه ها  گرا»شهر اشرف بود.  ،یبه زعم توهمات مسعود رجو ایدر پادگان اشرف  نیاالبد منافق  یال

سپرده بود که خود  یپادگان اشرف، دل به صدام دنینجنب یبرا یرجومسعود « جنبد  یبجنبند، اشرف نم

 بود. یاش عنکبوت و خانه  دهیتختش پوس

اند  فرقه مانده  نیخواب غفلت در ا ایهمه آن ها که هنوز به جبر  ایاند   ختهیفرقه گر نیآن ها که از ا همه

گفت.   یبودن اشرف م دانیکشان از جاو  مختلف، چگونه عربده یها  دارند که در مراسم ادیبه  یبه خوب

جمباندن  دن،یدائم در حال جنب شد،داشته با یحاال وعده مسعود اجابت نشده و اشرف بدون آن که درخواست

 داند؟!  یشدن است. اما صاحب اشرف کجاست، خدا م یبه حال یو حال

و ناموسش به  ختیشد، مسعود گر  یحفظ م قیطر به هر دیناموس او بود که با یاشرف روزگار پادگان

تر از آن که  و سهل  دیبود، مسعود به سوراخ خز یناموس مسعود رجو یرفت. "سالح" روزگار غمای

افتاد.  ها  ییکایمسعود اعم از تانک و تفنگ و هر چه داشتند به دست آمر یها ناموس  ،یفکرش را بکن

 دیخواه  یهر چه که اسمش را م ای یا  سرکرده ،یسیرئ ،یرهبر خ،یدارد که در طول تار ادیبه  یکس ایآ

 یاو مسبوق به سابقه است؛ زمان یفروش کند؟ البته سابقه ناموس  یفروش ناموس  یراحت نیبه ا د،یبگذار

 یداد، زمان  یسران حزب بعث قرار م اریگرفتن، در اخت ازیو امت یدلبر یکه زنان پادگان اشرف را برا

بزک کرده و به اتفاق  ،یرهبر یدر اشرف باال رفت و زنان شورا دیها آمدند، پرچم سف  ییکایآمر

 ها شدند و ... .  ییکایپادگان آمر یمترجم، راه

 

 رود.  یم یبرتیبه ل اشرف

تکان خورد و خواسته مردم عراق اجابت شد؛  یکه قرار بود بماند و نجنبد، به راحت یماندگار ناموس

 یمنتقل شدند که کمتر کس یبرتیبه کمپ ل 83سال  یدر حال نیخورد و منافق دیاشرف کل دوم سلایر یسر

 ین کشور را برایا یآمادگ نتونیکل یالریکه ه یفرقه باخبر است. درست زمان نیاز سرنوشت سرکرده ا

کجاست  یدانست مسعود رجو  یم یاعالم کرد، کمتر کس یبرتیجهت انتقال به کمپ ل نیاز منافق تیحما

 ایهر گاه در معرض فشار بوده،  یدهد که رجو  یاو نشان م یتجربه زندگ ر؟یخ ایاساساً زنده است  ایو آ

 داده است.« لو»را  کانشینجات خود، نزد یبرا ایشده و  یمخف ایگرفته،  شیراه فرار را در پ
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که  یگفت؛ زمان  یم ادیناموس ز نیهم از ا یرجو میدارد که مر ادیها هنوز به   یلیخ یخیتار حافظه

بافت و   یم سمانیآسمان را به ر یکه مسعود رجو یزمان د،ینام  یم نیمنافق تختیاشرف را کهکشان و پا

وار ثابت  سلسله  یاه  کرد با استدالل  یهمچون هگل و مارکس، تالش م ییاروپا کیمثل متفکران کالس

تواند   ینم زین یو مکان یزمان طیدام از شراک چیخواهد ماند و ه یکند که اردوگاه اشرف همچنان باق

 نیپادگان منافق یها ندارد! و سلسله جنباندن  یشود. اما نرمش و جنبش اشرف تمام رییتغ نیمنجر به ا

 همچنان ادامه داشت.

 

 در اروپا اشرف

قرعه فال دوباره به نام اشرف افتاد تا همت  ،یبرتیبه ل ییجا  جنباندن اشرف و جا به نیسال پس از اول دو

 دیکل نمایس یها  لمیف یدرست همانند برخ 0شود و اشرف  یآلبان یبار راه نیا د،یجنباندن جد یکند و برا

و  شتریب یها  و ساخت شماره شتریبجنباندن  یکنندگان برا  هیزده شود )البته با وجه مشترک و وعده ته

داد.  انیدر عراق پا نیسال حضور منافق 37بود که به  نیجنباندن ا نیتنها ُحسن ا ( البتهشتریب ییجا  جا به

 اطیبا احت نیمنافق دیو سکانس جد لمیرسد ف  ی، به نظر م0دوباره به ساختار اشرف  یحال، با نگاه نیبا ا

 یطیاشرف تحت هر شرا یبر ماندگار یدهان پُرکن مبن یشعارهااز  یساخته شده و خبر یشتریب

است تا اشرف دوباره  یکاف مینس کیدانند که تنها وزش   یم یهم به خوب نیسران منافق راینخواهد بود ز

 و بجنبد! دیایب دانیوسط م

 رییتغاند،   اش در آن با ثبات عمل کرده  یستیو فرقه ترور یکه بتوان گفت مسعود رجو یتنها عامل دیشا

داده و روش  یاستراتژ رییاند، تغ بوده است؛ درست در هر زمان که همزاد شکست شده  یکار یاستراتژ

 یباب کردند، زمان ار یا شدن و ازدواج درون فرقه  یکی یاند. آن ها زمان  را انتخاب کرده یگرید

 ناموس خود به میتقد یو زمان کایبه زعم خود مبارزه با آمر یراه دانستند، زمان نیرا بهتر ییجدا

اشرف و رفتن به  یدو دست میتقد گرید یماندن اشرف و زمان یجان دادن برا یزمان ،ییکایسربازان آمر

 .یو سپس آلبان یبرتیل

کند که  رییحفظ اشرف هم تغ یاستراتژ نیدوباره ا دیاگر چرخ گردون دوباره بچرخد و بچرخد، شا حاال

است که تنها به  یچند سال نیمنافق یاندک و پوشک اتیح رایمحتمل است ز اریبس زیعامل ن نیالبته ا

 یبرا یخوراک د،داشته باشن یکیزیخواهند که حضور ف  یم ییبند است؛ آن ها فقط جا کیبار یا رشته 

 نی. حاال اکیف یها  تیو ساختن توئ یساز  ربات یبرا ستمیپوشاک بزرگساالن و چند س نیخوردن، تأم

جوان  نیکه نه منافق نیآنچه مهم است ا ؟یجنوب یکاینقطه آمر نیتر  یدر جنوب ایباشد  یدر آلبان نیزم

 یفعل هیرا هم با رو یدئولوژی. استا یمقابله نظام یبرا یهست؟ نه توان یهستند، نه از مسعود خبر

ماند مسعود که   یوسط م نیکرد! ا یداریخر یدالر از جمعه بازار آلبان 63 ییلویتوان ک  یم نیمنافق

 اش را هم نداد.   یبزدالنه رفت و تاوان بدقول

  انیلیهاب ادیبن - یعسکر یمهد
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 یما آزاد دینو د،یما ام امیپ
 

 یفرقه رجو یعصب یبرحقشان و واکنش ها یخانواده ها بر خواسته ها یداریپا

 

 یبر خواسته  یرجو یستیگرفتار در فرقه ترور یاعضا دهیدردمند و رنج کش یهاست که خانواده ها سال

کنند. طرح  یم یخلق پافشار نیمجاهد یدر اردوگاه ها زانشانیحق ارتباط با عز یعنیو مشروع خود  یانسان

افشا  یدر انظار عموم شتریفرقه را هرچه ب نیا تیماه ،یفرقه رجو یخواسته و واکنش عصب نیمکرر ا

 کرده است. 

 شینقطه است که دروغ ها نیخلق، مانند همه فرقه ها، خانواده است چون در هم نیسازمان مجاهد لیآش پاشنه

و  یمنطق ریغ یبه واکنش ها لیدل نیندارد و به هم بیتوان فر گریگردد و د یشود و دستش رو م یبرمال م

 کند.  یآورد و خودش را رسواتر م یرو م ییتناقض گو

شد که در مدت زمان  یراه انداز یماه سال جار بهشتیطومار از جانب خانواده ها در اول ارد شیپو کی

گرفتار در اردوگاه فرقه  یاعضا انیامضا از جانب خانواده ها و دوستان و آشنا 66233به  کینزد یکوتاه

 : بودمطرح شده  ریجمله به صورت ز کیدر  شیپو نیا یداشت. خواسته  یدر آلبان یرجو

در  زانشانیارتباط با عز یاجازه دادن به خانواده ها برا یبرا یدرخواست از دولت آلبان"

 خلق"  نیاردوگاه مجاهد

 ً توانند حداقل در ظاهر  یباشد؟ آن ها م دیخلق چه با نیسازمان مجاهد نیمسئول یو اصول یواکنش منطق قاعدتا

با خانواده  یفرقه ا یینکنند. اما ارتباط دستگاه مغزشو یقرار دهند اما در عمل همکار دییآن را مورد تأ

بر اساس کشتن تمام عواطف و احساسات  یفرقه ا ییدرست مانند رابطه جن با بسم هللا است. مغزشو

ً نسبت به خانواده و دوستان بنا شده است. فرد در درون فرقه نه تنها نبا و بستگانش  انیبا آشنا دیخصوصا

 یبندها یبه آن ها سنگ بزند و دشنام بدهد تا تمام دیاز آنان ابراز تنفر کند، با دیارتباط داشته باشد بلکه با

 گردد.  لیدر دست رهبران فرقه تبد یاتپاره شوند و فرد به روب یعاطف

اهد شناخت. در را نشناخته و هرگز نخو زانشانیهنوز خانواده ها و مهر و محبت آنان به عز یرجو اما

نقطه بود که اشرف  نیآورد، حال آن که از هم یندارد و آن را به حساب نم ییجا چیه یمعادالت او مهر مادر

 نخواهد بود.  یهم خبر 8را هم از دست خواهد داد. قطعاً از اشرف  0را از دست داد و اشرف  3و  6

جداگانه  یبا ارسال نامه ها یفرقه رجو یبه دوهزار تن از بستگان اعضا کینزد ریچند ماه اخ نیهم یط

و رسانه  یالملل نیو ب ییاروپا نیمسئول نیو همچن ییایهمراه با عکس و مدارک و مشخصات به مقامات آلبان
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و  یواکنش رسم چیخلق شدند. متأسفانه ه نیدر اردوگاه مجاهد زانشانیها؛ خواهان رفع موانع ارتباط با عز

سازمان برده شده و  زیم یاما اطالع حاصل شد که موضوع رو دیمشاهده نگرد نیمسئول نیاز جانب ا یعلن

خواسته ها را منعکس کردند که موجب خشم فرقه  نیا یرسانه ها در آلبان یاند. برخ دهیگرد حیخواهان توض

 .  دیگرد انآن ییقضا بیشرمانه خواستار تعق یب یشد و حت

 یهوا را به جان م یراه و بد یو سخت یرفتند و ناامن یخانواده ها با تحمل کردن رنج سفر، به عراق م یزمان

خود  زیعز ،یدست یبلندگو کیکردند و با  یتحصن م یبرتیل ایپادگان اشرف  یو در پشت حصارها دندیخر

شده است و آنان از هر  نتقلم یمجاز یخانواده ها به فضا یداریپا یخواندند. اکنون صحنه  یرا فرا م

آنان  یدهند که آزاد یم دیو نو یدواریخود ام زانیکنند و به عز یخود استفاده م امیرساندن پ یبرا یامکان

 است.  کینزد

 انینادعل عاطفه
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 باشد. یم ییمن مادر، کسب اطالع از فرزندم روزبه عطا یتنها خواسته 

 

 

  

خلق، در  نیسازمان مجاهد یاز اعضا ییروزبه عطا، مادر اصفهانساکن  انیزردشت یتیگ خانم

 خود نوشته اند: یمعرف

 یاز غصه  شیسال پ 62کشم. پدر روزبه  یسال است در غم فراق فرزند اولم زجر م 68هستم که  ی"مادر

سوزم و  یهمچنان م زیدو عز یرفت. من هم در دور ایدن نیروزبه دق کرد و چشم انتطار فرزند از ا یدور

فقط کسب اطالع از  ل،سا انیکه من بعد از سال دیشود برسان یمرا به هر کس که مربوط م یسازم. صدا یم

 خواهم. یفرزندم را م

است؟  یکار دشوار یلیبا مادر بعد از سال ها خ یریتصو ای یارتباط ساده صوت کیدر عصر ارتباطات،  ایآ

دادن خبر  یاما برا رند،یتوانند با خانواده تماس بگ یو پول م رویجذب ن ب،یفر یخلق برا نیمجاهد یاعضا

شان را به  یخبر سالمت خلق نیسازمان مجاهد یاعضا دینبا ایکرونا آ یماریب طیدر شرا هرگز! یسالمت

 بدهند؟ شانیخانواده ها

تمام  ایآ د؟یرا برقرار نما یداند، قصد دارد چه نوع حکومت یم رانیجمهور ا سیکه خود را رئ یرجو میمر

مادران و پدران  دیبا ایپا گذاشته شوند؟ آ ریز دنیبه قدرت رس یبرا دیبا یو خانوادگ یعاطف یارزش ها

 قرار داد؟" دیتهد یتهمت و حت ن،یسالخورده را مورد توه
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خلق قرار گرفتم. حضورم در  نیانقالب در ارتباط با سازمان مجاهد یروزیقبل از پ مهندس مسعود خدابنده: 

خلق" در خارج  نیاز مجاهد تیحما تهی"کم لی)در انگلستان( شروع شد و تشک ییسازمان از زمان دانشجو

 شد. لیمسلمان" تبد انیکشور که بعد از انقالب به "انجمن دانشجو

 ،یتیمختلف امن یها  تیمسئول 6888اعزام شدم و تا سال  سیبه فرانسه، به پار یبا ورود مسعود رجو من

 به عهده داشتم. یاسیو س ینظام ،یحفاظت

به فرانسه  یبا گذرنامه جعل انهیرا به صورت مخف یرجو میبه عنوان مسئول حفاظت، مر 6888در سال  

گرفتم و با مراجعه به رابط سازمان در  ییبه جدا میسال بعد تصم کی ،ییها  آوردم و پس از کشمکش

مسئول حفاظت  دمکر ییکه اعالم جدا یام. زمان اعالم کردم که جدا شده  سیفرانسه و انگل یها  سیسرو

مقاومت )شاخه  یمل ی)و اردن و عربستان( و عضو شورا یغرب یبا کشورها یتیسازمان، رابط امن یِ رهبر

 سازمان( بودم.  یاسیس

 

 در اشرف( 1661است. )اکتبر  ستادهیا یرجو میخدابنده پشِت سر مسعود و مر مسعود
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گشت تا   یبرم یاسیآن به تناقضات س شهیدو سال قبل از آن شروع شد و ر یکیمن از سازمان از  ییجدا

 یباز شد.(، وابستگ شتریب میمسأله برا نیاعتراض به موارد نقض حقوق بشر در داخل سازمان )بعدها ا

و  ییگرا  هکرده بودند، فرق انیسازمان ب نیروزافزون سازمان، فاصله گرفتن از آنچه که مؤسس

 نگذاشته بود. یباق یا عمالً چاره  ،یبه مزدور یآخر افتخار علن یها  و در سال یپرست  تیشخص

 ً  دیزادگان و سع  عینژاد و بد  فیبودند که از "سازمان حن یرجو میمسعود و مر نیکنم ا  یفکر م شخصا

 انیآقا ،یعیرف نیدکتر حس ،یسیدکتر رضا رئ ،یثمیمهندس م انیشکل آقا نیمحسن" جدا شدند، نه من. به هم

و  نیمسئول اززرکش و صدها تن  یو عل نیب  کیعبدالرضا ن ،یشاهسوند دیسع ،یعقوبی زیپرو

که بر  یرا به عنوان کسان اوردندیرا تاب ن یبه فرقه رجو نیسازمان مجاهد لِ یکه تبد یگریاندرکاران د دست 

غلط بودن  ای. )بدون ورود به بحث درست نمیب  یسازمان ماندند م انگذارانیبن یها  سر عهدشان با آرمان

 (هیاول نیمجاهد یها و استراتژ آرمان 

را از دانشگاه الفبرو. بعد  سانسیانگلستان گرفتم و فوق ل دزیرا در ل کیبرق و الکترون یمهندس سانسیل من

را در دانشگاه اشتوتگارت آلمان گذراندم و در  کیفتون یمهندس یتخصص یها  از سازمان دوره ییاز جدا

 اروپا مشغول به کار شدم. یبرنوریف یها شبکه  تیشرکت الکتل فرانسه با مسئول

از لندن  تیکه به عنوان مشاور امن یعی)مشخصاً دکتر موفق الرب یدوستان عراق ن،یاز سقوط صدام حس بعد

" را انهیخاورم کیاستراتژ نیشرکت "مشاور 3330شدند. در سال  یبه بغداد بازگشت( خواستار همکار

و البته به  ابرجاستشرکت و سمت هنوز پ نیشدم. ا دیکردم و با سمت مشاور وارد کار با دولت جد سیتأس

 است.  افتهیخارج از عراق و انگلستان هم گسترش 

 نیا زیآم  تیکار با انتقال موفق نیخلق از عراق بود که ا نیمن مربوط به اخراج مجاهد تیاز مأمور یبخش

 .افتی انیپا یو سپس به آلبان یبرتیافراد از کمپ اشرف به کمپ موقت ل

مسعود باز  یبرا ییپا یبود که در خارج جا نیآمدنش ا یاصل لیرا به فرانسه آوردم دل یرجو میکه مر یزمان

را گوش نکردن خطا بوده.(  کایبود که ماندنش با صدام و حرف امر دهیکرده بود و فهم ریکند )که در عراق گ

جمهور   سیرئ میمقاومت قبوالند که مر یمل یشورا یها  مانده یتا بشود به باق دیقبل از آن دو سال طول کش

و  هم با اکراه هیرفت و النها  یواقعاً به کتشان نم یهزارخان یو آقا یدفتر نیمت یهست آقا ادمیاعالم شود. 

 فاصله گرفتن کوتاه آمدند.

داد به   یرفت پول م  یو م یشروع کرد دعوت کردن و سورچران میمر میدیرس سیبه پار یقرار، وقت برخالف

از درک  سمیکند که "راه فمن یسخنران شانیبرا میو مر نندیبنش ندیایکه ب یو سوئد ییکایامر یها  ستیفمن

 رفتند.  یو م دندیخند  یو م تندگرف  یخوردند و سهم شان را م  یگذرد". آن ها هم م  یمسعود و انقالب م

ً یاگر چه قبالً هم تقر من  گرید نجایا یول ستین هیسازمان اول گریسازمان د نیبودم که ا دهیرس جهینت نیبه ا با

بعد از بغداد تماس گرفتند که برگردم مسعود کار  ی. کمرهیو غ یاسیس لیکردم و دال میشروع به بحث با مر

 دمیکند. من برگشتم و د  ی)که مسئول ساختش من بودم.( در اشرف کار نم ینیرزمیاز پناهگاه ز یدارد و بخش

 یرا جمع کردم. وقت میمقدار دست و پا کیو مسعود در حال ِچک کردن من است.  ستیکه بحث پناهگاه ن

دادم. از  لیرا تحو رهیها و غ  و کارت تیامن یها رابط  شیرفتم پ میر خط بود. مستقآخ گرید سیبرگشتم به پار
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که  یعدم تعرض اردن و عراق و چند حساب مال یها  و کارت یپاس فرانسو یتعدادآنجا رفتم به لندن و آنجا 

 .ستمین نیبا مجاهد گریدادم و اعالم کردم که د لیبه نامم بود را تحو

در کارگاه او کار کردم تا توانستم اطالعات  یاو. مدت شیداشتم که به او زنگ زدم و رفتم پ یدوست کی

در شمال بودم چند  یام را به روز کنم و بتوانم در رشته خودم کار کنم. استخدام مخابرات شدم. وقت  یتخصص

ها را من  نیگفت که ا یاحوالپرسروز مسعود زنگ زد و بعد از  کی. ستین یخبر دندیبار آمدند سراغم که د

زمان از فرانسه اخراج شده و مجدداً به عراق برگشته  نیدر ا میاست )مر میمر ریدانستم و خالصه تقص  ینم

 ستمیاعضا ن هیکردم که من مثل بق یادآوری ی. من به ومیبغداد صحبت کن ایبود.( و تو به عنوان عضو شورا ب

 گردم.   یصدام برنم هیسا ریدانم و ز  یاز مسائل را م یلیو خ

. بعد نیزم دیرا کوب یدانستم( گوش  یداد )که کنارش بود و من نم  یفحش م میطور که به مر نیهست هم ادمی

است. بعد گفتند که ما  مارستانیدار پخش کردند که مسعود خدابنده ب  مسأله یاعضا نیدر ب یاز آن اخبار مختلف

روز زنگ زدند که  کیلندن  یها  بچه سته ادمی یها. حت  حرف نیچون معتاد شده بود و از ا میکرد شیجدا

به خاطر حفظ  یا  آمده لندن پاسخ سؤاالت هواداران را بدهد و گفته که تو خودت خواسته نیالمحدث دیمحمد س

 .یدر سازمان نباش گرید یا  سازمان، چون معتاد شده یآبرو

برخورد  یمقدار عصب کیو  امدیها خوششان ن  سیام سرو من در لندن اعالم کردم که جدا شده  یوقت

الزم  یتوانستند بکنند. البته بعدها چند بار سراغ من را گرفتند که اگر کمک  ینم یکار هیالنها یکردند ول  یم

 .بودم ستادهیخودم ا یپا یبه آن ها نبود و رو یازین گریداشته باشم... که د

بار دو نفر را به عنوان  کینشد.  یخوشبختانه عمل یاند که من را حذف کنند ول  کرده یموارد مختلف سع در

کنند که با انتقال مسأله به  ریمن را ز ن،یکردند با ماش یکنم و سع  یم یکه زندگ یخبرنگار فرستادند به شهر

وربت" که اآلن مرده "لرد ک شانیها  یباز ال یکی یپا یگرفته شد. به نظرم آن زمان حت شیها جلو  سیسرو

که قرار بود صحبت کنم. تلفن زدند و  اپیبود در ساختمان ف یا  جلسه سیبار در پار کیآمد.  شیاست هم پ

 نیشده. متوقف شدم تا مأمور دهیچ میکشتن من، همسر و پسرم که با هم بود یبرا یا اطالع دادند که برنامه 

برنامه  میدیکه رس یبه محل. زمان میدو مأمور رفت یکی هتل و من و رداندند. همسر و پسرم را برگدندیرس

شده و به  یبرسد چند نفر زخم سیبه محل جلسه تمام شده بود. تا پل رهیبا چاقو و قمه و غ نیحمله مجاهد

 نیمحقق ،از خبرنگاران یکی اسیآلن شوالغ یکرده بودند. آقا ریرا هم دستگ یفرستاده بودند و تعداد مارستانیب

ً با نفوذ در زم نیو متخصص  هیعل یاعتراض یهم همراه من بود که بعدها مطالب انهیمسائل خاورم نهینسبتا

 منتشر کرد. سیدر پار نیمجاهد یچاقوکش

 کیورین تیبا خانم جود لیروز در ارب کیبود  ادیها بعد از سقوط صدام که من ترددم به بغداد ز  سال

کرد.( در هتل نشسته بودم که از   یبرگزار م لیرا در دانشگاه ارب ییها که آن زمان کالس  ی)خبرنگار هلند

آنجا و  ندیایاند که ب کرده  خدامتعداد قاتل را است کیمنطقه خودمختار عراق( زنگ زدند که  سی)سرو شیآسا

و به لندن منتقل کردند و البته کار من هم آنجا تمام شده بود  هیمانیفرستادند و من را به سل نیتو را بکشند. ماش

 برگشتم. 
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اآلن با  نیکه هم دیدان  یکارها را ندارند. م نیجرأت ا گریخلق در لندن )و اروپا( د نیحال حاضر، مجاهد در

عمالً بساط سازمان در اروپا جمع شده )اجازه تظاهرات،  ییمختلف اروپا یکشورها یها  سیسرو شنهادیپ

 یشگیمسأله هم نیشده است. )البته ا دیبعت یهم عمالً به آلبان می( و مرلیقب نیجلسه در پارلمان اروپا و از ا

از  یا اطالعات گسترده  کایشود.( انگلستان و امر یاست که ممکن است دوباره وارد باز یبرگ ست،ین

سازمانش هستند و  یدر همه جا یها تا حد کاف  سیسرو  یداند که نفوذ  یهم م یخلق دارند و رجو نیمجاهد

 . ستندیدر خاکشان ن یکیزیموافق ترور ف

 یها  همسرم به عنوان متخصص "فرقه یکه وقت نیکند. کما ا  یفرق م هیقض یمثل آلبان ییدر جا البته

 یستیترور یها  که در گروه یکردن افراد زهیکالیرادیجلسه در مورد "د کیشرکت در  یخطرناک" برا

 یدر فارس «یزهرکش» لمهشخصاً از ک یدانم ول  ینم یکردن را به فارس زهیکالیرادید قیدق یاند." )معن بوده 

 جهیرا مطرح کرد و در نت یمشکل حفاظت سیکنم.( دعوت شده بود عمالً سفارت انگل  یاستفاده م یو عرب

 . فتادین یشد، البته اتفاق نیحفاظت تأم

را  ییکایو امر ییاروپا یعراق و انبوه 32333 ،یرانیا 67333که به قول خودشان  یهر حال، کسان در

ها  نیا 3330باشد که سال  ادمانیدهند.   یرا م یمِن نوع ایحذف من  نهیاند حتماً اگر دستشان برسد هز  کشته

"خودش را به  یالتیتشک دستورکه با  یدر اوج آن( کس یی. )مغزشودندیخودشان را به آتش کش ابانیدر خ

رهبر فرقه  نیاز منتقد یکیکشتن خودش  نیتر است تا "در ح راحت  شیکشد" حتماً برا  یشکل م نیتر  عیفج

 را بکشد."

 داده شده ندارد. یمغز یافراد شستشو نیدر "خطرناک" بودن ا یشک کایدر اروپا و امر یکس 

 یاسناد انقالب اسالم مرکز
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را با خود همراه  یتیکند جمع یاست که به رهبران کمک م یانسان یرفتار یالگو ینوع «یا تفکر گله »

 یبرند. هنگام  یبهره را م نیشتریب ،یجمع یمغز یشستشو یبرا یرفتار یالگو نیکنند. رهبران فرقه ها از ا

ذهن اعضا  یها ملکه   برنامه نیا ییمغزشو یشد، با روش ها کتهیسران فرقه به مغز جمع د یکه برنامه ها

خلق  نیمجاهد یباشند. اعضا لیبرنامه ها دخ نیتخاب اان یبرا یریگ  میشوند، بدون آن که خود در تصم  یم

افتاد، تحت  یگروهشان به دست مسعود رجو یکه رهبر یدست کم از زمان یعنی شیاز حدوداً چهار دهه پ

 اند. بوده  یمغز یشستشو یها  برنامه

را  ایشیلیم یمسعود رجو ،یاسالم یجمهور یپس از بروز اختالفات با حکومت نوپا 6024آذر ماه سال  در

بودند که  یخلق شامل جوانان و نوجوانان پرشور و بلند پرواز نیمجاهد یشبه نظام یاعضا نیداد. ا لیتشک

نفوذ کالم  ریزده و تحت تأث جانیه هاآن  وستند؛یخلق پ نیبه مجاهد سمیالیخلق و مبارزه با امپر ییبه دنبال رها

 یاتیدادند را عمل  یدستور م التیکه سران تشک یزیخلق و همرزمانشان حرکات خشونت آم نیسران مجاهد

 نیبود. بد رانیحکومت ا یاز آن ها از سو یادیو اعدام شمار ز یریدستگ ایشیلیم لیتشک امدیکردند. پ  یم

 آن ها را به کام مرگ کشاند. انیو قربان نیمجاهد خوداز  یادیتعداد ز یتفکر گله ا ب،یترت

شود به  یم تیهدا گرانیکند که توسط د یم ییافراد را وارد رفتارها یا  غالباً تفکر گله ،یجوامع انسان در

 ژهیبه و یرفتار یالگو نی. اردیرا بپذ مشیعواقب تصم تیو مسئول ردیبگ میآن که فرد خود مستقال تصم یجا

خلق  نیمثل مجاهد یمخرب یفرقه ها اماکاربرد دارد.  اریمانند بورس بس یمال یگذار هیسرما یها ستمیدر س

در  یاریبس انیآن قربان امدیکنند. پ یسوءاستفاده را م تینها یرفتار یالگو نیگذارند و از ا یپا را فراتر م

 نیمجاهد یکه توسط اعضا یعراق یکردها یو حت یرانیشمار ا یفرقه هستند؛ شهروندان ب رونیدرون و ب

 است. یاز تفکر گله ا ءاستفادهسو نیهم جهیخلق قتل عام شدند نت

ً پ نیمجاهد التیکه موفق شدند تشک یکسان به  یخروج لحظه ا یبرا میاز تصم شیخلق را ترک کنند، قطعا

 یاند که در چند دهه گذشته از چه کسان دهیبه گذشته خود کرده اند و از خود پرس یعقب بازگشته اند و نگاه

بوده است  یبهت زده شده اند. و آن زمان دان افتهیکه  یاند. احتماالً از پاسخ کرده یرویاند و چرا پ کرده یرویپ
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افراد آن چنان خوش شانس نبودند  نیا شتریاند. هر چند که ب  گرفته میخود تصم ندهیآ یکه شخصاً و مستقالً برا

فرقه هستند که تفکر  یاز اعضا یاریکنند و چه بسا بس دایفرار از فرقه پ یمناسب برا یکه بالفاصله فرصت

 .ستیساده ن شانیفرقه برا یکیزیف یاز حصارها ییاما رها اند مستقل را آغاز کرده 

 انجمن نجات فارس - یپارس مزدا

 

 با خانواده ها یرجو یفرقه  انهیوحش برخورد
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 .یدر فرقه رجو ریفرزنِد اس یصدا دنیاست و در حسرت شن یماریمادر ماه ها در بستر ب

 کند. یم هیساکت است و از درون گر شهیهم پدر

... 

 فراق را ندارند. نیتاب ا گرید

 

 

 یشرق جانیآذربا استان 
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 ینبود. آرمان یو اسالم یمسأله عرب کیخلق، تنها  نیدر سازمان مجاهد نیآرمان فلسط :یزیگر  آرمان

 یالملل  نیب یها  استیکالن سازمان را در عرصه س یریگ  جهت ،یزیست  سمیالیبود که در گستره امپر یانسان

 ریگیپ ن،یبه ظفار و فلسط شیروهایبا اعزام ن ینظام پهلو هیکرد. سازمان در اوج مبارزات خود عل  یم میترس

عرفات اسریو « الفتح»مانند  ینیمعتبر فلسط یها  تیها و شخص  بود و با گروه کایو آمر لیمبارزه با اسرائ

 برقرار ساخته بود. یو مستحکم ژهیارتباطات و

 یو فرع رانیا یاسالم ینظام جمهور یکردن برانداز یتلق یو اصل یطلب  یاز حد بر سرنگون شیب هیتک

ها و   سره از آرمان کیها، سبب شد تا سازمان پس از انقالب،   تیها و اولو  آرمان ریشمردن سا

حزب  عرب،مرتجع  یها خود را به حکومت  یاسیسابق دست بکشد و بلکه ارتباطات س یها  یریگ جهت 

 کی]صدام[ نزد یکیمنتقل کند که  ییکایخواه آمر  یجمهور یها و سناتورها نئوکان  ن،یبعث عراق، صدام حس

 سازمان شدند. یها نشست  یشگیهم همانانیم ،یگریسازمان بود و د یو نظام یمال یو حام زبانیبه دو دهه م

با  یرجو میمر دارید ا،یتالیدر ا لیاسرائ ریسف ریبا جدعون مئ نیاز مسئوالن ارشد سازمان مجاهد یکی دارید

 34در  منیدر  ینظام یهمکار یبرا یبه منظور اعالم آمادگ سیدر پار یعربستان سعود ریسف خیمحمد آل ش

 بهشتیدر ارد یرجو میو مر اهویناز نتا کایخواه کنگره آمر  یجمهور ندگانیو دعوت همزمان نما 336۱ یم

 شتریمتقاعد کردن هرچه ب تیبا محور ،یا  در موضوع هسته ۱+6و  رانیو در کوران مذاکرات ا 608۸

 نیو همچن یبه هرگونه توافق احتمال یابیاز دست یریمخالفت با روند مذاکرات و جلوگ یکنگره برا یاعضا

 یکه به ابتکار و با بودجه رضا پهلو 3363در  انیرانیا یمل یسازمان در نشست شورا ندهیشرکت نما

 شوند.  یم یابیراستا ارز نیدر هم ی، همگبرگزار شده بود

حاضر شدند با  ،یطلب  یو تشبث به راهبرد سرنگون 60۳3پس از خرداد  انیسازمان در طول سال رهبران

 نیمردم فلسط تیو با معارضان به حقوق و حاکم رانیا -و نه فقط حکومت  -دشمنان ملت  نیتر سرسخت 

به بحران  ییعتناا  یب یاز جمله مشوقان جد ریاخ انیکنند. اعضا و هواداران سازمان، در سال یهمکار

 بودند.« نه غزه نه لبنان»از جمله مروجان و مبلغان شعار  زین 6044 عیاند و در وقا بوده  نیفلسط

  یرانیا خیتار تیسا
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 (یدر فرقه رجو ری)اس مظفرمقدم سینف دیس یآقا خواهر (،ی)استان خراسان رضو سادات مظفرمقدم نهیخانم دکتر ثم

 

 

 

درخواست نمود که به  یآلبان رینخست وز راما یاد یآقااز  ینامه ا یط سادات مظفرمقدم نهیخانم دکتر ثم 

کند،  یکمک کنند تا بتواند با خانواده اش در ارتباط باشد، آزادانه زندگ مظفر مقدم سینف دیس یآقابرادرش 

 .دیرا تجربه نما تاس یموهبت اله نیرا که بزرگتر یحق انتخاب داشته باشد و عشق واقع
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 «رشدگانیتسخ»

 لوزادهیشائ نای: منوشته

 : معارفنشر

 

  

اند.   ( شدهنی)منافق نیعضو سازمان مجاهد ۳3است که در دهه  یافراد یاز داستان زندگ یا  کتاب نمونه نیا

 ندارند. یا اراده  چیکه از خود ه یباز  شب  مهیخ یها  داستان عروسک

گروهک  یستیو بحبوحه حمالت ترور 13نوجوان است که  در دهه  یدختر یماجرا «رشدگانیتسخ» رمان

در رابطه با گروهک  یقیساده و روان، به حقا یو با زبان یداستان یاثر با نگاه نیکند. ا  یم یزندگ نیمنافق

 نیدرباره چند و چون ا یاطالعاتدر خالل داستان، تالش کرده است تا با ارائه  سندهیپردازد. نو  یم نیمنافق

رسد اطالعات مبهم و   یآن را به نسل جوان و نوجوان امروز که به نظر م یگروهک، اهداف و کارکرد واقع

 سازمان دارند، نشان دهد. نیاز ا یناقص

داستان، به  نیا یاصل تی، شخص«بهار»که شود   یشروع م ییاز آنجا «رشدگانیتسخ» یاصل یماجرا

برادرش  ینجات زندگ یشده است و برا نیشود که برادرش عضو سازمان مجاهد  یمتوجه م یا واسطه نامه 
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به شبهات و  اقات،اتف نیبا ا یشود. مواز  یزند که باعث به خطر افتادن جان خودش م  یم یدست به اقدامات

داستان پاسخ داده  یشکل گرفته است، ط« بهار»در ذهن  نیکه درباره انقالب و گروهک منافق ییدهایترد

 شود.  یم

آن  یکه در ط ییاول داستان و ماجراها تیرمان نوجوانانند، اما جنس دغدغه شخص یکه مخاطب اصل هرچند

 دهد.  یمخاطبان را گسترش م فیافتد، ط  یاتفاق م

فئودور  «رشدگانیتسخ»به داستان  زین ینگاه  میاثر، در انتخاب عنوان ن نیا سندهینو لوزاده،یشائ نایم

 یمردمان ترجمه شده است. هر دو اثر داستان  زین« زدگان جن »داشته است که البته گاه با نام  یوفسکیداستا

از  و ندیآ  یبه جنب و جوش درم یباز  شب   مهیخ یها  مرموزند و همچون عروسک یقدرت یاست که زندان

خود  یآن ها به اعضا یا و نگاه فرقه  نیگروهک منافق یها  تیاثر حول محور جنا نیاندارند.  یا خود اراده 

 نوشته شده است.
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 سال داشتم، جذب سازمان شدم. 38 یوقت 17سال  لیکه اوا یهستم اهل سار یاسکارد یمن محمد رضا ُگل

هم نبودم،  ینبود و عضو حزب یالتیها تشک  تیفعال نیداشتم اما ا ییها تیانقالب، من هم فعال یابتدا یها سال

 رفتم. هیکه جذب سازمان شدم، به ترک نیبعد از ا 17که سال  نیصحبت و بحث بود. تا ا شتریب

 

 د؟یکرد  یو آنجا چه کار م دیبود هیمدت ترک چه

 شیمرصاد به عراق رفتم و اگرچه پ اتیکردم و قبل از عمل تیخارج فعال یها  سازمان در انجمن یبرا یمدت

جنوب هم  یها در جبهه  یبه خدمت رفتم و حت 13دهه  لیکرده بودم )من اوا یاز آن، دوره خدمت را ط

 شرکت کردم. اتیملاز ع شیهم پ یدوره آموزش مقدمات کیداشتم، در  ییبا سالح آشنا یبودم.( و کم

ً در اماکن رویدر حوزه جذب ن شتریما ب تیفعال م،یکه بود هیترک در در  میتقس دانیمثل م یبود، خصوصا

و بعد  میکرد  یو جذب م ییداشتند، شناسا نهیافراد که زم یها بود، برخ  یرانیکه پاتوق ا ییجاها ایاستانبول و 

 شدند.  یبه عراق اعزام م یاز مدت کوتاه

سازمان را  یها  سرپل یبعض یها آمده بودند و شماره تلفن  هیبه ترک نیشیپ ی نهیافراد هم با زم یبعض البته

 شد.  یگرفتند و مراحل جذب آن ها انجام م  یداشتند که آنجا تماس م
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 یشترینفر بود که نفر دوم از من سابقه ب 3 ه،یجذب افراد در ترک یما برا میبودم. ت هیماه ترک 3-0حدوداً  من

 م.گرفت  یم ادیداشت و من هم در کنار او 

 ؟یبه صورت عاد ای دیرفت یاز کشور چطور بود؟ قاچاق خروجتان

روم و چون قبالً هم به خارج از کشور سفر داشتم،   یم التیتحص یام گفتم که برا  قبل از رفتن به خانواده من

 مشکل نبود. میبرا یلیخ

ً ممانعت م  یاگر خانواده ام متوجه م البته  یوقت -بار  کی یا  هم حداقل هفته هیکردند. در ترک  یشدند حتما

گفتم که   یاما نم م،یریبا خانواده تماس بگ یصورت پنهان  توانستم به  یم -میبود رونیافراد ب ییشناسا یبرا

 کنم.  یکار م چه  نجایا

 یکم ییکه آن ها آشنا نیا یگریبود، د زهیانگ یکیها چند شاخص داشتند،   اتیعمل نیا یبرا دالورودیجد افراد

و  رانیداخل ا طیکه با مح نیرفت و سوم ا  یلو م یشدند، اطالعات کم  یم ریبا سازمان داشتند و اگر دستگ

 تر بودند. اآشن یمیانجام دهند، نسبت به افراد قد اتیکه قرار بود عمل ییجا

 د؟یکرد  یفضا را تحمل م نیا چطور

  یورود فکر م یکم چشممان باز شد. ابتدا که کم  نیتحمل بود تا ا قابل  مانیبرا م،یچون با اعتقاد رفته بود دیشا

 م،یداشت، اما به عراق که آمد میخواه یکیو چر یزانیپارت یها زندگ و در کوه  میرو  یبه کردستان م میکرد

ما هم  مدت دائم تناقضات نیو البته در طول ا میکرد  یاست که فکر م یزیتر از آن چ  متفاوت طیشرا میدید

کردند حرف   یاست. دو نفر در کنار هم جرأت نم یگرید زیاصالً داستان چ میدیکه فهم نیشد تا ا  یتر م  شیب

 افزود.  یتناقضات م نیبزنند و قطع ارتباط با خانواده هم بر ا

ها در رأس   رفتم. آن موقع هنوز زن یاتیعمل یها  میورود، در قسمت هنگ بودم و بعد به ت یدر ابتدا من

ً پس از عمل -بعدها  یتر بود، ول تحمل  نبودند و برخوردها قابل  که  -مرصاد و انقالب طالق  اتیخصوصا

 کس حق حرف زدن نداشت.  چیه گریفرقه شد و د کیبه  لیکار آمدند، سازمان تبد یها رو زن 

 مطرح شد؟ ی. چه مباحثدییبگو دانیقبل از فروغ جاو یهیاز جلسه توج یکم

فروغ » اتیعمل یبرا ،یدوره آموزش مقدمات کیرفته بودم و بعد از  یقبل از ورود به سازمان سرباز من

برگزار شد،  اتیکه قبل از عمل یهیمن امدادگر بودم. در جلسه توج اتیعمل نی. در امیآماده شد «دانیجاو

کرد و  اتیعمل هیو توج حبتبعد شروع به ص م،یتهران را فتح کن میخواه  ی( آمد و گفت ما میمسعود )رجو

فتح همدان  تیبودم که مسئول یپیشهر بود و من در ت کیمسئول  پیها را مشخص کرد. هر ت  پیت تیمسئول

با اسم « صفت  ییخدا یعل»هم  مان   . فرماندهمیکرد  یم یکار دیرا برعهده داشت و درواقع ما تا همدان نبا

که به اشرف  میشمار زنده ماند  کشته شدند و چند نفر انگشت ها  یلیما خ پیبود. از ت «بیاد نیحس»مستعار 

 .میبرگشت
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به سمت تهران  دیبا م،یاگر فقط کالش داشته باش یکه باشد، حت متیگفت ما به هر ق  یدر آن جلسه م مسعود

 .میبرو

و با  دیو عراق است که به آنجا رفت رانیگفتند که شما به خاطر جنگ ا  یها هم آن موقع به سازمان م  یلیخ

 .میثابت کند که ما مستقل اتیعمل نیخواست با ا  یو در واقع سازمان م دیجنگ  یم رانیا

 ایروز وقت داشت تا آن را قبول  63هفته تا  کیعراق  رفت،یرا پذ 284قطعنامه  رانیکه ا 17 ریت 37 از

نظام  ای میشد  یو کشته م میرفت  یو به قول معروف م میکرد  یعمل م دیبود که ما با یفاصله زمان نیرد کند و ا

 .میکرد  یرا سرنگون م یاسالم یجمهور

فشرده بود.  اریها بس شد. آموزش  لیامر مقدس تبد کیما به  یبرا اتیعمل نیکرد، ا  یهم که م یهاتیتوج با

 نیکالش دادند و گفتند ا کیبه آن ها  دانیبلد نبودند و در م یزیچ چید، هکه از خارج آمده بودن روهاین یبرخ

 دسته کشته شدند. و برو. آن ها هم رفتند و دسته  ریرا بگ

به « وار  شهاب»و جور کند، ما  بخواهد خودش را جمع  یاسالم یجمهور میبود که تا رژ نیسازمان ا  حرف

کار را  نیتوانم اجازه ا  یهفته م کی. با صدام هم هماهنگ شده بود و او گفته بود که من تا میرس  یتهران م

 کرد. یشود کار  ینم گرید میاگر قطعنامه را قبول کرد یبدهم، ول

 نیتا ا اوردیحمله کند و فشار ب رانیا یشهرها یزمان به برخ صورت هم بود که ارتش عراق به  نیبر ا قرار

 به تهران برسند.« وار شهاب »ها به قول خودشان بتوانند 

کردند. آن  ییها هم صحبت  هیبود و البته بق یمسعود سخنران اصل د،یساعت طول کش 2-1 یهیتوج جلسه

دسته از خارج   به دسته  روهاین ات،یشدن عمل کیبا نزد یموقع حدود پنج هزار نفر در اشرف بودند، ول

 آمدند.  یم

 گریماندم و د  یآنجا م یشدن نرفته بود. من اگر مدت یا به سمت فرقه  یرجو التیهنوز هم تشکموقع  آن

سفرم را  تیو بل نهیهز یام بروم، آن ها حت  یخواهم دنبال زندگ  یکردم که م  یتوانستم ادامه دهم، اعالم م  ینم

 شدن رفت. یا به سمت فرقه  ازمانبود که س 70گذاشتند، اما خصوصاً بعد از سال   یم ارمیدر اخت

طور عمل کند، البته قبل از   نیکرد هم  یم یشد و مسعود هم سع  یدر ظاهر حفظ م یو اسالم یمذهب مسائل

کرد، اما بعد از   یصحبت م «میمر»با عنوان  یرجو میاز مر شیها  یانقالب طالق، او در سخنران یماجرا

زن و شوهر  گریکه آن ها هم د ندطور وانمود ک  نیخواست ا  یگفت و در واقع م  یم «میخواهر مر»آن به او 

 .ستندین

ما  ی( برایرجو می)مر شانیانتخاب ا میو گفت میمسعود نوشت یبرا یا نامه  کیو  میخودمان جمع شد یحت ما

 .میکن  یقبول م دیا است و فقط چون شما گفته  نیسنگ

 بود؟ یکِ  دیدیرا با چشم خودتان د یکه مسعود رجو یبار نیآخر
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به عراق  کایدر خصوص حمله آمر ینشست کیبود که در  43صدام در سال  یبار قبل از سرنگون نیآخر

 .میرا شروع کن یسنگر یزندگ کیو  میپراکنده شو م،یاشرف برو رونیبه ب دیصحبت کرد و گفت با

 63که گاهاً تا  ییها او بود، مثالً در نشست  ی. البته اخبار و صدامیدیرا ند یرجو گریبه بعد ما د 43سال  از

ً صدا  یشرکت م یصوت امیپ قیاز طر یمسعود رجو د،یکش  یساعت هم طول م هم  یواضح یکرد و اتفاقا

 اتاق بغل نشسته بود. نیداشت، انگار که در هم

ً یکه نها نیا ای اشرف که بعدها کشف شد و یاز اماکن مخف یکیدر  ایکه در بغداد باشد و  میزد  یحدس م ما  تا

 برعهده داشت. «ییمژگان پارسا»اشرف را  استیبود و ر سیهم در پار میرفته باشد. آن موقع مر سیبه پار

 چطور بود؟ یفرقه رجو اوضاع

و  نیفرورد 63بود، خصوصاً بعد از  ختهیر  هم  به یلیاز سازمان جدا شدم اوضاع خ 83که من در سال   یوقت

 ها به داخل اردوگاه.  یحمله عراق

 یاست و جا یها مشق نیکرد که ا  یبه داخل آمده بودند، اما بلندگوها اعالم م یعراق یروهایاست که ن جالب

که فرماندهان سوار  میدیحمله کرده بودند و ما د یعراق یروهایچشم ما ن یکه در جلو  یدر حال ست،ین ینگران

 عقب. خودشان شدند و فرار کردند به یشخص نیماش

 یها از جمله خود من و برخ  یلیماجرا خ نیبود. بعد از ا دهیپاش  از هم التیبودند و تشک دهیبر گریها د  بچه

نبود که بخواهند سرکوب کنند. قبالً هم  یا  گونه  هم به . اوضاع سازمان میو به بغداد رفت میدوستانم فرار کرد

 نداشتند. یچیاآلن ه یمثل صدام پشتوانه آن ها بود ول یسالح داشتند و هم کس

 د؟یفرار کن دیچطور توانست شما

 یو از رو مینردبان برداشت کیرا به همراه  لمانیشب بعد از شام، وسا  کیو  میدیکش یا دوستانم نقشه  با

ها، چند نفر   وسکیشده بود و عالوه بر ک ادیها هم ز البته آن موقع تعداد نگهبان  م،یقرارگاه فرار کرد وارید

 دادند.  یم ینگهبان اریصورت س  هم به

 لیو آن ها هم ما را در بغداد تحو میرساند  یعراق یروهایو خودمان را به ن میاز آنجا فرار کرد ما

 دادند. یالملل  نیب یها سازمان 

 د؟یبرگرد رانیبه ا دیگرفت میتصم خودتان

رفتم، مثل   یم ییدر اروپا یخارج یاز کشورها یکیبه  ایآمدم   یم رانیبه ا دیبا ایرو داشتم،  شیدو راه پ من

از  یتر هم بود، چون هم قبالً رفته بودم و هم تعداد  من ساده یرفتن به اروپا برا ی. حتیآلمان، فرانسه و آلبان

قبل به بغداد آمده بود و من  یکه پدرم هم مدت نی ا ًخصوصا م،یایب رانیگرفتم به ا میدوستانم آنجا بودند، اما تصم

 .رمیدو بار توانستم با آن ها تماس بگ ، یکیدر اشرف 
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برگردم، من هم به  رانیتوانم به ا  یآمدند و به من گفتند که م دنمیصدام، پدر و برادرانم به د یاز سرنگون بعد

و  زنگ زدم و پرس  یصالح یه بودند، از جمله آقاآمد رانیدوستانم که به ا یآن ها اعتماد کردم و البته به برخ

 جو کردم.

عالوه بر  میتوانند برگردند. ما هم که آمد  یندارند م یخصوص یکه شاک ییسفارت به ما گفته بودند آن ها از

بود که خودشان  یالملل  نیب یها  هم از طرف سازمان نیتضم کی م،یمان داشت که به حرف خانواده  یاعتماد

 گرفتند.... همشماره تلفن  یدادند و از ما حت یرانیمقامات ا لیرسماً ما را تحو
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 شغل: معلم                            

 جرم: مشکوک بودن!  

 خلق نیبه دست منافق عیسرنوشت: قتل فج

 یبداقبال کیاز هموطنان ما بود که در  گرید یکیساله، متأهل و پدر دو فرزند، 07 ،ینظر یاحیر خسرو

 یو شکنجه و شهادت او، نشان دهنده اوج دشمن یگرفتار یرحم منافق شد. ماجرا  یب مانیمحض گرفتار دژخ

 ،یبودن هم شناخته شده نبودند. مهران اصدق یالله  به حزب یجامعه بود که حت یخلق با اقشار عاد نیمنافق

و  انهی)شکنجه وحش «یمهندس اتیعمل»و  یستیترور اتیهران و مسئول عملسازمان در ت یفرمانده اول نظام

 شرح داد: نیرا چن یاحیخسرو ر دیشه یخاص سازمان( ماجرا کیستماتیس

 یاحیخسرو ر ،یدر اسکندر ژهیبخش و یمیخانه ت کیگروه در  ی"افراد باال

بود. آن  ستادهیخود ا نیماش یکنند که پهلو  یخانه مشاهده م رونیرا در ب ینظر

کنند اما موفق   یم بیکنند که او خانه را تحت نظر دارد. او را تعق  یها گمان م

کنند   یشوند. روز بعد، دوباره او را در همان محل مشاهده م  یبه ربودنش نم

 ".ندیربا  یبار او را م نیشوند و ا  یبار کامالً مشکوک م نیو ا

 

علم زحمتکش بود که تا ساعات م کیاو  ،یاحیر دیهمسر شه تیروا طبق

که  یکرد. زمان  یم یخصوص سیمعاش خانواده تدر نیتأم یروز برا یانیپا

استخر  یرو کنند، او رو به   یمشاهده م یاسکندر ابانیاو را در خ نیمنافق

شرح  نینملعون ادامه ماجرا را چ یباشگاه سرباز منتظر فرزندانش بود. اصدق

 دهد:  یم

و شهرام  شهیپ  معدن یمحل من، مصطف نیگاه بهار آوردند. در ا را با چشمان بسته به شکنجه  یاحی"خسرو ر

و  میو او را وارد حمام کرد میبرد گرید یها . بعد از آوردن او، کفاش و پاسدارها را به اتاق میتبار بود روشن 

 ".میبا طناب بست زیم یرو

او  بیسفاکان منافق کارت آموزش و پرورش را در ج یت و حتکه معلم اس دیگو  یبه آن ها م یاحیر نجایا در

بدن  یجا  گران با کابل به همه دهد، اما شکنجه   یم حی. او علت حضور خود در آن منطقه را هم توضابندی  یم

همان مطالب را تکرار  یاحیر دیشه یول د،سوزانن  یدست ها و کمرش را م یکار  میلح هیزنند و با هو  یاو م

 گفت: یکند. اصدق  یم

خسرو را رها  جهیتر بود، پس بدون نت مهم  مانیشکنجه پاسداران برا یو از طرف میچه کار کن میدانست  ی"ما نم

 ".میکرد
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خواهد دستانش را باز کنند، با   یبهانه رفتن به توالت از آن ها م  به یوقت یاحیآن روز خسرو ر یفردا

 یاحیکند. ر  یم کیاو شل یشود و به پا  یوارد اتاق م یاصدق یشود، ول  یم زیتبار گالو و روشن  شهیپ معدن 

با کلت به سر او  شهیپ معدن  یمصطف تیهاکند. در ن  یزدن م ادیافتاده بود دوباره شروع به فر نیزم یکه رو

 یا  کاره  مهیجنازه او را در ساختمان ن نیدهد. منافق  یجان خود را از دست م یاحیکند و خسرو ر  یم کیشل

 کنند.  یرها م یدر سهرورد

 

بود که به  یکسان دیپل اتیجنا قیاز مصاد گرید یکیشود. او   یکشف م 16مرداد  36در  دیشه نیجسد ا 

ها و  یگر یرقم زده بودند و بساط وحش رانیملت ا یرا برا« مظلوم 13دهه »معظم،  یرهبر ریتعب

 ،یانتظام یروهایمخلص انقالب در ن یروهاین یبا مجاهدت، رشادت و از جان گذشتگ شانیها یرانگریو

 جمع شد. ییو دستگاه قضا یتیو امن ینظام

 مشرق  تیسا
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 ها، خطرناکند؟ چرا فرقه
 )قسمت پنجم(

 

 «ما انیها در م فرقه »از کتاب  ینکات مهم 

 نگری: مارگارت تالر سسندهینو

 

 دارند؟ یانضباط یها  گروه ریبا سا یها چه تفاوت  فرقه

ها اگرچه منضبط و   گروه نیمانند ارتش هستند. ا یکامالً انضباط یها  متفاوت از گروه یها به روشن  فرقه

. ستندیمتمرکز ن یرهبر یدارا ایفاقد برنامه کار دوگانه بوده و سوءاستفاده گر  یباشند ول  یکنترل شده م

ها معمول   که در فرقه یشدت و حدت اب یبکاریو فر یسوءاستفاده ذهن یها  روش ایشود آ یکه بررس یزمان

 گردند.  یها معلوم م  تفاوت ر،یخ ایشوند   یها اعمال م  گروه نیاست در ا

 یاریکنند؛ در واقع، بس یمتمرکز نم ریپذ بیخود را بر افراد تنها و آس یجستجو لیاص یمذهب یها  سازمان

به گروه منتج از  وستنیپ یشان برا زهیکه انگ یشناختن و حذف کسان یبرا یروانشناس یها  محافل از تست

افراد  یرا بر رو یریعضوگ لیاص یمذهب یها  سازمان نی. همچنندینما  یاست استفاده م یعدم تعادل روح
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ها که افراد ثروتمند را  شود، آن طور که در مورد آن دسته از فرقه   یپولدار که به شکل قلک به آن ها نگاه م

 کنند. یکند، متمرکز نم  یدهند صدق م  یهدف قرار م

به طور هم عرض از  نیو همچن نیمشروع ممکن است از فرام ییاجرا ینیتمر یها  و برنامه ینظام ماتیتعل

شتاب دادن به  یآن ها در پ ی. ولندیاستفاده نما یرفتار ای یفکر دیروش جد کیکسب انطباق با  یفشار برا

 ستند؛یدر افراد ن یگناه، و پوچ ،یاحساس ناتوان جادیا ای دیشد یروان یساز یپروسه با استفاده از ته نیا

 ینم یها سع  شود، و مانند فرقه  یبه عملکرد افراد استفاده م دنیپرتکاپو به منظور قدرت بخش ینظام ناتیتمر

در افراد،  رییتغ جادیحاد ا یاز روش ها ن،یمتعهد به قوان ی. مؤسسات اجتماعندینما فیکنند فرد را ضع

شود   یمعاصر به کار گرفته م یها  از فرقه یاریگمراه کردن نفرات، مشابه آنچه که توسط بس ای ،یبکاریفر

 کنند. یاستفاده نم

 یها هستند. در فرهنگ ما، انجمن  یسر یها ها انجمن   که فرقه ستین نیهاست تنها ا فرقه  بیآنچه که ع و

 جیدانند که به تدر  یاز قبل م دیجد یاند که در آن ها اعضا شناخته شده  تیبه وضوح به رسم ،یاجتماع یسر

 نیشوند. ا  یندانند آشنا م بتدارا در خصوص گروه از ا زیاگر آن ها همه چ یبا رسوم مشترک گروه حت

کنند. در   یاستفاده م یفکر یبازساز یها  است که از روش ییگروه ها ریو سا یا  فرقه یها  از گروهمتفاوت 

ممکن است  یآمده و آنچه رسوم داخل دیپد شیدر خصوص آنچه که گروه برا بیها، عمداً از فر  گروه نیا

ً یاعضا خواهد بود، آنچه نها یبرا ییدر خصوص آنچه هدف نها یبکاریفرشود، و از ابتدا   یباشند استفاده م  تا

اعمال ممکن است منتج شود به کار گرفته  یکه از برخ یبیرود و آس  یخواسته خواهد شد و انتظار م

 .ستین یرابطه همراه با کنترل ذهن یبه معن یارتباط سر کیشود.   یم

 

روشن و  یها  یها موجب نگران از فرقه  یاریشده بس یزیبرنامه ر یها  تیو فعال یریامور عضوگ امروزه،

فرقه  یها  بیشکل در برابر آس نیتواند از افرادش به بهتر  یاجتماع م کیشده است. چگونه  یملموس اجتماع

و  ،یزندگ یسال ها نیمهم تر ادنافراد در عمل مختارانه، از دست د یها  یینشان دادن توانا هودهیب ،یا

و حق انتخاب نفرات در خصوص  یفرد یها  یشود از سلب آزاد ی؟ چگونه محفاظت کند زیرآمیاستثمار تحق

شود، چگونه   یم تیحما یمذهب یکه از آزاد ینمود؟ و در حال یریجلوگ یو مناسبات گروه یاعمال مذهب

فرقه که خود را خانواده  دیدر برابر تهد یمقدس اجتماع هادن کیتواند از خانواده به عنوان   یاجتماع م کی

  د؟ینما تیپردازد حما  یبرتر دانسته و با اساس خانواده به مخالفت م
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 کرد؟ دیبا چه

دهد که چرا ما الزم است در   یها نشان م ها و عواقب فرقه   و پاش ختیمرور مختصر از ر کی یحت

و نه اعتقادات آنان باشد. مردم آزاد  تیریمتمرکز بر مد دیما با ینگران ی. ولمیها نگران باش خصوص فرقه 

و  یبعد از بازرس ،یکراسدمو کیدر  یمعتقد باشند. در هر صورت، حت نندیگز یهستند به هر آنچه که برم

داشته باشند،  ینگران یبرا یلیتوانند دال  یخصوص، شهروندان مه ب یها  گروه یروابط درون یارزش گذار

کنند.   یاند مشاهده م  ها قرار گرفته و اراده رهبران فرقه  الیکه تحت است یدآن را بر افرا راتیچرا که آنان تأث

 یکه چه کس ندینما نییکنند که حق دارند تع  یاحساس م یعنیساالر هستند  هنخب م،یا دهیها، همانطور که د  فرقه

نگران سالمت،  دیما با ش،یو آزاد اند یجامعه انسان کیزنده بماند. به عنوان شهروندان  یحت ایرشد کند 

 ها هستند.  که در فرقه ییها  خصوصاً بچه م،یباش مانیها  یهمشهر تیرفاه، و امن

اصل  نیمحو خواهند شد. ا یکه به زود رندیگ  یو گذرا فرض م یا ها را لحظه  از افراد، فرقه  ییباال رقم

دهند  یها را به خود راه نم  که زحمت مطلع شدن در مورد فرقه یبر انکار گسترده کسان دی. ما باستیمطلب ن

را  یتصور کنند که اگر مشکل لندیما ممرد ی. برخمیابیشوند فائق ب  یم یکه در پشت توهمات مخف یکسان ای

نگاه  یها که به آن ها تنها به صورت سطح  گران فرقه هیخواهد رفت. توج نیخود به خود از ب رند،یبگ دهیناد

 یرا در خصوص موضوع یعموم یآگاه یکرده و جلو تیها توهمات را تقو  کنند در دفاعشان از فرقه یم

 .رندیگ  یشود م ادیفر یکه الزم است جهت جلب توجه عموم

نخواهد  نیاز ب یفکر یکه فن روانشناسانه بازساز میخواهند ما باور کن  یها م فرقه  انیگران و سخنگو هیتوج

ها در مجاب  فرقه  یها  کیکه تکن میا دهیاز ضرر نخواهد بود. ما در واقع د یخال زیرفتن آن ن نیرفت، و از ب

اند. آموزش، اطالع   تر و مخرب تر شده رکانهیهر چه ماهرانه تر، ز ریدر دو دهه اخ یو کنترل ذهن یساز

 است. یآزاد نگاه داشتن خودمان و ذهنمان ضرور یو مراقبت به صورت مستمر برا ،یرسان
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 (ی)گرفتار در فرقه رجو خانم آزاده صبور مادر )استان البرز( یخانم فاطمه محبت

 

 

سازمان  بیو مهاجرت، فر یابی( با محمل کاریکاوه پورهمدان یبه همراه شوهرش )آقا 13۷6در سال  آزاده

 متیاز سازمان جدا شد و به اروپا عز 1321خلق را خورد و گرفتار آنان شد. شوهرش در سال  نیمجاهد

 .باشد یم ینیو ع یاز فرقه نشده و در اسارت ذهن ییکرد، اما آزاده هنوز موفق به جدا

در  یفرقه رجو ،یو حقوق بشر یالملل نیب یبا سازمان ها یمکرر خانم فاطمه محبت ینامه نگار لیدل به

 را مورد اهانت قرار داد. یمادر به ستوه آمد و و نیا یها یریگیاز پ 1362اواخر سال 

 نیا یو سنگدل یرحم یکه با ب دیافشاگر درج گرد رانیا تیاز زبان آزاده صبور در سا ینوشتار امیپ کی 

 خطاب کردند.«  ینامادر» را  دهیمادر رنج کش

شود و از دخترش آزرده  دیها ناام یریگیاز پ یخواهد که خانم محبت یم یترفند نوشتار نیبا ا یفرقه رجو 

نسبت به  یمادر چیسرشته و ه یکه پروردگار جهان تار و پود مادر را از مهربان یخاطر گردد در حال

 بخشد. یفقط و فقط م یکند بلکه با فطرت اله یفرزند، غضب و قهر نم

 باشد." یو استقالل او م یو خوش زمیآزاده عز یرو دنید می: "تنها آرزودیگو یم یمحبت خانم
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 فرزندشان بودند دنیسال ها چشم انتظار د زاده یرسول شخصپدر و مادر 

 و

 چشم از جهان فروبستند. زشانیدر غم فراغ عز شیسال پ سه

 

 

  

و به اردوگاه  ریاس یعراق یروهایکرد، توسط ن یم یسردشت کولبر یکه در منطقه مرز یدر حال رسول

 یروح یتحت انواع شکنجه ها یکه مدت نیشود. رسول پس از ا یکشور منتقل م نیدر خاک ا یجنگ یاسرا

گروه  نیا لیتحو «نیمجاهد»با سران  یعراق نیمسئول نیتوافق، ب کی یقرار داشت ط یکیزیو ف یو روان

با خود به  زیگروه رسول را ن نیاز خاک عراق ا «نیمجاهد»شود. پس از اخراج  یدر قرارگاه اشرف داده م

 برند. یم یآلبان

 راه نو تیسا
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