
سرنوشت عامل انفجار حزب جمهوری چه شد؟ 

نقشه منافقین برای 
ور آیت الله  تر

خامنه ای در اواخر 
دهه ۶۰

تاکنون روایت ها و تحلیل های بس��یاری درباره وقایع 7 تیر و 8 شهریور 60 
منتش��ر شده اما روایت اعضای س��ازمان مجاهدین خلق از آنچه در تابستان 
آن س��ال رخ داد نیز قابل تأمل است و می تواند حلقه های مغفول مانده و یا 

مفقود شده را نمایان کند.
مس��عود خدابنده، عضو اس��بق س��ازمان مجاهدین خل��ق و از نزدیک ترین 
حلقه ها به مس��عود رجوی، ناگفته های بس��یاری درباره س��ازمان منافقین و 
عملیات تروریس��تی س��ازمان در تابس��تان 1360 دارد. او که عضو شورای 
ملی مقاومت، مس��ئول مستقیم تیم حفاظت، استقرار و تردد مسعود و مریم 
رجوی و فرمانده ارتش آزادیبخش بود، در سال 1375 از سازمان جدا شد.

گفت وگوی مکتوب مرکز اس��ناد انقاب اس��امی با مسعود خدابنده در باره 
همین وقایع است که می توانید این گفت وگو را در ادامه بخوانید؛

 کش��میری و کاهی بعد از عملیات تروریستی تابستان 60 از ایران خارج 
شدند. آیا این دو نفر را در جمع سازمان دیدید؟ سرنوشت آنها چه شد؟

خدابنده: همزمان با آمدن مس��عود رجوی و ابوالحس��ن بنی صدر به فرانسه، 
من از لندن به پاریس اعزام ش��دم و س��پس همراه سعید شاهسوندی برای 
بردن یک فرس��تنده رادیو 10 کیلوواتی و سایر وسائل ارتباطی از مونیخ به 
بغداد )همراه رادیو و وس��ائل( و از آنجا به مرز کردس��تان ایران و از طریق 

کوهستان به دره زیر سردشت منتقل شدم.
مدتی نگذش��ته بود که این مقر، محل وصل نفرات داخل کش��ور به فرانسه 
شد. خیلی ها در آن سال های بعد از شکست کودتای رجوی )30 خرداد 60( 
از طریق مقر ما که آن زمان همجوار مقر حزب دموکرات بود به دفتر بغداد 
و از طریق اردن به فرانسه منتقل شدند. از جمله اینها مهدی ابریشمچی از 
س��ران مجاهدین و جال گنجه ای از شورایی های مجاهدین و بسیاری دیگر 

را من خودم از مرز تحویل گرفتم.
مس��عود کش��میری و محمدرضا کاهی هم در همین زمان و البته با فاصله 
زمانی کمی به مقر ما آورده ش��دند. مش��خص بود که هیچ ک��دام را بخاطر 
سابقه، نمی توانستیم به اروپا بفرستیم و دستور، نگه داشتن و مراقبت از آنها 
بود. کاهی )نام سازمانی: کریم رادیو( را که به لحاظ فنی در ایستگاه رادیو 
قابل استفاده بود در کردستان نگه داشتیم و مسعود کشمیری )نام سازمانی: 

باقر روابط( را که عربی بلد بود به دفتر بغداد فرستادیم.
من بعنوان کس��ی از نزدیک با این دو فرد در ارتباط بودم می توانم ش��هادت 
بده��م که هیچ کدام س��ابقه جدی ارتباط��ی با مجاهدین نداش��تند. بطور 
مش��خص مسعود کشمیری حتی یک س��رود سازمانی یا دعاهای خاص بعد 
از نم��از مجاهدی��ن را بلد نبود و من س��رودهای صبحگاه و ش��عائر مرتبط 
را ب��ه وی آموزش دادم. کاه��ی هم همینطور. به هی��چ وجه حتی ریخت 
و قیافه اش ب��ه این کارها نمی خورد. رابطش ابراهیم ذاکری )نام س��ازمانی: 
کاک صال��ح( بود که در ای��ران برای ترور مجهزش کرده بود. ابراهیم ذاکری 
هم خودش مهندس��ی برق از دانشگاه تهران داشت. من دو سال بعد )زمانی 
که س��پاه وارد منطقه شد و ما با گذش��تن از رودخانه زاب از ایران به عراق 
عقب نشینی کردیم( ماموریتم در آنجا پایان یافت. )رادیو به عراق منتقل شد 
و نیازی به من نبود(. کار رادیو را به محمدرضا کاهی س��پردم و به فرانسه 
رفتم. س��ال ها بعد که با مس��عود رجوی - این بار علنی - به عراق برگشتم، 
کاه��ی بدون هیچ تغییری )ش��اید کمی خس��ته تر( هنوز مس��ئولیت های 
صرفا فنی را بعهده داش��ت. )س��رویس و نگهداری و تعمیرات بیس��یم ها و 
تلفن ها و ...( و کش��میری هم همچنان در دفتر بغداد بعنوان رابط و مترجم 
مش��غول کار بود. هیچ کدام از این دو ت��ا آخرین روزهایی که من آنها را در 
عراق دیدم به لحاظ ایدئولوژیک به س��ازمان نزدیک نش��دند. آنها س��ازمان 
را تحم��ل می کردند و س��ازمان آنها را. هیچکدام چاره ای نداش��تند. مراحل 
مختل��ف انقاب ایدئولوژی��ک و طاق های ایدئولوژیک حتی برایش��ان قابل 
فهم نبود ولی در کارهای اجرایی س��ر خودش��ان را گرم می کردند تا زمان 
بگذرد. مسئولین س��ازمانی هم از این موضوعات اطاع داشتند، ولی همین 
که اینها مش��کلی ایجاد نکنند برایشان کافی بود. یک خاطره از کاهی دارم 
که بعد از عقب نشینی از ایران به عراق به مقر فیلق دوم در سلیمانیه رفتیم 
و آنجا س��اح ها تحویل داده ش��د و هنوز عرق نفرات خش��ک نشده بود که 
عراقی ه��ا آمدند و تع��دادی را برای تخلیه اطاعات��ی بردند. کریم )کاهی( 
وقتی برگشت گریه می کرد و تشنج داشت. بعدا خصوصی به من گفت عما 
بخاط��ر این که اطاعاتش را آن روز به عراقی ها داده بود از درون شکس��ته 

شده بود و دیگر آن آدم قبلی نبود.
 برادرت�ان � آق�ای ابراهیم خدابنده � می گفت بع�د از اینکه کالهی و 
کش�میری از ایران خارج ش�دند، رجوی آنها را در یک جلسه به اعضاء 
معرفی کرد و گفت که اینها عاملین انفجار 7 تیر و 8 ش�هریور هس�تند. 
ش�ما چیزی از این جلسه یا جلسات مش�ابه به خاطر دارید؟ آیا رجوی 
رس�مًا در بی�ن اعض�اء اعالم ک�رد که ما دفت�ر حزب جمه�وری و دفتر 

نخست وزیری را زدیم؟
خدابنده: بله! این مس��ائل بعدها و در جریان جلس��ات انقاب ایدئولوژیک و 
بحث طاق و دادن "همه چیز" به رهبری بود. اما رجوی طبعا نمی دانس��ت 
که روزی صدام س��قوط می کند و آن اطمینان خاطرش مخدوش می ش��ود. 
درم��ورد انفجار دفتر نخس��ت وزیری و دفتر حزب جمهوری اس��امی، فکر 
نمی کنم کس��ی در بین اعضاء، هواداران، اعضای شورا و یا جداشدگان وجود 
داش��ته باش��د که نداند آن انفجارها کار س��ازمان بوده. بله! رجوی بارها در 
جلسات این مسئولیت را پذیرفته و البته آن روزهایی هم که مسئولیت را با 
کنایه می پذیرفت )می گفت این خشم خلق قهرمان بود که این کار را کرد( 
بخاطر حضورش در فرانس��ه بود که با رفتن به ع��راق این قید دیگر برایش 

وجود نداشت.
 سرانجاِم کالهی چه شد؟ آیا درست است که سازمان او را حذف 

کرد؟
 خدابن��ده: محمدرض��ا کاهی در هلند با نام مس��تعار زندگ��ی می کرد که 
چند س��ال پیش کشته ش��د. متاس��فانه تحقیقات درمورد مرگ کاهی به 
مس��ئله سیاسی و متهم کردن جمهوری اسامی تبدیل شد )طبعا به عمد( 
درحالی که با وساطت سرویس های امریکایی عما تحقیقات درمورد سازمان 

و نقش آن در این قتل حتی اجازه شروع نیافت.
ب��ا توج��ه به این که احتمال دس��تگیری کاهی توس��ط پلی��س بین الملل 

)درحالی که حفاظ س��ازمانی از وی برداش��ته ش��ده بود( یا حرف زدنش در 
مورد اطاعاتی که داش��ت، برای سازمان و ایضا س��رویس های مرتبط قابل 
قبول نبود، ش��خصا فکر می کنم تنها نیرویی که از حذف وی منفعت می برد 

سازمان مجاهدین خلق و شخص رجوی بود.
مس��ئله پیچیده ای نیست؛ سازمان مجاهدین هم انگیزه باالیی برای این کار 
)قتل کاهی( داش��ت )پاک کردن گذش��ته و راحت ش��دن از دست کسی 
که می توانس��ت ه��ر زمان بخواهد ح��رف بزند و حاضر ب��ه همراهی با آنها 
نب��وده و ج��دا زندگی می ک��رده( و هم اطاعات و دسترس��ی خوبی به وی 
داش��ت )هواداران س��ازمان با کاهی در ارتباط بودند( و هم موقعیت آن را 
داشت. بنده در این مورد چند بار هم با مقاماتی در هلند صحبت کردم ولی 
متاس��فانه مسیر تحقیق در رابطه با س��ازمان مجاهدین را از باال بسته اند و 
اجازه داده نشد که حتی یک مصاحبه اولیه ای با مریم رجوی بعنوان مسئول 

این سازمان انجام بگیرد.
 سرنوشِت کشمیری چه شد؟

 خدابنده: کش��میری به قولی چند س��ال قبل در آلمان دیده ش��ده بود که 
رانندگی تاکس��ی می کرده اس��ت. همانطور که قبا گفت��م زندگی خارج از 
روابط این دو نفر چیز عجیبی نیست و برایم قابل فهم است )از اول هم وصل 
ایدئولوژیک نبودند و احتماال افرادی مثل ابراهیم ذاکری سرشان کاه گذشته 
و به ترور وادارشان کرده بودند( ولی این که سازمان، مسعود کشمیری را هم 
مثل کاهی کش��ته باشد یا بخواهد بکشد اصا بعید نیست. چراکه سازمان 
از زمان ورودش به آلبانی به ش��دت بدنبال حذف افراد شناخته شده و پاک 
کردن س��ابقه اش ب��وده و یکی از این تهدیدات جدی را هم همین مس��عود 

کشمیری می دانست و می داند )اگر هنوز زنده باشد(.
 به نقش سرویس های آمریکایی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق 

اشاره کردید. در این باره بیشتر صحبت کنید.
 خدابن��ده: وقت��ی مجاهدین خلق از عراق اخراج ش��دند، امریکا با پرداخت 
ح��دود 30 میلی��ون دالر )س��ه پرداخ��ت 10 میلیون دالری( ب��ه آلبانی و 
فشارهای سیاسی و خارج کردِن سازمان از لیست تروریستی امریکا و اروپا، 
دولت آلبانی را وادار کرد که اینها را بپذیرد. آلبانی ولی عراق صدام نیس��ت. 
در ای��ن مح��ل جدید که می خواهد ب��ه اتحادیه اروپا ه��م بپیوندد، یکی از 
معضات و تهدیداتی که نمی گذارد فرقه رجوی خواب راحت داش��ته باشد 
گذشته و تاریخچه تروریستی سازمان بوده و هست. به همین خاطر سازمان 
از همان روز اول ورودش، ش��روع به حذف ش��اهدین و مدارک کرده است. 

)حذف کاهی توسط سازمان مجاهدین، در همین راستا توجیه می شود.(
از هم��ان روزهای اول انتقال ش��اهد بودم که خیلی از کس��انی که یا تحت 
تعقیب بین المللی بوده و یا شاهدین عینی برخی از قتل های گسترده درون 
س��ازمانی بوده اند، به اشکال مختلف کشته ش��ده اند. بطور مثال می شود از 
مالک ش��راعی )که از شاهدین قتل 51 نفر در درون کمپ اشرف عراق بود( 
یاد کنم. او کس��ی بود که دوبار عرض کارون را ش��نا می کرد. بعد از مرگش، 
س��ازمان ادعا کرد در یک حوض کشاورزی چند متری غرق شده است! بعدا 

معلوم شد که یکبار می خواسته از قرارگاه فرار کند که نگذاشته اند.
شراعی اگر بیرون می آمد حتما اطاعاتش از قتل آن 51 نفر در کمپ اشرف 
علنی می ش��د. رجوی چطور می توانس��ت این را بپذیرد؟ س��ازمان از دست 
افرادی مثل محمدرضا کاهی و مسعود کشمیری در عراق در امان بود و آن 
دو نمی توانستند کاری انجام بدهند ولی بعد از سقوط صدام و بخصوص که 
اینها حتی در آلبانی هم نبودند و در اروپا بودند، عما تهدید جدی محسوب 
می ش��دند و از نظر من س��ازمان با انگیزه خاص ش��دن و با سوءاستفاده از 
اعتم��اد این افراد و ه��واداران در اروپا و با خرید م��زدور و قاتل، محمدرضا 
کاهی را ترور کرد و اگر هم مس��عود کشمیری را هنوز نکشته باشند حتما 

دنبالش هستند او را هم حذف کنند.
س��ازمان رجوی تحمل دیدن مس��عود کش��میری جز در "اطاقی دربسته"، 
در "قرارگاهی دربس��ته" و در "کشوری دربسته" را نداشته، ندارد و نخواهد 
داش��ت. عدم تحقیق س��رویس ها و مقامات اروپایی در ای��ن رابطه هم البته 
خودش ش��ک برانگیز است. یعنی اگر س��ازمان به سرویس ها اطاع داده که 
کاهی را فرس��تاده اند هلند و تحت نام مستعار در هلند زندگی می کند که 
چرا امنیتش توس��ط سرویس هلند تامین نش��ده؟ و اگر اطاع نداده اند که 
س��رویس های اروپا چطور حاضرند از این مس��ئله بگذرن��د و قبول کنند با 
سازمانی کار کنند که س��رخود چنین پروژه ای را انجام داده است؟ منطقی 
نیس��ت. معمول هم نیس��ت. دس��ت آخر فقط تحقیقات مس��تقل است که 
ریش��ه این قضیه را خواهد یافت؛ ولی این راه را به هر دلیل، با فش��ار امریکا 

بسته اند.
 ماجرای آن 51 نفر که گفتید در اشرف کشته شدند چه بود؟

* خدابنده: زمانی که سازمان را از لیست بیرون آوردند، اطاع دادند که در 
مقابل، شما کمپ اشرف را تخلیه می کنید و به کمپ موقت لیبرتی می روید 
تا از آنجا تعیین تکلیف ش��وید. مجاهدین خلق قبول کردند و امضاء کردند. 
ولی وقتی اتوبوس ها آمدند که منتقلش��ان کنند، طبق معمول دبه درآورند 
که باید یک پولی بابت این زمین به رجوی بدهید )دقت داش��ته باش��ید که 
زمین را صدام به زور از کش��اورزان گرفته و به آنها داده و دادگاه هم به نفع 
کش��اورزان رأی داده بود( به این حس��اب صد نفر را در کمپ نگه داش��تند. 
مدت��ی بعد از بیرون حمله ای به این کمپ ش��د و درگیری بین مهاجمین و 
این صد نفر رخ داد. پنجاه و یک نفر از اینها کش��ته ش��دند و 49 نفر زنده 

ماندند که روز بعد به کمپ لیبرتی منتقل شدند.
این می��ان یک جنازه دیگری هم بود که بی صاحب ماند و مجاهدین مدعی 
ش��دند که از نفرات مهاجم اس��ت. با ورود دولت عراق و بررس��ی دی.ان.ای 
مشخص شد که این فرد "مسعود دلیلی" است که مدتی قبل از قرارگاه فرار 
کرده بود و در بغداد یک روز از هتل مهاجر خارج شده و دیگر برنگشته بود. 
جای شکنجه هم بر بدن جسد نشان می داد که این فرد را بعد از دزدیدن در 
عراق در کمپ اش��رف زندانی کرده بودند )چون وی از نفرات نزدیک و گارد 
حفاظتی رهبر س��ازمان بود( صورت جسد را هم برای این که شناخته نشود 
سوزانده بودند. مجاهدین خلق بعد از لو رفتن مسئله اعتراف کردند که این 
مسعود دلیلی است ولی مدعی شدند که وی با مهاجمین همراهی می کرده 

و نمی دانیم اصا چطور کشته شده و چطور صورتش را سوزانده اند!
در هر حال 49 نفر به کمپ جدید منتقل ش��دند. این افراد طبعا ش��اهدین 
عینی بودند که آن روز چه اتفاقی افتاده. مجاهدین خلق حاضر نشدند اجازه 
دسترس��ی به این افراد را بدهند و بعدا هم جداش��دگان اطاع رسانی کردند 
ک��ه در داخل کمپ هم اینها بصورت مجزا نگه داری ش��ده و حق صحبت با 
دیگران در این مورد را ندارند. ش��راعی فردی بود که هم اطاعات آن زمان 

را داشت و هم در آلبانی قصد جداشدن داشت.
 آیا س�ازمان برنامه تروریس�تی بزرگی )در ابع�اد انفجار دفتر مرکزی 
حزب جمهوری یا ترور سران نظام( داشت که به نتیجه نرسید؟ یا موفق 
به اجرای آن نش�د؟ اگر بود لطفا توضیح دهید. قصد ترور چه کس�ی را 

داشتند که موفق نشدند نقشه خود را انجام دهند؟
خدابنده: س��ازمان بع��د از این دو حرکت عما به بحث "زدن سرانگش��تان 
رژیم" روی آورد. خاطره ای دارم از کسانی که سازمان آنها را می فرستاد برای 

ترور و ممکن بود خودشان هم در این جریان کشته شوند.
یکی از کس��انی که االن هم در انگلس��تان است، مس��ئول آموزش و انتقال 
تیم ه��ای ترور از مرز پاکس��تان بود. او می گف��ت: روزی به من اطاع دادند 
که این بار خودت باید بروی. می گفت: من هم تا حدودی خوش��حال شدم، 
چون خیلی ها بخاطر من و با آموزش من کش��ته شده بودند و خوب بود که 
نوبت خودم باشد. لذا نفر همراهم را انتخاب کردم و از مرز عبور کردیم و در 

مسافرخانه ای خوابیدیم. صبح که بیدار شدم دیدم نفر همراه من بیست هزار 
دالر را برداشته و فرار کرده. من بیست هزار دالر داشتم و قرار بود روز بعد به 
زاهدان برویم تا سر قرار ساح و موتور تحویل بگیریم. زنگ زدم به سرپل که 

قضیه این است. جواب دادند که خودت تنهایی برو و کار را انجام بده.
او می گفت: من یک روِز تمام نقش��ه و برنامه را باال و پایین کردم که چطور 
یک نفره کار را انجام بدهم؟! ش��روع می کردم از باال و وقتی به آخر نقش��ه 
می رسیدم می دیدم "من کش��ته خواهم شد" و "سوژه زنده می ماند." سوژه 
آی��ت اهلل خامنه ای بود. این موضوع مربوط می ش��ود به س��ال های 1989 یا 
1990. می گفت: در نهایت رفتم س��ر قرار. قاچاقچی را دیدم، آش��نا درآمد. 
بیست هزار دالر را دادم به او که من را به طریقی خارج کند و این قاچاقچی 

توانست من را برساند به انگلستان.
این ش��خص االن سال هاست به عنوان یک فرد پاکستانی با نام مستعار کار 
و زندگی می کند. من با او حدود س��ال 1995 آش��نا ش��دم. البته پنج شش 
س��ال قبل از آن دنبال این کار بوده و بع��د از فرار مدتی بصورت مخفی در 
بین جامعه پاکس��تانی کار می کرد تا که قانع ش��د خودش را معرفی کند و 
البته از گذش��ته هم صحبتی نمی کند. او در س��ازمان در رده های باالتر به 
اس��م »رئوف پاکستان« شناخته می شد و سرپل "اعزام" و رابط "رابطی" در 
پاکس��تان بود. یعنی مس��ئولیت آخرین آموزش ها و توجیه و اعزام تیم های 

ترور از مرز پاکستان را داشت.
اساسا شروع کار انجمن نجات در ایران هم از همین قضیه سرچشمه گرفت. 
س��ال های 1996 و 97 )من تازه از س��ازمان جدا ش��ده بودم(. انبوهی افراد 
را می فرس��تادند به ایران و اینها باید هرجا که می توانس��تند، در سطل زباله 
بمب بگذارند، رهگذران را ترور کنند، خمپاره بزنند به مناطق مسکونی و ... 
آنقدر ادامه بدهند تا دستگیر شوند. تعلیم هم این بود که قبل از دستگیری 
نارنجک بکش��ید و س��یانور بخورید. سیس��تم های امنیتی ایران متوجه این 
مسئله شدند و با هزار زحمت )و به خطر انداختن جان خودشان( توانستند 
تعدادی از اینها را قبل از خودکشی دستگیر کنند. اینها اولین افرادی بودند 
که متوجه ش��دند چه کاهی سرش��ان رفته و رجوی بدنبال کش��ته شدن 
خود اینها بوده که تنور داخل س��ازمان را گرم نگه دارد. اینها بعدها پس از 

گذراندن دوره زندان پایه گذاران انجمن نجات شدند.
 بع�د از خروج رجوی از ایران در مرداد 60، خط دهی ترورها در ایران 
به چه ص�ورت بود؟ هدف گ�ذاری ترورها و بمب گذاری ه�ا چطور صادر 

می شد؟
خدابنده: س��ازمان بعد از خروج از ایران تقریب��ا همه  طرفدارانش را به امان 
خ��دا ول کرد ک��ه اکثرا بخاطر عدم اطاع از ورود س��ازمان ب��ه فاز نظامی 
)شکس��ت کودتا( به کار علنی ادامه دادند و دستگیر شدند. سازمان تعدادی 
را مخف��ی کرد که بعدا به خارج فرس��تاد )مثل مهدی ابریش��مچی و زنش، 
محمود عطایی و امثالهم( ولی خانه تیمی موس��ی خیابانی و زن اول رجوی 

)اشرف ربیعی( لو رفت و اینها کشته شدند.
مسعود رجوی بعد از این که در پاریس کمی جا افتاد بحث "زدن سرانگشتان 
رژیم" و بحث "هفت هفتم" را مطرح کرد. یعنی چون دستگاه ترور سازمان 
)مثل دستگاهی که کاهی و کشمیری را تربیت کرده بود( از بین رفته بود 
بدنبال تهییج "میلیشیا" رفت و این بحث که باید هر کسی را که مثا لباس 
پاسداری دارد یا ریش دارد و در کمیته خدمت می کند هدف قرار بدهید. با 
ساح با چاقو با دست خالی و اگر هر هفته هفت نفر را بزنیم عما اوضاع به 

حدی شلوغ می شود که "رژیم سقوط می کند".
در این رابطه خانه ای در فرانس��ه خریداری ش��د و حدود دویس��ت و پنجاه 
خط تلفن در آن تعبیه ش��د )علی زرکش، جانش��ین موس��ی را آن زمان از 
ای��ران احضار کرده و چون ازدواج مس��عود و مری��م را نپذیرفت خلع رده و 
زندان��ی ک��رده بودند. مریم به جانش��ینی علی زرکش منصوب ش��د و خط 
رهبری س��ازمان در داخل هم به این س��اختمان و خطوط تلفن تبدیل شد 
که طبعا مریم به داخل کش��ور برنگردد.( این سیس��تم تلفنی هم تحت نظر 
چند نفر خبره تر که به پاریس آورده ش��ده بودند تعلیم داده شده و خطوط، 
س��وژه ها، ط��رز تهیه بمب و متفج��رات را به تیم ها آم��وزش می دادند. این 
سیس��تم همچنین مسئولیت رساندن س��اح و پول به تیم ها را هم داشت. 
یعنی سیستم مالی و قاچاقچی های سازمان ساح و پول را با جاسازی )مثا 
در یک تلویزیون یا در شکم الشه گوسفند یا ... ( از مرزهای زمینی به تیم ها 
می رساندند. بسیاری از تیم های داخل بعدها رابطه خودشان را قطع کردند. 
یک��ی از دالیلی که دونالد رامزفلد )وزیر خارج��ه وقت امریکا( در ماقات با 
صدام قبول کرد که "ساح شیمیایی" و "مجاهدین خلق" را به او بدهند این 
بود که عما تئوری تروریسم از راه دوِر سازمان به ِگل نشسته بود و اصطاحاً 
خرج این گروه به دخلش نمی ارزید. رفتن به عراق هم برای "تقویت روحیه 
س��ربازان صدام" بود و هم "کانالی برای فعال کردن تروریسم فرقه رجوی از 
طری��ق مرز". عراقی که رجوی از آن بعنوان "جوار خاک میهن" یاد می کرد 
و وقت رفتنش گفت "می روم تا برافروزم آتش ها در کوهس��تان ها... هر کس 
بدنبال من نیاید و در اروپا بماند دیگر نفسش حرام است". تروریسم از عراق 
طبعا متفاوت ش��د چون پشت جبهه آن، تس��لیحات آن، آموزش های آن و 

پشتیبانی مالی آن به سطح جدیدی ارتقاء یافته بود.
 همه ترورهای سازمان تصمیم مرکزیت بود یا از جای دیگر هم خط 

می گرفت؟ 
خدابنده: خیلی از عملیات ها را س��ازمان دس��توری انج��ام می داد. مثا ترور 
صیاد ش��یرازی با دس��تور صدام صورت گرفت. یعنی صدام بابت این کار به 

رج��وی پول داد. نوارهایش هم وجود دارد. حتی رجوی س��ر قیمت این کار 
چانه می زد. زدِن صیاد شیرازی هیچ ربطی به رجوی نداشت. او پول گرفت تا 

این کار را بکند. یعنی یک حرکت کاما مزدورانه انجام داد.
 به نظر ش�ما، چه شد که سازمان تصمیم گرفت از ترور سران نظام 
به ترور و کش�تار مردم عادی )از طریق بمب گذاری( یا مثال کش�تن 

پاسدارها رو بیاورد؟
خدابنده: اساس��ا ترور س��ران نظام در زمانی انجام گرفت که ایران سیستم و 
دستگاهی نداشت. سوء استفاده از شرایط اوایل انقاب باعث شد که سازمان 
بتوان��د نفوذی هایی را فعال کند. این تروره��ای اولیه بخش اصلی اش بخاطر 
اعتماد بود. مسعود رجوی کاندیدای مجلس بود. موسی خیابانی می رفت و در 
کنار آیت اهلل خمینی می نشست. ترورهای اولیه را شاید بشود به ترور درونی 
و خانوادگی تشبیه کرد. من اگر از اعتماد � فرض کنید � پدرم سوء استفاده 
کنم و بروم او را ش��ب بکشم، نمی توانم این را بعنوان یک "عملیات" به شما 
عرضه کنم. ترور آیت اهلل بهش��تی "عملیات" نبود عین خیانت به اعتماد بود. 
البته وقتی شما دو تا ترور به این شکل انجام بدهی ادامه اش باید از خانه ات 
)ایران( فرار کنی و ادامه اش دیگر "اعتمادی" هم نیست که بتوانی از آن سوء 
استفاده کنی. روی آوردن سازمان به بمب گذاشتن در سطل آشغال و کشتن 
مغازه دار و سرباز و پاسدار نه استراتژی بود و نه تاکتیک. از سر استیصال بود. 
امروز هم اگر نگاه کنید جیغ و دادهای آناین و بازنش��ر اطاعات س��اختگی 
موساد و سیا را نمی شود نه استراتژی دانست و نه تاکتیک. می خواهد بگوید 

من را فراموش نکنید. من هنوز قابل استفاده هستم!
 غربی ها تا به حال چندین بار به تروریس�تی بودن سازمان اعتراف 
کرده ان�د. دلیل اعتراف آن ها و حمایت های بعدی ش�ان چه می تواند 

باشد؟
خدابن��ده: آنهای��ی که در غرب در این زمینه فعال هس��تند هنوز هم از بیان 
سابقه تروریستی سازمان ابائی ندارند. کسی فراموش نکرده که اولین حرکت 
تروریس��تی سازمان قتل نظامیان امریکایی، مستشاران اقتصادی امریکایی و 
انگلیس��ی و بمب گذاری در مراکز تجاری امریکایی و انگلیس��ی در زمان شاه 
بود. ممکن اس��ت بعضی هایش��ان مثل رودی جولیانی، جان بولتون یا مایک 
پمپئ��و بخاطر پول البی گری یا منافع مقطعی مزخرفاتی س��ر هم کنند ولی 

آنجایی که باید تصمیم گیری شود تاریخچه این گروه محفوظ است.
اینها نه نوابغ سیاسی بوده یا هستند، نه علمای اقتصادی یا نظامی. خاصیت 
چاقو این است که می برد. خاصیت سازمان مجاهدین خلق هم این است که 
ت��رور کرده و اگ��ر بتواند باز هم ترور می کند. کس��ی در غرب مدعی "تغییر 
ماهیت" این س��ازمان نیست. ولی مسئله "لیست تروریستی" بعنوان "لیست 

دوست و دشمن" مسئله دیگری است.
سازمان مجاهدین خلق وقتی در لیست تروریستی قرار گرفت که شروع کرد 
راه خودش را برود. س��ازمان را امریکا به صدام هدیه داده بود )چون ارتشش 
در حال پاشیدن بود و واقعا به یک کمک روحی نیاز داشت. کمک دیگری که 
به س��ازمان دادند گاز شیمیایی بود که هم علیه ایرانیان و هم علیه عراقی ها 
اس��تفاده کرد( یادم هس��ت که رجوی بعد از شکرآب ش��دن رابطه امریکا با 
ص��دام، هم در عربس��تان و هم در بغداد ماقات هایی با امریکایی ها داش��ت 
و اصرار بر این داش��تند که از عراق خارج ش��ود و یادم هس��ت اصرار رجوی 
را ک��ه "یک جایی بهتر ازع��راق به من بدهید بعد از من بخواهید بروم" و در 
آخرین ماقاتی که من هم حضور داش��تم، مامور امریکایی پاس��خ داد که ما 
اول حرکت ش��ما را نظاره می کنیم و بعد ارزیابی می کنیم و اخم کرد و رفت 
و حتی اجازه نداد که نفرات سازمان همراهش به فرودگاه بروند. سازمان وارد 
لیست تروریستی شد نه بخاطر قتل ایرانیان یا عراقی ها و نه حتی بخاطر قتل 
امریکایی ها. س��ازمان مجاهدین خلق وارد لیست دوست و دشمن شد بخاطر 
ماندن با صدام حس��ین بعد از این که او از چش��م امریکا افتاده بود. می دانید 
که جورج بوش برای حمله به عراق دو دلیل آورد: یکی ساح های شیمیایی 
)که پیدا نش��د( و دیگری حمایت صدام از تروریس��م و از سازمان مجاهدین 
بطور مش��خص نام برد ) که بعداً خودش��ان آوردند این سازمان را در آلبانی 
جا دادند!( س��ازمان مجاهدین خلق از نظر امریکا یک "جماعت" نیست. یک 
"وس��یله" اس��ت. وس��یله را یک روز در اطاق و یک روز ممکن است در انبار 
نگ��ه دارند. بعضی اوق��ات تیزش می کنند و بعضی اوق��ات غافش می کنند.

همانطور که گفتم س��رویس های امریکایی تعریف بس��ا جامع تری از سازمان 
مجاهدین خلق، مسعود رجوی، مریم عضدانلو و تک تک باقی ماندگان اینها 
دارند. بخاطر داشته باشید که تک تک نفرات این سازمان بارها و بارها توسط 
وزارت دفاع آمریکا، وزارت خارجه آن کشور، سازمان سیا و اف.بی.آی بصورت 
مبس��وط تخلیه اطاعاتی ش��ده اند. رجوی و زنش را هم س��ه چهار دهه از 
نزدیک دیده اند. اینها نیازی به توضیح درمورد ماهیت مجاهدین خلق ندارند. 
شاید هم به همین دلیل است که تا امروز تعریف مشخص بین المللی ای برای 
کلمه "تروریس��م" بدس��ت نیامده. یعنی حاضر نیستند تعریفش کنند چون 
دست بس��تگی ایجاد می کند. در هر حال از لیست ها و کلمات بدون تعریف 
که بگذریم هیچکس مدعی نیست که رجوی ها جنایات علیه بشریت و جرائم 
جنگ��ی مرتکب نش��ده اند. صرف��ا می گویند که اینها االن دیگ��ر آن کارها را 
نمی کنند. این که پیرمردان و پیرزنان علیل امروز دیگر نمی توانند ترور کنند 
را م��ن ه��م می پذیرم ولی این که به جرم قتل و جنایت دادگاهی نش��وند را 
نمی شود پذیرفت. حتی اگر قبول کنیم که "خروج از لیست تروریستی اروپا و 
امریکا" به منزله "مهر باطل زدن بر شناسنامه سازمان مجاهدین خلق" باشد 

باز هم نمی شود جنایات را به فراموشی سپرد.
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رسول اکرم )ص(: دعا کردن را در هنگام رّقت قلب 
غنیمت شمرید، که رقت قلب، رحمت است.

گزارش

آگهى حصر وراثت
آقاى ســید ابراهیم حسینى بابلى فرزند سید حسن به شرح درخواستى که 
به شماره 1/9900375این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان سید حسن حسینى بابلى فرزند سید 
کاظم شــماره شناسنامه 108 صادره بابلسر در تاریخ 98/11/27 در شهرستان 
بابلســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-
اعظم الســادات حســینى بابلى فرزند ســید حسن شــماره ملى4989330196   
2-ماهرخ السادات حسینى بابلى فرزند سید حسن شماره ملى  4988425975 
متولد 44/12/14   3-ســیده ماه بلور حســینى بابلى فرزند سید حسن شماره 
ملــى  4989288734 متولــد 34/11/18   4-ســید ابراهیم حســینى بابلى 
فرزند ســید حســن شــماره ملى  4989361296 متولد 39/6/6   5- ســید 
یوســف حســینى بابلى فرزند سید حســن شــماره ملى  4989389069 متولد 
41/2/19 همگى فرزندان متوفى6-خدیجه خانم مالکى فرزند ابراهیم شــماره 
ملــى 4989046242 متولد 1311/9/1 همســر متوفى  والغیر، اینک شــورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف

قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضا نژاد قادى

آگهى حصر وراثت
خانم زهرا دائى پور عزیزى فرزند عیســى به شرح درخواستى که به شماره 
1/9900325این شــعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که شادروان عیسى دائى پور عزیزى فرزند رمضان شماره 
شناســنامه 2 صادره بابلســر در تاریخ 98/7/4 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-حکیمه قلى نژاد 
فرزند موسى متولد 1344 کدملى 2061985181 همسر مرحوم2-زهرا دائى 
پور عزیزى متولد 1373 کدملى 4980181708 دختر مرحوم3-الهام دایى پور 
عزیزى متولد 1364 کدملى 4989951891 دختر مرحوم  والغیر، اینک شــورا 
پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف

قاضى شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف بابلسر-على اکبر رضا نژاد قادى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهــان ابوالفضل شــعبانى دادخواســتى به طرفیت خوانــده حمید کالنتر به 
خواســته مطالبه وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالسه 
39/99 ثبت گردیده است از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواست تقدیمى 
خوانــده دعــوى مجهول المکان مى باشــد اینک در راســتاى مــاده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتــب به خوانده ابالغ مى گردد که جهت رســیدگى به خواســته 
خواهان در روز  99/5/12 تاریخ 99/5/12 ســاعت 3/5 در حوزه 111 شــوراى 
حل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال 

شورا غیاباً رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى تحدید حدود اختصاصى 
نظــر بــه اینکه هیئــت اختالف مســتقر در ثبــت گنــاوه مالکیت بــه تصرفات 
مفــروزى و مالکانــه آقاى رضا ســعیدى زاده را نســبت به شــش دانــگ یک قطعه 
زمین کشــاورزى به مساحت 109345/96 مترمربع پالك 913/68 واقع در قریه 
عرش گناوه بخش 6 بوشــهر برابر راى شماره 139960324001000026 مورخ 
1399/1/19  تاییــد نمــوده و آگهــى موضوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و قانون ثبت 
نیز منتشــر گردیده لذا آگهى تحدید حدود اختصاصى آن به اســتناد مادتین 14 و 
15 قانــون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى جهت قسمت مورد تصرف آقاى رضا سعیدى زاده 
منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقى مى رساند . 
که عملیات تحدیدى در مورخ 1399/4/25 در محل شروع به عمل خواهد آمد لذا 
بدین وســیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت مى شــود در وقت تعیین شده 
فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهى نســبت به حدود ارتفاعى برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز پذیرفته 
میشــود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مکلفن مطابق تبصره ماده 86 
آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین 
ثبتى مصوب 73/3/25  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبى به اداره 
ثبــت دادخواســت به مراجع قضایى محــل وقوع ملک تســلیم و تصدیق گواهى به 
جریان دعوى را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تســلیم 

نمایند و اال حق آنان ساقط مى شود.م الف/139
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