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 یرجو ی، سالروز فرار و قرارها8031 ید 03

 

  1931بهمن  1 -نجات مرکز البرز  انجمن

 نویاو با مقامات ساواک به دست انقالب یاز قرارها یاز زندان فرار کرد و اسناد یساواک یاست که رجو یروز 1931ماه  یام د یس

و دادن سازمان و ل انگذارانیاش به بن یو فراموش نشدن یخیتار انتیخلق بعد از خ نیسازمان مجاهد یاز اعضا یافتاد. مسعود رجو

 ییشناسا و یاسیس انیزندان نیساواک در ب یاز عوامل ساواک شناخته و به عنوان عامل نفوذ الت،یتشک یو به کشتن دادن اعضا

 یرنصی …داشت. طبق اسناد موجود از طرف شخص اول ساواک ارتشبد نعمت ا یریچشمگ تیزندان فعال رونیدر ب ینفرات انقالب

در  رانیا ریبرادر بزرگتر مسعود که در آن زمان سف یرجو اظمکرده بود. ک افتیامان نامه در یثابت زیبه سفارش معاون وقتش پرو

اظم شود که خود ک یستخدام مسعود مطرح مموضوع ا دارید نیداشته و در ا یمالقات سیدر سوئ یثابت زیسازمان ملل بود با پرو

در مورد کادرها و  یلمسعود اطالعات مفص نیکرد. بنابرا یمسأله اشاره ا نیبه ا 1933مجاهد سال  هیدر صفحات نشر یرجو

وقت  سییر یریکه ارتشبد نص ییساواک قرار داد تا جا اریمحل اقامت آن ها را در اخت یکروک زیبازداشت شده و نشده و ن یاعضا

 انیچون متهم در جر"شد:  انیب یریآن زمان از قول نص هانیکند. در روزنامه ک یم یرا از همکاران ساواک معرف یساواک و

 نیکشف کامل شبکه با مأمور یبرا زیبه عمل آورده و در داخل سازمان ن تیجمع یاعضا یرا در معرف یمکارکمال ه ب،یتعق

   "شد. یعفو شامل و نموده به فرموده مبارک شاهانه یهمکار

عود و تنها مس دیحکم اجرا گرد نیشاه به اعدام محکوم و ا یها دادگاهیو در ب ریو اعضا دستگ نیتمام سران مجاهد بیترت نیا به

به زندان قصر، مسعود از زندان  یکه در آن روز با هجوم مردم انقالب رانیبه وطن و ملت ا شیها انتیخ یادامه  یزنده ماند برا
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ا کند موفق به فرار شد و آن ر یم هیخونخوار که فقط با خون جوانان تغذ یدراکوال نیو ساعت که ا ظهبر آن لح نیکرد. نفر فرار

 شود. هختیگناه ر یباعث شد خون ده ها و هزاران انسان ب ندهیشرور در آ یجان نیکرد که ا ادی رانیا خیفاجعه در تار نیبدتر دیبا

 

شاه را در  یدر سازمان ملل بر رو یکاظم رجو یالمل نیب یرا معجزه و فشارها یرسانه ها و عوامل فرقه، زنده بودن رجو حال

سال  یده آزاد ش یاسیس انینفر از زندان کی یدارم وقت ادیبه  یاست که به خوب یدر صورت نی. اندینما یم انیب یروزیو پ یآزاد

 یو جمع یانتقاد یکرد همواره در نشست ها یم دایو در مناسبات حضور پ متیاشرف عز رگاهقرابه عراق و  یوقت 31تا  35 یها

که هم  یدر صورت یو اعدام نشد یکه چرا آن موقع در زندان زنده ماندگرفت  یقرار م نیاز طرف مسئول دیمورد بازخواست شد

ها  ییبازجو نی. که ایکه جان سالم به در برد یداشت واکنزد سا یو چاپلوس انیبه زندان انتیاعدام شدند، بگو چه خ تیدوره ها

شهد و اهل م نیبا نام مستعار افش یپاکار یمثال مصطف یدر زندان بود. برا یرجو انتیبر خ یگاف بزرگ و گواه محکم کیخود 

 ،یاروان مهیفه دیشد تقادمورد ان یجمع یوارد قرارگاه اشرف شد همواره در نشست ها 1913در سال  یهوادار فرقه وقت انیاز زندان

ع جم نیهمچن .نداشته باش یکه زندان رفت نیا یاز سازمان برا یو طلب یگرفت که چرا زنده ا یو سادات قرار م یائیزهره اخ

داده  به ساواک انجام یچه خدمت دیتا اعتراف نما ندینما دیو انتقاد شد یفحاش ینمودند که به و یم کیحاضر در نشست را تحر

بدون  راتیو تعم یبه عنوان نفر موتور 1931سواد بود که در سال  یسمپات ب کیفقط  نیکه افش یاست در صورت ماندهکه زنده 

 یآزاد م یو روانه زندان شده بود و بعد از مدت کوتاه ریامرار معاش عضو و سپس دستگ یو برا یو انقالب یاسیس ی زهیانگ چیه

 گردد.

 

 ژنیب
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 سابقه است یب ایفرقه آوردند در دن یاعضا یها بر سر خانواده ها یکه رجو ییبال

 

  1931بهمن  2 -نجات مرکز مازندران  انجمن

ت که در اشغال عراق شرک ییاز سرهنگ ها یکیفرقه و منجمله  ییکایجنگ طلب آمر انیقجر چند تن از حام میمر شیروز پ چند

ا گفت که سراپ یبرنامه جمالت نیخود در ا یدعوت نمود. او در سخنران سیدر مقر خود در پار یآنچنان یها یداشت را به سورچران

ده و سوار ش ریتالش نمود تا بر موج اعتراضات اخ گریدومش است. او در سخنان خود بار د سراو و هم یضد انسان تیمتضاد با ماه

ا به فرقه خود ر یکه اعضا یتالش کرد، در حال نیاو همچنه دهد. و وطن فروشش را وارونه جلو یستیاز گروه ترور رانیتنفر ملت ا

 یمستمر، مجبور به ماندن در فرقة در حال فروپاش یتعهدنامه ها تنزور و اجبار و گرف ر،یروش ها سرکوب و با تزو نیتر یرانسانیغ

 یبود که برا ییقسمت سخنان او جا نیتر بیاما عج نشان دهد. یحقوق بشر و خواهان دمکراس یکند، خود را حام یم یرجو

 یها در جستجودر زندان شتکه در سوز و سرما پ یهمراهم با شما زنان و مردان میبگو دیبا"سوزاند و گفت:  یخانواده ها دل م

 ".!!!دیفرزندانتان هست
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سال بلکه ده ها سال توسط او و  کیماه و نه  کیفرقه نه  یاعضا یراند که خانواده ها یسخنان را بر زبان م نیا یدر حال او

با فرزندان خود محروم شدند، سال ها پشت درب اشرف در گرما و سرما آمدند اما به دستور او  داریسران فرقه از د گریو د یرجو

 .افتندیاجازه مالقات ن

ملعون آن ها را  یرجو یدشنام ها قرار گرفته و به صورت رسم نیخواهان مالقات، مورد بدتر یها خانواده ها یدستور رجو به

 .دینام یخودشان بود م قیکه البته ال« خانواده الدنگ»

که تنها خواسته شان مالقات با فرزندانشان  یاز نفرات فرقه بر سر و تن پدران و مادران یظالم، تعداد ی  قجر و رجو میدستور مر به

ده بودند منظور درست کر نیکه به ا ییبا دستگاه ها و فالخن ها زیت یو به صورت تکه ها دهیگردها را بر لهیم دند،یبود سنگ بار

 یموارد کار از مداوا یخانواده ها را مجروح کردند و در برخ نیا یکردند، سرها شکستند و تن ها یم کیشلبه سمت خانواده ها 

 شد. یم مارستانیب یهم فراتر رفته و فرد مجروح شده راه یسطح
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اعضا در گرما و سرما در پشت درب اشرف، به دستور خود او  یزند که خانواده ها یبا خانواده ها دم م یلاز همد یقجر در حال میمر

ود خ یبه آرزو دنیبدون رس ت،یترور و جنا یالهه  نیکه با ظلم ا یبا فرزندان خود محروم شدند. چه پدران و مادران دارید یاز آرزو

 رفتند. ایدن نیسپرده و داغ به دل از ا نیشان بود، جان به جان آفر نبا فرزندا داریکه د

 یبه خانواده ها اجازه مالقات با فرزندان شان را نم زین یدر کشور آلبان یکند که حت یم انیها را ب بیفر نیا یقجر در حال میمر

موارد  نیتر هیپا ،یقبل از هر سخن دیقجر با میمر نیشود. بنابرا یآن ها م هیحق اول نیمختلف مانع از ا یها یدهد و با کارشکن

 صورت بهتر است نیا ریدر غ د،یباره سخن بگو نیآنان اعمال کرده و سپس در ا یفرقه و خانواده ها یضاحقوق بشر را در حق اع

 یصالح                                                                                                 خود را ببندد. یدهان دروغگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را به خواهرم نداده است یارتباط معمول کیفرقه اجازه  نیا

   1396بهمن  1 - یشرق جانیانجمن نجات مرکز آذربا

 امر و نیرا خطاب به مسئول لیذ ینامه  یگرفتار فرقه رجو یاز اعضا یمنصور هیبرادر مرض یمنصور جعفر

 نوشته و درخواست مالقات با خواهرش را داشته است. یحقوق بشر یارگان ها
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 یسران فرقه رجو یو دست و پا زدن ها یکشک یها ماتومیاولت

 

  1931بهمن  2 -نجات مرکز گلستان  انجمن

ا ساقط نشست ر یرا که توسط مردم داشت به بار م ییانقالب تمام دشمنان اسالم هم قسم شدند تا انقالب نوپا یروزیاز پ بعد

 یستیکور سازمان ترور یترورها ایو  ونیتوسط بعث یلیاز جمله جنگ تحم یهدف پوچ خود اقدامات مختلف نیا یو برا ندینما

باشد  یسال م 54از  شیکشورمان ب زیبود که مردم عز رهیو غ یاسیو س یاقتصاد ختلفم یها میتحر زیو بعد از آن ن نیمجاهد

و حاکمان غاصب آن ها را شاهد  یاز جانب دول غرب یاریبس یدهایها و تهد ماتومیاولت زیراستا ن نیشاهد آن بوده و هستند. در ا

 سند.ر یو م دهیتمام آن ها به بن بست رس لبتهشد، ا یعلم و دانش کشورمان انجام م شرفتیاز پ یریجلوگ یکه برا میبود

آوردند  مانیدانشمندان جوان کشورمان ا یها شرفتیکشورها به پ نیهمه ا ،یکشورمان با پنج قدرت جهان یاز توافق هسته ا بعد

 در عوض ها را کامالً برنداشت و میاز تحر ینشان دهد برخ یآن که دوباره خود یبرا یجهان سمیالیامپر ینمودند ول نیو تحس

کشورمان  نیمسئول تی. با دراردیاز کشورمان بگ یازیترفندها، امت نین توافقات قرار داد تا بتواند با ایا ریدر مس زین یمختلف یبهانه ها

توز آن  نهیجمهور ک سییو ر کایامر یعنیگر  لهیکشور ح یمخالفت ها برا نیهم یو از طرف دهیحقه ها به بن بست رس نیتمام ا

خود  یتوافقنامه به مهلت قانون دیاواخر که تمد نیمهلکه در هم نیفرار از ا یارا به دنبال داشت تا آنجا که بر یالملل نیب یانزوا

 یت که کشورهااس یدر صورت نیرا داشته باشد و ا ینیرا داد تا بتواند حداقل نقش آفر ماتومیاولت نیبود، به قول خودشان آخر دهیرس

 .ستندیقائل ن یتینظر ترامپ اهم یبرا یادامه توافق هسته ا نهیدر زم گرید ییاروپا

که  یخود را از دولت ستیدهند و تمام هست و ن یادامه م یجهان سمیالیامپر یسیکه روزگار خود را با کاسه ل یفرقه رجو سران

خود  ارزش یب یها یتند و از تمام البدانند، تمام تالش خود را به کار بس یمبارزه با آن را سرلوحه خود قرار داده بودند م یروزگار
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کار به  نیبه هم بزنند و ا سمیالیامپر وانهیجمهور د سییکشورمان را توسط ر یتا بتوانند توافق هسته ا داستفاده را بردن تینها

فق نامه توا یپس از امضا یقرار گرفت. سران فرقه رجو دییکشورمان مورد تأ یو باز هم صداقت و درست دیانجام یشکست سخت

روز توافق  124بعد از ": دندیعمل پوشانده و در بوق و کرنا دم امهارزش ترامپ ج یو ب هودهیتوسط همه کشورها، به سخنان ب

واهد آن را ادامه نخ سمیالیدارند که امپر یدیاآلن احساس ترس و ناام نیاز هم رانیو مسئوالن کشور ا دیاز هم خواهد پاش یهسته ا

جوانان مستعد کشورمان بودند که بدون  نیکه هم دزنن یم یخود را به نفهم ایبرده اند و  ادیاز  رانیبه ا نیخائن نیا یول "داد...

با  یه رجوفرق تکارانی. جناابندیدست  یمهم هسته ا یزرد را کشف نموده و به فرمول ها کیتوانستند ک یالملل نیکمک ب چیه

چشم  یورککشورمان نمودند. به  یها اقدام به ترور دانشمندان هسته ا شرفتیپ نیاز ا یریجلوگ یبرا یستیونیصه میکمک رژ

 ها متوقف نشد و هر روز بر علم و خرد دانشمندان ما افزوده شد. شرفتیپ نیدشمنان ا

 و یرجو سران فرقه نیآورده اند و آن را باور دارند، ا مانیدانشمندان کشورمان ا یبه توانمند یغرب یکشورها یامروز که تمام 

 سمیالیولت امپرد سییبا انزوا رو به رو شدند، به خصوص ر یالملل نیآن ها هستند که سرافکنده شده و در مجامع ب یستیترور انیحام

کند با  یراه اقدام م نیکه در ا ییو در هر مرحله ا دینما یبود؛ تاکنون نتوانسته آن را عمل یهسته ا توافقبردن  نیکه شعارش از ب

ته عالم و آدم با توافق هس گریکردند که د یفکر م یتوافق؛ سران فرقه رجو نیشود. با مخالفت ترامپ با ا یشکست رو به رو م

ا که برعکس توهمات آن ه نیگذاشتند تا ا شیبه نما رانیخود را با ملت ا کارآش یخاطر دشمن نیمخالفت خواهند نمود به هم یا

 وانهید نیا فیبه مملکت و وطن فروشان همانند آفتابگردان بالفاصله به اراج نیخائن نیمه را امضا نمود. اتوافق نا نیا زیترامپ ن

کنند و از آن واهمه دارند.  یروزه ترامپ فکر م 124 ماتومیلتاو انیکشورمان با ترس و لرز به پا نیبها داده و ادعا نمودند که مسئول

رمان خود با مردم کشو یدشمن یکنند و از طرف یم تیترامپ حما فیآشکار از سخنان سخحرکت مذبوحانه خودشان به طور  نیبا ا

دانه  یدازه را شناخته و به ان یسران فرقه رجو فیو آگاه کشورمان ذات کث میبخشند که البته مردم فه یاز گذشته نمود م شتریرا ب

 نی. ا داشته باشند یمقتدر کشورمان بخواهند ترس و واهمه ا نیکه مسئول نیدهند حال چه رسد به ا یارزن هم به آن بها نم

مشغول نگه داشتن ذهن  یآن بازخورد داشته و فقط برا یعناصر فرتوت داخل یتنها برا یسران فرقه رجو النهیرذ یها حرکت

و  داشته و دارند یآگاه یشروطن فروشان و فرقه ضد ب نیا تکارانهیبه حال و روز جنا ایها کاربرد دارد و گرنه تمام دن نآ ماریب

 .ستندیشان قائل ن فیآن ها و اراج یبرا یارزش
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 جداشدگان یروزیاز پ یرجو یستیوحشت سران فرقه ترور

  

 1931 بهمن 2 – نهییوبالگ آ - یجهان یعل

از  پناهندگان، قرار شده یعال یایساریمکررشان از کم یبر اثر درخواست ها ؛یاساس اخبار واصله از جداشدگان در کشور آلبان بر

بزرگ جداشدگان  یوزریپ کی نی. ارندیبگ لیپناهندگان تحو یعال یایساریاز کم ماً یشان را مستق یپناهندگ انهیبه بعد حقوق ماه نیا

تم و قلب خوشحال هس میاز صم ،یرجو یستیبه همه دوستان جدا شده از فرقه ترور کیو من ضمن تبر دباش یم یدر کشور آلبان

 التیبزرگتر جداشدگان بر تشک یها یروزیپ یخواهد شد برا یمقدمه ا یبزرگ جدا شدگان در کشور آلبان یروزیپ نیباور دارم که ا

 نیدهد که هر چه زودتر از ا یم زهیو انگ دیرا دارند ام یرجو یستیاز فرقه ترور ییکه قصد جدا یبه کسان نیهمچن یرجو دهیپوس

 نیاز ا شیب گریکنند و د یریگ میشان تصم ندهیآ یو برا رندیخودشان را به دست بگ ندهیجدا شده و سرنوشت آ یستیورفرقه تر

 کنند. یریگ میشان تصم یبرا یرجو یستیاجازه ندهند که سران فرقه ترور

سازمان به  یروهایبعد از انتقال ن یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میو به طور خاص مر یرجو یستیفرقه ترور سران

 -حانهمذبو یشان معطوف کردند. تالش ها دهیو پوس ییقرون وسطا التیتمام تالش خود را خود را جهت حفظ تشک رانایکمپ ت

مراسم به  یبرگزار رانا؛یبه کمپ ت نیمثل مک ک کایخواه آمر یاز حزب جمهور طلبجنگ  یآوردن سناتورها ها: »لیاز قب یا

عضدانلو  میرفت و آمد مستمر مر رانا؛یدر کمپ ت یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میمختلف با حضور مر یمناسبت ها

و از  یاسیتهاجم س با اعالم مرحله یسرنگون یاسازمان و دادن وعده ه یروهاین یشمار برا یب ینشست ها یو برگزار رانایبه ت

 یشیاش؛ انتصاب مسئول اول فرما دهیو پوس ییقرون وسطا التیسازمان در تشک یروهاینگه داشتن ن جهت فیاراج لیقب نیا

 یبرا مارش یب یها تیمحدود جادیو ا گرید یتحت عنوان اشرف گرید یسازمان به زندان یروهایانتقال ن ؛یسازمانده رییو تغ دیجد

کرد افراد جدا شده را همچنان  یم یشان سع انهیماه زیاز جمله گرفتن حقوق ناچ یسازمان و جداشدگان در کشور آلبان یروهاین

 «وابسته به خود نگه داشته باشد.
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 ان،یقربان یواده هاخان یزایگرفتن و یبرا یالتیتسه جادیو به دنبال آن ا یبزرگ جداشدگان در کشور آلبان یروزیپ نیاکنون با ا یول

گرفته  یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میو به طور خاص مر یرجو یستیخواب راحت را از چشمان سران فرقه ترور

همه تالش  دنیب یکه م یرجو یستیفرقه ترور یو وحشت زده شده اند. عضدانلو سرکرده فعل هو بر آشفت نیاست و سخت خشمگ

به  یبزرگ جداشدگان در کشور آلبان یروزیپ نیاش با ا دهیو پوس ییقرون وسطا التیمهار و حفظ تشک یمذبوحانه اش برا یها

راه برون  چیه یگشته است. ول مهیزده و سراس وحشت اریکامل خواهد شد، بس یو فروپاش روهاین شتریب زشیهدر رفته و باعث ر

و  کایرجمهور آم سییترامپ ر گرید یکرده است که حت ریگ یبد جور یندارند و به قول معروف سرشان در خمره کمپ آلبان یرفت

و در  دهیو پوس ییقرون وسطا التیتشک نیتوانند ا یهم نم لیو اسرائ یعربستان سعود رینظ انهیمتحدانش در منطقه خاورم

 کامل را نجات دهند. یفروپاش
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 اشبر باد رفته  یها دانهو پنبه  یرجو میمر

 

    1931 بهمن 1 – انیلیهاب ادیبن  -پور  میحامد رح دکتر   

غتشاشات چه در ادر عرصه جنگ سخت است، آن  یهشت سال دفاع مقدس نقطه اوج تقابل نظام سلطه با انقالب اسالم میریبپذ اگر

وردن آ دانیو به م زیرغم تجه عرصه تقابل نظام سلطه با انقالب در عرصه جنگ نرم بود که به نیرخ داد، مهم تر رانیدر ا ریاخ

ا عرصه ن نیدر ا یروزیشکست خوردند و البته هنوز از پ رانیباز هم از مردم ا یالملل نیو ب یامنطقه  ،یداخل یها تیهمه ظرف

 اند.نشده  دیام

 تیمحکوم یها نهیها و زم میتحر دیتشد قیها از طر دامن زدن به آشوب یبرا یمقامات غرب حیروزها در اظهارات صر نیکه ا آنچه

ها نقطه شده است نشان از تن دیاز اغتشاشات تأک تیدر حما کایآمر ندگانیآن گونه که در قطعنامه مجلس نما ای رانیا یحقوق بشر

در  نیسرکرده فرقه منافق یرجو میمر یقدر شور شده که حت نیدر عرصه جنگ نرم است. آش ا بدشمن به شکست انقال دیام

شاشات تکان داده و دلگرم به اغت یخود دم یاربابان غرب یبرا« با هزار اشرف شیبه پ ران،یدر ا میرژ رییغت»تحت عنوان  یکنفرانس

 شد. ریاخ

در  یدانیعالوه بر آن که در عرصه م نیبود که منافق تیواقع نیا انگریب زیاخبار و رصد صحنه اغتشاشات در سراسر کشور ن مرور

اشات از اغتش تیآمدند و به حما دانیبه م زین یمجاز یاعتراضات را تندتر کنند، در فضا یفضا دندیکوش یحال اقدام بودند و م

اده از تجمع خود منتشر کرد با سوءاستف تریکه در صفحه توئ یریتصو امیدر پ یرجو میاساس، مر نیا رداخل کشور برخاستند. ب ریاخ

مان شد اکنون ز یمدع نیشوب و خشونت دعوت کرد. سرکرده منافقکنندگان را به آ شهرها و تهران، تظاهرات یبرخ ریچند روزه اخ

 است! یشورش یهاگسترش و جهش کانون

 یهرج و مرج در کشور ذوق زده م جادیا یاو همراه با سلطنت طلبان برا یهنوز هم درک نکرده است وقت دیشا یرجو میمر اما

 شتریب شیمعترض و خواستار گشا ،یشتیمع یشهروندانش به تداوم فشارها یبرخ یکه حت یکند، همان ملت یم یشود و غوغاگر
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 یرس و پادوهافا جیدولت خرپول خل ،یستیونیصه میو رژ کایمقابل مثلث شوم آمر مو متحد با ه کپارچهیبودند،  یاقتصاد یفضا

و به اجرا درآوردند،  یاز درون را طراح یبرانداز یصحنه مقابله با نظام برا نیتر یکه جد نیمنافق ریآن ها نظ یداخل یامنطقه 

 جستند. یزاریمثلث  شوم ب نیا یعناصر داخل یو هنجارشکن هقانون شکنان یها از رفتارها و شعارهاگرفتند. آن شیواحد در پ یموضع

جود مشکالت با و رانیمردم ا یمردم بودند. برخ ،یساز ثبات یب ی پروژه نیدر شکست ا گریباز نیتر یدیاست که کل نیا تیواقع

در توهم  یرضا پهلو دندید یوقت دند،یرا د یرجو میمر یها یدم تکان یشعارها را مشاهده کردند، وقت یوقت ،یاقتصاد یمند و گله

 نیها شده و عمالً ا آن هیگران جدا کرده، علصف خود را از اغتشاش  عاً یبرد، سر یملت به سر م یبرا« پدر خوانده»نقش  یفایا

 یرو شیپ یگذر از چالش ها یرا برا یباز هم کارکرد وفاق مل نیشیپ یهمچون آزمون ها ریاغتشاشات اخژه را ناکام گذاشتند. پرو

ا توان در گام اول ب یمردم است که م یشتیبه مشکالت مع یبخش تیدارد اولو تیو اکنون آنچه اهم مردم و نظام آشکار ساخت

 آن را انجام داد. ندهیدولت در سال آ یدرآمد یها تیدر اولو رییبه نفع مردم و تغ 1931اصالح برنامه 

 

 از استان فارسی(  در فرقه رجو ریاس) برادر محمود اندهیم یطالب یمصطف یهای از دلتنگ ینامه ا
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 سمبل ها، نمادها و نشانه ها

 مخدوش کنندگان ذهن لیوسا نیتردیمف

 

 تهراننجات  انجمن

شود که هوس  یکننده رستوران مک دونالد است، و باعث م یتداع یدر ذهن هر کودک غرب(  Mحرف ) ایدلقک و  کی عکس

مجموعه  ادیلغت اهلل اکبر، به  دنیستاره داوود و هر مسلمان با شن دنیبا د یهودیهر  ایو  بیصل دنیبا د یحیهمبرگر کند، هر مس

 آخرت کار بد نکرده یآوردن معاد و جزا ادیاعث شود که با به خود افتاده و مثالً ممکن است ب یمذهب ی خچهیاز اعتقادات و تار یا

در  یاده افوق الع جانیتواند ه یهزاران کلمه است و م انیتر از ب یقو یلیسمبل خ کیاوقات  ی. بعضبرود کویو به دنبال عمل ن

 یرگذاریارزش سمبل ها در تأث ،یاسیها، تا رهبران س تشار یبرا رانیمخدوش کنندگان ذهن، از نفر گ کند... دیانسان تول

عث که با یی. استفاده از سمبل هارندیگ یکه در ذهن و فکر و تصور ما دارند آگاه هستند و از آن حداکثر بهره را م یناخودآگاه

 ...میو چه نخواه میشوند، چه ما بخواه یرفتار خاص در ذهن ما م کیجرقه زدن 

 جانیتواند ما را به ه یسمبل نژادپرستانه م کیمثال  یبه وجود آورند برا یکیزیتوانند به واقع عوارض ف یم یروان یها سمبل

 میعالمت ت کیسمبل وطن دوستانه،  کیباعث ظهور عالئم انزجار در ما شود.در نقطه معکوس  ای اندازدیآورد، ما را به وحشت ب

 ،یروان ریتصو کی گر،یما را پر کند. به عبارت د نهیشود که حس غرور و افتخار س یو باعث م دهخون ما را به حرکت درآور ،یمحل

 رونیبرخورد از ب کیو مهم هستند که  یشوند که به همان اندازه قو یکیزیعوارض ف یتواند باعث  بروز نوع یسمبل م کی ایو 

قه ح ی سهیحد در ک نیو کارگرند؟ چرا آن ها تا ا رچرا سمبل ها آن قدر مؤثآن ها باشد.  یکننده  دیتواند تول یم

  هستند؟ لیوسا نیدتریمخدوش کنندگان ذهن از مف یها
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 با بخش ماًیکنند و مستق یم یآن را، خنث یاز مغز را، مثل بخش منطق نگر یسمبل ها بخش مهم: پاسخ

              .رندیگ یکند تماس م یناخودآگاه ما که قضاوت نم ریضم

، شاه هیمثال در دوران مبارزه عل یکنند. برا یارزش سمبل ها را دانسته و از آن حداکثر استفاده را م یفرقه ها به خوب رهبران

 لینداشتند. دل یمل یبه سمبل ها یگرفتند اما توجه ا یحساس بوده و آن ها را به کار م یمذهب یسمبل ها یرو یلیخ نیمجاهد

سمبل ها  به یمتمرکز بود و توجه ا رانیا یو باستان یسمبل ها و آداب و رسوم مل یشاه رو غاتیبلروشن بود، چرا که ت اریآن بس

 1911 تا سال یشد. حت نیمز رانیا یو نه آرم باستان دیاز قرآن مج یا هیآرم سازمان با آ جهیمردم نداشت. در نت یو اعتقادات مذهب

نداشتند. مراسم روزانه اعضا در مقابل پرچم سازمان برگزار  انریا یسرود مل ونسبت به پرچم  یاحساس چیاعضا و هواداران سازمان ه

 انیرانیدر جذب ا یمل یسمبل ها تیکه سازمان به اهم نیشد. اما به محض ا یسازمان در آن مراسم خوانده م یشد و سرودها یم

 ران،یا یو سرود ا دیو خورش ریش یو حت دیگرد تداولم یو خواندن سرود مل رانیبرد، به ناگهان استفاده از پرچم ا یخارج از کشور پ

 مقاومت شد.  یمل یشورا یعنیآنان  یاسیشاخه س یآرم و سرود رسم

 ترایبه م باستان معتقد انیرانیرفتند که مهرگان را که به قول خودشان جشن ا شیخارج از کشور تا آنجا پ انیرانیجذب ا یها برا آن

در خارج از کشور، برنامه روزانه سازمان بود؛ در داخل  دیجذب نفرات جد یبرا یمل یل هابود را جشن گرفتند.اما اگر استفاده از سمب

 با سوءاستفاده ازشد و  یاز جمله مراسم عاشورا به کار گرفته م یمذهب یآوردن اعضا کما کان سمبل ها جانیهبه  یفرقه و برا

                            نگه دارند. شیکنند که فکر اعضا را در بند خو یکردند و م یم یسمبل ها سع نیا

د را خو یسمبل ها جیکنند، آن ها به تدر یاستفاده م دیجذب افراد جد یبرا یو مردم یمذهب ،یمل یها نه تنها از سمبل ها فرقه

 یایاح یخود به عنوان قالب برا ینه تنها از آرم و سرودها نیبرند. مجاهد یقالب بهره م کیبه وجود آورده و از آن ها به عنوان 

 یجانیه طیکردند، بلکه در هر شرا یکاشته بودند استفاده م جیسال ها در قلب و روح آنان به تدر یاعضا که ط جاناتیعواطف و ه

کرد آن حالت  یم یسع «یعمل انتحار» کی ایعضو، و  کی ی« عمل قهرمانانه» ایدوست و  کیسازمان، مثل کشته شدن 

 یریقالب کرده و بعد با به کارگ یمراسم و آداب و رسوم خاص یاعضا را به عکس ها، آهنگ ها و سرودها، شعرها و حت یجانیه

مملو از  یرخدادها نیسازمان رفته رفته پر شده است از ا می. تقوندینما ایرا در اعضا اح یجانیو ه یآن ها همان حالت احساس

 به رو شود با فعال ور یعضو دیاعضا وصل شده اند و هر گاه که سازمان با شک و ترد به روح و روان یبا قالب کیکه هر  جانیه

 را سرکوب سازد. یو دیبازگردانده و شک و ترد یجانیتواند نامبرده را به آن حالت ه یقالب ها م نیکردن ا
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 فرمیونیمتحدالشکل،  لباس

توانند در امر جذب و  یهستند که م یمناسب یزورهایکاتال ایهمان گونه که سمبل ها، پرچم ها، سرودها شتاب دهنده ها و  

 یجمع هیروح کی جادیکرده و به ا فایتوانند نقش متحد کننده اعضا و هواداران را ا یم یریاستفاده شوند و بعد از عضوگ یرگذاریتأث

 لیبظاهر مشترک )مثل س یحت ای. لباس متحدالشکل و دینما فایرا ا ینقش نیتواند چن یهم م فرمیونی ند،یدر آن ها کمک نما

 نیو اخوت ب یتواند عالمت فرهنگ مشترک، وحدت، دوست یمتحدالشکل زنان مجاهد( م یروسر ایگذاشتن مردان مجاهد و 

 فرقه باشد. کی یاعضا

 جوانان مهم بودند که لباس نیبه همان اندازه در وحدت ا ن،یارتش سرخ جوانان چ فرمیونیآلمان،  یجوان حزب ناز یاعضا فرمیونی

 یاگر شما م": دیگو یم نگریزند. مارگارت س یامروز آن ها را به القاعده گره م یایمخصوص هواداران بن الدن در دن شیو ر

ه مهم است ک یلیخ نیفرقه ها ا یبرا نیبنابرا ".دینخست ظاهر آن ها را عوض کن د،یده رییرا واقعاً تغ یکس دیخواه

داده و متحدالشکل  رییکنند تغ یریخواهند عضوگ یرا که م یبتوانند هرچه زودتر ظاهر هواداران و افراد

 ساخته و به خودشان قالب کنند.

وص مخص فرمیونی کی یظاهر همسان و حت کی یکردند که به نوع یاول بعد از انقالب سع یاز همان روزها نینمونه مجاهد یبرا

سرمه  ایو  یو لباس قهوه ا یمردان جوان و روسر یبرا انییکایآمر یمثل کت نظام ،یخود به وجود آورند، کاپشن سبز نظام یبرا

در خارج از کشور هواداران سازمان با افتخار کاپشن  یلباس متحدالشکل بود. حت کی جادیا یراکوشش آن ها ب نیزنان اول یبرا یا

خانواده و کشور  دنیکه از ند طیو در آن شرا دندیپوش یخود در داخل م« برادران و خواهران» ادیخود را به  ییکایسبز رنگ آمر

 گریکدی هیر شبو ظاه فرمیونی دیترد یکردند. ب یم یو همبستگ یگانگیاحساس وحدت و  یشکل جمع نیشدند در پناه ا یدلتنگ م

 افراد به سازمان داشتند. شتریبه عنوان شتاب دهندگان در جذب هر چه ب ییسبمل ها و قالب ها نقش به سزا ریدر کنار سا

 نینو یبرده دار یو مخرب نوع یستیترور یفرقه هااز کتاب:  برداشت

 صدر یدکتر مسعود بن: نوشته

 914 یال 933: یها صفحه

   انی: عاطفه نادعلمیتنظ
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 یدر آلبان یاز فرقه رجو افتگانیوضعیت نجات 

 

 1931 بهمن 2 –خانواده سحر  ادبنی – یدیشه نالیز

 کنم. یمحترم سالم عرض م یشما خوانندگان عزیز و خانواده ها خدمت

فته کنم ه یم یشما شرح بدهم. من سع یدر تیرانا را برا یاز وضعیت و اوضاع نفرات جداشده از فرقه رجو یخواستم مختصر یم

ا شما شرح بدهم ت یهستند را برا ریاس یکه هنوز در فرقه رجو ینفراتچه جدا شده و چه  ،ییک بار وضعیت نفرات در آلبان یا

 تیسا یهم در برخ ینادرست یمواقع حرف ها یآگاه باشند. الزم است بگویم که بعض دانشانعزیزان و خانواده ها از وضعیت فرزن

 ندارد. یو اساس هیشود که پا یها گفته م

 یمستمر را ناکام بگذارند و قرار شد یو با مقاومت خود فرقه رجو یتوانستند با اتحاد و همبستگ افتگانیکه نجات  دیهست انیجر در

خواهد شد.  زیخود را از کمیساریا بگیرند که از این ماه به احتمال فراوان پول نفرات از جانب کمیساریا به حسابشان وار یپناهندگ

 کرد. یرا تصور نم یشکست خفت بار نیبود که اصالً چن یمریم رجو به یبزرگ یاین تودهن

اشته را بعداً فرقه ندهد ند یپناهندگ یاز بابت این که مستمر یهم دیگر ترس یشود که نفرات داخل فرقه رجو یکار باعث م این

 .میدانرما است که نفرات داخل را آگاه کنیم و با حقوق خودشان آشنا گ فهیو وظ تیجدا شوند و این دیگر مسئول یباشند و به راحت
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ترسد و وحشت دارد. او هرگز  یم نیهم از هم یآغاز خواهند شد و مریم رجو ییکه ریزش ها دوباره با سرعت باال ستین یشک

 یعد خبرهاب یرا به او بزنند که در هفته ها یتو دهن نیبتوانند همه با هم متحد شوند و ا افتگانیکرد که نجات  یتصور این را نم

 به شما خواهیم رساند. یخوب

تاده که حاضر امضا کنند اف انتیخواست اقرارنامه خ یکه م یبه کجا رسیده که اآلن دنبال جداشدگان دینیرا بب یفرقه رجو استیصال

 وغی ریار منت و ززیر ب یجداشدگان گفته اند که حاضرند کمتر بگیرند ول یبه صورت قبل باشد. ول طیاست بیشتر هم بدهد اما شرا

 نروند. یفرقه رجو

 فرقه را پس زدند. اما الزم به ذکر است شنهادینکردند و پ انتیبه خرج دادند و اتحاد خود را حفظ نمودند و خ رتیغ افتگانی نجات

 دیدد باقبل برگر طیرا بخورد و به شرا یفرقه رجو بیفر ایساریبعد از حل شدن موضوع با کم لیهر کس به هر دل اناًیکه اگر اح

 نخواهد داشت و به عنوان عامل فرقه شناخته و ترد خواهد شد. یدر آلبان افتگانیجامعه نجات  انیمدر  ییجا گریبداند که د

اقل شوند، و خوراک حد کیکه چند نفر با هم شر یدهد فقط پول خانه، آن هم در صورت یکه کمیساریا م یپناهندگ یمستمر این

 یکمیساریا هم حق نفرات را تمام و کمال نم یدهد و در این جا حت یدیگر را کفاف نم یپول پوشاک و خرج ها یشود. یعن یم

را به حالت قبل  طیکند شرا یم یدهد و سع یرا تحت فشار قرار م افتگانینجات  وکند  یم یدهد و هنوز هم با فرقه همدست

 برگرداند.

شب ها افراد به خاطر این که پول برق  یرسد. بعض یاینجا به زیر صفر هم م یهوا ینمونه اآلن در زمستان هستیم و دما یبرا

از  یخوابند. خبرهای یهم م یتوانند گرمایش مطلوب را داشته باشند و شب ها نفرات با دو پتو و چند لباس رو یشود نم یزیاد م

چک ر هر خانه که سه شوفاژ بوده )شوفاژ کوکه مسئول کمیساریا رفته و د دهیکنند رس یم یگکه در هتل کمیساریا زند ینفرات

آن گذاشته  یکه اسم هتل رو یمتر 144( دو تا از آن ها را به زور برده که گفته پول برق زیاد آمده و باید شما در هر خانه یبرق

 را برده اند. یبه قول خودشان اضاف یهجمه کرده و شوفاژها ایساریکنید. کم یاند با یک شوفاژ زندگ

مزدورانش  از طریق یپناهندگان سیاسی است که البته این فشارهایی است که فرقه منحوس رجو هیعل یضد حقوق بشرکار  این

گذارد.  یار مفش ایساریکم یبا همدست ردیها را کم کند و تعهد بگ یکند. حاال که خودش نتوانست مستمر یدر کمیساریا ایجاد م

 آمد. میو کوتاه نخواه میده یم هما هم به تالش و مقاومت خودمان ادام

 یشدید یهم سرما یو فرقه اش است. تعداد نفرات زیاد یرجو میآن مر ینفرات به این گونه است که البته مسبب اصل وضعیت

از قبل هم بدتر شده ولی همه نفرات بدون استثنا گفته اند که حاضریم با این  یباز با این که وضعیت از لحاظ مال یخورده اند ول

که نجس و حرام است نزدیک نشویم که این نشان دهنده عزم  یبه پول فرقه رجو یکنیم ول یول ناچیز کمیساریا زندگمقدار پ

 است. یقانون یادامه مبارزه شان از طریق مجار یجزم نفرات و اراده راسخ آنان برا
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ند. همه ا ختهیگذشته فرور یترس ها را شکست داد و یشود فرقه رجو یبه این نتیجه رسیده اند که م افتگانیهمه نجات  اآلن

فرقه  است که یهمان چیز نیخواهند شد. ا روزیرا به جان بخرند و تسلیم نشوند پ یدانند که اگر با هم متحد شوند و سخت یم

 از آن به شدت هراس دارد. یرجو

که در اسارت این فرقه مخوف هستند را هم نجات دهیم  التیخواهیم که نفرات داخل تشک یم یبا تالش و پشتکار خود حت ما

فرقه  یو تهدیدها یکه از سرما و گرما و کم پول میده یباشد و ما هم به خانواده ها قول م یچون آن ها تمام امیدشان به ما م

 .میبرو شیپ بهو  میو روحیه خود را حفظ کن مینترس

این عزیزان دربند  یخواستم به خانواده ها ی. مرندیخود را در آغوش بگ زانیمحترم بتوانند عز یخانواده ها یکه روز دوارمیام

م، که زنی یرا کنار زدیم بقیه را هم کنار م یزنیم، همان طور که موانع اصل یبگویم که خیالتان راحت باشد، ما موانع را کنار م

 خود ببینید. ناردر ک یفرزندانتان را روز

 است.  به امید آن روز. یبانقول تمام جدا شده ها در آل این

 یاز فرقه رجو افتهینجات  - یدیشه نالیز
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 یانقالب، واژگون شدن ارزش ها، شورش و اوضاع نابسامان اجتماع

 

 1931 بهمن 3 – تهران نجات  انجمن

 یم یشده است که هرگاه ارکان جامعه از هم بپاشد، رهبران خودخوانده به آسان دهید یخیبه طور تار": دیگو یم نگریس مارگارت

 شیجامعه خو یخود و واژگون شدن ارزش ها رامونیپ ختهیاوضاع به هم ر لیتوانند دال یکه نم یکنند. مردم یریتوانند عضوگ

تر از گذشته مستعد یلیخ یطیشرا نیهستند و در چن نینو طیدر شرا دیحرکت جد یو سو سمتکردن  دایرا درک کنند، به دنبال پ

د از مثال فرقه ها بع یآن ها نفوذ کرده و استثمارشان کند... برا یتواند رو یباشند که م یحقه باز ماهر م کیجذب توسط  یبرا

 یاریر فرانسه رشد بسروم( سبز شدند. در زمان انقالب فرانسه، فرقه ها نه تنها د یسقوط روم باستان )مثل علف هرز در هر سو

شد در انگلستان هم فرقه ها در تمام کشور ر یکرد. در دوران انقالب صنعت دایشان رونق پ یداشتند بلکه در تمام اروپا کار و کاسب

شدند که  یم یدیجد طیمهاجرت کرده و وارد مح یصنعت یخود به شهرها یو نمو کردند؛ چرا که هزاران نفر از روستاها و شهرها

دند... کر یاریدوم رشد بس یدر ژاپن بعد از جنگ جهان نی... فرقه ها همچنندیدرک نما یآن را به درست یوانستند ارزش هات ینم

 یکیولوژدئیگذشته مجدداً خأل ا یستیکمون یها میکه سقوط رژ ییجا م،یهست یشرق یفرقه ها در اروپا ادیما شاهد رشد ز راًیو اخ

و مستعد جذب شدن توسط آن ها کرده  ریپذ بیمردم را در مقابل فرقه ها آس یگذاشته که توده ها یاز خود به جا یو اجتماع

 "است.
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افراد  نیاز ا ی. برخوستندیپ نیبه منافق رانیبعد از انقالب ا انیاز دانش آموزان و دانشجو یبود که برخ یلیدل نیمهم تر نیا دیشا

 جهینت باشند و در ندهیآ ینسل خود و نسل ها یبهتر برا ییایخواستند سازندگان دن یسازمان م نیا تیاز ماه قیبدون اطالع دق

 ینیامام خم یانقالب به رهبر یو مردم لیاص انیرخ داد که جر یانتخاب غلط در زمان نیبودند. البته ا کارمحتاج راهنما و دستور 

از نوجوانان و جوانان دانست.  یکور برخ جاناتیو ه یانتخاب را حاصل کم اطالع نیتوان ا یم لیدل نیوجود داشت و به هم زین

رهبران  یها یاز توانمند یکیسکه است،  یبازار رهبران فرقه ا ت،یقطع عدمداده شد در دوران  حیتوض نگریهمان طور که توسط س

معه جا یبرا ییمبهم و راه حل ها یاستفاده را کرده و قول ها نیتوانند از لغات بهتر یکه م نیو ا قدرت کالم آن هاست یفرقه ا

 نمود.  قیشان را تحق یو کارآمد یارائه کنند که نشود درست

ه رو که کشور با آن ها رو ب یاز مسائل یاریمسئول ساختن و حل بس نیسرکرده گروهک منافق یمسعود رجو ران،یاز انقالب ا بعد

توانست هر عمل دولت و حکومت را نقد کرده و از آن ها خرده  یراحت م الیبا دست باز و خ و یبه آسان جهیبود، نبود و در نت

حال  نیدر ع و اوردین انیاز آن به م یو نقاط قوت را پوشانده و اسم دینقاط ضعف را برجسته نما رده،اشتباهات را چند برابر ک رد؛یبگ

 یکار یفمخ لیغلط آن ها را به دل ایشد درست  یرا که نم گرید یستیکمون یشکست خورده کشورها یها استیتوانست س یم

 . از طرفدیارائه نما رانیمشکالت جامعه بعد از انقالب ا یفوق العاده در آن کشورها محک زد، به عنوان نبوغ و راه حل خود برا

 یوجود لیاما قادر نبودند دال ند،نیها و مشکالت جامعه را بب یعدالت یتوانستند ب یجوان گرچه م انیروشنفکران و دانشجو گرید

اه بود، حکومت ش یکتاتورید جهینت هک یاسیآن مسائل و آنچه که در پشت آن ها بود را بفهمند. در خأل کمبود اطالعات و فهم س

 شده و شتاب زده به دنبال آن ها روان شدند.  داریرا به عنوان معجزات و نبوغ افکار آن ها خر نیو منافق یرجو یتمام حرف ها

توده  یاز خودگذشتگو آن  افتیتوان  یم مخرب ینسل جوان به فرقه ها وستنیپ یهم برا گرید لیدل کی یطیشرا نیچن در

 افراد نیکه رهبران فرقه ها از خودخواه تر میاست. اگر قبول کن یاجتماع یها یمردم در دوران انقالب و دگرگون یها

 یه فداکارکه چگون رندیگ یم ادیها باشند و در دوران انقالب مردم  نیاز خودگذشته تر دیآن ها لزوماً با انیهستند، قربان نیزم یرو

در  یتوق جهیکنند. در نت شیخو یو منافع مردم و کشور را ارجح بر خود و منافع شخص گرانیداشته و د یکرده و از خودگذشتگ

را  یلیتوانند راه ها و دال یم یفرقه ها به آسان رهبرانم حاضر به فدا کردن هر آنچه که دارند هستند، مرد یدوران انقالب توده ها

 در یاریبس یها یدوران ماه نیدر ا گریرا که دارند فدا کنند، به عبارت د یزیبه آن ها نشان دهند که به خاطر آن ها مردم هر چ

 ند. ینما دیتوانند به سهولت آن ها را ص یآن ها وجود دارد که آن ها م یمتالطم انقالب برا یایدر

از هر  شیجامعه، مردم و به خصوص نسل جوان ب یدر دوران انقالب و دگرگون شدن ارزش هاباز  نیهمچن

د توانن یم یفرهنگ، اخالق، آداب و رسوم گذشته را دارند، آن ها حت یسؤال بردن و رد و نف ریز یزمان آمادگ

مخرب آماده  یفرقه ها یرا برا یزیخ صلحا طیها مح نی، تمام ابه منطق و فهم گذشته خرده گرفته و آن را رد کنند

را  یشدگان جوان را وادار کننند که منطق و فهم فرقه ا و جذب ندیخود دعوت نما طهیسازد که جوانان و روشنفکران را به ح یم

ه را ب اآن ه دیزبان مکالمه جد یساخته و حت شیخو یآن ها را مدل زندگ یمدل رفتار رفته،یپذ شیخو یایاول یآموزه ها یبه جا

شود که  یتواند مدع یشوند. البته که فرقه م رایپذ دیو جامعه جد ایها را با آغوش باز به عنوان راه ساختن دن نیو تمام ا رندیکار گ
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است؛  یعدالت و آزاد شرفت،یاست و تنها راه به سمت پ یو تمدن بشر تیدست آورد بشر نیآخر یحت دیو شا نیبهتر یمدل و

  .ردیخرده بگ یفرقه ا یگذشته دفاع کرده و به راه حل ها یکه بتواند از ارزش ها ستین یچرا که در آن اوضاع آشفته کس

 کیشکست در تاکت ؛یبن بست در استراتژاز کتاب:  برداشت

 394یال 323: یصفحه ها                                 یدکتر ناصر شعبان: سندهینو

 انی: عاطفه نادعلمیتنظ
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 در دفتر انجمن نجات زنجان یمدد صادق یعلبا خانواده  یمیصم دارید

 

  1931بهمن  23 -نجات مرکز زنجان  انجمن

 نخواهد داشت! یانیپا یفرقه رجو یفکر رانیتمام اس یو تالش خانواده ها تا لحظه آزاد دیام

انجمن نجات استان مطرح  یبا اعضا داری( در دیفرقه رجو ری)عضو اس یمدد صادق یرا خانواده عل یماندن ادیو به  بایجمله ز نیا

 فرزندشان مصمم و استوار خواهند بود. یتحقق آزاد یخود برا رینمودند در راه و مس دیتأک شانیکردند. ا

ود خ یها یکوتاه از دلتنگ یاست، با دست نوشته ا دهیخود که هرگز او را ند یخطاب به عمو ر،یاز برادرزادگان عضو اس یکی

 …گفت
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 هشتم قسمت – "سقوط تا ظهور از اشرف خداوند کتاب"از  یفراز

 یلیاسماع دیحجت س دیس نوشته

 تهران نجات  انجمن

 کودکان در تشکیالت مجاهدین  جایگاه

وسیع  یحفظ منافع تشکیالت مجاهدین مورد سوءاستفاده ها یدر راستا یهمیشه در تشکیالت مجاهدین به عنوان ابزار کودکان

 یبرم 1914بعد از شروع  فاز مسلحانه در خرداد  یاز کودکان در تشکیالت مجاهدین به سال ها یابزار یاستفاده قرار گرفته اند. 

در تردد تیم  یاز ضربات نظام یکودکان شیرخواره جلو خیل یتواند با استفاده از حت یبود که م هگردد. سازمان به این نتیجه رسید

 ینکودک، که فرزندان دلبند مادرا یاز انبوه یسازمان را بگیرد. به همین دلیل در فاز نظام یباال یو رفت و آمد اعضا یعملیات یها

 شد. یمثل یک ابزار استفاده م ابود که در تشکیالت مجاهدین عضویت داشتند، در تردده

 یکردند. آن ها نیز مثل بزرگ ترها دارا یم یاز آن ها  حفظ و نگهدار یدیدند و مادران  تشکیالت یفرزندان خود را زیاد نم مادران،

ین که در ح یگرفتند. چه بسا فرزندان یمورد استفاده قرار م یساز یسازمان و به عنوان عاد یاعضا یمأموریت بودند و در ترددها

مادران  سرپرست مانده و یتیم، ب ییا خودشان کشته شدند و یا به دلیل کشته شدن اعضا ،یاین مأموریت ها و به دلیل درگیر

 داشته باشند. یشان هرگز نتوانستند به فرزندانشان دسترس یواقع

 داستان کودکان واقعاً در تشکیالتکرد.  ینهایت استفاده را از کودکان م یتیم یاستقرار در خانه ها یهمچنین برا سازمان،

 کنم کمتر به ابعاد فاجعه بار آن پرداخته شده است.  یکه فکر م حد و حصر است یمجاهدین یک خشونت ب

و جنگ  1913و حضور در کشور عراق و مشخصاً پادگان اشرف و تا انقالب ایدئولوژیک سال  یبعد از فاز نظام یسال ها یط

 یمربیان یگرفتند. آموزش کودکان به عهده  یمختلف قرار م یتشکیالت، تحت آموزش ها یسایر اعضا کویت، کودکان نیز مثل
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 یالتدیدند و اساساً آن ها با مادران تشکی یخود را م یبه ندرت والدین واقع تقریباًکودکان کرد.  یبود که تشکیالت آن را مشخص م

را در درون تشکیالت کمرنگ کرده و فرزند و مادر  یو مادر و فرزند یعاطف یماندند. آن هم به این دلیل بود که رابطه  یشان  م

شرکت مادران و پدران در عملیات  یاز موانع جد ییک رزندعادت کنند، چرا که وجود عاطفه بین والدین و ف کدیگریاز  یبه دور

د که سازمان بو یرحم ترین روابط یاز ب ییک به نسبت مادران کمتر با فرزندان و جگر گوشه هایشان بودند و این ی. پدران حتبود

 یو پدران و ب مادران یعملیات فروغ و کشته شدن انبوه. آن در تشکیالت مجاهدین بود یدرصدد برقرار یو در رأس آن رجو

بود که اتفاق افتاد.  1911تاریخ مجاهدین در سال  یترین صحنه ها یاز تراژد یاز فرزندان خردسال یک یسرپرست ماندن انبوه

را بیشتر  یخود را به یاد نداشتند و مادران تشکیالت یشدند دیگر مادران واقع یبزرگ م یاز این بچه ها وقت یبه همین دلیل هم خیل

 دانستند. یمادر خودشان م

این آموزش ها  یگرفت. تمام یمیدند، صورت منا یکه آن را مدرسه م یخاص یکودکان در قرارگاه اشرف در محل ها آموزش

 یها شد کالس یشد. در این مدارس که کودکان  سنین مختلف را شامل م یو پیاده م یتوسط مسئولین خود سازمان برنامه ریز

شد. آنان مجبور بودند عالوه بر آموزش  یآن ها داده م یبرا یمختلف یها وزششده و آم یبراساس سن آن ها راه انداز یمختلف

 را هم  یاد بگیرند.  یتشکیالت یشد، آموزش ها یهر سطحی داده م یکه در مدارس بیرون و برا یمعمول

الوه کردند. ع یم یدادند و از آنان در رابطه با حسن انجام آن حسابرس یمختلف م یمسئولیت ها یآن ها از همان سنین کودک به

 یدادند که مسعود و مریم رهبر آنهاست و باید آنان را از همه بیشتر دوست داشته باشند. به بچه ها یاد م یا یاد مبر این به آن ه

بزرگ شدند مثل پدر و مادرشان با رژیم بجنگند. به آن  یمسئولیت باشد و وقت یدر مناسبات مجاهدین دارا یدادند که باید هرکس

 یرا یاد م یشعارهای یبیشتر از پدر و مادرانشان دوست داشته باشند. به آن ها حت یم را خیلدادند که باید مسعود و مری یها یاد م

ند. توانستند فرزندان خود را ببی یخواندند.  پدران و مادران به ندرت م یم یجمع تهدادند که باید در شروع و پایان درس به طور دس

کم مالقات کنند و دلیل این هم عادت دادن  ید فرزندان خود را به مدت خیلتوانستن یشاید در هر دو و یا سه هفته یک بار آن ها م

شد،  یکه بر دوش آن ها گذاشته م یسنگین یاز همدیگر بود. همچنین کار و مسئولیت ها یدور یمادران و پدران و فرزندان برا

 والدین از فرزندانشان بود. یدور یبرا یخود عامل دیگر

د، و عشق ورزیدن به همسر و فرزند بو یترین عملکرد تشکیالت از بین بردن عاطفه، روح لطیف زندگ یاصل

در  یکه در تشکیالت مجاهدین حضور داشتند، هرچند ظاهر انسان گونه داشتند ول یبه همین دلیل اعضای

 توانستند حرکت کنند.  یبودند که تنها با کوك تشکیالت م یاصل روبات های

خود را تکمیل  یداد تا  سناریو یدر واقع  بهترین بهانه به دست رجو 1913ان کویت و حمله عراق به این کشور در سال بحر شروع

انجام گرفت( و جدا کردن مردان و زنان از همسرانشان،  1913بر تشکیالت )که  در سال  یکرده و  پس از تحمیل طالق اجبار

 برد.پیش ب راپروژه خارج کردن کودکان از عراق 
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آمریکا به قرارگاه اشرف به وجود  یکه ممکن بود بر اثر حمله  یتمام تالش کرد پدران و مادران را از خطرات یبا فریب کار یرجو

و آمریکا منتقل کند و این کار را  ییاروپا یآید، بترساند و آن ها را متقاعد کند که اجازه دهند سازمان فرزندان آن ها را به کشورها

سنگین اکثریت بچه ها را از طریق کشور اردن به خارج منتقل کرد که پشت این کار نیز خود  مریم  ی پروژهر یک هم کرد و د

 بود...  یرجو

 فرقه از عراق یکردن کودکان اعضا خارج

رایط ش یانقالبش موانع موجود را به بهانه  یبندها یادامه  یدید  تا برا یمناسب م یشرایط را خیل یجریان جنگ کویت رجو در

خانه و خانواده  یرجو یاز این موانع بود. چرا که در ایدئولوژ یاز میان بردارد و کودکان خانواده ها هم در ارتش یک یسخت جنگ

 شدند و او باید به طور یمحسوب م یوالدین آن ها به رجو یسرسپار یبزرگ ترین مانع برا دکانیک مفهوم ضد ارزش بود و کو

استفاده نمود تا طرح خروج کودکان از عراق و فرستادن  یاز شرایط موجود به خوب یشد. بنابراین و یم موقت از شر آن ها خالص

استفاده سوء یبازگرداندن کودکان به تشکیالت در زمان دیگر و برا او یکند. البته هدف غای یآن ها به خارج از عراق را برنامه ریز

 بیشتر بود . یها

به خاطر پدر و مادرشان هم که شده  یدانست هر وقت که آن ها بزرگ شدند، الجرم حت یم یبه خوب یرجو 

درصدشان مجدداً به عراق بازخواهند گشت و همین طور هم شد. تا عالوه بر پدر و مادر، آن ها را  63حداقل 

ارج از کودکان به خ یادیتعداد ز پروژه نیا یخود به کار گیرد. بنابراین با اجرا یاهداف فرقه ا ینیز در راستا

 از عراق منتقل شدند.

شوند این  یکرد تا راض یوالدین کودکان را متقاعد م یتام و تمام این طرح در سازمان بود. او بود که تمام یمجر یرجو مریم

شان توانند فرزندان یعراق مجدداً م یکودکان به خارج فرستاده شوند. هرچند او قول داده بود که بعد از فروکش کردن اوضاع   بحران

 نیفتاد.  یهرگز چنین اتفاق یول نندیرا بب

آن ها  در عمل، یبود ول یجنگ طیاز انتقال کودکان، مصون ماندن آن ها در برابر بمباران ها و شرا یاصل یابتدا شاید انگیزه  در

 شدند. یشان  جدا م نیوالداز خانواده و  شهیهم یبرا دیبودند که با یمسعود رجو کیدئولوژیاز طرح انقالب ا یبخش

 

 "خداوند اشرف"از کتاب  برگرفته

 111 و 112 – 941 یال 943: یها صفحه

  انیاز عاطفه نادعل میتنظ
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 شدند نیوطن فروش به اسم مجاهد یبرادرانم ناخواسته گرفتار مشت

 النیدر دفتر انجمن نجات گ یتالوت نیاحمد و ام ؛یرجو رانیبا خانواده اس مالقات

 

  1931بهمن  23 - النینجات مرکز گ انجمن

ربوده شدند و پس از اغفال به عراق و اسارتگاه  یرجو یایتوسط ماف یبه بهانه واه هیدر دهه هشتاد در ترک یتالوت نیو ام احمد

ون پر ه کانآزاد خاص یایبه دور از ارتباط با دن یآلبان یرانایدر ت یشدند. هم اکنون در زندان فرقه رجو تیمضمحل شده اشرف هدا

 .دمهر خانواده محبوس هستن

 یآنان از چنگال رجو یینگون بخت به مجرد اطالع از به گروگان رفتن فرزندان جوانشان، به منظور رها ریدردمند آن دو اس خانواده

 هستند. دواریخصوص ام نیمکرر به عراق و اشرف را پشت سر گذاشتند و کماکان در ا یاز جمله سفرها یادیز یها تیفعال

ه منظور ب رانایدورتر از شهر ت اریبس یبا مسؤل انجمن ضمن محکوم کردن انتقال برادرانشان به محل داریدر د یاکبر تالوت یآقا

 و در اسارت نگاه داشتن آنان گفتند: شتریکنترل ب

 یدر به هدر رفتن عمر و جوان یوار سران فرقه رجو مونیم زیپشت جست و خ نیزم رانیدشمنان ا ریو سا کایامر نیقیبه قطع و "

 دهیوقت آن را ناد چیدردمند و چشم انتظاره یاست که ما خانواده ها یتوطئه ا نیاغفال شده از جمله برادرانم قرار دارند و ا یاسرا

 ".میگذار یپاسخ نم یها را ب یرجو یو آدم فروش یوطن فروش ررو در موعد مق میریگ ینم

ا به اشرف اسر یو انتقال اجبار رانایدر ت یشکننده فرقه رجو تیوضع نیپوراحمد در خصوص آخر یروشنگر آقا حاتیتوض متعاقب

 افزودند: یتالوت یآقا ،یرجو یایماف التیدر تشک ندهیفزا زشیتنش و بحران و ر جادیو ا 9
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که  میموثق دار یخلق شدند. خبرها نیوطن فروش به اسم مجاهد یسال است که ناخواسته گرفتار مشت 13 بیبرادرانم قر"

تا  مینما اردیبا آنان د یا قهیاست که من بتوانم چند دق یها هستند و فقط کاف یاز چنگال ددمنشانه رجو یخالص یبرادرانم در پ

 "آزاد داشته باشم. یایآنان و بازگشتشان به دن ییو چشم انتظارم از رها دپدر و مادر دردمن یبرا ینیریارمغان ش

ا چشم انتظار ب یبه امر مهم ارتباط خانواده ها یابیدرباره راهکار دست نیهم چن ن،یما ب یف مانهیدوستانه و صم دارید درخاتمه

 التیاغفال شده از شر تشک یاسرا ییدر خصوص رها یحقوق بشر یتبادل نظر صورت گرفت و از سازمان ها رشانیاس زانیعز

 و استمداد به  عمل آمد. یدادخواه ؛یرجو اهیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که به تنگ آمده یریاس دفریحم یمهد

 نباشد! یخواهد سر به تن رجو یاو باشد م به

 

  2931بهمن  12 -نجات مرکز سمنان  انجمن
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 ییغمایابوالقاسم  یو گفتگو با آقا دارید

 

  1931بهمن  25 -  زدینجات مرکز  انجمن

ال دفتر در دوازده س نیعملکرد ا یو به منظور بررس زدیسالگرد آغاز به کار دفتر انجمن نجات در استان  نیمناسبت دوازدهم به

 باشد. یم لیانجام داده که به شرح ذ ییغمای یرا با جناب آقا ییآن، گفتگو یآت یاهداف و برنامه ها نییتب نیگذشته و همچن

 .دیینما یلطفاً به منظور آغاز گفتگو، خودتان را معرف –

ماه  یسال است بازنشسته شده و از د 13به  کینزد نکیا زد؛یکارمند بازنشسته اداره ثبت احوال استان  ییغمایابوالقاسم  من

 کنم. یم یهمکار زدیسال است که با دفتر انجمن نجات در استان  12به مدت  1935سال 

 .دییبفرما نییتب نیمخاطب یانجمن نجات را برا یسؤال: فلسفه وجود نیبه عنوان اول –

 تیماه یرساندن به خانواده ها و افشا یاریدفاتر انجمن نجات در سراسر کشور،  لیاز تشک ییالزم به ذکر است که هدف نها اوالً

 و به اشراف رساندن یرجو یفرقه قرون وسطای یافشاگرکامالً مشخص است هدف  باشد. یبوده و م یرجو التیتشک یفرقه ا

قرار داده و آن را  شیهدف را سرلوحه کار خو نیهم دفاتر انجمن نجات یاست و تمام یخانواده ها نسبت به عملکرد فرقه رجو

 کنند. یدنبال م
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عمر فرزندانشان  یبرسند که فرقه رجو یآگاه نیهستند به اشراف و ا یکه فرزندانشان اسیر فرقه رجو یخانواده های یستیابتدا با لذا

ام فرزندانشان گ یدر مسیر آزاد یستیاکشیده و آن ها را در اسارت نگه داشته و خانواده ها ب ینامشخص به تباه یهدف یرا برا

ن آ یفرزندش اقدام کند که ماهیت فرقه برا یآزاد یتواند برا یم ی. خانواده زماناز دام فرقه آزاد کنند ابردارند و فرزندانشان ر

 روشن شده باشد.

آب و  نیکه مخاطب انجمن نجات باشند، بلکه در حال حاضر تمام جوانان پر شور ا ستندیفرقه ن رانیاس یتنها خانواده ها نیا اما

وند ش یمخاطب عام محسوب م ،یمجاز یدر فضا نیمخالف یبرخ تیها قرار دارند با توجه به فعال بیخاک که در معرض انواع آس

اک تلخ گذشته که جوانان پ اتیبه تجرب کند و نظر یرا دنبال م شیاهداف خو رانهیشگیواکسن پ کیو انجمن نجات به عنوان 

 و انجام نشست یبا روشنگر نکیرا خورده و در دام فرقه گرفتار شده اند، ا نیپر زرق و برق مجاهد یشعارها بیگول و فر هنیم

 افتادن آن ها شده و خواهد شد. امدر مجامع و محل تجمع جوانان مثل دانشگاه ها مانع از به د یتخصص یها

در  دزیها و اقدامات انجام شده انجمن نجات  تیدرخصوص فعال یحاتیتوض انیلطفاً به ب ییغمای یآقا –

 .دیدوازده سال بپرداز نیا

 یکمک به خانواده ها ریاخ یسال ها نیانجام شده در ا یها تیگفت که از اهم اقدامات و فعال یستیبه پرسش شما با درپاسخ

و  32سفر خانواده ها درسال  نیبوده است. اول -یبرتلی  و اشرف – نیمجاهد یسفر به عراق و مقابل کمپ ها یبرا دهیرنجد

خود هر چند کوتاه و با مراقبت  زانیخانواده ها، آن ها توانستند با عز متیعز نیاولانجام شده است. در  33آن هم سال  نیآخر

را به  و اساس آن ها انیبرد که خانواده ها بن یموضوع پ نیفرقه به ا یداشته باشند اما بعد از آن وقت یداریمزدوران فرقه د دیشد

 داده نشد. یبه کس داریاجازه د خت،یهم خواهند ر

 و یحول محور فرقه ها و مصداق بارز آن فرقه رجو یمتعدد تخصص یها شیهما ییدفتر برپا نیاقدامات انجام شده ا گرید از

توان  یقه مفر نیننگ اتیاز پوستر، عکس و اسناد از ح یشگاهینما ییابرپ نیاستان و هم چن یمبحث کنترل ذهن در دانشگاه ها

 نام برد.

 انجمن نجات چقدر در تحقق اهدف خود موفق بوده است؟ دیکن یفکر م –

و احسن به نح یکه داشته موفق بوده و کارش را در رابطه با فرقه رجو یگفت که انجمن نجات در هدف یستیکامل با نانیبا اطم 

 تشکیالت فرقه از پا نخواهد نشست البته با کمک خانواده ها. یانجام داده و تا به آخر انجام خواهد داد و تا نابود

 یوفرقه رج ینابود ییک خانواده هستند و با هم در راستا یاشاره کنم که در حال حاضر خانواده ها و انجمن نجات اعضا یستیبا

گام  در این راه یکنند لذا هدف تأسیس انجمن نجات از ابتدا همین بوده و تا پایان خواهد ماند و بایست یدر یک مسیر حرکت م

 برداریم. یبیشتر یها
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دارد،  زیا نخود ر یها یدگیچیپ ناًیقیباشند،  یم یمختلف یاز خانواده ها، که برخاسته از آداب و فرهنگ ها یعیوس فیبا ط ارتباط

رساندن به خانواده ها و آزاد کردن افراد  یهدف ما یار یجامعه سر و کار داریم وقت یقشرها و فرهنگ ها است ما با انواع یطبیع

 یارتنظیم رابطه کرد در غیر این صورت ک یبایست یشود و با هر قشر و فرهنگ یهیچ چیز مانع کار ما نم شدبا یاسیر در فرقه رجو

از خانواده هاست  یکند و خود انجمن هم جزئ یهمه را یک خانواده محسوب مندارد. انجمن نجات  یدهیم موضوعیت یکه انجام م

 و آن ها را درک کرد که بتوانیم با کمک هم کار را پیش ببریم. بود یخانواده ها صمیم یبا تمام یو درد مشترک است بایست

 انجام داده است؟ یآن ها چه اقدامات یو انجمن برا ستیبه نظر شما خواسته خانواده ها از انجمن نجات چ –

است که  نیکه خانواده ها دارند ا یاست، آرزوی یفرزندانشان از سلطه رجو یخواسته به حق، و تنها خواسته خانواده ها آزاد 

کشاندند  یبه تباه یخود را توسط فرقه رجو یفرزندانشان به آغوش گرم خانواده برگردند هر چند چندین سال از بهترین دوران زندگ

که سال ها حسرت دیدار فرزندانشان در دل داغدارشان مانده و  یفرزندانشان هستند. پدر و مادران رکماکان خانواده ها منتظ یول

 فرزندانشان فوت شده اند. داریکه در حسرت د یمتأسفانه پدر و مادران

د، پدر و شدن یند و کنار درب پادگان اشرف مستقر مکرد یبه عراق سفر م یو امنیت یکه خانواده ها با تحمل مشکالت مال یزمان

داشته  یکردند و انگیزه این را داشتند که بعد از چندین سال با فرزندانشان مالقات یبه عراق سفر م ریلچیهم بودند که با و یمادران

کند گرچه متأسفانه  یاری راه نیدانست که آن ها را درا یخود م فهیآن ها بود و انجمن نجات وظ همه یعیحق طب نیباشند وا

 کردند. یبا فحش و بد و بیراه و با سنگ از آن ها استقبال م یسران فرقه رجو

و مرور اتفاقات  میراه تحمل کرده ا نیرا در ا یفراز و فرودها میکن یبه دوازده سال گذشته نگاه م یوقت –

 اریبس یو نجات فرزندان خانواده ها، کار یریگیکه پ نیدهد و ا یرا به ما نشان م یسخت تیگذشته، واقع

 ست؟یچ هاخانواده  یشما برا هیطلبد. توص یبلند را م یسخت است و پشتکار و همت

خود که عمر،  یوهاریبه ن یحت ستیفروگذار ن یتیجنا چیاز ه شیخو یطانیبه مطامع ش دنیرس یکه فرقه برا میبدان یستیاوالً با 

که رنج و فراق آن ها  میدار ییفرقه فدا کرده، رحم نکرده اما در مقابل، ما هم خانواده ها نیخود را در راه ا ستیو هست و ن یجوان

 راه است. نیادامه ا یآن ها برا یباال زهیامر موجب انگ نیچهل سال شده و هم هب بیبا فرزندانشان قر

کار  نیکه فرقه در عراق حضور داشت عمده تر یکند در زمان یفرق م اریکه در عراق حاکم بود بس یطیبا شرا یفعل طیشرا اما

به  که آن ها نکیاز چنگال فرقه بود اما ا رانیو اس زانیعز ییرها یتالش برا یبرتیبه اشرف و ل متیانجمن و خانواده ها، با عز

 از اقدامات در دستور کار قرار دارد. یگرید لمنتقل شده اند شک یکشور آلبان

 یبرا طیشده اما شرا ادیز رانیخانواده ها و اس انیکه مکرراً قبالً هم گفته شده، گرچه فاصله م یبدانند همانطور دیها باخانواده  اوالً

در بند نگاه داشتن  یبرا یدیجد یها وهیجدا شدن آن ها به مراتب سهل و آسان تر شده گر چه از آن طرف سران فرقه هم به ش

 د!نخواهد بر ییها راه به جا یگر لهیح نیو امثال آن، اما ا انیناراض ین حقوق پناهندگمثل قطع کرد ندمتوسل شده ا رانیاس
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 یجودر مقابل فرقه ر دیکرده اند و همچون گذشته با دایکامل دست پ یدر حال حاضر خانواده ها در رابطه با فرقه به آگاه نیبنابرا

 قیمطالبات خود از طر یریگیرسند. پ یفرزندانشان را دنبال کنند زودتر به نتیجه م ینکنند هر چه بیشتر کار آزاد یبایستند و کوتاه

 یالملل نیب نیآن بر فرقه فشار آورد تا به قوان قیاز طر دیاست که با ییاز راه ها یکی یالملل نیو ب یبشر حقوقمکاتبه با مجامع 

 گردن نهد.

کنند که بتواند بیشتر فرزندانشان را به اسارت بگیرد و اهداف شوم خودش  یمنتظر است که خانواده ها عقب نشین یفرقه رجو اتفاقاً

را پیش ببرد که در این رابطه سرش به سنگ خورده است و در مقابل خانواده ها کم آورده است و بدترین برچسب ها را به خانواده 

 زند. یها م

 ست؟یآن جمله چ دییبگو یوبه رج یجمله ا دیاگر بخواه –

را دور خود جمع کرده و هر بار با  یعده ا یپوشال یو وعده ها نیدروغ فیبا اراج یبه چهل سال است که سران فرقه رجو بیقر 

ذالک،  رهیتهران و غ یآزاد دانیدر م داریوعده د ایسال و  انیتا پا ایو  گریتا شش ماه د یتازه همچون سرنگون یدادن وعده ها

 کشاند. یم شیخوفلک زده ها را به دنبال  نیا

آن ها  یشده اند با کهولت سن که زندگ یمردان و زنان نکیعضو فرقه ا روزیجوانان دفرقه نحس بر دروغ استوار شده و  نیا یبنا

 یز وعده هاا یکیشده اما  دهیخم شانیو تار و قد رسا رهیآن ها نشسته، چشمان پر فروغشان ت یبر سر و رو یریتباه شده و برف پ

 یوجه چینگه داشته و به ه شیرا در بند اسارت خو یو آخرت شده بماند ،اما عده ا ایالدن سرخودش که خمسعود محقق نشده 

 ببرد. 9موسوم به اشرف  یهم قصد دارد آن ها را به مقر نکیرها کند ا شیآن ها را به حال خو ستیحاضر ن

با خانواده ها صحبت  یدارند که نگران و چشم به راه آن ها هستند، وقت رانیدرا ییخانواده ها ر،یعده افراد گرفتار و اس نیهم اما

رده است. ک 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 دنیمنتظر د که با به صدا درآمدن زنگ خانه ستنده ییهنوز خانواده ها

خودش کجا  ستیرا گرفته که معلوم ن یپدران و مادران دامان رجو نیرا با خود به گور بردند اما آه هم شیخو زیفرزند عز دارید

 گور به گور شده است.

 ایند نیباد همان طور 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

 م؟یها بگو یتوانم به رجو یم یزیچه چ دهیجمله مادر داغ فراق د نیجز ا من

 د؟یگذرانند، دار یروزگار م یرجو یکه همچنان در طلسم فرقه ا یکسان یبرا یامیچه پ –
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ده و خود کشانی یخودش عمر همه شما را به تباه یقدرت طلب یبرا یاست که رجو نیهستند ا یکه در آلبان یپیام من به کسان 

د خودتان تصمیم بگیرید و آینده خود را رقم بزنی یتوانید برا ی. شما هم میپا به فرار گذاشته. اما شما انسان هستید نه برده رجو

 در ایران ندارند. یپایگاه و جایگاه هیچو فرقه مضمحل شده اش  یرجو

ت اجازه شیرین اس یآزاد خیل یندارد. زندگ یحض است و خریداردهند، دروغ م یکه در تلویزیون خودشان به خورد شما م یتبلیغات

امیدوارم هر چه  ،یتباه یماندن یعن یبکشانند زیر سلطه فرقه رجو یندهید سران عقب مانده فرقه بیشتر از این عمر شما را به تباه

 آزاد را انتخاب کنید. یخودتان تصمیم بگیرید و زندگ یزودتر برا

 انجمن، همگام و گاهاً  تیدوازده ساله فعال نیکه درا یزیعز یداشته باشم از خانواده ها یا ژهیتشکر و دار،ید نیدر خاتمه ا لمیما

لبخند  دنیدربندشان و د زانیعز ییبوده و آرزومندم با رها شیبه اهداف خو دنیانجمن نجات در راه رس اوریو  اریانجمن،  شیشاپیپ

 به در رود. انیسال نیا یبر لبانشان خستگ
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 افتگانیدر قبال نجات  یفرقه رجو کردیرو یکیتاکت رییتغ

 

  1931بهمن  94 -نجات مرکز تهران   انجمن

شوند فوق  یکه جدا م یسازمان در قبال کسان نیا کردیدارند مطلع هستند که رو ییخلق آشنا نیکه با سازمان مجاهد یکسان تمام

 تالیگذشته در داخل تشک انیسال یبارها و بارها به صراحت بحث خروج ممنوع را ط یرجو میاست. مسعود و مر یالعاده افراط

 و مستوجب مرگ دانسته اند. ناهگ نیمطرح کرده و جداشدن را باالتر

و خطا را مرتکب شده که هرگز قابل  انتیخ نیخلق جدا شود باالتر نیهر کس از سازمان مجاهد ،یرجو ینظر تفکرات فرقه ا از

دگان کرده است که جداش دیبه صراحت در موارد متعدد تأک یتواند باشد. مسعود رجو یو مجازات آن کمتر از اعدام نم ستیبخشش ن

اعمالشان رساند و فرمان داده است که هر زمان امکان آن فراهم شد و مالحظات  یبه سزا وشکل ممکن کشت  نیبه بدتر دیرا با

 کار را انجام دهد. نیاش ا فهیوظ نین آخردر کار نبود هر عضو سازمان به عنوا یاسیس

 یکی نیو مشترک است و از نظر متخصص ریخدشه ناپذ تیخصوص کیمخرب کنترل ذهن  یدر تمام فرقه ها ”ممنوع خروج“

 و یبا جداشدگان، فراهم کردن مشکالت حقوق یجنگ روان جادیباشد. ا یمشروع م یفرقه ها با ارگان ها زیتما یاز شاخص ها

بوده  یفرقه ها و خصوصاً فرقه رجو یجزو عملکردها شهیافراد هم نیا یکیزیحذف ف تاً یآنان، ضرب و شتم و نها یبرا یاقتصاد

 است.
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که از نجات  یخصوصاً بعد از شکست سخت ،یکیبه صورت تاکت یرجو میمر ایداشتم که گو یاز اروپا و از آلبان یینامه ها راًیاخ اما

ز خانواده ا یدهد که همچنان آنان را بخش یم امیآنان پ یخود را عوض کرده و برا کیخورد و مفتضح شد، تاکت یدر آلبان افتگانی

کمک هم داده  شنهادیپ یدر موارد یباشد. حت یم رانیا میافراد با رژ نیا یو صرفاً خواهان مرزبند نددا یخلق م نیبزرگ مجاهد

 است.

ر شهرها د یصفت( در اروپا دوره افتاده و با جداشدگان فرقه رجو ییخدا ی)عل بیاد نیعنوان شده بود که حس ایتالیاز ا ینامه ا در

دل  به وجود آورده شده شانیکه در گذشته برا یتا از آنان به خاطر مشکالت دینما یکند و تالش م یم داریمختلف د یو کشورها

هم  یگرید ی. نمونه هاندیکند تا همچنان ارتباط خود را با سازمان حفظ نما یمو از آنان دعوت  خواهدب ریو عذر تقص دینما ییجو

 نشان داده اند. یرجو میبه مر یضرب شست جانانه ا یآلبان یشود که بچه ها یگزارش شده است. معلوم م

 کیفرقه در دفاع از حقوق حقه خودشان است که  نیاز اتحاد عمل جداشدگان در برابر ا یواضح است که وحشت فرقه رجو یلیخ

که مجزا از هم  یداند که جداشدگان را صرفاً در حال یخوب م یاست. فرقه رجو دهیو مزه آن را چش دهید ینمونه آن را در آلبان

ه خط ص است کخواهند بود. اآلن مشخ ریصدا شوند قطعاً شکست ناپذ کیتواند تحت فشار قرار دهد اما اگر متحد و  یهستند م

 جداشدگان و ممانعت از اتحاد عمل آنان است. انیتفرقه در م جادیا یفرقه رجو

 یر آلباند دیجد طیدر حال حاضر با توجه به شرا یبوده است ول یرجو میجزو دستور کار مر شهیهم یو تفرقه افکن یپرور جاسوس

آورد و بالفاصله آن ها را به عنوان  یافراد به دست م یرخاز ب یاطالعات یشود. فرقه رجو یبرده م شیفعال تر به پ یبه صورت

با استفاده از مشکالت  نیزند. همچن یآنان را به هم م یدوست انهیصورت م نیداده و به ا ارگزارش فالن کس در مقابل فرد قر

 .دینما یم گرید یو آزار برخ تیاذ ای یافراد را وادار به جاسوس ،یاقتصاد

ودشان و مقررات و حقوق خ نیبا قوان ییخارج از فرقه و عدم آشنا یایدن طیعدم شناخت از شرا افتگانینجات  یجد بینقطه آس کی

ترس در دل آنان نسبت به  جادیها حداکثر استفاده را کرده و با ا یژگیو نیاز ا یاست. فرقه رجو یاعتماد یحس ب نیو همچن

 لیاز جداشدگان هنوز به دل یمتأسفانه برختا آنان را همچنان وابسته به خود نگاه دارد.  کند یدر خارج از فرقه، تالش م تیوضع

بر فرقه ره یپاها یرو ستیبا یخود حرکت کرده و م یپا یتوانند رو یهستند که نم یباور فرقه ا نیبر ا انیسال یها ییمغزشو

 .ندینما یفرقه اعتماد م نیحرکت کنند و همچنان به مسئول

فرقه  یفعل یکه تعدادشان از اعضا ا،یفرقه در سراسر دن نیاز ا افتگانیخوب بدانند و بفهمند که نجات  دیبا یفرقه رجو نیمسئول اما

اند  مشاهده کرده انیسال یفرقه ندارند و بارها در ط نیسر خرمن ا یاعتماد به در  باغ سبز نشان دادن وعده ها یاست، ذره ا شتریب

خودش را از سرشان کم  هیسا یرجو میکه مر نیارائه به آنان ندارد. جداشدگان هم یبرا بیاز دروغ و فر ریبه غ یزیچ یکه رجو

مرا : “که است نیفرقه ندارند. زبان حال جداشدگان ا نیاز جانب ا یبه کمک و دلسوز یازیگونه ن چیاست و ه یکاف شانیکند برا

 ”.شر مرسان ست،ین دیتو ام ریبه خ

 خدابنده میابراه
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  1931اسفند  3 -نجات مرکز فارس  انجمن

مخرب  یرقه هاآن. ف دیبه رفتار فرقه نگاه کرد و نه به عقا دیبا ر،یخ ایگرفتار فرقه شده است  یشخص ایکه آ نیا صیتشخ یبرا

ن هاست که آ یاعتقاد دارند اما رفتار عمل یگرید یهر مفهوم واال ای تیانسان ،یدمکراس ،یتوانند ادعا کنند که به مسائل معنو یم

اند تو یها م یجاه طلب نیشان است و ا کیزماتیرهبر کار یها یاهداف و جاه طلب شبردیآن ها پ یلاص تیدهد که غا ینشان م

 باشد. یو ماد یصرفاً جسم

نند که با ک یم هیمخرب شده اند، توص یفرقه ا ریدرگ زانشانیعز ایکه فرزندانشان  ییو خانواده ها نیفرقه ها به والد کارشناسان

کرده  کتهیاو د است که رهبرش به یتیاز شخص یاو رونوشت تیمستقل ندارد بلکه شخص یتیسر و کار دارند که فعالً شخص یفرزند

 ت.قائل اس تیاو اهم یدوست دارد و برااو را  یطیخود را درک کند و به او بفهماند که در هر شرا زیعز دیده بااخانو نیاست. بنابرا

تواند به او ندارد تا ب یدسترس چیخلق گرفتار شده باشد، خانواده ه نیکننده همچون مجاهد یمنزو یحال، اگر فرد در فرقه ا نیا با

 قائل هستند. تیاو اهم یکه دوستش دارد و برا دیبه او بگو

که حاکم بر فرقه است  یکنترل ذهن زمیدانند که مکان یگروگان گرفته شده اند م یرجو یکه در فرقه  یافراد یها خانواده

کنند  ادیکرده اند تا عشق خود را به فرزندانشان فر اریها، تاکنون تالش بس نیا یدارد. با همه  یرا از ترک فرقه باز م زانشانیعز

 ند.و فراق به فرزندانشان برسان یرنج دور یخود را پس ازسال ها یو صدا

رو، در  نی. از انندیفرزند خود را بب یچهره  گریبار د کیبوده است که  نیآن ها ا یآرزو نیسال ها، بزرگ تر نیطول همه ا در

بار به عراق رفتند؛ در مقابل کمپ اشرف  نیمستقر بودند، خانواده ها چند رانیمرز ا یکیخلق در عراق، در نزد نیکه مجاهد یزمان
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و خانواده  داشته باشند دارید شانیتحصن کردند اما سران فرقه به اعضا اجازه ندادند که با خانواده ها هاساعت  یبرتیو بعدها کمپ ل

 هستند. یاسالم یها را متهم کردند که مأمور جمهور

گ پرتاب سن خلق به اعضا دستور داده بودند که با نیعشق و عاطفه خانواده ها را با خشونت پاسخ دادند. سران مجاهد یها ندا آن

دند چنان مشتاق بو زانشانیعز دنید یکنند. اما خانواده ها برا دیفرزندانشان ناام داریخانواده ها آن ها را از د یو کمان به سو ریو ت

 زمانیاز عز دیجد یدست کم عکس"و تقاضا کردند که  دندیفرقه را به جان خر زیو خشونت آم زیآم نیتوه یارفتاره یکه همه 

 ".دیبفرست مانیبرا

منتقل  رانایدر خارج از ت یدیجد گاهیبه پا یبرند و به تازگ یبه سر م یدورتر از گذشته، در آلبان اریخانواده ها بس نیا زانیعز امروز،

مجوز  ”نیزم یمل یشورا“، 2411در اکتبر "گزارش کرد:  یآلبان” تاپ چنل” یدر شبکه ” فر کسیف” یونیتلوز یشده اند. برنامه 

شروع شده بود. انتقال ” دورس”در منطقه ” منزا” از آن ساخت و ساز آن در  شیکرده است که پ بیرا تصو ژهیو یمپساخت ک

  "شود. یساخته م” فارا” کمپ توسط انجمن  نیدر حال انجام است. ا زین دیبه مکان جد نیمجاهد

 3393ه شمار میانجمن طبق تصم نیمراجعه کرد و معلوم شد که ا رانایانجمن به دادگاه ت نیا یدرباره  قیتحق یفر برا کسیف

 فرن سه –خلق  نیسابق مجاهد یفر موفق شد که چند تن از اعضا کسیف یثبت شده است. برنامه  2411 هیدرمورخ هشتم فور

که در کمپ منزا پنهان  ینیشدند که مجاهد یافراد مدع نیا یهمه ”ها مصاحبه کند.  آنکند و با  داپی را –جدا شده  244 انمی از

 ”آماده هستند. یریجنگ و درگ یهستند که کامالً برا یانیشده اند جنگجو

 کند که تماس با خانواده یم یخلق افراد را چنان محدود و منزو نیخواه مجاهد تیکرد که ساختار تمام دیتأک نیبرنامه همچن نیا

کند که  یم لیرا بر اعضا تحم یسخت اریبس طیخلق شرا نیمجاهد”گزارش،  نیمقدور نباشد. بنابرا شانیعنوان برا چیبه ه شانیها

 یعال یایساریساکن هستند که کم ییسه نفر در آپارتمان ها نیممنوع است. امروز ا داًیها شد نوادهبا خا یدر آن هرگونه ارتباط

 نیو هم ییمدارک شناسا چیرسند چرا که ه یم هیبه ضرب العجل تخل یدهد اما به زود یپناهندگان سازمان ملل اجاره آن ها را م

 ”ندارند. ،یاسیس یپناهندگ ای یمهاجرت طیشرا چیطور ه

انواده ها خ تیو امکانات مناسب، حما یو منابع مال یرسم تینداشتن هو ؛یخلق در آلبان نیمجاهد یمبهم اعضا طیتوجه به شرا با

مؤثر باشد. نهاد  اریدر جهان آزاد، بس یعاد یآن ها از فرقه و بازگرداندن آن ها به زندگ یو جسم یجداشدن ذهن یتواند برا یم

 دارید طیفراهم کردن شرا یبرا دیبا یگریو هر نهاد مسؤول د یپناهندگان، حکومت آلبان یعال یایساریکم ،یحقوق بشر یها

 یجد دیانزواگر فرقه در کمپ منزا تهد یاعضا در حصارهاانجام دهند. ماندن  یاقدام عمل یفرقه رجو یخانواده ها و اعضا انیم

بارها مورد  ریاخ یست که در سال ها ییاروپا یو حت ییاینشهروندان آلبا یبرا یتر یجد دیجسم و روح خود اعضا و تهد یبرا

       مانند داعش قرار گرفته اند. یفرقه ا انیحمله افراط گرا

 یپارس مزدا                                                                                                                            
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 یایی از زندان قرارگاه اشرففرار تا فرار رؤ یایرؤ از
 زن مجاهد فرار کرد! کی

 

  1931بهمن  94 -نجات مرکز تهران  انجمن

!. یازگرد)قرارگاه اشرف( ب یبه جهنم رجو دیزهرا تو هرگز نبا"گفتم:  یبا خود م زیقلبم تند شده بود. در آن لحظات دلهره انگ ضربان

 یدگصورت زن نیا ری! در غیگرد یو هرگز زنده به قرارگاه بازنم یشو یکشته م ای یکن یو فرار م یشو یم روزیامروز پ ایزهرا، 

” سراج انیمار“شود و همان سرنوشت  یم قینامتعادل کننده روح و جسم به تو تزر ایو  یهوشیب یها آمپولبا  یلیمرگ تحم ایو 

 "…به سراغت خواهد آمد

 یالیدر استان د نیمجاهد یسقوط کرد و هم زمان قرارگاه نظام نشیو متحد کایجمهور کشور عراق توسط آمر سییر 2449 سال

عراق  دیدولت جد لیحفاظت قرارگاه اشرف، تحو 2414و سازمان خلع سالح شد. سرانجام در سال  ریها تسخ ییکایعراق توسط امر

گزارشات نقض حقوق بشر در اسارتگاه اشرف، توسط جداشدگان افشا و به مجامع  ،یرجو متحد   کتاتورعراقی. با سقوط صدام ددیگرد

 کند. یریاش جلوگ یاز شهر آرمان نیدنداشت تا از فرارمجاه یمتحد گرید یشد و رجو دهیکش یاللمل نیب

پروراندم  یطرحم را در سر م نی، ناموفق مانده بود و آخر یرجو ممری – نیفرار از قرارگاه مجاهد یسه طرح من برا خ،یآن تار تا

 آن بودم. یاجرا یو منتظر لحظه مناسب برا

 یآن بنا به دستور شخص مسعود رجو یحساس بود جزا اریروز بس نیبود. ا دهی( فرارسیالدیم 2419)سال  1933بهمن ماه  نهم

 مرگ بود. یو رامونیو حلقه پ

را در اذهان  نیفرار از مجاهد یرجو میخاردار مواجه نبودم ، مر میو س اجیاشرف به جز س یو حصارها یکیزیتنها با موانع ف من

ارد. فرار خودم دستاورد ند یشخص یزندگ یتنها برا گر،ینموده و جلوه داده بود، و د ییبه انقالب مغزشو انتیبه منزله خ روانشیپ

هم بوده ام. م یکیزیو ف یخواهد گذاشت که سال ها در کنارشان تحت اسارت ذهن یمردان و زنان گرید یرو یادیز اریمن اثر بس

جات ن یو برا میبگو نیدرون سازمان مجاهد تیواقع یو نسل جوان از تجاربم و افشا یافکارعموم یبرا دیبود که من با نیتر ا

 یدر لحظه، طرحم را برا یستیرس بخواهم. لذا با ادیو فر یناج رمیبرادر اس کیدوستان و دو خواهر و  یجان و ادامه عمر و زندگ

 دادم! یم رییصد در صد، تغ تیموفق

سازمان  یعلف رانیاس هیشفاف نشود و عل یتشکل رجو یتا برا رمیگ یفرارم فاکتور م ریموارد و اقدامات در مس یمقاله از برخ نیا در

 …است به کار گرفته نشود نی( که همانا گوانتانامو نوی)آلبان 9در اشرف 
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 گریکدیدو زن منتقد  ؛یرجو میو مر یرباقریم زهرا

 میآمدند و چون مر یگرد م زانشانیقرارگاه اشرف جهت مالقات با عز یپشت حصارها نیمجاهد یها بود که خانواده ها سال

با  مقابله یرساندند. برا یدر داخل اشرف م زانشانیبلندگو به عز قیخود را از طر یداد، آن ها به ناچار صدا ینم داریاجازه د یرجو

خاص از  یسرودها نیو همچن یو یها یها و سخنران امیپ یبه صورت شبانه روز یرجو میربه دستور مسعود و م تیوضع نیا

مونه ن یافراد را سلب نموده بود. برا یو روان یحداقل آرامش روح تیوضع نی. ادیگرد یمختلف پخش م یمقرها یمجموعه بلندگو

 باشد. یمرتبط به تجمع خانواده ها م ریز نکیل

http://www.nejatngo.org/fa/posts/19709 

مراحل  ،کی هینامه پا ینموده بود، با گرفتن گواه یمعرف یرهبر یبود من را به عنوان شورا یادیز یسال ها نیمجاهد الت یتشک

زنان و مردان برعهده من  فتنیتانک چ کانی یمردان و فرمانده نیفوق سنگ ن،یسنگ یخودروها یها کانیدسته و  یفرمانده

 بود.

 ه،یپا یب یها در مقابل خواسته یستادگیو ا التیمستمر تشک یدروغ ها و سرکوب ها یبر افشا یاز آنجا که به خاطر پافشار 

 یراکردند. ب یبر من وارد م یاریبس یو روح یکیزیف فشارهای …و التیفرار، برهم زدن تشک یبرا یچند اقدام جد ،ییمغزشو

 یقطع شده بود و به صورت دائم تحت نظر قرار داشتم، از جمله جلو التیدر تشک خواهرمبا برادر و دو  ینمونه مالقات خانوادگ

طراف ا یدر خوابگاه ها نی. همچندیشده ، گماشته بودند تا تمام حرکاتم را کنترل و گزارش نما ییزن مغزشو کیدرب خوابگاهم 

ان مرا صدا زد از فرمانده یکیبعد از برگشت بالفاصله  م،خوابگاه رفت یروز که به بند رخت عموم کیکنترل من بودند.  یبرا یزنان

ن به قدم زد یکه برا گردی روز …!یگوش دادن بلندگوها و سخنان خانواده ها بودگفت تو در بند رخت مشغول  دیبا طعنه و تهد

ام، مرا صدا زد و گفت  دهبعد از بازگشت فرمان د،یمرا د یرهبر یاز زنان شورا یکیزنان بودم،  یمقر محصور شده  کیمحوطه نزد

 !میرو یم یدو نفر یاگر خواست یاقدام کن یرو ادهیپ یبرا دینبا گری! دیتا بلندگوها را گوش کن یتو رفته بود
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 نیسنگ یبه عمل جراح یفور ازیگوش  چپم ن دیداشتم. عفونت شد یادیز یضعف جسمان ن،یشیاز شکست در سه طرح فرار پ بعد

صابت کرده که به گردنم ا یشده بودم و ضربه ا فیضع اریبس یدر پ یسال  پ کی یط کیوتیب یآنت ادیمصرف ز لیداشت، به دل

 کرده بودند. نهیمن ممنوع المعا یبخش زنان را برا یدکترعموم یحت تیضعو نیرا به همراه داشت. با ا سکیبود بروز د

و  یکیزیف یفشارها و انواع شکنجه ها نیخواستند با ا یراه من بود، م انیپا نیمن نبود بلکه ا یستادگیآغاز راه سخت و ا نیا

 د.سازن ریگ نیو زم میمرا تسل تیو در نها ندینما کتاتورید ی و سرکوبگرانه رجو یمنیاهر یخواسته ها میلمرا تس یروح

 شهیاند یجانانه، همه جا به افشاگر ینشوم بلکه با فرار میکه من با خود عهد بسته بودم اگر زنده ماندم نه تنها تسل یحال در

 بپردازم. یرجو یو ضد انسان یمنیاهر

 یرابرخوردار بودم، ب یو اجتماع ینسبتاً خوب اقتصاد یزندگ طیآرمان گرا از شرا یساله و به عنوان انسان 21 یاز آغاز راه که دختر 

از تهران به  یبه صورت قانون انیشدم. در همان سال نیحقوق زن و مرد جذب سازمان مجاهد یو تساو یعدالت اجتماع یبرقرار

 به کشورعراق منتقل شدم. مایبا هواپ نیدو توسط سازمان مجاه هیترک

و  یدسوئ ،یدختران آلمان ب،یبود و از آنجا با فر هیترک شیسرپل ها نیاز مهم تر یکیبود. داعش هم  نیسرپل مجاهد هیترک

 بردند. یو عراق م هیداعش در سور یاصل یها گاهیرا به پا یفرانسو

تعداد افراد  نی. حضور امیقرارگاه شرکت کرد یفرمانده پزشک هیما در توجاز  یادی( عده زیالدیم 2419)سال  1933بهمن ماه  3

و  یانسان رهیها نفرات کنترل و زنج نیفرارم مشخص شد که ا انینبودند و بعداً در جر ماریتعداد اصالً ب کیبود.  بیارعجیبس میبرا

 موانع فرار بودند.

گفتند،  یم ”دیعراق جد مارستانیب“قرارگاه اشرف که به آن  یدولت عراق در کنار درب ورود یقبل از رفتن به ساختمان پزشک شب

 و مانتو را آماده کردم. یام شامل روسر یسازمان یو اجبار یفرم رسم

 از زنان ی. ودیوارد سالن گرد "یزهره قائم"خواهران بروم. مسئول ستاد ما  ژهیو یبهمن گفته شد به سالن غذاخور 3روز  صبح

ادم. دست د یجلو رفتم با لبخند با و میجلوه نما یخود را عاد تیکردم وضع یمداراول سازمان بود. من که تالش م یرهبر یشورا

 شوم. یاز قرار پزشک یریموفق عمل کنم و مانع جلوگ یساز یعاد ینقطه توانسته بودم برا نیتا ا

 ام به من گفته بود: یقبل یبعد از شکست در طرح ها یقائم زهره
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را به من رساند و  یرجو میمر امیو پ” برادران نکرده اند! یکه تو کرد یکار ،یسازمان را برد یآبرو تو“

ابالغ کرده  یالتیحکم مرگ مرا تشک لهیوس نیبه ا …”یریکه تو بم یا دهیخودمان بر یما برا“صراحتاً گفت: 

 سپارم( یم ندهیام را به آ یچند فرار شکست خورده قبل یبودند. )شرح ماجراها

به صورت چت و کال کنفرانس در سالن  ،یرجو ینشست عموم یروز برگزار 1933بهمن  3بود که روز  نینکته قابل توجه ا

 ید کمکه از مقر ما افرا یبا اتوبوس انجام گرفت در حال مارستانیکه انتقال به ب نیا بیقرارگاه بود. موضوع عج یاجتماعات عموم

 به اتوبوس نبود. ازیقرار روانه شدند و ن نیا یبرا

 

اده از )استف میحرکت کرد مارستانیبودند به سمت ب گریهمراه و الزامات د یکه مجهز به گوش یرهبر یبا دو محافظ زن شورا من

 مارستانیکه به ب یبودند(. هنگام دهیموزش آن را هم نددرصد افراد قرارگاه آ 33نفرات مطلقاً ممنوع بود و  هیکل یهمراه برا یگوش

گونه  نیتوانستم صاف حرکت کنم و محافظ همراهم با تشر گفت درست راه برو، چرا ا ینم یجسم تیعمن به خاطر وض میوارد شد

ند!. راه رفتن تو جلب توجه نک دیبا یبرو یبه قرار پزشک یخواه یگفت اگر م یکند. و یدرد م یلیخ میگفتم زانوها ؟یرو یراه م

زدند،  یرا صدا م زانشانیفرزندان و عز اجیخاردار و س یها میس شتو پ رونیخانواده ها در ب میشد یاز درب قرارگاه که خارج م

 تا چهره شما مشخص نشود!. دیبکش نییخود را پا یفرمانده ام گفت روسر

 یهباننگ یدرب  ورود وسکیک یمسلح جلو ی. سرباز عراقمیاشرف بود شدقرارگاه  یکه در جنب درب غرب مارستانیمحوطه ب وارد

( یبرره یشورا یرده باال ی)از اعضا یجلوتر مهناز شهناز یطرح فرارم نمودم. کم یمحل برا یینها ییداد. من شروع به شناسا یم

اثبات کرد. با خود عهدم  میآن روز را برا تیحفاظت اطالعات سازمان نظرم را جلب و حساس فراتبه همراه ن گریفرمانده د نیو چند

 ایو  ،یشو روزیو پ یفرار کن دیبا ای!، زهرا، امروز یبه مقر بازگرد دیزهرا تو هرگز نبا“شدم:  یکردم و بر آن مصّرتر م یرا تکرار م

 !.”یو زنده به قرارگاه بازنگرد یکشته شو دیبا

دادم که اگه فرارم  یهشدار را به خود م نی. و امیفرارم بهره جو یبرا یکردم از هر شکاف یتالش م زیآن لحظات دلهره انگ در

 گردانند!! ینوشته ام( به قرارگاه بازم یسراج )در مقاالت قبل نایحس کننده در گردن به مانند مار یب یناموفق باشد مرا با آمپول ها

انتظار باز  که دربش به اتاق مارستانیاز زمان بهره جستم و به آبدارخانه ب میبود تیزیمنتظر و مارانیدر قسمت اتاق انتظار ب یوقت

 مارستانیب نیکه ا نیمتوجه شدم با ا یسازم ول یآبدارخانه خارج و طرحم را عمل یشد رفتم. به سرعت تالش کردم از پنجره ها یم
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شود.  یات سازمان با مانع پوشانده شده و باز نمآن توسط حفاظت اطالع یتمام پنجره ها یها است ول یراقو کنترل ع تیریبا مد

 بزرگ مسدود شده بود. اریبس زیم کیبا  زیآن ن یدرب  خروج یجلو

کنار  رونیب ایاز آبدارخانه ب ؟یکن یچه کار م نجایگفت ا یراه فرار بودم، فرمانده ام به سراغم آمد و با تند افتنیکه مشغول  یهنگام

به  یردخاطر با خونس نیبودم به هم یو افشاگر یفرار و آزاد زهیپر از انگ ینداشتم ول یخوب یجسمان!. من اگرچه وضع نیما بنش

 خود بازگشتم. یجا

 یرهبر یدر آنجا هم مترجم از زنان شورا دمیو وارد مطب دکترمتخصص گوش شدم. ناگهان د دیفرا رس تیزینوبت و سرانجام

نتواند  یکرده، تا کس ادهیکنترل پ یبا پزشک هم طرح خود را برا مارانیب یاجهه مو یبرا التیداد تشک یسازمان است که نشان م

)که در  یررهب یشورا یاز اعضا یکرد، زن یم نهیمرا معا یکه دکتر متخصص گوش عراق یصحبت کند. در حال ییبا دکتر به تنها

را به مترجم داد و خارج شد  یادداشتیشکست خورده فرار کنارم بود( بدون درب زدن و اجازه گرفتن وارد شد و  یقبل یطرح ها

 من در مطب بود(. تیوضع شتریچک و کنترل ب یکار برا نی)ا

فرار فراهم  یراب طیشرا تیدر آن وضع دمیشود. د یعمل جراح عیسر دیعفونت گوشم، گفت با یبرا نیلیس یپن زیضمن تجو دکتر

آنجا  یدرب را ببندم و از پرسنل عراق عیکه هنگام گرفتن دارو از داروخانه، وارد اتاق شوم و سر ختمیر یدیشود لذا طرح جد ینم

را به داخل اتاق داروخانه بگذارم، با خشم  میکه خواستم پا نیو به محض ا ستادیام کنارم ا انده. اما فرمرمیفرارم کمک بگ یبرا

 نیآخر یاجرا یرا گرفتم و برا میمسدود است. داروها زیراه ن نای شدم متوجه متأسفانه …!!؟یرو یاخل داروخانه مگفت چرا د

 ارتوپد گردنم آماده شدم. یعنیقرار 

 خارج و به قرارگاه مارستانیهمراه محافظان از ب دیبا یشدن است و به زود یکردم که لحظات و زمان در حال سپر یخود فکر م با

 متمرکز کنم. دیطرح جد یبود، برآن شدم فکرم را رو یکابوس وحشتناک نیبازگردم. ا

 .میستادیزن پشت درب مطب دکتر ارتوپد ا نی. با چنددیارتوپد گردن رس یقرار برا نوبت

رب د زیمتوجه شدم در پشت من ن .میبود ستادهیدر آنجا وجود داشت که ما در وسط آن کنار درب مطب ارتوپد ا یطوالن ییراهرو

و نفرات بخش اطالعات را مشاهده  یرهبر یزنان شورا مارستانیناآشنا بود. در طول راهرو ب میآن برا ریقرار دارد که مس یگرید

د قرارگاه افتادم که گفته بود: ص یدر سالن اجتماعات عموم یرجو یسخنران نیآخر ادیکردم مشغول قدم زدن و کنترل بودند.و یم

 نفر فرار کند. کینفر از شما کشته شود بهتراست که 

 …قرار هم مثل قبل تمام شود من موفق نشوم نیگفتم اگرا یزد! با خود م یقلبم تند تند م ضربان

 یشما هم قرار پزشک ایآ"تم: کردم. رو به آنان گف یرا نگاه م رامونمیدر پ یرجو یشده در دستگاه فکر ریآن هنگام، زنان اس در

سلط ت برای تالش با …"!!؟؟یتو چه کاردار"به من گفت:  یاز آن زنان با خشم و تند یکیدر لحظه  "نبودند(. ماری)چون ب د؟یدار

 "!دمیپرس ینطوریندارم هم یکار هن"بر خودم با لبخند گفتم: 
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 "!میبرو دییایب"بودند گفت:  ستادهیمن و مطب ا یزنان که رو به رو هیبه بق نیلحظه، همان زن خشمگ در

و  خود را گرفتم میچشم به هم زدن تصم کیکه زنان پشت به من حرکت کردند در  نیسرنوشت ساز بود، به محض ا یا لحظه

 م وجودم با عزم وکردم. من که تا قبل از آن از درد زانو آرام و قرار نداشتم، با تما دنیامان شروع به دو یدرب پشت سرم را باز و ب

که  ینوارد سال گریاز درب د دم،ی)برادران( بود. به سمت چپ چرخ انیآقا یسالن بستر میرو شی. پدمنمو دنیاراده فرار شروع به دو

ود. درب بسته ب یپنجره آنجا خارج شوم ول ایسالن رفتم تا از درب  یبود، به انتها یشدم، سالن خال دیرس یبه نظرم یغذاخور

پنجره خارج شوم. خوشبختانه در پس  پرده، پنجره  یمیس یخارج کردم تا با شکافتن تور یکه پنهان کرده بودم را از جاساز یکاتر

 یشتن پا روپنجره نصب است. با گذا ریز یپله سنگ کیکار  خدا  دمیبپرم د رونیبرآوردم که ب زینداشت. از پنجره خ شهیباز بود و ش

 یفلز وارید کیبه  دنیدو نیشد. ح یم یقرارگاه منته رونیچون به سمت ب دمیبه سمت چپ چرخ عیآن از سالن خارج شدم و سر

از آن خارج  یسانت عرض آن باز است، به سخت 24من! به اندازه  یخدا یوا دمید ی. در کمال ناباوردمیشد رس انینما میکه جلو

ن یتجلو آمد و آس عیمن سر دنیبود که با د شیایمشغول ن یسرباز عراق کیمن  یرو شیکردم. در پ دنیشدم و باز شروع به دو

 برد. یلباسم را با دست گرفت و به طرف اتاق فرمانده

زن مجاهد فرار کرد! من از  کیگفتند  یم یشلوغ شده بود و به عرب یمقر عراق یفرمانده میس یشدم ب یوارد اتاق م یوقت

 بود و من موفق به فرار شده بودم!. وستهیپ قتیبه حق من یایمن، رؤ ی!. خدادمیگنج یدر پوستم نم یخوشحال

من به داخل مطب رفتم!؟؟  ایفرو رفتم؟ آ نیمن آب شدم در زم ایدر آن لحظات، آن زنان محافظ متوجه نشدند که من چه شدم!، آ 

 .ندیدر خاطراتشان پاسخ گو دیبا ندهیکه خودشان در آ ییسؤال ها

کال  یبرا یچه اتفاق ندیدر سالن اجتماعات قرارگاه بودند بگو یکه در جلسه آن روز مسعود رجو ی. دوستانراه نبود یفرارم انتها نیا

 چه شد؟ افت؟ی انیافتاد و چگونه پا یکنفرانس مسعود رجو

برادرم را از داخل قرارگاه به دنبال من فرستاده بود تا  کیدو خواهر و  یمانده است .. ، رجو ییمتوجه شدم فرار نها یمدت کوتاه 

 لیو …شدم ییمشغول طرح نها زیو مرا به داخل قرارگاه برگرداند، ساعت ها ن دیسوءاستفاده نما یاز پوشش و عواطف خانوادگ

 شدم. روزیجام رساندم و پرا به ان ییآخرش به سنگ خورد و من فرار نها ریو کوته فکر( ت نینو کتاتوری)د یباطل رجو الیخ یزه

 یرباقریم سادات زهرا
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 آل سعود میتمام قد رژ نهییآ یسران فرقه رجو

 

  1931اسفند  1 -نجات مرکز گلستان  انجمن

 آن ها با جدا شدن یبه طور کامل در هم شکستند و تمام نقشه ها ینرفته که در آلبان ادشانیشکست در عراق از  یتلخ هنوز

غول که مستأصل از همه جا هستند را مش یگشتند تا بتوانند چند نفر یزیبه دنبال راه گر گرینقش بر آب شد. بار د شانیاعضا

از  شیبا ب نیمجاهد یضد بشر سازمان شود. لیبد یاز گوهران ب یبه سرشان بزند و فرقه ته ییفکر جدا زیتا مبادا آن ها ن ندینما

خودش در عراق ادامه دهد. بنا به خواسته پدرخوانده اش  فیکث اتینتوانست به ح گرید ت،یبشر هیعل تیو جنا انتیسال خ یس

 نیا وانندا بتجشن و سرور برپا نمودند ت ییکذا یروزیپ نیا ی. برادیمهاجرت نام نیرفته  و آن را بزرگتر یبه آلبان سمیالیامپر یعنی

 نیکنند و ا دای یبه بزرگ ییو عقب مانده اروپا ریکشور فق نیو از ا ندینما هیگونه عناصر فرتوت و شکست خورده خودشان را توج

دن اعضا با جدا ش یتوهمات سران فرقه رجو نیکه تمام ا دیینپا یری. دندیجا را منطقه پرواز به کشور و تصرف حکومت قلمداد نما

ا ت دیرا مجاب نما یه سرکرده فرقه رجوها باعث شد ک ییجدا نی. ادیآن ها به شکست انجام یچون و چرا یب یابه خاطر دروغ ه

 افاقه نکرده و همچنان پروسه جدا شدن ها ادامه زین نیکه ا دیبرگزار نما یا هیمختلف ال یرفته و نشست ها یبار به آلبان نیچند

 داشته و دارد.

 ین از یکیهرگاه در اطراف اشرف که گفت:  انیرئوف دیعبدالحم یعمو یکنم از گفته ها یم یادی نجایا در

که  دیطاقت نخواهد آورد و کل حصار از هم خواهد پاش گریکه آن حصار د دیاز آن جدا شود بدان یحصار یها

 است. نیامروز چن یفرقه رجو فیقصه کث

 یها برا از آن یو خسته خودشان به کار برده و حت ریپ یروهایسرپا نگه داشتن ن یخود را برا یها لهیکه تمام ح یفرقه رجو سران

اند تا بتوانند  شده یستیونیآل سعود و صه میرژ یعنیخود  یستیترور انیتعهد گرفته اند، دست به دامن حام زین ندهیبهمن سال آ
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ودک سران ک فیراستا از اراج نیمانده را همچنان با توهم فتح کشور ادامه دهند و در ا یبارشان باق تکه از عمر نکب یچند صباح

 پردازند. یآن م یکرده و به طور جد به نقد و بررس تیکش آل سعود حما

لط غ یکه هم سو با برنامه ها سیانگل رینخست وز نیجمهور فرانسه و همچن سییچند روز گذشته امانوئل مکرون ر نیهم در

در مورد  یسخن چیباشد که آن ها ه یم یدرحال نیکشورمان اظهار نظر نمودند. ا یموشک یباشند در مورد برنامه ها یترامپ م

کنند  یر نملب ت هیدر سور یستیونیصه میرژ یو از کشتارها ندیگو یآل سعود نم ینجا میتوسط رژ منیموشک باران مردم مظلوم 

 یم ی. از آن ها بدتر سران فرقه رجوندیگو یم یا هودهیسخنان ب نیچن سمیالیخود از امپر یچون و چرا یب تیحما یو تنها برا

 تیدهند؛ سا یعقب مانده خود انعکاس م یها تیرا هر لحظه در سا ریباشند که کاسه داغ تر از آش شده و سخنان عادل الجب

 مشغول نمودن ذهن خسته عناصر فرتوت خود یاز آن نشده و تنها برا یرونیاستقبال ب چیداشته و ه یکه فقط بازخورد داخل ییها

 یلب توجه او دارند تا بتوانند برادر ج یسع یمقام قدرت طلب سعود نیا فیبا پر و بال دادن به اراج یبرند و از طرف یبه کار م

د نخواه دهیوقت پوش چیکه در نزد مردم کشورمان ه ییها یخوش رقص ند،ینما افتیدر یخودشان انعام خوب یها یخوش رقص

 فرقه خائن متنفر هستند. نیماند و به مانند سابق و افزوده بر آن از ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانیبا خانواده ا داریپدرشان در د یو سالمت ینور بهیط ییرها یآرزو

 

  2931بهمن  11 -نجات مرکز اراک  انجمن
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 شکنجه گر و زندانبان گماشته اند کیعضو،  33تا  03کنترل هر  یها برا یرجو

 

  1931اسفند  1 -نجات مازندران  انجمن

تن از شکنجه گران،  34از  شیو عکس ب یاسام ستیو انتشار ل یاز جدا شدگان در خارج از کشور اقدام به جمع آور یکی راًیاخ

عداد سند بر اساس گفته ها و خاطرات ت نینمود. ا یرجو یستیدر فرقه ترور یناراض یکردن اعضا ستیزندانبانان و عوامل سر به ن

گرفتار شده و مورد شکنجه  یفرقه رجو یهاجدا شده از فرقه که خود در زندان یدر درون فرقه و اعضا یناراض یاز اعضا یادیز

 باشد. یمستند م اریرو بس نیشده است و از ا یو آزار قرار گرفتند گردآور

را که به چ ستیگذرد ممکن ن یو آنچه در فرقه م قتیاز حق یمیبه بخش عظ یامکان دسترس شده که هیته یطیسند در شرا نیا

در  ایبوده و  اطالع یآورد ب یشان م یبر سر نفر کنار دست التیاز آنچه تشک یفرقه بعضاً حت نیاعضا در ا ،یساختار فرقه ا لیدل

رقه ف یها و اسناد درون لمیها، ف لیفا یاگر روز یعنی. رندیگ یشده قرار م نیآن هم به صورت دست چ ت،یاز واقع ییمعرض جز

ها بخش تن میشنو یکردن و قتل اعضا م ستیمشخص خواهد شد که آنچه امروز از شکنجه، زندان و سر به ن یبرمال شود، به خوب

 یکیولوژدئیبه اصطالح ا یکه در نشست ها یاصورت مشخص خواهد شد، فرقه  نیتنها در ا وحشتناک است. تیکل کیاز  یزیناچ

وده چه خبرها ب شیکند، در زندان ها یبه عنوان ابزار استفاده م ییو زورگو یتهمت و انواع فشار روان ،یکتک کار ،یاش از فحاش

 است.

 یجوررا از پشت بسته است.  خیتار یکتاتورهایاز د یاریدست بس یکند که رجو یسند مشخص م نیا یآمار سهیحال مقا نیا با

حالت  نیشتریفرقه در ب یبردن و قتل گماشته است که تعداد کل اعضا نیزندانبان و شکنجه گر و مأمور از ب 34از  شیب یحالدر 

 دیحدود دو هزار نفر هم شا یزیو فرار از فرقه، چ ییجدا یهم با توجه به موج به انتها مروزو ا نفر بوده است 5444به  کیآن نزد

کرده و به کار گماشته  تیگر ترب زندانبان و شکنجه کیعضو فرقه،  54تا  94هر  یها برا یرجو نینمانده است. بنابرا یباق شیبرا

 اند.
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 یها نم یرجو یبه گرد پا ،یلیدر ش نوشهیژنرال پ ایها در آلمان و  یها همچون ناز ستمیس نیسرکوبگرتر یحت یآمار نیچن با

اه که با آن ها همر یکسان ایمخالفان خود و  هیعل خ،یدر طول تار رشانینظ یو حکومت ها نوشهیو پ تلریرسند. ضمن آن که ه

 یمخالفان و دشمنان خود، بلکه برا یزندانبانان و شکنجه گران را نه برا نیا ی. اما رجوندو سرکوب زد تینبوده اند دست به جنا

صور اوصاف ت نیبه پسر خودش رحم نکرد!!! با ا یحت ی. رجوکه در صف او بوده اند به کار گرفته است یاعضا فرقه اش و کسان

رقه ف یبا اعضا یرجو رفتار  !!!کردیگرفت با مردم کشور و با مخالفان خود چه کارها که نم یحکومت را م یرجو یاگر روز دیکن

از  یکیشک  یست، باو و شکنجه گرانش اعمال شده ا یفرقه از سو یمقرها گریاشرف و د یخودش و آنچه در قرارگاه جهنم

 هم در مقابل آن لُنگ خواهند انداخت. خیتار یکتاتورهایکه د یخواهد بود، نمونه ا نهیزم نیدر ا خیتار ینمونه ها نیمخوف تر

 یم قتیاست. اما اسناد و حق« فدا و صداقت»کنند که سرلوح مکتب شان  یخود ادعا م نیدروغ غاتیدر تبل بیفر یها برا یرجو

 است و بس. «تیدروغ و جنا»ها  یکه سرلوحه مکتب رجو ندیگو

طامع م یقربان زیزندانبانان و شکنجه گران هم رحم نخواهند کرد و هر کجا منافع شان حکم کند آنان را ن نیها به ا یرجو البته

 خود خواهند نمود . یطانیش

به  یخواهند برا یآن ها هستند که م یو عرب یغرب انیحام گریجان بولتن و د ن،یامثال مک ک یالبته کسان یتر از رجو دیپل

 یاز دمکراس یاآدمخوار را رنگ کرده و به عنوان نمونه  یوالیه نیا یرجو ران،یا هیبه عنوان اهرم فشار عل یفرقه رجو یریکارگ

      قالب کنند!!!

 یصالح                                                                                                        
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 پارلمان اروپا ندهیبا آنا گومز نما دارید

 

  1931اسفند  3 -نجات مرکز تهران  انجمن

 یپاره ا یپارلمان برا نیدموکرات ا الیپارلمان اروپا از کشور پرتقال و عضو گروه سوس ندهینما Ana Gomesآنا گومز  خانم

 ییاستثنا یدر تهران، فرصت یفشرده و اریکوتاه به تهران داشت. در خالل برنامه بس یسفر یپارلمان ئتیه کیمذاکرات همراه با 

در خصوص مسائل  31بهمن ماه  21در روز پنجشنبه  یبا و یاز انجمن نجات مالقات یرباقریم زهراخدابنده و  میدست داد تا ابراه

 خلق داشته باشند. نیار در سازمان مجاهدگرفت یاعضا دهیدردمند و رنج کش یو مشکالت خانواده ها

 یانو مشکالت و مسائل آنان و نگر ،یدر آلبان یدر فرقه رجو ریاس یاعضا نیو همچن افتگانینجات  تیوضع نیمالقات آخر نیا در

نسبت به کسب اطالع در خصوص موضوع مربوطه  اریو به سؤاالت او، که بس دیگرد حیخانم گومز تشر یخانواده ها، برا یها

 مشتاق بود، پاسخ مفصل داده شد.

فرقه  با یرا در همکار زانشانیبا عز دارید یسفر به آن کشور برا یبرا یرانیا یراه خانواده ها یکه دولت آلبان نیگومز از ا خانم

به  یتاررف نیبداند که هرگز چن دیاروپاست و با هیخواهان ورود به اتحاد یتعجب کرد و گفت که آلبان اریبسته است بس یرجو

 نیداشته باشند و ا دارید زانشانیحق خانواده هاست که با عز نینمود که ا دینخواهد کرد. او تأک کبرآورده شدن خواسته اش کم

 نخواهد بود. رشیکس قابل پذ چیاز جانب ه ستندین دارید نیبه ا لیفرقه ما یبهانه که اعضا
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سل داشته به بروک یپارلمان اروپا سفر ندگانینما هیتوج یدعوت کرد تا برا یرباقریخدابنده و زهرا م میاز ابراه نیگومز همچن خانم

 یاز خانم گومز دعوت کردند تا سفر زیانجمن نجات ن ندگانیکنند. متقابالً نما حیآنان تشر یباشند و اهداف انجمن نجات را برا

مشکالت و مسائل آنان به تهران داشته باشد که او تشکر نموده و قول  دنیها و گفتگو با آن ها و شن ادهخانوبا  دارید یصرفاً برا

 مساعد داد.

قر از آنان در م یباشد و حمله و هجوم عوامل فرقه به تعداد یدر بروکسل در ارتباط م افتگانیگومز اشاره کرد که با نجات  خانم

 یوفرقه رج سمیاو مشکل ترور دهیکند و به عق یم یریگیاروپا را صراحتاً و علناً محکوم نموده و موضوع را همچنان پ هیاتحاد

 یلیفردا خ و ستادیفرقه ا نیا یجلو دیکرد که امروز با دینگران کننده است. او تأک نیکند و ا یباز م پااکنون دارد راهش را به ارو

 است. رید

اهش که در خاک اروپا دارد ر ،یستیفرقه ترور کی داتینسبت به تهد قشیانجمن نجات به خانم گومز به خاطر درک عم ندگانینما

در  افتگانینجات  یبرا شانیگفتند و از زحمات ا کیدارد، تبر میمستق یآن کشور همکار یایکند و با ماف یباز م یرا از دروازه آلبان

 کردند. یبروکسل قدردان
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 در دفتر انجمن نجات کرمانشاه تنهیس یمحمد عل خواهر ییخانم ماواحضور 

 

  1931اسفند  1 -نجات کرمانشاه  انجمن

که  یدرحال نیمجاهد التیتشک بندهیمسموم، سوء و فر غاتیدر اثر تبل شیسال پ 99است که مدت  یاز افراد تنهیس یمحمدعل

 یکه ف یبه دست و هیخانواده اش سازمان با دادن چند اعالم یفرقه را خورده و طبق درد دل ها نیا بینداشت فر یسن و سال

ندان از ز یاسیشده و در همان فاز س ریبه اهداف سازمان نداشت دستگ یچندان یو آگاه افاطالع بوده و اشر یالواقع از عواقب آن ب

او را به درون خاک عراق برده و  یدر منطقه مرز کیاز زندان توسط پ یمحمدعل یبه محض آزاد نیشود. سازمان مجاهد یآزاد م

 سال است او را در اسارت خود نگه داشته است. 99تا کنون که مدت 

ه به بار به اتفاق خانواد کیسقوط صدام  ی( در دفتر انجمن کرمانشاه اظهار داشت که در ابتدایی)خانم ماوا تنهیس یمحمدعل خواهر

 التیتشک نیحضور مستمر مأمور لیمالقات داشته اما متأسفانه به دل یه مالقات برادرش رفته است و با محمدعلپادگان اشرف و ب

داشته  یاتفیمالقات تشر کیحرف دلشان را به هم نگفته اند وصرفاً  تینشده اند و در نها یخصوص فرقه موفق به مالقات کامالً 

ه کشند، اضافه نمود ک یراستا زحمت م نیکه در ا یجداشدگان ریجمن نجات و سااز تالش ان تیضمن اظهار رضا ییاند. خانم ماوا

 از داخل ریغ نیکره زم یدر هر جا یآزادانه و یبرادرش و زندگ یآزاد هراستا حاضر است و او صرفاً ب نیدر ا یهرگونه همکار یبرا

 نخواهد نشست. یبرادرش از چنگال فرقه از پا ییرها یکند و برا یفکر م نیفرقه مجاهد التیتشک

 ییرها یدر داخل فرقه بوده اند برا شانیجداشدگان که در گذشته با برادر ا یاز جانب برخ یحاتیبا توض زیانجمن نجات ن کادر

من ها در همه خانواده ها و انج یتالش منسجم و هماهنگ از سو کیداشت که در  انیکرد و ب یدواریاظهار ام رانیاس یتمام

 داد. میفرقه نجات خواه نیرا از اسارت ا زانمانیها، عز یرجوفرقه  یریگروگان گ هیعل ایسراسر دن



 18شماره                 انجمن نجات                                                                                                                                 

56 
 

 

 فصول تمام – شهیهم یبرا یافرقه ،یرجو التیتشک

  

  1931اسفند  1 - ینجات مرکز خراسان رضو انجمن

 رو،یجذب پول، ن یکرد و تنها در پ یم تیآزادانه فعال رانیاز دو سال در ا شیبه مدت ب یرجو یستیفرقه ترور 31از انقالب  بعد

زار نمود )ع( برگ یصورت کتاب منتشر شد( تحت عنوان حکومت عل)که بعداً به  یسخنران کی یسالح و امکانات بود. مسعود رجو

و  شهیبرگرفته از اندخود در خصوص حکومت پرداخت که آن را  دگاهید حیالبالغه به تشرنهج  یها از خطبه یکی ریو ضمن تفس

ل از آ دهیو ا یعال اریبس یالگو کی یها شد و رجو یلیموجب جذب خ یسخنران نیکرد. ا یعنوان م یگفتار و روش حضرت عل

کومت کتاب ح نیب سهیمقا کیها بود. آن حرف  یعکس تمام ،ارائه داد اما در عمل آنچه او به اجرا درآورد ینحوه حکومت و رهبر

رب را نشان فرقه مخ کیحرف تا عمل  نیتفاوت ب یخوببه  رانایاداره افراد از قرارگاه اشرف تا ت ستمیو س ینوشته مسعود رجو ،یعل

 تا آسمان است. نیاز زم قاً یدهد که دق یم

. دیآ یدرم یو به هر شکل دیگو یکه به نفعش باشد، م یزیچون هر چ ستیمهم ن دیگو یچه م یرجو یستیکه فرقه ترور نیا

 یکتاتوریمصارف خود است. د یافراد برا شتریحفظ و کنترل هرچه ب یآورد مهم است که تالش برا یآنچه در عمل به اجرا در م

 یعنیاست  یصورت ذهن بلکه به ینیصورت عتنها به نه  یکتاتورید نیکه ا نیو بدتر ا دحد و مرز ندار یرجو یستیدر فرقه ترور

ا رهبر ب یآموزند که در روابط درون یافراد فرقه مکند.  یعمل م کیستماتیصورت سشود و به  یو اعتقادات افراد وارد م ریدر ضم

 نیا یعنی. ندیبسته به مصالح دروغ بگو یرونیدر مناسبات ب یکنند ول رافاعت گرانیرا درباره خود و د زیچکامالً صادق باشند و همه 
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 تید وضعدر مور الخصوصی)عل دیدروغ بگو گرانیمتفاوت داشته باشد و سر تا پا به د یظاهر و باطن ردیگ یم ادیکه عضو فرقه 

 (.یحال حاضر خود در آلبان

رفتار و گ یزندان یو روان یذهن یهستند که با حصارها یرانیهمانند اس یرجو یستیفرقه مخرب از جمله فرقه ترور کی یاعضا

آنها  ییجداشده و فعاالن حقوق بشر( راه نجات و رها یها، اعضاافراد خارج از فرقه )خانواده  یاند و بدون کمک فعال و جد شده

 دیکه با کند ینگاه م ییها اش مثل طعمهبه افراد فرقه  یاست که فرقه رجو نیاست ا تیحائز اهم چهاست. آن دهیچیالعاده پفوق 

 داند یخود م یرا سد راه اصل یارتباط خانواده و مناسبات و عواطف خانوادگ نیبه هدف به مصرف برساند و در ا ندیرس یبرا

ها را دشمن خود و  و به افراد خود دستور داده تا آن« فساد است نهخانواده ال»صراحت اعالم کرد:  به یرجو میهمچنان که مر

در  یببرد تا بتواند فرد را از لحاظ عاطف نیرا از هم بگسلد و آن را از ب یروابط خانوادگ تالش دارد تا یبدانند. فرقه رجو التیتشک

 یفرقه رجو یالسحر جادوباطل  هنهاد مقدس خانواد یطیدر همه حال و در هر شرا دیاما بدان ردیخود گ اریاخت

  است.

گونه  چیاست و ه بیفر یشود که صرفاً برا یمربوط م یا فرقه تیآنچه به ماه یکیدو جنبه دارد  یفرقه رجو دگاهید نیبنابرا

ان کند و هر زمان که به صالحش نبود کتم رییتواند متناسب با زمان و مکان و بسته به مخاطب تغ یبه آن وجود ندارد و م یاعتقاد

رت به مال و نفوذ و قد دنیرس یکند که آن جز تالش برا یواقعاً رهبر فرقه به آن معتقد است و عمل م هآنچ گریو د دیو حاشا نما

 .ستین یگرید زیچ

 خدابنده مینوشته : مهندس ابراه                                            ”سال یروز، س کینفر،  کی“از کتاب:  برگرفته
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 هستند التیتشک ریاس یندارند و افرادشان در آلبان رانیدر ا ینقش چیه نیمجاهد

 خواهد داد تیسرا زین یمشکالت در عراق را به آلبان یرجو ۀفرق

  

  1931اسفند  1 - ییرها وندیپ تیسا

 هیفور 13تا  11 یروزها یپارلمان ط نیا ندگانیاز نما یأتیکشور پرتقال در پارلمان اروپا که همراه با ه ی ندهیآنا گومز نما خانم

فر س نیا حیو تشر حیتوض یدر نشست پارلمان اروپا برا هیفور 29سفر کرد، روز جمعه  رانیو ا تیعربستان، کو یبه کشورها 2413

 سفر ارائه داد. نیاز ا یگزارش خود یسخنران یحاضر شد و ط

 اریان و بسجو تیکردم و با توجه به جمع یسفر م رانیاست که به ا یبار دوم نیا"از سخنانشان گفتند:  گرید یدر قسمت شانیا

 میدیشن یگریباشد. البته، ما نه از مقامات بلکه از کسان د یمثبت قابل مشاهده م راتییکرده مخصوصاً در شهر تهران، تغ لیتحص

 یاجتماع یشبکه ها گریو د تریپشت آن نبوده است و مردم توسط تو یگروه چیبوده و ه دجوشخو رانیدر ا ریکه تظاهرات اخ

 "شده است. یگذار هیو سرما شرفتیمورد هم پ نیدهد که در ا ینشان م نیتظاهرات را انجام داده اند و ا

گرفته قرار ن یانجام شده که مورد قدردان یاریبس یاشاره کردند که کارها شانیا ران،یدر رابطه با مسائل پناهندگان در ا نیهمچن

 است.
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من با  داریپارلمان بود د نیا أتیما ه تیو مسئول میبگو دیکه با یآخر یاما نکته "خانم گومز گفت:  یرجو یرابطه با فرقه  در

نامندش و هر نام  یم یدانم چ یو نم رانیا ونیو انقالب یمل یآنچه شورا ای نیمجاهد یستیسازمان ترور انیقربان یخانوادها

 جادیدر حال ا یلباندر دست صدام بود و اکنون در آ یسازمان ابزار نیا دیدان یکه م یکه دارند مالقات کردم و همان طور یگرید

که  میپارلمان اجازه ده نیدرا میتوان یخواهد داد. ما نم تیهم سرا یباشد و آن مشکالت در عراق را به آلبان یم زیمشکل در آنجا ن

ر است مخصوصاً د سازمان افرادش را گروگان گرفته نیکنند چرا که ا تیماضعف از آن ها ح یاحتماالً از رو ندگانیاز نما یبعض

 .یکشور آلبان

سازمان  نیو فرزندانشان مالقات و ارتباط برقرار کنند چون ا زانیتوانند با عز یمالقات کردم که نم رانیاس نیا یبا خانواده ها من

 ".میببند یتراژد نیا یرا رو مانیچشم ها میتوان یپارلمان نم نیو ما در ا ردیصورت گ یارتباط و مالقات نیدهد چن یاجازه نم

 نیسابق سازمان مجاهد نیاز اعضا و مسئول یجبل یرضا صادق ی نوشته

 عباس محمدپور یانجمن نجات به آقا کیتبر امیپ

 

   1931اسفند  3 -نجات مرکز فارس  انجمن

عباس محمد پور از دوستان جدا  یخود به مناسبت ازدواج فرخنده آقا مانهیصم کاتینجات فارس تبر انجمن

 دارد. یاعالم م شانیرا خدمت ا یرجو التیشده از تشک

 و سالمت باشد. یکه همراه با آمدن بهار است سرشار از شاد شانیا یاز زندگ ییاست فصل نو دیام
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 یفرقه رجو رانیبا خانواده مهرداد و سمرا بزازان از اس دارید

  

  1931اسفند  1 -نجات خوزستان  انجمن

 کردند. دارید مشکیانجمن نجات شعبه خوزستان با خانواده مهرداد و سمرا بزازان در شهرستان اند یاعضا 23/11/31مورخه  در

 زانیاز عز یخوب یکه خبرها میدواریکرده و گفتند ام یانجمن نجات در منزلشان تشکر و قدردان یخانواده بزازان از حضور اعضا ابتدا

 .دیما داشته باش

و  یدر فرقه رجو ریاس یاعضا یفعل تیو حسن توجه خانواده بزازان ابتدا وضع یمان نوازانجمن نجات ضمن تشکر از مه یاعضا

 یسارت اعضاادامه ا یسرکردگان فرقه برا یفرقه و تالش ها یدرون التیتشک یختگیو از به هم ر حیرا تشر یساکن در کشور آلبان

 نیانجمن خوزستان همچن یدادند. اعضا حیکه از فرقه جداشده اند را توض یافراد یبرا فمشکالت مختل جادیا نیو هم چن ریاس

 .ابدی یم شیآن ها از فرقه افزا ییو جدا ریاعضا اس یفرقه، روز به روز آگاه ی تکارانهیگفتند خوشبختانه به رغم همه اقدامات جنا

دربند فرقه تشکر کرده و گفتند:  رانیاس ییرها یاچند سال بر نیجداشده در ا یانجمن نجات و اعضا یبزازان از تالش ها خانواده

شده  سال هاست که مفقود زیکشاند و اکنون خود ن یفرزندان ما را با بردن آن ها به عراق به تباه یزندگ یمتأسفانه مسعود رجو"

 را در آرامش بگذرانند. تأسف عمر خود یکنند تا بتوانند باق یبه حال خودشان رها نم یرا در کشور آلبان ااست. حال واقعاً چرا آن ه

  ".رندیبا ما ارتباط بگ یگذارند خواهر و برادر ما به راحت یچرا حداقل نم میدان یکه نم نیا گرید
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رت صو یخوشبختانه با تالش ها"خانواده ارائه داده و گفتند:  نیرا به ا یمبسوط حاتیمورد توض نیانجمن نجات در ا یاعضا

موارد به اعضا به صورت کنترل شده اجازه تماس با  یسران فرقه مجبور شدند در برخ یجامعه جداشدگان در آلبان یگرفته از سو

 "آن ها ازفرقه منجر شود. ییتواند به آگاه شدن و در ادامه به جدا یم همسأل نیخود بدهند که ا یخانواده ها

مله از ج ریاس یکردند که اعضا یدواریخانواده پاسخ داده و ابراز ام نیسؤاالت ا گریانجمن نجات به د یاعضا دارید نیا انیپا در

 را آغاز کنند. ینینو یکرده و زندگ داینجات پ یاز دام اسارت فرقه رجو یخانواده به زود نیا ریفرزندان اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دفتر انجمن نجات زنجان افشار ثمیمحضور پدر 

 

   1396اسفند  8 -نجات مرکز زنجان  انجمن

دفتر انجمن نجات  یضمن مالقات با اعضا ،یفرقه رجو یذهن ریاس ثم،یافشار پدر م یآقا

خود سخن گفت و از خداوند متعال درخواست  یها و چشم انتظار یاستان زنجان، از نگران

 .ابندی ییها رها یرجو یتر تمام جوانان همچون پسرش از بند اسارت فکر عیکرد هر چه سر

چشم  ثمیم یبا آزاد میآرزومند زیشد. ما ن یفرقه مخرب رجو طعمه یدر اوج نوجوان ثمیم

 فرزند روشن گردد. داریدردمند به د یپدر

 انشااهلل                                                                                            
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 در دفتر انجمن نجات یمحمد آتابا دیحمحضور خانواده 

 

  1931بهمن   - لستان گ  نجات انجمن

 یستیرورت یاربابان حام میمستق تیکه توانست با حما یدارد و در مدت یو تلخ اهیخلق که گذشته س نیمجاهد یضد مردم سازمان

خود را پوشش دهد به آن رنگ  یها یینما اهیآن که س یبوده و هست و برا رنگیدر حال دروغ و ن شهیخود تاکنون زنده بماند، هم

برده و  یا پآن ه یو ضد انسان فیکث تیبه ماه زین ییایدانش آموزان آلبان یحت گریکه د یتدهد در صور یم یو لعاب حقوق بشر

 دانند. یخطرناک م یستیترور یسازمان را در صدر گروه ها نینام ا

از جمله  یمختلف یاول انقالب و بعد از آن جوانان وطنمان را به بهانه ها یتوانست در سال ها نیضد خانواده مجاهد سازمان

ن اغفال نموده و آن ها را بدو ییاروپا یخوب در کشورها اریو حقوق بس طیکار با شرا ایدانشگاه ها و  نیدر بهتر یعال التیتحص

ل اعما یخود آورند و از آن ها برا یستیرداشته باشند به گروه ترو یفرقه رجو ثیدر مورد ذات خب یمطلب نیآن که کوچکتر

 باشد. یآن فراوان م یخود مورد سوءاستفاده قرار دهند که نمونه ها تکارانهیجنا

ه و کشورشان، متأسفان یواقع یبه آزاد دنیها و رس یبعث یآزاد شدن از شکنجه ها یکه تنها برا یاز عناصر فرقه رجو یگروه اما

 ده بودندعراق درآم یبه اسارت ارتش بعث یلیبودند که در زمان جنگ تحم ییقرار گرفتند، اسرا یسران فرقه رجو یگرفتار حقه ها
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رصت را ف یگرفتند. سران فرقه رجو یها قرار م یبعث یروهاین یانسان ریغ یمورد شکنجه ها سفانهمتأ زیو در زمان اسارتشان ن

 یکه بعث یا هیو غذا و امکانات اول یرفته و با دادن وعده آزادبه صدام ملعون به سراغ آن ها  یخوش خدمت یمغتنم شمرده و برا

 یطانیاز آن ها بعد از متوجه شدن افکار ش یاری. البته؛ بسندیافزایفرقه خود ب هاز اسرا را ب یها از آن ها گرفته بودند، توانستند تعداد

و ارعاب آن ها واقع شده و به ناچار در فرقه  دینمودند که مورد تهد ییجدا یتقاضا نیمجاهد یسران سازمان ضد بشر یرانسانیو غ

د که باش یخوردگان م بیفر نیاز ا یکی یآتابا آق دمحمدیحمباشد.  یآن فراوان م یماندگار شدند که بازهم نمونه ها یرجو

 مهمان دفتر انجمن نجات است. یامروز خواهر و

وم مرس یآورده اند بعد از احوالپرس فیکه به اتفاق همسرش به دفتر انجمن نجات تشر دمحمدیحم خواهر

 یخواهد بداند چرا برادرش آزاد یکند و م یبرادرش سؤال م تیبه آن ها در مورد وضع ییو خوشامدگو

 ندارد؟

جدا  یکه از فرقه رجو یافراد از یبرادرش طبق آنچه برخ یشود که حال عموم یداده م حیتوض یدر پاسخ خواهر بزرگوار به و 

اشد که ب یدنده ها م سکیو د دیزانو و کمر دچار درد شد هیاز ناح یمتأسفانه و یباشد ول یبرند خوب م یبه سر م رانایشده و در ت

 یفاده ماست یگاریلشگر و ب یاهیس یدهند و از آن ها تنها برا یبها نم ادیگونه افراد را ز نیا یوچون سران فرقه رج زیتاکنون ن

ها به  یراقع نیاجازه ندادن دروغ ایو  یبهانه محاصره پزشک گریکه د نیبا وجود ا یقرار نگرفته حت یپزشک یدگیکردند مورد رس

خائن قرار نگرفته اند تا  میمورد الطاف مر یو امثال و دمحمدیباز هم حم دندارن یرا در آلبان یپزشک زاتیوارد نمودن دارو و تجه

 .مداوا شوند

 حیمرکز شهر توض یلومتریک 24در ییو در اطراف روستا رانایبه خارج از ت یعناصر فرقه رجو یدر مورد انتقال اجبار یادامه به و در

عناصر  بیدهه نص 5و بعضاً  9که بعد از گذشت  یمحدود یبا قساوت تمام آزاد یکه چگونه سران فرقه رجو نیشود و ا یداده م

ته باشد منتقل نموده اند که الب یم ییکایبازمانده امر یمخروبه که از پادگان ها یفرتوت آن شده بود را از آن ها گرفته و به مکان

از  یاریه بسک دندیترس یم نیندارد، بلکه آن ها از ا تیکه عناصرشان امن اورندیکه آن ها بهانه ب ستیمانند عراق ن یآلبان گرید

ن برده و از آ یپ یسران فرقه رجو یانسان ریغ یبه دروغ ها یساده مردم عاد یگزند دنیبه کشور آزاد و د دنیحض رسافراد به م

نمود افراد به اراده خود در  یکه ادعا م یسرکرده خائن فرقه رجو یبا افکار توهم زا نیداشتند که ا ییقصد جدا ایجدا شده و 

د و باعث ش یم شتریو ب شتریب زیها که هر روز ن زشیر نیاز ا یریجلوگ یداشت و برا رتیآن ها مانده اند مغا یستیسازمان ترور

 رشتیجا به جا نمودند تا ب رانایت یلومتریک 24عناصر خود را به  عاً یشده بود، سر ایدر تمام دن نیسازمان ضد خانواده مجاهد یزیآبرور

 کیفرقه ضاله در عرض  نینفر از ا 544از  شیکه چگونه ب دندیبه چشم خود د ایآن ها نشود که البته تمام دن یزیآبرور هیما نیاز ا

 .یمطلق در فرقه رجو یکتاتورید یعنی نیدو سال جدا شدند و ا یال

مند د یکنند و در بوق و کرنا م یم یحقوق بشر یکه ادعا یالملل نیدر ادامه در مورد مجامع ب یآتابا خانم

 کنند؟  ینم یدگیافراد رس نیسؤال کرد که چرا آن ها تاکنون به حال ا
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جعات دهند و تاکنون با توجه به مرا یسرخ تنها شعار م بیو به خصوص حقوق بشر و صل یالملل نیمجامع ب میگفت یپاسخ و در

 نینکرده اند و ا افتیدر یگونه جواب چیه اند، هکه پدران و مادران با آن ها انجام داد یاریبس یها یمکرر خانواده ها و نامه نگار

عناصر  نیاز ا یجهان سمیالیباشد که در رأس آن ها امپر یبه کشورمان م یالملل نیب یو فشارها یاسیس یها یباز لیتنها به دل

 ییکایامر میدست نشانده مستق یکه زمان دیو گرنه با همان احمد شه دیکشورمان سوءاستفاده نما هیاهرم فشار عل یبرا ریفرتوت و پ

با  زیانجام دادند و بعد از او ن یاز خانواده ها با او مالقات یبرخ یشد و حت هو چند بار مکاتب نیچند ،یحقوق بشر ندهیها بود و نما

و عمالً  شود یانجام نم یدگیکه عنوان نمودم رس یمتأسفانه به دالئل یشد ول یهزاران بار نامه نگار زین ریخانم عاصمه جهانگ

 یم نینو یشرمانه اقدام به برده دار یو ب حانهیقبه طور و ،یبشر یها شرفتیو در اوج پ کیو  ستیدر قرن ب یسران فرقه رجو

 کند. ینم یبه آن ها اعتراض یارگان حقوق بشر چیو ه دینما

 دمحمدیحم داریکه پدر و خواهر مرحومش با چشمان باز و در انتظار د دیگو یم یمحمد آتابا دیحم خواهر

انواده ها حق ما خ ایباشد و چشم انتظار، آ یم یماریفرو بستند و اکنون مادرمان در بستر ب ایدن نیچشم از ا

رقرار ب یبا او تماس مینتوان یو حت میمالقات با برادرمان اجازه نداشته باش یساعات یاست که تنها برا نیا

 م؟یینما

 کینزد نیسازمان ضد خانواده مجاهد یناراحت شده بود دعوت به آرامش نموده و گفتم انشاهلل نابود داًیرا که شد یخانم آتابا 

 ییجدا و با توجه به ستین ریروز د نیکه ا دیبود و بدان دیخواه دمحمدیبرادرتان حم ییشاهد رها زیشما ن یاست و انشاهلل به زود

 خواهد بود. یآن به زود یکن شهیر یرجوفرقه  یاعضا یباال اریبس

 شهرشان گنبدکاووس مهمان دفتر انجمن نجات بودند. یو همسرشان تشکر نمودم که با وجود راه طوالن یو از
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 دیبرسان انیرا به گوش جهان یزنان فرقه رجو یسرکوب شده  یصدا

 

  1931اسفند  3 -نجات مرکز سمنان  انجمن

را  ذهن انسان یادیفرقه و استثمار آنان توسط سران فرقه سؤاالت ز نیدر مورد نقش زنان در ا ،یبه فرقه رجو یاجمال ینگاه با

فهمم که زنان از حداقل امکانات  یرا به تمام معنا متوجه شدم م یآزاد یاز فرقه معنا ییکند. امروز که من پس از جدا یمخدوش م

 حق مسلم آنان است محرومند. که یعموم یها یو آزاد یرفاه

فرقه  نیسران ا یغاتیتبل یها لهیتوان گفت آن ها وس یمختلف قابل تأمل است و م یایفرقه از زوا نیزنان در ا یها تیمحدود

فرقه گرفتار شده بودند مورد استثمار  نیناخواسته در دام ا ایکه خواسته  ی. من شاهد بودم زنانباشند یم یفرقه ا یشوها یبرا

کنترل عواطف  تیمحدود نیاز ا یکیبودند  یمحروم م دیبا زهایچ یلیبودند. از خ یرجو میمر یفرقه حت گریو سران د یرجو

 زد.  یکرده ضربه م دایجنس خاص که در عاطفه تبلور پ کیتوسط فرقه بود که به روان زن به عنوان  یو همسر یمادر

دغن ق یعشق به خانواده در فرقه رجو یو حت یکانون گرم زندگ جادیمادرانه و ا یایو حس کردن دن یانتخاب زندگ شدن، عاشق

 یبرابر یکه فرقه با شعارها یدر صورت .ردیمادر اجازه ندارند فرزند خود را که با جان و دل بزرگ کرده در آغوش بگ کیاست و 

 یزادآ یپوشال یشعارها یحت یاست که در فرقه رجو نیا مینیب یپندارد و آنچه امروز م یآن م رزنان خود را سردمدا یحقوق و آزاد

 -و لباس میضخ یها فورمیونی. استفاده از ستندیو امکانات بر خوردار ن ینشده و زنان از حداقل آزاد ترعای …زنان و حقوق بشر و

فرقه که  نیاز زنان در ا دنیکش یگاریدارد. ب یشکل درد آور استآن ها مقرر نموده  یآن را برا دنیپوش یمردانه که رجو یها
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هستند  یرشتیب شیفرقه در آسا نیدارند در ا یبهتر لیو بال منازع است. فقط تنها چند درصد از زنان که شکل و شما یشگیهم

 خود قرار داده است!؟!؟. ربطیذ یآنان را در خدمت خود و دستگاه ها یچرا که رجو

 دادن به زنان که مثالً در یآزاد یخود و ادعا ونیزیدر تلو غاتیکرد و با تبل یم یو استفاده ابزار یفقط از زنان بهره کش یرجو

 لدلی به …و  ی، آالن محمد یاحمد نی،نسر یفتحعل نویمثل م یرفتن افراد انیکنند و از م یم تیفعال یو نظام یاسیعرصه س

ا طاقت فرس یجلوه داد. خود شاهد بودم که زنان را در کارها یرا عاد کیدئولوژیطالح انقالب ااص هو انتقاد ب یکار ادیز یفشارها

 رفتند.  نیسخت شده و از ب یماریاز آن ها دچار ب یلیگرفت که خ یبه کار م

ا شوند که مردان رغبت نگاه کردن به آن ه یبه گونه ا افهیق رییگرم و تغ یبا کار کردن در هوا دیبود که زنان با نیا یرجو وهیش

ه از شما فرق نیعضو جداشده از ا کیمن به عنوان در رابطه با زنان و در مناسبات خود، لذا  یرجو دگاهیاست د نیرا نداشته باشند. ا

و گرفتار هستند  ریفرقه اس نیکه هم اکنون در ا ییبا خانم ها ژهیخواهم به صورت و یم یحقوق بشر معامر و مجا نیمسئول

 .دیبرسان انیسرکوب شده آن ها را به جهان یمصاحبه کرده و صدا

 

 

 از استان قزوین  خانم معصومه اوالدی )اسیر در فرقه رجوی(
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 در دفتر انجمن کرمانشاه یمیکر میعبدالکرحضور گرم خانواده 

 

 انیدر منطقه موس 11اهواز بود و خدمتش در حال تمام شدن که در سال  یزره 31لشگر  سرباز میعبدالکر ندیگو یاش م خانواده

کرده سر یرجو میدیکه فهم نی. مدت ها گذشت تا امیاطالع بود یاز سرنوشت او ب یمدت یشد و ما برا ریاس یجنگ اتیدر عمل

برده  انیپا یو ب یطوالن گر،ید یوقت عراق فرزند ما را به اسارت کتاتوریبا صدام د نیننگمعامله  کیدر  نیمجاهد یستیگروه ترور

 است و تاکنون او را در گروگان دارد.

به  نیباشد فرقه مجاهد یاظهار داشت: در منطقه ما که کردستان م یبا بغض و ناراحت میعبدالکربرادر  یمیمحمود کر یآقا

 یم براه یلیبا منطقه ندارد و دل یتیگونه سنخ چیانقالب و چه اکنون ه لیو مرام و مسلک چه در گذشته و اوا یدئولوژیلحاظ ا

 برادرم. یزندان است برا کیو  یریگروگانگ کیصرفأ  ست؛یدر آن فرقه بماند ن نهکه برادر من داوطلبانه و آگاها نیا

 یبرا دنیو فراق و رنج کش یامرار معاش کرده و پدرشان در دورو  یهفت خواهر را سرپرست دیگو یبا تأسف م یمیکر یآقا

کنون باعث شد تا او دق کند. هم ا انیپا یانتظار ب نیچشم به در بود و ا اتشیلحظه ح نیرا وداع گفته و تا آخر یدارفان میعبدالکر

ه مادرش هم ب دارید نیخواهد نگذارد ا یم میاز برادرش عبدالکر لذا برد. یفراق رنج م نیمادرشان به شدت ناراحت است و از ا زین

حمود م یآقا درخواست مالقات دهد. ایو با او حرف بزند و  ردیتواند با مادرش تماس بگ یم یقیافتد و هر چه زودتر از هر طر امتیق

ونه از هر گاظهار داشت  یدر دست صدام و سپس رجو میاوضاع سخت خانواده بعد از اسارت برادرش عبدالکر حیضمن تشر یمیکر

 نخواهد کرد. یبرادرش کوتاه یینجات و رها یبرا یتالش

نجات مرکز  انجمن       

  8069اسفند  1 -کرمانشاه 
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 اعترافات بهرام برناس

 اول برداشت  -  (8090 نی)فرورد

 1931 آبان 25 –نجات مرکز  انجمن

به عنوان  1933خود را در سال  یضد انقالب تیو رضا؛ نامبرده فعال یمستعار نصراهلل، محمد، مرتض یبا نام ها "بهرام برناس"

 یبه سازمان جهنم 1914دوم سال  مهیو در ن دینما یدر نارمک آغاز م نیگروهک آرمان مستضعف غاتیو تبل التیمسئول تشک

 1911 نیددر فرور یبوده است. و نیدختران منافق میچند ت میسر ت ،ینظام ژهیو یواحد ها بهو تا قبل از ورود  ونددیپ یم نیمنافق

که  تکارانهیجنا اتیعمل 3مجموعاً در  12در اسفند  شیریو تا قبل از دستگ دیآ یدر م نیمنافق ینظام ژهیو یواحدها تیبه عضو

ساله و آتش زدن خانه و اموال  3کودک خردسال  کینفر، از جمله  2شدن  یزن باردار و زخم کینفر، از جمله  5منجر به شهادت 

 بوده است. یفرمانده واحد نظام ،یو یالتیرده تشک نیکت داشته است. آخرشر ده،یامت حزب اهلل گرد

 

شدم  یاتیوارد واحد عمل یدر تهران بودم. ابتدا وقت نیسازمان منافق یاتیعمل یواحدها نیاز آخر یکیعضو  "بهرام برناس" من

که  کردم یکرد. تصور م یرا دنبال م یشد چه اهداف یبه ما داده م اتیکه در رابطه با عمل ییکردم که خط ها یاحساس نم قاً یدق

لت کردم دخا اتیعمل نیکه خود در ا یبعدها زمان یاست؛ ول یجنبش ضرور یداشته و برا یارزاتفقط و فقط جنبه مب اتیعمل نیا

شد فقط و فقط جز انتقام کور و جز  یم ادهیکه پ یکردم متوجه شدم که خطوط کیگلوله را شل نیواحد شدم و اول نیو وارد ا

 یه فکر مبود ک یاتینداشت. به عنوان مثال عمل یگرید ورمنظ چیوجود داشت ه یسازمان جهنم نیکه بر سر راه ا یبرداشتن موانع

ا جبود. در آن "اعظم یعل"به شهادت رساندن  اتیعمل میداشت عصرولی – یبود که در چهارراه  طالقان 1911کنم در اواسط سال 

 3آشکار شد. من در  نداز آن متنفر رانیدانم همه شما و همه مردم ا یکه م ینیچهره مشخص ما، آن چهره ننگ قاً یو دق قاً یدق

 ....دیگرد رانیا یمرز و بوم و امت اسالم نینفر از فرزندان ا 1شرکت داشتم که منجر به شهادت  اتیعمل

که  شوم یم یدرنده خو و جان وانیبه چنان ح لینبودم، تبد شیب یدانش آموز معمول کیمثل من که  یشود که فرد یم چطور

 نیمنافق یساز ستیترور نیماش نیجز هم ستین یزیزنم و آن چ یم یتیدهد، دست به هر جنا صیمن تشخ یآن را برا التیتشک

 .  میبود یجان کیو  ستیترور کی میگشت یکه از آن خارج م یو زمان میبود ادهدانش آموز س کی میشد یوارد آن م یخلق که وقت
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 !میدیرا آتش کش خانه

 اتیها بعداً در عمل نیواحد چهار نفر بودند که سه نفر ا نیا یواقع بود، اعضا یوحدت اسالم دانیکه در م یخانه حاج ترخان اتیعمل

ما  میت به نام عباس که سر یکه برنامه به ما توسط شخص نیمعدوم شدند که مانده شان فقط من هستم. ما چهار نفر بعد از ا گرید

 یرورمانع ض کیبه عنوان  یامام بوده و برداشتن و یامور صنف تهیکم یاز رؤسا یکی) یترخان یحاج منزلبود داده شد، به طرف 

و در  یخانه حاج دنیکشدر درجه دوم به آتش  ،ی. خط داده شده به ما در درجه اول شهادت خود حاجمیبود( حرکت کرد یو حتم

وارد  م،یکه در را زد نیبود. پس از ا اتیو شعار دادن در منطقه عمل ییرهوایت قیرعب و وحشت در منطقه از طر جادیدرجه سوم ا

. تمام خانه را جو رعب و میشروع کرد نیمرد متعهد به اسالم و مسلم نیو هجوم مغول وار خودمان را به خانه ا میشد یمنزل حاج

که  میدشدند. ما متوجه ش یپراکنده م غیو ج ادیفر یدادند با صدا یم لیخانه را که زنان تشک نیا نیبرداشت. اکثر ساکنوحشت 

تقبل آن  یهم سکونت دارند، مثالً خانواده جنگ زدگان که خود حاج یگرید یخانواده ها ،یاز خانواده خود حاج ریخانه غ نیدر ا

 که داده شده یو رفتند و هر کدام از ما طبق برنامه ا دندیکش غیزنان ج م،یدهد. ما وارد خانه شدها را کرده بود که به آن ها پناه 

ه آنجا بود ک یخلوت اطی. من خود شخصاً به حمیجمع کن ییرا که در دسترس ما بودند در جا یتا کسان میحمله ور شد یبود به طرف

 نانیا یمرد، سه زن و دو بچه بودند. وقت کیبود در آنجا سکونت داشت. آنان  یترخان یداماد حاج اناً یکه اح یداخل شدم. خانواده ا

 به کنترل بچه ها درآمده است.  زین گرید یمتوجه شدم که جاها رشدندیخون آلود من اس گالدر چن

. میدیما خانه را به آتش کش ی. ولمبرگشتی ناموفق ما و – قم به ظاهراً –خودش خانه نبود و به مسافرت رفته بود.  یروز حاج آن

 میدیخانه را به آتش کش نیداشتند. ما ا یبا خود حاج یخانواده جنگ زده بود که احتماالً نسبت نیچند یکه مکان زندگ یخانه ا

 تد. مناف یترس م میخط در دل رژ نیطور مطرح شده بود که با ا نی. با ما امیبود دهیبه آتش کش بالً که ق هایی خانه تمام مثل

همان طور که  یبه وجود خواهد آورد؟ ول رانیا یاسالم یدر دل جمهور یجنگ زده را آتش زدن چه ترس کیفهمم که خانه  ینم

 شده باشد. رید یکه قدر مینیب یحاال م دیو شا میدید یرا نم اتیواقع م؛یهم کور و هم کر هست دیگو یقرآن م

درآمده  بود که در آنجا به اسارت ما یاز خواهران یکیکنم نحوه برخورد  هیتک شیالزم است که رو اریبس اتیعمل نیکه در ا یا نکته

 نهیقط کشوند؟ ف یبه شما جذب م گرانید ،یمگر با کشتن کس د؟یچه کن دیخواه یم تانیکارها نیشما با ا"بود. آن خواهر گفت: 

 "شد. هدو نفرت آن ها جذب شما خوا

نه حرف گو نیشده بود که ا نیطور در ما تلق نیمع هذا ا میبود رشیکه تحت تأث نیکرد با وجود ا یمطالب را مطرح م نیا یوقت

آمد و آن خواهر  اتی. بعداً محمد فرمانده عملردیگ یما صورت م اتیناموفق کردن عمل یاست که برا ییصحبت ها یسر کیها 

 . میکش یتو را م یحرف بزن نیاز ا شتریکرد و به او گفت اگر ب دیرا تهد

خانه در آتش نفاق ما رفتند و  رونیو همهمه تمام خانه را برداشت. جنگ زده ها از خانه ب غیج یو صدا میدیه را به آتش کشخان ما

 که به ما دوخته میمردم شد نانهیخشمگ یمتوجه نگاه ها میشد ی. از کوچه که رد ممیو سوار موتورها شد میآمد رونیبسوخت. 

 میبه شما بگو نه اگر ای دیکن یدانم باور م نمی و –من  یتجربه شخص نیاول یعنی –ما بود  یاتیعملتجربه  نیاول نیشده بودند. ا
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خره باال ریمس نیمسأله مهم آن است که من در ادامه هم یبودم خوشحال بودم. ول ختهیرا نر یکه تا آن لحظه خون کس نیکه از ا

 .دمیآفر دم،یآفر یم دیکه نبا یو آن فاجعه ا ختمیخون را ر نیا

 یگریعدم به شهادت رساندن کل مردان داخل خانه، د یکیبر ما وارد شد که  یو نوشتن گزارشات خود انتقادات مهم فیاز تعر پس

رور به خود گرفت، عدم ت «یگناه نابخشودن»از خانه که صورت نگرفته بود و مهم تر از همه آن که نام  یقسمت لیعدم سرقت وسا

 کرد، بود. یته بود و نسبت به اعمال ما اعتراض مکه به مخالفت با ما برخاس یزن

        بان دهید یمؤسسه راهبردکوشش:  به  اهیکارنامه ساز کتاب:  برداشت

 انیاز: عاطفه نادعل میتنظ                                                                       141 -143و  122:  یها صفحه 
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 ءیزن به مثابه ش ران؛یاز حقوق زنان در ا نیبه بهانه دفاع منافق

 

   1931 اسفند 3 – انیلیهاب ادیبن -زاده  یموسو دکتر

ر نظام د ونیسیو اپوز یاسیس یها حجاب در کشور و اظهار نظر افراد و گروه رامونیمسائل پ شیهم زمان با افزا ریاخ یروزها در

باره خود را مدافع حقوق زنان نشان  نیکرد با اظهار نظر در ا یبه موضوع ورود و سع زی( ننیخلق )منافق نیباره، سازمان مجاهد نیا

 کرده است. دیبودن حجاب تأک یاریحقوق زنان بر اخت تیبا اشاره به لزوم رعا یبه تازگ یرجو میمرراستا  نیدهد. در ا

ان از زم نیبر کارنامه سازمان منافق یکه مرور ردیگ یصورت م یطیدر شرا یرجو میمر یز سوزنان ا یدرباره آزاد یریگ موضع

 است. سازمان نیزنان در ا تیمرور وضع ازمندیمسأله ن نیا نییتب یاست. برا یگرید تیتاکنون نشان دهنده وضع لیتشک

 یبرا یسالگ 19خانواده در سازمان حجاب از سن  یاست. تا قبل از فروپاش یزنان اجبار یسازمان، حجاب برا یها اساس قانون بر

 لیحال بعد از تشک نیداند. با ا یخود م یاعتقاد اتیهیدانسته و جزء بد یرا الزام یشد. سازمان حجاب اجبار یم یدختران اجبار

است، حجاب  یرانینژادها و مذاهب ا یتمام تیعضو یکه مدع یدر ارتش دیمواجه شد که چرا با رسشپ نیبخش با ا یارتش آزاد

 است. یمردان اجبار یکه برا یزنان است مانند کاله نظام یاز لباس نظام یباشد. سازمان جواب داد که حجاب بخش یاجبار

 خود از یاعضا انیشود را در م یم ادیزنانه  یژگیکند تا تمام آنچه که به عنوان و یاز بحث حجاب سازمان تالش م ریبه غ اما

ا در و لطافت زنانه ر ییبایقرار دهد تا ز یمیو اقل یسخت کار یها تیتعمد دارد که زنان را در وضع نی. گروهک منافقبردارد انیم

 شوند. ینف دیدانسته که با ییبورژوا یها و لطافت را ارزش ییبایچون ز ییهاها مالک  نببرد. آ نیها از ب آن

 رجوی و دروغ آزادی خواهیفرقه 
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 شانتیبرده و هو نیها را از بآن یفرد تیزنان، هو تیهمواره تالش کرده تا با شکستن و خرد کردن شخصسازمان  نیبر ا عالوه

 یرفتارها یابی شهیدهد تا به ر یزنان را تحت فشار قرار م یهدف نیبه چن یابیدست یسازمان برا دهد. لیتقل یسازمان تیرا به هو

 مسأله اظهار ندامت کنند... نیا یو برا افتهیرا در رفتار خود  یجنس لیمسا یخود پرداخته و رد پا

روهک سازمان گ زیگردد. در آن زمان ن یبرم یبه قبل از انقالب اسالم یفرد تیبردن هو نیاز ب یسابقه تالش سازمان برا البته

در  و وجودشان تیکه همه هو ییایبرده و آنان را به اش نیرا که جذب شده اند از ب یزنان یفرد تیکرد تا هو یتالش م نیمنافق

 یتیها اهم مانند برهم زدن کانون خانواده یسازمان مسائل یبرا زیهدف ن نیبه ا دنیرس یگروهک است، مبدل کند. برا اریاخت

 نداشت.

الب از انق شیکند که چگونه همسرش در پ یم فیتعر نیمنافق یستیسابق گروهک ترور یرابطه، احمد احمد از اعضا نیدرهم

که عضو سازمان  یازدواج کردم و هنگام 1932من با فاطمه فرتوک زاده در مهرماه  دیگو ی. او مدیجدا گرد یتوسط سازمان از و

 نیا بکرد ت یسعاز او  شتریب ییبهره جو یبرا دیاو را به من د یکه وابستگ یسازمان زمان اهمراه و همدوش من بود. ام زیشدم او ن

زن به شوهر  یگعدم وابست یتئور زیفاطمه و ن یتیو شخص یاستقالل فکر نهیزم دنیکش شی. آن ها با پندازدیو فاصله ب ییما جدا

 نیا همکردند و سرانجام ب جادیاو ا یبرا یتوخال تیسازمان هو برانکنند. ره گانهیکردند تا ما را نسبت به هم ب یسع یواه لیبا دل

 کار او را از من جدا کردند. 

ده تا اشاره کرد که او را مجبور کر یواقف فیشر دیهمسر مج ان،یزمرد الیها با لتوان به رفتار آن  یبا زنان م نیمنافق  رفتار درباره

ه نمون انیبا زمرد نیدر واقع رفتار منافق ها گزارش دهد.کرده و رفتارها و اقداماتش را به آن  یسازمان جاسوس یاز همسر خود برا

 الیل ،«دیمن گوش کن یبه داستان زندگ»گونه سازمان با زنان قبل از انقالب است. مراجعه به نوشته  ءیاز رفتار ش یا

را به مسئوالن سازمان گزارش داده  یواقف فیشر دیخود و مج یصحبت ها یدهد که او چگونه تمام ینشان م یبه خوب انیزمرد

 ر؟یخ ایاست  نیگروهک منافق یعنصر درست برا ایوسواس است که آ نینامه مدام دچار ا نیو چگونه در ا

 -یالش مکه ت یریسازمان برخالف تصو نیدهد که ا ینسبت به زنان نشان م نیسازمان منافق یبر رفتارها یاساس مرور نیا بر

 -ید مخو یادامه بقا یبرا یرا خطر یفرد تیندارد، بلکه تداوم هو یتیزنان نه تنها اهم یفرد تیهو شیکند از خود نشان دهد برا

مام نداشته و ت یتیهو چیکه از خود ه ییایها را به اشبرده و آن  نیزنان را در از ب یفرد تیتا هو ردهرو همواره تالش ک نیداند. از ا

 شیکه در آن زنان برا یسازمان د،یآ یسؤال به وجود م نیرو ا نیتعلق دارد، مبدل کند. از ا نیها به گروهک منافق آن اتیوجود و ح

 -یتصور به ذهن م نیا نجایحقوق زنان را بکند؟ در ا یتواند ادعا ینگرد، چگونه م یها مبه آن  ایاش ی دهینداشته و به د تیاهم

ان زن زین نجایاست. در ا یه برداربه اهدافش در حال بهر دنیمطرح کردن خود و رس یدوباره از زنان برا نیکه گروهک منافق دیآ

 انیم نیدوباره خود را مطرح و در ا یو مجاز یخبر یفضاها درصدا   و سر جادیبتوانند با ا نیشده اند تا رهبران منافق یا لهیوس

 ندارد خود زنان هستند. تیکه اهم یتنها مسأله ا

 



 18شماره                 انجمن نجات                                                                                                                                 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWW.NEJATNGO.ORG 

 E.MAIL:info@nejatngo.org 

 111/14141صندوق پستی : 

 

 


