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ضربه های مهلک سپاه پاسداران به گروهک تروریستی منافقین در دهه 06
در پی اولین عملیات های سازمان منافقین در سال های آغازین دهه  ،06اقدامات نهادهای انقالبی ،نظام مند و
سازمان یافته شد ،فعالیت های اطالعاتی علیه گروه های محارب انسجام پیدا کرد و برخورد با تروریسم به
سرعت در دستور کار قرار گرفت و از این زمان به بعد ،سازمان مجاهدین خلق (منافقین) که تا آن مقطع
زمانی توانسته بود کشور را متحمل خسارات سنگین و جبران ناپذیری کند با هماهنگ شدن اقدامات ارگان
های انتظامی ،امنیتی و قضایی ،در مسیر افول قرار گرفت و نیروهای واحد اطالعات سپاه پاسداران ،کمیته
انقالب اسالمی و گروه ضربت دادستانی انقالب از اواخر سال  0606در وضعیتی کامالً هماهنگ ،همه
معادله ها و محاسبه های سازمان و حامیان خارجی آن را بر هم زدند.
این "ضربات مهلک" به خانه های تیمی به فواصل سه ماه از هم عملیاتی شد .این ضربه ها در هر مرحله
منجر به فروپاشی یکی از بخش های سازمان شد و هر بار ماشین کشتار سازمان را نسبت به قبل مستهلک تر
و ناتوان تر می کرد .ضربه های نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی ،به ترتیب مرکزیت ،بخش اجتماعی و
بخش روابط سازمان را هدف گرفتند که طی آن تعداد زیادی از تروریست های داخل کشور کشته یا دستگیر
شدند.

ضربه  96مرداد 09
در پی ضربه به مرکزیت سازمان در بهمن  0606و ضربه به بخش اجتماعی ـ به عنوان مرکز هدایت کننده
ترور و بدنه نظامی سازمان در اردیبهشت  ،0600با هماهنگی نیروهای اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی
در تاریخ  06مرداد  0600بخش روابط سازمان به زیر ضربه رفت و جمعی از کادرها و اعضای تروریست
کشته و زخمی و تعداد کثیری نیز دستگیر شدند.
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در اطالعیه سپاه پاسداران درباره این ضربه آمده است« :مدافعان راه هللا از سحرگاه امروز در هجومی
گسترده به بیش از  06النه فساد و توطئه منافقین دگر بار قدرت اسالم و مرگ محتوم ایادی شیطان بزرگ را
به نمایش گذاردند .این عملیات که به نام شهید محراب آیت هللا صدوقی و با رمز "یا مهدی ادرکنی" و انسجام
و اتحاد تمامی نیروهای انتظامی اعم از جانبازان کمیته های انقالب اسالمی ،جهادگران شهربانی ،ایثارگران
دادستانی و جان بر کفان سپاه و بسیج انجام گرفت ،انهدام یکی از حساس ترین بخش های تشکیالت منافقین،
به نام بخش روابط را به دنبال داشت .تاکنون آمار معدومین و دستگیرشدگان از مرز  06تن گذشته است .این
عناصر اکثرا ً از اعضا و کادرهای فعال در بخش روابط تشکیالت منافقین بودند».
محمدحسین سبحانی از مسئوالن امنیتی سابق سازمان درباره وضعیت سازمان منافقین پس از این ضربه می
نویسد« :به دنبال ضربه  01بهمن  ...0606با ضربه های سراسری و همزمان رژیم جمهوری اسالمی به
کلیه پایگاه های بخش اجتماعی در اردیبهشت ماه  0600و  06مرداد  ...00در این ضربات عمالً بیش از 06
درصد کادرها و مسئولین سازمان که عمدتا ً در بخش اجتماعی سازماندهی شده بودند دستگیر یا هنگام
درگیری ها کشته شدند ...بعد از این مقطع تقریبا ً کلیه ارتباطات تشکیالتی اعضای سازمان با یکدیگر در
داخل تهران و شهرهای بزرگ از هم پاشیده شد».
از این رو ،نتیجه فعالیت های اطالعاتی سپاه پاسداران ،دادستانی انقالب اسالمی مرکز و کمیته های انقالب
اسالمی منجر به آن شد که نهادهای انقالبی بتوانند طی ضربات سهمگین در سال های  06و  ،00مرکزیت و
بخش های مختلف سازمان تروریستی منافقین را به زیر ضربه ببرند و اعضای مؤثر و مهره های کلیدی
تروریسم را مهار کنند .لذا طی این ضربات مهلک و غافلگیرکننده ،عالوه بر این که عناصر کلیدی سازمان
که نقش راهبری ترورها را برعهده داشتند ،کشته یا دستگیر شدند ،اقتدار نیروهای سپاه پاسداران بر همگان
روشن شد.
خبرگزاری خانه ملت (منبع :مرکز اسناد انقالب اسالمی)

ضربه  96مرداد  09سپاه پاسداران به گروهک مجاهدین خلق
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ماجرای فرار «ابوالحسن بنی صدر» و «مسعود رجوی» از کشور
 ...شرایط حساسی بود .جنگ به شدت در مرزهای غربی و جنوبی کشور ادامه داشت .بخش هایی از خاک
ایران به اشغال نیروهای بعثی عراق درآمده بود .نیروهای ارتش هنوز ثبات الزم را برای دفاع پیدا نکرده
بودند .نیروهای سپاه هم آمادگی نظامی الزم و تجهیزات جنگی مورد نیاز را در اختیار نداشتند« .سید
ابوالحسن بنی صدر» ،به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران که امام خمینی (ره) ،فرماندهی کل قوا را هم به
وی تفویض کرده بودند ،اعتقادی به استفاده از نیروهای مردمی در جبهه های جنگ نداشت .با این حال،
سیاست «دادن زمین و گرفتن زمان» او هم ،دردی را دوا نکرد .عملیات هایی که توسط نیروهای ایرانی
انجام می گرفت ،یکی پس از دیگری با شکست رو به رو می شد .پس از شکست عملیات «نصر» ،در منطقه
هویزه ،که به شهادت تعداد زیادی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) منجر شد ،عملیات «توکل» هم
نتیجه ای در پی نداشت و فقط روحیه نیروهای خودی را بیش از پیش ،تضعیف کرد .به نظر می رسید که
رئیس جمهور و فرمانده کل قوا ،در چنین شرایطی باید به فکر بیرون راندن دشمن و حفظ تمامیت ارضی
کشور باشد ،اما «بنی صدر» خود را درگیر بازی خطرناکی کرده بود.

بنی صدر و پیوند با منافقین« :بنی صدر» در ابتدای فعالیت های سیاسی خود ،چندان موافق مرام و مشی
سازمان منافقین نبود .او که خود را در عرصه اقتصاد و سیاست ،صاحب نظر می دانست ،اغلب دیدگاه های
سیاسی منافقین را رد می کرد و به نحوه تعامل آن ها با انقالب معترض بود.
با این حال ،در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،در نگاه و رویکرد «بنی صدر» نسبت به
سازمان منافقین ،چرخشی تأمل برانگیز به وجود آمد.
او در یکی از میتینگ های انتخاباتی خود ،به تمجید از «مسعود رجوی» ،سرکرده منافقین پرداخت و از
رجوی ،که به دلیل رأی ندادن به قانون اساسی جمهوری اسالمی ،در جریان نخستین دوره انتخابات ریاست
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جمهوری ،رد صالحیت شده بود ،به عنوان تنها فردی یاد کرد که پس از خودش ،دارای جایگاه مردمی است.
«بنی صدر» در این میتینگ به تمجید از هواداران «رجوی» نیز پرداخت.
همکاری با منافقین گسترش می یابد :با پیروزی «بنی صدر» در انتخابات ریاست جمهوری ،وی اقدام
به تأسیس دفتری به نام «همکاری های مردم و ریاست جمهوری» کرد.
افرادی که در این دفتر فعالیت می کردند ،عمدتا ً از اعضای گروهک های معاند با انقالب اسالمی ،از جمله
«پیکار»« ،فدائیان خلق» و منافقین بودند .این دفتر پس از مدتی به منبع اطالعاتی «بنی صدر» تبدیل شد.
همین ارتباط تنگاتنگ بود که باعث نزدیکی بیش از پیش او به منافقین شد و غائله  01اسفند سال ،0661
برمبنای اطالعاتی شکل گرفت که از طریق اعضای منافقین در اختیار رئیس جمهور قرار داده شده بود.
بعدها ،کمیته ای سه نفره که نماینده «بنی صدر» نیز در آن عضویت داشت ،وی را مسئول اصلی بروز غائله
 01اسفند معرفی کرد.
رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر :تداوم بحران به وجود آمده ،اصالً به صالح کشور نبود .طی چند
ماه بعد تالش های زیادی برای آرام کردن اوضاع از طرف نیروهای دلسوز انقالب صورت گرفت ،اما «بنی
صدر» بی توجه به شرایط کشور و بر مبنای اطالعاتی که منافقین در اختیار او قرار می دادند ،بر آتش
اختالف می دمید و شرایط را بغرنج تر می کرد.
روز  06خردادماه  ،0606امام خمینی (ره)« ،بنی صدر» را از فرماندهی کل قوا عزل کردند .بیشتر
نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده بودند که وی کفایت سیاسی الزم را برای تصدی پست ریاست
جمهوری ندارد.
«آیت ا...هاشمی رفسنجانی» در کتاب «عبور از بحران» ،ضمن بیان خاطرات روز  06خردادماه سال
 ،0606می نویسد«:برای این که در رابطه با آقای بنی صدر ،در مسأله ریاست جمهوری و طرح عدم کفایت
سیاسی ،نظر امام را بدانم ،اول وقت به منزل ایشان رفتم  ...امام هم مثل من نظرشان این بود که ترجیح دارد،
آقای بنی صدر تابع قانون شود و رئیس جمهور بماند ،اما به ظن قوی ،ایشان تسلیم قانون نخواهد شد؛ لذا ما
باید اتمام حجت کنیم ،حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم ،اگر تسلیم نشد ،چاره ای نیست ،باید به قانون عمل
کرد ».روز  02خردادماه ،قانون «آیین نامه بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور» به تصویب رسید.
روز قبل از آن نیز ،دو فوریت طرح قانونی «عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور» به تصویب نمایندگان مجلس
شورای اسالمی رسیده بود« :ماده واحده :مجلس شورای اسالمی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور می
دهد .رهبر طبق اصل  ،006فرمان مقتضی را صادر خواهند فرمود».
اختفای بنی صدر و شورشی که شکست خورد« :بنی صدر» و منافقین می دانستند که طرح ارائه شده
در مجلس ،قطعا ً به تصویب خواهد رسید« .بنی صدر» پیش از بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس
جمهور ،مخفی شد .محل اختفای او ،ابتدا منزل یکی از دوستان قدیمی اش و سپس تعدادی از خانه های تیمی
منافقین بود .روز  66خرداد ماه ،زمانی که نمایندگان مجلس بررسی طرح عدم کفایت سیاسی او را آغاز کرده
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بودند ،منافقین اعضا و هواداران خود را به خیابان آوردند و علیه جمهوری اسالمی دست به شورش زدند .آن
ها در مسیر حرکت خود ،خودروها را به آتش می کشیدند و اموال عمومی را تخریب می کردند.
منافقین بعدها مدعی شدند که  666هزار نفر از هوادارانشان در این شورش خیابانی شرکت کرده اند ،اما
خبرگزاری «رویترز» در گزارش خود اعالم کرد«:حدود  6هزار نفر از افرادی که به سازمان چریکی
مجاهدین خلق تعلق دارند ،خیابان ها را بستند و تعدادی اتومبیل و موتورسیکلت را آتش زدند و علیه حکومت
اسالمی به شعار دادن پرداختند« ».آیت ا ...هاشمی رفسنجانی» هم در این باره می نویسد«:گروهک های
مجاهدین خلق و پیکار و رنجبران و اقلیت فدایی و  ...تدارک وسیعی برای ایجاد آشوب و جلوگیری از کار
مجلس دیده بودند و به نحوی اعالن مبارزه مسلحانه کرده اند و ساعت چهار بعد از ظهر به خیابان ها ریختند
و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستان ها آغاز کردند ».با این حال برخورد مردم با
منافقین ،جدی و قاطع بود و آن ها را وادار به عقب نشینی کرد .روز  60خردادماه سال  ،0606مجلس
شورای اسالمی با  022رأی موافق ،یک رأی مخالف و  00رأی ممتنع ،به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
رأی داد و روز بعد ،امام خمینی (ره) نیز این رأی را تأیید کردند« :بسم ا...الرحمن الرحیم  -پس از رأى
اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى مبنى بر این که آقاى ابوالحسن بنى صدر براى ریاست
جمهورى اسالمى ایران کفایت سیاسى ندارد ،ایشان را از ریاست جمهورى اسالمى ایران عزل نمودم .اول
تیرماه  - 06روح ا ...الموسوى الخمینى»
فرار  :...با عزل «بنی صدر» از مقام ریاست جمهوری ،منافقین به وی پیشنهاد کردند تا با کمک آن ها ،از
ایران خارج شود« .بنی صدر» پذیرفت که همراه با «رجوی» از کشور بگریزد .منافقین با استفاده از عوامل
نفوذی خود در برخی ارگان ها و به خصوص بعضی پرسنل نیروی هوایی آن زمان ،زمینه فرار را فراهم
کردند .برای فرار ،مسیر هوایی در نظر گرفته شده بود.
سرهنگ «بهزاد معزی» ،خلبان محمد رضا پهلوی ،مأمور جا به جا کردن «بنی صدر» و «رجوی» با
استفاده از یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ  262و انتقال آن ها به فرانسه شد .خلبان «بهروز
مدرسی» ،از همکاران «معزی» ،در خاطراتش می گوید«:هیچ کس نمی داند ارتباط سرهنگ خلبان بهزاد
معزی با سازمان تروریستی منافقین ،از کی و به چه شکلی شروع شده است ».او درباره نحوه اجرای
عملیات فرار و نقش عوامل نفوذی منافقین در آن نیز ،می گوید« :یک عده [از اعضای منافقین] وظیفه اغفال
و فریب عوامل دژبانی و حراست ورودی پایگاه را برعهده داشتند.
آن ها از چند روز قبل از عملیات ،با یک دستگاه خودروی کاماروی زرد رنگ ،مرتب به پایگاه تردد می
کردند تا روز عملیات ،حضور این خودرو عادی تلقی شود .عده ای هم با ماشین آتش نشانی در اطراف پایگاه
مستقر شده بودند تا برای فراری دادن سوژه ،در صورت لو رفتن ،وارد عمل شوند .عده ای از اعضای شاخه
نظامی گروهک منافقین هم ،با سالح های سنگین ،مسئولیت عبور سوژه ها به داخل پایگاه را برعهده گرفتند.
قرار بود یک گروه دیگر از افراد نظامی فریب خورده نیز ،ایستگاه های رادار مسیر را مختل کنند .به این
صورت که با قراردادن جعبه هایی در هر ایستگاه  ،در آغاز عملیات ،به آن مرکز تلفن و اعالم می کردند
پایگاه بمب گذاری شده است.
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عده ای دیگر هم با از کار انداختن  0فروند هواپیمای شکاری اف –  ،1عمالً ،از رهگیری و تعقیب فراریان
جلوگیری کردند .خب ،بعد از همه این کارها ،نوبت به اسکان سوژه ها [داخل پایگاه] رسید ».خلبان
«مدرسی» می افزاید« :ساعت  01و  6۳دقیقه سوژه ها [بنی صدر و رجوی] در حالی که لباس پرواز بر تن
داشتند ،وارد رمپ [محوطه بارگیری و سوار کردن مسافر در فرودگاه] پرواز می شوند .در همان حال از
پست فرماندهی اعالم می کنند که پرواز یک ساعت جلو افتاده است و به جای ساعت  06:66شب  ،یک
ساعت زودتر انجام خواهد شد .سوژه ها همراه محافظان خود ،در محوطه اتاقک سوخت گیری پنهان شدند.
وقتی سایر خدمه از قبیل کروچیف [مهندس پرواز] و بوم اپراتور [مسئول سوختگیری] ،برای بازدید قبل از
پرواز سعی کردند محوطه را چک کنند ،با در بسته مواجه شدند .سرهنگ معزی به مسئول مربوطه می گوید:
چه کار می کنی و سعی می کند او را [از بازدید] منصرف کند .ولی مسئول ،که انسان وظیفه شناسی بوده
است ،توجهی نمی کند و می کوشد با یک تبر در ورودی را بشکند و وارد شود .در همین لحظه ،محافظان در
را باز می کنند و با گذاشتن لوله اسلحه بر پیشانی او ،از آن مأمور می خواهند بی سر و صدا وارد اتاقک
شود.
سپس دست و پای او را می بندند و در گوشه ای روی زمین می نشانند .در پی این وقایع ،معزی موتور
هواپیما را روشن می کند و آماده پرواز می شود ».به این ترتیب« ،بنی صدر» ،همراه با «رجوی» از ایران
گریخت و به فرانسه رفت ،اما این ارتباط ظاهرا ً دوستانه ،زیاد طول نکشید.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»  -جواد نوائیان رودسری

ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی پس از فرار به پاریس
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تفاوت های مهم ترورهای مجاهدین خلق
پیش و پس از انقالب
ورود مجاهدین خلق به فاز ترور در دو مقطع زمانی انجام شد؛ مرحله اول پیش از انقالب اسالمی بود و
مرحله دوم پس از انقالب بود ،اما ماهیت ترورهای این گروه پیش و پس از انقالب اسالمی كامالً با هم تفاوت
دارد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،گروه ها و جریان های ملی و چپ سعی در تسلط بر حاكمیت سیاسی ایران
داشتند ،از جمله این گروه ها سازمان مجاهدین خلق بود؛ وقتی حركت منسجم مردمی در جهت تثبیت و تأیید
نظام جمهوری اسالمی به همه گروه های مخالف اثبات كرد مجالی برای قدرت طلبی ندارند ،هر یك از گروه
های سیاسی واكنش متفاوتی از خود نشان دادند كه بیشتر به فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی و سازمان
دهی حزبی برای آینده محدود می شد ،اما در این میان سازمان مجاهدین خلق رادیكال ترین رفتار را از خود
نشان داد كه تالش برای تصاحب قدرت با روش مسلحانه بود.
شیوه مجاهدین خلق برای ترور افراد پیش از انقالب اسالمی و پس از آن ،دو گونه و باهم كامالً متفاوت بود
كه در بخش زیر به طور مجزا به آن پرداخته می شود.

ترورها و بمب گذاری مجاهدین خلق پیش از انقالب اسالمی
ورود اولیه مجاهدین خلق به فاز بمب گذاری و ترور ،با انفجار بمب در دفتر شركت هواپیمایي بریتانیا
 .B.O.A.Cدر تاریخ  01اردیبهشت  0660آغاز شد كه در اثر این انفجار به رغم وارد آمدن خسارت ،به
كسی آسیبی نرسید.
انفجار دوم نیز در صبح همان روز در مجله "این هفته" كه نشریه ای مبتذل و مروج علنی و صریح فحشا بود
و توسط "جواد عالمیر دولو" از وابستگان ساواك و دربار پهلوی اداره می شد ،روی داد كه این انفجار نیز به
رغم خسارات مادی تلفات جانی نداشت.
انفجار سوم مربوط است به انفجار بمب در نمایشگاه آسیایی ،در تاریخ  02اردیبهشت ماه همان سال ،بمب
پیش از كارگزاری در دستان فرد بمب گذار به نام محمد ایگه ای منفجر شد و او را كشت.
انفجار یك بسته مواد منفجره ،جنب كیوسك پلیس راهنمایی واقع در میدان شاه (قیام فعلی) ،در عصر روز سوم
خرداد ماه  ،0660چهارمین بمب گذاری مجاهدین بود كه در اثر آن یك مأمور پلیس به قتل رسید.
به دنبال این حوادث پنج نفر از سران سازمان مجاهدین به نام های محمد حنیف نژاد ،سعید محسن ،علی
اصغر بدیع زادگان ،محمود عسگرزاده و عبدالرسول مشكین فام پس از دستگیری از سوی ساواك در چهارم
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خرداد  60بعد از شكنجه های بسیار اعدام شدند .سران
مجاهدین كه در چهارم خرداد اعدام شدند ،نوعا ً دارای
گرایش مذهبی و از چهره های نسل اول سازمان
مجاهدین خلق بودند.
شیوه خاص ترور دو مستشار آمریكایی
در  60اردیبهشت  0661در زمانی كه تقریبا ً اكثر
سران مجاهدین در زندان بودند و شماری از آن ها نیز
پیش از آن اعدام شده بودند ،مجاهدین وارد فاز دیگری از ترور شدند.
در ساعت شش و چهل دقیقه صبح روز چهارشنبه  60اردیبهشت  ،0661تیم عملیاتی سازمان مجاهدین در
حوالی قیطریه ،اتومبیل حامل دو مستشار نظامی نیروی هوایی آمریكا به نام های سرهنگ "شفر" و سرهنگ
"ترنر" را محاصره كردند؛ تاكتیك این ترور طبق تحلیل آمریكایی ها ،مختص مجاهدین و از مؤثرترین شیوه
ها بود.
هم زمان با كوبیده شدن سپر یك وانت بار به اتومبیل مورد نظر از عقب ،بالفاصله اتومبیل دیگری راه را از
جلو سد می كند؛ ضربه نخستین ،سرنشینان و راننده اتومبیل هدف را دچار شوك و غافلگیری آنی می كند و
آنان بی آن كه فرصت تفكر و واكنش داشته باشند ،از سوی سه نفر از عوامل ترور كه در خودروی جلویی
قرار داشتند هدف قرار می گیرند؛ عوامل ترور ابتدا به راننده ایرانی مستشاران آمریكایی دستور می دهند در
كف اتومبیل بخوابد و سپس دو مستشار را به گلوله می بندند.
نكته مهم و قابل توجهی كه در این عملیات ترور حایز اهمیت می باشد این است كه عوامل ترور كیف دستی
های دو مستشار مزبور را كه حاوی اسناد و مدارك بسیار با ارزشی بوده از ماشین خارج كرده و تحویل
مسئوالن خود می دهند و آن ها نیز این اسناد و مدارك را تحویل دولت شوروی (سابق) برای جلب حمایت و
پشتیبانی آن دولت ،می دهند و معلوم می شود مجاهدین این كار را برای رضایت شوروی و همكاری با این
كشور انجام داده اند نه این كه روحیه ضد استكباری داشته باشند.
یكی از عوامل ترور این عملیات مجاهدین به نام وحید افراخته ،پس از
دستگیری در بازجویی اعتراف می كند كه اسناد و مدارك یاد شده تحویل
مقامات كا گ ب (سرویس امنیت شوروی سابق) شده است.
عملیات ترور دوم نیز كه در همان روز یعنی  60اردیبهشت  0661از
سوی تیم دیگر ترور مجاهدین صورت گرفت ،كلنل "لوئیس هاوكینز"
دیگر مستشار آمریكایی را هدف قرار داد .در ساعت شش و سی دقیقه،
این مستشار آمریكایی ،مطابق معمول از خانه خود واقع در كوچه سیمرغ
خارج شد تا با اتومبیل مستشاری به محل كار خود برود؛ دو عامل ترور
مجاهدین حدود  66متر پایین تر از خانه این مستشار آمریكایی ،راه را بر
او می بندند و متعاقب آن ،یكی از آن ها با سالح كمری "رولور" كه در
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دست داشته بر روی كلنل شلیك می كند؛ از سه گلوله ای كه به طرف كلنل هاوكینز شلیك شد ،دو تا به مغز و
یكی به سینه او اصابت كرد و وی در دم جان سپرد.

ترورهای درون گروهی مجاهدین
سازمان مجاهدین شماری از اعضای خود را به خاطر قبول نكردن مرام جدید این گروه (اسالم  -ماركسیستی)
كه از آن به عنوان التقاطی یاد می شود ،در دهه  66ترور كرد و از بین برد؛ در بخش زیر به یك نمونه از
این ترورها اشاره می شود.
"مجید شریف واقفی" عضو كمیته مركزی ،مسئول شاخه كارگری و همچنین مسئول امنیتی سازمان مجاهدین
بود كه هر ماه یك نشریه داخلی با نام "نشریه امنیتی" را منتشر می كرد؛ این نشریه تا آذر  66یكی از منظم
ترین نشریات سازمان مجاهدین محسوب می شد.
مسئولیت دیگر شریف واقفی "گروه الكترونیك" بود و با نظارت او "عبدالرضا منیری جاوید" معروف به
"خسرو الكترونیك" موفق شد بسیاری از فركانس ها و امواج مراكز امنیتی و پلیسی رژیم پهلوی را كشف و
كنترل كند .شریف واقفی از نخستین اعضای پرنفوذ این سازمان بود كه به مخالفت با گرایش های ماركسیستی
رهبران آن دوره سازمان پرداخت و زمانی كه قصد كناره گیری از مجاهدین را داشت به شكلی خونین حذف
شد.

مجید شریف واقفی روز  00اردیبهشت  0661در پی ایستادگی بر مواضع اسالمی خود و نپذیرفتن مواضع
جدید و التقاطی برخی رهبران سازمان مجاهدین به دستور سران این گروهك به شهادت رسید.
اعضای تیم ترور وی شامل وحید افراخته به همراه حسین سیاه كاله ،محسن سید خاموشی و منیژه اشرف زاده
كرمانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نام بهترین دانشگاه صنعتی ایران كه در خیابان آزادی تهران واقع است به نام
این شهید (دانشگاه شریف) مزین شد.

اقدامات تروریستی مجاهدین خلق پس از انقالب اسالمی
ورود مجاهدین به فاز مسلحانه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به صورت تدریجی و با زمینه سازی یك
ساله برای افكار عمومی صورت گرفت؛ سازمان طی یك سال جنگ روانی طراحی شده ،قصد داشت وانمود
كند این نظام جمهوری اسالمی است كه سازمان را وادار به نبرد مسلحانه كرده است.
مسعود رجوی سركرده مجاهدین همچنین تالش می كرد مطالبه حركت های قهرآمیز را به گردن بدنه سازمان
انداخته و آن را حاصل برخوردهای نظام و نیروهای انقالبی با عوامل مجاهدین نشان دهد.
هرچند بسیاری از هواداران و حتی برخی از نیروهای رده باالی مجاهدین مخالف برخورد مسلحانه بودند ،اما
سركرده سازمان یعنی مسعود رجوی برای آماده سازی هواداران خود ،آن ها را پله پله به سمت درگیری و
حركت های قهرآمیز سوق می داد ،تا نیروها خود به این نتیجه برسند كه نیاز به مبارزه مسلحانه وجود دارد.
سركرده مجاهدین چنان به درستی مسیری كه برای سازمان ترسیم كرده بود ،پافشاری می كرد كه حتی برای
سرنگونی جمهوری اسالمی یك جدول زمان بندی شده ارایه كرده بود.
رجوی مرحله اول فاز نظامی را كه از  66خرداد  0606شروع شد و تا تابستان  0600طول كشید ،مرحله
بی آینده كردن نظام نامید؛ سازمان در این مرحله قصد داشت با هدف قرار دادن مسئولین نظام و حتی مردم
عادی ثبات و آینده نظام را از بین ببرد.

فاجعه انفجار در دفتر مركزی حزب جمهوری اسالمی در هفتم تیرماه  0606كه بزرگترین عملیات تروریستی
علیه مسئولین جمهوری اسالمی ایران محسوب می شد ،نمونه ای از اقدامات سازمان در سال  0606بود؛ این
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حادثه كه در دفتر حزب جمهوری اسالمی صورت گرفت ،موجب شهادت آیت هللا دكتر بهشتی و بیش از هفتاد
نفر از مسئولین مؤثر نظام (ده ها نفر از وزرا ،نمایندگان مجلس ،معاونان وزرا و دیگر اعضای حزب
جمهوری اسالمی) شد.
"محمد رضا كالهی صمدی" نفوذی و عامل سازمان مجاهدین عامل اصلی بمب گذاری در حزب جمهوری
اسالمی است ،هرچند در اعالم های اولیه نام این فرد وجود نداشت.
كالهی صمدی در عین حالی كه تكنسین برق بود و كارهای فنی حزب جمهوری اسالمی را هم به عهده
داشت ،مسئول برگزاری جلسات این حزب هم بود و كارت های دعوت مدعوین را تنظیم و به آن ها ارسال
می كرد.
این عنصر نفوذی مجاهدین توانسته بود خودش را در میان نیروهای انقالبی حزب جمهوری اسالمی جا
بیاندازد و خود را یك نیروی مؤمن ،معتقد و انقالبی معرفی كند .كالهی پس از فاجعه هفتم تیر  0606با كمك
هم قطارانش مخفیانه از كشور گریخت.
سازمان مجاهدین به دلیل ابعاد و آثار گسترده داخلی و بین المللی در ابتدا به صورت علنی مسئولیت انفجار
حزب جمهوری اسالمی را نپذیرفت ،اما مسعود رجوی سركرده مجاهدین و موسی خیابانی قائم مقام او از این
حادثه به عنوان ضربه مهلك یاد كردند.
در اسناد و نوارهای به دست آمده از سرویس اطالعاتی حزب بعث عراق پس از سقوط صدام ،اعترافات فوق
سری مسعود رجوی و دیگر عوامل سازمان مجاهدین در پذیرش مسئولیت انجام این انفجار به طور دقیق دیده
می شود.

سازمان مجاهدین پس از این اقدام برای بمب گذاری در بیت امام خمینی (ره) در جماران توسط عامل نفوذی
دیگر خود به نام "مسعود كشمیری" تالش كرد ،اما وی پس از ناكامی در اجرای این هدف "محمد علی
رجایی" رییس جمهور و "محمد جواد باهنر" نخست وزیر را هدف بمب گذاری خود قرار داد.

14

انجمن نجات  -شماره79
حدود دو ماه بعد یعنی در بعد از ظهر هشتم
شهریور  0606نیز انفجار یك بمب قوی كه
توسط مسعود كشمیری عامل نفوذی سازمان
مجاهدین به ساختمان مركزی نخست وزیری
آورده شده بود ،باعث شهادت محمد علی
رجایی رییس جمهور و محمد جواد باهنر
نخست وزیر و همچنین بعد از مدتی
مجروحیت شدید ،سبب شهادت رئیس شهربانی
وقت شد.

ترور مسئوالن تأثیرگذار نظام همچنان ادامه داشت؛ غیر از شخصیت های سیاسی ،سازمان مجاهدین به ترور
شخصیت های برجسته مذهبی نظام نیز اقدام كرد؛ آیت هللا سید اسدهللا مدنی ،آیت هللا سید محمد علی قاضی
طباطبایی ،آیت هللا سید عبدالحسین دستغیب ،آیت هللا محمد صدوقی و آیت هللا اشرفی اصفهانی از روحانیون
نزدیك به امام خمینی (ره) رهبر كبیر انقالب اسالمی بودند كه همگی آن ها در محراب مسجد به شهادت
رسیدند و به شهدای محراب معروف شدند.
در یك مورد از جنایت های تروریستی سازمان مجاهدین در سال  00كه ایام جنگ تحمیلی به شمار می رفت،
آن ها برای مختل كردن سیستم مخابرات ،یك كامیون حامل  166كیلوگرم  TNTرا در میدان امام خمینی (ره)
تهران در مقابل مخابرات منفجر كردند كه در اثر این انفجار حفره عظیمی ایجاد شد و بیش از  06نفر از
مردم عادی كه از این محل عبور و مرور می كردند به شهادت رسیدند.
اگر چه سازمان مجاهدین هیچ گاه به هدف خود یعنی از بین بردن نظام جمهوری اسالمی از طریق حذف
فیزیكی مردم و مسئوالن سیاسی و مذهبی نرسید ،اما توانست ضربات جبران ناپذیری بر پیكر نظام وارد كند
و شخصیت های تأثیرگذار زیادی را از آن بگیرد.
در حالی كه ایران اسالمی در مرزهای خود مشغول مقابله با تجاوز ارتش صدام بود ،در داخل كشور نیز
شاهد عملیات تروریستی با رنگ و بوی سیاسی در راستای اهداف استكبار جهانی بود.
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البته ترورهای منافقین در دهه هفتاد نیز ادامه داشت و افراد به نامی همچون سپهبد علی صیاد شیرازی در
سال  0620و اسدهللا الجوردی در سال  0622در تهران توسط عناصر این گروهك تروریستی به شهادت
رسیدند.

ترورهای انتحاری مجاهدین
اگر چه در زمان كنونی مردم جهان با انفجار بمب ها به صورت انتحاری از سوی گروهك تروریستی داعش
و تكفیری ها در سوریه و عراق آشنا شده اند ،اما سابقه این گونه انفجارها به سازمان مجاهدین خلق باز می
گردد.
آیت هللا دستغیب و حجت االسالم و المسلمین سید عبدالكریم هاشمی نژاد نمونه ای از شهدای ترورهای
انتحاری سازمان مجاهدین هستند و عناصر این سازمان با قرار گرفتن در كنار این دو ،نارنجك هایی را
منفجر كرده و عالوه بر ترور این شهیدان ،باعث مرگ خود می شدند.
ترور آیت هللا سید عبدالحسین دستغیب

پس از پیروزی شكوه مند انقالب اسالمی ،آیت هللا عبدالحسین دستغیب به عنوان نماینده امام خمینی (ره) در
استان فارس و امام جمعه شیراز مشغول خدمت شد و تا آخرین روزهای عمر مبارك خود در سنگر نماز
جمعه به دفاع از انقالب اسالمی و احكام و ارزش های اسالمی و حقوق مردم ایران پرداخت؛ اقدامات انقالبی
و انسانی آیت هللا دستغیب در استان فارس مورد غضب سازمان مجاهدین قرار گرفت ،چرا كه این سازمان و
سركرده آن یعنی مسعود رجوی تاب خدمت به مردم ایران از سوی یاران و نزدیكان امام خمینی (ره) را
نداشت از این رو دستور ترور آیت هللا دستغیب از سوی سركرده سازمان مجاهدین صادر شد.
آیت هللا دستغیب در تاریخ بیستم آذرماه  0606مطابق با  01صفر  0160در شیراز هنگامی كه پیاده عازم
نماز جمعه بود به همراه  00نفر از همراهان خود به دست یكی از عوامل زن گروه مجاهدین خلق به نام
"گوهر ادب آواز" با انفجار نارنجك به شهادت رسید.
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ترور حجت االسالم والمسلمین عبدالكریم هاشمی نژاد

حجت االسالم والمسلمین عبدالكریم هاشمی نژاد در دوران رژیم
طاغوت ،در كنار حضرت آیت هللا خامنه ای و آیت هللا واعظ طبسی،
سه قطب رهبری مبارزات علیه رژیم پهلوی را در مشهد شكل داده
بود .وی  0سال در زندان بود و در این مدت (اواخر سال  )0666با
تفكرات انحرافی گروهك هایی چون مجاهدین خلق آشنا شد؛ ضمن این
كه آن ها نیز به خوبی از تفكرات هاشمی نژاد اطالع یافتند .در حقیقت
كینه های مجاهدین خلق از ایشان به همین دوران زندان برمی گردد،
زیرا هاشمی نژاد از نزدیك در زندان با نوع و طرز تلقی آن ها از اسالم آشنا شده بود؛ در واقع وی از نزدیك
انحرافات فكری آن ها را لمس كرده بود.
هاشمی نژاد پس از آزادی از زندان همواره سعی می كرد تا با نصیحت عناصر سازمان مجاهدین ،آن ها را
به راه راست هدایت كند .محبوبیت و تأثیر گذاری هاشمی نژاد پس از انقالب اسالمی در تداوم تحركات
انقالبی و در كل تثبیت جریان انقالب اسالمی برای سازمان مجاهدین گران تمام شد از این رو بود كه این
گروهك تصمیم به ترور این شخصیت مبارز و انقالبی در مشهد گرفت.
در حقیقت عناصر سازمان مجاهدین خلق در ترور هاشمی نژاد مانند بسیاری از ترورهای سال ،0606
شخصیت ها و مقاماتی را هدف خود قرار دادند كه پیش از این در محیط هایی چون زندان با آن ها آشنا شده
بودند و از نقش تأثیرگذار آنان در تداوم و تحكیم مبانی انقالب اسالمی كامالً اطالع داشتند ،كما این كه ترور
رجایی  ،باهنر و  ...به همین دالیل صورت گرفت.
باالخره صبح گاه هفتم مهرسال  0606هنگامی كه هاشمی نژاد در حال بازگشت از كالس پاسخگویی به
سؤاالت در مقابل ساختمان حزب جمهوری اسالمی مشهد بود ،یكی از عناصر گروهك مجاهدین خلق به نام
"هادی علوی فتیله چی" كه قبالً در حزب جمهوری اسالمی مشهد رخنه كرده و پس از شناسایی اخراج شده
بود ،خود را به نزدیك وی رساند و با قرار دادن نارنجك جنگی روی شكم هاشمی نژاد و انفجار آن ،این یار
امام و انقالب را ترور كرد.
در مجموع سازمان مجاهدین خلق ،پیش و پس از انقالب اسالمی هفده هزار نفر از مردم ایران و حدود
دویست نفر از مسئوالن جمهوری اسالمی را فقط به جرم انقالبی بودن و همراهی با امام خمینی (ره) و مردم
انقالبی ایران ترور و شهید كردند؛ از این رو بود كه از دهه  06مردم ایران نام مجاهدین را حذف و به جای
آن نام "گروهك تروریستی منافقین" را روی این سازمان قرار دادند.
خبرگزاری جمهوری اسالمی
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عملیات تروریستی داعش ها ِی  97سال قبل

 2شهریور؛ روز مبارزه با تروریسم در ایران
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عملیات مرصاد پاسخ روشن به علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بود.
منافقین برای قدرت با دشمنان ایران هم سازش کردند.

 6مرداد 0602

ناصر ایمانی

(تحلیل گر مسائل سیاسی)

بعد از فتح خرمشهر پیشنهادات و نظرات از سوی برخی ها مطرح شد که چرا امام دستور نمی دهند جنگ
تمام شود .آن ها می گفتند که خاک ایران تقریبا ً از دست دشمن خارج شده و این ابهام و ایراد بعد از زمان
جنگ و در شرایط فعلی به شکل شدیدتری ادامه دارد.
طرفداران این پیشنهاد ،مرحوم امام ،فرماندهان جنگ و مسئوالن سیاسی کشور در آن دوران را متهم می
کردند که 0 " :سال از  0سال جنگ را با تعداد زیادی شهید و خسارات بسیار بیهوده ادامه دادیم .در حالی که
اگر همان زمان بعد از فتح خرمشهر ما جنگ را تمام می کردیم  0سال کشور کمتر در معرض انهدام بود و
شهدای کمتری می دادیم".
به نظر من جواب این سؤال در عملیات مرصاد داده شد .یعنی جواب این سؤال را اتفاقا ً همان زمان جنگ
دادیم؛ بعد از این که ایران قطعنامه  610را پذیرفت ما شاهد آن بودیم که بالفاصله ارتش عراق به خوزستان
حمله وسیعی کرد .بعد از پذیرش قطعنامه  610و بعد از آن هم ارتش عراق که البته توسط رزمندگان ایرانی
دفع شد ما شاهد این بودیم که دست پروردگان صدام یعنی منافقین عملیات بزرگی به زعم خودشان با عنوان
فروغ جاویدان را علیه ایران راه انداختند.
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منافقین عملیات فروغ جاویدان را از خاک عراق با تجهیزات و بودجه عراقی و پشتیبانی آنان و همراهی
کشورهای غربی علیه ایران صورت دادند .عملیات مرصاد و عملیات ارتش عراق نشان داد که این تئوری که
ما بعد از فتح خرمشهر می بایست جنگ را ادامه می دادیم برنامه درستی بود .چون اگر آن زمان هم ما جنگ
را تمام می کردیم و اعالم آتش بس می کردیم همچنان که پس از قطعنامه  610اعالم آتش بس کردیم اما
عراق به این موضوع پایبند نبود .بنابراین این نکته مهمی در مورد عملیات مرصاد و شناخت دشمن است.
منافقین در واقع با عملیات فروغ جاویدان نشان دادند که برای اهداف خود که رسیدن به قدرت است حتی با
دشمنان کامالً روشن و آشکار ایران سازش می کنند و عامل دست آنان می شود.
هیچ کس در زمان  0سال دفاع مقدس این تردید را نداشت که صدام و ارتش صدام دشمن واقعی ایران هستند
که بدون دلیل به ایران حمله کردند و بخش هایی از خاک ایران را اشغال و رسما ً اعالم کردند که بخش هایی
از خاک ایران متعلق به عراق است.
منافقین حتی با صدام هم پیمان شدند .به عبارتی اطالعاتی که در سال های جنگ از وضعیت کشور و
نیروهای نظامی به صدام می دادند و در انتها به ایران نیز حمله مسلحانه صورت دادند و این نشان دهنده این
بود که منافقین کامالً یک نیروی سرسپرده و آلت دست دشمنان قسم خورده ایران است.
(رزمندگان اسالم در روز  ۵مرداد  9909عملیات مرصاد را با رمز «یا علی بن ابی طالب (ع)» آغاز
کردند و طی چندین ساعت ،صدها تن از منافقین را به هالکت رسانده و مابقی را به فرار وا داشتند).
سازمان منافقین در اصل به لحاظ مبانی فکری یک سازمان کامالً التقاطی است و این التقاط از زمان کودتای
ایدلوژیکی که در این سازمان قبل از انقالب به وجود آمد خود را نشان داد و اسم آن کودتا نیز معروف به
کودتای تقی شهرام بود و کودتای مارکسیستی که منجر به شهید شدن برخی از نیروهای مسلمان در آن
سازمان شد.
از آن زمان کامالً مشهود بود سازمان منافقین کامالً التقاطی شده است اگرچه قبل از آن هم آثار التقاط برای
کسانی که افکار این ها را شناسایی می کردند مانند شهید مطهری مشهود بود .چرا که بنیانگذاران افکار
صحیحی به لحاظ ایدئولوژیک نداشتند.
سازمان منافقین همچنان درگیر التقاط باقی ماند و حتی بعد از این که در بعد از انقالب ادعا می کردند که از
این کودتا خالصی پیدا کردند اما تاریخ نشان داد که این ظاهر موضوع است.
این گروهک یک گروهک مخوف قدرت طلب و جاه طلب است و بر اساس مبانی فکری حرکت نمی کند چرا
که اگر بر اساس مبانی ایدئولوژیک حتی مارکسیسم حرکت می کرد با دشمن ترین دشمنان ایران در آن زمان
که صدام و عراق که رسما ً خاک ایران را اشغال کرده بودند هم پیمان نمی شد چرا که آن زمان بحث روی
جمهوری نبود بلکه آن ها بر سر ایران جنگ داشتند و خاک ایران را اشغال کردند و این نشان دهنده این است
که این گروهک بسیار جاه طلب و قدرت طلب است که برای رسیدن به قدرت هر کاری را مجاز و مباح می
داند.
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ما سازمان های چپی داشتم که رسما ً چپ بودند .مانند چریک های فدایی اقلیت یا اکثریت مانند توده ای ها یا
سازمان های متعددی که قبل و بعد از انقالب به عنوان سازمان های مارکسیستی وجود داشتند اما آن ها به
طور رسمی آلت دست صدام قرار نگرفتند در حالی که منافقین به این سمت رفتند.
نسل قبلی سازمان دیگر رشد نکرد و نتوانست نسل جدیدی را پرورش دهد .به عبارتی به انقطاع نسلی رسید و
علت آن هم به دلیل وضعیت التقاطی حاکم در گروهک بود.
به هر دلیلی اگر سران فعلی گروهک منافقین از بین بروند ان شاءهللا دیگر نسل بعدی در مدیریت و
سازماندهی این گروه وجود نخواهد داشت چون سن متوسط این گروهک باالی  66سال است و هیچ نسل
جدیدی دیگر به گروهک منافقین نپیوسته است .اما اگر کسی بخواهد انقالبی و معارض با نظام جمهوری
اسالمی بوده و یا التقاطی و یا حتی دارای افکار تندروانه چپ هم باشد عضو گروهک منافقین نخواهد بود.
آحاد مردم ایران با هر گرایش سیاسی و حتی آن هایی که به انقالب اسالمی نقد دارند قطعا ً یقین دارند که این
گروهک هیچ گاه نخواهد توانست که بر ایران مسلط شود .به فرض محال اگر چنین وضعیتی پیش بیاید ما
اوالً شاهد وابستگی شدید کشور به قدرت های جهانی خواهیم بود وابستگی که رژیم شاه در مقایسه با آن ناچیز
است( .من امیدوار هستم و از خداوند طلب مرگ می کنم که آن روز را نبینم).
این گروهک به لحاظ مادی ،تشکیالتی و تبلیغاتی به کشورهای غربی وابسته است و اگر این ها بر کشور
حاکم شوند ما یک کشور کامالً وابسته بدتر از زمان شاه به قدرت های جهانی خواهیم داشت و در ثانی با
کشوری مواجه خواهیم شد که هیچ گونه آزادی حتی کوچک ترین آزادی برای مردم نخواهد بود و آنچه قبالً
در کشورهای سوسیالیستی ،کمونیستی همچون شوروی سابق حضور داشت در ایران نیز حاکم خواهد شد.
تمام کشورهایی که از گروهک منافقین حمایت می کنند به هیچ عنوان به دنبال این نیستند که گروهک منافقین
را به عنوان بدیل جمهوری اسالمی قرار دهند .آن ها می دانند که گروهک منافقین چه چیزی است و صرفا ً
هر کسی را که بتواند به تضعیف جمهوری اسالمی و یا نابودی آن کمک کند حمایت می کنند .منافقین نیز
اکنون ممکن است امکانات اطالعاتی در اختیار غربی ها قرار دهند بنابراین غربی ها تا روزی که بتوانند از
این سازمان برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند حمایت هایی را صورت می دهند اما اگر روزی بحث
تغییر نظام مطرح باشد تردیدی نکنید که گروهک منافقین برای غربی ها جزو آخرین گزینه هم نخواهد بود و
خبرگزاری فارس
آنان ماهیت این فرقه را کامالً می شناسند.
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«العراقیون فی المرصاد» کتابی است که
در سال  0601توسط جمال الخفاجی از رزمندگان
سپاه بدر عراق که در عملیات مرصاد از
رزمندگان حاضر در جبهه بود نوشته شده است و
توسط انتشارات کلمه در بغداد و به زبان عربی و
در  016صفحه منتشر شده است .اهمیت این کتاب
از این حیث است که این نخستین باری است که
یک غیر ایرانی حاضر در عملیات ،مشاهدات خود
را از عملیات مرصاد در قالب یک کتاب مستقل در
این خصوص منتشر می کند.

چارچوب تشکیالت سپاه بدر قرار گرفت و در
عملیات حاج عمران و شاخ شمیران مشارکت کرد
و در  0مرداد سال  02در عملیات مرصاد بر اثر
پرتاب یک نارنجک توسط عناصر گروهک
تروریستی منافقین ،از ناحیه دست چپ مجروح
شد .الخفاجی در سال  0600دوره دافوس (دانشگاه
فرماندهی و ستاد ارش جمهوری اسالمی ایران) را
به پایان رسانید و تا سقوط رژیم بعثی صدام ،در
تشکیالت سپاه بدر حضور داشته است .الخفاجی با
ده ماه سابقه حضور در جبهه ،از جانبازان جنگ
تحمیلی به شمار می رود.

جمال الخفاجی معروف به حاج ابوذر در سال
 0610در بغداد متولد شد ودر دی ماه سال 0600
از دانشکده علوم نظامی بغداد فارغ اتحصیل شد.
او در مرداد سال  0600و در بحبوحه جنگ و
طی یک عملیات پناهجویی جمعی ،از طریق مرز
حاج عمران – پیرانشهر وارد ایران شد .در
شهریور سال  0600به عنوان یک بسیجی در

کتاب العراقیون فی المرصاد در شش فصل نگارش
شده است .نویسنده در فصل اول و دوم کتاب
درباره ایران و جایگاه آن در فرهنگ و تمدن
بشری سخن گفته است .کما این که فصل سوم کتاب
به دوران حضور اسالم در ایران می پردازد.
فصل چهارم و پنج نیز شرحی تاریخ بر اوضاع
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ایران در دوران های صفوی تا پایان پهلوی است.
بخش اصلی کتاب در فصل پایانی آن آغاز می شود
که بیشترین حجم کتاب را شامل می شود .نویسنده
در آغاز این فصل درباره جنگ تحمیلی و سپس
تحلیل شخصیت دیکتاتور سابق عراق مطالبی را
بیان کرده است .الخفاجی پس از اشاره ای گذرا به
توافق نامه های مرزی ایران و عراق و نوع تعامل
صدام با ایرانیان مقیم عراق و شیعیان عراقی است
که به دروغ آن ها را ایرانی تبار معرفی می کردند
و در نهایت اخراج آنان از عراق به ایران می
پردازد.
در همین فصل از کتاب ،عراقی های حاضر در
جبهه و موضوع تأسیس سپاه بدر و بخش های
متعدد نظامی آن مورد بازگویی قرار می گیرد.
نویسنده پس از اشاره به عملیات هایی که نیروهای
بدر در آن مشارکت داشتند به موضوع قطعنامه
 610و آتش بس اشاره می کند و سپس موضوع
عملیات مرصاد و نقش گروهک تروریستی منافقین
را مورد واکاوی قرار می دهد.
معرفی تاریخچه منافقین و بارزترین اقدامات و
عملیات تروریستی این گروه ،توجه به مناسبات
داخلی این گروه و رفتار سرکردگان با اعضای
گروه و همچنین اشاره مختصر به جنایات این گروه
در حق ملت عراق دراین بخش مورد بحث قرار
گرفته است.
نویسنده در ادامه به آغاز عملیات مرصاد و ورود
سپاه بدر به عملیات و همچنین توانایی و امکانات

نظامی گروهک تروریستی منافقین که صدام در
اختیار آن ها قرار داده بود می پردازد .عالوه بر
این که بخشی را به حضور و جایگاه شهید سپهبد
علی صیاد شیرازی در عملیات مرصاد اختصاص
می دهد .در بخش انتهایی کتاب نیز فهرست شهدای
بدر در مرصاد که تعداد آنان  066نفر بوده است
ضمیمه شده است.
یکی از نقاط قوت کتاب ،مشاهدات شخصی
نویسنده است .ممکن است بخشی از این کتاب نیز
نقل برخی گفته شده ها باشد اما نکته قابل توجه آن
این است که نویسنده در ال به الی تشریح عملیات
مرصاد ،مشاهدات شخصی خود را به عنوان یک
رزمنده عراقی مطلع نیز آورده است .یکی از این
دست مطالب که متعلق به روزهای پیش از عملیات
مرصاد است را نویسنده این گونه نقل می کند:
«اواخر ماه ژوئن  0100زمانی که در مأموریتی
در منطقه شاخ شمیران بودیم از رادیو بغداد شنیدیم
که صدام ایران را به دلیل نپذیرفتن آتش بس تهدید
کرده است .جمله صدام این بود :منتظر می مانیم و
خواهیم دید که مجاهدین خلق (منافقین) چه خواهند
کرد و چگونه مردم ایران به آن ها خواهند
پیوست».
نویسنده برای نگارش کتاب از حدود  06منبع و
مأخذ استفاده کرده و تصاویری از عملیات و
رزمندگان عراقی و همچنین نقشه های مناطق
عملیاتی را ضمیمه کرده است.
کانون هابیلیان
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یک واقعیت تلخ در تاریخ معاصر ایران؛

داعشی داشتیم ،زمانی که داعش ُمد نبود.
با این که گروهک منافقین به لطف حمایت سرویس
های جاسوسی غربی به فعالیت خود ادامه می دهد،
اما تصویر شهادت  02هزار شهید ترور در ایران،
نمادی از جنایت این گروه ضد ایرانی است که هیچ
انگیزه ای جز از بین رفتن مردم ایران ندارد.
داعشی داشتیم ،زمانی که داعش ُمد نبود ،یک
واقعیت تلخ در تاریخ معاصر ایران است .گروه
هایی که از دل استبداد پهلوی بیرون آمده و تحت
تأثیر فضای بسته سیاسی در دهه  06۳6و ،06۳6
دست به اسلحه بردند ،کمی بعد با فاصله گرفتن از
ارزش های ایرانی و اسالمی راه به سویی پیمودند
که عاقبت آن وطن فروشی شد.
مارکسیست های ضد خلق که در روزهای ابتدایی
انقالب به ناچار خود را همراه مردم انقالبی نشان
می دادند ،پس از آن که نتوانستند انقالب اسالمی
را به انحراف بکشانند ،به نام خلق سعی کردند در
ایران ناامنی به راه انداخته و به قتل عام مردم
ایران بپردازند.
نتیجه این برادر ُکشی ،موجی از خشونت های
خیابانی بود که بنا داشت ایران را به سمت تجزیه
و جنگ داخلی ببرد.
این توطئه آن ها شکست خورد و همین امر باعث
شد تا داعشی های وطنی که هیچ ابایی در آدم کشی
و شکنجه نداشتند ،در کنار رهبر جدید خود ،صدام
قرار بگیرند.
آن ها چنان به مردم خود پشت کردند که حتی در
عملیات موسوم به فروغ جاویدان ،علیه کشور خود
جنگیدند ،در حالی که حتی ارتش عراق شکست

خود در برابر ایران را پذیرفته بود ،وارد جنگ
مسلحانه با هموطنان خود شدند.

هرچند مرصاد ،شکستی سنگین را به منافقان
داعشی تحمیل کرد ،اما این گروهک در کنار
صدام ،به شیعه ُکشی در عراق ادامه داد و با
فروپاشی رژیم بعث عراق ،منافقین با پیوستن به
افسران حزب بعث ،هسته های اولیه داعش را در
عراق و سوریه تشکیل دادند و همین امر به
تعطیلی پایگاه اشرف در عراق منتهی شد.
منافقین در تمام این سال ها از هیچ تالشی برای
فروپاشی ایران غافل نمانده اند .از ترور و بمب
گذاری و جاسوسی گرفته تا به راه انداختن میتینگ
و تجمعات سیاسی با پشتیبانی مالی تندروترین
صهیونیست های اسرائیلی و آمریکایی.
نتیجه همه این تالش ها ،منفور شدن منافقین نه فقط
در دیده مردم ایران ،که حتی در بین اپوزسیون
خارج نشین است و هشتک اخیر کاربران توئیتر
علیه مریم رجوی ،حکایت از اوج نفرت از این
تروریست ها داشت.
تحریم مردم ایران و فشار اقتصادی شدیدی که این
روزها مردم ایران تحمل می کنند ،نتیجه سیاست
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«انتقام از مردم» است که در صدر راهبردهای
داعشی های وطنی قرار دارد.

است که هیچ انگیزه ای جز شکست و از بین رفتن
مردم ایران ندارد.
سایت خبر فوری

مردم ایران می دانند که این گروهک نیم قرن است
که در حال انتقام گرفتن از مردم ایران است و به
همین خاطر هیچ پایگاه اجتماعی و محبوبیتی در
بین مردم ندارد.
با این که گروهک منافقین در سال های اخیر به
لطف حمایت سرویس های جاسوسی غربی همچنان
به فعالیت های خود در اروپا و آمریکا ادامه می
دهد ،اما تصویر شهادت  02هزار شهید ترور در
ایران ،نمادی از جنایت های این گروه ضد ایرانی

عباس عفت روش شغل :کفاش

خسرو ریاحی شغل :معلم
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آقای محمد آق آتابای و مادر گرانقدرشان

با کمال تأسف و تأثر خبر درگذشت نابهنگام خانم آی سلطان سارلی ،مادر حمید محمد آق آتابای (عضو
گرفتار در فرقه رجوی در آلبانی) ،را در تاریخ  60تیرماه دریافت کرده و در شوکی عمیق فرو رفتیم.
این مادر بزرگوار از مادران فعال در انجمن نجات نمایندگی استان گلستان بود که به غیر از ارتباط با فرزند
خواسته دیگری نداشت .او بارها و بارها برای مجامع بین المللی و ارگان های حقوق بشری و همچنین مقامات
دولت آلبانی نامه نوشت و از آنان استمداد طلبید تا موانع بر سر راه ارتباط با فرزند را برطرف نمایند.
حمید محمد آق آتابای در خالل جنگ ایران و عراق اسیر نیروهای عراقی شد.
مسئولین عراقی در هماهنگی با مجاهدین خلق ،شرایط اردوگاه را سخت و طاقت فرسا کردند .سپس مسئولین
فرقه رجوی از جمله مهدی ابریشمچی وارد شده و افرادی که جانشان به لبشان آمده بود را با وعده اعزام به
اروپا ،به قرارگاه اشرف برده و در برابر عمل انجام شده قرار دادند.
جدایی  66ساله مادر از فرزند باألخره با فوت مادر به پایان رسید ،دریغ از این که رهبران سیاه دل فرقه
رجوی امکان یک ارتباط ساده یا حتی یک نامه را فراهم نمایند.
طی این سالیان پدر و خواهر حمید محمد آق آتابای نیز به دیار باقی شتافتند و علی رغم تالش های خستگی
ناپذیر هرگز موفق به ارتباط با عزیز گرفتار خود در فرقه رجوی نشدند.
خانواده ی بزرگ انجمن نجات مصیبت وارده را به خانواده آن مرحومه ،خصوصا ً آقای محمد آق آتابای
(مسئول محترم و پرتالش انجمن نجات نمایندگی استان گلستان) تسلیت گفته و برای آن مرحومه طلب مغفرت
و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو دارد.
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دهند ،وقتی حساسیت نباشد مسئول ما برای جریان
فرقه ها قانون تصویب نمی کند .امروز فرقه ها در
محیط های مختلف خطرآفرین هستند .وقتی خأل
قانونی باشد این می شود .برخی فعاالن فرقه ای به
مراکز تصمیم گیر مراجعه و عنوان کرده بودند که
این مسأله جدی کشور نیست تا خألهای قانونی
همچنان باقی بماند .این اتفاقات نتیجه عدم حساسیت
است و فرقه ها نیز به دنبال همین مسأله هستند.

حجت االسالم سید وکیلی (محقق و کارشناس فِ َرق و
ادیان)

فرقه ها و جریان های انحرافی و همچنین جریان
های فکری اصیل ،دو جریانی هستند که در جامعه
وجود دارد:
 مبنای جریان اصیل ،اصل عقالنیت و فطرتاست که قرآن هم به آن اشاره دارد .در راستای
کمک به عقل و فطرت خداوند حجج خود را ارسال
کرد تا عقل و فطرت بشر را شکوفا کنند.
 جریاناتی ما را از مسیر عقالنیت و فطرتمنحرف می کنند ،یعنی رهبری فرقه ها همان
کاری را انجام می دهند که شیطان در مسیر
انحراف از مسیر الهی انجام می دهد.
نکته مهم در آسیب شناسی آن است که باور کنیم
فرقه ها ،خطر و آتش هستند و همان قدر که از
آتش پرهیز می کنیم باید از فرقه ها پرهیز کنیم .آن
ها برای فکر مردم ،برای کشور و ملیت ما خطر
هستند .به دنبال بهره کشی و سوءاستفاده از مردم و
ثروت ها هستند ،ملیت و دین را به نفع خودشان
جهت می دهند تا بتوانند جریان انحرافی را قوت
ببخشند.
فرقه ها سعی می کنند با ایجاد یک نوع بی تفاوتی
نسبت به خود ،در واقع بیشتر خودشان را رواج

مهم ترین عناصر فرقه ای:
 معموالً فرقه ها دارای رهبری خودکامه هستندکه مصالح خودش و فرقه را بر مصالح پیروانش
ترجیح می دهد.
 جذب شدگان فرقه ای واقعا ً مظلوم ترین ،بی دفاعترین و در واقع آسیب پذیرترین اقشار هستند و باید
به آن ها به این دید نگاه کرد که مورد استثمار
قرار گرفته اند.
رهبر فرقه معموالً از دسترس خارج است ،یا
خارج از کشور زندگی می کند یا اگر هم خارج
نیست به او دسترسی نیست .برای مثال مرکز
جریان بهائیت اسراییل است اما هیچ بهایی بدون
اجازه تشکیالت نمی تواند به اسراییل برود .یعنی
رهبر فرقه جایی رفته که از خطرات دور بماند.
فرقه ها در شرایط بحرانی خود را ناجی ملت نشان
می دهند و افرادی تحت تأثیرشان معموالً از
جوانان هستند که با تهییج هیجانات آن ها اهدف
شان را پیش می برند چون فرقه ها هیجان مدار
هستند و روی موج همین هیجان ها سوار می
شوند .آن ها قشر جوان را با وعده ساختن آینده
بهتر فریب می دهند و با شعارهایی نظیر عدالت
طلبی ،سنت شکنی و  ...جوان را جذب و مدل و
الگوی جدید را معرفی می کنند که ظاهر زیبایی
دارد اما در واقع آن جوان را برای فداکاری برای
فرقه ترغیب می کنند.
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امروز فضای مجازی (با نقاط مثبتی که دارد) به
این ماجرا دامن می زند ،برای مثال فرد فکر می
کند با گوشی تلفن همراهش از همه چیز اطالع
دارد اما در واقع مطلع نیست .از سوی دیگر هویت
او تحت الشعاع قرار می گیرد و این چنین می شود
که جریان ها و نحله های کاذب در میان جامعه
جای خود را باز می کنند.
خبرگزاری شبستان
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شایعه مرگ مریم رجوی با چاشنی کرونا
برای

دیده شدن
در ایامی که گروهک منافقین روز به روز به پایان خود نزدیک می شوند و اعضای پیر و
فرتوت سرای سالمندان آلبانی خسته از انتشار توییت های فیک و جعلی به دنبال یک دورهمی
هستند ،ویروس کرونا این دلخوشی را هم از آن ها گرفت.
چند سالی است که با دالرهای آل سعود و هزینه گزاف یک تور توریستی و تروریستی برای اندک هواداران
منافقین در خارج از کشور برگزار می شود و اکثر حاشیه نشینان ویلپنت فرانسه به نان و نوایی می رسند تا
صندلی های این همایش را پر کنند.
اتاق فکر نفاق باز هم با نشر یک خبر دروغ و با علم بر این که در داخل کشور برای کسی فعالیت های
تروریستی اش مهم نیست ،دست به خبرسازی می زند تا در قالب یک دروغ بزرگ ،این همایش ها دیده شود.
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در سال  1۳ترکی فیصل رییس سابق استخبارات عربستان با اعالم مرگ مسعود رجوی موجب شد تا تمام
رسانه های داخلی به این خبر واکنش نشان دهند تا در قبال این خبر میتینگ از رونق افتاده منافقین هم دیده
شود.
سازمان منافقین هم با بازی چند ماهه با این خبر بعد از آن که بهره برداری اش را کرد خبر مرگ سرکرده
اش را تکذیب نمود.
امسال که دیگر ویلپنتی وجود ندارد و دولت فرانسه برای حاشیه سازی منافقین اجازه برگزاری به آن ها نداده
است و ویروس کرونا هم حتی برگزاری در سالن اجتماعات سرای سالمندان آلبانی را مقدور نمی سازد،
دوباره یک خبر مرگ می تواند توجه رسانه ها را به این دورهمی مجازی جلب نماید.
خبر مرگ این بار با چاشنی کرونا برای مریم رجوی سر خط اخبار منافقین شد.
منافقین با انتشار این خبر که خوب می داند باعث شادی و شعف مردم ایران می شود تنها می خواهد دورهمی
مجازی کرونا گرفته اش دیده شود و هر سال یکی از سرکرده هایش را به آن دنیا می فرستد.
فرقه نفاق باید خوب بداند این حربه ها و فریب ها دیگر رنگی ندارد و پایانش فرا رسیده است.
خبرگزاری برنا
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مادران دیگری در کنارش قرار داشتند که هدفشان
مشترک بود .آنان نیز مصرانه خواهان پیدا کردن
و دیدار با عزیزانشان بودند.
وحدتی که در این بین بود زبانزد همگان شده بود و
با شنیدن اخبار آن خیلی از خانواده های دیگر به
وجد آمده و مشتاقانه پا به میدان می گذاشتند تا به
خواسته قلبی خود برسند.

مرحوم حاج موسی علیزاده

پدرم ثابت کرد که مردها هم
می توانند فرشته باشند.

در چهار دهه گذشته قربانیان تروریسم رجوی ضد
بشر کم نبودند و روز به روز به آمار آنان افزوده
می گشت .پدرم تعریف می کرد که با دیدن این
تعداد پدر و مادر و خواهر و برادر در پشت درب
های قلعه اشرف در خاک عراق بیشتر به شوق و
ذوق می آمده و تصمیم گرفته بود تا از خواسته
خود مطلقا ً کوتاه نیاید .وی تعریف می کرد که با
چشم خود می دیده تعداد قابل توجهی هستند که به
دنبال گم شده خود می گردند و حال که متوجه شده
اند گم شده شان در کجا به اسارت گرفته شده دیگر
از دیدار عزیزانشان یک گام هم عقب نشینی نکرده
و کوتاه نمی آمدند.

 00مرداد  0611بزرگداشت مردی رنجور بود
که با مقاومت و سلحشوری خودش حاکمان
تروریست در قلعه اشرف را به چالش کشید و
شجاعانه دادخواهی دیدار فرزندش را داشت و از
این خواسته برحق خود کوتاه نیامد و قهرمانانه از
خواسته اش دفاع نمود.
پدرم تعریف می کرد که تا فهمیده بود مرا در چه
مکانی و در کجای عراق نگه می دارند درنگ
نکرده و از همه زندگی خود دست شسته و با گام
نهادن در دیاری غریب و پر درد و رنج به دنبال
تحقق خواسته خود رفته بود .از موانعی که سر
راهش بود به سختی عبور کرد .البته در این مسیر
پر پیچ و خم و خطرناک تنها نبود ،پدران و

پدر در تعریف خاطراتش از آن روزهای پشت
درب های اشرف با چشمانی اشک بار سخن می
گفت و مرا در خودم فرو می برد .زیرا من در آن
زمانی که خانواده ها به پشت درب های اشرف
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آمده بودند فکر می کردم بهترین امکانات و پول و
رفاه در اختیار آنان قرار می دهند که با این همه
انگیزه و مشتاقانه آب و هوای مزخرف عراق را
تحمل می کنند .در حالی که بعدها متوجه شدم نه
تنها از امکانات و پول خبری نبود بلکه آنان برای
خوردن یک غذای معمولی با مشکل مواجه بودند و
چندین روز نمی توانستند به حمام رفته و استحمام
نمایند .یعنی از کمترین امکانات موجود بهره ای
نمی بردند .هر آنچه بود گرد و خاک بود و الغیر.
پدر در بیان خاطراتش می گفت خود را در
صحرای عراق تنها نیافت و با دیدن سایر مادران و
پدران دیگر شور و اشتیاق صد چندان پیدا کرده
بود تا مسیری که انتخاب کرده را طی نموده و به
سرانجام نهایی برساند.

اخیرا ً به مناسبت سالگرد فوت پدرم بر سر مزارش
رفتم .کنار قبر او نشستم و چشم به سنگ سرد
مزارش دوختم .خاطرات سالیان گذشته را مرور
کردم .در یک کالم باید به این واقعیت اذعان کنم
که:
پدرم یک قهرمان بود .او یک فرشته بود .او ثابت
کرد که مردها هم می توانند فرشته باشند.
به شدت دوست دارم تا پدران و مادرانی که هنوز
در آرزوی دیدار عزیزان و فرزندانشان هستند به
زودی موفق به دیدار نور چشمانشان بگردند و
حسرت به دل نمانند.
بخشعلی علیزاده – مرداد 77

سؤال می کردم که پدر واقعا ً هدف تان از این همه
قبول چالش های پر درد و رنج عراق چه بود؟
پاسخ می داد" :طبیعی است ،رسیدن به فرزندی که
بیش از سه دهه گم کرده بودم و نمی دانستم کجا
باید به دنبالش بگردم  ...احساس خستگی می کردم
تا این که متوجه شدم فرزندم در کجا نگهداری می
شود ،در واقع به اسارت گرفته شده بود".
در ادامه پدرم با یک حالت ذوق زده تعریف می
نمود:
"خوشبختانه این مسیر به سرانجام مفید و مثبت
خود رسید و ثمر داد و من به آرزوی دیرینه ام
رسیدم".
اگر بخواهم حاصل مسیری که پدر مرحومم طی
کرد را در کوتاه ترین عبارت عرض کنم ،این که
حضورش به من آگاهی داد ،به خودم آمده و در
انتخاب مسیر زندگیم تجدید نظر نمودم ،و سرانجام
برای این که پدرم را به آغوش بگیرم که سالیان
مشتاق دیدارش بودم از فرقه جدا شدم.
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آقای علی مرادی :اهل خرمآباد لرستان هستم .با آغاز
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در جنگ شرکت کردم و
پس از مدتی به اسارت کشور عراق درآمدم و  1سال در
اسارت بودم .به دلیل فشارهای روحی ناشی از اسارت
بسیار فرسوده شده بودم .در سال  00به منافقین پیوستم.
سازمان روی جذب افراد اسیر شده بسیار فعالیت می کرد و
از طریق جعل نامه هایی که از طرف خانواده ها به ما می
رسید فضا را به گونه ای جلوه می داد تا حصاری بین ما و خانواده های ما ایجاد کند ،به طور مثال در یکی
از نامه هایی که از ایران به دستم رسید نوشته بود همسر و برادرم به دلیل مخالفت با نظام مورد پیگرد قانونی
قرار گرفته اند و دیگر برگشت به خانواده نمی تواند حریم امنی برای ما باشد.
نمایش این صحنه از فضای خانوادگی و فضای سیاسی داخل کشور توسط منافقین ما را مصمم می کرد که
دیگر راه بازگشتی برای ما وجود ندارد و از این رو جذب سازمان منافقین شدیم به این امید که به زودی ما را
به اروپا می فرستند.
بعدها پس از انجام دادن چندین مصاحبه متوجه شگردهای سازمان برای جذب افراد شد ولی دیگر کار از کار
گذشته بود و همسرم در ایران از من جدا شده بود.
محیط سخت اسارت با فضایی که سازمان برای ما ترسیم کرده بود قابل مقایسه نبود و این امر اعتماد ما را
نسبت به عملکرد سازمان بیشتر می کرد .در آن زمان  00ساله بودم و به امید رفتن به اروپا روزهایم را می
گذراندم اما پس از مدتی که هیچ خبری در این باره مطرح نشد با پیگیری های مکرر دریافتم که سازمان قصد
اعزام ما به اروپا را ندارد و زمانی که نسبت به این موضوع قطع امید کرده بودم شست وشوی مغزی ما آغاز
شد.
رجوی دارای توهم بسیار باال با کیش شخصیتی است و این امر به وضوح در رفتارهایش دیده می شد .مسعود
رجوی به ما گفت از آنجا که شما تاکنون بر سر سفره ما بودید از نظر ایران و دیگر کشورها تروریست
خوانده می شوید و هر جا بروید شما را اعدام می کنند که در این زمینه نه تنها خود رجوی یکی از القا
کنندگان بود بلکه افراد دیگری نیز در سازمان رجوی مأمور القای چنین افکاری به اعضا بودند.
رجوی مهارت باالیی در سوءاستفاده از قرآن و مذهب داشت و این یکی از ویژگی های فرقه هاست که هر
جا مناسب با منافع روز دست به دامان ادیان و مکاتب مختلف به ویژه اسالم می شوند.
رجوی یک روز حافظ منافع فلسطین و روزی در کنار رژیم صهیونیستی بود و تضاد و تناقض در رفتار و
موضع گیری هایش به وضوح آشکار است.
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بهره گیری از زنان در جذب مخاطب و اعضا را از دیگر ویژگی های سازمان تروریستی رجوی است.
رجوی ابتدا با شعار ضد امپریالیستی زنان و جوانان را فریب می دهد .با این که در تشکیالت خود زنان رده
باال را به عنوان رهبران شورا انتخاب می کند اما در حال سوءاستفاده از آن ها است.
سرنگونی صدام موجب ایجاد فضایی آزادتر برای اعضای مخالف با عملکرد رجوی شد و پرده های
دیکتاتوری صدام اجازه نمی داد تا ما تصویر درستی از کشور داشته باشیم زیرا به ما القا کرده بودند که در
ایران هیچ نوع آزادی وجود ندارد.
با سرنگونی صدام و مالقات با خانواده ،تصویر روشن تری از ایران به ما رسید و میل خروج از فرقه در
بیشتر اعضا متجلی شد زیرا ما تا آن زمان اجازه استفاده از رسانه حتی یک رادیو را نیز نداشتیم.
در بین این تزلزل روحی و فکری عفو مقام معظم رهبری برای افرادی که در ایران شاکی خصوصی نداشتند
صادر شد که این پیام عفو موجب نجات زندگی بنده و بسیاری دیگر از اعضای دارای شرایط مشابه شد .با
انتشار این خبر منافقان ورود صلیب سرخ به اردوگاه را ممنوع کرده بودند .پس از تصمیم به جدایی از فرقه
تا چهار ماه در اسارت منافقین بودم و سپس توسط صلیب به کمپ آمریکایی ها در کنار اردوگاه رجوی رفتم
و از آنجا به ایران بازگشتم.
همزمان با بازگشت من در سال  ،06بالغ بر  066نفر از رجوی جدا شدند به ایران بازگشتند و رهبری نیز با
آغوش باز ما را قبول کردند .پس از طی مراحل مختلف و برخورداری از آزادی و حقوق شهروندی ،بار
دیگر ازدواج کردم و امروز فهمیدم که عمرم را چقدر بیهوده طی کردم و از رهبر کشورم بسیار تشکر و
قدردانی می کنم که اجازه دادند چند روز باقی عمر خود را در کشورم سپری کنم.
بنده و امثال بنده با این که سرباز این خاک بودیم  06سال تمام علیه این خاک شدیم که هنوز در پیشگاه خدا و
خودمان و رهبرمان بسیار شرمنده ایم .حضور در سازمان رجوی بهترین فرصت های زندگی را از همه ما
گرفت زیرا ما می توانستیم در آن زمان تحصیل کنیم اما از این کار نیز بازماندیم.
خبرگزاری فارس

عکس های آقای علی مرادی در اسارتگاه های ارتش بعثی
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این کتاب به کوشش بنیاد هابیلیان و در سی و دومین سالگرد عملیات مرصاد در قالب پی دی
اف منتشر شده است.
بدفرجام حاکی از آن است که  66درصد از کشته شدگان منافقین در عملیات فروغ جاویدان را
«محکومان به زندان با جرایم اقدام علیه امنیت ملی در قالب تروریسم» تشکیل می دهد که عمدتا ً
بین سال های  06تا  00از زندان های جمهوری اسالمی ایران آزاد شده بودند.
این پژوهش برای نخستین بار پس از گذشت بیش از  6دهه از عملیات مرصاد با بررسی و
تحلیل آماری صدها صفحه سند از منابع تاریخی جمهوری اسالمی ایران و مکتوبات گروهک
منافقین نشان می دهد که خیانت پیشگان و بدفرجام ها با وجود این که در سایه سار رأفت
اسالمی ،امکان زیست با حقوق شهروندی کامل در گستره سرزمینی جمهوری اسالمی را
داشتند؛ ولی قدر این گوهر گران بها را ندانستند و مجدد به گروهک تروریستی منافقین پیوستند
و در مرداد  ۷2به میهن خود حمله کردند.
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زهرا کعب فالحیه ملقب به مادر حسینی ( کرج)
مادر

محمد و فاطمه رئیسوند
محمد رئیسوند در اواخرسال  9909به طور
ناگهانی و بدون اطالع خانواده مدتی مفقود گردید.
اوایل سال  9902محمد با منزل ارتباط تلفنی
برقرار می نماید و سالمتی خود و حضورش را در
کشور پاکستان اعالم می کند.
پدرش محمودخان پس از ده سال چشم انتظاری در
فراق پسر فوت نمود.
در اواخر سال  9920با منزل شان در شهرستان
کوهدشت از توابع استان لرستان تماس تلفنی
برقرار می کند و خیلی مختصر احوالپرسی کرده و
به مادر می گوید" :مادر من در نزدیکی مرز
ایران وعراق و قرارگاه اشرف هستم و می توانی
با برادر و خواهرم فاطمه به مالقاتم بیایید".

خانم زهرا کعب فالحیه ..." :با راهنمایی و
تالش برادرم جهت اخذ گذرنامه وعزیمت به عراق
اقدام کردیم .چند ماه بعد یعنی اوایل تابستان 0602
همراه برادرم و دیگر دختر مجرد و جوانم که
فاطمه نام دارد به کشورعراق سپس قرارگاه اشرف
رفتیم و مدت  2روز آنجا بودیم .روزهای اول
نفرات سازمان با ما برخورد مناسب ،صمیمانه و
همراه با پذیرایی داشتند .هر از گاهی در ساعاتی
معین و کوتاه ،پسرم محمد را تنها و یا در مراسم
های جمعی می دیدم .در این چند روز خانم های
قرارگاه مستمر فاطمه را صدا می کردند و به اسم
تفریح تنها با خود می بردند .من و برادرم فقط به
فکر دیدار طوالنی و صحبت بیشتر با پسرم در
مورد آینده اش و این که چه زمانی به خانه برمی
گردد بودیم .یک روز محمد به من گفت مادر شما
بروید ما برمی گردیم.
روز هفتم یک نفر آمد و گفت شما باید به ایران
برگردید ما نپذیرفتیم .من سراغ محمد و فاطمه را
گرفتم .گفتند شما نمی توانید آن ها را ببینید .گفتم
باشد من با محمد صحبت کرده ام حاال اگر برای
خداحافظی نمی آید اشکال ندارد .فاطمه را صدا
کنید می خواهم او را ببینم ،او کجاست؟
مجدد پاسخ دادند که آن ها را نمی توانید ببینید و
شما باید هر چه سریع تر اینجا را ترک کنید .با
شیون و فریاد من و درگیری برادرم با چند تا از
آن ها؛ به ما گفتند اگر اینجا را ترک نکنید شما را
تحویل آمریکایی ها که حفاظت ما را به عهده دارند
می دهیم تا شما را روانه زندان کنند.
من و برادرم از حرف آن ها ترسیدیم و به التماس
و خواهش افتادیم .من مادر را با چشمی گریان و
بدون آخرین دیدار و خداحافظی با فرزندانم ،همراه
برادر مریض و سالخورده ام به زور و تهدید از
آنجا بیرون کردند .ما بی کس ،بی جا و مکان و نا
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آشنا در یک سرزمین غریب با سرافکندگی و
حقارت بدون دخترم به شهرمان برگشتیم و دیگر
هیچ.
پس از آن ،هیچ خبری از بازگشت فرزندانم و
تماسی از جانب آن ها نشد .من همیشه چشمم به در
دوخته است .پس از سال ها متوجه شدم که فریب
خورده ام و برای نجات محمد ،دخترم را نیز از
دست دادم .حال یک غم نه ،دو غم دارم و هزاران
بار خود را سرزنش می کنم که چرا با سادگی
دخترم را در دام انداختم .مجاهدین پسرم را طعمه
قرار دادند و با زور دخترم را از من گرفتند.
هرگز نه رجوی فریبکار را می بخشم و نه گذشت

می کنم .تا لحظه ای که جان در وجود من
مادراست برای نجات دخترم و در آغوش کشیدن او
تالش می کنم .به دیگر فرزندانم وصیت نموده ام،
محمد و به خصوص فاطمه را از چنگال
فریبکاران فرقه ی رجوی نجات دهند "...

تصویری غم انگیز از خانواده اعضای اسیر در فرقه رجوی
در بیابان های عراق و در جستجوی عزیزانشان
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احسان بیدی حدود  2سال قبل در عراق از سازمان مجاهدین خلق جدا شد و تالش نمود تا خود را به اروپا
برساند که در کشور مصر به زندان افتاد و باألخره با دخالت کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان به
عنوان پناهنده وارد کشور آلبانی شد .او در آلبانی انواع و اقسام فشارها که منشأ همه آن ها فرقه تروریستی
رجوی بود را تحمل نمود و حتی مورد تهدید ،آزار و اذیت مزدوران فرقه رجوی قرار گرفت اما دست از
فعالیت برنداشت و عزم جزم کرده بود تا ماهیت ضد انسانی رجوی را بر همگان آشکار سازد.

باألخره در مرداد ماه سال گذشته احسان بیدی که دارای اقامت ده ساله و اجازه کار بود توسط عناصر فاسد
در دستگاه امنیتی و دولت آلبانی بدون تفهیم اتهام به صورت غیرقانونی بازداشت شد .هدف ،اخراج وی از
آلبانی و فرستادن وی به ایران بود و تالش می شد تا احسان بیدی وادار به امضای چنین درخواستی بشود تا
به راحتی این کار انجام گردد ،اما او بیدی نبود که با این بادها بلرزد.
یک سال گذشت و موضوع احسان بیدی مورد توجه بسیاری از محافل حقوقی و حقوق بشری قرار گرفت.
فرقه رجوی در این یک فقره نتوانست توطئه خود را عملی سازد و کار برایش به مراتب سخت تر شد .دولت
آلبانی به دلیل مالحظاتی که در اروپا دارد مجبور به عقب نشینی گردید.
صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند (پنجشنبه  06مرداد مصادف با  06اوت) پلیس به او گفته
بود ،آماده باش که می خواهیم تو را آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند احسان را سوار کنند او اصرار کرده
بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم .وقتی پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل
را بیاور ولی ما ترا به اداره مرزبانی می بریم و بعد آنجا آزاد می کنیم و باید اآلن با ما بیایی! بعد از حرکت
دو اکیپ شده بودند ،اکیپی برای رد گم کنی از جاده اصلی حرکت کرده بود و اکیپ اصلی که احسان را همراه
خود داشت از یک جاده فرعی و نامعقول که تقریبا ً صعب العبور است احسان را برده بود اما نه به جایی که
گفته بودند بلکه از مسیرهای فرعی از چند شهر عبور و به مرز آلبانی با یونان برده بودند در آنجا او را از
مرز عبور داده و بعد از طی چند کیلومتر رهایش کرده بودند .دوستان آلبانیایی سریعا ً به سفارت یونان اطالع
و سفارت یونان گفته بود که این کار غیرقانونی است و ما قبول نخواهیم کرد.
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احسان بیدی خود را به منطقه بین مرزی رسانده بود و چندین ساعت آنجا بود که در آنجا از طرف تعدادی از
افراد که از جنگل های آنجا بیرون آمدند مورد حمله قرار گرفت و وسایل او غارت شد .احسان به آن ها گفته
بود هر چه می خواهید ببرید .مهم این بود که به خود احسان آسیبی نرسید .بعد از چند ساعت که پلیس یونان
حرکاتی را شروع و پلیس آلبانی هم فهمیده بود که تعدادی خبرنگار در راه هستند که از صحنه دیدن کرده و
گزارش تهیه کنند ،با مرکز تماس گرفتند که به آن ها گفته شده بود که او را برگردانید و به او بگویید که
اشتباه شده است .فردای آن روز احسان را به تیرانا برگرانده و آزاد کردند.
یک بار دیگر توطئه فرقه رجوی در رابطه با اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی نقش بر آب شد و
این بار هم تیرش به سنگ خورد و بور و کور سر جایش نشست.
فرقه رجوی در این سالیان همیشه تالش نموده به هر شکلی به منتقدین خود در کشورهای اروپایی ضربه بزند
و یا آنان را به سکوت بکشاند ،برای این کار از هر ترفندی استفاده کرده و تا توانسته با تهمت و افترا و
دروغ و شانتاژ به هر خس و خاشاکی چنگ انداخته ،حتی در پاریس سگ های ولگرد خود را برای سرکوبی
منتقدینش فرستاد که موجب زخمی شدن تعدای از منتقدین شد ،یا در برابر چشمان مردم بروکسل در مقابل
اتحادیه اروپا اوباش خود را برای سرکوبی تعدادی از جداشدگان فرستاد که باز هم تعدادی از اعضای زخمی
شدند و این در حالی بود که مریم رجوی در لحظه حمله اراذل و اوباش اش در ساختمان اتحادیه اروپا حضور
داشت .این عمل غیرانسانی باعث تعجب مردم اروپایی حاضر در صحنه شد و البته با آبروریزی فرقه رجوی
پایان یافت .تمام این اعمال غیرانسانی و فاشیستی به این دلیل بوده و هست تا مخالفان خود را به سکوت کشاند
و بر مناسبات درونی و روابط غیرانسانی تشکیالتش سرپوش گذارد.
جریان مذکور که برای آقای احسان بیدی با همکاری اداره امنیت و پلیس خریداری شده ی آلبانی اتفاق افتاد
مطمئنا ً آخرین دسیسه علیه جداشدگان و منتقدین این فرقه نخواهد بود .فرقه رجوی بایستی از این شکست
عبرت بگیرد و بداند آن دورانی که فرقه رجوی در اوج بود گذشته و حباب فرقه توسط همین جدا شدگان با
افشاگری بی امان و پرده برداشتن از مناسبات و تشکیالت غیرانسانی ترکیده و امروز فرقه ی به گل نشسته به
غیر از کوزه ی شکسته چیزی در بساط ندارد .در ضمن این را بایستی بداند که آلبانی ،عراق دوران صدام
نیست که بتوانند هم بر اعضای خود و هم مردم آن کشور حکومت کند ،اگر چه آلبانی کشوری فقیر است و
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فرقه می تواند با پول بعضی از مشکالت خود را حل کند اما به هر حال کشوری در قاره اروپاست و دست از
پا خطا کردنش قیمت دارد.
بعد از ماجرای فوق الذکر ،نماینده ای از جانب بیدی در گفتگو با اگزیت  Exit Newsگفت که او مأمور
ایران نیست و اقدام به اخراج و در نتیجه “به خطر انداختن جانش” به این خاطر است که وی از اردوگاه
مجاهدین خلق خارج شده است.
سپس هماهنگ شد که احسان بیدی ساعت  00در هتل بین المللی تیرانا کنفرانس مطبوعاتی برگزار کند تا
تالش نماید که از خود رفع اتهام کند ،اما این هتل در آخرین دقیقه با استناد به دستور پلیس برنامه را لغو کرد
و گفت که این امر به دلیل پروتکل های مربوط به کوید –  01بوده است.

کنفرانس در بیرون از هتل و در فضای باز انجام شد .در این کنفرانس آقایان حسن حیرانی ،دکتر اولسی
یازچی ،احسان بیدی ،کوجتیم جوزی نماینده پارلمان آلبانی و رئیس حزب محافظه کار ملی آلبانی و جرجی
تاناسی شرکت داشتند.
آقای محمد تقی بیدی پدر احسان پس از ارتباط های
تصویری با فرزندش و اطمینان خاطر از سالمتی اش طی نامه
ای به وزیر کشور آلبانی ،در خصوص خطرات و دسیسه های
فرقه رجوی علیه فرزندش در آینده هشدار داد و از وزارت
کشور تقاضا نمود به وی اجازه ی دیدار با فرزندش در کشور
آلبانی و یا کشوری ثالث بدهند تا بتواند احسان را بار دیگر
درآغوش بکشد.
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تعارض ایدئولوژیک :سازمان مجاهدین خلق
ایران هنوز هم اصرار دارد تا خود را واجد بینشی
توحیدی و به عنوان سازمانی اسالمی  -سیاسی معرفی
کند و هنوز هم آیه ای از قرآن را بر فراز پرچم خود
حفظ کرده است  -و فضل هللا المجاهدین علی القاعدین
اجرا ً عظیما ً  -ادعایی که راهبرد سرنگونی طلبی،
اصالتش را سخت به تردید می برد .البته شاید تأکید
سازمان بر هویت اسالمی و اعتقادی اش ،نوعی
مرزبندی تاریخی با جریانی است که در سال 06۳۳
مارکسیست شد و بیشتر حاوی ابعادی سیاسی است تا
طرح مبانی معرفت شناختی.
...سازمان از یک سو همچنان خود را مقید به مرام اسالمی می داند ،اما از تعهد به ادبیات قرآنی سر باز می
زند و راه خودش را می رود .ادبیات خشن ،تهاجمی و افتراآمیز سازمان به مخالفان سیاسی اش ،بیشتر به
سنت احزاب چپ از نوع استالینی می ماند .به کارگیری سخاوتمندانه اصطالحات و تعابیر دینی و ارزشی در
مواضع سیاسی نیز اصوالً روشی بنیادگرایانه است و نه لزوما ً انقالبی و در تقابل آشکار با دستورات اکید
قرآن قرار دارد:
ای ایمان آورندگان ،هرگز نباید گروهی دیگر را مورد تمسخر قرار دهید .از یکدیگر عیب جویی نکنید و به
القاب زشت یکدیگر را خطاب نکنید .یادکردن [مردم] به زشتی ،پس از آن که ایمان [آورده اید] بد رسمی
است و آنان که توبه نکنند ،ستمگرند( .حجرات ،آیه )00
منطق قرآن ،حتی دشنام به بت ها را نیز بر نمی تابد:
به معبودانی که به جای خدا به نیایش می خوانند ،دشنام ندهید که آنان هم با انگیزه تجاوز [از حق] و از سر
جهالت ،خدا را مورد ناسزا قرار دهند( .انعام ،آیه )060
قرآن مجید حتی با آن که تصریح بر طغیان گری فرعون دارد ،اما به موسی (ع) توصیه می کند که با او به
کالم نرم سخن گوید تا مگر مؤثر باشد.
خطاب به موسی و هارون :به سوی فرعون بروید که سر به طغیان برداشته است و با نرمش با او سخن
گویید ،بسا که بپذیرد و یا از خدا بترسد( .طه ،آیات  ۳6و )۳۳
این توصیه حکایت از بینشی امیدوار به نفس بنی آدم دارد که حتی فرعون نیز می تواند در معرض بازگشت
و اصالح قرار گیرد .ادبیات تحقیرآمیز سازمان نسبت به مخالفانش ،لزوما ً محدود به منتقدان بیرون از سازمان
نیست و بلکه بسیاری از اعضای پیشکسوت و با سابقه سازمان که مشی و فرزانگی رهبری سازمان را به نقد
کشیده اند نیز از این تعابیر بدگویانه مصون نمانده اند .اطالق واژگانی مانند «بریده»« ،سرکرده»« ،عامل»،
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«مزدور»« ،جنایت پیشه» و ...به منتقدین رهبری و مخالفان قرائت رسمی سازمان از مبارزه ،ضمن آن که
آشکارا نوعی رفتار واکنشی به نظر می رسد که تحت تأثیر ادبیاتی است که او را «منافق» می نامد ،حکایت
از بینشی مطلق گرا و مأیوس از اثرگذاری بر افکار و باورهای مخالفان و دگراندیشان دارد.
تأکید بر سرنگونی خواهی و اوجب واجبات دانستن تغییر حکومت و ارتقای آن به مثابه یک اصل راهبردی،
دقیقا ً در تعارض با بینش توحیدی قرآن و جهت گیری بعثت انبیا دارد .قرآن ،برانگیختن مردم به قیام برای
عدالت را جهت گیری اساسی بعثت برمی شمارد و نه سرنگونی فرعون ها و نمرودها و قارون ها را .هر
قیامی که به سوی عدالت و کرامت بشر باشد ،توحیدی است .عدالت امری ایجابی است و سرنگونی ،سلبی.
سرنگونی ممکن است نتیجه قیام باشد ،اما نه هدف و جهت گیری آن« .رسوالن خویش را با نشانه های
روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان [تشخیص حق از باطل] نازل کردیم تا مردم را به قیام برای
عدالت برانگیزانند – .لیقوم الناس بالقسط ( -حدید ،آیه )0۳
راهبرد اساسی سرنگونی طلبی سبب می شود که در سازمان ،همه چیز و هر آرمان و عملی در ذیل آن قرار
گیرد و تعریف شود.
سایت تاریخ ایرانی

خسرو بلوچ ارباب هم از فرزندان ساده و فریب خورده ی بلوچستان است که فرقه رجوی در سال 0600
او را با فریب کاریابی در اروپا از خانواده اش ربودند و به اشرف در عراق منتقل کرد.
مادر رنجدیده ی خسرو بلوچ ارباب علی رغم ناتوانی های ناشی از کهولت سن پنج مرحله به عراق رفت تا
شاید بتواند با پسرش مالقات کند .اما این فرقه پس از گذشت بیش از 00سال از ربودن خسرو ،هیچ گونه
امکان مالقات و حتی تماس تلفنی برای این مادر و فرزند فراهم ننموده است.
انجمن نجات سیستان و بلوچستان
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خانم گیتی زردشتیان مادر روزبه عطایی

آقای روزبه عطایی (اسیر در فرقه رجوی)

دلنوشته خانم زردشتیان در دوری از فرزند اسیرش روزبه عطایی
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مجاهدین خلق« :تروریست های خوب»
سازمان مجاهدین خلق ایران در حالی خود را جنبش سیاسی چپ گرا معرفی می کند که مدت هاست به یک
کیش شخصیت حول رهبر این گروه ،مریم رجوی ،تبدیل شده است.

مجاهدین خلق در دهه  01۷6ایجاد شد .در دهه  0126اعضای آن چندین اقدام تروریستی علیه آمریکایی ها
در ایران ترتیب دادند .آن ها ابتدا در سال  0121از انقالب اسالمی حمایت کردند؛ اما سپس با روحانیت
اسالمی مخالفت کردند و کارزار ترور را آغاز کردند.
از جمله قربانیان ترور مجاهدین خلق ،محمدعلی رجایی ،دومین رئیس جمهور ایران و محمدجواد باهنر،
نخست وزیر ،در سال  0106بودند .در مجموع ،ده ها نفر از مقامات عالی رتبه ایرانی به دست اعضای
مجاهدین خلق کشته شدند.
در جریان جنگ ایران و عراق ،مجاهدین خلق با خیانت به ایران ،همراه با صدام حسین و در جبهه او جنگید.
پس از حمله آمریکا به عراق در سال  ،0666اعضای مجاهدین که در پایگاهی در عراق مستقر بودند ،تحت
حفاظت آمریکایی ها قرار گرفتند.
ایاالت متحده از سال  0112تا  0600گروه تروریستی مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریستی به
رسمیت می شناخت .در سال  ،0661مؤسسه رند در گزارشی که به سفارش دولت آمریکا تهیه شده بود،
اعالم کرد« :مجاهدین خلق حائز بسیاری از خصوصیات متعارف یک فرقه ،مانند نظارت شدید بر نیروها،
مصادره دارایی ها ،کنترل جنسی (از جمله طالق اجباری و ممانعت از ازدواج) ،انزوای عاطفی ،کار
اجباری ،ممانعت از خواب ،بد رفتاری جسمی و محدودیت خروج است».
در سال  ،0600سیمور هرش ،روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر ،افشا کرد فرماندهی عملیات ویژه آمریکا
بین سال های  066۳تا  ، 0661یعنی زمانی که مجاهدین خلق در ایاالت متحده یک سازمان تروریستی
محسوب می شده است ،به شبه نظامیان این گروه آموزش نظامی می داده است.
در سال  ،060۷ایاالت متحده هزینه جابجایی سه هزار عضو مجاهدین خلق را از عراق به آلبانی ،کشوری
در شبه جزیره بالکان با سرسپردگی کامل به واشنگتن ،پرداخت.
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی سابق رئیسجمهور آمریکا و رودی جولیانی ،دوست نزدیک و وکیل شخصی
ترامپ ،در موقعیت های مختلف به رهبری مجاهدین خلق مشاوره می دادند.
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گروه تروریستی مجاهدین خلق شبانه روز مشغول جنگ اطالعاتی علیه ایران هستند ،احتماالً از جانب دستگاه
اطالعات آمریکا .با این حال ،پروپاگاندای مجاهدین خلق نه تنها ایران بلکه ایاالت متحده را نیز هدف قرار
داده است .این تشکیالت با البی گری خود شدیدترین سیاست ها را علیه ایران اعمال می کند.
«حشمت علوی» 9ساخته و پرداخته چنین تشکیالتی است :گروهی از فعاالن رسانه ای مجاهدین خلق که با
نام مستعار مطالبی را برای رسانه هایی همچون فوربز ،دیپلمات ،هیل ،دیلی کالر ،فدرالیست و نسخه انگلیسی
وب سایت العربیه نوشته اند .از یکی از مقاالتی که توسط این تیم نویسندگان نوشته شده ،توسط کاخ سفید برای
توجیه تحریم های جدید ضد ایرانی استفاده شد.
همچنین اطالعاتی وجود دارد مبنی بر این که مجاهدین خلق به رودی جولیانی پول پرداخت کرده اند.
گروه تروریستی مجاهدین خلق و تشکل وابسته به آن ،شورای ملی مقاومت ایران ،آشکارا از تغییر نظام در
ایران حمایت کرده اند و قول ایجاد دموکراسی و حاکمیت قانون را داده اند؛ این در حالیست که درون خود
مجاهدین خلق ،یک نظام تمامیت خواه به معنای حقیقی وجود دارد و اعضای فرقه تحت کنترل مداوم رهبری
هستند و کل زندگی آن ها برایشان برنامه ریزی می شود.
 ...آمریکا هیچ احساس شرمی در استفاده از سازمان هایی که ساختارشان مطابق اصول دموکراسی یا کرامت
انسانی نیست ،ندارد و منافقانه ادعا می کند که برای حقوق بشر می جنگد.
این واقعیت که ایاالت متحده بهترین دوستان خود را در سه حوزه از مهم ترین مناطق ژئواستراتژیک جهان
را از میان فرقه های اقتدارگرا انتخاب کرده است ،گویای مسائل زیادی درباره خود رهبری آمریکاست .از آن
این نکته استنباط می شود که تنها فرقه گرایان مغزشویی شده هستند که می توان از آن ها برای قابلیت مقابله
با حکومت های مستقل مانند ترکیه ،ایران و چین استفاده کرد .از سوی دیگر ،معموالً فرقه گرایان مایل به
انجام هر کاری هستند و درخواست کمک آمریکایی ها از آن ها ،نشان خطرناکی است.
هرچند همکاری با فرقه ها یک شمشیر دو لبه است .از یک سو آن ها ابزاری برای امپریالیسم آمریکا هستند؛
اما از سوی دیگر ،البی گری ،رشوه دادن به مقامات ،فعالیت رسانه ای ناسالم و پر و بال دادن به "به
اصطالح کارشناسان فرقه ها" ،عوامل تعیین کننده سیاست آمریکاست که هم راستا با خط مشی این فرقه
هاست.
 ...واشنگتن چنانچه به همکاری خود با فرقه ها ادامه دهد ،سرنوشتش شبیه آن کسی خواهد بود که سگی را
برای حمله به دیگری تربیت می کند ،اما آن سگ سرانجام پای صاحبش را می گیرد.

سایت راه نو به نقل از (پایگاه خبری یونایتد ورلد اینترنشنال)

9

 حشمت علوی برای بسیاری از فعاالن توییتری نامی آشناست ،وی یک تحلیلگر حامی جنگ و تحریم است که مقاالت زیادی را منتشر کرده و درتوئیتر فعال است.

اکنون مشخص شده است که چنین فردی وجود خارجی ندارد و در حقیقت گروهی از منافقین در آلبانی در حال مدیریت این حساب کاربری هستند.
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سید اسدهللا الجوردی از جمله افرادی بود که با تحمل رنج های فراوان در دوران ستم شاهی که باعث
آسیب های جسمانی زیادی نیز بر وی شده بود ،هرگز لب به اعتراف نگشود و بر همین اساس وی را "مرد
پوالدین زندان ها" لقب دادند .وی بعد از انقالب هم علی رغم این آسیب ها دست از کار و فعالیت برنداشت و
با زحمات شبانه روزی خود در جهت استقرار و اعتالی نظام جمهوری اسالمی قدم برداشت .او در اوایل
انقالب در سمت دادستانی در برخورد با گروهک هایی همچون فرقان ،منافقین ،پیکار و  ...به خنثی سازی
توطئه ها و جنایات آن ها پرداخت و توانست با بصیرت و مدیریت بی بدیلی که داشت این حوادث را از سر
نظام نوپای اسالمی بگذراند .شهید الجوردی پس از دادستانی با وقفه ای حدودا ً پنج ساله به ریاست سازمان
زندان ها منصوب شد و فصل جدیدی را در این حوزه گشود که آثار و برکات آن همچنان باقی است .سرانجام
در اول شهریور  0620در حالی که وی دارای هیچ گونه پست و سمت دولتی نبود و در بازار به کسب
روزی حالل می پرداخت توسط دو نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین مورد سوءقصد قرار گرفت و
به فیض شهادت نائل شد.

شهید الجوردی خطوط سیاسی و انحرافی را خوب می
شناخت و اطالعات وافری نسبت به جریان های انحرافی و
اسالم ناب داشت و به همین دلیل هیچ وقت کاله سرش نمی
رفت .او یکی از مبارزان به نام بود .سخت ترین شکنجه
های ساواک را به خاطر دفاع از اسالم و روحانیت تحمل
کرد .اسالم مد نظر او هم اسالم ناب و همان اسالمی بود که
پرچمدارش شخصیتی مثل امام خمینی بود....
تبیین مواضع اسالم و تالش برای هدایت فریب خوردگان از
سوی شهید الجوردی محدود به زندانیان زندان اوین نبود؛ با
توجه به اشرافی که نسبت به جریان نفاق داشت در بازدید
از زندان های مختلف با زندانیان این گروهک ها گفت و گو
می کرد تا بتواند آن ها را به راه حق بازگرداند....

شهید الجوردی شناخت عجیبی از جریان نفاق داشت و با همین شناخت خیلی از منافقین براساس استدالل های
الجوردی از نفاق بریدند ،نه بر اساس حکم دادگاه .استدالل های الجوردی به قدری قوی بودند که بسیاری از
آن ها بریدند و وقتی بریدند شهید الجوردی قاطع ایستاد که این ها دیگر نباید در زندان باشند .حتی تعدادی از
آن ها به جبهه رفتند و شهید شدند ...تعدادی از اعضای گروهک فرقان واقعا ً بریده شدند و یکی دو نفر از آن
ها محافظ خود الجوردی شده بودند....
یکی از کارهایی که شهید الجوردی کرد ،این بود که منافقین را از خانه های تیمی بیرون کشید .او به همه
بنگاه ها اعالم کرد که اگر شما به این ها خانه بدهید و مشخص شود که این ها در خط نفاق هستنند ،حکم شما
مانند حکم آن هاست .این باعث شد که گزارش هایی آمد و خیلی از آن ها دستگیر شدند و بخش بزرگی از
خانه های تیمی از این طریق لو رفت ...یکی از دالیل عمده موفقیت شهید الجوردی پشتیبانی مردم بود.
بیشترین شهید در رابطه با جریان نفاق را مردم تهران دادند و بی رحمانه به مردم تهران حمله می کردند؛ اما
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محکم پشت سر انقالب و امام ایستادند و این جریان را ریشه کن کردند .این توطئه خیلی سخت تر از جنگ و
خیلی خطرناک بود....
ایشان در زمانی که دادستان بودند همه پاسدارها را از اطراف خودشان رد کرده بودند .ایشان نوشته بودند بنده
خودم پاسدار هستم و حضور پاسدارها را برای حفظ جان نمی پذیرم....
در یک مورد مادر یکی از منافقین ضمن مالقات با شهید بهشتی مدعی شد که در زندان اوین آقای الجوردی
ناخن های پسر من را کشیده اند و مدعی بود در زمان مالقات از پشت شیشه دستان خون آلود پسرش را دیده
است! شهید بهشتی شخصا ً جلسه ای در زندان تشکیل داد ،مادر آن منافق و خود زندانی و مسئولین دادگاه
انقالب اسالمی و شهید الجوردی و سایر افراد را گرد آورد و با مقابله کردن رفتار منافقانه افراد مشخص شد
تمام گفتارها و رفتار زندانی کذب است این منافق در سالمت کامل قرار داشته و هیچ آسیبی به او نرسیده است
و این رسیدگی شخصی شهید بهشتی در مسائل و ادعای مردم موجب آشکار شدن توطئه علیه انقالب می شد.
در شرایطی که در خیابان های تهران و دیگر کالنشهرهای کشور ،تیم های ترور منافقین روزانه ده ها انسان
بی گناه را تنها به جرم داشتن ظاهری متدین و یا پوشیدن لباسی که نشان سپاه و جهاد را داشت و یا الصاق
عکسی از رهبر فقید انقالب بر دیوار مغازه ای یا به روی طلق موتورسیکلتی ،به خاک و خون می کشیدند و
داعش گونه در مواردی آن ها را مثله و به طرز جنون آوری قطعه قطعه می کردند ،شهید الجوردی و یاران
همراهش با اتکای الهی و با عزمی راسخ و ایمانی سرشار از عشق به امام و امت در کمترین زمان ممکن و
با اقل امکانات به مقابله با آنان برخاست و با تیزهوشی و پشتکار ریشه جریان نفاق را در جمهوری اسالمی
نوپا خشکاند .به گونه ای که رهبری جریان نفاق ناگزیر شد مفتضحانه خاک مقدس و گلگون ایران اسالمی را
به سوی غرب ،یعنی همان کعبه آمالش ترک کند.
بُعد دیگر خدمت شهید الجوردی در دوره دادستانی انقالب اسالمی مرکز ،نقش هدایتگر و بسترساز ایشان
برای توبه رده های میانه و هواداران خرده پای منافقین بود .او تمام وقت و انرژی خودش را وقف هدایت و
بازگشت افراد فریب خورده می کرد و گاهی یک هفته و حتی بیشتر در اهتمام به این امر به خانه اش نمی
رفت و شب و روز در کنار آن ها با بحث و استدالل منطقی به گفت و گو می نشست .او به این کالم نورانی
اس َجمیعًا».
وحی ایمان داشت که « َو َمن أَح َیاهَا فَ َکاَنَّ َما أَح َیا النّ َ
شهید الجوردی یکی از ارکان مدیریتی خود را در سازمان زندان ها پرهیز از خشونت علیه زندانیان قرار
داده بود و به طور رسمی اعالم کرده بود هیچ نگهبان و هیچ پاسداری حق ندارد به حریم شخصی یک زندانی
تجاوز کند .چنانچه بدرفتاری یکی از پرسنل مشاهده می شد به دلیل حساسیت باالی شهید الجوردی ،شخص
خاطی بالفاصله به دادگاه ذی صالح معرفی می شد و به کیفر اقدامات خالف اداری اش می رسید .شهید
الجوردی در بسیاری از مصاحبه های تلویزیونی هم که از ایشان باقی است بر هم همین موضوع تأکید داشت
که هدف نظام در برابر جنایات دشمنان داخلی و خارجی هرگز انتقام جویی از مجرم نبوده و به عبارتی
بازگشت دوباره افراد ،مد نظر قرار داشته است....
یکی از کسانی که در جمهوری اسالمی قبل از همه نه بعد از انقالب و بعد از روشدن دست آن ها بلکه قبل از
زندان ،از اول تشکیل سازمان منافقین ،آن ها را شناخته بود که آن ها مسلمان نیستند ،آقای الجوردی بود....
موقعی که مجاهدین خلق زندانی در آستانه پیروزی انقالب از زندان آزاد شدند و پرچم خود را با آیه «فضل
هللا المجاهدین و  »...در راهپیمایی ها باال بردند ،اکثر مردم نسبت به آن ها حسن نظر داشتند ،اما افراد
بصیری چون شهید هاشمی نژاد فریاد می زدند که گول این ها را نخورید ،این ها منافق هستند .ایشان در
زمانی این حرف را زد که هنوز آن ها چهره واقعی خود را نشان نداده و وارد فاز نظامی نشده بودند ،اما
امثال ایشان مطالعات کافی درباره منافقین داشتند و سال های سال از نزدیک آن ها را می شناختند .شهید
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الجوردی هم از سال های زندان آن ها را می شناخت و می دانست که یک جریان مارکسیستی با پوشش
اسالمی است .امام می فرمودند اگر من حتی یک درصد احتمال هدایت در آن ها می دیدم ،به جای این که آن
ها بگویند می خواهند به دیدن من بیایند من خودم نزد آن ها می رفتم.
شهید الجوردی تقریبا ً تمامی آثار آن ها را عمیقا ً مطالعه و عملکرد آن ها را در زندان با دقت مشاهده کرده
بود و بنابراین دیدگاه آنان را نسبت به اسالم ،روحانیت و شخص حضرت امام می دانست .او درباره گروه
فرقان هم بینش عمیقی داشت ،در حالی که این گروه قبل از انقالب ،دست کم نمود بیرونی بارزی نداشت.
فرقان از نظر فکری مثل منافقین بود ،اما انسجام و سازماندهی آن ها را نداشت ،به سرعت و قبل از این که
فجایع بیشتری را به بار بیاورد ،ریشه کن شد .شهید الجوردی با سازمان های چپ متعددی هم که بعد از
پیروزی انقالب فعال شده بودند ،سریع و به موقع برخورد کرد.
شهید الجوردی معتقد بود که توبه منافقین ،تاکتیکی است و آن ها طوری شست و شوی مغزی شده اند که
امکان توبه واقعی ندارند یا کمتر این امکان را پیدا می کنند .کما این که دیدیم برخی از کسانی که توبه کردند،
همان هایی بودند که باز اسلحه به دست گرفتند.
هیچ دادستانی به خود زحمت بحث با متهم را نمی دهد ،ولی شهید الجوردی وقت می گذاشت و با آن ها
صحبت می کرد ،اما در مورد اعضای گروه فرقان معتقد بود که این ها هنوز مثل منافقین متصلب نشده اند و
امکان بازگرداندن آن ها هست ،کما این که بسیاری از آن ها برگشتنند و سران این گروه بیشترین ضربه را از
ناحیه همین کسانی خوردند که متوجه شدند سران و رده های باال ،چه بالیی بر سر آن ها آورده اند .آن ها به
شکلی جدی و همه جانبه در ریشه کنی فرقان شرکت کردند .برای شهید الجوردی دست یابی به ریشه های
نفاق مهم تر از دستگیری سمپات ها و اعضا بود .او معتقد بود باید فساد را به شکل ریشه ای حل کرد و این
جز با موشکافی و واکاوی دقیق ،عمیق و گسترده – که در دوره ایشان شکل گرفت – میسر نبود .واقعیت این
است که با وجود اهمیت کار قضایی در آن مقطع ،جنبه اطالعاتی موضوع مهم تر بود.
شهید الجوردی با توجه به صبوری و تحمل و بردباری همراه با بینش سیاسی و اجتماعی فوق العاده باال ،به
گونه ای بود که واقعا ً ساواک را عاجز کرده بود .هنگامی که او را دستگیر کردند و به زندان بردند ،اولین
کسی که منافقین را شناخت ،ایشان بود .می گفت« :این ها هرجا از نظر تاکتیکی اقتضا کند ،نماز می خوانند
و اگر اقتضا نکند ،نماز نمی خوانند».
کسانی که انگیزه ضدیت با اسالم ،انقالب و والیت را دارند از هر فرصتی که بتوانند برای ضربه زدن
استفاده می کنند و شهید الجوردی در آن شرایط که مسئولیتی نداشت آسیب پذیرترین بود .پس از کنار رفتن از
مسئولیت سازمان زندان ها که هیچ مسئولیت دیگری را نپذیرفت و با دوچرخه به مغازه اش در بازار می
رفت ،به او گفتند" :این کار خیلی بی احتیاطی است ".گفت" :باشد ".گفتند" :دشمن دنبال شماست ".جوابی داد
که از روحیه باالی او حکایت می کرد .پاسخ داد" :منافقین و دشمنان کوچک تر از آن هستند که بخواهم از آن
ها بترسم .من نباید از آن ها بترسم".
برداشت از :کتاب دیده بان انقالب
تألیف :مؤسسه راهبردی دیده بان
انتخاب و تنظیم مطالب فوق :عاطفه نادعلیان
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مهری ،ناهید ،محمود جان (سعادت)،
مرا فراموش نکنید ،یک تماس ،یک ایمیل ،یک ارتباط !
من مطمئنم شما مرا فراموش نکرده اید.

امروز من با انواع بیماری ها مثل سرطان و دیابت درگیر هستم،
من یک مادر رنج کشیده و چشم به راه بیشتر نیستم.
چرا فرزندان من حق تماس با مادر پیرشان را ندارند؟
حمائل غنی زاده – تبریز
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E.MAIL:info@nejatngo.org
WWW.NEJATNGO.ORG

14145/119 : صندوق پستی
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