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 مادرروز 
به  زيمادران عز یتماموالدت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا عليها و روز مادر بر  یالثان یجماد ستميب 

 مبارک باد. فراموش شده انيمادران قربان ژهيو

از مادران مهربان،  نيريش یاست؛ خاطرات تيپر از خاطره و معنو یهر سال، روز یالثان یجماد ستميب

نمونه اسالم، فاطمه زهرا )سالم هللا  یزاد روز بانو مني  روز به  نيفرزندان با محبت و همسران با وفا؛ ا

كه پدرش  یتنها زن است؛كه گل سرسبد تمام بانوان عالم  يی(، روز مادر نام گرفته است؛ بانوهايعل

"  هاياسالم )ص( به او لقب "ا م اب یگرام امبريمعصوم بوده و پ زيمعصوم، شوهرش معصوم و خودش ن

 پدرش همچون مادر بود. یكه برا یزن یعنيداده است، 

در جهان او  یآموزنده و جذاب است كه هر زن آزاده ا یحضرت زهرا )س( به قدر ی رهيو س یزندگ

سالم ا یگرام امبريهمسر پ ،یكبر جهيكه تولدش از دامن خد یكند؛ زن یم نيتحس یا سهيرا چنان قد

 الدشيم بهمراه شد و ش انيقدس حيو تسب یآسمان یبا نغمه ها یخانواده اسالم ني)ص( و در كانون نخست

سرچشمه  یو رايجشن گرفتند و خداوند لقب كوثر به او عطا كرد؛ ز حيو تسب ريبه بانگ تكب انيرا عرش

 جهان است. یها یتمام خوب ی

 یاست که روزها ی، روز مادرانفراموش شده انيقربانمادران و  خانواده بزرگ نجات یروز برا نيا

 نيبر دست آن ها بزند و ا یو بوسه ا ديايب زشانيهستند که عز یروند و منتظر روز یو م نديآ یمادر م

 .ديبگو کيروز را تبر

 یو آسمان اورديچشم انتظار فرزندان خود بودند و دلشان طاقت ن نيسرزم نيکه در ا یمادران ارنديبس

از  ی. برخديايب وسفشانياز  یخبر ديکه همچنان چشم به در دوخته اند تا شا یمادران ارنديشدند و چه بس

فرزندانشان  ديکه شا نيا اليگذارند به خ یدر را باز م زين ستنديکه در خانه ن یهنگام یمادران حت نيا

 آن ها باز کند. ینباشد که در را برا یو کس نديايب
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در  رياس یکه انتظار چقدر سخت است اما مادران اعضا ميدان یو م ميما انتظار را تجربه کرده ا همه

 دارد. يیسال انتظار چه معنا 03 یال 93دانند  یم یفرقه رجو

مانده  یکه در آتش آنقدر سوخته که فقط خاکسترش باق یباش دهيرا پرس یاست که حال کس نيمثل ا انتظار

 حال بدتر هم هست؟ نياز ا د؟يشنو یم یچه جواب ؟یدار یچه حال نديو بگوبه ا طيشرا نيو در ا

شب  انيشده و تا پا داريصبح از خواب ب زشانياز عز یاست که سال ها به شوق خبر یمادران تيحکا

 یپرورانند همگ یفرزندانشان در ذهن م یکه برا یاالتيو خ اهايمانند. تمام آرزوها، رؤ یچشم انتظار م

 روند. یذهنشان رژه م یجلو

 یتا بدان یمادر باش ديکه فراق دلبند چه جانفرسا و چه جانسوز است، فقط با یتا بدان یمادر باش ديبا فقط

 .  شدياندياش ب  به فراق از جگرگوشه یا لحظه یخواهد حت  یوقت نم  چيه یمادر چيه

 یتوانست زندگ یتوانست ازدواج کند، م یگذرد؟ فرزندش م یخبر دارد که در دل مادر چه م یکس چه

را به  یمادرش حق فرزند یهم صاحب فرزند شود و هم برا گريدهد و به مانند هزاران انسان د ليتشک

 شده است.  یفرقه ضد خانواده رجو بيو فر رنگين ريجا آورد؛ اما فرزند او اس

 نيانتظار و عشق. هر کدام از ادرد،  د،يشود: ام  یمادران در چهار کلمه خالصه م نيو روز ا حال

است. اصالً عشق است که  شتريدارند و البته سهم عشق از همه ب یمادران سهم نيا یچهار کلمه در زندگ

 آورد.  یم ردکند و عشق است که د  یم دايساله معنا پ 03 یال 93است، عشق است که انتظار  ديام

که در  یفراموش شده" ا اني"مادران قربان ستنديکشور کم ن نيشهر و ا نيآسمان ا ريروزها در ز نيا

 اوست. یصدا دنيفرزندشان و شن يیو رها یخبرسالمت شانيشان تنها آرزو  یزندگ زييپا
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 بزرگ نجات داغدار شد. یخانواده 

 یغالمرضا بهروز یمنتظره  ریغ درگذشت

 

 یاستان خراسان رضو یندگيمسئول نما یغالمرضا بهروز ی، آقا11بهمن  91شبانگاه چهارشنبه  

شتافت و خانواده بزرگ نجات را در غم  یباق اريدر شهر مقدس مشهد به د یمارستانيانجمن نجات، در ب

 فرو برد. قيعم یو اندوه

 

 

 

 9930ماه  ريخلق در عراق شد و در ششم ت نيوارد سازمان مجاهد 9931در آبان ماه  یبهروز مرحوم

سازمان و  نيا یپرجاذبه  غاتيتبل ليبه دل یانقالب اسالم یروزيبعد از پ ی. وديسازمان جدا گرد نياز ا

ً يو نها ديسال داشت، هوادار سازمان گرد 91که فقط  یآن، در حال نيدروغ یشعارها و وعده ها بعد از  تا

 به پادگان اشرف در عراق برده شد. رنگيو ن بيچند سال با فر

بود. او بعد از آن شاهد بود  نيجلوال و خانق یدر منطقه  یمرحوم بهروز نيزمان سقوط صدام حس در

 یروهاياستخبارات عراق به خدمت ن یبرا یو مزدور یخلق متعاقب جاسوس نيکه چگونه مجاهد

 یتوخال یبردن به شعارها یپس از پ یجهت برآورده کردن اهداف آنان در عراق برآمدند. و يیکايآمر

 بيآنان، از پادگان اشرف فرار نمود و سپس توسط صل یها نتايو اشراف به عمق خ یسران فرقه رجو

 بازگشت. هنيبه آغوش م 9930سال  رماهيو با مساعدت دولت عراق در ت یسرخ جهان
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 :سدينو یدر خاطرات خود م یغالمرضا بهروز مرحوم

نشست خواستند  یروز ما را برا یوسط گرما یخانواده ها به مقابل درب اشرف آمده اند، اما وقت میدانست ی"ما نم

. همه دیبار یاز چهره فرمانده زن ترس و وحشت م میاتفاق افتاده باشد. وارد نشست که شد یموضوع مهم دیبا میدیفهم

به  نیپس چرا ا ست،یهم در کار ن یتمام شده، بمباران کهافتاده است، جنگ  یتعجب کرده بودند که مگر چه اتفاق

خانواده ها به مقابل اشرف آمده  میدیشروع به حرف زدن کرد فهم یاست؟ وقت ختهیر به هم رقد نیا« خواهر»اصطالح 

نگاه کردند. خودم در آن  گریها بلند شدند و همه به همد یصندل یلحظه همه از رو کیخبر  نیاند. به محض گفتن ا

خارج از  یایاز اشرف باز شده و ما به دن رونیبه ب یطرف احساس کردم راه کیشدم. از  یلحظه دچار احساس متناقض

را داشتم که  فیاحساس هر چند ضع نیا یاز طرف یخوشحال بودم. ول یلیاتفاق ته دلم خ نیکه از ا میاشرف وصل شده ا

فرو  یکه نشست در سکوت معنادار یشود. در حال یمضاعف بر ما و بر خانواده ها م یموضوع خود باعث فشار نیا

از آمدن  یول میجان سالم به در برد کای( گفته است که ما از بمباران آمریمه داد که برادر )مسعود رجورفته بود او ادا

فرماندهان  م،یکه ما ته دلمان خوشحال بود یشد. در حال میدچار مشکل خواه دیخانواده ها اگر شما خوب از آن عبور نکن

که  دیاوریو ب دیسیو بنو دیکن ریرابطه دستگ نیرا در ا تانیلحظه ها دیگفتند، برو یم یرهبر یبه خصوص زنان شورا

 !"د؟یکن یگونه استقبال م نیو ا دیچرا از آمدن خانواده ها خوشحال

 یضد مردم تيماه یدر جهت افشا ريناپذ یخستگ یبه صورت رانيپس از بازگشت به ا یبهروز مرحوم

استان  یخانواده ها یو تالش پرداخت. او نه تنها برا تيدر انجمن نجات به فعال یرجو یستيفرقه ترور

 باشد. یآشنا م ینام رانيخانواده ها در سراسر ا یتمام یبلکه برا یخراسان رضو

نوبت همراه با خانواده ها به کشور عراق مسافرت نمود و به پادگان اشرف مراجعه کرد.  نيدر چند یو

 یو جنگ روان يیاو به عقده گشا هيه اش بود بارها علوقف یب یخلق که شاهد تالش ها نيسازمان مجاهد

 مصمم تر کرد. شيها تياو را در انجام مسئول یفرقه رجو فيپرداخت اما اقدامات سخ

فقدان  نيهمکار زحمت کش را از دست داده است که جا دارد ا کيو  قيصد اري کينجات قطعاً  انجمن

آن  یگفته و برا تيبزرگ نجات تسل یبه خانواده  نيجانگداز را به همسر و بازماندگان او و همچن

 .مييمرحوم طلب مغفرت نما

 نجات انجمن

 

 

 (0916مرداد ) همایش اعضای جداشده در دفتر انجمن نجات خراسان رضوی
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 اروپا یامور داخل سریانجمن نجات به کم رعاملیمد ینامه 

 

امور  سريکم Ylva Johansson وهانسوني لوايبه ا ینامه ا رانيعامل انجمن نجات اريخدابنده مد ميابراه

اعضا و جداشدگان توسط  یحقوق انسان نيتر هياروپا نوشت و خواستار طرح موضوع نقض اول یداخل

 .ديکشور گرد نيبا مقامات ا یخلق در آلبان نيسازمان مجاهد

 

 

 است: رينامه به شرح ز متن

 ( اروپا یامور داخل سريکم) وهانسوني لوايا خانم

 احترام ميسالم و تقد با

کشور  نيو در خصوص ورود ا ديهست یدو روزه عازم آلبان ديبازد کيشدم که شما امروز جهت  مطلع

 یبا آلبان ونانياز مرز  ديبازد ني. همچنديو گفتگو دار داريد یاروپا با مقامات بلند مرتبه آلبان هيبه اتحاد

 در برنامه شما گنجانده شده است.

به اطالع شما  لميما یخلق در آلبان نيگرفتار در سازمان مجاهد یدردمند اعضا یجانب خانواده ها از

 یرجو ميمسعود و مر یفرقه مخرب کنترل ذهن تحت رهبر کيسازمان، که به صورت  نيبرسانم که ا

 Manzë نزهبسته و دورافتاده در ما یمنتقل شد و در اردوگاه یبه آلبان 9393شود، در سال  یاداره م

 .ديمستقر گرد Durrësدر استان دورس 

 یخود را ندارند و برخ یحق ارتباط با خانواده ها یفرقه ا یبر اساس روابط درون یفرقه رجو یاعضا

 نيخود در سازمان مجاهد زانيعز تياز مادران و پدران سالخورده آنان ده ها سال است که از وضع
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 اميپ کي یحت بلکهاند  دهيفرزندان خود را نشن ینداشته و صدا یاتمالق چيخبرند. آنان نه تنها ه یخلق ب

 نکرده اند. افتياز جانبشان در

 بيترت Change.org تياز جانب خانواده ها در سا یطومار خطاب به دولت آلبان شيپو کيگذشته  سال

مستقر در  یاعضا انينفر از بستگان و دوستان و آشنا 99913از  شيداده شد که ظرف چند هفته توسط ب

داخل  یعضاکه خواهان فراهم شدن امکان ارتباط با ا ديامضا گرد یخلق در آلبان نياردوگاه مجاهد

 اردوگاه و کسب خبر از آنان شدند.

https://www.change.org/p/albanian-government-urging-albanian-government-

to-let-the-families-to-contact-their-loved-ones-in-mek-camp 

از جمله نخست  یمقامات مختلف دولت آلبان یتاکنون صدها نامه جداگانه از جانب خانواده ها برا نيهمچن

نامه ها و درخواست ها داده نشده است.  نيبه ا یپاسخ چيفرستاده شده اما ه Edi Ramaراما  یاد ريوز

توانند خود در محل از  یدهد لذا آنان نم ینم زايو یرانيخلق به اتباع ا نيبه خواست مجاهد یدولت آلبان

 .نديرا دنبال نما شانيخواسته ها يیمراجع قضا قيطر

که تحت  نيا ليفرقه خارج شده اند اما به دل نيا تيخلق اکنون از عضو نيمجاهد یاز اعضا یبرخ

و  یتيوو مدارک ه رنديگ یپناهندگان قرار نم یملل متحد برا یعال یايساريو کم یدولت آلبان تيحما

 یهمکار در یهستند. هدف فرقه رجو یمال یفشارها نيدتريشد ريندارند ز یاجازه کار و حقوق پناهندگ

افراد و  نيا نيشوند. سران سازمان همچن یاز فرقه رجو تيکه آنان وادار به تبع نستيا یبا دولت آلبان

آنان جنگ  هيبه قتل نموده و عل ديرسانند را تهد یم یاريکه به آنان  یشهروندان و خبرنگاران آلبان

 کرده اند. جاديا یافراد مشکالت حقوق نيا یبرا یبه راه انداخته و در موارد یروان

فرزندانشان به مراتب  طيخانواده ها نسبت به شرا ینگران 91-دياز کو یناش یماريب یريشروع همه گ با

ابتال  ليسازمان به دل نيا ین از اعضاده ها ت رياخ یهفته ها یاست که ط یشده است. خبرها حاک شتريب

بهداشت به داخل  نيلمسئو یو عدم دسترس یگروه یجان خود را از دست داده اند. زندگ یماريب نيبه ا

 را فراهم آورده است. یخطرناک طياردوگاه شرا

ً ساکنان مانزه و دورس، نسبت به حضور  ،یآلبان یعموم افکار در  یستيسازمان ترور کيخصوصا

کشور اخراج شده و اکنون در  نيا یمل تيآنان با امن یها تيفعال رتيمغا ليخاک خود که از عراق به دل

 یدر آلبان یاز رسانه ها و فعاالن حقوق بشر یارينگران هستند. بس اريکشورشان دست باز دارد بس

گذارد  یپا م ريز زيخود را ن یحقوق اعضا نيتر هياول یکه حت یستيفرقه ترور نينسبت به حضور ا

 هشدار داده اند.

اتفاق  یخلق از جمله کشته شدن مالک شراع نيدر داخل اردوگاه مجاهد یمشکوک یمدت قتل ها نيا یط

در  یاطالعات نيباز نگاه داشته شده است. همچن قاتياز دنبال کردن تحق یمحل سيافتاده که متأسفانه پل

انسان و سالح  اچاقو ق يیاز جمله پولشو یدر آلبان فتهايخلق در جرائم سازمان  نيدست است که مجاهد

 و مواد مخدر شرکت دارند.

که  یمحمد هيبا دخترشان سم داريد یبرا ،يیو همسرش، شهروندان کانادا یمحمد یسال قبل مصطف دو

قرار  یرفتند. آنان مورد ضرب و شتم عناصر فرقه رجو رانايخلق گرفتار است به ت نيدر اردوگاه مجاهد
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بازگشت و  مکاننشد بلکه از کشور اخراج شدند وا یدگيآنان رس تيگرفتند و متأسفانه نه تنها به شکا

 .افتنديرا ن يیدستگاه قضا قيموضوع از طر یريگيپ

ً  یبا آلبان ونانياز مرز  داريد در به  یديخلق احسان ب نيکه عضو سابق مجاهد ديبه خاطر داشته باش لطفا

بدون  ،یرقانونيسال بازداشت غ کيداشته باشد بعد از  یسازمان همکار نيا که حاضر نشد با نيا ليدل

 گريبه کمک د هک ديامکانات رها گرد نيبرده شد و بدون کمتر ونانيبه مرز  ،یاتهام چيطرح ه

 برد. یدر بازداشت به سر م یرقانوني. او مجدداً به صورت غافتيجداشدگان نجات 

که  یمشکوک یو قتل ها گريو ده ها مورد د یو مالک شراع یمحمد یو مصطف یدياحسان ب یها سيک

 یدستگاه رسانه ا یو حت يیو دستگاه قضا سيفساد دستگاه پل زياز هر چ شيرها شدند ب قاتيبدون تحق

 اکها در خ ستيدر حال حاضر به بهشت امن مجرمان و ترور یدهد که آلبان یکشور را نشان م نيا

 است. دهيگرد لياروپا تبد

 یخود از مقامات دولت آلبان یدارهايکه در د نستيا يیمقام مسئول اروپا کيما از شما به عنوان  خواسته

دارند.  یخلق در آلبان نيگرفتار در اردوگاه مجاهد یاعضا یخانواده ها یبرا یکه چه پاسخ ديسؤال کن

ً خارج خصو یايخود با دن یبتواند ارتباط اعضا ديخلق با نيچرا سازمان مجاهد را  شانيخانواده ها صا

و  یفرد یخانواده، و حق زندگ لياردوگاه حق خروج، حق ازدواج و تشک نيقطع کند؟ چرا آنان در ا

 را ندارند؟ یشخص

 صبرانه منتظر پاسخ شما هستم. یب

 عامل انجمن نجات ريمد - خدابنده ميابراه

 9399 هيفور 91جمعه 
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 دارد؟ هیتوج شانیخلق با خانواده ها نیمجاهد یممانعت از ارتباط اعضا ایآ

 

 

  

است  یاديز ی: سال هاديگو یم (یدر فرقه رجو ري)اس یمحمد توکل یآقامادر  آزادپور یخانم عفت اخالق 

نکرده  افتياز جانب او در یغاميپ ی. حتميبا او نداشته ا یو تماس ميا دهيکه من و خواهران محمد او را ند

که  نستيکرده و آن ا نگران داً يما را شد یدهد. خبر یما را به شدت زجر م شهيمسأله هم نيو ا ميا

برد و  یبه سر م یحاد طيمبتال شده و در شرا 91 - ديکوو روسياز و یناش یماريفرزندم احتماالً به ب

به  يینامساعد است. من به عنوان مادر در آخر عمر آرزو زيداخل اردوگاه ن یبهداشت طيشرا نيهمچن

 اش ندارم. یپسرم و کسب خبر سالمت یصدا دنياز شن ريغ

 یرا به من نم یامکان نيهم چن یسفر ندارم و البته کشور آلبان يیتوانا ،یماريمن به علت کهولت سن و ب 

بهداشت در  یسازمان جهان ندهينامه هم وجود ندارد؟ به نما کيارسال  اي یتماس تلفن کيامکان  ايدهد. آ

و کهنسال و خواهران چشم  ريمادر پ یرفع نگران ینامه نوشته ام و تقاضا کرده ام که برا یکشور آلبان

از او  ینکنند تا خبر یباشد کوتاه یبخش م جهيکه متصور است و نت یاز هر اقدام یانتظار محمد توکل

 به ما برسد و امکان ارتباط فراهم گردد.

 یرضو خراسان

 ن ندارد مادرح  از م   یآسودگ

 جان و تن ندارد مادر شیآسا

 شیغم و اندوه جگر گوشه خو دارد

 ندارد مادر شتنیغم خو ورنه

 «یریمع یره»
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 61بهمن سال  01روز 

  نظام ،یانقالب ی، اقدامات نهادها33دهه  نيآغاز یها  در سال نيسازمان منافق یها  اتيعمل نياول یدر پ

کرد و برخورد با  دايمحارب انسجام پ یها  گروه هيعل یاطالعات یها  تيشد، فعال افتهي مند و سازمان 

( نيخلق )منافق نيمجاهد انزمان به بعد، سازم نيبه سرعت در دستور کار قرار گرفت و از ا سميترور

  کند با هماهنگ یريناپذ و جبران  نيتوانسته بود کشور را متحمل خسارات سنگ یکه تا آن مقطع زمان

واحد  یروهايافول قرار گرفت و ن ريدر مس ،يیو قضا یتيامن ،یانتظام یها شدن اقدامات ارگان 

در  9933انقالب از اواخر سال  یدادستان تو گروه ضرب یانقالب اسالم  تهياطالعات سپاه پاسداران، کم

 آن را بر هم زدند. یخارج انيسازمان و حام یها  ها و محاسبه  معادله  کامالً هماهنگ، همه یتيوضع

ها در هر   ضربه نيشد. ا یاتيبه فواصل سه ماه از هم عمل یميت یها "ضربات مهلک" به خانه  نيا

کشتار سازمان را نسبت به قبل  نيسازمان شد و هر بار ماش یها از بخش  یکي یمرحله منجر به فروپاش

 ت،يمرکز بيرتبه ت ،یاسالم یجمهور یتيامن ینهادها یها  کرد. ضربه  یتر م تر و ناتوان  مستهلک 

داخل  یها  ستياز ترور یاديآن تعداد ز یو بخش روابط سازمان را هدف گرفتند که ط یبخش اجتماع

 شدند. ريدستگ ايکشور کشته 
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در  نيمنافق یستيکشور به سازمان ترور یتيامن ینهادها  ضربه نيتر  مهم :0961بهمن  01 ضربه

سازمان در داخل کشور که  تیمرکز یمیخانه تضربه،  نيصورت گرفت. در ا 33بهمن سال  91روز 

در داخل کشور  یمقام مسعود رجو قائم  ،یابانيخ یموسواقع بود هدف قرار گرفت و  هیدر منطقه زعفران

 یط یابانيخ یهمسر موس يیآذر رضاو  یهمسر مسعود رجو یعياشرف رب ن،و نفر دوم سازما

 و سپاه کشته شدند. تهيمسلحانه با پاسداران کم یريدرگ

خانه هدف قرار گرفت:  زين گريد یميت  واقع بود، سه خانه هيکه در زعفران یاصل یميت  بر خانه عالوه

در آن حضور داشتند؛  ی( و محمد منجمي)شم یفاطمه نجار م،يکه شاهرخ شم یآباد شمال  وسفی یمیت

 ،یحسن مهدو ان،يمحمد حسن پورقاض ،یميکه خسرو رح بوستان ابانیپاسداران، خ ابانیخ یمیت  خانه

 ديکه سع یخردمند شمال ابانیخ یمیت  خانهدر آن ساکن بودند؛  ی( و مهناز کالنتری)مهدو یرأفت ديناه

 در آن حضور داشت. دپوريسع

شرح  نيشدگان آن به ا  کشته یمواجه شد که اسام یسازمان با خسارت فراوان تيضربه، مرکز نيا در

 ديمهش -1محمد مقدم،  -0(، یاباني)خ يیآذر رضا -9 ،یعياشرف رب -9 ،یابانيخ یموس -9»بود: 

 -1، ینيمحمد مع -3(، یرصادقينژاد )م  یميرح نهيتهم -1 ،یرصادقيم رطهيم -3سا )مقدم(،  فرزانه 

محمد حسن  -99 دپور،يسع ديسع -99 ،یميخسرو رح -99(، مي)شم یفاطمه نجار -93 م،يشاهرخ شم

(، ی)مهدو یرأفت ديناه -91  ،یحسن مهدو -93 ،یکاظم مرتضو -91بخشافر،  نيحس -90 ان،يپورقاض

 («ی)جابرزاده انصار یسنمار ايثر -93 ،یجابرزاده انصار یعباسعل -91 ،یمهناز کالنتر -93

 یاز اعضا گرينفر د 3 یا  هياطالع یط یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروابط عموم ن،يبر ا عالوه

نژاد، فرزانه   یفيمحمود س»ضربه اعالم کرد:  نيا نيو معدوم رشدگانيسازمان را به عنوان دستگ

 «یابمحر ژنيساز، ب  تيفرزانه چ ،یالهه عروج ،یبهمن جواد ،یحسن قندهار ،یفرح تراب ،يیعمو

داشت.  یسازمان در پ یبرا ینيدر داخل کشور، تبعات سنگ نيسازمان منافق تيبهمن به مرکز 91  ضربه

داخل کشور شد و در  یها با فرمانده شدن رشته ارتباط بخش  موجب پاره  التيضربه در سطح تشک نيا

بر آن،  وهسؤال برد. عال ريآن ز یحام یها  قدرت یسازمان را برا التيتشک یقدرتمند ،یاسيسطح س

و  یو هم اعضا را در حالت درماندگ تيکه هم مرکز مهم بود، چرا اريبس زيضربه ن نيا یروان امديپ

ضربه باعث شده بود که مجموعه  نيا نيقرار داد. همچن گريد یها  ضربه به بخش تيترس از سرا

 سازمان با بحران مواجه شود. یستيترور یها  اتيعمل

از  يیبهمن نتوانست بفهمد با چه توانا 91  بود و بعد از ضربه جيسازمان گ: »يیگفته محسن رضا به

 یبه سر م یجيدر حالت گ شتريسازمان بود و ب یبرا یهشدار بزرگ کنيمواجه است. ل یاسالم یمهورج

 «شکست را نداشت. ليبرد و قدرت تحل 

که بارها اعالم کرده بود  یرجو ات،يعمل نيگزارش بولتن محرمانه سپاه پاسداران، پس از ا بنابر

بار اعتراف کرد که  نياست، ا کينظام نزد یرود و سرنگون  یم شيسازمان همچنان پرقدرت به پ

 به سازمان وارد شده است. یا ضربه کشنده 

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

 

با  یاز اعضا یمتولد شد و زيدر تبر999۱در سال  یابانيخ یملقب به موس یابانيخ یراوغلينص یموس

 نيا یاصل یرهبر یانقالب به همراه مسعود رجو یروزيخلق بود. پس از پ نيسابقه سازمان مجاهد

را  نسازما ینظام یپس از اعالم جنگ مسلحانه، فرمانده 99۱3دادند. در سال  یم ليسازمان را تشک

انقالب در  تهيسپاه پاسداران و کم یروهايبا ن یريدرگ انيدر جر 99۱3بهمن 91در  یبرعهده داشت. و

 کشته شد. هيمنطقه زعفران

خرداد سال  93مسلحانه در مقطع  یغلط اتخاذ مش یريگ ميدر تصم ینقش اساس یابانيخ یشک موس یب

سازمان را داشت.  یقربان یو کشته شدن اعضا یو ترور صدها نفر از هواداران انقالب اسالم ۱3

 ینيمز یخود را رهبر بال منازع و مطلق و خدا ،یفرقه ا اناتيرهبران جر یهمانند تمام یمسعود رجو

 اتيح ديدر ق گريرهبران برجسته سازمانش که د گريد یحت ريمس نيکرد و در ا یم یتلق شيروهاين

حساب  هيبا هدف تسو قتيموسوم به طعمه که در حق ینشست ها انيکرد. در جر ینبودند را هم تحمل نم

در دستور کار  دندنبو اتيح ديکه در ق یاسيرهبران س یحت ايسابق و  نيو از جمله مسئول بانيو حذف رق

 غيرا از دم ت یابانيخ یو در ادامه موس یمرحوم طالقان ،یعتيقرار گرفته بودند. به نوبت دکتر شر

 داد. یقرار م نيو تحس شيآن ها را مورد ستا یرونيب غاتيکه در تبل یگذراند... در حال

گفت:  یدربار رجو جکيمل یچ شميابر یمهد ک،يدئولوژيموسوم به انقالب ا ینشست ها انيجر در

و به جا آوردن سجده شکر  ميافتخارش زانو زدن در مقابل مر نيزنده بود بزرگ تر یابانيخ ی"اگر موس

و  یموس هرخوا یابانيخ نايها و از جمله م یليبه مذاق خ یچ شميابر یچاپلوس نيبود." ا یکيدئولوژيا

 واو را کالً مسأله دار کرده بود. امديخوش ن یچ شميهمسر دوم ابر

 کي. بذار ميکرد دايپ یهم تو رهبر کيشر کيگفت: "چشم ما روشن  یابانيخ ناي... مسعود در پاسخ به م

بار بلکه  کينه  ستيبا یزنده بود م یکم گفته! اگر موس یمهد …یحرص بخور شتريبگم! که تو ب زيچ

. رديبپذ سازمانشکرد او را در  یعاجزانه خواهش م ميزد و از مر یزانو م ميهزاران بار در مقابل مر

 یکنم ول یفکر م شتريروم ب یبغض کرده بود و گفت م نايدلم خنک شد. م یگرفت آخ شيحاال جگرت آت

از  یو صرفاً به خاطر خالص یباطن ليبرخالف م نايکه م ني... تا ا رميرا بپذ نيتوانم ا ینقطه نم نيدر ا

 شد....                            ینيمجبور به عقب نش یگماشتگان رجو یو روان یروح یفشارها ريز

 خوزستان - یاکرام یعل
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 از مردم یفرقه رجو یو باج خواه رانیا یانقالب اسالم

 شيآن به پ تيشود که سابقه فعال یشناخته م یاسيس یاز گروه ها یکيخلق به عنوان  نيمجاهد سازمان

 یروزياز پ شيشد اما تا پ سيتأس 9900 وريکه در شهر یگردد. سازمان یبازم یاز انقـالب اسالم

 . ديگرد نيو اعضا و مؤسس یدئولوژيدر ا نياديو بن یاساس یراتييدستخوش تغ یانقالب اسالم

رابطه سازمان  ميو تنظ 11بهمن  99در  رانيا یپرداخت انقالب اسالم ميمقال بدان خواه نيدر ا آنچه

 خلق با آن است.  نيمجاهد

شاخص  یاز چهره ها یاريبس ،یاسيس انيزندان یبا آغاز آزاد ،یانقالب اسالم یروزيماه قبل از پ کي

 یبرقرار یبرا دنديد ی)ره( م ینيو امام خم ونيانقالب را روحان تيخلق که محور نيسازمان مجاهد

و  ینيد یها  بر آموزه هيمردم با تک زشيها که شاهد خ ارتباط با بدنه هواداران خود به تکاپو افتادند. آن 

 یها  جنبه گريخود بار د یالتقاط یها  بودند، با مسکوت گذاشتن رگه ونيو روحان ديمراجع تقل یبه رهبر

 بودند.  یانقالب اسالماز  یخواه سهم  یدر پ ینوع مبارزه را برجسته کردند و به  یمذهب

از رهبر انقالب توقع داشتند که  ،یابانيخ یو موس یاز سازمان همچون مسعود رجو فيط نيا رهبران

و  یاز انقالب اسالم یخوار  راثيم یسازمان استفاده شود. آنان ادعا یروهايهواداران و ن تياز ظرف

اجازه نداد تا  ن،از انحراف آنا یرا داشتند. اما رهبر انقالب همچون گذشته با آگاه شتريگرفتن سهم ب

  روزها بود که آنان صف نيگره بخورد. از هم گريد یاسيهر گروه س ايها  به نام آن  یانقالب اسالم

 را آغاز کردند.    یانقالب اسالم هيعل یبند

 

 امام خمينی )ره( مسعود رجوی و موسی خيابانی در ديدار با حضرت
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 نيا یاصل تيبعد به بروز ماه یها امام )ره( در سال  یچتر رهبر ريو خروج از ز یخواه  سهم نيا

که  يیها  یبا وجود تمام سع زيمدت ن ني. اگرچه در همديانجام یرجو یستيسازمان به شکل فرقه ترور

 یرا برمال م خود تيها، ماه  یريگ  از موضع یکردند در برخ  یپنهان کردن اهداف منافقانه خود م یبرا

 ساختند. 

شد که  یمدع یا  در مصاحبه یرجو ،یانقالب اسالم یروزيمثال، به فاصله چند روز بعد از پ  عنوان  به

که  یبوده که تا زمان نيباورند که مقصود او ا نيبر ا لگرانياز تحل یاريانقالب ما ناقص است. بس

شود. او بعدها بارها تکرار کرد که   یم قدرت را قبضه نکند، انقالب کامل نمخلق تما نيسازمان مجاهد

 دانست.  یآن را حق مسلم خود م یعنيشد.  دهيانقالب دزد یرهبر

 

 مسعود رجوی در ديدار با مرحوم آيت هللا طالقانی

خود و طرح  یواقع تيبا پنهان کردن ماه یانقالب اسالم یروزيخلق، پس از پ نيمجاهد سازمان

کرد.  انيآن زمان شروع به جذب جوانان و دانش آموزان و دانشجو طيمنطبق بر شرا بندهيفر یشعارها

 درشرکت  یو شور و شوق به وجود آمده در جوانان برا یانقالب اسالم یروزيبعد از پ یها  یآزاد

 یموجب گشت تا عده  یو انقالب یاسيو تجربه در امور س یفقدان آگاه یو از طرف یاسيس یها  تيفعال

 خلق شدند. نيجذب مجاهد یاديز

به وجود آمده  یاسيباز س یبا استفاده از فضا یانقالب اسالم یروزيپ یخلق در ابتدا نيمجاهد سازمان

باعث  یضمن جذب جوانان پر شور انقالب یبا طرح مسائل مختلف انحراف ،یستمشاه ميپس از سقوط رژ

 آن ها شد.  یگمراه

در همان سال  یاز فرزندان انقالب اسالم یاريبس یو گمراه بيخلق، فر نيبزرگ سازمان مجاهد انتيخ

مسعود  تيجوانان از ماه نيبود. ا 33مسلحانه با نظام در سال  یريتا رساندن درگ ۸1و  ۸3 یها

را  خودخلق ظاهر  نينداشتند. سازمان مجاهد یخبر یرانيو ا رانيشان با دشمنان ا و ارتباط یرجو

توانست در   یکه م یانداخت. در واقع نسل یشکل افراد را به دام م نيداد و بد ینشان م یو انقالب یاسالم

کند، ناخواسته به عمله دشمنان  یفداکار رانيا شرفتيپ ريو در مس رديقرار بگ یخدمت انقالب اسالم

در خدمت  کايآمر سمياليبا امپر ارزهبا تظاهر به مب یشد. فرقه رجو ليتبد رانيا یالملل نيو ب یمنطقه ا

 ها مشخص شد. آن  تيدرآمدند که بعداً ماه رانيدر ا کاياهداف آمر

و  نيتدو زيو مجلس خبرگان و ن رانيا یاسالم ینظام جمهور یپرس  خلق در انتخابات همه نيمجاهد

ً يخودشان، نها یها  هيشرکت کردند. اّما طبق اطالع یقانون اساس بيتصو  یجمهور یون اساسبه قان تا

 کرد.  یاسالم یجمهور استير ديخود را کاند یندادند اما مسعود رجو یرأ یاسالم
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را  خيانقالب تار نيتر یَعلَم مخالفت با مردم یانقالب اسالم یروزيپس از پ یستيفرقه ترور نيا

که  ديرس يیدانست؛ کار به جا ینم اداره اجتماع یرا مناسب برا یاعتقادات اسالم رايبرافراشت، ز

 یگاهيجا مردم نيموضوع که در ب نيبسنده نکردند و با مشاهده ا یبه مخالفت نظر خلق تنها نيمجاهد

را آغاز  یاسالم یجمهور یمبارزه مسلحانه با نظام نوپا یبه  طور رسم 33خرداد سال  93ندارند، در 

 کردند.

 

 یروزيپ ینيريانقالب نوپا، بارها و بارها ش کي یخلق در ابتدا نيگونه اقدامات سازمان مجاهد نيا

 یها یريزود با به دست گرفتن سالح و درگ یليتلخ کرد. آنان خ رانيرا بر کام مردم ا یانقالب اسالم

 نيکشور انتظار سقوط نظام را داشتند. اما با ا یباال نيمسلحانه و کشتار مردم کوچه و بازار و مسئول

 نمودند.  ميرا ترس شيخو انيبر پا یبود که آغاز نيآن ها شد ا ديکه عا یزيتنها چ گونه تحرکات

شدند که در  یفراموش ناشدن يیها انتيو خ اتيخود مرتکب جنا نيننگ اتيادامه ح یخلق  برا نيمجاهد

 یفرقه از جاسوس نيبود. ا رانيدر دفاع هشت ساله ا هنيبا دشمن متجاوز به خاک م یرأس آن ها همکار

 نيهمه آن ها درا بهخود دارد که پرداختن  نيرا در پرونده ننگ یدشمن تا ترور دانشمندان هسته ا یبرا

 طلبد.  یرا م یهفتاد من یمثنو کيمقال نگنجد و خود 

تنومند و بارور  یگذرد، آن نهال نوپا  به درخت یم یانقالب اسالم یروزيسال که از پ 09پس از  نکيا 

و وطن  انتيجز خ یزيچ یرجو یستيهمان فرقه ترور ايخلق  نياز مجاهد یمبدل شده و نسل امروز

 داند.  ینم یفروش

 زدی -سعادت  نیحس
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 سال پس از انقالب 41 –بدون نقاب  یفرقه رجو

                                                11بهمن  - سيپار – ینظر منصور

فراوانش پر است از  یها يیبايز نيکه در ع يیايروبروست، دن یفراوان یها یدگيچيامروز با پ یايدن

 یشوند که مات و مبهوت م یم دهياوقات آنقدر خوب و بد در هم تن یبعض ،یدوز و کلک و حقه باز

گام  کي ادانيتبهکاران و ش شهياست که هم نيا تيکه باألخره کدام درست است و کدام غلط. واقع ميشو

ً ا نيجلوتر هستند، ا تبهکاران به  یتکنولوژ شرفتيکه با پ نيضرورت کار تبهکاران است خصوصا

وسط  نيندارند ا قيبه سر نخ حقا یچندان یکه دسترس یو متأسفانه مردم عاد نديجو یاز آن بهره م یخوب

 افتند. یو تبهکاران م ادانيخورند و به دام ش یم بيفر

فراوان است و اگر به صفحه اخبار و حوادث مراجعه  ارياقتصاد بس یايو کلک در دنو دوز  یباز حقه

همان دزدان مال و اموال مردم  اي یتبهکاران اقتصاد ديجد یروزانه با ده ها مورد از شگردها ميکن

است و  برانقابل ج یاقتصاد یها انيچرا که ز ست،ين نجايو بزرگ ا یمشکل اصل یول ميشو یمواجه م

 یاسيشود که ما با تبهکاران س یو مهم م یجد یکرد اما مشکل از زمان ميتوان در پروسه آن را ترم یم

خلق  نيروند. سازمان مجاهد یمردم را نشانه م زيکه همه چ یتبهکاران م،يشو یمواجه م کيدئولوژيو ا

 نيتا به امروز مهم تر شيدايپ نکه از زما یآن هاست. سازمان نيو خطرناک تر نياز مهم تر یکي رانيا

 یسازمان در زمان حکومت سلطنت نيا یها یکار اهيبوده است. از س رانيکارش ضربه به منافع مردم ا

 یم رانيانقالب ا یروزيسازمان پس از پ نيا یها یهر چند کوچک به تبهکار یگذرم و فقط اشاره ا یم

 .ميانداز
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پس از  یکيسازمان ها و گروه ها  د،يرس یروزيبه پ رانيکه انقالب ا یزمان 9911بهمن ماه سال   در

مردم  گريد يیاز سو ،یمذهب اناتيجر اي یستيمارکس اناتيکردند اعم از جر یاعالم وجود م یگريد

ً و به صورت بن رانيا ً جوانان  اناتيجر نيبه ا یاشراف چيه یادياساسا تشنه  کهنداشتند، خصوصا

کرد تا بتوانند  یگروه ها کمک م نيبه ا زيموجود ن یاسيباز س یشده بودند. فضا یاسيموضوعات س

 نيا غاتيرا جذب خود کنند. هر چقدر شعارها و تبل یو اجتماع یاسيجوان و تشنه معلومات س یروين

ً زما یجوانان را شکار م نياز ا شتريشد ب یتر م بندهيگروه ها فر که شعارها در  ینکردند، خصوصا

 کيخلق با  نيبود که سازمان مجاهد نيچن نيشد. ا یمطرح م یو حکومت عدل عل یقالب عدالت و آزاد

را به  رانيقالب کرد و چند نسل از مردم ا یانقالب یرويخود را به عنوان ن یستيو ترور اهيس ی نهيشيپ

 یبکاريفر نيا یشاهد پس لرزه ها نسال همچنا 09امروز پس از   یکه حت یقربانگاه کشاند، قربانگاه

 .  ميرگ هستبز

 

 یرا سرم یو عدالت و حکومت عدل عل یخلق شعار آزاد نيسازمان مجاهد یوقت شيچهل و دو سال پ 

خورده شان  بيفر انيقربان یبرسند که به خانواده ها يیکرد که همان ها به جا یفکرش را نم یداد کس

( شعار عدالت و انيجر ني)رهبر ا یمسعود رجو یوقت شياجازه مالقات ندهند. چهل و دو سال پ

لعن  نيدانست که در مغز ا یمنظورش را نم یداد کس یهوادارانش سرم انيرا در م یحکومت عدل عل

ما ثمره  یرو شيچهل و دو سال از آن روزها گذشته و در پ نکيگذرد. ا یچه م خيتار یشده  نيو نفر

خانواده  ارو هفده هز یآشکار است، هزاران خانواده آواره شده، هزاران هزار قربان یمسعود رجو ی

صدا شده مادران  یفرزندانشان و صدها آه ب داريشده، هزاران اشک و آه پدران و مادران در شوق د ميتي

 .ننديجهان فرو بستند و فرزندانشان را نگذاشتند بب نيکه چشم از ا یو پدران

نقطه روشن و  چيخلق ه نيو به طور خاص چهل و دو ساله سازمان مجاهد انيجر نيا شيدايپروسه پ در

شده است.  دهيتن سميو شارالتان یسازمان به تبهکار نيا یوجود ندارد. تمام نقاط و سرفصل ها یپاک

 خيتار یگواه بهاست.  دهيرا از هم در یانسان یپا گذاشته و تمام مرزها ريرا ز زيکه  همه چ یسازمان

نرسانده  بيآس رانياندازه به کشور و مردم ا نيبد یسازمان ايو  انيجر چيتا به امروز ه نيزم رانيا

 است.
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روشن است که سازمان  نهييگذرد، نقاب ها به کنار رفته و مثل آ یو دو سال از آن سال ها م چهل

 یست. رهبر سازمان بخطرناک شده ا یبه فرقه ا ليبوده و سپس تبد يیايماف التيتشک کيخلق  نيمجاهد

از  رانيا انکه دشمن ديينخواهد پا یريکشند اما د یبه دوش م رانيمزار است و الشه اش را دشمنان ا

 . ديفرا خواهد رس یروز نيشک چن یشوند، ب یالشه خسته م نيا یبارکش

به  رانيا خيدر تار زيچ چيه دينبا است. یآموزد مبارزه با فراموش یتجربه چهل و دو ساله به ما م آنچه

 اناتيمواجهه با فرقه ها و جر یگذشته اگرچه سخت است اما الزمه  یسپرده شود. بازخوان یفراموش

ذشتگان گ ونآگاه ساخت تا همچ ینسل جوان امروز را با روشنگر دياست. با یهنيو ضد م یضد مل

به است.  ادانيرمز و راز مبارزه با کالهبرداران و ش ،یآگاه. افتندينخورند و به چاه باطل آن ها ن بيفر

شکوه مند  ريرا در مس رانيبتوانند کشور و مردم ا یبا دانش و آگاه نيزم رانيکه جوانان ا نيا ديام

 .مينباش یفرقه رجو نهمچو یخطرناک یشاهد ظهور فرقه ها گرياستوار سازند و د شيخو

 

 (یدر فرقه رجو ري)عضو اس افشار ثمیم یآقا

 لهيسران و عوامل ح یها بيفر ريتحت تأث ی"پسرم در جوان: ديگو یم ثميسهراب افشار پدر م یآقا

سخت  طيآن ها درآمد و متأسفانه فرزندم هم اکنون با شرا یو جسم یبه اسارت ذهن یگر باند رجو

 کند. یرا تجربه م یسخت یزندگ ،یصفتان رجو ويتحت سلطه د

 یرجو یاو را در حصارها ب،يدستم بود و متأسفانه سران فرقه با اغفال و فر یعصا رانيدر ا ثميم

ً يمشتاق هستم تا او سر اريگرفتار نموده اند و بس دستم  یبه خانه برگردد و همچون گذشته عصا عا

 وعياز ش یريشگيو هر گونه پ یفاصله گذار تيسران فرقه نسبت به رعا یتيمسئول یب ليدل به باشد.

 " کرونا نگران هستم.

 استان زنجان

 

 آقای سهراب افشار
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 خانواده در سلایر تلویزیونی خانه امن

 11دی  3آبان تا  93قسمتی که از  13« خانه امن»در يک نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شد، 

درصد از  33روی آنتن شبکه يک سيمای جمهوری اسالمی رفت، در مدت پخش توانست رضايت 

 کسب کند.« زياد»بينندگان را در حد 

اين سلایر با محوريت داعش و توطئه های ايجاد نا امنی در داخل کشور ساخته شده است. سلایر خانهٔ 

ای تلويزيونی در ژانر سياسی و امنيتی، به تهيه کنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی   امن مجموعه

 می باشد. نژاد است. طراح و مشاور پروژه مرتضی اصفهانی احمد معظمی و نويسندگی حسين تراب 

گانه   های موفق سارق روح و ترور خاموش، خانه امن سومين و آخرين مجموعه از سه پس از مجموعه

  سياسی ابوالفضل صفری و احمد معظمی و مرتضی اصفهانی است که با محوريت پرونده –ی امنيتی 

های  عاليت های اخير ايران از جمله اهداف تشکيل داعش و ف های امنيتی که مسائل مختلف سال 

 است.  گيرد، ساخته شده در خاک ايران را در برمی   تروريستی آن

صفری در خصوص اين سلایر تلويزيونی گفت: "اين سلایر تلويزيونی که امنيتی و جاسوسی است به 

ای به اين گروه  های مالی منطقه   تهديدات داعش و چگونگی طراحی کشورهای عربی و کمک

خط اصلی داستان سناريوی آمريکا برای ناامن کردن خانه ی امن ما است. همان پردازد.  تروريستی می 

اند  عربی که در حقيقت برای برهم زدن امنيت خانه ی ما در دستور کارشان قرار داده  –طرح آمريکايی 

 شان بوده است." و شيطانی   شوم  و جزو اهداف

امنيتی است که اليه هايی از  - ده جاسوسیمجموعه خانه امـن روايتی جذاب و پر هيجان از يک پرون

عمليات پيچيده مقابله با فرقه تروريستی داعش را روايت می کند. فرقه تروريستی مجاهدين خلق و 

موضوعات جرائم اقتصادی و پولشويی و همچنين فساد داخلی نيز در متن اين سلایر روايت می شوند. 

يران با تعداد بسيار باالی بازيگران و لوکيشن های متعدد اين سلایر در چندين کشور و در نقاط مختلف ا

 ساخته شده که در نوع خود کيفيت جديدی را ارائه می دهد.



                                        9911سال                                                                                           011شماره  -انجمن نجات 

  
22  

  

 

های مخرب رفته بودند و در  عوامل ساخت اين سلایر که پيش از اين با "سارق روح" به سراغ فرقه 

در "خانه امـن" روی موضوعات  مباحث مافيايی مواد مخدر را افشا کرده بودند، حاال« ترور خاموش»

جاسوسی و امنيتی دست گذاشته اند و به تهديدات داعش و چگونگی طراحی کشورهای غربی و عربی و 

 پردازند. ای به اين گروه تروريستی می   های مالی منطقه  کمک

 پیام سلایر تلویزیونی "خانه امن" برای خانواده ها

منيتی تهيه شده اما مباحث اجتماعی نهفته در متن آن به مراتب ا –هرچند اين سلایر در ژانر اطالعاتی 

قوی تر و قابل تأمل تر است. اين سلایر اگرچه بر اساس يک داستان و سناريوی خيالی طراحی شده اما 

هرگز از حقيقت فاصله نگرفته و به بيان واقعيات مختلف و متعدد موجود در جامعه امروز ما می 

 پردازد.

ناصر و دخترشان سارا يک ملودرام تکان دهنده است که به اشکال مختلف در خصوص  سرنوشت يلدا و

اعضای سازمان مجاهدين خلق يا همان فرقه تروريستی رجوی اتفاق افتاده و تکرار شده است. آشنايی با 

ً خانواده ها در قبال جوانان و  فرقه های مخرب کنترل ذهن يک ضرورت برای آحاد ملت و خصوصا

 ان است.دانشجوي

سؤاالتی که در متن داستان اين سلایر مطرح شده و پاسخ داده می شوند فوق العاده حياتی هستند. چگونه 

را راه رستگاری می داند؟ چگونه  يک جوان ايرانی شيعه، عضو فرقه تروريستی داعش می شود و آن

از افراد عادی بی گناه را يک فرد با استفاده از شگردهای کنترل ذهن روانی مجاب می گردد تا انبوهی 

به قتل برساند که ممکن است عزيزان خودش هم در ميان آن ها باشند و اتفاقاً آن را مطابق با دستور خدا 

می پندارد؟ فرقه های مخرب کنترل ذهن چگونه جوانان را اغفال می کنند و روح و ضمير آنان را به 

هی دارند و چه نقشی را بايد ايفا نمايند؟ چگونه در سرقت می برند و خانواده ها در اين ميان چه جايگا

فرقه های مخرب همچون فرقه رجوی همسران به اجبار از يکديگر جدا می گردند و فرزندانشان به 

مکان های نامعلوم فرستاده می شوند و زنان عقيم می گردند و همه اين ها به حساب فداکاری برای خلق 

 سان ها به ربات يا به قول فرقه ها "عنصر" تبديل می شوند.گذاشته می شود، و کالً چگونه ان
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 دانشمندان حوزه ی آسيب های اجتماعی، کنترل ذهن مخرب فرقه ای را تهديد اصلی هزاره سوم نام نهاده

و آن را چالشی پيش روی جامعه، حتی خطرناک تر از اعتياد، شناخته اند. هنوز جامعه ی ما به خوبی 

درک نکرده است که فرقه ها چه باليی بر سر انسان ها و خصوصاً جوانان تحصيل کرده می آورند که 

 سلایر "خانه امن" تالش نموده تا اين آگاهی را تا حد ممکن انتقال دهد.

"مارگارت تالر سينگر" در کتاب "فرقه ها در ميان ما" به نقش مخرب فرقه ها و کنترل ذهن خانم دکتر 

فرقه ها نمی توانند همه کس را جذب نمايند و مخرب فرقه ای در اجتماع پرداخته و تأکيد می کند که 

جذب و حفظ همچنين نمی توانند هرکس که جذب نموده اند را هميشه حفظ کنند اما به حد کافی افرادی را 

 و کنترل می کنند که به تهديد و خطری جدی برای جامعه تبديل شوند.

"استيون حسن" در کتاب "گسستن بندها" قوام و دوام "خانواده" را دژ مستحکم پايداری در برابر آسيب 

های اجتماعی، از جمله پرهيز از اغوای فرقه های مخرب کنترل ذهن، برای مصون نگاه داشتن جوانان 

 داند و نقش خطيری برای والدين در اين خصوص قائل است.می 

مشاهده دقيق اين سلایر را که در سايت های بسياری قابل مشاهده و دانلود می باشد به همه مربيان، 

معلمان، متوليان مؤسسات آموزشی، کارشناسان علوم تربيتی، استادان، جامعه شناسان، روحانيون، 

 ً  والدين و خانواده ها توصيه می کنم. جوانان، دانشجويان، و خصوصا

 ابراهیم خدابنده
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 مجاهدین عصای  دست مرا گرفتند!

 

 )اسير در فرقه رجوی( می گويد: حمید رضا نوریپدر  نوری… آقای شمس ا 

سياسی نبود يک فرد عادی پسرم در زمان جنگ برای دفاع از وطنش به خدمت سربازی رفت. پسر من 

جامعه بود! پسرم را چندين سال است از من ربوده اند و مرا در حسرت پسرم گذاشته اند. مدتی قبل مادر 

ديدن حميد رضا رفت. چقدر دوست داشت حميد  حميد رضا به رحمت خدا رفت. همسرم حسرت به دل  

 را ببيند و هميشه ياد او بود. 

درد دل پدرت به دستت رسيد با من تماس بگير، مرا حسرت به دل نگذار  می خواهم به پسرم بگويم اگر

من هميشه چشم انتظار تو … حميد رضا کمی با خودت فکر کن خودت را بيش از اين نابود نکن …. 

 هستم. 

 

 مادر چشم انتظار در حسرت دیدن فرزند از دنیا رفت.

 اراک
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 نیحال و روز نزار منافق

 

 انتیو خ تیکشور به آن کشور؛ پاداش جنا نیاز ا یآوارگ

 

شان  به فرانسه و سپس اخراج رانياز ا در طول سه دهه گذشته پس از فرار نيمنافق یستيترو گروهک

مورد  رانيدشمنان ملت ا یشب باز مهيبه عنوان عروسک خ یشان به آلبان به عراق و دوباره اخراج

 شده اند. یدچار ذلت ابد استفاده قرار گرفته و

 

 

 وکيل حقوقی دونالد ترامپ مشاور و مريم رجوی در کنار رودی جوليانی

 

 نياز آن است که ا یحاک نيمنافق یستيهمان گروهک ترور ايخلق  نيسازمان مجاهد ليبه تشک ینگاه

دوران اوج اختناق  شود،  یسازمان شناخته م نيا ليکه سال تشک 99۱۱نشد. سال  جاديگروهک در خأل ا

 یخرداد است. حکومت پهلو 9۸ اميو کشتار ق 99۱9سال  عيوس یها  بعد از سرکوب ،یمحمد رضا پهلو

توانسته بود در ظاهر خود را از مخالفت  ۱3دهه  يیابتدا یها  در سال زهيسرن یريبا کشتار و به کارگ

 نجات دهد. یمردم

به  تيدر نها زين 93دهه  یو ابتدا 93دهه  یدر انتها یمردم یها فرار از مخالفت  یکه برا چنان

 کيشده توسط  جادياختناق ا یفضا ديآن زمان را با یرو فضا نيمتوسل شده بود. از ا 9999 یکودتا

 دانست. سيو انگل کايحکومت وابسته به آمر
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ً يرضا حق محمد  تيبا حما زين 9993بر سر کار آمدن در سال  یبود و برا کايو آمر سيوابسته به انگل قتا

ساواک در  ليو تشک 99بود، اما چهره خشن و سرکوبگر او بعد از سال  دهيپدرش رس ینيها به جانش  آن

 بود. درآمده شيبه نما شتريو ب شتريب ۱9و  ۱9 یها سال  یمردم یها  اميو سرکوب ق 9۸سال 

 یستیگروهک ترور کی یآوارگ شروع

 نيسازمان منافق ،يیاروپا یکشورها گريد رشيو پس از فشار دولت فرانسه و عدم پذ 99۱۸سال  در

بود از  رانيجنگ با ا ريکه در آن زمان درگ نيبه بغداد منتقل کرد. صدام حس سيمقر خود را از پار

 یلومتريدر هشتاد ک یسازمان در قرارگاه نيا یاعضا یاستقبال کرد و قرار شد تمام یمسعود رجو

 مستقر شوند. الهيدر استان د رانيمرز ا

 یميشد که در حمله به خانه ت ینامگذار یهمسر اول مسعود رجو ،یعياشرف رب اديقرارگاه به  نيا

 گرينفر د ستياز ب شينفر دوم سازمان و ب ،یابانيخ یبه همراه موس 99۱3بهمن 91در  نيسازمان منافق

بعث به  ميمشخص با رژ یها  در برنامه زيبعد از ورود به عراق ن بالفاصله ها روين نيکشته شده بود. ا

خود را در عراق  ینظام یها  گاهيها پا . آن دنديرس رانيا ینظام جمهور یدر خصوص برانداز یتوافقات

 کردند. تيبعث فعال ميمختلف با رژ یها در بخش  نيبرپا کردند. منافق

 نیخفت منافق تداوم

 انيشد و بارها م ليتبد کايدولت عراق و آمر یبرا یاشرف به معضل گاهياز سقوط صدام، پا پس

از آن  نيمنافق یروهايو سازمان ملل بر سر حفاظت اشرف و خروج ن نيها، منافق  یها، عراق  يیکايآمر

 هيژانو ولبود و از ا يیکايآمر یروهاياشرف با ن گاهيحفاظت از پا 9333مذاکره شد. تا اواخر سال 

اشرف را به  گاهيکنترل پا يیکايآمر یروهايکه ن یسپرده شد. از زمان یعراق یروهايبه ن 9331

که در عراق انجام داده بودند مورد تهاجم مردم و  یاتيدر مقابل جنا نيسپردند، منافق یعراق یروهاين

 دولت عراق قرار گرفتند.

 9399سال  انياشرف تا پا گاهياز پا نيمنافق هيها بود که دولت عراق خواهان تخل  یريدرگ نياز ا پس

 ميو ن کيدوره  کيعقب افتاد. پس از آن و در  9399 ليتا آور خيتار نيا یالملل  نيب یشد، اما با فشارها

کردند. در  هيرا تخل رفقرارگاه اش نيسازمان منافق ینفر از اعضا 9133ساله و به مرور، در حدود 

 اند. منتقل شده  یسازمان به کشورآلبان نيا یاعضا نيا یانينفر پا ۱33اعالم شد که  9919سال 

 پرچم کشور سوم ریدر ز ذلت

در  یبا استفاده از تجربه قبل کا،يآمر یها  تيبا وجود حما یدر آلبان نيمنافق یستياکنون گروهک ترور هم

مختلف هستند تا در  یها  خود در حوزه  یتبهکار یبرا تياول در حال فعال یعراق از همان روزها

 بخشند. ميرا تحک يیکشور اروپا نيخود در ا تيموقع تينها
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ها   کشور تحت فشار رسانه نيدولت ا ،یفرقه در آلبان نيحال حاضر، با گذشت چند سال از حضور ا در

 یکشور آلبان رياظهار نظر وز زين یاقدام واکنش نيشده و کم تر يیمجبور به پاسخگو یو مطالبات عموم

در  یاسيس تيو نه فعال یزندگ یگروه برا نيا»گروه هشدار داده:  نيبوده است که به ا نيقبال منافق در

 یکارها سکيبه همراه دارد. آن ها ر یخطر خاص یاند، البته ورود آن ها به آلبان  شده رفتهيپذ یآلبان

 «خشونت بار دارند.

 نیمنطقه از منافق یکشورها یاروپا و برخ کا،یآمر تیحما

ها در   آن یشاخص در ادعا یها از پارادوکس  یکي ن،ياز منافق يیکايو آمر يیاروپا یها دولت  تيحما

 یها  هزار نفر از چهره 91از  شيخود ب اتيدر طول ح نياست. گروهک منافق سميمبارزه با ترور

 را با ترور به شهادت رسانده است. رانيا یو مردم عاد یانقالب ،یاسيس

است.  رانيها در ا آن  اتيجنا نياز بزرگ تر یکيهمزمان با  سيمختلف در پار یها نشست  یبرگزار

 شيب یاسالم یحزب جمهور یدر دفتر مرکز یگذار  بمب جهي( در نتري)هفتم ت 9139ژوئن سال  93در 

 .دنديبه شهادت رس هيقوه قضائ سيرئ یاز هفتاد نفر از جمله دکتر بهشت

گروهک  9111در سال  نتونيکل ليندارند. ب یشک چيگروه ه نيبودن ا ستيدر ترور یغرب یها  دولت

 یبهره بردار یبرا 9399قرار داد. باراک اوباما در سال  یستيترور یرا در فهرست گروه ها نيمنافق

 یستيترور یها را از فهرست گروه  نيسازمان منافق رانيگروه و فشار به ا نياز ا یو جاسوس یاسيس

 خارج کرد.

 دايمهم دست پ نيکرده است به ا یگذشته ط یدهه ها یگروهک ط نيکه ا یروند یبا بررس تينها در

هره سوخته  نيکه ا ميکن  یم بدل شده تا  رانيدشمن ملت ا یکشورها یبرا یا به اصطالح گروهک به م 

جهت  اريبس نهيداده و با صرف هز یکشور ثالث سکونت اجبار کي یا  در رحم اجاره یهر چند سال

 یالملل  نيخود در مجامع ب یا  رسانه یشب باز مهيشان، آنان را به عنوان عروسک خ  یحفظ و نگهدار

با مشت  زيبرند، که هر بار ن  یخود فروم يیاستفاده کرده و سپس دوباره آنان را به الک و غار تنها

 شوند.  یمواجه م رانيمحکم مردم ا

 (یاسی)کارشناس مسائل س یفارس؛ محمدحسن دهقان یخبرگزار
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 باشم. ینگران فرزندم م

 

 (یفرقه رجو ری)اس یمادر چشم انتظار رسول مهدلو ترکمان اینساء همت ن خانم

خلق با ترفند و  نيباشد که توسط عوامل سازمان مجاهد یم یاز جمله افراد یرسول مهدلو ترکمان یآقا

گرفتار  یاسيمعصومه ق. رسول و همسرش دياشرف منتقل گرد یربوده شد و به قلعه الموت لهيح

 یکشورهايکی از در  ستنيو ز یخانوادگ نيريش یشدند و زندگ یغلط و پوچ فرقه رجو یدئولوژيا

 شد. یمنته یدر فرقه رجو یرسول بود به گرفتار یکه آرزو يیاروپا

فراوان با  یدهايانتخاب نموده و با ام یزندگ یبرا اريرسول که دختر خاله اش معصومه را با عشق بس 

جدا از هم  نکيداد و ا کيدئولوژيفرقه همسرش را طالق ا یاو ازدواج کرده بود، تحت القائات سرکرده 

 کنند.  یم یزندگ

به سازمان منتقل  یخارج یکشورها کيخلق، رسول به ترکمن مشهور است. او از  نيسازمان مجاهد در

 کند. یخوب صحبت م یليخرا  يیايتاليشده و زبان ا

او را بشنوند و  یخانواده اش هنوز نتوانسته اند صدا ،یدهه از اسارت رسول در فرقه رجو 0با گذشت  

جهان رخت  نيدر فراق فرزند از ا ،یاز او داشته باشند. پدر رسول پس از سال ها چشم انتظار یخبر

نوشته  امهبهداشت ن یباشد و به سازمان جهان یرسول م یو روح یجسم تيبربست. مادر نگران وضع

،  91 – ديکوو  روسيو یريهمه گ یبحران یدر روزها ؛یالملل نيب نيو درخواست کرده براساس قوان

 تيخلق انجام دهد و مادر را از وضع نياز اردوگاه مجاهد یشتريب یدهايبهداشت بازد یسازمان جهان

 .نديرسول مطلع نما

 گلستان استان
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 یدر آلبان یداربرده 

 

 

  

 یبه خدمت سرباز93/93/99۱۱ خيساکن بندرعباس در تار 99۱1متولد  ییمنصور براهو نجانبيا

لشکرک تهران بودم. پس از آن به جبهه جنگ در صالح آباد  3۱را در پادگان  یاعزام شدم. دوره آموزش

ما انجام  هيعل اتيبا کمک ارتش صدام عمل نيماه در جبهه بودم که فرقه مجاهد کيمهران اعزام شدم، 

شدم. بعد ما را به اردوگاه فرقه در کرکوک منتقل کردند. بعد  ري)چهل چراغ( اس اتيداد و من در آن عمل

 دانيفروغ جاو اتيشد. من در عمل ديآزاد خواه ديشرکت کن اتيبه ما ابالغ شد اگر در عمل یاز مدت

 رانيبه ا یبرگردد تعداد رانيتواند به ا یخواهد م یهر که م ابالغ شد اتيشرکت کردم. بعد از عمل

 يیاعالم جدا نيمجاهد یهمزمان با اعالم انقالب درون99۱3کردم. سال  یوستگيمن اعالم پ یبرگشتند ول

 اعزام کردند . هياردن به ترک قيبودن، مرا از طر  نهيماه در قرنط کيکردم، بعد از 

اگر در  رايز ديبه عراق برگرد ديتوان یم ديخواه یبه ما ابالغ شد اگر م هياز دو سال اقامت در ترک بعد

 من به عراق برگشتم.  ليدل نيکنند، به هم یشما را ترور م ديبمان هيترک

کردم  يیبار اعالم جدا کي انيسال نيبودم، در هم نيدر سازمان مجاهد 991۱تا سال  9913از سال  من

نکرد و من مجبور شدم  يیاعزام من به خارج اعتنا یفرقه از درخواست من سر باز زد و به تقاضا یول

به  یتوسط فرد وردم کيچند مورد برخورد سرکوبگرانه با من داشتند در  انيسال نيدر فرقه بمانم. در ا

که در فرقه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. چند مورد از من تعهد گرفتند  یارينام غالمرضا اسفند

 بودم . ضيکه مقصر من نبودم و مر یمخالفت نکنم در صورت
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بعد  یبار خواستار خروج از سازمان شدم. در آلبان نيچند یو اعزام به آلبان یبرتياشرف، ل یپروسه  در

ماندم و بعد  رانايدر ت یرا ترک کنم و به مدت شش روز در هتل نيفرقه مجاهد التيتوانستم تشک یاز مدت

 کردم. یمعرف ايساريخودم را به کم از آن

از من  یدر زمان گرفتن مستمر یلگرفتم و  یرا از سازمان م یمستمر 9911تا سال  991۱از سال  من

آن ها را به سازمان  یکنم و هر روز خبرها یدر رابطه با دوستانم جاسوس ديگرفتند که با  یتعهد م

دوباره با گرفتن تعهد پول  یکردند ول قيام را تعل یمخالفت من مستمر لياطالع بدهم. در چند مورد به دل

روزانه مجبور بودم که به خواسته  حتاجينبود کار و پول اجاره خانه و ما ليرا پرداخت کردند. من به دل

 یدوستانم به من کمک م قياز طر یبه من داده نشد ول یپول چيآن ها تن بدهم. در سه ماه گذشته ه یها

اجاره خانه و غذا مجبور شدم  یبرا یپول کاف شتنندا ليمدت به دل نيبکنم. در ا یه اموراتم را سپرشد ک

شب  ابانيهم در کنار خ یدر منطقه کشار و مدت رانايارتفاعات ت یماه و شش روز در غارها کيبه مدت 

 یاز مردم آلبان اميا نيکنم .در هم نيرا تأم حتاجمينداشتم که ما یپول چيمدت ه نيرا به صبح برسانم. در ا

سال خدمت  93کردند. من بعد از حدود  یو مغازه داران به من کمک م گرفتم  یم رهيو غ يیکمک غذا

که سازمان تعهد داده بود که  یماندم در صورت یم ابانيآواره و گرسنه در خ ديسازمان با نيکردن به ا

پناهندگان  یعال یايساريکه نه کار هست و نه کم یکشوردر  یکند ول یمال نيمن را تأم یطيدر هر شرا

 کند، مرا رها کرد . نيکه ما را تأم

که  يیاز آنجا نکيزد، ا  ینم یحماقت نيکرد سازمان دست به چن یم نيما را تأم ايساريکه کم یزمان تا

دهد.  یفشار قرار م ريز یمستمر قيدوستانم را از طر گريندارم من و د یپناه چيداند من ه یم

کند  یم شتال رانيمردم ا یآزاد یداند و برا یم خواهيکه خود را مدافع حقوق بشرو آزاد یسازمان

 لهيوس نيدراز بکنم .من بد یمرا در غربت رها کرد تا مجبور شوم دست به سمت مردم آلبان نينچنيا

 سازمان ندارم . نيبا ا یارتباط چيکنم و ه یخودم را اعالم م یرسم يیجدا

 یخلق در آلبان نیاز مجاهد افتگانینجات  تیسا

 

 

 یخلق در آلبان نیو روز مجاهد حال
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 کتاب عملیات نفوذ

 

 

 

خلق، به  نيدر سازمان مجاهد یمحمد توران دیطلبه شهنفوذ  خيشامل تار «نفوذ اتیعمل»کتاب 

صفحه منتشر  30در  یکاظم ديزاده توسط انتشارات شه  جانيو محسن عل اين  یمشتاق ديحم ديکوشش س

 شده است.

سابق و  یکشور شورو یعني سمياليامپر یاز دو قطب اصل یکيبا  یهمجوار ليدل مازندران به  استان

طلبانه شان قرار  ادهيز یها استيس یدر اجرا رانيهمواره مورد طمع دشمنان ا تخت،يبا پا یگيهمسا

و  یلتقاطا یها  منافع جهانخواران، انواع گروهک ديو تهد یانقالب اسالم یروزيداشته است. با پ

دست  یا  گسترده یها  تيپنهان به فعال اياستان به صورت آشکار   نيو انقالب در سطح ا نيمعارض با د

  انياز جر یاريبس تيتقو تيدهد گاه مرکز  یگروهک ها نشان م یبه عملکرد برخ یاجمال یزدند. نگاه

 استان قرار داشته است.  نيو ... در ا یستيمارکس یها

بود که باعث  یضد انقالب در جذب نسل جوان تا حد یرنگارنگ عناصر نفوذ یها  دوران، حربه آن  در

ها   گروهک یها  مقابله با توطئه یسپاه برا یروهايشد. کار ن یمذهب یها  از جوان یانحراف بعض

منافقان و  نهفت یها شهيخشکاندن ر یبرامؤثر  یو چاره ا یفکر اساس ديرو با نيدشوار شده بود. از ا

 دينفوذ طلبه شه تيدوران است و روا درباره آن « نفوذ اتيعمل»شد. کتاب   یم دهيشيضد انقالب، اند

 .رديگ  یدر بر م نيمنافق التيرا در تشک یمحمد اوران

 مهر یخبرگزار

 



                                        9911سال                                                                                           011شماره  -انجمن نجات 

  
32  

  

 

 

 در قلب اروپا یفرقه رجو یکالهبردار

 

 نيدهد، تأم  یم ليگروهک را تشک نيبخش ا نيکه بزرگتر یفرقه رجو یاجتماع - یمال گاني فهيوظ

از  هيريدر قالب مؤسسات خ یگر یاعضا با تکد یو مشغول ساز نيمنافق یها  نهياز هز یبخش

 است. يیشهروندان اروپا

 

 

ً در اروپا فعال نيمنافق یستيکسب درآمد در گروهک ترور یها از راه  یکي کنند و از   یم تيکه غالبا

 ابانيپول در خ افتيفرقه به اروپا  کار خود را آغاز کرده است، در نيورود اعضا و هواداران ا یابتدا

با نام  التيتشک نيکه در داخل ا نيمنافق تيفعال نياست. ا هيريدر قالب مؤسسات خ يیاز شهروندان اروپا

داده و با دو  ليگروهک را تشک نيا بخش نيشود، همواره بزرگتر  یشناخته م یاجتماع - یمال گاني

 کند.  یم تياعضا و هوادارن فعال یساز  و مشغول یمال یها  نهياز هز یبخش نيهدف تأم

به  یا  هيبا چاپ نشر نيها منافق  گردد؛ در آن سال  یبازم ۱3دهه  یبه ابتدا گاني نيآغاز به کار ا سابقه

فعال  یاعضا یبرا یدر اروپا، درواقع پوشش یسيبه زبان انگل «رانيا یو اجتماع ینهاد مال هينشر»نام 

که از دهه  یاما هر عضو رد،خود دا یبرا یثابت یاعضا گاني نيکردند. هر چند ا جاديا گاني نيدر ا

که از پادگان اشرف به اروپا اعزام شده است،  یهر عضو ايشده،  نيتاکنون در اروپا جذب منافق ۱3

 کند. تيفعال گاني نيمجبور است فقط در هم زين یکرده و گاه تيفعال گاني نيرا در ا یابتدا مدت

 اروپا یها  ابانيدر خ نيمنافق يیگدا

 اي یدهند. بخش اصل  یم ليرا تشک نيمنافق یاجتماع - یمال گانيدو بخش  یو بخش اجتماع یمال بخش

 ،یمعابر عموم ابان،يدارد در خ فهيداده، وظ یرا در خود جا گاني یتعداد از اعضا نيشتريکه ب یمال

ً يمستق ديقطار و مراکز خر یها  ستگاهيا دارد تا  فهيوظ زين گريکند و بخش د يیاز مردم پول گدا ما

 را فراهم کنند. یبه بخش مال یالزم و ارائه ظاهر قانون یها  پوشش جادياعم از ا یبخش مال یازهاين
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 هيريخ یها  مختلف اروپا انجمن یتا در کشورها شود  یبه عنوان نمونه تالش م یدر بخش اجتماع 

از بابت کار نداشته  یمشکل ابانيهمان اعضا و هوادارن فعال در خ اي یثبت کنند تا هم بخش مال یپوشش

با  یمال یها  ککم افتيدر یپول نقد، بازکردن شماره حساب و ارائه آن برا افتيدر یباشند و هم برا

 رو نشود. رو به  یقانون تيممنوع

 یاطالعات یها  سيسرو یمال یها  تيبا حما سهيدر مقا نيمنافق یبرا یاجتماع - یچند درآمد بخش مال هر

 یخود مدع یرونيوجهه ب یهمواره برا نياما سران منافق ست،ين یا گروهک، عدد قابل مالحظه  نياز ا

 یاجتماع - یبخش مال آمدکنند که بدون در  یگونه القا م نيهستند و هم به اعضا ا یمردم یمال یها  کمک

 خود ادامه دهد! تيتواند به فعال  یسازمان نم

 یفرقه رجو یمال تيفعال یبرا یپوشش ه؛يريخ

 «رانيحقوق بشر در ا تيانجمن تقو»در فرانکفورت، « پناهندگان یبرا هيريانجمن خ»عنوان نمونه  به

 یانجمن حقوق بشر رهاورد برا»در دوسلدورف،  «یرانيپناهندگان ا یمرکز حقوق بشر برا»در بن، 

 ديما یانجمن برا»در دورتموند و  «رانيحقوق بشر در ا یسازمان کمک برا»در آخن،  «نيمهاجر

 دهند.  یم ليدر کشور آلمان را تشک نيمنافق یپوشش یها از انجمن  یتعداد نيدر برل «ندهيآ

معتقد است که  یگروهک رجو ،یا از مناسبات مهم درون فرقه  یکيبراساس  ،یاز اهداف مال ريغ

 یها  زدن  محفل یبرا يیها صورت فرصت   نيا ريتحت فشار کار بوده و در غ ديفرقه همواره با یاعضا

. به کنند  یم جاديا التيتشک یبرا یساز  چند نفره، فکر کردن و مطالبه حق و حقوق و در کل مسأله

سازمان  یها  از بخش کي چيکه به درد ه یخود را در صورت نييرده پا یاعضا نيتر منافق  زبان ساده

 کنند.  یاعزام م ابانيبه خ يیگدا یبرا یاجتماع - یمال یها  تينخورند، با عنوان فعال

بر هم بوده است. به عنوان مثال اداره   نهيگروهک هز نيا یبرا یگاه نيمنافق یها  یکالهبردار نيا اما

ها را تحت کنترل قرار داده بود، پس از   انجمن نياز ا یکي تيها، فعال  فدرال آلمان که سال يیجنا سيپل

 نيمجاهد گاهيپا 9۸کلن  سيتوسط پل 9339در هفدهم دسامبر سال  ،یبه مدارک مسلم و قطع یابيدست

داشت:  اعالم« لوزبرت واگنر»وقت کلن،  سيپل سيقرار داد و رئ یخلق را در خاک آلمان مورد بازرس

 !«ميرا کشف کن یکالهبردار یگسترده و مخف ستميس کي ميما توانسته ا»

 فرقه نفاق در قلب اروپا یکالهبردار

از آن است که  یاطالعات موثق حاک»فدرال نوشت:  يیجنا سيفوکوس چاپ آلمان از قول پل مجله

وارد خاک آلمان کرده و  یاز خانواده شان جدا کرده، پنهان یخلق را با قصد قبل نيفرزندان افراد مجاهد

آورده شده اند  انمهد کودک وابسته به سازم یو آواره، در ساختمان ها ميتي یبه عنوان، ظاهراً، بچه ها

 «شود. زيباال وار اسيدر مق یدولت یمال یتا به حساب سازمان، کمک ها

 نيمنافق یتوسط اعضا یهمگ ،يیمختلف اروپا یدر کشورها نيمنافق یطور چند صد انجمن پوشش  نيهم

ً  یاريو بس دهيبه ثبت رس  نيا یبه کالهبردار ینام هستند تا بتوانند شکل قانون کياز آن ها صرفا

 بدهند.  يیپول از شهروندان اروپا افتيدر یگروهک برا
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ها و در مراکز   ابانيدارند هر روز در خ فهيکنند و وظ  یم تياعضا و هوادارن فعال یبخش مال در

 نيساعات صبح تا آخر نياز اول یعضو بخش مال کيبه اخذ وجه از مردم بپردازند.  یعموم تيپرجمع

با  یافتيهمه مبالغ در ديکار است و هر شب هم با نيدر شب مجبور به انجام ا ابانيخ یساعات شلوغ

 مسئول خود قرار دهد. اريدر اختها و افراد مختلف را   مبالغ از مکان کيتفک

 یم نييرا به عنوان حداقل مبلغ درآمد روزانه تع یمبلغ یحت ابان،يفعال در خ یاعضا یبرا یمال بخش

از  یسازمان بازگردند. برخ یشده به مقرها نييکمتر از مبلغ تع یرقم افتيتوانند با در  یکند و افراد نم 

تر بعد از  با سابقه  یاعضا کهاند   گفته یاجتماع - یمال تيفعال وهيش نيجدا شده در رابطه با ا یاعضا

روز را به دور از  هيشوند، بق  یشده م نييحداقل مبلغ تع افتيروز موفق به در هيکه در ساعات اول نيا

 گذرانند.  یم ابانيبه استراحت در خ یاجتماع – یخود در بخش مال نيچشم مسئول

 نيآموزش به منافق نياول ؛یگر یتکد

 یاجتماع - یدر بخش مال تيخود در اروپا را با فعال تيفعال نياول ن،يعضو تازه جذب شده در منافق هر

سؤاالت  ابان،يمردم در خ بيفر یها در مورد روش  یتئور یها کند. افراد ابتدا در کالس   یآغاز م

  . بعد از آموزشننديب  یها و ... آموزش م انتخاب سوژه  یبدهند، چگونگ ديکه با يیها  مرسوم و پاسخ

عضو با تجربه صورت گرفته و بعد از آن که فرد  کيشود و ابتدا با   یآغاز م یبخش عمل یتئور یها

 کند. تيتواند مستقالً فعال  یها را فراگرفت، م روش 

 

اعم از  یوش اول افراد محصوالتپول وجود دارد. در ر افتيو در تيفعال یبرا وهيدو ش یبخش مال در 

 اريبس یمتيبا ق هيريانجمن خ کيرا به عنوان محصول  نيبه ا هيشب یزيچ ايگل  ،یدست عيکتاب، صنا

 یم هيريامور خ فمعامله صر نيا یديکنند که عا  یگونه عنوان م نيفروشند و ا  یباالتر به شهروندان م

مثالً  ،يیها  ها و آلبوم مدل افراد با نشان دادن عکس  نيصرف است، در ا يیگدا زيشود. شکل دوم کار ن 

 نيکنند. ا  یم افتيپول در ابانيشهرها از افراد در خ هيدر حاش يیها  و پا برهنه، خانواده ريکودکان فق

ً ا ريعکس تصاو یها  آلبوم  یم یمعرف رانيا ريهستند و به عنوان مردم فق یساختگ اي ینترنتيعموما

 شوند! 
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 رديگ  یمورد استفاده قرار م ابانيدر خ یدر خالل کار مال زين یمتنوع اريبس یکالهبردار یها  کيتکن

 یاعضا نيهزار دالر اشاره کرد. همچن ۸3هزار دالر به  ۸چک از  کيرقم  رييبه تغ توان یکه مثالً م

قرار گرفته و  ريتحت تأث زانيکنند که چه م یابيرا ارز یموظفند بعد از پرزنت هر سوژه و یمال گاني

شوند و محل   یم بيتعق رند،يگ  یقرار م ريکه به شدت تحت تأث يیکمک کرده است. سوژه ها زانيچه م

قرار  یمنظم سر راه و یها  یبند  در زمان یآت یها  ها و ماه شود تا در هفته   یم يیسکونت آن ها شناسا

 .ندينما یکالهبردار یو باز هم از و رنديبگ

 یم ليسازمان را تشک یاجتماع – یمال گانياز درآمد  یفقط بخش ابان،يده از مردم در خاخذ ش یها  رقم

محل ثبت  یاز کشورها یرسم یها و با اخذ کمک  یتوسط بخش اجتماع زين یگريد یدهد، درآمدها 

 یها  او  یج  انکه  يیاز کشورها کيتر هز   قي. به عبارت دقنديآ  ینهاد به دست م مردم  یها  سازمان

 نيکه ا رديگ  یدر نظر م هيريخ یها کمک به انجمن  یبرا یا در آنجا ثبت شده، ساالنه بودجه  نيمنافق

 شوند.  یجذب م نيمنافق هيريتوسط مؤسسات ظاهراً خ زيرقم ن

 یاز کالهبردار نيمنافق يیوروي ونيليدو م درآمد

فقط در کشور آلمان  نيمنافق یو اجتماع یبخش مال 9391مجموع براساس اطالعات موجود، در سال  در

در  نياست و با توجه به اقدامات مشابه منافق یدرآمد داشته است که مبلغ قابل توجه وروي ونيليم 9

گروهک  نيا ديعا یخوب یها توان حدس زد که درآمد  یو ... م اياسپان س،يانگل ک،يفرانسه، سوئد، بلژ

 شده است.

 شترياست که البته ب رانيمبالغ کمک از داخل ا افتيدر یآن ها برا یها  تالش نينکات قابل توجه منافق از

 یها وابسته به آن ها به بهانه  یها  تيگروهک به عالوه سا نيا یا  دارد. شبکه ماهواره یشيجنبه نما

 ليمثال در حوادث س عنوانکنند. به   یدرخواست کمک م رانيمختلف با ارائه شماره حساب از مردم ا

 ليو به دست س یآور جمع  رانيرا از داخل ا یمردم یها اعالم کردند که قصد دارند کمک  نيمنافق رياخ

را  یمبالغ تيدر نها یپول ارائه دادند و حت افتيدر یبرا يیها  حساب  رو شماره نيزدگان برسانند! از ا

جذب کمک  یبرا نيمنافق تيفعالاند!  کرده  زيوار گروهک نيا یبرا یرانياعالم کردند که هموطنان ا زين

ً يتقر ،یستيفرقه ترور نياز ا رانينفرت مردم ا ليبه دل رانياز درون ا سازمان  نيا یبرا یديعا چيه  با

 هوادار دارند. رانياست که نشان دهند، در ا نيا یبرا یغاتيتبل شينما کيندارد و صرفاً 

 از اتاق مجاور! نيبه منافق یمال کمک

گروهک  نيا تيادامه فعال یبرا یمردم یها که درظاهر مطالبه کمک  نيساالنه منافق یاريهم برنامه

است. از نکات  رانيدر درون ا اريوجود هواداران بس شيدر نما نيهدف منافق نيناظر بر هم زياست ن

 نيا اشدگاناست. به گفته جد یاريجداشده در مورد برنامه هم یاعضا یبرنامه، افشاگر نيجالب در ا

 اينقاط دن رياز سا يیها  یرانيا اي رانيبه عنوان تماس از ا یاريکه در برنامه هم يیها فرقه، همه تماس 

 ويدر مجاورت استد یاز اتاق گريعضو د کي یها  است و حاصل صحبت یگردد، درواقع جعل  یپخش م

 است!
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 ست؟يچ نيمنافق یها  نهيهز یاصل منشأ

 یمال انيتوان شر  یشود را م  یحاصل م یکه درواقع از روش کالهبردار نينوع کسب درآمد منافق نيا

و  یهم وجود دارد که از راه مزدور  یاصل انيشر ،یروش درآمد نيسازمان دانست. به موازات ا یفرع

 یکشورها زا گريد یو برخ یعربستان سعود کا،يآمر رينظ رانيمتخاصم نظام ا یها  از بودجه دولت

 شود. یم نيتأم یغرب یها  مرتجع منطقه و دولت

سال حضور  9۸صدام در طول  يیحاصل از فروش نفت اهدا یمبالغ به عالوه درآمدها نيا مجموع

 یشده است، منابع مال ايمختلف دن یدر کشورها یکالن یها  یگذار  هيدر عراق که منجر به سرما نيمنافق

 قرار داده است. یستيگروهک ترور نيا اريرا در اخت يیباال

فرقه  نيبه درون ا یگروهک قرار دارد، نگاه نيا اريکه امروز در اخت يیها  درآمدها و پول نيبا چن حال

 یتصور سرکردگان را نشان م رقابليغ یمطلق اعضا و غنا یاز فقر و بدبخت یمنظره جالب ،یستيترور

 دهد. 

تفاوت در  تياز واقع یشيرکردگان خود نمااعضا با س دنيلباس پوش وهيش سهيعنوان نمونه مقا به

سازمان  یکه اعضا یاست. در حال ستيفرقه ترور نيها در ا  پول نيو استفاده از ا یزندگ تيوضع

و  انهروز یکارها یمندرس و برا اريلباس آن بس کيدارند که  اريشکل در اخت کيصرفاً دو دست لباس 

مسافرت  ،يیبايز یباشد، خرج لباس، عمل ها  یها م  نيدورب یجلو یها  شيهما ینو برا یلباس یگريد

باالتر رفته  زين ايمشهور دن یها  موارد از شاهان و شاهزاده یدر برخ یرجو ميها، ماساژ و خوراک مر 

را به خود  ابانيخ رد یگر  یدر قالب تکد نيمنافق یاز درآمد روزانه اعضا یو بخش قابل توجه

 دهد.  یاختصاص م

 و مسعود! مياز صدقه سر مر يیها  لقمه

 یبرخوردار نبوده و به گفته اعضا زين یاز حداقل امکانات رفاه یسازمان در آلبان یکه اعضا یحال در

 يیاعضا بابت هر وعده غذا یو شرمنده ساز یساز ونيبا هدف مد یا  رفتار فرقه کيجداشده، براساس 

! سرکرده ديو مسعود دار ميها را از صدقه سر مر  لقمه نيشود که ا  یکنند به آن ها گفته م  یم افتيکه در

 کند.  یم یو بپاش زندگ زيدر اوج بر نيمنافق

 ۱1مقر  یکامل پادگان اشرف و باز شدن درها هيتوان بعد از تخل  یرا م بيتفاوت عج نياز ا یا  گوشه

مقر  نياز ا یوقت یسنجاب ميمر ريجداشده نظ یمشاهده کرد. اعضا یمسعود رجو یهمان محل اختفا اي

 ن،يضد بمباران و ضد زلزله در عمق زم یها و درها ساختمان  دنيکردند، با د دنيبار د نياول یبرا

 یها  خچاليدر  یخارج یها و کالباس  سيمانده فاسد شده سوس یباق یو حت متيگران ق اريبس یها  مبلمان

 ان اشرف سخن گفتند.حضور در پادگ یها سخت خود در سال  یمقر، در مورد زندگ نيا

در پادگان اشرف  یطوالن یمدت یکه برا ديگو  یرابطه م نيدر کتاب خاطرات خود در هم یسنجاب ميمر

وعده  کيرو اعضا موظف شدند  نيروست و از ا  رو به یطور عنوان شد که سازمان با مشکل مال نيا

 کنند! نيتأم رکيخودرو در پادگان به نام پن یاهيروزانه خود را از گ یاز غذا
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 یپارچه که در گرما یا تکه  یبرا یعنوان نمود که گاه ديجداشده به نام سع یاز اعضا یکي نيهمچن

 م،يکرد  یو ... استفاده م سيبان و پارچه خ  هياز آن به عنوان سا یعراق و هنگام نگهبان یها  ابانيب

 یطور عنوان م نياتا به دست ما برسد و  ميماند  یروز بعد از درخواست منتظر م 9۸در حدود  یزيچ

 یازهاين یحت ميتوان  یو مشکالت مربوط به واردات کاال به عراق نم یمشکالت مال ليشد که به دل 

 .ميرا برآورده کن یضرور

 چگونه است؟ یدر آلبان نيمنافق یزندگ تيوضع

روزانه، اعم از غذا، لباس، لوازم  حتاجيما نيتر  نيياعضا در پا یزندگ طيشرا زين یدر آلبان امروز

مسأله  نيجداشده ناظر بر هم یاعضا یها  یاز نقاط مشترک افشاگر یکيو ... قرار دارد.  یبهداشت

و  یالتيتشک رساختا لياعضا به دل نيا تياست. اکثر یفرسا در فرقه رجو سخت و طاقت  اريبس یزندگ

سران با اعضا وجود دارد و بعد از فرار  یدر نوع زندگ يیها تفاوت  نيدانند که چن  ینم نيمنافق یا  فرقه

 تکاريمطامع و لذات سرکرده جنا یخود را برا یشوند که عمر و زندگ  یگروهک تازه متوجه م نياز ا

 فارس یخبرگزار                                                                    فرقه صرف کرده است. نيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 هستند. یبر گردن رجو یها، طناب دار خانواده

 

عراق بود نامه  ريکه اس 9931به اسارت صدام درآمد. تا سال  9939در سال  یثابت رستم یمهد محمد

از او به خانواده  ینامه ا ،یرجو یبعد از اسارتش در فرقه  یول ديرس یبه دست خانواده م شيها

 .  دينرس

قدرت راه رفتن ندارد.  گريشکسته و چشمانش کم نور شده و د یو انتظار محمد مهد یپدر از دور کمر

را در بغل  یمحمد مهد یشکسته شده و چشمانش کم نور شده، همواره عکس قاب گرفته  اريمادر هم بس

 .رنديآغوش بگ دررا  زشانيهستند تا عز یو در انتظار روز ستندين ديبوسد. پدر و مادر ناام یگرفته و م

 

 یثابت رستم نیحس ی: آقابرادری       رستم یشهربانو فرح هی: حاجمادری        ثابت رستم رهللای: حاج خپدر

 شهر رستم کال – مازندران
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 ترور شد. نیدست منافق  که به یآموز  دانش

 

 کيدر  یآباد نوش  یزهرا دهقان دیشه

از « آباد  نوش» یدر روستا 9901 نيفرورد

توابع شهرستان کاشان به دنيا آمد. او در هفت 

در زادگاه خود به مدرسه رفت و تا دوم  یسالگ

داد.  ليادامه تحص یاضيدر رشته ر رستانيدب

 ،یآباد  نوش یحسن دهقان دیشهبرادرش 

 یبرا زيو زهرا ن بودکاشان  يیکارمند اداره دارا

  یم یدر منزل او در کاشان زندگ ليادامه تحص

 کرد.

به همراه  ی، زهرا دهقان9931مرداد ماه  اواخر

حرم حضرت معصومه  ارتيز یاش برا  خانواده

در روز  تي)س( به قم سفر کردند که در نها

، او به همراه 9931و پنجم مرداد ماه   ستيب

  ات تروريستي بمبعملي انيبرادرش در جر

 .دنديدر شهر قم به شهادت رس نيمنافق یگذار

 : دیگو یزهرا م مادر

در  ی"زهرا فرزند آخرم بود و از همان کودک

  یشرکت م یطور جد  به یو قرآن یجلسات مذهب

مند بود تا  محجوب بود و عالقه  یکرد. دختر

 یروزيکشور و پ یاسيدر مسائل س یسهم

 شيب یکه نوجوان  یانقالب داشته باشد. هنگام

جنگ با  یها  نبود و برادر بزرگترش در جبهه

خطاب  یا در نامه  د،يجنگ  یم یمتجاوزان بعث

کاش من هم پسر بودم   یبرادر! ا»به او نوشت:

رفتم. خوشا به حال تو که   یو با تو به جبهه م

 یا  رهيو هم ذخ یکن  یهم در راه خدا جهاد م

 .«یکن یآخرت خود اندوخته م یابر

وقت برادرش را به اسم کوچک صدا   چيه زهرا

 یاو را داداش صدا م یزد. از همان کودک  ینم

به برادرش، حسن داشت.  یزد و عالقه خاص 

وابسته بود. در جبهه  یليبرادرش هم به او خ

 ینوشت و مشوق خوب  ینامه م شيمرتب برا

 زهرا بود. یبرا

 یشهادت بود و از همه م شهيزهرا هم یآرزو

شهادتش دعا کنند. آخر هم به  یخواست که برا 

قربان سال  ديکه در ع يیآرزو د،يرس شيآرزو

 برآورده شد." 9931

خواهر زهرا در مورد  ،یمعصومه دهقان خانم

 : دیگو  یروز حادثه م

 ديسع ديو پنجم مرداد ماه و مصادف با ع  ستي"ب

را جمع  مان ليقربان بود. آن روز قرار بود وسا

و  ميرا انجام ده ارتمانيز نيآخر م،يو جور کن

. برادرم به طرف مياصفهان حرکت کن یبه سو

خواهرم  «؟یدار نهيآ یآبج»زهرا رفت و گفت: 

شانه کوچک به او داد.  کياش را با   یبيج نهيآ

عطر به  یرا شانه زد، کم شيموها ادرمبر

که بر لب داشت،  يیبايو با تبسم ز خودش زد

 یبه سو یهمگ« خب وضو هم که دارم.»گفت:  

حرم  کي. داخل بازار، نزدميحرم حرکت کرد

« ام. مامان تشنه »ام گفت:  که خواهرزاده  ميبود

تا به او آب بدهند، در  ستادنديخواهر و برادرم ا

بلند شد و در  یبيانفجار مه یصدا نيح نيهم

. ختيرا به هم ر زيچشم بر هم زدن، همه چ کي

و تار شد. آتش و دود اطرفم   رهيت ميبرا زيهمه چ

نبود. هر کدام به  دايپ یزيرا گرفته بود و چ
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 ني. همه هراسان به اميپرتاب شد یا  گوشه

 یو همهمه م دنديدو یطرف و آن طرف م

. دميام را ند  نوادهاز افراد خا کي  چيکردند. ه

  یاکبر به گوشم م  ر منافق و هللامرگ ب یصدا

خورد. دوباره اطرفم را نگاه کردم. انگار همه 

ام گم شده بودند. از ترس داشتم   افراد خانواده

کردم. چند بار تالش کردم که سر  پا   یسکته م

شدم، دوباره   یم زيخ  مياما هر بار که ن ستم؛يبا

کردم. در   یم هيو گر تادماف  یم نيزم یرو

دخترم »و گفت:  دينفر از راه رس کي نيح نيهم

از « نه آقا!»گفتم:  هيبا گر «؟یتو مجروح شد

 نيبلندم کرد و من را به طرف ماش نيزم یرو

 «؟یبر  یمن را کجا م»زدم و گفتم:  اديبرد. فر

 یم مارستانينگران نباش! به ب»گفت: 

زدم،   یم اديفرطور که داد و   نيهم« رسانمت. 

پدر و مادرم افتاد. خواهر و  ناگهان چشمم به

ها بودند. پدرم به طرفم   ام هم با آن  برادرزاده

بابا جون نگران نباش! تو را »و گفت:  ديدو

  یم دايرا پ هيبرند. من هم بق  یم مارستانيب

 « کنم.

کردم. راننده گفت:   یم یتاب  یراه مدام ب نيب

مادر و  ؟یکن  یم یتاب  یقدر ب  نيدخترم چرا ا»

کرد به دو نفر  یا اشاره « پدرت در راه هستند.

  بودند تا من مراعات آن نيکه داخل ماش یگريد

بود. او  ینفرشان پسر جوان کيها را بکنم. 

 اديز یجلو بود و به خاطر سوختگ یصندل یرو

 یدختر جوان یگرينمانده بود و د شيبرا یرمق

و بود. ا دهيعقب، کنار من خواب یصندل یکه رو

 هم مجروح شده بود.

 یليپر از خون شده بود. حالشان خ نيماش داخل

لحظات عمرشان  نيبود. معلوم بود که آخر ميوخ

 یبه دختر نگاه یرچشميگذرانند. ز  یرا م

که لباسش آشناست. کنجکاو شدم  دميانداختم و د

دوباره به او انداختم. متوّجه شدم  یو نگاه

زده   رتيشد. ح  یخواهرم زهرا است. باورم نم

راننده با تعجب « آقا تندتر!: »دميکش اديفر

گفتم:  هيبا گر «؟یاو را شناخت: »ديپرس

 «خواهرم است.»

باز و  یکه چشمانش را به سخت  یدر حال زهرا

به من کرد و از گوشه  یکرد، نگاه  یبسته م

 نييچشمش چند قطره اشک س ر خورد و پا

 .ختير

توقّف کرد  ني. ماشميديرس مارستانيبه ب باالخره

را باز کردند و ما را با  نيو امدادگران در ماش

که   نيبرانکارد به اورژانس انتقال دادند. قبل از ا

برانکارد بگذارند، دوباره با  یخواهرم را رو

دقّت او را نگاه کردم. چادر نداشت. حس کردم 

که چادر ندارد، ناراحت است. چادرم را  نياز ا

سرش انداختم. او را به همراه  یبرداشتم و رو

 آن پسر جوان به اتاق عمل بردند.

 یبرا ليبعد از ظهر، چند نفر از فام 9 ساعت

آمدند. ساعت مالقات که  مارستانيبه ب ادتمانيع

کردند و رفتند. به مادرم  یتمام شد، خداحافظ

مادرم « ما نماندند؟! شيکدام پ  چيچرا ه»گفتم: 

را سرگرم کند تا   من شيها  کرد با حرف یسع

 یگرفته  یدانستم که صدا  ینم یخوابم ببرد؛ ول

صبورانه  یها  و اشک ليفام یمامان و آشفتگ

خاطر از دست دادن  خواهرم، همه و همه به 

تر، غافل  خواهر و برادرم است، و از همه مهم 

برادرم  ن،يکه آن جوان سوخته داخل ماش  نياز ا

و من  ميبود نيماش کيبود. هر سه نفرمان در 

فقط خواهرم زهرا را شناختم. در آن حادثه 

و پنج نفر  دياز خانواده ما دو نفر شه ،یستيترور

که به شهادت  نيمجروح شدند. برادرم قبل از ا

 یکي یبرسد، قرار بود به جبهه اعزام شود؛ ول

تو تازه از جبهه »از دوستانش به او گفته بود: 

بگذار  ،یا  هم رفته گريبار د  و چند یا برگشته 

 شهيهم زيخواهرم ن« برم. تيبار من به جا  نيا

 شهادت داشت." یزوآر

 انيليهاب کانون
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 سازمان جهان نی"ضد زن" تر

 تا خارج کردن رحم زنان یجنس یبردگ از

 

 ،«یرجو ميمر»به نام  یزن ولگرد کي ريروزگار آن است که تصو نيبه شدت تلخ ا یاز طنزها یکي

کم  )با رکورد کشتن دست  تيبشر خيدر تار یستيترور یها« فرقه» نيتر  یاز دوزخ یکي ی  سرکرده

 یرود»و « جان بولتون»چون  یا  اجاره یاسيمزدوران س یها  تيهموطن(، به مدد حما 91333

 نيفرقه مجاهد انهيسال یدر شو یزاران دالر بابت حضور و سخنرانه ر،ي)که در چند سال اخ «یانيجول

حقوق »و  «یدموکراس» ،«یآزاد»اند.( به عنوان نماد  کرده  افتيسازمان در نياز ا سيخلق در پار

 شود. یفروخته م یغرب یها رسانه  یدر برخ« زنان

ها کتاب نوشته شده و صدها کتاب   تاکنون ده یفرقه ضد بشر نيا یها  انتيها و خ  تيابعاد جنا درباره

در دفاع از کشف  نيگاه به گاه سرکرده فرقه مجاهد یها  اميپ ان،يم نينوشته شود، اما در ا ديبا گريد

، در گوش «زنان وقحق» یدار  هيو فالن زن اغتشاشگر، و داع« انقالب ابانيخ»حجاب فالن دختر 

ً يمستق ريکم سه دهه اخ  که خود در دست یکسان مسعود و  زيو استبداد جنون آم یطعم قساوت، سفاک ما

اند، چون   دهيچش اينقاط دن ريو سا سيپار رانا،يدر بغداد، ت  نيفرقه مجاهد  یرا در مقرها یرجو ميمر

 رود.  یزشت و زننده فرو م یدشنام

ها تن از زنان به دام افتاده در فرقه   بعث عراق، ده ميرژ یفروپاش یدر پ ژهيبه و ر،ياخ یها  سال در

 نيمخوف ا یو رازها  ختهيخود گر یها  از اسارتگاه اريبس یها  یخلق، با سخت نيمجاهد یضد بشر

فرقه  رونيب یاينبرده و به گوش د رونيب یا  فرقه یزندگ هيچند ال یسازمان را هم از داخل حصارها

 اند.  رسانده
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که به زنان  يیخلق را، تا جا نيفرقه مجاهد یضد بشر یاز رفتارها يیها  رو، گوشه شيسطور پ در

تا مشخص شود سردمداران  ميکن  یم ميها ترس  یاز جهنم رجو افتگاني  يیشود، از زبان رها یمربوط م

و  یدشمن یدارند، برا یرانيزنان ا یبرا یدلسوز ی  هيدر غرب که داع« حقوق بشر»و  «یدموکراس»

 اند.  ( از در اتحاد درآمدهیضد زن )و فراتر از آن ضد بشر تکارانيبا چه جنا رانيبا ملت ا تيضد

 

 دار!  لیو سب شیو زنان ر میزنانه مر حسادت

اشرف  گاهياز پا اريبا مشقت بس شيسازمان که چند سال پ یاز فرماندهان نظام ،«یميابراه نينسر»

فرقه  ی  افتهينجات  گري)د «یفؤاد بصر»آن پرداخت، در مصاحبه با  هيعل یو به افشاگر ختيگر

 :ديگو  یاز زنان در اشرف م دنيکش یگاري( درباره بیرجو

کامالً  ندهيدر آ یها را به زندگ آن که زن  یبود که: برا نيبه زنان عضو سازمان ا یرجو یبعد انتي" خ

 یسخت و طاقت فرسا انجام م یآفتاب کارها یجلو ديکند؛ تمام زنان به طور خاص زنان جوان با دينا ام

 نيسوخته باشند. به ا تابدوست دارد که آف یبارها گفته بود که صورت زنان را وقت یرجو ميدادند. مر 

ها شکسته   شد و بر اثر فشار کار صورت  یصورت زنان به شدت آفتاب سوخته و پر از لک م لهيوس

با خودش فکر کند که من سنم  یها کامالً زشت شود و هر زن خواستند که صورت یم قتيشد. در حق  یم

اشرف بمانم  یعنيخراب شده  نيدر ا ههمان بهتر ک گريام هم سوخته و زشت شده پس د افهيو ق ستيکم ن

 .رفتيتا بپوسم چون جامعه مرا نخواهد پذ

 ريغ یو شکسته ارزش بود و اگر کس سوخته يیها  و زخم و صورت نهيپر از پ یها  زنان، دست نيب در

افراد  نيها، ا  کردن آدم ريتحق یها  اوقات در نشست یليدهد. خ  یشد که تن به کار نم  یبود گفته م نياز ا

 ."ستيبسته ن نهيشان پيها  و دست ستيدادند که چرا صورتشان سوخته ن یسؤال را م نيجواب ا ديبا
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 ،یدر فرقه رجو تيسال سابقه عضو 99با  یرهبر یعضو سابق شورا ،«یرباقريسادات م زهرا»

 :ديگو یم یجسم یها  یگاريب نيا گريد یقربان

مردان هم سخت بود، زنان را با جثه  یبرا یکه به واقع حت يیو حمل بارها ینظام نيسنگ ی" مانورها

ها و   مثال کار با تانک یکردند، برا  یو سخت م نيسنگ یمجبور به انجام کارها ماريو ب فيضع

 یريادگي هدشوار بود اما زنان مجبور ب اريبس یکه عمل ک،يدروليرهيبا دنده غ نيفوق سنگ یخودروها

 اتيعمل یبرا نينمونه در تمر یشد! برا  یمواجه م هيزد با تنب  یاز آن سر باز م یآن بودند و اگر خانم

 یها  ده شده بودند، زنان را مجبور به حمل کولهگمار یکه به عنوان مرب یمردان… آفتاب و چلچراغ و

 نياز آنان استفاده شود. همچن اتيملحمل بار در ع یکردند تا برا  یمتر م 133به طول  دنيو دو نيسنگ

، باژار BKC ،RPGچون  ینيسنگ ینارنجک انداز و موشک اندازها ربار،يزنان را مجبور به حمل ت

 کردند." یو موشک اندازها م ربارهايگونه ت نيمهمات ا نيسنگ یها  و جعبه

 حجاب! «یآزاد» یبرا یرجو میمر یدلسوز

 ، آمده است:«فردا رانيا» یبرا یرجو ميمر یا  ده ماده يیطرح کذا پنجماده  در

 یو مشارکت برابر زنان در رهبر یو اجتماع یاسيحقوق س هيکامل زنان و مردان در کل ی"ما به برابر

خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش،  یزنان ملغ هيعل ضيهرگونه اَشکال تبع. ميمعتقد یاسيس

 و اشتغال برخوردار خواهند بود." ليازدواج، طالق، تحص

کالن  یها روشن شود، که با صرف پول  تکاريزن جنا نيو وقاحت ا يیکه عمق دروغگو  نيا یبرا اما

کاسب مسلک  استمداريس یبه مشت یاسالم یجمهور «ويآلترنات»خود را به عنوان  ريتوانسته تصو

 اتيربدر اروپا بفروشد، باز صرفاً به تج یاسيو بازنشستگان و ورشکستگان س کايدر آمر خواهيجمهور

 .ميکن  یها رجوع م  یاز جهنم رجو افتگاني  يیرها

 نيمنافق هيساکن است و عل یآلبان یراناياکنون در ت  که هم نيفرقه منافق افتگاني  از نجات ،«یرستم اميپ»

 کند:  یافشا م نيرا چن نيمد نظر منافق «یآزاد» یا در مقاله  سد،ينو  یمطلب م

شد. من خودم سال   یاز مردان اعمال م شتريفرقه ب یزنان اعضا یسرکوب و اختناق رو ني" شدت ا

 ی)و قرمز برا یسبز و خاک یو روسر یفقط دو رنگ سبز و خاک یهاست که شاهد پوشش اجبار 

که فقط زنان  يیها در مکان  یسخت حت یليخ یمراسم( بوده ام. زنان مجبور به پوشش حجاب اجبار

در مورد حجاب خواهران و  یفرقه سؤال یاز اعضا یکي یهست در نشست ادميحضور داشتند، بودند. 

فرم  ،یبود که روسر نيا که به او دادند ی. )سران فرقه( تنها جوابديانتخاب آزادانه پوشش، پرس یادعا

در  یحت یروسر دنياست و زنان ملزم به پوش یبخش مل  یخلق و ارتش آزاد نيسازمان مجاهد یرسم

 که مردان حضور ندارند، هستند." يیها  مکان
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 :ديگو یبوده م یرهبر یفرقه که سابقاً عضو شورا افتهيعضو نجات  گريد ،یسنجاب میمر

از دوسانت پاشنه داشته باشد بپوشند. زنان اجازه  شيکه ب یکفش ینداشتند حت" زنان در اشرف اجازه 

زنان استفاده از لوازم  یاستفاده کنند. برا رهيت یها و رنگ  یاز مشک ريغ یرنگ یها نداشتند از جوراب 

ممنوع  یرنظاميغ گريو هر نوع امکانات د یآفتاب یها  نکيکرم ضد آفتاب ممنوع بود. ع یو حت شيآرا

در هر کجا با  یرجو ميکه مر یممنوع بود؛ درحال یفرم نظام یها  جز لباس یزنان هر لباس یبود. برا

مارک هرمس و دولچه گابانا و  یها  یو روسر یونيليو م متيگران ق یها و لباس  شيانواع و اقسام آرا

 شيکه با آرا یرهبر یشورا کيمدار  زنانو  يیطور مژگان پارسا نيشد و هم  یو شانل ظاهر م یبربر

 رفتند." یم يیکايآمر انيمالقات با نظام یبرا نيرنگ یها و لباس 

 

 

 زنان فرقه یساز میو عق یآرمان قله 

خود  یها  یها را به علت وجود احساسات و عواطف، سد راه سرکوبگر  که وجود خانواده یرجو فرقه

زن و شوهرها را در ابتدا  کيدئولوژيتحت نام انقالب ا النهيو رذ ینقشه ضد انسان کيداند بنابر   یم

فرقه  کردهزنان جدا شده را جزو اموال سر یتئور نيهم یمجبور به طالق از هم کرده و در راستا

گذر از انقالب »تحت نام  یالتيرا با دستور تشک ريرهبر فرقه صدها زن اس یعني. دينما  یمنظور م
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و در درجه بعد  یتا خود را در درجه اول از جهت ذهن دينما  یمجبور م يیبعد از جدا «ميمسعود و مر

 سرکرده فرقه قرار دهند. اريدر اخت یاز جهت جسم

فرار از چنگ  یبود که بعد از بارها تالش برا یرجو یاز زنان عضو فرقه جهنم یکي ،یسلطان بتول

 یزندگ تمام هّم و غم ،يیعد از رهااز جهنم پادگان اشرف شد. او ب یموفق به خالص تيسازمان، در نها

 یسلطان انمخلق کرده است. سخنان خ نيرهبران فرقه مجاهد اتيدرباره جنا یخود را مصروف افشاگر

 یاز منابع ذ یکيرا داشته،  یمسعود رجو یدر حرمسرا یجنس یبردگ کيکه خود تجربه تلخ و تراژ

 «یقله آرمان»بار مفهوم  نياست. او بود که اول یمنيفرقه اهر نيا یديسر تا پا پل تيدر شناخت ماه متيق

 کرد. حيرا در قاموس سازمان تشر

 گفته است: نيمورد چن نيدر ا یسلطان

 ميزنان با قبول به عق یقله برا نيدر سازمان برساند و ا «یقله آرمان»خود را به  دي" فرد انقالب کرده با

کوبد تا   یرا بر تابوت عاطفه فرد م خيم نيدر واقع آخر یعمل نيشود و چن یرحم( ثابت م یشدن )جراح

را در چهارچوب و حصار  دخو شهيهم یکامل برسد و برا یديام یبه ب ی! فرقه رجوافتهيعنصر تکامل 

 بداند." یزندان التيتشک

 حي)جمع زنان( تصر یرهبر یاز جلسات شورا یکيدر  یمسعود رجو ،یخانم سلطان یها  گفته بنابر

کردن زنان  مي( عقیرهبر ی)پزشک و عضو شورا «یبادامچ سهينف» فهيوظ نيو اول نيتر مهم کرد که 

 یها انهمشغول بود و به به یشغل ضد انسان نيسال ها به ا تکاريجنا یبادامچ سهيجوان اشرف بود و نف

 ازياز سرکرده فرقه امت یخوش خدمت نيعمل بدهند و بابت ا نيکرد تا تن به ا  یمختلف زنان را مجبور م

 گرفت."  یم

دو نفر زن  ی( و تحت سرپرستیقجر عضدانلو )رجو ميمر مينظر مستق ريفرقه ز یبرنامه ضد انسان نيا

تا  یگرفت و بنابر شهادت بتول سلطان  یانجام م« جمال یزهره بن»و  «یطهماسب یکبر» یها به نام 

گرفته  رارق یتحت عمل جراح ريو پنجاه نفر از زنان جوان اس کصديزمان حضور خودش در اسارتگاه، 

 شده اند. ميو عق

عالوه  ،یفرقه جهنم نيعضو جداشده از سازمان بود که بعد از فرار از ا گريد ،«یسادات باقر زهرا»

عمل قرار گرفتند  نيتن از زنان عضو سازمان را که تحت ا 11 یبزرگ، اسام تيجنا نيبر شرح ا

 و گفت:منتشر کرد 

خلق  نيزن عضو سازمان مجاهد 11 یکه شامل اسام یستيرا به مردم نشان دهم. ل یستي"قصد دارم ل

آنان را  یبرخ یآن ها انجام شده است. اسام یمختلف رو یها آوردن رحم با بهانه  رونياست که عمل ب

 ،یديس یحور ،یطاول بهيصفت، حب يیخدا قهي)هاجر(، صد یطهماسب یکنم. کبر  یشما قرائت م یبرا

 ،یفرح امام ،ینظام الملک ميمر ،یدولتشاه هيانس ،یطاهره زارنج ،یشهربانو سنگر ،یچرنداب یحور

 ...گريزنان د یليو خ يیاشرف تقوا ،یزاده، فاطمه همدان یقل هيانس



                                        9911سال                                                                                           011شماره  -انجمن نجات 

  
45  

  

 

 

داد و   یانجام م چارهيب یخانم ها نيا یرا برا یعمل جراح یبادامچ سهيبه نام دکتر نف یجالد پزشک

 گاهيبه پا یکه ما خانم ها و دختران را به صورت نوبت نيآورد. کما ا یم رونيآن ها را ب یرحم ها

 ميمر قي. او از طرميداشته باش داريمختلف د یدر جشن ها یخواندند تا با مسعود رجو یاشرف فرا م

 یها داد؛ از جمله حوله حمام و لباس  یبه ما م يیايسازمان هدا یرهبر یشورا یاعضا گريو د یرجو

آن  یطال که عکس مسعود رو یدست به اضافه گردنبندها نياز ا يیزهايزنانه و انواع عطرها و چ ريز

که  دينيب یگردنبندها را م نيا زا یکيانداخت و اآلن شما  یحک شده بود که خود او آن را بر گردن ما م

 یرهبر یشورا یاعضا گريبه همراه د یرجو ميمر آن حک شده است ... یرو یعکس مسعود رجو

خواستند تا در خطاب قرار  یکردند و از ما م یم قيسازمان، ما را به اظهار عشق خود به مسعود تشو

 ."ميبرند، استفاده کن یکه معموالً عاشق ها به کار م« عشقم»و  «زميعز»همچون  یدادن او از کلمات

 ییرها رقص

در  یکنفرانس« ( خلق در اروپانيانجمن زنان جدا شده از سازمان )مجاهد»، 19بهمن ماه سال  در

سازمان ارتقا  یرهبر یدر شورا تيکه تا مرتبه عضو یبروکسل برگزار کرد که در آن سه تن از زنان

 دهنده خود پرداختند. به ذکر خاطرات تکان دند،يبودند و بعد از آن بر افتهي

 یليبار به طور تفص نياول یخلق، برا نيسازمان مجاهد یرهبر یعضو سابق شورا یبتول سلطان خانم

سازمان  یا« فرقه» تيکه ماه یپرده برداشت، مراسم «يیرقص رها»به نام  یمراسم اتيياز جز

 کرد:  یآشکار م شهياز هم شيو حس تملک رهبر فرقه را بر همه اعضا ب نيمنافق

و به ما گفتند که  ميآن را برگزار کرد دعوت شد یرجو ميکه مر یا  در جلسه 9113"در زمستان سال 

باشد چرا که  زيو تم ديشما جد یها یها و روسر  همه لباس ديو با ديباش زيتا کامالً تم دياستحمام کن ديبا

 !!داجرا کر «يیرقص رها»در آن حوض  دياست و با یرهبر یشورا« حوض»جلسه،  نيا

که کنترل خودم را از دست  یداشتم به طور یبه من دست داد و ترس و دلهره و فشار روان یبيعج حالت

موضوع  نينسبت به ا ی! حس فضولست؟يچ «يیرقص رها»کردم منظور از  یدادم و از خودم سؤال م

مقر  ده، فرمان«کار  فائزه محبت»کردم تا واکنش مسئول آن موقع خودم خانم   یکردم و تالش م دايپ

 .نمياشرف، را بب گاهيرم پاچها

در مقر  یرهبر یزن شورا یاز اعضا یادي. من به همراه تعداد زديزمان موعود فرا رس باألخره

بغداد حاضر  بيدر منطقه ابوغر« زادگان عيبد» گاهيدر پا یفرمانده و رهبر کل آن زمان مسعود رجو
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 یخدماتو  یکل که مسئول امور ادار یاز کارمندان دفتر فرمانده یکيساعت انتظار  کي. بعد از ميشد

 عيحاضران توز نيب شيحوله و لوازم حمام و آرا یبسته حاو کيبود نزد ما آمد و  یرجو ميمسعود و مر

استحمام کند و  ديحاضر شده با نجايشد و گفت هر کس از شما که بدون حمام رفتن و عطر زدن در ا

 باشد. یزگيپاک تيعطر بزند و در نها

! ند؟يبب انيخواهد ما را عر  یمسعود م اي! آست؟يکارها چ نيکردم که هدف از ا  یبا خودم سؤال م من

  یاصرار م یرجو ميدر مقر مسعود و مر یعنيمکان  نيو خصوصاً در ا یهمه بر استحمام فور نيچرا ا

 ورزند؟!

خواسته آن ها صرفاً  نينکته قانع کنم که ا نيکردم خودم را به ا  یم یرفتم و سع  یخودم کلنجار م با

که همه آماده شدند به ما دستور دادند که  نياست. بعد از ا یما به رهبر یسرسپردگ زانيم شيآزما یبرا

 دياز رنگ سف دهيپوش نفرش پهن شده بود. همه سال یرو یديسف یها  . مالفهميشو «کسيا»وارد سالن 

آن  یبود که بر رو یزيآن م یرنگ هم در وسط سالن قرار داده بودند که رو به رو ديبود. دو مبل سف

طال وجود داشت  یداخل آن گردنبندها ميديکه بعداً فهم یروشن و صندوق کوچک یو شمع ها نهيقرآن و آ

 ميبه پا شد و مسعود و مر يیاهويه قهيدقچند طبقه و بزرگ قرار داشت. بعد از چند  کيک کي نيو همچن

خود را به تن داشت و جوراب  یو در واقع لباس خانگ یوارد آن سالن شدند و مسعود لباس راحت یرجو

 ميمبل نشست و مر یآراسته حاضر شد. مسعود بر رو یحجاب و با مو یب مينکرده بود و مر شيبه پا

از خانم ها به او  یکي. ستاديو در کنار او نشست. سپس بلند شد و پشت سر مسعود ا گريهم در مبل د

 یمسعود خال گريشما و همسران د یمبل را برا نيمن ا»با لبخند گفت:  مي! مر؟ینينش  یگفت چرا نم

 «"گذاشتم!

 ی  عضو پاکباخته کيبه عنوان  ،یها در ذهن بتول سلطان  سال یکه ط یريجا بود که کل تصو  نيا

رهبر و اعضا شکل  نيب کيدئولوژيو ا یمعنو ی  و رابطه ،یرهبر« مقدس» گاهيسازمان درباره جا

 مواجه شد: یا و زننده  انيعر قتيو او با حق ديگرفته بود، فروپاش

کشف  یرهبر یکه زنان عضو شورا نيشوکه شدم! و از ا« مسعود گريهمسران د»عبارت  ني"من از ا

 شدم. ريحجاب کرده اند، غافلگ

ً يدانستم که نقشه دق  یو نم ديتپ  یآن لحظات قلبم به شدت م در فکر  ست؟يآن چ یچه بود؟! و مراحل بعد قا

و  ميکه با او بست یتعهد ما به عهد زانيما به رهبرمان و م یسرسپردگ زانيکردم که قرار است م یم

 نييتع شينقشه احتماالً از پ کي. سپس در رديازدواج با او مورد محک قرار بگ یما برا یاعالم آمادگ

 ؟یآورده ا نجايخواهند؟! و چرا آن ها را به ا یها چه م نيا مي: مرديپرس ميشده مسعود از مر

...  یاجرا کن شانيخود و آن ها را برا نيجا آمده اند تا مراسم ازدواج ب  نيپاسخ داد: به ا یرجو ميمر

د خلق ! ... من بارها و بارها گفتم که همه زنان مجاهرد؟يبگ شيراه مرا در پ ديبا یمگر نگفتم که هر زن

به ما گفت: هر  ميمر پس. سستيشعار ن کياست و  یو واقع یجد یمسأله ا نيهمسران تو هستند و ا

تا مسعود خطبه عقد را بر شما بخواند  دينيمبل و در کنار مسعود بنش نيا یرو يیبه تنها دياز شما با کي

 .ديو موافقت خود در مورد ازدواج با مسعود را اعالم کن تيرضا دياز شما با کيو هر 
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 یرا باز کرد و گردنبندها زيم یخطبه عقد را خواند صندوق کوچک رو یکه مسعود رجو نياز ا بعد

 یداد و بعد از آن ما را در آغوش م یاز ما قرار م کيآورد و آن را بر گردن هر  رونيطال را از آن ب

 .ديبوس یگرفت و م

 ."ديبه بعد همسران مسعود هست نيبه ما گفت: شما از ا یرجو ميبود که مر انجيا در

  ني. استين« سلطان ميحر»مانند  یا  هيترک یخيبه اصطالح تار یها  از سلایر یکيها شرح سکانس   نيا

 03است که در دهه  ینقاب سازمان  یب تيبلکه واقع ست،ين یعثمان اي یشاهان قجر یها شرح حرمسرا

 واسطهشکل گرفت، اما به « خلق يیرها»در جهت « مبارزه»و « اسالم» ختنيبا شعار درهم آم

 ضيکرد تا به حض یها ط  دهه یرا ط یمعکوس تعال ريخود، مس یها  هيانحراف و التقاط در اساس و پا

 زکانيبه سان کن «یرهبر یشورا»فرقه سر تا پا باطل برسد که رهبر آن، با زنان عضو  کي یدوزخ

 ،یطانيمراسم ش نيدر ا رزنان حاض گريو د یجا بود که بتول سلطان  نيکند. احتماالً هم  یرفتار م یمتيغن

 یها  طالق ک،يدئولوژيها، انقالب ا آن برنامه  ی  بر سرشان رفته و همه یکه چه کاله گشاد افتنديدر

آن بود که  یزنان، برا «دنيباال کش»ردان و مثالً از م گاهيجلسات اعتراف؛ خلع رده و جا ،یاجبار

 دهد: یادامه م یخزنده محقق شود. بتول سلطان یکلمسعود بر تمام زنان فرقه، پله به پله و به ش یمونوپل

مالفه  یخود را بر رو یرهبر یو عضو شورا یميکه زنان قد دميبلند شد و د یقيموس ی"ناگهان صدا

در مقابلش  یو با دستور و یخود را درآوردند و در مقابل مسعود رجو یرنگ انداخته و لباس ها ديسف

بلند به ما گفت:  یسپس با صدا«!! است يیهمان رقص رها نيا»جا بود که مسعود گفت:   نيو ا دنديرقص

سوره  99 هيسپس آ« حرام است. گريد یازدواج شما با فرد یعني ديغمبريمن همچون زنان پ یشما برا»

 طمعيفال تخضعن بالقول ف تنيلستن کأحد من النساء إن اتق ینساءالنب اي»را قرائت کرد:  ميراحزاب قرآن ک

زنان  گريمانند د ديکن شهياگر تقوا پ اشم امبر،يهمسران پ ی"ا«. قلبه مرض و قلن قوال معروفا یف یالذ

که در دل او مرض )فسق و فجور( است  یتا کس ديزيپس با گفتارتان ناز و عشوه مر د،يستي( نی)عاد

 ."ديي( بگوبهيو ر کي)و دور از تحر کوين ی)در شما( طمع ورزد، و گفتار

کنند و در  رونيخود را از تن ب یها  کرد تا لباس  یم قيزنان را تشو گريد یرجو ميجا بود که مر  نيا

و  ديکش  یمسعود نم یچرا شما خودتان را برا»و لخت برقصند!! و گفت:  انيمقابل همسرش مسعود عر

و با  دياتاق خواب او شو ردوا يیتا به شما اجازه بدهد به تنها ديخواه یو از او نم ديکن  یبا هم رقابت نم

 «د؟يمسعود تنها و همبستر شو

  آن یرجو ميو رذالت مر یشرم  یها نهفته، اوج ب  صحنه نيا یجا یکه در جا یاز وقاحت گندآلود یجدا

به  ريو از تعب سهيمرتبت )ص(، مقا یاعظم، حضرت ختم امبريجاست که )نعوذ باهلل( مسعود را با پ

 کند:  یو فاسدش استفاده م تکاريهمسر جنا یرفتن زنان در اشاره به همبستر« معراج»

شب با  کيو در  یاز آن ها ثبت نام شدند تا به صورت نوبت کيو هر  ستادندي"سپس زنان به صف ا

مرا فراخواند و گفت:  مي. مردياز روزها نوبت به من رس یکيکه در  نيمسعود هم بستر شوند تا ا

مرا تا  ميبه هنگام شب به محل اقامت مسعود رفتم و مر« و شب معراج توست!! یامشب شب عروس»

 برقرار کرد." یبا من همبستر شد و رابطه جنس کرد و مسعود یاتاق خواب او همراه
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ارشد سابق سازمان و از فرماندهان ارتش به اصطالح  یاز اعضا ،«یميابراه نينسر» خانم

 ني( را در ایرهبر فرقه )مسعود رجو «یپندار - امبريپ –خود » نياز ا یگري!، ابعاد د؟«بخشيآزاد»

 نيتر  یهيو بد نيتر  یعيکه در آن مردان و زنان نه تنها از برآوردن طب یا کرد. فرقه  ميکنفرانس ترس

حق ندارند در ذهن خود به همسران سابق خود  یشوند، که حت یخود به شّدت منع م یزيغر یها  خواسته

 ها را وادار به طالقشان کرده( فکر کنند:  )که فرقه ظالمانه و ناجوانمردانه آن

کرد،  ینگاه م یبه زن گاهياشرف در پا گاهيخلق و ساکنان پا نيازمان مجاهدس یاز اعضا ی"هر گاه مرد

کامل داشت و  ارياخت یخاطر مسعود رجو نيکردند. به هم یدادند و شکنجه م یاو را در زندان قرار م

 یکرد و هر زن یبه همسر سابقش فکر م یرا که حت یکرد و هر مرد یخواست عمل م یهر جور که م

و تعامل او با  یرجو یکه ما رفتارها  نينمود. با ا یکرد را مجازات م یرا که به شوهر سابقش فکر م

به  وستنيبه بهانه مبارزه و جهاد و پ یکه رجو ميکرد  یگاه فکر نم چياما ه ميديد یزنان و دختران را م

 کند. یسازمان، از آن ها سوءاستفاده جنس

را به تن  يیجشن ها و جلسات خود با زنان و دختران سازمان، لباس هادر  یدارم که مسعود رجو ادي به

. در ماه رمضان با زنان و ديپوش یکرد که در جلسات خود با مردان سازمان، آن لباس ها را نم یم

مسأله  ني. ارنديداد که دور او جمع شوند و او را در آغوش بگ ینشست و به آن ها دستور م یدختران م

 یزنان و دختران م انيدر م یبود. اما خود رجو ینابخشودن یداد گناه ین سازمان رخ ماگر توسط مردا

داد تا آن را بنوشند و تبرک  یخود را به آنان م یچا هينشان دادن عشق خود به آنان بق ینشست و برا

 ."رنديبگ

 یمورد توجه رجو یگفت که از بداقبال یم «يیبارويز»از سرنوشت تلخ دختران و زنان  یميابراه خانم

 گرفتند: یکفتارصفت قرار م

رو را  بايحضار، زنان و دختران جوان و ز نياز ب یخاص مسعود رجو یجلسات و جشن ها ني"در ا

. بعد ننديداد تا در کنار او بنش یزد و به آنان دستور م یکرد و آن ها را با نام کوچک صدا م یانتخاب م

به نام سارا  يیبارويدارم که دختر ز اديمثال به  یکرد. برا یم یشوخاز آن با لمس کردن بدنشان با آنان 

سارا هم .« اوريب یمن چا یسارا برا»او را فراخواند و گفت:  یدر آنجا حضور داشت که رجو یحسن

شدن  یاز مخف ؛یکردن با او نمود و بعد از مدت یشروع به شوخ یآورد و بعد از آن رجو یاو چا یبرا

نامناسب داشت و افسرده و از  تيوضع ميديکه او را د یو هنگام ميشد ريماه غافلگ سارا به مدت چند

ً يدچار مشکل شده بود. دق یلحاظ روان  با او چه کار کرده بود؟! یکه رجو ميدانست ینم قا

ً با زنان عضو شورا یاشرف، مسعود رجو گاهيپا در کرد  یبرقرار نم یرابطه جنس یرهبر یصرفا

به  یجمع دسته  ايو  یداد که باکره بمانند و به صورت انفراد یاجازه نم بارويبلکه به دختران باکره ز

 کرد. یم یآنان تجاوز جنس

را خوب بلد بود چرا که  یبه نام الهه وجود داشت که رقص عرب يیبارويدارم که دختر ز اديبه  نيهمچن

که در اشرف برگزار شد،  یبار در جشن کيشنا بود. آ یبود و به رقص عرب رانيا یخود از عرب ها

« مسعود وارد جشن شد در مقابل او برقص. یوقت»به او گفت:  مي. مرديرقص یرجو ميمر یرو به رو

 الهه را با خود به مقر اقامت مسعود برد. م،يکار را انجام داد و بعد از آن مر نيالهه هم ا
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 به نام اشرف یگاه  شکنجه

 یکنفرانس زبان به افشا نيسازمان خلق بود که در ا یرهبر یعضو سابق شورا گريد ،یسنجاب ميمر

سازمان نه تنها از مقام  یصحبت کرد که در دانشگاه دوزخ «یزنان»مخوف اشرف گشود و از  یرازها

رفقا و  رحمانه  یشدند که ب یا حرفه  یگران  به شکنجه ليسقوط کردند و تبد تيکه از مقام انسان ،یزنانگ

 کردند: یشکنجه م نيو دروغ یخود را با اتهامات واه روزيدوستان د

بغداد  یها گاهيمن به سازمان خلق و کارم در پا وستنيسال از پ 3، بعد از آن که 9111سال  لي"در اوا

وارد کردند « قلعه»به نام  یاشرف مرا در مقرّ  گاهياشرف منتقل کردند. در پا گاهيگذشت، مرا به پا یم

و من سوار بر  دارداشرف قرار  گاهيدر پا 033 ابانياست که در خ یزندان معروف و هولناک کيکه 

کردند و مورد  ادهيپ نيقلعه را بستند به سرعت مرا از ماش یآهن یکه دروازه ها بودم. پس از آن  نيماش

انده کل ستاد معاون فرم یديانداختند که در آن محبوبه جمش یضرب و شتم قرار دادند و سپس داخل اتاق

نشاندند و محبوبه بالفاصله  یصندل ینشسته بود. مرا رو زيکه پشت م دميرا د یمل بخشيارتش آزاد

 یو ما تو را م یهست ميتو مزدور و مأمور رژ»زدن و فحش دادن به من کرد و گفت:  اديشروع به فر

چشمانم را  قهيچند دق دادند. بعد از یزدند و فحش م یخواستم صحبت کنم مرا کتک م ی. تا م«ميکش

 دهياز آن ها فر یآن وجود داشت قرار دادند. نام برخ در گريکه پنج زن و دختر د یبستند و مرا در سلول

هم وجود دارد  گريسلول د 0 اي 9بود. بعد متوجه شدم که  یو زهرا احمد یو مژگان محمد زمان زادهيعل

و وضو  يیسلول را فقط سه بار در روز به منظور دستشو یهستند. درها یزنان زندان یکه در آن برخ

دادند تا  یاز ما اجازه نم کي چيبردند و به ه یچشم بسته و پشت سرهم م راکردند و ما  یگرفتن باز م

 زدند." یپس از خروج ما را کتک م ميماند یم شتريو اگر ب ميبمان يیدر دستشو قهيدق کياز  شتريب

درهم شکستن جسم و  یگفت که برا« فاطمه خردمند»به نام  یبه دست زناز شکنجه شدن خود  یسنجاب

بودند.( از دادن  نيمنافق یفرمانده یعضو شورا روزيسازمان )که خود تا د انيزندان ريروح او و سا

همه زنان  اد، نم«فاطمه خردمند»نداشت. به واقع  يیها ابا  خشونت نيتر ديها و شد  فحش نيتر  کيرک

عاطفه شده که   یرحم و ب  یربات ب کيبه  ليتبد ،يیسال مغزشو انيسال یاست که در پ نيفرقه منافق

 پا بگذارند: ريرا ز یرهبر فرقه حاضرند همه اصول انسان تيرضا یبرا

ً ي"بعد از تقر  نيا یزن در آن حضور داشتند منتقل کردند. ط 93که حدود  یهفته ما را به سلول کي با

حسنوند و فاطمه خردمند بودند که فاطمه  یکبر ،یصادق ديناه ،یفتکچيما حشمت ت یمدت زندانبان ها

کرد و  یبدن من از جمله سر و صورتم ضربه وارد م یخودش به تمام اعضا ینظام نيخردمند با پوت

 یزياو منجر به پاره شدن لب ها و خونر نيداد. ضربات سهمگ یم کيرک یهمزمان به من فحش ها

هنوز بر لبانم مشخص  یپارگ نيزده شود و آثار ا هيبخ ايپانسمان و  یزيخونر نيکه ا آن  یشد ب ديشد

 است.

درنده به قصد شکستن دستم به من حمله کرد به  وانياز روزها فاطمه خردمند همچون ح گريد یکي در

کار نشد چون من  نيتا آن را بشکند اما موفق به ا ديچيپ یوار دستانم را م وانهيکه به شکل د یطور

دست  هک یمحکم او را به عقب هل دادم. فقط عصب دست راست مرا مورد اصابت قرار داد به طور

 ضربه همچنان مشخص است. نيحس بود و آثار ا یسال ب نيراست من چند
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 یشاهرخ دهيسع ،یحائر نياز روزها شه یکيروز بر من ادامه داشت. در  دهروش شکنجه به مدت  نيا

 دنديکش نيزم یسه نفر مرا رو ني. انميزندانبان ها آمدند و من موفق نشدم که آن ها را درست بب گريو د

هوش  یکه ب یرا بستند و کف پا و تمام بدنم را با شالق زدند به طور ميبردند و دست و پا یو به اتاق

 انهيشکنجه و تاز اتيکه دوباره به هوش آمدم و دوباره عمل نيتا ا ختنديصورتم آب ر یشدم. سپس بر رو

 افتميبه هوش آمدم خودم را در همان سلول  یبار وقت نيزدن را شروع کردند و دوباره از هوش رفتم و ا

ها، منتقل نکردند بلکه مرا به  یزندان گريو مستمر مرا به سلول د انهيروز شکنجه وحش 93و بعد از 

 اشرف بازگرداندند. گاهيدر پا 033 ابانيخ یعنيمحل سابق 

 

 

 

 مخرب کنترل ذهن فرقه 

)به قول خودش  شي، تمام زندگ9939تا  9911که از سال  یفرقه رجو ی  خدابنده، عضو جداشده ميابراه

کرد، اکنون  یم تيالملل فعال  نيروز( در خدمت سازمان بود و در بخش روابط ب ساعت شبانه  90

( است و نيافقاز من افتهيو نجات  دهيبر ینهاد که از اعضا سازمان مردم  کي« )انجمن نجات» رعامليمد

از  یکيکند. خدابنده اکنون  یها مطالعه م« فرقه» تيساختار و نوع فعال یبه صورت متمرکز رو

آن  یطانيش تيدرباره ماه ،یعضو سابق فرقه رجو کياست که به عنوان  يیها  چهره نيتر شاخص 

 کند. یم یافشاگر

باشگاه خبرنگاران از او منتشر شد،  تيدر وب سا 19مرداد  0در که  یا  خدابنده در مصاحبه ميابراه

خلق، همه زنان  نيمسأله که در فرقه مجاهد نيکند و بر ا یم قيزنان را تصد هيعل یرجو اتيجنا

 هاست، کارشناس مسائل فرقه  کيگذارد. او که  یبودند، صحه م یرجو یحرمسرا« بنده»و  «زيکن»

 دهد: یم هئحاکم بر سازمان ارا یدرباره ساختار روان یحيابتدا توض

است که  یعلم فيتعر کي نياست و ا« فرقه مخرب کنترل ذهن» کي نيمنافق یستي" گروهک ترور

 ايخلق و  نيسازمان مجاهد ده،يپد نيا یها  نمونه نيتر از جالب  یکيبوده که  یفراوان اتيخصوص یدارا

فرقه  درکتاب را  نيشده در ا انيب اتيتوان تمام خصوص  یاست که م نيمنافق یستيهمان گروهک ترور
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قدرت، ثروت و شهوت  هيبر سه پا یا  اشاره کرد که سرکردگان فرقه ديمشاهده کرد. با یبه خوب یرجو

زدن وجود   مثال یبرا یفراوان یها نمونه  یرجو یدوست و مال  یپرست  کنند، در مورد قدرت  یحرکت م

 دارد.

 یستيگروهک ترور یسرکردگ یکه چند تن از شورا نينداشتم، تا ا یا د قسمت سوم نمونه مور در

 زدند. یدست به افشاگر یستيگروهک ترور نياز ا يیپس از جدا سيدر پار نيمنافق

 نيا یهمه اعضا ميبگو ديانجام شد که با یسرکردگ یتوسط شورا ديموضوع پل نيبرداشتن از ا  پرده

 باشد." یسرکردگ یتوانست عضو شورا  ینم یمرد چيداده و ه ليشورا را زنان تشک

نبوده و  یمسعود رجو «یحرمسرا»جز  یزيعمالً چ ن،يمنافق یرهبر یکند که شورا یم دييتأ خدابنده

زنان از  یدر جهت جداساز 30از سال  «کيدئولوژيانقالب ا»که با  يیها  یساز  نهيعمالً همه زم

مسعود نبوده است و البته در  یطانيو ش ديپل یجنس اتيجز برآورده کردن ن یزيشوهران انجام گرفت؛ چ

 یکه خود توسط شوهر سابقش )مهد مينبود جز مر یماجرا با کس تيو عامل یکارگزار انيم نيا

 شده بود:« هبه»( به رهبر فرقه یشمچيابر

 نيخود، ا یرجو ميکرد و مر  یم فايرا ا یمسعود رجو ینقش حرمسرا یبه نوع یرهبر یشورا ني"ا

 یموضوع مشخص نبود و تصور م نيما مردها اصل ا یمسعود انتخاب کرده و برا یها را برا زن 

 درآمده است. یاست که به صورت عمل کيبحث تئور کي کيدئولوژيکه انقالب ا ميکرد 

انلو عضد ميکه مر یمطرح شد، زمان یستيگروهک ترور نيدر ا 30در سال  کيدئولوژيانقالب ا یتئور

همه زنان خود را  33درآمد و در سال  یمسعود رجو یجدا شد و به همسر یشمچيابر یاز شوهرش مهد

 طالق دادند.

آن به  ميدر حر یعنيهستند،  یها در حکم زن مسعود رجو  گونه بود که تمام زن نيمسأله طالق ا هيتوج

گروهک شوهر داشته و  نيتواند ازدواج کند و تمام زنان ا  ینم التيدر تشک یمرد چيشمار رفته و ه 

همسر به نام  کيتواند ازدواج کند، چون   ینم یزن چياست و در مقابل هم ه یشوهرشان مسعود رجو

 دارد. یمسعود رجو

تفکرات مثل  یارياست و با بس یتئور کيفقط  نيکه ا ميکرد  یفکر م نهيزم نياتفاق در ا نياز ا شيپ ما

نمود  زيکه در عمل ن ميديبعد د یول م،يکرد  یم هيخود را توج  یاز هرگونه وابستگ يیخواستار رها

 نبوده است." یداشته و فقط ذهن یو ماد ینيع

دهد که  یهشدار م تيتباه شد، در نها یا تعلقات فرقه  یبه پا شيکه عمر و جوان یبه عنوان کس خدابنده

 است: رانيامروز جامعه ا داتيتهد نيتر از بزرگ  یکيدر باتالق آن فرو رفتن، ها شدن و   جذب فرقه

  یاجتماع بيآس نيرود و به عنوان باالتر  یشمار م  به ديتهد کيمسأله در حال حاضر به عنوان  نيا"

 است."  اديدر دام اعت یها وحشتناک تر از گرفتار در دامن فرقه  یشده و گرفتار یمعرف
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 (یدر فرقه رجو ري)اس آزاد میخانم مر

 

 یاسياصالً س مي: "مرديگو یآزاد م ميمر پدر 

 «یمحمد نوروز»اش با  يینبود، با وساطت دا

بود  یازدواج کرد. محمد پسر خوب نياهل اسفرا

سال  ۸به ما نگفته بود هوادار فرقه و حدود  یول

 هم زندان بوده است.

 نيروز با محمد حرفش شد و از اسفرا کي ميمر

 یدر زندگ ميبه سبزوار برگشت. به او گفت

 عيسر دينبا یول ديآ یم شياختالف پ يیزناشو

قهر کرد و ترک خانه کرد. به هر حال من و 

ع به ما موق چي. اما هميخواهرش او را برگرداند

نگفت علت برگشتش به سبزوار چه بود. اما حاال 

نزد « محمد»با رفتن  ديزنم شا یحدس م

 نيسازمان مخالف بوده است. ماجرا گذشت تا ا

نامه در  کيکه آن ها از خانه رفته بودند، محمد 

 ميخانه اش گذاشته و نوشته بود دنبال من و مر

 شيپ مي. بعدها متوجه شدميما رفت دينگرد

را هم برده  ميدر عراق رفته و مر نيمجاهد

هم چنان در  ستسال ا 93از  شياست. اآلن ب

 .ميسوز یفراق دخترم م

 

  

 پدر: یها صحبت

 سالم م،يمر بابا،

 ؟یسالمت ؟یخوبه؟ خوش هست حالت

 ادوخ یدلمون م یليما خ یول کروناست،

 باباجان مت،ينيبب

 ؟یفرست ینم یتلفن ،ینامه ا کي چرا

 دلمون تنگه یليزنگ بزن بابا، ما خ بهمون

 نه؟ اي یايم

 

 مادر: یها صحبت

 سالم

 ؟یخوبه؟ سالمت حالت

 تنگ شده، مامان یليخ دلمون

 ريحالت بهمون خبربده، تماس بگ از

 ً  ،یفراموش کرد ار ما حتما

 .ميفراموش نکرد ار ما تو اما 

 دلمون تنگه. یليخ

حداقل صداتو  ميبشه هنوز که نمرد یکاشک

 .ميبشنو

 

 یخراسان رضو 
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 علیه آزادی« آزادی»شعار 

 

هايشان را ناديده   های مخرب و خانواده  های اسير در فرقه  اگر به فرض، ما بتوانيم درد و رنج انسان

کنند را فراموش کنيم، باز هم   جامعه تحميل میها به لحاظ انسانی و مالی به   بگيريم و زيانی که فرقه

شدگان به علت  ی کشته   های رجوی و القاعده و همچنين محاسبه  ها توسط فرقه  نگاه کردن به شمار کشته

کيش شخصيت افرادی مثل هيتلر، استالين و مائو را هم به آن اضافه کنيم، متوجه خواهيم شد که ساکت 

مکن نيست و بايد هر چه زودتر کاری جدی در متوقف کردن اين جريان ماندن در مقابل اين پديده م

 مخرب انجام داد.

های مخرب اسيرند اين است که، اين  استيون بروس ماچ می گويد: مشکل افرادی که در چنگال فرقه 

است، چرا که يا تعداد درگير در آن ناچيز « غير مهمی»مشکل به طور تاريخی برای عموم، موضوع 

به خاطر اين که وقايع وحشتناک در جای ديگری اتفاق افتاده و تعداد قابل توجهی از مردم عادی  است يا

ها، تنها به طور مقطعی توجه سياستمداران را به   را شامل نشده است. فجايع به وجود آمده توسط فرقه

داشته، تنها برای مدت هايشان   خود جلب نموده و به رغم نتايج ناگواری که برای افراد درگير و خانواده

سپتامبر به دليل درگير ساختن خود مقامات  99ی   کوتاهی توانسته قانونگذاران را نگران سازد. فاجعه

ای   ی مخرب تروريستی شمار بزرگی از عموم مردم را هدف فاجعه  رسمی و به خاطر اين که يک فرقه

ادار کرد تا در اين مورد وقت و انرژی بگذارند ای و  سابقه مرگبار قرار داد، سياستمداران را به شکل بی 

هايی مثل واکو و شهر جونز، اکثر قربانيان و کشته شدگان،   ... در فجايع ديگر به وجود آمده توسط فرقه

ها بودند. تصوری که بر قضاوت قانونگذاران و مردم در اين جريانات سايه   افراد وابسته به اين گروه

)بدون توجه به  .ها، عجيب و غير عادی هستند  که افراد درگير در اين گروه انداخت، اين فکر بود  می

)ه ش( که در  9919در جريان حمله شيميايی توکيو در سال  (.بودند گناهی که جزو قربانيان  کودکان بی

ها  گناه کشته شدند، نظر مردم و قانونگذاران را در چگونگی برخورد با اين گروه  آن تعدادی از مردم بی 

به طور قابل توجهی عوض کرد و اين تغيير به اين دليل بود که مردم عادی و يا بهتر بگوييم رأی 

 دهندگان، قربانی اين ماجرا بودند." 
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تر و غير قابل تشخيص و فهم است و به   داری قديم، نوع جديد آن به مراتب پيچيده در مقايسه با برده 

 مذهبی جدا کرده و در مقابل آن موضع گرفت.  توان آن را از يک تجمع سالم سختی می 

داری نوين را غير انسانی و انزجارآور بدانيم و بخواهيم که در مقابله با  شود ما برده  چيزی که باعث می 

آن اقدامی انجام دهيم، در عين حال همان چيزی است که ما را در تشخيص اين پديده گيج و سردرگم، 

از يک سو ما «. انتخاب آزاد»و « آزادی»چيزی نيست مگر همان بحث  کند و آن مردد و متزلزل می 

شان باشيم، اين که همه مختارند که از هر عقيده و  بايد مدافع آزادی افراد در انتخاب عقيده و مذهب 

آزادی »، «آزادی»مرامی که مايلند پيروی کنند، و از طرف ديگر بايد در مقابل افرادی که با شعار 

خواهند افراد را گول زده و ذهنشان را مخدوش نموده و آن ها   می« آزادی عقيده و مذهب»و « انتخاب

 شان را تباه سازند، نيز بايستيم.  های انسان نما مبدل کرده و زندگی  ها يا ماشين  را به موريانه

ت و درست است انجام چنين کاری بسيار پيجيده است، و بسيار دشوار است که بتوانيم مرز بين درس

تفاوت   توانيم در اين مورد بی غلط، حق و ناحق را در اين خصوص تشخيص دهيم؛ اما در عين حال نمی 

های مخرب به سرعت در حال پيچيده شدن، فاسد شدن،  بوده و کاری عليه آن انجام ندهيم. چرا که فرقه 

ی آزادی، امنيت، سالمت و   گناه، برهم زننده  های بی تر شدن هستند و امروزه با کشتار انسان  مخرب 

 باشند.  صلح عمومی می 

کس در دولت وقت فکر نمی کرد  در قرن ششم هجری وقتی حسن صباح از مرگ نجات پيدا کرد، هيچ 

های آزاد را به آلت قتل تبديل کرده و  گذاری کرده و انسان  تواند فرقه مخرب خودش را پايه   که او می

های محلی را متزلزل ساخته و فضا را برای  قتل برساند، حکومت  بسياری از مقامات حکومتی را به

ی نابودی  ترين تمدن وقت را در آستانه   های وحشی آماده نموده و به اين ترتيب بزرگ  ی مغول  حمله

های مخرب امثال   کامل قرار دهد. شايد بتوانم اضافه کنم که حسن صباح، الگويی برای ايجاد ديگر فرقه

ی او را در اين قرن و شايد   های مشابه فرقه ق و القاعده و داعش ارائه داد تا بتوانند فرقه مجاهدين خل

 های آينده نيز به وجود آورند.  قرن 

 

عليه آزادی استفاده کنند، چگونه « آزادی»دانند که چگونه از شعار   های مخرب جديد، به خوبی می  فرقه

حقوق دانان را مخدوش سازند و آن ها را مجبور کنند از  ذهن روشنفکران، محققين، سياستمداران و

  دفاع کنند. فرقه« آزادی عقيده»يا « های جديد مذهبی  جنبش»ها با عناوينی چون   بردگی قربانيان فرقه
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و حتی « آزادی»، «حق»ها را با توجيهاتی از قبيل   شود مردم و دولت دانند که چگونه می  ها می

های مخرب به خوبی باخبرند که چگونه و چه موقع بايد چهره مظلوم،  . فرقه منفعل نمود« دمکراسی»

های   های موجود در جوامع به نفع خود و سياست  عدالتی دفاع، و تحت سلطه به خود بگيرند و از بی   بی

 ترين ترين، از خودگذشته  ويرانگر خود بهره ببرند، همدردی مردم را نسبت به خود برانگيزند و صادق 

 ترين افراد جامعه را منحرف نموده و مطيع مطلق خود سازند.  و درست 

  ترين سالح توان پيشرفته  دانند که چگونه می   اما اين تمام داستان نيست، چرا که ديگر امروزه آن ها می

دريافته ها را به دست آورده و از آن ها برای پيش برد اهداف خود استفاده کنند. آن ها ديگر به روشنی 

زمان قادرند  ترس از مرگ، خودکار و مطيع را که هم  توان افراد از خود گذشته، بی  اند که چگونه می  

از سالح و ابزار مدرن استفاده کند به کار گيرند و از آن ها عليه نقاط ضعف جوامع مدرن و در راستای 

ترين ارزش   ساس نقصان در بزرگدانند که چگونه بر ا پيش برد اهداف خود بهره ببرند. آن ها می 

  ها را واداشت که ارزش  شود ترس و وحشت عمومی ايجاد کرده و دولت جوامع مدرن، يعنی امنيت، می 

های وااليی چون آزادی و حقوق مردم را به بهانه دفاع و حفظ امنيت محدود نموده و به اين ترتيب 

د به وجود آورند. بنابراين بايد گفت که آن ها های بيشتری برای جذب نيروی تازه نفس برای خو  فرصت

ها و حقوق کل جامعه هستند.  تنها ناقض حقوق تعداد معدودی از پيروان خود نبوده، بلکه ناقض ارزش 

های  های رويارويی با اين پديده  عملی عليه اين پديده زشت قطعاً در شمار راه   تفاوت بودن و بی لذا بی 

 انحرافی نيست.

 ه های تروریستی و مخرب کتاب فرق

 نوعی برده داری نوین

 دکتر مسعود بنی صدر 

 691الی  699صفحه های 

 تنظیم  از عاطفه نادعلیان

 

 

 

 

 

 

 

 در خوزستان یاکرام یعل یبه آقا تیتسل

 نیاز مسئول یاکرام یعل یکه پدر و خواهر همسر آقا میکمال تأسف و تأثر مطلع شد با

را وداع  یاستان خوزستان به طور نابهنگام دار فان یندگیسخت کوش انجمن نجات نما

 گفتند.

آن مرحومان  یبرا شان،یو همسر محترم ا یاکرام یعل یخدمت آقا تیعرض تسل ضمن

 .میدار لیبازماندگان طلب صبر جم یتمام یطلب آمرزش و برا

و بازماندگان آن مرحومان را  یاکرام یعل یروزافزون خانواده آقا تیو موفق یسالمت

   .میآرزومند
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 روست. شیکه پ یکه گذشت و سال یسال

 

                                                                                                                   زادهیعل یبخشعل

 

از  یرا دردمندانه با دور گریسال د کیکه  یمادران و پدران ژهیمحترم به و یخدمت خانواده ها سالم

شان را که  یزندگ هیتنها سرما ،یزندگ یها یسوختند و ساختند و همچنان با تمام سخت زانشانیعز

 فشردند. یپر درد و رنج انتظار پا ریاست از دست ندادند و به ادامه مس دیهمانا ام

پر از التهاب و استرس  یو سال ،یو ناراحت یمملو از لحظات خوب و بد، خوش یکه گذشت سال یسال

و حسرت  وستندیبه لقاءهللا پ یآن را با تمام قوا پشت سر گذاشتند و برخ یاز کرونا بود که برخ یناش

 .جهان رخت بربستند نیبه دل از ا

ً ب یکه رفتند مادران یزانیعز نیهمه ا انیم در سال بود که در انتظار  یس از شیبودند که عمدتا

 یرجو یبود، ول یکاف زانشانیبا عز یا قهیچند دق دارید کیآنان فقط و فقط  یفرزندانشان بودند، برا

 ی. آن مادران با دلمودرا از آنان سلب ن داریرا هم برنتافت و امکان د یا قهیچند دق دارید نیا تکاریجنا

 ظالم. ینمودند. لعنت بر رجو میتسل نیمملو از درد و رنج جان به جان آفر

 :دیفرما یقرآن که م فهیشر هیکه به رحمت خدا رفتند طبق آ آنان

ّ و  ا نا ا ل ب هیا ذا ا صاب تُهم ُمص ن  یالّذ ن  یب ّشر الّصابر و  " عُون."  هیقالوا ا نّا لِل   راج 

 یبا موتور دیبا مینگه داشته شده ا شتریامتحانات ب یبسا برا یو ا میجهان هست نیما که فعالً در ا اما

مثل گذشته  یزندگ ماتیقبل به جلو رفته و با تمام نامال یاز سال ها شتریبسا ب یا زهیو انگ دتریجد

از جهاد کنندگان و  ند. خداومیآماده نگه دار زانمانیفرزندان و عز یآزاد یو خود را برا میبجنگ

 .کند یه آنان کمک مب ریمس نیدر راهش خشنود گشته و در ا نیصابر
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است که  نیمهم ا یباشد ول تانیرو شیپ یسخت تر ریبسا مس یو ا د،یا مودهیپ یسخت ریمس دیترد یب

 یروزیخود پ نیا د،یا اوردهینشده و بر آن موانع و مشکالت طاقت فرسا خم به ا برو ن طیشرا میتسل

 .گردد یمحسوب م

غرب به جانب شرق کره  یایاز جانب دن یخوش یکه به خواست خداوند هر چه زودتر خبرها میدواریام

طر گرداند.   نیزم  آمده و هوا را خوش ع 

آزاد شده  یرجو یگرفتار در زندان ها رانیزود و به حق پنج تن آل عبا همه اس یکه به زود میدواریام

 .نزد خانه و کاشانه خود بازگردندو به 

در  یکمک چی. از هدیاگر که قابل بدان میما هم فرزندان شما هست د،ینیه در کنار خودتان ببرا هموار ما

 یگریمثبت د یدر کنار شما گام ها میکرد. انشاهلل که بتوان مینخواه غینکرده و در غیدر انیسال نیا

 .میباز نگه دار زانمانیعز یآزاد یراه را برا شتریب یبخش یو با آگاه میبردار

خودش را از  هیعرض نموده و آرزومندم که خداوند همواره سا کینوروز را به شما تبر دیع شیشاپیپ

 یخودش قرار داده و الطاف اله تیسر شما برندارد و فرزندان و خانواده تان را در کنف حما یباال

 شامل حالتان گردد.  یو در هر حالت شهیهم
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