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 0              3000 مرداد - انجمن نجات یسراسر شیهما -

 8                                          دردمند یخانواده ها شیهما -

 30   ی                                                     فرقه رجو ییگردهما -

 31                                  ؟یچپ زدن" و "تجاهل" تا ک یخود را به کوچه عل" -

 38                                                           یاجبار یاعتصاب غذا -

 00                                          ثمر یشده ب یمهندس یوهایسنار -

 01                                      در حق مادران یرجو اتیاز جنا یکی -

 00                    وریدر پرونده ترور هشت شهر نیمنافق یرد پا -

  10                     خلق نیغروب سازمان مجاهد دان؛یفروغ جاو اتیعمل -

 10                                         ارتش نیتر  و احمق نیتر باسواد نیمنافق -

 11                                                             انیزردشت یتیدلنوشته خانم گ -

 13                                              مساجد ضرار در جامعه امروز -

 13                                           یریکرم خ یگفتگو با آقا -

 00                                                                 دوست و تنها  یهمتا، ب یب -

 01        من! یآذر یجگرگوشه ها -

 03                             ناگفته هاکتاب  -

فهرست مطالب                               صفحه                                              عنوان             

 فهرست مطالب                                   صفحه
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 همایش سراسری انجمن نجات

 3000مرداد 

 04بعد از پیگیری های مستمر باألخره جلسه رسیدگی به دادخواست  99اسفند سال  11و  11"در تاریخ 

دادگاه حقوقی و  ۵۵فرقه در شعبه تن اعضای جدا شده از فرقه رجوی علیه اقدامات جنایتکارانه سران 

مرداد امسال جهت رسیدگی  14المللی تهران برگزار شد و در نهایت طرح شکایت در تاریخ  عمومی بین 

و برای کشاندن رهبران جنایتکار فرقه رجوی به پای میز محاکمه به دادگاه بین المللی الهه تحویل داده 

 شد .

طرح دادخواست در دادگاه ایران پیگیری شد طبق معمول با سرکردگان فرقه از همان روز اول وقتی 

جار و جنجال زیاد شروع به فحاشی و تهمت زدن به اعضای جدا شده و تهدید آن ها کرد، اما وقتی 

متوجه شد که طرح شکایت به دادگاه الهه برای بازخواست سران فرقه ارجاع داده شد ضمن افزایش 

ه در وحشت از تشکیل دادگاه بین المللی برای رسیدگی به شکایت فحاشی و افترا علیه شاکیان پروند

شاکیان به طرز مضحکی موضوع شکایت را به طرحی برنامه ریزی شده ازسوی دولت ایران علیه 

 فرقه خود عنوان کرد!

این در حالی است که اعضای جداشده بر پایه مستندات واقعی از جنایاتی که سران فرقه طی سالیان در 

ها و همچنین اعضای اسیر فعلی و به تبع آن خانواده هایشان روا داشته اقامه دعوا کرده و به حق آن 

صراحت از دادگاه الهه خواستند تا رهبران فرقه تبهکار رجوی را به همین منظور مورد بازخواست 

 قرار دهند. 
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شاکی، در یک  04 موضوع پیگیری شکایت ادامه داشت تا این که آقای صمد اسکندری به نمایندگی از

اقدام درخور توجه و مؤثر پویشی ملی برای کسب حمایت از دادخواست مزبور ایجاد کرد که خوشبختانه 

هزاران نفر از گروه های مختلف مردمی چه در ایران و چه در خارج با ثبت امضای خود در آن از 

م حمایت و خواستار محاکمه سران دادخواست شاکیان پرونده رسیدگی به جنایات فرقه در دادگاه الهه اعال

فرقه شدند. اینجا بود که عصبانیت سران فرقه رجوی اوج گرفت که باز ضمن لجن پراکنی علیه اعضای 

جدا شده، هزاران امضا کننده پویش و حامیان دادخواست مذکور را در سایت های منحرف خود به طور 

اشان بدنام خود را به صحنه فرستاد تا علیه وقیحانه ای مزدور خطاب کرد و بعد از آن به نوبت اوب

اعضای جدا شده و همه حامیان طرح دادخواست ضمن فحاشی وهتک حرمت به آن ها، موضع گیری 

 کنند.

؛ همایش آنالین انجمن نجات در فضای مجازی که درآن خانواده ها و اعضای جدا  1044در مرداد ماه 

از فرقه را به گوش مجامع بین المللی و افکار عمومی شده شرکت کردند و صدای اعتراض و نفرت خود 

 رساندند، اقدامی که قطعاً سران فرقه را بیش از هر زمان دیگر رسوا کرد." 

 حمید دهدار حسنی

 

 

"این همایش می تواند گامی در راستای گردهمایی های هرچه بزرگتر اینترنتی باشد. حرکتی که ظاهراً با 

ً در بخش امنیتی و شورای رهبری کننده سازمان به  سکوت کامل سازمان مجاهدین مواجه شد اما یقینا

بزرگترین چالش صورت جدی دنبال شده و خواهد شد. مجاهدین می دانند که خانواده ها و جداشدگان 

گذشته و آینده تشکل مافیایی فرقه هستند و همانگونه که آرامش را در عراق از این سازمان سلب کرده 

بودند، در آینده نیز تهدید اصلی موجودیت آن ها خواهد بود... و این همان قانون دیالکتیک است که 

ی باعث شد که آن را به روزگاری مسعود رجوی نیز مدعی اعتقادی آن بود ولی خوی قدرت طلب

فراموشی بسپارد و از یاد ببرد که هر پدیده ای از درون خود آنتی تز خویش را ایجاد می کند و امروز 

قبل از مردم ایران )که نفرت این سازمان مخوف را به دلیل خیانت در دل دارند(، همان خانواده ها و 

گذر زمان برای مسعود و مریم رجوی ایجاد اعضای پیشین مجاهدین هستند که بزرگترین چالش را در 
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عبری نیستند که مریم را به چالش کشیده اند، آن ها خانواده  -کرده اند و می کنند.... این البی های غربی 

خود مجاهدین و اعضای سابق این سازمان هستند که به صراحت مریم رجوی را به جنایت علیه بشریت 

م ایران هستند که شاکی خصوصی سران فرقه شده اند و نهادهای متهم می کنند. این ها بخشی از مرد

حقوق بشری را دعوت به همکاری می کنند تا در یک دادگاه جهانی، تمامیت این فرقه را به محاکمه 

بکشند. این یک چالش اثرگذار است که یقیناً فرقه از آن وحشت دارد و تمام تالش خود را به کار می 

ود را از خبرهای مرتبط به آن دور نگه دارد.... امروز ده ها همسر و یا پدر و گیرد تا اعضای دربند خ

مادر و فرزند با حضور عینی و مادی خود اقدامات ضدانسانی، ضداخالقی و ضدبشری رهبران 

مجاهدین و به ویژه مریم رجوی را به چالش می کشند و به جهانیان می گویند که این فرقه که به دروغ 

بشر شده، صدها پدر و مادر و فرزند یا خواهر و برادر را از عزیزان خود جدا کرده و در منادی حقوق 

 طی ده ها سال اجازه دیدار به آن ها نداده است."

 حامد صرافپور

 

"در جلسات همایش هیچ خبری از مهمانان خارجی و یا نماینده های کشورهای به اصطالح حامی حقوق 

 ایی و صهیونیستی و آل سعود به میدان آمده باشند نبود.بشر که با خرج دالرهای امریک

نفر از افراد جدا شده از فرقه رجوی علیه سرکرده و  04موضوع همایش؛ حمایت خانواده ها از شکایت  

سران منسوخ آن فرقه بود. خانواده ها تمام قد از این شکایت و دادرسی حمایت نموده و خواستار رسیدگی 

 لی به این دادخواهی شده اند .فوری مجامع بین المل

همایش کامالً توسط خانواده ها اداره  شد و صدای رسای آن ها بود که تنها خواسته انسانی شان شنیدن 

صدای فرزندان اسیر خود و یا دیدار با آن ها می باشد. در هیچ جای دنیا قانونی وجود ندارد که این 

یا بخواهد جلوی آن را بگیرد. این قانون نانوشته تنها در خواسته های ناچیز انسانی را نادیده گرفته و 

داخل سازمان ضد انسانی مجاهدین برقرار بوده و عملی می شود و برای کسانی که ادعای حقوق بشری 

 می نمایند جای تأمل دارد .

ه در سادگی و یکرنگی این همایش از دیگر زیبایی های آن بود. فقط خانواده ها و افراد جداشده از فرق

همایش حضور داشتند. خواسته آن ها رسیدگی مجامع بین المللی به مقوله انسانی اعضای فرقه رجوی و 
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خانواده هایشان است که این مجامع تا به امروز چشم و گوش خود را نسبت به جنایات فرقه رجوی بسته 

دگاه الهه رسیده وقت آن شده و تنها نظاره گر می باشند. در این شرایط که دادخواهی افراد جدا شده به دا

که مجامع حقوق بشری به خود بیایند و چهره منحوس سازمان ضد انسانی مجاهدین را که در پشت پرده 

حامیان خود از جمله صهیونیست ها و رژیم آل سعود و بدتر از آن ها امپریالیسم مخفی نموده اند، را 

 ه آن ها مالقات با فرزنداشان می باشد را بشنوند." بهتر و بیشتر ببینند و صدای مادرانی که تنها خواست

 محمد آق آتابای

 

 

امیرحسان کوچک ترین نوه ی آقای رحیم کیوکان )اسیر در فرقه رجوی( در همایش بزرگ خانواده ها شرکت کرد و 

 خواستار کسب خبر از پدربزرگش گردید.

 

ً ایرانی و  انگیزه شان رساندن پیام محبت و امید به "شرکت کنندگان در همایش انجمن نجات، تماما

فرزندان شان بود. اما در همایش فرقه رجوی، شرکت کنندگان تماماً خارجی و با انگیزه دریافت دالر یا 

 دشمنی با ایران صحبت کردند.

در همایش هر کس که صحبت می کرد از عشق، دوست داشتن و چشم انتظاری برای دیدن عزیزان می 

 ایش فرقه هر کس که صحبت می کرد از تنفر و دشمنی حرف می زد.گفت. اما در هم

در همایش سراسری انجمن نجات، خانواده ها گرما بخش برنامه بودند. اما در همایش فرقه مجاهدین، 

اجنبی ها و دشمنان ایران همچون پمپئو که با تحریم، تمام مردم ایران را هدف گرفتند گل سرسبد برنامه 

 بودند.

الیل صدای این همایش که همانا محبت و ایجاد امید برای آزادی در اعضای گرفتار در فرقه به این د

 مجاهدین بود، به گوش مخاطبان خواهد رسید و اثرات آن را خیلی زود خواهیم دید."

 ایرج صالحی
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 دردمند یخانواده ها شیهما

 یبرا

 یفرقه رجو تکاریسران جنا دنیبه محاکمه کش

 

قبالً در  یباند رجو یفرقه ا التیتشک ریاز سه دهه است اس شیکه فرزندانشان ب یدردمند یها خانواده

خواستند تا فرزندانشان را از  یالملل نیب یاز سازمان ها یشیهما یهستند ط یدر آلبان نکیعراق و ا

از جمله  تکاریاجن یرجو یانواع ترفندها ریسال است اس انیکه سال یمالقات کنند؛ فرزندان کینزد

غفلت سازمان  ی جهیباشند. در نت یم عیو تطم دیتهد الت،یتشک رونیقطع ارتباط افراد با ب ،ییمغزشو

 یسال ها یفرقه در ط نیفرقه؛ ا نیاز موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط سران ا یالملل نیب یها

 خود فروگذار نکرده است. یدر حق اعضا یتیجنا چیگذشته از ه

از  یو حت داریاز سه دهه است که از هر گونه د شیدردمند و پدران و مادران سالخورده ب یها خانواده

از آنان چشم  یاریمحروم هستند و بس التیتشک نیخود در داخل ا زانیو ارتباط و تماس با عز یریخبرگ

 یو تجمع جلو ها شیها و هما یبارها با نامه نگار انیسال نیا یرفته اند. ط ایبه راه فرزندان خود از دن

اجازه  یفرقه برا نیخواستار فشار بر سران ا یالملل نیب یفرقه در عراق از جامعه  نیا یقرارگاه ها

پاسخ  یبا خانواده شان شده اند که تاکنون ب یحداقل تماس تلفن ایلحظه  کیولو  داریدادن به افراد جهت د
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کشور بارها در مقاالت و نوشته و نامه ها و  خارج یرانیا یها تیها و شخص انیجر یمانده است. حت

خواسته اند که به افراد اجازه دهند با  یسازمان فرقه ا نیخودشان با رسانه ها از سران ا یمصاحبه ها

 نیو سران شکنجه گر ا یحداقل تماس برقرار کنند. شخص رجو ایکرده و  داریخودشان د یخانواده ها

و ضد  النهیرذ یها وهیبا توسل به انواع ش یخانواد گ یتماس ها ای ارهادید نیلحظه با ا نیباند فاسد تا ا

افراد  هیوادار کردن آنان به نوشتن مقاالت عل ایخودش  ونیزیاز جمله آوردن افراد به تلو یحقوق بشر

 خانواده خودشان، مخالفت کرده اند.

 ایتوسط جداشدگان و فرارکرده ها از داخل آن به صورت مقاالت  التیتشک نیاز درون ا ییها گزارش

مورد زندان، شکنجه، قتل و  یفرقه حت نیکه افراد در داخل ا نیبر ا یمتعدد منتشر شده اند مبن یکتاب ها

افراد از آنجا که در معرض انواع  یباال نیقرار گرفته اند. با توجه به سن یاز خودکش یموارد یحت

فرقه  نیخود ا یاز آنان طبق اعالم رسم یکرونا بوده و هر ماه تعداد یجهان یماریجمله ب ها از یماریب

محض به شدت نگران سرنوشت فرزندان  یخبر یب نیکنند، لذا خانواده ها در ا یفوت م شیدر رسانه ها

 باشند. یم زانشانیو عز

باند  نیو درشت ا زیو تمام سران ر یشخص رجو دنیبه محاکمه کش یاست برا ینقطه آغاز شیهما نیا

و  یالملل نیب یحقوق بشر و سازمان ها یجهان نیمسئول یداریب یاست برا یادیفر ننیو همچ تکاریجنا

سالخورده و  و ریمادران و پدران پ یاریآگاه و روشن فکر در جهان امروز که به  یهشدار به وجدان ها

آنان را به اسارت  زانیفرزندان و عز نیاز ا شیتواند بن یدردمند بشتابند تا فرقه رجو یخانواده ها

 .ردیبگ

متوسل  شهیمثل هم ایکند و  یشانه خال شیها تیجنا نیبار ا ریتواند از ز ینم گریبداند که د دیبا یرجو

 خواهد شد. دهیبه محاکمه کش یالملل نیدادگاه ب کیزود در  ای ریبداند که  د دیبه فرار شود. او با

بود  یو مسعود رجو میمر یها یها و دجالگر یادیخانواده ها، افشاگر تمام ش یچند روزه  شیهما نیا

سرداده  یخواه یو دموکراس یو آزاد یحقوق بشر یانواع شعارها ا،یمدت با دروغ و ر نیا یکه در ط

 رو کرد. شیاز پ شیو ب شهیهم یرا برا شیها یو همپالگ یدست رجو شیهما نیدهند. ا یو م

به  یخود برا یکه دست از ترفندها یرجو یاست به سران فرقه  یمادران و پدران هشدار یروشنگر

قلعه  یسران فرقه هستند که در درون حصارها نیو فرزندان آنان بردارد. تنها ا زانیعز دنیاسارت کش

 نیو همچن رندیگ یبه جهان قرار م شانیا یها امیآنان و پ شیهما انیدر جر یشان در آلبان یالموت ی

و  یپوچ و تکرار یتوانند با انواع شعارها ینم گریکه د نیبر ا یمبن تکارانیجنا نیاست بر سر ا یادیفر

با قطع  زیپس داده شان و ن شیهزار بار مصرف شده و آزما یها لیو تحل یسرنگون یساالنه  یوعده ها

را  رانیفرار و جدا شدن اس یجلو شانیو تماس آنان با خانواده ها داریاز د یریارتباط افراد و جلوگ

 ییو رها ییشاهد فرار و جدا انیسال نیا یط یعراق و اکنون کشور آلبان نیاز ا شیچنان که پ ردیبگ

به دنبال فراهم آوردن  ژهیبه و یدر آلبان زین راً یفرقه بوده اند و اخ نیا تیاز آنان از چنگال عفر یاریبس

فرقه  نیبه جداشدگان از ا یآزاد و دادن مدارک الزم شهروند یگو حق کار و زند یاقامت دیامکانات جد

 نیفرقه رها کرده و از آن جدا شده اند و ا نیخود را از اسارت ا رانیاز اس یتعداد یتوسط دولت آلبان

 روند همچنان ادامه دارد.

 انجمن نجات از فرقه ها - انیفتاح غفور
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 یفرقه رجو ییگردهما

 ،یرجو میمر یبا صحنه گردان ن،یمجاهد یستیساالنه گروه ترور ییگردهما 3۰00 ریت 33شنبه  روز

 .دیشان برگزار گرد یغرب یرانیضد ا انیو حام

 یاز دشمن یشیتوان نما یرا صرفاً م یمجاز یدر فضا نیمجاهد رکیس (:یغرب جانی)آذربا –پارسا  دیسع

بخواهد با ادا و  ن،یدلقک مجاهد یرجو میکرد. هر چند مر لیو تحل هیتجز ران،یغرب در مقابل ا یها

اش  یرانیا ریغ و یبه مخاطبان پول ویرا به عنوان آلترنات نیمجاهد یستیمضحک، گروه ترور یاطوارها

 کند. یمعرف

و پر  شینما یاست که در سالن ها یزیآن ها نه آن چ تیدانند واقع یم یخود به خوب نیمجاهد رهبران

 ماریو ب ریپ یگروه با سالمندان نیشود بلکه اردوگاه محصور شده ا یداده م شینما ییزرق و برق اروپا

گذشته در حق مردم  الچهل س یآنان ط تکارانهیو جنا دیپل تیماه یاست که به خوب رانایشهر ت هیدر حاش

خود جلب  ینگاه ها را به سو یشب باز مهیخ نیکردند با ا یسع نیکشد. مجاهد یم ریرا به تصو رانیا

ً ابزار رانینزد مردم ا یگاهیجا چیکنند، اما ه  رانیتحت فشار قراردادن ا یبرا یندارند. آن ها صرفا

 غرب است. یشدن در قبال خواسته ها میتسل یبرا

 – یاسیدر تحوالت س نیدر قدم اول نه از بابت نقش مجاهد ییگردهما نینکته مهم است که ا نیبر ا دیتأک

 است.  یقابل تأمل و بررس رانیمردم و دولت ا هیغرب عل یها یبلکه از بابت دشمن رانیا یاجتماع

 یبودن ادعا یواه انگریب نیمجاهد نیو آنال یمجاز ییدر گردهما ییکایمقامات ارشد آمر حضور

مردم  یاعتماد یروشن بر ب یلیدل نیاست و ا رانیدر قبال مردم ا کایآمر دیدولت جد یتعامل کردیرو

را  نیدارند مجاهد یها سع ییگونه گردهما نیبا حضور در ا یغرب استمدارانی. سکاستینسبت به آمر

انتخابات و ارجاع پرونده  میتحر یویآنان در سنار یکه ناکام یکنند در حال یمعرف رانیملت ا ندهینما

جدا بودن  یفرقه، به خوب نیگان از ا افتهیاز رها  یالهه توسط جمع یالملل نیبه دادگاه ب یرجو اتیجنا

 ن،یمجاهد شیدر نما یدهد. حضور مقامات غرب یرا نشان م نیمجاهد یستیمردم از گروه ترور ریمس

 آنان است. یحقوق بشر یو دروغ بودن ادعاها سمیمبارزه با ترور یبر دروغ بودن ادعا گرید یسند
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                                          سرمقاله روزنامه خراسان      - یغراب ینیرضا قزو دیس

 یستیگروه ترور نیسرکرده ا یریکه هر سال به مناسبت دستگ نیمنافق یستیساالنه گروهک ترور شینما

گروهک  نیسرکرده ا یبرگزار شد. سخنران زیشود، امسال ن یبرگزار م 4442در ژوئن سال 

خود از جمله وعده  یمتعدد به اعضا یو وعده ها یکار بیدروغ و فر یقابل توجه زانیبا م  یستیترور

توسط  فیو تکرار همان سخنان سبک و سخ ندهیدر سال آ یاسالم ینظام جمهور یهر ساله سرنگون

 بوده است. یآلبان یدر فرانسه و به تازگ یگروهک، برنامه ثابت و تکرار نیا یخارج انیمهمانان و حام

و  یآن مورد پنهان کار یکه منابع مال یا نهیپرهز یها شینما نیچن یتالش دارند با برگزار نی... منافق

سرکرده خود نگاه دارند.  یاعضا انیخود را همچنان م گاهیپا رد،یگ یگروهک قرار م نیسکوت ا

 یاعضا انیو اعتبار خود را در م تیثیاست، ح یسال سرنگون نده،یسال هاست که با شعار سال آ نیمنافق

پر زرق  یها شینما نیخود چن یکاذب به اعضا دیدادن ام ی. آن ها ناچارند براندیب یخود بر باد رفته م

 انیگروهک در م یبرا یابیبازار کی قتیبرنامه ها در حق نیکه ا نیعالوه بر ارا برگزار کنند.  یو برق

تا  04 یهمان گونه که در دهه ها راخود  یکشورهاست تا خدمات مزدور یبرخ یاطالعات یها سیسرو

 یده سیسرو نیچن یبرا گریدادند، بار د یخود ادامه م یکردند و به بقا یبه صدام ارائه م یشمس 14

 کنند. یاعالم آمادگ ییها

آن هاست.  یینمونه بارز دورو  نیمنافق یگونه رفتارها  نیبا ا یغرب ی... رفتار کشورها و مقامات رسم

بوده است و اکنون  یمتعدد غرب یسال ها در فهرست ها یکه برا یستیگروه ترور کیاجازه دادن به 

شود که  یم نتشردرباره آن م یالملل نیب یتوسط رسانه ها و مراکز مطالعات ییهمچنان گزارش ها زین

دهند، به طور  یآن را مورد اشاره قرار م ییو پول شو یستیو سابقه ترور یناقض حقوق بشر یرفتارها

 است. سمیدوگانه و متناقض غرب در مواجهه با ترور یاآشکار نشان دهنده استاندارده

وار و بدون اطالع از  یطوط نیمنافق شیشرکت کننده در نما یها تیشخص ،یشرم یب تی... در نها

دالر  یمشت یخائن را برا ستیترور یشده عده ا کتهیاطالعات د ران،یجامعه ا قیها و حقا تیواقع

وعده مضحک هر سال  یبه مدت چهار دهه متوال 1044تا  1204از سال  نیکنند. منافق یتکرار م

 کنند. یدربند خود تکرار م یاعضا یرا برا و فردا در تهران یرنگونس
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                                  (     یاسیمسائل س لگری)تحل ینیالحس رضا صدر دکتر

 

نفاق  انیجر یستیسابقه اقدامات ترور رو است:  حقوق بشر در غرب با  تناقض آشکار رو به موضوع

 ییگروه توانا نیقرار دارد که به تصور آن ها ا یغرب یمورد توجه کشورها لیدل نیبه ا شتریب رانیدر ا

حقوق  یشعارها مرغ  اساس به نیکند. بر ا کینزد یرفتار و برانداز رییرا به تغ یدارد نظام اسالم

گذشته فرانسه به عنوان به اصطالح مهد  یها  دهند، به طور مثال در سال  یها سر م  یکه غرب یبشر

 انیجر نیاز ا س،یگذاشتن محافظت پل اریبه طرق گوناگون از جمله اختصاص امکانات و در اخت ،یآزاد

 یاجالس از حضور یبرگزار لککرونا، ش  مسأله لیکرده است. امسال به دل تیحما یستیخطرناک ترور

مراسم  نیدر ا ییکایو آمر ییاروپا یاز کشورها یشتریب ندگانینما لیدل نی. به همافتی رییتغ ناریبه وب

از مقامات سابق و  یو تعداد کایآمر ینفر از مقامات کنون 42 ناریوب نیدر ا زیشرکت کردند. امسال ن

 سخن پرداختند.  رادیکرده و به ا تشرک یمثل کانادا و اسلوون گرید یکشورها یکنون

رو   تناقض آشکار رو به کیغرب با  دگاهیدر د سمیموضوع حقوق بشر و تروراست که  نیامر ا تیواقع

در دستور  سمیاز ترور تیحما گریدهند و از طرف د  یم سمیطرف شعار مبارزه با ترور کیاست؛ از 

اعالم  رانیا یاسالم یخود را با جمهور یمخالفت رسم لهیوس نیکشورها به ا نی. اکار آنان قرار دارد

 انجام دهد. یمناسب یها  مسأله واکنش نینسبت به ا دیرو وزارت امور خارجه با نیکنند. از ا  یم

 یرا در موضوعات حقوق بشر رانیا دیاند تا دولت جد کمر بسته  یغرب یکشورها یبرخ میشاهد راً یاخ 

حقوق بشر   رفتارها در قبال مسأله نیمقابله با ا یابزارها برا نیتر از مهم  یکیرو کنند.  با چالش رو به 

 یافشاگر دیاست. به طور مثال با یغرب یکشورها  مزورانه  نشان دادن چهره یابزار رسانه برا ران،یا

. اند  کرده افتیاز آنان پول در ن،یکننده در جلسات منافق از مقامات شرکت  یکه بخش قابل توجه میکن

ً د انیموضوع را هم در گفتار و هم در کتاب خاطرات خود ب نیپمپئو ا  یاعضا گریکرده است. قطعا

 . ستندین یمسأله مستثن نیاز ا زیکننده ن شرکت 
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                                                                                      مازندران     – یصالح رجیا

 

و از دست دادن امکان اقدام  رانیمردم ا نیدر ب یها تالش دارند تا نداشتن حام یاست رجو یسال چند

 یشکست ییبه تنها کیاخراج از عراق را که هر  تیبعد از سقوط صدام، خلع سالح و در نها ینظام

 .کنندبرنامه ساالنه جبران  ییشود را با برپا یشان محسوب م یبزرگ برا یو فضاحت کیاستراتژ

 چیه رانیمردم ا نیکه چون در ب نیطرح با دو مشکل مواجه بودند، اول ا نیا یاجرا یها برا یرجو اام

نه  ست،ین شتریاز چند صد نفر ب زین رانیدر خارج از ا یندارند و هوادارانشان حت یو طرفدار یحام

کامالً مشهود  زیامسال ن هرا به برنامه خود ببرند )و در برنام انیرانیتوانند ا یتوانستند و نم یتنها نم

فرقه و  نیا یستیترور تیماه لیبه دل یاسالم یمخالفان جمهور یحت انیرانیاز ا یاریبود( بلکه بس

 باشند. یفرقه به شدت متنفر م نیکه آن ها انجام داده اند، از ا ییها انتیها و خ تیمجموعه جنا

فرقه  کیاز  تیو حما یحاضر به همراه ایدر دن یمقام رسم چیبود که ه نیها ا یدوم رجو مشکل

 .ستیمردم کشورش به شدت متنفر است نبود و ن نیکه در ب یستیترور

و  ییاروپا یو وعده تورها یبکاریکالن و با فر یها نهیبا هز یحل مشکل اول مدت یها برا یرجو

مردم  ایهستان، همچون ل ییکشورها ازمندین انیدانشجو ای رینمودند شهروندان فق یسع… گرم و  یغذا

اسم  بهکردند را  یم یبا حداقل امکانات زندگ یپناهندگ یکه در کمپ ها… عراق و  ه،یآواره سور

رابطه  نی. در اندیدرباره تعداد شرکت کنندگان بنما ییبه برنامه خود برده و اقدام به بزرگ نما انیرانیا

 جهیمنتشر کردند که در نت یادیمعتبر جهان در چند سال گذشته گزارشات ز یها یاز خبرگزار یاریبس

با وقاحت و بدون  شهیهم چوننداشتند هم یگریها که راه د یها افشا شد. اما رجو یترفند رجو نیا

 یکرونا مجبور شدند که به جا یریو با همه گ ریاخ یکه در سال ها نیکار ادامه دادند تا ا نیتوجه، به ا

جا زدن شهروندان  یعنیها  یترفند رجو نیمتوسل بشوند و ا ینترنتیا یه متمرکز، به برنامه هابرنام

 شد. ینتفخود به خود م انیرانیبه عنوان ا گرید یکشورها
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 یگرفته و م گریکه از صدام و شاهان عرب د ییکرد پول ها نهیحل مشکل دوم با هز یها برا یرجو

نمودند تا  یبه برنامه ساالنه خود م یو عرب یغرب یکشورها« سابق»اقدام به آوردن مقامات  رند،یگ

نرفتند! در  نیکشند و از ب یطور وانمود کنند که هنوز نفس م نیآن ها را در بوق و کرنا کرده و ا یاسام

« سابق» داراناستمیس نیپول توسط ا افتیاز در ایدن یرسم یها یاز خبرگزار یاریبس زیرابطه ن نیا

منتشر نمودند. درباره برنامه امسال  یفرقه گزارشات متعدد یدر برنامه ها یحضور و سخنران یبرا

گونه   نیخلق ا نیمجاهدکه سازمان  ستینوشت: "معلوم ن نیچن یفردا در گزارش ویراد زیفرقه ن

اند  کرده دییتأ شتریپ ییکایآمر استمدارانیاز س یکند. برخ  یم یمال نیرا چگونه تأم نهیپرهز یدادهایرو

 کنند."  یم افتیسازمان پول در نیا یاعضا انیدر م یسخنران یکه برا

کنند،  یم یسخنران ایکه در برنامه ساالنه فرقه شرکت « سابق»مشخص شده مقامات  بیترت نیبه ا و

معموالً از دشمنان قسم  اً یکنند، ثان یبرنامه شرکت نم نیپول در ا افتیهستند و بدون در یاوالً اجاره ا

 یرانیا چیاست که ه مپخارجه دولت ترا ریوز« پمپئو»نمونه آن  نیبوده که آخر یرانیو ا رانیخورده ا

 مبرهن است. انیرانیاش با ا یدر امان نماند و دشمن سشیاز گزند او و رئ

 

همانند  ،یرجو می"مر :دیتوجه کن یفردا از برنامه امسال فرقه رجو ویقسمت از گزارش راد نی... به ا

حضور داشت و  رانایدر نشست ت ییسال گذشته به تنها 44سازمان در حدود  نیمشابه ا یدادهایرو ریسا

عربستان، پنج  تسازمان اطالعا نیشیپ سیرئ صل،یالف یترک رینبود. ام یاز مسعود رجو یهمچنان خبر

 یامر د؛ینام« مرحوم»را دو بار  یدر فرانسه، مسعود رجو نیدر نشست مشابه سازمان مجاهد شیسال پ

 نکرده است." دییسازمان هنوز آن را تأ نیکه ا
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                                                                                                                                صرافپور     حامد

 

بود که  دیجد گریکرد، حضور چند باز یم کیتفک نیشیپ یرا از سال ها نیامسال مجاهد یویسنار آنچه

که چهره را با ماسک و  ییها نیکنفرانس ارتباط برقرار کرده اند. کمد نیبا ا رانیشد از داخل ا یادعا م

 خیاز اعماق تار ییگو هخنده دار )ک یبودند و با حرکات کودکانه و سخنان دهیپوشان یدود نکیکاله و ع

خاص ببخشند و خود را آماده رزم جلوه  یجانیقجر ه میمر شیکردند به نما یم یرسد( سع یبه گوش م

ً یقیدهند!  جمهور مادام العمرشان آنچنان دمکرات و  سیمطلع نبودند که رئ گرانیباز نیاز ا چکدامیه نا

 التیتشک یاعضابه  نترنتیبه ا یدسترسهم اجازه  کمیو  ستیاست که در دهه سوم قرن ب خواهیآزاد

 وهیش یدارند، آن ها حت یمجاز یآزاد به فضا یدسترس رانیدهد و برخالف خودشان که در ا یخود نم

 سیتأس یرجو میآزاد فردا هستند که قرار است مر رانیدانند، و در واقع نماد ا یاستفاده از آن را هم نم

 کند!.

 

 یاول را باز شهینقش هنرپ یبه اجرا درآمد که بهتر از هرکس میتوسط مر و،یسنار نیبخش ا نیتر جالب

داد و کم مانده  یملتهب و بغض آلود نشان م «نیآفر -شور» یصحنه ها نیا دنیکرد و خود را از د یم

 کند! ریزن زرد نشان، اشک خود را سراز کیصحبت  نیبود ح
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 ؟یچپ زدن" و "تجاهل" تا ک یخود را به کوچه عل"

 

مقاومت در طول  یمل یدر قالب به اصطالح شورا یفرقه رجو رخانهیدب 1044 وریروز شهر نیاول در

مذبوحانه از سران  یبا واکنش ،یسران باند تبهکار رجو هیدادگاه عل یماه پس از برگزار 0کمتر از 

 !کنند دایبه همراه آن ها حضور پ یالملل نیدادگاه ب کیدوباره دعوت کرد تا در  رانیحکومت ا

 رانیا یاز سران حکومت ینام و نشان جیه یفرقه رجو هیپرونده عل انیشاک ستیبه ذکر است که در ل الزم

 نیدعوا ب نیو ا دهیسابق فرقه درج گرد یتن از اعضا 04و مشخصات  یشود و اسام یمشاهده نم

 با موضوع  نقض آشکار حقوق بشر مطرح است. یسابق و رجو یاعضا

 

 

  

 کند: یرا به حضور در دادگاه دعوت م رانیدائماً سران نظام ا یکه رجو یلیدال

دانند عواقب  یپرونده به شدت وحشت دارند چرا که م انیاز بردن نام شاک یحت یسران فرقه رجو -1

 دهیالهه ارجاع گرد یالملل نیب یفریحکم به دادگاه ک یو جهت اجرا دهیرس تیپرونده مطروحه که به قطع

فرقه در  بکاریرکند و پته عناصر ف یرا برمال م یرجو یادینقض حقوق بشر توسط ا نیسوابق ننگ هیکل

 ینام بردن از اسام یآب خواهد افتاد. لذا در تمام واکنش ها به جا یرو یالملل نیو ب یاذهان عموم

 برند . ینام م رانیپرونده از سران حکومت ا انیشاک یواقع

که در  یرسم امیپ یفرقه، عجوالنه ط هیه جداشدگان علروز دادگا نیاول یپس از برگزار یرجو -4

 یکیزیبه حذف ف دیرا تهد انیوابسته پخش شد تمام شاک یاجتماع یآن ها و شبکه ها یغاتیتبل یدستگاه ها

در سطح  یتلخ انیماجرا پا نیداند که آغاز ا یاز وحشت سرکرده دارد چون م تیواکنش حکا نیکرد. ا

 خواهد داشت. یدر پ یو یبرا یو داخل یالملل نیب
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حاکم بر  نیسران فرقه شدند و براساس قوان یمدع یقیمذکور، اشخاص حق یدر دعو یاز نظر حقوق -2

مشکل، سران  نیبرون رفت از ا یتواند برا ینم یفرقه رجو ،یالملل نیو ب یداخل ییقضا ستمیس

 یقعلم حقو یاندک یرجو یادی. اگر ادی( را به دادگاه دعوت نمایعموم ی)اشخاص حقوق رانیحکومت ا

را  رانیسران حکومت ا دیدانند که نبا یسابق فرقه، م یاعضا یداشته باشند مستمراً در قبال طرح دعو

 .ستیجز تجاهل ن یزینوع واکنش چ نیبه دادگاه دعوت کنند و ا

ق فرقه ساب ینفر از اعضا 424از  شیب تیدر مقابل شکا یآنست که رجو انگریواکنش ها ب نیواقع ا در

قرار گرفته  انیشاک یرو در رو دیگفتن داشت با یبرا یندارد چرا که اگر حرف یگونه دفاع چیمخرب ه

هم که شده در  ربا کی یبرا میکن یم هیو دغلباز توص ادیش یکرد. به رجو یخود را اعالم م هیو دفاع

 یعنیپرونده  یواقع انیشاک ران،یدعوت از سران حکومت ا یمرد باشد و به جا نشیننگ یطول زندگ

 .دیدعوت نما یالملل نیحضور در دادگاه ب یجداشدگان را برا

 (یشاک 00 ندهیو نما انی)احد از شاک یاسکندر صمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیخوشش آ ندیبب ستیچون ترور ستیترور
 

 

 

 (یکت و شلوار ستیپمپئو )ترور یتیحما یسخنران

 در

 گناه را ترور کردند.( یب یرانیا 33000که  رانیا انی)داعش یفرقه رجو تجمع
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 اعتصاب غذای اجباری

به نیت رفتن به اروپا  1214"سال  فریدون ابراهیمی، نجات یافته از سازمان مجاهدین خلق، می گوید:

مین دلیل به فرستند، به ه به ترکیه رفتم. در ترکیه با چند نفر رفیق شدم که گفتند من را به اروپا می 

عراق رفتیم. به من گفتند باید چند وقت در اردوگاه اشراف بمانی تا بتوانی به اروپا بروی. پس از آن 

دیگر هیچ چیزی جز بیابان و یک اردوگاه کار اجباری ندیدم و زمانی که قرارگاه اشرف در عراق بسته 

از فرقه جهت اعزام به اروپا بر مبنای  و ارتش آمریکا تمام نیروهای فرقه را به مقر لیبرتی منتقل نمود

وعده ای که به من داده بودند درخواست اعزام کردم. پس از مدتی به ما اعالم کردند برای این که بتوانید 

به اروپا اعزام شوید باید در تحصن گروهی همراه با اعتصاب غذا شرکت کنید. در نهایت مجبور به 

 شرکت در اعتصاب غذا شدم.

                  

روز شرکت کردم و در این مدت  94رخ داد به مدت  1294در این اعتصاب غذای اجباری که سال   

کیلوگرم کاهش یافت. از آنجا که توان جسمی ام تحلیل رفته بود و دیگر  21کیلوگرم به  12وزنم از 

قف یکی تحمل ادامه نداشتم، علی رغم مخالفت ها و ممانعت های شدید مهدی براعی معروف به احمد وا

ساعت بیداری کشیدم و تحت شدیدترین  14از مریدان مسعود رجوی اعتصاب غذا را شکستم. من 

 ها قرار گرفتم.  شکنجه

از آن سال تاکنون جدا از کابوس های شبانه ناشی از فشارهای روحی حاکم در مناسبات فرقه رجوی، به 

های   رشی نیز مواجه می باشم. شکنجهدلیل شرکت در اعتصاب غذاهای اجباری با بیماری های حاد گوا

 روحی که فرقه رجوی بر افراد اعمال می کند از شکنجه های جسمی بدتر است.

فهمیدم که پدرم فوت کرده است. مادرم تا پشت درب  1290فوت شده بود و من سال  1210پدرم سال 

را نشنویم. بعداً فهمیدم که  قرارگاه اشرف آمد ولی ما را به جای دیگری بردند تا صدای خانواده هایمان

خانواده ام برای دیدن من چندین بار به عراق آمده بودند، اما سران فرقه رجوی نگذاشتند خانواده ام را 

کردیم،   آمدیم و اعالم می دیدیم و می  ببینم. رجوی می گفت خانواده دشمن شماست. زمانی که خواب می 

 شدیم. شکنجه می 
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ام را به پای این فرقه   وانستم از آنجا فرار کنم. من بهترین دوران جوانیت 1290سرانجام در سال  

 کشم." شیطانی گذاشتم و اکنون زجر آن را می 

 

آقای فریدون ابراهیمی که چندی پیش در جلسه دادگاه رسیدگی به شاکیان فرقه تروریستی رجوی حاضر 

خوف فرقه پرده برداشته بود، پس از و از اسرار اعتصابات غذای اجباری اسیران داخل تشکیالت م

شنیدن خبر پیام ملعون رجوی که در این پیام شاکیان پرونده را تهدید به قتل نموده بود با انتشار عکس و 

( راجع به شرکت اجباری 1294سندی از خود برگرفته از آرشیو سایت مجاهدین خلق )مربوط به سال 

را در آن سال برای فرقه فنا کند و دیگر تصویر خود در وی در اعتصابات غذا که نزدیک بود جان خود 

جایگاه دادگاه رسیدگی به شاکیان فرقه که رسانه ها انعکاس داده بودند با زبان تصویری بیان و اثبات 

نمود که فرقه رجوی به هیچ انسانی حتی افرادی که زمانی طالیی ترین دوران زندگی شان را در 

حم نمی کند. به راستی ماهیت فرقه رجوی سوءاستفاده جسمی و احساسی از تشکیالت فرقه گذرانده اند ر

 افراد می باشد و جان اعضای خود را در بقای تشکیالت، قربانی می نماید.

مشخصه اصلی سازمان مجاهدین خلق اقدامات تروریستی و کشتار انسان ها است. فرقه ی رجوی را فقط 

د و بایستی این نام و واژه ی درست را در ادبیات رسانه ای و فقط باید یک فرقه تروریستی خطاب نمو

 نهادینه کرد.

با مرور کتاب "فرقه ها در میان ما" به نویسندگی خانم دکتر "مارگارت تالر سینگر" می توان تفاوت 

فرقه تروریستی رجوی با دیگر فرقه های متعدد جهان را درک نمود. فرقه تروریستی رجوی با دارا 

 –مشخصات و مکانیزم های فرقه ای )خودکامگی رهبری، فریبکاری، سوءاستفاده های جنسی بودن تمام 

احساسی، تکنیک های روانی در به کارگیری روش های کنترل ذهن افراد( با دیگر فرقه ها شباهت کامل 

ه دارد اما تاکنون هیچ فرقه ای در جهان به مردمان و مرزهای کشورش حمالت نظامی نداشته است. فرق

ی رجوی به دلیل اقدامات تروریستی و کشتار انسان های درون و بیرون از تشکیالت خود، خطرناک 

 ترین فرقه در هزاره سوم و عصر جدید شناخته می شود. 

 کرج -بیژن رضاوندی 
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 سناریوهای مهندسی شده بی ثمر
 

های ممکن را علیه ایران  راههای عربی همه  ای عربی گفته شده: "حکومت ی دولتی رسانه  در شبکه

امتحان کردند، اما همگی شکست خورده است؛ اآلن وقت آن است که ایران را از داخل به هم بریزیم و 

 جنگ داخلی راه بیندازیم!"

 

                                                                                         استان گلستان   –محمد آق آتابای 

موضوعی که باعث می شود اعتراض های مسالمت آمیز "

مردم کشورمان در برخی مواقع به خشونت کشیده شود، 

برنامه های مهندسی شده دشمنان ایران و مردم است همانند 

رژیم صهیونیستی و یا رژیم آل سعود و پدر خوانده آن ها 

 سم.یعنی امپریالی

دشمنان ایران با شانتاژ عناصر خود فروخته ی خود مانند سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق و  

عوامل وابسته آن ها مانند کانون های به اصطالح شورشی، این اعتراض های آرام و مدنی مردم منطقه 

استفاده نمایند. در را به خشونت می کشند تا با بهره برداری غیراخالقی از آن ها علیه کشورمان سوء

اعتراض های اخیر خوزستان به وفور شاهد چنین اقدامات تحریک آمیز از سوی سران سازمان ضد 

ایرانی مجاهدین بودیم که با هوشیاری مردم آن منطقه که از زمان جنگ تحمیلی با روح سیاه و پلید نفاق 
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شد و باعث بی آبرویی سران فرقه گونه آن ها آشنایی دارند، تراژدی آن ها با شکست سنگینی مواجه 

 رجوی و حامیان تروریستی آن ها شد.

البته سران مفلوک سازمان ضد ایرانی مجاهدین خلق برای حفظ روحیه اعضای مغزشویی شده خود 

دست به هر اقدام غیر انسانی می زنند. نمونه این اقدامات را در تحریک مردم خوزستان و قبل تر از آن 

کشورمان شاهد بودیم که با درایت و مدیریت مسئولین کشوری این خیانت های آن ها با در مناطق دیگر 

شکست مواجه شد و همچون پتکی بر سر عناصر مفلوک و سران ضد ایرانی مجاهدین خلق وارد آمد که 

البته این وطن فروشان هیچ گاه از این شکست ها درس عبرت نگرفته و نمی گیرند چرا که سود آن ها 

شته سازی عناصر خود و ایجاد هیاهو برای گرفتن مزد خود از اربابان تروریست پرورشان می در ک

 "باشد که در مورد اعتراض های آرام مردم خوزستان تمام برنامه های آن ها نقش بر آب شد.

 

                                                                 خوزستان   استان  –حمید دهدار حسنی 

 سران فرقه رجوی که بهبود شرایط زندگی مردم هیچ"

وقت مد نظرشان نبوده به طور مرتب از مردم می 

خواستند تا به جای اعتراضات مسالمت آمیز، خشونت 

طلبی را پیشه کرده و دست به سالح ببرند. سرکردگان 

فرقه با سر و صدای زیاد دم از انجام اقدامات کانون های 

ایران می زدند که مثالً چنین و چنان  موهوم خود در

کردند! همچنین در اذهان مخاطبان خارجی و اربابان خود القا کردند که مردم ایران در اعتراضات اخیر 

خود به توصیه های سران فرقه گوش داده و به زودی برای ورود مریم قجر به ایران فرش قرمز پهن 

 خواهند کرد!

نه تنها حاضر نشدند اعتراضات مسالمت آمیز خود را به اقدامات خشونت  مشاهده  کردیم که مردم ایران

طلبانه تبدیل کنند بلکه حتی یک شعار هم در حمایت از گروه خائن رجوی و دیگر گروه های مدعی 

وطن پرستی سر ندادند. طی این مدت افکار عمومی و حتی اربابان و حامیان غربی و آمریکایی فرقه 

پی بردند که این فرقه از هیچ اقبال و حمایتی بین مردم ایران برخوردار نیست.  رجوی به این حقیقت

همگان متوجه شدند که سران فرقه از این که مردم توجهی به توصیه ها و رهنمودهای مخرب آن ها 

نکرده و نمی کنند سرخورده شدند و در سایت های خود فقط به دادن اخبار اعتراضات که اکثراً از منابع 

 "گری کسب می کنند بسنده کردند.دی

 

                                                                                              ایران فانوس -مهدی خوشحال 

... بحران خوزستان نه تنها مردم عادی بلکه طبیعت، حیوانات، "

پرندگان، نباتات و خاک را نیز آسیب رسانده است. این گونه موارد 
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مربوط به خوزستان نیست بلکه بعضی از مناطق جهان وضعیت مشابه دارند و می بایست کار تخصصی 

 در محدوده ملی انجام پذیرد.

 مشکل مزبور، سیاسی نیست ولی گروه هایی هستند که فی الفور و بنا به پیشنهاد و دستور اربابان ذی 

نفع خارجی، می خواهند از نمد خوزستان برای خود کاله بدوزند. در این راستا رهبر مفقودشان را که 

د و برای فریب ماهانه یک بار سرش را از گور بیرون می آورد، حاال هر شب از گور بیرون می آور

نیروها و اربابان خود، برای خوزستان و مردم ایران، روضه خوانی می کند. بحران زیست محیطی 

 1044خوزستان از سال ها قبل وجود داشته است، حاال بحران زیست محیطی و کم آبی چه ربطی به 

از مخیله ارتجاعی و سال پیش در کشور عراق و قیام امام سوم شیعیان و حماسه کربال دارد ... تنها 

 "فرصت طلبانه رهبر مفقود مجاهدین خلق بیرون می آید.

 

                                                                                                                        وبالگ آیینه    -علی جهانی 

 گروه تروریستی رجوی:

با شیادی خاص خودش می خواهد از این حرکات اعتراضی مردم   -3

سوءاستفاده نمایند و این حرکات مسالمت آمیز مردم را به سمت 

 خشونت سوق بدهد.

  می کوشد که این حرکات اعتراضی برای مشکالت معیشتی و صنفی را به سمت سیاسی بکشانند و به -0

 نفع سازمان از آن ها سوءاستفاده نمایند.

در حالی که این سازمان به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارد ولی برای مصرف  -1

سازمان به عنوان اپوزیسیون و   داخلی و سِر کار گذاشتن نیروهای دربند، اینطور وانمود می کند که

ن خودش این آلترناتیو، هدایت و رهبری این اعتراضات را برعهده دارد و توسط کانون های دروغی

 حرکات را سازمان دهی می کند.

در تبلیغات دروغین خودش مدعی سیاسی بودن اعتراضات صنفی مردم می شود و همچنین مدعی  -0

 است به زودی رژیم را سرنگون می کند.

با تحلیل های آبکی سِر نیروهای مسأله دار را شیره  می مالد و از ریزش روز افزون نیرویی که به   -5

است، جلوگیری می کند تا بدین وسیله چند صباحی بیشتر   معضل اساسی سازمان تبدیل گردیده مشکل و

 بخت سازمان را در اسارتگاه کشور آلبانی تحت عنوان اشرف سه نگه دارند و ...  نیروهای نگون

العمر، شما اگر واقعا حامی حق و حقوق مردم ایران هستید پس چرا از   خانم رئیس جمهور مادام

القات خانواده نیروهای سازمان که بخشی از همین مردم ایران هستند جلوگیری کرده و آن ها را م

دشمن خطاب می کنید؟ چرا اعضا را از اولیه ترین حقوق انسانی یعنی مالقات با عزیزان شان محروم 

 کرده اید؟ 
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 یکی از جنایات رجوی در حق مادران

 

"در فرقه رجوی که بودم حدوداً صد و بلکه بیشتر نامه برای خانواده ام ارسال کردم و  فؤاد بصری:

 هیچ نامه ای به دست خانواده ام نرسیده بود. 

مادرم می گفت مگر تو اسیر نبودی؟! اسیران نامه برای خانواده هایشان ارسال می کردند ولی نامه ای 

 از تو به دستم نمی رسید!

 یت من از زندانی هم بدتر بود."در جواب گفتم وضع 

 

 

زنی که از فرقه رجوی  جدا شده بود می گفت: "من در پرسنلی بودم، نامه هایی که نوشته می شد به  

دست ما می رسید. شخص رجوی به ما گفته بود نامه ها را بخوانید اگر مورد امنیتی داشت برای ستاد 

و اگر کسی پیگیر نامه ارسال کنید و نامه هایی که موردی نداشته باشند را پاره کنید و در سطل بیندازید 

اش شد در جواب بگویید ما نامه ها را از طریق سر پُل )انگلیس( برای خانواده های شما ارسال می 

 کنیم.
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 رد پای منافقین در پرونده ترور هشت شهریور

 بمب گذار دفتر نخست وزیر که بود و چه بر سرش آمد؟

 

بود که جلسه شورای امنیت کشور برگزار  12۳4ساعت سه بعد از ظهر روز هشتم شهریورماه سال 

شد. حاضران این جلسه افراد مهم کشوری بودند؛ محمدعلی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر 

بودند.   نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی باالی میز جلسه نشسته

نی به جای فرماندهی ژاندارمری کل نشسته، در کنار تیمسار وحید دستجردی کنار باهنر و بعد از او اخیا

وی به ترتیب تیمسار کتیبه، سرورالدینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطالعات نخست وزیری، 

کالهدوز قائم مقام سپاه یک طرف میز بودند و طرف دیگر میز تیمسار شرف خواه معاون نیروی 

مشترک، سرهنگ وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی  زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد

 و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک قرار داشتند.

ضبط صوت بزرگ کشمیری که مخصوص ضبط جلسات است، درست نزدیک رجایی و باهنر قرار می 

و گوی  ت آورد؛ پس از گف ریزد و برای حاضرین می  گیرد و کشمیری طبق معمول هر جلسه چای می  

شود. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگی را که همیشه   کوتاهی با خسرو تهرانی از جلسه خارج می

 کند. همراه دارد با پا به نزدیکی رجایی هدایت می 
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رود که منتظر او  شود و در میدان پاستور نزد کسانی می  کشمیری از ساختمان نخست وزیری خارج می 

عالی امنیت ملی را به یک نقطه امن انتقال دهند. همزمان صدای انفجار شدیدی هستند تا دبیر شورای 

 لرزاند. منطقه را می 

 کشمیری؛ مظنون اصلی حادثه 

و  TNTپوند  4بود که از حدود « آتش زا –تخریبی »مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع خاص 

 مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی جاسازی شده بود.

براساس »دهد:  ای اولین دادستان انقالب ایران ماجرای آن دقایق را این گونه شرح می  رضا زواره سید 

وزیری، پشت میزی بزرگ و طویل  تحقیقات من، در روز حادثه، همه افراد حاضر در دفتر نخست 

از آن  وزیر، یعنی مرحوم باهنر، بعد  نشسته بودند. یک سر میز مرحوم رجایی نشسته بود؛ سپس نخست

آقای مهدوی، وزیر کشور، که او روز دیر رسیده بود. پس از آن رئیس شهربانی و دبیر شورای عالی 

 امنیت ملی، خسرو تهرانی. بعد از آن هم دو طرف میز تا آخر نماینده  نیروها نشسته بودند.

شی شورا بوده و ها در بازجویی گفتند، این بود که در آن جلسه، کشمیری، من  مطلب مشترکی که همه آن

در قسمت جلو، جای خسرو تهرانی نشسته بود. صندلی خسرو تهرانی هم در انتهای غربی میز قرار 

ریزد و جلوی مرحوم رجایی و باهنر می   خیزد، چای می  گذارد؛ بعد برمی داشت. کشمیری کیفش را می 

رود و درست   به انتهای سالن می کنند. آن گاه  ای با تهرانی در گوشی نجوا می  گذارد. سپس چند دقیقه 

 شود. زمانی که قصد داشته است از اتاق خارج شود، بمب منفجر می 

برد ماده منفجره حداکثر دو یا سه متر بوده است. چند نفر از حاضران از جمله معاون فرمانده 

بودند،  ژاندارمری و مرحوم دستجردی، رئیس شهربانی نیز که در زمان حادثه، نزدیک باهنر نشسته

ای حداکثر تا سه   گفتند بمب فقط در محدوده  زخمی شدند، اما برای بقیه اتفاقی نیفتاد. متخصصان هم می

متر قدرت تخریب داشته است. با این همه، برای کشمیری که در دورترین فاصله از آن قرار داشت، 

 «جسدی ساخته بودند که فقط یک کیسه خاکستر بود.

مسعود »در تلویزیون حاضر شد و  ۳4شهریور  44دادستان کل کشور در شامگاه  آیت هللا ربانی املشی

عامل انفجار نخست وزیری همان »را عامل انفجار دفتر نخست وزیری اعالم کرد و گفت: « کشمیری

جمهور و نخست  شخصی بود که نام او در بین شهدا برده شد و روز اول در کنار شهیدان عزیز، رئیس 

مردم تشییع شد. مسعود   ای به نام او به وسیله به عنوان شهید سوم قلمداد و جنازه  وزیر محبوب ما

کشمیری که در نخست وزیری جا باز کرده بود، تقریباً از همه چیز اطالع داشت و دبیر شورا بود. 

اش را  کریه   کشمیری از یک سال قبل وارد نخست وزیری شد و خیلی خوب نقش خود را بازی و چهره

گفت در بین هزار احتمال، یک   فی کرد، به طوری که یکی از مسئوالن امر در نخست وزیری میمخ

 «دادیم.  احتمال انحراف درباره او نمی

من موقع ورودم به اتاق کنفرانس مشاهده کردم که »گوید:  سرهنگ کتیبه در شرح واقعه روی داده می 

شهید وحید »جلسه است. قبل از همه مرحوم  خبر )کشمیری( در حال ورود به  آن خائن از خدا بی

گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان کرد. مرحوم کالهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه « دستجردی
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و گو در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس   پاسداران حضور داشت. در همین لحظات که بحث و گفت

  اراده سرپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانی  طور که روی صندلی نشسته بودم بی کردم همین 

ای که برای من اهمیت دارد، شدت انفجار بود که ما صدای آن را در آن  سوزد. مسأله ام به شدت می 

 «های گوش افرادی که آنجا بودند تمام پاره شده بود.  لحظه نشنیدیم، ولیکن پرده

 

 مسعود کشمیری که بود؟ 

در کرمانشاه و دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه  1249کشمیری متولد 

قیافه حق به جانب، تسبیح به دست و اهل استخاره و دعای کمیل خواندن در جلسات و »تهران بود. 

ها از مسعود کشمیری تا پیش از  ؛ این تصویری است نقش بسته شده در ذهن «پیشقدم در پیش نماز شدن

وزیری؛ البته یک تصویر تکراری دیگر هم از او هست، این که او همواره دو   ار دفتر نخستانفج

خودکار در جیب داشته، یکی برای نوشتن مطالب شخصی که ادعا می کرد از پول حقوق خود تهیه کرده 

گاه   به المال! برخی هم خاطرشان هست که او گاه  و دیگری برای کارهای دولتی و متعلق به اموال بیت 

 پیشنهادهای تندی هم علیه منافقان داشته و یک بار پیشنهاد بمباران ایستگاه رادیویی منافقان را داده بود.

در کنار این تصاویر، اما تصاویر دیگری هم هست. کسی که در همه جلسات حضور داشته، اما توجه 

قدر مورد  اره او گفته شده که آن آمده و حتی درب رفته، می   کرده است. می خاصی را به خود جلب نمی 

خواسته  شده است. هر چه می  وزیری بازرسی بدنی هم نمی  اعتماد بوده که موقع تردد در دفتر نخست 

آورده؛ گفته شده که او پیش از انقالب عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و این که برادر  برده و می  می 

آباد غرب در دور نخست انتخابات مجلس  قان در اسالم همسرش، ابوالفضل دلنواز، نامزد رسمی مناف

 شورا بوده است.

در عین حال، اما او در بدو تأسیس سپاه مدتی به عضویت آن هم درآمد و بعد هم عضو مؤثر ستاد خنثی 

وزیری  سازی کودتای نوژه به نمایندگی از کمیته اداره رکن دوم ارتش شد و در نهایت راه به نخست  

رود و مدتی هم جانشین خسرو  وزیری می  ی در نهایت به دفتر تحقیقات اطالعات نخست برد. کشمیر

ها را به جای دبیر و با   شود تا جایی که برخی نامه عالی امنیت ملی می  تهرانی در دبیرخانه شورای 

فت وزیری بوده، در گ کند. حجاریان که آن زمان خود در اطالعات نخست  امضا می « از طرف»عنوان 

ها از مادر و خواهر کشمیری به ارتباط خانوادگی او  بعد از انفجار در پیگیری »و گویی بیان کرده بود:  

با سازمان دست پیدا کردیم. برادرهای همسر کشمیری در قصرشیرین عضو سازمان بودند که با امکانات 

 «دست نیافتیم.کمی که ما در گزینش افراد در ابتدای انقالب داشتیم، به این ارتباطات 
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 در پرونده هشتم شهریور  CIAرد پای مجاهدین و 

ای در نشریه مجاهد ]ارگان رسمی سازمان منافقان[ منتشر شد که  شهریور مقاله  1چندی پس از حادثه 

 است. « یکی از قهرمانان عملیات ویژه»تأکید داشت کشمیری 

رئیس سازمان « ژنرال حبّوش»محرمانه با در یک جلسه  1211از سوی دیگر مسعود رجوی در سال 

امنیت صدام به انفجار دفتر نخست وزیری و ساختمان حزب جمهوری توسط سازمان مجاهدین خلق 

کند. البته فیلم این مالقات و سایر دیدارهای مقامات امنیتی عراق با رجوی که به طور   رسما اعتراف می

ها به عراق و   ده است و در جریان حمله آمریکاییمحرمانه و بدون اطالع سرکرده منافقان ضبط ش

 سقوط صدام در دسترس مردم قرار گرفت.

های غربی به دلیل تروریست نامیدن سازمان مجاهدین خلق   رجوی در این دیدار از تبلیغات برخی رسانه

)انفجار کند و یادآور می شود که مقامات ارشد آمریکا و فرانسه از عملیات ویژه سازمان  گالیه می 

 نخست وزیری و ساختمان حزب جمهوری( اطالع کامل داشته اند.

های اروپایی و آمریکایی را برداشت؛ زیرا   یعنی یازده سال بعد از انفجار، موجی رسانه 1211در سال 

وزیری ایران و حزب جمهوری اسالمی را عوامل خود ما   یکی از مقامات سیا اعالم کرده بود که نخست

 د.منفجر کردن

را به یکی از اسرارآمیزترین نقاط تاریخ انقالب  ۳4شهریور سال  1در پایان باید گفت آنچه ماجرای 

اسالمی تبدیل کرده، نفوذ فردی به نام مسعود کشمیری به باالترین سطوح اطالعاتی و امنیتی کشور 

شهریور،  1جار است. از سوی دیگر رازآلودگی داستان کشمیری آنجایی بیشتر می شود که پس از انف

 برخی ادعا کردند که او به طور کامل در این حادثه سوخته است....
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 کشمیری چگونه از ایران فرار کرد؟

و مقداری منیزیم کار گذاشته بود و دقایقی پس از این  TNTپوند  4مسعود کشمیری در کیف حامل بمب، 

ست وزیری خارج شد و به میدان که کیف مزبور را پیش پای شهید رجایی قرار داد، از ساختمان نخ

 پاستور رفت. سپس در آنجا توسط برخی افراد ناشناس به محلی امن انتقال داده شد.

، همسر کشمیری را همزمان با انفجار «مینو دلنواز»گویند عوامل سازمان منافقین  برخی منابع می 

بردند. کشمیری نیز پس از  نخست وزیری از محل سکونتش به یک خانه تیمی در محله نظام آباد تهران

ملحق شدن به همسرش از تهران به کرج، قزوین و سپس کردستان رفت و نهایتاً از طریق مرز زمینی به 

 عراق، ترکیه و سپس خارج از کشور گریخت.

 سرانجام کشمیری چه شد؟

م که ببینیم یکی از مسئوالن امنیتی پس از اتفاق هشتم شهریور، گفته بود: در اصل ما دنبال این بودی

عوامل انفجار چه سرنوشتی پیدا کرده اند. چند سال بعد برخی اعضای مهم که از منافقان جدا شدند، افشا 

عنوان مترجم عربی منافقان فعال بوده و در  که در عراق به« راد محمد باقر امینی »آقای کردند که مثالً 

فردی به نام نابر تحقیقات پلیس امنیتی هلند یا ب بخش عربی سازمان هم فعالیت کرده، همان کشمیری است

طرز مشکوکی در هلند کشته شد، همان کالهی )عامل انفجار دفتر حزب   که چندی پیش به« علی معتمد»

 جمهوری اسالمی( است...

 خبرآنالین

گفت: « ایرنا»بود که یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری دولتی  94ماه سال  دی 

صمدی عامل انفجار حزب جمهوری  وزیری و محمدرضا کالهی  مسعود کشمیری، عامل انفجار نخست »

اند. نامبردگان که از اعضا و هواداران فعال گروهک تروریستی منافقین و   اسالمی در آلمان رؤیت شده

غذا در  خط نفوذ فرقه رجوی در نهادهای حیاتی، حساس و مهم جمهوری اسالمی بودند، هنگام خوردن

 «اند. رستورانی در شهر کلن و هنگام رانندگی در شهر هامبورگ آلمان مشاهده شده 

 

 ساله، پس از سه دهه منتشر شده است. ۵۶این اولین و آخرین تصویری است که از تروریست 
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دار شدند. سازمان به هر کسی که نسبت به  نیا: در خارج از کشور، کالهی و کشمیری مسأله  "رئوفی 

« دار مسأله »شد، می گفت  ها و اهداف و وقایع جاری در گروه، دچار سؤال و ابهام ذهنی می   رمانآ

شوند اما ظرفیت پنهانکاری در افراد  دار می   شده است. البته معموالً همه افراد در سازمان مسأله

تناوب دارد. بریدن این  مختلف، تفاوت دارد. کالهی و کشمیری از سازمان بریده بودند اما بریدن، معموالً 

دو نفر هم از نوع ضدیت و تقابل نبود. البته کالهی و کشمیری اصالً برای اعضا ناشناخته بودند؛ یعنی 

شناخت. بعد از کشته شدن کالهی،  ها را نمی   های باالی سازمان، کسی آن جز تعداد معدودی از رده 

ها در آن  ه شد او با نام جعلی علی معتمد سال تلویزیون هلند رپورتاژی را منتشر کرد که در آن گفت

کرده و با زنی افغانستانی ازدواج کرده بود که آن زن، از هویت واقعی کالهی اطالعی  کشور زندگی می 

 نداشت.

 ترین درسی که باید از حادثه هشتم شهریور بگیریم، چیست؟  بزرگ

در قعر قرار دارد؛ یعنی منافقین « تراتژیاس»در اوج اما در « تاکتیک»نیا: این سازمان، در   رئوفی

ً در تاکتیک، هیچ چیزی را جا نمی  ً  اساسا « قوایی  تعادل»گذارند. نوع تفکر خود رجوی هم اصطالحا

کند. تعادل قوایی یعنی این که رجوی در هر موردی، به  است؛ هر چند خودش این موضوع را رد می 

زند. با  رقیب را ارزیابی کرده و سپس دست به عمل می  طور دقیق امکانات نیروهای خودی و نیروهای

خرداد  24اند. اساساً در ذات حرکت مسلحانه که منافقین بعد از  ها، منافقین در استراتژی احمق  همه این 

 به آن روی آوردند، خیانت وجود دارد. 04

هیچ رادع و مانعی برای ها  کنند. آن  گاهی حمله می  منافقین کسانی هستند که از هر ستون و تکیه 

کنند  اما اآلن افتخار می « مرگ بر آمریکا»گفتند   خودشان متصور نیستند؛ به این معنا که تا دیروز می

شان بگیرد. کمینگاهی که در فاجعه تلخ هشتم شهریور از آن به ما حمله شد،  که آمریکا حتی تحویل 

یور و هفتم تیر و مقاطع دیگر ضربه زد، بحث بود. آن چیزی که به ما در هشتم شهر« نفوذ»کمینگاه 

نفوذ منافقین بود. این افراد مسن و منزوی با تفکرات دگم و قالبی که تا مغز استخوان از خود بیگانه شده 

اطالع، هیچ کار مؤثری نمی  اند، جز فریب مثاًل چهار نفر بی   اند و اآلن در آلبانی پشت کامپیوتر نشسته 

ها در نفوذ بوده و هست. ما باید از پدیده نفوذ  ازی انجام دهند. خطر اصلی این توانند در فضای مج 

کند. امروز بیشترین امید منافقین به   بترسیم. این خط نفوذی نفاق است که برادر را با برادر دشمن می

ضدیت ایجاد شقاق و نفاق و دودستگی در صفوف ملت است. ما در داخل کشور نباید اتحادمان را درباره 

 خصوص منافقین از دست بدهیم."  و مقابله با دشمن به

 جامعه خبری تحلیلی الف
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 عملیات فروغ جاویدان؛ غروب سازمان مجاهدین خلق

 

و دو روز پس از آغاز عملیات فروغ جاویدان توسط سازمان مجاهدین  3113پنجم مرداد ماه سال 

منافقین اجرا کردند. در این عملیات ضمن هجوم خلق، نیروهای ایرانی عملیات مرصاد را علیه 

برن و استقرار نیرو در مناطق   نیروهای پیاده به سوی ارتش آزادی بخش، مسیر فرار آنان با هلی

 مرزی بسته شد.

بسیاری از منافقین در پی حمالت رزمندگان ایرانی و حتی مردم عادی کشته، تعدادی نیز در کوه و 

األخره توانستند به پادگان اشرف بازگردند؛ البته تا حدود یک ماه پس از دشت آواره و تعدادی هم ب

ها شناسایی و دستگیر   اجرای عملیات، اعضای سازمان مجاهدین خلق توسط مردم در روستاها و کوه

 شدند.  می

 رجوی به نیروهایش وعده داده بود که خلق منتظر شما هستند و به استقبال شما خواهند آمد، اما مردم

ها و شهرها به خاطر داشتند و   ها و کشتارهای منافقین در خیابان  ایران با خاطرات تلخی که از جنایت

با نفرتی که از آنان به دلیل همراهی با صدام و دشمن بعثی در دل داشتند، به مقابله با آنان پرداختند. 

م عادی بدون سازماندهی و عملیات مرصاد شاید تنها عملیات در طول دوران دفاع مقدس است که مرد

 کشتند.  کردند و آنان را می های سرد به منافقین حمله می   با سالح

بدین ترتیب عملیات فروغ جاویدان که با هدف نابودی سریع نظام جمهوری اسالمی ایران طراحی شده 

ریج نحیف بود، به سرعت به غروب سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد و سازمان از آن سال به بعد به تد

تر شد. سازمان اگرچه چند سال بعد و با کشتار مردم کردستان عراق توانست بقای خود را در   و ضعیف

عراق تضمین کند، اما با سقوط صدام عرصه را بر خود تنگ دید و از اشرف به لیبرتی و از لیبرتی به 

 آورد.بخش را به استخدام ارتش سایبری در  آلبانی رفت و نیروهای ارتش آزادی
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استاد دانشگاه امام صادق )ع(  سیرت محمدی 

 چنین می گوید:  

"آن چیزی که به چارچوب و قواره مجاهدین 

خلق نزدیک است، مفهوم "فرقه" است. ویژگی 

ای در مجاهدین خلق، بیش از ویژگی  های فرقه  

 سازمان یا یک حزب سیاسی است. های 

شود، ابتدا تمام  فردی که عضو یک فرقه می 

گذارد و به  های هویتی خود را کنار می   الیه

شود، سپس هویت فرقه  عبارت دیگر تهی می 

های دیگر را  ای خود را جایگزین و بعد هویت  

کند. مجاهدین خلق کسانی هستند  بارگذاری می 

های خود  اند و تمام هویت  که تخلیه هویتی شده 

 اند.  را پشت درب این فرقه جا گذاشته

در یک فرقه، اعضا نسبت به رهبران 

سرسپردگی دارند. آنچه که از گذشته تا به 

امروز در بین مجاهدین خلق مشاهده شده، 

کرنش و سرسپردگی اعضا نسبت به مسعود و 

 مریم رجوی است.

وده بودن های فرقه، رازآل  یکی دیگر از ویژگی

است. در سازمان مجاهدین خلق بین صف و 

ستاد فاصله طبقاتی عجیبی وجود دارد و فرد 

برای رسیدن به شورای مرکزی و کادر رهبری 

باید مسیر سرسپردگی سختی را طی کند که 

 رازآلوده است.

ها به  موضوع دیگر فساد اخالقی است. در فرقه 

 دلیل سرسپردگی و تخلیه شدن از نظر مبانی

ذهنی و نظری، به طور معمول این فساد وجود 

دارد. در سازمان مجاهدین خلق به طور ویژه 

در سطح باالی فرقه، این فساد وجود داشت. در 

های تیمی هم که کادر میانی   برخی از خانه

 منافقین حضور داشتند، فساد اخالقی بود.

تر  به هر حال مجاهدین خلق به "فرقه" نزدیک 

سازمان سیاسی و غیره. همین است تا به یک 

ای هم موجب شده تا از سوی  ویژگی فرقه 

های اطالعاتی غرب  ها و سرویس   برخی دولت

و سعودی مورد حمایت و پشتیبانی قرار 

بگیرند. مجاهدین خلق آمادگی ذهنی و انگیزشی 

بسیار باالیی برای گام برداشتن در راستای 

ل آنان ای خود دارند. به طور مثا اهداف فرقه 

ها را می  در هلند، نوکری پیرمردها و پیرزن 

کنند به این امید که پس از مرگ آنان، بخشی از  

اموالشان را بگیرند و تقدیم سازمان کنند. این 

 ویژگی در بین اعضای داعش هم وجود دارد....

  مجاهدین خلق و امثالهم نان را به نرخ روز می

و سپس از ها با مباحث نظری بازی   خورند. آن

کنند.  اگر به تاریخ چند دهه ی  آن عدول می 

بینید که  اخیر مجاهدین خلق نگاه بیاندازید، می 

یک روز مسلمان، یک روز چپ، یک روز 

  لیبرال، یک روز با صدام و یک روز با سعودی

ها، خالصه هر روز با یک گروه هستند، مهم 

شان تحقق یابد  این است که کجا آن عملگرایی 

 ه هدف خود برسند.و ب

آنان حتی به روحانیت هم نزدیک شدند. تالش 

هللا طالقانی در همین  آنان برای نزدیکی به آیت 

ها را قبول   هللا طالقانی این راستا بود؛ اما آیت 

نداشت. البته آنان هم طالقانی را قبول 

 نداشتند....
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ها   اگر روحانیت و مردم در صحنه نبودند، این

توانستند انقالب ایجاد کنند و   هیچ وقت نمی

گاه  نظام را تغییر بدهند. ضمن این که امام هیچ 

اینان را تأیید نکرد و نامه دعوتی ننوشت. 

گوید بعد از اعدام بدیع   األسالم دعایی می حجت

ها چیزی  زادگان خدمت امام رفتم تا در تأیید این  

 بنویسند، اما ایشان یک خط هم ننوشتند.

مجاهدین خلق از زمان تغییر سازمان 

ایدئولوژیک تا پیروزی انقالب، کارنامه 

گویند که ما  مشخصی در مبارزات ندارد. می 

های بسیاری دادیم، بله چون کسی را   کشته

دادید. اگر روحانیون و  نداشتید، کشته زیاد می 

شدند، علما  نیروهای مبارز مسلمان کشته می 

داد   ش نشان میکردند، جامعه واکن اعتراض می 

کردند،  و هزینه را برای رژیم پهلوی زیاد می 

اما علما و مردم شما را قبول نداشتند. در نتیجه 

 ای برای رژیم نداشت. کشته شدن شما هزینه 

از یک سو سازمان پس از پیروزی انقالب، 

هزار  10بدنه خود را از دست داد و آن جمعیت 

 نفری ورزشگاه امجدیه کاهش یافت.

تی خشونت و رفتار غیرعقالنی وارد شود، وق

  روند و صف خود را جدا می مردم کنار می 

کنند. سازمان همواره رفتارهای خشن و 

ً سازمانی که  غیرعقالنی داشته است و اساسا

منطق نداشته باشد، برای دست یافتن به اهداف 

خودش مجبور است از ابزارهای خشن و 

 رادیکال استفاده کند.

المی جریان قائم به فرد نبود. انقالب انقالب اس

یک مکتب فکری است. انقالب اسالمی اگر یک 

ایده شخصی بود، باید بعد از رحلت امام خمینی 

رفت، اما انقالب قائم به   )ره(، از بین می

 شخص نیست.

های   سازمان مجاهدین خلق برخی از شخصیت

انقالب همچون بهشتی، رجایی و باهنر را ترور 

ها   ه شهادت رساند، اما شخصیتکرد و ب

نمادهای انقالب بودند و تمام انقالب نبودند. 

ماهیت انقالب، مبانی اسالمی امام بود که ایشان 

 سازی و فرآیند سازی کردند.  پیاده

ها و سران نظام جمهوری   سازمان شخصیت

اسالمی را هدف قرار داد و به خیال خودش، با 

ساقط کند؛ اما  توانست نظام را  زدن سران، می

ها نمادهای  اش این بود که شخصیت   اشتباه

اندیشه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 

 بودند...

آمیزی پرهیز   منافقین از هیچ اقدام خشونت

نکردند؛ چرا که حیات آن ها در گرو خشونت 

ای بودن مجاهدین خلق هم آمادگی  است و فرقه 

تا منافقین برای برای این کار دارد، در این راس

های بیگانه اقدام به جاسوسی خشن و   سرویس

کنند. جاسوسی خشن یعنی  های خشن می  قتل 

این که حاضر است برای جاسوسی لو برود و 

اعدام بشود. همچنین منافقین در آلبانی، ضمن 

  اندازی ارتش سایبری، اقدام به آموزش قتل  راه

 کنند. های خشن می 

هنوز به درد دشمنان می  این که چرا منافقین

ای بودن مجاهدین خلق   خورند، به دلیل فرقه 

  رسند که آماده است. اعضای فرقه به جایی می 

جانفشانی و پرداخت هزینه هستند. اعضای 

منافقین، موجوداتی هستند که به لحاظ ذهنی 

اند و آماده هر کاری حتی   کامالً مدیریت شده

 انتحار هستند.

یل هوشمندی و سطح اتصال به نسل جوان به دل

کند. جالب   بیرون مانند نسل قدیم رفتار نمی

اندازی ارتش سایبری  است بدانید که پس از راه 

در آلبانی، برخی از اعضای منافقین جدا شدند. 

های اجتماعی،   به این دلیل که فرد در شبکه

تصاویری را از ایران دید که با آنچه به او گفته 

 شده بود، تفاوت داشت.بودند و دیکته 
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  به هرحال سازمان مجاهدین خلق به دلیل ویژگی

ای که دارد، همچنان آماده پرداخت  های فرقه 

ای هم جز این ندارد و   هزینه است و البته چاره

اگر هزینه پرداخت نکند، حذف خواهد شد. 

دانند که   ها به خوبی می ها و سعودی   غربی

خور و خائن به مجاهدین خلق نان به نرخ روز

وطن هستند، اما آنان را به دلیل آمادگی برای 

 خواهند.  های خشن، همچنان می  مأموریت

های فارسی  سی و دیگر رسانه  بی   منافقین ، بی

زبان نیستند. مجاهدین خلق کارش این است که  

ها، فحش رکیک بدهد.  ها و توئیت   زیر پست

کند.   یعنی در حوزه سایبری هم خشن عمل می

کند و نانش از  کالً بر مدار خشونت عمل می 

 آید. خشونت به دست می 

کار ویژه ی منافقین مقابله ی خشن و رکیک با 

نظام جمهوری اسالمی ایران است. این مقابله 

ترین سطح فهم و باالترین سطح  را با پایین 

 توان انجام داد. انگیزه می 

نان ها سناریوشان، سناریویی است که دشم آن 

کنند؛ در واقع آنان به  برایشان طراحی می 

اند که رجوی تالش دارد   دستمالی تبدیل شده

مدت عمر استفاده از آن را افزایش دهد. تشکیل 

ارتش سایبری نیز سناریوی دشمن است، وگرنه 

 رجوی درک و فهم چنین چیزی را ندارد.

سازی  منافقین در گذشته اقدام به مکتوب 

کردند که برخی معتقدند این   تجربیات خود می

سازی میراث ساواک به آن هاست. به   مکتوب

رسد از تجربیات منافقین در شکل   نظر می

های تروریستی همچون   گیری داعش و گروهک 

پژاک استفاده شده است. بسیاری از ویژگی 

 های آن ها در داعش قابل مشاهده است." 

 خبرگزاری تسنیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرخشان هیآس

                                      

 

 کایسال ها به آمر یاز پدر و مادرش جدا شده بود برا یفرقه رجو یطالق ها انیکه در جر هیآس

مجدداً او را  دیرس یدادن به فرقه رجو یگاریکه به سن مناسب ب یزمان یسالگ 3۶منتقل شد. در 

در  یهولناک رجو تیجنا یقربان یسالگ 08در سن  هیاشرف برگرداندند. آس اجیبه س کایاز آمر

کمپ اشرف  یبا اعضا یعراق یروهاین یریکه از درگ  یشد. او در حال 3130 نیفرورد 33

 کرد، کشته شد.   یم یلمبرداریف
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 منافقین

 ترین ارتش  ترین و احمقباسواد 

  

                        چنین می گوید: )از رزمندگان عملیات مرصاد(  آقای عبدهللا دخانیان

، عراق حمالت خود به ایران را ادامه داد و تپه ۵91بعد از قطعنامه 

ساله بودم. من در تیپ قائم )عج(  49مریوان را اشغال کرد. آن زمان 

بودم. در مریوان منتظر دریافت تکلیف و آغاز عملیات مسئول تدارکات 

کیلومتر راه  1۵4برای پس گرفتن تپه بودیم؛ از آنجا تا تنگه چهار زبر 

صبح پنجم مرداد بود که ناگهان خبر رسید منافقین از  9است. ساعت 

 اسالم آباد به ایران حمله کردند؛ به سرعت خود را به آنان رساندیم.

عملیات پس گرفتن تپه مریوان فراهم شده بود و گردان نیز برای جنگ آماده شد اما مهمات الزم برای 

عراق خود به خود عقب نشینی کرد. حضور آماده این نیروها و مَهمات و استقرار اتفاقی بهترین جا برای 

قر شدند مقابله با منافقین، یاری خداوند بود که باعث پیروزی ما شد. نیروهای تیپ قائم )عج( جایی مست

ً در مناسب ترین زمان در بهترین مکان  که بهترین مکان برای مقابله با منافقین بود. تیپ قائم دقیقا

 .حضور داشت و این یاری خداوند بود

در عملیات مرصاد تصمیم منافقین بر فتح کرمانشاه بود. ابتدا دست خالی مهران را گرفتند و با غرور 

فردا تهران... آنان حس کردند ایران ضعیف شده و غرور کاذب آنان کاذب شعار دادند: امروز مهران، 

را فرا گرفت و همین باعث شکست آنان شد؛ البته این غرور کاذب ریشه در حماقت آنان نیز داشت. 

شد؛ البته مردم نمی  شدند به کرمانشاه برسدند اوضاع عوض می  ناگفته نماند اگر منافقین موفق می 
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شدند. زیرا   هزار نفر کشته می 44تر بود و قطعاً بیش از   ه عبور کنند اما کار سختگذاشتند از کرمانشا

 آنان نیروهای سازمان یافته و مخفی در شهرهای مختلف ایران داشتند.

کردند از این رو اسیر گرفتن از آنان سخت  منافقین وقتی در شرف اسارت بودند با سیانور خودکشی می 

لیات اسیر شد و در اعترافات خود گفت: در بلژیک درس پزشکی می خواندم بود. یک پزشک در این عم

این آخرین عملیات علیه جمهوری اسالمی است. »که شخص مسعود رجوی با من تماس گرفت و گفت: 

« شوی. به زودی پیروز می شویم و تو اگر همراه ما باشی به عنوان وزیر بهداشت و درمان انتخاب می 

به جنگ آمدم و حاال شکست خورده و پشیمان در آستانه اعدام هستم. تعدادی از من به همین وسوسه 

اسیران ایرانی که توسط عراق اسیر شده بودند نیز بین آنان بودند که به هوای آزاد شدن و برگشتن به 

 ایران به منافقین پیوسته بودند.

« ترین ارتش  باسواد ترین و احمق»ند: های خارجی درمورد منافقین گفته بود زمان رسانه   به یاد دارم آن

های   ای بودند که در عین تحصیالت عقلشان را درست به کار نینداختند. رزمنده  زیرا افراد تحصیل کرده

را نام مناسبی برای این « تقابل جهل با عشق»ما اما با عشق بی نظیر ایستادگی کردند. از این رو من نام 

 دانم. عملیات می 

معتقد بودند اسالم دین مبارزه نیست بنابراین مبارزه را از مارکسیسم و دین را از اسالم  ... منافقین

گرفتند. این انحراف در نهایت آنان را به اینجا کشاند که در مقابل کشور خود بایستند. من معتقد بودم 

 کنند هیچ درکی از انسانیت ندارند. کسانی که این گونه وطن فروشی می

گذرد؛ اگر ساعت ها درمورد عملیات حرف بزنیم اما به درد جوانان  عملیات مرصاد می سال از  22

امروز نخورد هیچ فایده ندارد. بنابراین مهم ترین درس جوانان از داستان این عملیات، هوشیاری آنان در 

ر از نف 144تواند باشد. در عملیات مرصاد بیش از چهار هزار و  مقابل توطئه منافقین امروز می 

شدگان و اسرا تعداد زیادی از کادرهای ارشد  نیروهای منافقین کشته و زخمی شدند و در میان کشته 

ها نیز وجود داشت. پس از پایان عملیات، تنگه چهارزبر، تنگه مرصاد نام  های تیپ   سازمان و فرمانده

زده شده است. درگیری های نفر تخمین  ۰44گرفت. هم چنین تعداد شهدای ایرانی این عملیات نزدیک به 

ساعته در تنگه چهارزبر شکست خوردند تا هشتم  ۰1منافقین با نیروهای ایرانی بعد از این که طی نبرد 

ادامه داشت و در این روز آخرین نیروهای باقی مانده آنان کشته یا اسیر شدند و تعدادی نیز  ۳1مرداد 

 مجدد به عراق گریختند.
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 )اسیر در فرقه رجوی( آقای روزبه عطاییمادِر چشم انتظار  خانم گیتی زردشتیاندلنوشته 
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 مساجد ضرار در جامعه امروز
 

چکیده آنچه که در منابع مختلف درباره تعریف نفاق و منافق آمده است این است که منافق در دل دین را 

مؤمن کسی است که »کند. به گفته عالمه شهید مرتضی مطهری   نپذیرفته است اما اظهار به دینداری می

در ظاهر اسالم را در دل، زبان و عمل به اسالم ایمان دارد، کافر کسی است که هم در باطن و هم 

کند که به اسالم   گویند که در دل مخالف اسالم است، اما اظهار می نپذیرفته است و منافق به کسی می 

از همین روست که برای جامعه اسالمی خطر منافق به مراتب بیشتر از کافر است. به  «اعتقاد دارد.

رده است بر این كه منافقین را از بین ببرد آن قدرى كه اسالم تكیه ك»فرمایند:  همین سبب امام راحل می 

داند   داند با آدم كافر چه بكند، اما با منافقین نمى  شان كند، براى كفار این طور نیست. انسان مى یا اصالح 

طور بوده است و در اسالم از منافقین بیشتر تكذیب شده است و منافق   پیغمبر هم همین  چه كند. زمان

در حقیقت تکلیف جامعه اسالمی با کافر روشن است اما منافق به سبب .«  تاوضح مصادیق كفر اس

کند. به همین دلیل است که منشا   پوششی که برای خود برگزیده است شرایط را برای شناخت سخت می

ها در جامعه از سوی منافقین است و نه از سوی کفار. منافقین با آمیختن حق و باطل به   رخداد فتنه

ایط را برای شناخت حق سخت کرده و با همین حربه، بخش زیادی از جامعه را در بالتکلیفی یکدیگر شر

توان منافق را کافری دانست که لباس دین به تن کرده است و درصدد  می دهند. با این اوصاف  قرار می 

 سوءاستفاده از دین برای نیل به اهدافش است.
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گوید سوءاستفاده است. منافق چون اعتقاد قلبی به دین ندارد،  بنابراین منافق هر آنچه را که از دین می 

گونه  کند نه برای دین و اصالح مردم، بلکه برای ضربه به دین است. همان  آنچه را که از دین بیان می 

که گفته شد منافق با در هم آمیختن حق و باطل، شرایط را برای تشخیص درست حق و باطل سخت می 

ها  انگیزی   آید، اما زمانی که این فتنه  ی از طرق مختلف درصدد اصالح منافق برمیکند. حکومت اسالم 

سازد، حکومت درصدد برخورد  اسباب تضعیف حکومت و از بین بردن آرامش جامعه را فراهم می 

آید. همان گونه که در صدر اسالم منافقین تالش داشتند در پوشش مسجد  سخت با اقدامات منافقین برمی 

انگیزی در جامعه مبادرت ورزند، اما پیامبر اعظم دستور دادند که این مسجد تخریب و   ر به فتنهضرا

 آتش زده شود.

در عصر حاضر نیز شرایط مشابه با صدر اسالم است. از جمله مصادیق عینی نفاق در جامعه امروز، 

ها و مناسک مذهبی   گروهک تروریستی منافقین است. این گروهک با پوشش اسالمی و تمسک به آیین

کند تا خود را معتقد به اسالم نشان دهند، اما بر اساس همان اصل که چون منافق در دل و قلب  تالش می 

کند سوءاستفاده از دین است، تمامی آنچه که منافقین   اعتقادی به اسالم ندارد هر آنچه که از دین بیان می

د، پوششی بیش نیست. برگزاری مراسم سوگواری دهن کنند و نشان می  در ظاهر از دین بیان می 

های اینچنینی در حقیقت مسجد  السالم(، گرامیداشت ماه مبارک رمضان و دیگر فعالیت  سیدالشهدا )علیه 

 ضراری است که برای ضربه به حکومت اسالمی برپا شده است.

سنت حقیقی پیامبر و بر در حقیقت آنچه که سبب سعادت بشر خواهد شد برپایی حکومت اسالمی بر پایه 

های صحیح اسالم است و نشان دادن ظواهر اسالمی تنها زمانی ارزشمند است که به تقویت  پایه آموزه 

حکومت کمک کند و هر آنچه که ظاهری از اسالمی داشته باشد اما درصدد تضعیف حکومت اسالمی 

 بایست همچون مسجد ضرار نابود و سوزانده شود. برآید می 

  بنیاد هابیلیان -بایان مجید مر
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 کرم خیری آقای گفتگو با

 رها شده از فرقه رجوی 

آقای کرم خیری، رها شده از فرقه تروریستی 

رجوی، در دفتر انجمن نجات تهران حاضر شد 

و به بیان شرح حال خود پرداخت. حاصل گفتگو 

 با وی به صورت زیر می باشد: 

در شهرستان  1201من کرم خیری متولد سال 

کلیبر در منطقه ارسباران استان آذربایجان 

 شرقی هستم. 

در حالی که مشغول تحصیل در کالس دهم 

هنرستان کشاورزی تبریز بودم جنگ شدت 

گرفت. من جهت دفاع از میهن داوطلبانه به 

خدمت سربازی اعزام شدم. پس از سه ماه دوره 

حمزه سید الشهدا مستقر  41آموزشی در  لشکر 

در لویزان تهران، به جبهه جنوب )فکه( اعزام 

گی خدمت کردم. سال ماه در منطقه جن 21شدم. 

با حمله عراقی ها در محاصره قرار  1201

گرفتیم و بعد از مدتی مقاومت از شدت تشنگی 

 ناتوان و سپس اسیر شدیم. 

نفر از سربازان ایرانی گرفتار  424عراقی ها 

را کشتند. بعد از طرف صدام حسین دستور آمد 

که دیگر نکشید و اسیر کنید چون می خواستند 

ایرانی زیاد شود تا در تبادل اسرا  تعداد اسرای

کم نیاورند. من مجروح شده بودم. عراقی ها 

دست و پایمان را بستند. ما را به شهر العماره 

عراق بردند. عده ای از همرزمان ما از شدت 

جراحات و تشنگی در سوله بازداشت شدگان 

 شهید شدند. 

موقعی که ما سوار ماشین عراقی ها بودیم دو 

لح پشت ماشین بودند و به سمت ما عراقی مس

سالح گرفته بودند و یک عراقی دیگر خودش را 

ً روی  از میله های ماشین می گرفت که بعضا

شکم اسرای مجروح می افتاد و اسرای مجروح 

ناله می کردند. دو عراقی مسلح، مجروحان را 

از ماشین در حال حرکت به بیرون پرت می 

 د.  کردند و بعد به رگبار می بستن

به سینه ام تیر خورده بود و دندانم هم شکسته 

بود، دستانم بسته بود و از شدت درد و تشنگی 

ناتوان شده بودم. در همین حین سرم را روی 

پای مجروحی گذاشتم حس کردم که هیچ عکس 

العملی نشان نداد کمی که گذشت فهمیدم که این 

فرد شهید شده است. عراقی ها شهدا را از 

 بیرون پرت می کردند. ماشین به

در بغداد ما را چند بار با اتوبوس گرداندند. 

مردم عراق شادی می کردند، به ما تف می 

انداختند و توهین می کردند، آب جوش به خورد 

ما می دادند. ما را به یک سوله مرغداری بردند 

تا یک هفته به ما غذا ندادند و از دارو و درمان 

یم و شرایط خیلی نفر بود 1244خبری نبود. 

سخت بود. غذاهایی که به ما می دادند خیلی 

مانده و تاریخ گذشته بود. صلیب سرخ جهانی 
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این غذاها را سالیان سال قبل ارسال کرده بود. 

از آنجا که اسم ما جزء لیست نبود صلیب سرخ 

از حضور ما مطلع نبود و هر روز چند نفر از 

 اسرا مفقود می شدند.

از شدت سختی شرایط و  معدودی از اسرا

ناتوانی به سایر اسرا خیانت نموده و جاسوسی 

می کردند ولی عمده اسرا تا سرحد شهادت 

مقاومت می کردند و عراقی ها کسانی که خیلی 

مقاوم بودند را به شهادت می رساندند. عده ای 

از اسرا نه اهل خیانت بودند و نه توان مقاومت 

م می گشتند. در این داشتند و لذا به دنبال راه سو

اثنا سازمان مجاهدین خلق در حالی که شرایط 

اردوگاه فوق العاده سخت شده بود پایش به این 

اردوگاه اسرای جنگی باز شد. ابتدا تلویزیونی 

آوردند و روزی نیم ساعت برنامه سازمان پخش 

می شد. سازمان تالش می کرد که اسرا را جذب 

خلق را نمی  کند. من اصاًل سازمان مجاهدین

شناختم و اسمش را هم نشنیده بودم. ما خانوادگی 

 اهل سیاست نبودیم و گرایش سیاسی نداشتیم.

افرادی آمدند و برای ما سخنرانی کردند و گفتند 

که اگر می خواهید از این محیط خالص شوید 

بیایید ثبت نام کنید تا از اینجا رها شوید. ما بعد 

همه سختی  از این همه شکنجه و تحمل آن

نپرسیدیم که با ما چه خواهید کرد. با خودمان 

گفتیم فقط می خواهیم از داخل این سیم خاردارها 

نفر ثبت نام کردند. ما  144خارج شویم. حدود 

اسرای ثبت نام کرده را از دیگران جدا کردند و 

نزدیک خروجی مستقر نمودند و آنجا کمی بهتر 

به عنوان  به ما رسیدگی می شد. در مقر قبلی

غذا روزانه دو عدد نان ساندویجی خمیر و یک 

چای می دادند. در محل جدید این میزان به سه 

نان و دو چای افزایش یافت. بعد با ما مصاحبه 

کردند. مصاحبه کننده ها یونیفرم نظامی متفاوتی 

داشتند و فارسی صحبت می کردند. بعدها متوجه 

هستند. ما شدیم که افراد سازمان مجاهدین خلق 

را خیلی تحویل گرفتند. برای اولین بار برایمان 

غذاهای ایرانی، کباب و سیگار آوردند. برای ما 

که در آن شرایط فوق العاده سخت بودیم، وقتی 

این پذیرایی و افراد اتو کشیده و عطر زده را 

دیدیم، جذب شدیم ولی نمی توانستیم آینده این 

لباس نو آوردند  ثبت نام را تصور کنیم. برای ما

و ما را سوار اتوبوس ها کردند و به مکانی 

بردند که بعدها فهمیدیم قرارگاه اشرف است. 

خانم ها با لباس فرم نظامی جلوی درب دژبانی 

بودند. چون همه فارسی صحبت می کردند 

احساس می کردیم که وارد ایران شده ایم. دو ماه 

م. بعد جدا از نیروهای خودشان در قرنطینه بودی

ما را وارد مناسبات کردند و آموزش نظامی و 

تشکیالتی شروع شد. مدام به ما وعده می دادند 

که به زودی به ایران می رویم و در ایران به 

 شما مسئولیت می دهیم.

سال در مقرهای مختلف سازمان  12من حدود 

سال فقط یک بار  12سپری کردم. در این 

گفت هر کس صلیب سرخ ما را مالقات کرد و 

بخواهد می تواند به ایران برود. سازمان هم 

خیلی علیه ایران تبلیغ می کرد و می گفت کسانی 

که به ایران رفته اند اعدام شده اند و صلیب 

سرخ دروغ می گوید شما را به ایران نمی برد 

بلکه یا در میدان مین رها می شوید یا در ایران 

وکل به خدا، اعدام خواهید شد. ما هم می گفتیم ت

مجبوریم همین جا می مانیم. با بیرون از قرارگاه 

ارتباط نداشتیم و از واقعیت بیرون بی خبر بودیم 

و هرچه می گفتند فکر می کردیم که صحیح 

 است.

آمریکایی ها سالح هایمان را گرفته  14سال 

بودند و ما دیگر مشغولیتی نداشتیم و ما را در 

ودند. در سال کالس های درسی مشغول کرده ب

خانواده من به عراق آمدند و حدود چهار  10

ساعت در داخل سازمان با هم دیدار داشتیم. 

مادرم یک چادر اضافه آورده بود که من بپوشم 

و از قرارگاه خارج شوم. من به مادرم گفتم این 

همه آدم دارند ما را لب خوانی می کنند و مراقب 
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ما برو من هستند مبادا از این حرف ها بزنی ش

بعداً خواهم آمد. مادرم به من آلبومی از خانواده 

ام داد و دو سال بعد را من با این آلبوم دلخوش 

بودم. مادرم به من شماره تلفن هم داده بود. 

گاهی من به زور مجبورشان می کردم که می 

خواهم با خانواده ام تماس بگیرم در این تماس ها 

این بهانه ای شد متوجه شدم که پدرم فوت شده و 

که برای جدایی پافشاری کنم و اعالم جدایی 

نمایم. خیلی کلنجار رفتند و مرا تحت فشار 

گذاشتند و خواستند که منصرفم کنند ولی من 

مصمم شده بودم که برگردم. در جوابشان می 

گفتم که پدرم فوت شده خواهرانم کم سن هستند و 

 سرپرستی ندارند و من باید بروم. 

ره فرار کردم و دو ماهی نزد آمریکایی ها باالخ

بودم. اول ثبت نام کرده بودم که به اروپا بروم. 

علتی که نمی خواستم به ایران بیایم این بود که 

می ترسیدم مبادا در ایران اعدام شوم. در همین 

حین خبر عفو رهبری را شنیدم و تصمیمم 

عوض شد. گفتم باید به ایران بروم. چون به 

آمدن من برای آمریکایی ها کم هزینه بود ایران 

از تصمیم من استقبال کردند. با هواپیمای صلیب 

سرخ ما را به ایران آوردند و نزد خانواده ام در 

پارس آباد مغان برگشتم و پس از دو سال به 

تهران آمدم و ازدواج کردم و اآلن دارای یک 

پسر و یک دختر هستم و به شغل نقاشی 

 م.ساختمان مشغول

ساله هستم و از صفر زندگی ام را  24من اینک 

شروع کرده ام. جوانی ما در سازمان از بین 

سال عمرم را هدر دادم. من خواهان  12رفت. 

رسیدگی قانونی هستم و از سازمان حق و حقوقم 

را مطالبه می کنم و از مجامع بین المللی می 

خواهم که به دادخواهی من و سایر جداشدگان 

کنند. ما در برابر خانواده هایمان رسیدگی 

شرمنده شده ایم و دست خالی از سازمان بیرون 

آمدیم و ثمره سال ها بیگاری ما، روح و جسمی 

 آزرده و ناتوان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که مادر و خانواده خودش را فراموش کند! یا دهیرا د یتا به حال کس

 

 

 (یدر فرقه رجو ری)اس یمحمد جعفر نجف یمادِر آقا ینجف قهیصد خانم

 اراک



                                       1044سال                                                                                       301شماره  -انجمن نجات 

  
42  

  

 

 

 دوست و تنها  بی همتا، بی

« اِگوی»یا « خود»کننده" معتاد هستند؛ به افرادی که آن ها را با   ها، به داشتن "ستایش  رهبران فرقه

بر روی زمین قبول کرده، به آنان عشق ورزیده، « خدای حی و حاضر»به عنوان یک غول پیکرشان، 

ها از پیروان   شان کنند ... رهبران فرقه گونه قید و شرطی یا درخواست چیزی، ستایش  و بدون هیچ 

ا یا ه خود، انتظار هر نوع از خود گذشتگی را دارند، بدون آن که به انجام امری متعهد باشند یا حتی قول 

ها از هر پیروی، بدون اما و اگر و   هایشان محقق گردد. این عشقی است که رهبران فرقه  بینی پیش 

 طلبند. بدون چشمداشت می 

کند که تمام روابط او با دیگران، به صورت   آنتونی استور می گوید: "... موقعیت رهبر فرقه ایجاب می 

 پای گلینهمین دلیل اصلی است که چرا رهبران فرقه ها باشد و  «او، برتر از همه، و همه مادون او»

}شکننده، غیر استوار و لغزان{ دارند... تمام دیکتاتورهای معروف قرن بیستم، هیتلر، موسلینی، استالین، 

رحمی تمام  چاشسکو، و مائوتسه تونگ، بدون هیچ گونه ناراحتی وجدان به دنبال قدرت بوده و با بی 

مند شوند. گرچه  توانند از موهبت رفیق داشتن بهره   بردند. دیکتاتورها نمی ین می مخالفان خود را از ب

آن ها ممکن است ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند، اما جهت ارضای اعتماد به نفس غول پیکرشان، 

وابط است، تا کسانی که با آن ها ر هوراکشان و ثناگویان ناشناستکیه اصلی و وابستگی اصلی آن ها به 

ی معمول دارند. جای تعجب ندارد که دیکتاتورهایی این چنین به همه مشکوک  نزدیک و عشق و عالقه 

 روند."  العاده نسبت به همه پیش می  ی شک فوق هستند و اغلب تا مرحله 

شود، هر کسی با کیش   این تعریف آنتونی استور، محدود به دیکتاتورهای بزرگ قرن گذشته نمی

العاده نسبت به همه بشود. اعتماد به  واند این فرجام را پیدا کند، تنها و غرق در شک فوق ت شخصیت می 

کنندگان شان افزایش یافته و همانند فردیت   قید و شرط ستایش نفس آن ها روز به روز به دلیل اطاعت بی 

یا حتی رهبران شان به شکل غول پیکری، غیر قابل مقایسه با فردیت و اعتماد به نفس افراد عادی  

گردند. آن   معمولی می شود. در عوض آن ها از موهبت داشتن دوست و عشق و عالقه فردی محروم می

توانند کسی را دوست داشته باشند و کسی را یار و دوست بخوانند، چرا که عشق و دوستی یک   ها نمی

گونه که هست   که همانگونه که یک نفر در عشق و دوستی انتظار دارد  مسیر دوطرفه است. همان 

پذیرفته شده و مورد عشق و دوستی معشوق و دوست خود قرار گیرد؛ او نیز باید در عوض دوست و 

یار خود را آن گونه که هست پذیرفته و دوستی و عشق خود را نثار او سازد. اما فردیت غول پیکر 
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توانند در هیچ چیز از خود  ها نمی دهد؛ آن  رهبران فرقه، به آن ها اجازه داشتن هیچ انعطافی را نمی 

های  توانند هیچ چیز را فدای دیگری کنند؛ آن ها خود را برتر از انسان  نرمش و گذشت نشان دهند؛ نمی 

های   کنند که هر دقیقه از زندگی آن ها معادل عمر انسان دانند. ... احساس می  دیگر و حتی تاریخ می 

ها نفر دیگر است. آن ها هر حرکت   رزش خون و زندگی میلیوندیگرست، هر قطره خونشان نیز واجد ا

دانند که  و گذشت خود را هر چقدر هم که کوچک باشد، غیر قابل مقایسه با هر فداکاری و عملی می 

ها با تمام وجود بر این   دیگران برای آن ها انجام دهند. درست به همین دلیل است که تمام رهبران فرقه

ه پیروانشان تمام زندگی خود را مدیون آن ها هستند و باید همه چیز خود را داده و در احساس و باورند ک

 قبال آن طالب هیچ چیز نباشند.

 عشق و دلسوزی برای هیچ کس

کرد، وارد بحث  هایش، وقتی در وصف همسرش مسعود صحبت می  مریم رجوی در یکی از سخنرانی 

های مسعود شد. این که مسعود دارای چه ارزش و مقامی است و شاید در مقایسه با او، ما چقدر   فداکاری

به خاطر او  ارزش هستیم. مریم اظهارات خود را با نام بردن و برشمردن نزدیکان رجوی که حقیر و بی 

کشته شده اند، شروع کرد. افرادی مثل همسر اول مسعود، و خواهر و برادر بزرگش. وقتی مریم از 

دانست که دارد دروغ می  کرد، با تمام وجود می   های همسر و رهبرش مسعود صحبت می فداکاری 

ارزشی داشته باشد؛ فدا  گوید. چرا که فداکاری، زمانی فداکاری است که ما از چیزی بگذریم که برای ما 

ورزد، به آن عالقه دارد، و با تمام وجود به آن  کننده، چیزی را بدهد یا از آن بگذرد که به آن عشق می 

احتیاچ دارد. دور انداختن یا صدقه دادن چیزی که برای فرد ارزش چندانی ندارد یا مشکل خاصی از او 

بود و هست که در مجاهدین خلق به  اولین درسید. این شو گاه فداکاری خوانده نمی   کند، هیچ حل نمی 

 شود.  همه، حتی به هواداران خیلی دور نیز داده شده و می 

توانند عشق شخصی و  درس دوم این بود و همچنان هست که: نه تنها مسعود و مریم رجوی؛ نمی 

ی کافی   ن نیز به اندازهوابستگی نسبت به فردی نزدیک به خود داشته باشند، بلکه ما اعضا و هوادارا

ی فردی   شستشوی مغزی شده بودیم که این اصل را بپذیریم که نسبت به هیچ کس وابستگی و عالقه

نداشته باشیم؛ ما پذیرفته بودیم که تمام عالیق فردی خود را از دست بدهیم. بنابراین حتی ما اعضا، حق 

گونه که  از دست دادن او را فدا بخوانیم. همان  ی فردی به کسی را نداشتیم که  داشتن وابستگی و عالقه

ها برایم بود از دست دادم، نتوانستم برای او آهی کشیده و   وقتی من مادر عزیزم را که از عزیزترین

قطره اشکی بریزم. حتی در آن زمان که ما تازه در آغاز راه شستشوی مغزی توسط مجاهدین خلق 

چگونه از عالیق دیگران نسبت به خود جهت پیشبرد اهداف سازمان بودیم، به ما آموزش داده بودند که 
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استفاده کنیم و در عوض هیچ گونه وابستگی نسبت به آن ها نداشته باشیم. چنان که از من خواسته شد که 

ی مغزی دارم و از ایشان پول بگیرم و سپس آن پول   به پدر و مادرم تلفن بزنم، به آن ها بگویم که غده

ای به این فکر کنم که آن ها با شنیدن این خبر چه حالی  هدین خلق بدهم، بدون آن که لحظه را به مجا

 خواهند شد.

 

ی شخصی داشته باشد، در   تواند، نسبت به فرد دیگری عالقه ای می  چگونه رجوی یا هر رهبر فرقه 

اند. چگونه رجوی  دست داده ها را از  گونه عالیق و وابستگی  ها قبل این   حالی که پیروان آن ها، مدت

توانست، عشق و وابستگی نسبت به برادر یا همسر خود داشته باشد، در حالی که از ما و حتی از   می

خواست که هیچ گونه عالقه و وابستگی شخصی نسبت به هیچ کس نداشته باشیم؟ طبق  هواداران دور می 

توانست ما را  ود که به خودی خود می قدر زشت و قبیح ب های آن ها، وابستگی شخصی آن  آموزش 

ی نزدیکان، حتی به قیمت کشته شدن آن ها، جهت ارضای  راهی دوزخ کند. استفاده از عشق و عالقه 

تواند هر نامی داشته باشد ااّل فداکاری. این حیله و مکر است،  های غول پیکر خود می  بلند پروازی 

اند و از خود  ز فردی از نزدیکان خود را فدا کرده ابزاری جهت فریب دیگران که گویی رهبران نی

 های زنده هستند.  ترین انسان  گذشته 

گناه" به عنوان سپر دفاعی در مقابل  آیا دیوید کوروش، زمانی که از فرزندانش تحت عنوان "کودکان بی 

برافروخته بود ِآی استفاده کرد و در حالی که بعداً بیشتر فرزندانش در آتشی که خود  حمالت اف بی 

شان را فداکاری   توانست مدعی عشق و عالقه به آن ها شود و از دست دادن سوختند و کشته شدند، می 

توانست مدعی عشق و  بخواند؟ آیا جیم جونز که تمام پیروان و نزدیکان خود را به خودکشی کشاند، می 

ت مدعی عشق شود در حالی که معشوقه توانس یک از آن ها شود؟ یا هیتلر می  عالقه فردی نسبت به هیچ 
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توانست از عالقه به فرزند دم بزند، در حالی   محبوبش مجبور شد با او خودکشی کند؟  یا حسن صباح می

 که خود حکم مرگ فرزندانش را صادر کرد؟ 

ترین عالقه فردی نسبت به همسر و فرزند و خواهرش   تواند مدعی شود که کوچک چگونه رجوی می 

دانست   در حالی که آنان را در ایران پشت سر خود رها کرد و راهی فرانسه شد، در حالی که میداشته، 

توان پذیرفت که او از عالقه نزدیکان به خود   دیر یا زود مرگ حتمی در انتظار آن هاست؟ چگونه می

که چنین خواست   جهت پیش برد اهدافش سوءاستفاده نکرده در حالی که از ما هواداران و اعضا می

 کنند؟ 

ای عالقه فردی نسبت به کسی داشته باشند، به  ای ذره   واقعیت امر اینست که حتی اگر رهبران فرقه

نجات »توانند از دست بدهند و توجیه شان این باشد که آن ها و تقدیرشان به عنوان   راحتی آن را می

که وابستگی شخصی نسبت به کسی  تر از آنست  ، خیلی مهم«نوک پیکان تکامل»، «بخش تمام انسانیت

دانند که مانع پیشرفت آن ها در رسیدن  داشته باشند. آن ها هیچ کس و هیچ چیز را دارای آن اهمیت نمی 

به خواسته ها و اهدافشان گردد. آن ها بر طبق فردیت غول پیکرشان، همه چیز را متعلق به خود می 

توانند کسی را برابر و هم ارزش  د، بنابراین چگونه می شمارن دانند، آن ها خود را دلیل کل خلقت می  

 ی خود بدانند؟  خود ببینند و او را دوست، یار، همسر، و قابل عشق وعالقه

ی خود   ی آن ها با دیگران را با رابطه  ی فردی، اغلب رهبران را و رابطه افراد عادی با عشق و عالقه 

ونه که از دست دادن عزیزی برای آن ها رنج آور و گاه غیر گ کنند. همان  با نزدیکان شان مقایسه می 

کنند که چقدر از دست دادن فرزند و همسر و پدر و مادر و برادران  قابل تصور و تحمل است، فکر می 

دانند و از آن   ها سخت و دشوار بوده باشد. رهبران فرقه این را می و خواهران باید برای رهبران فرقه 

گونه که حسن صباح با اعدام دو فرزند خود توانست اطاعت مطلق   برند. همان  را می بیشترین استفاده

تواند با فرزندان خود  پیروان خویش را کسب کند؛ چرا که آن ها بر این گمان بودند که وقتی حسن می 

 چنین کند با ما چه خواهد کرد؟

 داری نوین  نوعی از برده -های تروریستی و مخرب   کتاب:  فرقه

 نوشته: دکتر مسعود بنی صدر                                            

 141الی  91صفحه های: 

 انتخاب و تنظیم: عاطفه نادعلیان
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 من! یآذر یجگرگوشه ها

 

 د؟یچرا من ِمادِر تنها را فراموش کرد د؟یپرس یچرا حال مرا نم د؟یزن یزنگ نم چرا

 

 

 

 زاده یحمائل غن خانم

 مادرِ 

 ود سعادتمحم یو آقا سعادت دیناه، سعادت یمهرها:  خانم

 )اسیران در فرقه رجوی(
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 انتشارات مهر زهرا -نجف آباد(  ۶0و  ۰0خاطرات محمد رضا پزشکی )خبرنگار روزنامه اطالعات در دهه های 

 بخشی از کتاب ناگفته ها:

اسالمی  وارد تقابل مسلحانه با جمهوری که منافقین به صورت رسمی  ۳1"میلیشیا در نجف آباد: از بهار 
ها را با   ها وارد مرحله ی جدیدی شد. عمده ی این فعالیت شدند، دستگیری اعضای فعال و هواداران آن 

 دادند. سازماندهی داوطلبان در قالب نیروهایی موسوم به میلیشیا انجام می 

ی میلیشیا را که در نوبت محاکمه بودند را همان ایام نزدیک به چهل نفر از دختران و زنان دستگیر شده 
 آباد آوردند. ای به نجف  برای نگهداری چند هفته 

بهادر هم بودند، عبارت بود از زیرزمین خانه   زندان تدارک دیده برای این دخترها که بسیار شر و بزن
هللا  خیابانی به نام آیت آباد که وارد   بهایی نجف ای نوساز که به تازگی توقیف شده بود. از میدان شیخ  

شرقی این میدان شوید، یک سمت پارک و برخی ادارات دولتی مانند بهزیستی و   حججی در سمت جنوب
  های نوساز رو به طبیعی قرار دارند و طرف دیگر منازل مسکونی و اماکن تجاری. یکی از خانه  منابع 

 شیاهای چموش شد.روی اداره ی بهزیستی فعلی، تبدیل به اولین زندان میلی

خواندند، با   بار با هدایت و دستورهای زن میانسالی که حرفش را می گویم چموش، چون چندین   می
های مرد یا زن درگیر شده و برخی را ناقص کردند. با محاکمه ی تدریجی این افراد، تعدادشان   نگهبان

 شان کردند.  منتقل« رجب ان کوچه زند»به تدریج کم شد و در مقطعی به اولین زندان شهر موسوم به 

زندان کوچه رجب کمی باالتر از تقاطع فرخی با بلوار فجر قرار گرفته بود. قبل انقالب، این ساختمان 
اش بازگشته ولی با همان دیوارهایی  مخصوص آموزش کودکان استثنایی بود و اآلن نیز به کارکرد قبلی 

 شدن، بلند شدند." که برای زندان 

 اطالع رسانی نجف آباد نیوزپایگاه 
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