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 )ع( در تهران تیشرکت انجمن نجات در اجالس محبان اهل ب

 

  1396آذر  11 -نجات مرکز تهران  انجمن

با  69چهارشنبه و پنجشنبه برابر با اول و دوم آذر ماه  یروزها یها ط یری)ع( و مسأله تکف تیمحبان اهل ب یجهان اجالس

کشور جهان در مرکز  ۰۹از  شیاز ب یارتباط جمع یرسانه ها نیو همچن ینیو د یاسیس یها تیاز شخص یاریمشارکت بس

 بیترت یاسالم یداریب یاجالس از جانب مجمع جهان نیبرگزار شد. ا ران)سالن اجالس سران( در ته یالملل نیب یها شیهما

جلسات دو  یاز جانب انجمن در تمام یئتیاجالس دعوت شده بود و لذا ه نینجات رسماً جهت شرکت در ا انجمن داده شده بود.

داخت. ها و خبرنگاران شرکت کننده به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم منطقه پر تیروزه آن شرکت نمود و با شخص

شرکت  أتیه یمسئول انجمن نجات تهران از جمله اعضا یباقر ریمانجمن و خانم زهرا سادات  رعاملیخدابنده مد میابراه یآقا

 اجالس بودند. نیکننده از جانب انجمن نجات در ا
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ها و سوء  یریدر منطقه و ارتباط آن با مسأله تکف سمیدو روزه اجالس موضوع ترور ینشست ها یمورد بحث در ط یاساس مسأله

مختلف در خصوص تجربه  یاز شرکت کنندگان از کشورها یاریبا بس یرباقریاسالم بود. خدابنده و م نیمب نیاستفاده آنان از د

 حی. آنان توضصحبت کردند یریو تکف یوهاب یستیترور یآن با فرقه ها یخلق و مشابهت ها نیمجاهد یستیبا فرقه ترور رانیا

ضد  اتجنای به و کرده جذب را افراد –از تسنن  یو دوم عیاز تش اولی –با سوءاستفاده از اسالم  انیدادند که چگونه هر دو جر

 وادار نمودند. یانسان

 

به لحاظ  یرجو یستیخدابنده عنوان نمود که اگر چه مسأله فرقه ترور یبا آقا داریشرکت کننده از عراق در د یاز علما یکی

 ینوع فرقه ها نیدر خصوص مبارزه با ا یتجارب گرانقدر رانیا یاسالم یمتعلق به گذشته است اما جمهور یموضوع یتیامن

برده  یمشابه بهره فراوان یستیترور یتجارب در برابر فرقه ها نیو عراق از ا هیسور یدارد که تاکنون کشورها اریمخرب در اخت

  اند.

با  نیو همچن یشرکت کننده از کشور آلبان أتیه یبا اعضا یانجمن نجات توانست نشست مبسوط أتیاجالس ه نیا هیحاش در

 یکه م یداتیخلق در آن منطقه و تهد نیحوزه بالکان در خصوص حضور سازمان مجاهد یکشورها گریشرکت کننده از د یاعضا

متأسفانه از جانب  دیتهد نیگفتگو متفق القول بودند که ا یها . طرفدینما رآنجا وجود داشته باشد برگزا تیتواند متوجه امن

 یمانده است که ضرور یمردم ناگفته باق یشد و ابعاد آن هنوز برا لیبه منطقه تحم یدولت آلبان یسهل انگار جهیدر نت کایآمر

 .ردیالزم صورت گ یها یخصوص روشنگر نیاست در ا

 یستینقش مخرب فرقه ترور حیاجالس داشتند که به تشر نیبا اصحاب رسانه ها در ا ییمصاحبه ها نیشرکت کننده همچن أتیه

فعال در منطقه در افکار و  یریتکف یستیترور یفرقه و شباهت فوق العاده آن با فرقه ها نیدر ا رویو نحوه جذب و کنترل ن یرجو

 کردار پرداختند.
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 را بشنود تیقراره که حداقل صدا یب یلیخواهرت خ

 

  6969آذر  6 -نجات مرکز سمنان  انجمن

رفته و در  شانیبه منزل ا داری. جهت دمیداشت یدر آلبان یفرقه رجو ریاس یموکد یورد مانیاخواهر  یبا خانم موکد یدارید

 .مینموده اند، گفتگو کرد جادیفرقه ا نیدر ا ریاس یاعضا یکه برا یطیو شرا یرابطه با فرقه رجو

گرفتن کارت  یبرا یافتاد، و یساده بود و معلوم نبود چگونه در دام فرقه رجو یلیبرادرم خ"گفت:  یم مانیخواهرِ ا دارید نیدر ا 

ام  یزندگ ریشناختم و مس یفرقه را م نیا تیدرآورده است، من خودم ماه یسر از فرقه رجو میرفته بود که ما باخبر شد یسرباز

فرزندش فوت نمود و پدرم  ین برادرم او را جذب خود نمود. مادرم که به خاطر داغ دورداد بیبا فر هفرق نیا یرا عوض کردم ول

 یطانیافسوس که در دام ش یبچه ها کمک حالش باشند ول نیا یبرد. پدرم انتظار داشت روز یبه سر نم یخوب طیهم در شرا

 "افتادند. یمانند رجو

امر  نیهم"نمود و گفت:  یبا خانواده نداشته ابراز نگران یارتباط چیفرقه است و ه نیا ریکه سال هاست برادرش اس نیاز ا یو 

ارتباط  کی یاجازه  یبرند که حت یبه سر م یطیببرند و بفهمند اعضا در چه شرا یفرقه پ نیا دیپل تیاست که همه به ماه یکاف

 "دهند یخانواده اش را نم یساده با اعضا

 خطاب به برادرش نوشت و اظهار کرد:  یصحبت، نامه ا انیدر پا یو 

 "را بشنود. تیقرار است که حداقل صدا یب یلیخواهرت خ"

 .میو فرقه اش باش یاز چنگال رجو رانیاس یتمام یبرسد که شاهد آزاد یروز میکرد یدواریما هم ابراز ام 
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سازمان  یعال یایساریمحترم کم مسئول به نسب یرضا اکبر آقای نامه

 امور پناهندگان ملل متحد در

                                

 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یعال یایساریمحترم کم مسئول

حضور  نیموسوم به سازمان مجاهد التیسال است که در تشک 99 نسب یاکبر یمرتض دیسسالم و احترام، برادر من  با

 ریدا یخود را به خاطر خواست مسعود رجو یاسیرسیو کامالً غ ساله 52همسر که  نیعالوه بر ا ،یمدت طوالن نیا یدارد و در ط

که معترض مناسبات اختناق آور موجود در سازمان  نسب یاکبر اسریبه نام  انشاز فرزند یکیاز دست داده،  رانیبر حمله به ا

 .دیگرد 6932و مشکوک در کمپ اشرف عراق در سال  عیفج یو مرگ یبود دچار خودسوز نیمجاهد

ها را  یرجو یسازمان تحت رهبر کیتنگ و تار یایبه اطالعات خارج از دن یدسترس یمدت، اجازه  نیمن، در طول ا برادر

 بوده است! رانیدوستانش در خارج از ا ای رانیبا خانواده اش در ا یمکاتبه ا ایو  ینداشته و محروم از تماس تلفن

 برد! یبه سر م رانایکماکان در کمپ ت او

سپرده  ییو آن نهاد محترم تعهدها یدولت آلبان ،یها( از عراق به آلبان ستیخلق )رجو نیسازمان مجاهد یاننقال اعضا امیا در

 گردد: یم انیبه طور خالصه ب ،یادآوریاز آن ها از جهت  یبودند که قسمت

 یمغز یکه شستشو ندیآ یبه حساب م ییافراد انسان ها نیصراحتاً اعالم کرده بودند که تمام ا یآلبان یرتبه  یمقامات عال -6

قرارشان داده و آن  یروانپزشک یبر آن است که تحت معالجات جد یجذب به جامعه را ندارند؛ و دولت آلبان تیشده اند و صالح

 کند. تیهدا یواقع یاینبه د ،یستیسکتار یایها را از دن

 ادیشده  زولهیافراد ا نیمعتبر و الزم را به ا یخارج یتخصص و زبان ها ،یکاف یمتعهد بود که بعد از روان درمان یدولت آلبان -5

 شوند. یپناهنده شده و مشغول کار و زندگ یخود آلبان یو حت گرید یداده تا بتوانند در کشورها

 یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 6969آذر  6
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کارها قرار  انیمحترم تا چه اندازه در جر یایساریاجرا شد و کم یسطح تعهدات تا چه نیمن از آن مقام محترم آنست که ا سؤال

 کرد؟ هیتوان ته یم یمورد منتشر نمود، متن آن را از چه منبع نیدر ا یگرفت و اگر گزارش

 یروان درمان یافراد به جا نیخود را که ا یها دهیدر صورت نبودن جواب مستدل از طرف شما، من مجبورم که مشاهدات و شن 

او بودند،  ردستانیو ز یرجو میداده شده توسط خانم مر بیترت ییمغزشو یزبان، مدام مجبور به شرکت در کالس ها یریگ ادیو 

 اعالم کنم! یحکومت و دولت آلبان یجنابان گرداننده  یجناب و عال یتصور کرده و مراتب اعتراض خود را به شما عال یقیحق

رهبران  اریدر اخت ،یآلبان یدورتر از شهرها یدر مکان ییکایمتروک آمر گاهیپا کی ده،یاخبار رسکه، برابر  نیا تیاهم زیحا ی نکته

رمزدار  یبا قفل ها یوال ها و درب ها یخاردار، ت یها میس ی هیتعب ،یقرار گرفته و آن ها سرگرم حصار کش نیسازمان مجاهد

 تردد داشته باشد؟! گاهیپا نیتواند به ا یم کایدولت آمر یها کوپتریبوده و تنها هل

در  یسال گرفتار زندگ 04خلق که فرزندان شان در حدود  نیمجاهد یاعضا یخانواده ها نیدر ب ادیز یفوق موجب نگران خبر

 است! دهیکامل بوده اند، گرد ونیزوالسیا

سازمان در محل  یشدن اعضا دهیدولت هم با به بند کش نیاعالم کرده که اگر خود افراد موافق باشند، ا یکه دولت آلبان ظاهراً

 موافقت خواهد کرد؟! ،یشما و دولت آلبان یدور از نظارت نهاد تحت رهبر

شده و از جمله  زولهیافراد ا نیا یداشت، بر رو دیرا که خود بر لزوم آن تأک یکاف یها یدولت مطمئن است که روان درمان نیا ایآ

کامالً مستور را صائب  یقلعه  کیبرگردانده تا نظر آن ها در مورد اقامت در  یواقع یایبرادر من، انجام داده و آن ها را به دن

 بداند؟!

 یمغز یاشخاص شستشو نینظر ا رد،یقرار نگ دییو شما مورد تأ یاز طرف دولت آلبان یاقدامات روان پزشک نیصحت انجام ا تا

 نیخواهد بود که در ا یبزرگ ینسل کش دییافراد، عمالً تأ نیا میدر مورد تصم یندارد و اظهارات دولت آلبان یشده، وجاهت قانون

 قلعه اتفاق خواهد افتاد!

رسد در مورد برادر من و دوستانش انجام نگرفته،  یکه به نظر م یو روانپزشک یانسان یاستدعا دارد ضمن انجام کارها ن،یبنابرا

 یمعن تیبشر هیعل تیکار که جنا نیافراد است، از انجام ا نیا اریکردن تمام ع زولهیدر صدد ا ادیرا که با تالش ز یرجو میمر

 نسب یرضا اکبر  -احترامات  نیتر ستهیشا با                                                                                  .دیدارد، باز دار

 زیتبر  - رانیا 
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  6969آذر  66 -نجات مرکز فارس  انجمن

 فدا و صداقتشد، سر لوحه خود را  یانگذاریبن یو مذهب یانقالب یتوسط جوانان شیقرن پ میاز ن شیکه ب نیمجاهد سازمان

مسعود  انگذاران،یشعار اعتقاد داشتند. بعد از نبودن بن نیخون خودشان ثابت کردند که به ا یسازمان با فدا انگذارانیگذاشت. بن

حکمش حبس ابد شده بود، پس  فیدرجه تخف کیو با  ابدی ییبود از مجازات اعدام رها نستهبا ساواک توا یکه در همکار یرجو

کرد و  دایسازمان، به مسئول اول سازمان ارتقا پ تیعضو مرکز نیتر یمیو آزاد شدن از زندان، به عنوان قد 25انقالب  یروزیاز پ

به اصول و اعتقاداتش  یطیکه تحت هر شرا یک رهبر انقالبی یها یژگیهرگز و یمسعود رجوعمالً زمام امور را به دست گرفت. 

 را اثبات نموده بود! نیبا آن ها ا یشکنجه ساواک و همکار ریتر هم در زندان و ز شیباشد را نداشت و از آن پ بندیپا

اعضا با مسعود،  یکه فاصله مابق نیا لیبه دل ،یابانیخ یبعد از همه کاره شدن مسعود در سازمان و به طور مشخص بعد از موس 

سازمان را  ریمس ،یگریپس از د یکیاشتباه و  ماتیبود، او رفته رفته مست قدرت شد و با اتخاذ تصم یالتیبه لحاظ تشک شتریب

با  یو رفتن به عراق و دادن دست دوست زیصلح با طارق عز یاشتباه او امضا نیو بزرگتر نیرت یخیتار دیداد! شا رییکالً تغ

جا احساس  چیبودکه او ه نیعلت رفتن شخص مسعود به عراق ا شد! یمحسوب م رانیمردم ا کیبود که دشمن شماره  یصدام

تضاد را با  نیشتریپناهنده شود که ب یبه کشور پا،از ارو رانیکردن بحث استرداد به ا یخنث یکرد و مجبور بود برا ینم تیامن

 رانیا یزد. دادن اطالعات شهرها وندیداشته باشد و آن کشور قطعاً عراق بود! او به عراق آمد و سرنوشت خود را با صدام پ رانیا

سازمان را در  نیا تیمنفور ران،یمردم ا هیارتش عراق عل یبا همکار یگسترده نظام یها اتیبه اداره اطالعات عراق و انجام عمل

 کرد. شتریمردم هر چه ب نیب

و به  ینظام اتیانجام عمل یشد. سازمان که برا رفتهیپذ رانیشروع شد که آتش بس توسط ا ییاما نقطه سرفصل ماجرا از آنجا 

اجازه  گریکه د بود چرا دهیآتش بس، عمالً به بن بست رس رشیبخش به عراق آمده بود، با پذ یجنگ آزاد یقول مسعود برا
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 ریتمام مناسبات سازمان تأث یبه بن بست خورد، رو یاسیخط س یشد. وقت ینم ادهگسترده به آن ها د ینظام اتیانجام عمل

به هر  دیبا ایشدند و  یمشغول م یاسیگشتند و دوباره به کار س یبه اروپا بازم یستیبا ایگذاشت. آن ها دو راه داشتند  میمستق

و هر آن ممکن بود که او را کت بسته به درون  داشتن یجان تیگشتند مسعود امن یماندند. اگر به اروپا بازم یدر عراق م متیق

ماندن در  یبرا یداستان یستیشد که در عراق بمانند، با یم نیا میدهند و اگر هم تصم لیتحو رانیانداخته و به ا مایهواپ کی

آن ها انقالب کردند.  یبزرگ در آن وجود دارد، سر هم م ینظام اتیان عملامک گریاست و نه د یاسیکار س یکه نه جا یعراق

 عتاًیانقالب از اساس پوشال بود، طب یعنیکه حرف  ییشروع شد. از آنجا یاجبار یطالق هارا راه انداختند و  نیمجاهد یدرون

مختلف، فشار  یبا راه انداختن نشست ها روها،یحرف به ن نیقبوالندن ا یو سازمان مجبور شد برا رفتندیپذ یآن را نم روهاین

خواسته  نیخسته شدند و خواستار جدا شدن از سازمان بودند و چون ا تیوضع نیاز ا یپس از مدت روهایکند. ن شتریرا ب یالتیتشک

دارد،  ییو گفت هر کس قصد جدا سازمان را بست یسازمان با کمک اداره اطالعات عراق، درب هابود،  ادیز

از مخفوف  یکیکه  بیشود و از آنجا به ابوغر یم لیحوسازمان و پس از آن به استخبارات عراق ت یدو سال در انفراد یستیبا

گذشت  یو سازمان خدشه دار شد و هر روز که م روهاین نیاعتماد ببود که  نجایگردد! از ا یجهان است منتقل م یزندان ها نیتر

 یبرگزار م هبه صورت روزان روهایسرکوب ن یبرا گیو د یجار اتیخسته کننده عمل ینشست ها شد. یم دتریموضوع شد نیا

کار از طرف  نیشوراندند که ا یاو م هیراعل یادیز تیشد و جمع ینفر سوژه م کیکردند و  یبرگزار م یجمع یشد. نشست ها

زد و  یم یضربه ا یکیداد و  یفحش م یکیانداخت  یآب دهان م یکیشده بود.  یاسم گذار یسنگسار کالم بچه ها به

کردند! آن ها به موازات  یکه قصد جدا شدن داشت وارد م ینگاه داشتن فرد یبرارا  یالتیتشک یفشارها نیدتریخالصه شد

تحت امر  یروهاین رمجموعهیاز ز ییکردند و عمالً جز یرا با صدام برقرار م یتر مانهیاعضا، رابطه صم یرو یالتیتشک یفشارها

از درآمد نفت عراق به صورت  یشده بود. بخش ادهد نیصدام به مجاهد یرا از سو اراتیامکانات و اخت نیشتریصدام شده بودند. ب

 عراق شکل گرفته بود. یتیامن نیو مسئول نیمجاهد نیب کینزد یشد. همکار یم لیتحو نیماهانه به مجاهد

 

که  یخود کسان یشده بود که برا لیتبد یبیو غر بیعج زیچ کیخودش را از دست داده بود و به  یاصل تیاساساً ماه سازمان

سازمان را  نیا گریکه د میکرد یحس م میکرد یبعضاً با بچه ها که صحبت م آمد! یسال در آن عضو بودند هم نا آشنا م انیسال

 ییفرار و جدا یبرا یکرده بودند، مترصد فرصت یاز عمر خودشان را در سازمان سپر الس ستیاز ب شیکه ب ی. کسانمیشناس ینم
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 ییوالیسازمان همانند ه قتاًیبا سازمان نداشت. همه در حال انطباق کار کردن بودند. حق یگانگیو  یکس احساس راحت چیبودند. ه

 یکار را م نیو واقعاً ا میکن یم یکیزیزم باشد حذف فاگر الگفت  ی. مسعود علناً در نشست مدندیترس یشده بود که همه از آن م

 یکس راست نم چیه یداشتند ول یگانگیبود. همه تظاهر به  یها مرز سرخ نابخشودن ینور چشم یکردند. خروج از عراق جز برا

سازمان رفته رفته  رلوحهسکند.  رییتغ طیشرا نیتا ا فتدیب یکس اعتماد نداشت. همه آرزو داشتند که اتفاق چیکس به ه چیگفت. ه

 شده بود. لیفدا و صداقت، به دروغ و تظاهر تبد یبه جا

 یراه حل نیآخر نی. مشت آهنمیکن یقطعاً بر من است و مانند دشمن به او برخورد م ست،یهر کس با من ن"گفت:  یمسعود م 

  "کنند. یدارند و با سازمان خود را منطبق نم ییکه قصد جدا یکسان یاست برا

 

 چیکرد. ه یکسانش هم رحم نم نیکتریبه نزد یترسناک و خشن بود که حت یبخش نبود. فرقه ا ییسازمان رها گرید سازمان

 یسازمان را به دست گرفت که شخص یرهبر تیسکان هدا یبود که کس نیها به خاطر ا نیکس حق نظر دادن نداشت و همه ا

نجات جان  یکسانش که زن و فرزندش بود را برا نیزتریمسعود حاضر بود که عز بود! زیبه شدت خودخواه، سست و جان عز

به  یرجو یکوته فکر لیو به دل یریتدب یب لیبه دل نیدربردن خودش از خطر، به کشتن دهد! سازمان مجاهد یخودش و برا

جدا شدن از آن فرقه، از هم  یقسم خورده اش برا یروهایکه ن میشد که امروز شاهد آن هست لیتبد یستیفرقه خشن و ترور کی

 !رندیگ یسبقت م
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 از آمدن خانواده ها به اشرف یخاطره ا

 

  6969آذر  66 -خانواده سحر  ادیبن تیسا

کردند ما نفرات  یآمدند و فرزندانشان را صدا م یکه خانواده ها به اشرف م یهست وقت یادم

گرفت  یمادرها و پدرها بغض گلویمان را م یکه در اشرف اسیر این فرقه بودیم با شنیدن صدا

 نداشتیم. یجرأت کار یول

آرزو داشتم که این خانواده ها که  شهیداشتم. من هم یخواهم از خودم بگویم که چه لحظات یم

توانم بعد  یگفتم که آیا برادرم را م یآیند مرا هم صدا کنند. با خودم م یدر اشرف م یبه جلو

 سال است او را ندیده ام. 55که اآلن  یاز سال ها ببینم؟ برادر

بدهم و آن ها را ببینم؟ به مسئولم  یدر اشرف نگهبان یتوانم جلو یگفتم که بگذار ببینم م یفکر بودم و با خودم م نیدر ا شهیهم

گفتم بروم و از  یدر ذهنم م "دانم باید بروم سؤال کنم. ینم"گفت:  "در اشرف نگهبان بگذارید. یتوانید جلو یمن را م"گفتم: 

 را ببینم و بغلش کنم و ببوسمش. کوچکماینجا راحت شوم و برادر 

 کار گناه کبیره است. نیرهبر فرقه گفته بود نباید به خانواده فکر کنید و اکه  یدر این فکرها بودم در صورت شهیهم

 شدم. یگفتم و مؤاخذه م یخطا م کیدر نشست لحظه خودم را به عنوان  ستیبا یکردم م یاگر به خانواده فکر م

، باور کنید دیگر از خودم بدم آمده بود. به خانواده ها توهین کنیم و آن ها را با سنگ بزنیم کردند یرا مجبور م ما

 یزنیم. مگر م یخود سنگ م یروند. ما داریم به خانواده ها یم نیندارم و عواطفم دارند از ب یکردم دیگر خانواده ا یفکر م

 یگفتند و آیه ها یاز خانواده بد م یدادیم. در نشست ها به قدر یباید جواب پس م ردیمک یکردیم و اگر هم نم یشود؟ بله م

دشمن ما هستند. سالیان با ما این کار را کردند.  نیخانواده ها بدتر کردیم این یآوردند که واقعاً ما فکر م یخانواده م هیعل یقرآن

و منتظر فرزندش بود.  دیکش یرا دیدم که فریاد م یرفتم، پیرزن فدر اشر یبنزین زدن به ماشین به جلو یآید برا یمن یادم م

ران فرقه دور و اطراف را گرفته بودند. مگر جرأت این کار را داشتم؟ تمام چماقدا یبدهم ول یخواستم پیش او بروم و دلدار یم

 رود. یپیرزن از یادم نم چهرههیچ موقع  یکردم. ول یاین موضوع شدم که آنجا چه کار م یتازه بعد هم که برگشتم جوابگو

اآلن با من آمدم و جدا شدم گفتم  یکه به آلبان یموقع یمگر در ما مانده بود؟ شده بودیم دشمن خانواده ول یدیگر احساس گفتم

که سال ها از  یفراوان تلفن زدم، تمام عواطف یبا کش و قوس ها یگیرند ول یخانواده خود تماس بگیرم دیگر ما را تحویل نم

در  یکه رجو ییاولین نفراز خانواده ام همه آشغال ها ریتلفن و صحبت با خانواده و دیدن تصو نذهن ما رفته بود فقط با برداشت

 خشکید. کلّه ما فرو کرده بود
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ترسیدند که نگو و نپرس. این  یاز این خانواده ها م یو سرانش به قدر یرجو ،یروح و روان زندگ یاین، خانواده یعن ییعن خانواده

 ریخت. یما جوک شده بود چون با آمدن این خانواده ها تشکیالتش داشت فروم یبرا

 این فرقه رقم خواهد خورد. یبشود که خانواده ها به اینجا هم بیایند، دیگر فروپاش یشاءاهلل طوران

 یدر آلبان یاز فرقه رجو افتهینجات  یاعظم بهمن

 

 آخر داغ خانواده ها جایی گریبان رجوی را خواهد گرفت

 

  6969آذر  2 -نجات مرکز سمنان  انجمن

. با هر بار بردن اسم فرزندش میداشت یداریدر منزلشان د یفرقه رجو یاز اسرا اهلل مداح حیذبمداح پدر  یآقا با

و  یبود که افسوس رجو شیصدا دنیشن ایپسرش و  دنید شانیا ی. تنها آرزومیکرد یرا بر دوشش حس م ینیسنگ

 کنند. یم غیرا از او در نیفرقه ا

 نمود:  فیگونه توص نیفرقه را ا نیو حال و روز ا طیمداح شرا یآقا

در حال حاضر نه راه  یتوانست سرِ پا بماند ول گانگانیو البته کمک ب بیو فر رنگیسال ها فقط با ن نیدر ا یرجو"

 د،ید یشدن به خوب کایشود از دست و پا زدن ها و دست به دامان عربستان و آمر یرا م نیو ا ش؛یپس دارد و نه راه پ

جفا  ریاس یخواهد در حق اعضا یچقدر م گرید مینیبگذار بب. تمشهود اس یقجر به خوب میمر یعجز و ناله  نیهم چن

 یتاوان آن را م یگرید یرا که به ما خانواده ها داده در جا یعذاب نیبچه ام را بکشم ا داریانتظار د دیکند... من چقدر با

 "دهد.
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 فرمانده یکی از « مرتضی ناصح پور»اعترافات 

 سوم برداشت  - واحدهای تروریستی منافقین  

 

 

 6969مهر  52 -انجمن نجات مرکز 

 شدم نیجذب منافق چگونه

 جامعه دادند لیتحو تکاریجنا کیدانش آموز  کیاز  چگونه

 نیو از ب یتساو ییام در ظاهر اسالم، برپا زهیوصل شدم که انگ یدانش آموز التیبه تشک 6926ماه سال  بهشتیدر ارد من

نفس و  یسازمان بود جذب شدم و در باطن به خاطر هوا بندهیو فر بایز یکه همان شعارها یبردن استثمار و به دست آوردن آزاد

و بازگشت به فطرتم  یبودم که به خاطر انقالب اسالم یبودم، به هر حال فرد دهیبود که د ییعقده ها و کمبودها و سرکوفت ها

 نیبه بعد با ورود به سازمان ا نیاز ا گریدر درون بود. د ینفسان یآن هواها یم بودم و از طرفاسال ییو برپا یخواهان آن آزاد

نظرش بود برساند چرا که من به علت همان ضعف ها  موردکه  یتوانست مرا پرورش دهد و به هر انسان یسازمان بود که م گرید

رشد در آن را  یبه راحت یانیجر ایورود به هر سازمان و  بودم که بعد از یشخص یبد جامعه و نداشتن استقالل فکر یو فضا

 داشتم. 

 یطیو چه اطالعات نداشتم. فقط خواهان عوض شدن روابط و مناسبات خودم با آن مح یدئولوژیچه از لحاظ ا یقبل نهیزم چیه

لغزش  نیشدم ا یم دهیکش یحیصح انیدر آن موقع اگر به جر یداشتم ول یادیز یکه درونش قرار داشتم بودم؛ مثالً لغزش ها
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نفس به دامن  یاز هوا یرویو پ یو استقالل فکر یمن در اثر نداشتن آگاهشدم.  یبودم م یم دیکه با یزیشد  و آن چ یها پر م

شد که من هم آن  یحیمن کار توض یکارم شروع شد. بعد از ورود در چند جلسه رو التیبعد از ورود به تشک افتادم. نیمنافق

کارم پخش  نیبودند. بعد اول بندهیار فریبود و بس زهایچ نیهم در ظاهر هم یسازمان یرا گفتم که خوب شعارها میهدف ها

بود. از آن به بعد کم کم رابطه ام محکمتر شد و به طور  یجمهور استیو چسباندن تراکت و پوستر در رابطه با انتخابات ر هیاعالم

ن صورت یبه ا 26تابستان سال  انیشد شرکت کردم. تا پا یم یوط به دانش آموزکه مرب نیمنافق یفعال در تمام برنامه ها

 میو تنوع برا یدیجد نیبود که در آن وارد شده بودم و ا یدیجد طیبود که اوالً مح نیهم ا شترمیکردم که علت جذب ب تیفعال

 کیصورت که خوب  نیپر شده بود به ا زیتا آن موقع داشتم ن یکه در طول زندگ ییآمد، در ضمن آن خالءها یجالب به نظر م

کرد و من  ینم تیفعال یو در محل هم نسبت به تمام افراد محل فرق داشتم، چرا که کس دمکرده بو دایپ یدر جمع یتیشخص

که زمان  یروابط و مناسبات کل یسر کیکرد. از  یافراد محل مطرح م نیکار مرا ب نیتنها در جهت مخالف همه بودم و ا

 یحاال فکر م یکردند فرار کردم ول یم لیفام وکه افراد محل و مدرسه  ییها یتوجه یبود رها شده بودم، از ب یم باقطاغوت ه

امر  ریاز ز یعنیتوانستم خودم را مطرح کنم، مخالفت با خانواده  یگرفته بودم، م تیکنند، شخص ینگاه م یگرید دیکردم که با د

 من ضرر دارد. یکردم برا یشد که فکر م یم لیپدر و مادر که به طور ناخودآگاه به من تحم یو نه

مختلف تماماً شرکت  یها یرفتم، در مراسم و سخنران یکار کردم. کوه م یغاتیمختلف تبل یها میدر ت 26تابستان سال  انیپا تا

گونه آموزش  چیمدت ه نیا یکردم. در ط یم تیفعال یانرژبود به طور فعال با تمام  یتازه ا طیمح میداشتم. گفتم چون برا

پرداختم،  تیو فعال غاتیاز روز اول به کار تبلرا روشن نکردند.  یچهارچوب کل چیعمل باشد به ما ندادند. ه یکه راهنما یدئولوژیا

و در چه  ینیچه اصول و قوان یکنم، رو یم غاتیکه بدانم چرا تبل نیروشن شود، بدون ا میبرا یکه علت اصل نیبدون ا

 کی. میآن بود وهیوش غاتیتنها به فکر تبل .فتندرا هم از ما گر یکاذب فکر کردن اصول تی. کم کم به علت شخصیچهارچوب

آن هم  ییرضا ینامه مهد یمثالً زندگ م؛یخواند یدادند و ما م یم زهیدادن انگ یسازمان را هم برا ینامه کشته ها یزندگ یسر

. خب میاو باش مثل دیکرده است، ما هم با یاو هم سن و سال ما بوده است و به آن صورت زندگ میگفت ی. میغاتیتبل وهیبا آن ش

و سازمان ما همان  میکن یم تیدر خط همان ها فعال نیمنافق یعنیگفت که بله ما  یرا سازمان م نیا م؟یباش دیمثل او چگونه با

طور در ذهنم رفته بود که خوب  نی... فقط  ادیکن یرویاز سازمان و خط و خطوط آن پ دیفقط با دیکه مثل او باش نیا یاست و برا

 یفعال کار کنم؟ و چگونه؟ با اجرا دیخوب است و من هم اگر آن طور بشوم خوب است پس با ارینامه در ظاهر بس یآن زندگ

 یم یکه در حال حاضر درونش هست یانیازجر یگاهرا بت کرده و بدون آ یتیدر اصل شخص یعنی ،یخطوط و دستورات سازمان

 .یبه آن هدف برس یخواه

دادن سازمان به من بوده است. در مورد دادن  زهیانگ یاز راه ها یکی نیو ا دادند یکاذب م یها تیمن مسئول به

داشت. بعد در  یتازگ میو به آن شکل برا میرو یجالب و خوب بود که کوه م میبرا نی. امیرفت یکاذب مثالً ما به کوه م تیمسئول

گفتند تو  یکه م نیبا عنوان ا نیغذا بودم که ا سمیتق ایمسئول پخش غذا و  یعنیدادند پخش کنم،  یبه من غذا م یآن جا گاه

همه  نینفر من غذا در ب 644 نیشد که ب یاحساس غرور م کیکه مسلماً در من باعث  یغذا هست میخود مسئول تقس میدر ت

 تیهمه را به همان شکل مسئول نی. اکنمداشتم آخر از همه حرکت  تیچند بار به عنوان عقب دار بودم و مسئول ایکنم.  میتقس
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کار  مینداشته باشد. البته تقس یتینبود که مسئول یشکل بوده. کس نیدادند. در کل در رابطه با کوه رفتن به هم یکاذب به من م

 روررشد غ جادیباعث ا یبود در هر فرد روهاین نیمسئول آب که ب این و دادن لقب مسئول کوله هم اگر خوب باشد صدا کرد

شکل مسئول پخش  نیبه هم زین غاتیهنگام تبل ایشکل بوده است.  نیکرده که در من به ا یم ینیو حس خود بزرگ ب یدرون

بار اول  یشد. برا یبه من اطالق م رهیمسئول چسب زدن و چسباندن پوستر، مسئول انبار و مسئول حفاظت و غ ه،یکردن اعالم

 گریو آن نفر د یکار مسئولمان گفت تو مسئول چسباندن هست میو در تقس میکه رفت میکه خواستم پوستر بچسبانم دو نفر بود

 یو چون من مسئول بودم به هر حال م میو شروع به کار کرد میفتبودم ما ر گریمسئول چسب زدن و در کل من مسئول نفر د

و چون من مسئول بودم حرف من سر  میبانگفتم نه فالن جا بچس یمن م میگفت فالن جا بچسبان یکنم. او م یتوانستم امر و نه

در رابطه با  یرا که قبالً آموزشکرده است. چ یم ینیمسأله به طور ناخودآگاه در فرد باعث رشد غرور و بزرگ ب نیبود که البته ا

فرد ناخودآگاه  میگو ی. مددادن تیبلکه فوراً مسئول مییافراد را نداده بودند، نگفته بودند که همه برابر و بنده خدا نیمسائل و روابط ب

 یسخنران یمشخص بود. در برنامه ها شیدر عملکردها یشد ول یخودش هم متوجه نم یحت دیشد وشا یم دهیبه آن سمت کش

ها  نیو خوب ا میگرفت یکاذب م تیشخص م،یگرفت یکاذب م تیمسئول م،یشد یم یسازمانده میرفت یشکل م نیهم که به هم

هم  یدادم، آگاه یم تیآل بود و مسلماً هم ادامه فعال دهیخوب و ا میکه وجود داشت برا ینفسان یواهم به علت آن کمبودها و ه

کاذب  یها تیها و مسئول تیها بود که اوالً سازمان با دادن آن شخص نیمدت من فراگرفتم ا نیکه در ا ییزهایکه نداشتم. چ

نظراتم هم که  ایاش و  یدئولوژیبه ا یحداقل نسب ای یکل تشناخ چیکه ه نیمن شده بود بدون ا یآل خواسته ها دهیفقط ا

دادند مثل  یکه در مجموع م ییآن شعر و شعارها نامه ها و یگرفتم مثل زندگ یم التیبود که توسط تشک ییها زهیهمان انگ

 و ... داشته باشم. یآزاد ،یدیطبقه توح  یجامعه ب ،یاسالم انقالب

بود که  نیا دمیآن چه را که در طول مدت چند ماه در سازمان د اطاعتمان از سازمان داشت. زانیما بسته به م ارزش

 یاز بچه ها یعده ا 26است. در مدرسه ما در طول تابستان سال  شتریبگذارد ارزشش ب روین التیتشک یبرا شتریهر کس ب

 یبه آن ها داده نم تیشدند و اهم یمنظور هم طرد م نیهم یو برا داشتندن یغاتیبه دالئل مختلف حضور در کار تبل یالتیتشک

چون  یدانستند ول یم زیچ شتریب و چه ... از من باالتر بودند و یالتیو چه تشک یاسیکه مثالً آن ها از همه لحاظ چه س نیا ایشد. 

مدرسه در مهر  التیبعد از آن در تشک مودشسازمان نداشتند که ن یبرا یکردند پس ارزش چندان یشل کار م ایکار نکردند و 

کار کرده  یسال و خورده ا کیکه  یماه بود آمده بودم در شور مدرسه رفتم و کس 2،  0خود را نشان داد که من که  26سال 

چون  یگرید دفر م،یکرد یدر تابستان فعاالنه در کارها شرکت م میکه ما دو نفر بود نیا ایتر شده بود.  نییپا ایمن  میبود عضو ت

که  نیشده بود و به عنوان مسئول من بود با ا شتریارزشش ب جهیبا انجمن رفت و آمد داشت در نت شتریآزادتر نسبت به من بود و ب

 یشد که برا یباعث م نیا جهیو در نت دمید یم کیمسائل را من از نزد نیدانستم. خوب ا یمطلب در کل م دیاز او شا شتریمن ب

من هم بود و  یآن خواسته ها یبگذارم. چرا که سازمان جوابگو یو انرژ روین شتریب دیبا التیدر سطح تشک ممطرح شدن شتریب

 یو شعر و شعارها هم که از نظر ظاهر غاتیو تبل یسازمان داشتم را پر کرده بود و با آن جوساز که در ییآن کمبودها و خالء ها

 هم خوب بوده است.
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گذاشتن است و من  رویو ن شتریکردن ب تیدر سازمان همان فعال اریروشن شد که ارزش و مالک و مع میبرا یبه خوب جهیدر نت 

مطلب هم به  نیالزم را بگذارم. ا یانرژ قیبود که به هر طر نیو کوششم در ا یسع نیداشتم بنابرا ازیهم که کمبود داشتم و ن

به مسأله  یگذارد و کار یاست که م یدر مجموع مقدار انرژ التیارزش فرد در تشک اریکه مالک و معدهد  ینشان م یخوب

آن نسبت به انسان که  دیسازمان و د یگردد به چهارچوب کل یمسأله باز برم نیا تقوا ندارد. زانیو م  یدئولوژیشناخت از ا زانیم

 زانیم ،است التیبه تشک یبندگ زانیمبلکه  ستین خدا هب یبندگ زانِیمسازمان، مالک ارزشِ انسان  یدئولوژیا یاصل تیدر ماه

رشد  یکامل از مسئول است. کس یرویبلکه پ ستین یشناخت و آگاه زانیاست، م یالتیاطاعت کور تشک زانیمبلکه  ستین تقوا

 کردم... یجا افتاده بود و آن را اجرا م میمسأله برا نیاطاعت داشته باشد لذا ا شتریکار کند و ب شتریکند که ب یم

 (نیمنافق اتیسند معتبر از جنا 644به انضمام  94دهه  یستیبر حوادث ترور ی)گذر اهیکارنامه سبرگرفته از کتاب 

 بان دهید یکوشش: مؤسسه راهبرد به

 539 - 539: یها صفحه

 انی: عاطفه نادعلمیتنظ
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  6969آذر  65 -نجات مرکز مازندران  انجمن

رسانده تا بتواند  یوارفته اش در کشور آلبان یروهایقجر بعد از سال ها خودش را به ن میاز اخراج خفت بار از عراق اکنون مر بعد

بمانند در گذشته  یاش باق ییایماف التیداده تا هم چنان در بند تشک زهیمشت دروغ به آنان انگ کیکردن  فیو رد ییبا مغزشو

به  رانیا ندهیسال آ کیحداکثر  ایشد که تا چند ماه  یم یزیگونه برنامه ر نیدادن به نفرات ا یدواریام یبرا یهر سرفصل یبرا

 یرجو یستیاز سران فرقه ترور یگرید زیچ فیمشت اراج کیجز  میهر چقدر که جلوتر رفت یاصطالح سرنگون خواهد شد ول

با  یگرفتند ول یمختلف م یبا نام ها ییتعهد نامه ها ندیفرقه نما ربه ماندن د دیکه افراد را مق نیا یالبته در هر مقطع برا میدیند

تلف کردن عمرشان  یفرقه رجو التیکه ماندن در تشک دندیرس یم ینفرات به آن درجه از آگاه یتعهد نامه ها وقت نیهمه ا

 گرفتند. یبه جدا شدن م میاست تصم

خاطر  نیشده به هم ادیز اریبس روین زشیمتوجه شد که ر یقجر داعش میمر ،یبعد از چند ماه ماندن نفرات فرقه در کشور آلبان 

در مورد  یمختلف یمدت گزارش ها نیا یاسفناک را سر و سامان بدهد. اکنون ط تیآمده تا وضع یاز فرانسه به آلبان مهیسراس

 دارد. یرجو یستیوخامت بار فرقه ترور تیشده که همه نشان از وضع انگهداشتن افراد در فرقه افش وهیش

مسخره و سرِ  اریبس یاست، حرکت التینگه داشتن افراد در تشک یهمه در راستا یو انتخاب مسئول اول دیتعهد نامه جد گرفتن

 میمسخره مر یها یباز نیچون قدرت فکر کردن ندارند به ا یول ستین شیب یدانند دروغ یکه خود افراد فرقه هم م یکار

 گذراند. یگردن م

فرد  کیاست که  نیاز نفرات گرفتند!!!. سؤال ا ریبازگشت ناپذ تیو اعالم عضو یبه نام عهد نامه سرنگون یبار تعهد نامه ا نیا

 یقجر از کدام مش میبه افرادش اعتماد ندارد؟ مر یرجو التیبدهد؟ چرا تشک تیو عضو یتعهد به قول شما سرنگون دیچند بار با

 یباق شیاز حرف ها یکی یرو ستیترور یچرا رجوشود  یاز تعهد نامه حرف زده م یوقت د؟زن یحرف م یبه اصطالح سرنگون

 خواهد امضا و تعهد نامه بدهند؟ یم گرانینماند که اکنون از د

قجر  میمر

به  یداعش

 آخر خط

 است دهیرس 
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 سمیکه در مقابل اپورتون یکس نیگفت اول دیاشاره شده است. با ییبورژوا سمیتعهد نامه به اپورتون یاز محورها یدر قسمت 

قجر  میسفره نشست مر کیبر سر  یکاران غرب تیکه با جنا یکس نیبود. اول ستیترور یفرود آورد رجو میسر تسل یبورژواز

 سمیتا فرق سر در اپورتون یقجر داعش میکه مر دینیب یمگر نم د؟یزن یحرف م ییوابورژ سمیبود. شما از کدام اپورتون یداعش

 فرو رفته است؟ یغرب

مداوم اکنون به  ییباشد که متأسفانه اعضا به خاطر مغزشو یو سرِ کار گذاشتن افراد فرقه م یتعهد نامه کشک یهمه محورها

 یحرکت نیبدون کوچکتر زیقجر بخواهد آنان ن میقدرت فکر کردن هم ندارند و هر گونه که مر گریشدند که د لیتبد ییربات ها

 .ندیگو یجواب بله م

 یهمانند اشرف در آلبان یگریدر حبس نگهدارد آنان به زندان د شهیت فرقه را همکه نفرا نیا یقجر برا میخبرها بود که مر در

آگاه شدن نفراتش زمان تمام  یوقت برا چیگفت که ه یقجر داعش میبه مر دیراحت باشد. با روین زشیاز بابت ر الشیبرده تا خ

 .ستیشده ن

که خواهان جدا شدن  یبداند که نفرات دیکند باز هم با لینفراتش تبد یهزار اشرف را به هزار زندان برا یرجو یستیفرقه ترور اگر

گونه  نیسال ا کیباشد که بعد از  یم یرجو دهیپوس التیحرکات نشانه ضعف تشک نی. اردیآنان را بگ یتواند جلو یهستند نم

خود  یکردن اعضا یزندان یبرا یدینقشه جد یخاطر با افکار ضد انقالب نیافتاده و به هم لرزهبه  التشیتمام ستون فقرات تشک

 اریآمدن از آن بس رونیافتادند که ب یلیخود کنده بودند اکنون به چاه و یکه برا ینگون بخت فرقه از چاله ا یگرفته است. اعضا

خود  زانیاعضا هرگز عز یخانواده ها یانتقال دهد ول 9اشرف  امبه ن یدیخود را به زندان جد یقجر اعضا میسخت است. اگر مر

خواهند کرد و خواهان  اهیرا س یکه همانند پادگان اشرف روزگار سران فرقه رجو دیخواهد رس یرا فراموش نخواهند کرد و روز

 باشند. زانشانیبا عز دارید

 یو کار اجبار یجمع یگذاشته و برنامه ها یو غسل هفتگ یجار اتینفراتش عمل یتواند برا یحال هر چقدر م یقجر داعش میمر

به  یرجو یستیفرقه ترور التیخواهد بود که تشک یمحل نیمحل آخر نیکه ا دیآ یگونه برم نیفرقه ا تیاز وضع یجور کند ول

مشغول هستند  یکه به عزادارا یقبر یفرقه هم مشخص شود رو یخارج انیحام یاکه بر ستیادامه خواهد داد. دور ن اتشیح

 انداخت. آنان را به دور دیوجود ندارد و با یمرده ا

تواند مانع  یرنگارنگ نم یقجر و گرفتن تعهد نامه ها میدورتر و حضور مستمر مر یبه محل راناینفرات فرقه از شهر ت ییبه جا جا

توانند در دوران  یخاطر نم نیباشند و به هم یم یشناس نیمربوط به دوران گذشته زم یشود چرا که سران فرقه رجو یفروپاش

 یشبان یهاد                                                                                                 خود ادامه دهند. اتیبه ح دیجد
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 یدر اسارت ذهن یاندانشجو ی ازنسل

 یفرقه رجو ینیو ع

 

  6969آذر  65 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

احمد و  ایبزرگ ن یمصطفدانشگاه تهران،  انیمرداد سه تن از دانشجو ۸۲ یچهار ماه پس از کودتا 6995آذر  ۶۱ روز

به  کسونین چاردیرو سفر  رانیدر امور ا سیو انگل کایامر یدر اعتراض به دخالت ها یرضو عتیشر یمهدو  یقندچ

 یو استقالل طلب یخواه یآزاد یپرست هنیاز روح م گرید یتا سند دقرار دادن یپهلو میرژ یخود را آماج گلوله ها نهیتهران س

 شد. دهیروز دانشجو نام رانیمبارزات مردم ا خیروز در تار نیثبت کنند. از آن پس ا خیدر تار شهیهم یمرز و بوم را برا نیفرزندان ا

اهداف قدرت  یو فداکار دانشجو در راستا شتازیقشر پ نیا تیتالش کرد از محبوب یمسعود رجو ران،یانقالب مردم ا یروزیاز پ بعد

راستا هر ساله با  نیکند. در هم دایدانشگاه پ طیقشر دانشجو و مح انیدر م یگاهیو پا دینما یغاتیطلبانه خود سوءاستفاده تبل

کرد که اهداف و  یپرداخت و تالش م یم دانیشه نیاز ا دیو تمج فیمختلف به تعر یمراسم در دانشگاه ها یبرگزار

در  مسلمان انیانجمن دانشجوتشکل موسوم به  سی. تأسدیق با خواسته آن ها قلمداد نماخود را منطب یاسیس یعملکردها

خود  ریدانشگاه را به تسخ طیمح انینمود که با جذب دانشجو یتشکل تالش م نیتحت پوش ا یفرقه رجوراستا بود.  نیهم

 شتریکرد با جذب هر چه ب یتالش م یانقالب قراردهد. رجو یسنگر در مقابل انقالب و دولت نوپا کیدرآورده و به عنوان 

 ها را در دانشگاه ها فراهم آورد. یریبرخورد و درگ یها نهیآن ها در گام بعد زم یالتیو آموزش تشک انیدانشجو

و آموزش  شایلیم ینظام یدر واحدها انیدانشجو یبا سازمانده رانیجامعه ا یاسیباز س یبا سوءاستفاده از فضا یرجو مسعود

گناه نمود. با  یوارد جنگ مسلحانه و آغشته کردن دست آن ها به خون هموطنان ب ۱۹خرداد سال  ۰۹آن ها در مقطع  ینظام

 یدر خاک عراق و پادگان نظام ختندیعراق گر یبه سمت مرزها ایکشته و  انیجودانش نیاز ا یاریشکست مبارزه مسلحانه بس



24 
 

 

 یمورد ادعا یو دمکراس یاز آزاد افت،یخود  یآل ها دهیمتفاوت و متناقض با باورها و ا ییایاشرف نسل دانشجو خود را با دن

 خارج را نداشتند. یایدن باگونه تماس  چیکه در آن حق ه افتندی ینبود و برعکس خود را در زندان یخبر یرجو

 کتاتوریقطع شد. در بعد استقالل آن ها به عنوان سربازان ارتش کوچک صدام د انیسال یآن ها با خانواده ها برا یعاطف ارتباط

نسل جوان درآمدند.  دندیجنگ یسابق به جنگ تن به تن با سربازان هموطن که در سنگر دفاع از خاک و ناموس وطن م

 اجیشته بودند اکنون در پشت سخود گذ یفرد التیاز همه تما رانیمردم ا یها انبه دنبال محقق کردن آرم یکه روز ییدانشجو

سان گذشت  نیزدند. سال ها بد یرا صدا م یخود از اسارت رجو ییاشرف رها یپادگان نظام دهیسر به فلک کش یها و برج ها

خود را در سراب  یو عمر و جوان گذاشتهپا به سن  گرید یاریو بس دندیبه قتل رس یستیترور یها اتیاز آن ها در عمل یاریبس

و  ختهیگر یاز آن ها از جهنم رجو یلیمبارزه خ دنیصدام و به بن بست رس یبعد از سرنگون تلف کردند. یو استقالل رجو یآزاد

 یتالش م یلیخ یرها کنند. فرقه رجو یرجو یذهن یکنند تا خود را از حصارها یهمچنان تالش م گرید یاریجدا شدند و بس

را  انیاز دانشجو یدیمختلف نسل جد یبا ترفندها گریخود نگاه دارد و بار د یکند که آن ها را همچنان در اسارت ذهن یو م کرد

اسارت  یرهایو غل و زنج  زندیبگر یفرقه جهنم نیکرده است! هزاران نفر توانستند از ا رییتغ طیشرا یکند ول یجذب و قربان

آذر  ۶۱مبارزه ادامه دارد آن ها از نسل  یشد ول انتیو اعتماد آن ها خ دیاورها، امخود را بشکنند اگر چه به ب ینیو ع یذهن

را به زباله  یکش رجو یآن حماسه را تکرار کنند. آن ها اراده کرده اند که فرقه آزاد گریبار د کیتوانند  یهستند پس م6995

 یاکرام یعل                                                                                                      دان بسپارند و خواهند سپرد.

 نامه ارسالی خانواده 

 سیروس ساعدی )سرخوش(

 

 نام خدا به

تا تو را  میو خودمان را به آب و آتش زد میتو هست داری)سرخوش(؛ سرخوش جان، ما خواستار د یساعد روسیتو فرزندم س یدوباره برا یسالم 

. میبود دواریبار هم نگذاشتند و ما باز ام نیاما ا میتو را مالقات کن میتوان یم یدادند که در آلبان دیما ام به. میبرگشت وسیاما نگذاشتند و ما مأ مینیبب

سال است که از ما جدا  54به  کینزد پسرم شما بر دلمان بماند!  دنیداغ د میخواه یانتقال دهند و ما نم گرید یخواهند شما را به جا یم نکیا

به  دیبرسان ما هنوز ام مانیتوست! ما را به آرزو دارید مانیو تنها آرزو میشده ا ریپ گریسخت است هم من و هم مادرت د یچشم انتظار یشده ا

 روز،  فیو پدرت مادر                                                                                            نکن. دیو ناام وسیما را مأ میدار دنتید

 یساعد
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 النیدر دفتر انجمن نجات گ مانهیمالقات صم کیشرح 

 

  6969آذر  69 - النینجات مرکز گ انجمن

سال است که ارتباطش با  52به اسارت درآمد و بالغ بر یبود که توسط فرقه رجو یلیجنگ تحم یاز اسرا حسن زاده رضا

 ندارند. گریاز همد یگونه خبر چیباشد و ه یخانواده اش قطع م

اشغالگر  یبعد از اشغال عراق توسط قوا 6935از سال  یدر فرقه رجو زشانیحسن زاده متعاقب اطالع از حضور عز خانواده

مالقات  زشانیبا عز یقیتا بتوانند ولو دقا افتندیفراوان خود را در مقابل اسارتگاه اشرف  دیها با تحمل شدابارها و بار ییکایامر

قرار  یرجو یمورد اهانت و ضرب و شتم گماشته ها گرینشدند و از طرف د داریموفق به د فانهمتأس کنیداشته باشند ول یحضور

 یمجروح ساختن جعفر حسن زاده توسط گماشته ها لمینجات در صفحه نخست ف تیسا یریگرفتند که از قضا در گزارش تصو

 گذاشته شده است. شیدر مقابل اسارتگاه اشرف به نما یرجو

  آنان معترض بود؛ ییایماف التیها و تشک یکه به شدت از رجو یپوراحمد در حال یآقا دارباید نیدرآخر جعفرحسن زاده یآقا

در  ینگون بخت رجو یاسرا ادرسیداشت که چرا فر تیپناهندگان هم شکا یعال یایساریخاصه کم یحقوق بشر یازسازمان ها

 .شندیاند ینم یو چاره ا ستندین یآلبان

خاصه  ؛یآلبان میباخته مق یزندگ یدهشتناک اسرا تیوضع نیحول آخر النیروشنگر مسئول انجمن نجات گ حاتیتوض متعاقب

 یاز مقرها ایکه گو ینامعلوم در خارج از آلبان یبه نقطه ا رانیبر انتقال تمام اس یمبن یرجو یجو زهیسران ست میاتخاذ تصم

آقا جعفر برادر دردمند و چشم انتظار رضا حسن زاده دو چندان شد و  یو نگران یشان حالیبوده است؛ پر ییکایآمر یروهایمتروکه ن

شده است که  یطور ایو مقدرات دن ستیکمک کار و دادرس مظلومان ن یکس درکره خاک چیانگار به جز خدا ه"اظهار داشت: 

حق السکوت  یاز جانب فرقه رجو ایساریکمامر در  نیشود و شک هم ندارم که مسؤل یم یداریبا پول خر زیهمه کس و همه چ

 یام که دولت آلبان دهیشن یسکوت مطلق داشته اند و حت شیها به اسرا یهمه فشار و ظلم رجو نیکه در قبال ا ییگرفتند تا جا

نجات  انجمن
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با  بتوانندها  ینداشته باشد تا رجو یشدند؛ کار کایکه مزدوران شناخته شده امر یخط گرفته است که به فرقه رجو کایاز امر زین

 مانیبرا تینها یب هیقض نیرا در اسارت خود داشته باشند و ا شیبسازند و کماکان اسرا یدر آلبان گریاشرف د کیدستِ باز 

 "دردناک است.

از  الن؛یچشم انتظار و مرتبط با انجمن نجات گ یجعفرحسن زاده از خانواده ها یآقا ن؛یماب یف مانهیصم اریخاتمه مالقات بس در

 رانیهمت کرده و در امر خداپسندانه تماس اس شیاز پ شیاستمداد کرد که ب یو حقوق بشر داریب یسازمان ها و وجدان ها

 قجر سرکرده مزدور و وطن فروش را تحت فشار قرار دهند. میمر اصهها خ یرجو شان؛یبا خانواده ها یرجو
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 خلق نیزنان در سازمان مجاهد هینه به خشونت عل

  

  6969آذر  69 -انجمن نجات مرکز تهران  - یرباقریسادات م زهرا

زنان  یبرا یامیخلق، پ نیرهبر فرقه مجاهد ،یرجو میزنان، مر هیمنع خشونت عل یمناسبت روز جهان به

 منتشر کرده است! رانیا

بعد از فرارم از فرقه  ،یالتیسال سابقه تشک ۸۰با  رانیخلق ا نیسازمان مجاهد یرهبر یعضو سابق شورا کیبه عنوان  من

از  یستیسال قبل در شهر کلن آلمان، ل 0شود، یم دهینام 6خلق و قرارگاه اشرف در کشور عراق که نامش اآلن اشرف  نیمجاهد

آنان عمل زنانه خارج کردن رحم و  یبر رو بیبا اجبار و فر ،یرجو میزن مجاهد را منتشر کردم که به دستور مر ۶۹۹حدود 

خروج از فرقه  یبرا دیو ام ندهیتا زنان را از آ زیو خشونت آم زانهیزن ست ،یضدانسان تیبه غا یتخمدان انجام گرفته بود. عمل

ندارند.  رونیآزاد ب یایبه دن یفرقه رجو یها رتگاهاز اسا یکانال ارتباط چیزنان و دختران نگون بخت ه نیا رایکنند، ز وسیمأ

در معرض مقطوع النسل شدن و عمل زنانه قرار گرفتم  یرجو میمر یها یریگیشخصاً با پ زین - یرباقرمی سادات زهرا –)من 

 دام برهانم.( نیموفق شدم خود را از ا یرکیو ز یاریکه با هوش

 یارتباط یکانال ها گریپست و د نترنت،یا ل،یآزاد به موبا یدسترس یحت یو ذهن یکیزیخانم ها سال هاست تحت اسارت ف نیا

که در  ی، حقحق ازدواج و مادرشدن منع شده اند یعنیخود  یحقوق انسان نیتر هیو اول نیبه خارج مناسبات ندارند. آن ها از کمتر

 !.یفرقه مخرب رجو یالتیجز در مناسبات تشک بهندارد  یتیجهان ممنوع یکجا چیه

 نیبودم ا میزنان ارتش کوچک مر گانیکه در  یگذاشتند. من خودم با گوشت و پوستم زمان یسخت مردانه م یزنان کارها یبرا

 خشونت را لمس کردم.
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مجبور به  ماریو ب فیمردان هم سخت بود، زنان را با جثه ضع یبرا یکه به واقع حت ییو حمل بارها ینظام نیسنگ یمانورها

 یکه عمل ک،یدرولیه ریبا دنده غ نیفوق سنگ یمثال کار با تانک ها و خودروها یکردند، برا یو سخت م نیسنگ یانجام کارها

نمونه در  یشد!. برا یمواجه م هیزد با تنب یسر باز ماز آن  یآن بودند و اگر خانم یریادگیدشوار بود اما زنان مجبور به  اریبس

 ی، زنان را مجبور به حمل کوله هاگمارده شده بودند یکه به عنوان مرب مردانی …آفتاب و چلچراغ و اتیعمل یبرا نیتمر

زنان را مجبور به حمل  نی. همچنآنان استفاده شود از اتیحمل بار در عمل یکردند تا برا یمتر م 544به طول  دنیو دو نیسنگ

و  ربارهایگونه ت نیمهمات ا نیسنگ ی، باژار و جعبه هاBKC ،RPGچون  ینیسنگ ینارنجک انداز و موشک اندازها ربار،یت

 کردند. یموشک اندازها م

 

 زیعمل خشونت آم نیا انیاز قربان یکی من شدند،  یم گرید یها یماریستون فقرات و ب عهیاجبارها زنان غالباً دچار ضا نیاز ا بعد

 سازمان هستم.

بر جسم خود را ندارند. به  تیخلق فراتر از تصور است، زنان مجاهد حق مالک نیو ستم بر زنان عضو سازمان مجاهد استثمار

که آن  رایشدند، چرا؟ ز ی(، زنان همان گونه که شرح دادم مثله میقجرعضدانلو )همسر و میمر قیو به تشو یدستور مسعود رجو

آن ها  یکه بر رو یسنگدالنه به زنان یو جدا باشند. مسعود رجو وسیآزاد تماماً مأ یاینده در دنیآ یبه زندگ دیاز فرار و ام دیها با

 "!!!دیافتیدست  تیاز جنس ییبه شما، که به قله رها کیتبر"گفت:  یگونه م نیگرفت، ا یصورت م یعمل جراح

 ییرقص رها"کرد و نام آن را  یاز زنان مجاهد تجاوز جنس یاری)قجرعضدانلو( به بس میمر یریگیو پ قیبا تشو یرجو مسعود

 به قتل رساند! یاز زنان را به طرز مشکوک یادیگذاشت. همچنان که تعداد ز "کیدئولوژیو ناموس ا

دهد. مگر خانواده  یامه مخلق اد نیزنان در داخل فرقه مجاهد هیهمچنان به خشونت عل یرجو میکه مر نیهمه دردناک تر ا از

 یهمه اعضا یرا برا یخانوادگ داریکه او د ستندین زانشانیکوتاه با عز دارید کیو  یتماس تلفن کی یمادران در آرزو ژهیها و به و

 است؟ ردهخلق ممنوع ک نیسازمان مجاهد

 دارد؟ یبا داعش چه فرق یفرقه رجو یو مناسبات درون التیتشک

داعش درآمدند و  یو جنس یکه به اسارت جسم یو عراق یسور ،یکوبان ،یزدیزنان و دختران ا یبار برا کی یحت یرجو میمر 

 نداد. امیکشته شدند پ یعربستان سعود منا در نیکه در فاجعه خون یرانیا یزنان و انسان ها زین
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داند و از طرف  یو جهان م رانیزنان ا یآزاد یطرف خود را مناد کیاز  رایمضحک خواهد بود ز امیپ نیداند ا یم یرجو میمر

 کرده است!!؟؟ زهیرا تئور یو جسم یذهن نینو یاستثمار مضاعف و بردگ الت،یتشک نیا یدر مناسبات درون گرید

 قهیو صد یمگر ندا حسن د؟یزنان، دختران و مردان در اروپا را نداد دنی! شما مگر فرمان به آتش کشی)و مسعود( رجو میمر 

و به  وبیکردند مع یکه خودسوز یزنان و مردان یو جزغاله نشدند؟ مگر مابق دندیستور شما خود را به آتش نکشبه د یمجاور

 فراوان نشدند؟ تو مشکال بیدچار آس یو روح یلحاظ ظاهر

 نیا( یاجبار یعنی) یفرم رسم ،یروسر"گفتند:  یپرده م یب یلیشدند خ یم التیکه وارد تشک یبه زنان یرجو میدر فرقه مر 

آن  یهمه زنان ملزم به اجرا نیبود و بنابرا یو ارتش یفرم سازمان کی یروسر ،یمخرب رجو التیلذا در تشک "است. التیتشک

 بودند.

 یاز موها یعقب بود و کم یها کم یاگر روسر یباشند، حت یعنوان حق ندارند بدون روسر چیزنان به ه ،یرجو التیتشک در

 یآن زن را م یزدند و آبرو یناجور و زشت م یتهمت و مارک ها یدادند و در ادامه به و یشد، ابتدا تذکر م یم دهید یخانم

درز  رونیشما به ب یمو از روسر کیتا  دیخود را محکم ببند یو روسر دیباش دیبا میگفتند مانند خواهر مر یبردند. و مستمر م

 .دیآ ی( خوشش نمی! )مسعود رجودینکند چون س

اختناق و خشونت ادامه  نیا زیکرد و همچنان ن یجار التیو خزنده، سرکوب و اختناق را در تشک نیبه شکل نو یرجو میمر یآر

 دارد.

بار در جمع  کیبود  یمرکز یکه در آن زمان عضو شورا نیمیفرقه به نام س نیا یاز زنان رده باال یکیدارم که  ادیبه  من

است که زنان حجاب داشته باشند؟  اجیاحت یدیطبقه توح یو جامعه ب ندهیدر آ ایآ"سؤال کرد:  یخلق از رجو نیمسئوالن مجاهد

 یزن را برا نیکه افکار ا یرجو میدر آن نشست، مسعود و مر "طبقه شده است!؟... یب هکرده اند و جامع دایچون همه تکامل پ

رده و  نع کردند،خلق م نیرا از حضور در جمع مجاهد یوکردند به شدت بر او خشم گرفتند و  یم یخود خطرناک تلق التیتشک

 بوده است. یزن همچنان منزو نیا ریاخ یسال ها نیرا گرفتند و تا هم تشیمسئول

شود، زنان حق ندارند از انواع  یخالصه م یاست، حجاب فقط در روسر یرجو میفرقه که کامالً تحت کنترل مر نیمناسبات ا در

قرمز و  یها یروسر یممنوع بود و حت هیبق "یسبز، قرمز، خاک" روسری جز و کنند استفاده …کاله و ایپوشش مثل شال  گرید

 یخاک ایقرمز  یخلق روسر نیمجاهد یغیخواست خارج از مراسم تبل یم یو اگر کس دخاص مجاز بو یتنها در محل ها زین یخاک

سال که در  ۸۰جنس پارچه لباس خود را ندارند!. من به مدت  یحق انتخاب رنگ لباس و حت یشد. زنان حت یم خیبپوشد، توب

 سبز استفاده کنم. یرفرقه مخرب بوده ام فقط مجاز بودم از فرم سبز رنگ با جنس زبر و روس نیا التیتشک

و  یرابطه با شگفت نیفرقه در ا نیمسئول یحاکم بود. وقت زیکه فقط زنان حضور داشتند ن ییدر مکان ها یحت یاجبار حجاب

در آن  یمرد چیخودشان که ه یدر سالن غذاخور اینشست کامالً زنانه و  کیچرا زنان در "شدند که:  یتناقضات زنان رو به رو م
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 یرجو میمر نیفرقه با استناد به صحبت ها و فرام نیمسئول "داشته باشند؟ یسر کنند و حجاب اجبار یروسر دیکند با یتردد نم

 گفتند: یم

که مردان  ییها در مکان یحت یروسر دنیاست و زنان ملزم به پوش بخشیو ارتش آزاد نیسازمان مجاهد یفرم رسم یروسر"

 "حضور ندارند هستند.!!!

داغ تابستان عراق  یاستفاده از کرم ضد آفتاب در هوا یکردن ندارند و حت شیگونه آرا چیزنان حق ه ،یرجو میمر التیتشک در

 ممنوع بود. دیرس یدرجه هم م ۵5 یکه گرما به باال

 یافراد نیچن یبرا "گید"نشست موسوم به  یرا به دنبال داشت که گاه به برگزار هیمؤاخذه، تهمت و تنب نهیزنان جلو آ رفتن

زنان را از آن محروم کرده  ،یرجو میاست، اما مر یفرد یها یحقوق و آزاد یها هیاز پا یکار نیکه چن ی. در حالدیانجام یم

 یغرب یها تیها، مالقات با شخص یداند در سخنران یکه صالح م یاست به هرشکل ازخودش که مج یاستثنابه  ؛است )البته

 (انجام دهد تا مدرن جلوه کند!. ییبایز یکند و عمل ها شیلباس رنگارنگ بپوشد، آرا

جلسه مردان را اداره  دیکه بتوان نیا یو برا دیدر برابر مردان احساس ضعف نشان بده دینبا"گفت:  یبه ما بانوان م یرجو میمر

 التی. مردان تشکدیکن یصحبت م دیگوسفند دار یسر کیبا  دیتصور کن دیشما با دیآن ها تزلزل نداشته باش یاز نگاه ها د،یکن

 یو هرگز محبت و عاطفه ا دیآن ها نداشته باش یو ترحم برا یو هرگز احساس دلسوز دیاوریبه حساب ب یوحش یها نهیرا نر

بر مردان  یکنترل نیچن میکه بتوان نیا ی. برادیرحم باش یدر برخورد با آن ها خشن و ب دیو با د،ینسبت به آن ها از خود نشان نده

چه در سازمان و چه خارج سازمان در کل  م،ینثار مردان کن اطفهگونه عشق و ع چیه دیبه طور مطلق نبا م،یداشته باش التیتشک

 ".مینثار کن یمسعود رجو یعنیمان  یدتیو عاطفه خود را به رهبر عق تمام عشق دیجهان!، و با

بگذارد،  یتک قرار دارد نشستِ یو تیکه تحت مسئول یبا مرد دینبا یزن چیبود که ه نیا میمر کیدئولوژیاز ضوابط انقالب ا یکی

 انیاز آقا یکیاگر  یرا نداشتم. حت یکار نیشده بودم اجازه چن یمعرف "ونیاتوبوس و کام کانیفرمانده "لذا من که به عنوان 

کار  نیا رد،یخواست به اتاق کار من مراجعه کند و پاسخ سؤالش را بگ یداشت و م یارمن مشکل و تضاد ک تیتحت مسئول

 به او بدهم. یداشت جواب یتحت مسئولم که سؤال ییفرمانده مجاز نبودم در مراجعه سرپا کیبه عنوان  یممنوع بود. من حت

مورد  تمیمردان تحت مسئول ییسرپا ایو  یبه مراجعات تک ییفرمانده باالتر مرا به اتاق کارش صدا زد و به خاطر پاسخ گو بارها

فرمانده اختصاص داده بودند و  ۸اتاق کار را به  کی الت،یدر تشک یتک ینشست ها یریاز شکل گ یریجلوگ یانتقاد قرار داد. برا

 یمناسبات کار کیضابطه با  نیبرگزار شود. ا یزمان بند کیفرمانده، در  ۸ ینشست ها برا ساعتکرده بودند که  میتنظ یطور

 نیدر ا ضیبودند و من چون تبع یضابطه مستثن نیفعال باشد سازگار نبود. البته فرماندهان باال از ا یستیکه با یجد یو تخصص

 غیت ریخاطر مستمر ز نیکردم و به هم یرا اجرا نم ضابطه نیا الت،یروشنفکر درون تشک کیبه عنوان  دم،ید یرابطه را م

 بودم. التیتشک
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 یرجو میزنان توسط مر هیخشونت عل انیاز قربان یکیاما من خود  د،یگو یزنان م هیشرمانه از منع خشونت عل یب یرجو میمر

سازمان، مرا  یالتیمعاون تشککار  که به دستور فائزه محبت یمن اعمال شد از جمله روز یرو یادیز یهستم!. شکنجه ها

شب تا سحر )در ماه رمضان(  3و به جلسه نشست فائزه بردند و از  ندندکشا یم نیزم یو فشار رو یکشان کشان با فحاش

در خوابگاه حق  یماریو شکنجه از من تعهد نامه گرفتند که در زمان ب دیکردند و سرانجام با تهد یو روح یکیزیشکنجه ف

 یو مطلب جداگانه واگذارم گریدگذرم و به وقت  یشدن مطلب درم یطوالن لیشکنجه ها و فشارها به دل هیاز بقاستراحت ندارم. )

 کنم(.

 کنم: یبه چند نمونه اشاره م ریهتک حرمت قرار گرفتند که در ز ایمورد شکنجه و  یاریجز من، بانوان بس به

به او اجازه استراحت در  یو مجبور بود از قرص استفاده کند ول دیکش یزجر م یماری( از بیرهبر یشورا دیزاده )کاند یقل هیانس

 یخوابگاه برا"و با فحش و اجبار او را به محل کار بردند و گفتند:  ختندیبر سر او ر شگاهیدادند و بارها در آسا یخوابگاه نم

تو از  دنیبر تاًیو نها یقطع تو از رهبر باعث نیو ا یکن یاستراحت تو ممنوع و حرام است چون به همسر و فرزندان خود فکر م

بود را از او  التیبه همسرش که در تشک دنیرس دیخانم عمل زنان انجام دادند تا ام نیا یسرانجام بر رو "شود. یم التیتشک

 …است یزن طوالن نیا ی. داستان شکنجه هارندیبگ

بار در  کیکرده بودند.  زولهیکه نسبت به مناسبات داشت ا یاعتراضات لی( را به دلنیمجاهد یرهبر ی)عضو شورا یفقه سرور

از  نیا"گفت:  دمیاز چشمانش کاسه خون شده است، علت را که پرس یکیصورتش ورم کرده و  دمید یبا شگفت یسالن غذاخور

ند. شکنجه چشم او را مضروب کرده ا ،به او حمله و با مشت یرهبر یمتوجه شدم در نشست شورا "است! میالطاف خواهر مر

 یاز شکنجه ها یمن اطالع کمتر ،ما نبود یکانی قسمتِ که در نیا لیخانم فراوان است به دل نیا یاعمال شده بر رو یها

اعتراض به  لیبه دل ندبود یرهبر یکه از شورا یفتحعل نویو م یموسو یچون مهر یگردی زنان …را دارم یاعمال شده بر و

کشته  گرید یو روش ها انوریو سرانجام با س اریبس یبا اعمال شکنجه ها ،یمسعود رجو یو تجاوزها یجنس ،یمناسبات فرقه ا

 شدند.
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اعتراض داشت بارها به  زانهیو مناسبات زن ست یتیجنس کیکه نسبت به تفک نیا لیبه دل یبه نام مرجان اکبر یجوان دختر

 نیدر اثر هم یگردی زنان …کرد یاز شدت فشار با خوردن قرص خودکش یبردند، و یهتک حرمت و شکنجه روح ینشست ها

 شدند. یو روان یروح یمارهایفشارها دچار ب

 دیرا حذف کرد و نام جد یرهبر یدر مورد زنان، نام شورا اتشیو جنا یافشاگر فرقه اش از به در بردن خود و یبرا یرجو میمر

و جهان  رانیها و اسم عوض کردن ها هرگز کارشناسان امور فرقه ها و مردم آگاه ا وهیش نیرا بر آن نهاد، البته ا یمرکز یشورا

 نخواهد داد. بیرا فر

به  گرید یطرح انتقال زنان و مردان به قرارگاه نظام یرجو میباز هم مر رانا،یت - یاکنون در کشور آلبان ژهیبه و یرجو یفرقه  در

 طیمح نیزنان در ا ژهیآورد که حداقل حقوق انسان ها به و یان( را به اجرا درمزنان و مرد نیرغم مخالفت ا ی)عل 9نام اشرف 

 شده است. زهیرشود و خشونت تئو ینقض م

روند  یکند که از طرف جادیو بدون ارتباط با جهان خارج ا زولهیا یطیمح یدر کشور آلبان زیبار ن نیقصد دارد ا یرجو میمر

از  یشتریداشت را دوباره و با شدت ب انیجر یالیدر کشور عراق در استان د "۶اشرف "را مانند آنچه در  روهاین یمغز یشستشو

با شدت گذشته  زین 9اش را در اشرف  انهیگرا  اعضا، مناسبات فرقه یکیزیرفت و آمد ف دنبا محدود کر یو از طرف رد،یسر بگ

 .ردیفرقه را در کنترل کامل خود بگ یو ذهن یکیزیف یدر چنبره  ریاس یروهاین شتریبرقرار کند و هر چه ب

 

 

 .را محکوم کردند 3فرزندانشان به کمپ اشرف  یانتقال اجبار یخوزستان یخانواده ها
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نامه ارسالی خانواده صدیق به فرزند اسیرشان در 

 فرقه رجوی

 

  6969آذر  66 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 یاسمه تعالب

 ی. ما هم شکر خدا همگیدر پناه حق خوب و سالم باش دوارمیسالم محمد رضا جان حالت چطوره؟ ام 

همه  نیا ایتو چطور؟ آ م،یهست ادتیبه  شهیدهد. ما که هم یو نبودنت عذابمان م ی. فقط رنج دورمیخوب

به ما  چیگذرد ه یم ردکه دا یشب و روز نی؟ تمام ااستنبرده  ادتیاز خانه و خانواده، ما را از  یسال دور

دارد چه کار  ایکه خدا میکن یخانواده در همه حال و همه وقت به تو فکر م یاعضا عیما که جم ؟یکن یفکر م

 می. با تمام وجود دوستت دارهیخال یلیجات خ یسرحاله؟ خالصه داداش ،سالمه ؟ی استکند؟ چه جور یم

 ی هیگر یو از خوشحال میریام شود و تو را در آغوش بگتم یفراق و دور نیهرچه زودتر ا میکن یآرزو م

 !میکن یشاد

 کنم انشاءهلل به دستت برسد. ینامه از طرف پدر، مادر، برادران و خواهرانت نوشته شده است. آرزو م نیا
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 …قصدی خانواده …تو  یشگیهم دوستدار

 یلیاسماعدیحجت سدیس :نوشته

  

 6969 ورشهری 59 –نجات مرکز  انجمن

 دارند؟ یها چه عیب فرقه

که چشم انتظار دیدار  دینیب یسرگردان را م یاز خانواده ها ی... انبوه

مجاهدین گرفتار آمده اند.  یفرزندان خود هستند که در چنگ فرقه 

که سالیان سال است نه تنها آن ها را ندیده اند بلکه  هیچ  یفرزندان

 نمجاهدی یاز مرده و یا زنده بودنشان هم ندارند. تشکیالت فرقه ا یاطالع

تمام مانع از دیدار خانواده ها با جگرگوشه هایشان در  یرحم یبا شقاوت و ب

ها به  شود و البته این ممانعت ها  کامالً قابل فهم است. آن یاین فرقه م

 یتواند بر رو یم یثیرات شگرفأدانند که این دیدارها چه ت یم یخوب

 خطرناک برهاند.  یفرقه گذاشته و آن ها را از دست این فرقه  یاعضا

 یتوحید یطبقه  یب یجامعه  یمردم پسند و تحقق قسط و عدل و دادن وعده  یبودند که با شعارها یهمان کسان مجاهدین

 یاعضا ؛یفکر یبازساز یپیچیده  یاز جوانان این مرز و بوم را به درون این فرقه کشاندند و تا توانستند با روش ها یخیل یپا

خود نهایت  یتحقق اهداف شوم فرقه ا یقرن حاضر قرار دادند تا بتوانند از آن ها در راستا یخود را تحت شدیدترین استثمار ذهن

 استفاده را ببرند.

این  یاین فرقه ط یمطامع رهبر یکه تاکنون در راستا یاز کسان یایدئولوژیک این فرقه، جدا یخط ورشکستگ یحال در انتها و

زده و یا توسط مزدوران شکنجه گر  یکه در مخالفت با این فرقه دست به خودکش یمدت جانشان را از دست داده اند و یا کسان

هستند  یشده ا یگناه و مغزشوی یب یانسان ها یمانده، مشت یکه به جا یچیزاند،  اختهمجاهدین جان  ب یفرقه و در زندان ها

 یسازمان ها یدارند که باید از سو یو اجتماع یانسان یها یرسیدگ ینیاز به انبوهاز چنگ این فرقه آزاد شوند،  یکه اگر روز

  قرار گیرند. یو روان یروح یربط تحت پوشش درمان ها یذ

رسیدن به  یو استفاده از سالح در راستا ی، دشمن تراش یدائم ینیتنش آفر ،یو جنگ طلب یشورشگر ،یطلب یهژمون ،یدوگانگ

 یو انگ و مارک زدن به این و آن، ترور شخصیت مخالفین و فرار از صلح و آرامش و همزیست یافراط یها یهدف، فرافکن
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ه تصور این فرقه بدون این خصایص تقریباً غیر ک یاست. به نحو مجاهدین یها و خصلت ها یمسالمت آمیز، از جمله ویژگ

 ممکن است. 

ممکن بوده اند و همیشه  در ایران به هر قیمت یبه دست گرفتن قدرت سیاس یدر تالش برا یهمیشه و از فاز سیاس مجاهدین

 بیان پنهان کرده اند. یو آزاد یمثل دموکراس یشعارهای یاهداف شوم خود را در پس پرده 

ایران معتقد نبودند و شاید در ایرانِ آن روز، این حرف زیاد قابل فهم  یسیاس یهرگز به مبارزات پارلمانتاریسم در پهنه  مجاهدین

شود فهمید که آن ها  یم یبه خوب 6925اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقالب سال  ینداشت، ول ینبود و جایگاه

 اهداف خود را پیش ببرند. ،یو خون و خونریز بحرانکردند با ایجاد  یهمیشه تالش م

مجاهدین زیاد دوام نیاورد و  یها یدقیقاً به دلیل همین بحران آفرین 6925بعد از انقالب سال  یسال ها یط یباز سیاس یفضا

ن تحمیل ایرا یرقم خورد و مجاهدین خشونت را به جامعه  یخواهانه و مشروع مردم ایران در مسیر دیگر یآزاد یخواسته ها

مجاهدین نیز  یبود که حت ییتحقق شعارها یپارلمانتاریسم بهترین گزینه برا یمبارزه  ن،سیاست ایرا یکردند. چرا که در پهنه 

به هر قیمت، باعث شد  یغلط از شرایط جامعه و به دست گرفتن قدرت سیاس یبه دلیل تحلیل ها یدادند، ول یآن را سر م

را فراهم  یتر انقالب دوم قیتحقق اهداف خود به عبارت دق یشنونت کشیدن جامعه زمینه را برامجاهدین با ایجاد تنش و به خ

 سازند. 

 یانبوه 6925قدرت به هر قیمت بوده اند و به همین دلیل هم بود که بعد از انقالب سال  یهمچنان که گفتم شیفته  مجاهدین

 کردند. یمخف یتیم یر خانه هاارتش را به سرقت برده و آن ها را د یسالح از پادگان ها

هرگز نخواهند توانست به حاکمیت برسند پس نیاز به ایجاد  یسالم انتخابات یدانستند که در یک فضا یم یبه خوب مجاهدین

 جامعه را ملتهب کرده و از آن سود جست. یتنش و ایجاد بحران بود تا بشود فضا

 یخیل یگذاشتند.  هرچند در آن زمان برا یمخالفت را با دولت مرکز یبنا 25انقالب سال  یاز همان روز بعد از پیروز مجاهدین

آرمان  انگریاز این مسائل پوشیده بود و مجاهدین را ب یایران... بسیار یروشنفکر و دانشگاه یو طبقه  یاز جوانان پرشور و انقالب

 دانستند. یخود م یها

مسلحانه که  یبا خشونت و ترور و شورشگر یتیهیچ سنخ ران،یا یدر جامعه  یسو رسیدن به دمکرا زیمسالمت آم تحوالت

ایران و انواع  یدموکراتیک اسالم یجمهور ،یو آزاد یمثل دموکراس یمجاهدین پیشتاز آن بوده اند، نداشته  و ندارد. شعارهای

نیز جذب تشکیالت مجاهدین  یان زیادهم داشت و باعث شد جوان یزیاد فدارانپرطمطراق دیگر که در آن زمان طر یشعارها

 یکسب قدرت به هر قیمت هدایت م یسرپوش گذاشتن بر اهداف شوم تشکیالت مجاهدین بود که در راستا یشوند که تنها برا

 شد.
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دیگر  یکردند و از سو یرا علم  م یباز سیاس یداشتند: از یک سو نبودن فضا یدوگانه ا یانقالب  برخوردها یاز فردا مجاهدین

 یجامعه را به سمت خشونت و آن چیز یدولت یکردند با تحریک نیروها یدیدند و تالش م یمیلیشیا در تهران را تدارک م یرژه 

مجاهدین باید از  یاین کار را نیز کردند. و حال بعد از گذشت چهار دهه از تشکیل فرقه  وکه خواست خودشان بود، سوق دهند 

با  یهمکار ،یشناسید که با توپ و تفنگ، ترور، عملیات انتحار یرا در جهان م یو حکومت مردم یسآنها پرسید که کدام دموکرا

 ریز و درشت دیگر محقق شود؟  یسایر کشورها یبرا یدر جنگ هشت ساله و جاسوس یعراق یبا نیروها یدشمن و همراه

   تنها به آن، یبا حاکمیت دیکتاتور یو همکارسه دهه حضور فعال درکشور عراق  یمجاهدین ط یتشکیالت فرقه ا ، بنابراین

ایران وارد آورده است. آن ها با به دست  یجامعه  یرا بر پیکره  یصدمات زیاد "رانیا یاسالم یمبارزه با جمهور"ی بهانه

قدرت ها و با استفاده  یبا برخ ینامشروع و همسوی یو بین الملل یمناسبات منطقه ا یبرختجربه و با وارد شدن در  یآوردن انبوه

جلب  یرا به نفع خود تغییر داده  و پشتیبان سیاس یاز مناسبات بین الملل یکه در اختیار داشتند، توانستند برخ یمنابع مال یاز انبوه

 کنند.

 

 یبزرگ خسارات یبا قدرت ها یدر خاك عراق و همسوی یمجاهدین با بیش از سه دهه حضور فعال نظام 

 :میکن یقابل جبران نیست. ذیالً به مهم ترین آن ها اشاره م یملت ایران به بار آوردند که به سادگ یرا برا

از جوانان  یتوانستند انبوه «یاسالم انقالب»خواهانه و زیر چتر  یآزاد یو با دادن شعارها 6925مجاهدین بعد از انقالب سال  •

 یپیشبرد اهداف سیاس یا به تشکیالت مجاهدین جذب کرده و از آن ها در راستاو . . .  ر یبازار ،یروشنفکر، دانشگاه یاز طبقه 

 را بکنند. دهاستفا تیخود نها یو نظام
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و مردم در این میان کشته  یدولت یاز نیروها یو اعالم جنگ مسلحانه علیه دولت منتخب مردم، انبوه یبا شروع فاز نظام •

 شدند.

که هوادار تشکیالت مجاهدین  یاز جوانان یمسلحانه و به خشونت کشیدن جامعه باعث شدند انبوه یمجاهدین با اعالم مبارزه  •

 شوند. یخود شده و تحت اجبار از کشور فرار یو به دور از خانه و کاشانه  یمخف یآن وارد یک زندگ یبودند و همچنین اعضا

 صدمات جبران ناپذیر به آن ها  بوده و هست.عضویت در مجاهدین معادل پاشیده شدن خانواده ها و وارد آمدن  •

 یبه درست یبین الملل ی، هنوز جامعه مجاهدین در خاک عراق یفرقه  ینظام یعلیرغم گذشت بیش از سه دهه از فعالیت ها •

گیرد، باخبر نشده  یاین فرقه صورت گرفته م یکه در درون و نهانخانه  یفکر یبازساز یو روش ها یانسان یاز ابعاد فاجعه 

 است.

ندارد و  یآن خبر کامل  و مشخص یاز ابعاد گسترده و مافیای یهستند که هنوز کس یهنگفت یمنابع مال یمجاهدین دارا  •

خود قرار داده و به همین دلیل آن ها به  یو مال یسیاس یها یهستند که هنوز این فرقه را تحت پشتیبان یمتأسفانه قدرت های

 برند. یبه دورند و همچنان اهداف خود را پیش م یو ضد فرقه ا یبشر قحقو یون توجهات ارگان هااز کان یراحت

تفكر  ینحوه  ،یفرقه ها به اشكال مختلف بر زندگ :توان گفت که یم بنابراین،

 سازند... یوارد م یجبران ناپذیر یما ضررها یجسم یسالمت یو حت

 "خداوند اشرف"از کتاب  برگرفته

 287 - 290 :یها صفحه

 انیاز عاطفه نادعل میتنظ
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  6969آذر  63 -نجات مرکز زنجان  انجمن 

 در امور پناهندگان سازمان ملل یعال یایساریکل محترم کم ریمد

 سالم: میبا تقد 

 تختیپا رانایگرفتار شده و هم اکنون در ت یدر اسارت گروه رجو یطوالن انیکه سال میهست یزانیعز نِیوالد نجانبانیجناب، ا یعال

به جهت دورکردن فرزندان ما از مرکز  یرجو میکه مر میمطلع شد راًیباشند. اخ یم ایساریاسکان داده شده و تحت نظر کم یآلبان

به  شتریقلعه مانند که ب یرا به کمپ یافراد حاضر در مقر فعل کینزد اریبس ندهیقصد دارد در آ یتباطو ار یشهر، امکانات رفاه

و اظهارات به روز جدا  ینیاست انتقال دهد. با توجه به وجود شواهد ع یشباهت دارد و خارج از محدوده شهر یزندان مخوف

گروه قرار گرفتند تا به زور به  نیاعوامل  یکیزیو ف یروح یافراد حاضر تحت فشارها یفرقه، تمام نیاز ا افتگانیشدگان و نجات 

اعضا به صورت همه جانبه  نیمحکوم و با انتقال ا اًیرا قو یما اقدام سرکردگان فرقه رجو یمنتقل شوند. همگ دیزندان جد نیا

وارد  یانسان یتراژد کیاز وقوع  یریجلوگ یبرا ایساریسازمان ملل و مسئول کم ندهیبه عنوان نما میو تقاضامند میمخالف هست

 .    دییرا مبذول فرما یعمل شده و اقدامات قانون

 احترام میبا تقد                      

 استان زنجان:  یخانواده ها 

 یزروی – یطارمچ گانهی – افشار – کرمی – یمقدی – محبی – قاسمی – یمحمد ابکامی – یصادق
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 !یحناق فرقه ا

 

  6969آذر  69 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

که در سرفصل ها و سر بزنگاه ها، خفه  بیترت نیالعالج دچار است! بد یماریب کی! سال هاست که به یرجو یانحراف فرقه

 یفرقه و رهبران فرصت طلبش را نشناسد، فکر م نیا تیماه یکرده و اگر کس ریگ شیدر گلو یزیچ کی ،ی! انگارردیگ یخون م

 است! "مرده" تیکند فرقه در کل

و  دیزندان جد کیدر فکر درست کردن  ،یرجو تکاریسران باند جنا ،یورود به کشور آلبان یروزها نیروز اخراج از عراق و اول از

 بودند! اریتمام ع

 دید! باروز امکان ندار ییامر در شهر و روشنا نیکنند، ا رویدانستند که اگر بخواهند حفظ ن یم یو بهتر از هر کس یها به خوب آن

 بود! یکیراه چاره و تار کیبه فکر 

 بود! یحل هم فقط و فقط، زندان و زندان ساز راه

را واقع در  رانایت یدر شمال شرق یمنطقه ا کیخود  ییکایکامل با اربابان آمر یاول در هماهنگ یاز همان روزها نیهم یبرا

 را شروع نمودند! یعیوس یکرده و از همان آغاز مقدمات رفتن به آنجا و زندان ساز هیته "منز" یحومه روستا

 مورد اعالم نکردند؟ نیدر ا یسؤال مطرح است که چرا اخبار نیا اآلن

 م؟یخود را بگستران یدور از شهر، بساط فرقه ا یدر نقطه ا میخواه ینگفتند که م ش،یچرا از پ 
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 کار وجود دارد: نیا یبرا لیدل نیچند 

 کنند! یرا، درست منعکس نم عیوقت فرقه ها، اخبار و وقا چیکه، ه نیا -اول

 دارند! ییو انتقال مخالفت ها یزندان ساز نیهمه نفرات، با ا باًیکه، تقر نیا  -دوم

 دهند! یرا نم یکار نیاجازه چن ینحوه کار و انتقال مشکل دارند و به راحت نیبا ا ،یو دولت آلبان ایساریکم ندگانیهم، نما -سوم

! تالش اورندیرا درب شیکنند کمتر صدا یم یروند ! سع یم نیپاب لهیتیطور امور را به اصطالح خودشان، ف نیها، ا یرجو ربازید از

 کار را به سرانجام برسانند! ،یاطالع رسان نیکنند با کمتر یم

 چرا؟

 روشن! لیبه هزار و چند دل 

و اسارت از جانب  یاست! زندان ساز هیقابل توج ریبوده و غ یکار خالف عرف اجتماع نیکارها نقض حقوق بشر است! ا لیقب نیا

 ندارد! یمنطق روشن و قابل دفاع ،ییجا چیفرقه ها در ه

 مرض حناق گرفته است! ،یفرقه رجو نیهم یبرا

امر  نیدهد، به ا یو مجعول را پوشش م یزار خبر جعلمختلف خود که روزانه، ه یها تیاست که در سا لیدال نیخاطر هم به

 شود! یپرداخته نم

 برند! یم شیخود، کار خود را پ انهیسرکوبگرانه و وحش یبا روش ها شهیهم کتاتورها،ید

 خود، چراغ خاموش هستند! یفرقه ا یها، همواره، در مورد روش ها فرقه

و موج مخالفت با  ستین دهیمنتقدان، پوش نیزبیت یوقت از نگاه ها چیدور افتاده، ه یروستا کیفرقه به  ینیعقب نش نیا البته

 است و حتماً در طول زمان، ثمرات خود را خواهد داشت! انیفرقه، از هر سو در جر رونیها در داخل و ب یزندان ساز نیا

خواه،  یسرکوب خود را گسترش دهند، اما جوامع آزاد و محافل آزاد یها وهیتالش کنند که ش دیشا ،یامروز یایها، در دن فرقه

 مهلک و خطرناک را نخواهند داد! یماریب نیا وعیهرگز اجازه ش

 دیفر
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 یدر فرقه رجو شما : پیام فؤاد بصری به اسیران در آلبانی

 دیشو یمتناقض نم

 
  6969آذر  69 -نجات مرکز اراک  انجمن 

 یهمه شما از فرقه رجو یآزاد دیبه ام یمیبر دوستان قد سالم

مان را از ما گرفتند. در  یدوران زندگ نیبهتر میچشمان ما را بستند، چشمانمان را باز کرد میو زنش خورد یاز رجو یعجب رکب 

 یمحتوا یو ب یمن در آورد یتوانست از آن عبور کند و از آن نشست ها ینم یکس ده،یزندان حصار کش کیپادگان اشرف، 

 یکردن ما در جمع توسط سران فرقه! واقعاً چه دوران بد ریتحق یو نشست ها یرجا اتیو عمل یغسل هفتگ یفرقه؛ نشست ها

که  نیخواست سر ما آورد بدون ا یدلش م ییاشرف هر بال یو سرانش در پادگان لعنت یرجو. میپشت سر گذاشت یدر فرقه رجو

 هستند. نیدر جهان قدرتمند تر کردند یکردند فکر م یم ییدر پادگان اشرف خداشود واقعاً  یرجو یمتوجه اعمال ضد بشر یکس

از  یکمک مال چیو ه میگفت ما در عراق مستقل هست یو م دیکش یسن عربده م یباال یعموم یدر نشست ها شهیهم یرجو

 یدروغ بود که بار ما م م؛یکن یم یداریعراق خر رونیهنگفت از ب یها متیرا با ق زاتیتجه یحت میکن ینم افتیدولت عراق در

 .دندیو زنش مثل بادکنک ترک یاربابش صدام، رجو یبعد از سرنگون میدید نهیبه ع ی. ولمیکرد و ما جرأت حرف زدن نداشت

 با شماست! حرفم

 3به نام اشرف  یزندان بزرگتر منتقل کنند، زندان کیشما را به  دینده اجازه

 یمگر آلبان دیکش یم یبه تباه بکارانیو فر انیدروغگو میچون مسعود و مر یموجودات یخودتان را برا لیواقعاً شما به چه دل 

 یم یگاریمثل برده از ما ب یپوشش سرنگون ریکه در عراق بودند ز یزمان د،یریبگ میخود تصم یبرا دیتوان یعراق است که نم

ببرند باز هم  شیخواهند پ یهستند همان خط و خطوط عراق را م یدر حال حاضر در آلبان ختندیر یخودشان م بیو در ج دندیکش
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 یم یشعار سرنگون یقجر در آلبان میمر دیدار فیمالند. مگر شما خواب تشر یم رهیسر خرمن ش یدارند سر شما را با وعده ها

کردند و  یقجر و شوهرش در عراق قُمپُز درم میکه مر یآن زمان  د؟یقجر اعتقاد دار میمر یپوشال ی، واقعاً شما به شعارها دهد

 یفاصله دارند چه غلط رانیبا مرز ا لومتریهستند و پنج هزار ک ینبردند اآلن که در آلبان شیاز پ یکار دندیکش یسر ما عربده م

تا  دیکن یآزاد زندگ را مرتانع یالاقل مابق دیآزاد داشته باش یزندگ کیکه  دیریگ ینم میخودتان تصم یتوانند بکنند چرا برا یم

در تمام  یخود هستند. رجو یفقط به دنبال منافع شخص ستندیشما قائل ن یبرا یکه ارزش دیباش یدر اسارت کسان دیخواه یم یک

قرار بود  یرجوکند.  یریکرد در قبال او موضع گ یجرأت نم یداد و کس یو اساس به خورد ما م هیپا یب یها -لینشست ها تحل

گرفت و پا به فرار  یشد دست زنش را م یم یبحران تیباشد؛ تا در عراق وضع روهایدر کنار ن دیآ شیکه در عراق پ یطیهر شرا

 میجدا شده ا یکه از فرقه رجو یکسان ریکند. من و سا ینم یرونیشده و خودش را ب یتا کنون مخف 5449از سال  گذاشت. یم

 ینم 9بلند اشرف  یوارهای. ددیرا لمس کن یآزاد دیتوان یشما هم م م،یا دهید نهیو به ع میرا لمس کرده ا یو مفهوم آزاد یمعن

 آن روز. دی. به امدیریبگ میاست تصم یشما شود کاف ییتواند مانع جدا

 یبصر فؤاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نامه برادران چشم انتظار

 یخسروشاه یطاهر دیحم یدر فرقه رجو ریبرادر اس

 

  1396آذر  14 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 نام خدا با

 یخسروشاه یطاهر دیحم زمانیبرادر عز خدمت

  دوست  یلیخ میدل تنگ شد دارتید یکه برا نیجهت ا ،یخسرو شاه یطاهر یحاج احد و حاج مهدسالم و احترام برادرانت  با

به شما  میو عالقه مند میاست که ما امکانات دار لیدل نیبه ا ،یریبا ما تماس بگ یدان یکه صالح م قیبه هر طر میدار استدعا

      .مییکمک نما یکه خواست یهر طور

 یخسروشاه یطاهر یحاج مهد - یخسرو شاه یاحد طاهر حاج                   
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 طانیش یاما همپا« حقوق بشر»با نقاب  یزن

 

   6969آذر   66 - انیلیهاب ادیبن -پور   میحامد رح دکتر

و  نیمنافق یستیسرکرده گروه ترور یرجو میبا حضور مر یبشر کنفرانس حقوق  یآستانه روز جهان در

حضور  قهیهر دق یشود برا  یمعلوم م یپارلمان اروپا برگزار شد که به زود ندگانیاز نما یشمار یسخنران

 اند. مانند همکارانشان چند صد دالر گرفته  یرجو میدر کنار مر

کنفرانس اشاره  نیاش در ا   یکم ندارد مدام در سخنران یزیو قساوت در کارنامه خود چ تیکه از جنا یجاست؛ زن نیماجرا ا طنز

بشر در آنجا ذبح  نقطه در جهان باشد که حقوق  کیاگر است که  یدر حال نیداشت. ا رانیبشر توسط ا  پا گذاشتن حقوق ریبه ز

 یپا به پا یداعش پشت نقاب ظاهراً اسالم یستیکه مانند گروه ترور یرجو میمر است. نیفقمنا یستیشود، سازمان ترور  یم

که  یا  یخود، از هر الب هیانداخته تا با بزک کردن چهره کر انیخود را به جر تیخاص  یروزها گروه ب نیدارد ا  یقدم بر م طانیش

در منطقه  یستیترور یها  گروه گریگروه با د نیا یهمکار یحت د،استفاده کن رانیا یاسالم یجمهور یها  استیس هیتواند عل  یم

 کند.  یرا کامل م نیمنافق اتیاست که جنا یاز موضوعات یثبات یآشوب و ب یبرا

مبارزه  یبرا یگاهیخط مقاومت و پا بانیپشت هیعراق و سور یها ند که نظام دارند اما معتقد« حقوق بشر» یگرچه ادعا نیمنافق

مانند داعش،  یستیترور ییها  با گروهک یدر تالش بودند تا با همکار یا  باشند لذا به شکل گسترده  یم یستیونیصه میبا رژ

توسط  افتهیدهد که اسناد انتشار   یم« حقوق بشر»شعار  یدر حال یرجو میکنند. مر یبانیرا پشت یا  و طائفه یمذهب یها - جنگ

مردم مناطق  هیانجام شده عل یها و کشتارها  در قتل عام نیمنافق یستیکند که گروهک ترور  یم دیتأک یخبر یها  -گاهیپا

با معارضان  ،یرجو میمر یشاهد نامه نگار یتازگ هب یکشور دست داشته است. حت نیبحران حاکم بر ا یط زین هیمختلف سور

 یسال گذشته برا۶۵ یها  یرغم شعارها و فضاساز ی)عل نیگروهک منافق یفعال بودن شاخه نظام انگریکه ب میبود هیدولت سور

 ارضانمذاکره کننده مع أتیه سییر ،«یرینصر حر»نامه  نیدر ا ی. رجومیباش  ی( میستیترور یها  خروج از فهرست گروه

 یدولت قانون هیخود عل یها  خواسته تا به تالش یخطاب کرده و از و« مقاومت ضد دولت بشار اسدگروه  سییر»را با نام  یسور

 اسد ادامه دهد.

 یاز حداقل حقوق انسان نیمثال زنان در سازمان منافق یباشد. برا  یم زیفاجعه آم زین نیمنافق یدرون سازمان یحقوق بشر کارنامه

و... محروم  یو سرگرم حیخانواده، حق انتخاب لباس و رنگ، حق مطالعه آزاد، حق تفر لیمانند: حق مادر شدن، حق ازدواج و تشک

در سازمان  یحق چیشما ه»گفته بود:  التشیخطاب به زنان تشک یرجو میسابق سازمان، مر یاز اعضا یاریبودند. به گفته بس

 !!.«دیرا دار ید رجومن و مسعو یجانبه و خالصانه جسم و روح خود برا کی یفقط حق فدا دیمن ندار
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خود هم  یظاهر تیداد که به وضع  یاجازه نم یسو به زنان گروهک حت کیزند که از   یدم از حقوق بشر م یدر حال یرجو میمر

  یدم از حقوق بشر م یدر حال یرجو میمرکند!   یزن و مرد م یو برابر یکنند، اما در کنفرانس حقوق بشر سخن از آزاد یدگیرس

  یبار مالقات کنند، اما در سخنران کی یبتوانند فرزندان خود را هفته ا یداد که حت ینم ازهاج نیزند که به زنان گروهک منافق

و مسخره، خود را  یتکرار یشو کیبا  ییبا چه رو یرجو میمر یکند! به راست  یجامعه م ندهیخود صحبت از نقش زن در آ یها

و  هیتواند چهره کر  یها م شینما نیبا ا ایآ کند؟  یم یانبه نام حقوق بشر سخنر یکرده و در کنفرانس یزنان جهان معرف یحام

 اش را پاک کند؟  یستیخون آلود خود و گروهک ترور

 

 یکرده است. ماجرا یاز خودش هم استفاده ابزار یحت یرجو میدهد. چرا که مر  یم یمنف یسؤال قاطعانه جواب نیبه ا خیتار

 تیدهد واقع  یباالتر، نشان م یبه پست سازمان دنیرس یو نا متعارف از شوهر اول خود و به عقد مسعود درآمدن برا بیطالق عج

 متفاوت است. میشنو  یم یرجو میاز مر ظاهردرست صد و هشتاد درجه با آنچه در 
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  6969آذر  66 - النینجات مرکز گ انجمن

 نیدر ح 353به شماره شناسنامه  6900/  66/  55متولد  یپورحسن و زهرا توسل یفرزند عل یخیپورحسن کو لیاسماع

در منطقه مهران به اسارت دشمن  6995خرداد  53مورخه  یخرابکارانه مشترک صدام و رجو اتیدر عمل یخدمت مقدس سرباز

 شد. تیهدا دهاسارتگاه اشرف مضمحل ش یدرآمد و به اردوگاه کار اجبا

ها در عراق به عنوان ستون پنجم دشمن مردم  یرجو تیو مشخصاً فعال یاسیس لیاز مسا یپورحسن که درک شفاف لیاسماع

اش را به بطالت گذراند و به  یاساس جوان ،یرجو ییایماف التیو کنترل ذهن در تشک ییاسارت و مغزشو ینداشت به اقتضا رانیا

 یآلبان یرانایدر ت دیکرده باشد؛ تلف و تباه نمود و هم اکنون در اسارتگاه مقر مف بشآن که بخواهد و انتخا یکلمه ب قیدق یمعنا

 گرفتاراست.
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در پانزده سال گذشته از  یبرادرش از چنگال رجو یبه آزاد یابیتپورحسن به منظور دس یمرتض یاست که آقا حیبه توض الزم

که بتواند برادر  دیدر مقابل اشرف مضمحل شده به تحصن نشست شا ادینکرد و بارها و بارها با مشقات ز غیدر یکوشش چیه

 کند. تشیهدا یزندگ یرا در آغوش بفشارد و به سو رشیاس

خاطر دارم که  نانیکه از برادرم دارم اطم یبه واسطه شناخت"گفت:  النیبا مسئول انجمن نجات گ داریپورحسن در د یآقا

 یمختلف از جمله تعهدنامه سراب سرنگون یها با ترفندها یها را نخواهد خورد. رجو یرجو بیبار فر گرید زمیعز لیاسماع

را در  شانینه چندان دور ا یا ندهیدر آ میکه بتوان میدواریند و امنخواهند توانست برادر دلبندم را کماکان در اسارت خود داشته باش

 ".مینیکانون پر مهر خانواده بب

حول تعهد نامه به  النیپورحسن در دفتر انجمن نجات گ یمرتض یآقا یمیپوراحمد ضمن استقبال از حضور گرم و صم یآقا

تا آنان را روانه  ردینگون بخت امضا بگ یخواهد از اعضا یو ضرب و زور م یالتیکه با فشار تشک یفرقه رجو یاصطالح سرنگون

دادند و خانواده محترم  یمبسوط حاتیقرار دارد بکند؛ توض رانایدور از شهر ت لومتریک 54حدود  یزیکه چ 9اسارتگاه اشرف 

 رفت.مناسب تبادل نظر صورت گ یحول راهکارها ن؛یماب یپورحسن را به اشراف رساندند و در ادامه مالقات ف
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 یسراب آزاد و پنج سال در ستیب 85تا آذر  60از آذر 

 

  6969آذر  54 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 یزندگ هی. سرمایو پنج سال عمر و جوان ستیب نیریخاطره است، خاطرات تلخ و ش ییایکننده دن یتداع میبرا شهیآذر ماه هم ۸۹

لحظات آن  یو شور و نه شعور به سرعت باد تلف شد اگر چه برخ یو نه منطق یو انتخاب احساس یریگ میلحظه تصم کیدر 

 از صد سال بر من گذشت. شیب

پا به خاک پاکستان  رانیمختلف ا یدر شهرها و روستاها یو در به در یسال آوارگ ۵بعد از  ۱۵آذر ماه سال  ستیب 9394 ساعت

نوار  یکوهستان ریافتادم چهار روز بود که مس نیزم یدرد کمر رو از…یزییسوزناک پا یصبح و سرما شیگذاشتم در گرگ و م

در خود  یبیشور و شعف عج یجسم یرغم خستگ یکرده بودم عل یط ادهیبه پاکستان را سوار بر شتر و گاها پ رانیا یمرز

و  یو خوشبخت یعدالت اجتماع ،یکه تبلور آزاد یسازمان ؛یو آرمان ییایکردم. شوق وصل مجدد به سازمان رؤ یاحساس م

 یبودم برا دهیروز بود که نخواب هانداختم کامالً متورم شده بود چهار شبان میبه پاها یآمد. نگاه یخلقم به حساب م یبهروز

تا آن روز که به  یخاطرات از دوران کودک یبا هزاران خاطره تمام یپدر نیانداختم. سرزم رانیبه مرز و خاک ا یبار نگاه نیآخر

 گذشت. دگانمیکردم. به سرعت از مقابل د یناچار خاک وطن را ترک م
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اول انقالب و بعد از  یسال ها یاهویانقالب در دانشکده نفت آبادان با سازمان آشنا شدم. در ه یروزیسال بعد از پ کی ۵۲ سال

داد، روز  یرا م یروشن و تابناک یروزها دیرانِ خجسته، نوشده بود و بها دهیدر وطن دم یآزاد مینس یکتاتوریاختناق و د انیسال

 .یتیو جنس یمذهب ،یاستثمار و ستم مضاعف، قوم یو زحمتکشان و نف انکارگر یمحقق شدن آرمان ها

 یانقالب پا به عرصه فضا دیو هزاران شه هیگذاران اول نانیبر خون، رنج و شکنجه رهبران و ب هیخلق با تک نیسازمان مجاهد 

 یو دانشگاه بود. با توجه به فرهنگ اسالم رستانیکرده در دب لیاز قشرجوان و تحص رویجامعه گذاشت و به دنبال جذب ن یاسیس

و  یو مذهب تحت پوشش اسالم مترق ستیاز مارکس یکرد که با به وجود آوردن التقاط تالش یمسعود رجو ران،یمردم ا تیاکثر

 ،یآزاد ن،یمستضعف تیحاکم یدیطبقه توح یجامعه ب یمذهب و طرح شعارها یمارضد استث یبر جذبه ها دیو تأک کیدمکرات

 یبود که در جو فضا نیفراهم سازد. چن اقشر جوان ر تیجذب اکثر یبرا یبستر مناسب یالستیزنان و مبارزه ضد امپر یآزاد

سازمان قرار گرفتم. به مرور زمان  نیرایتحت تأث یاسیو س یاجتماع یسن و اوج ناپختگ یزده آن سال ها و بنا به مقتضا جانیه

لحظه  گریبودم د افتهیکودکانه و صادقانه خود بهشت موعود را  یایدر دن دیمن گرد یخلق کعبه آمال و آرزوها نیسازمان مجاهد

و  شناختم. غرق دوران ینم یو تشنگ ینکردم از آن لحظه خون و نفسم با سازمان گره خورد و شب و روز و گرسنگ دیترد یا

طرف  کیکور و قتل مردم از  یآرام شهرها را درهم شکست موج ترورها یانفجار بمب ها فضا بیخود بودم مه یساختگ یایدن

 از بروز خشونت در جامعه بود. یحاک گریو اعدام هواداران از طرف د

مسائل را نداشتم  لیو تحل هیقدرت تجز ستمینگر یو منگ به حوادث اطراف م جینقطه آغاز شد. گ نیمن از هم یمخف یزندگ

به  دیبا گریبار د کی یتوانستم باور کنم که در بهار آزاد یگذشت نم یمردم م یبود و فقط دو سال از انقالب نوپا ۱۹خرداد ۰۹

به  یانقالب مسعود رجو لی. از همان اوارقم زده بود مانیبرا یبود که رجو یسرنوشت نی. به هر حال ااورمیب یرو یمخف یزندگ

و اصالت دادن به منافع و  یقدرت پرست ،یکشور رقم زده بود. جاه طلب یاسیرا در صحنه س یدوگانه ا استیعنوان رهبر سازمان س

انقالب  یکمتر از رهبر یزیدانست وبه چ یخود را مالک انقالب ماو  به هدف. دنیرس یبرا یا لهیهر وس هینظرات خود و توج

توسط مردم  یرساند که به درست یآن ها او را به نقطه ا یه اش با دولت برآمده از انقالب و رهبردوگان کردیرو  داد. ینم تیرضا

 یسالح و آموزش نظام یبا جمع آور دروندر  یداد ول یکه در ظاهر خود را همگام با انقالب نشان م یدر حال ردیمنافق لقب گ

را  یدوگانگ نیا یجوان و پر احساس سازمان در مقاطع یعنوان کادرها. ما به دیکش ینظام نوپا نقشه م یسرنگون یبرا ایشیلیم

 یدوران قدرت انتخاب را از ما و من م نیخاص ا یها یو ناپختگ یشور و احساس و عواطف جوان یول میکرد یاحساس م

 گرفت.

 یاسیس یاحزاب و سازمان ها یکرد که تمام یم جابیانقالب ا یروزیاول پ یدر سال ها یاسیکه درک و منطق س یحال در

خلق در مقابل دشمن  یکپارچگیخود به سود وحدت و  یمصالح مردم و انقالب را اصل قرار داده و از منافع تنگ نظرانه گروه

با  و به خصوص دولت مرحوم بازرگان و اثبات خود بود. تیحاکم یها ناحج گرید یبه دنبال نف یبگذرند مسعود رجو یاصل

آن ها را با  یریدرگ نهیکرد زم یاحساسات و عواطف پاک نسل جوان آن ها را در هر تجمع به کار گرفته و تالش مسوءاستفاده از 

 کایبه امر یبه سازش و وابستگ کومتح نیچپ روانه و متهم کردن مسئول یفراهم سازد. طرح شعارها یانقالب یروهایمردم و ن

در گنبد و ترکمن و کردستان و خوزستان و سرانجام  یطلب هیتجر یاز حرکت ها تیطرح انحالل ارتش و اعدام سران آن حما
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به  ایو  یدوگانگ نیاز ا یقرار گرفته بود بخش یکه کشور مورد تجاوز دشمن بعث یطیدر شرا یداخل یدامن زدن به آشوب ها

 سازمان بود.  نیشعار تا عمل ا یاز دوگانگ ینفاق ناش یمردم رییتعب

 یبرخوردار بود عمالً سند نابود یاجتماع عیوس گاهیانقالب که از پا یدولت نوپا هیبا اعالم جنگ مسلحانه عل ۱۹خراد سال  ۰۹در

اعضا  گریمن و د یاز طرف رجو یستیترور ینظام اتیبه دنبال شروع عمل یاجتماع یسازمانش را امضا کرد. با بسته شدن فضا

و در به  یفراهم نشده بود دچار آوارگ مانیشدن از طرف رهبران سازمان برا یمخفاستقرار و  یراب یگونه آماده ساز چیکه عمالً ه

ها و کوه و جنگل آواره شدند چه شب  ابانیشدن در خ ریاز دستگ یریحفظ جان خود و جلوگ یپناه برا یصدها عضو ب میشد یدر

و اعدام  ریدستگ یاریشهرها شب را به صبح نرساندند بس رافاط یها ابانیکه در سرما و گرما در پارک ها، قبرستان ها، ب یها

نبود پروژه  یو خلق قهرمان خبر یتوده ا یها تیخارج شدند. از حما رانیجان را به دست گرفته و از ا یادیشدند و تعداد ز

و جارو  دیاز هم فروپاش دممر یهمکار ایماهه آن خبر داده بود عمدتاً توسط و  ۱ یروزیو پ تیاز موفق یمسلحانه که رجو اتیعمل

گناه، در به در و  یپناه، ب یکه صدها عضو و هوادار ب یدر حال ختندیگر رانیرهبران به دنبال او از ا گرانیو د شیشاپیپ یشد رجو

و اعتماد  دیبه ام انتیخدر حق اعضا بود.  یرجو انتیخ نیاول نیآواره در شهر و روستا به دنبال سرنوشت مبهم خود بودند. ا

 نسل. کی

 

 ندهیرا تنها نما یخلق که رجو شیو آسا یو بهروز یو اعتماد خود را صادقانه و در توهم خوشبخت دینسل برآمده از انقالب تمام ام

گذشت، از کانون گرم خانواده جدا شد تا به باور آن روز خود  یدانست گذاشت، از درس و کالس و دانشگاه و منافع فرد یآن ها م

 نکرد. غیدر یاز شکستن قلک پس انداز دوران کودک یراه حت نیبپردازد و در ا اریتمام ع یادر محضر خدا و خلق به فد

ها اغلب  یریگ میمدو عنصر متضاد در سرشت انسان ها هستند که در تص نیاعتقاد دارند عشق و ک یعلوم روانشناس دانشمندان

هستند. نسل ما  نیخورند با اصالت تر یانسان ها گره م قیکه با عواطف عم یآرمان یکنند. عشق ها یم یرا باز ینقش اساس
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که در گام  ییعاشق ها م،یبود یآرمان یبعد از آن گره خورد عاشق ها یاسیکه سرنوشت مان با انقالب و حوادث س  ۵۵نسل یعنی

گره زد و به  یرا به رجو شیبلکه صداقت کودکانه محض همه زندگ ریکه نه از سر تقص ی. نسلمیخود شد یآرمان ها یبعد قربان

که به  دمیبلوچ د یبه اتفاق دو همراه قاچاقچ نیابدو ک کی. به خود که آمدم خود را در داخل دیاشتباه او را معلم نسل خود نام

در کوه و  ییمایمفرط چهار شبانه روز راه پ یپا و خستگ یداشتم درد زخم ها متناقض ی. احساسمیدر حرکت بود تهیسمت کو

 یمرغم تما یعل ییایمجدد به سازمان رو وستنیو حفظ جان و پ یریاز دستگ زیسو و آرامش و شوق و شور گر کیدشت از 

 که به عملکرد سازمان داشتم. یتناقصات و ابهامات

که از صحنه  نیاز مسئول یاز جمله تعداد دمیاز دوستان سابق را د یلیخ دمیپاکستان که رس تهیسازمان در شهر کو یاله گاهیپا به

از لحظات تلخ  یکیشدند.  یم گاهیپا نیاز مرز وارد پاکستان و ا یادیبودند. روزانه تعداد ز ختهیگر گرانیاز د شیجنگ مسلحانه پ

 به پاکستان بود. رویجذب مجدد و اعزام ن یبرا رانیشده به داخل ااز زندان رها  یاز اعضا یتعداد مجدداعزام  امیا نیمن در ا

پاکستان بود گفتم به نظرم  التیکه مسئول تشک میبا اسم مستعار رح یریبه اصغر زمان وز یانسان تیاساس احساس مسئول بر

آن ها  یریدرست نباشد و منجر به دستگ یاطالعات نیمأمور یو سرخ بودن برا یافراد با توجه به شناخته شدگ نیاعزام مجدد ا

 ستیماهدف ن یفرو برد آنجا که گفت حفظ جان اعضا برا یبیمرا در تفکرعج ستانپاک التیمسئول تشک میشود. پاسخ رح یم

 د؟؟یزنده ا یلحظه هم اضاف نیاست شما تا هم یخط و خطوط رهبر شبردیهدف پ

اول  یدر همان روزها یخودشان فرستادند که همگ یاز زندان به شهرها آزاد شده یجذب اعضا یبرا کینفرات را به عنوان پ 

 نیو توسط مسئول میدیاز فرودگاه پاکستان به عراق و بغداد رس یجعل یاعدام شدند. چند روز بعد با پاسپورت ها یو برخ ریدستگ

شد  انیع میسازمان برا یواقع تیبود که ماه ی. اشرف مکانمیدیرس عیروز بعد به پادگان بد یادر بغداد و فرد یگاهیسازمان به پا

نبود.  یخبر هیاول یاز آن آرمان ها دیرس یوارونه به نظر م زیهمه چ دمیرس یآرمان نیبه انتقام و ک یاز عشق آرمان قتیو در حق

شده بود. چند روز بعد از ورودمان به قرارگاه موسوم  یقربان میمسعود و مر یهمه و همه به پا یدمکراس ،یعدالت اجتماع ،یآزاد

 کردند. کیدئولوژیمعروف به انقالب ا ییما را وارد بحث ها بیدر ابوغر فیبه حن

از  یاریشده بود. نام بس نیگزیجابودند  میمحض مسعود و  مر نیفرام یکه فقط مسئول اجرا یئتیمنحل و ه یاسیساختار دفتر س

 ینم دهیدر داخل کشور د یو نظام یاسیو فرمانده س ازمانمسئول اول س نیزرکش جانش یز جمله علو  ا یاسیدفتر س یاعضا

 ستیکه به شما مربوط ن یبود ذهنتتان را نسبت به موضوع نیخالصه ا یلیمن که چرا؟ پاسخ خ یها یشود در پاسخ کنجکاو

 .دیببند

 یرجو یکیدئولوژیاز اهداف انقالب ا یکی نیبست. ا زهایاز چ یاریذهن و دهان و چشم را بر بس دیکه با دمینقطه فهم نیهم از

 آن. یرهبر دنیو مطلق د انهیساختار به سمت مناسبات فرقه گرا رییتغ یعنیبود 

 یلمس کردم. حضور صدها مستشار و فرماندهان نظام یتا درون را تا حدود رونیسازمان از ب یتناقض وحشتناک شکل و محتوا

و  یمشترک دوش به دوش سربازان عراق ینظام اتیشرکت در عمل ران،یآموزش و مانور و جنگ با ا یعراق در صحنه ها
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 تیواقع نیا یبود. گاه یرجو یبر استقالل طلب یگریارتش خط بطالن د یتیامن یروهایبه ن لیو تحو یرانیسربازان ا یریدستگ

بودم در کنار  وستهیسازمان پ نیبه ا رانیطلبانه مردم ا استقالل یتحقق آرمان ها یداد که نسل من که برا یبه شدت آزارم م

 کند؟! یسربازان کشور متجاوز به کشورم چه کار م

 یزاهایو و یداخل و خارج از قرارگاه یشبانه روز یو گشت ها دهیسر به فلک کش یخاردار و برج ها یها میاشرف با س قرارگاه

کسب اطالع به خانواده، ممنوع  یبرا یارتباط جمع لیبه وسا یاعضا، عدم دسترس گریارتباط با د تیتردد، ممنوع یچند امضا برا

شد. سال ها خود  یم کیدر سازمان شل یمن در مورد آزاد یبود که به باورها یخالص یرهایبودن خروج از قرارگاه همه و همه ت

در  یمخف یزندگ یسال ها یبود من که در تمامو اعتقادم رنگ باخته  مانی. اافتمی یبه مثابه گروگان و زندان التیرا در تشک

 یماندن و ادامه نداشتم نه به خاطر سخت یرا برا زمکشش ال گریرا تحمل کرده بودم د یآوارگ ،یتشنگ ،یرنج گرسنگ رانیا

 زیلبرآنچه صبرم را مختلف گذرانده بودم.  یرادر صحنه ها یمختلف شاتیآزما انیسال نیا یو ترس از جان که در تمام طیشرا

به  ییاهایو به دنبال محقق کردن چه رؤ یدیکه به چه ام نیو او اعتماد و اعتقاداتم بود  دیبه ام انتیکرده بود خ

را به اختناق،  شیو رفاه مردم جا شیو آسا یاستقالل، عدالت اجتماع ،ی. آزادنمیب یبودم و اکنون در مقابلم چه م وستهیسازمان پ

باور  نیتوانستم بر ا یداده بود. نم یداخل نیخون یحساب ها و ترورها هیانتقام، شکنجه، زندان، تسو نه،یک ،یسرسپردگ ،یمزدور

کرده بود اکنون در زندان همان سازمان و رهبرش به آرمان  شیسازمان و رهبر یرا فدا زشیکه همه چ یاهدباشم که نسل مج

 گذشته خود افسوس بخورد. یو آرزوها

اشرف  یبه اعتقاداتشان و بن بست خروج، خود را آتش زدند و ققنوس وار از پشت حصارها انتیسرخورده از خ یاز اعضا یاریبس

 شانیها قهیگلوله بر شق کیبا شل گرید یجزغاله شدن را انتخاب کرده بودند و برخ یاز جهنم رجو ییرها ی. آن ها برانددیپرکش

سخت  ییجدا یبرا میها، تصم انتیرغم مشاهده تمام خ یعل. دادند انیپا اندر برزخ سازم یبه تناقضِ تلخ زندگ

 و از همه سخت تر ترک دوستان سابق.... یپا گذاشتن غرور فرد ریشکست و ز رشیپذ بود.

 تیهو یو اعتماد و بازساز دیبه آرمان و اعتقاد و ام انتیخ یزخم ها امیکه تنها راه الت دمیباور برسم و رس نیزمان گذشت تا به ا  

 انتیخدمت و نه خ یکش رجو یاز باند آزاد ییکه جدا دمیرس مانیا نیکه به ا یسازمان است. در لحظه ا نیاز ا ییگذشته، جدا

نسبت به  نهیفکر کردم در قلبم بغض و ک گریبه سرنوشت خودم و صدها عضو د یکه وقت یاست درنگ نکردم، لحظه ا

نسل،  کیو اعتقاد صادقانه  دیبه تمام رنج و خون و ام انتیبا خ یآن همه عشق و عاطفه و اعتماد را گرفت. رجو یجا انتکارانیخ

افتخار  یام از فرقه رجو ییجدا میتمام وجود به تصم باگردم  ی. اکنون که به پشت سرم برمدیرا به جان خر یابد نیلعن و نفر

نقطه  نیبه ا یکنند روز یرا تجربه م ییروزها نیچن یدر آلبان یسارت رجوکه اکنون در ا یشک تمام دوستان یکنم. ب یم

 .…کرده است  انتیو اعتمادشان خ دیچگونه به ام یشود که رجو یمشخص م شانیو برا دیخواهند رس

 یاکرام یعل
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 سرواله ینامه مادر باقر محمد

 

  6969آذر  56 -نجات مرکز کردستان  انجمن

 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یعال یساریکم

سازمان  یذهن ریاست گرفتار و اس سال ۸۲مدت  سرواله یباقر محمدرساند فرزندم به نام  یسالم و ادب؛ احتراماً به استحضار م با

 ( است.رانای)ت یاست و هم اکنون در کشور آلبان نیمجاهد

انتظار همچنان  نیا یبرسد ول یخبر یاز و دیتا شا نمینش یتلفن مسال است که چشم انتظار فرزندم هستم، شب و روز کنار  ۸۲

 ادامه دارد.

 و او را مالقات کنم. نمیبب کیبتوانم فرزندم را از نزد دیرفتم تا که شا یبرتیبار به عراق سفر کردم و به پادگان اشرف و ل نیچند

فرزندم را در  دیکردم تا شا یسخت خود را تحمل م یافرزندم سفر طاقت فرس دنید یکردم با آرزو یبار که به عراق سفر م هر

 گشتم. یبرم دانهیدادند و نا ام یبرآورده شود متأسفانه رهبران سازمان اجازه مالقات نم میو آرزو رمیآغوش بگ

 با فرزندم را خواهم داشت. یشود و امکان تماس تلفن یها برداشته م تیبروند محدود یکردم اگر به کشور آلبان یم تصور

 فرزندم باشد. دیدارم که شا یتلفن را برم یبا شتاب گوش دیآ یبار زنگ تلفن منزل به صدا درم هر
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 یاجتماع یها طینامعلوم و دور از دسترس و خارج از مح یاست که سازمان درصدد است فرزندانمان را به مکان یخبرها حاک راًیاخ

اتفاق  نیو اراده فرزندانمان است و اگر ا لیاقدام برخالف م نیکه ا دیمنتقل نما ۰عنوان اشرف کامالً بسته تحت  یو در فضا

 نخواهند توانست با خانواده ها در تماس باشند. اناز فرزندانم کی چیحادث شود ه

 در تماس باشند. رونیب یایخود با دن طیاست که فرزندانمان نتوانند با خارج از مح نیسازمان ا هدف

 و اراده فرزندانمان است به سرانجام نرسد. لیکه برخالف م یرانسانیعمل غ نینموده تا ا یبررس کیتمنا دارم موضوع را از نزد لذا

سال اسارت در اشرف  ۰۹مخالف هستند و  ییجا به جا نیو گرفتار هستند با ا ریکه در سازمان اس ییهمه بچه ها نیقیطور  به

همراه را از بچه ها گرفته اند تا نتوانند با خانواده ها در  یشود که رهبران سازمان تمام تلفن ها یمعراق را تجربه کرده اند. گفته 

 تماس باشند.

 یو  چشم انتظار فرزندش باقر محمد دیبا هزاران ام یمادر

 سنندج - یمحمد رانیاحترام ج با
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  6969آذر  55 -نجات مرکز تهران   انجمن  -زهرا سادات میرباقری 

 یو به صرف انسان بودن از آن بهره مند م یفطر ،یاست که هر فرد به طور ذات یحقوق نیتر ییو ابتدا نیتر یبشر اساس حقوق

 شود.

 ایموهن،  ز،یرآمیتحق یفریک ایمورد ظلم و شکنجه و رفتار  دیکس را نبا چیه": دیگو یحقوق بشر م یجهان هیپنجم اعالم اصل

 "و شأن بشر قرار داد. تیف انسانالخ

 "دارد. یاجتماع تیبه عنوان عضو جامعه حق امن یهر شخص": دیگو یحقوق بشر م یجهان هیو دوم اعالم ستیب اصل

 یآزاد ده،یو عق انیب یو ترس، آزاد تیاز محروم ییچون رها ییها دهیشده اند، ا انیحقوق بشر ب یجهان هیکه در اعالم ییها دهیا

 .…و یو خوشبخت شرفتیمذهب، حق پ

 همراهش به پارلمان اروپا رفتند. أتیوه  یرجو میمطلع شدم مر -

 نمودند. سیدر پار ییمایاعالم راهپ حقوق بشر یمضحکانه در روز جهان نیباخبر شدم فرقه مجاهد -

چه با قدرت مجسم و چه با کسب  دارند (یفرقه رجو نجای)در ا یباف یکه قدرت تئور یخطر وجود داشته و دارد، افراد نیا شهیهم

 کنند. یستم م گرید ینموده و بر انسان ها یثروت آن را ابزار

 یز فرقه رجواز جداشدگان ا یروز چهارشنبه ششم دسامبر، گروه»مطلع شدم  شانیا تیخوشحال و سا یمهد یمصاحبه آقا در

 یهفده و س ی. جلسه از ساعت شانزده الافتندیتحت عنوان پناهندگان و حقوق بشر، حضور  یناریبه دعوت پارلمان اروپا در سم

 

 نه به نقض حقوق بشر ،یرجو میبه مر نه

 در جهان
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آلمان بودند هنگام خروج از  یعنیفانوس عازم کشور مقصد  رانیا یکه دو تن از اعضا ناری. پس از اتمام سمدیبه طول انجام قهیدق

 «قجر قرار گرفتند. میاوباشان مر انهیپارلمان مورد تهاجم وحش یدرب ها

سابق و  نیچند تن از مجاهد ی انهیوحش یو ستادش سرکوب و کتک کار یرجو میمر5465چهارشنبه ششم دسامبر  روز

 و کنترل کردند. یِامروز، را فرمانده جداشدگان قهرمان افشاگر

 چرا!؟ یو ناقض حقوق بشر در فرانسه مهد دموکراس رکتاتویفرقه گرا و د یرجو میآزادانه مر حضور

دهد و بر  یادامه م یآلبان رانایدر ت ژهیانسان ها در فرقه اش و به و ییمحبوس کردن و مغزشو تِیهمچنان و روزانه به جنا میمر 

 ورزد!!! یاصرار م نیسرکوب نو استیس نیا

قرار داده  انهیخوشحال را مورد ضرب، شتم و شکنجه وحش یمهد یآقا ژهیپاسخ دهد چرا رها شدگان از فرقه اش به و دیبا میمر

 است؟!

باشد که توسط شخص  یفرمان اعالم شده از قبل م ،یبه جداشدگان فرقه رجو انهیفرمان شکنجه و هجوم وحش نیچند ا هر

 شود. یم یکار رهبر تیجنا یمسعود رجو

 

که از زمان  یباشد، انسان یم "رویکنترل ن"کتاب  سندهیکه نو یانسان اریانسان مهربان و با عواطف بس نیخوشحال ا یمهد یآقا

 تا کنون فقط سر و کارش با قلم و فرهنگ بوده است . یخروج از فرقه رجو
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 دهد. یقرارم ریتحت تأث شهیباشد مرا هم یم شانیخود ا زیفانوس که مسئول آن ن تیخوشحال در سا یجناب مهد مقاالت

باشد و از فرقه بدنامش جدا  یم یوادب یفرهنگ تیخوشحال شخص یمهد یکه آقا لیدل نیبه ا قاًیدق زین کتاتورید یرجو میمر

 و شکنجه قرارداده است. انهیرا مورد قهر، غضب، هجومِ حش یشده است و

دفاع از  نهیدر زم یالملل نیب یها یهمکار یبرا یکرد که در آن اصول بیتصو یقانون نیالملل در و نیجامعه ب ۶۰۰۰سال  در

 یقانون فهیحقوق وظ نیجهان شمول است، حفاظت از ا یحقوق ،شد که حقوق بشر دیحقوق بشر در سراسر جهان گنجانده و تأک

 نیمجازات کرد و ا رند،یگ یم دهیرا که حقوق بشر را ناد یتوان در سراسر جهان کسان یم بیترت نیالملل است. بد نیجامعه ب

 .ستین یرفتنی، پذ«دخالت شده است یکشور یدر امور داخل»بهانه که 

 نیدر ا یاریبس یو انسان ها جانب نیدهم که ا یسرم یمجاز یشبکه ها ها و تیسا قیطر خود را از یجا ندا نیاز هم حال

 یبرقرار م یرفتار و نقض حقوق بشر همچنان در فرقه رجو نیا م،یقجر شکنجه شده ا میو مر یفرقه به دستور شخص رجو

 باشد.

 کیخلق به عنوان  نیسازمان مجاهد یاعضا یشد و آن را برا زهیتئور یکه توسط مسعود رجو« الدوام یعل» یفرقه با تئور نیا

 شده است. یرجو میمر یضد بشر یو تئور استیس نیا یاعالم کرد، اکنون مجر یقانون اجبار

ما جداشدگان از  یول دینما یم یخود را مخف یو ضدبشر یکتاتورید تیپشت پالکارد حقوق بشر پنهان شده و ماه یرجو میمر

و به  میکن یو پاره م میزن یکنار م میها و حقوق زنان را از چهره مر یاز آزاد یو پرچمدار یماسک انسان دوست یفرقه رجو

 ضدبشر را نخورند. یرجو میمر یترفند ها بیکه هرگز چون ما فر میده یجهان هشدارم

 یاثبات شد که پارلمان ها یرجو میپارلمان حقوق بشر به مر یخارج استیمسئول س ینیموگر کایخانم فدر یبا تودهن البته

 و چهره خود را بزک کند و دیسخن بگو بای)هر چقدر با کلمات ز نینو کتاتورید یرجو میحاکم بر جهان به مر یو قانون یرسم

 دهند. یم ینشان دهد( نه و پاسخ منف یخود را مترق

به  افتنیو دست  یدموکراس جادیچون ا یمیخود را در پشت مفاه اند دهیکوش میمر مسعود و یاست که رجوسال   94از  شیب

 .کنندحقوق بشر پنهان 

 یروح و یکیزیاسارت ف یبرا نیزندان نو ،9بساط اشرف  دیمجازات شوند، با محاکمه و یرجو میمر هرچه زودتر مسعود و دیبا

 شود. دهیبرچ یآلبان رانایانسان در ت
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 تنها پسرم را از من گرفتند منافقینچرا 

 

         

 6969 آذر 54 – انیلیهاب تیسا 

مسعود مخبر  دیشهمادر  یفاطمه فشاه رنا،یترور کشور( و به نقل از ا یشهدا ی)خانواده  انیلیهاب یلیتحل  یخبر گاهیگزارش پا به

حقوق بشر سازمان ملل با  یعال سریکم نیرعد الحس دیخطاب به ز یار نامه حقوق بش یدهم دسامبر روز جهانبه مناسبت قمشه 

دردناک از  یاو رفته بودم با فاجعه ا یخواستگار یکه برا یتنها پسرم را در روز نیمنافق یستیرسؤال که چرا فرقه ترو نیطرح ا

 قرار داده است. رنایا یخبرنگار حقوق ارینسخه از آن را در اخت کیمن گرفتند؟، نوشته است و 
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   حقوق یسرعالیبه کم یمسعود مخبر دیشهمادر  نامه

 بشر سازمان ملل

 یانسان یرا با آموزه ها و ارزش ها یکودکان تالش کردم تا نسل تیو ترب میتعل یسال ها برا یفاطمه فشاهجناب، من  یعال

 .ندینما تیتقو یرا در جامعه بشر یبا صلح و دوست یستیهمز یها انیپرورش دهم که آن ها بتوانند بن

 نیو پدرش چند کرد یم یپسر، دو دخترم ازدواج کرده بودند و تنها پسرم، مسعود با من زندگ کیسه فرزند داشتم، دو دختر و  من

 یرا برا یاز دوستانم دختر یکیرفت. در آن زمان  یکه درسش را تمام کرد به سرباز یسال قبل فوت کرده بود، مسعود، زمان

ازدواج با  یکه برا یدختر دنید ینه. باالخره به اصرار دوستم برا ایکردم که بروم  یپا م پا و آن   نیکرد، اولش ا یمسعود معرف

 .میشد یراه میمسعود در نظر داشت

چه شده  مینیبب میاند. به دوستم گفتم برو را ترور کرده یکس یزیپال ابانیگفتند در خ م،یگذشت  یخندان که م دیراه از کنار پل س در

 یازدواج صورت گرفت تا در جلسه بعد یبرا یمقدمات یو صحبت ها میدیو او را د میاست که نگذاشت و به خانه آن دختر رفت

فرزند و خانواده ام  یترور شده است، پسرم بود. من در راهِ شاد میدیشن ریکه در مس یکه همان کس نیغافل از ا م،یمسعود را ببر

 مبدل کرد. یابد یدردناک به غم یما را با فاجعه ا یشوم بساط شاد اتیو ن دیپل یکه دست ها یقدم گذاشتم در صورت

آن روز هم که از سرِ کالس برگشتم  یچه شده است. من معلم هستم، فردا دانستم یو من هنوز نم امدیشب مسعود به منزل ن آن

آمد و گفت که تصادف کرده  کشیاز دوستان نزد یکیغروب بود،  کیاست، نگران شدم، نزد امدهیل نهنوز پسرم به منز دمید

بود،  یمن در زندگ دیفوت کرده بود و مسعود تنها ام شیسال ها پ زیچون تنها پسرم بود و پدرش ن دم،یترس یم شهیاست. من هم

رسالت است،  مارستانیفعال بود، گفتند ب اریبس ازمندانیبه ن یو کمک رسان ریچون در امور خ شناختند یدر محله همه او را م

 دمیفهم گریبرگشت د یشوهر خواهرم رفت، وقت ".دیرا بفرست کتانینزد انیاز آشنا یکینه؛ "بروم که گفتند:  دنشیخواستم به د

 .شود یگفتند، حالت بد م نم،یام، جسدش را هم نگذاشتند بب که پسرم را از دست داده 

 یتوانستم به زندگ یتنها پسرم بودم، چگونه م ینظاره گر خاکسپار ی. من در ناباورمیبود که دفنش کرد 6994ه مهرما 69

که  مانم یپس از پسرم زنده نم گرید کردم یهر چه داشتم به بستگانم واگذار کردم، فکر م دم،یرا بخش ام ییادامه دهم؟ همه دارا

 متوقف شده بود. میبرا یداشته باشم. زمان و زندگ لیخانه و وسا نیبه ا یازین

با  یمحمد محمد یاند، آن ها سه نفر بودند به نام ها کرده دایها را پ  ستیکه چهار سال بعد تماس گرفتند و گفتند که ترور نیا تا

کرده بود،  کیرا به فرزندم شل ریت نیشتریشان که ب یکیکه  یریناصر نو  با نام مستعار اصغر دپوریسع امکیس ،رزادینام مستعار ش

 میگونه برا نیآن دو، ماجرا را ا دم،یرا د گریکرده بود، من را بردند و آن دو نفر د یخودکش انوریخوردن س با گرید اتیعمل کیدر 

 یتند گشتگف م،یآنجا و کاسب نبود. خبر داد میرفت م،یکاسب را ترور کن کیو  میبه ما دستور داده بودند که برو"کردند:  فیتعر

آپادانا  ابانیرا در خ یموتور کیکه  میبود یدر حال گشت زن اتیف نیماش کی. ما با دیترور کن د،یرا توانست یو هر کس دیبزن
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 کیخالص هم شل ریتا ت 5 نییناصر رفت پا م،یکرد کیبه طرفش شل ری... بعد سه تا تمیدنبالش رفت یزیپال ابانیو تا خ میدید

 "کرد.

  یم شهیکه هم یکسان یکرده اند. من نشسته بودم رو به رو یرویگفتند از دستور مافوق پ  یکردند و م  یم هیها گر ستیترور

جز اشک نداشتند، با ندامت و  یبودند و پاسخ میو بپرسم چرا پسرم را از من گرفتند؟ و حاال آن ها رو به رو نمشانیخواستم بب

و از انتقام صرف نظر کردم، گفتم من داغ  دمید یستیو شوم ترور دیپل اتیو ناهداف  یز قربانیکه داشتند آن ها را ن یمانیپش

و  اورم،یآن پسر تاب ب یها  هیمادر او مقصر نبود. نتوانستم در مقابل گر ند،یداغ فرزندش را بب یگریخواهم مادر د  یام و نم  دهیکش

توانستم نفس بکشم.   یتر م را بسته بود و حاال راحت  میراه گلو یزیچ ارام، انگ  بعد احساس کردم که سبک شده دم،یاو را بخش

  کابوس دیگذشتم شا  یخوردند. اگر نم ی. داغ پسرم و حس انتقام هر دو از درون مرا مخورد  یاست، آدم را م یا  انتقام حس گزنده

 .تا چرخه خشونت متوقف شود دمیبخششد،   یم شتریب میها

کنم. داغ   یو هر روز نگاهش م شهیخانه است و هم واری. عکسش به دستیپسرم در کنارم ن گریسال است که د99جناب،  یعال

دائم  زیسؤال ن نیداغ در درونم زنده خواهد بود و ا نینباشم ا ایدن نیدر ا گریکه د یا کنم تا لحظه   یفراقش با من است و فکر م

 من گرفت؟پسرم را از  نیمنافق یستیترورچرا فرقه دهد که  یمرا آزار م

 یو ارتقا تیاست در جهت تقو یگونه سؤاالت که راه نیبه ا ییدر جهت پاسخگو یسمیالملل حقوق بشر مکان نینظام ب دوارمیام

 در سراسر جهان. دهیشود بر زخم دل هزاران مادر داغد یامیکند تا الت جادیحقوق بشر در جهان، ا
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 در دفتر انجمن نجات گلستان ینرگس الیلحضور خواهر 

 

  6969آذر  59 -نجات مرکز گلستان  انجمن

مردم  شهیبوده و هستند. هم تیبر جامعه بشر یهمواره لکه ننگ خیدر تار اهشانیدر طول چند سال حضور س یفرقه رجو سران

که سران  ییها تیکرده و خواهند نمود، چرا که جنا ادی تیبه بشر نیاز آن ها به عنوان خائن رانیآزاده و به خصوص ملت ا

 نیاثبات ا ینخواهد بود. برا یگریفرقه د چیبا ه اسیانجام داده قابل ق تیبشر و تیدر حق انسان نیمجاهد یستیسازمان ترور

که تعدادشان  رانیرفته اند و آن هم تنها در ا نیاز ب یستیفرقه ترور نیتوسط ا ماًیکه مستق یتوان به تعداد نفرات یسخن م

 یسال  در آن اقامت داشته و با حاکم بعث 94 یتعداد در کشور عراق که برا نیباشد اشاره نمود، حال آن که ا ینفر م 65444

 کند. یم دایپ شیشده اند افزا زین ارینموده و باعث کشته شدن مردمان آن د یکیآن دست به 

 نیکه در طول ا یبه پدران و مادران میتوان یم میکن ادیو از آن  میریدر نظر بگ میمستق ریظلم آن ها را به طور غ میاگر بخواه 

 نیقوان واسطه   ه بهک ییخانواده ها ای و میکن گفتند اشاره را وداع  یفرزندانشان دار فان با  داریلحظه د کیانتظار  در چند سال

ماند که  ینم یشک و شبهه ا چیه یجا گریکه د میافکنیب ینظر زیاند ن دهیاز هم پاش یفرقه رجو لمسرکرده ظا ی خود نوشته

 کند. یم تیبردن نسل انسان ها فعال نیاز ب یبوده و صرفاً برا یستیخلق تمام قد ترور نیمجاهد یسازمان ضد بشر
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 یدر زندان ها الیل سال است که خواهرش 54از  شیباشد، ب یم یاز فرقه رجو دهیاز خواهران داغد یکی ینرگس جهیخد خانم

 یستیکه مرتبط با سازمان ترور یالملل نیب یاز ارگان ها اریبس یها یریگیگرفتار شده و متأسفانه با وجود پ یفرقه رجو

سازمان  نیاز ا افتهی ییافراد رها یکه توسط برخ ینکرده و تنها به اخبار کسباز او  یخبر چیباشند تاکنون ه یم نیمجاهد

 نیا یریگیپ یو برا 9به اشرف  یاخبار انتقال به اجبار عناصر فرقه رجو دنیمخوف به دست آورده بسنده نموده و امروز با شن

 یمحدود یآزاد یچرا سران فرقه رجو"گفت:  یناراحت بود و م اریخبر و اعتراض نسبت به آن به دفتر انجمن نجات آمده و بس

 "رند؟یگ یخواهرم شده بود را به زور دارند از او م بیرا که بعد از دو دهه نص

 یو خوشگذران یشهوت ران یبرا دشانیکه تمام اهداف پل یسران فرقه رجو"دادم:  حیبه او توض دهیخواهر داغد نیدر پاسخ ا 

آن که خودشان و فرقه  یاخراج شدند و آن ها برا یبه آلبان یفرقه رجو انیبعد از آن که زندانباشد،  یسرکرده معلوم الحالش م

شده به عناصر خود  دهیتدارک د یاز زندان ها رونیدر حد رفتن به ب یاندک یآزاد ند،ینما یمعرف یرا صاحب دموکراس ثشانیخب

 نیسال ا انیکه سال یمشخص بود و آزاد زیآن ن لیشد و دل یفرقه رجو انیزندان نیدر ب دیشد زشیامر موجب ر نیدادند که هم

 نیکنند که باعث برگشتن افکار آن ها شده بود و ا لمسمالحظه و  یتوانستند تا حدود کم یعناصر آن را لمس نکرده بودند را م

ترددها و  نیا یجلو عاًیسرکرده خائن آن سر لیدل نیرا داشت که به هم یسران فرقه رجو یتحرک مغز در واقع حکم مرگ برا

 زیداده شده بود را ن ارقر انشانیزندان انیکه به تعداد اندک در م یهمراه یتلفن ها زین یاریمرفت و آمدها را گرفت و به بهانه ه

خود ملعون  رانایدر ت شتریب یها زشیاز ر یریجلوگ یها را کامالً مسدود نموده و برا یکردند و در واقع همان آزاد یجمع آور

و در  رانایت یلومتریک 54در  یبه تعداد نفرات کمتر گذاشته و مقرر شد تا نفرات را به محل یحت ینیسنگ ینشست ها یرجو میمر

 یاز جدا شدن ها بیترت نیو به ا ندینموده بود منتقل نما یآن را بازساز یکه خود فرقه رجو ییکایمخروبه آمر دگانپا کی

 ".ندینما یریباشد جلوگ یشمار م یتعدادشان ب زیکه هم اکنون ن یاحتمال

 یصدا یحت مینتوانست شتر؛یب دیسال و شا ستیدر کشور عراق ب"ناراحت شد و گفت:  یلیخ حاتیتوض نیا دنیبا شن ینرگس خانم

پس سهم  م،یساعت او را مالقات کن کی یبرا یحت میتوان یباشد نم یکه مثالً آزاد م یو حاال هم در کشور میخواهرمان را بشنو

 "شود؟ یمچه  نیب نیخواهرم در ا هیحقوق اول

از حصر عناصر  یبا توجه به آگاه زین یمستقر در آلبان یپناهندگ یایساریکم ندگانیمتأسفانه نما"گفتم:  یدر پاسخ خانم نرگس 

بار  نیاول نیرا نگرفته اند. البته؛ ا یسران فرقه رجو یاز خود نشان نداده و جلو یحرکت چیو انتقال به اجبار آن ها ه ،یفرقه رجو

ها به خاطر  نیخانواده ها نداشتند، همه ا یبرا یجواب چیکردند ه ینهاد مراجعه م نیکه خانواده ها به ا زین قنبوده و در عراآن ها 

 نیکنند تا از ا یباشد که تمام تالششان را م یم یستیونیصه میو رژ کایامر یعنی یفرقه رجو یستیترور انیحام یاسیس یفشارها

 شیپ یارزش چیه یفرقه رجو یکه سازمان ضد بشر یزوار در رفته به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، در صورت یستیگروه ترور

 "دولت و مردم کشورمان نداشته و ندارد.

 یِانسان ریحرکت غ نیمرتبط که با مشاهده ا یسرخ و ارگان ها بیمانند حقوق بشر و صل ییبا اظهار تأسف از نهادها ینرگس خانم

 گرید نیمجاهد یستیعمر سازمان ترور"دهند گفت:  یمجوز م دیعناصر آن به پادگان جد یبه انتقال اجبار ،یرقه رجوسران ف
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 دیخواهد رس یچند روز دوام خواهد آورد و روز یتنها برا ثانهیحرکات خب نیکشد و تمام ا یآخر خود را م یتمام شده و نفس ها

 "نخواهد شد. ریخود را بدهند و آن روز د یتقاص اعمال مجرمانه و ضد انسان تکارانیجنا نیکه ا

شده که سرکرده خائن آن مجبور شده  ادیآن چنان ز یدر فرقه رجو روین زشیعمالً ر"گفتم:  یخانم نرگس یحرف ها دییتأ در

 "باشد. یم یجان نیا یها انتیاز خ زین نیبفرستد که ا رونیدرست کند و مثالً ذهن آن ها را منجمد شده ب نهیقرنط شانیبرا

به انتقال عناصر فرقه  دیضمن اعتراض شد یو امثال و یاستان گلستان مانند خانم نرگس دهید بیدل نگران و آس یها خانواده

 نیا یدرخواست دارند تا جلو یحقوق بشر یمحدود فرزندانشان، از تمام نهادها یو محصور نمودن آزاد دیبه اردوگاه جد یرجو

 داده شود. شانیاجازه تماس با خانواده ها یفرقه رجو یو به عناصر زندان رندیرا بگ یزاددر مهد آ یسران فرقه رجو نیحرکت ننگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهر عزیزم دلمان برایت تنگ شده

 

  6969آذر  52 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 تواند کنارت باشد! یاست که م یموجودات نیزتریاز عز یکیخواهر از مادر؛  ریغ به

خواسته تا از فرقه  شانینامه از ا نینوشته شده و در ا شانیا یبرا یاز طرف خواهر معصومه اسالم لیذ ی نامه

 .ردیجدا و با خانواده ارتباط بگ یرجو
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 یآن به مردان انقالب یها انتیو خ یفرقه رجو

 خیتار

 

  6969آذر  59 -نجات مرکز البرز  انجمن

ها  تیمناسبت در سا نیبه هم یرجو یستیکه فرقه ترور ؛یکوچک خان جنگل رزایماه هر سال برابر است با سالروز شهادت م آذر

 نیا یبه معرف نکیمطرح نموده است. ا یاز کوچک خان، بزرگ مرد جنگل تیدر حما ینیناموفق خود عناو یاجتماع یو شبکه ها

 :میپرداز یکوچک خان، م رزایاز م یبار فرقه رجو انتیو خ نیغدرو تیحما لیدل حیو تشر یانقالب تیشخص

 یمبارز انقالب مشروطه، رهبر جنبش جنگل، مل ،یکوچک خان جنگل رزایمشهور به م ،ییاستادسرا ونسیهمان  ای رزایم ونسی

در  6525در سال  النیاستان گ -استادسرا از توابع شهر رشت  یجنگل بود که در روستا یجمهور جمهور سییو ر یالنیگ یگرا

رضا  یکتاتورید میمبارزه با رژ لیدر ارتفاعات تالش به دل 6944در سال  نجامچشم به جهان گشود و سرا یخانواده مذهب کی

که  نیهمرزم ها و سربازانش بود تا ا شتازیهمراه و پ یلحظات زندگ نیقرار گرفت و تا آخر بیمتجاوز تحت تعق ی هیشاه و روس

به دست مزدوران خودفروخته  یو سرِ و میتسل نیدر آرمانش ذوب شد و جان به جان آفر یزد و به عبارت خی ریدر ارتفاعات سردس

 .“یگرام ادشیروحش شاد و ”و به تهران نزد رضا شاه فرستاده شد  دیجنگل از تن جدا گرد ی

 یگرفته و با فرافکن یژست انقالب ،یانقالب یها تیشخص نیاز چن نیدروغ تیقجر و دار و دسته اش با حما میمنفور مر تیشخص

ما بر همگان  یرزایو انقالب م نامهیقرار دهند اما همانگونه که زندگ یخواهند خودشان را در صف مبارزان انقالب یم یو دجالگر

قطره خون  نینزد و تا آخر سیو انگل هیاستبداد حکومت و استعمار روسروشن است او هرگز دست به کشتار مردم تحت ظلم و 

 نکینبرد را ترک نکرد. ا یبود و هرگز صحنه  ونیهمراه انقالب یگونه وابستگ چیو بدون ه دیخود جلوتر از هوادارانش جنگ

مردم  یسرافراز ی هیکه ما یکوچک خان جنگل رزایما، م یرزایسالروز م یدهد برا یبه خود اجازه م یستیفرقه ترور کیچگونه 

که همواره به انقالب مردم  ییفرقه ها نیچن یسوگوار کند. انتیخ یمرد نیبه چن ن،یدروغ تیاست با حما نیزم رانیو ا النیگ
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باشد.  یم نیزم رانیمردم ا یانقالب یها تیبه شخص یاحترام یو ب انتیبوده، خ مانیاستثمارگر هم پ یکرده و با کشورها انتیخ

کوچک  رزایهمچون م یمبارز و انقالب یها تیترفندها و سوءاستفاده از شخص نیرا بداند که با ا نیا دیبا یرجو یستیفرقه ترور

خود را اشاعه  دیتوانند اهداف پل یمانند مائو و چکوارا، هرگز مانند گذشته نم یو اشخاص رانیخان، ستارخان و باقرخان از کشور ا

 نیا یفرقه، تمام و کمال در افشاگر نیجدا شده از ا یبه خصوص اعضا یو پژوهشگران در امور فرقه شناس نحققادهد چون م

 .ندینما یشوم تالش م دهیپد

در درون  رویو حفظ ن التیتشک رونیاز ب رویو جذب ن بیدر فر ،یاست که فرقه با سوءاستفاده از مردان انقالب حیبه توض الزم

 ،یدر رسانه خود و گرفتن ژست انقالب یمردان نیچن یبزرگداشت برا یرا کسب کرده بود. با برگزار ییها تیخود موفق التیتشک

 یبزرگ مردها سوءاستفاده م نیاز ا یمتفاوت یها وهیبه ش زین التیکردند و در درون تشک یم یریافراد ناآگاه را جذب و عضوگ

بود از جنبش  النیقصد فرار و آشوب داشت اگر اهل گ ایداد  یماز فرقه را  ییدرخواست جدا یمثال چنانچه کس یکردند برا

 جانیمردان آذربا ریبود از دل یآذر یاگر فرد خاط ونمودند  یصحبت م یکوچک خان جنگل رزایبا م یبودن و یتیو هم وال النیگ

و کوچک شمردن انقالب  انتیگونه سران فرقه با خ نیراه آن ها را ادامه داد. ا دیزدند که با یهمچون ستارخان و باقرخان دم م

 .دندیرس یمقدس به اهداف خود م یها

 ژنیب
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  6969آذر  55 -و بلوچستان  ستانینجات مرکز س انجمن

 یاست که اگر ذره ا یعامه پسند یو ...، شعارها ینوع دوست ،یحقوق بشر، صلح دوست یزند، ادعا یاز آن دم م یفرقه رجو آنچه

 یخود کسب کنند اما فاصله  یملت برا نیدر ب یو ارزش گاهیتوانستند جا یسال، الاقل م 04 نیا یبه آن اعتقاد داشتند در ط

 ها فراتر از حد تصور است. تیهو یب نیتا عمل احرف 

ها  نیکردند، ا یکشاندن جنگ به کشور نم یتالششان را برا یداشتند، همه  رانیملت ا یبرا یدلسوز نیفرقه اگر کوچکتر نیا

 میها اثر مستق میفهمد تحر یم یدادند چرا که هر کودک یها را نم میتحر دیصداقت کالم داشتند هر روز شعار تشد یاگر ذره ا

 آنان است. یبر زندگ میتحر راتیتأث نیشتریداشت و ب واهددر امرار معاش شهروندان آن کشور خ

دربند  یکردند دست کم همان اعضا یشود، درک م یرا که هر روز از زبان سرکرده شان ابراز م یو حقوق بشر ینوع دوست اگر

 کنند. یزندگ هیاول یدور افتاده و همچون انسان ها یکردند که در منطقه ا یآزاد اروپا، مجبور نم یخودشان را در فضا

 

 یفرقه رجو

        یونیکلکس

 یادعاهااز 

 دروغ
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سراسر دروغ  یها امیکرده و هر روز با پ دیشرمانه اش را تشد یب یها تیفعال ،یو سعود ییکایهمگام با اربابان آمر یرجو میمر

که او و فرقه اش  یخواند در حال یملت م دنتیپرز یو حت یخودش را حام حانهیو وق ستدیا یم رانیملت ا یو خائنانه رو در رو

 اشد مجازات هستند. تحقمنفور و مس رانیدر نظر مردم ا

که در اروپا و به قول خودشان  مینیب یخودشان دچار شده اند و م یها در گمراه نیفرقه محقق شده و ا نیخدا در مورد ا ی وعده

که  یشده اند. اما کسان ییقرون وسطا یو کمپ ها ابانیب یذهن گمراهشان، راه یبند ها ریباز هم اس یو دموکراس یمهد آزاد

باشند آن  رانیفرقه در حق ملت ا نیا اتیجنا یپاسخگو دیدهند با یم یو اجازه سخنور بونیزن خائن و وطن فروش تر نیبه ا

 اسب غلط شرط بسته اند. یتا بفهمند رو فرقه کنند نیاز خشونت ا دهید بیآس یچشم و گوششان را به سمت خانواده ها دیها با

 میسراسر دروغ و خائنانه مر یها امیو بلوچستان ضمن محکوم نمودن سخنان و پ ستانیانجمن نجات استان س یخانواده ها ما

در منطقه؛ از  رانیو نقض حقوق بشر توسط ا سمیاز ترور رانیا تیو دروغ بزرگِ حما یهراس رانیا یدر اشاعه  یرجو

 .ستیمنفور ن یرجو میمر بونیجز بستن بلندگو و تر یزینند و عدالت، چیعدالت را برگز میخواه یم ییاروپا استمدارانیس
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 یجدا شده از فرقه رجو یفاضل فرهاد یدوستانه با آقا یگفتگو

  6969آذر  55 -نجات مرکز اراک  انجمن             

 یسال در فرقه رجو 69 یفاضل فرهاد ی. آقامیداشت یدوستانه ا یدر دفتر انجمن نجات استان گفتگو یفاضل فرهاد یآقا با

 بوده 

می هم خدمت شما سالم عرض  من

 کنم.

 درست است؟ دیکه من خبر دارم شما سرباز بود ییآنجا تا

اعزام شدم. عراق در آن منطقه  یمن سرباز بودم در شاهرود سه ماه آموزش گرفتم و بعد از سه ماه به منطقه جنوب شرحان بله،

 ها شدم و ما را به اردوگاه منتقل کردند. یعراق ریکرد و من اس اتیعمل

رابطه  نیاسرا کامالً واضح است در ا ها با یخواهم از شما سؤال کنم که در اردوگاه عراق بر شما چه گذشت، رفتار عراق ینم من

 د؟یافتاد یاست. چگونه در اردوگاه عراق در دام فرقه رجو یخواهم چون بحث ما در رابطه با فرقه رجو یاز شما نم یحیتوض

سران فرقه  قاًی. دقستین یخوب تیوضع یو بهداشت ییها به لحاظ غذا یدر اردوگاه عراق رانیاس تیدانست وضع یم یرجو فرقه

بزرگ برنج و مرغ  گیآمدند چند تا د یبه اردوگاه م یسران فرقه رجو یجا شروع کردند. وقت نیخودشان را از هم غاتیتبل یرجو

همه سال  نیاو توانست بعد از 

 یکه از فرقه رجو ردیبگ میتصم

 یآزاد برا یزندگ کیجدا شود و 

خود داشته باشد. در حال حاضر 

 رانیخانواده داده و در ا لیتشک

 کند. یم یزندگ

که  نیسالم خدمت شما، از ا با

و  دیافتیدر دفتر انجمن حضور 

 دیما گذاشت اریوقتتان را در اخت

 کنم. یتشکر م
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دادند از  یپوچ به ما م یوعده ها ایکردند و  یم عیتوز رانیاس نیفرقه را هم در ب یهاو کتاب  هیآوردند و نشر یما م یبرا

 .میکرد یآن ها را باور م یوعده ها میدر اردوگاه نداشت یخوب تیکه ما وضع ییآنجا

 دادند؟ یبه شما م ییچه وعده ها یفرقه رجو سران

مدت نزد ما  کیگفتند شما  یم ای دیداشته باش یتماس تلفن تانیبا خانواده ها دیتوان یگفتند شما در سازمان هر روز م یم مثالً

 یم یا دهیبا هر عق یو هر فرد میفرست یو ما شما را به اروپا م دیاز ما جدا شو دیتوان یم دیاگر نخواست یبعد از مدت دیمان یم

 ما بماند. شیتواند پ

 عمل کردند؟ شانیبه وعده ها ایآ

که در اردوگاه به ما داده بودند عمل نکردند بلکه ما را از زندان کوچکتر به زندان بزرگتر منظورم  ییکدام از وعده ها چی.. به ه ریخ

 نبود. سریما م یبرا یعنوان آزاد چیبه ه یدر فرقه رجو میرا داشت یپادگان اشرف منتقل کردند. اگر در اردوگاه عراق احتمال آزاد

به نام  یمنتقل کند و محل رانایاز ت رونیرا به ب رانیخواهد اس یم یاست: فرقه رجو نیخبر ا ده،یبه دست ما رس یخبر داًیجد

 کار زده است؟ نیچرا دست به ا یرجو دیکن یساخته، فکر م رانایاز ت رونیدر ب 9اشرف 

 لیو ما را به برده تبد مینداشته باش یاطالع رونیب یاینگه داشته بود که از دن ابانیدر عراق ما را در ب یمشخص است؛ رجو کامالً

کند. اتفاقاً  ادهیخواهد پ یهمان دستگاه عقب مانده خودش را م ی. در حال حاضر در آلبانمیاو باش عیخواست ما مط یکرده بود و م

هنگفت در  یها نهیکه از اشرف دارد با هز یکرده طبق ماکت یداریخر رانایاز ت رونیبزرگ در ب یلیک محل خیخبر را خوانده ام 

 ال ساختن آن محل است. ح

خودشان  یبقا یبرا یشتریوقت ب یخواهند در آلبان یهستند، م یو سرانش به بن بست خورده اند و در آستانه فروپاش یرجو

 میتر تصم عیخود هر چه سر  ندهیآ یاگر نفرات در فرقه برا  آدم ها استادند. واقعاً ییو سران فرقه در مغز شو یبخرند. رجو

 یو سرانش هر کار یدهند رجو یسوزد چگونه اجازه م یافراد م نیا یهدر خواهد رفت. من دلم برا زیعمرشان ن هیبق رندینگ

 خواهد انجام دهند. یدلشان م

 اورد؟یتواند در آنجا دوام ب یمنتقل کند م رانایاز ت رونیو ب 9افراد را به اشرف  یفرقه رجو اگر

زنند. دوران عراق و سرکوب و شکنجه در پادگان اشرف تمام شده  یخود دست و پا م التینگه داشتن تشک یو سرانش برا یرجو

 روین زشیتواند از ر یبکند نم یقجر هر کار میموضوع آگاهند. مر نینسبت به ا رانیکه دوران عوض شده، خود اس نیا یعنی

 آماده کند. روین زشیر یخودش را برا یستیقجر با میرسد مر یدارد به سر م رانشو س یدوران رجو میکند. بهتر بگو یریجلوگ
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 یم دیدار یاگر حرف ناگفته ا انیدر پا دیما گذاشت اریکه وقت خودتان را در اخت نیو از ا یفاضل فرهاد یتشکر از شما آقا با

 .دیبزن دیتوان

خواهم از شما جدا شوم درخواست مرا  یکه گفتم م یمرا گرفت. زمان یدوران خوش زندگ نیسال از بهتر نیچند یرجو فرقه

مثل برده  ؛یسال کار در فرقه رجو 69دادند.  لیها تحو ییکایمرا گرفتند و مرا به آمر یلباس ها یو حت یخال بیو با ج رفتندیپذ

 ... ین هم عاقبت من در فرقه مخرب رجویا دندیکش یاز من و امثال من کار م

 بود شوند.و سرانش نا یهر چه زودتر رجو دوارمیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدر آلبان حسن باقرزادهنامه خانم باقرزاده به فرزندش 

    

  6969 ید 9 -نجات مرکز اراک  انجمن

شما تنگ شده است. من  یدلم برا یندارم و از طرف یسال است از شما خبر نیحالت خوب باشد. چند دوارمیام ! سالم

آدم ها که دلشان از سنگ است سال ها  یسر کیحق را  نیفرزندم تنگ شود هر چند ا یحق را دارم که دلم برا نیمادرم ا

که  یکن یم یزندگ ییخدا از آن ها نگذرد. در جا رسد،تو به گوشم ن یسال صدا نیاز من گرفتند و باعث شده اند چند

کنند، آن وقت من انتظار داشته باشم و منتظر باشم شما با من  یربات تو را کنترل م کیمثل  ،یخودت از خودت خبر ندار

 . یو من و پدرت را در حسرت گذاشت یبرد نیخودت را از ب انیسال نیا ی!!ً! فقط طدیریتماس بگ

از خودت  رونیب یایکردن است که با دن یچه جور زندگ نی! ایمنتقل شد گریبه زندان د یهم از زندان نخبردار شدم اآل

 ،یکرد یچه کسان یخودت را فدا یدوران زندگ نیسوزد که چگونه بهتر یدلم به حال شما م ،یریبگ یارتباط یانتو ینم

شما  یدلمان برا یلیشما داغدار کردند. من و پدرت خ ودِبه شما رحم نکردند و ما خانواده را در قبال نب یکه ذره ا یکسان

ما  داریآن روز که د دی. به امیخودت انتخاب کن یآزاد برا یو زندگ یریبگ میتصم یتوان ینشده م ریتنگ شده هنوز هم د

 شما مادرت دوستدار                   .تازه شود
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 ساکن در خارج کشور یخانواده ها یبرا 3زنگ خطر اشرف 

 

  6969آذر  55 -و بلوچستان  ستانینجات مرکز س انجمن

راه  9شود و البته که طرح اشرف  یتر م میروز به روز وخ ،ییآن به جدا یاعضا شیبا گرا یرو به اضمحالل فرقه رجو تیوضع

 هاست. یرجو طیشرا نیحل موقت ا

نسل را در فکر سرکردگان  رییقوا و تغ دیتجد یجرقه  ،یجان فرقه رجو مهین کرهیاعضا از پ یکننده  ریو غافل گ ریچشمگ زشیر

 پرت و دور از دسترس انتقال دهند. یقرشان را به محلاست آن ها م یعیفرقه زد لذا طب نیا

ترسند. در  یم رونیآزاد ب یکه از فضا افتندیپرورش  یندارند و جور رونیبه ب یدیام گریکه د ستیشامل افراد یرجو یفعل مقر

مشابه  ییآن که چشم و گوششان باز نشود مجبور است آن ها را در فضا یهاست و برا نیهم یرجو ییکلِ دارا یفعل طیشرا

 اسکان دهد. یبرتیاشرف و ل

 یشیچاره اند ازمندیکند که البته ن یسخت م زانشانیخانواده ها به عز یدسترس یرا برا طیشرا یکم ییجا به جا نیا حال

 و خانواده هاست. نیمسئول

 بینسل داشته باشند و با فر رییقصد تغ ییها با انتقال به مکان قرون وسطا یکه احتماالً رجو نجاستیزنگ خطر ماجرا ا اما

 آوردند. از سه دهه، بر سر خانواده ها شیکه ب اورندیرا به سرشان ب ییهواداران خارج کشور همان بال
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ها و  ونیگوش به زنگ هستند تا روانه آکس یو پول فرقه رجو بیبا فر ییکایو آمر ییاروپا یدر کشورها ییخانواده ها اگرچه

پول  یدر انتظارشان است. فرقه رجو یسرنوشت تلخ 9بدانند با رقم خوردن اشرف  دیفرقه شوند اما با نیمضحک ا یتجمع ها

 ها را هدف قرار خواهد داد. نفرزندان آ،  9دهد و اشرف  ینم یمفت به کس

 کند. یم نیشما ها تأم یاعضا را از خانواده  نید و اتازه نفس دار یاعضا نیبه تام ازین یرجو فرقه

 بیفر یدختر را در نوجوان نیا یکه چگونه فرقه رجو نندیبکنند و بب یمحمد هیبه سرنوشت سم یخانواده ها نگاه نیا ستین بد

 دادند و خانواده اش را عذاب.

 بکاریفرقه منفور و فر بیرا مد نظر داشته باشند تا از فر رانپوریها و خواهران ا یها، نرگس بهشت یعبدالله ایآن ها ثر ستین بد

 در امان بمانند. یرجو

 شما هستند. زانی، فرزندان و عز 9اشرف  ی نهیاما هز دیکن یفرقه با آن مشارکت م یمال ی نهیاست امروز با هز درست

به مکان  زانشانیقرار گرفته اند همه معترض به انتقال عز یسال ها مورد ظلم فرقه رجو نیانجمن نجات که در ا یها خانواده

مانند  یرود، فرقه رجو یاعتراضات انتظار م نیروست. البته؛ در واکنش به ا شیهولناک پ تیجنا ینیب شیپ لشیهستند و دل دیجد

 یخانواده ها فیکنند اما تکل ریتفس نیچن نیا یاحمقانه  یها لیرا سوز و گداز، ترس و تحل هاو اعتراض خانواده  ینگران شهیهم

 یرهایتفس یهموطنان است، ولو آن که رجو ریشدن سا ریو اس بیاز فر یریشگیپ زانشان،یعز یانجمن نجات عالوه بر آزاد

 خودش را داشته باشد و هزاران انگ و برچسب به آن ها بزند.
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خانواده معضل اصلی فرقه تروریستی رجوی

 

  6969آذر  56 -نجات مرکز تهران  انجمن

 بیقرارگاه اشرف در کشور عراق به مدت قر یمجموعه خانواده ها در تحصن جلو ریناپذ یگذرا به نقش فعال و خستگ ینگاه با

 یفرقه رجو هیعل یاهرم حقوق بشر نیتوان ادعا نمود که کارسازتر یم دیقرارگاه گرد یلیمنجر به تعط تاًیبه چهار سال، که نها

 وجه جلودار آن ها نخواهد بود. چیبه ه یرجو التیخانواده ها هستند که تشک نیهم

 یو فعاالن ضد فرقه و طرفدار حقوق خانواده متفق القول هستند که خانواده باطل السحر جادو یحوزه مطالعات فرقه ا دانشمندان

 است. ییفرقه و مغزشو

فراوان  یبا زدن برچسب و اهانت ها ،یالتیتشک یرف، در نشست هاقرارگاه اش یقبل از فروپاش یسال ها یط یرجو فرقه

خانواده را مورد اهانت و لعنت قرار  د،یخانواده ها را از اذهان فرزندان و وابستگانشان بزدا یدرصدد بود تا بتواند احساس و عاطفه 

دار است  شهیاستوار و ر یخانواده و فرزند مقوله ا نیکه احساس و عاطفه ب نیکرد غافل از ا یداد و دشمن بچه ها قلمداد م یم

 تپد. یآن م یبرا یکه قلب هر انسان سالم

 یبکشند. هجمه ها نییو وحشتناک قلعه اشرف را پا یطانیش یایدن یهستند که توانستند کرکره ها ییها هیها تنها سرما خانواده

اتصال  کیرگاه اشرف، کارساز واقع شد و همه فرزندان را با قرا یمستقر شده جلو یپر تالطم خانواده ها از بلندگوها یصدا

جدا  التیاز تشک ،یخانواده و نفرت از فرقه رجو زهیاز افراد با انگ یادیکه تعداد ز میبه خانواده ها مرتبط ساخت. شاهد بود یعاطف

 شدند.



73 
 

 

را وادار نمود تا با ترک  یو فرقه رجو اوردیخانواده ها دوام ب نی، نتوانست در مقابل اراده پوالد5به عنوان اشرف  یبرتیل کمپ

 از عراق خارج شوند. یبرتیاردوگاه موقت ل

جداشده ها از  یکه دسته ها یرا فراهم نمود به حد یانبوه فرزندان آن ها در آلبان ییخانواده ها در عراق، ثمره جدا استقامت

 .باشد یقابل تصور م ریو غ ادیز اریبس التیتشک

 زنند. یخود را رقم م اتیح انیدر واقع پا ،یدر آلبان 9قرارگاه اشرف  جادیبا هزاران دست و پا زدن و ا یفرقه رجو سران

فرزندان با  وندیپ ی شهیر یباشد ول ینم سریم یالزم، حضور خانواده ها در آلبان طیچه فعالً به علت ممانعت ها و نبود شرا اگر

کنند و در تالشند تا هر چه زودتر به  یحس م یخود را در آلبان یچنان مستحکم است که وجود خانواده ها شانیخانواده ها

 وصل شوند. شانیخانواده ها

جان  یخانواده ها را پر کرده و به بال یخال یجا یبه خوب یدر حال حاضر انبوه جداشدگان در کشور آلبانبه ذکر است که  الزم

 .اند دهیگرد لیفرقه تبد

و  لیموبا لیاز قب شانیتمام امکانات تماس نفرات با خانواده ها یکه فرقه رجو دهیرس یبه حد اقیتماس ها و ابراز اشت انبوه

کردن آن در  یو مخف لیموبا هیمسأله موفق نبوده و ته نیرا از دسترس آن ها خارج نموده است، غافل از آن که در ا نترنتیا

 دستور کار نفرات قرار گرفته است.

تعهدنامه حاضر به حضور در  رفتنیبه شدت نگران و منزجر هستند و آن تعداد هم که با پذ 9اشرف  دیاز رفتن به محل جد نفرات

تند و به اجبار و خلق هس نیمجاهد یستیو ترور یفرقه ا یها دگاهیهستند که اکثراً مخالف د ییروهایشده اند، ن 9قرارگاه اشرف 

 دیینخواهد پا یریآن وحشت دارند اما د ی ندهیرا ندارند و از آ ییجرأت انتخاب آزاد و رها رون،یب بازآزاد و  طیاز شرا یبا ناآگاه

 بود. میخواه یفرقه رجو یطانیکامل فرزندان از چنگال ش ییکه شاهد جدا

 یعال یایساریباشد و کم یکه قابل فراموش ستین یزیبه حق خانواده ها نسبت به فرزندانشان، چ مطالبات

 باشد: یموظف به فراهم نمودن آن م یپناهندگان در آلبان یملل متحد برا

 یخانواده ها با فرزندانشان در آلبان دارید -6

 آن ها نیب ینترنتیو ا یتلفن یتماس ها یامکان برقرار -5

 فرقه به منظور فنا نشدن عمر فرزندان هیعل یحقوق یها تیشکا -9

 در آن کشور یفرقه ا دیقرارگاه جد یاز راه انداز یدولت آلبان یریجلوگ -0
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 در قرارگاه ریاس یسرنوشت انسان ها نییفراهم نمودن حق انتخاب آزاد و تع -2

 ییاروپا یو اقامت در کشورها یسرنوشت و برخوردار شدن از حقوق پناهندگ نییتع -9

 یمحمد یدر کشور آلبان یفرقه ا یاجبار یآزاد شدن فرزندان از مناسبات و برنامه ها -5

 یباغبانباش ینامه برادر چشم انتظار عل

 

  6969 ید 0 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 یسمه تعالبا

 یباغبانباش یعل زمیبا عرض سالم حضور برادر عز 

شما نامه  یقبالً برا د،یرفته ا یکه از عراق به کشور آلبان میبا خبر شد زم؛ی. برادر عزیسالمت باش یهر جا هست دوارمیام

به مالقات  میتوان ینم یمشکالت مال لیکه به دل نیو از ا مینگران هست یلیخ ،یتلفن هم نزد کی ینوشته بودم اما حت

در آنجا مثل اردوگاه اشرف  دیشد، شا دیمنتقل خواه گرید یبه جا رانایکه از شهر ت می. باخبر شدمیشرمنده هست مییایب

و ما  دیشیاندیب ینجات خود چاره ا یاز شما به عنوان برادر کوچک درخواست دارم برا. دیرفتن نباش رونیقادر به ب گرید

 .دیاوریدرب یرا هم از نگران

 02/10/96 - یباغبانباش نیبرادرت  محمد حس - قربانت
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عناصر فرقه  انتقال به یاعتراض خانواده بزاز

 دیبه زندان جد یرجو

                                                 

مردم مظلوم کشورمان را مشاهده کنند، با  ییو شکوفا ینتوانستند حکومت اسالم یانقالب که سران فرقه رجو یروزیاز پ بعد

 یداتوریفرقه در کاند نیخائن ا یبا ملت نمودند. سرانجام با کنار گذاشتن سرکرده  یکه داشتند اقدام به ترور و دشمن یقساوت

آوردند  یرو یابانیخ یآشکار گشته و آن ها به جنگ ها نیمجاهد یستیسازمان ترور ی، دشمن6994در سال  یجمهور استیر

اسفبار شد. سپس فرقه  یتیخائن، مجبور به ترک کشور با وضع یمسعود رجو. دیکه با واکنش به موقع مردم به شکست انجام

 آوردند. یگناهمان رو یب ردمساله دوشادوش صدام ملعون به کشتار م 3به کشور عراق پناهنده شده و در جنگ  یرجو

به اصطالح  یذب برخاقدام به ج رند،ینتوانستند حکومت کشورمان را به دست بگ نیمجاهد یستیاز آن که سازمان ترور بعد

سران فرقه  یگول حرف ها و دروغ ها زین یاز مردم عاد یدانستند نمود. برخ یکه سازمان را تنها راه نجات م ییروشنفکرها

 یجان نهیامو فرزندشان  یناصر جانبه همراه شوهرش  یمهناز بزازآن ها  هرا خورده و به آن ملحق شدند، از جمل یرجو

 نیسرکرده آن پر از منفعت بوده و هست، شدند. ا یهدف که البته برا یپوچ و ب اناتیانقالب گرفتار جر لیبود که در همان اوا

 دنی. اکنون کامران برادر مهناز بعد از شنوستندیپ یپدر و برادر مهناز به فرقه رجو دیشد یرغم مخالفت ها یخانواده متأسفانه عل

محصور توسط سران فرقه به دفتر انجمن نجات مراجعه کرد و اعتراض  داًیدور و شد یبه محل یخبر انتقال عناصر فرقه رجو

 خود و خانواده اش را اعالم نمود. دیشد

تأسف  یابتدا از رو دیبگو یمطلب ،گذشته مهناز یخواهد درباره  یم یباشد وقت یکرده دانشگاه م لیکه تحص یکامران بزاز یآقا

 04گذاشتند که اکنون بعد از گذشت  یخواهرم و خانواده اش متأسفانه قدم در راه": دیگو یدهد و در ادامه م یسرش را تکان م

خوش  یبرا یا لهینبوده و آن ها فقط وس شیب یکه آن ها رفته اند سراب یراه نیکه ا النندسال هنوز نتوانستند به خود بقبو

آذر  94 -نجات مرکز گلستان  انجمن

6969  
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از دست داده، به همراه خانواده  زیخودش را ن یهر دو پا تیام در جنگ کو دهیبودند. اگر خواهرم که شن یسران فرقه رجو یگذران

با  یباشد. متأسفانه سران فرقه رجو یمردم کشورش افتخار یاتوانست داشته باشد و بر یها را م نیکرد بهتر یم یخودمان زندگ

نداشته  یآن ها مفهوم یبرا یخوشبخت گریو دور شدن از کانون خانواده، د یکردند که عالوه بر آوارگ یخواهرم و خانواده اش کار

 "باشد.

 یدر آرزو زیباشند، پدرمان ن یشده و در حالت کما م دیامروزها شد": دیگو یدر مورد وخامت حال و روز مادرش م یبزاز یآقا

 "باشد. یمهناز متأسفانه جان سپردند. اکنون مادرمان انگار چشم انتظار دخترش م دارید

خواهرش  تیاز وضع رانایخارج از شهر در ت یبه منطقه ا یانجمن نجات از انتقال عناصر فرقه رجو یها تیکه در سا یبزاز یآقا

خبر بودند و با  نیا ریگیبا دفتر انجمن نجات گرفته و سپس شخصاً مراجعه نمودند و پ یتماس یآگاه شده بود، با ناراحت یبه طور کل

از او گرفتند و آن ها را به  یخواهرم شده بود را هم سران فرقه رجو بیکه نص یمحدود یآزاد": گفتند 9انتقال به اشرف  دنیشن

دهد سران فرقه  یاجازه م یحضور ندارد که به راحت اریدر آن شهر و د ایساریکم یندگیمنتقل نمودند. مگر نما یگرید یزندان ها

ندارد که به حال  یدفتر یکند در آلبان یادعا م همه نیکه ا یجهان بشرهر آنچه که خود خواستند انجام دهند؟ مگر حقوق  یرجو

آن ها را  تیکه داشتند محروم کرده و انسان یکم یهمه آن ها را از آزاد یکند که سران فرقه رجو یدگیرس چارگانیب نیو روز ا

 "برند؟ یسؤال م ریز

و باالتر از آن از ارباب  یحق الزحمه خودش را از سران فرقه رجو زین یپناهندگ یایساریکم ندهیمتأسفانه نما"گفتم:  یبه و 

که  ییهر بال یتا سران فرقه رجو ردیگ یکند و در واقع حق السکوت م یم افتیدر کایو امر یستیونیصه میرژ یعنیها  ستیترور

دوره از  نیدر ا یشود و آن ها به راحت یمسائل و مشکالت آن ها نم ریگیپ ینهاد چیو ه رندآو یخواهند سر عناصرشان در م یم

 "مشغول هستند. نینو یبه برده دار یزندگ

اعتراض خود از  یبرا"اعالم نمودند:  ،یسران فرقه رجو یو ضد انسان تکارانهیضمن اظهار تأسف از اعمال جنا یبزاز یآقا

سؤال برده اند،  ریاو را ز یکه به او اجازه تماس با خانواده را نداده و آزاد نیو ا یمحصور نمودن خواهرش توسط سران فرقه رجو

 "نجات دهند. نیاطیش نیکنند تا بتوانند خواهرشان را از چنگال ا تیشکا یحاضر هستند در هر دادگاه صالح

باشند و  یم ریگیموضوع هستند پ نیکه گرفتار ا ییتنها خانواده ها د،یبه زندان مخوف جد یبا انتقال عناصر فرقه رجو متأسفانه

چشمان  یجلو انتیخ یعنی نینداده و ا یو اعتراض خانواده ها پاسخ ینسبت به نامه نگار یالملل نیارگان و نهاد ب چیتاکنون ه

 گریمانده و د یاز آن ها باق ینام گریمرتبط با آن که متأسفانه فقط د یارگان ها گریو د یبشر حقوق ینهادها داریب شهیمثالً هم

 .چیه
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 یدر دفتر انجمن نجات استان مرکز یبالل یمرتض یحضور آقا

 

  6969 ید 0 -نجات مرکز اراک  انجمن

پس از احوال  افتی( در دفتر انجمن حضور یدر فرقه رجو ری)اس یرضا باللبرادر  یبالل یمرتض یآقا 6969آذر  56

 یدربند را به خارج از آلبان رانیو سران فرقه اش، اس یرجو داًیداده شد که جد حیتوض شانیبه ا یبالل یمرتض یاز آقا یپرس

 شوند. رانیاس ییمنتقل کرده اند تا مانع جدا

و سرانش خودشان را  یرجو یبرا یستیافتاده اند چرا با یکه در دام فرقه رجو یدانم کسان یخودم هم نم"گفت:  یبالل یآقا

 "باشند. یخواهند در دام فرقه رجو یم یتا ک رانیبکشند. اس یبه تباه

نابود شده، در عراق نتوانست  یفرقه رجو"گفت:  یبالل یآقا انیالزم داده شد. در پا حاتیتوض یبالل یرابطه به آقا نیدر ا 

 یرا شستشو م رانیاس یو سرانش مغزها یرجو میریگ یم جهیفاصله دارد، نت رانیبا ا لومترهایک یانجام دهد اآلن آلبان یکار

شوند و به دنبال  یآزاد م یاز فرقه رجو رانیاس یدهند من مطمئن هستم به زود یسرخرمن به آن ها م یدهند و وعده ها

    "روند. یخود م یزندگ

 آن روز دیام به                                                                                          
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به  د،یو ام یمملو از دلتنگ یمادر و نامه ا

 است،یس یایدور از دن

 یو مقامات آلبان فرزند به

 

  6969 ید 5 -نجات مرکز البرز  انجمن

 نینخست یعراق به شهر خرمشهر در روزها یبعث میرژ ی انهیچشم انتظار که فرزندش را در تجاوز وحش یمادر ش،یپ یچند

با انجمن آشنا شده به دفتر انجمن نجات کرج مراجعه و دست  یدخترش که به تازگ ییاز دست داده بود با راهنما یلیجنگ تحم

دست نوشته و نامه  نیانجمن داد. با خواندن ا لیتحو ،یالملل نیمقامات ب دستسرشار از احساسات جهت رساندن به  ینوشته ا

دل نوشته  نیمحترم قرار بدهم. ا نیاز لطف ندانسته که در نظر مخاطب یقرار گرفته و خال ریتحت تأث استیس یایبه دور از دن یا

 گونه است: نیبه ا

مادر  زیجوانان بوده و هست، عز نیتو ب یو سرسبز یمن سربلند یآرزو شهیمادر هم زینام قشنگت، عز یخرّم، فدا زم،یعز پسر

خواهم ترا را ببوسم و  یآغوش گرمت را دارد، م یسال است چشم به راه بازگشت تو هستم، دلم هوا نیچقدر دلم تنگ شده، چند

تا  ییایبکن زودتر  یسع زمیتنگ شده. عز تیرعنا یمهربان و معصومت، قد و باال هنگا ت،یصدا ی. دلم برارمیدر آغوش بگ

و  یس زم،یبرد. پسر عز یم یرا به اسارت و نابود یکه فرزند دلبند مادر یرا به خاک نبرم. بشکند دستان زمیعز دنیحسرت د

که با خواهران و برادرانت  یخاطرات خوب ادیبه  ببر، نیرا از ب ییجدا نیا ایمن، تو و خانواده ات افتاده. ب انیم ییهشت سال جدا

به  یتوان یباشند. خرم جان؛ تو م یخود م ی. پسرم تمام جداشدگان مشغول زندگاوریب رونیب یمن مادر را از چشم انتظار ،یداشت
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 رانیبه ا ستین یراصالً اصرا ،یبرو یخواست یکه م یو هر کشور یکن ییپناهندگان سازمان ملل اعالم جدا یعال یایساریکم

 .ییایب

 یم شهی، پدرت هم پاره کن تیذلت را از دست و پا یها رهی، زنج بده، خواستن توانستن است ، خودت را نجات را به خدا قسم تو

 جان بدهم.، خرّم  یپاها یگفت: آن قدر عمر کنم تا رو

 فردوس –چشم به راهت  مادر
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 دردمند و چشم انتظار یبه خانواده ها یتیهشدار امن

 

  6969 ید 0 - النینجات مرکز گ انجمن

 النیانجمن نجات گ ریبا مد یخانواده دردمند محمد قادر دارید

از استان  جاریخشک ب یچوکده  یاز روستا 6900ماه  ید 65متولد  592اهلل شماره شناسنامه  حیفرزند ذب یمحمد قادر 

و شاخه  نیموسوم به سازمان مجاهد یتوسط فرقه رجو یخرابکارانه مرز اتیعمل کیدر  6999دوم آذر ماه  خیدر تار النیگ

قرار  یو القائات فکر یی! به اسارت درآمد. متعاقب اسارت مورد مغزشوخشب یدست ساخت ارتش صدام به نام ارتش آزاد ینظام

 یاز خانواده و فضا یدیمد انیسال یماندگار شد و ط یبه اجبار در مناسبات فرقه ا شیگرفت و از ترس در خطر بودن جان خو

شد  یمطامع جاه طلبانه رجو یو قربان رنداش را به بطالت گذا یخبر ماند و جوان یب نیمجاهد یایماف یاز پادگان کار اجبار رونیب

 احوالش را ندارد. ضیبا پدر سالمند و مر یتماس تلفن کیبرد و اجازه  یبه سرم یدر آلبان یو اکنون در اسارتگاه رجو

 یحت یکمک چیاز ه رشانیبرادر اس ییرها یسال گذشته در راستا 62 یکه در ط یاز برادران محمد قادر داهللیو  عبداهلل انیآقا

نکردند؛ امروز در مالقات  غیتحصن چند باره در مقابل اسارتگاه مضمحل شده اشرف در عراق با تقبل بسا رنج و مشقت در

اطالعات از  هیر خصوص تخلد یعملکرد نابخردانه و بزدالنه اعوان و انصار رجو یبه افشا النیانجمن نجات گ ریبا مد مانهیصم
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سبقت از  یگو یکه در وطن فروش کایامر یریها به مثابه سگان زنج یانزجار خود را از رجو گریخانواده پرداختند و بار د نیا

 خود ربودند؛ اعالم و ابراز نمودند. یها یهمپالگ

ها و ارائه  یو وطن فروشانه رجو یحول مناسبات فرقه ا یپوراحمد از دو برادر چشم انتظار و روشنگر یاستقبال آقا متعاقب

عوامل  یدر پ یپ یتماس ها حیبا تشر یقادر داهللی یآقا ؛یدر آلبان یرجو اهیس التیشکننده تشک تیوضع نیاز آخر یگزارش

م؛ درصدد ضمن تماس با شماره ثابت منزل یغاتیتبل یمشکوک در قالب کمپان یصاست که شخ یمدت"افزودند:  یرجو یایماف

 نیچن زاند،یمزبور خواست که اعتماد مرا برانگ یو اشتغال در کمپان یپر کردن فرم همکار یاطالعات برآمد و ابتدا به بهانه  هیتخل

نشان  رندهیخوش به تماس گ یجستجو شود؛ رو یارکار خود و برادرم عبداهلل ک یفرزندان ب یکه برا دیهم شد و به گمانم شا

شدم و با  یو ارتباطش با فرقه رجو هیکرد متوجه مشکوک بودن قض یکه م یبا جنس سؤاالت یبعد یدر تماس ها یدادم ول

 یریو درصدد تحقق امر خ ردیگ یبا من تماس م یو آلبان یشدن ارتباطم با مخاطب وطن فروش؛ عنوان کرد که از مالز یجد

که چرا دست از سر  دمیتوپ یبه و یمد نظرش بوده است که حساب یباندر آل یاز اسارتگاه رجو رمیبرادر اس ییکه البد رها ستا

چشم انتظار به منظور کسب اطالعات راه به  یبا خانواده ها یدارند و عنوان کردم که با ارتباط تلفن یو خانواده ام برنم ریبرادر اس

 ییبوده و خواهند بود و جا یمنفور و منزو یگرفتار در فرقه رجو یاعضا یخاصه خانواده ها انیرانیبرند و در نزد ا ینم ییجا

 "ندارند.

و منجالب کمرشکن متأثر از آن گرفتار است و در قبال مقاومتِ  روین زشیر نحلیدر بحران ال یحال حاضر فرقه بدنام رجو در

 رویروزافزون ن زشیرگذراند و با  یروزگار م یبه سخت 9امتناع از رفتن به مقر اشرف  ینگون بخت برا یروهایبخش قابل توجه ن

اطالعات از خانواده ها  هیدرصدد عمل نابخردانه تخل صالیو است یکند. لذا از سر ناچار یم دایمواجه است که روز به روز شدت پ

 کند. یرا طلب م زیعز یجداشده ها نیچشم انتظار و همچن یخانواده ها یاریبرآمده است که هش
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 یجداشده از فرقه رجو کینامه 

 

  6969 ید 2 - ینجات مرکز خراسان رضو انجمن

 بودن در جمع خانواده لذت

به  یشد خوشبخت رانیا زمیآزاد که منجر به بازگشت به وطن عز یایو پا گذاشتن به دن یبعد از جدا شدنم از مناسبات فرقه رجو 

من بود. خدا  یبرا یطوالن انیو اقوام بعد از سال انیخانواده، دوستان، آشنا یمجدد با اعضا داریشامل د یخوشبخت نیمن رو کرد، ا

 ییها یبا کم و کاست نجایدر ا یو کار شوم. هر چند زندگ یو در کنار خانواده ام صاحب زن و زندگ رانیرا شاکرم که توانستم در ا

 یدهد. بعد از مدت ها ب یدوچندان م یو انرژ دیو شوق لذت در جمع خانواده ام هر روز به من ام رانیهمراه است اما بودن در ا

کند خواندم که جدا شده ها از  یکه اخبار جداشده ها را منعکس م ییت هایاز سا یکی قیاز طر شیپ یچند یاز فرقه رجو یخبر

بعد از مدت ها توانستم با  یرو و از سر کنجکاو نیشده اند. از ا یفرقه رجو یاز سو یدچار مشکالت یدر کشور آلبان یفرقه رجو

 کنم. برقرارارتباط  یاجتماع یشبکه ها قیاز طر یچند تن از دوستان و همرزمان سابقم در آلبان

محدود کردن و  یبرا یسران فرقه رجو"کند به من گفت:  یم یزندگ یاز دوستان که هم اکنون از فرقه جداشده و در آلبان یکی 

بزند  ییبخواهد ساز جدا یریکنند مثالً تا عضو اس یسوءاستفاده م انهیماه یع پرداخت مستمردر کنترل قرار دادن اعضا از موضو

کنند با  یم یکه جدا شده و تنها زندگ ینفرات یدر امورات حقوق یکنند. سران فرقه حت یم یمربه قطع پرداخت مست دیاو را تهد

اشرف در عراق برپا کرده اند و دسته دسته  رینظ یپادگان یکند. سران فرقه در آلبان یم یکه دارد کارشکن ییاستفاده از ابزارها

که نفرات به ناگهان و به صورت دسته  نیاز ا نیکنند. مجاهد یم لبه آنجا منتق ینفرات را بعد از گرفتن تعهدنامه ده ماده ا
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 یم شانیبا خانواده ها رانیتلفن ها هنوز مانع از ارتباط اسرو با دستور جمع کردن  نیبروند وحشت دارند از ا ایساریسراغ کم یجمع

 "شود.

که  دیعرضه هست یآنقدر ب انیارشد فرقه اعالم نموده: شما یبا انتقاد از اعضا یرجو میمر"ارتباط گفت:  نیدر هم گرمیدوست د 

 رییما تغ هیپارلمان را عل یجداشدگان، فضا هیکه هر روز در پارلمان اروپا و با آوردن بق دیرینفر را بگ کی یجلو دیتوان ینم یحت

که توسط اراذل و  میبود یمیابراه میخوشحال و عبدالکر یمهد انیآقا دیشاهد ضرب و شتم شد میمر نطق نیداده است. بعد از ا

 "شکل ممکن صورت گرفت. نیاوباش فرقه او به بدتر

بار نه گفتن  کیو با  دیرا نخور یفرقه رجو یها یحقه باز گول نیاز ا شیاست که ب نیمن با همرزمان و دوستان سابقم ا سخن

رفت و نه  دینه به زندان خواه دیجهان پا بگذار یهر کجا ایو  رانیاگر به ا دیو مطمئن باش دیبه مناسبات فرقه از آن ها جدا شو

 یشما در رنجند و در فراق تان م یهستند که همچنان از دور تانیشما خانواده ها یمنتظران واقع ،در انتظار شماست یحکم اعدام

 میریو خسران را از هر جا بگ انیز یرفت اما جلو نیاز ب هودهیب یمن و شما در فرقه ضاله رجو یدرست است که جوان سوزند.

 !میفرقه غرق شو نیبهتر از آن است که در باتالق ا

نه تنها  یبودنم در فرقه رجو یلحظه آن را به تمام سال ها کیدارم که  یو جمع خانواده ام احساس زیعز رانیروزها من در ا نیا

 نجات داد. یکنم که مرا از شر فرقه رجو یکنم خدا را شکر م یبه آن لحظه هم فکر م یدهم بلکه وقت ینم

رگز با خود بودند ه دهیکه در عراق بودند، چ یالزم که جهت استحکام فرقه شان از زمان ریبا همه ترفندها و تداب یفرقه رجو سران

 کند. کیآخر و لبه پرتگاه نزد ستگاهیتواند آن ها را به ا یحد م نیتا ا یکردند که آلبان یفکر نم

از چنگال منحوس  ییاست و با توکل به خدا و با رها انیهنوز در جر یزندگ میگو یم یآخر: به دوستان گرفتارم در آلبان حرف

 .دیخود و خانواده تان را خوشحال کن یفرقه رجو

 یخاتم یعل: یشده از فرقه رجو جدا
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  6969 ید 2 - المیانجمن نجات مرکز ا 

اندازد و از دولتمردان فرانسه سوءاستفاده  یبه راه م یگریپس از د یکی یدر فرانسه تجمع ها یروزها فرقه رو به زوال رجو نیا

 کند. یم یاسیس

دسته  یدستور خودسوز  میمقدار مر یبه خاطر نجات جان ب یبود که رجو روزید نیرفته هم ادشانیدولتمردان فرانسه  متأسفانه

که اجازه دادن دولت  دید دیدر ذهن مردم فرانسه به جا گذاشت، حال با یتلخ یهواداران خود را صادر نمود و خاطره  یجمع

 به دست خواهد آورد. یپشت سر هم چه سود یتجمع ها ابتب یرجو یفرانسه به فرقه مخرب و فرار

را هدف  ابانیگناه کوچه و خ یرا فراخواند و مردم ب رانیا الیجوانان خام خ وهیش نیمبارزه مسلحانه بود و به ا یشعار رجو یزمان

 رانیخود را با ملت ا تیشود و تا توانستند ضد رانیا یاقتصاد شرفتیکرد مانع پ یم یسع یو چاپلوس یداد و با جاسوس یقرار م

 دهد. یم گانگانیبه ب یو خوش خدمت ینشان از جاسوس یسراسر نکبت بار رجو خیگذاشتند. تار شیبه نما

در  رانیحکومت ا یتکرار کرد و گفت: سرنگون یشگیهم یا شهیقجر جمالت کل میباز هم مر ر،یاخ یشب باز مهیخ شیهما در

 دسترس است!!

خود هر  یحل مشکالت روح یگذاشته که برا ریروح و روان سران فرقه تأث یبر رو یتیهو یو ب یو آوارگ یکه در به در نیا مثل

 کنند. یآرام م جهینت یو ب یبار خود را با گفتن جمالت تکرار کیچند وقت 

در دهه  یرجو یستیاعدام شدگان فرقه ترور یدم از دادخواه ییاز رده خارج اروپا یبازنشسته ها قجر عضدانلو در جمع میمر

 شصت زد و خواستار مجازات عامالن شد.

 یب یتالش ها

قجر  میوقفه مر

 یو برگزار

 یها شیهما

 جهینت یب
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به راه انداخت که هزاران نفر از  ینیخون یها و ترورها یفراموش کرده که در دهه شصت بمب گذار یرجو یفرقه ضد بشر ایآ

گردد، خواستار اشد  دیمردم با شعار منافق مسلح اعدام با یونیلیبرده تظاهرات م ادیکه از  نیرا به شهادت رساند، مثل ا رانیملت ا

 آنان شدند. یمجازات برا

 محاکمه فرا خواندند؟؟؟ زیم یرا به پا رانیاز ملت ا دیاز هفده هزار شه شیقاتالن ب یالملل نیمجامع ب ایآ

و غربت  ینمودند، بادا که در به در تیرا مورد بازخواست قرار ندادند بلکه از آنان حما یفرار یها ستیمتأسفانه نه تنها ترور 

 است. یرجو یفرقه ضد بشر نیاعمال ننگ یسزا ینینش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر دفتر انجمن نجات استان مرکز یرستم زالهیعز یحضور آقا

 

  6969 ید 9 -نجات مرکز اراک  انجمن

( در یدر فرقه رجو ری)اس یرستم وشیداربرادر  یرستم زالهیعز یدعوت انجمن نجات استان، آقا حسب

 یمسئول انجمن؛ آقا ییو خوشامدگو ی. پس از احوال پرسافتیدر دفتر انجمن حضور  6969آذر  55 خیتار

سفر  هیبه ترک کار یبرادرم برا شیسال پ نیکردند. چند انتیخ رانیو سرانش به ملت ا یرجو"گفت:  یرستم

 افتاد و او را به عراق منتقل کردند. یبه دام فرقه رجو هیکرد و در ترک

است و تا به حال به برادرم اجازه نداده اند که با من تماس  ریاس یسال است که در فرقه رجو نیاآلن چند 

جمع شده تا تمام  یرجو قهبه من خبر برسد که فر یروز دوارمیداشته باشد و از احوال او باخبر شوم. ام یتلفن

 "خود بروند. یسلطه آن ها آزاد شوند و به دنبال زندگ ریافراد ز
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 کربال ارتیتا ز یاز زندان فرقه رجو

 
  6969 ید 2 -نجات مرکز گلستان  انجمن

من فرق  ی)ع( که با تمام سفرها نیآقام امام حس یپابوس یبار به هوا نیسال دوباره به عراق سفر کردم. البته؛ ا 9از گذشت  بعد

گرفتار  یرجو یستیبروم. آن زمان که در زندان فرقه ترور ارتشیکه در جوارش بودم و اجازه ندادند به ز یسال 65 یکرد، ط یم

را  وضع ما نیدتریو به شد میائمه اطهار برو ارتیدادند به ز یاجازه نم یبد اشرف غرق شده بودم، سران فرقه حت یبودم و در هوا

 به اسارت خودشان در آورده بودند.

 یها لهیگرفتار ح یباشد که در عنفوان جوان یم سمیرجو ثیفرقه مخوف و خب افتهی ییاز عناصر رها یکی قزل قارش یعل

 خیآن ها قرار گرفته است. بعد از آن که توانست  یو روان یذهن دیشد یشده و مدت ها تحت شستشو یخائنانه سران فرقه رجو

را  گرینجات داد. او همراه خود دو نفر د یرجو یستیخود را از اسارتگاه سازمان ترور 6964در اواخر سال  دیذهن خود را آب نما

 باشند. یخود همراه با خانواده مشغول م یبه زندگ زینجات داد که اکنون آن ها ن زین

از داخل کشور "کند:  یم انی. او بدیگو یم مانیتحمل کرده برا یکه در زمان حضورش در فرقه رجو ییها یقزل از سخت یآقا

تا شلوار  0با خودم برداشته بودم و  رهیقرص مسکن و غ 344کردند که من هنگام خروج از آنجا  یم فیبد تعر یطور مانیبرا
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و اقامت چند  نیمسئول مانهیبه هتل و برخورد صم دنی. به محض رساورمیبعداً کم ن که رپوشیلباس و ز یبودم با کل دهیپوش زین

 "بردم. یپ یسران فرقه رجو یروزه، به دروغ بودن تمام گفته ها

سران سازمان ": دیگو یکند و م یداشت صحبت م یمعل یکربال یبه سو نیاربع یروزها یکه امسال برا یرو ادهیآقا از پ یعل

کنند.  یم یزندان یطوالن یشما را مدت ها ایو  دیشو یاعدام م ایبه داخل کشور  دنیگفتند که به محض رس یبه ما م نیمجاهد

 یکرده و برا هیپاسپورت ته دم،یالزم را در خودم د یمستقل شوم و آمادگ یمسائل زندگ یخمن اکنون بعد از آن که توانستم در بر

 میکربال بودم برا یچند روز که راه نیکشور نداشتم. اتفاقاً در ا یمرز و خروج ریدر مس زین یمشکل چیعراق شدم و ه یراه نیاربع

 یتمام وجودم را پر کرده بود، نفرت یبیعراق شدم نفرت عج اکوارد خ ی. وقتستیداشت که قابل گفتن ن یادیز اریبس یبار معنو

 یبرابلکه تنها  رانیمردم و خاک ا ینموده بودم که تمام تالش آن ها نه برا فیح ینیخائن شیدر پ هودهیسال عمرم را ب 65که 

 یصورت شبانه روز بهحد و مرزشان بوده و من که  یب یها یسرکرده خودشان و ادامه هوسران یقدرت برا یبه کرس دنیرس

سران فرقه  ثانهیخب یبود و بعد از آن که به هدف ها دهیتاب و تحملم بر گریگرفتم د یقرار م یو روح یذهن یمورد شستشو

 یول دیطول کش یلیخ مییرها ریبودم که بتوانم خودم را نجات دهم. خدا را شکر هر چند مس یبردم دائما به دنبال راه یپ یرجو

که اکنون آن دو نفر به  اورمیآن ها به ارمغان ب یرا برا یچاله نجات بدهم و آزاد اهیس نیرا همراه خودم از ا گریتوانستم دو نفر د

 "خود مشغول هستند. یزندگ

هر کدام از آن  یتوان برا یاست که م ادیآن چنان ز یسران فرقه رجو یها تیها و جنا انتیخدهد:  یقزل قارش ادامه م یآقا

ها هستم و با چشمان  دهید انتیخ نیاز ا یآن ها منتشر نمود و من خودم نمونه ا نیمردم در ب یآگاه یها کتاب ها نوشت و برا

با فرماندهان داشتم که خار  یسر ناسازگار زین شهینگون بخت بودم و هم یدادن اعضا بیفرآن ها در  فیخودم شاهد اعمال کث

 "کنم. دایها توانستم نجات پ یریسختگ نیبا تمام ا ینظر داشتند ول ریمرا ز شهیچشمشان شده بودم و هم

 سمیرجوخودتان را از منجالب "دهد:  یم امیبرند پ یبه سر م یفرقه رجو یاز دوستانش که در زندان ها یبه برخ یو

 ایو  دیاوریدوام ب یاز اسارتگاه رجو رونیتوانست در ب دیکه نخواه دیو اصالً نگران آن نباش دینجات ده

نقاط کشور سراغ  یکه از اقص تمهس ییبرعکس من شاهد خانواده ها رندینگ لیخانواده شما را تحو

خانواده ها منتظرتان هستند و که  دیآن ها هستند. شما مطمئن باش ریگیو پ رندیگ یفرزندشان را از من م

 یاند و م دهید یبد یشما خواب ها یکه آن ها برا دیها نجات ده یهر چه زودتر خود را از بند اسارت رجو

 ".ندیسوءاستفاده نما ناهداف شومشا شبردیپ یخواهند از شما برا

 یفرقه رجو انیو نجات تمام زندان ییرها دیام به
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  6969 ید 2 - زدیانجمن نجات مرکز  -ییغمای ابوالقاسم

را دور خود جمع کرده و هر بار  یعده ا یپوشال یو وعده ها نیدروغ فیبا اراج نیبه چهل سال است که سران فرقه مجاهد بیقر

 نیا ره،یتهران و غ یآزاد دانیدر م داریوعده د ایسال و  انیتا پا ایو  گریتا شش ماه د یتازه همچون سرنگون یبا دادن وعده ها

 کشاند. یش میفلک زده ها را به دنبال خو

آن ها  یزندگشده اند با کهولت سن که  یمردان و زنان نکیعضو فرقه ا روزیفرقه نحس بر دروغ استوار شده و جوانان د نیا یبنا

از وعده  یکیاما  شده دهیخم شانیقد رساو  و تار رهیچشمان پر فروغشان ت، آن ها نشسته یبر سر و رو یریبرف پو  تباه شده

 چینگه داشته و به ه شیرا در بند اسارت خو یو آخرت شده بماند، اما عده ا ایسرالدنمسعود محقق نشده خودش که خ یها

 ببرد. 9موسوم به اشرف  یهم قصد دارد آن ها را به مقر نکیرها کند ا شیآن ها را به حال خو ستیحاضر ن یوجه

با خانواده ها صحبت  یدارند که نگران و چشم به راه آن ها هستند، وقت رانیدر ا ییخانواده ها ر،یافراد گرفتار و اس عده نیهم اما

کرده است.  ریپ زیآن ها را ن یچشم انتظار نیبرند و ا یبه سر م شیخو زانیعز دنیکه آن ها هنوز در انتظار د مینیب یم میکن یم

که حسرت  یخود هستند. چه پدران و مادران زیچهره عز دنیکه با به صدا درآمدن زنگ خانه منتظر د هستند ییهنوز خانواده ها

خودش کجا  ستیرا گرفته که معلوم ن یپدران و مادران دامان رجو نیرا با خود به گور بردند اما آهِ هم شیخو زیفرزند عز دارید

 گور به گور شده است.

 ایدن نیباد، همانطور که در ا بشیجهنم نص"در پاسخ گفت:  ؟یمسعود دار یبرا یامیچه پ دمیپرس یاز مادر چشم انتظار یروز

 شیخو یزندگ دیبازگشت ام دیسال است برق راهرو خانه را به ام یاز س شیکه ب یندارد. از قول من به عنوان مادر یهم زندگ

 "بر تو باد. یننگ و عار ابد دییخاموش نکرده به او بگو

. 

 

 

 دارد یدروغ هم اندازه ا
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 :یرجو یحفظ افراد در فرقه  یبرا فیقانون کث

 دیرا مسدود کن یارتباط یراه ها ی همه

       

  6969 ید 9 -نجات مرکز فارس  انجمن

 .ستین یشده باشد نجات او از فرقه کار ساده ا یعضو فرقه ا یاگر کس معموالً

 فیاز تعر یموضوع بخش نیشود. ا یشود، ترک کردن فرقه ناممکن م یم یعضو فرقه ا یکه شخص یاست: هنگام نینکته ا 

 به کار برد. یرجو یخلق به عنوان فرقه  نیمجاهد التیتشک یتوان برا یکه م یاصل فیفرقه است و احتماالً تعر کی تیماه

 یعضو فرقه باور ندارد که عضو فرقه است، در عوض به او القا شده است که در گروه کیفرقه ها،  فیبر اساس تعر نیهمچن

 یشود. برا یم یو یینها یجامعه دارد که باعث رستگار ینسبت به افراد عاد یا ژهیو ازاتیبرتر و امت طیست و شراا دهیبرگز

ذهن  یشستشو ندیفرا ی جهیالبته در نت یتلق نیشوند، ا یخوانده م "لیبد یب انگوهر "خلق  نیمجاهد یفرقه  ینمونه اعضا

 دارد. یآزادانه باز م دنیشیرا از اند انیافتد که قربان یاتفاق م

تر عمل کند، چرا که  یقو زیتواند از قدرت اسلحه ن یم یکنترل ذهن حتاست که  نیدانند ا یافراد نم شتریچه ب آن

 ایشستشوگر مغزشان، دوست، عاشق  ایکنند که کنترل کننده  یو کنترل ذهن تصور م ییمغزشو انیقربان

 رسد. یآن هاست و به نظرشان درستکار و مهربان م دیمرشد و مر
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 نیفرقه درآمدند. ا تیخوردند و به عضو بیفر رخواهیبه ظاهر مهربان و خ یتوسط دوستان یرجو یفرقه  یمعمول یاعضا شتریب

 انیبه فرقه، قربان وستنیخود دادند اما بالفاصله پس از پ انیبه قربان یدیطبقه توح یب یدر جامعه ا یآرمان یزندگ یافراد وعده 

 یو سرکوب توسط اعضا یکه در آن فشار جمع یجلسات خود انتقادشدند از جمله  یا دهیچیکنترل ذهن پ یها کیمتحمل تکن

 افراد است . تیو فرد تیشخص بیتخر یبرا یدیارشد ابزار کل

که گرفتار فرقه شده  ینجات فرد یبرا ییقانون طال": ندیگو یم یاز فرقه ها و کارشناسان اجتماع افتگانی نجات

فرقه شده است باز  ریکه درگ یزیبا عز یارتباط یتا کانال ها دیبکن دیتوان یم یهر کاراست که  نیا است

خود را وضع کرده اند؛ به هر دست  فیقانون کث نیابراوحشت دارند و بن ییقانون طال نیاز هم یرجو یسران فرقه  "بماند.

 .یریقطع کنند درست مثل گروگان گ رونیافراد را با جهان ب یانداخته اند تا رابطه  یچنگ م یزیآو

 یکار باًیتقر ست،یوجه در دسترس ن چیبه ه دیکمکش کن دیخواه یکه م یزیاگر عز ست؛یهم چندان ساده ن ییقانون طال اما

اشرف  ی،در حال انتقال اعضا به کمپ دورافتاده  روزها نیدانند و ا یم یرا به خوب نیخلق ا نیوسران مجاهد دیبکن دیتوان ینم

 یمجبور هستند که فرم ها یببرند. افراد حت نیرا از ب رونیب یایمحدود افراد به دن یدسترس یامکان ها نیسه هستند تا آخر

 .رندیرا بپذ یرجو یامضا کنند و ماندن مادام العمر در فرقه  "ریبازگشت ناپذ تیعضو"را با عنوان  یتعهدنامه ا

قادر به  گرینخواهند داشت؛ مثالً د رونیاز جهان ب یافتیدر چیفرقه ه یمعناست که اعضا نیبه ا یاقامتگاه منزو کیدر  یزندگ

 یو خنده شادمانه  یباز یتوانند صدا ینم گرید ایو  ستندین رانایت یو ساحل و فروشگاه ها ابانیجامعه در خ یمشاهده افراد عاد

و متعاقب آن  یمحض به قدرت مطلق رجو تیشود به تابع یانزوا منجر م بیترت نیبشنوند. بد رانایت یکودکان را در پارک ها

 فرقه. نینقض حقوق بشر در ا اریدادن موارد بس یرو

و  یبه دولت آلبانخلق در واشنگتن و اروپا  نیمجاهد یها یانجامد. درباره الب یم یانسان یقطعاً به فاجعه  طیشرا نیا

 التیتشک نیا" :شود یهشدار داده م یحقوق بشر ینهاد ها گریپناهندگان سازمان ملل و د یعال یایساریکم

 شواهد بنابر –کند اما  یمعرف رانیحکومت ا یبرا یکیدمکرات نیگزیاو ج رانیمردم ا ی ندهیکند که خود را نما یتالش فراوان م

 یزند تا با حفظ هژمون یدست و پا م یکنون یاست که در برهه  یاسیس یخلق فرقه ا نیاست که مجاهد نیا قتحقی – اربسی

از نقض  یریشگیپ یبرا نیابراندارد. بن انیرانیا انیدر م یمردم گاهیپا چیکه ه یکند در حال نیخود را تضم یاش بر اعضا بقا

 "متوقف شود. دیبا فیکث استیس نیخلق، ا نیفرقه مجاهد یاعضا یحقوق اساس

 یپارس مزدا
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  6969 ید 5 -نجات مرکز مازندران  انجمن

 .ندیگو یها م یکنم که به آن مزرعه بد ادی یاز مزرعه ا دیده اجازه

سخن گفت. اگر آن را مورد  یدر فرانسه از مزرعه ا 90خرداد سال  یقجر به عنوان زن سومش در س میبعد از انتخاب مر یرجو

ها و اعتمادها حمله نموده  یباشد که چگونه به مزرعه خوب یم یو تکاریو دار ودسته جنا یشرح حال رجو قاًیدق میقرار ده یواکاو

 و مانند گراز آن را شخم زدند.

مزرعه  نیکار وارد ا تیجنا یروز رجو کی داشتند وجود …همه کبوترها و مرغ ها و اردک ها و  است که یاز مزرعه ا صحبت

بودند را نابود  وستهیپ یاعتماد به مزرعه و یرا خراب نمود و همه اعضا که از رو زیهمه چ امبریشود و با باال رفتن از منبر پ یم

. دیبه شکنجه و دار کش یخود را به قتلگاه برد و آنان را به جرم واه یرساند که اعضا یبه حد ار تیو جنا انتیخ یحت ینمود. و

را به  شیشد و استخوانها یکباب م یشکنجه گر رجو انیدژخم انیدر م دیکرد با یم یاگر اعتراض یمزرعه هر کس نیدر ا

 باشد . یکامل آنان به و یاز سرسپردگ یدادند تا نشان یم لیسرکرده فرقه تحو

دادند و  یشد بسنده کرده و دم تکان م یانداخته م شانیکه جلو یکه تن پرور بودند و به استخوان یبودند نفرات یدر مزرعه رجو

گرفته اند، تن  ادیدرس شان را خوب  یسیو کاسه ل یگرفتند تا نشان دهند در تن پرور یپاچه نفرات معترض را م یسرسپار یبرا

 درون در عمرشان تمام که …و قهیمژگان، صد مه،یمانند فه یو زنان یدیحبهنام و تو ،یچ شمیابر یهم چون مهد یپروران

 انداخت بود. یم شانیجلو یبود که و یزدن به استخوان سیفقط کارشان ل یرجو یها بدی مزرعه

به آن اعتماد  ادیز یها به نام صدام که رجو یارباب مزرعه بد یمزرعه افتاد و آن هم سرنگون نیدر ا یروز آتش کیکه  نیا تا

چه سود  یها ادامه دهد ول یمزرعه بد اتیبه ح یو غرب یجاسوس یو سازمان ها یو یتواند با همکار یکرد م یداشت و فکر م

 ندیها فرار نمودند تا به همه جهان بگو یگذاشته و از مزرعه بده انیشده بودند سر به طغ دهیمزرعه به بند کش نیکه در ا یهمانان

قجر  میبه نام مر یمزرعه هم زن نیا یباشد که کدبانو یم تیو فرد یزند مزرعه قدرت طلب یاز آن دم م یرجو که یکه مزرعه ا

 یبد یقصه مزرعه 

 یها از نگاه رجو
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خود بفروشد تا  یغرب یها یکند به الب یم یها سع یبد هفاسد شده از مزرع یباشد که هر روز صبح با جمع کردن تخم ها یم

 ها را سرپا نگهدارد. یمزرعه بد یچند صباح دیشا

ها  یدر آتش رجو گریتوانند پرواز کنند تا د یگرفتند که دوباره م میتصم یرجو یها یاز نفرات از مزرعه بد یادیروز تعداد ز کی

همه فرار را نداشت  نیتاب تحمل ا گریها که د یها باشند. صاحب مزرعه بده یمزرعه بد دیسوخته نشوند و افشاگر چهره پل

 یفرار م نیتا فرق سر در آتش ا یکه رجو یبودند در حال یمزرعه و ینمود که به همه بقبوالند که آنان باعث نابود یسع

 سوخت.

 یبکاریدارد باز هم با حقه و فر یاش اکنون سع یقجر در نبود صاحب اصل میها به نام مر یتخم مرغ جمع کن مزرعه بد زن

 یقجر نم میمر گریو د ختهیفرو ر یها در آلبان یمزرعه بد یوارهاید گریچه سود که د یها نگهدارد ول ینفرات را در مزرعه بد

قجر همان  میمر یها یکه الب ستیغالب کند و دور ن گرانیخود را به د دهیگند یها مرغنفرات جداشده تخم  یتواند با افشاگر

چهره  رییقجر که تغ میاست داستان مر نیا یببخشند. آر شیرا به لقا شیسرش بزنند و عطا یرا بر رو دهیگند یتخم مرغ ها

کفتار  نینمود نام ا یسع یهمه، رجو بیفر یو برا نمودرا خراب  زیها وارد شد و همه چ یداده و مانند کفتار و گراز به مزرعه خوب

 خود نگهدارد. یها را برا یبنامد تا بتواند مزرعه بد مرغیو گزار را س

به واقع به مانند  یرجو یجهنم التیکه همگان شاهد آن هستند تشک یزیچ یزند ول یها م یرعه خوبدم از مز یچه رجو اگر

است  نیبدرد تا خودش در امان بماند. ا یدرون یرا در نشست ها گریکرد نفرات د یم یسع یها بود که هر کس یمزرعه بد

     .یها در مناسبات رجو یمزرعه بد تیواقع

 یشبان یهاد                                                                                                                      
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 هم راه به جایی نخواهد برد 3اشرف 

 

  6969 ید 9 - زدینجات مرکز  انجمن

که هر  ییروهای. نروهاین شتریهرچه ب دنیبند کش  به  یجز برا ستین یزیچ یدر آلبان« ۰اشرف » یانداز  شک ،هدف از راه بدون

 زشیشالوده فرقه و ر دنیآن، از هم پاش جهینسبت به عراق تجربه کرده اند و نت یرا در آلبان یبازتر یچند به صورت اندک فضا

 خود در مرکز اروپاست. دیزندان جد جادیدرصدد ا ،یبا دادن رشوه به مقامات آلبان یبود. لذا فرقه رجو روهاین

در  یشد و مسعود رجو  یخوانده م« نبرد کیکانون استراتژ»قرارگاه اشرف به عنوان  ،یفرقه رجو اتیدانند که در ادب یم همه

امن دراروپا و منطقه  یها  و خود را به محل ختهیاز فرماندهانش از صحنه نبرد گر یادیقجر و بخش ز میکه خود و مر یحال

 .«کوه ز جا بجنبد اشرف ز جا نجنبد» ایو .« نباشد، تن من مباد شرفچو ا»داد:    ی، شعار مرسانده بودند

فرستاده  یتا بن دندان مسلح عراق یروهایها را به مصاف ن درمانده و گاه به اجبار آن یاعضا ییزوج با مغزشو نیکه ا میدار ادی به

اگر »کردند:   یادعا م ایو  دیما رد شو یها جنازه یاز رو یستیاشغال اشرف با یکردند که شعار دهند برا  یم نیها تلق و به آن

 .«ستدیا یم ایدن  ستد،یاشرف با



94 
 

 

حضور خانواده ها  دندیکه د یمجبور به ترک اشرف شدند آن هم هنگام اریها با دادن تلفات بس  ها، آن ادعا نیا ی  رغم همه یعل

دانست آن را  یجز فرار نداشتند و مسعود که اشرف را شرف خود م یآن ها را به باد داده و چاره ا ستیدر مقابل اشرف، هست و ن

 رها کرد.

 بیقرارگاه اشرف در کشور عراق به مدت قر یمجموعه خانواده ها در تحصن جلو ریناپذ یگذرا به نقش فعال و خستگ یبا نگاه 

 یفرقه رجو هیعل یاهرم حقوق بشر نیتوان گفت که نمودِ کارسازتر یم دیگرد قرارگاه یلیمنجر به تعط تاًیبه چهار سال، که نها

 وجه جلودار آن ها نخواهد بود. چیبه ه یرجو التیخانواده ها هستند که تشک نیهم

 یباز و حقه  یبکاریفر کیشد، در  ختهیر نیبر زم هودهیکه ب ییها  خون تیمسئول رشیانتقاد از خود و پذ یفرقه به جا سران

کرد و افراد  یمطرح کرد و خروج از آن را خط قرمز معرف« ۸اشرف »نام گرفته بود، به عنوان  تیرا که کمپ ترانز یبرتیل د،یجد

 کرد. دیمحصور در آن را تهد

که دوست  شیخو یباطن لیرغم م یو عل اوردیخانواده ها تاب و توان ب یو دائم یشگیآنجا هم نتوانست در مقابل حضور هم اما

تنها  یمبارزه کاربرد داشته باشد، تن به خروج از عراق داد و با وساطت عمو سام، آلبان هیو توج یت در عراق بماند تا استراتژداش

 آن ها شد. رشیبود که حاضر به پذ یکشور

و  یکیزیبه سه دهه در قرارگاه ها محصور ف کیکه نزد یداشت، کسان یفرق اساس یبرتیکامالً با اشرف و ل طیشرا یدر آلبان اما

 تجربه نکرده بودند. نیکردند که سابق بر ا یو تجربه م دندید یرا م ییزهایبار چ نیبودند ا یذهن

آنان را به شدت کنترل  طیو فرقه قادر نبود در آن شرا دیگرد روین زشیو ر ییباعث جدا رانایآزاد در ت یایفرقه با دن یاعضا ارتباط

 یفرستد و برا یبرگشت م یزندان مخوف به عنوان رفتِ ب نیخاطر بخت برگشته ها را به ا نیمانع از تردد شود به هم کند و

 وداع خواهند کرد. ماعآزاد و اجت یایبا دن شهیهم

 ایها در شهر و  رفت و آمد آن  یبرا «زایو»خود به صدور  یاعضا شتریمحدود کردن هرچه ب یبرا ریاخ یدر روزها یرجو فرقه

 ممنوع است. زایفرقه، اقدام کرده است. تردد افراد بدون داشتن و نیمختلف ا یها ساختمان 

 ییکند و امکان جدا زولهیرا در آن ا ریبسازد تا بتواند افراد اس گرید یتمام توانش رابه کار گرفت تا اشرف یرجو یستیترور فرقه

داند که افراد را در  یم یفرقه رجو: دینما ییبخت برگشته وجود نداشته باشد تا بتواند راحت تر آن ها را مغز شو یاعضا یبرا

 دهد. یقرار م یکیزیو ف یکنترل ذهن تحتدور افتاده بهتر  یمکان

آن هزار بار بدتر از قرارگاه اشرف در عراق  طیشرا دیبه مکان جد ییجا به جا نیدانند که ا ینم یگرفتار در چنگال رجو افراد

وجود نخواهد داشت، بخصوص که  یراه فرار چیخواهد شد و ه شتریو فشار و سرکوب ب شتریمکان اعتراضات ب نیاست، در ا

 که تا آخر عمر در آنجا بمانند. شدهاز آنان تعهد گرفته  یباطن لیبرخالف م
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راه  چیاختناق و سرکوب حاکم بود افراد ه یدر عراق و در پادگان اشرف فضا است. یدر آستانه فروپاش یرجو فرقه

 ابانیحصار بسته در ب کیکردند و در  یکرد به شدت با آن برخورد م یمخالفت م یبا خط و خطوط رجو ینداشتند اگر کس ینجات

 عراق افراد را نگه داشته بودند. یها

نتوانسته  یلیاشرف سه را در سر داشته و بنا به دال یفکر راه انداز ،یاق و انتقال به آلبانفرقه از همان ابتدا و قبل از ترک عر ناًیقی

 قرار داد. شیرا علناً در دستور کار خو 9اشرف  یآماده ساز روها،ین ییجدا دنیبا د یکند ول یآن را عمل

با زور و  یشده، او زمان شتریاو ب یفقط دست و پا زدن ها ستیدر آن ن یشک دهیبه آخر خط رس نشیو فرقه ننگ یکه رجو نیا 

 ستند،یآن ها ن گرید روهایآن روز گذشته چرا که آن افراد و ن گریحصار بسته نگه دارد اما د کیتوانست افراد را در  یشکنجه م

کرده دوباره به قفس را استشمام  یخوش آزاد میشم یاسارت ولو به صورت اندک کم دههکه پس از چند  یشود فرد یمگر م

 کشاند.

خواهد  یشرف مسعود بود و آن را به باد داد ط یرا که روز یاشرف رینخواهد برد و مس ییکه اشرف سه هم راه به جا نیا تاًینها

 فرقه خواهد بود. اتیح انینقطه پا اشرف سهکرد و در واقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؛ یک آن هایی که ترور شده اند و دیگر آن هایی که اسیر ذهنی و فرقه تروریستی رجوی دو دسته قربانی دارد

 مغزشویی شده و وادار به ترور گردیده اند. 

به طور مضاعف قربانی هستند چرا که هم زندگی خود را باخته و هم دستشان به خون دیگران آغشته شده  دسته دوم

اگر چه جان خود یا عزیزانشان را ازدست داده اند اما آبرو و حیثیت خود را حفظ کرده و خرسند هستند.  دسته اولاست. 

د در حالی که خانواده های قربانیان دوم حتی خود را مجبور خانواده های قربانیان اول با افتخار سرشان را باال می گیرن

 به کتمان هرگونه نسبت با عزیزانشان می بینند. 

گرفتار شدن در یک فرقه مخرب را می شود با اعتیاد مقایسه کرد. قطعاً هیچ معتادی روزی تصمیم نگرفته که برود و 

ه بلکه ناخواسته و به دلیل کم تجربگی و برخی مسائل دیگر به این معتاد شود و این راه را آزادانه و آگاهانه انتخاب نکرد

دام افتاده است. می توان گفت کسی که مثالً معتاد می شود، خود مقصر است و باید تاوانش را هم بدهد اما علوم انسانی 

ص جوانانی که به دلیل کم و اجتماعی امروز، جامعه را نیز در اعتیاد یک فرد ناآگاه و بی تجربه مسئول می داند. در خصو

تجربگی به دام فرقه های مخرب می افتند و فریب دروغ های رنگارنگ آنان را می خورند، جامعه و زعیمان آن باری از 

مسئولیت بر دوش دارند.... باید افراد به آن حد از اطالعات و معلومات عمومی در خصوص مسائل اجتماعی برسند که در 

ذب و کنترل ذهن آسیب پذیر نباشند و مصونیت داشته باشند و بتوانند تفاوت یک رهبر متعهد برابر روش های روانی ج

که صرفاً منافع شخص خودش را دنبال می کند و سوار بر موج شرایط شده است  –سیاسی را با یک شیاد و شارالتان 

 تشخیص دهد. –

 ( 25و  24)ابراهیم خدابنده، مقدمه کتاب اسیر در زنجیر دروغ، صفحه های  
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 است دهیکباب شن یبو یفرقه رجو

 

  6969 ید 66 -نجات مرکز لرستان  انجمن

 یدر چند شهر شکل گرفت که در آغاز با خواسته ها یدر داخل کشور اعتراضات ریدر خالل چند روز اخ میکه شاهد هست همچنان

ترامپ و  یو دم و دنبالچه ها نیخارجه نش سانیظهور نمود اما فرصت طلبان و کاسه ل یشتیو مطالبات و مشکالت مع یمردم

 زیآش ن نیسوخته هم گیته د نایقیآش هم شدند که  نیرا آغاز نموده و نخود ا یوج سوارم یشگیبه روش هم یو سعود لیاسرائ

رشته واگذار  نیآن را به کارشناسان و صاحب نظران ا یها شهیاعتراضات و علل و ر لیو تحل هیمطلب تجز نیخواهند شد. در ا

فرقه و  نیبه نقش ا شتریدارم ب ییمخوف و خود فروخته اش آشنا یو فرقه  یبا رجو یطوالن انیو نگارنده که خود سال میکن یم

 پردازم. یم یمرموز منتسب به شخص مسعود رجو هیاعالم

 کنند. یآتش شما را داغ م نیاما درا دیا دهیکباب شن یبوگفت:  دیبا یبه سران فرقه رجو خطاب

ارتش صدام را در کارنامه خود دارد با ورود ارتش  ینقش ستون پنجم یفایو ا یمزدور انیفرقه که سال نیرهبر ا یرجو مسعود

 التشیبالفاصله خود و تمام تشک دیعراق را سرنگون و تمام شده د کتاتوریصدام د یعنی یارباب قبل یبه خاک عراق، وقت کایآمر

پا  ریرا ز یستیالیضد امپر یبار تمام شعار ها نیا دیرنگ و لباس جد ضیوارد حوض رنگ نموده و با تعو رجهیفتوا با ش کیرا با 

 تیتمام با حما یالیبار با خام خ نیا یدرآورد. قصد داشت با خوش رقص کایآمر یارتش و ژنرال ها ییو پادو یگذاشت و به نوکر

به  یهرگز اجازه دست دراز رانیدانست مردم ا یاما نم ردیشده و حکومت را به دست گ رانیبه سرعت برق و باد وارد ا کایآمر

 رسانند. یعملشان م یدهند و وطن فروشان را به سزا یبه وطن را نم نیخائن
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هنوز در  ستیبا یم یدهد و رجو یهم باج به شغال نم یلیرا نشناخته است که خ کایپر مدعا هنوز آمر یاسیرهبر س گریطرف د از

 یهم به قول ترک دیشده است و شا بیسال است  که غ 60ا ز  شیکه ظاهراً ب دیقدر در آب نمک خواب نیآب نمک بخوابد و ا

  شده است. حوممر یسعود تیمسئول اطالعات و امن صلیف

 یزمستان نیمانند خرس در خواب سنگ ایبه درک واصل شده و  ایسال 60 نیشد که در خالل ا دیچنان ناپد یرجو مسعود

 نیمسئول یقبل گاه ینبود و در سال ها یاز و یخبر چیسال گذشت و ه 60 نیو حوادث ا عیفرورفته است. تمام تحوالت و وقا

و  نیمسئول ریهشت سال اخ ایکردند اما حداقل در خالل هفت و  یمنتشر م یو ناز قول و زبا یا هیانیب ای هیفرقه اعالم یاسیس

 سپرده شود. یخواستند به فراموش یم شتریو ب اورندیب انیبه م یاز و ینداشتند ذکر یلیسران فرقه هم ظاهراً تما

که  تکاریفرقه جنا نیحال چه شده که سران ا را زنده کرد. یرجو ادیکه  میاوریب مانیبه معجزه خر داغ کردن ا دیبار با نیا اما

فروگذار نکرده اند،  یتالش چیمردم از ه نیهم هیعل انتیهستند و در ترور و خ رانیمردم ا هیعل تیخودشان غرق در جرم و جنا

اندازند و  یرا بر سر زبان ها م یو نام و یرجو ادیکنند و  یم یدلسوز رانیمردم ا یبرا یعفن رجوجنازه مت یریاکنون با به کار گ

 نیکه هم یدهند در حال یچنگ و دندان نشان م "رانیا یمل بخشیارتش آزاد"موهوم به نام  یبا علم کردن پهلوان پنبه ا

 یو اجتماع یحقوق ،یشتیمع تیوضع نیبا بدتر یمثل آلبان یریدر کشور فق یپناهندگ یپهلوان پنبه در کسوت افراد متفرقه متقاض

 باشند. یم یاسالم یبرند و خودشان محتاج امان نامه از جمهور یبه سر م

اما به صراحت و با عرض پوزش از  دیا دهیکباب شن یبوگفت:  دیبا یخطاب به سران خائن فرقه رجو

 ".کنند یخر داغ م"اسائه ادب 

هستند که دوست و  رانیمردم ا نیآخرش ا ابدیبرود و هر چند روز هم ادامه  یبه هر سمت رانیمردم اتحوالت و اعتراضات  

 ریشما و سا یگر یکه آن هم با الب یو اقتصاد یشتیمع شیبا وجود مشکالت کم و ب طعاًخواهند داد و ق صیدشمن خود را تشخ

دانند  یباشد هرگز شما و اربابانتان را دوست دار خود نم یو اربابان شما م کایآمر یطوالن یها میاز تبعات تحر نیمزدوران و خائن

و  یاموال عموم نیشد و مردم از هنجار شکنان و مخرب خواهدجدا  یخواهند داد و سره از ناسره به زود صیو راه درست را تشخ

 تابند. یرا بر نم یعامل خارج چینخواهند کرد و هرگز ه تیو اعتقادات و وطن خود حما نیهتاکان به د

تف خواهد  نیمردم بر صورت شما خائن نیو هم دیاز اعراب ندار یمحل چیمردم ه انیکه در م دینیبب دیتوانست یکاش م یا

 اتتانیو نشر تیو تمام سا دیهست کایو وزارت خارجه امر نیاربابانتان همچون ترامپ و جان مک ک نیانداخت، شما که امروزه مبلغ

شرمتان  رانیدفاع از مردم ا نیدروغ یاست چگونه از ادعا رانیا هیو پنتاگون سرشار از تهمت و افترا عل ایپر رنگ تر از سازمان س

و  یخود را که تمام عمر خود را در زندان ها فکر التیدر بند تشک یحقوق اسرا نیتر ییابتدا دیشما فقط بتوان د؟یآ ینم

 رایز شکشتان،یپ رانیاز حقوق مردم ا تیسرنوشت داشته باشند حما نییو اجازه تع دیشما هدر داده اند به آن ها بده یالتیتشک

 کنند. تیبه خود و وطن و آب و خاکشان طلب حما نیتر و بزرگ تراز آنند که از خائن فیشر اریبس رانیمردم ا

 یمراد یعل                                                                                     .یسر خود دوا نمود یبود بیاگر طب کل
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 فرد کهن انی)پروانه( فراز هیدلنوشته خانم رق

 (یفرقه رجو ری)اس ییندا دونیفر یمادر آقا

 

 6969 آذر 6 –نجات مرکز تهران  انجمن

 بر فرزند بزرگوار و مهربانم. سالم

پاره تنم، شما  زم،یگذرانم. عز یتر از جانم، سال هاست که در فراق شما روز و شب را م یو گرام زیفرزند عز دون،یفر زمیعز فرزند

 .یکه خانواده ات را فراموش کن یوفا نبود یقدر ب نیکه ا

شما من و برادرت را تنها  یول "باشد. یپشت و پناه من م دونیاول خدا، بعد برادرم فر"گفت:  یم برزیجان؛ بارها برادرت فر یفر

 من به شما بود.  دیام یهمه  ،یگذاشت
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و مردانه  یبر دوش گرفت یو سالح مبارزه با دشمن بعث یجنگ رفت یخود به جبهه ها هنیدفاع از م یجان؛ شما برا یفر

. سال ها میکرد یو ما در فراق تو سال ها را سپر یو دور ازخانواده به سر برد یدیو هشت سال اسارت را به جان خر یدیجنگ

در عراق و  میدیکه فهم نیساله مبادله شدند، چشممان به در خشک شد تا ا شتجنگ ه یاسرا یهمه  م،یمنتظر بازگشت تو بود

مانع  یدم ولخشک و برهوت عراق آم یها ابانیبه ب گریشما همراه با مادران د دنید ی. بارها برایباش یم ریاس گرید یدر بند

 دادند.  یم نیسنگ و توه هزدم، نگهبانان اردوگاه جوابمان را با پار یم ادیما شدند، نام شما را فر دارید

 یکند و م یم ادی تیاز کارها شهی. پدرت همیجان؛ آرزو داشتم و دارم که به وطنت و به آغوش گرم خانواده ات بازگرد یفر

ما  یو به خانه و کاشانه  ایخود باش، ب ماریو ب دهیدست پدر رنجد یو عصا ایب "شد. یدست پدر م یعصا دیبا دونیفر": دیگو

و با آغوش باز تمام عشق و محبت خود را  میمنتظرت هست شهیرا شاد کن. ما هم ادرانتصفا و طراوت ببخش و دل من، پدر و بر

 یو با فراغ بال زندگ یداشته باش یآزاد و راحت یگزند یکه هست ایدن یکه شما در هر جا میکن یکرد. ما آرزو م مینثارت خواه

تو  اوریو  اریخانواده ات  ریمس نیدر ا ،یکن یزندگ یباش لیکه ما ییکه در هر کشور اروپا یریبگ میتصم یتوان ی. شما میکن

 کرد.  میخواه تتیخواهد بود و حما

و در  یبرگرد رانیکه حتماً به ا یستیخواهند کرد پس تو مجبور ن تیو خاله فرزانه در اروپا منتظر تو هستند و ترا حما ایثر خاله

 است پس همت کن و در پناه خدا شجاعانه حرکت کن. سریم تیآزاد برا یهم امکان زندگ رانیخارج از ا

دلبندم، ترا به خدا  زم،یرا بشنوم. عز نتینازن یجان؛ من سال هاست که منتظر تلفن و آمدنت بوده ام و دوست دارم صدا یفر

دل من و پدر  یتماس تلفن کیمرا از انتظار نجات بده و با  یدیاز دوستانت شن ایو  ینامه را خواند نیدهم که اگر ا یقسم م

از  دهیمادر هجران کش کیتنها انتظار  نیدر قلبمان بتابد، ا دیو نور ام ردیبگ یجان تازه ا مانیرا شاد کن تا دست و پا مارتیب

 باشد. یم زشیعز فرزند

به آن ها بدهم؟  یمن چه جواب رند،یگ یسراغ شما را از من م شهیهم تیخانواده و برادرانت به خصوص برادرزاده ها ز؛یعز دونیفر

 پس دلم را شاد کن. ؟یفراق و چشم انتظار یتا ک ست؟یساله بس ن 95منِ مادر، انتظار  یبرا ایآ

از ترا  یکنم و درد دور یتو، آرام م یزمان اسارتت را دارم، هر شب خود را با خواندن دلنوشته ها یجان؛ تمام نامه ها یفر

به جسم  یببخش و دلمان را آرام کن و روح تازه ا امیرنج فراق من و خانواده ات را الت یامیو با پ ایبخشم، پس ب یم نیتسک

 ما بدم. یخسته 

 در انتظارِ خود مگذار.  نیاز ا شیکنم مرا ب یماس مام، تمام وجودم، به تو الت یهست زم،یعز

 باشم.  ینکن و بازگرد، منتظرت م دیرا نا ام دمیپس ام ،یداد یرا م رانیبرگشتت به ا یدواریبه من ام تیدر نامه ها شهیهم شما
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 تمادر - مادرت –مادرت  ژهیخانواده منتظر بازگشتت هستند به و همه

 یدر فرقه رجو یعاطف یها یبردن عشق به خانواده و وابستگ نیاز ب

 

 6969 دی 5 –نجات تهران  انجمن

از دو سوم  شی، و شکست آنان و از دست دادن ب«مرصاد» ای «دانیفروغ جاو»تحت نام  رانیدر ا نیمنافق ینظام اتیاز عمل بعد

 رده باال رو به رو شد.  یو اعضا نیمسئول انیبه خصوص در م یجمع یافسردگ کیافرادشان، سازمان ناگهان با 

 چیبدون ه دند،ید یبغداد م یکیوارد تهران شوند، خود را شکست خورده در نزد روزمندانهیپ یبودند به زود دواریکه ام یکسان تمام

خود  دیت داده و اماز آنان همسران خود را از دس یلیدر انتظار آن هاست. خ یزیکه چه چ نیو ا ندهینسبت به آ یچشم انداز روشن

و عراق  رانیا نیصلح ب مانیپ یبه زود دیرس یبرگردند را هم از دست داده بودند، چرا که به نظر م رانیبه ا یکه روز نیا یرا برا

و عراق  رانیها، گرفتن کمک از آن ها و اجازه عبور از مرز ا یسازمان با عراق یهمکار انیپا یبه معن نیو ا دیبه امضا خواهد رس

در عراق محبوس خواهند  شهیهم یبود که آن ها برا نیا یها به معن نیهمه ا وبود  رانیدر خاک ا یستیترور اتیو انجام عمل

 شد. 

در  یروزیو سرور و پ یشاد یفضا کیبه تمام فرماندهان دستور داده شد که  ،یو افسردگ یدیحالت ناام نیبا ا ییارویرو جهت

اعالم کرد که ما برنده آن نبرد بوده و  ات،یبا اعضا پس از آن عمل شیخو یسخنران نیدر اول یخود رجوها به وجود آورند.  گاهیپا

 یو آن ها به زود میکرده ا ندهیآ یرا ب رانیو حکومت ا میرا کشته ا رانیاز پنجاه هزار نفر از مردم ا شینه بازنده آن، چرا که ما ب

 سرنگون خواهند شد.
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ادعا را  نیممکن بود ا کایاروپا و آمر یپارلمان ها ندگانیاز نما یبعض دیهمراه سازمان و شا یاز خبرنگاران خارج یبعض چهاگر

رفتند و قرار بود ظرف دو هفته در تهران باشند و اکنون در عراق  رانیدانستند به چه منظور به ا یاما اعضا خوب م ند،یقبول نما

برنده بودن آن نبرد را قبول  یتوانستند ادعا یم یآن کشور هستند، به سخت کتاتورید نیحس امبخشش و رحمت صد ازمندین

 .ندینما

هجده  ریبرادران، خواهران و دوستان خود بودند. چرا که در آن نبرد از جوانان ز ای ایاز اعضا عزادار همسران، فرزندان، اول یاریبس

در  ینظام یها یآمادگ نیبدون داشتن کوچک تر یاریرکت کرده و بسشصت ساله ش یسال تا پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

 یاحساس کرد که اعضا به حرف او اعتقاد یبار رجو نیاول یبرا دیشا ل،یدال نیبه ا بنااول کشته شده بودند.  یهمان روزها

 تیرده باال که مجرد هستند با فور نیکند. در مرحله اول او دستور داد که تمام مسئول یمشکل کار نیرفع ا یبرا دیندارند و او با

و آنجا  نجایمختلف به ا یها و شهرها مارستانی. ناگهان افراد از بدبالفاصله اجرا شو ستیبا یبود که م یدستور نی. اندیازدواج نما

 ازدواج بر پا شد.ها مراسم  گاهی. در تمام پاندیازدواج نما یفرد سالم همسر از دست داده ا ای یگریفرستاده شدند که با مجروح د

 یرا نم گریموجود همد طیشرا لیمن که هنوز از همسرم جدا نشده بودم، اما به دل"کند:  یجداشده از سازمان اذعان م عضو

 شیهمسرم را پ ایگرفتم که هر چه زودتر  یمنتقل شده بودم. دستور گرید ی. او از سازمان جدا شده بود و من به کشورمیدید

 ".میازدواج نما یاز خواهران سازمان یکیاز او جدا شده و با  ای اورمیخود ب

 کی نینمود. چرا که تعداد زنان مجاهد جادیرا ا یدینکرد بلکه مشکالت جد ینه تنها به سازمان کمک ،یاجبار یازدواج ها نیا

با مشکل دو مرد مجرد رو به رو گردد. به خصوص که در  ستیبا یدر برابر هر مرد متأهل، سازمان م جهیسوم مردان بود و در نت

 یو مصنوع یهر چند ظاهر یو شاد شانیبا خانواده ها شیخو نیشاهد جمع شدن مسئول ستیبا یدوران مجردها هر هفته م نیا

 آن ها باشند.

همه افراد  نیشدن امسئول شکست و کشته  یاحساس که و نیمشکالت و به خصوص ا نیرها کردن خود از تمام ا یبرا یرجو

انجام  کیدئولوژیاز انقالب ا ینیکار را با اعالم آغاز مرحله نو نیهم یداد و و یانجام م یکار ضرب األجل ستیبا یبوده است م

 داد. 

دوش خود برداشته و به دوش اعضا و به خصوص فرماندهان انداخت و به دنبال آن دستور داد  یشکست را از رو ریتمام تقص او

 بیترت نیبه ادر سازمان گذاشت.  یعشق، ازدواج و روابط جنس یبرا یانیخود جدا شوند و نقطه پا یاعضا از زوج ها یکه همه 

 شد.  لهمه مجرد شدند و مسأله افراد مجرد ح

از تمام اعضا خواست که فرزندان خود را به  ت،یبه بهانه جنگ عراق و کو ،یخانوادگ یبردن کانون ها نیاز ب یدنبال آن برا به

جمع  یحت بیترت نیسپرده شوند. به ا کایبه هواداران در اروپا و آمر ایکنند  ینزد اقوامشان زندگ ایبفرستد که  کایاروپا و آمر ران،یا

 یخود را تنها به رجو یشد و تمام اعضا موظف شدند که تمام عشق و وفادار یفرزندان هم منتف دنید یآخر هفته برا یشدن ها

 و همسرش بدهند. 
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که  رندیانجام داد. او اعضا را وادار کرد که بپذ به وجود آوردن احساس گناه در اعضابا استفاده از  یکارها را رجو نیا تمام

 یآن ها به همسرانشان )و در مورد مجردها عشق ها یبوده که وابستگ نیا دانیفروغ جاو اتیدر عمل نیشکست مجاهد لیدل

عشق به  جهیاو را به دقت انجام دهند و در نت نیشده و فرام گانهیسازمان  یشان( اجازه نداده است که با رهبر یو مجاز یلیتخ

از آن استفاده  یسازمان شد که رجو یاز اعضا  یاریبه احساس گناه به خاطر شکست و کشته شدن جمع بس لیهمسران تبد

 ".ردیگ داعضا را هم در دست خو یجنس زیغرا یکرده و کنترل کامل احساسات و عواطف و حت

شوک  جادیافراد هستند، جدا از ا یتیشخص یو اساس یشگیرهمییکه رهبران فرقه ها خواهان تغ ییمخرب، جا ی... در فرقه ها

تر  فیمستمر ضع انیجر کیآن ها محتاج به  ر،ییبرداشتن موانع تغ یشستشو کننده برا یقو انیجر کیبه عنوان  یجانیه یها

 یجانیتر و مستمر ه فیضع انیجر نیفرد هستند. ا «یقبل تیشخص»و « گذشته دِخو»ممانعت از بازگشت عالئم  یبرا یجانیه

و « افکار»، «عالئم»، «رفتار»درباره  یبانقر «یها یسیگزارش نو»و « انتقاد از خود» ،«یریاعتراف گ»همان  گریبه عبارت د

 اند. تهگذشته اش سرچشمه گرف تیاست که از شخص ییدرباره خواسته ها شیها الیخواب و خ یحت

شوند، هر چقدر هم که  یم جادیا« اعتراف به خطاها و گناهان»و « انتقاد از خود»که در هنگام  یجاناتیعنوان ه چیبه ه دینبا

« نوشتن»از آن  شتریو ب« گفتن»فراموش کرد که  دیباشند را دست کم گرفت. نبا نیو دروغ« کوچک» ،«یسطح» ،«یظاهر»

 یمتصل به خود و هر احساس« احساس» یبرد... هر اعتقاد یم« معتقد شدن» هره ب تاًیاست که نها «فکر کردن» یبه معن

بازگشت اعتقادات  یبرا یتوانند مانع یکوچک باشند مهر چقدر هم که  جاناتیآورد. ه یرا به وجود م شیوصل به خو «یجانیه»

 شده باشند. جادیاعتقادات ا تیتقو یبرا یگذشته و عامل

 «ینیخود گناهکارب» فرقه

را در چارچوب به  یکار نیآن ها چن ند،یکنند که دائماً از خود انتقاد نما یافراد را مجبور م یستینیلن ستیمارکس یها فرقه

کار را با شکنجه و به  نیدهند. در زندان ها، شکنجه گران هم یانجام م «کیدموکرات تیمرکز» یو سازمانده یاصطالح علم

گذشته خود اقرار نموده و از رفتار گذشته خود  یکنند که به خطاها یو افراد را وادار م هندد یانجام م یاجبار یحربه ها یریکارگ

 .ندیانتقاد نما

اعتراف »، «از خود یطانیزدودن عالئم ش»مختلف مثل  نیتحت عناو ،یرمذهبیغ ایباشند  یچه به اصطالح مذهب گرید یها فرقه

را  روانیپ ،یخود از تناقضات درون ییرها یاقرار برا ای «شیدر روح و روان خو یطانیپاک کردن روح خود و زدودن نفوذ ش یبرا

خود اقرار کرده و از خود  «یخطاها»و دائم به  دهید یکشاند که به طور مستمر خود را مقصر هر اشکال یم یرفته رفته به سمت

 .ندیانتقاد نما

تواند باشد،  یم یزیافرادشان چه چ یمغز یشستشو یآن ها برا لیو دل ستیفرقه چ کی عتیکه طب نیمستقل از ا ،یعبارت به

تمام رفتارشان در گذشته، تمام آرزوها، خواست  ش،یکرده و نکرده خو یتمام کارها یبراکه در آن فرقه افراد مجبورند دائماً  یوقت

از خود  یبه طور روزانه گزارش انتقاد یو حت ندیدائماً از خود انتقاد نما شانیها الیو خ بخوا یها، افکار و احساسات و حت
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شود که  یآن ها م نینو تیاز شخص یبخش نیدر واقع ا .نندیبب یزیکنند که خود را مقصر هر چ یعادت م نیکمک به ا سند،یبنو

 . ندیاز خود انتقاد نما یو در مقابل هر برخورد تیبه فور

راه رو به رو شدن با هر  نیتناقض تر یو ب نیو کم دردتر نیکه آسان تر ردیگ یم ادی بیترت نیبخت برگشته به ا یواقع قربان در

 نیاز تضادها، تضاد ب ییرها یبرا نیهمچن یو و انتقاد از خود است. دنیبه گردن گرفتن خطا، خود را گناهکار د ،یسؤال و مشکل

اعتقادات و درست و غلط خود و فرقه و سرانجام  نیکند، تضاد ب یم کتهیو آنچه که فرقه به او د شا یفرد یخواست ها و آرزوها

 .دیو تضاد را به نفع فرقه حل نما دهیکه اشکال را از خود د ردیگ یم ادیمنطق خود و منطق فرقه،  نیتضاد ب

 یمغز یشستشو انینفر از فرقه شود، در مورد قربان کی ییتواند منجر به جدا یتضادها م نیاز ا کیکه هر  یدر حال جتاًینت

 شیاز پ شیتضادها به مراتب خود را ب نیاز ا کیو فرد بعد از رو به رو شدن با هر کند یم یپروسه کامالً روند معکوس ط

در  دشیپرداخته، عقا ینیسنگ یبودن با فرقه بها یکه برا یرود. و یباتالق فرقه فرو م راز قبل د شتریو ب دهیگناهکار و مقصر د

 تواند به ینم یبه سادگ گریشده اند. د یا یجد راتییدچار تغ یمغز یاز شستشو یمراحلو  کنترل فکرو  یریرپذیتأث یپروسه ها

 گذشته خود بازگردد. 

شود که همه آن ها اشتباه  یو مدع ستادهیتنه در مقابل فرقه و رهبرش ا کیکه  ستین یآن قدر قو یفرد چیه یطیشرا نیچن در

 نیو ا اعتراف به خطاهاست ،یاز تناقضات درون ییو رها یو یراه فرار براتنها  جهی. در نتشدیاند یدرست م یکنند و و یم

 در اشتباه بوده است. یلبه ک یو و گفته یدرست م زیرهبر عزکه 

 یتمدن ی: مجتبنوشته  -  در فرقه ها بیاز کتاب: فر برداشت

: عاطفه میو تنظ هیته                                                                           205 یال 199: یها صفحه

   انینادعل
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  هدایت محمدی ی دیدار با خانواده

 (یدر فرقه رجو ریعضو اس)

  6969 ید 60 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 خانواده دامادِ یمسلم محمد یانجمن نجات با آقا یاعضا 2/64/69مورخ  در

 کردند. داریبهبهان ددر شهرستان  یمحمد تیهدا ی

است  یکمر در منزلش بستر سکید یناراحت لیکه به دل یمسلم محمد یآقا

حضور شما در "انجمن نجات در منزلش استقبال کرد و گفت:  یاز حضور اعضا

است  یدلگرم هیآن ها ما یبرا یگرفتار در گروه رجو یاعضا یکنار خانواده ها

. واقعاً دیهست اشم زانمانیکسب خبر از عز یچون تنها منبع مورد اعتماد ما برا

از هر دو طرف  یادیتعداد ز هودهیکرد، ب یمتالش 94الم مبارزه مسلحانه در سال از خانواده ها را از روز اع یلیخ یزندگ یرجو

در  یمحمد تیکه امثال هدا دوارمیپا به فرار گذاشت. حال به نظر من دوران عوض شده و ام رانیکشته شدند خودش هم که از ا

 جهانبخش هیمکو همسرش  تیهدا دیهدر دادند. اآلن با یخود را به خاطر رجو یبرسند که زندگ جهینت نیبه ا یکشور آلبان

که  ستیاو را از پدر و مادرش جدا نمود و معلوم ن یرجو شیسال ها پ میدیباشند که شن مسعودکسب خبر فرزند خود به نام  یپ

 موضوع همه ما را متأثر و ناراحت کرد. نیا دنیآواره کرد که واقعاً شن ییدر کدام کشور اروپا

و روند  یاعضا در آلبان تیابتدا در مورد وضع یمسلم محمد یخانواده آقا یانجمن نجات ضمن تشکر از مهمان نواز یاعضا

 یشعارها ریانقالب تحت تأث یروزیاز جوانان بعد از پ یلیمتأسفانه خ"داده و گفتند:  یحاتیآن ها از فرقه توض ییو جدا یآگاه

اهداف خائنانه خود کرد، کانون  یاز آن ها را به عراق کشاند و قربان یهم که تعداد بعد و وستندیاو پ یبه فرقه  یرجو بندهیفر

در  نیحق نداشتند از مسئول هیمکو  تیهداکه امثال  یکرد به طور ییاروپا یو فرزندان آن ها را آواره کشورها یخانواده را متالش

بتوانند  یدر آلبان تیکه امثال هدا میدواریگذشت و ام ودمورد محل و سرنوشت فرزندشان سؤال کنند. به هر حال هر چه ب

که دوست داشته باشند  یعمر خود را در کنار هم و فرزندشان در هر کشور یداده و باق رییاز فرقه تغ ییسرنوشت خود را با جدا

 "امر را محقق کند. نیتواند ا یشما م یها یریگیکنند و قطعاً ادامه تالش ها و پ یسپر

مسلم  یآقا یدر بند فرقه از مهمان نواز رانیاس یتمام ییرها یانجمن خوزستان ضمن آرزو یاعضا گریبار د کی انیپا در

 کردند. یو خانواده اش تشکر و قدردان یمحمد
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 برادرم را گرفت یدوران جوان نیرا، بهتر یخدا لعنت کند رجو

 

  6969 ید 69 -نجات مرکز مازندران  انجمن

 ادیهر چه فر م،یبه پانزده روز در اطراف اشرف سابق گشت کیمن و خواهرانت نزد یثابت رستم یمحمد مهد زمیعز برادر

 یشکسته و با دست خال یمانع مالقاتمان شد. ما با دل تکاریجنا یکه رجو فیح یما را بشنو یکه تو صدا میکرد تیو صدا میزد

که دفعه بعد حامل خبر  میرا به آن ها داد یدواریام نیا یول میکه به پدر و مادرمان بده مینداشت یو جواب میبه شهرمان برگشت

محکم کرده بود چون  زانشیخانواده با عز داریعدم د یکار رکاب اسبش را برا تیجنا ی. چه سود که رجومیآنان باش یبرا یخوب

 .یو یکامل مناسبات جهنم یدانست که مالقات برابر است با فروپاش یم

 یبار همه خانواده ها را مورد فحاش نیشد. ا داریمانع از د یباز هم رجو یبه اشرف آمدند ول گرتیان دبعد خواهر و برادر یسر در

 میساکت نشده و متوجه شد یعمل زشت رجو نیما به گوش تو برسد. ما در مقابل ا یو پرتاب سنگ قرار داد و نگذاشت که صدا

 .دیرس یروزیبه پ انتو یم یداریکه با استقامت و پا

ما خانواده ها  م؟یرا ندار دنشیما قرار دارد اما حق د یو در چند قدم مینمود دایسال برادرمان را پ یشود، بعد از س یچطور م آخر

مجبور شد اشرف  یعلت رجو نیبه هم م،یینما یو بر خواسته خود پافشار میشما فکر کن یکه فقط به آزاد میدیرس جهینت نیبه ا

 ترک کند. یرا با سرافکندگ
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 تالش خواهند کرد. تیآزاد ینفس برا نیرا بدان که خانواده ات تا آخر نیا زمیرادر عزب 

داده  یسرنگون یتو خال یچند سال وعده  د؟یتواند به شما دروغ بگو یم یتا ک ابد؟یادامه  دیبا یتا ک یرجو یگفتن ها دروغ

 .ستین دیگو یآن گونه که او م یکه زندگ یرا از تو گرفت و اجازه نداد متوجه شو یدوران جوان نیبهتر یاست؟ رجو

خود  یخارج از کشور به زندگ ایو  رانیجدا شده اند اکنون در ا یاز دوستانت که از فرقه رجو یلیخ ؛یمحمد مهد زمیعز برادر

 یزندگ یتازه معن یکنند که بعد از جدا شدن از مناسبات فرقه رجو یزنم عنوان م یم یدهند و با هر کدامشان که حرف یادامه م

 ؟یکرده ا ریگ یرجو یچرا هنوز در چنگال دروغ ها زم؛یمتولد شده اند. پس برادر عز وبارهاند و انگار د افتهیکردن را در

. دیآزاد کن یرجو یو خودتان را از مناسبات جهنم ریداشته باش و دست تک تک دوستانت را بگ یمازندران رتیبرادر خوبم؛ غ 

شما برابر است با  یداند آزاد یچون م ستیباشد و اصالً به فکر جان با ارزش شما ن یخودش م یدرت طلبفقط به فکر ق یرجو

 خودش. یسرنگون

 رستم کال( شهر  -)مازندران   یثابت رستم نیحس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا شستشوی مغزی بد است؟
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 یبه خانواده ساعد تیعرض تسل

 

  6969 ید 65 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

روز چهارشنبه  طی – یرجو یفرقه  راسی – ی)سرخوش( ساعد روسیسپدر  ،انهیم یساعد عقوبی یکه آقا میاندوه فراوان، باخبر شد با

 را وداع کرده است. یدر سرنوشت دردناک او داشته، دار فان ینقش مهم رشیاز تحمل هجران فرزند اس یناش یها یماریگذشته، که ب ی

 ریمس نیبهتر، کشور را ترک نموده و در ا یبه دست آوردن کار و زندگ یبرا شیباشد، چند دهه پ یمرحوم مظلوم م نیکه فرزند ا یساعد روسیس

 .برد یبه سر م یرجو یاسفناک خاص اردوگاه ها تیشده و سال هاست که در موقع یگرفتار باند رجو

ر بارها به همراه همس رش،یفرزند اس دنید یپدر مهربان و مظلوم، برا نیاستخالص فرزندش انجام داده، ا یکه برا یاریبس یها یکنار نامه نگار در

 نیا یدر مقابل درب ورود یبسته و برخورد خشن گماشتگان خاص رجو یمراجعه کرده و هر بار با درها یبرتیاشرف و ل یفداکار خود به کمپ ها

دشنام  دنیو شن ادیز یها یجز خستگ یزیمراجعات مشکل، چ نیا ی جهیخورده اش نداشته و نت بیبا پسر فر داریدر د یقیکمپ ها مواجه شده و توف

 ها، نبوده است. یرجو یها و زخم زبان ها

را به آن ها  شتریب یکردن صبر و بردبار شهیمرحوم، پ نیبا بازماندگان ا یبزرگ انجمن نجات، ضمن اعالم همدرد یاز خانواده  یبه عنوان گروه ما

 .مینک یعرض م تیمظلوم، تسل دیفق نیمحترم ا یخانواده  یاز دست رفته آرزو کرده و به اعضا زیعز نیا یبرا یبهتر یباق یاینموده و دن هیتوص

   مرتبط یخانواده ها یاز اعضا یگروه
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خیال خام فرقه تروریستی رجوی علیه انقالب و مردم 

 ان رای

تعیین عوامل و دست اندرکاران وقایع به خوبی مشخص  با بررسی اتفاقات صورت گرفته در اغتشاشات اخیر در شهر های ایران،

 می گردد. 

، درج بحران پیش آمده برای مؤسسات مالی شاملهایی از طبقات مختلف مردم،  به حق اقتصادی و بعضاً اجتماعی گروه تمطالبا

 مردم جلوی سازماناز هی اعتراض های گرو ی ، افزایش قیمت بنزین ... زمینهر بعضی از اختالس های صورت گرفته، گرانیاخبا

 را فراهم نمود.  ی مربوطهها های دولتی و بعضی مکان

که خواستار وصول مطالبات به حق خود بودند، شاهد تجمعات مختصری حوالی بازار  در مشهد قبل از تجمع گروهی از مردم

یافت. اجتماع مردمی در مشهد در بود و در مدت زمان کمی خاتمه همراه  اقتصادی –های اجتماعی تهران بودیم که با شعار

مزید  (و رهگذر عادی تجمع مردم)، های اطراف موقعیتی برگزار گردید که با توجه به گنجایش و فضای کوچک میدان و خیابان

دیگر  به سرعت در تهران و شهرهای فرصت طلب هدایت شده نفره 04-24های  . ادامه اغتشاشات گروه گردیدبر علت 

 گردید. منجر ومی و قتل بعضی از شهروندانمتخریب اموال ع رها به خشونت،گسترش یافت و شعا

های خود و جامعه بودند به سرعت به ماهیت اغتشاشگران پی برده و  ، امنیت و ارزشر تمام شهرها که معتقد به انقالبمردم د

سیمای  وکوتاه که توسط رسانه های بیگانه  . در تمام فیلم هاییه اغتشاشگران وارد عمل شدندسریعاً راه خود را جدا نموده و عل

 ، تعداد اندک تخریب گران کامالً مشهود می باشد. د... پخش گردی و فرقه تروریستی رجوی

 اغتشاشات  یمنهدس* 

انقالب و ف ایجاد داعش، حمایت های مالی و تسلیحاتی از آن ها در جنگ عراق و سوریه که با هد در امریکا و عربستان های در پی شکست طرح

دولت ترامپ و داماد ایشان سریعاً در عربستان حضور یافتند و مثلث سه گانه آمریکا  .نگردیدها  ناکامی چیزی عاید آن و جز دولت ایران صورت گرفت

 .دسرنگونی مطرح گردو رهبری  به عنوان اپوزیسیون این فرقه، ل گرفت تا با حمایت این دولت هاکش فرقه مجاهدینعربستان سعودی و  و (اسرائیل)

 ی، جاسوسی و ستون پنجمها در جنگ هشت ساله عراق به عنوان یکی از دشمنان مردم ایران که ماهیت کثیف و جنایات آن فرقه تروریستی رجوی

 . گردیدصدام برای مردم روشن است مترصد سوار شدن بر موج نارضایتی های اقتصادی پیش آمده 

مسعود رجوی  ولمجع یام های ارتش آزادیبخش و با امضایکه غافلگیرانه تحت عنوان پ جنایت کار رجویای دشمن و پیام ه یکانال های مجاز

 . کامالً مشهود است اتصحنه اغتشاش خارج از کشور( خطاب به مردم ایران پخش می گردید به عنوان مدیریت و حیات مجهول الهویه)

آمده خود را به عنوان اپوزیسیون و رهبری سرنگونی مطرح و تالش نمود که تجمع مسالمت آمیز رجوی با سوءاستفاده از موقعیت پیش  یفرقه تروریست

 گران مبدل گردد.شهای تعدادی از اغتشا مردم به درگیری
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های آلوده را مشخص می  با نام مجهول الهویه مسعود رجوی، ماهیت فرقه تروریستی رجوی از ماهی گیری در آب 2تا  6شماره سلسله پیام های 

رات ابوذر زمان آیت ا....طالقانی، مبین زذالت و پلیدی این تشکیالت جهنمی و تروریستی است که ااظه یرأ . تمسک به آیات قرآن و تفسیر بهسازد

 آیات الهی دارد.  پشتسعی در پنهان نمودن چهره کثیف خود 

آنان کسانی هستند که خوب حرف می زنند و خوب استدالل می کنند ولی در تاریکی و گمراهی : ماهیت پلید منافقین را روشن نموده است، ن کریمآقر

اشاره فرقه رجوی در اطالعیه های خود به مؤسسان ارتش چهارم و بیان کارزارهای  در حرکتند و برای نیات شوم خود به آیات الهی تمسک می جویند .

که تماماً یاد می آورد ه ، شورای ملی مقاومت و ... را بب ایدئولوژیک، معرفی شورای رهبریانقال اصطالحه خاطره ب ؛این قبیل عناوین و 6،  3، 5

ان نفر از اسیرشدگان از شدن هزارفرقه، طراحی شده است و هیچ کدام هم نتوانستند جلوی جدا سست و بی اساس و تنها برای فریب هواداران اسیر در 

 .تشکیالت فرقه را بگیرد

 داشتن پایگاه مردمی *

در  شانهای مردمی در ایران می باشد. جداشده ها و خانواده هایی که به علت حضور فرزندان رجوی فاقد پایگاه ستییفرقه ترور

ها در  آن مردمی ان داشته و به عنوان پایگاهاین فرقه اذع ، به جنایت ها و خیانت هایاین موضوع می باشند درگیر فرقه رجوی،

ها و  با نگاهی در تفاوت حضور تعدادی اغتشاشگر که در خیابان .به توده عظیم مردم ایران سدایران مطرح نمی باشند، چه ر

میادین دست به کشتار مردم و تخریب اموال عمومی زدند و حضور چند صد هزار نفره و میلیونی مردم دوستدار انقالب که در 

مشخص می گردد  "پایگاهی مردمی حضور و وجود"استند، تفاوت پا خه ین و دشمنان ایران بتمام شهرهای ایران علیه منافق

چرا نتوانستند اغتشاش را بیش از چند روز  ، پسبودها درست  و داعیه رهبری آناعتقاد داشتند فرقه مجاهدین اگر مردم به 

ز انبوه هواداران خود در ایران را نشان دهند؟ به کدام ادامه دهند؟ و به سرعت خاموش گردید، چرا نمی توانند فیلم یا گزارشی ا

چند صد نفر  "بزن و برو"رهبری  در چند روز بیشتر دوام نمی آورد.رهبری و مدیریت خود می نازند که چند ساعت 

م آن ، در زمان کوتاهی قادر به انجاگردنه هم ه دزدان و خفت بگیران سرِ، فاقد اهمیت می باشد و کاری است کشگراغتشا

چرا کراراً فیلم های کوتاه و تجمع افراد قلیل را در قرارگاه های خود برای افراد و نیروها به نمایش می گذارید تا به  .هستند

 .خیال خام خود، جلوی انبوه ریزش نیرو را بگیرید

شهرها علیه دشمنان ایران و انقالب از چنان اهمیتی  یفیلم ها و شعارهای ریشه دار و اعتقادی مردم در تظاهرات میلیون

 .وحشت دارید برای افراد خود ها که از نمایش آن است دارربرخو

ها به خودسوزی،  فرقه رجوی با جنایتی که علیه مردم ایران و حتی هواداران فریب خورده با وادار نمودن آن زهی خیال باطل؛

رنگی ندارد چه اشرف  ک، رسوا و درمانده شده است دیگر حنای یرارگاه اشرف نمودها در ق حذف فیزیکی، شکنجه و اعدام آن

، حضور جدا شده های از فرقه رجوی را ببینید که با حضورتان در میدان آزادی تهران آرزوی، به جای اشرف هزاربرسد به 

کنار خانواده های خود به زندگی عادی ، کنار برج آزادی عکس می گیرند و و اذعان به جنایات سازمانندامت از گذشته خود 

  مشغولند. 

 محمدی –انجمن نجات مرکز 
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