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  06در دهه  نیمنافق یستیمهلک سپاه پاسداران به گروهک ترور های ضربه

 

مند و   نظام ،یانقالب ی، اقدامات نهادها06دهه  نیآغاز یها در سال  نیسازمان منافق یها  اتیعمل نیاول یدر پ

به  سمیکرد و برخورد با ترور دایمحارب انسجام پ یها  گروه هیعل یاطالعات یها  تیشد، فعال افتهی سازمان 

( که تا آن مقطع نیخلق )منافق نیمجاهد انزمان به بعد، سازم نیسرعت در دستور کار قرار گرفت و از ا

  شدن اقدامات ارگان کند با هماهنگ  یریناپذ و جبران  نیتوانسته بود کشور را متحمل خسارات سنگ یزمان

  تهیواحد اطالعات سپاه پاسداران، کم یروهایافول قرار گرفت و ن ریدر مس ،ییو قضا یتیامن ،یانتظام یها

  کامالً هماهنگ، همه یتیدر وضع 0606انقالب از اواخر سال  یدادستان تو گروه ضرب یانقالب اسالم

 آن را بر هم زدند. یخارج انیسازمان و حام یها  ها و محاسبه  معادله

ها در هر مرحله   ضربه نیشد. ا یاتیبه فواصل سه ماه از هم عمل یمیت یها "ضربات مهلک" به خانه  نیا

تر  کشتار سازمان را نسبت به قبل مستهلک  نیسازمان شد و هر بار ماش یها  از بخش یکی یمنجر به فروپاش

و  یبخش اجتماع ت،یمرکز بیرتبه ت ،یاسالم یجمهور یتیامن ینهادها یها کرد. ضربه   یتر م و ناتوان 

 ریدستگ ایداخل کشور کشته  یها  ستیاز ترور یادیآن تعداد ز یبخش روابط سازمان را هدف گرفتند که ط

 شدند.

 

 09مرداد  96 ضربه

کننده  تیـ به عنوان مرکز هدا یو ضربه به بخش اجتماع 0606سازمان در بهمن  تیضربه به مرکز یپ در

 یاسالم یجمهور یتیو امن یاطالعات یروهاین ی، با هماهنگ0600 بهشتیسازمان در ارد یترور و بدنه نظام

 ستیترور یو اعضا ااز کادره یضربه رفت و جمع ریبخش روابط سازمان به ز 0600مرداد  06 خیدر تار

 شدند. ریدستگ زین یریو تعداد کث یکشته و زخم
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 یمدافعان راه هللا از سحرگاه امروز در هجوم»ضربه آمده است:  نیسپاه پاسداران درباره ا هیاطالع در

بزرگ را  طانیش یادیدگر بار قدرت اسالم و مرگ محتوم ا نیالنه فساد و توطئه منافق 06ز ا شیگسترده به ب

" و انسجام یادرکن یمهد ایو با رمز " یهللا صدوق  تیمحراب آ دیکه به نام شه اتیعمل نیگذاردند. ا شیبه نما

 ثارگرانیا ،یجهادگران شهربان ،یانقالب اسالم یها  تهیاعم از جانبازان کم یانتظام یروهاین یو اتحاد تمام

 ن،یمنافق التیتشک یها بخش  نیتر از حساس  یکیانجام گرفت، انهدام  جیبر کفان سپاه و بس  و جان یدادستان

 نیتن گذشته است. ا 06از مرز  رشدگانیو دستگ نیدنبال داشت. تاکنون آمار معدوم هبه نام بخش روابط را ب

 «بودند. نیمنافق التیفعال در بخش روابط تشک یعناصر اکثراً از اعضا و کادرها

 یضربه م نیپس از ا نیسازمان منافق تیسابق سازمان درباره وضع یتیاز مسئوالن امن یسبحان نیمحمدحس

به  یاسالم یجمهور میو همزمان رژ یسراسر یها  ... با ضربه0606بهمن  01به دنبال ضربه : »سدینو 

 06از  شیعمالً ب ضربات نی... در ا00مرداد  06و  0600ماه  بهشتیارد در یبخش اجتماع یها  گاهیپا هیکل

ً در بخش اجتماع نیدرصد کادرها و مسئول هنگام  ای ریشده بودند دستگ یسازمانده یسازمان که عمدتا

ً یمقطع تقر نیها کشته شدند... بعد از ا  یریدرگ در  گریکدیسازمان با  یاعضا یالتیارتباطات تشک هیکل با

 «شد. دهیبزرگ از هم پاش یداخل تهران و شهرها

انقالب  یها  تهیمرکز و کم یانقالب اسالم یسپاه پاسداران، دادستان یاطالعات یها  تیفعال  جهیرو، نت نیا از

و  تی، مرکز00و  06 یها در سال  نیضربات سهمگ یبتوانند ط یانقالب یمنجر به آن شد که نهادها یاسالم

 یدیکل یها  مؤثر و مهره یاعضا وضربه ببرند  ریرا به ز نیمنافق یستیمختلف سازمان ترور یها  بخش

سازمان  یدیکه عناصر کل نیعالوه بر ا ، رکنندهیضربات مهلک و غافلگ نیا یرا مهار کنند. لذا ط سمیترور

اه پاسداران بر همگان سپ یروهایشدند، اقتدار ن ریدستگ ایترورها را برعهده داشتند، کشته  یکه نقش راهبر

 روشن شد.

 (ی)منبع: مرکز اسناد انقالب اسالم خانه ملت یخبرگزار 

 

 

 سپاه پاسداران به گروهک مجاهدین خلق 09مرداد  96ضربه 
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 از کشور «یمسعود رجو»و « صدر یابوالحسن بن»فرار  یماجرا

از خاک  ییکشور ادامه داشت. بخش ها یو جنوب یغرب یبود. جنگ به شدت در مرزها یحساس طیشرا... 

نکرده  دایدفاع پ یارتش هنوز ثبات الزم را برا یروهایعراق درآمده بود. ن یبعث یروهایبه اشغال ن رانیا

 دیس»نداشتند.  اریرا در اخت ازیمورد ن یجنگ زاتیالزم و تجه ینظام یسپاه هم آمادگ یروهایبودند. ن

کل قوا را هم به  ی)ره(، فرمانده ینیکه امام خم رانیجمهور ا سیرئ نی، به عنوان نخست«صدر یابوالحسن بن

حال،  نیجنگ نداشت. با ا یدر جبهه ها یمردم یروهایبه استفاده از ن یکرده بودند، اعتقاد ضیتفو یو

 یرانیا یروهایکه توسط ن ییها اتیدوا نکرد. عمل را یاو هم، درد« و گرفتن زمان   نیدادن زم» است  یس

، در منطقه «نصر» اتیشد. پس از شکست عمل یبا شکست رو به رو م یگریپس از د یکیگرفت،  یانجام م

هم « توکل» اتیخط امام )ره( منجر شد، عمل رویمسلمان پ انیاز دانشجو یادیکه به شهادت تعداد ز زه،یهو

که  دیرس یکرد. به نظر م فیتضع ش،یاز پ  شیرا ب یخود یروهاین هیروح قطنداشت و ف یدر پ یا جهینت

 یارض تیراندن دشمن و حفظ تمام رونیبه فکر ب دیبا یطیشرا نیجمهور و فرمانده کل قوا، در چن سیرئ

 کرده بود. یخطرناک یباز ریخود را درگ« صدر یبن»کشور باشد، اما 

 

 یخود، چندان موافق مرام و مش یاسیس یها تیفعال یدر ابتدا« صدر یبن» :نیبا منافق وندیصدر و پ یبن

 یها دگاهیدانست، اغلب د یصاحب نظر م است،ینبود. او که خود را در عرصه اقتصاد و س نیسازمان منافق

 کرد و به نحوه تعامل آن ها با انقالب معترض بود. یرا رد م نیمنافق یاسیس

نسبت به « صدر یبن» کردیدر نگاه و رو ،یجمهور استیانتخابات ر یبرگزار انیحال، در جر نیا با

 به وجود آمد. زیتأمل برانگ یچرخش ن،یسازمان منافق

پرداخت و از  نیسرکرده منافق ،«یمسعود رجو»از  دیخود، به تمج یانتخابات یها نگیتیاز م یکیدر  او

 استیدوره انتخابات ر نینخست انیدر جر ،یاسالم یجمهور یندادن به قانون اساس یرأ لیکه به دل ،یرجو
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است.  یمردم گاهیجا یراکرد که پس از خودش، دا ادی یشده بود، به عنوان تنها فرد تیرد صالح ،یجمهور

 پرداخت. زین «یرجو»از هواداران  دیبه تمج نگیتیم نیدر ا« صدر یبن»

اقدام  یو ،یجمهور استیدر انتخابات ر« صدر یبن» یروزیبا پ :ابدی یگسترش م نیبا منافق یهمکار

 کرد. «یجمهور استیمردم و ر یها یهمکار»به نام  یدفتر سیبه تأس

از جمله  ،یمعاند با انقالب اسالم یگروهک ها یکردند، عمدتاً از اعضا یم تیدفتر فعال نیکه در ا یافراد

 شد. لیتبد« صدر یبن» یبه منبع اطالعات یدفتر پس از مدت نیبودند. ا نیو منافق« خلق انیفدائ» ،«کاریپ»

، 0661اسفند سال  01شد و غائله  نیاو به منافق شیاز پ شیب یکیارتباط تنگاتنگ بود که باعث نزد نیهم

جمهور قرار داده شده بود.  سیرئ اریدر اخت نیمنافق یاعضا قیشکل گرفت که از طر یاطالعات یبرمبنا

بروز غائله  یمسئول اصل ار یداشت، و تیدر آن عضو زین« صدر یبن» ندهیسه نفره که نما یا تهیبعدها، کم

 کرد. یاسفند معرف 01

چند  یتداوم بحران به وجود آمده، اصالً به صالح کشور نبود. ط صدر: یبن یاسیس تیبه عدم کفا یرأ

 یبن»دلسوز انقالب صورت گرفت، اما  یروهایآرام کردن اوضاع از طرف ن یبرا یادیز یماه بعد تالش ها

دادند، بر آتش  یم راو قرا اریدر اخت نیکه منافق یاطالعات یکشور و بر مبنا طیتوجه به شرا یب« صدر

 کرد. یرا بغرنج تر م طیو شرا دیدم یاختالف م

 شتریکل قوا عزل کردند. ب یرا از فرمانده« صدر یبن»)ره(،  ینی، امام خم0606خردادماه  06 روز

 استیپست ر یتصد یالزم را برا یاسیس تیکفا یبودند که و دهیرس جهینت نیمجلس هم به ا ندگانینما

 ندارد. یجمهور

خردادماه سال  06خاطرات روز  انی، ضمن ب«عبور از بحران»در کتاب  «یرفسنجان یا...هاشم تیآ»

 تیو طرح عدم کفا یجمهور استیصدر، در مسأله ر یبن یکه در رابطه با آقا نیا یبرا:»سدینو ی، م0606

دارد،  حیبود که ترج نیرفتم ... امام هم مثل من نظرشان ا شانیل وقت به منزل انظر امام را بدانم، او ،یاسیس

قانون نخواهد شد؛ لذا ما  میتسل شانیا ،یجمهور بماند، اما به ظن قو سیصدر تابع قانون شود و رئ یبن یآقا

به قانون عمل  دیبا ست،ین ینشد، چاره ا میاگر تسل م،یرا دعوت به مذاکره کن شانیا یحت م،یاتمام حجت کن دیبا

 .دیرس بیبه تصو« جمهور سیرئ یاسیس تیعدم کفا ینامه بررس نییآ»خردادماه، قانون  02روز « کرد.

مجلس  ندگانینما بیبه تصو« جمهور سیرئ یاسیس تیعدم کفا» یطرح قانون تیدو فور ز،یقبل از آن ن روز

 یجمهور م سیرئ یاسیس تیبه عدم کفا یرأ یاسالم یماده واحده: مجلس شورا»بود:  دهیرس یاسالم یشورا

 «را صادر خواهند فرمود. ی، فرمان مقتض006دهد. رهبر طبق اصل 

دانستند که طرح ارائه شده  یم نیو منافق« صدر یبن» که شکست خورد: یصدر و شورش یبن یاختفا

ً به تصو  سیرئ یاسیس تیطرح عدم کفا یاز بررس شیپ« صدر یبن. »دیخواهد رس بیدر مجلس، قطعا

 یمیت یااز خانه ه یاش و سپس تعداد یمیاز دوستان قد یکیاو، ابتدا منزل  یشد. محل اختفا یجمهور، مخف

او را آغاز کرده  یاسیس تیطرح عدم کفا یمجلس بررس ندگانیکه نما یخرداد ماه، زمان 66بود. روز  نیمنافق
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دست به شورش زدند. آن  یاسالم یجمهور هیآوردند و عل ابانیاعضا و هواداران خود را به خ نیبودند، منافق

 کردند. یم بیرا تخر یعموم الو امو دندیکش یحرکت خود، خودروها را به آتش م ریها در مس

شرکت کرده اند، اما  یابانیشورش خ نیهزار نفر از هوادارانشان در ا 666شدند که  یبعدها مدع نیمنافق

 یکیکه به سازمان چر یهزار نفر از افراد 6حدود »اعالم کرد: در گزارش خود «ترزیرو» یخبرگزار

حکومت  هیآتش زدند و عل ار کلتیو موتورس لیاتومب یها را بستند و تعداد  ابانیخلق تعلق دارند، خ نیمجاهد

 یگروهک ها:»سدینو یباره م نیهم در ا «یرفسنجان یا... هاشم تیآ« »به شعار دادن پرداختند. یاسالم

از کار  یریآشوب و جلوگ جادیا یبرا یعیو ... تدارک وس ییفدا تیو رنجبران و اقل کاریخلق و پ نیمجاهد

 ختندیها ر ابانیکرده اند و ساعت چهار بعد از ظهر به خ هاعالن مبارزه مسلحان یبودند و به نحو دهیمجلس د

حال برخورد مردم با  نیبا ا« از شهرستان ها آغاز کردند. یاریو قتل و غارت و آشوب را در تهران و بس

، مجلس 0606خردادماه سال  60کرد. روز  ینیو قاطع بود و آن ها را وادار به عقب نش یجد ن،یمنافق

جمهور  سیرئ یاسیس تیممتنع، به عدم کفا یرأ 00مخالف و  یرأ کیموافق،  یرأ 022با  یاسالم یشورا

پس از رأى  - میبسم ا...الرحمن الرح»کردند:  دییرا تأ یرأ نیا زی)ره( ن ینیم خمداد و روز بعد، اما یرأ

 استیر ىکه آقاى ابوالحسن بنى صدر برا نیمحترم مجلس شوراى اسالمى مبنى بر ا ندگانیقاطع نما تیاکثر

عزل نمودم. اول  رانیجمهورى اسالمى ا استیرا از ر شانیندارد، ا اسىیس تیکفا رانیجمهورى اسالمى ا

 «نىیروح ا... الموسوى الخم - 06 رماهیت

کردند تا با کمک آن ها، از  شنهادیپ یبه و نیمنافق ،یجمهور استیاز مقام ر« صدر یبن»با عزل  ...: فرار

با استفاده از عوامل  نی. منافقزدیاز کشور بگر «یرجو»که همراه با  رفتیپذ« صدر یبن»خارج شود.  رانیا

فرار را فراهم  نهیزم زمان،آن  ییهوا یرویپرسنل ن یارگان ها و به خصوص بعض یخود در برخ ینفوذ

 در نظر گرفته شده بود. ییهوا ریفرار، مس یکردند. برا

با  «یرجو»و « صدر یبن»مأمور جا به جا کردن  ،یخلبان محمد رضا پهلو ،«یبهزاد معز» سرهنگ

بهروز »و انتقال آن ها به فرانسه شد. خلبان  262 نگیبوئ یمسافربر یمایفروند هواپ کیاستفاده از 

داند ارتباط سرهنگ خلبان بهزاد  یکس نم چیه:»دیگو یدر خاطراتش م ،«یمعز»از همکاران  ،«یمدرس

 یاو درباره نحوه اجرا« شروع شده است. یو به چه شکل یاز ک ن،یمنافق یستیبا سازمان ترور یمعز

اغفال  فهی[ وظنیمنافق یعده ]از اعضا کی: »دیگو یم ز،یدر آن ن نیمنافق یفرار و نقش عوامل نفوذ اتیعمل

 را برعهده داشتند. گاهیپا یو حراست ورود یعوامل دژبان بیو فر

 یتردد م گاهیزرد رنگ، مرتب به پا یکامارو یدستگاه خودرو کیبا  ات،یها از چند روز قبل از عمل آن

 گاهیدر اطراف پا یآتش نشان نیهم با ماش یشود. عده ا یتلق یخودرو عاد نیحضور ا ات،یملکردند تا روز ع

شاخه  یاز اعضا ی. عده اونددادن سوژه، در صورت لو رفتن، وارد عمل ش یفرار یمستقر شده بودند تا برا

 را برعهده گرفتند. گاهیعبور سوژه ها به داخل پا تیمسئول ن،یسنگ یهم، با سالح ها نیگروهک منافق ینظام

 نیرا مختل کنند. به ا ریرادار مس یها ستگاهیا ز،یخورده ن بیفر یاز افراد نظام گریگروه د کیبود  قرار

کردند  یبه آن مرکز تلفن و اعالم م ات،ی، در آغاز عمل ستگاهیدر هر ا ییصورت که با قراردادن جعبه ها

 شده است. یبمب گذار گاهیپا
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 انیفرار بیو تعق یری، عمالً، از رهگ1 –اف  یشکار یمایفروند هواپ 0هم با از کار انداختن  گرید یا عده

خلبان .« دی[ رسگاهیکارها، نوبت به اسکان سوژه ها ]داخل پا نیکردند. خب، بعد از همه ا یریجلوگ

پرواز بر تن که لباس  یل[ در حایصدر و رجو یسوژه ها ]بن قهیدق 6۳و  01ساعت : »دیافزا یم «یمدرس»

شوند. در همان حال از  یو سوار کردن مسافر در فرودگاه[ پرواز م یریداشتند، وارد رمپ ]محوطه بارگ

 کیشب ،  06:66ساعت  یساعت جلو افتاده است و به جا کیکنند که پرواز  یاعالم م یپست فرمانده

پنهان شدند.  یریمحوطه اتاقک سوخت گ درساعت زودتر انجام خواهد شد. سوژه ها همراه محافظان خود، 

قبل از  دیبازد ی[، برایری]مهندس پرواز[ و بوم اپراتور ]مسئول سوختگ فیکروچ لیخدمه از قب ریسا یوقت

: دیگو یبه مسئول مربوطه م یکردند محوطه را چک کنند، با در بسته مواجه شدند. سرهنگ معز یپرواز سع

بوده  یشناس فهیمسئول، که انسان وظ ی[ منصرف کند. ولدی]از بازد اکند او ر یم یو سع یکن یچه کار م

لحظه، محافظان در  نیرا بشکند و وارد شود. در هم یتبر در ورود کیکوشد با  یکند و م ینم یاست، توجه

سر و صدا وارد اتاقک  یخواهند ب یاو، از آن مأمور م یشانیکنند و با گذاشتن لوله اسلحه بر پ یرا باز م

 شود.

موتور  یمعز ع،یوقا نیا ینشانند. در پ یم نیزم یرو یبندند و در گوشه ا یاو را م یدست و پا سپس

 رانیاز ا «یرجو»، همراه با «صدر یبن» ب،یترت نیبه ا« شود. یکند و آماده پرواز م یرا روشن م مایهواپ

 .دیطول نکش ادیارتباط ظاهراً دوستانه، ز نیو به فرانسه رفت، اما ا ختیگر

 یرودسر انیجواد نوائ - «پارس» یلیتحل یخبر گاهیپا

   

                                                                

 ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی پس از فرار به پاریس



                                                                                                                              79شماره -انجمن نجات 

  
11  

  

 

 

 خلق نیمجاهد یمهم ترورها یتفاوت ها

 و پس از انقالب شیپ

بود و  یاز انقالب اسالم شیپ مرحله اولانجام شد؛  یخلق به فاز ترور در دو مقطع زمان نیورود مجاهد 

كامالً با هم تفاوت  یو پس از انقالب اسالم شیگروه پ نیا یترورها تیپس از انقالب بود، اما ماه مرحله دوم

 دارد.

 رانیا یاسیس تیدر تسلط بر حاكم یو چپ سع یمل یها انیها و جر  گروه ،یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 دییو تأ تیدر جهت تثب یحركت منسجم مردم یخلق بود؛ وقت نیگروه ها سازمان مجاهد نیداشتند، از جمله ا

از گروه  كیندارند، هر  یبقدرت طل یبرا یمخالف اثبات كرد مجال یبه همه گروه ها یاسالم ینظام جمهور

و سازمان  یو مطبوعات یرسانه ا یها تیبه فعال شتریاز خود نشان دادند كه ب یواكنش متفاوت یاسیس یها

رفتار را از خود  نیتر كالیخلق راد نیسازمان مجاهد انیم نیشد، اما در ا یمحدود م ندهیآ یبرا یحزب یده

 بود.  مسلحانهتصاحب قدرت با روش  ینشان داد كه تالش برا

و پس از آن، دو گونه و باهم كامالً متفاوت بود  یاز انقالب اسالم شیترور افراد پ یخلق برا نیمجاهد وهیش

 شود. یبه طور مجزا به آن پرداخته م ریكه در بخش ز

  یاز انقالب اسالم شیخلق پ نیمجاهد یو بمب گذار ترورها

 ایتانیبر يیمایو ترور، با انفجار بمب در دفتر شركت هواپ یخلق به فاز بمب گذار نیمجاهد هیاول ورود

B.O.A.Cانفجار به رغم وارد آمدن خسارت، به  نیآغاز شد كه در اثر ا 0660 بهشتیارد 01 خی.  در تار

 .دینرس یبیآس یكس

فحشا بود  حیو صر یمبتذل و مروج علن یا  هیهفته" كه نشر نیدر صبح همان روز در مجله "ا زیدوم ن انفجار

به  زیانفجار ن نیداد كه ا یشد، رو یاداره م یو دربار پهلودولو" از وابستگان ساواك  ریو توسط "جواد عالم

 نداشت. یتلفات جان یرغم خسارات ماد

ماه همان سال، بمب  بهشتیارد 02 خیدر تار ،ییایآس شگاهیسوم مربوط است به انفجار بمب در نما انفجار

 منفجر شد و او را كشت. یا  گهیگذار به نام محمد ا  در دستان فرد بمب یاز كارگزار شیپ

(، در عصر روز سوم یفعل امیشاه )ق دانیواقع در م ییراهنما سیپل وسكیبسته مواد منفجره، جنب ك كی انفجار

 .دیبه قتل رس سیمأمور پل كیبود كه در اثر آن  نیمجاهد یبمب گذار نی، چهارم0660خرداد ماه 

 یمحسن، عل دینژاد، سع  فیمحمد حن یبه نام ها نیحوادث پنج نفر از سران سازمان مجاهد نیدنبال ا به

ساواك در چهارم  یاز سو یریفام پس از دستگ  نیزاده و عبدالرسول مشك زادگان، محمود عسگر  عیاصغر بد
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اعدام شدند. سران  اریبس یها  بعد از شكنجه 60خرداد 

ً دارا نیمجاهد  یكه در چهارم خرداد اعدام شدند، نوعا

نسل اول سازمان  یهره هاو از چ یمذهب شیگرا

 خلق بودند. نیمجاهد

                                                   ییكایخاص ترور دو مستشار آمر وهیش

ً یكه تقر یدر زمان 0661 بهشتیارد 60 در اكثر  با

 زیاز آن ها ن یدر زندان بودند و شمار نیسران مجاهد

 از ترور شدند. یگریوارد فاز د نیاز آن اعدام شده بودند، مجاهد شیپ

در  نیسازمان مجاهد یاتیعمل می، ت0661 بهشتیارد 60صبح روز چهارشنبه  قهیساعت شش و چهل دق در

سرهنگ "شفر" و سرهنگ  یها  به نام كایآمر ییهوا یروین یحامل دو مستشار نظام لیاتومب ه،یطریق یحوال

  وهیش نین و از مؤثرتریها، مختص مجاهد ییكایآمر لیتحلترور طبق  نیا كی"ترنر" را محاصره كردند؛ تاكت

 ها بود.

راه را از  یگرید لیمورد نظر از عقب، بالفاصله اتومب لیبار به اتومب وانت  كیشدن سپر   دهیزمان با كوب  هم

كند و   یم یآن یریهدف را دچار شوك و غافلگ لیو راننده اتومب نانیسرنش ن،یكند؛ ضربه نخست یجلو سد م

 ییجلو یسه نفر از عوامل ترور كه در خودرو یآن كه فرصت تفكر و واكنش داشته باشند، از سو  یآنان ب

دهند در  یدستور م ییكایمستشاران آمر یرانیعوامل ترور ابتدا به راننده ا رند؛یگ یقرار داشتند هدف قرار م

 بندند.  یبخوابد و سپس دو مستشار را به گلوله م لیكف اتومب

 یدست  فیاست كه عوامل ترور ك نیباشد ا یم تیاهم زیترور حا اتیعمل نیكه در ا یمهم و قابل توجه نكته

 لیخارج كرده و تحو نیبوده از ماش یارزش با  اریاسناد و مدارك بس یدو مستشار مزبور را كه حاو یها 

و  تیجلب حما ی)سابق( برا یودولت شور لیاسناد و مدارك را تحو نیا زیدهند و آن ها ن یمسئوالن خود م

 نیبا ا یو همكار یشورو تیرضا یكار را برا نیا نیشود مجاهد یدهند و معلوم م یآن دولت، م یبانیپشت

 داشته باشند. یضد استكبار هیكه روح نیكشور انجام داده اند نه ا

افراخته، پس از  دیبه نام وح نیمجاهد اتیعمل نیاز عوامل ترور ا یكی

 لیشده تحو ادیكند كه اسناد و مدارك  یاعتراف م ییدر بازجو یریدستگ

 سابق( شده است. یشورو تیامن سیمقامات كا گ ب )سرو

از  0661 بهشتیارد 60 یعنیكه در همان روز  زین ترور دوم اتیعمل

" نزیهاوك سیصورت گرفت، كلنل "لوئ نیترور مجاهد گرید میت یسو

 قه،یدق یدر ساعت شش و س .را هدف قرار داد ییكایمستشار آمر گرید

 مرغیمطابق معمول از خانه خود واقع در كوچه س ،ییكایمستشار آمر نیا

به محل كار خود برود؛ دو عامل ترور  یمستشار لیخارج شد تا با اتومب

راه را بر  ،ییكایمستشار آمر نیتر از خانه ا  نییمتر پا 66حدود  نیمجاهد

"رولور" كه در  یاز آن ها با سالح كمر یكیبندند و متعاقب آن،  یم او
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شد، دو تا به مغز و  كینز شلیكه به طرف كلنل هاوك یا كند؛ از سه گلوله  یم كیكلنل شل یدست داشته بر رو

 در دم جان سپرد. یاو اصابت كرد و و نهیبه س یكی

 

  نیمجاهد یدرون گروه یترورها

( یستیماركس -گروه )اسالم  نیا دیخود را به خاطر قبول نكردن مرام جد یاز اعضا یشمار نیمجاهد سازمان

نمونه از  كیبه  ریبرد؛ در بخش ز نیترور كرد و از ب 66شود، در دهه  یم ادی یكه از آن به عنوان التقاط

 شود. یترورها اشاره م نیا

 نیسازمان مجاهد یتیمسئول امن نیو همچن یمسئول شاخه كارگر ،یمركز تهی" عضو كمیواقف فیشر دی"مج

از منظم  یكی 66تا آذر  هینشر نیكرد؛ ا  ی" را منتشر میتیامن هیبا نام "نشر یداخل هینشر كیبود كه هر ماه 

 شد.   یمحسوب م نیسازمان مجاهد اتینشر نیتر 

معروف به  "دیجاو یری" بود و با نظارت او "عبدالرضا منكی"گروه الكترون یواقف فیشر گرید تیمسئول

را كشف و  یپهلو میرژ یسیو پل یتیها و امواج مراكز امن  از فركانس یاری" موفق شد بسكی"خسرو الكترون

 یستیماركس یها  شیبا گرا فتسازمان بود كه به مخال نیپرنفوذ ا یاعضا نیاز نخست یواقف فیكنترل كند. شر

حذف  نیخون یرا داشت به شكل نیاز مجاهد یریگ كه قصد كناره  یرهبران آن دوره سازمان پرداخت و زمان

 شد.

         

مواضع  رفتنیخود و نپذ یبر مواضع اسالم یستادگیا یدر پ 0661 بهشتیارد 00روز  یواقف فیشر دیمج

 .دیگروهك به شهادت رس نیبه دستور سران ا نیرهبران سازمان مجاهد یبرخ یو التقاط دیجد

زاده   اشرف ژهیو من یخاموش دیكاله، محسن س  اهیس نیافراخته به همراه حس دیشامل وح یترور و میت یاعضا

 خلق بودند. نیسازمان مجاهد یاز اعضا یكرمان
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تهران واقع است به نام  یآزاد ابانیكه در خ رانیا یدانشگاه صنعت نینام بهتر ،یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 شد. نی( مزفی)دانشگاه شر دیشه نیا

 

 یخلق پس از انقالب اسالم نیمجاهد یستیترور اقدامات

 كی یساز نهیو با زم یجیبه صورت تدر ،یانقالب اسالم یروزیبه فاز مسلحانه پس از پ نیمجاهد ورود 

شده، قصد داشت وانمود  یطراح یسال جنگ روان كی یصورت گرفت؛ سازمان ط یافكار عموم یساله برا

 است كه سازمان را وادار به نبرد مسلحانه كرده است. یاسالم ینظام جمهور نیكند ا

را به گردن بدنه سازمان  زیقهرآم یكرد مطالبه حركت ها یتالش م نیهمچن نیسركرده مجاهد یرجو مسعود

 نشان دهد. نیبا عوامل مجاهد یانقالب یروهاینظام و ن یانداخته و آن را حاصل برخوردها

مخالف برخورد مسلحانه بودند، اما  نیمجاهد یرده باال یروهایاز ن یبرخ یاز هواداران و حت یاریبس هرچند

و  یریهواداران خود، آن ها را پله پله به سمت درگ یآماده ساز یبرا یمسعود رجو یعنیسركرده سازمان 

 د.به مبارزه مسلحانه وجود دار ازیبرسند كه ن جهینت نیخود به ا روهایداد، تا ن یسوق م زیقهرآم یحركت ها

 یبرا یكرد كه حت یم یكرده بود، پافشار میسازمان ترس یكه برا یریمس یچنان به درست نیمجاهد سركرده

 كرده بود. هیشده ارا یبند جدول زمان  كی یاسالم یجمهور یسرنگون

مرحله  د،یطول كش 0600شروع شد و تا تابستان  0606خرداد  66را كه از  یمرحله اول فاز نظام یرجو

مردم  ینظام و حت نیمرحله قصد داشت با هدف قرار دادن مسئول نیسازمان در ا د؛یكردن نظام نام ندهیآ یب

 ببرد. نینظام را از ب ندهیثبات و آ یعاد

 

 یستیترور اتیعمل نیكه بزرگتر 0606 رماهیدر هفتم ت یاسالم یحزب جمهور یانفجار در دفتر مركز فاجعه

 نیبود؛ ا 0606از اقدامات سازمان در سال  یشد، نمونه ا یمحسوب م رانیا یاسالم یجمهور نیمسئول هیعل
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از هفتاد  شیو ب یبهشت رهللا دكت تیصورت گرفت، موجب شهادت آ یاسالم یحادثه كه در دفتر حزب جمهور

حزب  یاعضا گریمجلس، معاونان وزرا و د ندگانیمؤثر نظام )ده ها نفر از وزرا، نما نینفر از مسئول

 ( شد.یاسالم یجمهور

 یدر حزب جمهور یبمب گذار یعامل اصل نیو عامل سازمان مجاهد ی" نفوذیصمد ی"محمد رضا كاله

 فرد وجود نداشت. نینام ا هیاول یاست، هرچند در اعالم ها یاسالم

را هم به عهده  یاسالم یحزب جمهور یفن یبرق بود و كارها نیكه تكنس یحال نیدر ع یصمد یكاله

و به آن ها ارسال  میرا تنظ نیدعوت مدعو یحزب هم بود و كارت ها نیجلسات ا یداشت، مسئول برگزار

 كرد. یم

جا  یاسالم یحزب جمهور یانقالب یروهاین انیتوانسته بود خودش را در م نیمجاهد یعنصر نفوذ نیا

با كمك  0606 ریپس از فاجعه هفتم ت یكند. كاله یمعرف یمؤمن، معتقد و انقالب یروین كیو خود را  اندازدیب

 .ختیاز كشور گر انهیهم قطارانش مخف

انفجار  تیمسئول یدر ابتدا به صورت علن یالملل نیو ب یابعاد و آثار گسترده داخل لیبه دل نیمجاهد سازمان

 نیقائم مقام او از ا یابانیخ یو موس نیسركرده مجاهد یاما مسعود رجو رفت،یرا نپذ یاسالم یحزب جمهور

 كردند. ادیحادثه به عنوان ضربه مهلك 

حزب بعث عراق پس از سقوط صدام، اعترافات فوق  یاطالعات سیبه دست آمده از سرو یاسناد و نوارها در

 دهید قیانفجار به طور دق نیانجام ا تیمسئول رشیدر پذ نیعوامل سازمان مجاهد گریو د یمسعود رجو یسر

 شود. یم

 

 ی)ره( در جماران توسط عامل نفوذ ینیامام خم تیدر ب یبمب گذار یاقدام برا نیپس از ا نیمجاهد سازمان

 ی"محمد علهدف  نیا یدر اجرا یپس از ناكام ی" تالش كرد، اما ویریخود به نام "مسعود كشم گرید

 خود قرار داد. یرا هدف بمب گذار ریجمهور و "محمد جواد باهنر" نخست وز سیی" رییرجا
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در بعد از ظهر هشتم  یعنیدو ماه بعد  حدود

كه  یبمب قو كیانفجار  زین 0606 وریشهر

سازمان  یعامل نفوذ یریتوسط مسعود كشم

 یرینخست وز یبه ساختمان مركز نیمجاهد

 یآورده شده بود، باعث شهادت محمد عل

جمهور و محمد جواد باهنر  سییر ییرجا

 یبعد از مدت نیو همچن رینخست وز

 یشهربان سیسبب شهادت رئ د،یت شدیمجروح

 وقت شد.

 

به ترور  نیسازمان مجاهد ،یاسیس یها تیاز شخص رینظام همچنان ادامه داشت؛ غ رگذاریمسئوالن تأث ترور

 یقاض یمحمد عل دیهللا س تیآ ،یاسدهللا مدن دیهللا س تیآ اقدام كرد؛ زینظام ن یبرجسته مذهب یها تیشخص

 ونیاز روحان یاصفهان یت هللا اشرفیو آ یهللا محمد صدوق تیآ ب،یدستغ نیعبدالحس دیهللا س تیآ ،ییطباطبا

آن ها در محراب مسجد به شهادت  یبودند كه همگ یانقالب اسالم ری)ره( رهبر كب ینیبه امام خم كینزد

 محراب معروف شدند. یو به شهدا دندیرس

رفت،  یبه شمار م یلیجنگ تحم امیكه ا 00در سال  نیسازمان مجاهد یستیترور یها تیمورد از جنا كی در

)ره(  ینیامام خم دانیرا در م TNT لوگرمیك 166حامل  ونیكام كیمخابرات،  ستمیمختل كردن س یآن ها برا

نفر از  06از  شیشد و ب جادیا یمیانفجار حفره عظ نیتهران در مقابل مخابرات منفجر كردند كه در اثر ا

 .دندیكردند به شهادت رس یمحل عبور و مرور م نیكه از ا یمردم عاد

حذف  قیاز طر یاسالم یبردن نظام جمهور نیاز ب یعنیگاه به هدف خود  چیه نیچه سازمان مجاهد اگر

نظام وارد كند  كریبر پ یریاما توانست ضربات جبران ناپذ د،ینرس یو مذهب یاسیمردم و مسئوالن س یكیزیف

 .ردیرا از آن بگ یادیز رگذاریتأث یها تیو شخص

 زیخود مشغول مقابله با تجاوز ارتش صدام بود، در داخل كشور ن یدر مرزها یاسالم رانیكه ا یحال در

 بود. یاهداف استكبار جهان یدر راستا یاسیس یبا رنگ و بو یستیترور اتیشاهد عمل
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در  یرازیش ادیص یسپهبد علهمچون  یادامه داشت و افراد به نام زیدر دهه هفتاد ن نیمنافق یترورها البته

به شهادت  یستیگروهك ترور نیدر تهران توسط عناصر ا 0622در سال  یاسدهللا الجوردو  0620سال 

 .دندیرس

  نیمجاهد یانتحار یترورها

داعش  یستیگروهك ترور یاز سو یمردم جهان با انفجار بمب ها به صورت انتحار یچه در زمان كنون اگر

 یخلق باز م نیگونه انفجارها به سازمان مجاهد نیو عراق آشنا شده اند، اما سابقه ا هیها در سور یریو تكف

 گردد.

 یترورها یدااز شه ینژاد نمونه ا یهاشم میعبدالكر دیس نیو حجت االسالم و المسلم بیهللا دستغ تیآ

را  ییدو، نارنجك ها نیسازمان با قرار گرفتن در كنار ا نیهستند و عناصر ا نیسازمان مجاهد یانتحار

 شدند. یباعث مرگ خود م دان،یشه نیمنفجر كرده و عالوه بر ترور ا

  بیدستغ نیعبدالحس دیهللا س تیآ ترور

 

)ره( در  ینیامام خم ندهیبه عنوان نما بیدستغ نیهللا عبدالحس تیآ ،یشكوه مند انقالب اسالم یروزیاز پ پس

عمر مبارك خود در سنگر نماز  یروزها نیمشغول خدمت شد و تا آخر رازیاستان فارس و امام جمعه ش

 یپرداخت؛ اقدامات انقالب رانیو حقوق مردم ا یاسالم یو احكام و ارزش ها یجمعه به دفاع از انقالب اسالم

سازمان و  نیقرار گرفت، چرا كه ا نیدر استان فارس مورد غضب سازمان مجاهد بیهللا دستغ تیآ یو انسان

)ره( را  ینیامام خم كانیو نزد ارانی یاز سو رانیتاب خدمت به مردم ا یمسعود رجو یعنیسركرده آن 

 صادر شد. نیسركرده سازمان مجاهد یاز سو بیهللا دستغ تیرو دستور ترور آ نینداشت از ا

عازم  ادهیكه پ یهنگام رازیدر ش 0160صفر  01مطابق با  0606آذرماه  ستمیب خیدر تار بیهللا دستغ  تیآ

خلق به نام  نیاز عوامل زن گروه مجاهد یكینفر از همراهان خود به دست  00نماز جمعه بود به همراه 

 .دی"گوهر ادب آواز" با انفجار نارنجك به شهادت رس
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 نژاد  یهاشم میعبدالكر نیاالسالم والمسلم حجتترور 

 

 مینژاد در دوران رژ یهاشم میعبدالكر نیاالسالم والمسلم حجت

 ،یهللا واعظ طبس  تیو آ یا هللا خامنه   تیطاغوت، در كنار حضرت آ

را در مشهد شكل داده  یپهلو میرژ هیمبارزات عل یسه قطب رهبر

( با 0666مدت )اواخر سال  نیسال در زندان بود و در ا 0 یبود. و

 نیخلق آشنا شد؛ ضمن ا نیچون مجاهد ییها كگروه یتفكرات انحراف

 قتی. در حقافتندینژاد اطالع  یاز تفكرات هاشم یبه خوب زیكه آن ها ن

گردد،  یدوران زندان برم نیبه هم شانیخلق از ا نیمجاهد یها نهیك

 كیاز نزد یآن ها از اسالم آشنا شده بود؛ در واقع و یدر زندان با نوع و طرز تلق كینژاد از نزد یهاشم رایز

 آن ها را لمس كرده بود. یانحرافات فكر

آن ها را  ن،یعناصر سازمان مجاهد حتیكرد تا با نص یم یاز زندان همواره سع ینژاد پس از آزاد یهاشم

در تداوم تحركات  ینژاد پس از انقالب اسالم یهاشم یگذار ریو تأث تیكند. محبوب تیبه راه راست هدا

 نیرو بود كه ا نیگران تمام شد از ا نیسازمان مجاهد یبرا یانقالب اسالم انیجر تیو در كل تثب یانقالب

 در مشهد گرفت. یمبارز و انقالب تیشخص نیبه ترور ا میگروهك تصم

، 0606سال  یاز ترورها یارینژاد مانند بس یخلق در ترور هاشم نیعناصر سازمان مجاهد قتیحق در

چون زندان با آن ها آشنا شده  ییها طیدر مح نیاز ا شیرا هدف خود قرار دادند كه پ یها و مقامات تیشخص

كه ترور  نیكامالً اطالع داشتند، كما ا یانقالب اسالم یمبان میآنان در تداوم و تحك رگذاریبودند و از نقش تأث

 صورت گرفت. لیدال نی... به هم، باهنر و  ییرجا

به  یینژاد در حال بازگشت از كالس پاسخگو یكه هاشم یهنگام 0606صبح گاه هفتم مهرسال  باالخره

خلق به نام  نیاز عناصر گروهك مجاهد یكیمشهد بود،  یاسالم یسؤاالت در مقابل ساختمان حزب جمهور

اخراج شده  ییامشهد رخنه كرده و پس از شناس یاسالم ی" كه قبالً در حزب جمهوریچ لهیفت یعلو ی"هاد

 اری نینژاد و انفجار آن، ا یشكم هاشم یرو یرساند و با قرار دادن نارنجك جنگ یو كیبود، خود را به نزد

 امام و انقالب را ترور كرد.

 و حدود رانیهفده هزار نفر از مردم ا یو پس از انقالب اسالم شیخلق، پ نیمجموع سازمان مجاهد در

)ره( و مردم  ینیبا امام خم یبودن و همراه یرا فقط به جرم انقالب یاسالم ینفر از مسئوالن جمهور ستیدو

 یرا حذف و به جا نینام مجاهد رانیمردم ا 06رو بود كه از دهه  نیكردند؛ از ا دیترور و شه رانیا یانقالب

 سازمان قرار دادند. نیا یرا رو" نیمنافق یستی"گروهك ترورآن نام 

  یاسالم یجمهور یخبرگزار
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 سال قبل 97 یِ داعش ها یستیترور اتیعمل

 

 

 رانیدر ا سمیروز مبارزه با ترور ور؛یشهر 2
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 مرصاد پاسخ روشن به علت ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بود. اتیعمل

 هم سازش کردند. رانیقدرت با دشمنان ا یبرا نیمنافق

                                             

 (یاسیگر مسائل س لی)تحل یمانیا ناصر

دهند جنگ   یها مطرح شد که چرا امام دستور نم  یبرخ یو نظرات از سو شنهاداتیاز فتح خرمشهر پ بعد

ً یتقر رانیگفتند که خاک ا  یتمام شود. آن ها م بعد از زمان  رادیابهام و ا نیاز دست دشمن خارج شده و ا با

 ادامه دارد.  یدتریبه شکل شد یفعل طیجنگ و در شرا

  یکشور در آن دوران را متهم م یاسیمرحوم امام، فرماندهان جنگ و مسئوالن س شنهاد،یپ نیا طرفداران

که  یدر حال .میادامه داد هودهیب اریت بسو خسارا دیشه یادیسال جنگ را با تعداد ز 0سال از  0 " :کردند که

کمتر در معرض انهدام بود و  شورسال ک 0 میکرد  یاگر همان زمان بعد از فتح خرمشهر ما جنگ را تمام م

  ".میداد  یم یکمتر یشهدا

ً همان زمان جنگ  نیجواب ا یعنیمرصاد داده شد.  اتیسؤال در عمل نینظر من جواب ا به سؤال را اتفاقا

که بالفاصله ارتش عراق به خوزستان  میما شاهد آن بود رفتیرا پذ 610قطعنامه  رانیکه ا نیبعد از ا م؛یداد

 یرانیکه البته توسط رزمندگان ا قو بعد از آن هم ارتش عرا 610قطعنامه  رشیکرد. بعد از پذ یعیحمله وس

به زعم خودشان با عنوان  یبزرگ اتیعمل نیمنافق یعنیکه دست پروردگان صدام  میبود نیدفع شد ما شاهد ا

 راه  انداختند. رانیا هیرا عل دانیفروغ جاو

          

 0602مرداد  6
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 یآنان و همراه یبانیو پشت یو بودجه عراق زاتیرا از خاک عراق با تجه دانیفروغ جاو اتیعمل نیمنافق

که  یتئور نیارتش عراق نشان داد که ا اتیمرصاد و عمل اتیصورت دادند. عمل رانیا هیعل یغرب یکشورها

بود. چون اگر آن زمان هم ما جنگ  یبرنامه درست میداد  یجنگ را ادامه م ستیبا  یما بعد از فتح خرمشهر م

اما  میبس کرد  اعالم آتش 610همچنان که پس از قطعنامه  میکرد  یبس م  و اعالم آتش میکرد  یرا تمام م

 مرصاد و شناخت دشمن است. اتیدر مورد عمل ینکته مهم نیا نیبود. بنابران بندیموضوع پا نیعراق به ا

با  یبه قدرت است حت دنیاهداف خود که رس ینشان دادند که برا فروغ جاویدان اتیدر واقع با عمل نیمنافق

 شود.   یکنند و عامل دست آنان م  یسازش م رانیدشمنان کامالً روشن و آشکار ا

هستند  رانیا یرا نداشت که صدام و ارتش صدام دشمن واقع دیترد نیسال دفاع مقدس ا 0کس در زمان  چیه

 ییها  را اشغال و رسماً اعالم کردند که بخش رانیاز خاک ا ییها  حمله کردند و بخش رانیبه ا لیکه بدون دل

 متعلق به عراق است. رانیاز خاک ا

کشور و  تیجنگ از وضع یها  که در سال یاطالعات یشدند. به عبارت مانیبا صدام هم پ یحت نیمنافق

 نیدهنده ا نشان  نیحمله مسلحانه صورت دادند و ا زین رانیدادند و در انتها به ا  یبه صدام م ینظام یروهاین

 است. رانیسرسپرده و آلت دست دشمنان قسم خورده ا یروین کیکامالً  نیبود که منافق

آغاز « )ع( طالب ی اب  بن ی عل ای»مرصاد را با رمز  اتیعمل 9909 مرداد ۵در روز  اسالمرزمندگان )

 (را به فرار وا داشتند. یرا به هالکت رسانده و مابق نیساعت، صدها تن از منافق نیچند یکردند و ط

 یالتقاط از زمان کودتا نیاست و ا یسازمان کامالً التقاط کی یفکر یدر اصل به لحاظ مبان نیمنافق سازمان

معروف به  زیسازمان قبل از انقالب به وجود آمد خود را نشان داد و اسم آن کودتا ن نیکه در ا یکیدلوژیا

مسلمان در آن  یروهایاز ن یرخشدن ب دیکه منجر به شه یستیمارکس یشهرام بود و کودتا یتق یکودتا

 سازمان شد.

 یشده است اگرچه قبل از آن هم آثار التقاط برا یکامالً التقاط نینافقآن زمان کامالً مشهود بود سازمان م از

افکار  انگذارانیمشهود بود. چرا که بن یمطهر دیکردند مانند شه  یم ییها را شناسا نیکه افکار ا یکسان

 نداشتند. کیدئولوژیبه لحاظ ا یحیصح

کردند که از   یکه در بعد از انقالب ادعا م نیبعد از ا یماند و حت یالتقاط باق ریهمچنان درگ نیمنافق سازمان

 ظاهر موضوع است. نینشان داد که ا خیکردند اما تار دایپ یکودتا خالص نیا

کند چرا   یحرکت نم یفکر یطلب است و بر اساس مبان طلب و جاه  گروهک مخوف قدرت  کیگروهک  نیا

در آن زمان  رانیدشمنان ا نیتر کرد با دشمن  یحرکت م سمیمارکس یحت کیدئولوژیا یکه اگر بر اساس مبان

 یکه آن زمان بحث رو راشد چ  ینم مانیپ  را اشغال کرده بودند هم رانیکه صدام و عراق که رسماً خاک ا

است  نیدهنده ا نشان  نیرا اشغال کردند و ا رانیجنگ داشتند و خاک ا رانینبود بلکه آن ها بر سر ا یجمهور

 یرا مجاز و مباح م یبه قدرت هر کار دنیرس یطلب است که برا  طلب و قدرت  جاه اریگروهک بس نیکه ا

 داند. 
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 ایها   یا مانند توده  تیاکثر ای تیاقل ییفدا یها  کیداشتم که رسماً چپ بودند. مانند چر یچپ یها  سازمان  ما

وجود داشتند اما آن ها به  یستیمارکس یها  که قبل و بعد از انقالب به عنوان سازمان یمتعدد یها سازمان 

 سمت رفتند. نیبه ا نیکه منافق یآلت دست صدام قرار نگرفتند در حال یطور رسم

و  دیرس یبه انقطاع نسل یرا پرورش دهد. به عبارت یدیرشد نکرد و نتوانست نسل جد گریسازمان د یقبل نسل

 حاکم در گروهک بود. یالتقاط تیوضع لیعلت آن هم به دل

و  تیریدر مد ینسل بعد گریشاءهللا د ن  بروند ا نیاز ب نیگروهک منافق یاگر سران فعل یلیهر دل به

نسل  چیسال است و ه 66 یگروهک باال نیگروه وجود نخواهد داشت چون سن متوسط ا نیا یسازمانده

 ینظام جمهور او معارض ب یبخواهد انقالب یاست. اما اگر کس وستهینپ نیبه گروهک منافق گرید یدیجد

 نخواهد بود. نیافکار تندروانه چپ هم باشد عضو گروهک منافق یدارا یحت ایو  یالتقاط ایبوده و  یاسالم

 نیدارند که ا نیقینقد دارند قطعاً  یکه به انقالب اسالم ییآن ها یو حت یاسیس شیبا هر گرا رانیمردم ا آحاد

ما  دیایب شیپ یتیوضع نیمسلط شود. به فرض محال اگر چن رانیگاه نخواهد توانست که بر ا چیگروهک ه

 زیبا آن ناچ سهیشاه در مقا میکه رژ یتگبود وابس میخواه یجهان یها کشور به قدرت  دیشد یاوالً شاهد وابستگ

 .(نمیکنم که آن روز را نب  یهستم و از خداوند طلب مرگ م دواریاست. )من ام

ها بر کشور  نیوابسته است و اگر ا یغرب یبه کشورها یغاتیو تبل یالتیتشک ،یگروهک به لحاظ ماد نیا

با  یداشت و در ثان میخواه یجهان یها کشور کامالً وابسته بدتر از زمان شاه به قدرت  کیحاکم شوند ما 

نخواهد بود و آنچه قبالً  دممر یبرا یآزاد نیتر کوچک  یحت یگونه آزاد چیشد که ه میمواجه خواه یکشور

 حاکم خواهد شد. زین رانیسابق حضور داشت در ا یهمچون شورو یستیکمون ،یستیالیسوس یورهادر کش

 نیکه گروهک منافق ستندین نیعنوان به دنبال ا  چیکنند به ه  یم تیحما نیکه از گروهک منافق ییکشورها تمام

است و صرفاً  یزیچه چ نیدانند که گروهک منافق  یقرار دهند. آن ها م یاسالم یجمهور لیرا به عنوان بد

 زین نیکنند. منافق  یم تیآن کمک کند حما ینابود ایو  یاسالم یجمهور فیرا که بتواند به تضع یهر کس

که بتوانند از  یها تا روز  یغرب نیها قرار دهند بنابرا  یغرب اریدر اخت یاکنون ممکن است امکانات اطالعات

بحث  یدهند اما اگر روز  یرا صورت م ییها  تیبه مقاصد خود استفاده کنند حما دنیرس یسازمان برا نیا

هم نخواهد بود و  نهیگز نیها جزو آخر  یغرب یبرا نیکه گروهک منافق دینکن یدینظام مطرح باشد ترد رییتغ

  فارس یخبرگزار                                                            شناسند.  یفرقه را کامالً م نیا تیآنان ماه

 



                                                                                                                              79شماره -انجمن نجات 

  
22  

  

 

 

است که  یکتاب «المرصاد یف ونیالعراق»

از رزمندگان  یتوسط جمال الخفاج 0601در سال 

مرصاد از  اتیسپاه بدر عراق که در عمل

رزمندگان حاضر در جبهه بود نوشته شده است و 

و  یتوسط انتشارات کلمه در بغداد و به زبان عرب

کتاب  نیا تیاهمصفحه منتشر شده است.  016در 

است که  یبار نینخست نیکه ا تاس ثیح نیاز ا

مشاهدات خود  ات،یحاضر در عمل یرانیا ریغ کی

کتاب مستقل در  کیمرصاد در قالب  اتیرا از عمل

 کند.  یخصوص منتشر م نیا

معروف به حاج ابوذر در سال  یالخفاج جمال

 0600ماه سال  یدر بغداد متولد شد ودر د 0610

شد.  لیبغداد فارغ اتحص یاز دانشکده علوم نظام

و در بحبوحه جنگ و  0600او در مرداد سال 

مرز  قیاز طر ،یجمع ییپناهجو اتیعمل کی یط

شد. در  رانیوارد ا رانشهریپ –حاج عمران 

در  یجیبس کیبه عنوان  0600سال  وریشهر

سپاه بدر قرار گرفت و در  التیچارچوب تشک

مشارکت کرد  رانیحاج عمران و شاخ شم اتیعمل

مرصاد بر اثر  اتیدر عمل 02مرداد سال  0و در 

نارنجک توسط عناصر گروهک  کیپرتاب 

دست چپ مجروح  هیز ناحا ن،یمنافق یستیترور

دوره دافوس )دانشگاه  0600در سال  یشد. الخفاج

( را رانیا یاسالم یو ستاد ارش جمهور یفرمانده

صدام، در  یبعث میو تا سقوط رژ دیرسان انیبه پا

با  یسپاه بدر حضور داشته است. الخفاج التیتشک

ده ماه سابقه حضور در جبهه، از جانبازان جنگ 

 رود.  یبه شمار م یلیتحم

المرصاد در شش فصل نگارش  یف ونیالعراق کتاب

در فصل اول و دوم کتاب  سندهیشده است. نو

آن در فرهنگ و تمدن  گاهیو جا رانیدرباره ا

که فصل سوم کتاب  نیسخن گفته است. کما ا یبشر

پردازد.   یم رانیبه دوران حضور اسالم در ا

ر اوضاع ب خیتار یشرح زیفصل چهارم و پنج ن
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است.  یپهلو انیتا پا یصفو یها وراندر د رانیا

شود   یآن آغاز م یانیکتاب در فصل پا یبخش اصل

 سندهیشود. نو  یحجم کتاب را شامل م نیشتریکه ب

و سپس  یلیفصل درباره جنگ تحم نیدر آغاز ا

را  یسابق عراق مطالب کتاتورید تیشخص لیتحل

گذرا به  یپس از اشاره ا یکرده است. الخفاج انیب

و عراق و نوع تعامل  رانیا یمرز یها نامهتوافق 

است  یعراق انیعیعراق و ش میمق انیرانیصدام با ا

کردند   یم یتبار معرف یرانیکه به دروغ آن ها را ا

 یم رانیاخراج آنان از عراق به ا تیو در نها

 پردازد. 

حاضر در  یها یفصل از کتاب، عراق نیهم در

 یسپاه بدر و بخش ها سیجبهه و موضوع تأس

. ردیگ  یقرار م ییآن مورد بازگو یمتعدد نظام

 یروهایکه ن ییها اتیپس از اشاره به عمل سندهینو

بدر در آن مشارکت داشتند به موضوع قطعنامه 

کند و سپس موضوع   یو آتش بس اشاره م 610

 نیمنافق یستینقش گروهک ترورو  ادمرص اتیعمل

 دهد.  یقرار م یرا مورد واکاو

اقدامات و  نیو بارزتر نیمنافق خچهیتار یمعرف

گروه، توجه به مناسبات  نیا یستیترور اتیعمل

 یگروه و رفتار سرکردگان با اعضا نیا یداخل

گروه  نیا اتیاشاره مختصر به جنا نیگروه و همچن

بخش مورد بحث قرار  نیدر حق ملت عراق درا

 گرفته است.

مرصاد و ورود  اتیدر ادامه به آغاز عمل سندهینو

و امکانات  ییتوانا نیو همچن اتیسپاه بدر به عمل

که صدام در  نیمنافق یستیگروهک ترور ینظام

پردازد. عالوه بر   یآن ها قرار داده بود م اریاخت

سپهبد  دیشه گاهیرا به حضور و جا یکه بخش نیا

 تصاصمرصاد اخ اتیدر عمل یرازیش ادیص یعل

 یفهرست شهدا زیکتاب ن ییدهد. در بخش انتها  یم

نفر بوده است  066بدر در مرصاد که تعداد آنان 

 شده است. مهیضم

 یاز نقاط قوت کتاب، مشاهدات شخص یکی

 زیکتاب ن نیاز ا یاست. ممکن است بخش سندهینو

گفته شده ها باشد اما نکته قابل توجه آن  ینقل برخ

 اتیعمل حیتشر یال به ال در سندهیاست که نو نیا

 کیخود را به عنوان  یمرصاد، مشاهدات شخص

 نیاز ا یکیآورده است.  زیمطلع ن یرزمنده عراق

 اتیاز عمل شیپ یمطالب که متعلق به روزها تدس

کند:   یگونه نقل م نیا سندهیمرصاد است را نو

 یتیکه در مأمور یزمان 0100اواخر ماه ژوئن »

 میدیبغداد شن ویاز راد میبود رانیدر منطقه شاخ شم

 دیآتش بس تهد رفتنینپذ لیرا به دل رانیکه صدام ا

و  میمان  یمبود: منتظر  نیجمله صدام اکرده است. 

( چه خواهند نیخلق )منافق نیکه مجاهد دید میخواه

به آن ها خواهند  رانیکرد و چگونه مردم ا

  .«وستیپ

منبع و  06نگارش کتاب از حدود  یبرا سندهینو

و  اتیاز عمل یریمأخذ استفاده کرده و تصاو

مناطق  ینقشه ها نیو همچن یرزمندگان عراق

 کرده است.  مهیرا ضم یاتیعمل

انیلیکانون هاب  
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 ران؛یمعاصر ا خیتلخ در تار تیواقع کی

 که داعش ُمد نبود. یزمان م،یداشت یداعش

 سیسرو تیبه لطف حما نیکه گروهک منافق نیا با

دهد،   یخود ادامه م  تیبه فعال یغرب یجاسوس یها 

 ران،یترور در ا دیهزار شه 02شهادت  ریاما تصو

 چیاست که ه یرانیگروه ضد ا نیا  تیاز جنا ینماد

 ندارد. رانیرفتن مردم ا نیجز از ب یا زهیانگ

 کیکه داعش ُمد نبود،  یزمان م،یداشت یداعش

است. گروه  رانیمعاصر ا خیتلخ در تار تیواقع

آمده و تحت  رونیب یکه از دل استبداد پهلو ییها

، 06۳6و  06۳6در دهه  یاسیبسته س یفضا ریتأث

بعد با فاصله گرفتن از  یند، کمدست به اسلحه برد

مودند یپ ییراه به سو یو اسالم یرانیا یها  ارزش

 شد. یکه عاقبت آن وطن فروش

 ییابتدا یضد خلق که در روزها یها ستیمارکس

نشان  یانقالب به ناچار خود را همراه مردم انقالب

 یدادند، پس از آن که نتوانستند انقالب اسالم یم

کردند در  یرا به انحراف بکشانند، به نام خلق سع

به راه انداخته و به قتل عام مردم  یناامن رانیا

 بپردازند. رانیا

 یاز خشونت ها یموج ،یبرادرُکش نیا جهینت

 هیرا به سمت تجز رانیداشت ا  بود که بنا یابانیخ

 ببرد. یو جنگ داخل

امر باعث  نیتوطئه آن ها شکست خورد و هم نیا

 یدر آدم کش ییابا چیکه ه یوطن یها یشد تا داعش

خود، صدام  دیو شکنجه نداشتند، در کنار رهبر جد

 .رندیقرار بگ

در  یها چنان به مردم خود پشت کردند که حت آن

کشور خود  هیعل دان،یموسوم به فروغ جاو اتیعمل

ارتش عراق شکست  یکه حت یدر حال دند،یجنگ

بود، وارد جنگ  رفتهیرا پذ نرایخود در برابر ا

 مسلحانه با هموطنان خود شدند.

 

را به منافقان  نیسنگ یمرصاد، شکست هرچند 

گروهک در کنار  نیکرد، اما ا لیتحم یداعش

در عراق ادامه داد و با  یُکش عهیصدام، به ش

به  وستنیبا پ نیبعث عراق، منافق میرژ یفروپاش

داعش را در  هیاول یافسران حزب بعث، هسته ها

امر به  نیدادند و هم لیتشک هیعراق و سور

 شد. یاشرف در عراق منته گاهیپا یلیتعط

 یبرا یتالش چیسال ها از ه نیدر تمام ا نیمنافق

غافل نمانده اند. از ترور و بمب  رانیا یفروپاش

 نگیتیگرفته تا به راه انداختن م یو جاسوس یگذار

 نیتندروتر یمال یبانیبا پشت یاسیو تجمعات س

 .ییکایو آمر یلیاسرائ یها ستیونیصه

نه فقط  نیتالش ها، منفور شدن منافق نیهمه ا جهینت

 ونیاپوزس نیدر ب یکه حت ران،یمردم ا دهیدر د

 تریکاربران توئ ریاست و هشتک اخ نیخارج نش

 نیاز اوج نفرت از ا تیحکا ،یرجو میمر هیعل

 ها داشت. ستیترور

 نیکه ا یدیشد یو فشار اقتصاد رانیمردم ا میتحر

 استیس جهیکنند، نت یتحمل م رانیروزها مردم ا
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 یاست که در صدر راهبردها« انتقام از مردم»

 قرار دارد. یوطن یها یداعش

قرن است  میگروهک ن نیدانند که ا یم رانیا مردم

است و به  رانیکه در حال انتقام گرفتن از مردم ا

در  یتیو محبوب یاجتماع گاهیپا چیخاطر ه نیهم

 مردم ندارد. نیب

به  ریاخ یدر سال ها نیکه گروهک منافق نیا با

همچنان  یغرب یجاسوس یها سیسرو تیلطف حما

 یادامه م کایخود در اروپا و آمر یها تیبه فعال

ترور در  دیهزار شه 02شهادت  ریدهد، اما تصو

 یرانیگروه ضد ا نیا یها تیاز جنا ینماد ران،یا

رفتن  نیجز شکست و از ب یا زهیانگ چیکه ه است

 ندارد.                                                                          رانیمردم ا

 یفور خبر تیسا            

 

      

   شغل: کفاش   روش  عباس عفت 

                                                                  

 معلم شغل:   خسرو ریاحی                                             
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 ی و مادر گرانقدرشانمحمد آق آتابا یقاآ

 

)عضو  یمحمد آق آتابا دیحممادر  ،یسلطان سارل یخانم آبا کمال تأسف و تأثر خبر درگذشت نابهنگام  

 .میفرو رفت قیعم یکرده و در شوک افتیدر رماهیت 60 خی(، را در تاریدر آلبان یگرفتار در فرقه رجو

از ارتباط با فرزند  ریاستان گلستان بود که به غ یندگیمادر بزرگوار از مادران فعال در انجمن نجات نما نیا

مقامات  نیو همچن یحقوق بشر یو ارگان ها یالملل نیمجامع ب ینداشت. او بارها و بارها برا یگریخواسته د

 . ندیراه ارتباط با فرزند را برطرف نما سرتا موانع بر  دینامه نوشت و از آنان استمداد طلب یدولت آلبان

 شد. یعراق یروهاین ریو عراق اس رانیدر خالل جنگ ا یمحمد آق آتابا دیحم

 نیاردوگاه را سخت و طاقت فرسا کردند. سپس مسئول طیخلق، شرا نیبا مجاهد یدر هماهنگ یعراق نیمسئول

که جانشان به لبشان آمده بود را با وعده اعزام به  یوارد شده و افراد یشمچیابر یاز جمله مهد یفرقه رجو

 اروپا، به قرارگاه اشرف برده و در برابر عمل انجام شده قرار دادند.

دل فرقه  اهیکه رهبران س نیاز ا غیدر د،یرس انیره با فوت مادر به پاساله مادر از فرزند باألخ 66 ییجدا

 .ندینامه را فراهم نما کی یحت ایارتباط ساده  کیامکان  یرجو

 یخستگ یرغم تالش ها یشتافتند و عل یباق اریبه د زین یمحمد آق آتابا دیپدر و خواهر حم انیسال نیا یط

 نشدند. یگرفتار خود در فرقه رجو زیهرگز موفق به ارتباط با عز ریناپذ

ً  بتیبزرگ انجمن نجات مص ی خانواده  یمحمد آق آتابا یآقاوارده را به خانواده آن مرحومه، خصوصا

آن مرحومه طلب مغفرت  یگفته و برا تیاستان گلستان( تسل یندگی)مسئول محترم و پرتالش انجمن نجات نما

 آرزو دارد. لیبازماندگان صبر جم یو برا
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)محقق و کارشناس فَِرق و  یلیوک دیحجت االسالم س

                (انیاد

 

 انیجر نیو همچن یانحراف یها انیها و جر فرقه

هستند که در جامعه  یانیدو جر ،لیاص یفکر یها

 وجود دارد: 

و فطرت  تیاصل عقالن ل،یاص انیجر یمبنا -

 یاست که قرآن هم به آن اشاره دارد. در راستا

کمک به عقل و فطرت خداوند حجج خود را ارسال 

 کرد تا عقل و فطرت بشر را شکوفا کنند.

و فطرت  تیعقالن ریما را از مس یاناتیجر -

فرقه ها همان  یرهبر یعنیکنند،  یمنحرف م

 ریسدر م طانیدهند که ش یرا انجام م یکار

 دهد. یانجام م یاله ریانحراف از مس

 میآن است که باور کن یشناس بیمهم در آس نکته

فرقه ها، خطر و آتش هستند و همان قدر که از 

. آن میکن زیاز فرقه ها پره دیبا میکن یم زیآتش پره

ما خطر  تیکشور و مل یفکر مردم، برا یها برا

و سوءاستفاده از مردم و  یهستند. به دنبال بهره کش

خودشان  نفعرا به  نیو د تیثروت ها هستند، مل

را قوت  یانحراف انیدهند تا بتوانند جر یجهت م

 ببخشند.

 یتفاوت ینوع ب کی جادیکنند با ا یم یها سع فرقه

خودشان را رواج  شترینسبت به خود، در واقع ب

 انیجر ینباشد مسئول ما برا تیحساس یدهند، وقت

کند. امروز فرقه ها در  ینم بیها قانون تصوفرقه 

خأل  یهستند. وقت نیمختلف خطرآفر یها طیمح

به  یا قهفعاالن فر یشود. برخ یم نیباشد ا یقانون

مراجعه و عنوان کرده بودند که  ریگ میمراکز تصم

 یقانون یتا خألها ستیکشور ن یمسأله جد نیا

 تیعدم حساس جهیاتفاقات نت نیبماند. ا یهمچنان باق

 مسأله هستند.  نیبه دنبال هم زیاست و فرقه ها ن

 :یعناصر فرقه ا نیتر مهم

هستند  خودکامه یرهبر یمعموالً فرقه ها دارا -

 روانشیکه مصالح خودش و فرقه را بر مصالح پ

 دهد.  یم حیترج

دفاع  یب ن،یواقعاً مظلوم تر یجذب شدگان فرقه ا -

 دیاقشار هستند و با نیرتریپذ بیو در واقع آس نیتر

نگاه کرد که مورد استثمار  دید نیبه آن ها به ا

 قرار گرفته اند.

 ایفرقه معموالً از دسترس خارج است،  رهبر

اگر هم خارج  ایکند  یم یخارج از کشور زندگ

مثال مرکز  ی. براستین یبه او دسترس ستین

بدون  ییبها چیاست اما ه لییاسرا تیبهائ انیجر

 یعنیبرود.  لییتواند به اسرا ینم التیاجازه تشک

 رفته که از خطرات دور بماند. ییرهبر فرقه جا

ملت نشان  یخود را ناج یبحران طیها در شرا فرقه

معموالً از  رشانیتحت تأث یدهند و افراد یم

آن ها اهدف  جاناتیه جییجوانان هستند که با ته

مدار  جانیبرند چون فرقه ها  ه یم شیشان را پ

 یها سوار م جانیه نیموج هم یهستند و رو

 ندهیشوند. آن ها قشر جوان را با وعده ساختن آ

عدالت  رینظ ییدهند و با شعارها یم بیفر هترب

و ... جوان را جذب و مدل و  یسنت شکن ،یطلب

 ییبایکنند که ظاهر ز یم یرا معرف دیجد یالگو

 یبرا یفداکار یدارد اما در واقع آن جوان را برا

 کنند. یم بیفرقه ترغ
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که دارد( به  ی)با نقاط مثبت یمجاز یفضا امروز

 یمثال فرد فکر م یزند، برا یماجرا دامن م نیا

اطالع  زیتلفن همراهش از همه چ یکند با گوش

 تیهو گرید ی. از سوستیدارد اما در واقع مطلع ن

شود  یم نیچن نیو ا ردیگ یاو تحت الشعاع قرار م

 امعهج انیکاذب در م یها و نحله ها انیکه جر

 کنند. یخود را باز م یجا

 شبستان یخبرگزار 
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 کرونا یبا چاشن یرجو میمرگ مر عهیشا

 یبرا

 شدن دهید
 

و  ریپ یشوند و اعضا یم کیخود نزد انیروز به روز به پا نیکه گروهک منافق یامیا در

 یدورهم کیبه دنبال  یو جعل کیف یها تییخسته از انتشار تو یسالمندان آلبان یفرتوت سرا

 را هم از آن ها گرفت. یدلخوش نیکرونا ا روسیهستند، و

اندک هواداران  یبرا یستیو ترور یستیتور تور کیگزاف  نهیآل سعود و هز یاست که با دالرها یسال چند

رسند تا  یم ییفرانسه به نان و نوا لپنتیو نانینش هیشود و اکثر حاش یدر خارج از کشور برگزار م نیمنافق

 را پر کنند.  شیهما نیا یها یصندل

 یها تیفعال یکس یکه در داخل کشور برا نیخبر دروغ و با علم بر ا کیفکر نفاق باز هم با نشر  اتاق

 شود.  دهیها د شیهما نیدروغ بزرگ، ا کیزند تا در قالب  یم یدست به خبرساز ست،یاش مهم ن یستیترور
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موجب شد تا تمام  یسابق استخبارات عربستان با اعالم مرگ مسعود رجو سییر صلیف یترک 1۳سال  در

 دهیهم د نیاز رونق افتاده منافق نگیتیخبر م نیخبر واکنش نشان دهند تا در قبال ا نیبه ا یداخل یرسانه ها

 شود. 

اش را کرد خبر مرگ سرکرده  یخبر بعد از آن که بهره بردار نیچند ماهه با ا یهم با باز نینافقم سازمان

 نمود.  بیاش را تکذ

به آن ها نداده  یاجازه برگزار نیمنافق یساز هیحاش یوجود ندارد و دولت فرانسه برا یلپنتیو گریکه د امسال

سازد،  یرا مقدور نم یسالمندان آلبان یدر سالن اجتماعات سرا یبرگزار یکرونا هم حت روسیاست و و

 . دینما بجل یمجاز یدورهم نیتواند توجه رسانه ها را به ا یخبر مرگ م کیدوباره 

 شد. نیسر خط اخبار منافق یرجو میمر یکرونا برا یبار با چاشن نیمرگ ا خبر

 یخواهد دورهم یشود تنها م یم رانیو شعف مردم ا یداند باعث شاد یخبر که خوب م نیبا انتشار ا نیمنافق

 فرستد.  یم ایرا به آن دن شیاز سرکرده ها یکیشود و هر سال  دهیکرونا گرفته اش د یمجاز

 است. دهیفرا رس انشیندارد و پا یرنگ گریها د بیحربه ها و فر نیخوب بداند ا دینفاق با فرقه

 برنا یخبرگزار
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 مرحوم حاج موسی علیزاده

 

پدرم ثابت کرد که مردها هم 

 توانند فرشته باشند. یم

رنجور بود  یبزرگداشت مرد 0611مرداد  00 

خودش حاکمان  یکه با مقاومت و سلحشور

و  دیدر قلعه اشرف را به چالش کش  ستیترور

فرزندش را داشت و از  دارید یشجاعانه دادخواه

و قهرمانانه از  امدیخواسته برحق خود کوتاه ن نیا

 خواسته اش دفاع نمود.

بود مرا در چه  دهیکرد که تا فهم یم فیتعر پدرم

دارند درنگ  یعراق نگه م یو در کجا یمکان

خود دست شسته و با گام  ینکرده و از همه زندگ

و پر درد و رنج به دنبال  بیغر یارینهادن در د

که سر  یتحقق خواسته خود رفته بود. از موانع

ر یمس نیعبور کرد. البته در ا یراهش بود به سخت

و خم  و خطرناک  تنها نبود، پدران و  چیپر پ

در کنارش قرار داشتند که هدفشان  یگریمادران د

کردن  دایمصرانه خواهان پ زیمشترک بود. آنان ن

 بودند.  زانشانیبا عز داریو د

بود زبانزد همگان شده بود و  نیب نیکه در ا یوحدت

به  گرید یاز خانواده ها یلیاخبار آن خ دنیبا شن

گذاشتند تا به  یم دانیوجد آمده و مشتاقانه پا به م

 خود برسند. یخواسته قلب

ضد  یرجو سمیترور انیچهار دهه گذشته قربان در

به آمار آنان افزوده  بشر کم نبودند و روز به روز

 نیا دنیکرد که با د یم فیگشت. پدرم تعر یم

تعداد پدر و مادر و خواهر و برادر در پشت درب 

به شوق و  شتریقلعه اشرف در خاک عراق ب یها

 تهگرفته بود تا از خواس میآمده و تصم یذوق م

ً کوتاه ن کرد که  با  یم فیتعر ی. ودیایخود مطلقا

هستند که به  یتعداد قابل توجه دهید یچشم خود م

گردند و حال که متوجه شده  یدنبال گم شده خود م

 گریاند گم شده شان در کجا به اسارت گرفته شده د

نکرده  ینیگام هم عقب نش کی زانشانیعز داریاز د

 آمدند.  یو کوتاه نم

 

پشت  یخاطراتش از آن روزها فیدر تعر پدر

 یاشک بار سخن م یاشرف با چشمان یدرب ها

من در آن  رایبرد. ز یگفت و مرا در خودم فرو م

اشرف  یکه خانواده ها به پشت درب ها یزمان
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امکانات و پول و  نیکردم بهتر یآمده بودند فکر م

همه  نیدهند که با ا یآنان قرار م اریرفاه در اخت

مزخرف عراق را  یو مشتاقانه آب و هوا زهیانگ

که بعدها متوجه شدم نه  یکنند. در حال یتحمل م

 ینبود بلکه آنان برا یتنها از امکانات و پول خبر

با مشکل مواجه بودند و  یمعمول یغذا کیخوردن 

توانستند به حمام رفته و استحمام  یروز نم نیچند

 یا بهرهامکانات موجود  نیاز کمتر یعنی. ندینما

 .ریبردند. هر آنچه بود گرد و خاک بود و الغ ینم

گفت خود را در  یخاطراتش م انیدر ب پدر

مادران و  ریسا دنیو با د افتیعراق تنها ن یصحرا

کرده  دایصد چندان پ اقیشور و اشت گریپدران د

نموده و به  یکه انتخاب کرده را ط یریبود تا مس

 برساند. ییسرانجام نها

همه  نیکردم که پدر واقعاً هدف تان از ا یم سؤال

 و رنج عراق  چه بود؟  پر درد یقبول چالش ها

که  یبه فرزند دنیاست، رس یعیداد: "طب یم پاسخ

دانستم کجا  یاز سه دهه گم کرده بودم و نم شیب

کردم  یم یبه دنبالش بگردم ... احساس خستگ دیبا

 یم یکه متوجه شدم فرزندم در کجا نگهدار نیتا ا

 شود، در واقع به اسارت گرفته شده بود." 

 یم فیحالت ذوق زده تعر کیادامه پدرم با  در

 نمود: 

و مثبت  دیبه سرانجام مف ریمس نی"خوشبختانه ا

ام  نهیرید یو ثمر داد و من به آرزو دیخود رس

 ." دمیرس

 یکه پدر مرحومم ط یریبخواهم حاصل مس اگر

که  نیعبارت عرض کنم، ا نیکرد را در کوتاه تر

داد، به خودم آمده و در  یحضورش به من آگاه

نظر نمودم، و سرانجام  دیتجد میزندگ ریانتخاب مس

  انیکه سال رمیکه پدرم را به آغوش بگ نیا یبرا

 بودم از فرقه جدا شدم. دارشیمشتاق د

به مناسبت سالگرد فوت پدرم بر سر مزارش  راً یاخ

رفتم. کنار قبر او نشستم و چشم به سنگ سرد 

گذشته را مرور  انیسالمزارش دوختم. خاطرات 

اذعان کنم  تیواقع نیبه ا دیکالم با کیکردم. در 

 که:

فرشته بود. او ثابت  کیقهرمان بود. او  کی پدرم

 توانند فرشته باشند.  یکرد که مردها هم م

که هنوز  یشدت دوست دارم تا پدران و مادران به

و فرزندانشان هستند به  زانیعز دارید یدر آرزو

نور چشمانشان بگردند و  داریموفق به د یزود

 حسرت به دل نمانند. 

 77مرداد  – زادهیعل یبخشعل

 

 



                                                                                                                              79شماره -انجمن نجات 

  
33  

  

 

 

 

آباد لرستان هستم. با آغاز  اهل خرم :یمراد یعلآقای 

در جنگ شرکت کردم و  رانیا هیعراق عل یلیجنگ تحم

سال در  1به اسارت کشور عراق درآمدم و  یپس از مدت

از اسارت  یناش یروح یفشارها لیاسارت بودم. به دل

 .وستمیپ نیبه منافق 00فرسوده شده بودم. در سال  اریبس

کرد و   یم تیفعال اریشده بس ریجذب افراد اس یرو سازمان

 یبه ما م  ها  که از طرف خانواده ییها  جعل نامه قیاز طر

 یکیکند، به طور مثال در  جادیما ا یها ما و خانواده  نیب یداد تا حصار  یجلوه م یا فضا را به گونه  دیرس 

 یقانون گردیمخالفت با نظام مورد پ لیهمسر و برادرم به دل ودنوشته ب دیبه دستم رس رانیکه از ا ییها  از نامه

 ما باشد. یبرا یامن میتواند حر  یبرگشت به خانواده نم گریاند و د  قرار گرفته

کرد که   یما را مصمم م نیداخل کشور توسط منافق یاسیس یو فضا یخانوادگ یصحنه از فضا نیا شینما

ما را  یزود  که به دیام نیبه ا میشد نیرو جذب سازمان منافق نیما وجود ندارد و از ا یبرا یراه بازگشت گرید

 فرستند.  یبه اروپا م

کار از کار  گرید یجذب افراد شد ول یسازمان برا یمصاحبه متوجه شگردها نیپس از انجام دادن چند بعدها

 از من جدا شده بود. رانیگذشته بود و همسرم در ا

امر اعتماد ما را  نینبود و ا سهیکرده بود قابل مقا میما ترس یکه سازمان برا ییسخت اسارت با فضا طیمح

  یرا م میرفتن به اروپا روزها دیساله بودم و به ام 00کرد. در آن زمان   یم شترینسبت به عملکرد سازمان ب

که سازمان قصد  افتمیمکرر در یها  یریگیپباره مطرح نشد با  نیدر ا یخبر چیکه ه یگذراندم اما پس از مدت

ما آغاز  یمغز یکرده بودم شست وشو دیموضوع قطع ام نیبت به اکه نس یاعزام ما به اروپا را ندارد و زمان

 شد.

شد. مسعود   یم دهید شیامر به وضوح در رفتارها نیاست و ا یتیشخص شیباال با ک اریتوهم بس یدارا یرجو

 ستیکشورها ترور گریو د رانیاز نظر ا دیبه ما گفت از آنجا که شما تاکنون بر سر سفره ما بود یرجو

از القا  یکی یتنها خود رجو هن نهیزم نیکنند که در ا  یشما را اعدام م دیو هر جا برو دیشو  یخوانده م

 به اعضا بودند. یافکار نیچن یمأمور القا یدر سازمان رجو زین یگریکنندگان بود بلکه افراد د

هاست که هر  فرقه  یها  یژگیاز و یکی نیدر سوءاستفاده از قرآن و مذهب داشت و ا ییمهارت باال یرجو

 شوند. یاسالم م ژهیو مکاتب مختلف به و انیجا مناسب با منافع روز دست به دامان اد

بود و تضاد و تناقض در رفتار و  یستیونیصه میدر کنار رژ یو روز نیروز حافظ منافع فلسط کی یرجو

 به وضوح آشکار است. شیها  یریگ موضع 
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است.  یرجو یستیسازمان ترور یها  یژگیو گریاز زنان در جذب مخاطب و اعضا را از د یریگ  بهره

خود زنان رده  التیکه در تشک نیدهد. با ا  یم بیزنان و جوانان را فر یستیالیابتدا با شعار ضد امپر یرجو

 ها است. نکند اما در حال سوءاستفاده از آ  یباال را به عنوان رهبران شورا انتخاب م

 یها شد و پرده  یمخالف با عملکرد رجو یاعضا یآزادتر برا ییفضا جادیصدام موجب ا یسرنگون

به ما القا کرده بودند که در  رایز میاز کشور داشته باش یدرست ریداد تا ما تصو  یصدام اجازه نم یکتاتورید

 وجود ندارد. ینوع آزاد چیه رانیا

خروج از فرقه در  لیو م دیبه ما رس رانیاز ا یتر  روشن ری، تصو صدام و مالقات با خانواده یسرنگون با

 .مینداشت زیرا ن ویراد کی یما تا آن زمان اجازه استفاده از رسانه حت رایشد ز یاعضا متجل شتریب

نداشتند  یخصوص یشاک رانیکه در ا یافراد یبرا یعفو مقام معظم رهبر یو فکر یتزلزل روح نیا نیدر ب 

مشابه شد. با  طیشرا یدارا یاز اعضا گرید یاریبنده و بس یعفو موجب نجات زندگ امیپ نیصادر شد که ا

از فرقه  ییبه جدا میاز تصم سسرخ به اردوگاه را ممنوع کرده بودند. پ بیخبر منافقان ورود صل نیانتشار ا

رفتم  یها در کنار اردوگاه رجو  ییکایبه کمپ آمر بیبودم و سپس توسط صل نیتا چهار ماه در اسارت منافق

 بازگشتم. رانیو از آنجا به ا

با  زین یبازگشتند و رهبر رانیجدا شدند به ا ینفر از رجو 066، بالغ بر 06با بازگشت من در سال  همزمان

بار  ،یو  حقوق شهروند یاز آزاد یمراحل مختلف و برخوردار یآغوش باز ما را قبول کردند. پس از ط

تشکر و  اریکشورم بس هبرکردم و از ر یط هودهیکه عمرم را چقدر ب دمیازدواج کردم و امروز فهم گرید

 کنم. یعمر خود را در کشورم سپر یکنم که اجازه دادند چند روز باق  یم یقدردان

خدا و  شگاهیکه هنوز در پ میخاک شد نیا هیسال تمام عل 06 میخاک بود نیکه سرباز ا نیو امثال بنده با ا بنده

را از همه ما  یزندگ یها  فرصت نیبهتر ی. حضور در سازمان رجومیا  شرمنده اریخودمان و رهبرمان بس

 .میبازماند زیکار ن نیاما از ا میکن لیدر آن زمان تحص میتوانست  یما م رایگرفت ز

 فارس  یخبرگزار

                                                                         

 یارتش بعث یاسارتگاه هاعکس های آقای علی مرادی در 
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  ید  یمرصاد در قالب پ اتیسالگرد عمل نیو دوم  یو در س انیلیهاب ادیکتاب به کوشش بن نیا

 اف منتشر شده است.

را  دانیفروغ جاو اتیدر عمل نیشدگان منافق درصد از کشته  66از آن است که  یحاک بدفرجام

دهد که عمدتاً  یم لیتشک «سمیدر قالب ترور یمل تیامن هیاقدام عل میمحکومان به زندان با جرا»

 آزاد شده بودند. رانیا یاسالم یجمهور یها  از زندان 00تا  06 یها  سال نیب

و  یمرصاد با بررس اتیدهه از عمل 6از  شیبار پس از گذشت ب نینخست یپژوهش برا نیا

و مکتوبات گروهک  رانیا یاسالم یجمهور یخیصدها صفحه سند از منابع تار یآمار لیتحل

سار رأفت  هیکه در سا نیو بدفرجام ها با وجود ا شگانیپ  انتیدهد که خ  ینشان م نیمنافق

را  یاسالم یجمهور ینیدر گستره سرزم کامل یبا حقوق شهروند ستیامکان ز ،یاسالم

 وستندیپ نیمنافق یستیگوهر گران بها را ندانستند و مجدد به گروهک ترور نیقدر ا یداشتند؛ ول

 خود حمله کردند. هنیبه م ۷2و در مرداد 
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 ) کرج( ینیملقب به مادر حس هیزهرا کعب فالح

 مادر

 سوندیو فاطمه رئ محمد

به طور  9909در اواخرسال  سوندیرئ محمد

 . دیمفقود گرد یو بدون اطالع خانواده مدت یناگهان

 یمحمد با منزل ارتباط تلفن 9902سال  لیاوا

خود و حضورش را در  یو سالمت دینما یبرقرار م

 کند. یکشور پاکستان اعالم م

در  یمحمودخان پس از ده سال چشم انتظار پدرش

 فراق پسر فوت نمود.

با منزل شان در شهرستان  9920اواخر سال  در

 یکوهدشت از توابع استان لرستان تماس تلفن

کرده و  یمختصر احوالپرس یلیکند و خ یبرقرار م

مرز  یکی: "مادر من در نزددیگو یبه مادر م

 یتوان یموعراق و قرارگاه اشرف هستم و  رانیا

 ."دییایبا برادر و خواهرم فاطمه به مالقاتم ب

 

و  یی"... با راهنما :هیزهرا کعب فالح خانم

به عراق  متیتالش برادرم جهت اخذ گذرنامه وعز

 0602تابستان  لیاوا یعنی. چند ماه بعد میاقدام کرد

دختر مجرد و جوانم که  گریهمراه برادرم و د

نام دارد به کشورعراق سپس قرارگاه اشرف  فاطمه

 ولا ی. روزهامیروز آنجا بود 2و مدت  میرفت

و  مانهینفرات سازمان با ما برخورد مناسب، صم

 یدر ساعات یداشتند. هر از گاه ییرایهمراه با پذ

در مراسم  ایو کوتاه، پسرم محمد را تنها و  نیمع

 یچند روز خانم ها نی. در ادمید یم یجمع یها

کردند و به اسم  یقرارگاه مستمر فاطمه را صدا م

برادرم فقط به  وبردند. من  یتنها با خود م حیتفر

با پسرم در  شتریو صحبت ب یطوالن داریفکر د

 یبه خانه برم یکه چه زمان نیاش و ا ندهیمورد آ

روز محمد به من گفت مادر شما  کی. میگردد بود

 .میگرد یما برم دیبرو

 رانیبه ا دینفر آمد و گفت شما با کی هفتم روز

.من سراغ محمد و فاطمه را  میرفتیما نپذ دیبرگرد

. گفتم دینیآن ها را بب دیتوان یگرفتم. گفتند شما نم

 یباشد من با محمد صحبت کرده ام حاال اگر برا

اشکال ندارد. فاطمه را صدا  دیآ ینم یخداحافظ

 جاست؟او ک نم،یخواهم او را بب یم دیکن

و  دینیبب دیتوان یپاسخ دادند که آن ها را نم مجدد

. با دیرا ترک کن نجایتر ا عیهر چه سر دیشما با

برادرم با چند تا از  یریمن و درگ ادیو فر ونیش

شما را  دیرا ترک نکن نجایآن ها؛ به ما گفتند اگر ا

ها که حفاظت ما را به عهده دارند  ییکایآمر لیتحو

 زندان کنند.  هتا شما را روان میده یم

و به التماس  میدیو برادرم از حرف آن ها ترس من

و  انیگر ی. من  مادر را با چشممیو خواهش افتاد

با فرزندانم، همراه  یو خداحافظ دارید نیبدون آخر

از  دیو سالخورده ام به زور و تهد ضیبرادر مر

جا و مکان و نا  یکس، ب یکردند. ما ب رونیآنجا ب
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و  یکندگبا سراف بیغر نیسرزم کیآشنا در 

 گریو د میحقارت بدون دخترم به شهرمان برگشت

 .چیه

از بازگشت فرزندانم و  یخبر چیاز آن، ه پس

چشمم به در  شهیاز جانب آن ها نشد. من هم یتماس

 بیدوخته است. پس از سال ها متوجه شدم که فر

از  زینجات محمد، دخترم را ن یخورده ام و برا

غم نه، دو غم دارم و هزاران  کیدست دادم. حال 

 یکنم که چرا با سادگ یبار خود را سرزنش م

پسرم را طعمه  نیمجاهدرا در دام انداختم.  ترمدخ

 قرار دادند و با زور دخترم را از من گرفتند.

بخشم و نه گذشت  یرا م بکاریفر یهرگز نه رجو

که جان در وجود من   یکنم. تا لحظه ا یم

او  دنینجات دخترم و در آغوش کش یمادراست برا

نموده ام،  تیفرزندانم وص گریکنم. به د یتالش م

و به خصوص فاطمه را از چنگال  حمدم

 نجات دهند ..." یرجو یفرقه  بکارانیفر

 

 

 

 فرقه رجویتصویری غم انگیز از خانواده اعضای اسیر در 

 در بیابان های عراق و در جستجوی عزیزانشان



                                                                                                                              79شماره -انجمن نجات 

  
38  

  

 

 

خلق جدا شد و تالش نمود تا خود را به اروپا  نیسال قبل در عراق از سازمان مجاهد 2حدود  یدیاحسان ب

پناهندگان به  یملل متحد برا یعال یایساریبرساند که در کشور مصر به زندان افتاد و باألخره با دخالت کم

 یستیانواع و اقسام فشارها که منشأ همه آن ها فرقه ترور یدر آلبان اوشد.  یعنوان پناهنده وارد کشور آلبان

قرار گرفت اما دست از  یمزدوران فرقه رجو تیآزار و اذ ،دیمورد تهد یبود را تحمل نمود و حت یرجو

 را بر همگان آشکار سازد. یرجو ینضد انسا تیبرنداشت و عزم جزم کرده بود تا ماه تیفعال

 

اقامت ده ساله و اجازه کار بود توسط عناصر فاسد  یکه دارا یدیدر مرداد ماه سال گذشته احسان ب باألخره

از  یبازداشت شد. هدف، اخراج و یرقانونیاتهام به صورت غ میبدون تفه یو دولت آلبان یتیدر دستگاه امن

بشود تا  یدرخواست نیچن یبه امضا روادا یدیشد تا احسان ب یبود و تالش م رانیبه ا یو فرستادن و یآلبان

 بادها بلرزد. نینبود که با ا یدیبکار انجام گردد، اما او  نیا یبه راحت

قرار گرفت.  یو حقوق بشر یاز محافل حقوق یاریمورد توجه بس یدیسال گذشت و موضوع احسان ب کی

به مراتب سخت تر شد. دولت  شیسازد و کار برا یفقره نتوانست توطئه خود را عمل کی نیدر ا یفرقه رجو

 .دیگرد ینیکه در اروپا دارد مجبور به عقب نش یمالحظات لیبه دل یآلبان

به او گفته  سیاوت( پل 06مرداد مصادف با  06که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند )پنجشنبه  یروز صبح

را سوار کنند او اصرار کرده  احسانکه خواسته بودند  ی! وقتمیرا آزاد کن تو میخواه یآماده باش که م ،بود

 لیبود گفته بود قبول وسا دهیفهم سیپل یوقت .را هم آماده کنم که ببرم لمیوسا دیو با ندیآ یبود که دوستان من م

! بعد از حرکت ییایاآلن با ما ب دیو با میکن یو بعد آنجا آزاد م میبر یم یما ترا به اداره مرزبان یول اوریرا ب

که احسان را همراه  یاصل پیحرکت کرده بود و اک یاز جاده اصل یرد گم کن یبرا یپیاک ،شده بودند پیدو اک

ً یو نامعقول که تقر یجاده فرع کیخود داشت از  که  ییصعب العبور است احسان را برده بود اما نه به جا با

برده بودند در آنجا او را از  ونانیبا  یاز چند شهر عبور و به مرز آلبان یفرع یارهیگفته بودند بلکه از مس

ً یسر ییایکرده بودند. دوستان آلبان یشرها لومتریچند ک یمرز عبور داده و بعد از ط اطالع  ونانیبه سفارت  عا

 کرد.  میاست و ما قبول نخواه یرقانونیکار غ نیگفته بود که ا ونانیو سفارت 
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از  یساعت آنجا بود که در آنجا از طرف تعداد نیرسانده بود و چند یمرز نیخود را به منطقه ب یدیب احسان

احسان به آن ها گفته . او غارت شد لیو وساقرار گرفت آمدند مورد حمله  رونیآنجا ب یجنگل ها ازافراد که 

 ونانی سیاز چند ساعت که پل د. بعدینرس یبیکه به خود احسان آسبود  نیمهم ا .دیببر دیخواه یبود هر چه م

کرده و  دنیخبرنگار در راه هستند که از صحنه د یبود که تعداد دهیهم فهم یآلبان سیرا شروع و پل یحرکات

که  دییو به او بگو دیکنند، با مرکز تماس گرفتند که به آن ها گفته شده بود که او را برگردان هیگزارش ته

 برگرانده و آزاد کردند. رانایرا به ت احسانآن روز  یفردا .اشتباه شده است

نقش بر آب  شد و  یخلق در آلبان نیجداشده از مجاهد یدر رابطه با اعضا یتوطئه  فرقه رجو گریبار د کی 

 نشست.  شیبه سنگ خورد و بور و کور سر جا رشیبار هم ت نیا

ضربه بزند  ییاروپا یخود در کشورها نیبه منتقد یتالش نموده به هر شکل شهیهم انیسال نیدر ا یرجو فرقه

استفاده کرده و تا توانسته با تهمت و افترا و  یکار از هر ترفند نیا یآنان را به سکوت بکشاند، برا ایو 

 یسرکوب یولگرد خود را برا یسگ ها سیدر پار یچنگ انداخته، حت یدروغ و شانتاژ به هر خس و خاشاک

در برابر چشمان مردم بروکسل در مقابل  ایشد،  منتقدیناز  یشدن تعدا یب زخمفرستاد که موج نشیمنتقد

 یزخم یاز اعضا یاز جداشدگان فرستاد که باز هم تعداد یتعداد یسرکوب یاروپا اوباش خود را برا هیاتحاد

اروپا حضور  هیحمله اراذل و اوباش اش در ساختمان اتحاد هدر لحظ یرجو میبود که مر یدر حال نیشدند و ا

 یفرقه رجو یزیحاضر در صحنه شد و البته با آبرور ییباعث تعجب مردم اروپا یرانسانیعمل غ نیا .داشت

بوده و هست تا مخالفان خود را به سکوت کشاند  لیدل نیبه ا یستیو فاش یرانسانیاعمال غ نیتمام ا .افتی انیپا

 سرپوش گذارد. التشیتشک یرانسانیو روابط غ یدرون اسباتو بر من

اتفاق افتاد  یآلبان ی شده یداریخر سیو پل تیاداره امن یبا همکار یدیاحسان ب یآقا یکه برا مذکور انیجر

ً آخر شکست  نیااز  یستیبا یفرقه رجو. فرقه نخواهد بود نیا نیجداشدگان و منتقد هیعل سهیدس نیمطمئنا

جدا شدگان با  نیو حباب فرقه توسط هم هدر اوج بود گذشت یرجو رقهکه ف یو بداند آن دوران عبرت بگیرد

به گل نشسته به  ی و امروز فرقه هدیترک یرانسانیغ التیامان و پرده برداشتن از مناسبات و تشک یب یافشاگر

عراق دوران صدام  ،یبداند که آلبان یستیرا با نیدر بساط ندارد. در ضمن ا یزیشکسته چی از کوزه  ریغ

است و  ریفق یکشور یخود و هم مردم آن کشور حکومت کند، اگر چه آلبان یهم بر اعضا وانندبتکه  ستین
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در قاره اروپاست و دست از  یاز مشکالت خود را حل کند اما به هر حال کشور یتواند با پول بعض یفرقه م

 دارد. متیپا خطا کردنش ق

گفت که او مأمور  Exit News تیدر گفتگو با اگز یدیاز جانب ب یا ندهیفوق الذکر، نما یاز ماجرا بعد

از اردوگاه  یخاطر است که و نیبه ا” به خطر انداختن جانش“ جهیو اقدام به اخراج و در نت ستین رانیا

 خلق خارج شده است.  نیمجاهد

برگزار کند تا  یکنفرانس مطبوعات رانایت یالملل نیدر هتل ب 00ساعت  یدیهماهنگ شد که احسان ب سپس

برنامه را لغو کرد  سیبا استناد به دستور پل قهیدق نیهتل در آخر نیکه از خود رفع اتهام کند، اما ا دیتالش نما

 بوده است. 01 – دیمربوط به کو یپروتکل ها لیامر به دل نیو گفت که ا

 

 یدکتر اولس ،یرانیحسن ح انیکنفرانس آقا نیباز انجام شد. در ا یاز هتل و در فضا رونیدر ب کنفرانس

 یو جرج یآلبان یحزب محافظه کار مل سیو رئ یپارلمان آلبان ندهینما یجوز میکوجت ،یدیاحسان ب ،یازچی

 شرکت داشتند. یتاناس

 یپدر احسان پس از ارتباط ها یدیب یمحمد تق یآقا 

نامه  یاش ط یخاطر از سالمت نانیبا فرزندش و اطم یریتصو

 یها سهیدر خصوص خطرات و دس ،یآلبان کشور ریبه وز یا

هشدار داد و از وزارت  ندهیفرزندش در آ هیعل یفرقه رجو

با فرزندش در کشور  دارید یاجازه  یکشور تقاضا نمود به و

 گریثالث بدهند تا بتواند احسان را بار د یکشور ایو  یبانآل

 درآغوش بکشد.
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خلق  نیسازمان مجاهد :کیدئولوژیتعارض ا

 ینشیهنوز هم اصرار دارد تا خود را واجد ب رانیا

 یمعرف یاسیس - یاسالم یو به عنوان سازمان یدیتوح

از قرآن را بر فراز پرچم خود  یا  هیکند و هنوز هم آ

 نیالقاعد یعل نیهللا المجاهد و فضل  -حفظ کرده است 

ً یاجراً عظ  ،یطلب  یسرنگون اهبردکه ر ییادعا - ما

 دیتأک دیبرد. البته شا  یم دیاصالتش را سخت به ترد

 یاش، نوع  یو اعتقاد یاسالم تیسازمان بر هو

 06۳۳است که در سال  یانیبا جر یخیتار یمرزبند

است تا  یاسیس یابعاد یحاو شتریشد و ب ستیمارکس

 .یشناخت  معرفت یطرح مبان

  یسر باز م یقرآن اتیهد به ادبداند، اما از تع  یم یبه مرام اسالم دیسو همچنان خود را مق کی...سازمان از 

به  شتریاش، ب  یاسیسازمان به مخالفان س زیو افتراآم یخشن، تهاجم اتیرود. ادب  یزند و راه خودش را م

در  یو ارزش ینید ریاصطالحات و تعاب انهسخاوتمند یریماند. به کارگ  یم ینیسنت احزاب چپ از نوع استال

ً انقالب انهیادگرایبن یاصوالً روش زین یاسیمواضع س  دیو در تقابل آشکار با دستورات اک یاست و نه لزوما

 قرآن قرار دارد:

و به  دینکن ییجو  بیع گریکدی. از دیرا مورد تمسخر قرار ده گرید یگروه دیآورندگان، هرگز نبا  مانیا یا

 ی[ بد رسمدیا ]آورده  مانیپس از آن که ا ،ی]مردم[ به زشت ادکردنی. دیرا خطاب نکن گریکدیالقاب زشت 

 (00 هیاست و آنان که توبه نکنند، ستمگرند. )حجرات، آ

 تابد:  یبر نم زیها را ن دشنام به بت  یقرآن، حت منطق

تجاوز ]از حق[ و از سر  زهیکه آنان هم با انگ دیخوانند، دشنام نده  یم شیایخدا به ن یکه به جا یمعبودان به

 (060 هیجهالت، خدا را مورد ناسزا قرار دهند. )انعام، آ

کند که با او به   یم هی)ع( توص یفرعون دارد، اما به موس یگر  انیبر طغ حیبا آن که تصر یحت دیمج قرآن

 تا مگر مؤثر باشد. دیکالم نرم سخن گو

برداشته است و با نرمش با او سخن  انیبه طغکه سر  دیفرعون برو یو هارون: به سو یبه موس خطاب

 (۳۳و  ۳6 اتیاز خدا بترسد. )طه، آ ایو  ردیبسا که بپذ د،ییگو

تواند در معرض بازگشت   یم زیفرعون ن یآدم دارد که حت  یبه نفس بن دواریام ینشیاز ب تیحکا هیتوص نیا

از سازمان  رونیسازمان نسبت به مخالفانش، لزوماً محدود به منتقدان ب زیرآمیتحق اتی. ادبردیو اصالح قرار گ

سازمان را به نقد  یرهبر یو فرزانگ یو با سابقه سازمان که مش شکسوتیپ یاز اعضا یاریو بلکه بس ستین

، «عامل»، «سرکرده» ،«دهیبر»مانند  یاند. اطالق واژگان  مصون نمانده انهیبدگو ریتعاب نیاز ا زیاند ن  دهیکش
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سازمان از مبارزه، ضمن آن که  یو مخالفان قرائت رسم یرهبر نیو... به منتقد «شهیپ  تیجنا»، «مزدور»

 تینامد، حکا  یم« منافق»است که او را  یاتیادب ریرسد که تحت تأث  یبه نظر م یرفتار واکنش یآشکارا نوع

 دارد. شانیمخالفان و دگراند یبر افکار و باورها یاز اثرگذار وسیگرا و مأ  مطلق ینشیاز ب

 ،یاصل راهبرد کیآن به مثابه  یحکومت و ارتقا رییو اوجب واجبات دانستن تغ یخواه  یبر سرنگون دیتأک

ً یدق  یبرا امیمردم به ق ختنیدارد. قرآن، برانگ ایبعثت انب یریگ  قرآن و جهت یدیتوح نشیدر تعارض با ب قا

ها را. هر   و نمرودها و قارون اه  فرعون یشمارد و نه سرنگون  یبعثت برم یاساس یریگ  عدالت را جهت

. یسلب ،یاست و سرنگون یجابیا یاست. عدالت امر یدیعدالت و کرامت بشر باشد، توح یکه به سو یامیق

 یها را با نشانه  شیرسوالن خو»آن.  یریگ باشد، اما نه هدف و جهت  امیق جهیممکن است نت یسرنگون

 یبرا امیتا مردم را به ق میص حق از باطل[ نازل کردی]تشخ زانیهمراهشان کتاب و م و میروشن فرستاد

 (0۳ هیآ د،ی)حد -الناس بالقسط  قومیل –. زانندیعدالت برانگ

آن قرار  لیدر ذ یو هر آرمان و عمل زیشود که در سازمان، همه چ  یسبب م یطلب  یسرنگون یاساس راهبرد

                                                                                  شود. فیو تعر ردیگ

 سایت تاریخ ایرانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0600در سال  یبلوچستان است که فرقه رجو یخورده  بیهم از فرزندان ساده و فر خسرو بلوچ ارباب

 از خانواده اش ربودند و به اشرف در عراق منتقل کرد. در اروپا یابیکار بیفراو را با 

از کهولت سن پنج مرحله به عراق رفت تا  یناش یها یرغم ناتوان یخسرو بلوچ ارباب عل ی دهیرنجد مادر

گونه  چیسال از ربودن خسرو، ه00از  شیفرقه پس از گذشت ب نیبتواند با پسرش مالقات کند. اما ا دیشا

                                                       مادر و فرزند فراهم ننموده است. نیا یبرا یتماس تلفن یامکان مالقات و حت

 و بلوچستان ستانینجات س انجمن
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 آقای روزبه عطایی )اسیر در فرقه رجوی(                        خانم گیتی زردشتیان مادر روزبه عطایی        

 

 خانم زردشتیان در دوری از فرزند اسیرش روزبه عطایی دلنوشته
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 «خوب یها  ستیترور»خلق:  نیمجاهد

 

 کیهاست به   کند که مدت  یم یگرا معرف  چپ یاسیخود را جنبش س یدر حال رانیخلق ا نیمجاهد سازمان

 شده است. لیتبد ،یرجو میگروه، مر نیحول رهبر ا تیشخص شیک

 

ها   ییکایآمر هیعل یستیاقدام ترور نیآن چند یاعضا 0126شد. در دهه  جادیا 01۷6خلق در دهه  نیمجاهد

 تیکردند؛ اما سپس با روحان تیحما یاز انقالب اسالم 0121ها ابتدا در سال   دادند. آن بیترت رانیدر ا

 مخالفت کردند و کارزار ترور را آغاز کردند. یاسالم

و محمدجواد باهنر،  رانیجمهور ا سیرئ نیدوم ،ییرجا یخلق، محمدعل نیترور مجاهد انیجمله قربان از

 یدست اعضا به  یرانیرتبه ا یها نفر از مقامات عال  جموع، دهبودند. در م 0106در سال  ر،ینخست وز

 خلق کشته شدند. نیمجاهد

. دیو در جبهه او جنگ نیهمراه با صدام حس ران،یبه ا انتیخلق با خ نیو عراق، مجاهد رانیجنگ ا انیجر در

در عراق مستقر بودند، تحت  یگاهیکه در پا نیمجاهد ی، اعضا0666به عراق در سال  کایپس از حمله آمر

 ها قرار گرفتند.  ییکایحفاظت آمر

  به یستیسازمان ترور کیعنوان   خلق را به نیمجاهد یستیگروه ترور 0600تا  0112متحده از سال  االتیا

شده بود،  هیته کایکه به سفارش دولت آمر ی، مؤسسه رند در گزارش0661شناخت. در سال   یم تیرسم

 روها،یبر ن دیشد تفرقه، مانند نظار کیمتعارف  اتیاز خصوص یاریخلق حائز بس نیمجاهد»اعالم کرد: 

کار  ،یعاطف یو ممانعت از ازدواج(، انزوا ی)از جمله طالق اجبار یها، کنترل جنس  ییمصادره دارا

 «خروج است. تیو محدود یجسم یممانعت از خواب، بد رفتار ،یاجبار

 کایآمر ژهیو اتیعمل یافشا کرد فرمانده تزر،یپول زهینگار برنده جا  ه رش، روزنامه موری، س0600سال  در

 یستیسازمان ترور کیمتحده  االتیخلق در ا نیکه مجاهد  یزمان یعنی،  0661تا  066۳ یها  سال نیب

 داده است.  یم یگروه آموزش نظام نیا انیشده است، به شبه نظام  یمحسوب م

 یکشور ،یخلق را از عراق به آلبان نیسه هزار عضو مجاهد ییجابجا نهیمتحده هز تاالی، ا060۷سال  در

 کامل به واشنگتن، پرداخت. یبالکان با سرسپردگ رهیجز در شبه 

 یشخص لیو وک کیدوست نزد ،یانیجول یو رود کایآمر جمهور سیسابق رئ یمل تیبولتون، مشاور امن جان

 دادند.  یخلق مشاوره م نیمجاهد یمختلف به رهبر یها  تیترامپ، در موقع
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  هستند، احتماالً از جانب دستگاه رانیا هیعل یروز مشغول جنگ اطالعات خلق شبانه  نیمجاهد یستیترور گروه

هدف قرار  زیمتحده را ن االتیبلکه ا رانیتنها ا خلق نه  نیمجاهد یحال، پروپاگاندا  نی. با اکایاطالعات آمر

 کند.  یاعمال م رانیا هیها را عل  استیس نیدتریخود شد  یگر  یبا الب التیتشک نیداده است. ا

خلق که با  نیمجاهد یا  از فعاالن رسانه یاست: گروه یالتیتشک نیو پرداخته چن  ساخته  9«یعلو حشمت»

 یسیو نسخه انگل ستیکالر، فدرال  یلید ل،یه پلمات،یهمچون فوربز، د ییها رسانه  یرا برا ینام مستعار مطالب

 یبرا دینوشته شده، توسط کاخ سف سندگانینو میت نیکه توسط ا یاز مقاالت یکیاند. از   نوشته هیالعرب تیسا  وب

 استفاده شد. یرانیضد ا دیجد یها  میتحر هیتوج

 اند.  پول پرداخت کرده یانیجول یخلق  به رود نیکه مجاهد نیبر ا  یوجود دارد مبن یاطالعات نیهمچن

نظام در  رییآشکارا از تغ ران،یمقاومت ا یمل یوابسته به آن، شورا  خلق و تشکل نیمجاهد یستیترور گروه

که درون خود  ستیدر حال نیاند؛ ا قانون را داده  تیو حاکم یدموکراس جادیاند و قول ا  کرده تیحما رانیا

 یفرقه تحت کنترل مداوم رهبر یعضاوجود دارد و ا یقیحق یناخواه به مع  تینظام تمام کیخلق،  نیمجاهد

 شود.  یم یزیر  برنامه شانیها برا  آن یهستند و کل زندگ

کرامت  ای یکه ساختارشان مطابق اصول دموکراس ییها  در استفاده از سازمان یاحساس شرم چیه کای... آمر

 جنگد.  یحقوق بشر م یکند که برا  یندارد و منافقانه ادعا م ست،ین یانسان

جهان  کیمناطق ژئواستراتژ نیتر  دوستان خود را در سه حوزه از مهم نیمتحده بهتر االتیکه ا تیواقع نیا

. از آن کاستیآمر یدرباره خود رهبر یادیمسائل ز یایاقتدارگرا انتخاب کرده است، گو یها  فرقه انیرا از م

مقابله  تیقابل یها برا توان از آن   یکه م تندشده هس  ییمغزشو انیگرا  شود که تنها فرقه  ینکته استنباط م نیا

به  لیما انیگرا معموالً فرقه  گر،ید یاستفاده کرد. از سو نیو چ رانیا ه،یمستقل مانند ترک یها  با حکومت

 است. یها، نشان خطرناک  ها از آن  ییکایهستند و درخواست کمک آمر یانجام هر کار

هستند؛  کایآمر سمیالیامپر یبرا یها ابزار سو آن  کیدو لبه است. از  ریشمش کیها  با فرقه  یهمکار هرچند

  به"دادن به  بال  و ناسالم و پر یا رسانه  تیدادن به مقامات، فعال  رشوه ،یگر  یالب گر،ید یاما از سو

فرقه  نیا یمش  راستا با خط هم  هک کاستیآمر استیکننده س نیی، عوامل تع"ها  اصطالح کارشناسان فرقه

 هاست. 

را  یخواهد بود که سگ یآن کس هیها ادامه دهد، سرنوشتش شب  خود با فرقه ی... واشنگتن چنانچه به همکار

 .ردیگ  یصاحبش را م یکند، اما آن سگ سرانجام پا  یم تیترب یگریحمله به د یبرا

 

 (نترنشنالیورلد ا تدیونای یخبر گاهی)پاراه نو به نقل از  تیسا

                                                           
9
را منتشر کرده و در  یادیاست که مقاالت ز میجنگ و تحر یحام لگریتحل کی یآشناست، و ینام یترییاز فعاالن تو یاریبس یبرا یحشمت علو - 

 فعال است. تریتوئ
 

 هستند. یحساب کاربر نیا تیریدر حال مد یدر آلبان نیاز منافق یگروه قتیندارد و در حق یوجود خارج یفرد نیمشخص شده است که چن اکنون
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که باعث  یفراوان در دوران ستم شاه یبود که با تحمل رنج ها یاز جمله افراد یاسدهللا الجورد دیس

را "مرد  یاساس و نیشده بود، هرگز لب به اعتراف نگشود و بر هم یبر و زین یادیز یجسمان یها بیآس

برنداشت و  تیکار و فعال ازها دست  بیآس نیرغم ا یبعد از انقالب هم عل یزندان ها" لقب دادند. و نیپوالد

 لیقدم برداشت. او در اوا یاسالم ینظام جمهور یخود در جهت استقرار و اعتال یبا زحمات شبانه روز

 یساز یو ... به خنث کاریپ ن،یهمچون فرقان، منافق ییدر برخورد با گروهک ها یانقالب در سمت دادستان

حوادث را از سر  نیکه داشت ا یلیبد یب تیریو مد رتیآن ها پرداخت و توانست با بص اتیئه ها و جناتوط

سازمان  استیحدوداً پنج ساله به ر یبا وقفه ا یپس از دادستان یالجورد دیبگذراند. شه یاسالم ینظام نوپا

است. سرانجام  یحوزه گشود که آثار و برکات آن همچنان باق نیرا در ا یدیزندان ها منصوب شد و فصل جد

نبود و در بازار به کسب  یگونه پست و سمت دولت چیه یدارا یکه و یدر حال 0620 وریدر اول شهر

مورد سوءقصد قرار گرفت و  نیمنافق یستیگروهک ترور یپرداخت توسط دو نفر از اعضا یحالل م یروز

 شهادت نائل شد. ضیبه ف

 

 یرا خوب م یو انحراف یاسیخطوط س یالجورد دیشه
و  یانحراف یها انینسبت به جر یشناخت و اطالعات وافر
 یوقت کاله سرش نم چیه لیدل نیاسالم ناب داشت و به هم

شکنجه  نیاز مبارزان به نام بود. سخت تر یکیرفت. او 
تحمل  تیساواک را به خاطر دفاع از اسالم و روحان یها

بود که  ینظر او هم اسالم ناب و همان اسالم مدکرد. اسالم 
 بود.... ینیمثل امام خم یتیپرچمدارش شخص

خوردگان از  بیفر تیهدا یمواضع اسالم و تالش برا نییتب
نبود؛ با  نیزندان او انیمحدود به زندان یالجورد دیشه یسو

 دینفاق داشت در بازد انیکه نسبت به جر یتوجه به اشراف
گروهک ها گفت و گو  نیا انیمختلف با زندان یاز زندان ها

  ....دکرد تا بتواند آن ها را به راه حق بازگردان یم

 

 یبراساس استدالل ها نیاز منافق یلیشناخت خ نینفاق داشت و با هم انیاز جر یبیشناخت عج یالجورد دیشه
از  یاریبودند که بس یقو یبه قدر یالجورد ینه بر اساس حکم دادگاه. استدالل ها دند،یاز نفاق بر یالجورد
از  یتعداد یدر زندان باشند. حت دینبا گریها د نیکه ا ستادیقاطع ا یالجورد دیشه دندیبر یو وقت دندیآن ها بر

دو نفر از آن  یکیشدند و  دهیگروهک فرقان واقعاً بر یاز اعضا یشدند... تعداد دیآن ها به جبهه رفتند و شه
 شده بودند.... یها محافظ خود الجورد

. او به همه دیکش رونیب یمیت یرا از خانه ها نیبود که منافق نیکرد، ا یالجورد دیکه شه ییاز کارها یکی
ها در خط نفاق هستنند، حکم شما  نیو مشخص شود که ا دیها خانه بده نیبنگاه ها اعالم کرد که اگر شما به ا

از  یشدند و بخش بزرگ ریها دستگ ناز آ یلیآمد و خ ییباعث شد که گزارش ها نیمانند حکم آن هاست. ا
مردم بود.  یبانیپشت یالجورد دیشه تیعمده موفق لیاز دال یکیلو رفت...  قیطر نیاز ا یمیت یخانه ها

کردند؛ اما  یرحمانه به مردم تهران حمله م ینفاق را مردم تهران دادند و ب انیدر رابطه با جر دیشه نیشتریب
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سخت تر از جنگ و  یلیتوطئه خ نیکن کردند. ا شهیرا ر انیجر نیو ا ستادندیانقالب و امام امحکم پشت سر 
 خطرناک بود.... یلیخ

نوشته بودند بنده  شانیکه دادستان بودند همه پاسدارها را از اطراف خودشان رد کرده بودند. ا یدر زمان شانیا
  ....رمیپذ یمحفظ جان ن یخودم پاسدار هستم و حضور پاسدارها را برا

 یالجورد یآقا نیشد که در زندان او یمدع یبهشت دیضمن مالقات با شه نیاز منافق یکیمورد مادر  کی در
 دهیدستان خون آلود پسرش را د شهیبود در زمان مالقات از پشت ش یاند و مدع دهیپسر من را کش یناخن ها
ً جلسه ا یبهشت دیاست! شه دادگاه  نیو مسئول یزندان ودداد، مادر آن منافق و خ لیدر زندان تشک یشخصا

افراد را گرد آورد و با مقابله کردن رفتار منافقانه افراد مشخص شد  ریو سا یالجورد دیو شه یانقالب اسالم
است  دهیبه او نرس یبیآس چیمنافق در سالمت کامل قرار داشته و ه نیکذب است ا یتمام گفتارها و رفتار زندان

 شد. یانقالب م هیمردم موجب آشکار شدن توطئه عل یمسائل و ادعا در یبهشت دیشه یشخص یدگیرس نیو ا

روزانه ده ها انسان  نیترور منافق یها میکشور، ت یکالنشهرها گریتهران و د یها ابانیکه در خ یطیشرا در
الصاق  ایکه نشان سپاه و جهاد را داشت و  یلباس دنیپوش ایو  نیمتد یگناه را تنها به جرم داشتن ظاهر یب

و  دندیکش یبه خاک و خون م ،یکلتیرسطلق موتو یبه رو ای یمغازه ا واریانقالب بر د دیاز رهبر فق یعکس
 ارانیو  یالجورد دیکردند، شه یقطعه قطعه م یآن ها را مثله و به طرز جنون آور یداعش گونه در موارد

زمان ممکن و  نیسرشار از عشق به امام و امت در کمتر یمانیراسخ و ا یزمو با ع یاله یهمراهش با اتکا
 یاسالم ینفاق را در جمهور انیجر شهیو پشتکار ر یزهوشیو با ت رخاستبا اقل امکانات به مقابله با آنان ب

را  یاسالم رانیشد مفتضحانه خاک مقدس و گلگون ا رینفاق ناگز انیجر یکه رهبر ینوپا خشکاند. به گونه ا
 همان کعبه آمالش ترک کند. یعنیغرب،  یبه سو

 شانیو بسترساز ا تگریمرکز، نقش هدا یانقالب اسالم یدر دوره دادستان یالجورد دیخدمت شه گرید بُعد
و  تیخودش را وقف هدا یبود. او تمام وقت و انرژ نیمنافق یو هواداران خرده پا انهیم یتوبه رده ها یبرا

 یامر به خانه اش نم نیبه ا مدر اهتما شتریب یهفته و حت کی یکرد و گاه یورده مخ بیبازگشت افراد فر
 یکالم نوران نینشست. او به ا یبه گفت و گو م یرفت و شب و روز در کنار آن ها با بحث و استدالل منطق

 .«عًایالنّاَس َجم   ایَ فََکاَنََّما أَح اَهایَ َو َمن أَح»داشت که  مانیا یوح

قرار  انیزندان هیاز خشونت عل زیخود را در سازمان زندان ها پره یتیریاز ارکان مد یکی یالجورد دیشه
 یزندان کی یشخص میحق ندارد به حر یپاسدار چینگهبان و ه چیاعالم کرده بود ه یداده بود و به طور رسم

شخص  ،یالجورد دیشه یباال تیحساس لیشد به دل یاز پرسنل مشاهده م یکی یتجاوز کند. چنانچه بدرفتار
 دی. شهدیرس یاش م یاقدامات خالف ادار فریشد و به ک یم یصالح معرف یبالفاصله به دادگاه ذ یخاط

داشت  دیموضوع تأک نیاست بر هم هم یباق شانیهم که از ا یونیزیتلو یاز مصاحبه ها یاریدر بس یالجورد
 یاز مجرم نبوده و به عبارت ییهرگز انتقام جو یو خارج یدشمنان داخل اتیکه هدف نظام در برابر جنا

 بازگشت دوباره افراد، مد نظر قرار داشته است....

قبل از همه نه بعد از انقالب و بعد از روشدن دست آن ها بلکه قبل از  یاسالم یکه در جمهور یاز کسان یکی
 بود.... یالجورد یآقا ستند،یلمان نآن ها را شناخته بود که آن ها مس ن،یسازمان منافق لیزندان، از اول تشک

فضل » هیانقالب از زندان آزاد شدند و پرچم خود را با آ یروزیدر آستانه پ یخلق زندان نیکه مجاهد یموقع
ها باال بردند، اکثر مردم نسبت به آن ها حسن نظر داشتند، اما افراد  ییمایدر راهپ...« و  نیهللا المجاهد

در  شانیها منافق هستند. ا نیا د،یورها را نخ نیزدند که گول ا یم ادینژاد فر یهاشم دیچون شه یریبص
نشده بودند، اما  یخود را نشان نداده و وارد فاز نظام یحرف را زد که هنوز آن ها چهره واقع نیا یزمان

 دیشناختند. شه یآن ها را م کیسال از نزد یداشتند و سال ها نیدرباره منافق یمطالعات کاف شانیامثال ا
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با پوشش  یستیمارکس انیجر کیدانست که  یشناخت و م یها را م نزندان آ یهم از سال ها یالجورد
که آن  نیا یبه جا دم،ید یدر آن ها م تیدرصد احتمال هدا کی یفرمودند اگر من حت یاست. امام م یاسالم
 رفتم. یمن خودم نزد آن ها م ندیایمن ب دنیخواهند به د یم ندیها بگو

ً یتقر یالجورد دیشه ً یآثار آن ها را عم یتمام با مطالعه و عملکرد آن ها را در زندان با دقت مشاهده کرده  قا
دانست. او درباره گروه  یو شخص حضرت امام م تیآنان را نسبت به اسالم، روحان دگاهید نیبود و بنابرا
نداشت.  یبارز یرونیکم نمود ب دستنقالب، گروه قبل از ا نیکه ا یداشت، در حال یقیعم نشیفرقان هم ب

که  نیآن ها را نداشت، به سرعت و قبل از ا یبود، اما انسجام و سازمانده نیمثل منافق یفرقان از نظر فکر
هم که بعد از  یچپ متعدد یبا سازمان ها یالجورد دیکن شد. شه شهیر اورد،یرا به بار ب یشتریب عیفجا
 ع و به موقع برخورد کرد.یانقالب فعال شده بودند، سر یروزیپ

شده اند که  یمغز یشست و شو یاست و آن ها طور یکیتاکت ن،یمعتقد بود که توبه منافق یالجورد دیشه
که توبه کردند،  یاز کسان یبرخ میدیکه د نیکنند. کما ا یم دایامکان را پ نیکمتر ا ایندارند  یامکان توبه واقع

 بودند که باز اسلحه به دست گرفتند.  ییهمان ها

گذاشت و با آن ها  یوقت م یالجورد دیشه یدهد، ول یبه خود زحمت بحث با متهم را نم یدادستان چیه
متصلب نشده اند و  نیها هنوز مثل منافق نیگروه فرقان معتقد بود که ا یکرد، اما در مورد اعضا یصحبت م

ضربه را از  نیشتریگروه ب نیاز آن ها برگشتنند و سران ا یاریکه بس نیامکان بازگرداندن آن ها هست، کما ا
بر سر آن ها آورده اند. آن ها به  ییباال، چه بال یخوردند که متوجه شدند سران و رده ها یکسان نیهم هیناح
 یها شهیبه ر یابیدست  یالجورد دیشه یفرقان شرکت کردند. برا یکن شهیو همه جانبه در ر یجد یشکل

 نیحل کرد و ا یا شهیفساد را به شکل ر دیبود. او معتقد بود با اسمپات ها و اعض یرینفاق مهم تر از دستگ
 نیا تینبود. واقع سریم –شکل گرفت  شانیکه در دوره ا –و گسترده  قیعم ق،یدق یو واکاو یجز با موشکاف

 مهم تر بود.  موضوع یدر آن مقطع، جنبه اطالعات ییکار قضا تیاست که با وجود اهم

فوق العاده باال، به  یو اجتماع یاسیس نشیهمراه با ب یو تحمل و بردبار یبا توجه به صبور یالجورد دیشه
 نیکردند و به زندان بردند، اول ریکه او را دستگ یبود که واقعاً ساواک را عاجز کرده بود. هنگام یگونه ا
خوانند  یاقتضا کند، نماز م یکیتاکت نظرها هرجا از  نیا»گفت:  یبود. م شانیرا شناخت، ا نیکه منافق یکس

 «خوانند. یو اگر اقتضا نکند، نماز نم

ضربه زدن  یکه بتوانند برا یرا دارند از هر فرصت تیبا اسالم، انقالب و وال تیضد زهیکه انگ یکسان
بود. پس از کنار رفتن از  نیرتریپذ بینداشت آس یتیکه مسئول طیدر آن شرا یالجورد دیکنند و شه یاستفاده م
 یبه مغازه اش در بازار م خهو با دوچر رفتیرا نپذ یگرید تیمسئول چیسازمان زندان ها که ه تیمسئول

داد  یاست." گفت: "باشد." گفتند: "دشمن دنبال شماست." جواب یاطیاحت یب یلیکار خ نیرفت، به او گفتند: "ا
و دشمنان کوچک تر از آن هستند که بخواهم از آن  نیداد: "منافقکرد. پاسخ  یم تیاو حکا یباال هیکه از روح

 ."سماز آن ها بتر دیها بترسم. من نبا

 بان انقالب دهیکتاب داز:  برداشت

 بان دهید ی: مؤسسه راهبردفیتأل

 انیمطالب فوق: عاطفه نادعل میو تنظ انتخاب
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 )سعادت(، محمود جان د،یناه ،یمهر

 ! ارتباط کی ل،یمیا کیتماس،  کی د،یفراموش نکن مرا

 .دیمطمئنم شما مرا فراموش نکرده ا من

 

 

 

 هستم، ریدرگ ابتیها مثل سرطان و د یماریمن با انواع ب امروز

 .ستمین شتریو چشم به راه ب دهیمادر رنج کش کی من

 را ندارند؟ رشانیفرزندان من حق تماس با مادر پ چرا

 

 زیتبر –زاده   یغن حمائل
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