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 9711 نیفرورد 91در  یبهشت یمرتضخزان 

 

   1931 آبان 11 –نجات مرکز  انجمن – یمحمد

 یآنان از اسارت فرقه رجو ییرها یبرا یکوشش چیسال ها تالش کرد تا با دو برادر خود مالقات کند و از ه ینرگس بهشت خانم

 با به کشتن دادن یبا خانواده شان شدند. فرقه رجو یمانع مالقات برادران بهشت یرحم رجو یسران فرقه ب یول د؛ینورز غیدر

فقط با مجازات  یشدن مرتض یخانواده چشم انتظار گذاشت که رنج قربان نیبر دل ا ی، داغ1931  نیفرورد 13در  یبهشت یمرتض

 . ابدی یم نیو عمالش، تسک یمسعود رجو

دها درد با همه در نیسخت است. ا یلیکه در غربت جان سپرده خ یرنج از دست دادن برادر" :دیگو یم ینرگس بهشت خانم

ظلم کردند  همه نیتوانم باور کنم که در حق برادرم ا یسوزد. نم یم یمرتض ییو تنها یکس یب ت،یمظلوم یمتفاوت است. دلم برا

 یها یبجاه طل یرا که فرزندش سال ها در انتظار بازگشت پدر بود، فدا یمرتض ،یرجو عودو او را مظلومانه به مسلخ فرستادند. مس

 نمود.  دیرا ناام رضایعل دیخود کرد و ام

ساله  کی رضایخواهد گرفت. عل یپدرش را از رجو تیکشد تقاص مظلوم یکه نفس م یتا روز دیگو یشانزده ساله م یرضایعل

 ،یرتضاسارت م یگرفتار شد. در سال ها یفرقه رجو انیدر دام شکارچ هیترک او را ترک کرد و در یابیبه قصد کار یبود که مرتض

از بازگشت پدرش  گرید رضایعل 1931 نیفرورد 13از پدرش نبود و از  یرنج دور در رضایعل یادخواهیفر یپاسخگو یمرجع چیه

 یمصطف شیو حداقل عمو ردیخواهد که تقاص خون پدرش را بگ یو از خدا م زدیر یشده و در غم از دست دادن پدر اشک م دیناام

 . ابدی ییرها یاز اسارت فرقه رجو
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ناه و به محبت او پ می. کاش هنوز بچه بودمیکن یاحساس م مانیبرادر بزرگم بود سال هاست که خأل وجود او را در زندگ یمرتض

 م،یکرد یرا تجربه نم یروز نیوقت چن چیه کاشیکردند؟ ا نیدرم چنچرا با برا م؟یای. من با غم مرگ برادرم چگونه کنار بمیبرد یم

 به درد آمد. خوانمانبود تا مغز است یتجربه سخت

ن خود نمودند. م یقدرت طلب یدادند و قربان بیمرز و بوم را فر نیباد که فرزندان ا یرجو میبار لعنت خدا بر مسعود و مر هزاران

 رونینخواهم نشست و با ب ی. از پارمیبگ یرجو مینفس مقاومت کنم و انتقام خون برادرم را از مسعود و مر نیقسم خورده ام تا آخر

 "کنم. یعالم م یرا رسوا یاز فرقه، رجو یآوردن مصطف

 در سینه ام فریادهاست یام گلرنگ و چشمم پرده پرده غرق اشک       لب فرو بستم، ول گونه

 

 یفرقه رجو ریاس یبهشت یمصطف

 

 9711 نیفرورد 91 تیجنا

 

 یها ستیترور کیمذاهب متفاوت، تحر شیبا آرا یاقوام عراق نیب تیتفرقه و ضد جادیدر ا یآشکار و پنهان فرقه رجو یها توطئه

 ازعراق خارج شوند. دیبا یکور، مقامات دولت عراق را قانع کرده بود که افراد رجو یانجام انفجارها یبرا یعراق یو القاعده ا یبعث
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فالن و ساعت فالن از منطقه  خیو در تار دیاعالم کرده بود که در سال جد یعراق چند ماه بود که به رهبران فرقه رجو سیپل

 وارد اشرف خواهند شد. ییو کشاورزان با حکم قضا ریغصب شده عشا یزراع یها نیزم یریبازپس گ یشمال برا

 نیشمال پادگان که در زمان صدام حس یکشاورز یها نیباز پس گرفتن زم یبغداد برا یها بنابر حکم دادگاه ها یعراق یروهاین

بل، از ق یرابطه هشدار داده و حت نیپادگان شده بود، اقدام کرده بودند. به سازمان در ا مهیبه زور غصب شده و ضم انییاز روستا

د خو یروهاین اریرا در اخت یاطالعات نیاه را بارها نشان داده بودند اما سازمان هرگز چنو حکم دادگ دهنمو نییزمان ورود خود را تع

 میرژ یروهایهمراه با ن یعراق یروهایکسب کرده که ن رانیاز داخل ا یطور وانمود کرد که خود اطالعات نیقرار نداد و برعکس ا

و  مربوطه را گرفتند یها نیها وارد شدند و زم یحمله کنند. باالخره عراق تگرفتن ساکنان اشرف، قرار اس ریجهت قتل عام و اس

 نداشت.  یگریحاصل د یکشته و زخم یاز به جا گذاشتن تعداد ریسازمان به غ یرقانونیمقاومت غ

زودتر اشرف را  کردند که هرچه یاعالم م رانیبه شش ماه به اس کیمسئله را هر روز و هر ساعت نزد نیخانواده ها با بلندگوها ا 

قه نباشند، فر ینبود که خانواده ها شاهد فرار اعضا یروز یعنیفاصله ده ها نفر فرار کردند؛  نیکنند. در ا هیدر منطقه ذکر شده تخل

  در تمام اضالع یمحل نگهبان یو حمام ها حت ییمحل خوابگاه ها، دستشو ،یسالن غذا خور یتمام"کردند:  المجداشده ها اع نیهم

 "ه ها را نشنود.خانواد یصدا یبه هم بافته اند تا کس یقو یرا با بلندگوها رانیاس یقرارگاه ها یتمام یعنیرا بلندگونصب کرده اند 
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محل اسکان  یبام ها یرا در رو "شمال اشرف هیتخل" هیکوپتر کردند تا بتوانند اعالم یها از دولت عراق درخواست هل خانواده

رات که هر چه زودتر نف نیبر ا یخودشان مبن یپخش کنند که متاسفانه امکان آن فراهم نشد. خانواده ها دست نوشته ها رانیاس

در  رانیبه اس هیفرماندهان فرقه، اجازه تخل یکنند، منتشر نمودند ول هیکه در درب شمال اشرف مستقر هستند محل را تخل ریاس

سازمان  یبود که تانک ها نیفرورد 11به کشتن دادن نفرات به بار نشست، روز  یبرا یمسعود رجو لهیشمال اشرف را ندادند. ح

 نیبه عنوان آخر یدر روز بعد را به رهبران فرقه رجو عراقو ارتش  سیپل یرویبار آخر به اشرف آمدند و خبر ورود ن یملل برا

 نبود.  یگوش شنوا یاخطار دادند ول

 

 

 

 

 

 

 خیبود که تار ییبرداشتن جداشده ها انینبود بلکه تنها هدف او، از م رانیاز خاک اشرف و جان اس تیحما یهدف مسعود رجو

 شدند. یکشته م دیبا یها بودند و به هر نحو یدماغ رجو یفرقه تمام شده و واقعا مو یمصرف آن ها برا

 بود که نیانجام دادند ا یکه فرماندهان فرقه رجو یکار نیشدند. اول کیعراق به اشرف نزد یتانک ها 1931 نیفرورد 13روز  در

به  یادیبود را منفجر کرده و آتش زدند. در اثر انفجار و آتش زدن کانکس ها، دود ز انیساله اشرف نیتمام کانکس ها که انبار چند

و ارتش عراق به اشرف که از قبل اطالع  سیپل یروهایرقه، از ورود نجدا شده و مخالفان در ف رانیاس زکدام ا چیهوا بلند شد. ه

که فرار  یاز پشت سر به کسان کیکند. دستور شل یچیخواست جداشده ها را ق یفقط م یداده شده بود خبر نداشتند چرا که رجو

 کنند را جلوتر صادر کرده بود. 

 میگفت میدیا را ده یعراق یتانک ها یافتاده وقت یچه اتفاق میدانست ینم م،یدیاول صدا را شن"گفتند:  یاز فرقه، م انیاز فرار یبعض

 یآنها مشق یاجلو. تمام گلوله ه دیبرو دیفرماندهان گفتند: نترس یول میبه فرار گرفته بود میکرده و تصم ریارتش عراق ما را غافلگ

 یکنند. وقت یتوانند کار یکند، آن ها نم یم تیاز ما حماحفاظت از اشرف  یدالر برا ونیلیم1۱۱ افتیدر برابر در کایاست چون آمر

پنهان  زهایکه فرمانده ها پشت خاکر میدیو د ستین یمشق میدوستانمان  بر اثر اصابت گلوله ارتش عراق کشته شدند، اعالم کرد

ت باز فرمانده ها از پش یشوند ول یکه بچه ها کشته م میزد یم ادیخبر را به کشتن دادند و ما فر یاز همه جا ب یشدند و بچه ها

 "جلو دیبرو دینترس"زدند  یم ادیفر زهایخاکر
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 یه سختها ب هیارتش عراق بخوابند تا کشته شوند، ثان یتانک ها ریکردند که ز یم قیفرزندان خانواده ها را تشو م،یدژخ یاعضا

 تا ساعت ها ادامه داشت. تیوضع نیاشرف را فرا گرفته بود و ا اد،یانفجار، گلوله و فر یگذشت صدا یم

و  یس 31سال  نیفرورد 13در  د،یبه آن مبادرت ورز "ایب ایب"با شعار  یبود که رجو یمسلح حرکت احمقانه ا یروهایبا ن ییارویرو

دن محدود کر یکه برا یمسلح عراق یروهای( در مقابل نایب ای)ب یرجو زیخط و فرمان جنون آم یفرقه در اجرا یروهایهفت تن از ن

تند بود، نداش یکه سالح ییروهاین یخودش، بلکه برا ینه برا ،یرجو یایب ایبودند کشته شدند، ب هاز اشرف وارد شد یمنطقه ا

 دادند.  حیساخته بود و فرماندهان فرار را بر قرار ترج شیباطل خو یناجوانمردانه افراد را سپر خواسته ها یشخص رجو

 ح پور صال انوشیخودرو در کنار فرمانده اش ک کیطاهرلو که در داخل  رضایاتفاق افتاد، عل زیکان دهنده نت یماجرا واقعه ا نیا در

شد و  ادهیداد از خودرو پ یفرمانده اش گوش م یبه حرف ها ریکه در تمام مس رضایو عل ستادینشسته بود به صحنه آمد، خود رو ا

امال کار ک نینسبت به ا یو درگذشت. مشخص شد که او را از قبل به لحاظ ذهن دیبه آتش کش یعراق یروهایخود را در مقابل ن

 نیا مشغول بود. یو یبر رو یبه انجام کار روان ریآورد همچنان در طول مس یکه او را به صحنه م یآماده کرده بودند و فرمانده ا

 گردد.  یان مسازم یروهایکه باعث کشته شدن ن ستینبوده و ن یاشتباه رجو نیو آخر نیاول

با  تکرار شود تا بتواند یعیوقا نیشود که چن یکند و خوشحال م یداند و از آن استقبال م یعمل را اشتباه نم نیا یاصال رجو

اشتباهات  نیا تیگاه مسؤل چیه لیدل نیادامه دهد. به هم نشیننگ اتیبه ح یسازمان چند صباح یروهایگوشت دم توپ قرار دادن ن

 بپردازد.  ییرا مقصر قلمداد کند و به مظلوم نما گرانیکند د یم یو سع ردیپذ یرا نم

عود اش مس یجمهور مادام العمر، به کمک شوهر فرار سییر یرجو میدفاع سازمان، مر یب یروهایبالفاصله بعد از کشته شدن ن

 طرف و آن طرف در اروپا نیسازمان، عکس کشته شدگان را ا یروهایبه کشتن دادن ن یویسنار لیتکم یبرا وشتافت  ،یرجو

 یسازمان برا یروهایشده ن ختهیگشت و از خون ر یماندن در عراق م یبرا تیکرده و دنبال جلب حما ییچرخاند. او مظلوم نما

 د. رک عراق شدنسازمان مجبور به ت یروهاین تیالبته در نها یکرد ول یاسیس یخاص فرقه، سوء استفاده ها یاسیمقاصد س
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در خصوص آنچه  کایبلوا در اروپا و آمر جادیاش و با زدن نعل وارونه به ا یجهنم التیآگاهانه و صرفا به خاطر حفظ تشک یرجو

کرد و قرارگاه  یخود را فراتر از قانون تصور م یرهبران فرقه ا یآن بود پرداخت. او مانند تمام یکه خودش عامل و باعث و بان

 دانست که خودش حاکم مطلق آنست.  یاز خاک عراق م یاشرف را جدا

 نیکوپترها به آسمان اشرف تجاوز کردند. حاصل ا یداد که هل یم هیاطالع ،یعراق یکوپتر ها یدر رابطه با پرواز هل یحت یرجو

با  شتریب ینگون بخت بود که در اشرف آن ها را طعمه مرگ کرد تا بتواند چند صباح رانیخون چند ده نفر از اس ختنیر ،یریدرگ

 گناهان ارتزاق کند.  یب نیخون ا

برگزار کرد و در کاخ خودش قاب عکس آن ها را اضافه نمود. شرم و  ادبودیمجلس ختم و  ،یشب باز مهیهم با خ یرجو میمر

 دربردند اما اعضا را گوشت دم توپ کردند. خودشان را فیکه جان کث یرهبران نیننگ بر چن

 

 

 

 

 

 

 

 

ا مسعود شدند ت یفقط اشک، آه، دعا، التماس به خدا و ائمه بود. فرزندان کشته م ست،ین فیمادران در آن لحظه قابل توص احساس

 خبر از همه جا، قدرتشان را به اثبات برسانند.  یگناه و ب یب ر،یخون جوانان اس ختنیخود برسند و با ر دیبه اهداف پل میو مر

 بادهاست یهو یزاریش در هو یها یباغبان از داغ گل در خاك شد اما هنوز               ها

خالص خورده بودند و عده  ریآورد، اکثر کشته شدگان از پشت سر ت یم نیدورب یها را جلو یتمام کشته ها و زخم یفرقه رجو 

ن ( مستقر شده بود و اجازه دفدیشده بودند. ارتش عراق در شمال اشرف به اضافه قبرستان )قطعه مروار یهم به شدت زخم یریکث

 و لذا آن ها در داخل اشرف به خاک سپرده شدند. ادرا ند دیکشته شدگان در مزار مروار
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 یماند که صرفا برا یبه رجو یاهیانده شد و روسبازگرد یها به صاحبان اصل نیو زم دیبغداد اجرا گرد یدادگاه ها ییقضا حکم

 داد و باعث کشته و مجرو ح شدن آنان شد.  بیوفادار خودش را فر یمطامع خود اعضا
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 "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"از کتاب  یفراز

  1931 آبان 11 – مرکز نجات انجمن – یمحمد

                                                      اول قسمت

در ثبت  یلیاسماع دیحجت س دیس یآقا حاصل چهار سال کار مستمر "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط" کتاب

 التیشکدر ت یجاسوس یها تیو فعال یفرقه ا یساختارها حیبروز و تشر یعلل و چگونگ یمشاهدات و مستندات در خصوص بررس

 خلق است.  نیمجاهد

کتاب  نی. چاپ اول ادیبه چاپ رس 1939در سال  یو انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالم یهنر یمزبور توسط مؤسسه فرهنگ کتاب

 داشت و چاپ دوم آن در دست اقدام است.  یفروش خوب

 د،یقف گریاثر به جا مانده از خانم دکتر مارگارت تالر سن "ما انیفرقه ها در م"کتاب معروف  یکتاب با الهام از ساختار کل نیا

 نیمجاهد التیکحاکم بر تش یدر کادر مناسبات فرقه ا کایآمر یو استاد ممتاز وقت دانشگاه کالیفرنیا در برکل یروانشناس کلینیک

 آن نوشته شده است.  یخلق با ساختار فرقه ا

ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه اصفهان  یخدابنده به فارس میتوسط مهندس ابراه  1931در سال  "ما انیفرقه ها در م"کتاب 

 . دیچاپ گرد
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و عضو  1993که متولد  یاست. و یدر مقطع کارشناس یاسیرشته علوم س لیفارغ التحص یلیاسماع دیحجت س دیس یآقا

 .  وستیسازمان پ التیبه تشک یانقالب اسالم یروزیبا پ 1911در سال  باشدیخلق م نیسازمان مجاهد یمرکز یشورا نیشیپ

 یجز خروج از کشور بر رهبر یعرصه، راه نیخلق در ا نیمجاهد نیو شکست سنگ  1911خرداد سال  یجنگ مسلحانه در س اعالم

 نگذاشت.  یگروه باق نیو بدنه ا

شهر استانبول   Yildizشد و در دانشگاه  هیاز کشور خارج و وارد ترک یبراساس خط سازمان 1919در سال  زین یلیداسماعیس  یآقا

به همراه  1911نمود و در سال  لیسال بعد، به دستور سازمان ترک تحص کی. دیگرد لیمشغول به تحص کیمکان یدر رشته مهندس

 یمرز یاز پایگاه ها یکی در قسمت حفاظت یمقدمات یافت و پس از گذراندن آموزش هایبه کشور عراق انتقال  گرید یجمع

 مشغول به کار شد. « تدین»سازمان به نام 

و با اخراج سازمان از مناطق تحت کنترل گروه  11و در زمستان سال  دیسازمان گرد ینظام یوارد واحدها 1911اوایل سال  در

 یبانیشهر خالص منتقل و در پشت یکیسازمان به قرارگاه اشرف در نزد یروهاین ریبه همراه سا ه،یمانیدر استان سل یکُرد عراق یها

 . دیگرد یسازمانده یمل بخشیادارتش آز یرزم یها پیاز ت یکی

 یآقا را عهده دار شد. یدفتر و تیمنتقل و مسئول یبا نام مستعار فضل  یربوب نیحس ی، تحت فرمانده11به تیپ  1911سال   در

 بود.  پیت نیا یحفاظت فرمانده میجزء ت 1911در سوم مرداد ماه  دانیدر جریان عملیات فروغ جاو یلیاسماع دیس

ان، سازمان در قرارگاه بدیع زادگ یبه قرارگاه اشرف، به ستاد اطالعات مرکز روهایو بازگشت ن دانیاز شکست عملیات فروغ جاو بعد

رفت  هیبه کشور ترک یسازمان تیمأمور کیانجام  ی. پس از چند ماه براافتیدر شمال بغداد، انتقال  یمسعود رجو یمقر اختصاص

 .دیاردن اعزام گرد تختیبه اَمّان پا 191۱کشور مجدد به عراق بازگشت. در سال  نیو پس از سه سال اقامت در ا

 یاز لشکرها یتعداد و بخش  اطالعات یخود را در ستاد اطالعات مرکز یالتیسال از عمر تشک 11به مدت  یلیاسماع دیس یآقا

 گذراند.   یفرقه رجو یمل بخشیارتش آزاد

به عنوان افسر اطالعات در   د،یگرد 191۱سال  نیدر فرورد نیبه عراق که منجر به سقوط صدام حس کایحمله آمر انیدر جر یو

را به   دهمازیبا دو لشکر سوم و  یقرارگاه علو یاتیعمل یسازمان که فرمانده یرهبر یارشد شورا یاز اعضا ینیحس قهیستاد صد

 کرد.  یم تیعهده  داشت، فعال

 نیمجاهد یبر اعضا یو روان یروح یشاهد انواع فشارها کیکه در سازمان حضور داشت، از نزد یمدت یط یلیاسماع دیس یآقا

 ییاکیآمر یروهاین ران،یا هیعل نیگروه به نفع کشور عراق در زمان جنگ حکومت صدام حس نیا یجاسوس یها تیخلق و فعال

 منطقه و غرب بوده است. یاز کشورها گرید یبرخ و ن،یمستقر در خاک عراق بعد از سقوط صدام حس
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 نیا یو ضد مردم ییبردن به مناسبات فرقه  یبا  پ ،یفرقه رجو التیبا  تشک یحرفه ا یسال همکار ۱1پس از  یو بیترت نیبد

 بازگشت.  رانیداده شده استفاده کرده و به ا یاز عفو عموم 1919خلق را ترک گفت و در اسفند سال  نیگروه، مجاهد

 "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"اول از کتاب  فراز

 منطبق شیدهد که کم و ب یاز فرقه ارائه م یفی( در انگلستان تعرCult Information Centre) "مرکز اطالعات فرقه ها"

همکاران  گریو د دیقف نگریپزشکان و روانپزشکان دست اندرکار از جمله روانشناس برجسته خانم تالر س ن،یمتخصص گرید اتیبا نظر

 است. یو

ممکن است  دیوگ یرا دارا باشد. البته م ریپنج کاراکتر ز یتمام دیاست که با یسکت( گروه ایمرکز؛ فرقه )کالت  نیا فیتعر مطابق

در  یاست که اگر هر پنج مورد را داشت، شک یعیطب ینشده باشد ول دایدو موردش هنوز هو ای کیبه طور استثناء  یدر فرقه ا

 گذارد. ینم یباق فیتعر

سازمان را در  نیتوان ا یم یخلق به راحت نیدر مجاهد یرهبر گاهیو جا یالتیشرط با ساختار درون تشک 1 نیا قیبا تطب نیبنابرا

 کرد... یدسته بند  مذهبی – یاسیس یفرقه ها فیرد

 کند. یاستفاده م شیجهت جذب، حفظ و کنترل اعضا یفکر یو بازساز یروان لیاز تحم - 1 

 دهد.  یم لیتشک تریجامعه بسته توتال کی - ۱

 باشد. یم زمایکار یو دارا ،ینیب شیقابل پ ریمآب، غ یقدس ک،یدگمات ،یرهبر آن خود انتصاب ای انگذاریبن - 9

 ممکن پول درآورد و افراد را جذب کرد. لهیبه هر وس دیو با "کند یم هیرا توج لهیهدف وس"اعتقاد دارد که  - 1

 رساند. یجامعه نم ایآن  یبه اعضا یثروت فرقه استفاده ا - 1

جمله:  از ؛یپنهان رجو یهستند در خدمت تمایالت، هوس ها و برنامه ها یسازمان ابزار یتشکیالت مجاهدین خلق، اعضا در

وم در و نهایتا هج یرسیدن به اهداف تاکتیک یو  ترور، برا یخودسوز ،یبیگانه، انجام عملیات انتحار یکشورها یبرا یجاسوس

تن قدرت به دست گرف تایبیگانه )بدون رعایت هیچ  گونه مرز سرخ( و نها یقدرت ها یبا پشتیبان« جنگ آزادیبخش نوین»قالب 

 در ایران. یسیاس

در هر مرحله از ابداعات  یتشکیالت مجاهدین خلق را از سایر فرقه ها جدا می کند سواستفاده از مذهب اسالم است. رجو آنچه

ر آن ها در مسی یجذب و حفظ و به اطاعت درآوردن نیروها و نهایتا به کارگیر یخود مثل انقالب ایدئولوژیک و سایر روش ها برا

 کند. یسوء استفاده م یاز مذهب و اعتقادات اعضا به نحو مطلوب خودرسیدن به اهداف آشکار و پنهان 
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با دکترین انقالب ایدئولوژیک با هفت بند آن  تعریف شده که ثمره نهایی  «یاسالم انقالب»تحت نام  یرجو یایدئولوژ یعبارت به

وند تشکیالت را به هم پی یاعضا است که یچسباستفاده دوگانه دارد:  یرجو یاست، که برا« بدلیل مجاهد خلق یگوهران ب»آن  

گسترده  یسو استفاده  ها  یمناسب برا یو بستر  نهیبا زم انهیرسیدن به اهداف فرقه گرا یبرا یاست دست رجو یدهد و ابزار یم

 شود. یخالصه م یاسیکه در به دست گرفتن قدرت س عیو وس

 

 در ایران  یتاریخ نمونه

آن است.  یاز نوع شرق اریتمام ع یمناسبات فرقه ا کی لیو تحل هیدر رابطه با تجز یخینمونه تار نیحسن صبا ح بهتر نهضت

گوش  یعباس یبودند اما از خلفا رانیا یمحل یو امرا نیکه از سالط یکسان ای ،یعباس یمبارزه با خلفا ینهضت برا نیهرچند ا

 شد.  یاداره م اریفرقه تمام ع کیتماما به شکل  یمناسبات داخل لحاظبه  یشنوا داشتند، شکل گرفته بود ول

 یایو در دن دیآ یبه شمار م یکوهستان یمازندران که منطقه ا یایدر یواقع در جنوب غرب یصبا ح در قلعه الموت، منطقه ا حسن

م او را اس روانشیشد و پ ینژاد محسوب م ییایآر کی یکرد. و یم یرفت، زندگ یبه شمار م یاز مراکز بزرگ داروساز یکی میقد

خداوند الموت در واقع رهبر و امام فرقه  ای. حسن صبا ح دندینام یآوردند و او را خداوند الموت م یذکره السالم بر زبان نم یبدون عل

 رفت. یبه شمار م هیلیاز مذهب اسماع "یباطن"

چه کرد. آن یم ادهیخاص خود را در آن پ نیقرار داشت که قوان اریفرقه تمام ع کیو  یمذهب التیتشک کیصبا ح در رأس  حسن

در درون  یبود که حسن صبا ح از قرآن و اسالم داشت و هر اجبار ییگشت تماما برداشت ها یم یو جار یفرقه سار نیکه در ا

ت هس زین یباطن یمعان یدارا یظاهر یعنوان که قرآن عالوه بر معنا نیشد. با ا یبه سنت و کتاب خدا نسبت داده  م التیتشک

 کرد. یم هیرا در درون فرقه توج یانجام هر عمل بیترت نیتنها در توان حسن صبا ح است، بد یمعان نیو استخراج ا

با  ییمبارزه را به سمت فرقه گرا ریدارند اغلب مس یمذهب یها زهیکه انگ ییتشکل ها یاستفاده از مذهب متاسفانه در تمام سوء

 کیبه صورت  ل،یدر بدو تشک ییسازمان ها نیسوق داده است. هر چند چن ینقض فاحش حقوق بشر در مناسبات درون گروه

رداشت و ب زمایو کار یداشتن رهبران مذهب لیدر آن ها به دل یفرقه ا تیمبارزه، ماه ونددر ر یشناخته شده نبودند، ول یفرقه مذهب

ل گرفته آن شک یکالتیساختار تش یدر تمام یکرده و مناسبات فرقه ا دایپ ییفرقه  تیماه تایو مذهب، نها نیاز د یشخص یها

 است. 

بود  یبه کار هیبش کسان،ی یتیبا ماه یمتفاوت، ول یدر اشکال ز،ین یرجو یطر ح ابداع ک،یدئولوژیگفت انقالب ا دیبا بیترت نیبد

دند، انجام ش یقلعه م نیکه جهت مبارزه وارد ا یانییفدا هیهزار سال قبل در قلعه طبس و قلعه الموت بر عل کیکه حسن صبا ح در 

 داد.
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 خلق نیمجاهد یدرآوردن رحم زنان و رساندن آن ها به آنچه که از نظر رهبر تایو نها یطالق اجبار ک،یدئولوژیانقالب ا داستان

دند دارد. ش یمطلق که وارد قلعه الموت و طبس م انییبه مقطوع النسل کردن  فدا یادیشباهت ز زیشد ن یخوانده م «ییقله رها»

در انتظار  یشتسرنو نیدانستند که چن یشدند هرگز نم یکه وارد قلعه الموت م یانییبود و فدا یباراج انییمقطوع النسل کردن فدا

 شدند.  یکشته م ایدادند و  یعمل تن م نیبه ا یستیبا ایشدند  یوارد م یآن هاست و وقت

 یبودن آن را به هواداران نم یکردند هرگز موضوع طالق و اجبار یم رشیپذ رانیاز ا ایهر که را که در خارج و  زیخلق ن نیمجاهد

دانستند  یمهرگز ن زیتوانند از آن خارج شوند و زنان ن ینم گریوارد قرارگاه اشرف بشوند د یدانستند اگر روز یگفتند. هرگز آن ها نم

 قرار خواهند گرفت و رحم شان درآورده خواهد شد.  یشخص رجو یشوند مورد تجاوز جنس یوارد سازمان م یوقت

 ینم انیبه م یحرف یالملل نیو ب یمنطقه ا یشان به قدرت ها یفرقه و وابستگ یالتیسخت درون تشک نیآن ها هرگز از قوان

وند و زن ش یوارد طالق اجبار یستیکه با دندیفهم یم یشدند، تازه بعد از مدت یکه افراد وارد قرارگاه اشرف م یآوردند و تنها زمان

مواجه خواهند  التیدر تشک رهیو زندان و غ یو جسم یو روان یروح یصورت با شکنجه ها نیا ریخود را طالق دهند و . . . که در غ

 ه خارج شوند.شد و هرگز نخواهند توانست از این قرارگا

غلط از اسالم و مذهب،  یبا برداشت ها یکه چگونه در هر عصر و دوره ا نیاست و ا خیاز تار ییدرس ها زیحسن صبا ح ن داستان

شود و کار به زندان، شکنجه و  یآن عوض م ریکه با هدف مبارزه شکل گرفته اند باز شده و مس ییدر گروه ها ییباب فرقه گرا

راه  نیا قدم در   اریتمام ع یمبارزه ا یبرا تمام و  آن ها با صداقت  یشود که روز یمنجر م یالتیتشکهمان  کشتار اعضاء 

 گذاشته اند...
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 ۱111نوامبر  ازدهمیفانوس،  رانیا

نوشته شد و در  1311دوم در دهم دسامبر سال  یجنگ جهان رانگریاست که در اثر تبعات و یمنشور جهان کیبشر در اصل  حقوق

همه آحاد بشر در هر زمان و مکان  یطبعاً برا هیاعالم نی. ادیرس بیبه تصو سیپار یمعروف تروکادرو دانیهمان ماه در م 11

 نوشته شده است.

 یه جهانکم رنگ تر در عرص ان،یتحکوم ریو پررنگ تر و در ارتباط با غ یاسیاما گاه حقوق بشر در ارتباط با حکومت ها به شکل س 

د، هستن یاسالم یجمهور ونیخلق که به زعم خودشان اپوزس نیشود. در مورد مجاهد یم دهید یالملل نیب یو توسط سازمان ها

 نحو است. نیبه هم

ر را حقوق بش ،ی. در مناسبات داخلدوگانه دارند کردیرابطه با موضوع حقوق بشر برخورد و رو نیدر ا نیخلق همچن نیمجاهد

اتت و داشتن قابل شم یحقوق بشر هیداخل را به صفت روح یاعضا یدانند و حت یو قابل مذمت و تمسخر م یانقالب هیمقابل روح

 کنند.  یبرخورد و مقابله م ،یحقوق بشر هیبا هر گونه نشان و روح داًیدانند و شد یم یانقالب ریغ

ر کنند از ابزا یم یاست که سع یحقوق بشر یبا کشورها و دولت ها و نهادها و در ارتباط یدر روابط خارج گرشانید کردیرو

 یدر راستا ترشیو ب یجومنوال حقوق بشر تاکنون به نفع فرقه ر نیدشمنان و به نفع خود استفاده کنند. به هم هیحقوق بشر عل

 یستیترور ینسبت به اعمال و رفتار گروه ها یاسینگاه جانبدارانه و س نیآنان عمل کرده است که هم یفرقه ا یاهداف و آرمان ها

 بدارند. یو فشار و سرکوب، باق ادیداخل را تحت انق یتر کرده تا بتوانند همچنان اعضا یاست که آنان را جر

با  طالزم را دارند در ارتبا تیو حساس ینیهمان گونه که در ارتباط با حکومت ها نگاه ذره ب یالملل نیب یحقوق بشر و نهادها اگر

شدند ما امروز شاهد تلفات هنگفت از جانب گروه  یرا قائل م تینگاه و اهم نیهم ،یستیو ترور یفشار و فرقه ا یگروه ها ریسا

 

حقوق بشر 

و 

 تروریسم
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 نیب یمستبد و نهادها یآشکار و نهان دولت ها یها تیموارد در کنف حما یاریکه در بس ییها وه. گرمینبود یستیترور یها

 قرار دارند. یالملل

ت. اختصاص داده اس سمیموضوع بحث را به حقوق بشر و ترور ،ییفانوس در بخش و جلسه دوم از گردهما رانیرابطه ا نیدر هم لذا

بحث و موضوع  نیدوم دنیهمچنان ادامه خواهد داشت. لذا شما را به د ریو موضوعات غ گریو بحث در موارد د یینوع گردهما نیا

 .میکن یدعوت م یحقوق بشر در ارتباط با فرقه رجو
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 ! یدر فرقه رجو قتیسانسور و حق

   1931آبان  19 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 یباز فرقه تماما بر اساس کلک و حقه نیبود، چون ا قتینداشت حق تیکه موضوع یزیاساسا چ ،یفرقه رجو ییایماف التیتشک در

 طیر محد یخارج فرقه نداشته باشند و رجو یایبا دن یگونه ارتباط چیبود که افراد ه نیهم یبنا شده بود. خط کار رجو رنگیو ن

هراس و واهمه داشت و آن  رانیخبر کوچک از داخل ا کیاز  یحت یببرد. رجو شیخود را پ اتتوانست القائ یکنترل شده بهتر م

 یجمع تیگفتند منافع و امن یم یزد یداشت، تا حرف موجود  یجمع یبه نام زندگ یداد. چماق یبه خورد افراد م رییتغ یرا با کل

 وجود نداشت.  یبه طور انفراد یاقدام چیباشد و ه نجوریکند که ا یم جابیا

 رییا تغب ایشد را پخش و  یشد هر آنچه به خودش مربوط م یها کامال با حساب و کتاب گذاشته م لمیف یها، حت پیلیاخبارها، ک

 ین هاخود بولت یها لیکرد با تحل یم یسع یرساند. رجو یبه اطالع نفرات م ،یکرد زمان رید یآن، بعد از کل یکردن بر رو جادیا

به جز همان  یگریحق مخالفت و اظهار نظر د یگذاشتند، آن هم در جمع باال که کس یکنند و حول آن تازه بحث م یرا راه انداز

 یم شیبه پ یزیشگفت انگ ییایگفتند مقاومت ما با پو یو مصاحبه ها م انیبود که باز در ب نیشده بود، نداشت. جالب ا کتهیکه د

هم فرهنگ  نیا یول ؟ییایخواهند ندارد چه پو یم یحق فکر کردن به جز آن چه از و ییروین یسؤال دارد که وقت یرود، جا

 یرفتگ یو چه خارج، ممنوع و مورد بازخواست قرار م رانیچه ا ویگوش کردن به راد ییایماف التیتشک نیبود، در ا یخودساخته رجو

را  پاچه ات یکه نکند وفاداران فرقه رجو یداد یکار را انجام م نیا دیبا یکار یمخف کیبا  یکرد یم یکه نافرمان یدر صورت

 وجود داشت. نیفال گوش و خبرچ یتعداد شهیو هم رندیبگ

 یاز قرارگاه اشرف م یدیبازد یهم وحشت داشت. وقت رانیاز گوش دادن به اخبار ا یحت یجنبه داستان مهم بود که رجو نیا 

نان و مردان کردن ز یعمل و زندگ یآزاد م؛یمناسبات دار زمثبت ا غیشد که فقط تبل یبا نفرات صحبت م یکل رد،یخواست انجام گ

ند که زد یمردان و زنان را م هیدر عمل سا ی. ولتعجب و سئوال داشت یآمدند جا یکه م یکسان یکه البته برا گریکدیدر کنار 

تداول شده م لیر نیو ا دمعمول بو یکار یو نبود، در فرقه رجو ستیصحبت کنند. تظاهر کردن به آنچه که ن گریکدیبخواهند با 

 نداشت.  یو اراده ا اریکس اخت چیکردند. ه یم دیرباط فقط تقل کیداند واقعا آدم ها مثال  یهمه انجام م دیبود و با

 انیآن دوران به پا گریکه د میخوشحال یدمد. ول ینازد و در بوق و کرنا م یقجر به آن م میکه مر یفاضله ا نهیاست آن مد نیا

خبار در ارتباطاتشان آن ها را از ا میخواه یاعضا م یکنند. لذا از خانواده ها میطور تنظ نیا یتوانند در آلبان ینم گرید لو حداق دیرس

گسست  نیا ،یبا فشار بر فرقه رجو دیتا شا ندیو... مطلع نما یارتباط جمع لیوسا ات،یامکانات، رفاه ران،یمناسب جامعه ا تیو وضع

 افتد. یب اقهرچه زودتر اتف التیتشک

 

 



 37شماره                           انجمن نجات                                                                                                                   

22 

 

 

 معالجه شد کرعراقیاز پ اهیطاعون س

 

  1931آبان  13  -نجات مرکز کرمانشاه   انجمن

 

صدام پرداخت  یبرا یبه مزدور یبه طور مخف ران،یجنگ عراق با ا یو در ابتدا 1913( ازسال  یخلق )فرقه رجو نیمجاهد سازمان

 شد. یرونیب تیو جنا انتیخ نیرسمأ ا 11درآمد و در سال  تیو جنا انتیبه خدمت خ اریتمام ع 11که در خرداد  نیتا ا

 دندیدر بدنه کشورشان نام اهیو طاعون س یرا در عراق غده سرطان نیو مجلس عراق، مجاهد یمحل ندگانیاز سقوط صدام؛ نما بعد

 نیا هیعل یشبه نظام یروهایهم ن یدر مقاطع یپرداختند وحت اهیطاعون س نیا یها و... به افشا یها، روشنگر یمستند ساز یو ط

واده خان ،یعراق یشهدا یبا همت خانواده ها یغده سرطان نیا تأیاز آن ها را کشتند و نها یتعداد وکردند  یاقدام نظام اهیطاعون س

دور  یبه نقطه ا ،یرجو اتیجنا انیاز قربان یجداشدگان از فرقه ترور و وحشت و خالصه مجموعه ا ،یدرچنگ رجو رانیاس یها

 رانده شد. یگریدر قاره د

 یشمار یب یفاکت و نمونه ها انیخود عراقکرده اند؟ البته  هیدر عراق تشب اهیفرقه را به طاعون س نیچرا و چگونه عملکرد ا واقعأ

 یفرقه  نیا یدارند و در مقاطع مختلف افشا شده است. اما جداشده ها زانشانیعز هیصدام عل یبا همدست نیمجاهد اتیاز جنا

 همان طاعون یمصداق واقع قتاً یحق نیمجاهد یهستند. فرقه  رانیدرحق  مردم عراق و ا یرجو اتیجنا ینیشاهدان ع یستیترور

 است . اهیس
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 ؟ ستیدر عراق چ یاثبات طاعون بودن رجو یجداشدگان برا حرف

 یخود را م یکشاورز یها نیزم ینمود و هر کس ادعا لیتاخت و تاز تبد دانیرا اشغال و به م انیعراق نیدر عراق، سرزم یرجو •

 شد . یصدام م لیتحو رانیسرکوب و به عنوان عامل دولت ا دأینمود شد

قرار داد .آن مناطق، معروف به  یرجو اریو منطقه را کامالً در اخت نیکرد، آن سرزم رانیصدام صدها روستا را بر سر ساکنانش و •

 بودند . یدست رجو چارهیبر آن نهاد و تا سال ها مردم آن مناطق آواره و ب فینام قرارگاه حن یبود و رجو یکفر -نوژول 

بود و هر کس در مقابل آنان مقاومت  یتوپ و تانک فرقه رجو ربار،یمسلح به ت یعراق در کنترل خودروها یها ابانیجاده ها و خ •

 و کشتن داشتند . کیتام شل ارینمودند و اخت یکرد به شدت سرکوب م یم

هانه و ما ،یشده بود که هفتگ سیتاس نیمجاهد یبه نام تور اطالعات یعراق؛ شبکه محل الهیاز صدها روستا وبخش استان د •

 یگرفت وهرگونه تحرک منطقه ا یداد وحقوق م یم نیشده را به مجاهد یصدام اطالعات جمع آور یاستخبارات یروزانه کدخدا

 در انتظارمردم نگون بخت آن منطقه از عراق بود . یعواقب سخت وشد  یم لیو به صدام تحو عیتجم یتوسط رجو

شد و صادرات  یاداره م یتوسط رجو انیبه اموال ملت عراق در منطقه بود ورسمأ چند چاه نفت عراق یمجاز به دست انداز یرجو •

 بود . یرجو یآن برا

 یو مالرو را به شدت در کنترل داشتند و اموال کاسب کاران راههیب یجاده ها یکرده بود که تمام سیتاس یمحل یشبکه ا یرجو •

پرونده  لیکردند مصادره و به نفع خود ضبط و صاحبان اموال را با تشک یمنتقل م راههیبار خود را از ب یدولت یروهایکه از ترس ن

 ساخت. یو رها م هیآن ها را تنب نیبا تعهد سنگ ایو  ددا یصدام م لیتحو ،یتیامن

را تصرف  لومتریف تا شعاع ده ها کاطرا یها و روستاها نیگرفته بود و زم هیدر عراق ده ها قرارگاه و پادگان از صدام هد یرجو •

 کرد. یو در آن تاخت و تاز م

ا با کرد و آن ها ر یاقدامات خصمانه م ان،یعیش هیساخته بود و عل یو سن عهیش یبه معنا دیدر عراق، مناطق سرخ و سف یرجو •

 همدست صدام بود. ان،یعیش هیعل اتینمود و در جنا یم یبه صدام معرف یو پرونده ساز یدغلکار

 در عراق شد. اهیبه طاعون س لیانجام داد و تبد تیملت عراق جنا هیچند قدم فراتر از صدام عل یکالم، رجو کیدر  •

 از بدنه عراق جدا شد. ؛یبه کشورآلبان یبرتیبازمانده ها از ل نیبا خروج آخر اهیطاعون س نیا
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 دگانپناهن یملل متحد برا یعال یایساریکم سیاز مادران به رئ ینامه جمع

 

   1931آبان  11 -نجات مرکز  انجمن

 خواهان کسب اطالع از فرزندان خود هستند. یفراموش شده فرقه رجو انیقربان

با  اردیسال است از د انیکه سال ،یفراموش شده فرقه رجو انیهمان قربان یعنی ده،یتن از مادران دردمند و رنج کش 911از  شیب 

ملل  یالع یایساریکم سیرئ ،یگراند پویلیف یخطاب به آقا یخلق محروم هستند، نامه ا نیگرفتار خود در سازمان مجاهد زانیعز

مختلف در داخل کشور  یمادر از استان ها 911از  شیب ینامه که به امضا نیپناهندگان در ژنو، ارسال نمودند که ع یمتحد برا

 گذرد: یاز نظرتان م ریاست در ز دهیرس

 ،یگراند پویلیف یآقا جناب

 پناهندگان یملل متحد برا یعال یایساریمحترم کم استیر 

 یرا نم شانیخود با خانواده ها یخلق اجازه ارتباط اعضا نیسازمان مجاهد د،یهمانطور که اطالع دار میرسان یاحتراما به عرض م 

که فرزندانشان  یدر اروپا به مادران امروزه کرده است. لیرا بر دوش ما مادران تحم ییموضوع درد و رنج طاقت فرسا نیدهد و ا

 ندیگو یم "فراموش شده انیقربان"نقاط برده شده اند  گریو د یبیعراق و ل ه،یداعش جذب شده و به سور یستیتوسط فرقه ترور

 .  اطالع هستند یآنان ب تیبا فرزندان خود نداشته و از وضع یارتباط چیتمام، ه یچون آن ها در ناراحت

وانسته وجه نت چیبه ه یاسیس لیچون برخالف آن ها اوال ما به دال م،یفراموش شده تر از آن مادران هست یکه ما حت دییدقت نما اما

 یرها حتو با میما از محل استقرار فرزندان خود مطلع هست ایو ثان م،ییو از جمله شما را به درد و رنج خود جلب نما انیتوجه جهان میا
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و کسب اطالع ما از فرزندانمان  داریمانع از د یمسعود رجو یخلق به رهبر نیسازمان مجاهد یول میهم رفته ا نانآ یمتر 111تا 

 شده است.

ارگان مسئول اردوگاه محل استقرار آنان در  سیمنتقل شده است، ما از شما به عنوان رئ یخلق به آلبان نیکه سازمان مجاهد حال

 یا در نگرانما ر نیاز ا شیو ب دیو کسب اطالع ما از فرزندانمان را بده دارید بیخود، ترت اراتیاستفاده از اختتا با  میخواه یم رانا،یت

دا از ج میخواسته ما از جانب شما کامال ممکن است و درخواست دار نیشدن ا یکه عمل میدار نیقی ما. دینگذار یباق یو ناراحت

ه و که مادر به گردن جامعه، خانواد یو به خاطر حقوق انسان و حق تیانسان یو صرفا برا یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یاسیمسائل س

    ارادت و احترام میتقد با  .دیفرزند دارد، شجاعت به خرج داده و وارد عمل شو

 ۱111اکتبر  91تهران،                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرقه ها از روز نخست به افراد جذب شده می آموزند که راه آنان تنها راه رسیدن به هدفی است که آن 

در  .است... را تبلیغ می کنند، تنها راه برای رسیدن به آرامش درونی، رسیدن به خدا، خدمت به مردم، 

ت بیرون از آن ها تماماً سیاهی اسدنیای سیاه و سفیدی که فرقه ها تبلیغ می کنند به افراد می آموزند که 

در مورد فرقه های . و بس و در درون فرقه سپیدی و آرامش وجدان و روح و روان وجود دارد

تروریستی و به اصطالح مبارز و انقالبی، آن ها مدعی هستند که راه آن ها تنها راه مبارزه برای هدف 

ین می کنند که اگر راه دیگری برای رسیدن به آن ها حتی هراز چندگاه افراد فرقه را دعوت به ا. است

ه فرق... آن هدف سراغ دارید آن را به ما نشان دهید تا ما نیز راه خود را رها کرده و به دنبال شما بیاییم

ها حتی ممکن است خودشان چند درب خروجی را به شما نشان دهند و حتی به شکل عارفانه یی همچون 

  ".را خاموش خواهند کرد که هر کس که می خواهد آنجا را ترک گویدچراغ ها "رجوی مدعی شوند که 
اما بالفاصله با شیوه های مختلف، فضایی را برای افراد تصویر می کنند که گویی پشت هر دری 

اژدهایی در کمین است و یا در انتهای آن بن بستی مرگبار در انتظار عبور کنندگان از آن درب وجود 

راغ ها را خاموش کرد، اما وقتی چراغ ها روشن شد، همه دیدند که این خود البته رجوی چ... دارد

 !ترجیح داده استرجوی بوده که فرار را بر قرار 

 فرقه های تروریستی و مخرب: نقل از کتاب
 دکتر مسعود بنی صدر: نویسنده و مترجم

 225 :صفحه
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 دندیجنگ یم کایآمر یشدند اکنون در کنار داعش برا یخلع سالح نم نیاگر مجاهد

 

   1931آبان  1 - دبانید رانیا تیسا

 New Easternبرخط  هینشر تیدر وبسا یبا انتشار مقاله ا لندیاتلس در تا وین کیتیژئوپول هینشر ریتوماس سردب جوزف

Outlook دو چهره دارد. سمیدر مبارزه با ترور یزیبه طرز تمسخرآم کاینوشت آمر 

 یها از دولت ها در کشورشان هم از گروه یاریکه در آن گفته بود بس نگزیاز موسسه بروک منیبا لیدان ریبا اشاره به مقاله اخ یو  

که  ییتا کشورها است سمیترور بانیپشت شتریب کایآمر قتیکنند، گفت: در حق یکنند و هم با آنها مبارزه م یم تیحما یستیترور

 کند. یادعا م منیبا

است که  الملل بوده نیمبارزه با آن در سطح ب یحال ادعا نیو در ع سمیاز ترور یبانیپشت ریخودش درگ کایافزود: نه تنها آمر یو  

 یبودند که جزء گروه ها ییگروه ها حیو آموزش و تسل یمال تیهم به طور خاص و علنا خواستار حما منیو با نگزیموسسه بروک

 شدند. یم یه بنددست یستیترور

 لیمؤسسه و دان نیاشاره کرد و گفت: ا« رسد؟ یم رانیبه ا ریکدام مس»مؤسسه با عنوان  نیا ۱113توماس سپس به گزارش   

قرار داشت به عنوان گروه  یستیترور یخلق را که در آن زمان در فهرست گروه ها نیگزارش سازمان مجاهد نیدر ا منیبا

 .امدانجیآن ب یبه سرنگون تاًیدولت تهران شورش کند و نها هیعل اندتو یکرد که م یبالقوه معرف یابتین یستیترور

 یاسیس اهداف هیخود عل یستیخلق به اقدامات ترور نیکه بدون شک مجاهد ردیپذ یدر گزارشش م نگزیافزود: مؤسسه بروک یو  

 هیعل کایآمر یبرا یموفق یابتیخلق بخواهد گروه ن نیکند که اگر مجاهد یدهد و خاطر نشان م یادامه م رانیدر ا یرنظامیو غ
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 یستیفهرست ترور نیاز ا ۱11۱خلق در سال  نیهم مجاهد تاًیکشور حذف شود. نها نیا یستیاز فهرست ترور دیشود، با رانیا

 حذف شد.

ذاشتن خود که کنارگ یستیخلق از فهرست ترور نیاز حذف مجاهد کایضمن اشاره به بهانه آمر لندیروزنامه نگار مستقر در تا نیا  

 نیوزارت خارجه بر حذف ا میاز تصم شیدهه پ کیخلق در  نیمجاهد یناتوانکه خشونت اعالم شده بود، ادامه داد 

ه به نبوده است؛ بلک زیآم رخشونتیغ یآن به مش کیدئولوژیبه خاطر تعهد ا ،یستیگروه از فهرست ترور

 یستیسازمان ترور نیو عراق بر ا رانیا یتیامن یروهایبوده که توسط ن یکیاستراتژ یها تیمحدود لیدل

 قرار داشته است.

 هیعل کایآمر یابتیگروه به مبارزان جنگ ن نیشدند؛ ا یخلق نم نیو عراق موفق به خلع سال ح مجاهد رانیاگر ا ادیاحتمال ز به

 هیلرا ع کایآمر تیخلق خشونت مسلحانه با حما نیشد. در آن هنگام مبارزان مجاهد یم لیو عراق تبد رانیمرز ا یتهران در دو سو

از  یکه در سراسر منطقه بخش ییدادند؛ گروه ها یانجام م کایآمر هیتحت الحما یستیترور یها هو عراق و دوشادوش گرو رانیا

 را به راه انداخته اند. رانیو ا هیروس ه،یسور هیعل کایآمر یابتیجنگ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه برای یک نفر

بر خالف نظام قبیله ای که همه برای یک نفر و یک نفر برای همه تعریف می شد 

دی و معنوی فرقه در فرقه ها، همه فقط برای یک نفرند. همه ی توان و ظرفیت ما

ً اگر قرار باشد  باید در جهت خدمت و اطاعت از رهبر فرقه شکل بگیرد و احیانا

سایر اعضا نیز از مواهب فرقه بهره مند شوند این امر منوط به میزان اطاعت و 

 فرمان برداری اعضا از فرمان های رهبر فرقه است.

ضا به بنابراین مسیر اطاعت و خدمت در فرقه ها مسیری یک طرفه از جانب اع

سمت رهبری فرقه است. رهبری فرقه هیچ تعهدی در برابر اعضا ندارد و فقط این 

اعضا هستند که باید به انحاء گوناگون و سپردن ضمانت های گوناگون، همه ی توان 

 و ظرفیت خود را در استخدام رهبری فرقه درآورند.

 نقل از کتاب: در قلمرو سایه ها

 نوشته: احسان احمدی و سمیه شاه حسینی

 89و   90صفحه های: 
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 دست داشتند رانیا یا در ترور دانشمندان هسته «نیمنافق»و  «ایس»، «موساد»

                                      1931 -13 -13الملل   نیگروه ب  -فارس  یخبرگزار 

 یضابا استفاده از اع یستیونیصه میو رژ کایاز جمله آمر یغرب یجاسوس یاذعان کرد سازمان ها کایآمر یافسر سابق اطالعات   

 ترور کردند. ۱11۱تا  ۱111 یها را در سال یا دانشمندان هسته ران،یدر ا نیگروهک منافق

 ( و بخش اطالعات ارتشایاطالعات )س یافسر سابق سازمان مرکز «یجرالد لیف»فارس،  یالملل خبرگزار نیگزارش گروه ب به

 یها ( سازمان1913آذر  1) ۱111نوامبر سال  ۱1اذعان کرد در روز « سنتر  یآ آر یآ» یخبر گاهیدر پا یادداشتی یط کایآمر

 یاسته دانشمند ه «یاریشهر دیمج»اقدام به ترور  نیگروهک منافق یبا همکار یستیونیهص میو رژ کایآمر یو اطالعات یجاسوس

 کردند. رانیا

ه جهت دخالت و صدم یستیونیصه میرژ یدستگاه جاسوس« موساد» یآور از سو و شرم نیننگ یرا اقدام یاریترور شهر یجرالد

 سال نیب که یچهار دانشمند انیکه در م یاریشهر»کرده و نوشت:  فیتوص رانیا یاهسته  زیآم و صلح یقاتیزدن به برنامه تحق

 .«نداشت قاتشیدر تحق ینظام یهابا سازمان  یارتباط چیبود، ه نیترور شدند، برتر ها ستیترور یاز سو ۱11۱تا  ۱111 یها

ه در ک یبه خاطر مهارت زیبوده و در جهان ن شرویپ رانیا یاقدرت هسته  قاتیدر توسعه تحق یاریشهر دیاذعان کرد که شه یو

 بود. افتهینوترون داشت، شهرت  ییکوانتوم و جابجا کیزیف

و  یزیررا طر ح  گرانیو د یاریشهر دیقبول دارد موساد، ترور شه یجهان یشده که جامعه اطالعات حیتصر ادداشتی نیادامه ا در

سال  یط ایکه سازمان س یجامع قاتیانجام گرفت. در تحق نیمنافق یستیها در گروهک ترور آن یادیا قیآماده کرده بود که از طر

 برنداشته یهرگز به آن سمت قدم یاسالم ینبوده و جمهور یحاتیتسل رانیشد برنامه ا خصمشانجام داد  ۱11۱و  ۱111 یها

که آژانس از برنامه  یقاتیها و تحق یبازرس جیبا استفاده از نتا یستیونیصه میکند رژ یم دیتاک کایآمر یسابق اطالعات افسر است.

 یهارا به داخل سامانه  ییها روسیو نیها را ترور کرده و همچن و آن ییرا شناسا یاداشته، دانشمندان هسته  رانیا یاهسته 

 نفوذ داد. یاتم ساتیتاس یا انهیرا

تا  یجاسوس یها دستگاه گریآن است که موساد و د ادآوری رایفراموش شود ز دینبا یاریافزود که شهادت شهر نیهمچن یجرالد

ترور به  نیکه ا نیکنند. با ا یم تیباز هم جنا ستند،یها نآن  یبرا یدیواقعاً تهد انشانیقربان یوقت یرحم بوده و حت یچه حد ب

موساد انجام  و ایامر به کمک نفوذ س نینداشتند که ا قیبه اطالعات دق یدسترس ییها توانا اما آن شدانجام  نیدست عوامل منافق

 شد.
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 یافراد در فرقه رجو تیو خرد کردن شخص ریتحق

 

   1931آبان  3  -نجات مرکز سمنان  انجمن

 نیبهره نمانده و به عناو یب تشیکس از هتک حرمت و خرد شدن شخص چیه یرجو یدر مناسبات فرقه ا دیآ یم ادمیکه  آنچنان

ند دسته سازمان چ یروهاین ی. به طور کلمیپرداز یفرقه م نیدر داخل ا روهاین تیمورد اتهام قرار گرفته است. حال به وضع یمختلف

 کرد: یخود برخورد م روشبا هر کدام به   یبودند که رجو

 گرفت و یآن قدر با آن ها ارتباط م یمدت زندان آن ها تمام شده بود و رجو ایعفو خورده و  ایبودند که  انیزندان قشر، نیاول

 دیزندان بود یو شما تفاله ها دیماند یکه در زندان زنده نم دیگفت: اگر مقاوم بود یداد، به آن ها م یمورد تمسخر قرار م نیچن

ه طرف کرد ک یبا آن ها برخورد م یآورد و طور یگونه زبان آن ها را بند م نیو ا دینکن یرا باز یاسیس یمن نقش زندان یپس برا

 بدهکار سازمان شود.

سته و چشم و گوش ب یبه کردستان منتقل شدند و افراد یو بعد هم فاز نظام یاسیبودند که از زمان فاز س یافراد ،یسر نیدوم

 یدر آن ها بود و رجو یگر یوحش یمختلف و ترورها، خو اتیشرکت در عمل لیکردند و به دل یگفت را اجرا م یم یهر آنچه رجو

 بودند. یافراد جزء مدار اول و نیبود که بعدها هم ا هکرد یبه شکنجه گران لیآن ها را تبد

ه ب اریبس یشد با وعده ها یگفته م یمختلف به آن ها اصطال ح دم فروغ یبودند که در خارج و کشورها یافراد سوم، دسته

 یبورژواز دهیآن ها را زا یزدند رجو یهم م یلشگر و گوشت دم توپ بودند و هر گاه حرف یاهیشدند و نقش س یآورده م اتیعمل

 برد. یسؤال م رینداشتند و اصالت آن ها را ز یدرد و غم چیدانست که ه یو فرهنگ غرب م
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اول به  و دیکش رونیمختلف از اردوگاه ها ب یبا صدام آن ها را به بهانه ها یبا تبان یبودند که رجو یجنگ یاسرا چهارم، دسته

 زیدن و همه چاز خور ی. حتدمیکش رونیکرد که من شما را از لجنزار اردوگاه ها ب یم یبعدش چنان برخورد یصورت مهمان ول

 یشانیمارک همواره بر پ نی. ایرا گذاشته بود و اردوگاه سمیآن ها اسم لمپن یرو کیدئولوژیا یاگرفت و در بحث ه یم رادیآن ها ا

که همه اشخاص را به گونه  نیبه خاطر ا یرجو یدادند ول یمختلف م طیآدم ها جانشان را در شرا نیهم یعنیقشر از افراد بود  نیا

 زد. یبه آن ها م یانگ کیخرد کند  یا

نواده از خا دنیآب و هوا و د رییآن ها را به بهانه تغ یشدند و رجو یخطاب م ایشیلیبودند که م یسازمان یبچه ها پنجم، دسته

نبود و با  در کار یبرگشت گریبود، د یشگرد و کلک رجو نی. ادیبعدا برو دیدوره چند ماهه باش کیاروپا به عراق آورد و گفته بود 

 یشکنجه شده، احساسات آن ها را بر م رانیتوسط ا ایپدر و مادرتان کشته و  دیسازمان هست یها بچهحرف که شما  نیا دنیکوب

 ینفرت ایو  یا نهیاساسا ما ک"گفتند:  یبودم، م فیبه نام حن یبچه ها در هنگ نیکه با هم ی. خودم شاهد بودم در مواردختیانگ

 یگفت م یبه آن ها م شهیداستان ها هم نیبا وجود ا یو رجو "ستیدر ذهن ما ن رانیاز ا یزیچون اصال چ میندار رانینسبت به ا

 .دیدر خارج از عراق اقامت داشت یهنگفت یها نهیبا چه هز دیگرفت یهر کدام شما چقدر از سازمان انرژ دیدان

 منطقه از جمله یبه مواد مخدر، قاچاق و ...در کشورها ادیمختلف از جمله اعت لیاز افراد بودند که به دال یتعداد ،یبعد نفرات

ر نداشتند به دام انداخت و به بهانه اروپا و کار د یافراد را که مستمسک نیکه داشت ا ییاقامت داشتند. سازمان با سرپل ها هیترک

ه وارد و هر کس هم ک رفتیپذ یپناهجو نم ایکه کشور عراق اساسا پناهنده و  یکشور عراق آورد. در صورت هب یاقتصاد یبنگاه ها

کرد که  یمعتاد قلمداد م یمشت جان کیافراد را  نیدر جلسات متعدد ا یشد. رجو یم یآن کشور زندان نیشد طبق قوان یکشور م

 نیبه ا یهم نگاه خاص التیدر تشک شهیشدن چند مجاهد است. هم شتهک دیهست نجایهر کدام از شما که در حال حاضر ا یبها

 افراد بود.

د بودن التیکه در تشک یافراد یخانواده ها یمختلف با اعضا یها وهیسازمان به ش خته،یهم جسته گر یتعداد ها نیاز ا جدا

 یج مخار رانیفرستاد از ا یکه سازمان م یکیبه کشور اروپا با پ رانیکار و خروج از ا یخواست برا یگرفت و از آن ها م یتماس م

خص ش یاسیمقاوم و س یتنها زندان ی. از نظر رجوکه در چاه سازمان افتاده بودند دندبو یخوردگان بیفر تایکرد و نها

 کی دیحربه که تک تک نفرات اول با نیبا ا یرجو استفاده کند. گرید یداد کس یالقاب را اجازه نم نیخودش بود و ا

 یطرف مقابل را بدهکار م پسکرد س یرا خرد م یو تیگرفت و شخص یداشت را م یمجاهد باشند، هر کس تجربه و تخصص

گفت:  یکردند م یم تیدر خارج فعال یاسیس نهیکه در زم ینمود. بارها به افراد یاستفاده م التیکرد، بعد از تخصص آن در تشک

، شما بدون من دیخواست بگو یکار م نیبا ا یعنی "شود. یو به اعتبار من هست که با شما مالقات م دیمن هست ندهیشما نما"

 دی. حال باجا انداخت یافتنیدست ن دن،یاعضاء، تا حد پرست نیخودش را در ب نیهم یو منم که سرور شما هستم برا دیستین یعدد

چون جان  ؟؟؟یسال را در خفا گذراند نیچرا چند ؟یکرد زانیآوکه به خودت  یپر زرق و برق یهمه مدال ها نیگفت چه شد ا

ش نثار خود کیرک یو تمام آن ناسزاها و حرف ها ختیماهرانه از آن گر یگونه ا هب یداشت در هر سر فصل تیاهم شیبرا زشیناچ

 شد.
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 ؟  دیگو ینم چیساله در عراق ه یس یو استراتژ یبرتیاز اشرف و ل گرید یچرا رجو

     1931آبان  11  -نجات مرکز کرمانشاه   انجمن

 

 یدر جوار مرزها بخشیساله مبارزه و جنگ آزاد 91 یاز عراق اخراج شد و استراتژ یبه شکل مفتضحانه ا نیمجاهد یستیترور فرقه

 عراق جا گذاشت. سیپل یها تیدر گ شیرا با تفت هنیم

گفت و خود را صاحب نظر  یو هزار اشرف سخن م یخود تا لحظه آخر همه اش از ماندگار رانیاس بیفر یبرا یفرقه ضد بشر نیا

داده  یخالف واقع را به خورد همه اعضا م یها لیخبرها و تحل شهیهم بیترت نیدانست. به ا یدر مسائل عراق م میو صاحب تصم

 ساعت در عراق نبوده کی یو فرقه اش حت یرجو ،ییموارد سکوت کرده که گو نیدر ا یابه گونه  یاست. اکنون با خفت و خوار

آنها نبودند که بارها و بارها خاک عراق را الک کردند و  نیا ایکردند و  تیسال در خدمت صدام جنا 91آنها نبودند که  نیو اصال ا

 زدند. یرا رقم م یهر روز سرنگون ودباطل خ الیدرست کردند و درخ یفرض رانیمانور و ا ن،یو با آن تمر

است ها، به درخو یفرقه رجو انتیاز سه دهه خ شیو سرپوش گذاشتن بر ب یو ترفند رد گم کن یغیتبل کلیحال حاضر، س در

ه در رکابش ک ستین یصدام گریشده و د یخال یهسته ا یها ی. اکنون آن ها دستشان از جاسوسردیگ یاربابانشان شکل گرفته و م

شعار و  یافتاده و در راستا ادشانیبه  11سال  یکشته ها نکیافتاده اند. لذا ا یاسیبجنگند و خالصه بازارشان کساد و به نکبت س

 کنند. یبرپا م یاسیآن ها مانور س یبرا ران،یبر حقوق بشر در ا یها مبن ییکایبهانه امر

به  خصوص را نیدر ا غیو تبل یریگیپ دیرا جستجو کن ی، همه دم و دستگاه رجوگذرد یسال م ۱1تاکنون که حدود  11از سال  اگر

 و اگر خرش از پل ستینبوده و ن یمهم زیچ یرجو یبرا ی. کشته شده ها در هر ابعاددینیبب ینم ریچند هفته اخ نیاندازه هم

 آورد. یآورده و نم ینم انیاز آن هابه م یرگولیو کی یها را فراموش و حت آنچشم به هم زدن  کیکرد، در  یعبورم



 37شماره                           انجمن نجات                                                                                                                   

32 

 

 

. دیگز یدر صحنه رها کرد و ککش هم نم ایخاک کرد و  ریز رانیرا در کردستان عراق و ا شیسال ها هزاران نفر از کادرها یرجو

 یبرتیگان اشرف و لداند. در بغداد، پاد یآن ها را هم نم یاکنون جا یکربال و نجف رها کرد، رجو یاو هزاران نفر را در قبرستان ها

 از یاسم نکینموده و ا یاز آن ها استفاده ابزار یمدت کوتاه ،یقبرستان ساخت و به صورت پروژه ا اقعر یو خالصه در همه جا

فاده خاک کرده است ریکه ز ییتواند از آن قبرستان ها و انسان ها یچون در حال حاضر نم ستیآورد و پاسخگو ن ینم انیآن ها به م

 دهد. یآن مانور م یکند و به شدت رو یاست را زنده م کایحقوق بشر امر رشعا یکه در راستا 11اعدام شدگان سال  یببرد ول یا

 کیژدئولویا ییمعروف و کذا ینشست ها یدر تمام یچون رجو ریسوزاند؟ خ یدل به حال آن اعدام شدگان م نکیا یمگر رجو اصال

 یستیگفت با یدانست وم یبودند را خائن م وستهیتمام شده و به سازمان پ رانیدانشان در ارا که حکم و مدت زن یافراد ،یودرون

 برد! یکرد تا سازمان بهره اش را م یم عدامشما را ا میکه رژ دیکرد یم یکار

 نیزند؟ مگر ا یم نهیکاست س نیا ریکند و ز یم زانیخصوص خود را آو نیدر ا یچرا به کاست صوت یاوصاف، رجو نیبا ا ایآ

و صدام بود،  یقدرت پوشال ،یکه پول ،مرز، امکان مزدور یاست: تا زمان نیسال نداشت؟ جواب ا ۱1 نیاطالعات و عوامل آن را، ا

 ندارد. نیجز ا یا چاره گریبه آن نداشت؛ اکنون د یاجیاحت

کشته ها و هزاران  نیا یهمه  یشناسند و باعث و بان یرا، سال هاست که م یمرز سرخ با فرقه ترور و آدم کش رجو رانیا مردم

 دانند. یم یرا فقط و فقط رجو رانینقاط عراق و ا یشده در اقص ستیکشته و سر به ن
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 9711آبان  3در  یبرتیحمله به ل انیاز قربان انیاحمد مسچ

 

     1931آبان  ۱9 کشنبهی  -  النینجات مرکز گ انجمن

ائن خ یمطامع جاه طلبانه رجو یاست که جانش را فدا یانیاهل رشت، از جمله قربان انیمسچ وسفیفرزند مرحوم  انیمسچ احمد

ه او ب ینمودند. خانواده  میتسل نیاو را بشنوند، جان به جان آفر یصدا یآن که حت یکرده است. پدر و مادر چشم انتظارش ب

دربندشان به عراق ناامن سفرنمودند و در مقابل اشرف به  زیعز ییرها یبرا انیخصوص خواهر بزرگش خانم معصومه )شهال( مسچ

 مالقات شدند. یسران فرقه مانع لحظه ا یول ندیآ لیبرادر نا داریآن که بتوانند به د دیتحصن نشستند به ام

 یحمالت ،یمحافظ عراق یروهاین کیبه کشور ثالث با تحر نانینش یبرتیبر امتناع از انتقال ل یمبن یرجو یها یادامه کارشکن در

 انیچبر دل خانواده مس یبود که رجو ینیخبر تأسف بار داغ سنگ نیبود. ا انیدر شمار قربان زین انیصورت گرفت که احمد مسچ

 کرد. یاعالم دادخواه لهیوس نیبد النیضمن مراجعه به دفتر انجمن نجات گ انیگذاشت. خانم معصومه مسچ
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 (یبرتیدر حمله به ل یرجو انیاز قربان یکی) انیخانواده احمد مسچ یدادخواه

 ییرها یدر راستا یگرفتار در فرقه رجو یاعضا یاز کارزار انجمن نجات به اتفاق خانواده ها تیضمن حما انیمعصومه مسچ خانم

، 1931 در آبان ماه یبرتیدر حمله به ل انیدر خصوص به قربانگاه فرستادن برادرش احمد مسچ ؛ینگون بخت از چنگال رجو یاسرا

 کردند. یو دادخواه یاقامه دعو یرجو ییایماف التیسران تشک هیعل

 یرجو یایاز ماف زشانیعز ییرها یهستند، در گذشته برا النیفعال و مرتبط با انجمن نجات گ یکه خود از اعضا انیمسچ خانم

 ،یرب رجومخ یفرقه  هیعل کاریپ یبا تحمل رنج و مشقات فراوان عالوه بر حضور در صحنه ها شانیبودند. ا ویفعال و اکت اریبس

 شان دارند. تیدر کارنامه فعال زیمضمحل شده اشرف را ن تگاهسابقه حضور و تحصن در مقابل اسار

 یلجباز یانکه قرب نمیبرادر نازن نیقاتل هیخواهم عل یخانواده ها به مسؤل انجمن گفتند: م کاریاز تالش و پ لیضمن تجل شانیا

فاق برادرم به ات ختهیخون به ناحق ر هیو عل مینما یاقامه دعو یالملل نیدادگاه ب کیدرکسب قدرت شد، در ینابخردانه رجو یها

 کنم.  یاز اغفال شدگان دادخواه یگریشمار د

از  به عراق کشانده شد. پس یرجو یپوشال دیعده وعکرده بود که با و متیبه اروپا عز لیادامه تحص یبرادرم سال شصت و سه برا

ن فرقه سرا یکارشکن لیبه دل شان،یو مالقات با ا یدسترس یمان برا تیقطع شد و به رغم فعال زمانیآن ارتباط ما با احمد عز

از جمله برادرم را به قربانگاه  یخود شمار یها یهوس ورز یددمنشانه و از رو ی. رجومیو تماس با او نشد داریدموفق به  ،یرجو

د و زو ری. دمیسوز یم زمانیدر غم از دست دادن عز زیرا وداع گفتند و ما ن یفرستاد. پدر و مادر مرحومم چشم انتظار احمد، دارفان

 یها تیها و جنا انتیخ یپاسخگو دیوطن فروش با یرجو ،ییقانون تکامل و وعده خدا یاسوخت و سوز ندارد، به اقتض یدارد ول

 و عراق باشد. رانیو عموم ملت ا شانیخانواده ها ،یناراض یاعضا هیخود عل

در حمله به  یرجو انیپرونده قربان یداغدار، قول داد به زود یخانواده  نیبا ا یضمن اعالم همدرد النیانجمن نجات گ مسول

آن به  انیقربان یو خانواده ها ینیبا حضور شاهدان ع یرجو میمسعود و مر هیعل یالملل نیصال ح ب یذ یرا در دادگاه ها یبرتیل

 .ندازندایب انیجر

 را پس بدهد. شیها تیها وجنا انتیتاوان خ دیو با ستیاز عدالت ن یزیبداند که گر دیبا یرجو
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 یرجو یستیبرداشت آنتوان گسلر از فرقه ترور

  

 1931 آبان 1۱ – مرکز نجات انجمن – یمحمد

در باره  الملل است. او سه کتاب نیب استیباشد که تخصص اش س یم سیو محقق اهل سوئ سندهیگسلر روزنامه نگار، نو آنتوان

از  یبا مقدمه ا "دروغ ریدر زنج ریاس"ترجمه و با عنوان  یبه فارس "در اسارت دروغ"نوشته که کتاب سوم او با نام  یفرقه رجو

 نیمجاهد یتسیبا گروه مستندسازان، در مورد فرقه ترور یآنتوان گسلر در مصاحبه اختصاص. استخدابنده چاپ شده  میمهندس ابراه

 شود: یاز آن آورده م یقسمت نجاینموده که در ا انیرا ب یخلق مطالب

 

 یفرقه رجو یها یگذار بمب
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 یزید. چدارن اریاز اطالعات را در اخت یچه خبر است. حجم کم ایدانند در دن ی. نمستندیاز موارد، افراد متوجه مسائل ن یاری... در بس"

. رندیگ یم یمهم ماتیاز اطالعات، تصم یحجم محدود نیبا چن یاصل رندگانیگ میاست که تصم نیاندازد، ا یکه مرا به وحشت م

 دهیچیپ اریها ساختار بس نیکه بشود در چند کلمه خالصه اش کرد. ا ستین یزیخلق چ نیسازمان مجاهد دمانن یا دهیچیپ دهیپد

 دارند. یا

در سازمان ملل در ژنو بود.  رانیا ندهیقبال نما یخلق آشنا شدم. کاظم رجو نیبا مجاهد یکاظم رجو قیبار از طر نیمن نخست 

سال از  یامروز که س میبگو دیزد، اصال مرا قانع نکرد. البته با یکه م ییاو رفتم. حرف ها شیپ یانجام مصاحبه ا یبار برا نیاول

دارد. ن یمنطق چیگروه ه نیگرفت که ا جهیتوان نت یگروه نشده ام. در واقع م نیگذرد، هنوز موفق به درک منطق ا یمآن دوران 

آمده که ممکن است در هر لحظه منفجر  ودبه وج یخطرناک بیفرقه، ترک سیرئ تیشخص سیمذهب و تقد است،یس بیاز ترک

گروه خود  نیکند. ا یخود را سرکوب م یو حقوق بشر است اما اعضا یفرد یآزاد یزند. مدع یدم م استیشود. دائم از مذهب و س

 . دیآ یها منطقا با هم جور در نم نیکشد. از نظر من ا یرا م ینظام ریداند اما افراد غ یرا مبارز م

شخصا  میوگ یها کارشان قابل درک است. نم نیزنند. ا یم ینظام اتیبخش دست به عمل یآزاد یاکثر گروه ها م،یبگو دیبا البته

ل را حل مسائ کیاز طرق دموکرات شهیهم دیکند و با یرا حل نم یمسأله ا چیکنم چون به نظر من خشونت ه یم دییکار را تأ نیا

 ریراد غکه نهادها و سازمان ها را هدف قرار دهد، نه اف نیآن را مشروع دانست به شرط ا یخاص طیتوان تحت شرا یکرد اما م

مثل عراق، زنان و دختران را با  اینفر را کشت  یکرد و س یراه آهن بمب گذار ستگاهیطور رفت و در ا نیشود هم یرا. نم ینظام

 است.  سمیکار ترور نیتوان جنگ گذاشت. نام ا یکار را نم نیفرستاد و منفجر کرد. اسم ا تیجمع انیبه م تینامید

که  ییزهایبخش. چ یآزاد یاست تا سازمان ها یستیترور یگروه ها هیشب شتریب نیبه مرور متوجه شدم، کار سازمان مجاهد من

 یآن را م یبودند، بلکه تنها کسان دهیند گرانیرا کشف کردم که د یزیمعنا که چ نیبود؛ نه به ا زیانگ رتیکشف کردم، واقعا ح

رهبران  که یو به همان شکل ندیب یهر چه را در ظاهر م ند،ی. اگر انسان نخواهد آن را ببنداشآن داشته ب دنیبه د لیکه م نندیب

 . ردیپذ یسازمان خواسته اند، م

 یبیعج یزهایچ دهیپد نیدارد... در ا یفرقه ا یها شیاست بلکه گرا ستیگروه نه تنها ترور نیتأمل، متوجه شدم که ا یاندک با

و حق  ردیگ یم ی. سازمان افراد را به بازیاجبار یرفتن نهاد خانواده، طالق ها نیفرقه، از ب سیرئ تیشخص سیاز جمله: تقد افتمی

که در آن فقط حق  یسازد؛ جامعه ا یآن ها م یبرا یمصنوع یکند و جامعه ا یاز آن ها سلب م ار یجامعه عاد کیدر  یزندگ

 ب،یترت نیخبرند. به ا یب یبه کل یعاد یو آدم ها یعاد یایسازمان را دارند و از دن اتیسازمان و خواندن نشر ونیزیتلو دنید

هاست  یژگیو نیهم لیاست و به دل یمغز یعمل، شست و شو نیبقبوالند. اسم ا شیرا به اعضا یشود هر مطلب یسازمان موفق م

 است.  یستیترور یخلق فرقه ا نیتوان گفت سازمان مجاهد یکه به جرأت م
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 یاعضا به دستور رجو یخودسوز                                           )مرصاد( دانیفروغ جاو اتیعمل

 یارم. وقتد ینظام یها یو استراتژ کیاز مسائل لجست هیاول یدهند. من شناخت یانجام م یها چه کار خاص نیا ستیمعلوم ن اصال

ا بودند، ب دهیند ینوع آموزش نظام چیعده جوان و دانشجو را که ه کیکردم، واقعا وحشت کردم.  یرا بررس دانیفروغ جاو اتیعمل

 ست،یور نط نیخودش است. اصال ا ریبودند. بعد هم به آن ها گفتنند هر کس کشته شود، تقص هجنگ کرد دانیسال ح روانه م کی

دست  و سال ح به ردیاست که اشتباهات خود را بپذ نیش رهبر به امن فرماندهان و رهبرانشان مقصرند. تمام اقتدار و ارز دهیبه عق

شکست خوردند، اشتباهات را  یکه افراد را آموزش ندهد و وقت نینه ا رد،یخود را بپذ یو همراه افرادش به جنگ برود و خطا ردیگ

 اتیعمل جهیشد نت یگفت سازمان و رهبرانش افراد خود را به مسلخ فرستاده بودند و از قبل م دی. در واقع بااندازدیبه گردن آن ها ب

 کرد.  ینیب شیرا پ

طور مسأله را چ نی. ادندیرا ند تیسازمان درآمدند، چگونه واقع تیکه به عضو یهزار فرد نیکه چند دیآ یم شیسؤال پ نیا حال

ورد م تنامیوجود دارد که از زمان جنگ و ییمجموعه روش ها نند،یرا نب اتیاد واقعکه افر نیا یگفت برا دیشود درک کرد؟ با یم

 است.  یمغز یشست و شو یها کیناستفاده قرار گرفته و همان تک

و در  ندیگو یخود دروغ م یدهند. به اعضا یقدرت مقاومت افراد را کاهش م اد،یو کار ز یو گرسنگ یکه با کم خواب بیترت نیبه ا

با  طرا فق خلق نیمن، سازمان مجاهد دهیکنند. به عق یبه قتل م دیشکنجه و تهد ،یزندان ر،یپاسخ به اعتراض اعضا، آنان را دستگ

به قتل  کیوژدئولیاختالف نظر ا نیکمتر شیدایکرد که افراد خود را به محض پ سهیتوان مقا یارتش سرخ ژاپن م یستیفرقه ترور

 .را کشتند گریکدیژاپن موفق به شکست ارتش سرخ نشد بلکه آن ها خودشان  سیپل د،یدانرساند. جالب است ب یم

روز  کیروز سبز،  کیروز سرخ هستند،  کیتابع حزب باد هستند.  شتریو ب ستیمارکسهستند تا  ستیمائوئ شترینوع گروه ها ب نیا

. میسرخ هم هست م،یهست یآب میما گفته بود ندیگو یهستند، م اهیکه گفته بودند س دی. اگر به آن ها متذکر بشواهیروز س کی ،یآب

چکش و کلنگ از آن ها استفاده شود؛ همان طور که  ل،یبه ابزار کنند و مانند ب لیدهند تا افراد را تبد یقرار م زیرا دستاو یزیهر چ

 نیچن اقیرود، سازمان با افرادش دق یبه کار م نیکندن زم یشود و کلنگ برا یاستفاده م واریدر د خیم دنیکوب یاز چکش برا

 کنند. یم گرید یهاهم استفاده  گرانیبرند و از د یبه کار م خیم دنیکوب یاز اعضا را برا یکرده است، عده ا یکار



 37شماره                           انجمن نجات                                                                                                                   

38 

 

 

ن ند دوستاک یانتقاد از خود برگزار و اعضا را مجبور م ینشست ها رد،یکه بتواند افرادش را کامال تحت کنترل بگ نیا یبرا سازمان

 را به مقامات سازمان لو بدهند...  گریخود را تحت فشار قرار داده، همد

دهند  یارائه م یکامال شخص ریتفس یدست دارند. از مذهب نوع زیدر مذهب ن است،یاست که عالوه بر س نیافراد ا نیا تیخصوص

دهند. چطور ممکن است  یکار را انجام م نیپرده ا یهم واضح و ب یلیهستند. خ نیشوند که فرستاده خدا در زم یم یو مثال مدع

 ...  باشد و از آن خارج نشود یکه در ساختار بسته ا نیرا باور کند مگر ا نیا یر ممکن است کسیرا باور کنند؟ غ زهایچ نیافراد ا

توانند واکنش از خود  یکند، مردم م یدولت به ملت خود ستم م کی یدارد. وقت تیارجح یزی... احترام به حقوق افراد بر هر چ

کند و مثال به تظاهرات  دایپ یعیواکنش ممکن است ابعاد وس نیمخالف و موافق هستند و ا یعده ا ،ینشان دهند. در هر کشور

و  تیذو انتقاد مورد ا دیترد لیخود به دل انیرا از م یگریکه با هم اشتراک نظر دارند، عده د یاعده  یشود. اما وقت دهیکش یابانیخ

 شود تحمل کرد.  یرا نم نیا د،یریو آزارها را بپذ تیاذ ای دیاطاعت کن دیبا ندیگو یدهند و م یار قرار مآز

به  برود شیخواهد، پ یمبارزه اش تا هر کجا م یبراتواند  یم ییهم باشد، خودش به تنها یمن انسان اگر در حد گاند دهیبه عق

ه باشد. داشت رویپ یکه عده ا نیرا با خود همراه کند فقط به خاطر ا گریکه خودش تنها رنج بکشد. حق ندارد ده ها نفر د نیشرط ا

که  نیتا ا اوردیدرب پولها دالر  ونیلیتواند م یراحت تر م یلیخ یطور نیعشق به قدرت است. آدم ا یو مسعود رجو میمسأله مر

ارند و د یهم دارند. ملک و امالک فراوان یراحت یو زنش دنبال پول هستند؛ فقط پول. زندگ یرجو کار کند... یبرود و در کارخانه ا

 آورند.  یدر م اریپول بس

نفر  کی یشخص ریاست که بر اساس تفس یزیاز کلمه مسلک استفاده کرد. مسلک چ دیمذهب با یخلق به جا نی... درباره مجاهد

لک هستند. مس لیهم دخ یگریتفاوت که در فرقه ها، عناصر د نیبا ا د،یتوان فرقه هم نام یرا م نیشود. ا یم لیاز مذهب تشک

هب که در مذ یمقدم است، در حال گریفرد بر اصول د تیشخص سیمسلک تقد نی. در ااردد یخلق در واقع ارکان فرقه ا نیمجاهد

 کنند. یم لیخدا، رهبر فرقه را پرستش و تجل یدانند و به جا یخدا م ندهیشود. رهبر فرقه را نما یم سیفقط خدا تقد

ه ک نیا یدارد. برا یرا از سر راه خود بر م یکند. هر مانع یخودش نباشد محو م سیرا که در جهت تقد یزیرهبر فرقه هر چ نیا 

ها  نیاو ا یارتباط آن ها را با خانواده و خواهر و مادرشان قطع کرد، وگرنه افراد به جا دیرا دوست داشته باشند، با یافراد فقط رجو

 و نثار برادرش کرده است. غیدر یمحبت را از رجو نیکند، ا یبه برادرش محبت م یکس یرا دوست دارند. در منطق آن ها، وقت

 یدلبستگ رگیکدیاجازه داد افراد نسبت به  دینبا ،یزیچ نیچن یشود. اما برا یفراهم م تیشخص سیامکان تقد بیترت نی... به ا

ق ها را بود که طال نیشود. به خاطر هم ینم نیدوست دارم، ا یاز رجو شتریمن همسرم را ب دیبگو دیاینفر ب کیکنند. اگر  دایپ

ا حقوق است و در تضاد کامل ب یرعادیغ اریطرز نگرش بس نیبا شخص رهبر فرقه بهتر برقرار شود. ا دکردند تا ارتباط افرا یاجبار

ا مطالعه حقوق بشر ر هیانیگذارند. اگر ب یپا م ریآن را ز گرید یحقوق بشر هستند و از سو یطرف مدع کیاز  یعنیبشر قرار دارد. 

 با آن قرار دارد. ادنوع گروه ها در تض نیرفتار ا د،یشو یمتوجه م د،یکن
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سرکوب  یبرا دم بزنند. صدام دیاز حقوق بشر نبا گریبا صدام داشتند. با صدام بده بستان داشتند. خوب، د یمشترک اتیها روح نی... ا

ها  نیمردم آتش گشودند. ا یصدام بودند و به رو رهیذخ یروهایها ن نیها به عنوان مزدور استفاده کرد. ا نیعراق از ا یکردها

م را شود مرد ی. نمدیاعمالش رس یشد، در قتل عام کردها دست داشت و به سزا که اعدام ییایمیش ی. علندکردها را قتل عام کرد

 ندارد قتیدم بزنند. دروغ است. حق یقتل عام کنند و از دموکراس

آن قرار  ریز یگریعروسک د د،یدار یروند و هر کدام را که برم یهستند که در هم فرو م یروس یگروه مانند عروسک ها نی... ا

 "... دیکن یم دایپ یتازه تر یزهایچ د،یکه ادامه بده ییدارد. تا هر جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان برای این که بتواند افرادش را کامال تحت کنترل 
بگیرد، نشست های انتقاد از خود برگزار و اعضا را 
مجبور می کند دوستان خود را تحت فشار قرار داده، 

 ...همدیگر را به مقامات سازمان لو بدهند

هر چیزی را که در جهت تقدیس خودش این رهبر فرقه 
هر مانعی را از سر راه خود بر می . نباشد محو می کند

برای این که افراد فقط رجوی را دوست داشته . دارد
باشند، باید ارتباط آن ها را با خانواده و خواهر و 
مادرشان قطع کرد، وگرنه افراد به جای او این ها را 

 .دوست دارند
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 یفرقه رجو یمایدر س انیاز اظهارات زندان یغاتیاستفاده تبل

   1931آبان  1 -نجات مرکز مازندران  انجمن

که  یانیآورده و از آن ها در مورد سر گذشت زندان دانیرا به م 11تا   11 یدوره سال ها انیاز زندان یفرقه تعداد یمایروزها س نیا

 اعدام شدند مصاحبه به عمل آورد.

بودند و  یزندان رانیا یدر زندان ها شتریب ای 11 یتا ال 11هستند که از فاز  یانیکه مصاحبه شده اند همان زندان یافراد نیاکثر ا 

ز مرز هم ا یو تعداد هیاز مرز ترک یآن ها تعداد انیو از م وستندیپ یآزاد شده و سپس به فرقه رجو تیدوران محکوم انیپس از پا

 ملحق شدند. یبه قربانگاه رجو تیدر نها ختهیپاکستان گر

 لیان و به دلسابقه ش لیبه دل وستندیکه به فرقه پ نیکردند بعد از ا یباز کرده بودند، فکر م شیخو یافراد برا نیکه ا یحساب 

 نید، اشون یآن ها قائل م یرا برا یا ژهیو گاهیو جا رندیگ یم لیفرقه آن ها را تحو نیبودنشان؛ به قول خودشان مسئول یزندان

  (ینبه اصطال ح مقاوم با سابقه طوال انی. ) زندانندیب یآن ها را به چشم نلسون مانداال م یمسعود رجو الاشخاص فکر کرده بودند حا

درجه عکس  111درست  وستند،یبه بعد به فرقه پ 11 یسال ها یمخصوصا ط رانیکه از ا یانیزندان یبر خالف تصورات و داده ها

به همه آن ها مظنون و مشکوک شد و به صراحت  یمسعود رجو نهیزم نیسرشان خراب شد در ا یرو یعمل کرد و مثل آوار

که اعدام شدند سر موضع بودند   ییگفت: آن ها یکردند. و انتیدر واقع به جنبش خ دآزاد شدن 11که بعد از سال   یانیگفت: زندان

 یکردند و کم آوردند و به جمهور انتیآزاد شدند آن ها خ یکردند و سپس بعد از سنوات یرا ط تشانیدوره محکومکه  ییو اما آن ها

 گفتند. یآر یاسالم

فرقه آمدند، و به اطالعاتش دستور داد همه آن  انیبه آن ها مشکوک شده که نکند به عنوان جاسوس به م یرجو لیدل نیبه هم 

 زند و اقرار کنند که فرستاده نظام هستند. رونیتا تناقضاتشان ب رندیتک مصاحبه بگ کرده و از تک نهیها را قرنط

 یفشار بودند داشتند از درون منفجر م ریافراد واقعاً ز نیفرقه قرار گرفتند و ا التیاز آن ها مورد برخورد تشک یلیرابطه خ نیدر ا  

 حد به آن ها مشکوک شده باشد.   نیتا ا یکردند مسعود رجو یشدند اصالٌ تصور نم

ماد گاه به آن ها اعت چیفرقه ه التیکردند تشک یسازمانده یرزم یها کانیآن ها را در  نه،یو قرنط یدوران حسابرس انیبعد از پا 

ها در  ییاکیصدام و حضور امر یبود که بعد از سرنگون لیدل نیبودند به هم نیذره ب ریز التیتشک ینداشت آن ها همواره از سو

ودند از زندان ب یزندان رانیکه در ا یانیاز همان زندان یادیز اریکه تعداد بس نجاستیشد. جالب ا جادیا ینسبتاً باز یفضا کیاشرف، 

 ای نکیاز همان افراد ا یها پناه بردند و از فرقه برائت جستند و تعداد ییکایو به کمپ امر ختندیدر اشرف گر یمخوف فرقه رجو

 خود رفته اند. یآمده و دنبال زندگ رانیهم به ا یاند و تعداد ییاروپا یپناهنده کشورها
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 یندانبه ز رانیاست، مع الوصف، در ا یمع الفارق سهیالبته مقا میکن سهیمقا یاسالم یرا با زندان نظام جمهور یاگر زندان رجو 

کس در ارتباط  چیبا ه یزندان ،یبا خانواده ها را دارند و ... اما در فرقه رجو یو مالقات حضور یدهند، تماس تلفن یم یمرخص

 یبه رو رونیب یداشت که از خودش دفاع کند و با خانواده اش هم حق مالقات نداشت تمام درها قنه تلفن داشت، نه ح ست،ین

 بود که همه افراد در درونش محبوس بودند. یافراد بسته است، اشرف زندان بزرگ

هوادار  انیاست که زندان یکیچه سلول تار نیا میدان یکنند ما نم یمطلب درج م انیهمواره از قول زندان یفرقه رجو یها تیسا 

 یلیکه خ نیا ایکنند؟  یقجر ارسال م میمر یها تیو سا ونیزیتلو یکرده سپس برا هیته لمیو ف سندینو یفرقه آزادانه مطلب م

 د؟یاز مردم دار یخود تصورات غلط مارگونهیبه زعم ب ای دیدار فیاحمق تشر

 کی ایآ کنند؟ یم ینامه نگار رونیبا ب یهم آزادتر هستند که به راحت ییاروپا یآن از کشورها انیاست که زندان یچه زندان نیا 

 کند؟ یتواند آزادانه با اربابان خود نامه نگار یم یغرب یدر کشورها یو داعش ستیترور

ر درون فرقه د یکنند اعضا یخود نامه نگار انیبا اقوام و آشنا ستندیقادر ن التیفرقه در درون تشک یکر است اعضاالزم به ذ 

فرقه  ییاز پاسخگو یوجود دارد ول یادیابهامات ز دیرا بنگر یدر مناسبات فرقه رجو یممنوع المالقات هستند مدار آزاد التیتشک

 .ستین یخبر

 هیهقجر ت میمر یبرا یغاتیگذاشته تا خوراک تبل هیکند از جان آن ها ما یخودش سوء استفاده م انیاز زندان یدر هر صورت رجو 

 گردد.

 یمحمدرضا گل 
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 گذرد؟ یچه م یدر آلبان یفرقه رجو یخانه ها کیدر تار

     1931آبان  11دوشنبه     نکینترلیا رانیا تیسا

 

 

و خون و  عراق شد کتاتورید ن،یصدام حس تیکشور تحت حاکم یراه د،یجد یاستراتژ میبا تصم یرجو شیسال پ یاز س شیب  

 نیراق و از او ع رانیقرار داد تا بتواند از شکاف جنگ ا کتاتورید نیا اریگره زد و خود را دربست در اخت کتاتورید نینفس خود را با ا

 یکرد. فرقه رجو اریفرقه تمام ع کیبه  لیرا تبد نیسازمان مجاهد ن،یو صدام حس یبدوزد. زد و بند رجو یخود کاله ینمد برا

 یا برار یکرد و هر راه نیصدام حس تیبزرگ، تحت حاکم یبه زندان لیسازمان به عراق، آنجا را تبد یروهایبا کشاندن هواداران ون

 که به دام افتاده اند دیخواهند فهم یدتکه به عراق کشانده، پس از م ییروهایدانست ن یم یجهنم مسدود نمود. رجو نیخروج از ا

قرارگاه  به دور نیصدام حس یرا هم کرده بود، او با همدست نیشارالتان فکر ا ادیش نیاما ا زندیدام بگر نیو تالش خواهند کرد از ا

است  نیآن ا ی. معنرونیداخل بود و نه رو به ب بهخاردار رو  میس یکه دستک ها یبود آن هم از نوع دهیخاردار کش میفرقه س یها

حوض  ،یغسل هفتگ ،یجار اتیمختلف مثل عمل نیبا عناو یالتیتشک ینشست ها نی. همچنرونیکه خطر از درون است و نه از ب

 یجرات م یساگر ک تیجهنم بسته شود و در نها نیخروج از ا یرا بر پا ساخته بود تا تمام راه ها یطعمه و صدها روش ضد انسان

شد، او را محکوم به دو سال زندان اشرف و بعد هشت سال زندان  یدستگاه نم نیا میو تسل ستادیا یفرقه م نیا کرد و در مقابل

 کردند. یم بیابوغر

از شروع جنگ به اروپا  شیپ یرجو میاز جمله مر یسرنگون شد، سران فرقه رجو کتاتورید نیها گذشت، صدام حس نیهمه ا اما

به  نیسال ماندن در عراق، با فشار خانواده ها و جداشدگان و منتقد زدهیپس از س انیمفقود گشت و قربان یمسعود رجو ختند،یگر

 منتقل شدند . یآلبان
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هت ج ینبوده است. ب یرانیجز مرگ و و یزیچ یاستراتژ نیفرقه است از ورود تا خروج از عراق، اما حاصل ا نیچند خط، گذر ا نیا

تقل شده اند و من یبه آلبان انیامروز قربان ب،یمرحوم شده است. به هر ترت ایمفقود شده  یاستراتژ نیکه مسئول و مسبب ا ستین

ع )راج یواقع یسرگرم کرده اند تا راه بحث ها یاسیس یشوند و حتما سر آن ها را با بحث ها یم ینگهدار ییخانه ها کیدر تار

حاصل آن چه بود؟ و ده ها مسئله  م؟یو چرا درآمد میعراق چه بود؟ چرا به عراق رفت یسال استراتژ یس یکه جمع بند نیبه ا

 بکارانهیپردازانه، دروغ و فر ایرو ،یالیخ یکردن افراد با بحث ها رمفرقه باشد( را ببنندند. سرگ انیقربان زیم یرو دیکه با یواقع

مچون ه یداند که آلبان یداند چه کرده است و م یفرقه م نیا رایفرقه. ز نیبر سر ا انیقربان نیاز آوار ا زیجز گر ستین یزیچ

هستند  یشوردر ک انیقربان نیبه زندان و قتل کنند. امروز ا دیکه بتوانند افراد را تهد ستین نیتحت پوشش صدام حس یقرارگاه ها

 یز حقوق انسانا دیهستند که با انیقربان نیا جهیباشد در نت نیتواند صدام حس یاست و نه م نینه صدام حس نیقیکه به قطع و 

 دفاع کنند. شیخو

بمالد و آن ها را همچنان در چنگ خود نگه دارد و گفته اند:  رهیش یجماعت قربان نیکند دوباره سر ا یم یسع یفرقه رجو اما

 یا شعار هاداشتند آن هم ب ینگه م یبرتیرا در اشرف و ل انیقربان روزیرفته که تا د ادشانی ایاست. گو یاسیما تهاجم س یاستراتژ

اده درصد از افکار خودشان استف کیفرقه به اندازه  نیا انیبرده اند. اگر قربان ادیچو اشرف نباشد تن من مباد و امروز همه آن ها را از 

رم سرگ یااست بر یباز کیها  نی. همه اگرید زیچ چیها دوز و کلک است و نه ه نیکه همه ا دیروز خواهند فهم یکنند به روشن

 شده اند. فرقهجماعت و  نیکه گرفتار ا یقربان یکردن تعداد

 ایست دستگاه را گم کرده ا نیا نیسیبه آب داده است. تئور یسال چه دسته گل یو اند یس نیداند در ا یخوب م یفرقه رجو البته

 یه پاسخگوک ستین یکجاست؟ و چرا کس بتیو مص بیهمه آس نیسؤال نکند که مسئول ا یکس لهیوس نیمفقودش کرده تا بد

 میئول تو مس یخورد در درجه نخست، سراغ مرب یدر مسابقات شکست م میت کی یتفوتبال وق میت کیهمه سؤال باشد؟ در  نیا

حث با جان، که ب ییفوتبال است چه برسد به جا میت کی نیکنند. تازه ا یاست که برکنارش م نیروند و حداقل کار ا یفوتبال م

زنده اش  ایاست. اگر چه امروز، او مرده  یونبودن مسعود رج لیاست که دل یهمان نکته ا نیخورد و ا یمردم گره م یمال و هست

خانه  کیدر تار دیشک و بدون ترد یدهد؟ ب یهمه خطا کرده است؟ و چرا پاسخ نم نیا یچه کس دیپرس دیکند؛ اما با ینم یتفاوت

کشتار شده  و شتو ک یرانیهمه و نینپرسد، همان که باعث ا یاز مسبب اصل یرا ترسانده اند که کس انیقربان ،یلبانفرقه در آ یها

 بگذرد. زین نیاست، اما ا

ها  که آن یپاسخ دهد به چند نسل دیفرقه با نیاست که ا ییهمان جا نیداد. ا بیرا گمراه کرد وفر خیتوان تار یمگر م یول 

 . دیفرا خواهد رس ییپاسخگو یبرا یروز نیشک چن یکرده اند. ب رانشانیو

 

 ینظر منصور
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 سمیترور «یرامونیمرکزپ»منطقِ 

                           1931آذر    - انیلیهاب ادیبن ،یغالمرضا کحلک دکتر

 یخود برخوردار است. با مطالعه بر رو یها تیو فعال یریگدر شکل «یرامونیپ - مرکز»منطق  کیاز  سمیترور یبحران دهیپد 

 ستیترور»و فطرت هستند، در کنار  تیانسان ریاز مس «نیمنافق»اصل،  که در« خلق نیمجاهد»اصطال ح  به رینظ ییها ستیترور

ها حکم ن آ یقرار دهند که برا یاسیتا خود را در مرکز تحوالت س کنندیها تالش م ستیترور نیاکه  میابی یدرم ،«یریتکف یها

 درک .کنندیجستجو م رامونیخود را در پ اتیح ر،یناگز ،«یستمیس یها مقاومت»رو شدن با  واسطه روبهدارد؛ اما به  یمحور

 یها ستیترور خیاز تار یاست. با ذکر شواهد یآن، ضرور او مقابله ب سمیشوم ترور دهیمنطق، در مبارزه با گسترش پد نیدرست ا

وت را به مبارزه با طاغ «یمرکز تیغا»از آن که پس  ن،یمنافق یستی. فرقه ترورمیده یم حیمنطق را توض نیا ،یریمنافق و تکف

 «یاسالم تیاز غا نحرافا»، با 1911شدنش، پس از سال  «زهیرجو»اصطال ح آن و به  یبرداشته شدن هسته مرکز انیم دنبال از

 تیبه فعال رامونیندارد، در پ ستمیشدن در مرکز س مطر ح یبرا یکه مجال ندیب یمرفته  باد بر ،یستیمارکس یها شیبه گرا لیو تما

 تیغا یبرا یگاهیمنافق، نتوانستند جا یها ستیترور ز،ین ی. پس از انقالب اسالمابدییم لیاز مرکز تما زیو گر یستیترور یها

را هدف  ستمیاز س یتنها نخبگان نه رامون،یدر پ ،یکنند و با پس زدن قانون اساس دایپ یاسالم رانیا یاسیس ستمیدر مرکز س خود

 یها خود فاصله داشتند، به شهادت رساندند. ماحصل اقدام یانحراف یارهایرا که با مع یقرار دادند؛ بلکه آن دسته از مردم عاد

است  یدیشه 11111از  شیب ،یاسالم رانیمعاصر ا خیها در تار ستیترور گرید یها تیدر کنار فعال «منافق نیمجاهد» یستیترور

ساله  1رفته و با اقامت در کمپ اشرف به هنگام نبرد  رانیبه جنگ با ملت ا یحت رامون،یدر پ ن،یشدند. منافق یکه مظلومانه آسمان

 یباز» یراخواهند شد ب یانهیبه گز لین تبدآنا رامون،یها در پ ستیگرفتن ترور ر. با قرادندیوطنان خود جنگ باطل، با هم هیحق عل

از همان  نیقرو بود که مناف نیا رقابت دارند. از ها،ستیدر نبرد با ترور تِیکه با مرکز یالمللنیدر عرصه ب یگرانیباز ،«کیاستراتژ

 یاه به شرارت ،یدیاز هر گونه تهد منیسران آن در فرانسه، ا وقرار گرفته  یاسالم رانیدشمنان ا تیانقالب مورد حما یابتدا

 نام دارد. امروز،« شونده زیسرر تیبحران ماه»از نظر دور داشته شود که  دیقاعده نبا کیپرداختند. اما  یاسالم رانیا هیخود عل

 یانبذر بحر یاند، در حال دروکرده استرور را قبل از داعش پ یانسان ریغ یها از روش یلیکه خ ینیفرانسه و دوستداران منافق

را در قبال  نیافقمن یاصطال ح حقوق بشرنشست به یتازگدرس نگرفته و به  ییها گو یهستند که درگذشته کاشته اند. اما فرانسو
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 یچاقو» رایتبعات خواهد داشت؛ ز سم،یدهندگان ترورپرورش یبرا ندهیکه قطعاً در آ یاند. اقدامکرده  یزبانیم ران،یو ا هیسور

 .«دینشان داده که دسته خود را هم خواهد بر ها ستیترور

 یریگ القاعده، پس از شکل یمرکز تی. غاشودیمنافق را شامل نم نیمجاهد رینظ ک،یکالس یها ستیمنطق، فقط ترور نیا اما

 شدت و تحقق جنگ کم یهایشرق در افغانستان که در چارچوب تئور یشرویمتوقف کردن پ یغرب برا یها تیدنبال حما به

 یدموکراس البریدواندن ل شهیو ر یغرب سمیالیمبارزه با امپر ن،یادیبن یباره با چرخش کیشده بود، به جادیافغان ا-عرب یروهاین

ا ه را به آن یما ناامن کرده و ما هم مزه ناامن یغرب جهان را برا گفتیالدن، م دهد. اسامه بن یرا مد نظر قرار م ییکایآمر

 یالملل نیدر عرصه ب برالیل تیکه القاعده را با مبارزه با مرکز شترا به دنبال دا ییها نشیگز ،یمرکز تیغا نیچشاند. ا میخواه

رداخت. پ «یاسالم هراس»اسالم شروع کرد و به اشاعه  هیرا عل یخطرناک کیاستراتژ یباز زیمتحده ن االتیواداشت و در مقابل، ا

دروغ »آن،  هیعل رامونیدر پ ورشیو  برالیل یگونه باور دارند که خروج القاعده از منطق مرکز نیگران ا لیاز تحل یلیاگرچه خ

 است. ییکایآمر« قرنِ  یبزرگ و باز

خارج  تیغا نیا یمرکز رهیرا که از دا ییها . داعش، همه آن«یخالفت بزرگ اسالم»خود را دارد؛  یمرکز تیغا زیداعش ن اما

راتب از م آن به یاتیح یتر و فضااساس هجمه به داعش گسترده  نیهدف گرفته شوند. بر ا دیخود قرار داده که با«دِگر»هستند 

در  ،«یجهان سمیترور یها پدرخوانده»گسترده از آن توسط  یها تیواسطه حما . اگر چه بهتها کمتر بوده اس ستیترور گرید

 ها عمل کرده است. ستیرورت گریبهتر از د رامونیپ

 ستیرورت نیناچار او به  شودیبا مقاومت مواجه م یمرکز یهاستمیها توسط س ستیترور یمرکز تیکه همواره غا نجاستیا نکته

که  یگام. اما هنرندیمقابل قرار دارد، نشانه بگ فیهدف را که در ط ستمیتا مرکز س کنندیو تالش م رندیگیقرار م رامونیها در پ

، «حله»شود. انفجار مرگبار  یها افزوده م آن اتیبر شدت عمل یرامونیدر عرصه پ رند،یگیفشار قرار م تحت اه ستیاز حد ترور شیب

سوپاپ  ،ینرامویپ یاز فضا یتیامن یها ها، ضمن مراقبت ستیهمراه با مقابله در برابر ترور د،یدست است. همواره با نیاز ا یا نمونه

ه ها نشان داده ک ستیترور یرامونیپ -. چراکه منطق مرکزدیتدارک د« سرخورده یها ستیورتر»بازگشت  یبرا ینانیاطم یها

 ن،یمواجه خواهند شد. همچن یها، با سرخوردگاز درون آن  یعناصر یزودرا نداشته و به  یمرکز ستمیس ینابود یارایها  ستیترور

 ینابود یسوهها ب ستیترور نیا یها تیفعال جهینت اما در شود،یم فیضع یمرکز ستمیکه س نندیب یها به چشم خود م ستیترور

ته و مجبور واداش تیخارجه قطر را به عصبان ریوز ،یاست که محمد بن عبدالرحمان الثان یلیهمان دل نیا دی. شاافتینخواهد  شیگرا

 یسور یروها انهیبه اصطال ح م کایاگر آمر یشود که حت ادآوریبزند و به آن ها  ادیها را فر ستیاز ترور تشیحما انیعر یلیکرده خ

اطل خود را رها و اقدام ب هیسور دانیم هیدر حاش تیآنان فعال دیتا شا ستند،یها با نرساند، عربستان و قطر هستند که پشت آن یاری

 کشور و متحدان آن نسپارند. نیرا، به حق در مرکز ا یدانیم ینکنند و فضا
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 یسالمندان آلبان شگاهیاز آسا یرجو میمر دارید

     1931آذر  1دوشنبه   -نجات مرکز فارس   انجمن

را شروع  یا هیال یگروه نشست ها نیبا اعضاء ا داریرفته تا ضمن د یبه کشور آلبان یرجو یکه سرکرده فرقه  میاخبار داشت در

 نیکه ا میبود و گفته بود ینیب شیموضوع کامالً قابل پ نیافراد از بدنه سازمان شود. ا نیروزانه ا زشیکار مانع از ر نیکند و با ا

مان که ساز یبود که بدنه  یهیو خروج از جهنم عراق بد یبه کشور آلبان روهایشد! چرا که بعد از انتقال ن اهدانجام خو یکار به زود

رار کنند و با توجه به ق دایپ یدادند، جرأت تازه ا یجرأت حرکت کردن به خود نم مییبهتر است بگو یحت ایسال اجازه و  انیسال

به  میوجود دارد که هرچند رفتن مر تیواقع کی. اما رندیبگ یتازه ا میخود تصم ندهیآ یبخواهند که برا دیجد طیگرفتن در شرا

امالً کار ک نیاز سازمان بشود اما به اعتقاد ما ا روهایعت جدا شدن نتواند مانع از سر یمختلف م ینشست ها یو برگزار یآلبان

ه قدرت ب ،یالتیکه سازمان هرگز تشک نیا لیدل هتواند روند جدا شدن اعضا را متوقف کند! نخست ب یاست و هرگز نم یمقطع

 یالتیشکت نیفرماندهان و مسئول نیکه فرام ستندیحاضر ن گریکه در عراق بودند، را ندارد و بچه ها با ورودشان به کشور د یزمان

 یم یرینگاه دارد قطعاً تداب بستهرا کماکان به خود وا روهایکه ن نیا ی. اما سازمان برارندیکه در عراق بودند بپذ یخود را مانند دوران

 .شدیاند

و  یاصل یاند و بدنه  دهیاز آن رسباالتر  ایبه مرز شصت سال و  یسازمان به لحاظ سن یرده باال نیکه مسئول نستیا تیواقع 

کردند  یم یزندگ یافراد اگر در جامعه عاد نیپنجاه سال شده اند. ا یباال ایتر هم وارد مرز پنجاه سال و  نییپا یرده ها نیمسئول

 یدگزن یافراد توان کار کردن و کسب درآمد برا نیکردند. ا یم یخود را ط یکار یسال ها نیآخر ایبازنشسته بودند  ایاکنون 

قادر به وفق دادن خود با جامعه  یو روان یبوده اند، به لحاظ روح نیمجاهد التیکه سال ها در تشک نیا لیرا ندارند. به دل یعاد

 یا براج چینخواهد کرد. در ه رشیسخت کار، آن ها را پذ نیداشتن قوان لیبه دل ییکه جوامع اروپا نی. مضافاً استندین یعاد ی

ع موضو نیندارند. ا یکیو کالس کیافراد هم تخصص آکادم نیوجود ندارد که بخواهند انجام دهند. هرچند خود ا یافراد، کار نیا

 نیولکند. مسئ یدچار تعلل و مشکل م نجدا شد یافراد را برا نیگردد همچن یم لیتبد ازیامت کیسازمان، به  نیمسئول یبرا

دارند تا از آن ها  یجداشدن عزم خود را جزم کرده اند، کماکان وابسته نگاه م یرا که برا یکسان ،یمال یان با قول کمک هاسازم

 !ندیاستفاده نما یغاتیتبل یشرکت در برنامه ها یبرا

الش افراد ت نیبا ا دارشیدر د میکه در عراق بودند باز نخواهد گشت. مر یسازمان هرگز به انسجام دوران التیاست، تشک مسلم

اده که ما قول د ییکایفالن مسئول امر م،یها دوست شده ا ییکایبا امر م،یشده ا یکه وارد فاز سرنگون دیخواهد کرد به آن ها بگو

از سه  شیکه ب یکسان یحرف ها برا نیو ... اما ا دیما هست تیمورد حما ویکرد، شما آلترنات میخواه یمحمله نظا رانیبه ا یبه زود

 ینگرود که ج شیپ یمنطقه و جهان به گونه ا طیشده است! اگر شرا رینشده، د یخبر چیداستان ها گوش داده اند و ه نیدهه به ا

سال سابقه  یاز س شیکه ب ینی. مجاهدرندیبگ میخود تصم ی ندهیآ یبرا یستیباهستند که  رانیمردم ا نیا تاً یرخ دهد، قطعاً و نها
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دادند و با سنگ سر پدران و  یالدنگ سر م لیخود دارند و شعار ننگ ما فام یبه مردم را در کارنامه  انتیو خ یوطن فروش ی

 نخواهد بود! رانیمردم ا ی نهیشک گز یشکستند، ب یمادران سالخورده را م

 یرکتح گریهرقدرت د ایو  لییو اگر قرار باشد چه ترامپ ماجراجو و چه اسرا دیجا نخواهد رس نیکه هرگز کار به ا نستیمن ا اعتقاد

و مردم ما را  دیآ یم ایتصور نکند که از آن طرف دن کایقرار خواهد گرفت. امر ریجهان تحت تأث دیانجام دهد، کل منطقه و شا

 !!رندیاشتباه بگ رانیو عراق و افغانستان و ... را با ا منی دیگذشته است و نبا ییرود... دوران بزن در رو یکند و م یبمباران م

 یعباس – الف
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 یفرقه رجو التیدر تشک یو فساد اقتصاد یاسیفساد س نیرابطه ب

 

                     1931آبان  11 -نجات مرکز مازندران   انجمن

 ینید تیرود در جمع یانتظار م عتاًیطب یوجود دارد ول ینیردیو غ ینیها اعم از د تیدر تمام جوامع و جمع یاستفاده اقتصاد سوء

 در آن منفور شمرده شده، کمتر باشد. یو مقام پرست یطلب ایاسالم که دن نیمخصوصاً د

دستان کوچک فرزندش، از او خواست  قیانتقال دو سکه از طر ی) ع ( برا یامام عل یاغوا کننده بوده است حت شهیو ثروت هم پول

 انیب نیآن توجه او را جلب نکند. البته ا نگیریج نگیریج یکف دستش نگه دارد تا صدا کیرا در  کیکه هنگام حمل، هر 

 ما. یبود برا یکیسمبل

 است. لیخصا گریاز د شیب یرانیدر جوانان ا ییو خدا جو ینیخصلت ددانست که  یم یرجو

بودنش  هعیو آن هم ش یخود از بابت مسلمان یهمچنان به ادعا ،یواقف فیامثال شر دنیو به قتل رس یستیاپورتون انیاز جر بعد

 ادعا دست نیاز ا ز،ین لیشمردن اسرائ تیو نوکرانش و به رسم کایاست که پس از رفتن به دامن آمر دهیادامه داد و آن قدر در

اه و هفت، سال پنج یشاه توسط مردم در انقالب اسالم یپس از باز شدن درب زندان ها الفاصلهب لهیوس نیبرنداشت و توانست بد

 .بدیرا بفر یکند و عده ا یارکشیمردم  نیهم انیاز م

از همان  انش،یبه گفته اطراف رایکشانده ز یانحراف ریمس نیرا به ا التشینادانسته تشک یتوانم قبول کنم که مسعود رجو ینم من

نفت مردم  یاز پول ها یبه اندک یو دسترس نیبه نزد صدام حس التشیدر او مشهود بوده و با بردن تشک یقدرت طلب لیابتدا خصا

 انتیو منجر به خ دیاو به بلوغ رس اتحاد قدرت و ثروت در نیشد، ا یم هیبه او هد شیها یخدمتعراق که توسط صدام بابت خوش 

 .دیخودش گرد یها رویبه ن یاو به مردم و حت شتریب یها
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ه توان بازگو نمود که از حوصل یم    یادیکرد. مطالب ز یچه م ینفت یبا دالرها د،یرس یبه قدرت م رانیداند که اگر او در ا یم خدا

 چیاست که به ه یو بزرگوار فیشر یهزاران نفر از انسان ها یاز خود گذشتگ یکه ثمره  یاست در انقالب فیخارج است اما ح

 ینیدو خصلت منفور در جامعه، باعث بدب نیشوند که با اشاعه ا افتی یخود نبوده اند، کسان یبرا یاندوزوجه به دنبال مقام و ثروت 

 شوند. یدیو ناام

 نیما فراهم کرده اند؛ ا یرا برا تیاز مرزها، امن رونیدر ب دنیو جنگ با رفتن یکه حت یزانیعز یکه به مدد از جان گذشتگ حاال

شد، شد و اگر تاکنون نمرده با یقدرت پرست ریکه چگونه با رها نمودن مهار نفس خود، اس میاموزیب یتجربه تلخ را از عاقبت رجو

 کنند. . یم رضف یاسیعمال او را مرده س

                                                                                                                  که از مدار عدالت خارج شود، عاقبت ماندگار نخواهد ماند. یتیاست که خداوند مقرر فرموده: هر جمع یجهان هست یقانون مند ن،یا

 زند لیاصغر وک یعل
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 ریجهانگ یالنی( به خانم عاصمه جلی)ساکن اردب ییاینامه خانم رعنا عل

 (رانیحقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ا ژهی)گزارشگر و

 

 ریجهانگ یالنجی عاصمه خانم – یناظر عیسم -ییای: خانم رعنا علبیترت به

 1931آبان ماه  19  -نگاه  مین

 نام خدا به

 ریجهانگ یالنیسازمان ملل متحد سرکار خانم عاصمه ج ژهیو ندهینما

 سالم با

به 1911و عراق در سال  رانیا نیدر جنگ ب زمیهستم. فرزند عز یناظر عیسم فهیساله مادر سرباز وظ 11 ییایجانب رعناعل نیا

ود. من ش یداده م لیخلق تحو نیبه سازمان مجاهد یالملل نیب ینامه ها ثاقیشد و بر خالف پروتکل ها و م ریها اس یدست عراق

مالقات با پسر  یرا برا گرمیتاکنون پنچ بار فرزند د 1911فرزند دلبندم ندارم. از سال  از یخبر چیسال است که ه  یاز س شیب

 !!.قهیدق کی یبرا یمانع مالقات شده اند حت نیسازمان مجاهد نیمسئول یبه کمپ اشرف در عراق فرستادم ول ع،یتحت اسارتم سم

 ت.اسرا انتقال داده شده اس گریبعنوان پناهنده همراه با د یشده که فرزندم به کشور آلبان دهیشن یرسم ریبا توجه به اخبار غ 

سال در آغوش  یعمرم فرزند دلبندم را بعد از س یلذا از شما مقام مسئول درخواست کمک و مساعدت دارم تا بتوانم در آخرها 

 .رمیبگ

 ییایرعنا عل متشکرم
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 گرشیو فرزند د ییایرعنا عل خانم

 محترم امور پناهندگان سازمان ملل ژنو یایساریبه کم ییایرعنا عل نامه

 

 فرزند فوت نمود داریکه با حسرت د یناظر عیسم پدر

 1931 نفروردی ۱9 –فراق  انجمن

 و احترام باسالم

 یهارویبه اسارت ن یکه در لباس مقدس سرباز میبگو تانیسال از سرنوشت فرزندم برا۱1خواهم بعد از  یم ییایرعنا عل نجانبیا

با  یگونه ارتباط چیبرد و ما ه یبه سر م یبرتیآورد وهم اکنون بنا به گفته جدا شده ها در ل یدرآمده و در اشرف سر در م یعراق

 فرزندش چشم از جهان فرو بست . داریحسرت د در شانیو پدر ا میندار شانیا

 .رمیعمرم فرزندم را در آغوش بگ یسالها نیتا در آخر دییسال فراهم نما ۱1مالقات با فرزند دلبندم بعداز  طیتقاضا دارم شرا فلذا

 چشم به راه یمادر ییایعل رعنا
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 خلق نیاستبداد در سازمان مجاهد تیعامل تثب یمسعود رجو

     1931آذر  9  -نجات مرکز فارس   انجمن

 تیفکر تا جزم دیاز تول کیستماتیس رییتغ ریخلق در مس نیمجاهد

 نیمجاهد ریاخ ییدر گردهما یوانتشار اخبار مرگ مسعود رجو انوریس لمیف شیمهرنامه، به مناسبت نما ی هیآبان ماه نشر یشماره  

 خیخش تارب ریدب ،وندیموم ژنیبپردازد.  یخلق م نیفرقه شدن مجاهد یها شهیر یمفصل به بررس یدر پرونده ا س،یخلق در پار

گروه و  نیا یریخلق و شکل گ نیمجاهد خیبر تار یبا مرور "التقاط انهیمور"پرونده با عنوان  نیا شگفتاریو خاطرات مهرنامه در پ

 یشنرو ی جهیخلق به نت نیمجاهد یفرقه  یدرباره  قیو تحق یریکند که پس از سال ها درگ یعنوان م نیآن، چن یدئولوژیا

 "ت.سنخ اس نیاز ا گرید یخلق، گروه فرقان و گروه ها نیهدمجا یانحراف و تباه یکه التقاط عامل اصل افتمیدر"است:  دهیرس

 

 یحاتیتوض لباف هیو صمد یواقف فیشهرام و ترور شر یدر سازمان، قدرت گرفتن تق کیدئولوژیا رییتغ یدرباره  وندیموم ژنیب  

 یلنرا ع یدئولوژیا رییتغ "کیدئولوژیاعالم مواضع ا" هیانیبا انتشار ب 11شهرام { در مهر  ی} تق": سدینو یدهد و در ادامه م یم

م را شهرا یدانست، اما بعد که جا یچپ نما م یها ستیاپورتون یرا کودتا یدئولوژیا رییتغ زندان،اگرچه در  یکرد. مسعود رجو

او به مراتب  یها تیمشخص شد که جنا یکرد و به زود دایادامه پ گریخلق به اشکال د نیگرفت انحراف در سازمان مجاهد

 "و گسترده تر از اقدامات شهرام بود. رانگرتریو
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 یاالتها و مق ادداشتی ایخلق و. .. مصاحبه شده  نیسابق مجاهد یاعضا ،یاسیپرونده با ده ها تن از پژوهشگران، فعاالن س نیا در

 یزیق گرو اخال یزیبه اخالق ست یسه بخش یاصال ح طلب در گفتار یاسیفعال س انیحجار دیسعافراد چاپ شده است.  نیاز ا

کند و معتقد است که  یم شنهادیبه نام اخالق مقاومت را پ یسوم ی نهیپردازد و گز یمخلق  نیچون مجاهد یکیچر یگروه ها

 11ل شود و چنان شد که در سا یم دهیکش زیبه درون سازمان ن تیاگر در برابر حکومت فاسد باشد در نها یحت یزیاخالق ست نیا

ت، به قبول اس رقابلیغ یدر هر شکل سمیترور"کند که  یاذعان م نیها شد. او همچن یبا خود زیبه ست با حکومت، منجر زیست

سازمان  یانجام دادند، اعضا یکه حمالت انتحار یگروه ایافراد  نیباور است که اول نیبر ا ی. و"آن یخصوص شکل انتحار

کشاند  ییجاسازمان را به  زیاست که ست نیا تیواقع ": سدینو یم یآن ترور ائمه جمعه است. و یخلق بودند که نمونه  نیمجاهد

 توان ادعا کرد یهستند چرا که م یامروز هم شاگردان همان مش یها یگفت انتحار دیبا یرا مقابلش قرار داد. حت ریمس نیکه ا

 "سازمان است. یشهمچون داعش و القاعده و ... برگرفته از همان م ییگروه ها ریاخ یسال ها یانتحار یها اتیعمل

 یگاه ،یدهد که مطالعه و آگاه یم حیتوض انوریس لمیف ینقد و بررس نیدر ح یو علوم اجتماع خیپژوهشگر تار یباق نیعمادالد

کشتار و  تاً یمنجر به اطاعت کورکورانه و نها یمغز یکه شستشو یمعن نیشهرام داشته باشد. بد یچون تق یتواند برون داد یم

د و اسالم و خو یخدا یجنگند، بلکه به تصور خود برا یپول و قدرت نم یبرا انیاز داعش یاریبس ":سدینو یم یشود. باق یترور م

 "جنگند. ی.. م یجهان یقدرت ها ییو زورگو یبند و بار یو ب یاز لوث هرزگ نیپاک کردن زم یبرا

ا کرده ادع یمسعود رجو یگفتار درباره  شیدر پ وندیها و مصاحبه شوندگان آن چه موم سیاظهارات مقاله نو ندیپرونده، برآ نیدرا

 11ال که در س یانقالب اسالم نیسازمان مجاهد یاسیمسئول دفتر س یصادق نوروزکند.  یم دییاست را از ابعاد گوناگون تأ

 شیکند و به خاطرات خود از زندان، از جمله برخوردها یم انیسازمان را ب یدئولوژیا رییخود از تغ لیشد تحل ریتوسط ساواک دستگ

را  زیهستند صرفاً عمل گرا هستند و همه چ یکیچر یکه اهل مبارزه  یمعتقد است که افراد یکند. و یاشاره م یبا مسعود رجو

 کنند. یم هیتوج

بود که همان موقع احساس  یا دهیچیدم پآ یمسعود رجو": دیگو یکه در زندان با او هم اتاق بود م یمسعود رجو یدرباره  ینوروز

 یجهت موس نیدارد. از ا یادیحفظ سازمان و ادامه راهش تعصب ز یباور ندارد اما برا شیگفته ها یشد که خودش هم به برخ یم

به  یادیز که اعتقاد دیرس یداشتند اما مسعود به نظر م یمذهب ید تر از مسعود بودند چرا که وجهه ینژاد مف فیاحمد حن ای یابانیخ

گفت،  یم میمستق یحت ای میمستق ریغ یرجو": دیگو یبه مبارزه م یرجو یمصاحبه از نگاه مستبدانه  یاو در ادامه  "مذهب ندارد.

ما، موافق حکومت است و هدفش آزاد شدن از زندان. آن ها هر  خالفو م شدیندیهمچون ما ب دیهر کس بخواهد مبارزه کند با

 "است. دهیگفتند از مبارزه بر یدانستند و م یرا ضد مجاهد م یمخالفت

سازمان  خیاز اسالم قبول دارد و با تأمل در تار شتریرا ب سمیکه مارکس دیرس یاز همان ابتدا به نظر م یمعتقد است که رجو ینوروز

خ نداد. ر ییبوده و اصالً کودتا یستیسها از همان ابتدا مارک یریجهت گ یرسد که برخ یم جهینت نیسران آن به ا یها دگاهیو د

ها و دوم،  ستیمشخص با مارکس یاول عدم مرزبند"شدن سازمان دو عامل داشته است:  ستیباور است که مارکس نیبر ا یو

 ".سیاز بدو تأس یدئولوژیبودن ا یالتقاط
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 افتیتوان در یبه وضو ح م ریاخ یمبهم عمل نکردند، در دهه ها سمیبا مارکس یخلق تنها در مرزبند نیذکر است که مجاهد انیشا

موضوع  نی. اهم ندارد یندارد بلکه مرزبند یعمالً با آن ها نه تنها تضاد سمیونیو صه سمیالیمبارزه با امپر یادعا رغمیکه سازمان عل

مسعود  یتیشخص ریس یچگونگ یشود. او درباره  یم دییتأ زین ،یزندان پهلو یها یمیاز قد ،یعزت شاهمهرنامه با  یدر گفتگو

مسائل  هیکل اتیخصوص نیو پشت هم انداز بود و با توجه به هم پلماتیمسعود، حراف و د ": دیگو یمستبد شدن م ریدر مس یرجو

دند و ش فیاو تعر لیو ... ذ یافتخار یو مهد یو محمد ضابط یاتیهمچون محمد ح نیریگرفت و به تبع سا اریزندان را تحت اخت

 "از او جدا نشد. یکس

دارند.  زشیندارند و تنها ر زشیامروز خ نیمجاهد": دیگو یم یزنده بودن رجو ایسازمان و مرده  یفعل طیشرا یاو درباره   

 ونیمحل اسکان شان را هم مد یخوار آن ها هستند و حت رهیدادند، اما اآلن ج یم سمیالی. شعار مبارزه با امپردینیعاقبتشان را بب

 نیاست که او سمبل و رهبر ا نیست که مرده است اما مسئله ا یمسعود به نظرم چند سال": دیگو یم هدر ادام یو "هستند. کایامر

 "است. زشیاز ر یریجلوگ یبرا زیگروه است و علت عدم اعالم ن

ت که س یا.. طالقان تیفرزند آ یطالقان یمهدخلق و التقاط،  نیمجاهد یمهرنامه درباره  یپرونده  یمصاحبه شونده ها گرید از

زورانه م اریخلق بس نیمجاهد": دیگو یخلق م نیمجاهد یشده است. او درباره  ادی "یا.. طالقان تیآ یفرزند رسانه ا"از او با عنوان 

 یدرباره  یو "گرفت. یمنشستند و عکاسشان هم عکس  یکنارش م دند،ید یم یکردند و هر کجا فرد برجسته ا یعمل م

هد و د یم یحاتیخلق، توض نیبا مجاهد "یامداد طالقان یگروه ها"با عنوان  یو یانتظام ی تهیو کم یا.. طالقان تیآ یبرخوردها

س . بر اسادیگو یم نیخلع سال ح کردن مجاهد یبرا تهیکمپس از تالش  یبا مسعود رجو یاز برخورد مرحوم طالقان یدر خاطره ا

و را ا شانیا د،یآ یم یدادخواه یبرا شانیبه نزد ا تیبا عصبان یا.. پس از آن که مسعود رجو تیمرحوم آ ،یطالقان یمهداظهارات 

: دیگو یو آقا به او م میرد: نبدیگو یم یرجو د؟یمگر قرارنبود دست به سال ح نبر": دیگو یکند و م یم رونیبا خشم از دفترش ب

 . ییگو یکه دروغ م ینفرات شما اسلحه به دست در حال رژه رفتن هستند. تو غلط کرد دمیخود من از آن جا رد شدم و د

 یبوده است که به گفته  بکاریفر یتیهمواره شخص یمسعود رجو افتیتوان در یم یبخش کوچک از خاطرات طالقان نیهم در

 "خاص خود را داشت. یرذالت ها" یطالقان یمهد

جانفشانانه در راه خلق داشت، وجود دارد  یو مبارزه  یآزاد یکه سودا یاز افراد یکیبا  یفصلم یپرونده مصاحبه  نیا یادامه  در

 پرست زدانیرفعت کند.  یاو شد را روشن م "یمرگ باورها"و آن چه باعث  یمناسبات درون یرا درباره  یکه نکات جالب

به  وستنیپ یبرا شیو دغدغه ها زهیانگ یخلق همه  نیمجاهد تیبا کشف هو تاًیو نها دیخرو عراق را به جان  هیدر ترک یآوارگ

کنند.  یباطل م یزنند و اراده  ی: حرف حق مدیگو ی)ع( م یامام عل": دیگو یم نیذات مجاهد یآن ها را از دست داد. او درباره 

خوب بود اما  نیسازمان مجاهد میگو ینبود. م یرجو هنذ ی دهیزائ شانیگفته ها یبودند هر چند که همه  نیهم چن نیمجاهد

ا آن که ب یکس رمیتوانم بپذ ینم": دیگو یم یباز رجو رنگین تیشخص یدر ادامه درباره  یو"خود فروخته بود.  یفرد یرجو

بود و  دهیاو هم فهم م،یگو یکه االن م یزیآن چ یداشته باشد. جالب است که همه  استیگونه حب مقام و ر نیافکار آشنا بوده ا
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 انتیحاصل جهل نبوده بلکه حاصل خ یآمده است. پس رفتارها  و اقدامات رجو زیبه کتاب شدند ن لیکه تبد شیها یسخنراندر 

 "بوده است.

: دیوگ یشهرام م یبا تق یرجو سهیخلق بود در مقا نیهوادار سازمان مجاهد یاصول گرا که زمان یچهره ا نینم یمیسل عباس

 از بعداً  یشهرام است. شهرام به خاطر کشتن و سوزاندن مخالفانش زبانزد است، اما آن چه رجواز  شتریب یقطعاً استبداد رجو"

 11سئوال بردن عملکرد سازمان بوده است،  ریحرف که آن ز کیرا صرفاً به خاطر  یکس یعنیاست؛  زیخودش نشان داد فاجعه آم

متعهد به مبارزه مسلحانه  یدهد که چگونه سازمان ها یم حیتوض نینم یمیسل "عراق نگه داشته است. یسال در زندان انفراد

را در برابر خودش نخواهد داشت. او معتقد است که  یگریرأس هرم سازمان تحمل آراء د جیشوند که به تدر یم یتیدچار جزم

 بود. میسه 11سال  یدئولوژیا رییاگر چه در زندان بود اما در تغ یرجو

 یرهادرس گفتا یخود مسعود رجو زمانی که آن به توجه با –فکر در سازمان  دیوقف تولت ییچرا یدرباره  نینم یمیسل عباس

کر ندارد. االن ف دیتول گریکه سرکوب فکر دارد د یسازمان"دهد:  یم حیتوض یکنی به –کرد  یجهان را در دانشگاه برگزار م نییتب

عربستان  سابق یتیمسئول امن یمرده. وقت ایدانند که زنده است  یاست .. اما اعضا نم بیغا هاو از نظر ستیسال هاست که ن یرجو

 یزیسازمان باز هم سکوت کرد و چ یهست! ول یزیچ نیچن ایها دچار بهت شدند که آ یلیاشاره کرد خ یبه مرگ رجو سیدر پار

 "رد؟یفکر صورت بگ دیتول دیبسته انتظار دار ینگفت. در فضا

 یپارس مزدا
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 گذرد یکه دو سال از فراقش م یدوست و برادرمان مرحوم صمد نظر ادیبه 

 

     1931آذر  1پنجشنبه   -نجات مرکز مازندران   انجمن

مسئول سابق انجمن نجات استان مازندران، مراسم  یسالگرد فوت دوست خوب مان مرحوم صمد نظر نیدوم دنیتوجه به فرا رس با

 آن مرحوم شرکت انیاز نفرات جدا شده، خانواده، دوستان و آشنا یادیرحوم برگزار و تعداد زمناسبت بر مزار آن م نیبه هم یختم

و ما  ما رفت انیسخت بود. چرا او زود از م مانیکه او فوت نموده باشد برا نیهنوز باور ا میرفت ومبر سر مزار آن مرح ینمودند. وقت

حق نقش  و به مینکرده باش یادی ینبوده که از مرحوم صمد نظر یدو سال روز نیتنها گذاشت؟ در ا تیاز کار و مسئول یرا با انبوه

 یانه فقط بر تیرود. او در کار و مسئول ینم ادمانیهرگز از  ،یو یو خنده ها یدوست داشتن یما داشت. چهره  یبرادر بزرگتر برا

مام ت ییرها شیمرگ، تنها آرزو یلحظه  نیتا آخرسراسر کشور شناخته شده بود و  یتمام خانواده ها یاستان مازندران بلکه برا

 بود. یافراد گرفتار فرقه رجو

     

که از او داشت، در اوج  یا نهیک لیملعون به دل یکه رجو میگذشت، باز هم شاهد بود یکه از فوت مرحوم صمد نظر یدر دو سال 

جن شانتاژ و ل یو هیعل دید یدست برنداشته و هر زمان که فرصت را مناسب م یمرحوم صمد نظر هیعل یوقاحت، از لجن پراکن

 باشد. یکارش م تیملعون و دار و دسته جنا یشخص رجو قیال هاکرد. البته تمام آن گفته  یم یپراکن

 اش را خراب یخوب و دوست داشتن ینمود با انواع تهمت ها، چهره  یسع یرجو یفرقه  یغاتیدو سال، دستگاه تبل نیا یط در

و  ادیزدند و نشان دادند که  یرجو یفرقه  فیبر اراج یکلمدان بابل با حضور فعال و گسترده، مهر باطل یروستا یاهال یکند ول
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نفرات جدا شده استان،  گریاو و د هیعل یفرقه رجو یها ینخواهند کرد. لجن پراکن فراموشرا  هرگز  یمرحوم صمد نظر یخاطره 

 تواند مانع کار و راه مان شود . یتهمت ها هرگز نم نینموده و ا شتریب یفرقه رجو دیپل تیماه شتریهر چه ب یاعزم ما را بر افش

 رایبس یحرکت ،یمنحوس رجو یچهره  هیعل یمرحوم صمد نظر یداد که افشاگر یدرس را به ما جدا شدگان از فرقه رجو نیا و

دارد  یندارد و هر روز سع یخواب آرام ،یاز مرگ و یملعون حت یخاطر است که هنوز رجو نیبوده و به هم یارزشمند و اسالم

 کند. بیاش را تخر یچهره پاک و دوست داشتن

ر داشت ه یادیز یما جدا شدگان استان مازندران درس ها یو برا ستین یبا فوتش تمام شدن یدوست داشتن مرحوم صمد نظر 

رفتار گ یتمام اعضا ییکه همانا رها یو یهستند نفرات جدا شده استان که راه و آرزو یاشد ولب یکوتاه م ایدستش از دن یچند و

 ت.سیدور ن نیاباشد را ادامه دهند و  یم یفرقه رجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحوم صمد نظری چهره ی زحمت کش و استوار صحنه های درد و رنج اسارت و گرفتاری در دورانی  

از فرقه جدا و با گذراندن  72از حیات فرقه تروریستی مجاهدین بود که با عنایت الهی توانست در سال 

ه مازندران بود و از بدو ورود به انجمن نجات شاخ 1338شرایطی سخت به ایران بازگردد. صمد متولد 

با تالش خستگی ناپذیر کوشید تا با جلسات و مصاحبه ها چهره زشت و کریه رهبران فرقه را برمال سازد. 

به قوه الهی او توانست وسیله ای باشد برای آگاهی افراد گرفتار در فرقه و راه خروج یا فرار آن ها از 

 خانوادههای آن ها.  مناسبات تشکیالتی قرارگاه اشرف در عراق و آگاهی رساندن به

مرحوم صمد نظری با نگارش کتاب ارزشمند رد پای اهریمن، خیانت های فرقه منافقین به تاریخ سیاسی 

ایران را به خوبی بیان نمود. در این کتاب همکاری اطالعاتی فرقه منافقین و ارتش بعثی عراق با استناد به 

از کادرهای اطالعاتی فرقه منافقین، مستند شده مشاهدات و تجربیات نگارنده )مرحوم صمد نظری( یکی 

و یکی از موارد مهمی که دفاع مقدس هشت ساله با آن درگیر بوده و تاکنون در تاریخ نگاری جنگ 

 تحمیلی مغفول مانده است برای آگاهی نسل های آتی به نگارش در آمده است.

رفانی را وادع گفت و به دیار حق به دلیل ایست قلبی دا 1393آبان  30مرحوم صمد نظری روز جمعه 

 شتافت .

 روحش شاد و یادش گرامی باد.
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 نیمجاهد یستیدر خصوص گروه ترور ینیستاد حقوق بشر به موگر رینامه دب

 

     1931آذر  1شنبه   -  رانیا یها رسانه

در خصوص  ،یتیامن استیو س یاروپا در امور خارج هیاتحاد یعال ندهیخطاب به نما یستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه ا ریدب

 نیبه ا یغرب یکشورها یاز سو ییقضا تیکشورمان هشدار داد و خواستار رفع مصون هیعل نیمجاهد یستیگروهک ترور اتیجنا

 شد. یستیگروهک ترور

 ندهینما ینیرموگ کایخطاب به خانم فدر یجانیدکتر محمدجواد الر یستاد حقوق بشر، متن نامه ارسال یاطالع رسان گاهیگزارش پا به

 است: لیاروپا به شر ح ذ هیاتحاد یعال

 یباسمه تعال  

 ینیموگر کایسرکار خانم فدر 

   یتیامن استیو س یاروپا در امور خارج هیاتحاد یعال ندهینما 

 کم؛یسالم عل  

هک در گرو نیطرف و تردد آزادانه عوامل ا کیآن از  یستیترور تیو تداوم ماه نیمنافق یستیگروهک ترور اتیبا توجه به جنا   

الب از بعد از انق رانیا یاسالم یبگذارم. جمهور انیدر م یخصوص با سرکار عال نیرا در ا یمطالب لمیما ،ییاروپا یکشورها یبرخ
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 یو خارج یداخل یستیترور یو جوالنگاه گروه ها سمیترور انیقربان نیاز بزرگتر یکیتا به امروز،  1911در سال  یشکوهمند اسالم

اقشار  یتمام یستیترور یبه شدت مجرو ح شده اند. گروه ها ایو  دیگناه به دست آنان شه یمدت، ده ها هزار انسان ب نیبوده و در ا

 قرار داده اند. فو دانشمندان هد ر،یجامعه را از زن و مرد، کودک، پ

جام شده است. ان رانیدر ا نیمنافق یستیاست، توسط گروهک ترور تیبشر هیعل تیترورها که مصداق جنا نیشتریب ان،یم نیدر ا 

با انجام انفجار در مراکز شلوغ شهرها، ترور مسؤوالن کشور، حمله به افراد با اسلحه و  یگروهک از همان آغاز انقالب اسالم نیا

 یشروع به انتقام از مردم ب یصدام، به نوعبعث  میرژ یبرا یجاسوس قیبه کشور از طر انتیو خ دمو شکنجه مر ییچاقو، آدم ربا

 اند. دهیگروهک به شهادت رس نینفر توسط عوامل ا 1۱111 ران،یترور در ا دیهزار شه 11که از  یگناه نمود؛ به طور

بوده است که با آنان هم نظر ن یعملکرد آن، ترور و قتل افراد یاصل یو مبنا تیاولو نیبس که مهمتر نیهم نیمنافق یدر معرف  

منتشره توسط آنان مشاهده نمود. حال آن  یها هیانیتوان به طور مشهود، در اسناد و ب یمسئله را م نیشدند. ا یو آنان را منکر م

و  نیآشکارتر ان،یرنظامیدر مراکز تجمع غ یناجوانمردانه، مانند بمب گذار یها وهیآن هم به ش گناه یکه قتل و کشتن افراد ب

 باشد.  ینقض حقوق بشر م نیفاحش تر

 ر،یجمهور، نخست وز سیکشور از جمله رئ نیدست به ترور و کشتار مسئول 1911گروهک در سال  نیاساس، عوامل ا نیبر هم

 نی. منافقنمودند یگسترده ا اسیدر مق یرانیبرجسته کشور و شهروندان ا ونیمجلس، روحان ندگانیوزراء، نما ه،یقوه قضائ سیرئ

 1911تا  1911 یسال ها نیگناه آورده و تنها ب یبه سمت کشتار مردم ب ی، رو1911کشور در سال  یها تیپس از ترور شخص

به  انتیگروهک، خ نیا میجرا گریآن ها موجود است. از د دو اسنا یهزار نفر از مردم را به شهادت رساندند که اسام 1۱از  شیب

از  یاطالعات مختلف ران،یبعث عراق به ا میتجاوز رژ انیگروهک در جر نیباشد. ا یصم ممتخا یدولت ها یبرا یکشور و جاسوس

 نمود. یمنتقل م میرژ نیموشک باران به ا یجمله محل تجمع شهروندان را برا

س از پ ن،یمنافق یروهایگروه بوده اند. ن نیا یها تیشاهد جنا زین هیمنطقه از جمله عراق و سور یکشورها گریگناه د یمردم ب  

ب و اکراد مرتک انیعیکشور از جمله ش نیاقوام مختلف ا هیعل یگسترده ا اتیصدام، جنا میبا رژ یاستقرار در عراق و در همکار

 نواین اله،یکرکوک، د یدر استان ها 1311تا سپتامبر  هیمشهور است و از فور” انفال کردها“ها که به  تیاز جنا یکیشدند. تنها در 

به طرق  نیمنافق یروهاین یدفاع با همکار یب تیهزار جمع 11۱از  شیروستا نابود و ب 9111از  شیاجراء شد، ب نیو صال ح الد

در  یشکه به عنوان نسل ک یاتفاق دند،یو سوزاندن به قتل رس یجمع یها ربارانیسر، ت دنیاز جمله زنده به گور کردن، بر یعیفج

در  یستیترور یگروه ها تیپس از آغاز فعال نیگروهک، همچن نیآن قطعنامه صادر شد. ا هیشده و عل رفتهیاز کشورها پذ یاریبس

 هیدست به کشتار گسترده مردم سور ۱11۱و  ۱111 یدر سال ها ه،یها در سور ستی، همراه با ترور۱111و عراق از سال  هیسور

 منطقه انجام دادند. نیرا در ا یرده اگست اتیجنا ،یستیترور یروهایزده و ضمن آموزش ن” درعا“در منطقه  ژهیبه و

 یروهایرسانند، بلکه به ن یبه قتل م یعیخود رحم ننموده و آن ها را به طرز فج نینه تنها به مخالف تکاریگروهک جنا نیسران ا  

را به طرق  نیقوان نیسخت، افراد ناقض کننده ا اریبس یداخل نیرحم نکرده و ضمن وضع قوان زیتحت فرمان و عضو سازمان خود ن

وحشتناک،عدم مالقات همسر تا چند ماه، و دور نگه  ینمودن، شکنجه ها میچال، اعدام، عق اهیس راز جمله انداختن د یدردناک
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عمال نگه داشتن زنان عضو، ضمن ا عیگروه به منظور مط نیکنند. سرکرده ا یم هیتنب یبه مدت طوالن نیداشتن کودکان از والد

جبار از همسر و ا ییاز زنان را وادار به جدا یبرخ ،یراخالقیو غ یرانسانیغ ینموده و در اقدام میاز آنان را عق یاریسخت، بس نیقوان

 به ازدواج با خود نموده است.

 یکشورها یاز همان ابتدا در برخ ،یاهیکارنامه س نیبا چن یستینهاد ترور نیکه ا میحال شاهد آن بوده و هست نیمتأسفانه، با ا  

و  تیمحدود چیبدون ه ،یاسالم یشمار و مستند جمهور یب یدرخواست ها رغمیداشته و عوامل آن عل یادار التیتشک ییاروپا

 آنان شده اند. یامن برا یبه مکان لیکشورها تبد نیاز ا یتردد نموده و برخ ییاروپا یآزادانه در کشورها ،ییقضا گردیپ

 حضور در جلسات و نشست یگروهک و پهن نمودن فرش قرمز برا نیبه ا یغرب یکشورها یاز سو ییاعطا تیبا توجه به مصون  

 نهاد نیکه سران ا میاست شاهد آن هست یاز آنان، در کمال تأسف چند وقت یو معنو یماد تیحما یدولت و پارلمان و حت یها

 .دنینما یم یحقوق بشر معرف یو خود را حام فتهبه خود گر یو خطرناک، چهره حقوق بشر یجان

بودن  یستیترور تیبارها به ماه ،یغرب یوابسته به کشورها یتیو امن یدولت ینهادها یمنتشره از سو یبه اسناد رسم یبا نگاه  

درال ف قاتیاداره تحق یشده اند. به عنوان مثال، در گزارش منتشره از سو مینهادها تحر نیا یاذعان شده و از سو نیگروهک منافق

مت مقاو یمل یقرار دارد، آمده است که شورا یستیترور ینهاد در فهرست گروه ها نیکه ا نیبه ا اشاره، ضمن ۱111در سال  کایآمر

 داند.  یم رانیجهت مقابله با حکومت ا یرا به عنوان ابزار سمی(، ترورنی)منافق

زن خود، آموزش  یروهاین ینهاد به برخ نیآمده است که ا زین ۱111 هیدر ژوئ کایآمر ایمنطقه کلمب نافیدر گزارش دادگاه است

تا سال  زیاروپا ن هیقرار داد. اتحاد یستیترور یگروه را در فهرست گروه ها نیا ۱11۱داده است. کانادا تا سال  یانتحار اتیعمل

 یواز س یفراوان یها هیانیاد و باز آن، اسن شیداد و تا پ یقرار م یستیترور یگروه را در فهرست گروه ها نیهر سال نام ا ۱113

 شد. ینهاد منتشر م نیبودن ا یستیدر اذعان به ترور ییاروپا یمقامات مختلف کشورها

از  یرخشود ب یمتأسفانه مشاهده م ،یستیترور یگروهک از فهرست گروه ها نینام ا یاسیپس از خروج مشکوک، تأسف بار و س  

 یها یردازگرفتن دروغ پ دهیضمن ناد ،ییاروپا یپارلمان کشورها ندگانیو نما یمقامات دولت نیو همچن ییپارلمان اروپا ندگانینما

 تیحما یستینهاد ترور نیاز ا هیانیو صدور ب یریبا موضع گ ،یارتکاب اتیجنا نیبشر و همچن قگروهک در مسئله حقو نیآشکار ا

 ندگانیاز نما یو حضور برخ ۱111 یجوال 3در   سیگروهک در پار نیاجتماع ا یتوان به برگزار یکنند؛ که از آن جمله م یم

 اشاره نمود. ییاروپا یکشورها یپارلمان ها

 هیانیتوان عالوه بر نگاه به گذشته آن ها، در ب یسازمان در دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعدام را م نیا یها یدروغ پرداز    

هواداران خود خواست نه تنها مقامات  یاز تمام هیانیب نیدر ا یمشاهده نمود. و ۱111ر در دوم نوامب یستیگروهک ترور نیسرکرده ا

ه سازمان را ک یخود را ترور کرده و به قتل برسانند، بلکه از آنان خواسته است تا آن دسته از اعضا الفانو مخ یاسالم یجمهور

 .و به قتل برسانند ریسازمان فرار کنند، دستگ نیتوانسته اند از ا
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 یرخکند که چگونه ب یبه ذهنش خطور م یو جد یسوال اساس نیباال، ا قیبه حقا یاجمال یانسان آزاده و پاک سرشت، با نگاه هر

 یگناه آلوده است، زنان را زندان یکه دستش به خون هزاران زن و کودک ب یدفاع از حقوق بشرهستند، گروه یکه مدع ییکشورها

 یم یکند، آنان را وادار به طالق و دختران را وادار به ازدواج اجبار یم میو عق دهیکش رونیآنان را ب یکند، رحم ها یو شکنجه م

 سمیکه هم اکنون دم از مبارزه با ترور یینمود که کشورها هیتناقض را توج نیتوان ا ینامند. چگونه م یمدافع حقوق بشر م د،ینما

آغشته  زین هیکه دستش به خون مردم عراق و سور یستیترور افتهیسازمان  یاگروه ه نیاز بزرگتر یکیزده، اما از  هیدر عراق و سور

 کنند؟! یم تیاست، حما

برآمده از آن، از جمله بحران  یمنف یامدهایپ نیو همچن ییاروپا یآن به کشورها وعیو ش سمیگسترش مصائب و خطرات ترور 

شن رو شیاز پ شیدر مبارزه با آن را ب یواقع یشده است، ضرورت عزم جد زین ییاروپا یکشورها بانیکه دست به گر یآوارگ

ن هزاران سال دستانش به خو انیکه سال یاز گروهک تیبه آن، و حما یو نگاه ابزار بشردوگانه در مسئله حقوق  دگاهیساخته است. د

 گریو د یباشد.لذا، از سرکارعال ینم رشیوجه قابل پذ چیشده است، به ه نهینهاد رانیآلوده است و نفرت آن ها در دل مردم ا یرانیا

ضمن  ن،یمنافق یستیتوسط گروهک ترور یگسترده ارتکاب یها تیتا با درنظر گرفتن جنا خواهمیم ییصال ح اروپا یمقامات ذ

محاکمه  زیم ین را به پاآ تکاریدر اروپا، سران و عوامل جنا یستینهاد ترور نیآزادانه عناصر ا تیاز فعال یریجلوگ یبرا یاقدام جد

 .دییکشانده و پاسخگو نما

کنم  یم دعوت یآن، از سرکارعال یارتکاب اتیاز جنا یگروهک و گوشه ا نیا یواقع تیبا ماه شتریب ییبه منظور آشنا ان،یدر پا  

 یجانیمحمدجواد الر                                                             .دییمراجعه نما وستیپ یکیالکترون یها لیتا به فا

 رانیا یاسالم یستاد حقوق بشر جمهور ریدب 
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 نیاز خانواده معدوم نیسوء استفاده مجاهد

     1931آبان  ۱3  -و بلوچستان   ستانینجات مرکز س انجمن

 ستیبزرگ گروه ترور یحقه  بیضد انقالب محکوم و بعضاً اعدام شده بودند فر اناتیاز خانواده ها که فرزندانشان در جر یتعداد

 را خوردند. نیخون معدوم یدادخواه یعنی یرجو

با  یاو کردند. رجو فیکث یباز یفدا زیفرزندانشان را ن گرید ،یرجو یها یها که داغدار فرزند معدومشان بودند در دام حقه باز آن

 نیبارز ا یقرار داد و در مقاطع مختلف از آنان سوء استفاده کرد. نمونه  چهیخانواده هاشان را باز ن،یمعدوم یخون خواه یادعا

 اتیانتقام خون برادرش دست به عمل یو در پ یگروه رجو ییو مغزشو کیبه نام گوهر ادب آواز بود که به تحر یموارد دخترک جوان

 و همراهانش زد. بیاهلل دستغ تیشهادت آ تاً یو نها یرانتحا

ه ک یافکارمرتجع یبه نظر شما سزا یرجو یبه اعدام دختران جوان اعتراض داشت، اما آقا ه،یامجد یدر سخنران یاست رجو جالب

 ؟یچه کرد زتیکاران گروه ناچ انتیخودت با خ ست؟یزنند چ یم هنیبه خاک و مردم م انتیخ ،یانتحار اتیدست به عمل

به صدا درآمده  11 نیمعدوم یبه اصطال ح خونخواه یبرا یرجو میمر بکارانهیسوءاستفاده ها دوباره و با فراخوان فر نیزنگ خطر ا 

 یساالر                                      .افتندیحماقت ب نیکه کورکورانه در دام ا یاست باز هم وجود دارند کسان یهیو بد

 

در  یشهادت، نائل آمد. و ضیف یعنیخود،  یشگیهم یبه آرزو نیعمر خدمت به اسالم و مسلم کیپس از  بیاللّه دستغ تیآ

 کوردل یراه به دست منافق نیبود در ب ینمازجمعه عازم مصل یبرگزار یکه برا ی، در حال1911آذرماه  ۱1روزجمعه  11:۱1ساعت 

خاک  به راحمدیدمیدر جنب مرقد مطهر س بیمطهرش در آرامگاه خاندان دستغکر یپ یباشکوه عیی. پس از تشدیبه شهادت رس

ر اثر عداوت السالم، پس از آن که ب هیعل نیهمانند جدّ بزرگوارش حضرت اباعبداللّه الحس زگاریعالم پره نیا بیترت نیسپرده شد. بد

 محبوب خود شتافت.  داریتکه تکه شده به د یمنافقان بدنش قطعه قطعه شده بود با چهره و بدن
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و به خصوص استان فارس و  یرانیتلخ اما ماندگار در حافظه مرد و زن ا یروز 111۱صفر  11مطابق با  1911آذرماه  ستمیب جمعه

 یستیاز عوامل گروه ترور یکیکه عازم نماز جمعه بود به دست  یهنگام بیدستغ نیدعبدالحسیاهلل س تیاست. حضرت آ رازیش

 رازیعه شرفتن امام جم ریشکم خود در مس یکه با بستن بمب به رو یستی. تروردیرس هادتبه ش« گوهر ادب آواز»به نام  نیمنافق

از  دروغ نیو با ا دیجمعه بگو بیرا به خط یکه ضرورت دارد مطلب مهم کندیم یحامله معرف یبه نماز جمعه خود را به عنوان زن

و  شدکیضامن بمب را م رسد،یکه به نزد امام جمعه م نیا زمنافق بعد ا زهیدوش نیرود. ا یم یو کیحلقه پاسدران عبور و به نزد

 رسند. یحادثه به شهادت م نیدر ا زیتن از همراهان و مردم ن 1۱و  بیاهلل دستغ تیآ

ر اساس را برعهده گرفت. ب بیدستغ اهللتیحرکت آ ریانفجار در مس تیبعد مسئول ی( کوتاه زماننیخلق )منافق نیمجاهد سازمان

 شد. کشته اتیعمل نیگروه بود که خود ح نیا یآواز از اعضا به نام گوهر ادب یفرد یستیترور اتیعمل نیاعالم سازمان، عامل ا

 

          

 گوهر ادب آواز                                                                                                                       
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 تسلیت به خانم ثریا عبداللهی
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