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 یدر فرقه رجو یمسئله دار دیجد موج

   0297 نیفرورد 17  -خانواده سحر  ادیبن

 یانیخروج از سازمان به جر یو درخواست برا یمسئله دار ،یدر آلبان یفرقه رجو التیاز درون تشک دهیقرار اطالعات رس به

فراد مشخص ممانعت از خروج ا یعنی یالتیتا صد آنان کار تشک کی یکار اصل نیروزافزون بدل گشته و در حال حاضر به قول مسئول

 شده است.  

 یرگزارب یسازمان برا یو کادرها نیاز مسئول یاریبه همراه تعداد بس یرجو میمر ،یاز مسئله دار یدیموج جد یریدنبال اوج گ به

رار نبود که کرد است. او ق یکه اوضاع خرابتر از آنچه فکر م افتیزود در یلیخ یرجو میرفتند. مر یبه آلبان یالتیتشک ینشست ها

 یالتیباشد و به کار به اصطالح تشک رانایداد همچنان در ت حیاست که ترج میوخ یبماند اما اوضاع به قدر یدر آلبان یبه مدت طوالن

خورد قرار بر ضرب رفته و تحت ریاوضاع نا به سامان ز نیا لیبه دل یسازمان در آلبان یباال نیاز مسئول یاریبپردازد. بس ییو مغزشو

 گرفته اند.

در برابر جمع و  دیخواهد جدا شود ابتدا با یاست که در حال حاضر اعالم شده است که هر کس م یاز درون فرقه حاک دهیرس اخبار

وحشت  یارک نیها از چن یلیبرود. خ یخواهد به دنبال زندگ یکشد و م یاست و مبارزه را نم دهیکه بر دینما انیب نیدر مقابل دورب

 دهند. یقرار م یتهاجم و فشار روان ریکنند و آنان را ز یم کیآنان تحر هیجمع را عل الفاصلهدانند ب یرند چرا که مدا
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هستند که به آن  ییفرقه خواهان جدا التینفر در درون تشک 011از  شیوجود، اکنون ب نیدارد که با ا تیحکا نیاخبار همچن نیا

 امیامسال( قطعاً شورش و ق بهشتیارد 92در  رانیدر ا یجمهور استیرو )انتخابات ر شیها گفته شده است که در انتخابات پ

 تا آن زمان صبر کنند و در مناسبات بمانند. دیشد و افراد با اهدسرنگون خو میصورت خواهد گرفت و رژ

 التیکدر حفظ تش یکمک به و یکرده و همه را برا یخال نیرا از مسئول سیپار باً یتقر یرجو میاست که مر دهیاطالع رس نیهمچن

ه عقب را ب یکند تا به هر نحو ممکن زمان بخرد و زمان از هم گسستن فرقه در آلبان یفراخوانده است. او دارد تالش م ،یاز فروپاش

 .اندازدیب

ارج از کشور، از هواداران خ یرا در اذهان اعضا و حت میرژ یبه سرنگون دیکه خروج کامل از عراق هر گونه روزنه ام نستیا تیواقع

 نیمسئول گریو د یرجو میمر یدهایفرقه را گرفته و آنان را به تکاپو واداشته است. تهد بانیگر یدیو ناام أسیموج  نیبرده و ا نیب

 .میکه بترس ستیعراق ن نجایکه ا ندیگو یو م ستادهیسازمان ا یجلو یاریبس یو حت ستین ارسازسازمان هم ظاهراً ک
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در  یرجو یستیدر فرقه ترور زانشانیکه عز یدردمند یمصاحبه ارزشمند را به عموم خانواده ها نیا مطالعه

 .میکن یم هیگرفتار هستند توص یآلبان

 :میبا تسن یلیتفص یو گو در گفت یدر آلبان رانیا یفرهنگ زنیرا

  0297فروردین  8   - میتسن یخبرگزار

مسلمان را در  تیمعج نیشتریکوچک که ب یاست. کشور یبیکشور عج یآلبان ا،یباشگاه خبرنگاران پو یگزارش خبرنگار فرهنگ به

 است. ییکایو آمر ییاروپا یمورد نفوذ کشورها اریبس یاروپا دارد و از طرف

است که  نیانند ام د،یایب رانیبه ا ییایآلبان کیندارد. اگر خانه  سفارت رانیدر ا یرابطه دارد. آلبان کطرفهیبه صورت  یبا آلبان رانیا

اجازه  یا ینرایا چیاست. در حال حاضر ه یتیقدر امن نیسفر کند! اوضاع ا یستیونیصه میرژ یاشغال یها نیبه سرزم یرانیا کی

 ریفهستند، گروه اول س یها در آلبان یرانیگرفت. اکنون دو گروه از ا شودیکشور را نم نیا یزایرا ندارد و اصوالً و یحضور در آلبان

اقامت  یدر آلبان یبرتیاردوگاه اشرف و کمپ ل یلیکه بعد از تعط یهستند و گروه دوم منافقان رانیو کارکنان وزارت امور خارجه ا

 .انددهیگز

 یترک تمدنمش یها تیو ظرف یخاص آلبان طیاست. با او درباره شرا یدر آلبان رانیا یفرهنگ زنیالست را ینیاحمد حس دیس دکتر

 .دیرا بخوان ریز یو گو . گفتمیصحبت کرد یو آلبان رانیا
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 .دیده حیاش توض ییایو جغراف یو مختصات فرهنگ یآلبان درباره

ست. ا کیالعاده استراتژفوق  تشیاست. موقع رانیکوچک ا یهااز استان  یکیاندازه  باً یدارد. تقر تینفر جمع ونیلیم 4حدود  یآلبان

 هیقدونهم با مونتنگرو، کوزوو و م گریو سمت د ونانیاز جنوب با  ا،یتالیسمت با ا کیاست، از  کیاتیآدر یایکنار ساحل در یآلبان

 کشور مسلمان هستند. نیا تیدرصد از جمع 01 یدرصد و بنا بر قول 01اروپا است.  یتنها کشور اسالم یناست. آلبا هیهمسا

 شود؟ یصورت اداره مبه چه  یاسینظر نظام س از

ن به آزمون و خطا گذراندند. اال یطوالن ینداشتند و در مقطع یو حکومتدار یاسیس تیریبلوک شرق، تجربه مد یاز فروپاش بعد

ها خود عضو ناتو  نیشده هستند. ا تیتثب یهستند که در آلبان ییکشورها هیو ترک ونانی ا،یتالیشدند. ا تیو ناتو در آنجا تثب کایآمر

 اروپا هم بشوند. هیعضو اتحاد ندهیمند هستند در آ عالقه یستند. مقامات آلبانه

 است اکیآمر اریدر اخت نیناتو و زم اریهوا در اخت ا،یتالیا یبرا یآلبان یای/ دریآلبان یباز کشورها رو چتر

 ایدر میخوان یها ممقاالت و نوشته  طور که در نیکنند. ا یاداره م یرونیب یمختلف جامعه را کشورها یهابخش  یعیطور طب به

است.  کایآمر اریدر اخت شتریب یو دولت یادار ستمیجات و س اداره ن،یاست و زم ونانیناتو و  اریاست، هوا در اخت ایتالیا اریدر اخت

آن  د بود. انتخاباتاز آن حزب خواه ریوز دهد و نخست یم لیدولت تشک اوردیرا ب تیاکثر یاست و هر کس یمانانتخابات هم پارل

 همزمان با انتخابات ما خواهد بود. ندهیدو ماه آ یکیها 

دوباره به  تالیتعط یکنند و برا یروند و کار م یم ونانیو  ایتالیدارد. مردم به ا الیس تیجمع ونیلیم میو ن کیکشور حدود  نیا 

کشور وجود ندارد.  نیگونه صنعت مهم و قابل توجه در ا چید و هدارن یکامالً سبک سنت یدر آلبان نیساکن هیگردند. بق یبازم یآلبان

 است. یالعاده سنتفوق  یاست. زندگ یو سنت یشاورزبه شکل ک شتریب

 م؟یستین ییشاهد مظاهر تمدن اروپا یعنی

باعث  نیمه دیاست. شا نخورده کشور را کامالً محفوظ نگاه داشتند و کامالً بکر و دست یایو جغراف ستیز طیاصالً و ابداً. مح ر؛یخ

 کنند. یبکر استفاده م عتیطب نیو از ا ندیآ یم یادیز یها ستیشود تور یم

 کی امیاال میوم از قدق نیهستند. ا یلریقوم ا یخیاست. از نظر تار یکشور آلبان یاسیس تیو وضع یتیجمع بیو ترک یبافت کل نیا

 تیهو نیقوم است. با هم نیاز هم یداشته است. اسکندر مقدون یاحظه قابل مال یو نظام یحماس هیو روح ییجوجنگ  هیروح

و  یروس ستیکمون ستمیها و هم سکه در برابر هم روس  یهم تنها قوم ستی. در زمان کموندده یم لیبزرگ را تشک یامپراطور

کرد  یا متهم مر گرانیدانست. د یم ستیکمون دهیدر ا شرویرا پ یبود. اصوالً آلبان« انور خوجه» ستاد،یا ینیچ ستیکمون ستمیس

ده است. کر یزندگ هیاز بق یبود و جدا زولهیدر حالت ا شهیهم یآلبان نیهم ی. برادیکن یرا اجرا نم ستیشما نسخه اصل کمون

 کند. دایپ یقیالعاده عمفوق  یماندگ باعث شد عقب نیهم
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 گوشت خوک بخورند لوگرمیک کی / مردم موظف بودند در هفتهمیقد یدر آلبان ستیناب کمون نسخه

 بوده است؟ ستیامن کمون منطقه

اهر کنند. مثالً از مظ یرا اجرا م ستیها معتقد بودند که نسخه اصل کمون نیبوده است. ا ستیکامالً خالص و ناب کمون منطقه

کار را  نیا دیبود و همه با یراجبا نیگوشت خوک بخورند. ا لویک کی یاکه مردم موظف بودند هفته  نیا ای دینیب یصنعت کم م

و  نیدرصد با د 011ها فرمول نیخواست با ا یاست و انور خوجه م ینینظام کامالً ضد د کی ستیکردند چون نظام کمون یم

 مقابله کند. ینید یها شهیاند

 کیرا  مسیمارکس شهیندو ا ستیکرد. چرا که مائو کمون یرا اعمال نم یقاعده سفت و سخت نیهم بود و چن نیدر چ ستیکمون

 کرد. یرا اجرا م یستیخاص مائو وهیکرده بود و ش یاصالحات

 رفتند؟یپذ یها را م تیمحدود نیمردم ا همه

 رباریکه ز نی. افراد مومن و متدکردندیم دایهم راه فرار پ نیسنگ یفشارها نیا ریکه از ز یمجبور بودند. بودند اندک افراد یعنی بله؛

دند که در دوره انور خوجه به جوخه اعدام سپرده ش یکسان دینیها در آنجا کشته شدند. در موزه بب یلی. خرفتندیل نمگونه مسائ نیا

 هستند. ندارانیو د نیو روحان دیو اسات نین و معلمیهمه متفکر

حالت  یها مدت نیا ستینکمو یداشت. بعد از فروپاش انیجر یدر آلبان ستیبه نام نسخه اصل کمون ظیبه شکل غل نیبا د مبارزه

ها،  مانها، آل ییکایها، امر . ترکرندیگ یچتر م ریرا آرام آرام ز یرسند و آلبان یکم رقبا از راه مکه کم  نیآزمون و خطا داشتند تا ا

 چتر خود را باز کند. یدارد در آلبان یسع یناتو و ... هر کس ا،اروپ هیاتحاد

 فعال شود؟  یتواند در آلبان یم یرانیاز فرهنگ ا ییها تیظرف چه

 ام. در آنجا اصل و اساسکشور سفر کرده  نیبه ا یدر آلبان رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ زنیاست که با عنوان را یماه 2 باً یتقر

چه در  و یقیو تئاتر و موس لمیو ف نمایاعم از س یو چه در بعد هنر کیاست. چه در بعد آکادم یو هنر یفرهنگ یها تیکار فعال

 ها و مراسم است.و سنت  یطاز بعد ارتبا یبخش مردم

 قتیها است. با رهبران طر قتیبا طر یاز کار، همراه گریبخش د کیهست.  زیو اساس آن ن هیاست و البته پا نیاز کار ا یبخش

 .میها ارتباط دار

 یلی. البته ختسیجانبه است. دو جانبه ن کیندارد لذا روابط در تهران سفارت  ی. آلبانمیدو کشور ندار نیب یقرارداد فرهنگ یآلبان در

ان چرا که االن در آنجا تحت عنو میداشته باش یحضور رسم میامضا شود و بتوان یدر حوزه فرهنگ قرارداد فرهنگ میکن یتالش م

است.  یفرهنگ یزنیکه کارمان را شود یدانند و هم رسماً اعالم م یهم مقامات م یمنته م،یکن یم تیفعال یرازیش یسعد ادیبن



 67شماره                 انجمن نجات                                                                                                                           

13 
 

 

فظ خاطر آن قالب را هم ح نیدارد؛ به هم یمردم آلبان نیدر ب یخاص گاهیبوده است، جا افتاده و جا یرازیش یسعد ادیبن نیها ا سال

 .میکرد

 .را ندارد شیهاخانهاداره سفارت یبرا یاقتصاد ییتوانا یآلبان

 مانده است؟  نطوریرفه بوده و اط کی یاز چه زمان یو آلبان رانیرابطه ا 

فارت س رانیو آن ها در ا میسفارت دار یطرفه است. ما در آلبان کی یو آلبان رانیروابط ا یشورو ریجماه هیاتحاد یاز فروپاش بعد

 .است رانیاز آن کشورها هم ا یکیخانه ندارد. از کشورها معموال سفارت  یلیمشکالت خاص خود در خ لیبه دل یندارند. آلبان

 دارند؟ یمشکالت چه

 وم نگاهکنند و آن را اداره کنند. نکته د سیاز کشورها سفارتخانه تاس یلیدر خ ستندیاست که قادر ن یاز مشکالت اقتصاد یبخش

دشمنان ما  میبهتر است بگو ایما  یاز آن که نگاه به شرق داشته باشد نگاه به غرب دارد. رقبا شیب یاست که آلبان یاسیس یها

فعال  یصادو اقت یاجتماع ،یاسیسفارت بزند و ارتباط س ییدر هر جا یو تبعاً اجازه نخواهند داد آلبان دندفضا را اشغال کر یآلبان در

 داشته باشد.

 .میکنیها را ما منتشر م از آن یکیدارد که  یپژوهش-یکالً سه مجله علم یآلبان

 د؟یداشته باش اریمهم در اخت یا نهرسا دیا توانسته ت،یاز حضور و فعال ریغ یآلبان در

 یست. ما« پِرال» نیاز آن ها هم یکیدارد که  یپژوهش - یکالً سه مجله علم ی. آلبانمیکن یمنتشر م یرا در آلبان« پِرال» مجله

دارد. دو  ییالاب گاهیجا ییایمحققان و متفکران آلبان د،یمجله نزد اسات نیهم هست. ا یو پژوهش یمجله علم نیتوان گفت که بهتر

 شود. یم یو علم کیآکادم یهادارد که در آن بحث  یشناس رانیاو  یشناس یبخش آلبان

 شود؟ یدو کشور بحث م اتیخصوص ادب در

 برجسته هستند. دیهمه جزو اسات هیریتحر اتیه یاست. اعضا یدر حوزه علوم انسان کالً

 شود؟ یمنتشر م یبا چه زبان مجله

 یش مرا پوش هیاز مقدون یشود. کوزوو و بخش بزرگ یرا شامل م یاست که قوم بزرگ ییایاست. زبان آلبان« شِپت»خاص  زبان

 ییایبان آلبانبه ز یو کوزوو و آلبان هیبه شکل متصل مقدون یمنطقه پخش هستند ول نیو بلغارستان در ا ونانیشمال  یدهند. قدر

 .میا تشر کردهمن زین ییها تاباز مجله، ک ریکنند. غ یصحبت م
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 عالقه دارند، خالف حکومت رانیبه ا یوجود دارد/ مردم آلبان یآلبان شیدر گو یکلمه فارس 711

 است؟ یدر چه سطح یو آلبان رانیا یفرهنگ اشتراکات

 نیاز ا یلیخ ها وجود دارد و نیا جیرا شیدر گو یکلمه فارس 011دارند. حدود  رانیا اتیبه فرهنگ و ادب یاالعادهعالقه فوق  مردم

 هستند که به آنجا مهاجرت کردند. رانیها اصالتاً از خراسان و ا قتیطر

 هکه عالق یو مردم یعموم یرا دارد. برخالف فضا رانیاز ا زیمعموالً حالت پره یو دولت یو رسم یارسانه یو فضا یعموم یفضا

ما  یعاده براالکه فوق میدار یاشتراکات خاص یست. در آلبانکامالً برعکس ا یو دولت یرسم یدارند، در فضا رانینسبت به ا یمند

 دارد. حیو تشر لیتحلحرف و  یبس یمهم است و جا

 ترجمه شده است. ییایحافظ به آلبان اتیگلستان، بوستان و غزل شاهنامه،

 از کجا شکل گرفته است؟ رانیعالقه به فرهنگ ا نیا

مان سبک ترجمه شده است. با ه ییایبه آلبان ییبخارا هیبه نام وج یتفکر بزرگتوسط م شیسال پ یاصد و خرده  یفردوس شاهنامه

. است و خود مترجم نوشته است یشاهنامه مستقل نیکنند ا یمردم گمان م یکه گاه یاست. به طور یو اسطوره ا یحماس اقیو س

چاپ  شیپ ها کتاب سال نیبوده است. ا هیوج یانیبه خاطر قدرت ب نیاست که ا یفردوس هنامهترجمه شا نیکنند ا یکمتر باور م

 شده و در دسترس مردم است.

 

 نیهم زیو کتاب حافظ ن یکنند. کتاب گلستان و بوستان سعد یم یرا بارها ترجمه و چاپ کردند و با آن زندگ امیاشعار خ کتاب

ند. کن یمنابع استفاده م نیاز ا یم به خوبترجمه کردند و در دسترس مردم بوده است و مردم ه شیها را سال ها پ نیطور است. ا

 .میدار یو نظام یو قهرمان مل تیشخص کی یاست که ما در آلبان نیکه مهم است ا یزیآن چ
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  نداشته است؟ یمطرح سندهیو نو بیاد یآلبان

ه و چهر یارزه با عثماناست که در حوزه مب یو نظام یقهرمان مل گیوجود دارد. اسکندرب یدر آلبان گیبه نام اسکندرب یا موزه

 شاخص بوده است.

 .است یآلبان یحماسه ادب« کربال» کتاب

 میسروده است. سه برادر هستند؛ نع« کربال»با کتاب  «یفراشر مینع»را  یآلبان یهم دارد. حماسه ادب یادب یحماسه مل یآلبان

شوند که حدود  یم یتلق یو آلبان رانیا یارتباط یها پل نیسه برادر از بهتر نی. ایعبداهلل فراشر یگریو د یفراشر یسام ،یفراشر

 کردند. یم یزندگ 02قرن  لیو اوا 00قرن 

 نینو یگذار آلبان هیپا «یفراشر مینع»

 .دیده حیتوض شتریب یفراشر مینع درباره

 یسندگیوو هم در حوزه نمدار برجسته و هم متفکر برجسته  استیس کیالعاده دارد. هم است که نبوغ فوق  یتیشخص یفراشر مینع

ود خ می. در تقودیآ یبه حساب م یهم به عنوان قهرمان مل یشاعر پرقدرت است. در جامعه آلبان کیالعاده است. و قلم زدن فوق 

تقالل دانند. هم در اس یم نینو یگذار آلبان هیرا پا میکنند چون نع یبرگزار م یروز مراسم خاص نیا دردارند.  «مینع»به نام  یروز

 قلم زده است. یمختلف علم یها بود و هم در حوزه نیآفر نقش یلیخ یآلبان اتیحضور برجسته داشت و هم در ادب یآلبان

 سروده شده است یبه زبان فارس یآلبان یادب تیشخص نیاشعار بزرگتر وانید

قوم  که به عنوان یو کل کسان یحیمس ،یسن ،یاست. همه اعم از علو یبرجسته مل تیها شخص یژگیو نیبا ا یفراشر مینع

منتشر شده  «تالیتخ»با نام  تیشخص نیا یشعر وانیدارند. د یفراشر میبه نع یشوند، ارادت و نگاه خاص یم ییشناسا ییایآلبان

 سروده است. یبه زبان فارس رااش  یشعر وانیاست که او د بیاست. عج
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 یبزرگ آلبان بیاد یفراشر مینع

درباره  آثار خود را نوشتند. یرا آموختند و به زبان فارس یکه فارس میدار یادیشناسان ز رانیساده است. ا یارسگرفتن زبان ف ادی

 یچه ارتباط میاند ینم ر؟یخ ایداشته است  یرنیهمسر ا ایمادر، خواهر  ر؟یخ ایآمده  رانیکه به ا میبفهم میهنوز نتوانست یفراشر مینع

ه است. سرود یخود را به فارس یشعر وانیرا آموخته و د یفارس اتیژرف زبان و ادب ق،یدازه پرقدرت، عمان نیکه تا ا شتهدا رانیبا ا

 است. «التیتخ»هم  وانید نیاست. نام ا یلیاست. اشعار تخ بایالعاده ز اشعارش فوق

که اشعار  ایر دناست که د یشناس رانیاکرده است. تنها  جادیا یو آلبان رانیا انیم یپرقدرت یپل ارتباط کیاثر  نیبا ا یفراشر مینع

ها  به اصالح دارد. وزن ازیدرصد ن 01 دیآن ها شا یهم هستند اما اشعار فارس یگرید یسروده است. شعرا یرا با قوام عال یفارس

 یشرفرا میعن التیکلمات درست به کار نرفته است؛ درست برعکس کتاب تخ یگاه ست،یها درست ن هیقاف یگاه ست،یدرست ن

 کم از اشعاربزرگان ندارد. چیکه ه

 سال قبل نوشته است. 001را  یکتاب دستور زبان فارس یفراشر مینع

 نوشته است؟ یمهم یهاچه کتاب  «التیتخ»از  ریغ

 یفارس زبان کار کردند و دستور یفارس اتیو ... در حوزه زبان و ادب ایرنیدکتر پ ،یدهخدا، گلشن ،یزیپار یباستان ریسال اخ کصدی در

نوشته  نینو یتحت عنوان دستور زبان فارس یسال قبل کتاب 041حدود  یفراشر میاست. نع ریسال اخ 011 یبرا نیرا نوشتند. ا
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ان است که در خدمت فرهنگ و زب یفراشر میالعاده نعاثر فوق  نیدوم نیمسأله پرداخته است. ا نیبه ا ماجلوتر از خود  یعنیاست. 

 است.بوده  یفارس اتیو ادب

 است یدر آلبان رانیمعادل شاهنامه ا مینع ی«کربال»

را در  یاست. همانطور که ما اشعار حافظ و سعد« کربال»شود، اثر  یم یتلق یدر آلبان یکه حماسه مل یفراشر میاثر نع نیسوم 

ها حبت را حفظ هستند و در ص یرفراش مینع یاز کتاب کربال ییها تکه یمردم آلبان م،یکن یروزمره خود استفاده م یو گوهاگفت 

 سروده است. ییایرا به زبان آلبان نیما است. ا اتیدر ادب یالعاده است و معادل آن شاهنامه فردوسفوق  تابک نیکنند. ا یاستفاده م

ز )ع( ا نیس)ع( را به شکل شعر و نظم درآورده است. از آغاز حرکت امام ح نی)ع( است. مقتل امام حس نیمقتل امام حس «کربال»

ت. در قالب شعر سروده اس یگردند را به شکل حماس یکنند و بازم یشام حرکت م یروز عاشورا و اسرا که به سو انیتا پا نهیمد

 شده است. دهسرو ییایکربال به زبان آلبان

 یوانیاشد که درفته ب شیپ یسفار اتیحد در زبان و ادب نیدر کشور خود باشد و تا ا یقهرمان مل کیکه  دیشناس ینم یشناس رانیا

 نیبا ا تیخصش نی. ادینیب ینم خیتار یکجا چیرا در ه یشناس رانیا نیگذاشته باشد. چن ادگاریو قدرتمند را به  نیالعاده وزفوق

 ما ناشناخته است. رانیچهره و مشخصات در ا

 است. یقهرمان مبارزه با عثمان یفراشر مینع

 شناسند؟ یم یانرا در کشورش با چه عنو یفراشر

 یطلبانه هم حضور داشته است. عمده شناخت عارف است. او در مبارزات استقالل کیاست و هم  بیاست، هم اد استمداریهم س مینع

 است. یطلبانه و چهره مبارزات کتاب کربال و وجهه استقالل لیدارند به دل یفراشر میکه مردم از نع

 مبارزه کرده است؟ یزیچه چ هیعل

ذاشته شده گ شیمبارزه به نما نیا یروزیتمام مراحل پ گیمبارزه کرده است. در موزه اسکندرب یاستقالل آلبان یبرا یعثمان هیعل

 یها یگژیو نیبا ا یتیشخص نیشود. چن یم یمعرف ینیو قهرمان د یمدار و قهرمان ادب استیهم به عنوان قهرمان س میاست.نع

 ایشعر  یب هاش نیدر ا ونیزیدر تلو یمنتقد ،یمتفکر ،یشاعر ،یبیاد کی دینیب ینم چگاهی. هتناشناخته اس رانیبرجسته در ا

ما از  یشعرا م،یشناس یرا م یو دهلو میشناس یرا م یگنجو یبخواند. اقبال و نظام میشعر از نع تیب کیها  ها و برنامهمراسم 

ها نوشته شده است اما درباره  نیدرباره ا یادیز یها کنند. کتاب یم نقدکنند و  یها نقل م نیزنند و شعر از ا یها حرف م نیا

 بد است. یلیخ نی. ادینیب یما نم یعلم یها ما و در حوزه یما، در حوزه فکر اتیسطر مطلب در ادب کی یفراشر مینع
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 میکن یرا در تهران برگزار م یفراشر میبزرگ نع کنگره

 رینظ یاست. ب یبه زبان فارس وانشیدر اروپا وجود دارد، او تنها شاعر قاره سبز است که د یفرهنگ رهیذخ نیبدانند چن دیبا مردم

 .میرا در تهران برگزار کن یفراشر میتا کنگره بزرگ نع میدار یطرح ندهیسال آ یاست. برا

 نیشود ضمن ا یبرگزار م یسمشود. مرا یکه موزه است برگزار م یفراشر میدر منزل نع «مینع»هر سال همزمان با روز  یآلبان در

گره او کن یقرار گرفته است. برا لیمورد تجل تیشخص نیا هیگذشته هم در فرانسه و هم در آلمان و هم در ترک یها که در سال

د ندار یلمانو آ یفرانسو وانید یفراشر میدارد. نع یفارس اتیارتباط را با فرهنگ و ادب نیشتریب وکه ا یبرگزار شده است در حال

 تیشخص نیا دیسروده باشد. با یترک تیده ب ای تیها دو بکتاب  یالهم به آن شکل ندارد. ممکن است البه  یترک وانید یحت

 یهم کوتاه ستیشناخت بود. بعد از کمون نیانور خوجه مانع از ا یستی. متأسفانه در دوره کمونمیو بشناس میکن لیبرجسته را تجل

 امن زده است.عدم شناخت د نیما به ا یها

کنند. کمتر به  لیو تجل نندیرا در خانه خود بب یفراشر میکار کردند عمدتاً تالش داشتند نع یفرهنگ یزنیما که در قالب را دوستان

سازمان  ،یشناس رانیا ادیبن ،یبا کمک شهردار ندهیسال آ میشود. تالش دار یو معرف ییشناسا یرانیسمت آمدند که در جامعه ا نیا

 لیتشک یو ستاد میکنگره را برگزار کن نیا مایوزارت ارشاد، وزارت خارجه و صدا و س ،یحوزه هنر ،یسالمو ارتباطات ا فرهنگ

 .مینبرگزار ک یفراشر میو مناسب شأن نع ستهیشا یحال و هوا کیکنگره را با  نیا تاًیو نها ندیتا در آن ستاد گرد هم آ میده

 رود؟ یم شیمحور پ نیبا ا یما در آلبان یارتباطات فرهنگ تمام

واندند. خ یرا نشان دادم و مقدار یفراشر میشعر نع وانیآمد. د ی. گروه سلوک به آلبانمیرا دعوت کرد یکی. دهه فجر گروه موزبله

 ته باشد.داش یشعر فارس وانیاوصاف د نیبا ا یا برجسته تیکرد شخص یزارع  آهنگساز بود، باور نم یمهد یسرپرست گروه آقا

 کند. آهنگ را ساخت و صبح دو یسازقطعه را آهنگ  کیتواند بخوابد تا  یگفت از شوق و ذوق نم اردد تیواقع دیخواند و د یوقت

 مختلف اجرا کردند. یها کردند و در مراسم نیسه ساعت با دوستان و همکاران تمر یال

 بود. بیعج یلیها خ ییایآلبان یبرا نیاست. ا یچون شعر فارس بله  ؟یفارس به

 شانیبرا یلیخواند خ یم ییبایرا با ز یفراشر میاشعار نع یرانیا یکه گروه نیاما هم ریخ  فهمند؟ یرا م یزبان فارس مگر

کردند که  یها اجرا داشتند کارمندان از طبقات مختلف آمده بودند و تماشا م که بچه یآلبان یمل ونیزیتلو ویجالب بود. در استود

 شود. یچطور خوانده م یراشرف میاشعار نع
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     0297 نیفرورد 07  -فرد   یجهان یعل

 یالپوش یاز همه شعارها ینیفقره عقب نش کیبا  یرجو میبخش و انقالب کرده مر یارتش به اصطالح آزاد نیکه ا نیاز ا بعد

؛ مجبور شد بعد از سه دهه  اصرار بر ماندن در عراقو  سالح ناموس مجاهد خلق استو  چو اشرف نباشد تن من مباد ریاش نظ

 -دهیپوس تالیتشک یاز فروپاش یحساب یرجو میمر. منتقل شود رانایکمپ ت یها پارتمانآمفتضحانه از خاک عراق اخراج شود و به 

ارتش وارفته را سرخ نگه دارد. حاال  نیده صورت اهم ش یلیبا س یاش احساس خطر کرده و دست به کار شده است تا چند صباح

 بپردازم: رانایبه کمپ ت یرجو میمر یدر پ یشتاب زده و پ یسفرها لیدال یخواهم به بررس یم

به عنوان رهبر  یمنتقل شده اند که مسعود رجو رانایبه کمپ ت یسازمان در حال یروهایهمانطور که در مقدمه اشاره کردم ن (0  

 هنیدر جوار خاک م گریمرگش همه جا پخش شده، سالح و خاک عراق را هم از دست داده و د عهیو شا ستین سرشان یباال

پاسخ دارند  یسؤال ب یباخته که انبوه هیوارفته و روح یروهایمشت ن کیجز  بخش،یآزاداز آن ارتش به اصطالح  گریضمناً د ستین

و  یدر پ یپ یرجو میمر نینمانده است. به خاطر هم یزیهستند؛ چ ماریبهم سالخورده و  تشیمسئله دار هستند و اکثر یو حساب

نمرده است و ما هم با خروج از عراق  یکه مسعود رجو ندبقبوال روهایخورد که به ن یم هیرود و مدام قسم و آ یبه آنجا م مهیسراس

 ینوروز امیدر پ یامسال هم به طور مسخره او  میهست یو در آستانه سرنگون میهم شده ا روزیبلکه پ مینه تنها شکست نخورده ا

 یمنظورش از اعتال رو بدکند؟ ال یاز کدام اعتال صحبت م شانیدانم ا یمقاومت بود و هست!!!!؟؟؟؟ نم یاش گفته که سال اعتال

ه ب دیچشم ام گانهیب یشدن به قدرت ها زانیآوطبق روال  شانیاست، ا کایجمهور آمر سیکار آمدن ترامپ به عنوان رئ

 محقق کند. شانیا یرا برا یدوخته است که سرنگون شانیا
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 مالقات و انواع و اقسام سوردادن ها و یکه با راه انداز نستیا رانایشتابزده اش به ت یسفرها نیا لیاز اهداف و دال گرید یکی( 9  

ان که دلخواه ش یبدهند تا هر طور یشتریعمل ب یفرقه آزاد نیآنان را متقاعد کند که به ا یدادن ها به مقامات دولت آلبان هیهد

 .دینما جادیا تیمحدود روهاین ننگه داشت یاست برا

 یزایو لیوحشت زده شده که نکند روابط دو کشور بهتر شود و مسا یحساب شانیا رانیبه ا یجمهور آلبان سی( بعد از سفر رئ۳  

ود و دوباره تکرار ش رانایشد در کمپ ت التیتشک یاعث فرو پاشکه در عراق ب شانیکابوس ا نیخانواده ها حل گردد و خانواده ها ا

 از دست شان در برود. یالتیشان مهار اوضاع نا به سامان تشک زانیها با عز دهبا راه افتادن مالقات خانوا

 یم یسع یو مواجه شدن سازمان با بحران رهبر یمرگ مسعود رجو عهیکه بعد از شا نستیسفر ا نیاز اهداف ا گرید یکی( 4  

رات با و بودن نف یالتیو نداشتن سابقه تشک تیرا پر کند که به خاطر عدم صالح یاو غالب کند و خأل رهبر یکند خودش را جا

 یتحت مسئول او بوده است؛ نم یرجو میمر یکه زمان یمثل عذرا طالقان یو زنان رادرشو ب یچ شمیمثل ابر شانیسابقه تر از ا

 خارج کرده و نجات بدهد. یالتیاسف بار تشک تیوضع نیپر کند و سازمان را از ا التیدر تشکرا  یمسعود رجو یتواند جا

 قیاخته تزرب هیوارفته و روح یروهایبه ن هیروح یکه کم نستیا رانایبه کمپ ت شانیهراس آلود ا یسفرها لیدل نی( و اما مهمتر۵  

شده  یتمیبه هر ق التیسنگر تشک نیآخر نیا رازهیشدن ش دهیکند و از پاش یریجلوگ ییروین زشیکند و از موج روزافزون ر

 یرچرانکالن سو یبه بهانه روز زن و سال نو به آنجا رفته و با خرج ها یدر پ یروزها پ نیخاطر است که ا نیکند و به هم یریجلوگ

 .ستین یفروپاشهست و در حال  اتیح دیمسئله دار بقبوالند که هنوز سازمان در ق یروهایراه انداخته تا به ن

 لیدل نیاند و به هم دهیفهم روهایرا همه از جمله خود ن نیدهد و ا یصد و هشتاد درجه عکسش را نشان م تیکه واقع یدر صورت  

فند ها تر نیهم با ا یرجو میکند و سران فرقه و مر یم دیفرقه را تهد نیا یسونام کیهمچون  ییروین زشیو ر یموج مسئله دار

 .رندیرا بگ یسونام نیا یببرند و جلو شیاز پ یتوانند کار ینم
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 0297 نیفرورد 16 -خانواده سحر  ادیبن 

 لیحوخانواده سحر ت ادیبن نیمدت ها قبل نوشته شده و به مسئول یدر آلبان یاز جداشدگان فرقه رجو یکیحاضر توسط  مطلب

گارنده از بروز هر گونه مشکل، ن زیپره یشود. ما برا ینقل م ریدر ز یراستاریو یبا قدر ر،یأخاست که ضمن پوزش از بابت ت دهیگرد

 .مینک یم یرا با عنوان ز. ش. معرف

  0292 اسفند 09 – رانایت

که  یجمله ا نیکه شروع به نوشتن کنم اول نیسحر قبل از ا تیسا نیاست. مسئول قتیحق نیع میگو یرا که م یتک کلمات تک

هنم در لحظه ذ ت،یسا نیجمله از مسئول نیا دنیبعد از شن ".یگرید زیو نه چ میخواه یرا م قتیما از تو فقط حق"بود:  نید اگفتن

 تیاکه در س ییکردند که مقاله ها یم دیدر نشست ها تأک شهیخلق بودم هم نیمجاهد زمانکه در سا یرفت که موقع یبه جمالت

شود  یمقاله ها نوشته م نیمه اش دروغ و با فشار گذاشتن و ترساندن نفرات جدا شده اشود ه یها نوشته م تیسا گریسحر و د

 یشود دروغ و از رو یسازمان نوشته م یها تیکه در سا یبرعکس است و موضوعات دمیاآلن که خودم با آن مواجه شدم فهم یول

ا است که اآلن هم ب قتیحق نیاجبار باشد بلکه ع یواز ر سمینو یاگر م یاجبار است. من به خودم اجازه نخواهم داد که نوشته ا

 .میمشکالت مواجه هست نیا

 میکند تصم یسازمان با نفرات چه کار م نیا دمیخلق هستم که از روز اول که فهم نیسازمان مجاهد یاز جدا شده ها یکی من

واهد افتاد. خ یمن چه اتفاق یاز جدا شدن برا که بعد دمیترس یم دیشا ایشد  ینم یلیبه هر دل یگرفتم که از سازمان جدا شوم، ول

فرقه  نیرها شدن از دست ا یزمان را برا نیخودم بهتر یبرا گرید میآمد یو به کشور آلبان میشدرها  یبرتیکه از جهنم ل یموقع

فرات جدا به ن ایارسیکه کم دمیکنم. بعد شن نیخود را چگونه تأم یمشکالت مال ییباز هم مردد بودم که بعد از جدا یول دمید یم

 فرقه آزاد شدم. نیکرده و از دست ا یمورد کار خود را عمل نیدر ا قیدهد و بعد از تحق یپول م یشده به عنوان حق پناهندگ

ول را پ دیپردازد. شک کردم که چرا سازمان با یخود فرقه م تیکه پول پناهندگان را در نها دمیآمدم فهم رونیکه ب یموقع یول

داد و سازمان  یدالر در ماه به نفرات پول م ۵11به  کیخودش نزد ایساریکه قبالً کم دمیفهم گریاز نفرات د قیز تحقبدهد و بعد ا

ر ژنو با که د یو خودش پول جدا شده ها را بپردازد و طبق توافقات اوردیدر ب ایساریرا از دست کم نیا هموضوع بود ک نیبه دنبال ا

حقوق آنان را پرداخت کند. اول از همه حقوق  انهیهستند ماه یکه نفرات جدا شده در آلبان یموقع امضا شد قرار شد که تا ایساریکم

قوق ح ایساریکه کم یبود که در آن زمان نیفرقه ا نیپرداخت پول توسط ا لی. دالردک دایدالر تنزل پ ۳۵1دالر به  ۵11نفرات از 

کردند و از لحاظ  یکه در سازمان بود را افشا م یاتیزدند و واقع یرا م خودشان یکرد نفرات آزادانه حرف ها ینفرات را پرداخت م

کالت فرقه بود که مش نیبه ضرر ا یاسیطور از لحاظ س نیدادند و هم ینشان م یمردم آلبان نیسازمان را در ب یچهره واقع یاجتماع

 نیا هیرا عل یجمله ا نیکمتر یهر کس گریت، دفرقه به نفرا نیشده بود. اآلن با دادن پول توسط ا جادیسازمان ا یبرا یمتعدد
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مجبور به سکوت شدند در  بیدر کشور غر یحقوقش قطع خواهد شد و نفرات هم از ترس نداشتن پول و آوارگ دیسازمان بگو

ه گفتن دارند که اگر ب یبرا یقیشود حقا ینفر م 0۵1به  کینزد ینفرات که در حال حاضر تعدادشان در آلبان نیکه هم یصورت

وت مجبور به سک گرید یبرگه هوادار یاآلن با امضا کردن زور یشود ول یمنفورتر از قبل م گریسازمان د نیگوش مردم برسد ا

 شوند. یم

ا هم ب دیکند که نبا یسازمان با صدا کردن نفرات به آن ها گوشزد منفرات هستم که ترس دارم.  نیاز جمله ا خودم

 نیز اا یضد ینفرات و به دروغ حرف ها نیو سازمان با تفرقه انداختن ب دیدور هم جمع شو دیو نبا دیبگرد

هستم قبالً نفرات با هم دوست  نجایبرده که اآلن که در ا شیشوم خودش را پ الینفر به آن نفر گفتن، ام

 رگیکند به برادرش هم اعتماد کند و د یشده که نفر جرأت نم یدادند اآلن طور یهم جان م یبودند و برا

ر باالت یچند نفر آن ها را جذب کرده و با دادن حقوق یفرقه با کارکردن رو نیک کردن به هم آرزو شده و اکم

 نیکه ترس ب ندیبگو یینفرات تفرقه انداخته و به دروغ حرف ها نیآورده که ب رآن ها را به استخدام خود د

کنند  یرفت و آمد را م نیشتریخودشان ب یطر کارهاکه نفرات جدا شده به خا ییو با نشستن در کافه ها شود جادینفرات ا

و رذالت  ینیریبه سازمان داده و با خود ش اکنند و اطالعات تک تک نفرات ر ینظر داشته باشند که نفرات چه کار م رینفرات را ز

ان است که ن جداشدگخو دنیکارشان مک نیبدانند که ا دینفرات با نیا یکنند ول افتیخود را در شتریب یایحقوق و مزا یشگیپ

 را ندارند. یحق گفتن جمله ا یبعد از آزاد یحت

 گریهنوز گرفتار هستند و روزانه خودم و نفرات د یاز زندان رجو ینفرات جدا شده است که بعد از آزاد یذهن یریدرگ نیشتریب نیا

ا جمع ترس را به کنار گذاشته و ب میتوانست یماست و اگر ما نفرات جدا شده  نیما ا یمشغله ذهن میکه با همه آن ها در ارتباط هست

 اریسچون خودم رفقا و دوستان ب میداد یرا به نفرات داخل مناسبات م دیام نیبلکه ا میگرفت یحقمان را م نهاشدن در کنار هم نه ت

باعث وحشت آنان هم  میکه ما دار یمشکالت نیو هم رونیب یایترس از دن یفرقه جدا شوند ول نیخواهند از ا یدارم که م یادیز

را دارم  حق نیو من ا یما را بخر تیانسان یتوان ینم یگذار یما م یکه رو یاررهبر فرقه گفت با هر فش نیبه هم دیبا یشده ول

 یفرقه افتاده را افشا کنم و درخواست من و همه نفرات جدا شده از سازمان ها رونیکه چه در داخل فرقه و چه در ب یکه اتفاقات

با پرداخت  سازمان نیما را پرداخت کند و نگذارد که ا یپناهندگ یاست که مثل قبل مستمر نیا ایساریمخصوصاً کم یمللال نیب

 انسان را به لجن بکشاند. کی تیپول هو

 ینمراجعه کنند و بپرسند که چرا فرد در آلبا ایساریخواهم که به کم یو جداشدگان در اروپا م یحقوق بشر یاز همه ارگان ها من

هد و د یباج م یقدر به رجو نیا ایساریهمچنان در دست سازمان باشد و چرا کم دیبا ارشیشود اخت یاز سازمان جدا م یوقت یحت

 خود عمل کند. یقانون فهیبه وظ ایساریخواهند که کم یعاجزانه م یکند. جداشدگان در آلبان یعمل م نیچرا خالف قوان

 : ز. ش. نگارنده
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 عراق برای فرقه رجوی آلبانی سخت تر از

 

     0297 نیفرورد 19 -و بلوچستان  ستانینجات مرکز س انجمن

رفتن به مثابه قرار گ یداند انتقال به آلبان یرو به اضمحالل فرقه اش شده است و خوب م ی هیمتوجه رو یرجو میواضح است مر پر

صورتش را سرخ نگه دارد و الاقل در چشم هوادارانش اوضاع  یلیبخواهد با س یرجو میاست اگر مر یعیدرعمل انجام شده بود و طب

 را وارونه نشان دهد.

 من زنده فعالً ایکه، مسعود مرده باشد  نیا انینشان دادن است و ب یخود یدر چند ماه گذشته برا یرجو میمر یشک تکاپو یب

 فرقه هستم. نیدر رأس ا

 ت.مسعود اس جهینت یب یهمان تقالها ردیگ یبه کار م ید هر ترفندنسبت به مسعود ندار یبرنده ا دیبرگ جد چیه میمر اما

ه خودش ب یمعرف یاز همان شگرد برا میبود و امروز مر ییخودنما یمسعود برا یغاتیشگرد تبل ،یوار اما تو خال وانهید یاهویه

رکد و حباب بت نیداند که اگر ا یندارد و خودش هم م رانیملت ا نیدر ب یتیرسم چیکند که ه یاستفاده م یجمهور سیعنوان رئ

هسته  یکارشان شوند زود تر از هر بمب بیفرقه فر رونیوجهه ب یها تیمتوجه واقع یبه آلبان افتهیبه خصوص نفرات تازه انتقال 

 فرقه را خواهند شکافت. نیا

آماج  ریسال را ز 09از  شیکه ب یفرقه در آلبان دهینفرات زجرکش یبود برا یدیام ی چهیمضحک سال نو تنها در یشو ییبرپا

 نیدند، اش یفرقه رجو یستیسوابق خصمانه و ترور یکردند و ناخواسته قربان یمردم به تنگ آمده عراق سپر یها دیخمپاره و تهد

 نیا نیکه ع یرجو میشد و نه حضور مر شانیسبب شاد نیبدون دلهره تجربه کردند و ا راسال نو  ،یافراد پس از سال ها سخت

 بود. ییکایو آمر یسعود یو فالن الب یپر مشقت را در اروپا مشغول خوشگذران یسال ها
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 -یاضمانده از عراق ر ادگاریبه  یها تیمصدوم نیبابت است که جانشان را دربردند و به هم نیاز ا ینفرات فرقه در آلبان یخوشحال

به  نفرات نیبر تن و روان دارند که مراجعات مکرر ا یاریبس یاز دوستانشان بودند و زخم ها یاریاند، آن ها شاهد پرپر شدن بس

 مدعاست. نیمتخصصان ارتوپد و اعصاب و روان گواه ا صوصو به خ یپزشک یها کینیکل

 یدهایباعث تهد نیدشوارتر از عراق است و هم اریبس یآزاد آلبان یاینفرات در دن نینگه داشتن ا یراض یبرا یرجو میکار مر لذا

توان  یاز آن ها خواستار قطع ارتباط کامل با فرقه هستند ول یاریفرقه به نفراتش شده است چرا که بس یز سوا یو پناهندگ یمال

 مستقل شدن را ندارند.

 یردد تا تمامگ سریم یدر بند فرقه رجو رانیاس یبرا ییراه رها یو آلبان رانیدو کشور ا نیب کیپلماتیاست با بهبود روابط د دیام

 .ندینما یمانده عمر را آزادانه سپر یقه را بدرند و باقمتصل به فر یبندها

 یساالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ۶۹۳۲ نیفرورد ۶۲  -نجات مرکز کرمانشاه   انجمن

 راجعون هیهلل وانا ال انا

 ند.شتافت یابد اریبه د ریکردم مانیپ ،یدر فرقه رجو ریخواهر اس ریکردم میخانم مر میبا خبرشد 

به خانواده بزرگ انجمن  نیو همچن انیدوستان و آشناتمام  ر،یوارده را به خانواده کردم بتیمص نیا

 .میینما یعرض م تینجات تسل

 .میاز خداوند منان خواستار لیبازماندگان صبر جم یآن سفرکرده طلب بخشش و مغفرت و برا یبرا

 کند و داینجات پ یو برادرشان از جهنم رجو ندیخواهر به ثمر بنش نیا یتالش ها یکه روز باشد

 زاد بازگردد.آ یایبه دن
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 نجات مرکز تهران   انجمن

( های علحضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل ،یکبر قهیفضائل صد عیمکارم و قله رف اریفرخنده و با سعادت اسوه تمام ع الدیمناسبت م به

فرزند خود و فرزندان  ییرها یکه سال هاست برا میفداکار و شجاع رفت یمادر دنیو هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، به د

 دارد. یراه گام بر م نیدر ا ریناپذ یکند و خستگ یتالش م یرجو یستیفرقه ترور رتمرز و بوم از اسا نیا گرید

 ایرا به وحشت انداخت. خانم ثر یسران فرقه مخرب رجو 00سال  لیادگان اشرف در اواپ یوارهایاو پشت د یها ادیفر نیاول

همراه با  میبه مدت سه سال و ن یعنی 20 وریتا شهر د،یفرقه نهراس یها یو سنگ پران ریتحق ن،یتوه د،یکه هرگز از تهد یعبدالله

 انشیادهایاشرف برسد و فر یمادران به گوش اسرا ریو سااو  ینمود تا صدا یداریعراق پا خشک یها ابانیخانواده ها در ب گرید

 دهد. دیرا به آنان نو ییرها

 تایف و نهاپادگان اشر هیو به ناچار مجبور به تخل اوردینتوانست در برابر آنان دوام ب یشده بودند که فرقه رجو یرشته محکم مادران

با  ها را تحمل کردند یسخت زانشانیعز ییرها یعراق برا یها ابانیبکه سال ها در  یشد. مادران و خواهران یبرتیاردوگاه ل هیتخل

 کردند. یشدند و خدا را شکر م یجدا شدن افراد از فرقه، شادمان م

 گذرد: یاز نظرتان م ریدر ز یبا خانم عبدالله مصاحبه

ان خواهران، دخترهفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به شما و تمام مادران،  کی! ضمن تبری. خانم عبدالله0

کنم در مورد احساسات  یباشند از شما خواهش م یم یدر اسارت فرقه رجو زانشانیکه عز یو همسران

 د؟ییمادرانه خود نسبت به فرزند دربندتان با ما سخن بگو
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 یسعادت دخت نب با الدیمن هم به نوبه خود م ؛یرجو یستیمحترم افراد گرفتار در فرقه ترور یبا سالم خدمت شما و خانواده ها 

در زندان ها و  زانشانیسال است عز انیکه سال دهیرا به شما، مادران، همسران، دختران و خواهران ستم د "فاطمه الزهرا"اکرم 

 عیدو عالم، هرچه سر یبانو نیبه لطف و کرم ا دوارمیو ام میگو یم کیشده اند، تبر یو زندان ریاس یفرقه رجو یشکنجه گاه ها

 .میریرا جشن بگ رانمانیم استما ییتر رها

کنند  یشود و با هم رشد م یدو همزاد با هم متولد م نیا ست،ین حیو توض فیاست و قابل توص یمادر و فرزند، موهبت اله عشق

ستم ه یمادران نیاز ا یکیاست. من  یاز طرف خالق هست هیهد نیبزرگتر نیرسند، فرزند پاره تن مادر است و ا یو به اوج اعال م

که پسرم را  یلحظه ا نیتهران، اول ینیامام خم مارستانیدر ب 0۳00آذر سال  یکرد، روز س میاصالح و سالم عط یخداوند پسر که

 یقتو دیباور نکن دیشا ف؛یپهن، انگشتان کوچک و ظر یالغر اندام با چشمان درشت، دست ها یکنم، نوزاد یفراموش نم دمید

 میبودم، برا یروز نیماه با دلشوره و اضطراب منتظر چن نی. چنددمیرس یبه آرامش خاص دمییبوو در واقع  دمیرا بغل کردم، بوس ریام

 سالم داشته باشم. یمهم بود که فرزند یلیخ

 

شد  یروز به روز بزرگ و بزرگتر م یگذشت و آن نوزاد قنداق یکه داشت م یو گرفتار یسخت ،یبد ،یهرصورت زمان با هر خوب به

 کرد. یرشد م رمیام دیمن هم با قد رش یو آرزوها اهایو رو

 مانیشده بود که به نماز، قرآن و روزه اعتقاد و ا تیخانه و اجتماع چنان ترب طیاصالن من، در مح ریکنم، ام یآور ادیرا  ینکته ا  

قلب به  میصم خود را حفظ کرده بود و تمام دوستان از گاهیورزش و مدرسه، جا طیدر جامعه و مح لیدل نیداشت. به هم یخاص

رو به رو  با مشکالت یبا متانت خاص ،یسخت زندگ طیکه او با تمام شرا نیگذاشتند و مهم تر ا یم رامکردند و احت یمحبت م ریام

 ییزگار تنهابود در رو یکمک حالم بود، کوه یبود، در زندگ ریپذ حتیصبور و نص اریکرد. بس یوقت از کمبودها گله نم چیشد، ه یم

 ؟؟میروح و خاموش من. باز هم بگو یبود در خانه ب یشکست من، چراغ امبود هنگ یمن، عشق یبود در ندار یا نهیجمن، گن یها
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من  یستون زندگ رمیام یبود، آر شیکس و مادر تنها یپناه خواهران ب رمیمن بود، ام رتینفس و غ ،یتمام زندگ رمیکه ام میبگو

 بود.

 

و  دزدند یچون که بچه ها را از مادرشان م ستندیمادر! گرگ ها خوب ن"گفت:  ی. او مرا دوست داشت یقصه شنگول شهیهم ریام

 "؟یکن یگرگ من را بدزدد، تو چه کار م یزنند. اگر روز یحرف دروغ م

که گرگ  یوبر ییبدون اجازه من جا دیآورم، تو نبا یم رونیکنم و ترا از شکمش ب یمن شکم گرگ را با چاقو تکه تکه م"گفتم:   

 .دیخند یکرد و م یبه من نگاه م یچشم ریاو ز "دهد. بیرا فرت

 هیمنافق شده، راهزنان و دزدان پسرم را از ترک یچون رجو ییوالیرهیاکنون شانزده سال است که اس یول دیترس یاز گرگ م رمیام 

ال است که من شانزده س نهیکوت. سکه گرفته ام سکوت بوده و س یتنها جواب ده،یبه دادم نرس یبشر و نهاد چیربودند و تاکنون ه

 قبرستان تمام احساس هاست.

 او را میبو یرسم م یاو را                به هر گل م میجو یگم کرده ام م یگل

 کهنه به تن داشت راهنیپ یکــــــــــیدر بدن داشت             ینشان کیمن  گل

 او را میشو یم دگانیـــــــــــه آب دگلم را            ب بایکنم ز دایپ اگــــــــــــــر

 آمدش گوش            که شد از کف برونش طاقت و هوش ییآشنا یصــــــــــدا
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 و کرد افغان دیآن صدا شد زار و ناالن            گُـــــــــــــل خود را بد یســــو به

که  یو رنج یطوالن یسال ها یط عراق یها ابانیفرزند در ب یدرد و رنج مادران در جستجو ی. صحنه ها1

 د؟یکن انیکنند را ب یخود تحمل م زیدر فراق عز نکیا

 دار به غیخاردار و ت هیچهار ال یها میاست که دور تا دور آن س ینه، زندان ای دیا دهید کیدانم شما پادگان اشرف را از نزد ینم

بودند،  یما گرفتار و زندان ریاس یکه بچه ها یمحل یعنیبه طرف زندان اشرف  ریشمش کانیکه نوک پ یریشمش یاضافه نرده ها

 یرانیا یهمچون عراق، عده ا یا بهیدر کشور غر دیما مادران و خانواده ها درد آور بود که چرا با یبراصحنه ها  نیبود. وهله اول ا

د و نه بو ینه آب ابانیبرهوت ب کس اجازه ورود و خروج نداشت، واقعا وحشتناک بود، چیشوند؟ ه یصورت محبوس و زندان نیبه ا

 نیکه بچه ها در چن میدانست ینم م،ینگون بختمان آمده بود یبچه ها دارید یکه برا میما چند خانواده بود ،یزادینه آدم ،یبرق

ت، چون سبه آلمان رفته ا رمیکردم که ام یسال فکر م نیخودم چند الیو گرفتارند، من به خ ریاس یشده ا رانیمکان دور افتاده و و

قجر  میو مر یباشگاه دارد. خدا لعنت کند مسعود رجو ییآنکارا یکه تماس گرفت، گفت من آلمان هستم و عل یبار نیبا من آخر

 .میسال خوش بود نیچند ییرا. به چه دروغ ها

ان ز چند فرمانده که جآمدن نداشت، به ج رونیکس جرأت ب چیبودند، ه یهمان بنگال ها زندان ایتمام نفرات فرقه در کانکس ها   

انکس ک کی لومترمربعیخاردارها فرار نخواهند کرد. در هر دو ک میها بروند پشت س نیدانستند که اگر ا یبودند و م ینثار رجو

ناگفته نماند بعد  .ردیبگ لمیحرکت خانواده ها عکس و ف نیداد موظف بود از کوچکتر یم یکه نگهبان یگذاشته بودند و نفر ینگهبان

 کردند. یخاردارها فرار م میس ینگهبانان از ال نیاز هم یبرخ یمدت زماناز 
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ه ک نیا ایشدند و  یم جهیدچار سرگ ایاشرف خاک آلود سازگار نبود  یاز خانواده ها با آب و هوا یبعض یو جسم یروح طیشرا

کردند و  یشدند از فرصت استفاده م یپنهان م زهایاز نفرات نگهبان که پشت خاک ر یوضع بعض نیحالت تهوع داشتند و با هم

 میس نیشب به دور ا مهیمشکالت خانواده ها از ساعت پنج صبح تا ن نیزدند. با تمام ا یم هنرا از پشت با سنگ و آ ریمادران پ نیا

مزدور برو "ع شعارها همان نگهبانان با انوا اینفرات فرقه و  ".میشما هست یما خانواده ها دییایب"زدند که  یم ادیگشتند و فر یها م

م گشته گ وسفیما خانواده ها هم به دنبال  "ییمادر خونخوار تو ،ییوهند جگر خوار ت ،یبلندگو دست گرفت یگم شو، چند گرفت

 .میخودمان بود

 

اله و ن ضجه، آه، ه،یبا گر م،یکردند و ما تنها به دنبال گم شده خودمان بود یم ییرایاز ما با سنگ و آهن و فحش پذ نگهبانان

. همه یزد یدر گوش سنگ و آهن حرف م یانگار ده،یچه فا ی. ولمینیرا بب زانمانیعز میخواه یو م میالتماس که ما خانواده هست

 ینم چیاصحاب کهف بودند که چهل سال به خواب رفته بودند. از عشق، عاطفه و التماس ه یگروه یعنیدر واقع مسخ شده بودند. 

مان  میاز مادران از جمله خودم سنگ و آهن تقد یدادند. بعض یگرفتند و فحش م یو عکس م لمیردند و فک یدانستند. فقط نگاه م

حس بود.  یکه به دست و کمرم خورد تا چند روز تمام بدنم کالً ب یگبر اثر سن م،یشد یشد. واقعاً انگار به برق سه فاز وصل م یم

 نیبب ایب ریام"پسرم را صدا زدم و گفتم:  ادیو فر هی. با گرا گرفتتمام وجودم ر یبیعج نهیاتفاقاً همان روز بغض و ک

 نیدر ا نیا ببیو کبود کردند، ب اهیزنند، تمام بدنم را با سنگ و آهن س یچگونه م انیخدا یب نیمادرت را ا

 ت رامادر یدجاالن رجو ر،یام دنتیخبرها گرفتار شده ام، فقط به عشق د یچگونه به دست از خدا ب ابانیب

 قهرمانم. رونیب ایزنند، ب یکتک م
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به  .میزد یم ادیو فر میگشت یها م اجیس نیشده تماماً خاک، زبان روزه، به دور ا رانیکرد. اشرف و یم دادیهوا ب یماه گرما مرداد

شر را حقوق ب نیدروغ انیخدا حام د،یگرد یماه به دنبال چه م نینشد که بپرسد شما چند دایپ یادرسیفر چیخدا آخر زمان بود، ه

 یکس با خانواده کار چیکاسه بود. ه کیهمه دست ها در  یانگار یول میو درخواست کمک کرد میشتها نو تیلعنت کند، شکا

 یمتحصن نم یبه خانواده ها یشدند و اصالً نگاه یآمد همه کالً وارد اشرف م یملل متحد م یتانک ها یوقت ینداشت، حت

بار خواهش و التماس کردم که  نیشدند، من چند یم یانآنچن ییرایاز طرف فرماندهان فرقه، پذدرب اشرف  یکردند. تماماً جلو

لتماس از سربازان و ا هینبود، ما با آه، ناله، گر ییاصالً گوش شنوا م،یو به دنبال چه هست مینشسته ا نجایکه چرا ا دیالاقل از ما بپرس

زدند و اجازه ندادند که ما الاقل چند کلمه  یرا کنار م ریتفنگ ها مادران پ آن ها با قنداق یول میدرخواست کمک کرد ییکایآمر

 سخت حضور در اشرف و تحصن طی. به هر صورت چند سال، تمام شرامیحقوق به اصطالح بشر مان صحبت کن ندگانیبا نما یا

 .یمالقات حضور کیاز  غیدر یول میرا، تحمل کرد یا قهیچند دق یحت دارید یبرا
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آزاد  یایفرار کنند و به دن طیناگفته نماند حضور خانواده ها باعث شد که حدوداً صد و هشتاد نفر از اشرف با تحمل تمام شرا اما  

ا دختران فرار کردند از جمله خانم زهر یبودند. بعد از مدت ینگهبان یاز نفرات جدا شده از فرماندهان همان کانکس ها یلی. خندیایب

 بود. رانمانیخانواده ها و اس یبرا یبزرگ اریبس دیخود نو نیکه ا یسنجاب میمر نمو خا یباقر ریم

به حضور خانواده ها در  رانیچون اس میامکان دارد به تحصن خود ادامه ده مانیکه برا ییخواستند تا جا یجدا شدگان از ما م اکثر

زندان  در ریداد و اکثر نفرات اس یدواریه خانواده ها امها ب غامیپ نیهستند و هم دواریام اریبس یرجو یزندان الموت یپشت درب ها

عنوان دست از تحصن  چیکردند که به ه یفرستادند و التماس م یمتحصن نامه م یخانواده ها یبرا کناشرف به هر صورت مم

 همه را به عمد خواهد کشت. یبرندارند چون اگر خانواده ها بروند، رجو

 

ار و اخب میمجهز کرده بود یقو اریبس یدت تحصن خود تمام اطراف زندان اشرف را به بلندگوهارا فراموش کردم. ما در م یمطلب

به نام  یضبط شده خانم بتول سلطان ید یالخصوص س یعل م،یرساند یم ریبلند گوها به گوش نفرات اس نیهم قیروز را از طر

ا و ه تیبلندگو جنا قینار خانواده ها بودند و از طرکه در ک یجداشدگان یو افشاگر یمحمد کرم ،یشاهیبهزاد عل ،ییرقص رها

ه مسئل نیکه هم میرساند یدر ضلع جنوب، شرق، شمال شرق و درب اسد م یرا به گوش نفرات زندان یرجو یاخالق یفسادها

 از نفرات شد. یادیز لیخ ییو جدا زشیباعث ر

 همان ایبه اشرف  زانشانیعز دارید یو آرزو تنها برا دین عشق، امخانواده ها با هزارا یسه دهه واقعاً رنج آور است. وقت ییجدا درد

رد د ،یمیمتحصن دا یخانواده ها یکردند برا یمحل استقرار را ترک م انیگر یو با چشم ها دیناام یآمدند و بعد از مدت یعراق م

 گشت. روز موعود یبرم دیاز پانزده روز بااز کرمان بود که برادرش از جبهه جنگ ربوده شده بود. بعد  یهست خانم خاطرم آور بود.

پسر را دارد، من به مادرم  نیپدرم فوت کرده، مادرم تنها هم"گفت:  یبرگردد. م رانیبه ا یخواست دست خال یعنوان نم چیبه ه

 "چه کار کنم؟ یگردم، حاال با دست خال یبرم برادرمو صد درصد داده ام که با  یقول حتم
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ها را که به بهانه مبارزه با ظلم فقط  ی. خدا لعنت کند رجومیهم نداشت یچاره ا یتحمل بود ول رقابلیغ صحنه ها دردآور و نیا  

هم به نحو  رانیو از طرف دشمنان ملت ا دندیرا به خاک و خون کش نیزم رانیخود، به عمد جوانان ا یها یبه خاطر قدرت طلب

 شدند. تیاحسن حما

ند درب رانیاس ییرها یبرا یسال ها، در صف مقدم مبارزه با فرقه رجو نیا یکه در ط ی. شما به عنوان مادر۳

رفته اند.  ایکه در فراق فرزند دربندشان از دن دیا دهیاز مادران و پدران را د یاریبس ینمونه ها دیبوده ا

 د؟یمورد صحبت کن نیکنم در ا یخواهش م

وهر مادر همراه ش نیبه من زد. ا یسخت یضربه روح شانیوت نابهنگام اواقعاً ف ر،یکردم مانیمادر پ یاز دل خانم شوکت قاسم امان

همراه  رشتیب شانیبود. ا یسال دور ستیو مالقات بعد از ب داریخود سال ها پشت درب اشرف ماند. تنها خواسته او فقط د ضیمر

نشست و آرام آرام  یم زهایخاک ر یباالمرحومه آماده بود و همراه همسر خود  نیشبانه روز ا ساعاتخانواده ها بودند، در تمام 

فت: گ  "؟یکن یم هیو گر یزن یحرف م یبا ک ریخانم کردم": دمیمادر جگر سوخته پرس نیاز ا یکرد. روز یم هیزد و گر یحرف م

 یمظلومپسر آرام و  مانیپ ند،یرا نب مانیو پ دیایسرش ب ییبال سمتر یاست م ضیمر یلیبود(، پدرش خ ری)پسرش که اس مانیبا پ"

 "خراب شده نیآمده ا یندارد، او فقط به عشق خوانندگ یکس کار چیاست اصالً با ه

 

کردم که مثل باران قطره قطره پشت سرهم  یفکر م یصورت مرحوم شوکت قاسم یزدم فقط به اشک ها یساعت ها که قدم م تا

 قبول کرد.همه ظلم را  نیدانم واقعاً خدا چرا ا ینم خت،یر یاش م یدامن گل گل یرو
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با  یآرام ول اریبس یبه دو سال در اشرف تحصن کرد. پدر کینزد ،یپدر احمد عبد رئوف یااهلل عبد بیحب یمرحوم آقا  

 یدعب یدرب جنوب، آقا میما خانواده ها رفت یداشت. روز یمهربان، صبور و خنده رو، قلبشان باتر ،یقو اریبس یمعلومات عموم

سنگ و آهن به بدن  نیهشتاد ساله حمله ور شدند، چند رمردیپ نیو چوب به طرف ا آهنقه با سنگ و فر یهم همراه ما بود، اعضا

زند، مجدداً تمام خانواده  یبا حرمت و احترام با شما حرف م شانیا دیزن یرا م رمردیپ نیزدم که چرا ا ادیپدر خورد، من فر نیالغر ا

تماماً  انشیدست و صورت ا دمیچه شده، د نمیرفتم بب دمیسنشست، تر یا گوشه یعبد یآقا دمیها را به سنگ و آهن بستند، د

 یعبد یآمد و آقا هیبا گر شانیداشت، همسر ا یپدر چه گناه نیمگر ا م،یخواست یشده، خدا لعنت کند شماها را مگر ما چه م یخون

 را به طرف کانکس خانواده ها برد.

 ست؟یچ یرجو یستیفرقه ترور تکاریشما به سران جنا امی. پ0  

جوانان  و رانینفرات قاتل ملت ا نیبفرستم، ا امیکه من بخواهم به آن ها پ ستندین یدر حد یفرقه مخرب رجو تکاریسران جنا 

دانند که ما خانواده ها همراه با جداشدگان از  ینشده، سران فرقه م دهیبشر د خیکردند که در تار ییها تیهستند، آن ها جنا رانیا

خود  یها در زندان ها رنگیما را با انواع دروغ ها و ن زانیداشت، چرا که عز میو پشتکار برنخواه تدست از مقاوم ،یفرقه رجو

تمام خانواده  یهدف اصل رانیاس ی. آزادمیا ستادهینفس ا نینفر و تا آخر نیتا آخر رانیاس نیا ییرها یو گرفتار کرده اند و برا ریاس

 هاست.
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با پسرم بود، به هر صورت  داریپسرم به عراق رفتم و تنها خواسته من فقط د دنید یتنها برا 0۳00سال  مادر در کیبه عنوان  من

ده بودند کر یمن بود که با پسرم مالقات کنم چرا که فرزندم را سران فرقه ربوده و در زندان اشرف مخف یو قانون یعیحق طب نیا

 و مسعود ملعون باشد. میمر یتا سپر جان

رم را ندارم فقط پس یشما کار فیکث استیتحصن به فرماندهان و سرکردگان فرقه در اشرف اعالم کردم من با س یهاروز نیاول

و رو  ریسر وصدا  از اشرف خواهم رفت و اگر نه به خداوند قسم، خاک اشرف را ز یمن هم ب دیخواهم اگر پسرم را آزاد کن یم

 پسرم کرده ام. یام را فدا یو هست یانخواهم کرد چراکه من مادرم و عمر، جو

صورت من و تمام خانواده  نیا ریستمگر رها شود، در غ ویاز چنگال د دیکنم، پسرم با یرا تکرار م 00سال  یهمان گفته ها اکنون

 دچار یبرتیشده را به سرنوشت اشرف و ل نینفر ییرفت و مقر مژگان پارسا میخواه یبه کشور آلبان یفرقه دجال رجو رانیاس یها

 حق مسلم ماست. ینمود. مالقات حضور میرا آزاد خواه رانیوهمه اس

ما به ش یمصاحبه موجب شود صدا نیاست که ا دی. امدیی. به مناسبت روز مادر با فرزند خود سخن بگو2  

 اسارت را بگسلد.  یها ریگوش او برسد و هر چه زودتر زنج

هد با قطار به مش یخواست یکه م یخاطرت هست روز ،یدانست یتفاقات را ما نیمادر، همه ا زینام قشنگت! عز یاصالنم، فدا ریام

 یشو یر مدو یلیخواهد افتاد و تو از مادر و خانواده ات خ یتو اتفاق یدر قطار کنارت نشست و گفت پسرم برا نیفال ب یزن ؟یبرو

 کاش زبان آن زن یپسرم ا یآمده. آر تیبرا وسفیشد چرا که فال حضرت  یخدا نشناس و کافر گرفتار خواه یو به دست عده ا

 نیربهت یخواست یم ،یمادر و خواهرانت کرد یراحت یدانم تو خود را فدا یجان م ریگرفت. ام ینم تیفال را برا نیشد و ا یالل م

 تو نوشتند. یسرنوشت را برا نیبدتر صفتاننامردمان و کافر نیافسوس، ا یول یکن ایما مه یرا برا یزندگ

ا ر تیگلو ریخواهم دو بار ز یآغوش گرمت و دستان مهربانت را کرده ام، م یتنگ شده، هوا تیمادر، چقدر دلم برا زیعز! آه رمیام

 نت،یریش یها صحبتآن  یقهرمانت، برا کلیآن ه یمعصومانه ات، برا ینگاه ها یبرا ت،یصدا یجانانه ببوسم! دلم تنگ است برا

رم، را به خاک نب دارتیتا حسرت د ییایکن زودتر ب ی! سعزمیشود. عز یم ریدن ها هم دوقت ها آم یبعض رم،یام ت،یخنده ها یبرا

 و نابود کرد! ریام را اس یکه زندگ یرا نشان کرد و بشکند دست دمیکه ام یپسر مظلومم! کور شود چشم گانهی

ال س یو خانواده ات نوشته اند، ستو، مادرت  یبرا یدجاالن روباه صفت چه سرنوشت شوم نیکه ا یجان! حتماً متوجه شد ریام

تو و دوستانت حرام کردند  یدادند، نفرات مخالف را اعدام و زنده به گور کردند، ازدواج و عشق را برا بیخود را فر یاعضا یتمام

سطوح  رد یفرقه حت نیا یاز اعضا یاریجان! بس ریو نوش خود مشغولند، ام شیکشورها به ع گریرهبران فرقه در فرانسه و د یول

 یابیز کارا ایو  نیزندان صدام حس ایجنگ  یربوده شده از جبهه ها ر؛یخود رفتند. تمام نفرات اس یباال جدا شدند و به دنبال زندگ

 یما بنهار و شام به ش یکاسه کشک است که به جا کیحرف ها فقط  نیهمه ا ؟یهستند، پسرم کدام مبارزه! کدام سرنگون هیترک

ل و معلو ر،یعده پ کیحال  ستاده،یا نهیدست به س رانیدر مقابل قدرت ا بتیبا آن همه ه کایشود. آمر یداده م لیخبران تحو

تند، به شما دروغ گف یرجو یستیو پنج سال سرکردگان فرقه ترور یخواهد ملت را نجات دهند. پسرم س یم یبا دست خال ضیمر
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 یخواه اعدام رانیبه عنوان منافق در ا یا ترا ترسانده اند که اگر جدا شوام یجدا شو یتوان یدانم تو م یدادند، م لیبه تو دروغ تحو

 اه نیباشند. ا یخود م یهستند، همه مشغول زندگ رانیبه خدا قسم تماماً کذب محض است تمام جدا شدگان در ا رجانیشد. ام

را تمام وقت  ریرهبران فرقه ام"و گفتند:  کن. تمام دوستانت جدا شدند ییو ترساندن شماست. تو اعالم جدا بیفر یفقط و فقط برا

اعالم  ایساریبه کم یتوان ی! تو مرجانیام "ترسند جدا شود. یکه م نیبرود، به خاطر ا یینظر دارند، اصالً اجازه ندارد تنها جا ریز

اصالن جان  ،ییایب انریبه ا دیکه حتماً با ستین یاصالً اصرار ،یبرو یتوان یم یکه خواست یشوم! هر کشور یمکه من جدا  یکن

در  یپناهندگ یدوستانت هم خواهند آمد،  برا یتمام نیقیبه  ییایبابا! خودت را نجات بده، تو ب یدهم به روح عل یترا قسم م

ت، تا خواستن توانستن اس ن،یخواهد هم یاصالنم فقط اراده م ،یاقدام کن ایساریکم قیاز طر یتوان یم یکه دوست دار ییکشورها

 را پاره کن! رهایبگو و زنج یعل ای ،یبار ذلت را به دوش بکش یاهخو یم یک

ند کن یخون آشام تالش م یاز دست زالو رانیتمام اس ییرها یلحظه برا نیرنگ ندارد، خانواده ها تا آخر گریواقعاً د یرجو یحنا

 هستند. زانشانیو در کنار عز

 .میا ستادهیتا آخر ا ما

 یمامو ت شانیا یسپاس را دارم و برا تیمصاحبه را با من انجام دادند نها نیقبول زحمت نموده و اکه  نیا یبرا یخانم عبدالله از

را با  انزانشیبه وصال عز دنیصبر و رس یلقب گرفته اند آرزو "فراموش شده انیقربان"که به حق  دهیمادران دردمند و رنج کش

 .مینما یدو عالم از درگاه حق مسئلت م یب یتوسل به ب

 انینادعل فهعاط

 

 اعضای فرقه، اولین قربانیان اندیشه های فرقه ای
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 شدند رانایدر ت رانیخواستار تجمع در مقابل کمپ اس یجملگ یکرمانشاه یخانواده ها

 

     0297 نیفرورد 06  -نجات مرکز کرمانشاه  انجمن

ه و نفرات به کشور ثالث رفت نیاز ا یو تعداد افتهی ییهار یدر آلبان یرجو رانیاز اردوگاه اس یکرمانشاه رانیده ها نفر از اس حدود

 بازگشته اند. رانیا یعنیکنند و چند نفر هم به کشور خود  یم یموقتأ زندگ یهم در آلبان یعده ا

 هستند حاضر شده و دست یدر اسارت رجو زانشانیکه عز ییخود در دفعات متعدد در تجمع خانواده ها هنیافراد برگشته به م نیا

 کنند. یم انیجمله مشترک واژه تلنگر را مد نظر داشته و ب کیزده اند و همه در  یه روشنگرب

 یداص دنیبا شن میمر یبغداد، بعد ازسال ها حصر و خفقان قجر یبرتیآن ها چه دراشرف و چه در ل ندیگو یها م افتهیرها  نیا

 میدر درونشان زده شده و همان تلنگر باعث تصم یلنگراحساس کردند ت ،ینکبت بار رجو اجیمادران و پدران خود در پشت س

 شده است. یرجو یفرقه ا یکتاتوریدمقاومت و تقابل در مقابل  سکیر ،یریگ

رخصوص موجود د یتراژد انیدر جر یداشته و تماس گرفته اند همگ دارید افتهیرها  رانیاس نیکه در دفعات مختلف با ا ییها خانواده

ر د رانیگرفته اند هر طور شده خود را به کمپ اس میاقدام هماهنگ و خودجوش تصم کیر گرفته و در قرا یدر چنگ رجو رانیاس

 برسانند. رانایت

 تیعالدر جهت ف یریگ میتصم یبرا دیام کیخانواده ها منجر به  یبه مابق افتهیرها  رانشانیکه اس ییتجربه خانواده ها انتقال

 شده است. یو مقامات حقوق بشر یمقامات آلبانو اقدامات مشابه به  ینامه نگار د،یجد

 .  میباش شانیخانواده ها یو شادمان رانیاس ریسا ییشاهد بازگشت و رها دیدر سال جد میدواریام



 67شماره                 انجمن نجات                                                                                                                           

37 
 

 

 به کجا چنین شتابان

 

     0297 نیفرورد 16 - المینجات مرکز ا انجمن

 یوجه ممت دیکن یرا بررس  یز نخواهد بود، سوابق فرقه رجوکارسا گرید رانایسالمندان در ت یبه سرا یرجو میمکرر مر یسفرها

 است. دنیخانم آب در هاون کوب میکه تالش مر دیشو

به قول خودشان  یرا برا نیزم رانیمجاهد، جوانان ا یصدا ی. روزیفرقه رجو انیبر پا یانیپا یعنیمجاهد،  ویراد یصدا یخاموش

 یها اجیو آنان را به حبس ابد در داخل س ختیانگ یاحساسات جوانان خام را برم بندهیفر ییداد و با صدا یفراخوان م یسرنگون

 میس یقجر عضدانلو( پشت ب میفرقه )مر یجمهور پوشال سیرئ یکرد. روز یعراق دعوت م رهوتب یها ابانیب دهیسر به فلک کش

ن هم وطنان فرمان کشت "، آتش شیبه پ"...  "، آتش شیبه پ" دیکش یم غیتمام ج ینیگرفت و با تکبر و خود ب یقرار م

از  یآمد. روز یم رونیهزار اشرف از دهانش ب رد،آو یاسم قرارگاه اشرف را بر زبان م یوقت یکرد. روز یرا اعالم م نشیمرز نش

 کرد انگار امپراطور و حاکم مطلق کل جهان بود. یم فیبخش چنان تعر یارتش به اصطالح آزاد

تواند آن کند تا ب یرا گز م یبار فاصله فرانسه تا آلبان کیشتابان هر چند وقت  ،یو آشفتگ یمگیخانم در اوج سراس میمر حال

 الیخ یکند، زه یریاسرا جلوگ یو خروج حتم یساعات عمرشان نگه دارد و از فروپاش نیمحکوم به حبس ابد را تا آخر انیزندان

سرعتش  بتواند از دینفر توقف نخواهد نمود، شا نیخروج آخر فرقه به راه افتاده و تا کن انیبن زشیرخروشان  لیس نیباطل، ا

 یاو گوش ها شنوا شده و پاها راه رفتن در فض نایاست، چشم ها ب یآلبان نجایا ست،یعراق ن نجایا ست،یبکاهد اما قادر به توقفش ن

 جلودارشان یشده و کس رید گریپس د را به مغز منتقل کرده اند دیمعشق و ا ،یآزاد را آموخته اند، چشم و گوش مزه و لذت آزاد

 .ستین

ر چون آذرخش د دیعشق و ام یاند پاره کرده و جرقه  دهیخود بافته و تن یبرا انیکه سال یدر فرقه آن تار عنکبوت ریاس افراد

 تهخیه هم رچقدر اوضاع فرقه خراب و ب دینیبب حال زنده شود جلودارشان نخواهد بود. یاگر مسعود رجو یوجودشان زده شده و حت

 اش را پنهان کند. یو دستپاچگ یمگیتواند خودش را کنترل و سراس یخانم نم میاست که مر
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 سمیتکامل ترور

 

 1106 - 10 -07فانوس    رانیا

 یکی سمیو به دنبال زدن مردم نبود. در گذشته، دوران جنگ سرد که ترور و ترور تیفیو ک تیکم نیمثل امروز با ا شهیهم سمیترور

کرد  یم دی( را تول0242اکتبر  09چون کارلوس شغال )متولد  یبه نام یها ستیشرق و غرب بود و ترور یکار امپراطور یبزارهااز ا

زدند،  یم زیموانع مردم را ن ،یو نظام یاسیس نیراه و زدن مسئول ریها آدمکش بودند و در مس کارلوسگرفت، اگرچه  یو به کار م

 غالب بود. ک،یدئولوژیبر وجه ا یاسیبود و کاربرد س ینظام و یاسیس نیاما سوژه جزو مسئول

د را از سوژه خو ریبودند و در مس ک،یدئولوژیو ا یاسیوجود داشتند که به دنبال اهداف س خیدر تار یادیز یها ستیترور رانیا در

 دنیرس یراب یا لهیوان ابزار و وسبه عن سمیخلق، از ترور نیکردند. از فرقه حسن صباح گرفته تا فرقه مجاهد یانتخاب م نیمسؤل

روش  0۳0۵خلق، تا سال  نیداد. مجاهد رییدر تکامل خود اهداف و ابزار و روش خود را تغ سمیترور امابه قدرت استفاده کردند. 

که بهانه  نیدادند به ا یرا مورد هدف قرار م یسربازان مرز ،ییبه اسم راهگشا 0۳0۵داشتند و از سال  یگرید یستیترور یها

زدن  یبه سو شتریخلق ب نیمجاهد سمیبه بعد ترور نیهستند. از ا عمزاحم و مان یبه تهران است و سربازان مرز دنیهدف ما رس

 به دالر بود. دنیو خشونت کور، جهت رس یریو گروگانگ یاهداف مردم

ه تناسب ب زین شانیروهاین تیفیوزش و ککرد، ابزار کار و آم رییتغ انیسال یو ط ریها در مس ستیطور که روش و اهداف ترور همان

درو و و خو کلتیکردند، سرانجام به موتور س یماهر استفاده م یاز اسب و خنجر و اعضا یها زمان ستیکرد. اگر ترور رییزمان تغ

ها  ستیهم ترورم یخورده، از ابزارها بیفر یروهایو ن ونیو استفاده از کام یکیزی. امروزه انتحار فدندیرس یریو گروگانگ مایهواپ

 هستند.
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مردم  انین به مخورده و زد بیو افراد فر ونیآلمان و استکهلم سوئد، هر سه با استفاده از کام نیفرانسه، برل سین یستیترور اتیعمل

 انجام گرفته است. یریدفاع جهت ارعاب و باجگ یب

موارد  انجام گرفته و به جز نییرده پا یها ستیوسط ترورو اروپا انجام گرفت، اکثراً ت انهیدر خاورم ریچند سال اخ یکه ط ییترورها

 انجام گرفته است. یریدفاع بودند که جهت ارعاب و باجگ یمعدود در اکثر موارد، اهداف مردم ب

 یها ستیبود، ترور کیدئولوژیو بعداً ا یاسیدوران جنگ سرد که جنگ غالب شان، س یها ستیترور

اگرچه ظاهراً با  یامروز یها ستیاست. ترور یاسیو سپس س کیوژدئولیشان ا یاغلب و کار اصل یامروز

 دالر وجه غالب و کیدئولوژیا یها زهیبه دنبال قدرت هستند، اما در اصل انگ یعدالت و آزاد بندهیشعار فر

 مبارزات شان است.

ه امروزه ک یرفت، در حال یسوژه مبه سمت  سالح و  کیآمد، اذهان اتومات یم انیبه م سمیکه حرف از ترور و ترور یگذشته وقت در

 و مزد خود را از ارباب رندیدفاع را هدف بگ یتوانند مردم ب یممکن و در دسترس م لهیها بدون سوژه و سالح و از هر وس ستیترور

 .ندینما افتیشان در

کرد، از  رییتغ زیداد و خود ن رییتغرا  شیروهاین تیفیزمان، اهداف و روش و ابزار و سوژه و ک ریدر مس سمیاگر ترور و ترور جه،یدرنت

 زین سمیترور هیمبارزه عل یبوده، روش ها نیچن نیا نیاز کره رم یحداقل در مناطق ایو  دهیرس تیبه نامشروع ینسب تیمشروع

در مورد کند.  رییتواند تغ یم ایکرده  رییتغ زیمبارزه ن یاز نوع زندان و خشونت باشد، بلکه روش ها شتهتواند به مثابه گذ ینم

آنان  تیمعکوس عمل کرده و به توان و مشروع ایو  ریتأث یگذشته از نوع زندان و خشونت، ب یمبارزات یخلق، روش ها نیمجاهد

از مراکز عمده پرورش  یکیبه همراه دارند و هم اکنون زندان ها  زندانجهان تجربه  یها ستیاز ترور یاریکمک کرده است. بس

 هستند. سمیترور

 یمیکنند، اما ابزار کارشان همچنان قد یمبارزه م سمیترور دهیدروغ با پد ایراست  یتیامن یاز دولت ها و ارگان ها یاریسهم ب هنوز

د در توان یتجربه م نیبوده و ا یو اطالع رسان یو فرهنگ یاسیخلق، تنها ابزار مهم مبارزه، س نیاست. در مورد مجاهد نهیو پر هز

 یستیوه ترورمختلف از گر لیکه به دال ییها ستیبه کار گرفته شود. استفاده از تجارب ترور ایدر دن یستیترور یگروه ها ریمورد سا

که  یاست، زمان سمیترور هیدر ارتباط با مبارزه عل نهیرا دارند، ابزار کم هز سمیترور هیمبارزه عل زهیخود خارج شده و توان و انگ

نها ت سمیکه ترور یکنند، در حال یرا دنبال م نهیهنوز هم راهکار کهنه و پر هز ایدن یتینام یاز دولت ها و سازمان ها یاریبس

رن و مد  یاست که تنها با اغماض و باورها یکهنه و ارتجاع یو تنفر و باورها شهیبلکه اند ست،یو سالح و سوژه ن ستیترور

از  تیها به خوب و بد، آشکارا حما ستیترور یبند میتقس ن،یهمچن نیب نیو مداوا است. در ا یریشگیقابل پ یانسان

 است. سمیترور هیو لوث کردن مبارزه عل سمیمقوله ترور

 فانوس رانیا یفرهنگ - یاسیس کانون
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     0297 نیفرورد 06 -نجات مرکز اراک  انجمن

 که در اختیار ما گذاشتید. یر از وقتسالم و عرض تبریک سال جدید به شما و تشک با

 گویم. یهم به شما سالم دارم و سال جدید را به شما تبریک م من

 سفر کند؟ یتصمیم گرفت از فرانسه به آلبان یچرا مریم رجو

 یریم رجوم سفر کرده است. علت سفر یاز قبل به آلبان یجهت نبوده دقیقاً با برنامه ریز یب یاز فرانسه به آلبان یسفر مریم رجو 

چک است و کو یعراق نیست، درست است کشور یدر حال پاشیدن است. آلبان یاست که تشکیالت آن ها در آلبان نیا یبه آلبان

رید تن دهند. شما در نظر بگی ینفرات در آلبان یبه آزاد یبایست یخودش را دارد. سران فرقه رجو یآزاد یفقر در آن بسیار است ول

ندد، خود را بب یچشم ها یکرده انتظار دارید در آلبان یم یر اسارتگاه اشرف در عراق بوده و در حصار زندگکه چندین سال د یفرد

 آزاد برود. یکند به سمت دنیا یپیدا م یلکند و تما یپیدا م یبیرون از خود آشنای یخوب با دنیا

یالت آن شد که تشک یمتوجه م یتا رجو ی؟ یک زمانسفر کرد یاز فرانسه به آلبان یبرگردیم به سؤال شما که چرا مریم رجو حاال

کرد. اآلن معلوم نیست خودش را  یکرد و به افراد تهاجم م یرا برگزار م ییا الیه ا یریزد سریع نشست عموم یدارد به هم م

توانند  یمخواهد تشکیالت فرقه را جمع و جور کند! یقین داشته باشید که سران فرقه ن یم ینه؟ چه کس ایکرده است  یمخف

 یهای حکمت نبوده طبق گزارش یب یبه آلبان یحفظ کنند و از دست آن ها خارج است. سفر مریم رجو یتشکیالت فرقه را در آلبان

آنها  در فرقه را از یدهد و تعهدات ماندگار یبرگزار کرده و به آن ها روحیه م یبا افراد در آلبان یکه به دستمان رسیده نشست های

 یسر خرمن دادن سوخته و ریزش نیرو در آلبان یدهد، در این رابطه کارت وعده ها یسر خرمن به آن ها م یده هاگیرد و وع یم

 ادامه دارد.
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 ادامه دارد؟ یگویید ریزش نیرو در آلبان یشما م ییعن

با چه  راد را نگه داشت. فردعراق نیست که با زور، فشار و تهدید اف یکه شما کرده بودید توضیح دادم، آلبان یدقیقاً در سؤال اول 

در کار  یمیز فرقه جمع شده، سرنگون یبود که از رو "یسرنگون" یخودش را در فرقه حبس کند؟ صورت مسئله اصل یانگیزه ا

با فریب همه را نگه داشته بودند. بهترین گزینه در حال حاضر  یسرانش در آن اسارتگاه اشرف لعنت و ینیست از قبل هم نبوده، رجو

کند  یم یدر فرقه ندارند فقط فرقه از افراد حاضر سوء استفاده سیاس یجدا شدن از فرقه است چون کار ،یافراد فرقه در آلبان یبرا

 نیرو در فرقه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. ریزشریزد،  یگیرد و در جیب خودش م یم یو یا ژست سیاس

ن ها را آ ینشست گذاشته و به نوع یافراد در آلبان یبرا یابریشمچ یخواندم که مهد یچند روز پیش خبر

 دارید؟ یتهدید کرده شما در این رابطه نظر

را از پشت بسته! کارش  ییک الت است، دست هر چه الت و لمپنیزم در جامعه عاد یابریشمچ یمن هم خبر را خوانده ام. مهد 

به نام باقرزاده در سالن  یالت در مقر یانش همین آقاو سر یرجو یآید در نشست طعمه، نشست ضد بشر یهمین است. یادم م

ر کرد که ه یآوردند . او تهدید م یبه زبان نم یداد در جامعه عاد یکه م یکرد، فحش و بد و بیرای ینشست برگزار م یمیله ا

ین ، در رابطه با ادهیم که حسابش را برسند ی( آن را تحویل استخبارات عراق مببُردتشکیالت ما را رها کند )منظورش  یکس

ن موجود ای ینبرده است. عربده ها یبوی یسوزن سرآورد و از انسانیت یک  یموجود نباید زیاد بحث کرد چون اسم آن حالت تهوع م

د کند. بای یدر دست ماست همین طور کمیساریا!  قُمپُز در م یندارد در نشست به افراد گفته آلبان یکارای یدر رابطه با افراد در آلبان

ستخبارات عراق ا یکنم. باید به این حیوان گفت آخه شما چه کاره هستید؟ فکر کرده اید آلبان یببخشید که از این جمله استفاده م

را در  آمریکا چرا خار"زنند گفته اند:  یرا با تیر م یسایه فرقه رجو یخواندم مردم آلبان یاز آلبان یاست، چند وقت پیش مقاله ا

 بیزارند. یاز فرقه رجو یمردم آلبان "ا در آمریکا این خار را نکاشت.کشور ما کاشته چر

 چیست ؟ یبودید تجربه شما در رابطه با فرقه رجو یشما چندین سال با فرقه رجو

ند، گذارند که فرد استفاده ک یم یکس یو سرانش تجربه خوب برا ینداشتیم مگر رجو یکه بودیم تجربه خوب یما در فرقه رجو 

 فحش و بد و بیراه، سرکوب و.....  ،یآمد همش تحقیر، نا امید یگاه اشرف یک خنده از ته دلمان در نمدر اسارت

 یدر دام فرقه مخرب رجو یخواهیم کس یما در سایت ها، ارائه دادن تجربیاتمان است که با این کار م یو افشاگر ینویس مقاله

 "یبرابر و یآزاد"که شعار آن  یتبلیغات دروغ و فریب سوار است، فرقه ابسیار خطرناک که پایه و اساس آن بر  ینیافتد، فرقه ا

که ضد مردم خودش باشد! اطالعات مردم ایران را به  یفرقه ا ستیضد بشر و ضد آزاد اطناست، این ظاهر قضیه است در ب

 ش نیستند.بی یزمین حذف کرد چون انگل یاین فرقه را از رو یکند، بایست یم یدهد و مزدور یبیگانگان م

 دارید که بزنید؟ یدر رابطه با فرقه رجو یحرف ناگفته ا
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سال  و سرانش چندین ی. رجومیکه زیاد نگفته ا میحرف بزنیم کم گفته ا یاگر سال ها شب و روز در رابطه با عملکرد فرقه رجو 

 توانستیم در حصار بسته اعتراض یمتأسفانه نم یبه بعد نشان دادند ول 0۳در اسارتگاه خود به ما بد کردند، ماهیت خودشان را از سال 

تا خورده بسازند، در عالم واقع در  یخواستند به زور هم که شده انقالب یکردند از ما م یخواست با ما م یمدلشان  یکنیم، هر کار

 یه رجوک یجنایت بود. یدر فرقه رجو یبرده ها بهتر از زندگ یزندگ یدر دوران برده داربیش نبودیم،  یما برده ا یتشکیالت رجو

 یآدم ها یزنند، یک سر یم یدروغین خود دم از ارتش به اصطالح آزاد لیغاتکرده هیچ کس نکرده. جالب است هنوز هم در تب

نده دهند مرغ پخته را به خ یکه م یکنند شعارهای یم یخودشان زندگ یپوشال یو پیر و پاتال دور هم جمع شده اند و در رؤیا یروان

 .دهندحساب پس  یو سران جنایتکارش بایست ینه چندان دور رجو یند. یک روزانداز یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ۶۹۳۱ نیفرورد ۰۲-نجات مرکز خوزستان   انجمن

 و انا اليه راجعون انااهلل

 یخواهرعبدال اسد ینجات استان خوزستان درگذشت حاجيه خانم فاطمه اسد انجمن

و برادر اسيرش تسليت گفته و از خداوند  یرا به خانواده و یاز اسيران دربند فرقه رجو

 روح آن مرحومه را خواستار است. یو شاد یصبر و شكيباي یخانواده و یمنان برا
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 یانآلب رانایبه رسانه تاپ چنل در ت ینامه سرگشاده خانم بتول سلطان

 

 1106- 10 -07  "رانیانجمن زنان ا " تیسا

خلق بودم از آن ها جدا  نیسازمان مجاهد یبرره یرده شورا یاز اعضا یکیکه  یزمان 9110است اواخر  یمن بتول سلطان نام

 شدم. 

 یمل یکه اکنون تحت عنوان شورا ییفرقه و فرقه گرا نیرا نسبت به گزند ا یکنم تا جامعه اروپا و به خصوص آلبان یم یمن سع 

 گره خورده است آشنا کنم.  یمسعود رجو یکتاتوریخلق که با د نیسازمان مجاهد یمقاومت به علت بد نام

 ،یغاتیواخورده خود و خوراک تبل یروهاینگهداشتن ن یکند برا یم یکالن سع یها نهیسازمان با خرج هز نیروزها ا نیهم در

 خود بکشاند.  یو به مراسم ها یبه آلبان عیو هر جا که بتواند با تطم کایبازنشسته و ورشکسته را از آمر یسناتورها

را به اعضا اعالم نمودند و ما را  یاجبار یخلق برنامه طالق ها نیان مجاهدرهبران سازم یرجو میمسعود و مر 0220سال  در

ماهه  0ساله من به سوئد و پسر  ۵. دختر میبفرست کایفرزندان خود را به اروپا و آمر یمجبور کردند تا از همسرانمان جدا شده و تمام

اطالع بودم. من آن زمان به  یآن ها ب تیسال از وضع 00ان فرستاده شدند و من از آن زم ،یجعل تیمن به هلند، البته هر دو با هو

 فرقه مخرب خطرناک گرفتار بودم.  کینداشتم چرا که در  یچاره ا یموضوع اعتراض کردم ول نیا

 کنند.  یها هر گونه ارتباط با خانواده را جرم محسوب م آن

 انگاهشیهر پا ای یآن ها در آلبان یها گاهیکه افراد مستقر در پا دانم یسازمان گذرانده ام و خوب م نیدو دهه از عمر خود را با ا من

توانستم از اشرف با به خطر انداختن جانم فرار  9110دارند. من در اواخر سال  یتیشود و آن ها چه وضع یزندان اداره م کیمانند 

 آنجا برسانم.  یکیدر نزد ییکایآمر یروهایمقر ن هکنم و خود را ب
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(. 911۵ مه ماه –حقوق بشر  دبانیخلق موضوع نقض حقوق بشر است )گزارش د نیصوص سازمان مجاهددر خ یاصل موضوع

 یروان هدیچیپ یبا استفاده از روش ها یخود که به لحاظ ذهن یاعضا یحقوق انسان نیتر یاساس یرجو یستتروری فرقه رهبران

ه باور هستند ک نیخارج ندارند. آن ها بر ا یایبا دن یآزادارتباط  چگونهیهسازمان  نیا یکنند. اعضا یشده اند را نقض م ریاس

ا تنها و فاسد بوده و آنج یطانیخارج ش یایکنند که دن یفرقه ها فکر م یتمام روانیباشند و مانند پ یمجبور به ماندن در آنجا م

 باشد! یبهشت نجات دهنده آنان م

 : رینظ یفرقه به سؤاالت ما پاسخ نداده است سؤاالت نیگاه ا چیهکه  دیرسانه آزاد خواهشمندم توجه کن کیشما به عنوان  از

شارات رسانه ها، کتابخانه و انت ریسا نیو همچن شانیارتباط با خانواده ها یپست و تلفن برا رینظ یارتباط لیچرا اعضا به وسا -

 ندارند. یدسترس

 شود.  یروند داده نم یم آنان دنید یخانواده که برا یاجازه مالقات با اعضا یچرا به اعضا - 

ه آن باشد چرا ک یگرفتار از جانب رهبران فرقه م یجان و روان اعضا هیعل یاصل دیتهدکنم که  دیتأک دیبا من

 یآن ها خطرساز یو برا بیها به دفعات هشدار داده اند که خروج ممنوع است و آن ها جدا شدگان خود را تعق

 . باشندهند که گروگان خود داشته خوا یم شهیهم یکنند و آن ها را برا یم

قجرعضدانلو شده ام و  میو همسر سومش مر یمسعود رجو یسازمان به رهبر نیتوسط ا تیو ترور شخص دیشخصاً مورد تهد من

سازمان نه تنها  نیکار توسط ا نیها وجود دارد البته ا تیترور شخص نیهنوز هم ا التیتشک نیوابسته به ا یتیپاساگارد س تیدر سا

تهامات ا نیسازمان ملل هم از ا ندهیکوبلر نما نیمارت یسازمان مصداق دارد حت نیمنتقدان ا یدر مورد تمام یدر مورد من بلکه حت

 مصون نمانده است. یتیو ترور شخص

مغز ورت اعضا به ص یبرد و مشغول سرکوب یبه سر م یشده اش در آلبان دیهمسرش ناپد یقجر عضدانلو که هم اکنون به جا میمر

 فرقه را به عهده دارد.   نیا یاست، رهبر پولهیو مان ییشو

مخوف اشرف  یباشد، در هر کجا و در هر زمان، در خصوص آنچه که در درون پادگان فرقه ا لیآماده ام تا با هر کس که ما من

 ریاس یدر خصوص اعضا حقوق بشر تیخواهم تا وضع یپارلمانترها م یاز تمام نی. من همچنمینما داریگذشت د یدر عراق م

 بر حق دولت عراق را مد نظر قرار دهند. ضعموا نیخلق در عراق و همچن نیسازمان مجاهد

 .  دیباش اریفرقه هوش نیا یشدن برا یغاتیخوراک و طعمه تبل غ،یشما خواهشمندم که نسبت به تبل از

 آلمان ،یبتول سلطان -تشکر فراوان  با
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   0297 نیفرورد 11  -  ی: ش. ف. آلبانانتشار

 خلق هستم.  نیمجاهد یاز جداشده ها یکی

 خانواده سحر مناسب است ادیبن تیچاپ در سا یکنم برا یاست که در رابطه با خانواده ها نوشتم. احساس م یمقاله ا نیا سالم

.  با اسم مستعار ش. ف. چاپ شود دیهست انیدر جر یو به خوب دیدان یکه خودتان م یبه خاطر مسائلو خواهش دارم  دیباز تأک یول

 با تشکر از شما       

رم. ب یبه سر م یاست که آزاد شده ام و اآلن هم در آلبان یهستم و مدت کوتاه یخلق در آلبان نیمجاهد یاز جداشده ها یکی من

 سحر بازگو کنم: تیسا یگذشت را مختصراً برا یخلق م نیمجاهد التیکه در تشک یخواستم موارد یم

دن آن مختلف به نفرات زدن و ترسان ینظر داشتن نفرات و مارک ها ریو با ز یسیاست پل یالتیخلق تشک نیمجاهد التیتشک"

سد که به ر ینظر م و استوار به یقو اریبس یالتیمستمر، تشک ینشست ها قینفرات از طر ییمغزشو نطوریو هم قیها به هر طر

 ینوع طرز رفتار جرأت حت نیا دنیهم با د گریشود. نفرات د یفرد سرکوب م ظهکرد که در لح یشود مخالفت ینم یقیطر چیه

درست است،  شود. یم یمتالش التیانتقاد نباشد تشک نیفرقه اگر هم یکه به گفته رهبر یانتقاد ساده را هم ندارند؛ انتقاد کی

د و معصوم کن یبه گفته خودش اشتباه نم یرو رهبران سازمان چون رهب نیلومسؤ یاست و نه برا نیینفرات پا یانتقاد فقط برا

 است.

با حمله  یحاکم است که مخالفت در آن محال است و حت یالتیو وحشت تشک یسیپل تیبه غا یاست که فضا نیدر کل ا منظورم

االتر تجربه نفرات ب یو لمس کردن آن و حت دنیتجربه سال ها و د یا طر نیشود. ا یمواجه م یو حقوق یاسیو مسائل س یکیزیف

 ای یمخالفت نیکوچکتر یاگر کس یگفتند. حت یدرست م ،یاشهدت را بخوان دیبا دشبع یگفتند که مخالفت کن یکه آن ها هم م
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بردند  ین پبه آ التیچه در تشک که یخواهم به کسان یرفت. حال م یفشار م ریشد و ز یم یداشت زندان ینسبت به رهبر یانتقاد

 یهم برا دیعرض کنم و شا یخواننده گرام یبرا یشد حت انیفرقه نما التیتشک نیدر ا انینقطه ضعف بعد از سال کیکه  دندیو د

هنوز هم ادامه  اش سست شد و کرهیشکل پ نیچگونه به ا دیرس یمستحکم به نظر م یلیکه خ یالتیباور باشد که تشک ریشما غ

 دنیت و با شنفرقه اس نیرهبران ا یکه مثل کابوس برا یخانواده است. کلمه ا التیتشک نی. بله تنها نقطه ضعف اشیتا نابود دارد

 .اندازدیمحکم فرقه را به تالطم ب تیظاهراً به غا التیکه توانست تشک یکنند. کلمه ا یآن افسار را پاره م

که  میدیاست و آنجا بود که همه از جمله من فهم نیمستمر به خاطر ا یها نشست یکه تمام دمیبودم د التیمن که در تشک خود

 دییبگو دیشود. شا یدر دستان ما بود چگونه دارد باز م انیسال یکه ط ییرهایکرد چگونه وا رفت و زنج یقدر ادعا م نیکه ا یسازمان

 ید فکر مش یکه در فرقه گفته م ییو با خبرها مینداشت نرویبا ب یخانوادها به عراق، ما که ارتباط آمدندارد؟ بله قبل از  یچه ربط

وضوع م نیآن ها را طالق داد و ا دیمانع ما هستند و اصالً با ینفرات فرقه هستند و خانواده اصل نیما هم یکه خانواده اصل میکرد

 -با آمدن خانواده یفرقه است. ول یبرره نیما وجود ندارد و پدر و مادر ما هم یبرا یخانواده ا گریدر ذهن ما شکل گرفته بود که د

 -ردهکه ما را فراموش نک میرا دار یکه ما کسان میدیها را کم کنند چون تازه فهم یریمجبور شدند سخت گ یبرتیها به اشرف و ل

 نرویه در بهست ک یو کس میستیتنها ن میکرد ساسکه اح نیگفتند کشک و پوشال بود و هم یکه سران فرقه م ییزهایاند و چ

 میوانت یکه م میدیها را کم کند و ما هم فهم یریکار را کند که سخت گ نیخودش ا نکهیکند، فرقه مجبور شد نه ا تیما را حما

لطف و  نی. بله اندیایب اهو آن ها هم که ناچار بودند به خاطر فرار ما همه جوره کوت مییو خواسته خود را بگو میراحت حرفمان را بزن

 ه ها بود که به ما جرأت داد.خانواد یها یدلسوز

 کتاتوریخواست خدا بود که د نیجرأت آمدن به عراق را نداشت، ا نیصدام حس یعنیکه در دولت سابق عراق  یخانواده ا نیهم

م از کرد یبودم از همه نفرات که سوال م التیشود. من که در تشک کینزد یعراق سرنگون شود و فرقه هم در ادامه آن به نابود

 یلیهنوز در خ یباز شده بود ول رهایآن را نداشتند. درست است که زنج انیجرأت ب یول کردند یم یخانواده ها ابراز خوشحالآمدن 

فرقه  تالیکه االن افراد در تشک میرا بگو نیا یوعربستان، ول کایاز موارد دست باال را فرقه داشت آن هم به پشتوانه دولت آمر

، فرقه نیلومسؤ یکنند آن هم نه به خاطر دلسوز یم انیخود را ب تو راحت تمام حرف ها و انتقاداندارند  یترس و واهمه ا گرید

 بلکه آن ها ناچار شده اند.
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 برعکس میبا خانواده ها داشته باش یدارید دیگذار یکه چرا نم میرا نداشت نیهمه خوشحال از آمدن خانواده ها و هنوز جرأت ا بله

ا و آن ها ر میخود دشنام بده یبه خانواده ها دیاز موارد با یلیدر خ یبا خانواده را ممنوع کرده بود و حت ردایسران فرقه هر گونه د

خانواده  لیفرقه که در شأن خودش است از قب یاز جانب رهبر یها از کافر بدترند و با القاب نیا یرجو نید بقچون ط میسنگ بزن

 یارتباط چیه رونیب یایکه قبل از آمدن خانواده ما با دن میرا بگو نیباز ا یداد ول ین ها مبه آ یخانواده پولک ایمزدور و  ایالدنگ و 

مت مقاو یبه اصالح مل یدادند تماماً سانسور شده و همه اش در رابطه با شورا یفرقه به ما م نکه از درو ییخبرها ایو  مینداشت

آن ها  قیبودند بله خبرها سانسور نشده از طر دهیها اصالً نشن یلیلمه را خک نیا اینداشته و  یرابطه ا چیه  نترنتیبود. ما که با ا

 میدینش یخبرها را که م نیسانسور شده و دروغ است و هم ای یفرقه ساختگ یکه تمام خبرها میدیشد و تازه فهم یبه ما گفته م

 نداشتند. یاب راحتو سران فرقه خو نیمسؤل گریو د میکرد یپخش م انهیافراد مخف نیاز خانواده ها ب

ه فرقه که ب یبا رهبر نیمسؤل یبا سنگ زد. تمام نشست ها دیکه آن ها را با نیخانواده بود و ا نیما سر هم ینشست ها تمام

دور  شانیکرد و چگونه افراد را از خانواده ها جیآن بس هیکه چگونه افراد را عل نیتماماً در رابطه با خانواده بود و ا دیرس یگوش ما م

 یبلش کسفرار کنند، ق یبودند که روزانه تعداد افتهیجرأت را  نینفرات ا رند،یرا بگ انیطغ یتوانستند جلو یکرد. سران فرقه نم

زدن،  فرقه هم جز سنگ نی. مسئولرندیفرار افراد را بگ یداشت که جلو هیگال نیفرقه از مسئول یکار را نداشت. رهبر نیجرأت ا

؛ کردند یرا که جمع م ییو طومارها یزورک یگرفتن از آن ها و امضاها لمیو ف بودن افراد که به زور کرد ریزنج ایدشنام دادن و 

 یدادند که طرف سردرد م یم یزدند و شکنجه روح یکرد آن قدر با او حرف م یامضا نم یکه اگر کس رمیگ یخدا را شاهد م

برگه  یخود فرقه که حت ونیزیآمد به تلو یاشرف م اجیبه پشت سکه خانواده آن ها  یشد، بردن نفرات یگرفت و مجبور به امضا م

 میم بگورا ه نینداشتند که جواب بدهد. ا یروش چیه گرید ندیبگو ونیزیداند که آن ها را حفظ کرده و در تلو یهم به افراد م ییها

سرخ به  بیلص ای ایساریملل متحد و کم لیمختلف از قب ینوشتن نامه به سازمان ها ایفرقه و  ونیزیبردن افراد به تلو هیکه قض

 یهست یبزرگ یکردند که تو انقالب یگفتند و با احساسات افراد باز یکه م یکار بودند مثل  جمالت نیخواسته افراد نبود و مجبور به ا

ز آن دانستند و ا یو لباس و پوشاک چون آن ها نقطه ضعف افراد را م یخوراک یو دادن بسته ها  ییکه اثبات کن که از ما نیا ای

زدن مارک  و دیرفتند را با تهد یگونه مسائل نم نیبار ا ریکه ز یکردند. افراد یکار م نیشدند و افراد را مجبور به ا یوارد م قیرط

 کردند. یکار م نیمزدور و طرد کردن، مجبور به ا لیاز قب ییها

ا گونه ب نیافراد است ا لیطبق تما زیو همه چ ستیزور ن یزیچ چیکه سر لوحه اش صداقت و فدا است و ظاهراً ه یسازمان یآر

نگرفت بلکه عزم و جزم  یجواب یدانست. همه روش ها را فرقه رفته بود ول یخانواده ها را کافر م ایکرد و  ینفراتش برخورد م

را بدون  نیو با برنامه وارد شدند. ا خود انتخاب کردند یبرا یآمدند مسئول یشد. خانواده ها که قبالً بدون برنامه م شتریخانواده ها ب

 تیفرقه ضد نیخود دولت عراق که با ا رایخانواده ها بودند ز نیکه علت جا کن شدن فرقه از اشرف هم میگو یم یاغراق چیه

ه کشور بکند چون ک یفرقه کار هیتوانست عل یشده است نم قهدر دولت سابق توسط فر یعیدانست که کشتار وس یداشت و م

ر که انجام دادند مجبو یعربستان پشت آن ها بود. خانواده ها با سماجت، پشتکار و هزاران کار نیو همچن کایآمر یعنیگر اشغال

 موافقت کند. یبرتیهم با رفتن آن ها به ل کایآمر یکردند که حت
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و  "ندک یم یستادگیاجهان پشت سر آن است و  ستدیاگر اشرف با"گفت:  یم شیدر صحبت ها یاشرف که  مسعود رجو اردوگاه

فراد در حرف تمام ا ستیحرف تنها من ن نیجا کن شد. بله ا کبارهیکه داده بود به  یشهر شرف و هزاران القاب ایقلب تپنده و  ای

داستان  نیهم هم یبرتیآن است و با رفتن به ل یگذاشتند که خانواده ها باعث و بان یآن م یفرقه بود که تماماً دست رو التیتشک

 یلبانکه در آ نیبروند. تازه ا هنیدورتر از م لومتریبه خاطر مکانش کمتر؛ سرانجام فرقه را مجبور کردند که از عراق، هزاران ک یول

 میکجا برو": گفتند ی. در مقابل سران فرقه هم ممیاحسنت گفت ند،یایب نجایاحتمال دارد خانواده ها به ا یکه بعد از مدت میدیهم شن

 "م؟یامان باشها در  نیکه از ا

را بر چهره آن ها به وجود  یفراوان یکه جراحت ها ییرا تحمل کردند و سنگ ها یفراوان یکه دشنام و فحش ها ییخانواده ها 

فرزندان خود بعد از  دنید یدرجه عراق و با هزاران مشکالت و برخوردها برا ۵1 یآورده بود، روزها و ساعت ها در سرما و در گرما

 که . انشاهللمیخود باش یخانواده ها ونیداخل فرقه تا ابد مد ایما نفرات جداشده  دیکردند، با یم یلحظه شمار ،یطوالن انیسال

م که تنها راه ده یرا گواه م نیو ا ونددیبپ خیجان فرقه به زباله دان تار مهین کرهیفراهم شود که پ یمقدمات سفر خانواده ها به آلبان

 خانواده. نیاست بله هم دهخانوا نیضا هماع ییفرقه و رها نیا یسرنگون

  0297 نیفرورد 7 ی. ف. آلبانش
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     0292اسفند  00  -نجات مرکز البرز  انجمن

باشند را  یساکن تهران و کرج مکه  یارییعل یدل و روح خانواده  ،یاز آلبان یزنگ تلفن و ارتباط تلفن یاسفند ماه، صدا لیاوا در

سال و سه ماه از فرزند خود  یخانواده که س نی. ادندیشن یاز خانواده را از زبان خود و یعضو ییشاد کرد و خبر زنده بودن و رها

سال  و شادمان به استقبال بهار یا هیخبر خوش را به دفتر انجمن اطالع دادند و با روح نیتمام ا ینداشتند با خرسند یخبر چیه

 .ندیگو یپاک را سپاس م زدانیروند و  ینو م

 مشکیاند یارتش متجاوز عراق در منطقه جنگ یهنیضد م یها اتیاز عمل یکیدر  0۳0۵فرزند فرخ در آذر ماه سال  یارییعل میکر

ا تحمل ر یفراوان یسخت دو کشور، رنج و نیتبادل اسرا ب دیعراق به ام یشود. او تا اتمام جنگ در اردوگاه ها یم ریخوزستان اس -

د. نداده بودن رانیو دولت ا یسرخ جهان بیاسرا به مقامات صل گریو د یاز و یگونه آمار چیه راقسابق ع میکند. ارتش و رژ یم

ازمان به ز سانتقال اسرا ا"را با ترفند  رانیاس ،یفرقه رجو ی بکارانهیو فر دانهیو اقدام پل یتبان یبعد از تبادل اسرا و اتمام آن، در پ

 چیدسته از اسرا تا کنون ه نیشوند. ا یفرقه منتقل م یآورند و به اردوگاه ها یرمد یو جسم ی، آن ها را به اسارت ذهن"رانیا

به عنوان  زین یارییعل میکر یگروه اسرا، آقا نیو تبادل آخر یلیآزاد نداشته اند.  بعد از اتمام جنگ تحم یایبا خانواده و دن یارتباط

 گردد. یم یبه خانواده معرف یثر جنگمفقوداأل

و خانواده  یارییعل یرا به آقا یآزاد نیا ،یافراد گرفتار در فرقه منحوس رجو یخانواده ها گرینجات استان البرز و د انجمن

 یگ هازن که نیا دی. به امدیگو یم تیو تهن کیبود با انجمن نجات آشنا و در رابطه بودند( تبر یمحترمش )که فقط مدت کوتاه

 چشم انتظار شاد گردد. یخانواده ها یو دل ها دیایبه صدا در ب یگرید

   ژنیب
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 خواهد که پاره شود یفقط اراده م ده؛یاسارت کامالً پوس ریزنج

 

     0297 نیفرورد 18 - النینجات مرکز گ انجمن

     رمیبرادر اس نیمهاجر نامه رسان، برسان نامه و نامم به نازن یپرستو یا

کنم تاعمق دلتنگى من و خانواده ات براى دیدنت معلوم باشد. هرگز در  یسال انتظار را تقدیم حضورت م ۳9به وسعت  ىسالم

گنجید دست سرنوشت چنین انتظار بى پایانى را براى ما رقم بزند. بهار زیبا آمده و طبیعت نو شده اما غم سنگینى  یمخیله ام نم

به یاد مادرمان هفت سین ما در سفره اى سیاه همراه با شمع و ماهى، نوار سبزه سیاه و عکس  سالوجود ما را احاطه کرده است. ام

ور شما چط نیفشرد.  هفت س یپدر و مادر با روبان سیاه انداخته شد و غم دورى از تو و آرزو به دل ماندن آن ها عجیب قلبمان را م

خواست کنار ما  یکردى؟ آیا دلت هواى خانه را نکرده بود؟ دلت نم یم بتبود؟ آیا تو هم به یاد ما بودى؟ آیا تو هم احساس غر

گرفتى؟ این ها که گفتم ساده ترین  یدادى و از من عیدى م یبودى و به برادرزاده و خواهرزاده و کوچکترهاى خانواده عیدى م

مانع تحقق آن شده است. القاب نحسى  ریمارتباطات خانواده است براى باهم بودن. ولى تعالیم فرقه اى و قدرت طلبى مسعود و م

کند وبا  یمزدور( هر انسان آزادى را مشمئز م -برند )الدنگ  یچشم انتظار به کار م دهیرنجد یکه آن ها در مورد ما خانواده ها

ى که حامى سازمان هستند همگ یرانیورشکسته ضد ا یها یهیچ تمدنى سنخیت ندارد. آیندگان قضاوت خوبى خواهند کرد و الب

کنند. برادرم فرامرز، من اهل نصیحت و موعظه نیستم اما سال ها  یاعتراف کرده اند که در مقابل دریافت پول برایتان سخنرانى م

عدالتى، ریزش نیرو، فرار اعضا، و اختالفات درونى  یکند که تو با دیدن این همه ب یحضور تو در اشرف و آلبانى مرا متعجب م

 . بارها با خودم فکر کرده امرشانیانتها مسخت کرده است و اس یتا چه حد که ب ییمانده اى!؟ آخر مغزشوسران هنوز پابند این ها 

کنى  یکنى کسى منتظرت نیست یا بروم چه کار کنم شاید خودت رامحکوم به فنا کرده اى. ولى سخت اشتباه م یکه شاید خیال م

فکر نکنیم. در هر خوشى و جشن و مراسمى گفتیم جاى فرامرز خالى. تو  تو هو به خداوندى خدا در این سال ها روزى نبوده که ب
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حتى هنوز مورد عالقه همه دوستان هستى روزى نیست که من بروم بیرون و کسى ازمن نپرسد از داوود چه خبر. رفتى عراق 

وردم؟ وردم؟ رفتم سنگ خخ حشرفتم ف میگفتم بگو یدیدیش صحبت کردى و من به دروغ بگم حالش خوبه سالم رسوند!!!  چه م

رفتم به مادرم هتک حرمت شد؟ به من الدنگ و مزدور گفتند؟ بله برادرم بعد از سه بار مسافرت به عراق اطمینان دارم که مسیر 

سازمان اشتباه محض است و عمر شما صرف امیدهاى واهى مسعود و مریم شد و به فنا رفت. زهى خیال باطل که روزى ملت 

رسیدن به قدرت چه خیانت ها که  یکه این ها و عقاید مسخره و جاهالنه شان حکومت کنند. گرچه این ها برا ایران قبول کند

ان دشمن گریو د کایبه امر زانینکرده اند و حتى حاضرند کل ملت ایران را فداى مطامع نامشروع خود کنند و براى این هدف آو

 شوند. رانیمردم ا

ه و داغ بر دل ما و هزاران خانواده چشم انتظار گذاشته اند. برادر خوبم امید من و خانواده به اقدام شما را سپر بالى خود کرد فعالً

ت کامالً کنیم. زنجىر اسار یکنیم ولى اگر بیایى با آغوش باز حمایتت م یتوست. عقایدت برایمان محترم است و تو را مجبور نم

 بوسم. یطرف یکایک خانواده رویت را م خواهد که پاره شود از یم ارادهپوسیده شده و فقط 

   یفریدون مرادخان -برادر چشم انتظارت  -امید روز دیدار  به
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 یآن با مناسبات در فرقه رجو سهیو مقا "۴۸۹۱"کتاب معروف  یمعرف

 

 نجات مرکز  انجمن

نگارش شده  یو اجتماع یاسیس ،یلیکه در ژانر تخ ی، رمان"0204"    :0292آذر  2  - انیپرستو آشت - سمیکتاب تیسا

 ی ترجمه شده و از زمان چاپ تاکنون در زمره ایدن یاز زبانها یاریکتاب به بس نی. ادیآ یاست، شاهکار جرج اورول به شمار م

 . ستپرفروش و پرطرفدار شناخته شده ا یکتاب ها

دهد که  یکار را انجام م نیا رکانهیز ید و به حدران یقلم م یستیتاریو توتال یستیکمون یکتاب بر ضد نظام ها نیاورول در ا

 کنند. یم دایراه پ انهیاصطالحات کتاب به زبان عام
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توسط دستگاه  یخصوص یدر فضا یافراد حت یجامعه تمام رفتارها و گفتارها نیدر ا :"0980"از داستان کتاب  یقسمت

عروف م یاز رهبر حزب نصب شده است و جمله  یبزرگ ریها تصو ابانیشود و در سراسر خ ینظارت م نیاسکر به نام تله ییها

 یتفکرات نیچن یشود و حت یسرکوب م یاسیفضا هرگونه مخالفت س نیخورد. در ا یمجا به چشم  همه ”ندیب یبرادر بزرگ تو را م“

 گردد. یکنترل م زیبه شدت محکوم و ذهن افراد ن

رادر درون خود احساس تنفر نسبت به حزب، ب یباشد. و یاز کمون خود م ینییپاکتاب عضو رده  یاصل تیشخص ت،یاسم نستونیو

افراد جامعه تظاهر به عالقه و  ی تفکراتش شکوفا شود. همه نیدهد ا یبه خود اجازه نم یرا دارد ول ریدست و پاگ نیبزرگ و قوان

 ینظر و ستوننیاز همکاران و ی. دخترنندینش یاکت محزب س یو زبان یخیتار فاتیدر برابر تحر یکنند و حت یبه حزب م یبندیپا

ند هر شو یکنند و متوجه م یهم مالقات مبا یدو پنهانشوند آن یگونه روابط جرم محسوب م نیاز آنجا که ا یکند ول یرا جلب م

 .ندیآ یاخوت بر ضد حزب برم ای یرادربه انجمن ب وستنیپ یمخالف حزب هستند و در پ قاً یدو عم

 دنیکش ریکند و اورول در به تصو یم انیرا نما تریتوتال یموجود در فضا نانیاطمو عدم یامندهد نا یکه در ادامه رخ م ییراهاماج

 "گونه جوامع موفق ظاهر شده است. نیخطرات ا

 "برادر مسعود"و  "برادر بزرگ" یها شباهت

 

  1106مارس  2 -خوشحال  یمهد -فانوس  رانیا تیسا

کنم. ظرف شش ماه  هیرا ته جورج اورولاثر  0980از دوستان توانستم کتاب  یکی شنهادیبودم به پ هیترک میکه مق 0229 سال

 اریخلق که من آن ها را با پوست و استخوانم تجربه کرده بودم بس نیاول سه بار کتاب را خواندم چون که به مناسبات فرقه مجاهد

 لمشیساخته شد، ف 0204 لمیبا خودم آوردم و تا امروز همراهم است. بعدها که ف زیاب را نآمدم کت نبود. سال بعد که به آلما کینزد

سال  هیپنجم فور کشنبهیرا  لمیف نیبار ا نیو آخر دمیبرتون، ساخته شد سه بار د چاردیجان هورت و ر یبایز یرا هم که با باز

 ام. دهید TELE 5 یونیزیشب از کانال تلو 99، ساعت 9100
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کند،  یم فیو توص میترس 0204را در سال  یو وحشتناک ینوشته و جهان سه قطب 0242رول که کتابش را در سال او جورج

بلکه امروز و در سال  0204جورج اورول نه در سال  ییشگویتر است چون که پ ینوسترا داموس قو ییشگویاش از پ ییشگویپ

 و مشاهده است. تیحداقل در سه مورد قابل رؤ 9100

 یاراکند که د یم ریرا تصو یکتاب فرق دارد و کامل تر است، جهان نیساخته شده از ا لمیکه با ف 0204ورج اورول در کتاب ج اول،

 ییاه شیجز نما شانیاست که در ظاهر با هم دعوا و مشاجره دارند اما تمام جنگ و دعوا  ایو شرق آس ایاوراس ه،یانوسیسه قطب اق

رفاه  و نیاز تأم یمصرف و خوددار شیاز افزا یریشگیپ د،یتول یروهایمهار کردن ن یبرا یزیاودست جزخلق ها و  قیدر جهت تحم

دانند ذهن آسوده مطالعه خواهد کرد، آگاه خواهد شد و چون توانست بفهمد و بپرسد و  یچرا که آن ها م ستین ،یو فرهنگ همگان

 به قدرت مطلق آن ها نخواهد داشت. یازین گرید ابد،یدر

گمان  یکند. ب یم یرا رهبر هیانوسیاست که اق یاست و مناسبات دهشتناک حزب هیانوسیاق یدر مورد قدرت و جنگ ها داستان

ر و پس نه چندان دو یا ندهیکه در آ ستین دیدر جهان حاکم نباشد، بع ن،یو چ هیو روس کایچون آمر یبند میتقس نیامروز اگر چن

 ب بدل شود. اروپا، جهان به سه قط یاز شکست و فروپاش

ارد و شکلش وجود د نیتر یکند که هم اکنون در عال یم ینیب شیپ ندهیآ یرا برا یمناسبات حزب 0242جورج اورول در سال  دوم،

کنند،  یم را برادر و خواهر خطاب گریکند که اعضا همد یم فیتوص هیانوسیاق تیرا در حاکم ی. او مناسبات بسته استیقابل انکار ن

ممنوع  یسو جن یدارند، روابط عاطف یو شبانه روز یاست، اعضا کار حرفه ا یو حزب یفقط کار روابطپوشند،  یم نکسایلباس فرم 

است، عاشق شدن ممنوع است، زاد و ولد ممنوع است، خلوت کردن ممنوع است، فکر کردن و مطالعه نمودن ممنوع است، خاطره 

حزب ممنوع است، سؤال کردن در خصوص  یآرمان ها ورد به اهداف و تم دیو فکر کردن به گذشته ممنوع است، ترد یسینو

که همان برادر بزرگ است ممنوع  یرهبر تیبه موجود دیممنوع است، اظهار نظر نسبت به برنامه حزب ممنوع است، ترد نیفرام

از او، ممنوع است  ریو به غ خود را تماماً به برادر بزرگ ابراز دارند شیعشق، عالقه، سپاس و ستا یهمه  ستیبا یاست و همه م

 سراسر دروغ حزب، مجاز است.  یممنوع است و تنها کار و اطاعت و باورها زیمناسبات کال همه چ نیو در ا

راز اب شاتینما یبوده و ط یو داخل یدشمن خارج یدارا شهی. حزب همستین ریپذ انیدر حال جنگ است و جنگ، پا شهیهم حزب

ت به حداکثر خشم و تنفر خود را نسب ستیبا یشدند، اعضا م یاعدام م یداخل نیو خائن یجنگ یاسرا ستیبا یانزجار و نفرت که م

بت به دشمن، با ابراز نفرت نس ستیبا یم زیو آنان ن ستین یامر مستثن نیاز ا زین ایشیلیم یابراز دارند و حت ن،یاعدام اسرا و خائن

، 010زندان شماره  ژهیدر زندان و به و ستیبا یکند. آنان م ید بزه فکران فرق محزب را باور و اطاعت کنند. اما در مور یآرمان ها

 یه تمامبدهند و ب تیو ماه تیشخص رییشده و تغ یان خبره، از درون تهیوحشتناک توأم با ترس و توسط بازجو یدر اثر شکنجه 

چون او از قبل مرده بود، ما عضو  میکش یمتمرد را نم دارد، ما عضو یاذعان م یباور کنند. بازجو به قربان یآرمان ها و اهداف حزب
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است،  بلکه هدف ستین لهیحزب وس م،یده یم تیماه رییو تغ میکن یم یما عضو بزه فکر را از درون ته م،یده یرا شفا م ضیمر

 0بلکه هدف است. ستین لهیهمچنان که قدرت وس

خلق به وقوع  نیدر سراسر کتابش آورده است، در فرقه مجاهد را که جورج اورول گریآنچه که شمرده شد و صدها مورد د همه

مختلف به آنچه که به آن ها رفته است،  یدر سرفصل ها شیکم و ب یو اخراج یناراض یو هم اکنون وجود دارد و اعضا وستیپ

 اذعان دارند.

 هدیاو را ند یر اصل وجود ندارد و کسکند که د یم فیحزب را که برادر بزرگ نام دارد، چنان توص نیا یجورج اورول رهبر سوم،

 وجود دارد و نگهبان کار و فکر همه اعضاست. غاتیاست اما کارکردش صد در صد است و در گفتار و تبل

روشن است، معموالً هنگام غذا خوردن به پخش اخبار سراسر دروغ  شهیکه در همه جا نصب شده و هم ون،یزیتلو یها نیاسکر

است. اعضا  زیو دستگاه شنود و کنترل جسم و فکر اعضا ن رندهیبلکه گ ست،یتنها فرستنده ن ونیزیتلو نیپردازد و همچن یم یحزب

عمال و چهار ساعته روشن است، مدام ا ستیمکان ها و ب یکه در همه  ونیزیدر خانه باشند، تلو اگر ایتنها باشند و  ییدر جا دینبا ای

 کند. یزارش مو رفتار و پندار اعضا را کنترل و به باال گ

ه ک یبه اعضا است. رهبر یترس و ابهت رهبر قیو در همه جا روشن است، تزر شهیکه هم ونیزیتلو یاز کارکردها گرید یکی

ن ها کار شده و از آ رهیخ نندهیبزرگ شده و با چشمان نافذش به چشمان ب ونیزیبرادر بزرگ نام دارد، صورتش به اندازه صفحه تلو

وجود داشته و کارکرد مطلق دارد و خارج از  ونیزیکند. برادر بزرگ، تنها در تلو یم لبت به خود را طنسب شیو اطاعت و ستا

 است. دهیاو را هرگز ند یکس یو به طور ماد ونیزیتلو

کرد و به عهده داشت که  یرا باز یهمان نقش ریدهه اخ کی یکنند، ط یخطاب م نیرا چن یو التی، که در تشک"برادر مسعود"

ه ب نترنتیو هم اکنون ا ونیزیندارند اما در تلو یشد. هر دو برادر، وجود خارج یداده م یباز ایکرد و  یم یبزرگ در حزب باز برادر

 .                                      ندینما یدعوت م یو سازمان یحزب نیرا به اطاعت از فرام عضاکنند و ا ینقش م یفایوفور ا

 یاز محمد میتنظ

 

 

 

                                                           
 یاقبالبته  و یجنوب شرق یایو آس نیشامل چ شرق آسیاو و اروپا,  یشامل شورو ایاوراس استرالیا، و سیو انگل کایشامل آمر هیانوسیاق 1

 . شوند یقدرت ها دست به دست م نیا نیو ب ستندیمهم ن ادیز ظاهرا  قسمت ها 
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     0297 نیفرورد 01 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 خودمان( ی)غل مل زمیبرادر عز سالم

که حالت خوب باشد.  دوارمی. اممیگو یم کیرا از طرف خودم، مادر و پدرمان و کل خانواده به تو تبر 20نوروز  دیع دنیرس فرا

 دیددر سال ج دوارمی. امیداشته باش یاوقات خوب و خوش دیو در مکان جد ینشده باش تیاذ دیکه صورت داد ییبجادر جا دوارمیام

 .میرا بشنو نتینازن یبعد از سال ها، صدا میبتوان

 نام به چهب 9 هم رضا –دارم  یو ساق ای. من اآلن دو بچه به نام ارشمیستیبه حمداهلل بد ن یجان، اگرحال ما را پرسان باش برادر

هم که به لطف خدا ازدواج  دامی –و زهره دارد  مهدی نام به بچه 9 هم هاجر –دارد  نآرمی و پارسا نام به نوه 9 و سارا و رضا محمد

د. رسانن یهم سالم م لیفام هیو بق یمینر میها، ابراه ییعمه ها، خاله ها، دا نیرسانند همچن یبه تو سالم م اکرده که همه آن ه

 یابسال به خاطر عدم حضور تو حس لی. مادر و پدرت، لحظه تحومیکرد ادیاز تو  مینوروز نشست نیدور سفره هفت س یوقت باور کن

 کردند. هیگر

 شهیهم انیسال نینبوده که در فکر تو نباشند و در ا ییپدر و مادرمان لحظه ا م،یبوده ا ادتیجان، به خدا همه ما همواره به  یغالمعل

کمر  یار عمل جراحب نیچند زیشده، پدر ن فیکرده چشمانش ضع هی. مادر از بس گرنندیتو را بب گرید کباریتند تا چشم انتظار نشس

و  یکرده اند. باور کن آن قدر که از دور یمختلف عمل جراح یها یماریبار به خاطر ب نیو قلب کرده، خالصه هر دو آن ها چند

واند از طرف تو بت یخبر خوب و خوش دنیشن دوارمیجان، ام ینشدند. غالمعل تیذا یجسم یماریشدند، از ب تیاز تو اذ یخبر یب

و سوخته پدر. پس به خاطر حرمت پدر و مادرمان هر طور شده با آنها  ستهباشد بر آتش دل شک یباشد بر چشمان مادر و آب یمرهم
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دلتنگ  اریشند. البته ما برادر و خواهرانت هم بساز تو رنج و عذاب بک یخبر یو ب یبه خاطر دور نیاز ا شیو نگذار ب ریتماس بگ

 .میاوریآن ها ن یتو به رو یبابت دور زخودمان را ا یغم و ناراحت میکرد یسع شهیاما به خاطر پدر و مادر هم میتو هست

 نیاز ا شیاما بصحبت با تو دارم  یبرا یادیز یخالصه حرف ها میبه تو ندار یدسترس یبرا یخوبم متأسفانه همچنان ما راه برادر

ه دست تو نامه ب نیکنم اگر هم ی. پس از تو خواهش میکه تماس گرفت یوقت یصحبت ها بماند برا هیشوم بق یمصدع اوقاتت نم

را  دیر و همه ما را خوشحال کن. در ضمن عکس پدر و مادر را و شماره تلفن همراه خودم و امیهر طور شده با ما تماس بگ دیرس

 م.نامه گذاشت نیدر ا

 .انیو آشنا لیاز طرف کل خانواده، فام دیبرادرت حم -بوسم  یماهت را م یراه دور رو از
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 "مروزین یماجرا" یینمایس لمیبر ف یمرور

 

 خلق  نیدر سازمان مجاهد یفرقه ا یها شهیاول: اند قسمت

 0297 نفروردی 17 –نجات مرکز  انجمن

نواره ارزنده در جش یزیکشور و استقبال فوق العاده تماشاگران و اختصاص جوا ینماهایدر س مروزین یماجرا لمیف یاکران عموم با

افراد  ،یرجو یستیدر فرقه ترور ریاس یاعضا یگرام یرا به خانواده ها لمیف نیا یخانواده نجات تماشا لم،یف نیفجر به ا لمیف

 .دینما یم هیدارند توص یو فرقه ا یخیلعات تارکه مطا یکسان یو صاحب نظران و تمام شمندانیفرقه، اند نیجداشده از ا

 یمسلحانه با فرقه رجو یهمراه یعنیشده است، در زندان از کرده خود  ریبه نام طاهره که دستگ یاز داستان؛ دختر یبخش در

تل شوند، ب قکه مرتک نیرسد که بهتر است دوستانش هم، همانند او قبل از ا یباور م نیکند و به ا یشود و توبه م یم مانیپش

 شانیریدستگ یآنان را دوست دارد با مأموران برا قاًینجات دوستان خود که عم ی. او براابندینجات  قتیشده و در حق ریدستگ

 ایآ و ریخ ایکارش درست است  ایداند آ یدارد که واقعاً نم یم انیشود و ب یطاهره مردد م لمیاز ف یکند. اما در بخش یم یهمکار

 نه؟  ایستانش است به نفع دو نیا
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 نیمجاهد نیدروغ یشعارها بیشده و فر ییزندان با مادر و خواهر خود دارد. خواهرش که کامالً مغزشو اطیدر ح یمالقات طاهره

گردد. عوامل  یکرده باعث مرگ خود و طاهره م یکه در بدن خود جاساز یکشد و با نارنجک یم یخلق را خورده، طاهره را به کنار

 یشوند. ظاهراً خواهر طاهره، به گفته  یاطالعاتش م شتریمانع لو رفتن ب یبه شکل انتحار رهبا تدارک کشتن طاه خلق نیمجاهد

 نکرده بود.  یو او را معرف دهینرس تیمادرش، عضو ارشد سازمان بوده اما طاهره در خصوص لو دادن او هنوز به قطع

درست  دوستانش یریدستگ یبا مأموران برا یهمکار یعنیکار طاهره  ایآ رد،یگ یشکل م زیطاهره در ذهن تماشاگر ن یاصل سؤال

راه  گریکه مرتکب قتل شوند و د نیشوند و قبل از ا داریب یکه از خواب فرقه ا ستیبه نفع خود آنان ن تاًینها نیا اینه؟ آ ایاست 

 خود باز گردند؟   یعیو طب یعاد یو به زندگ بمانندنداشته باشند، مصون  یزیگر

 صیبردن خود موجب مرگ خواهرش بشود؟ چرا او نتوانست تشخ نیکه چرا خواهر طاهره توانست با از ب دیآ یم شیسؤال هم پ نیا

ت به کار نشد و دس نیمانع از ا یو عواطف خانوادگ یگناه اشتباه است؟ چرا احساسات انسان یکشتن افراد ب یعنیدهد که کارش 

 خواهرش یحق را برا نیاو ا ایو جنون رساندند؟ آ یرحم یحد از ب نیاو را به ا یچه کسان د؟زقتل خواهرش بر اساس فرمان سازمان 

لق، توسط خ نیمجاهد یستیطاهره در صورت پشت کردن به فرقه ترور دیاش را خود انتخاب کند؟ چرا با یزندگ ریقائل نبود که مس

 شود؟   یسازمان تا چه حد شامل اعضا م نیطلبانه سران ا لو استقال خواهانهیآزاد یآن سازمان محکوم به مرگ باشد؟ شعارها

به شرح  است یمبحث 990صفحه  صدر یدکتر مسعود بننوشته  "و مخرب یستیترور یفرقه ها" کتاب از یبخش در

 . دیسؤاالت رس نگونهیتوان به پاسخ ا یکه با مطالعه آن م زیر

 "(Desensitizationبد ) ایغلط، خوب  ایاز دست دادن قدرت درک درست "

 یکه زمان ییزهایدهد و چ یبد خود را از دست م ایغلط و خوب  ایفرقه، فرد کم کم قدرت درک درست  در

که  دنیب یمثال اگر م یشود. برا یم یعاد شیکم کم برا آزاردیرا ب یتوانست و یشان م انجام ایو  دنید

شود،  یرهبر فرقه م یتجمل یزندگشود صرف  یم جمع ابانیکودکان در خ ایو  مانیتیکمک به  یکه برا یپول

 از یاریطور دروغ گفتن به مردم و بس نیشود، هم یم یاما کم کم عاد آزارد،یممکن است دفعه اول او را ب

 . گرید یها و بدها غلط

 یست مها، و فرهنگ جامعه خود را از د غلط ایها، درست  خوب ایبد  ات،یدر فرقه فرد اخالق گریعبارت د به

 ایآورد. بعد از ترک فرقه و از دست دادن فرهنگ فرقه و درک درست  یبه دست م یادهد و فرهنگ فرقه 

 ایا ه ها و خوب نسبت به درست یساحسا یب ایو  یجیباره فرد دچار گ کیغلط آموخته شده در فرقه، به 

 زیدرست است و چه چ زیبفهمد چه چ یزیکشد تا به طور غر یها طول مشود و مدت  یها و بدها مغلط 

 غلط.
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 یرجو یفرقه  ی افتهیعضو نجات  یغضنفر روسیمصاحبه با س

 

     0297 نفروردی 8 و 01 – یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

ما  یوقت خود را صرف جواب دادن به سؤال ها دیکه دوباره حاضر شد نیآغاز سال نو، از ا کیبا تبر -س

 .میسپاسگزار د،یکن

خود را با هموطنان به اشتراک گذاشته و در حد توان خود نگذارم  اتیمن است که تجرب ی فهیوظ نیمتقابل، ا کیبا عرض تبر -ج

 نداشته باشند. ،یرجو ریهنوز در زنج یامثال من و مخصوصاً اسرا یسرنوشت

 ؟آن داشت یراو مثبت ب یمنف یسازمان چه دستآوردها یشد، به نظر شما کارها یسال گذشته سپر -س

که از اشرف به  یزمان یحضور در عراق بود و حت یسازمان بر ادامه  یتالش ها یگذشته، تمام انیکه در سال دیاطالع دار -ج 

سرنوشت  نیعوامل، چن ریدانست که فشار خانواده ها و سا یکرد و نم یرا نم ینقل مکان کرد، تصور سر درآوردن خود از آلبان یبرتیل

 خواهد زد. ماو رق یرا برا یناخواسته ا

 شده بود. فیبه نام عراق تعر یبود و آن هم در داخل ظرف "بخشیتوسط ارتش آزاد رانیا نیانقالب نو"سازمان  یمحور شعار

؟؟!! را  نهایداه ینیب شیپ نیا یکه چگونگ "جنبد یاگر کوه ها بجنبند، اشرف نم"شعار داد:  یهمان دوران بود که مسعود رجو در

 .میشاهد بود در عمل

 ینشان داد و سران فرقه که در الک دفاع یشعار را به زود نیبودن ا یعمل ریغ ،یبرتیخانواده ها در درب اشرف و سپس ل حضور

 حاصل گردد!! یبه تخته بخورد و فرج یدر دیزمان پرداختند تا شا دنیرفته بودند، صرفاً به خر
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بخش خود را از دست داده بود و طرح مکرر نام آن؛  یعمالً ارتش آزاد ،ییکایآمر یروهایخلع سالح توسط ن رفتنیبا پذ یرجو

 اش نبود! یالتیمصرف درون تشک یجز تعارف و آن هم در راستا یزیچ

 تیبه غا ییها سر فرصت الزم سالح ها ییکایبادها بلرزد و با کمال وقاحت مطرح کرد که آمر نینبود که از ا یدیب یرجو اما

 خواهد داد! لیبه ما تحو شرفتهیپ

رح سؤال از ط یریجلوگ یباند برا نیو رهبران ا ستیها ن تیسالح ها و حما نیاز ا ینشان داد که خبر یبرتیانتقال به ل ی واقعه

سازمان به خارج،  یکردند که در انتقال اعضا یرا متهم م یآن، مدام  مقامات عراق یمربوط، موضوع بحث را عوض کرده و به جا

را در  یتربه یزندگ ایتوانند جدا شوند و  یافرا د را دلخوش سازد که به اروپا خواهند رفت و م لهیوس نید تا بدکن یم یکارشکن

 شده تجربه خواهند کرد!! ییاروپا التیآنجا و در درون تشک

بمانند  رانایردوگاه تدر ا یتبخت مد رهیت یاعضا نیداشت و قرار بود که ا یتیهم حالت ترانز یبرتیمانند انتقال به ل ،یبه آلبان انتقال

 د.کسب کنن یاسیس یدر اروپا و ... ، پناهندگ یزندگ یالزم الزمه  یآموزش زبان و کسب تخصص ها ،یروح یو پس از معالجه 

 یدگمحل زن یکردند که اردوگاه آلبان نیتلق نیخود چن یقول خود زده و به گروگان ها ریانتقال ز یسران فرقه از همان ابتدا اما

 آن ها خواهد بود!! یمیاد

 –ن هاست آ ینسب یاز آزاد یریاعضاء و جلوگ میکنترل دا معنی به که –اردوگاه(  کیدر  یمی)اقامت دا استیس نیا تیتثب یبرا

ر و پ یا علنر یسفر خود به آلبان د،یانجام داد و در سرانجام کار که وضع را آشفته د یسفر محرمانه به آلبان نیرأسا چند یرجو ممری

و  کرد و شور یکه مسعود در عراق برگزار م یمراسم یساز هیدوران، تصور نمود که با شب رییاز تغ غافلجار و جنجال تر کرد و 

 را گرفت !! عیوس یاستعفاها یرا سرپا نگه داشت و جلو التیتوان تشک ینمود، م یم جادیماندن ا یبرا یشوق موقت

 نیتالش ها به بار نخواهد نشست و از هم نیآن دارم، ا یو روانشناس یرجو یاز فرقه که  یادیز یمن با توجه به سوابق ذهن نظر

موافقت شده تا به طور موقت از  یرجو یفرقه  هیبر عل یروست که با قبول پرداخت حقوق جدا شده ها به شرط انجام ندادن کار

 شود! یریآن ها جلوگ یافشا گر

 یندگو ز افتینخواهد  صلهیف یسادگ نیدهد و مسلماً که موضوع به هم یخود م نایاست که سازمان به ناراض یباج نیاول نیا

 نخواهد داشت! یطوالن یدوام ،یرجو میشده توسط مر زیمسکن تجو نینشان خواهد داد که ا

 ینم ینیب شیرهبران فرقه پ یرا برا یاست آغاز شده، سال خوب یپس شما امسال را که چند روز -س

 د؟یکن

 نیر اد یادیشود و من اخبار ز یها روشن م تیاز کنار هم قرار دادن واقع قتیاصل مهم توجه داشت که حق نیبه ا دیاالبته؛ ب  -ج 

 مورد ارائه دهم. نیدر ا یآن ها، نظر قاطع لیندارم که با تحل اریمورد در اخت
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 یابر یکه سال خوب میجازه دهد که بگوخودم از سازمان، به من ا یشخص اتیکه در کنار تجرب ستیشواهد موجود به اندازه ا اما

 .افتیخواهد  یتر عیابعاد وس ،یالتیدرون تشک یو شرکا نخواهد بود و گسست فعل یرجو میمر

 .دیارائه ده یحاتیمختصر توض - یدوستان و دشمنان باند رجو - یخارج یها استیدرمورد س -س

و به  یکه از سقوط قذاف یا یو جشن و شاد دیتوجه کن یآزاد به اصطالح  یمایس یاست که به برنامه ها یمورد کاف نیدرا -ج

 به راه انداختند! هیاوضاع سور ختنیهم ر

 ل،ییاسرا کا،یآمر یشده و عمالً خود را درکناررسانه ها لیتبد هیسور یستیترور یگروه ها یشبانه روز یفرستنده به سخنگو نیاحاال

 یطبقه  یب یجامعه "و لزوماً  یکه مخالف سرسخت هرگونه عدالت اجتماع یاناتیو... قرار داده است. کشورها وجر عربستان

 باشند!! یم "یدیتوح

ا سابق ر نیسازمان مجاهد ،یرجو یکه فرقه  دیتوان فهم یو وضع آن ها، م یدوستان و اربابان خارج نیا یبا مشاهده  نیبنابرا

 فرو برده است! یدر چه منجالب

 .دییمطرح شود، مطرح فرما دیدان یزم مهست که ال یگرید یاگر حرف ها -س

 د.ش یملموس تر جیمنتظر بود تا شاهد نتا دیبا شتریب ینشده و کم انیع یفرقه از عراق، به تمام نیهنوز آثار خروج ا -ج

در رهبران  را یشیراست اند نیدارد که من به تجربه ا یا نانهیروشن و واقع ب یبه برنامه ها اجیاحت یدر آلبان یاسیس اتیح ی ادامه

 نیکه اتخاذ ا میدان یکردند و ما م یگذاشته و خود را تبرئه م گرانیخود را به حساب د یها ی. آن ها همواره ناکامنمیب یفرقه نم

 برد! یم نیرا از درون خورده و از ب التیوار تشک انهیمور ،یینها لیداشته باشد، در تحل یتیهم موفق یمقطعاگر به طور  هیرو

 و ... انداخت. انییرا به گردن فدا 0۳01خرداد  ۳1 امیشکست ق یرجو

 دانست. فیضع ی هییاجرا أتیدر فرانسه را معلول ه شیها شکست

از طرف رزمندگان خود گذاشت و ابداً قبول  یو جنس یرا به حساب حمل عواطف خانوادگ دانیفروغ جاو اتیعمل نیسنگ ییرسوا

 پرت بوده است!اوضاع، چقدر از مرحله  یابینکرد که در ارز

ر رشته س ندیروند تا به آن ها بگو یخود م شانیو به مالقات خو رندیگ یخط مایران شوند که از  یخانواده ها متهم م زیاکنون ن هم

 !رندیخود را به دست بگ یزندگ ی

لطه و در دستگاه ستواند  یخائن بوده و نم یسرنوشت خود توسط خود، انسان ی رندهیانسان مستقل و به دست گ ،ینظر رجو از

و  انتیخود را خ یکوتاه از طرف خانواده ها به اسرا یزن و شوهر هر جرقه  نیروست که ا نیحضور داشته باشد و از ا یو تیتابع
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 نیخانواده ها را هم از ا نیا یداند و جدا شدگان حام یدشمن خود م نیآن ها را بدتر ودر حکم آغاز مرگ خود محسوب کرده 

 کند! ینم یقاعده مستثن

 به هر جهت است! یبار ،یباند رجو یها استیس

 از اعم –مدون  یکه به کمک اش بشتابد و گرنه برنامه ا ستیمترقبه ا ریتنها منتظر حوادث غ ران،یباند دورافتاده از مردم ا نیا

 .ندارد – مدت بلند و کوتاه

مان تا ز دنیمانند گذشته خر نیاست و بنابرا یعماراست یقدرت ها یآن سخنگو ای نیسخنان ا دنییو گوش اش در حال پا چشم

 مترقبه است ! ریحوادث غ نیوقوع ا

خواهد  یدوخته و م تیدشمنان بشر نیالقلب تر یبه قس دیهم از من بر باد داده، چشم ام یا یکه عمر طوالن التیتشک نیا یبل

 که همواره در مد نظر آن ها باشد!!

د که به اروپا بو شیداشته باشد و آن انتقال اعضا یبهتر ی نهیتوانست گز یط صدام، مدر زمان سقو یرسد که رجو ینظرم به

 لکرده،یتحص یانسان ها نیقرار گرفته و ا التیتشک اریوقت در اخت مهیاحزاب، به طور ن ریسا یخواندند و مانند اعضا یم یالاقل درس

 بکنند. سازمانتوانستند به  یم یشتریکمک ب

ه، خود درآورد یصم و بکم را به خدمت شخص یگوش به فرمانان النه،یمح یها وهیست با توسل به کدام شدان یکه م یرجو اما

 یخواست مرزها یو نم دید یبه کشور را در دسترس م یخارج یحمله  گر،یرها شده نداشت و از طرف د مهیافراد ن نیبه ا یاعتماد

 برسد! رتوار به قد یکشور را ترک کند تا چلب

همان عراق است،  رانیرا درک نکرد و پنداشت که ا "مشخص طیمشخص از شرا لیتحل"اش هرگز اصل مهم  یزندگ در طول او

 است!!! یدهند و او همان چلب ینم رییرا تغ طیگذشت سال ها شرا

اقف امر و نیبر ا ،یرجو التیدوستان و همکاران من در تشک نیرسد که ا یموجود، به نظرم یبا عطف نظر به اطالعات پراکنده  

واهند درک خ جیرا به تدر یبه دست آمده در آلبان ییجز یمحض باشند و مسلماً قدر آزاد عیمانند عراق مط ستیشده اند که الزم ن

 کرد.

بود دچار بحران کم یآت یداشتن همسر و فرزند، سازمان در سال ها تیشده اند و با توجه به ممنوع ریکه افراد سازمان پ نیا گرید

 هد شد و ...خوا روین

واند خود ت یهمه بترسد، نم نیمرتبط ا یعضوش با خانواده  یتماس تلفن کیکه از  یسازمانکه،  نیا خالصه

 کند! معرفی –مردم است  انیدر م ستنیاش ز تفعالی عمده که – یاسیسازمان س کیرا 
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به وجود خواهند آورد و او هم به نان و  سلطه گران ایاست که  گو یفقط و فقط منتظر معجزات یرجو یتر آنست که فرقه  درست

 !دیخواهد رس یینوا

 دهد! یرو یزود نیبه ا یمعجزات فرض نیکرد که ا نیقیتوان  یدر آنست که نم هینظر نیا اشکال

 د؟یرها شوند، دار یرجو التیخواهند از تشک یکه م یکسان یبرا یامیچه پ -س

ترس  نیپس از جدا شدن ندارند و بنابرا یهم از فردا ینسب لیشده، تحل زولهیاافراد کامالً  نیاست که ا نیدر ا یمشکل اساس -ج 

 وجود آن ها را فرا گرفته است. یمبهم

 رود. یم نیاز ب جاًیجمود و حرکت نکردن است و اگر آن ها حرکت کنند، ترس شان تدر ی جهینت ترس،

 ست.افراد ا نیا یبه مراتب مناسب تر از عراق برا یآلبان طیشرا البته

مخصوصاً از طرف خانواده ها دارند که با فعال  ییبه کمک ها اجیاطالع از اوضاع، احت یمنفرد شده و ب یانسان ها نیوجود، ا نیا با

و  یبه همراه آوردن فشار به دولت آلبان یعاطف یکمک ها نیبود که ا دواریتوان ام ی، م"سحر یخانواده  ادیبن"شدن مجدد 

 و دست نشاندگانش، به ثمر برسد. میبه مر یقانون یجهت اعمال فشارها ربطیذ یجهان یسازمان ها

 یخود موفق خواهند شد که سررشته  تیسرانجام آن ها در اکثر یول ستیهم بندان و دوستان سابق من چندان آسان ن نیا کار

 .رندیخود را رأسا در دست بگ یزندگ

 دوستان هنوز دربندم دارم. نیا یبرا قیتوف یکرده و آرزو یمرحله روز شمار نیا دنیفرا رس یبرا من

 .دیما گذاشت اریکه در اخت یبا سپاس به خاطر وقت -س

 بابت کمال تشکر را از شما دارم. نیدانسته و از ا دهیزحمات شما را پر فا نیخود ا یبه نوبه  زیمن ن -ج

 دیکننده: فر مصاحبه
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 رینان را اسآ یابیکار یها لهیربوده شدند و با ح یرجو یستیرقه تروربودند که توسط ف یدو برادر یبهشت یو مصطف ی) مرتض

 ی. اما مصطفدیبه مسلخ فرستاده شد و خانواده اش داغدار گرد یرجو دیتوسط فرقه پل 0۳21 نیفرورد 02در  یبهشت یکردند. مرتض

 اش شده اند.( تاکنون مانع مالقات خانواده یو سران فرقه رجو اشدب یهمچنان در اسارت فرقه م یبهشت

 یبهشت یبه برادرش مصطف یخانم نرگس بهشت نامه

  یمصطف زمیبه برادر عز سالم

چگونه  غم فراق را نیدانم که ا ینم زمیبرادر عز م،یباش یدلتنگت م یلی. خمیجان، سال هاست که چشم انتظارت هست یمصطف

 سخت است. یلیما خ یاز تو برا یکنم، دور انیب

 ینینش یم دیرسد که تو در کنار ما سر سفره ع یم یدانم روز یشود. م یم شتریتو ب ییبه رها دمیگذرد ام یداداشم، هر روز که م 

 . میریگ یرا با هم جشن م دیو سال جد

 است.  یخال یلیتو خ یجا نجایشود. ا یما بهشت م یایدن یکه تو برگرد یگلم، روز داداش

 .اوریب یما شاد یبودنت چقدر ما را عذاب داد.... برگرد و با آمدنت براسال ها، غم ن نیدر ا یاگر بدان نم،ینازن برادر

نم... ک یرها م یکنم. قسم خورده ام که تو را از زندان رجو یم یستادگیتو ا یآزاد ینفس برا نیجان، من تا آخر یمصطف داداشم

 چشم انتظارت، نرگس خواهر                                                   کنم. یم یزنده هستم و زندگ تیآزاد دیبه ام
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 یدر فرقه رجو زیغم انگ یزییپا ۴9۸1بهار 

 

     0297 نیفرورد 09  -نجات مرکز البرز  انجمن

ل عطر گ میفصل بهار و شم دنیخون آشام و همدستانش با فرارس یشد، رجو یم یکه نوزده روز از بهار سپر 0۳21سال  یدرابتدا

ا ر التیخود در تشک نیو تحمل مخالف دنیطاقت د گریکه د ییرخنده روزها به ستوه آمده بودند و از آنجاف نیاز ا یبهار یها

 ثانهیبعمل خ کیکاشته بودند و در  روهایاز قرارگاه اشرف را در جسم و روح ن رونیب یایاز دن یدیو نوم أسینداشتند و همواره بذر 

و  یادآز یرا که در دل و جسم شان شکوفه ها یکردند و افراد لیتبد زیغم انگ یزییرا به پا زیو ناباورانه، بهار آن سال دل انگ

 سوزاندند. کبارهیپروراندند به  یاز فرقه را م ییجدا

 یزیونرو خ یساز دیشه استیملعون مانند گذشته که به دنبال س یمعروف است رجو اهیس یجمعه که به  یروز نیدر چن ،یآر

 نیاز مزدوران و مسئول یشده که روزها و ساعت ها وقت صرف آن کرده بود توسط عده ا یزیبرنامه ر عملکرد از قبل کیبوده با 

 ایمه یو کمان ها ریقرارگاه اشرف حمله کرده و با کلتف ملتف از قبل ساخته شده و ت درمستقر  یعراق یروهایرده باال خود به ن

 روهایاستراحت ن یاز مزدوران خود را به داخل مقرها گرید یو عده ا و مورد هدف قرار دادند ریرا غافلگ یعراق یروهایشده، ن

 رانیا یتیمقامات امن لیما را کت بسته تحو ۀبه ما حمله نموده اند و قصد دارند هم یعراق یروهایفرستاده و عنوان نمودند که ن

 بدهند.

 نید اشاه کیوطن هستند از نزدبه  یبازگشت یکه جداشده و از اعضا یمیابراه دونیو فر یاردالن یعل انیآقا

مشخص و واضح بود که سازمان حمله را شروع  یریدرگ نیدرا" دارند: یها بوده اند در خاطرات خود اظهار م یریدرگ

توان به  یبه مسلخ فرستادند که م روهاین کیرا با ترفند و تحر دندبو یالتیتشک ریغ ایو  ییکه از قبل اعالم جدا ییروهایکرده، ن

( یهشتب ی)مصطف الدیداشت برادرش م یداده بود و اصرار و پافشار یی( اشاره کرد که درخواست جدایبهشت ی)مرتض میحمرحوم ر
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و رو به ر نیمسؤل دیشد یها و برخوردها لفتکه با مخا دیسازمان او را تور کرده بود به همراه خود جدا نما یسالگ 00را که در سن 

 ،یشتبه یکه مصطف یفرستاده شد و ناجوانمردانه کشته شد و به درست یبا دست خال نیردفرو 02شد که سرانجام به قتلگاه  یم

 "شد. یبهشت

 یفرقه در عراق و در راستا نیا یها تیجنا نیثبت و ضبط شده از آخر یفرقه رجو یکه در گاهنامه  نیفرورد 02 یزییپا بهار

ا محکوم کردن بتوانند ب دیبه فرقه بود تا شا یالملل نیوجه جوامع بو جلب ت ییآنان مظلوم نما گریمخالف بود. قصد د یروهایحذف ن

آن ها شد و به سرعت اشرف را  ریبانگیخورده، گر بیفر یروهایشده ن ختهیپاک ر یاما خون ها انندبم یدولت عراق، در اشرف باق

 بایمتفاوت، ز یزییشاهد پا یرقه در آلبانف التیدر تشک 0۳20سال  نیفرورد 02در  نکی. اوستیپ خیو اشرف به زباله دان تار هیتخل

 در برداشته است. ار زانیصدها تن از عز ییکه رها میهست زیو خزان دل انگ

 ژنیب                                                  چشم انتظار. یخانواده ها یدر بهار و خشنود روهایتمام ن یو آزاد ییرها یآرزو با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی) اراک ( به نخست وزیر آلبان ینامه مادران استان مرکز
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 یفراموش شده سران فرقه رجو یها تیجنا

 

     0297 نیفرورد 09نجات مرکز گلستان  انجمن

رقه ف نیا یها انتیها و خ تیو اهداف پوچ آن ها مرتبط است، در مورد جنا نیمجاهد یستیکه با سازمان ترور یکمتر کس دیشا

 نیتن اسرپا نگه داش یکه برا یشد. سران فرقه رجوبا یمطلع م زیبه ساواک بوده ن یاز همان آغازش که با ترور و آدم فروش فیکث

مودند که ن یم یبه آن عناصر خود را قربان دنیرس یاز مراحل برا یاریروگردان نبوده و در بس یتیجنا چیخود از ه یستیگروه ترور

 باشد. یم ادیز اریآن بس ینمونه ها

و باشد که ا یخائن به واسطه برادرش کاظم م یط مسعود رجوسازمان در زمان لو دادن آن ها توس نیچند از سران ا یفروختن تن 

را که از قبل  یتمام اهداف زیمسند ن نیاو بر ا هیبرسد که با تک ثیسازمان خب نیا استیر یبردن آن ها به کرس نیتوانست با از ب

 داد. رییبود تغ سر لوحه آن انتیو خ تینموده و بر وفق مراد خودش که همانا جنا ضشده بود را عو یزیبرنامه ر

سال  04سران سازمان قرار گرفته و مدت  ثیاهداف پوچ و خب ریرا که اس یاز کسان گریکه توانست خود و دو نفر د یاز افراد یکی

 انتیزندان مخوف به کشور بازگردد، در مورد خ نیبگذراند و سپس با فرار از ا یدر قلعه اشرف عمر خود را به تباه یدر اسارتگاه رجو

دم. شده بو ریاز فرماندهان درگ یکیروز به خصوص با  نیمن قبل از ا": دیگو یم نیچن نیفرورد 02عناصر جاه طلب در مورد  نیا

ن از آمدنم به آنجا نگذشته بود که به دنبالم آمدند، م یهنوز مدت یمنتقل نمودند ول گهید یاز قرارگاه ها یکیمن را به  هیتنب یبرا

منتقل شده بودند را دوباره دور هم جمع  گرید یبه قرارگاه ها زیداشتند و آن ها ن شرکت یریدرگ نیه در او چند تا از دوستانم را ک

 "از سالن ها بردند. یکینشست به داخل  کی ینمودند و برا

 یحت ند واز من استقبال کن یدوباره با مهربان یطور نیکردم ا یکه داشتم اصالً فکر نم یریمن با آن درگ"دهد:  یادامه م یعل

ب تحرکات سران فرقه باعث تعج نینمودند، تمام ا تمانیاجتماع هدا یاز سالن ها یکیانجام دادند و سپس به سمت  زین ییرایپذ

 حیها به قرارگاه اشرف توض یکوتاه در مورد تجاوز عراق یبه داخل آمده و بعد از مقدمه ا فرماندهاناز  یکیمن شده بود. در ادامه 

آورند. آن ها که مثالً توانسته  ورشیقرارگاه ها  یقسمت ها یها قصد دارند در سحرگاه دوباره به سمت برخ یراقکه ع نیداد و ا
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دست  ها با یخواستند در برابر ارتش تا بن دندان مسلح عراق یواقع از ما م رببرند، د یها پ یعراق یبودند )از کجا؟( به نقشه ها

و  مینمود یما انجام دادند همه اعالم آمادگ یکه بر رو ییها ییو با مغزشو میدانست ینم . البته، در آن لحظهمیمقاومت کن یخال

 نموده بودند مستقر کردند. ادهکه از قبل آم ییمورد نظر برده و در سنگرها یبعد از نشست ما را به مقرها

 از آن طرف هم یدرهم بکوبند رو به رو شدم ولکه آماده بودند تا ما را  یو ارتش تماماً مسلح عراق زاتیروشن شدن هوا؛ با تجه با

و  دیتسیآن ها با یجلو دیشما با د،یندارند و از مقاومت ما خواهند ترس یراندازیگفتند که آن ها جرأت ت یسران فرقه مدام به ما م

اومت مق میما مثالً خواست ها به جلو حرکت نمودند، یعراق یدادند، بعد از گذشت مدت یرا مورد شستشو قرار م مادائماً مغز  ره؛یغ

 میل شداز او وارد عم تیحما یبه هوا زینمود، ما ن جادیا یریدرگ یاز سربازان عراق یکیاز عناصر سرسپرده فرقه با  یکیکه  میکن

 هدیترس داًیبه پا شد، من که شد یداند چه جهنم یها به سمت ما شد. خدا م یعراق یراندازیو سپس ت دیشد یریباعث درگ نیکه هم

 یبدهند، متأسفانه آن ها که خودشان را در مقرها ینیسران ما فرمان عقب نش دیکردم که شا یبودم مدام پشت سرم را نگاه م

اعث آن ها ب انتیخ نیدادند که هم یفرمان م شتریب یرینشده بودند، ما را به جلو و درگ دانینموده و اصالً وارد م یمطمئن مخف

 یلیه خک دمیگلوله ها را از کنار گوشم شن دنیکش ریت یمرحله، صدا نین و همراهانم شد. چندنفر از دوستا نیکشته شدن چند

که از قبل  زهایاز خاکر یکیگوش کنم خودم را به پشت  یبه فرمان اینگاه کنم و  یبه کس گریمن را ترساند، بدون آن که د یلیخ

 "آماده نموده بودند رساندم و جان خود را نجات دادم.

م همانند از دوستان یمتأسفانه برخ": دیگو یم نیچن یسران فرقه رجو یها انتیکشد درباره خ یکه م یتکان دادن سر و آهبا  یعل

و پوچ  چیه یکه برا تیجنا نیبودند غوطه ور شدند و در ا دهیتدارک د مانیکه برا یآن ها شده و در منجالب دیمن، گرفتار افکار پل

 یها بود و آن ها صاحبخانه بودند از دست دادند. البته، مقصر اصل یکه متعلق به عراق یخاک یبرارا  شانبود تلف شدند و جان خود

 یریبازپس گ یبرا یها به آن ها هشدار داده بودند که در چه روز یاز قبل عراق رایباشد ز یم نیمجاهد یستیسرکرده سازمان ترور

 مورد به ما نداد و نیدر ا یگونه خبر چیصفت ه طانیش نیا یند آمد ولم، خواهیخاک خودشان، که به ناحق در آن رخنه نموده بود

 "فت.ر نیاز ب هودهیخود تلف نمودند و جان آن ها ب الیو ام یهوسباز یرا فقط و فقط برا هنیاز جوانان م یاریبرعکس تعداد بس

 دانیکه خودشان در م نیا یه آن ها به جاچرا ک ستین یگریفرقه د چیبا ه اسیسران فرقه قابل ق انتیخ"دهد:  یآقا ادامه م یعل

از ما را که با  یاریبس لهیوس نیخواستند بد یرفتن ما بودند. البته؛ آن ها م نیفقط نظاره گر از ب زهایجنگ باشند در پشت خاکر

 یریبعد از درگ یحتخونبار موفق شوند و  ریمس نیاز سر راهشان بردارند، آن ها توانستند در ا میکرد یماهداف پوچ آن ها مخالفت 

 "مند شوند. از آن بهره فشانیکث اتیادامه ح یو برا ندیسوءاستفاده نما زیو پوچ مرده بودند ن چیه یکه برا یگناه یاز خون عناصر ب

ه آن ها خود بود ک ییویماجرا که البته سنار نیاکنون با گذشت چند سال از ا یکه سران فرقه رجو مینیب یم زانیدوستان و عز یآر

دران و فقط پ نیب نیآورند، در ا ینم انیبه م یساختگ یریدرگ نیا یها یاز کشته ها و زخم یصحبت چیکارگردان آن بودند، ه

 رفت. نیو پوچ از ب چیه یرفته اند، سوخته اند و سوخته اند که فرزندشان برا نیبکه فرزندان آن ها از  یمادران
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و هوس خود نموده و آن ها  یهو ریاس رنگیو ن لهیمرز و بوم را با دروغ، ح نیان ارا که فرزند یرجو میلعنت کند مسعود و مر خدا

 یراب یارزش چیها را که ه ستیترور نیا انیدهد. خدا لعنت کند حام یپست خود مورد سوءاستفاده قرار م الیبه ام دنیرس یبرا

 باشند. یم یفرقه ضد بشر اقعو در و ستندین لیقا تیانسان

 یرجو انتیدر بند فرقه سراسر خ انیندانز ییرها دیام به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر فرقه رجو ریاس یهاجر یبه برادرش عل یهاجر نینامه خانم مه

 

     ۱۳۹۵اسفند  ۱۹پنجشنبه   -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 یهاجر یعل زمیسالم خدمت برادر عز با

 تو را خواهانم. یو تندرست یاز خداوند سالمتبوسم و  یاز راه دور صورت ماهت را م ن،یجان منم خواهرت مه یعل 

جان پدرمان  ی. علمیگذرد. من و همه خانواده همچنان چشم به راهت هست یسال از رفتنت به غربت م یخوبم س داداش

 را وداع گفت .... یرفت و دارفان ایپر حسرت از دن یبا چشمان

 یروح یبار به خاطر فشارها نیعراق شد، آخر یشت، راهکه دا یو آرزو، با کهولت سن دیچند بار با هزار ام مادرمان

 افتاد. یماریاو با تو شدند در بستر ب داریكه مانع د نیا لیوارد شد و به دل یبه و یبرتیکه در اطراف ل

است: "من دوست  نیبرود. تمام صحبتش ا ایدن نیجان تو را به جان مادرمان، نگذار كه او هم چشم انتظار از ا یعل

و فراغ  یسال است كه اشک مادرمان به خاطر دور انیبروم". چه بسا سال ایدن نیرا بشنوم و از ا یعل یادارم صد

كن  یمادرمان را برآورده کن و سع یبوده ام. پس تنها آرزو شیها یتو خشک نشده است و من شاهد شب زنده دار

 .یریبگ یهر طور شده با او تماس تلفن

مادر مطلع  تیتو را از وضع نندیب ینامه را م نیاگر دوستانت ا دوارم،یود مطلع کن. امخ یداداش گلم ما را از سالمت  

 !  یرینشده با ما تماس بگ ریکنند و تا د

 نیباشد، خواهرت مه یچشم به راهت م شهیکه هم یکس
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 جنایت رجوى در نوزدهم فروردین در اشرف

 

 1106 -12 -16فانوس   رانیا - یمیابراه میعبدالکر

قرارگاه  0۳21فروردین قرار داریم، یاد و خاطره این روز )در سال  02آستانه روز  در

اد و خاطره دوستانى که نفرت از اشرف( هیچ وقت از ذهن خارج نخواهد شد، ی

ظلم و ستم رجوى داشتند و فرصت نکردند و میسر هم نبود تا بتوانند تشکیالت 

شدند و با فرستاده شدن  مسرشرا ترک کنند، اما قربانى نیت شوم رجوى و ه

 جلوى تیر و تپانجه نیروهاى امنیتى عراق، جانشان را از دست دادند.

مظلوم نمایى خود و اصرار بر خواسته نامشروعش یک خودکشى دسته جمعى به تمام معنا شکل این روز، شخص رجوى براى  در

 هولناک رقم زد. یداد و براى افراد جنایت

که همیشه خودخواه و زیاده خواه بود و در دامن اربابش صدام به نان و نوایى در مزدورى و خود نشان دادن رسیده بود، بعد  رجوى

ى مالکیت در عراق داشت تا جایى که در یکان ها شایعه انداخته بودند که مردم عراق رجوى را براى ریاست از سرنگونى صدام ادعا

کردیم  یخبر از بیرون بود، فکر م یخواهند و خواهان آن هستند و این فریبکارى هم براى شستن مغز افراد ب یجمهورى خودشان م

به خصوص مردم ایران و عراق، پشتیبان و همراه سازمان خواهند بود. اما غافل از واقعاً سازمان فاتح جهان خواهد بود و تمام دنیا 

آن هم براى خدمت به بیگانه و در حفظ بقاء خودش که جز از درون حصار  د،این که رجوى شیاد، نیرویى در اشرف درست کرده بو

لقاً از وضعیت بیرون به لحاظ سیاسى و تشکیالت، نشست هاى یومیه و هفتگى و دیگ و هزاران نشست و زهر مار دیگر، مط

خبر بودیم و به همین خاطر ما را در بایکوت مطلق اخبار و رخدادهاى بیرون قرار  یاجتماعى و به خصوص ژئوپولیتیک سیاسى ب

یماى به اخبار سداده بود که به هیچ عنوان ارتباطات بیرون نداشتیم و از موبایل، رادیو، روزنامه و تلویزیون خبرى نبود. آنچه بود، 

هفته  هردیدیم و یک فیلم سانسور شده که  ینیم ساعت موقع شام و نهار به اجبار م یاصطالح آزادى خودشان بود که باید روز

کردند. با این اوصاف بود که رجوى ناجوانمردانه اهداف پلید خودش را با قربانى  یشد و عده اى تماشا م یشب جمعه گذاشته م

 برد.  یکردن افراد پیش م

کردیم وقتى  یدانند، ما هم فکر م یکه اآلن داعشى ها هدف از کشته شدنشان را هر چه زودتر همدمى با رسول خدا م همانگونه

شویم، در آن دنیا جایگاهى بس اعلى داریم و در جامعه بى طبقه توحیدى که وجود خواهد داشت، گل سر سبد آن خواهیم  یکشته م

 شویم. یحسین ابن على، روزى داده م نور شهیدابود و در کنار ائمه و سر

گیرد که چه افکار پوسیده و عقب مانده اى داشتیم و  یکه چندین سال است تشکیالت را ترک کرده ام، به خودم خنده ام م اآلن

 کردیم. یبه خاطر هیچ، جان خودمان را خالصانه تقدیم جالد و خونخوار دوران، رجوى و همسر فریبکارش م
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و کشتارى که رجوى در قرارگاه اشرف به راه انداخت به رشته تحریر  0۳21راجع به نوزدهم فروردین سال  یادین مقاالت زکنو تا

یده به تصویر کش دیجنایت رجوى و سوء استفاده او از نفرات و به کشتن دادنشان به خاطر هیچ، آن طور که با یدرآمده است، ول

 نشده است.

 کنم: یت رجوى که در این روز جلوى چشمم اتفاق افتاد اشاره ممن به یک نمونه از جنایا 

 داشتم به اسم بهروز که جوان خوش تیپ و صادقى بود، صداى خوبى در خوانندگى داشت و أهل شمال ایران بود. همرزمى

بود. از این رو همیشه به  از ابتدا با انقالب خودخوانده مریم رجوى مخالف بود و از طالق و جدایى زن و مرد، به شدت بیزار بهروز

مسعود و مریم رجوى  گرىیدانستند که بهروز مخالف سرسخت این هوچ یکرد و در نشست ها همه م یصورت محفلى طرح م

که زیاد رویش فشار نباشد. اما رجوى دست از سر او بر نداشت و به زور در رابطه  دیناماست. به همین دلیل خودش را مارکسیست 

از او امضاء گرفت، ولى هرگز بهروز اهل این جنبل و جادوهاى رجوى نبود و نشد و تا آخر هم با همین کجدار و با عضویت مجاهد 

میل باطنى  غمریداشت، حتى در دستگاه تبلیغاتى رجوى عل مردانهمریز، در تشکیالت ماند. رجوى خیلى از او سوء استفاده هاى ناجوان

دهد و برنامه ترانه براى پخش در سیما اجرا کند که خودش هیچ وقت راضى به آن نبود مجبور بود تن به خواسته سران تشکیالت ب

 دهد. یگفت به خاطر کاستن از فشار تشکیالتى که رویش است اجباراً به آن تن م یو م

قطع من یکى در آن مداد، اما باید بگویم که متأسفانه  یبار با خودم در رابطه با راه فرار از اشرف صحبت کرد و طرح فرار م چندین

 ترسیدم. یجرأت این کار را نداشتم و از عواقب آن م

در نوزدهم فروردین با توصیه فرزانه میدان شاهى با یکان علیرضا امام جمعه پشت ژنراتور برق اشرف در نزدیکى میدان الله  بهروز

دیم تا کر ی، آن ها را مجبور به عکس العمل مفرستاده شد. با پرتاب سنگ و زدن نیروهاى نظامى عراق یجلوى تیر نیروهاى عراق

. من در همان دقایق اول درگیرى انگشت دستم تیر خورد، سوار ماشین شدم و به درمانگاه رفتم. انندبا شلیک ما را به قتل برس

آمد. من  یبند نم مجروح و کشته زیاد بود، بعد از نیم ساعت بهروز هم آمد با بدنى خونى، تیر توى کشاله رانش خورده بود و خون

   "ببندد. دستمالبهروز به یکى بگو که باالى زخم را با "به او گفتم: 

کردم که دستمال را ببندد، یکى دیگر هم که سالم تر بود آمد و پایش را بستیم. با یک تکه چوپ  یبا یک دست کمکش م خودم

: ز پیش بهروز رفتم، یک ربع طول نکشید که برگشتم، گفتندکامال محل گره را پیچاندیم تا خون بند آمد و من براى عکس بردارى ا

چرا "درد خودم از یادم رفت، نتوانستم جلوى اشکم را بگیرم، از دوستى که آنجا بود، پرسیدم:  د، باور کنی"بهروز شهید شده است"

حال  یى شروع شد بعد  بهروز بدکتر وحید آمد، دستمال را باز کرد و مجدداً خونریز"گفت:   "شهید شد؟ مگر خونش بند نیامد؟

 "شد، بردیمش تو، شهید شد.

خواست از دست ناراضیان خالص شود و بهروزى که  یکنم که چطور ناجوانمردانه م یاین جنایت رجوى را هیچ وقت فراموش نم 

حید، همه ره جمالى و دکتر وتوانست اآلن زنده باشد را به کام مرگ فرستاد. واقعیت این که مسئولینى که آنجا بودند از جمله زه یم
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شد تا  یدادند و کسى که در تشکیالت به اصطالح سر بار بود، رسیدگى نم یتوصیه از باال داشتند، تصفیه هاى تشکیالتى انجام م

 بمیرد. بهروز نیز یکى از این نگون بختان بود که به خاطر یک تیر در کشاله ران که به راحتى با ترنیکه کردن آن از مرگ نجات

 کرد، به کام مرگ فرستاده شد. یپیدا م

هاى دیگر به خاطر کینه رجوى با دولت عراق  یاز رذالت هاى رجوى است که در حق افراد داشت. خیل یبهروز، نمونه ا یماجرا 

و مظلوم د نمو یشدند تا کشته شوند. رجوى از کشته ها براى منافع خودش بهره بردارى م یو دروغ بستن به آن، عمداً رسیدگى نم

 کرد. ینمایى م

 باد تروریسم، پدیده خود محورى، کیش شخصیت و فرقه گرایى که رجوى شاخص آن است. نابود
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 حیله گری به نام مریم قجر

 

 هیسور یها ستیترور یو عرب یغرب انیبالفاصله حام ،ییایمیش یتوسط گازها هیدنبال اعالم کشته شدن ده ها تن در سور به

که سال  یگزارش کسان هیو تنها بر پا یزیو بدون اثبات چ قیموضوع را بدون تحق نیخود را به کار انداخته و ا یغاتیدستگاه تبل

 هیترک ایها و عربستان  یکنند و در واقع مزدوران خود غرب یم یجنگ افروز یو عرب یبغر یبه نفع کشورها هیهاست در سور

ه و پرداخت هیها در سور ستیپوشش به جبران شکست ترور نیمودند تا تحت احمله اعالم ن نیرا عامل ا هیهستند، دولت سور

 .بدهند هیها روح ستیموضوع قرار داده و به تررو نیا ریمذاکرات آتش بس را تحت تاث

ار را ک نیاقدام، ا نیبه ا هیهر چه تمام تر سر برآورد و ضمن متهم کردن دولت سور یگر لهیو ح یاکاریقجر با ر میمر انیم نیا در

 خواند و خواهان سپردن عامالن آن به دست عدالت شد و .... یجنگ تیجنا کی

 یصدام در عراق بودند و ارتش خصوص یعنیخود  یخدمت به ارباب قبل یها برا یکه رجو ییدر اوج سال ها یعنی 0۳00سال  در

 دیحمله توسط حسن المج نیرا صادر کرد. ا به شهر حلبچه در عراق ییایمیفرمان حمله ش نیکردند، صدام حس یصدام را اداره م

هزار نفر را  01111هزار تا  0111به  کینفر را کشت و نزد ۵111تا  ۳911به  کیحمله نزد نیااجرا شد. یرجو کیاز دوستان نزد

س از ها پسالو نقص جسم در هنگام تولد در  هایماریبر اثر عواقب، ب گریبودند؛ صدها تن د انیرنظامیکرد که اکثراً از غ یزخم

 نیهنوز به عنوان بزرگتر مردم کرد عراق شناخته شد و یکشنسل  به عنوان  یکه به صورت رسم یا. حادثه حمله کشته شدند

 است. خیدر تار نیشهرنش یمنطقه  کیبه  میمستق ییایمیش یحمله 

     ۶۹۳۲ فروردین ۶۲  - مازندران مرکز نجات انجمن
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 حلبچه ییایمیحمله ش انیاز قربان یریتصو

 هشیخواسته ش یم دیحسن المج یمتعارف بمباران شد. ظاهراً عل یها و روز با بمبمدت دشهر به  ،ییایمیاز حمالت ش شیپ

 ییایمیعراق از انواع مواد ش ییهوا یرویبه حداقل برسد. ن یسم یشهر را بشکند، تا امکان مقاومت در مقابل گازها یها ساختمان

ده اول از آن استفاده ش ی، و خردل، که از زمان جنگ جهانتابون ن،یسار کس،یا یاعصاب مانند و یحلبچه استفاده کرد: گازها هیعل

 است.

اقدام  نیا اب یهمراه لیکشتار درد نگرفت بلکه به دل نینه تنها قلب شان از ا فشیقجر و همسر بالتکل میآن زمان نه تنها مر در

 کردند. افتیرا از صدام در دندینام یکه آن را چلچراغ م یبزرگ اتیانجام عمل زهیجا

ر چهار نقطه پر د ییایمیش یها عراق با استفاده از بمب ییهوا یرویکه توسط ن یسردشت بود. بمباران ییایمیبمباران ش گرید مورد

 0111شهر کشته و  یرنظامینفر از ساکنان غ 001حمله  نی( انجام شد. در ایغرب جانیازدحام شهر سردشت )از توابع استان آذربا

 قرار گرفتند و مسموم شدند. یمس یادر معرض گازه زین گریتن د

 

 سردشت ییایمیاز بمباران ش یریتصو
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 دیتول یغرب یآن را کشورها زاتیدر سردشت و حلبچه )که البته سالح ها و تجه ییمایحمالت ش انیاست که در جر نیسؤال ا حال

 ها ساکت بودند؟ یصدام قرار داده بودند(، چرا رجو اریو در اخت

 ایکردند. پس آ یم یها به عنوان مزدور صدام در آن زمان در عراق با سالح حضور داشته و مزدور یجودر آن است که ر یشک ایآ

 اندازد؟ین رونیقرار داده اند تا صدام گوش آن ها را نگرفته و ب دییحمالت را مورد تأ نیها هم ا یهست که رجو نیدر ا یشک

 ست؟یگونه ن کی یقجر با رفتار آن زمان او و رجو میرفتار امروز مر ایآ

سمت اربابان خود را خواهد گرفت.  یطیکه همواره مزدور بوده است، در هر شرا نیا لیبه دل یرجو یستیفرقه ترورآن که  جهینت

شده و جانب آنان  اضیو ر لیدر اسرائ دشیدر زمان صدام آن ها جانب ارباب خود صدام را گرفتند و امروز هم همسو با اربابان جد

 ...رندیگ یرا م

اق و عر رانیها هم به کشتار مردم ا یکردند رجو یاو سکوت م تیکرده و در برابر جنا تیاز صدام حما یغرب یکه کشورها یزمان

ها  یو جبهه مقاومت مخالف هستند، رجو هیبا دولت سور یغرب یزدند و امروز که کشورها یکردها در عراق لبخند م یو نسل کش

 کنند. یم تیآن ها حما یلبخند زده و از حمله موشک هیبه سور کایحمله کرده و به حمله آمر هیسوراز آن ها به دولت  تیهم به تبع

به  زیات در زمان صدام به خودتان برگشت، امروز ن لهیگفت همچنان که مکر و ح دیو مکار با ادیروباه ش نیقجر ا میبه مر اما

 یصالح                          خورد. دینخواه یشما از گندم ر از هر طرف که بچرخد هیخودتان باز خواهد گشت و اوضاع سور

 

 

 سخنرانان خریداری شده فرقه رجوی
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 شادمانی مجاهدین از حمله ی امریکا به سوریه

 

     0297 نیفرورد 19 -نجات مرکز فارس  انجمن

 یت شادسخلق نتوان نی، سازمان مجاهد هیبه سور کایامر یو متعاقب آن حمله  هیگذشته در سور یهفته  ییایمیش یحمله  یپ در

 پنهان کند. هیسور یجنگ دانیمتحده در م االتیا رشدنیو شعف خود را از درگ

در شهرک  یسم یبا گازها ییایمیش یظن وجود دارد که حمله  نیا یاسیروزنامه نگاران و رهبران س سان،یوبالگ نو انیدر م البته

 هیا توجر هیسور یدر جنگ داخل کایشده بود تا دخالت آمر یبوده  که طراح "گمراه کننده" اتیعمل یادلب در واقع نوع خونیخان ش

رده است، ک ییایمیش یکار خود بشار اسد باشد که به مردم کشور خودش حمله  خونیوجود، اگر که حمله به خان ش نیکنند. با ا

 چند مسئله باشد. یپاسخگو دیبا یرجو یفرقه 

در شمال  نکردنشی مناطق در خودش کشور مردم –خلق  نیاهدمج یو نظام یمال حامی – نیصدام حس شیحدود سه دهه پ در

 اریکه ابعاد آن حمالت بس یکرد. در حال ییایمیکشور از جمله شهرستان سردشت را بمباران ش یدر مناطق غرب رانیعراق و مردم ا

 هیرا بابت حمالت مرگبار عل نینه تنها صدام حس یرجو یداده، بود، در آن زمان فرقه  خر هیاز آن چه اکنون در سور زتریفاجعه آم

 امیکرد تا ق یشتریب یها یهمکار یخلق محکوم نکردند، بلکه با و نیبه عنوان هموطنان مجاهد رانیهموطنان خودش و مردم ا

 عراق را سرکوب کند. یو کردها انیعیش

بل قا یبه خوب هیسور یبه شدت غرض ورزانه در قبال جنگ داخل یها یریخلق در موضع گ نیسران مجاهد یدوگانه  استاندارد

وزارت  لیدر روز پنجم آور خونیبه خان ش ییایمیش یبالفاصله پس از حمله  ترزیست که به گزارش رو یدر حال نیمشاهده است. ا

 ییایمیاز سالح ش یکه چه کس نیصرف نظر از ا"حمله را محکوم کرد،  نای – هیسور متحد کشور عنوان به – رانیا یامور خارجه 

 "بوده اند. یحمله چه کسان انیاستفاده کرده است و قربان
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ن از آ شیکشتار در ادلب و تا پ خلق بوده است. نیمجاهد یبارز فرقه  یژگیهمواره و یاکاریرآن چه مسلم است،   

گز در رسانه هر منیخانمان در  یان گرسنه و بکه کشتار کودک یبوده است در حال نیذره ب ریز شهیفرقه هم یدر حلب در پروپاگاندا

 یمانآن ها تنها ز ست،ین انیدر م تیخلق مسئله انسان نیفرصت طلبان مجاهد یخلق بازتاب داده نشده است. برا نیمجاهد یها

 داشته باشد. یشان در پ یغاتیتبل نیماش یبرا یکه منفعت رندیگ یژست مدافعان حقوق بشر به خود م

تحت نفوذ افراد جنگ  داًیکند چرا که شد یم تیحما هیترامپ به سور یموشک یخلق از حمله  نیمجاهد یفرقه  ه،یسور درمورد

 ترامپ است. نهیدر کاب شیریرشوه بگ انیحام گریو د یانیجول یچون جان بولتون و رود یطلب

تند! و هس یعربستان سعود یها بمب افکن یچون که آن ها قربان ستیخلق مسئله ن نیمجاهد یهرگز برا منیکودکان  موضوع

اهزاده ش میدان یخلق در منطقه بوده است و چنانچه م نیمجاهد یاصل یحام یعربستان سعود ن،یدر واقع پس از سقوط صدام حس

در کنار  رانیحکومت ا یسرنگون یبرا زیها ن یبه آن ها وعده داد که سعود سیپارفرقه در  یغاتیدر شو تبل صلیف یترک ،یسعود

 اند. ستادهیا یرجو یفرقه 

 انیبه پا یکه برا ریدرگ یتمام طرف ها یباشد برا یآن که هشدار یبه جا خونیدر خان ش انینظام ریبه غ ییایمیش ی حمله

خون  بر طبل جنگ و شتریفراهم کرد تا ب ران،یو ا هیدشمنان سور یبرا یاتخاذ کنند تنها بهانه ا یجد یمیرساندن جنگ تصم

 بکوبند. یزیر

 یپارس مزدا
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 ترور دیکارگر شه 0111

 71در دهه  یجامعه کارگر هیعل نیمنافق تیجنا جهینت

 

 0297فروردین  16  -بان  دهید یراهبرد مؤسسه

 اهیدر کارنامه س گناه،ینفر از کارگران ب 0911به  کیقشر زحمتکش کارگر از جمله ترور کوردالنه نزد هیعل نیشمار منافق یب اتیجنا

 کند. یم یینماگروهک خود نیا

 نیمنتسب به منافق یهاشده، رسانه  یروز کارگر نامگذار رانیا میکه در تقو بهشتیارد 00شدن به  کیبان، با نزد دهیبه گزارش د 

 یادیطرفداران ز یتوده جامعه کارگر نیگونه وانمود کنند که هنوز هم در ب نیمناسبت در تالشند تا ا نیبا سوء استفاده از ا

شمار  یب اتیمانده از جنا یکنند که اسناد به جا یرا مطرح م رانیا یجامعه کارگر انیدر م تیمحبوب یادعا یدر حال نیفقمنادارند.

 ییگروهک خودنما نیا اهیدر کارنامه س گناهینفر از کارگران ب 0911به  کیقشر زحمتکش از جمله ترور کوردالنه نزد نیا هیآن ها عل

 کند. یم

منتسب به  یهاکارگر در رسانه  یبه مناسبت روز جهان نیمنافق یها و اخبار جعل هیانیب لیاست که س یاپیل پسا نیام یس یبرا

 هیانیب نیو بالعکس را نشان دهند، البته تعداد ا یاز جامعه کارگر نیمنافق تیآن ها قصد دارند حما یشده که همگ یجار نیمنافق

به  لیقابل شمارش نبوده و سال هاست که تبد گریکه د دهیسال گذشته به آنجا رس ۳1در طول  افتهی ارانتش یها و مطالب ساختگ

قشر  نیا هیبرعل یستیگروهک ترور نیا اتیجنا یاجمال یبه بررس میقصد دار شتریگزارش، ب نینگارش ا درعادت شده است.
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 نیا و اخبار منافقه هیانیب نیا اساسیب تیماه تا میداشتند بپرداز زین رانیا یانقالب اسالم یروزیدر پ ییزحمتکش که سهم به سزا

 .میروشن ساز شیاز پ شیرا ب

 یرا م ۵2 زییاما پا م،یاظهار نظر کن یکارگر یها به کارخانجات و تشکل نیورود منافق خیدر مورد تار مینتوان قیبه طور دق دیشا

نهاد  سیأسو ت نیهوادار منافق انیورود دانشجو قیرد که از طرک یمعرف نهیزم نیدر ا نیمنافق یها تیاوج فعال خیتوان به عنوان تار

 کشور انجام گرفت. عیبه اعتصاب کشاندن کارخانه ها و صنا هدفبا  یکارگر یجعل

ران فقط به دنبال کارگ"از قشر کارگر داشتند، معتقد بودند که  یماد یفیخود اساساً تعر یستیکه به واسطه مکتب مارکس نیمنافق

 پرداختند. یم یکارگران به طرح مسائل صنف انیدر م نش،یب نیو با ا "کندخواب و خورا

 نیو پاداش کارگران بود.منافق ژهیسود و ،یدیزمان پرداخت ع قاًیصورت گرفت که دق ۵2بهمن و آخر سال  99در  غاتیتبل نیا اوج

که  نیگرفت، ضمن ا یمعاند نظام صورت م نیمها در کارخانجات با مضا هیها و اعالمکه همراه با پخش تراکت  غاتیتبل نیدر ا

داده  بیگونه القاء کنند که انقالب آن ها را فر نیا یداشتند که به جامعه کارگر یکردند، سع یم نیانقالب توه یها تیبه شخص

 و در حال استثمار کارگران است.

به  یدگیرس فهیبا وظ ییها ادارات و سازمان زیل آن نح یوجود داشته و برا یمشکالت مربوط به کار و کارگر ایدر سراسر دن البته

 رانیانقالب ا یآن روزها طیشرا نیاند و همچن شده سیتأس یالملل نیب یو حت یها در سطح کشور مشکالت و حل اختالف نیا

 جابیرا ا یاقتصادمشکالت  یسر کی زیکردند، ن یحفظ استقالل کامل آن تالش م یآن برا رهبرانبود و  دهیکه تازه به ثمر رس

و بند  دیاز ق یآزاد ۵0بهمن  99" لیاز قب نیمنافق یها یاست؛ اما توجه به شعارساز یهر انقالب یعیکرد که از عوارض طب یم

دهد که راهکار ارائه شده  ینشان م "یاسالم یتوسط جمهور نشدن و استثمار کارگرا دهکشی بند به ۵2 بهمن 99 – یشاه ستم

که  بود یدر حال نیبوده است! و ا "نظام یبرانداز" یو اقتصاد یدر حوزه رفع مشکالت ماد یجامعه کارگر یق برانفا انیجر نیا

ده، ش میتقد ین جامعه کارگریخصوصاً از هم یشمار یب یآن شهدا یکه برا رانیا یانقالب اسالم یروزیسال از پ 9از  شیهنوز ب

 نگذشته بود.

 یروزیاست که قبل از پ نیگاه بدان توجه نکردند، ا چیکوردل ه نیبه آن اشاره شود و منافق رهگذر نیدر ا دیکه با یمهم نکته

غلط که درد  لیتحل نیاست با ا یو حتم کیشده و سقوطشان نزد دهیکش کیبار یکار به جا دندیها د ستیالیامپر یانقالب وقت

 یرویرحله اضافه کردند تا به اصطالح باعث فروکش نو کارگران را در چند م کارمنداناست، حقوق  یفقط ماد یجامعه کارگر

 و شور و شوق مردم شوند. یانقالب

 نیترفندها نشدند و تا آخر نیا فتهیبود، فر یاسالم ینظام جمهور یانقالب و برقرار یروزیمردم و کارگران چون خواستشان پ اما

ب آن شد سب ن،یضد انقالب منافق یها تیبا فعال یمعه کارگرموضوع در مواجهه جا نیماندند. هم یامام و انقالبشان باق یلحظه پا

و  دهیفقره آن توسط خود کارگران برچ 04 یال 0۳اجرا شده بود،  نیمختلف توسط منافق یکه در جاها یغاتیتبل شگاهینما 0۵که از 

 .دیاز نصب آن هم ممانعت به عمل آ یحت
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افراد و اماکن حساس و سرقت مدارک و  یی، کسب اطالعات و شناسادر کارخانجات نیشده توسط منافق یریگیاهداف پ گرید از

و  عیصنا کیتعداد پرسنل کارخانجات، مراکز حساس و استراتژ نیمنافق یها ییمهم بود. در شناسا یاموال کارخانه ها و اداره ها

 رانیا در نیاقدامات مسلحانه منافق شد که بالفاصله پس از آغاز یم یو ... جمع آور دیتول زانیساعات کار، م لیاز قب یاطالعات

ر صدام قرا اریدر اخت زیو عراق ن رانیاطالعات در خالل جنگ ا نیبعضاً ا یو ترور مورد استفاده قرار گرفت. حت یخرابکار یبرا

 بزرگ به او و ارتش تجاوزکارش به شمار آمد. یگرفت که کمک

ز منابع ا یکیالمال بود و به عنوان  تیکه در واقع پول مردم و ب زیات نانجام گرفته از ادارات و کارخانج یو جنس ینقد یهاسرقت

 ها،تیعالف نیا ریمس دردر کارخانجات و ادارات بود. نیمنافق یها تیفعال گریاز د زیآمد ن یبه حساب م نیمنافق یها نهیهز نیتأم

مشابهت  لیو ضد انقالب نام برد که به دل ستیارکساز عناصر م توانیکنند که م دایپ زین یخود همدستان یکردند برا یسع نیمنافق

 هبودند ک نیهمراه منافق زیسلطنت طلب ها ن یو حت برالهایل ست،یمارکس یگروه ها نیاز ا ریبودند غ نیدر اهداف، مورد توجه منافق

 کردند. یاتخاذ م یاسالم یجمهور هیعل یها و مواضع مشترک میدادند عمال تصم یکه در ظاهر م یمتفاوت یشعارها رغمیعل

اً در نهاد خصوص یاریبس یمقابله با آنها انرژ یبرا نیبودند ومنافق یاسالم یدر کارخانجات، انجمن ها نیسد مهم مقابل منافق اما

سات بزرگداشت جل لیکالس قرآن، تشک لیتشک لیاز قب ییهاتیرا که فعال یاسالم یانجمن ها نیکردند. منافق یصرف م یکارگر

در  یاسالم یاز خط امام و جمهور یو... داشتند را سنبل یآموزش نظام ،یکالس سواد آموز ،یندگرفتن به جهاد سازجنگ،  یشهدا

کردند و به اصطالح  یو خط امام حمله م یاسالم یبه جمهور یدانستند و در واقع با حمله کردن به انجمن اسالم یکارخانه م

 بردند. یسوال م ریخودشان کل نظام را ز

، خبر جاسوس رینظ ینیتحت عناو ،یاسالم یاز کارگران عضو انجمن ها ،ییارویرو یبرا یساز نهیو زم نهیرشد ک یور براط نیهم

 یردند ظاهرک یم یتمام سع یبکاریخود با فر غاتیدر تبل نیبود که خود منافق یدر حال نیبردند. ا یو ... نام م یو نور چشم نیچ

گذاشتن درس نهج البالغه و قرآن و  لیآنها از قب اکارانهیر یها تیتوان به فعال ین نمونه معنوا هاز خود نشان دهند و ب یاسالم

ن بردن آ گریو نمونه د رفتیپذ یصورت م نیمنافق یستیسازمان اشاره کرد که با وجود اعتقادات مارکس یاداره آن توسط اعضا

امام بردن کجا و  داریکه به د یبود، در حال یه جهاد سازندگب کردندعوت  ای یامام در قم با پوشش حزب الله داریکارگران به د

واعتصاب راه انداختن در کارخانه ها  یکجا وکم کار یدعوت به بردن به جهاد سازندگ ایخط امام کجا؟! و  یهدف شوم برانداز

 کجا؟!

ردند ک یمقاومت م نیمنافق یها در مقابل توطئه یهمواره به عنوان سد محکم یاسالم یگذشت که انجمن ها دیاز حق نبا البته

 .رندیو کشتار قرار گ انهیخرداد مورد حمله و تهاجم وحش ۳1شد تا بعد از  یلیموضوع دل نیو در واقع هم

 نیمنافق یپرونده نهاد جعل ،یجامعه کارگر یبرا نیمنافق اکاریر تیماه یو افشا 01در خرداد  نیبا حرکت مسلحانه منافق سرانجام

به بعد در  خیارت نیکه از ا یزی. البته چدیاز هم پاش یکارگران به کل انیدر م نیمنافق ییادعا گاهیپا نیشد و ا بسته شهیهم یبرا

به شمار  تیانسان هیعل نیمنافق اهیاز کارنامه س گرید یترور بود که برگ دیکارگر شه 0911و خاطره  ادیماند  یباق رانیذهن مردم ا

 .دیآ یم
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سر جامعه  دست از نیپاک نخواهد شد هم امروز باعث آن نشده که منافق رانیگاه از خاطره مردم ا چیکه ه نیمنافق اهیس نهیشیپ نیا

منتشر شده  ها و اخبار هیانیکشور سوء استفاده نکنند. ب یقشر زحمتکش و فعال در چرخه اقتصاد نیبردارند و از نام ا رانیا یکارگر

کارگران  انیدر م نیمنافق گاهیو پا یاز جامعه کارگر نیمنافق تیدارند حما یسع یمگدارد، ه زین یطوالن یا هکه سابق نیاز منافق

 وجود نداشته است. زیگاه ن چیه خیتار یکه نه تنها در حال حاضر وجود ندارد بلکه به گواه یگاهیرا نشان دهند. پا

ه وابست یها و رسانه ها تیدر سا رانیا یارگرها در جامعه ک یریها و درگ یلیاز اعتصابات، اغتشاشات، تعط یهر روزه اخبار درج

سوال  نیا یتکشور ندارد. و ح یو صنعت یاقتصاد یدر فضا یریتاث نیشده که کوچکتر لیتبد یعیو طب یعاد یبه امر نیبه منافق

 ییکوفاش ن،یافقمن یمورد ادعا یو نا آرام یریهمه درگ نیکند که با وجود ا یباشند را مطرح م آن یپاسخ گو دیبا نیرا که منافق

 زند، چرا و چگونه حاصل شده است؟!. یکه امروز حرف اول در منطقه را م رانیا یو صنعت یاقتصاد
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     0297 نیفرورد 19سه شنبه  - زدینجات مرکز  انجمن

 یدروازه ورود به دموکراسبدون شک  م،یدن ساز و مؤثر در رشد و توسعه جوامع بدانتم دهیپد کیرا به عنوان  یدموکراس اگر

 یتوانند ادعا یم یجوامع متمدن امروز تنها در زمان است. یمردم یبر آرا یانتخابات مبتن یبرگزار ،یو مردم ساالر

اجازه  قیکه همه افکار و سال ید، به طورداشته باش انیدر آن جر یقیحق یداشته باشند که انتخابات به معن یو دموکراس یآزاد

 باز و آرام داشته باشند. ییورود به آن در فضا

 ییداهایکاند یسیدوره شاهد نام نو نیدارد. خوشبختانه در ا یگام برم یمردم ساالر ریبزرگ، در مس یکشور در آستانه انتخابات اکنون

خاص  انیجر ایو  فیط کیدر انحصار  رانیباشد که انتخابات در اموضوع  نیا نیتواند مب یم نیو ا میمختلف هست یها فیاز ط

 .ستین

 نهیمز نیبوده و ا رگذاریجامعه و کشورشان تأث ندهیآن ها در آ یرسند که آرا یم یباور عموم نیبا شرکت در انتخابات به ا مردم

آن با  یقیحق یود لذا انتخابات به معناش یفراهم م ردیگ یم اریکه قدرت را در اخت یانیجر یاز سو شتریب یخدمت رسان یبرا

 !ودش یآن محقق م یمشارکت حداکثر

شور در ک یخود در سرنوشت خود و روند حرکت یریگ میباور برسند که با تصم نیکه همه افراد جامعه از عوام تا خواص به ا یزمان

 شوند. یحاضر م یرأ یصندوق ها یو در پاگذارند  یپا به عرصه انتخابات م یخواهند بود، با شور و حرارت خاص میسه ندهیآ

ته و از گذاش یرا از خود به جا یروشن و ملموس جیواضح و نتا یها امیپ شرو،یدر انتخابات گذشته و پ یپر شور و حداکثر شرکت

 دو عبارتند از: نیبرخوردار است و ا ییواال تیآن ها دو مورد از اهم نیب
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 یخواهند بود، با شور و حرارت خاص میسه ندهیکشور در آ یسرنوشت خود و روند حرکت یبرا یریگ میکه عامه مردم در تصم نیا -ا

 شوند. یحاضر م یرأ یصندوق ها یگذارند و در پا یپا به عرصه انتخابات م

 جازهخود در صحنه به کرات ثابت کرده اند که ا یونیلیگذاشتن حضور م شیو به نما شیبا شرکت گسترده خو رانیا میمردم فه -1

 کنند. یریگ میو تصم چندیسرنوشت آن ها نسخه بپ یبرا گانگانینخواهند داد ب

 در خصوص انتخابات اشاره شود . یفرقه منحوس رجو یها یبود تا به عربده کش نیالزمه ا یمقدمه نسبتاً طوالن نیا

 یزیدارند باز زخم کهنه آن ها که چ یو دمکراس یآزاد هیدانند و داع یم رانیملت ا میخانه به دوش که خود را ق یها یکول نیا

 یانتخابات و مشارکت  مردم در اساس میخواستار تحر  هیانیشود سر باز کرده و با صدور ب یاز چرک و عفونت از آن خارج نم ریغ

آسان  اریبس کار»انتخابات شرکت نکنند و در خانه خود بمانند:  نیخواهد که در ا یشده اند و از مردم عاجزانه م یگام دمکراس نیتر

راحت  و نیتر بزرگ نیدوران ا رییدر تغ دیدادن. مطمئن باش یجز رأبه دیرا انجام ده یانتخابات هر کار شیکه در روز نما نستیا

 «کاراست نیتر

واستار ذاشت و خگ شیبه نما یو خشونت طلب خود را به خوب هیچهره کر گریبار د شیخو هیانیبعد که فرقه در ب یبماند برا نیا البته

شده و هنوز  یشورش یو کانون ها بخش یآزادارتش به اصطالح  یها کانیها و ها، دسته  میت لیاغتشاش، هرج و مرج و تشک

 زنند. یم یگر یرا بر باد داده اند دم از اشرف و نظام دکه ناموس خو نیبا توجه به ا

 "مردم! تیو انتخابات آزاد بر اساس حق حاکم یآزاد"آمده است که:  رانیمردم ا یشده برا دهیچینسخه پ نیا 9بند  در

 از آن بوده؟ ریغ یزیکه مگر در انتخابات گذشته چ نجاستیسؤال ا حال

 یفراوان و برهم زدن محاسبات یها یباعث خلق شگفت شیمردم نبودند که با شرکت در انتخابات و انتخاب آزادانه خو نیمگر هم 

 شدند که همه انگشت به دهان ماندند؟

 !یشب باز مهیو خ شینما دیگو یحتماً م د؟یگذار یپس شما اسم آن را چه م ستیانتخاب آزاد ن نیاگرا 

   د؟یرا ندار یشب باز مهیو خ شینما نیا یشما جرأت اجرا چرا

 یهورجم ستایر نیرا هم نداشته باشد که ا نیجمهور خود خوانده بداند و جرأت ا سیقجر باشد که خود را رئ میمثل مر دیبا حتماً 

 شود؟ یآن چه م جهینت ندیبگذارد تا بب یخود به رأ یروهاین نیدر ب یرا حت ییکذا

 یو به خوب دیشما فدا و تباه کرده هراس دار یطانیش الیرا در راه ام ستشیکه همه هست و ن ییرویدو هزار ن یشما که از رأ 

 .دیماند و حوضش، لطفاً از انتخابات آزاد دم نزن یم یعلبه قول معروف  دیکه اگر آن ها را به حال خود واگذار دیدان یم
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     0297 نیفرورد 11  -نجات مرکز اراک  انجمن

نداریم، همه نگران حال شما  یسال است که از شما خبر چند  ! سالم

ماره بال این بودیم که شدن یمنتقل شده ا یکه به آلبان یهستند. از زمان

انه تا داشته باشیم، متأسف یاز شما به دست آوریم که با شما تماس یتلفن

به حال موفق نشده ایم. نگران شما هستیم به خصوص مادر که از نبود 

 دوست دارد یک بار هم که شده شما را ببیند.  یخورد! خیل یشما غصه م

که نه راه پیش دارد و نه راه پس و تا به حال  یکرده ا یل خودت را اسیر گروهکنم به چه دلیل چندین سا یچه فکرش را م هر

 هضم کردن آن برایم سخت است. یرسم یعن ینم یرا کشف کرده اید واقعاً به نتیجه ا یچه اهداف

ف به درب پادگان اشر شما ارسال کرده ایم، جهت اطالع شما چند بار با مادرمان به عراق سفر کردیم و یتا به حال چندین نامه برا 

ر نکن داشته باشیم، فک یکنار درب پادگان مستقر بودیم، موفق نشدیم با شما دیدار یدیدار با شما مراجعه کردیم، چند روز یبرا

 کنند.  یشما تالش خودشان را م یخانواده شما تا آزاد د،یکس و کارهست یشما ب

. در لباس میش ستیآزادیست در واقع ضد آزادیست! گرگ یکه مدع یگروهخوش کرده اید؟  زیشما در آن گروه دلتان را به چه چ

در  یو آن ها را از نگران نیدخانواده خود ارسال ک یبرا یو یا نامه ا یدادند تماس یبودند به شما اجازه م یواقعا اگر به دنبال آزاد

 بیاورید.

داشته باشیم، این اجازه را به شما نداند که با خانواده  یما دیدارمشکالت خودمان را به عراق رساندیم که با ش یاز همه مهمتر با کل 

. این گروه مخرب فقط به دنبال منافع خودش است چندین سال سر شما و امثال شما را شیره مالیدند، در دیداشته باش یخود دیدار

بودند که در حسرت  یر کردند، پدر و مادراناز خانواده ها را داغدا یزمین هستند، ما و کل یرو یآدم ها رترینواقع این ها ضد بش

 ه. نکرد یکه این گروه کرده هیچ گروه یمتأسفانه اکثر آن ها فوت کردند، جنایت یبردند ول یدیدن فرزندانشان به سر م

 یات دهنج و خودت را از این گروه یتصمیم بگیر یتوان یگیرم فقط با خودت فکر کن هنوز دیر نشده م یبیشتر از این وقتت را نم

                                                                                                     شما را در آغوش بگیریم. ی. ما همچنان منتظر شما هستیم که به زودیآزاد انتخاب کن یخودت یک زندگ یو برا

 
خواهرت مهین نجفی
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 چهارم قسمت –از کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط  یفراز

 یلیاسماع دیحجت س دیس نوشته

  

  مرکز نجات انجمن – یمحمد

 اعضاء در حضور جمع تحقیر

 یامتم یو عامل بازدارنده و کنترل یمجاهدین است به عنوان یک اصل کل یفرقه  یاعضا در حضور جمع که محور اصل ریتحق

 شود.  یآن آورده م از ینمونه ا ریشد. در ز یاعضا در تشکیالت مجاهدین به کار گرفته م

 ،یمربوط است که در شروع فاز نظام نیمجاهد التیتشک یو با سابقه  یمیقد یاز اعضا یافتخار یموضوع به مرحوم مهد نیا

 معروف شد.« فرمانده فتح اهلل»را به عهده داشت که بعدها به  رانیاز ا یخروج رجو اتیعمل یو فرمانده تیمسئول

خواهم وضعیت او در تشکیالت مجاهدین و آنچه که بر سرش  یمن م یث و حدیث زیاد است ولبح یافتخار یرابطه با مهد در

وسط که ت یکنم تا شاید تهدیدات یمجاهدین تحلیل و بررس یو اساساً حول موضوع تحقیر اعضا در فرقه  یآمد را به طور اجمال

 شوند.  فرقه ها متوجه جامعه و به ویژه نسل جوان ماست، بیشتر و بیشتر شناخته

)از  ییکو یا ایدئولوژ یسازمان به دالیل مختلف شخص یاز اعضا یرابطه با تحقیر اعضا توسط سازمان باید گفت هر چند خیل در

بودند، در جمع مورد  یبه ویژه در رابطه با طالق همسر( که خواهان جدای یانقالب ایدئولوژیک رجو یجمله قبول نکردن بند ها

بود که  یو پرسابقه مجاهدین، تنها کس یبا نام مستعار ناصر، از مسئولین قدیم یافتخار یمهد یآقا یولتحقیر قرار گرفته اند، 
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 یوبود که رج یتنها کس یافتخار یمهد یگرفت. به عبارت یقرار م یدیوانه وار شخص رجو یبیشتر از همه در معرض تحقیرها

ابل زرکش بود که در مق یسازمان بعد از کشته شدن عل یمقدی یعضااز ا یداشت؛ چرا که او تنها فرد یخاص یبا او کینه و دشمن

از قرارگاه اشرف را صادر نکرد.  یخروج و یهم در مقابل، هرگز اجازه  یکرد و رجو یتا آخر ایستادگ یرجو یانقالب ایدئولوژیک

درون و  یایدر اوج تنه یهم مهد اً و نهایت ترین کارها را به او سپرد ینیترین فرد در تشکیالت تبدیل کرد و پا ینیاو را به پا یرجو

 یه هاو شیو یاز وضعیت و یسرطان مبتال شده بود، جان سپرد. لذا شرح کم یبیرون خویش در همان قراگاه اشرف که به بیمار

 د.کمک کن یرجو یایدئولوژ یواقع یسابقه بود، شاید ما را در فهم بیشتر محتوا یتحقیر او که در تشکیالت مجاهدین ب

و قبل از انقالب ایدئولوژیک و در  0۳00را در سال  یشده بودم: اول بار و یشناختم. با او دوبار هم ستاد یرا از نزدیک م یمهد

مسئولیت این ستاد را به عهده داشت و بار دوم  یدیدیم که مدت کوتاه یمسئول خودم م یموضع مسئول ستاد اطالعات و به عبارت

مهجور و  و فرمانده فتح اهلل نبود. او یناصر به ارتش سوم منتقل شد. البته دیگر ناصر آن ناصر قبل طعمه بود که یبعد از بحث ها

ود که ب یکرد. او نماد کس یخمیده تحمل م یرا با کمر یمسعود و مریم رجو یبود که سالیان سال داشت تحقیرها یرنجور و کس

 گذاشت. ینمایش م کلمه به یواقع یرا به معنا یرجو یداشت عملکرد ایدئولوژ

از  یدر قرارگاه بدیع تعداد یرزم انفراد یهم به عنوان مرب یکه در قرارگاه بدیع بودم، مهد زمانی 01 – 00 یخالل سال ها در

هنوز به طور کامل در  یدارد ول یفهمیدم که او مشکل یم یداشت و به خوب یداد. او وضعیت به هم ریخته ا یبچه ها را آموزش م

یک نشست محدود در سطح مسئولین گذاشت که من هم  یبعد از آن در همان قرارگاه بدیع رجو وزت او نبودم. چند رجریان وضعی

حول تحقیر کردن  یتیز حمالت رجو یو لبه  یشد که باز هم محور اصل یرجو یسوژه  یشرکت داشتم. در این نشست مهد

هم که در آن نشست بودیم، ناخواسته بلند شده و از  اخودش کند. م یوژیکبود تا شاید او را وادار به تبعیت از انقالب ایدئول یمهد

 کردیم.   یانتقاد م یمهد

یالت شده در تشک یتبدیل به سمبل مقاومت علیه رهبر یو نه گفتن به رجو یبا توجه به سوابق درخشان مبارزات یافتخار یمهد

م گرفت، در مقابل او سر تعظی یفرقه و بر علیه او صورت م یز اعضاا یکه در جمع وسیع یدیوانه وار رجو یرغم تحقیرها یبود. عل

رقه ف ینسبت به یک همرزم، که جانش را هم نجات داده بود، شاید در تاریخ گروه ها یرجو یدشمنفرود نیاورد و این همه کینه و 

 سابقه باشد. یمعاصر ب یا
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طراح و فرمانده عملیات  یمجاهدین به حساب می آمد. و یرجسته زمان شاه و از مسئولین ب یاز زندانیان سیاس یافتخار یمهد

 یاز پایگاه یکم شکار ینظام یبا یک هواپیما 0۳01مرداد سال  0صدر از کشور در  یبه همراه ابوالحسن بن یخارج کردن رجو

 فرمانده فتح اهلل لقب داد. ااو ر یتهران بود به همین دلیل هم رجو

را در سطح  یشمار یب یمجدداً ازدواج ها یاز مردان و زنان در آن کشته شدند، رجو یکه تعداد زیاد از عملیات فروغ جاویدان بعد

 کرد. یمسئولین راه انداز

وبه خانم محب ،یمسئول ستاد اطالعات بود، به دستور رجو یکه مدت یافتخار یفروغ، مهد اتیبعد از عمل یتغییرات سازمانده در

 خود درآورد.  یشکیالت را به همسرت ی)آذر( از زنان باال یجمشید

کرد. همسر  یشروع به مخالفت با انقالب رجو یمهد ،یاجبار یو پا گرفتن طالق ها 0۳00شروع انقالب ایدئولوژیک در سال  با

طالق  یاز مهد یدرآمده بود، در جریان این انقالب و به دستور رجو یو یبود به همسر یکه مدت کوتاه یاو محبوبه جمشید

وجود  یرجو یانقالب در اغلب ستادها و ارتش ها یوارد آورد. مخالفت با بند ها یرا به مهد یکه خود این فشار مضاعفگرفت 

 یمختلف در تشکیالت فرقه ا یرغم تحمل فشارها یها هم عل یسازمان هم گردید و خیل یاز اعضا یخیل یداشت که باعث جدای

ابل ق یبه این سادگ یرجو یبرا یمهدمخالفت شخص  یو به خارج بروند. ولمجاهدین توانستند از تشکیالت فرقه خارج شده 

باشد  یتوانست به مراتب تأثیرگذارتر از همه کسان یبه شدت ترس و واهمه داشت؛ او م یو یها یاز افشاگر یقبول نبود و رجو

 هاآن  ید جدایش یتشکیالت داشتند و مدر  یسابقه کمتر ،یبقیه به نسبت مهد رایکه تا آن لحظه از تشکیالت جدا شده بودند. ز

 یرا به محاکمه م یرجو یاینچنین نبود و او داشت ایدئولوژ یدر مورد مهد یشان نسبت داد، ول یاز مسائل شخص یرا به خیل

 یراباشد ب یتا عبرت اوردیبه سر او ب ییشده در تشکیالت نگه دارد و بال یتصمیم گرفت که او را به هر ترتیب یکشید. لذا رجو

به  یشکل عریان تر 0۳01تقریباً از سال  یبه مهد یرجو یمهر یپروراندند. ب یرا در سر م التیاز تشک ییکه قصد جدا یکسان

 خود گرفت. 

 یهمسرش کند، نهایتاً تصمیم گرفت که مهد یرا مجبور به طالق اجبار ینتوانسته بود مهد یاز انقالب ایدئولوژیک که رجو بعد

 تر از یک رزمنده تازه وارد به تشکیالت با او داشته باشد. ینیپا یحت یرفتار را خلع رده کرده و

را در ارتش ها تحمل کند. او به شدت از تأثیر  یتوانست حضور مهد ینم یاز این قضایا او به ستاد اشرف منتقل شد. رجو بعد

به همه ابالغ شد که دیگر از گفتن فرمانده  در ستاد اشرف 01ترسید. در سال  یمجاهدین م یاعضا یبقیه  یرو یمهد یرفتارها

 را فقط برادر ناصر صدا کنند.  یکنند و و یخودار یفتح اهلل به مهد

 یبه عنوان مرب یرزم انفراد  یرا هم در قرارگاه اشرف و در  آموزش ها یرا در قرارگاه بدیع و مدت یمدت یکه گفتم مهد همچنان

ا شد صرفاً بابت این بود که او ر یهم که به او واگذار م یدر ارتش نداشت و هر کار یلیتبه کار گرفته شد. در واقع او هیچ مسئو

 مشغول نگه دارند. 
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ود. ب زولهیداشت. او کامالًا یم یرابطه ا ایصحبت کرده و  یبا و دیکس نبا چیکامل بود.ه یهمه با او قطع و در ایزوله  ارتباط

مع رغم این که در میان ج یهم او همچنان ایزوله بود و عل یدید. در ستاد تخصصمنتقل گر یبه ستاد تخصص یبعد از مدت یمهد

 همچنان تنها بود.  یبود، ول

 یخواست به هر نحو یم یخود کرد. رجو یرا سوژه  یبود که بار دیگر مسعود، مهد 0۳04حوض در سال  یجریان نشست ها در

حال شما که راه خروج مرا »گفت:  یدر پاسخ رجو ین کار نشد و مهداو هرگز موفق به ای یرا با خود همراه کند ول یشده مهد

بر  یمریدان رجو ،یبا گفتن این کلمات توسط مهد« مانم. یدر نزد مجاهدین م همانبستید پس من هم از این به بعد به عنوان م

داد. شرایط بسیار سخت و  یرا مآن ها  یتنها با سکوت جواب حرف ها یشوریدند و هرچه الیق خودشان بود، به او گفتند. و یو

و  یکه ساعت ها ادامه داشت، تعادل روح رقهف یاز مسئولین و سایر اعضا یبود. این همه فشار توسط جمع وسیع یطاقت فرسای

نداشت جز این که باز هم سکوت پیشه کند. به او انواع تهمت ها زده و  یزد و او کار یرا به شدت به هم م یافتخار یمهد یروان

 و ...  یتو پاسدار ،یتو مزدور رژیم هست ،یته شد که تو خائن و ضد انقالب هستگف

اشته بود بازگذ یبه مهد نیتوه یسازمان را هم برا یترین اعضا ینیبیشتر کند، دست پا یمهد یاین که فشار را رو یبرا مسعود

سازمان به  ینزد بقیه اعضا یو یبرا ییچ احترامقرار داده و تحقیرش کنند که دیگر ه یشتریتا بدین ترتیب او را تحت  فشار ب

 کردند، نماند. ییک مسئول نگاه م چشمکه او را به  ینیپا یویژه اعضا

امداد اشرف دادند  یدر نزدیک ینیکرد. بعد از این نشست ها به او قطعه زم یهمچنان مقاومت م یرغم این همه فشار، مهد یعل

 شود! یکه مشعول کاشت سبز

ید و سف یموها ،یرفته بود. الغر شدن مهد لیهم تحل یبه لحاظ جسم یناکاف یمستمر و مداوم و تغذیه  یفشارهابر اثر  یمهد

 یفکر م دید یرا م یآورد. بنابراین هرکس مهد یرا به درد م یایستادند دل هر انسان یتن او نم یکه از شدت الغر یلباس های

کشد.  یاز این بود که او بیش از اندازه سیگار م یحاک یو یسبیل ها یزردبود و  ییگارس یشده است. مهد رتریسال پ 91کرد 

 یه حال او ماز افراد که دلشان ب یدادند و برخ یمسئولین به خاطر این که او را بیشتر تحت فشار بگذارند به اندازه نیازش سیگار نم

 شدند مخفیانه به او سیگار برسانند. یسوخت، مجبور م

 یکرد و دستگاه رهبر یمبارزه م یرجو یدر چشم سران فرقه بود. او با ایدئولوژ یاهدین همچون خاردر تشکیالت مج یمهد

 شده است.   یسمبل مبارزه با رجو یدانست که و یم یفرقه هم به خوب

خصیت کرد تا ش یسوژه م یو تحقیر بیشتر و شکستن اراده اش، او را در هر نشست یخود به مهد ی نهینشان دادن ک یبرا یرجو

 .ضعیف و مسئله دار و کم شخصیت نشان بدهد یرا آدم یتشکیالت بیشتر خراب کرده و و نییافراد رده پا نیرا در ب یو یو چهره 

فرقه در آن حضور  یکرد و تقریباً همه اعضا یکه شخص مسعود آن را اداره م یجمع یاز نشست ها یهمین رابطه در یک در

 یها از بچه یتحقیر کند. در این نشست یک یژه قرار داد تا بار دیگر او را در چنین جمع بزرگرا سو یمهد ،یداشتند، مجدداً رجو
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 یم یینان و مواد غذا یبود، از صنف یدر زمان جنگ کویت که همه چیز جیره بند یگفت: مهد یستاد اشرف بلند شده و به رجو

 ای: ستی[ از دو حال خارج نیافتخار یکار ناصر ]مهد نیگفت: ا یکرد. رجو یم میکرد، قا یم یکه کشاورز ینیدزدید و در زم

ه نظرم کار را کرده است؛ ب نیا اب،یشود و نان کم مبارانبیفتد و ب یکه اتفاق نیاز ترس ا ایکرد و  یراه جمع م یفرار، توشه  یبرا

مضحکه و  باعث  که یرجو ی. بدین ترتیب صحبت ها کار را کرده است نیاز ترس بمباران و مردن ا [ یافتخار ی]مهد  ناصر

 کرد.  یفرقه شده بود، بیشتر و بیشتر او را تحقیر م یاعضا یخنده 

بود  یلقب یافت، فرصت دوباره ا« پرچم» یکه بعدها با عنوان نشست ها 0۳01در سال « طعمه» یبحث ها ینشست ها سلسله

تمام عیار از تشکیالت فرقه کند. در این میان ناصر هم  بخواهد از مخالفین خود نسق گرفته و آن ها را وادار به تمکین یکه رجو

 نصب نماند و باز هم بیشتر و بیشتر در جمع مورد اذیت و آزار و تحقیر قرار گرفت. یب یرجو یبود که از این انتقام گیر یجزء کسان

ت: در این نشست خطاب به ناصر گف یمحاکمه کشاندند. مریم رجو زیم ینشست ها بود که مسعود و مریم، ناصر را به پا نیدر ا باز

. ناصر ایران یبرو میفرست یتو را هم م هیو مثل بق یبرگرد رانیو بهتر است که به ا یندار یاطالعات چیسال است که ه 01تو 

 یه که طعم میترا به خارجه بفرست یخواه یگفت پس م یباره رجو کیشوم که  یبروم صد در صد اعدام م رانیگفت: اگر من ا

 . یشو یالبته تو سر طعمه م ؛یبشو رژیم

با  ینشست، رجو نیکرد. در ا یفرقه داشت، استفاده م یدر نزد اعضا یکه مهد یبردن احترام نیاز ب یبرا یاز هر فرصت مسعود

سر را هم یگفت: بعد از این قضایا به دستور من فالن یرا تحقیر کند. رجو ینیز مهد یدیگر یتمام خواست از زاویه  یفریب کار

ات این خواهرمان به من نامه نوشته و از مناسب یبعد از مدت یبکن. ول یاز این قرارگاه زندگ یا شهکردیم و گفتیم برو و در گو یمهد

اضر در بوده و ...  افراد ح میمخالف مر انیسال نیا یدر ط یکه ناصر افتخار نیمسائل و ا نیا انیبا ب یداشت ... رجو تیناصر شکا

یب مخالفت کرده است. بدین ترت یرجو کیدئولوژیاو شوند که چرا با انقالب ا مناصر شوراند تا همه خواهان اعدا هینشست را بر عل

ترین نفرات تا بقیه با دادن انواع فحش ها و ناسزاها و فریاد زدن ها بر سر ناصر او را بیش از پیش تحقیر کردند.  ینیجمع حاضر از پا

انداخته و تنها خدایش را شاهد و گواه این همه ظلم و  ینیبکند جز این که سرش را پا ینست کارتوا یدر این میان  ناصر هم نم

 بگیرد.  یرجو یجفا

 یباز هم نتوانست او را متقاعد و مقید به تبعیت از بندها یرجو ،یو یو تحقیر کردن ها یو روان یرغم این همه فشار روح یعل

 .دیمید بنمانا یآنچه که آن را انقالب ایدئولوژیک م

که به دوش  یداد. او در سطح قرارگاه و با یک گون یخود را از دست م یو روان یبه تدریج تعادل روح یاز این فشارها مهد بعد

رسید و اغلب  یاش هم نم یکرد. او دیگر به وضعیت ظاهر یم یخودش جمع آور یرا برا یگشت و وسایل یداشت، آشغال ها را م

ا خودش رفت ب یکه تنها بود، یا راه م یهنگام یحت یداشت. مهد یژولیده ا یبه هم ریخته بود. او قیافه  تن او کثیف و یلباس ها

 یخواست به مخالفین خودش بگوید هرکس یهم م یهم بود و رجو یرجو یزد. البته او مظهر مقاومت علیه ایدئولوژ یهم حرف م

 بود. واهدتر از این نخبیش یکه بخواهد با انقالب او مخالفت کند، سرنوشتش چیز
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در قرارگاه ما هم در زیر آفتاب سوزان  یتنها بود. و ینداشت و تنها یکار یرا هم همراه ما در ارتش سوم بود. او با کس یمدت ناصر

نامناسب او دل هر  یکثیف و وضعیت ظاهر یزد. لباس ها یبا خودش حرف م یمشغول بود. او در حین کشاورز یبه کشاورز

نشست و  یاز میز م یهم در گوشه ا یرا نداشت. او در سالن غذاخور یبا و یهمدرد أتجر یکس یآورد ول یدرد مرا به  یکس

 تنها بود. یخورد و در هر لحظه و در هر حال یغذا م

ین ده بود و باید اش یفرقه پشت کرده و مرتکب خیانت و گناه بزرگ یبود که به رهبر یترتیب، از نظر تشکیالت، ناصر کس بدین

شد. و سرانجام در بدترین شکل ممکن و به دلیل ابتال به  یمرگش، شکنجه و تحقیر م یو هر روز و ساعت و تا لحظه  یشکل

 در کام مرگ فرو رفت. یسرطان و باز هم در تنهای

از آن که  در خور تأمل است. آنان قبل یخود موضوع نیمجاهد یاعضا ریعامل مرگ و م نیباید گفت سرطان، به عنوان اول حال

 یماریب نیه اابتال ب لیاز دال یو جنس یروان ،یعصب یشوند. فشارها یدست و پنجه نرم کنند به کام آن فرستاده م یماریب نیبا ا

نها دهد. البته ناصر ت یم حیشان ترج یمرگ اعضاء را بر آزاد یرجو یمنته ست،ین دهیپوش نیدمجاه یبر رهبر تیواقع نیاست، ا

دچار شده است. باشد تا با گذشت زمان،  یمجاهدین به چنین سرنوشت یاست که در تشکیالت فرقه ا ینفر یک نمونه از صدها

 شود. تراو  بیش از پیش بر همگان آشکار یو انحرافات ایدئولوژیک یجنایات رجو
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 و خشم اعضا نیاز مک ک یرجو میدعوت مر

 

   0297 نیفرورد 16  -خانواده سحر  ادیبن

 یس هاو عک دهیرا حتماً د یسفر به آلبان یبرا نیجان مک ک یعنی ییکایاز سناتور رسوا و جنگ طلب آمر یرجو میدعوت مر خبر

ا درنده ب ییهمسو یبا چه افتخار یکه فرقه رجو دیداده شده بود را مشاهده کرده ا بیترت رانایکه به افتخار حضور او در ت یمراسم

 کشد. یم رانیا به رخ مردم ار یستیالیمپرجنگ افروز ا یجناح ها نیتر

فتخر بود. و به آن م ستادیملت ا نیدشمنان ا نیو عناد داد که در کنار سرسخت تر تیضد امیپ رانیشود به مردم ا ینم نیاز ا بهتر

غرب است  و کایاز جانب آمر رانیمردم ا هیورود به جنگ عل یها و حت میتحر دیکه خواهان تشد یرانیا ونیسیالبته از تنها گروه اپوز

 داشت.  نتظارا دینبا نیاز ا شیب

 لیقب نیاند که ا دهیرس یها به چه فضاحت نیا": دیگو یاز فرقه جدا شده است با تأسف و تأثر م یکه به تازگ یاز کسان یکی

 نهایا یکه به پا یاز عمر فیدهند. واقعاً دردآور است، خجالت دارد، ح یآورند و تازه پز هم م یکنند و م یها را دعوت م ییکایآمر

 "صرف شد.

کمتر  یبلسوم نسبت به نفرات ق کی ندیآ یم رونیبه بعد از فرقه ب نیکه از ا یاعالم کرده که به نفرات التیدر درون تشک سازمان

داد  یدالر م ۳۵1دالر در ماه است که سازمان از ابتدا  ۵11 ایساریشده توسط کم نییتع زانیماهانه خواهد پرداخت )م یحق پناهندگ

ه شد ادیدارد و تعداد جداشدگان ز یکرده که مشکالت مال انیطور ب نیدالر برساند( و علتش را ا 9۳1 دودخواهد آن را به ح یو م

 ندارد. یو بودجه کاف
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ر حق هزار دال صدیاز س شیب نیتواند به مک ک یکه چگونه است که سازمان م ندیگو یهم م التیدر داخل و خارج از تشک افراد

فرقه  نیا یعمر خود را به پا یسال ها نیکه بهتر یافراد یبدهد اما برا یدر آلبان حیخرج سفر، اقامت و تفر ا،یبه عالوه هدا العمل

 گذاشته اند پول ندارد.

 

 ییکایآمر نیدر کنار سناتور جان مک ک یرجو میمر

ه شدت ب یروهایدر برابر ن ییقدرت نما یعنیود را به مقصود خ ینه تنها فرقه رجو یرجو میدر کنار مر یدر آلبان نیمک ک حضور

عنوان  یکه حت یبه طور دهیگرد یدر آلبان التیداخل تشک ینرسانده بلکه موجب خشم و اعتراض اعضا ییمسئله دار و خواهان جدا

 را ندارند. یهمه خفت و خوار نیتحمل ا وتاب  نیاز ا شیب گریکرده اند د

 

 کایصف در مقابل پرچم آمرو برادران مجاهد خلق به  خواهران
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خواهد  یاست که تا به آخر در صحنه مبارزه و انقالب باق یستیالیضد امپر یرویبود تنها ن یمدع یکه بعد از انقالب اسالم یسازمان

 یدر تهران بود، حاال در کنار وحش ییکایآمر یها پلماتیبود که خواهان محاکمه و اعدام د نیا شیها یماند، و از جمله چپ رو

 کند. یو به آن مباهات م ستادهیا یستیالیعناصر امپر نیتر

حداقل در خصوص سازمان  یتئور نیرسد و ا یراست م یبه ماورا قاًیچپ دق یفرد از ماورا ای روین کیگفته اند که  شهیهم

 است. دهیخلق به اثبات رس نیمجاهد

 ییکایمستشار و بازرگان آمر 0را کشته است مربوط به ترور  ییکایآمر کی یرانیا کی خیکه در طول تار یگفت تنها زمان یم یفیظر

سوابق،  نیسازمان، با ا نیشود. اما جالب است که هم یخلق در دوران قبل از انقالب م نیبه دست سازمان مجاهد رانیدر داخل ا

و فشار  دیهدو ت میمورد تحر رانیاملت  یدفتر دارد ول ریکاخ سف یکیاست و در واشنگتن در نزد خورداربر کایآمر غیدر یب تیاز حما

 .رندیگ یقرار م کایآمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بستهدرب های خروج



 67شماره                 انجمن نجات                                                                                                                           

95 
 

 

 

 0297فروردین  21 - میتسن یخبرگزار

 نیک جان مک داریشده است. د لیتبد یشگیروزمره و هم یا دهیبه پد یوحش یها ستیاز ترور تیدر حما کایآمر یرسوا اقدامات

. واشنگتن با مقوله است نیدر ا کایشرارت آمر نیتر تازه ،یدر آلبان نیبا سرکرده منافق کایآمر یمسلح سنا یروهاین تهیکم سیرئ

ا همراه ب یآزاد دانیدر م یصراحتاً آرزو کرده که روز نیاقدام شده و مک ک نیمرتکب ا نیمنافق یآبرو یگروهک ب یایاح دیام

مرحله بهتر  نیبه ا یبا مرور یآرزو را به گور خواهند برد ول نیا نیو منافق نی. البته، مک کابندیحضور  گریکدیو در کنار  نیمنافق

آرزو را به گور برد کما  نیا زیساله بود و صدام ن 0 یلیجنگ تحم انیدر آغاز و پا نیهمان شعار صدام و منافق نیکه ا میابی یدرم

 .دندیخود نرس یهرگز به آرزو یاستقبال کردند ول یمنافق هم از مرگ خفت بار یها ستیکه هزاران تن از ترور نیا

را  رانیدر ا کایآمر یدهد که انتخاب اصل ینشان م یبه خوب نیمنافق یترامپ به سمت و سو یکایآشکار آمر شیگرا ن،یوجود ا با

آن است که واشنگتن تا چه اندازه به قهقرا  انگریر بام نیدهند. هم یم لیآبرو تشک یسوخته و ب یها ها و مهره ستیهمچنان ترور

 رانیبه ا یگردد تا بلکه به کمک آن ها راه نفوذ یم یستیترور یها گروه نیتر دیپل یایبه دنبال اح خیتار دانرفته و از درون زباله 

 کند. دایپ

 یگتن براواشن کرد. شیستا کایآمر یر نوکرو آن ها را به خاط دیتمج ینیو خبرچ یجاسوس اتیبه خاطر عمل نیاز منافق نیک مک

 یتیاچتر حم ریمقرر کرده و آن ها را همچنان در ز یبودجه اختصاص ن،یمنافق تیو حفظ موجود ینیو خبرچ یبودجه جاسوس نیتأم

 یاه روهگ ریداعش و سا القاعده، تیو هدا زیآموزش، تجه ل،یدر تشک کایاقدامات آمر ریاخود گرفته است. با در نظر گرفتن س

دان دور از چن ،یو بد نام تیآن همه جنا رغمیعل نیمنافق یبه سمت و سو کایآشکار آمر شیدر گوشه و کنار جهان، گرا یستیترور

 .ستیانتظار نبوده و ن
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انقالب  یها سال نیدر نخست کای. آمرستین کسانی ن،یمنافق ژهیها به و ستیاز نظر دور داشت که رفتار واشنگتن در قبال ترور دینبا

ا ه ستیکرد. سپس آن ها در فهرست ترور یم یمعرف یاسالم ینظام مقدس جمهور ویو آن ها را آلترنات تیها حما ستیاز ترور

 ین، برخواشنگت یها ییها و رسوا با آشکار شدن شکست یدر ظاهر از آن ها فاصله گرفت اما در مقطع کنون کایقرار گرفتند و آمر

 .در منطقه خاتمه دهند کایروزافزون آمر یها یبه ناکام دیرا به وجود آورند که شا یطیشرا ن،یمنافق یایاند با احدرصدد بر آمده 

و به خاک و  عراق یسرکوب کردها یبرا تکاریبا صدام جنا یشود بلکه در همدست یمربوط نم رانیفقط به ا نیمنافق اهیس پرونده

 یبرا ینیبرچو خ یرا مرتکب شدند. آن ها سپس با توسل به جاسوس اتیجنا نیشتریبدر عراق  «هیانتفاضه شعبان» دنیخون کش

 یمزدور به وطن و انتیخ متیبه ق یممکن و حت متیخود را به هر ق دیپل تیموجود کردند یمتخاصم سع یکشورها ریو سا کایآمر

 کیشوند که به خاطر  یو خائن محسوب م یستیترور یهم گروه رانیدر چشم دشمنان ملت ا یاجانب حفظ کنند لکن امروزه حت

و  یمقاومت در برابر تهاجمات خارج یبه ملت در اوج روزها انتیرا در معرض حراج قرار دهند. خ زیلقمه نان حاضرند همه چ

 است. نیصفحات کارنامه پرننگ و نکبت منافق نیتر اهیتجاوزات صدام، از س

را در  یزیتواند چ یداعش، القاعده و... م ن،یها اعم از منافق ستیترور یبر رو یذارگ هیموضع و سرما رییتصور نکند با تغ کایآمر

و اعتبار  تیثیح ماندهیها، باق ستیدهد. بلکه به عکس، اشتراک مواضع واشنگتن و ترور رییمنطقه به سود خود تغ یاسیصحنه س

 تسیترامپ و ترور یکایکه در ذهن زمامداران آمر نیهد داد. ابر باد خوا کسرهیباور در منطقه و جهان را  شعناصر خو زیو ن کایآمر

 یزیچ یهم به جز بد نام هیقض ینجایتا ا تکار،یجنا ستیترور یبا مشت یندارد چرا که در همدست یتیگذرد، چندان اهم یها چه م

در منطقه،  مسیترور انیحام ریساو  کاینخواهد شد. شکست خوار کننده آمر زین سپ نیمتحدانش نشده و از ا ریو سا کایآمر بینص

بار  کیو اصرار دارند که  ستندیها ن تیقادر به درک واقع سم،یترور انیافسوس که حام یبه آن ها آموخته ول یفراوان یها درس

 .ندیازمایب دانهیشانس خود را نوم گرید
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     0297 بهشتیارد 7 -خدابنده  میابراه

 یالتیدرون تشک یدر نشست ها یرجو میکه با من داشت مطرح نمود که مر میمستق ریغ یدر ارتباط یفرقه رجو یاز اعضا یکی

 "زرگانتقال ب"نمود به بحث  یبرگزار م یو فائق آمدن بر جو مسئله دار روین دیشد زشیکه به منظور ممانعت از ر یدر آلبان

 اند.خو یاسالم ینظام جمهور یبه سرنگون دنیمؤثر در رس یخلق و گام نیمجاهد نازمابزرگ در مبارزات س یو آن را تحول دیرس

. دیگرد لیاست که در اواخر تابستان گذشته تکم یسازمان از عراق به آلبان یروهاین ییجابجا "انتقال بزرگ"از  یرجو میمر منظور

خ ر رانیدر ا یرو قطعاً تحوالت جد شیانتخابات پ و سرخورده اش وعده داده است که در یبه شدت ناراض یروهایبه ن نیاو همچن

 استفاده نمود. یاحسن از آن در جهت سرنگون وتوان به نح یخواهد داد که م

ر به وجود آمده د یخلق کمک خواهد کرد تا با استفاده از فضا نیبه مجاهد "انتقال بزرگ" نیعنوان کرده است که ا یرجو میمر

 راه ها در برابر سازمان باز خواهد شد که در عراق امکان یلیخ بیترت نیکند و به ا دایدست پ یگبزر یمقطع انتخابات به فرصت ها

 وجه وجود نداشت.  چیآن به ه

قدر در برابر  نیچرا در گذشته ا "است:  نیتاکنون به آن داده نشده ا یکه در ذهن اعضا شکل گرفته و پاسخ قانع کننده ا یسؤال اما

ت خواست ملل متحد و دول رغمیو عل یفرقه رجو یها یکارشکن لیاومت صورت گرفته و چرا روند آن به دلمق "انتقال بزرگ" نیا

 "اورد؟یتحول شگرفت را به وجود ن ن،یچرا سازمان زودتر ا ست؟ا دهیسال به طول کش 4عراق 

مقاومت کرد  یبانبه آل یبرتینتقال از لا نیو همچن یبرتیتا توانست در برابر انتقال از اشرف به ل یکه مسعود رجو میهست انیجر در

 یحت "ه نقطهس روسیو"با عنوان  یانتقال بدهد. رجو نیو تن به ا دیایکوتاه ب یالملل نیب یمجبور شد در برابر فشارها تاً یتا نها
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از  یریجلوگ یبرا یرجو میکرد. حال جالب است که مر یدانست و با آن برخورد م یبه کشور ثالث را خطا م لفکر کردن به انتقا

 ست.نظام دانسته ا یسرنگون یدر حرکت سازمان برا میعظ یداده و آن را سرمنشأ تحول "انتقال بزرگ"به آن عنوان  روین زشیر

زند و  یموج م ن،یسابقه دارتر و مسئول یها فیط انیدر سراسر سازمان، خصوصاً در م یدیو ناام یکه مسئله دار نستیا تیواقع

 یست هاگرفته تا نش سمیترور یحام ییکایبا سناتور آمر داریاز د ،یتیموج نارضا نیفائق آمدن بر ا یبرا یرجو میتمام تالش مر

 حل نکرده است. یو مشکل دهینرس ییبه جا ،یجار اتیو عمل یالتیمطول تشک

دادن افراد در اشرف  ماندن در عراق و به کشتن یبرا یحرف ها پاسخ بدهد که آن همه پافشار نیقبل از همه ا دیبا یرجو میمر

 "ال بزرگانتق" نیوجه امکان ا چیبه ه ایبر اعضا وارد کرد به چه منظور بود و آ انیسال نیکه در ا یو آن همه رنج و سخت یبرتیو ل

به خورد اعضا  تیو موفق یروزیخود را به عنوان پ یها و شکست ها یناکام یها فراهم نبود و چرا سازمان تمام نیقبل از همه ا

 یهودگیخود را به ب یو عمر و زندگ رندیبگ لیرا تحو فیاراج نیا دیبا یتا ک یو گرفتار در فرقه رجو ریاس یاعضا نیدهد و ا یم

 سر کنند. یواه یها دیبگذرانند و با ام

 یود رجبود و خو رانیا یمسلح در مرزها یداشتن ارتش ون،یسیاپوز یگروه ها ریبر سا یفرقه رجو تیدانند که تنها مز یم همه

کامل از به  ییمخالفان نظام نخواهد داشت. جابجا انیدر م ییو بدون عراق جا یمل بخشیبارها گفته بود که بدون ارتش آزاد

سازمان نقطه قوت محسوب نشده و نخواهد شد چرا که  یبرا یطیشرا چیقطعاً در ه روپاا هیبه حاش "هنیجوار خاک م"اصطالح 

ه ها که گرو ریبا سا سهیهم در مقا یاسیدهد و به لحاظ س یم شیرا به شدت افزا روین زشیر ،کیجدا از هر بحث و فحص استراتژ

 قرار دارد. یتر نییپا اتببه مر تیآلوده نشده اند در موقع هنیبا دشمن متجاوز به خاک م یبه همکار

ابعاد  یرجو یستیدر فرقه ترور روین زشیو ر یتینارضا ،یکه مسئله دار نستیباشد، ا یمشهود م دهیمسلم است و از اخبار رس آنچه

سازمان نتوانسته مانع از آغاز روند  یباال نیمسئول گریو د یرجو میمذبوحانه مر یتالش ها یبه خود گرفته و تمام یتر عیوس

 . ددفرقه مخرب گر نیدر ا یفروپاش

 خدابنده میابراه
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 یبرمکوه یبه خانواده غالم نیانجمن نجات استان قزو تیتسل امیپ

 

     0297 بهشتیارد 0 - نینجات مرکز قزو انجمن

 راجعون هیو انا ال اناهلل

 ریاس ،یمکوهبر یغالم رضایعلکه فرزندش  یبرمکوه یغالم لیخل یکه پدر بزرگوار آقا میتألم و تأثر مطلع شد تیبا نها 

 منظور انجمن نیحق شتافت. به هم اریه درا وداع و ب یدارفان یباشد بعد از سال ها چشم انتظار یم یرجو یجو زهیست یفرقه 

آن مرحوم از درگاه خداوند متعال طلب  یعرض نموده و برا تیوارده را به خانواده محترمشان تسل بتیمص نیا نینجات استان قزو

 .دینما یمسألت م لیو اجر جز لیبازماندگان صبر جم ریسا یمغفرت و برا

 یفرزندش در آلبانقبل از مرگ به  یغالم لیدل نوشته خل نیآخر

 التیتشک نیاز سران ا ریپدر و مادر پ کیندارم سؤال ما به عنوان  یغالم رضایاز فرزندم عل یخبر 0۳00 خیاز تار ،یغالم لیخل من

دانم  یبود و م التیتشک نیدر خدمت ا یو دو سال به طور شبانه روز یفرزندم س د؟یکن یاست: چرا جگرگوشه ام را آزاد نم نیا

ما  د؟ینبرده ا تیاز انسان ییچرا شما بو دیا دهیکش ریذهن وجسمش را به زنج رنگ،یو ن لهیدروغ و ح باسال ها فرزندم را   نیدر ا

 د،یننکبت بارتان پخش ک یمایرا در س رشیبعد تصو ردیبم یکی دیحتما ً با م،یسهم دار مانیپدران و مادران هم از جگر گوشه ها

پدر و مادر  کیحداقل توقع  نیا م،ینیقبل از مرگمان فرزندم را بب گرید ربا کیحداقل  دیشا خشک شد که مایس نیچشمان ما به ا

بار اجازه مالقات با خانواده خود را داشت. شما  کی یحداقل سال طیشرا نیهم بود در سخت تر یباشد. اگر فرزندمان زندان یم ریپ

فن ساده را به آن تل کی ایاجازه نوشتن نامه  چراهستند پس  التیتشک نیخود در ا لینفرات با م دییگو یخود م غاتیدر تبل شهیهم

فرزندمان را  یکه دم آخر زندگ ستین ریحق ما پدر و مادران پ نیا ایآ د؟یچرا آن ها را از خانواده شان دور کرده ا د؟یده یها نم

شما  ییجزو آن خلق کذا ریما پدر و مادر پمگر  دیده یخلق سرم یدستمان باشد بعد شما شعار حقوق بشر و آزاد یو عصا مینیبب

 ..حق ماست. نیا میریو در آغوش بگ مینیبار قبل از مرگمان بب نیآخر یتا برا  میخواه یما فرزندمان را م میستین
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 "نیشده از منافق یداعش نسخه کپ"

 

 0297فروردین  19  -  انیقاسم یعل - میتسن یخبرگزار

 نیکم به قلب اروپا هم وارد شده است، باعث شده تا ا که حاال کم یافرا منطقه دیتهد کیامروز داعش به عنوان  یجهان شهرت

 شناخته شود. ایامروز دن یتیامن داتیتهد نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  ایدن یدر افکار عموم یستیگروه ترور

ورود  یبرا یزیرو برنامه  یهراساسالم  اتیبا ن ییکایاز اهداف آمر ییداعش ردپا یکه در پس پرده شهرت جهان میدان یچند م هر

آن به  نیمهمتر دیاست که شا یهم قابل بررس یگریاز وجوه د یشهرت جهان نیوجود دارد، اما ا انهیبه منطقه خاورم ینظام

 دامات است.اق نیتر ابازتاب هرچه گسترده  یرسانه برا یابزارها نیترمدرن  یریکارگ به ضاً یخشونت و ترور و ا هیرو یب یریکارگ

، اما شناسد یم یستیگروه ترور نیتر رحمیو ب نیتر کشور ما امروز داعش را به عنوان خشن یو حت ایدن یچند افکار عموم هر

 یخدر بر یمشابه عملکرد امروز داعش و حت ییها خشونت ریدرگ زین رانینه چندان دور ا یدهد که در گذشته ا ینشان م خیتار

 تر بوده است. انهیوحش اریموارد بس

در  دیرا صورت داده که شا یاتیجنا رانیدر ا شیدر حدود سه دهه پ نیمنافق یستیهمان گروهک ترور ایخلق  نیمجاهد سازمان

 امروز داعش فراتر رفته باشد. یموارد از حد و مرز رفتارها یبرخ

نقاط  نینافقسازمان م یفعل تیبه سوابق و وضع ینگاه شود و یمحسوب نم یستیدو گروه ترور نیتنها نقطه اشتراک ا نیا البته

 .میمقال قصد پرداختن به آن را دار نیکند که در ا یم انینما یرا با داعش امروز یشتریاشتراک ب

 یجمهور تیدهد، بلکه با توجه به موفق یرا به دست م رانیدر ا نیتر از سوابق منافقملموس  یبازخوان کینه تنها  سهیمقا نیا

 یلکردو عم یرفتار سهیمقا ،یستیگروه ترور نیعراق در مواجه با ا یو حت رانیدر برخورد با گروهک نفاق و تجربه ملت ا یسالما

قابله م یبرا ییاجرا یکرده و راهکارها جادیداعش و عقبه و اهداف آن را ا شتریبهتر و ب نییتب و ییدو گروه فرصت شناسا نیا

 ازد.س یم انیمؤثرتر با آن را نما
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کرد  یدسته بند یاتیو اقدامات عمل یفکر یدو دسته ساختارها دیرا با نیداعش و منافق یها مشابهت ابتدا

 دهد. یدو به دست م نیا قیو تطب سهیمقا یرا برا یاریبس یها که هر کدام مؤلفه

 

  یفکر یمشابهت در ساختارها 

ردد. هر گ یدو گروه باز م نیاز اسالم در ا یرویپ یبه ادعا یستیترور دو گروه نیا یفکر یساختارها سهیمؤلفه در مقا نیمهمتر

 غاتیکنند، اما ظواهر و تبل یرا به عنوان روش مبارزه اجرا م یستیمارکس یدر مقام مبارزه، آشکارا اعالم کردند که مش نیچند منافق

 یاز مذهب تسنن را ابراز م یرویپ یادعا زیه داعش نداشته و دارد؛ همانطور ک عیاز مذهب تش یرویپ یادعا زگروه نشان ا نیدر ا

 دارد.

 جادیو منحرف دانست که صرفاً بستر ا یاسالم التقاط کیاز  یو داعش را برند سن عهیتوان برند ش یرا م نیعبارت منافق کی در

 دو گروه فراهم کرده است. نیرا در ا کیدئولوژیساختار ا

را بر  یااند کنترل فرقه توانسته  یها و القائات ذهن غلط از اسالم و اضافه نمودن بدعت یشتبا ارائه بردا نیداعش و هم منافق هم

 خود اعمال کنند. یروهاین

 یتارهااما صرفاً ذکر چند نمونه از رف ست،یبحث ن نیدو گروه و تضاد آن ها با اسالم در حوصله ا نیا یدتیانحرافات عق نییتب اگرچه

 باشد. لیاسالم اص یها دو با آموزه نیا یتضاد رفتار انگریتواند ب یم نیداعش و منافقدر  یاکنترل ذهن فرقه 
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اند که از جمله خود اعمال کرده  یروهایرا بر ن یاکنترل فرقه  یها روش نیترخود همواره مهم  تیدر طول دوران فعال نیمنافق

 اجتماع اشاره کرد.و به دور از  زولهیا یدر فضا روهاین یتوان به محصورساز یم

از سه دهه از عمر  شیاوورسورواز فرانسه در طول ب گاهیاستقرار اعضا از جمله پادگان اشرف و پا یها سازمان در محل نیا یمقرها

 د.استفاده شون روهاین ونیزوالسیا یبرا یهمواره به عنوان ابزار یالتیها و مقررات تشک تیاند با محدودتوانسته  نیمنافق

تا  یمنابع خبر ریروزنامه و سا ون،یزیها اعم از تلو آزاد به رسانه یاز جمله عدم دسترس روهاین یگروهک برا نیا یها تیمحدود

از  ریغ یزیچ نتوانند روهایگروه بوده است تا ن نیدر ا یالتیتشک نیخانواده و بستگان از جمله قوان یارتباط آزاد با اعضا تیممنوع

 .نندیا بشنوند و ببر دگانسرکر یالقائات ذهن

ط نحو مشاهده شده که اعضا فق نیبه ا زیساواک ن یها انقالب در زندان یروزیاز پ شیپ یها در سال یحت نیمنافق یرفتارها نیا

ن ا امکاشدند ت یمنع م یزندان ونیانقالب گریاز ارتباط با د یاند و حتسازمان بوده  یها مجاز به خواندن مجالت، کتاب ها و نوشته

 .ردیدر آن ها شکل نگ التیاز تشک یریگ هیو زاو یذهن یتضادها جادیا

ه حکم ک ینید یدارد. آن ها با فتاوا یکیالکترون یدر استفاده از رسانه و ابزارها ییها تیخود محدود یاعضا یامروز برا زین داعش

 کنند. یخود ممنوع م یروهاین یاب را براکت یو حت یارتباط یرا هم دارند، استفاده آزاد از ابزارها یالتیدستورات تشک

از  ینمشاهده کرد، نمونه روش نیتوان تضاد آن را با احکام د یمطالعه از اسالم م نیتر ییمانند جهاد النکاح که با ابتدا ییرفتارها

 است. روهایدر کنترل ن وهیش نیهم

 یها روش یریکارگدر مرحله جذب و به  یمسلمان یادعادو گروه است که باز هم متأثر از  نیجذب ا یها وهیدوم در ش مؤلفه

فاده کرده افراد سوء است یهر دو گروه از احساسات مذهب گریکند. به عبارت د یعمل م رویکنترل و حفظ ن یبرا یذهن ونیپوالسیمان

 دهند. یقرار م ییکنند و سپس تحت مغزشو یجذب م بو مذه نیو آنان را به نام د

 نیاسالم است و ا یها دهند که جزو آرمان یم دیو آرمان خواه را نو یهر دو در مرحله جذب حکومت اسالم واقع نیو منافق داعش

 .دیهدف رس نیتوان به ا یمقاومت م ریاعضاء و گام نهادن در مس یکنند که با از خود گذشتگ یطور القا م

مرصاد که  اتیحضور در عمل یرا از دل اروپا برا شیاران و سمپادهااز هواد یبرخ 01بتواند در دهه  نیباعث شد که منافق وهیش نیا

تفاده از با اس یستیگروه ترور نیکه چطور ا مینیب یامروز م زیبود قانع کند، در مورد داعش ن یدسته جمع یخودکش کیدر واقع 

 آورد. یعراق م یها ابانیب جنگ به یکند و برا یافراد را از دل اروپا جذب م یاجتماع یاه همچون شبکه ییابزارها

 کی ییندارند؛ در واقع همانطور که جدا ییامکان جدا یبهانه و عذر چیبا ه التیبعد از ورود به تشک روهایاز ن کی چیآن که ه حال

ار گرفته ک هب روهایرفتار در مورد ن نیا زیشد، در داعش ن یمحسوب م یحذف و یکننده برا قانع یلیدل نیمنافق التیفرد از تشک

 شود. یم
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 یاتیدر اقدامات عمل مشابهت

ها و ترور یاتیآن ها در اقدامات عمل یگر یو وحش تیتوان در اوج سبع یدو گروه را م نیمشابهت ا نیتر شاخص دیو شا نیاول

 .برندیخشونت بهره م زانیم نیشتریخود از ب یاتیو داعش در اقدامات عمل نیمشاهده کرد. هر دو گروه منافق

ور مشه یمهندس اتیکه بعداً به عمل اتیعمل کیفقط در اشاره کرد  نیمنافق 01دهه  یتوان به ترورها ینمونه م یبرا

آتش  دختر سه ساله، کیزنده زنده سوزاندن  کردند. یکفاش را زنده زنده پوست کنده و سالخ کیشد سه پاسدار و 

 ساله در آغوش مادرش! 02 نبه نوجوا کیشل یمسافرانش و حت یاتوبوس با تمام کیزدن 

در  یکند. هر دو گروه حت یکشتن استفاده م یسوزاندن در قفس، زنده آتش زدن و... برا بیعج یها امروز از روش زین داعش

ر د نیتوان در صحنه مرصاد مشاهده کرد. منافق ینمونه آن را م کیاند که فقط منطبق بر هم عمل کرده  ناًیاقدامات ع یبرخ

رزمندگان مجروح و تحت درمان را در  یالملل نیو ب یعرف نیشده و مخالف با همه قوان کرمانشاهدر  یمارستانیمرصاد وارد ب انیجر

 عام کردند.قتل  مارستانیب اطیح

ه را ب یمزارع کشاورز یخود حت ریرا هدف قرار دهند و در مس یا دستور داشتند هر جنبنده اتیعمل نیا انیسازمان در جر یاعضا

ع، به مزار یو عراق حت هیپرداخت و در سور نیحمله به موصل به قتل عام مجروح انیدر جر زی. حال آن که داعش ندندیآتش کش

 .نکردهم رحم  یخیتار یدرختان و بناها

 و روش یمترور مردم کوچه و بازار در انظار عمو لیاز قب یدهد که هدف از اقدامات ینشان م یبه خوب 01در دهه  نیمنافق یبررس

از  تیبوده است تا مردم به واسطه ترس از کشته شدن، دست از حما یرعب و وحشت عموم جادیا لیخشن کشتن فقط به دل یها

 انقالب بردارند.

 یستیترور مجاهد هر اقدام هینشر یعنیخود  یرسم هیو نشر هیدر همان دوره با استفاده از اعالم نیکه منافق مینیب یم لیدل نیهم به

 آن در جامعه داشتند. یغیگسترده از ابعاد تبل یریگ در بهره یدادند و سع یم ید را پوشش خبرخو

د و با کن یو پر تعداد استفاده م عیسر یعام هاکشتن و قتل یخشن برا یها رعب و وحشت از روش جادیا یبرا قاً یدق زین داعش

 مهلک دارد. اریبس ییاقدامات خود و بازتاب گسترده آن ها در نمادر پوشش  یسع یارسانه  زاتیتجه نیروزتراستفاده از به 

در  یبردار لمیف یها نیدورب حات،یبه اندازه تعداد تسل باًیشود که تقر یداعش مشاهده م یستیاقدامات ترور یدر صحنه برخ امروز

که  بیتتر نیشده است. به ا دهیها در عراق داز بازتاب اقداماتش بار زیثبت حادثه حاضر هستند. بهره داعش ن یمختلف برا ینماها

 نهیهز نیگونه مقاومت و با کمتر چیشده، بدون ه جادیگروه ا نیکه در دل مردم از ا یرا به واسطه ترس وستاهااز شهرها و ر یاریبس

 اند.تصرف کرده 
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 نیأمت یدر هر برهه از زمان برا نی. منافقمشاهده کرد یمنابع مال نیتأم یها در روش توانیدو گروه را م نیرفتار مشترک ا گرید

به  پول یاز انقالب که با سرقت از بانک و صراف شیپ یها تیگروه چه در فعال نیاند. اخود دست به سرقت و غارت زده  یمال

انقالب دخل او را  دار طرفدار اند بعد از قتل هر مغازه داشته فهیترور وظ یاتیعمل یکه واحدها انقالبآورد و چه بعد از  یدست م

 سرقت کنند.

لت عراق به م یها دالر از منابع نفت ونیلیکه م یکرد، به طور دایکشور ادامه پ نیا یرفتار بعدها در عراق با سرقت منابع نفت نیا

عراق در  یها مانند سرقت پول نقد از بانک ییها خود را از راه یمال نیامروز تأم زیشد. داعش ن زیگروه وار نیا یها حساب

 کند. یم نینفت ملت عراق تأم وشتصرف شده و فر یشهرها

ورد و داعش هر دو م نی. منافقدهد یقرار م اریرا در اخت یمشابه جینتا زین یاسیدو گروه در حوزه س نیا سهیمقا

ا در ه نیا یدو شود که هر یم یاز آنجا ناش زیمسئله ن نیهستند و ا کایو به خصوص آمر یغرب یاستکبار یکشورها تیحما

 شوند. یم فیتعر طقهدر من کایمتحده آمر االتینرم ا یچارچوب استراتژ

است.  و داعش نیمنافق یها ستیغرب از ترور تیسه مؤلفه حما یحاتیتسل زیو تجه یو گردش مال نیتأم ،یو فرمانده تیریمد

 یمواجهه با افکار عموم لیو هم به دل یمال یها نهیهز لیتحم لیدر منطقه را هم به دل یامکان حضور نظام گریها که د ییکایآمر

ه تماماً در دو گرو نیاست که رفتار ا لیدل نیکند. به هم یاستفاده م یابتین یها به عنوان ارتش یستیترور یها ندارند، از گروه

 شود. یم فیدر منطقه تعر کایپازل منافع آمر

اشتباه  کیاز آسمان )که بعداً به عنوان  ینظام زاتیتوان ارسال چند باره تجه یا مها از داعش ر ییکایآمر میمستق تیحما قیمصاد

 ینارهایدر سم نیبا منافق ییکایبازنشسته آمر استمدارانینام برد. از آن سو ارتباط تنگاتنگ س یاطالعات یها شد!( و کمک هیتوج

 است. یستیگروه ترور نیاز ا کایآمر تیمصداق حما زینگروه در اروپا  نیا

 گرید یانمونه  یاما برا ست،یمقال ن نیدارد و در حوصله ا یدو گروه موارد فراوان نیاز ا کایآمر تیحما قیمستدات و مصاد البته

 اشاره کرد. زیدر منطقه از دو ن کایآمر عیمط یمشترک کشورها یها تیتوان به حما یم

 د،یه تولرا در منطق یستیترور یها اش گروه یامنافع منطقه  یاستااست که خود در ر یکشورها عربستان سعود نیا نیتر شاخص

 کامالً مشهود است. زیو داعش ن نیعربستان در مورد منافق یتیکند. رفتار پدرانه و حما یم تیو حما زیتجه

 لیوه وجود دارد که به دلدو گر نیدر قبال ا زین ییها و حد و مرزها تیمحدود کا،یآمر یگفته شده از سو یها تیوجود همه حما با

غرب  یخط قرمزها نیتر از شاخص یکیها در وجوه مختلف مشترک هستند.  تیمحدود نیغرب به هر دو آن ها، ا کسانینگاه 

 است. یغرب یکشورها ییایدو به محدوده جغراف نیا یورود اعضا تیمنوعم یستیدو گروه ترور نیدر مورد ا

سئله در مورد م نیکه ا نیکما ا اندازند،یخود را به خطر ب تیها امن ستیترور رشیبا پذ ستندیاضر نح کایهر حال نه اروپا و نه آمر به

 غرب شده است. ریداعش امروز دامنگ
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ن ها، همچنان آ ستیترور یاعضا رشیاز پذ یغرب ریپناهنده پذ یبهانه کشورها لیرغم اخراج از عراق تاکنون به دل یعل زین نیمنافق

در کمپ  آن هم یسازمان ملل اجازه حضور در کشور آلبان یزنیاند با را فقط توانسته تیبرند و در نها یسر م به یفیدر بالتکل

 .ابندیرا ب یپناهندگ

بود و همانطور که در ابتدا اشاره شد، به  نیداعش و منافق یها ها در مشابهتمؤلفه نیتر از مهم یبدان اشاره شد، فقط بخش آنچه

 یمشابه در مقام مقابله با آن ها قرار گرفت. تجربه جمهور یها توان به روش یها م تیدو در کارکردها و مأمور نیواسطه تشابه ا

 یروهاین ،یستیگروه ترور نیعامل توانمند در برخورد با ا نیترنشان داد که مهم  نیبا عوامل منافق 01دهه  یها یریدر درگ یاسالم

 هستند. یمردم

 زین و خصوصاً عراق هیبا مسئله داعش از جمله سور ریدرگ یقابل مشاهده است. در کشورها یبه راحت زیر عراق نمسئله امروز د نیا

 یم نیو قرا لیموضوع با ذکر دال نیکرد و ا افتیدر یوارد عرصه شدند، داعش ضربات مهلک یمردم یروهایکه ن یدرست از زمان

 گردد. یداعش معرف یستیگروه ترورمقابله با  یبرا رراهکا نیتواند به عنوان بهتر
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 صالیاز سر است یو واکنش یدر آلبان یرجو میشدن مر ریگ نیزم

 

   0297 بهشتیارد 6  -خانواده سحر  ادیبن

عاالن ف یخانواده سحر، همراه با فشارها ادیبعالوه فعال شدن مجدد بن ،یدر درون فرقه رجو یتینارضا یریاوج گ ر،یاخ یماه ها یط

خلق  نیرساند که سازمان مجاهد ییاز سر جداشدگان، باالخره کار را به جا یکوتاه کردن دست فرقه رجو یبرا ایساریا بر کمدر اروپ

از  یتعداد هیعجوالنه عل یو جوساز یانه و خود افشاگرانه واکنش نشان داد و تالش نمود تا با اتهام زنیکامالً ناش یبه صورت

را به  ایساریاز جداشدگان به کم یتعداد تیو شکا ردیکه خواهان جداشدن هستند زهر چشم بگ یجداشدگان، از مسئله داران داخل

 .دینما یزعم خود خنث

 ییجدا یو درخواست برا یتینارضا ندهیدرج نمود تالش کرد تا بر موج فزا شیها تیاز سا یکیدر  یخلق در مطلب نیمجاهد سازمان

غلبه نموده و به اصطالح  ایساریحقه خود در برابر فرقه و کم حقوقاحقاق  یبرا فعال شدن جداشدگان نیدر درون فرقه و همچن

 مصادره کند. رانیا میو طبق معمول رژ رونیرا به ب یبحران رو به گسترش درون

 مینظت ایساریسه نفر از جداشدگان به کم تیاشاره داشته و در واکنش به شکا زیسحر ن تیبه سا ماً یبه مطلب مربوطه که مستق نکیل

 آورده شده است. ریشده در ز

https://www.mojahedin.org/news/197420 

کرده تا  تالش یستیترور یگروه ها یحام ییکایآمر ندهیشده به چند نما کتهید یبا توسل به نامه ها یمطلب فرقه رجو نیا در

را  یو مسئله دار یتیهر گونه ابراز نارضا هلیوس نینموده و به ا یمعرف رانیرا عامالن وزارت اطالعات ا انیجداشدگان و ناراض

وجهات ت یگریسال بوده و هست که با جار و جنجال و با هوچ انیسال یط یفرقه رجو یشگرد کهنه و نخ نما نی. ادیسرکوب نما

 منتقل کند. رونیرا از درون به ب



 67شماره                 انجمن نجات                                                                                                                           

117 
 

 

ار خود از جداشدگان را با فش ضیو غ دیاهد رسخو یشده در آلبان ریگ نیزم یرجو میواضح بود که باالخره کارد به استخوان مر پر

شدگان در . فعال شدن جداختیخواهد ر رونیقرار دارند ب یشتیمع یکه در غربت در تنگنا یکسان دنیدو نفر و خر یکیگذاشتن بر 

 یر فرقه رجوب شیپاز  شیکند عرصه را ب یم یرا باز یکارت فرقه رجو یکه عمالً در آلبان ایساریاروپا و تحت فشار قرار گرفتن کم

 شده است. یواکنش نابخردانه ا نیموجب چن تاًیتنگ نموده که نها

 یهاد یمبه اسا یشده، به سه نفر از جداشدگان در آلبان یاز قبل طراح یبر اساس نقشه ا ،یکه عناصر فرقه رجو نستیا تیواقع

در  رانیکه با خانواده خود در ا نیا لیالم نمود به دلاع بهشتیارد ۳ کشنبهیدر روز  یمیو سرفراز رح ،یغالمرضا شکر ،یخان یثان

 ایساریکم یه جاب یقانون ریآنان را که به صورت غ یشود، حق پناهندگ یم یتلق دولت ایرانارتباط با  یبه معن نیارتباط هستند و ا

به  یآنان را نوشتن مطالب یمجدد پرداخت حقوق پناهندگ ی. فرقه شرط برقراردینما یشود قطع م یپرداخت م یتوسط فرقه رجو

 کند قرار داد. یم کتهیکه فرقه د یصورت

 یبه مقر اصل ایساریمک هیکردند و سپس به توص تیو طرح شکا فیرفته و ماجرا را تعر رانایدر ت ایساریسه نفر روز بعد به دفتر کم نیا

آورده شده  "بر جداشدگان یتمر فرقه رجواعمال فشار مس"سحر با عنوان  تیخلق مراجعه نمودند که گزارش آن در سا نیمجاهد

 است.

 :  استیهمه قضا یایآمده که خود گو ریبه مطلب مربوطه در ز نکیل

http://www.saharngo.com/fa/story/4216   

عقب  یفرقه رجو داتیدر برابر تهد ا،یساریکم تیشدن از حما دیو ناام یسه نفر از سر ناچار نیا انیاز م یمیسرفراز رح یآقا ظاهراً 

شده نوشته  کتهید یهمانطور که توسط سران فرقه رجو گریدو نفر د هیعل ینموده و مطالب نیکرده و به خواست آنان تمک ینینش

سحر  تیسا یبرا یاز جداشدگان در آلبان یادیواقعه تعداد ز نیاثر گردد. بعد از ا یب ایساریت آنان به کمیاست تا به زعم فرقه، شکا

 ابراز نمودند.   یخود فروختگ نیر و خشم خود را از اداده و انزجا امیپ

 قابل درک است. اگر هر کس خود یتا حدود میما که به اوضاع و احوال واقف هست یبرا یمیسرفراز رح یآقا دهیچیپ طیشرا البته

به  یوعبه ن دیگذارد، شادر تنگنا و تحت فشار قرار دارند و دستشان از همه جا کوتاه است ب بیکه در کشور غر یکسان یرا به جا

 .ندیمقاومت نما داتیتهد نیکرده و در برابر ا لآنان حق بدهد که نتوانند تحم

 ینبست بلکه انزجار عموم یترفند طرف نیشد و نه تنها از ا لیبه ضد خود تبد یاقدام فرقه رجو نیکه هم نستیا تیواقع اما

 از هواداران سازمان در اروپا نسبت یاریکه بس میدار یگزارشات ی. حتختیبرانگ شیاز پ شیجداشدگان و فعاالن و خانواده ها را ب

و  یطالح انقالبسازمان به اص کی دینموده و علناً ابراز داشته اند که تا کجا با یزاریابراز تنفر و ب یفرقه رجو فیتشبثات کث نیبه ا

سازمان  نیا یبزند که عمر خود را به پا یکسان هیلع ییترفندها نیذلت و انحطاط افتاده باشد که دست به چن ضیبه حض یمردم

 گذاشته اند.
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 یاهیحل نخواهد کرد. زمستان خواهد رفت و روس یرجو یشمار مشکالت فرقه در حال فروپاش یاز ب یاقدامات مشکل نگونهیا ناً یقی

 یفرقه م نیا یسازمان تن به خواسته ها داتیکه امروز در برابر فشارها و تهد یکسانبه ذغال خواهد ماند. 

نه چندان دور که اوضاع  یحفظ خواهند کرد و زمان نهیفرقه را در س نیخود از سران ا نهیدهند قطعاً خشم و ک

 .ختیخواهند ر رونیدگرگون شود آن را ب

ورت صبا سوابق دو تا سه دهه به  یچگونه است که هر کس حت یراست"از جداشدگان در هلند آمده است:  یخانم امیضمن در پ در

 ای. ستیشود؟ از دو حالت خارج ن یخلق، به محض جداشدن به مزدور دست اول بدل م نیتمام وقت در درون سازمان مجاهد

 "را فرا گرفته اند. یافراد در داخل مناسبات، درس مزدور نیا ای دیگو یسازمان دروغ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر فرقه رجو ریاس یمحمد زارع زاده بغداد آبادبه پسرش   صومه دهقانخانم مع نامه

     0297 بهشتیارد 17سه شنبه  - زدینجات مرکز  انجمن

 ؟یخودت را بده ریکه جواب سالم مادر پ دهیوقت آن نرس ایجان آ محمد - زمعزی محمد سالم –پسرم  سالم

 توست؟ دنیفقط د میعمرم تنها آرزو یروزها نیمن در واپس یدان یم ایآ

 ادیباشد ز یاز تو م یغامیپ دنیرس ایو  ییصدا دنیشن دشیخود، تنها ام ییدر تنها نکیکه تو را بزرگ کرده و ا یخواسته و خواهش مادر ایآ
 تو پشت سر گذاشته ام؟ یرا در غم فراق و دور ییچه روزها یدانست یکاش م یا  است؟

خواهم تو را  یکشم؟ نم یمن چه م یبود تا بفهم یدر وجودت م یاحساس مادر یو ذره ا یکاش کم م؟یگو یچه م یدیفهم یکاش م یا
تو را به گور  دنیدهد اما تو هم اجازه نده من به سرنوشت پدرت که حسرت د یاجازه نم یخاطر کنم چون من مادرم و احساس مادر دهیرنج

 برد دچار شوم.

شده همه خواهرانت  یخال گرید ینه؟ اما آن خانه که تو در آن بزرگ شد ای یدار ادینت به از خانواده و خواهرا یزیدانم چ ینم زم؛یعز محمد
 دارند. یخوب یهم زندگ یخود رفته اند که الحمدهلل همگ یبه دنبال زندگ

ه من هم ب یکم دینامه به دستت رس نیجان اگر ا محمد !یام باش یناتوان یدستم در روزها یبه تو بود که عصا دمیچشم ام شهیمن هم اما
 .فکر کن

 معصومه دهقان -چشم انتظارت  شهیمادر هم 
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 "نینو یرده دارب نوعی –و مخرب  یستیترور یفرقه ها"از کتاب  ییفرازها

 صدر( ی)نوشته دکتر مسعود بن

 

  11/11/97 -نجات مرکز  انجمن

 سوم:  قسمت

 رنگ؟یو ن ایر ایحقوق بشر و  ،یدموکراس ،یآزاد

 هستند؛ چرا که یمعن یهمه ب ،یحقوق بشر، برابر ،یدموکراس ،یچون آزاد ییها مخرب، ارزش یها فرقه دیو سف اهیس یایدن در

شده است.  غیفرقه در انیحام یآن هاست از اعضا و حت یافراد و حقوق فرد یفرد تیها که احترام به شخصو اساس آن  هیپا

 یو گاه ن؟یدر زم که رهبران فرقه در آسمان هستند و اعضا یتواند داشته باشد، وقت یم ییمخرب چه معنا ی فرقه کیدر  یبرابر

اعضا به لحاظ  د،ید میطور که بعداً خواههمان  یو حت گرید یاعضا از جوهر هستند و یگرید شود که رهبران از جوهره یگفته م

 شوند؟  یمرده محسوب م یاجتماع

بردگان عصر باستان از آن ها برخوردار بودند، چه  یاند که حتمحروم گشته  یکه اعضا در آن از حقوق یو حقوق بشر در تشکل حق

زن  نیافراد، ب نیب یاست، برابر یبه رهبر یو میتسل زانیم یگرینفر بر د کی یبرتر رایکه مع یتواند داشته باشد؟ وقت یم ییمعنا

فرقه هستند، بلکه در فکر و اعتقادات،  میمخرب، اعضا نه تنها در عمل تسل یها . در فرقهداشته باشد اندتو یم یو مرد چه مفهوم

 شوند.  رایپذ یافرقه  تیبه دست آوردن شخص ید را براخو یفرد تیشخص ینابود دیو با رندیاس زیدر قلب و احساسات خود ن
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ک سؤال و ش چیمطلق بدون ه یکه اطاعت مطلق و وفادار یتواند داشته باشد، زمان یم ییمخرب چه معنا فرقه کیدر  یدموکراس

 یمامتاست، چرا که  چیاست و آن ه زیچ کیسؤاالت تنها  نیاست؟ پاسخ به تمام ا التیدر تشک یقانون جار ،یاز رهبر دیو ترد

آن ها واژگون شده و عکس  یلغو یمعن یتنها وجود ندارند بلکه حت همخرب ن یفرقه کیها در ارزش  نیا

 . "است یبالهت توانمند"و  "است یبردگ یآزاد" دیگو یم 0204که جورج اورول در کتاب  یی، جادهند یم یخود را معن

، هستند یاسیس تیو حما یحقوق بشر یهاسازمان  تیغرب به دنبال جذب حما امروز که در نیاست که مجاهد یعیطب البته

کالم خود  هیغرب پسند را تک یخود را فراموش کرده و شعارها یلیو ضد اسرائ ییکایضد آمر ،یستیالیگذشته ضد امپر یشعارها

سته وادار فرانسه، دسته د سیسط پلتو یرجو میمر یریبه خاطر چند روز دستگ ،فرقه یمغز یاعضا تحت شستشو یکنند، اما وقت

ر تواند داشته باشد، مگ ینم یو مفهوم یمعن چیشعارها ه نیکشند، ا یشده و چند نفر خود را در مألعام به آتش م یبه خود سوز

 . بیخدعه و فر رنگ،یو ن لهیح

احترام و  ،یفرد تیخود، هو یخود از جمله تمام حقوق فرد زیاست که همه چ یکس "خوب"عضو  کی ،یافراط یها فرقه در

که هنوز بخش  یمخرب کسان یها احساسات و عواطف خود را به فرقه و رهبر فرقه داده باشد. در فرقه یاعتماد به نفس و حت

شوند و اگر سؤال و  یو ... ملقب م "بورژوا"، "نیخود محور ب"، "خودخواه"چون  یاباند به القخود را حفظ کرده تیاز شخص ییها

باز سر"، "مزدور و جاسوس دشمن"همچون  یگریخود را طالب شوند، به سرعت به القاب د هیاز حقوق اول یکنند، اگر قدر یشک

 یباشند، کسان واناتیباالتر از ح یقدر دیو شا رقهف یمادون اعضا ستندیکه عضو فرقه ن یشوند. کسان یملقب م "خائن"، و "طانیش

شوند،  یباالتر از آنان محسوب م یکه اعضا که به مراتب در مراحل تکامل یو تازه وقت شندیوخ یوانیغرائز ح ریهستند که هنوز اس

 توانند طلب کنند؟  یرا م یچه حق یمردم عاد چارهیرا دارا باشند، ب یحق چیتوانند ه ینم

 یها صحبت لغات و ارزش نیخود در خصوص ا اتیمخرب در ادب یها که فرقه ستین یبه آن معن نیها، ا حرف نیاز تمام ا بعد

ها،  یدر جامعه در خصوص آزاد یزنند و از هر کمبود یارزش ها دم م نیاز ا گریاز هر گروه د شیکنند. به عکس آنان ب ینم

 موارد و به خصوص در مورد نیموجود در جامعه در ا یهاآن ها ضعف . رندیبگ دیکه عضو جد ندکن یاستفاده م یو دموکراس یبرابر

و  یو جلب کمک مال یریگخود جهت عضو یغاتیرا تا آنجا که بتوانند بزرگ کرده و آن ها را شعار و پرچم تبل یوع استثمارهر ن

 ... دهند. یقرار م یاسیس

 یآزاد

 است، جهل قدرت است )جورج اورول(. یبردگ یصلح است، آزاد جنگ

که آن  "یآزاد" ایزنند، اما آ یدم م "یآزاد"خود از  یشعارها و شعر و اتیدر ادب اریمخرب، بس یها فرقه گریهمچون د نیمجاهد

 بحث نجایدارد؟ ... در ا یگریمعمول در هر کشور و فرهنگ و جمع د اتیرا دارد که در ادب یفیکنند همان تعر یها از آن صحبت م

از  ییرها یعنی ،ینظر آنان آزاددارد؟ از  یو مفهوم یچه معن نیمخرب و به خصوص مجاهد یها رقهدر ف یاست که آزاد نیبرا

 ایکه خدا و  یمحروم کردن کامل خود از مواهب یخود و حت ینخواستن برا یعنی یآزاد ،یو به عبارت یدرون یها غرائز و خواست
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لکه ب مفهوم، نه به شکل مطلق آن، نیاند. طبعاً اواجب کرده یو حت لحال یگریهر موجود زنده د ایانسان و  یآن ها را برا عتیطب

 میتسل انسان و یخواه ادهیاز ز یریجلوگ یو عبادت برا یخودساز ر،یاز تطه یبلکه نوع ،ینه تحت عنوان آزاد دیشا ،یبه طور نسب

ه آنان آنچ میشده است. اما در تعال زیتجواخالق مطرح و  نیو معلم انیاز اد یاریتوسط بس یآن یهابه غرائز و هوس  ینشدن و

که  نیو نه ا دیصرف نما عتیحفظ طب ایعموم مردم و  ایدر راه خدا و  دیآن را با اًیکند، اوالً محدود است و ثان یم غیبشر از خود در

 .دیفرقه را خواست خود نما یرهبر یها به طور کل رها کرده و در عوض خواست یدرون یها خود را از خواست

از هواداران گرفته  یدر موارد یبه آن خواست از اعضا و حت دنیسجهت ر یو آزاد یمخرب، خواست فرد یها در فرقه یبه عبارت 

 ی نهیآن را هز د،ینما نفعیخود فرد را هم ذ تاًیتواند نها یجامعه که م یآن جهت بهبود وضع کل صیتخص یشود و به جا یم

 کند.  ی( م"طبقه کارگر ایمردم و  ایاز خدا و  یندگینما"خود )البته به  یها و هوس اه رهبر فرقه به خواست دنیرس

رد هر ف ،یانسان ی نهیدر زم"کند:  یم فیصورت تعر نیرا به ا یجهان، آزاد نییخود تحت عنوان تب یدر سخنران یرجو مسعود

از  یآزادتر شده باشد، که مسلماً در متن یعنی -خودش را مهار کرده باشد  یدرون یزیغر یکه چقدر اجبارات و جبرها نیبسته به ا

 -تمام عوامل محدود کننده  دیانسان با رستن از ق": دیگو می ادامه در او... ". است تر متکامل – ستا ریپذامکان  یاجتماع ییاره

که سرنوشت محتوم نوع  ییآن رها ،ییو رها ینامحدود، به اوج آزاد یبه مرزها -و چه در جامعه  عتیچه در خودش، چه در طب

 سمیبرالیکه در ل ستین یآن ها آن آزاد یکنند که آزاد یاعالم م حیآن ها به طور صر گرید ییجادر   ".دیبشر است، خواهد رس

 شود. یم فیتعر

 یها کنند که خود را از تمام خواست یخود را وادار م روانیدر اسالم پ "جهاد اکبر"و بن الدن با سوءاستفاده از مفهوم  یرجو

مبارزه  یه معنب یاسالم یکه جهاد اکبر و تقوا ی. در حالندیمحروم نما ات،یبه ح لیم ایل و مث دیبه تول لیمانند م ،یعیو طب یزیغر

 که خداوند یعیبه شهوت و هوس است و نه محروم کردن خود از مواهب طب یو میو تسل یشهوتران ،یخواه ادهیز هیانسان بر عل

 انسان حالل نموده است... یآن ها را برا

 یبرابر

 مزرعه حیوانات( -)جورج اورول .« گرانندیاز آنان برابرتر از د یبرابر هستند، اما بعض نایچهار پا تمام»

از فهم معمول  یواژگونه و متفاوت یمخرب معن یها فرقه دگاهیدر د «یدموکراس»و  «یآزاد» ،«یفرد تیشخص»که  طورهمان

از جمله  زیمخرب همه چ یها دارند. از آنجا که در فرقه یمتفاوت یجماعت معن نیا انیهم در م «یبرتر»و  «یبرابر»آن ها دارد؛ 

 مثال در ی( فهم نمود. برایمحور )رهبر نیحول هم دیلغات را هم با نیا یاند، معنشده دهیچفرقه حول محور رهبر فرقه  نیدکتر

 یبرابر نیاما ا م،یشنو یمجاهد مزنان بر مردان  یبرتر یزن و مرد و بعضاً حت یبرابر ی درباره اریبس نیمجاهد غاتیو تبل اتیادب

 یتا آسمان متفاوت م نیآن است زم یمدع سمیبا آنچه فمن یبرتر نیاجامعه مدرن به دنبال آن هستند، و  کیبا آنچه زنان در 

، زنان یفرد ی حاصل مبارزه ،یستیفمن دگاهید کیآنان در  یبرتر ایمدرن و  ی جامعه کیزن و مرد در  یباشد. چرا که برابر
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مخرب حاصل  یها فرقه دروندر  یو برتر یکه برابر یدر حالآن ها است.  یشخص یها یو توانمند تینشان داده شدن شخص

 ت. مرگ اس یآنان برا شتریب یو آمادگ یفرقه، از خود گذشتگ یرهبر یبرا اریشدن افراد و برده بودن تمام ع یاز خود ته زانیم

و  یبرابر نیداند. اما به طور واقع ا یکسب حقوق زنان م یهمسرش را قهرمانان مبارزه براخودش و  ،یرجو میمر نی... در مجاهد

 ایرابر و و تخصص ب ینشانگر توانمند ایحاصل مبارزات زنان در داخل سازمان و  یبرتر ایو  یبرابر نیچه؟ ا یعنی یبرتر یحت ای

ه آن طور که در گذشته هم ب است. در واقع همان یالتیتشک لیدال سازمان و بنا به یبلکه خواست رهبر ست،یبرتر آنان از مردان ن

 میل مربه قو ایشدن افراد و خدمت برده گونه و  یاز خود ته ی مگر درجه ستین زیچ چینشانگر ه یو برتر یبرابر نیاشاره شد، ا

 .است یآنان به رهبر« مانند انهیمور» یرجو

شوند.  یم دهیکش یتر به بردگترند، و راحت  یترند، از خود ته عیتر هستند، چرا که مطزنان از مردان به لحاظ رده بر نیددر مجاه 

 ایسازمان و  ی توان او در حل مسائل روزمره لیبه دل نیاز همسرش برتر شود، ا ریتوانست از همه به غ نیدر مجاهد میاگر مر

 نیا نبود؛ بلکه بنا به گفته و اقرار خود سازمان یکیدئولوژیا ایو  یاسیخاص س یتوانمند ایو  یصنشان دادن دارا بودن تخصص خا

و خود را به  هرفتیخود پذ یرا به عنوان رهبر عقیدت یبود که توانست مسعود رجو یکس نیاول یبود که و نیا لیتنها و تنها به دل

فت که اکنون آن را اشغال کرده است، قرار گر یگاهیدر جا میچگونه مر که نی. فهم ااو کند میطور مطلق )اسم و جسم و روح( تسل

 . میدر سازمان را فهم کن یو برتر یبرابر ایو  یرده بند اریکند که مع یبه ما کمک م

د شان بتوانن یاطاعت و وفادار زانیبا نشان دادن م یشکل، که ظرف مدت کوتاه نیگروه، از جمله زنان، به ا ای... ارتقا هر فرد و 

نوع  نیبه ا شیها از مصاحبه یکیدر  یرجو میمطلق ممکن است. مر یکتاتوریها و جوامع د تنها در فرقه ،ابندیمدار ارتقا  نیچند

 هدید یدر جوامع غرب یحت ا،یدن گرید یکجا چیممکن شده و در ه نیتنها در مجاهد نیاست که ا یاز ارتقا مفتخر است و مدع

نشده است اما منحصر به مجاهدین  دهید یکشور غرب چیدر ه یرجو میبه قول مر ،یبرتر یو حت یبرابر نینشده است. اگر چه ا

رفته گ یشیاز مردان پ یانتحار یگذار بمب اتیمثل عمل ییها رشتهشده که زنان در  دهیهم د گرید یها چرا که در فرقه ست،ین

 اند.

رسد که در رقابت با مردان به خصوص  یظر مدر حال توسعه به ن یزنان در کشورها" :میخوان یم "مردن به خاطر کشتن"در کتاب  

به نام سنا  یساله لبنان 00دختر  کی اتیاز عمل وعن نیزن شرکت کننده در ا نیاند. ... اولخود را نشان داده  ،یانتحار سمیدر ترور

 ینظام اروانک کی کیاست فرستاده شد که خود را نزد یمذهب ریحزب غ کیکه  هیسور یمل ستیالیبود که از جانب حزب سوس

اجازه  به زنان ندهست یسُنت ن،یو فلسط ایها که مانند چچن لیتام نیمنفجر کند. ... در ب 0۳04مرز لبنان در سال  کینزد یلیاسرائ

 یم اتیگونه از عمل نیداوطلب ا لیاز زنان تام یکیخود با مردان را به دست آورند.  یبرابر یانتحار یشود که با خودکش یداده م

  ".«میابیدست  تیموقع نیبه ا میااو ما توانسته  یکرده و تنها تحت رهبر یمعنو تیرهبر ما، پرابهاکاران، ما را حما» :دیگو

 ییایتعلق دارند. دن میقد یایو کامالً متفاوت با دن دیجد ییایزنان در جنگ به دن" آمده است: "مردن به خاطر کشتن"کتاب  در

 ی روزمره یبه زندگ یشباهت نیند که کمترکرده ا اریخود اخت یرا برا یاز زندگ ی. ... آن ها نوعروزمره زنان یعاد یخارج از زندگ

 هخود، روب کانیاز دست دادن نزد ،یروح یمیتحمل فشار دا ،یجنگ طیرو شدن با شران و حمل سالح، روبه یدارد. تمر یزنان عاد
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کنند.  یم یزنان خواهان اجتناب از آن هستند، بلکه از آن احساس ناراحت شتریکه نه تنها ب یطیروزانه با مرگ، شرا باً یرو شدن تقر

ورده زنان را به وجود آ دیجد یساختار نظام کیکامالً شکوفا شده و نه تنها  یطیشرا نی. آن ها تحت چنلیاما نه زنان جنگنده تام

 اند.   کرده یو شجاعت معرف یمبارزات یهااند، بلکه خود را به عنوان اسطوره

نان در ز ینیچن نیهمانند همسر مائو خواهان باال آمدن ا زیو او ن دهیمقام رس نیهمسر رهبر فرقه، به باالتر زین زیمون ی فرقه در

 کردند و یرا بکنند که مردان م ییاصرار داشت که زنان همان کارها"شود که او  یفرقه شده است. در مورد همسر مائو گفته م

 یه وقتدانستند ک یاما زنان م« توانند نگهدارنده نصف آسمان باشند. یزنان م:»گفته مائو بود که  کی ن،آن زما یاز شعارها یکی

  ".آماده سازند یکیزیسخت ف یکارها یخود را برا دیداده شده است، آنان با یافتخار برابر نیبه آنان ا

 ،یبودن، غرق شدن در رهبر یکس بودن، از خود ته چیدر ه یرو برت یبرابراست.  یگاریدر ب یبرتر یو حت یبرابر نیا ،یآر 

آزاد از جمله در  ی جامعه کیها که زنان در  یاز برابر یلیانسان ماندن است و من مطمئن هستم که با خ یشدن به جا انهیمور

ه در ک یو برتر یبرابر نینخواهان چگاه  چیه ایدن یزنم که زنان آزاده  یبه دنبال آن هستند، فاصله دارد و حدس م یجوامع غرب

 شود، نباشند.  یم غیها تبل لیتام انیدر م ایو  نیمجاهد

 بقا اصل

ستند؟ آن ها کدام ه یو پا برجا ریناپذو اصول خدشه  ستیآن چ تیسوار شده است، پس واقع رنگیخدعه و ن یفرقه رو نیدکتر اگر

 یمگر دو اصل نانوشته که فکر م ستین یاصل چیبند به ه یپا یمخرب ی هفرق چیسؤال، ساده و کوتاه است: ه نیجواب من به ا

آنان تا  یها خواهند ماند. حداقل طبق آموزش یبند باق یخود به آن ها پا اتیح ی لحظه نیرمخرب تا آخ یها کنم تمام فرقه

 د از: دو اصل عبارتن نیبمانند. ا یدو اصل وفادار باق نیبه ا دیفرقه با ی، اعضاخون ی قطره نینفر و تا آخر نیآخر

 متیحفظ فرقه و رهبر فرقه به هر ق -0

 او. یو محقق کردن خواسته و آرزوها یاطاعت مطلق و بدون شک و سؤال از رهبر -1

ر اصل را د دو نیو وضوح ا یتواند به روشن یها مدو اصل باشد، چرا که هر کس با فهم فرقه  نیا حیبه توض یازینکنم که ن فکر

 یود به روشنش یم زین تیشخص شیبا ک یمخرب و رهبران یها به داستان فرقه ی. با نگاهندیآن ها بب یاعضا یگفتار و کارکردها

 نیلحظه و آخر نیاو تا آخر یواقع روانیپ تلر،یبه ه کانینزد ی. در آلمان نازدیوفادار آن ها د یاعضا یدو اصل را در کارکردها نیا

ر ما و نف نیندارد و تا آخر یما تمام یبه ما گفت که مبارزه  یزمان یدو اصل بودند. رجو نیاو حافظ ا یدکشقبل از خو تلریدم ه

واند ت ینفر دشمن را بکشد، بعد از آن او م نینفر ما آخر نیاست که آخر نیا استنفر دشمن ادامه خواهد داشت، آنچه مهم  نیآخر

 اصل بقاست. ،یاصل اساس ن،یفت: بنابراگ یرا از نو بسازد. در ادامه رجو زیهمه چ
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 زیمطلق به او ن یبدون اطاعت و وفادار یاست و داشتن رهبر رممکنیو غ یمعن یب یمخرب بقا بدون رهبر ی فرقه کیطبعاً در  

 مخرب. ی فرقه کیکند مگر  یم یزیبه هر چ لیگروه را تبد

 انیاز عاطفه نادعل میتنظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یخانواده نجات به خانم عبدالله تیتسل

 

      ۶۹۳۲ بهشتیارد ۳ -نجات مرکز تهران  انجمن

 نی. خانواده نجات امیکرد افتیرا در یعبدالله ایکمال تأثر و تأسف خبر درگذشت والده مکرمه خانم ثر در

روز  قیو سالمت و توف لیصبر جم یهمگ یعرض نموده و برا تیبازماندگان تسل ریو سا شانیرا به ا عهیضا

 افزون آرزومند است.  

 یستیگرفتار در فرقه ترور رانیدر جهت احقاق حق اس شانیا یها تیو با فعال یعبدالله ایبا نام خانم ثر همه

دردمند و رنج  یارتباط خانواده ها یربرقرا یبرا شانیوقفه و مستمر ا یب یدارند. تالش ها ییآشنا یرجو

 در درون فرقه، زبانزد عام و خاص بوده است. زانشانیبا عز دهیکش

ردد نوه اش روشن گ داریکه بتواند چشمانش به د نیحسن زاده قبل از ا راصالنیام یمادر بزرگ آقا متأسفانه

همه  نیپاسخ ا یلق، روزخ نیرهبر فرقه مخرب مجاهد ،یچشم از جهان فروبست. باشد تا مسعود رجو

 را بدهد. شیها ینامردم
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 یرجو دین جدزندا رانایت

 

     0297 بهشتیارد 9  -نجات مرکز کردستان  انجمن

 تیند. از وضعکن یاستفاده م انیبا نام زندان یقالب یو دست نوشته ها رانیا یاز اعدام ها، زندان ها یاسیس غاتیتبل یبرا یرجو باند

ما چند کشند ا یان بحث حقوق بشر را وسط  مکه حق مالقات و امکانات را ندارند، آن ندیگو یم یانیاسفناک و تحت فشار زندان

 آورند. یمطالب به وجود م نیخواننده ا یسؤال برا

 یه مک یدر حال دهیگذارند چطور به دست آن ها رس یم شیخود به نما تیدر سا یکه با نام افراد زندان ییدست نوشته ها نیا  -

 محروم هستند !!؟؟ یشهروند حق و حقوق یشکنجه قرار دارند و از تمام ریز انیزندان ندیگو

که در زندان اشرف ساخته دست  ندیگو یکنند چرا نم یم یکلمه موج سوار نیا یزنند و رو یکه مدام از حقوق بشر دم م نانیا  -

 یب یدر اشرف، ترور ها یمخف یگذرد !؟ از قبرها یچه گذشته و چه م رانایت دیو زندان جد  یبرتیزندان مخوف ل ،یمسعود رجو

 آورند. ینم انیبه م یحرف یمخالفان رجو یابر انهیوحش یصدا، شکنجه ها سر و

 از غیخبرند؟ در یب شانیاز سه دهه از خانواده ها شیبخش داده ب یکه به آن ها لقب ارتش آزاد  یچرا افراد تحت سلطه رجو  -

رسد  ینم یرهبر قالب نیا یبه گرد پا یناز تلریه یکند حت یهر طور که بخواهد با اعضا رفتار م ینامه، تلفن و مالقات. رجو کی

 آورد! یم انیبه م رانیا یبعد حرف از زندان ها

ه جرم خودش دست ب لیشود و هر کس به م یهم کنترل نم تینباشد جرم و جنا یاست که اگر زندان تیحائز اهم زینکته ن نیا  -

 جهان یتمام کشورها دیجرم و نقض حقوق بشر است پس با رانیدر ا یبودن زندان و زندان ،یرجو میمر دگاهیزند. اگر از د یم

ملعون  یرجو میجواب پس بدهد مر دیکه با یکس نیجواب پس بدهند. از همه مهمتر اول بشربه حقوق  یداشتن زندان و زندان یبرا

نها مرتکب شده باشند و ت یافراد جرم نیکه ا نیکرده بدون ا ریاز سه دهه اس شیداده و افراد را ب لیکه تشک یزندان یاست، برا

 .ردیرا از آن ها بگ یخوردنشان آزاد بیملعون توانسته است به خاطر فر یخورده اند و رجو بیبوده که فر نیجرم آن ها ا
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 یجمهور آلبان سیاستان گلستان به رئ ینامه خانواده ها

    
  یجمهور محترم کشور آلبان سیبا سالم خدمت رئ

به اصطالح  یکشورها یبرخ یجا یب یها تیشده که با حما سمیامروز متأسفانه آغشته به ترور یایدن دیکه مستحضر هست همانطور

 ینها برات یجنگ افروز نیشده؛ صد البته ا زیآرام و به دور از جنگ ن یاز کشورها یاریبس ریمقوله دامن گ نیحقوق بشر، ا انیحام

 باشد. یوع مموض نیا ریدرگ یکشورها ینفت ریو غ ینفت میمنابع عظبه غارت بردن  زیو ن ذشتهمصرف گ خیتار یفروش سالح ها

 یادر کنار گروه ه یاز عوامل اصل یکیخلق که هم اکنون در کشور شما حضور دارند،  نی: سازمان مجاهدیشانیبوجار ن یآقا جناب

 یستیت گرفته و اقدامات ترورملت کشورمان سالح به دس هیباشند که سال ها در کشور عراق بر عل یمانند داعش م یستیترور

از  دندیدر طول حضورشان در عراق به شهادت رس یفرقه ضد بشر نیکه به دست ا یدیشه 00111انجام داده اند که  یاریبس

ما اقدام به در کشور ش یبه راحت ستیترور یحام یکشورها میمستق تیبا حما یستیفرقه ترور نیباشند و اکنون ا یجمله آن ها م

کان نموده در کشور فرانسه بوده به آنجا نقل م شیاصل قرکه م زیآن ن تکاریسرکرده جنا راًینموده اند که اخ یستیترور یاهگیپا جادیا

 است.

و تالش  دیشیاند یملت خودتان م تیآرامش و امن یبرا یمقام کشور آلبان نیتر یجمهور محترم : اگر شما به عنوان عال سیرئ یآقا

شورتان جا نموده اند را در ک انتیخ زیبه ملت خودشان ن یکه حت یخطرناک یستیگروه ترور کیکه  دیاشدر نظر داشته ب د،یکن یم

که بتوانند از آن کشور به عنوان مقر  دینموده ا ایمه یگاهیآن ها پا یدر واقع برا دیکه انجام داده ا یمو با دل رح دیو مکان داده ا

 یتواند برا یم نیهمانند قبل ادامه دهند که ا گریگناه د یب یقتل و ترور انسان ها یو برا ندیخودشان استفاده نما یستیترور یاصل

و  یکه بخواهند با آزاد ییوجه به انسان ها چیها به ه ستیترور نیخواهد بود و ا نیخطرناک باشد که قطعاً چن زیملت خودتان ن

تجمع  نیفرقه خطرناک در کشورتان، ا نیا یو ضد بشر ارانتکیکنند که امروزه با حضور سرکرده خ ینم یکنند ترحم یرفاه زندگ

 گاهیاکشور شما به پ یبه زود دینما دایادامه پ منوال نیشود که اگر به هم یکامل و کامل تر م یستیترور یها یزیبرنامه ر یبرا

 0297 نیفرورد 18 -نجات مرکز گلستان   انجمن
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ولتتان بر عهده شما و د یستیاعمال ترور نیبه خطر خواهد انداخت و ا زیملت شما را ن تیخواهد شد که امن لیتبد یستیبزرگ ترور

 خواهند نمود. ادیاز شما  یخواهد بود و ملت به بد

و فرزندان ما توسط سران خائن آن فرقه  میهست نیاز سازمان مجاهد دهید بیکه آس یگلستان ی: ما خانواده ها یشانین جناب

 یان آزادانس کیاز شما به عنوان  رد،یگ یرار مخودشان مورد سوءاستفاده ق یستیاعمال مخرب و ترور یربوده شده و برا یستیترور

ه از عناصر آن را ک یفرقه خطرناک اقدام نموده و برخ نیتر نسبت به اخراج سرکرده ا عیسر هکه هر چ میینما یخواه درخواست م

 ستیو ترور تکاریاسرکرده جن یبردگ وغی ریبتوانند از ز ییتا انسان ها دیخود قرار ده تیباشند را مورد حما یم یخواهان آزاد

 . ابندیقجر عضدانلو نجات  میمر یعنی نیسازمان مجاهد

 

 رانای کشور –و دردمند استان گلستان  دهید بیآس یتشکر فراوان : خانواده ها با

 

 نگرش فرقه رجوی نسبت به اعضا
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 دیکه از صد دام به مک دام رس یسرنوشت تلخ فرقه ا

  

 کیه نزدک ینرفته است. خاطرات تلخ ادمانیاز  تکاریجنا نیاز ا یبه صدام و دست بوس یومسعود رج وستنیخاطرات تلخ پ هنوز

 یآزاد نجایچرا عراق؟ و او گفته بود آمده تا از ا میبود دهیپرس ینرفته که در همان ابتدا از رجو ادمانیهنوز  د،یسال طول کش یبه س

وشت خواهد سرن یاما نگفته بود که م اوردیبه ارمغان ب ییو رها یآزاد ران،یا هنمانیم یگفته بود آمده برا اوبازگرداند  رانیرا به ا

 گره بزند. نیرا با صدام حس نیسازمان مجاهد

د. را به لبه پرتگاه رسان نیمبارزه مسلحانه، سازمان مجاهد یخرداد برا یپس از اشتباه هولناک مربوط به انتخاب س یرجو مسعود

اهات از آن پس اشتب خت،یو خودش گر دیچند نسل گرد یرانیاز هر طرف باعث و هنیم نیجوانان ااز  یاریاو با به کشتن دادن بس

ط پس سقو نی. ازارانیبه کشور عراق دشمن آب و خاک کشورمان ا یتا لشگر کش کیدئولوژیهولناک ادامه داشت از انقالب ا

قه فر کیسازمان  نیو از ا دیار و پودش را از هم درفرقه کرد، ت کیبه  لیرا تبد نیشتاب گرفت او سازمان مجاهد یمسعود رجو

 .انگانگیدر دست ب ییروین گریو از طرف د خودششخص  یدتیعق یکتاتوریکه ساختار آن بنا شده بود بر د یساخت، فرقه ا

 ورکتاتید نیتا از مهر ا دیبه دامنش خز یرجو ،یو کوپال الیداشت و  ییایخودش برو و ب یبرا نیدر آن روزگار که صدام حس 

لق را خ نیسازمان مجاهد یروهاین قتیکرد در حق لیتبد نیخلق را به سرباز صدام حس نیسازمان مجاهد یروهایببرد او ن یسود

 که به صورت نقد یهنگفت یخود کرد به اضافه پول ها بیدرصد از پول نفت عراق را نص 00فروخت و در قبال آن  نیبه صدام حس

 شدند  زیوار نیمجاهد سازمان یبانک یبه حساب ها

آمده  رانیا هنشانیم یبرا یو دمکراس یآزاد یایرا که با رؤ نیسازمان مجاهد یروهایاز ن یاریبود که بس یها در حال نیهمه ا

 ریساز دست داد به م رانیخود را در ا یاجتماع گاهیپس از آن که پا ی. مسعود رجوبودند را به کشتن داد و از کشته ها پشته ساخت

س نخارد پشت ک"گفت:  یاو م و نخواهد بود. ستیبر آن متصور ن یبازگشت چیه گریکه د یریآورد، مس یرو یبازگشت وابستگ یب

 یبود که پشتش را م نینقد صدام حس یدرصد از پول نفت عراق به اضافه پول ها 00، اما در پشت پرده "من جز ناخن انگشت من

 یما نمبد نبود ا شیبرا نیکرد و ا یفرقه معامله م نینگونبخت ا انیاو با جان قربان آمد. یخوش م یلیبه مذاقش خ نیخاراند و ا

 

 1106 لیو نهم آور ستیب نک،ینترلیا رانیا ،ینظر منصور
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روز تلخ که ام یله خواهد کرد سرنوشت شیها دهچرخ دن انیتکامل او را در م نیاو، قوان یها یشارالطان باز نیا یدانست که در ورا

اسخ ندادن از ترس پ ستیشده است، معلوم ن بیکه غ یاشکم و دم و الی یب ریش ی. مسعود رجومینیب یآفتاب م یآن را به روشن

نان له آنچ ،تکامل یاست چرخ دنده ها نیا یجان پناه گرفته. آر ییلولو خیو در دامن کدام ش ختهیبه کجا گر انتیهمه خ نیبه ا

 هم که شده پخش کنند. شینما یرا برا رشیتوانند تصو ینم یکند که حت یم

 

فرقه تا  نیا یآن وابستگ نیفرقه، ساختار آن را دگرگون کرده است از جمله مهمتر کیسازمان به  نیا لیپس از تبد یرجو مسعود

 ییکایان آمرها و جنگ طلب یلیمرتجع منطقه، اسرائ وخیش ونیرا امروز مد بود و نبودشفرقه  نیاست. ا گانگانیبن استخوان به ب

 بینص یروند وچه سرنوشت تلخ یلولو م خیوز با مک و جان بولتن وشرفتند امر نیدام حس صدکه با  یریداند، ادامه مس یم

 فرقه شد. نیا

ر با صدام کرده بود وبه خاط یرجو روزیکنند د یم مکو  لولو خیشکه آن ها امروز با  یکرد باز یادآوریفرقه  نیبه سران ا دیبا

 درس نیتوان با ا یم دیترد یشده است ب یمخف ینیزم ریز یو گودال ها ینیرزمیز یدر تونل ها یهم اآلن مسعود رجو نیهم

 .دیکش ریفرقه را خواند و به تصو نیا یفردا یخیتار

فقط  رندیگبکشند و از آن درس ب ریامروز و فردا را به تصو روزیبتوانند د یفرقه در آلبان نینگون بخت ا انیکه قربان نیبه ا دیام با

ش و صداقت و فدا باشد امروز جان یخواست مظهر پاک یامامت بود و م یدعکه م یکس د؛ینیرا بب یمسعود رجو سرنوشت ستیکاف

رد و خود را ها فکر ک نیبه ا دیتعقل کرد؟ چرا با یکم دینبا ایآ عکس هم ندارد چه برسد به رسم. گرید یحت خته،یرا برداشته و گر

 به آن روز. دیکرد. با ام دایپ
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 رانیکارگران ا یبرا یو دلسوز نیبا جان مک ک یهمپالگ ،یرجو میمر

 

     0297 بهشتیارد 01 -نجات مرکز لرستان  انجمن

مثل ضرب ال نیمختلف، چنان مضحکه عام و خاص شده است که ا یبه مناسبت ها یرجو میو مشمئز کننده مر یتکرار یها امیپ

 کند: یم یرا به ذهن تداع

که  داستیو نازکت پ فیانگشتان  ظر نیاز ا قاً یگفتند: بله دق در جواب گفت: ساعت ساز هستم.!!! ؟یچه کاره ا دندیاز شتر پرس"

 ".یکاره هست نیا

 نیکه شانه به شانه سناتور جان مک ک زدیر یاشک تمساح م یرانیکارگران ا یکارگر برا یبه مناسبت روز جهان یدر حال میمر

 یسان م یدر کانون بازنشستگان آلبان نیمجاهد یدهارمریها و پ رزنیاز پ یو ضد کارگر در آلبان یخرمهره استعمار و استثمار جهان

 .ندیب

نبود و درست در آغاز جنگ مسلحانه  دهیپوش یاز همان ابتدا بر کس یسران فرقه رجو یو تفکرات ضد کارگر شهیچه اند اگر

 یشهرها یها ابانیدر خ یکه به فرمان شخص رجو نیمجاهد یستیترور یها میاز اهداف ترور ت یدر داخل کشور بخش نیمجاهد

 یل مبه قت یمذهب یها أتیرفت و آمد به مساجد و ه ایو  شیبه خاطر داشتن ر بودند که صرفاً  یگرفت کارگران یصورت م رانیا

 .دندیرس

 زین یمناطق مرز نینش ریفق یگناه و شهر و روستاها یمردم ب هیعراق در جنگ هشت ساله عل کتاتوریبا صدام د یرجو یهمدست

ران روست که کارگ نیهمگان برمال نمود و از هم یو طبقات محروم را برا یضد کارگر شهیو تفکر و اند یجور کیستریه تیضد

 نیکاران نشان نداده و همواره آنان را در کنار متجاوز انتیو خ انیجان نیبه ا یلیو تما بتگونه قرا چیو طبقات محروم هرگز ه رانیا

 ینقالب مبه ا یبندیو پا رانیمردم ا یکپارچگیرا در اتحاد و  شیخو یشتیمع تیضعو چاره کار و بهبود و نندیب یو ستمگران م

 دانند.
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برمال شد و  یشرورانه سران فرقه رجو اتیکه ن 0۳01خرداد سال  ۳1که از همان آغاز اعالم جنگ مسلحانه در  ستیخود ن یب

 نیتا ا تر شد قیتر و عم قیهرروز عم یو منافع مل رانیا شکاف و فاصله با مردم نیمردم و انقالب قرار گرفتند، ا یدرست رو در رو

به  یکینزد یو .... به جا یخلق و آزاد نیدروغ یرغم شعارها یکردند و عل یط انتیخ تیتا غا رابا مردم  تیضد ریکه هر روز مس

و هم  انتیدر ورطه خ دنیکه غلت شناختند. جالب آن یبه اربابانشان سر از پا نم وستنیپ یهر روز دورتر شدند و برا رانیا یمرزها

عقب  یکه به جا میکن یکه مالحظه م نیکردند. ا یقلمداد م یروزیپ دخو یرا برا یو سران استکبار جهان زمیالیبا امپر یآغوش

 یان بو گوهر میانقالب مر یتمام نمونه ها یکه امروز در آلبان ییکنند تا جا یتوده ها هر روز از توده ها فرار م انیبه م ینینش

به خط  نیو جنگ طلب جان مک ک تکاریدر مقابل سناتور جنا شیرا با رنگ و روغن و آرا یو فرماندهان به اصطالح انقالب لیبد

 .ندینما یخوش رقص یو یکرده تا با افتخار برا

و  ت نظر دارندبا هم وحد یچه موارد یو رو ستیپرواضح است که نقل محفلشان چ نیو مک ک میهمگون مر بیترک نیاز ا قطعاً

 .ستیدغدغه مشترکشان چ

 یهانبه مناسبت روز ج میمر امیاست که پ لیدل نیندارد و درست به هم یبا منافع و مصالح کارگر یتیسنخ چیهر چه باشد ه اما

 د.کن یرا مضحکه م نیاز هر وقت خود و سران ضد کارگر سازمان مجاهد شتریدارد و ب یبه خنده وا م زیکارگر مرغ پخته را ن

د خودت و دوستان هم بزم و هم محفل ض یبه مناسبت روز کارگر ارزان امیکارگران و پ یبرا یگفت دلسوز میبه مر دیبا انیدر پا و

 ییآن ها را از ابتدا بیسال است با دروغ و فر ۳1از  شیکه ب دیبکن یدربند رانیبه حال اس یفکر دییبفرما تیکارگرتان باد، شما عنا

از  یوسو چاپل یگر یو با هزاران الب دیکن یرحم نم زین یبه افراد جداشده مستقر در آلبان یو حت دیروم نمودحقوق خود مح نیتر

 .دیگذشت نکرد زیآن ها ن یقطع حقوق پناهندگ

ر سرتان سازمان  را ب یضد مردم دهیکش، ساختمان پوس یمخوف و آزاد التیتشک نیدر بند ا رانیاس انگریتا موج عص ستین رید

 یمراد یعل                                                                                                                              کند. نرایو
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 یمحمد آق آتابا یانجمن نجات به آقا تیتسل

 

      ۱۳۹۶ بهشتیارد ۱۳ -نجات مرکز گلستان  انجمن

 یمسئول انجمن نجات استان گلستان، دار فان ،یمحمد آق آتابا یآقا یکه خواهر گرام میکمال تأسف مطلع شد در

مرحوم طلب  آن یگفته و برا تیبستگان تسل ریو سا یآتابا یوارده را به آقا بتینجات مص خانواده را وداع گفتند.

 مسئلت دارد. لیبازماندگان صبر جم یتمام یمغفرت نموده و برا

 هشیهم یگرفتار در فرقه رجو یاعضا دهیدردمند و رنج کش یاحقاق حق خانواده ها دانیدر م یمحمد آق آتابا یآقا

 یز پاا شانیحق ارتباط اعضا با خانواده ها یعنیحق  نیا یحاضر و پرتالش بوده و اعالم کرده است که تا برقرار

   نخواهد نشست.

آرزو  تیو موفق یطول عمر با عزت، سربلند شانیا یدانسته و برا کیشر یآتابا ینجات خود را در غم آقا خانواده

 کند. یم
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 امضاء خون و نفس در فرقه رجوی

 

     0297 بهشتیارد 07 -نجات مرکز فارس  انجمن

 یدادن امضاء خون و نفس به رهبرشد  یمطرح م نیو به صورت مستمر در سازمان مجاهد شهیکه هم ییبحث ها از یکی

 یرااو و ب ینفس برا نیقطره خون و تا آخر نیبه مسعود امضاء دهند که تا آخر یستیکه تمام اعضاء سازمان با نیا یعنیبود. 

 او به اهدافش، مبارزه خواهند کرد!  دنیرس

فقط و  میآن ها بنگر یکیدئولوژیو  ا یالتیتشک یو بحث ها یدرون یو به محتوا نیکه به سازمان مجاهد یا هیز هر زاوا قتاًیحق

عقب افتاده و متحجر است! آن ها علناً به  اریو مدرن بودن بس یامروز یتمام ژست ها رغمیکه عل میخور یبرم یفقط به فرقه ا

 یخود را بسته اند و آنچه که از طرف رهبر شهیدهند که ذهن، فکر و اند نیتضم یربه رهب یستیگفتند که با یخود م یروهاین

 کنند.  یو اجرا م رندیپذ یشود را بدون سؤال و اما و اگر م یگفته م

قاً شده بود و اتفا یاو معرف نیدر اشرف به عنوان جانش یآخر حکومت رجو یکه سال ها نیهمان نسر ای یدارم مهوش سپهر ادی به

ه اجرا کند! ک یو کس میخواه ی! ما فقط دو تا گوش ممیندار ازیما به فکر و مغز ن"گفت:  یداشت، م یدانیچاله م تیشخص رایبس

شود  یعث مافکار شما با نیو ا دیکن یاز حد فکر م شیکه شماها ب نستیا میرا سرنگون نکرده ا میکه تاکنون رژ یلیاز دال یکی

 "!دیببر شیپ را به یخط و خطوط رهبر دیکه نتوان
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خود را با جهان خارج از خودشان  یروهایکه رابطه ن نستیشوند ا یاداره م یکه به صورت فرقه ا ییبارز گروه ها یژگیاز و اصوالً

فکر و ذهن اعضا ها وارد کنند. آن ها به  یوقفه و بمباران گونه، بر رو یخواهند به صورت مستمر، ب یقطع کنند و آنچه خودشان م

 کرد!  یاز آن ها دور یستیخودمان وجود دارد ضد ارزش است و با رونیکه هر آنچه در ب نندک یود القاء مخ یروهاین

به  نیرفت و اگ یقرار م دیشد یمغز یکلمه، فرد تحت شستشو یواقع یشد و به معن یبرگزار م یالتیتشک یدر پ یپ یها نشست

در  یشود و به شکل دستگاه یم یخود ته یود فرد رفته رفته از محتواعادت ش یکار وقت نیشده بود! ا یزیصورت کامالً برنامه ر

 به آن فکر کند و یکه ذره ا نیکند بدون ا یشود را اجرا م یندارد و هر آنچه به او گفته م داز خو یاراده ا نیکه کوچکتر دیآ یم

 خواست.  یبود که سازمان م یزیهمان چ قاً یدق نیا

نظرات  یتح یستینبا گرید دیکردند شما که امضاء خون و نفس داده ا یم یادآوری روهایبه ن شهیمسازمان ه نیخاطر دارم مسئول به

 امضاء خون و نفس منافات دارد!  یبا محتوا نیچرا که ا دیخود را مطرح کن

مرتکب  هریسوگند را بخورد و سوگند خود را بشکند گناه کب نیگفتند که هر کس ا یمطرح شد! م بحث سوگند جاللهبعد  یمدت

تش ما وعطوف یمسعود به خاطر اوج مهربان یعنی یرهبر دیگفتند که شا ینخواهد شد! در نشست ها م دهیشده است و هرگز بخش

 دادند!  یاز خدا مهربان تر جلوه م یمسعود را حت یعنی! دیخدا هرگز نخواهد بخش یرا ببخشد ول

 شیزندگ یسوگند را نخورد و پ نیتواند تا آخر با ما باشد ا یکند نم یهرکس فکر م"گفتند:  یبود که م نجایجالب داستان ا بعد

قصد جدا شدن داشت  یجز ماندن در سازمان تا قبل از حمله بوش پسر به عراق نبود! چرا که اگر کس یراه چیعمالً ه یول "برود!

رار ق یو جسم یروح دیشد یشکنجه هاماه تحت  نیکه چند نیجدا شده عنوان شده است بعد از ا دهمان طور که بارها توسط افرا

تا  ماند یم خروس آبادبه قول بچه ها  ای یزندان انفرادکه همان  سازمان یخروجبه مدت دو سال در  یستیگرفت با یم

تصور  یحتکه  دیگرد یمنتقل م بیبه زندان ابوغر وشد  یعراق م یداخل تیاداره امن لیاطالعاتش سوخته شود و بعد از آن  تحو

 یشد که هر کس م یالف زده م کیعمالً  یعنی تر کند! شهیمجاهدتر و دو آت یبود که همه را از خود رجو یکاف بیه ابوغررفتن ب

 اند!م ینم یقبا نیمجاهد یضد انسان التیجز ماندن و تحمل کردن تشک یراه چیه قتیدر حق یخواهد سوگند نخورد و برود ول

دهند  قرار یطیکردند که خودشان را در شرا یا احساسات افراد، خود آن ها را مجبور مکردن ب یباز لهیبه وس نیمجاهد یطور کل به

 شگرد تمام فرقه هاست! نیکه عقب نشستن از آن سخت باشد و آن ها را به قول معروف متناقض کند و ا

 یعباس الف
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 سمیدر مقابل ترور کایآمر یپارادوکس رفتار

 

    0297اردیبهشت 07 - انیلیهاب ادیبن - یمحبوب یمحمد مهد دیس

 نیناوها و اختالط ع تیو واقع قیو وارونه کردن حقا یاستفاده ابزار د،ید توانیم یکنون یایکه در دن یامور نیتر از مضحک یکی

و عنوان  را تحت یمتعال قینگه داشته و حقا یمخف ک،ین یعنوان لیهنجار زشت و پست را در ذ کیکه  یا است به گونه یو اسام

ان آن یروشن خود وجود داشته و دارد، ول قیدست امور است که در مصاد نیاز هم سمیکند. ترور یم یمعرف ز،ینفرت انگ یاسم

 زیو ن کنند و افراد یاستفاده م سمیترور ریاقدامات درست مخالفان خود از تعب یاقدامات خود را ترور نام ننهاده و در طرف مقابل برا

 شناسند. یرا بدان نام م مخالف خود یها دولت

 انیبه جهان یاستکبار طور یاست. بلندگوها یستیونیصه میو رژ نیفلسط هیقض سم،یترور قتیوارونه جلوه دادن حق قیاز مصاد 

ه تجاوز نمود لییمظلوم اند که به اسرا انینیفلسط نیبوده و ا یخانه اصلصاحب  ن،یمتجاوز به فلسط یها یلییاند که اسراقبوالنده 

 نهیزم نی. مورد دوم در امیعظمت سراغ ندار نیبا ا یظلم چیه یرهبر معظم انقالب در عصر کنون شیماهستند و به فر ستیو ترور

 ستیرا در مبارزه با ترور یگزاف یترور بها دیشه 00111است و با  سمیترور انیکه خود از قربان نیبا ا رانیاست. ا یاسالم رانیا

شانه و اقدامات ددمن گرید یگردد و از سو یم سمیپرداخته است متهم به دفاع از ترور یستیونیصه میو رژ کایپروده آمر دست یها

 شود. یم یمعرف یمنافع مل یها به عنوان حفظ حق و در راستا و عمال آن یاستکبار یها دولت ی انهیوحش

که  ردیگ یصفت را م نیا یو آدمکش از نگاه غرب زمان یجان ست،یترور کی. استیها در قبال مردم دن یرفتار دوگانه غرب نیا

ه منافع ک انهیمانند خاورم یمناطق ژهیبه و گرید یها ملت هیکه عل یتا زمان تکاریها کند و گرنه همان جنا را متوجه خود آن یخطر
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 در واقع غربشود.  یم یتلق یخواهان دموکراس ینظام شبه یها و گروه خواهیشود، آزاد تیجنا تکبغرب در آن نهفته است مر

چتر  لیمنافع خود و ذ یرا در راستا دارد آن یبلکه سع ستیدر جهان ن سمیبردن ترور نیاز ب یدر تالش برا

ان شوند و اگر منفعش یم دانیوارد م سمیترور بهانهباشد به  انیها در م هر جا منافع قدرت اش قرار دهد. یتیو امن یاطالعات

 کنند. یمذاکره م یستیترور یهاه کند با گرو جابیا

 یغرب یرفتار دوگانه کشورها نیکنند ا یم تیاز آن ها حما یکنند ول یرا اعالم م سمیمخالفتشان با ترور یاز طرف یغرب یکشورها

 .میا ها شاهد بوده ستیترور تیمنطقه نسبت به جرم و جنا یاسیس یها صحنه یرا در تمام

اقدامات  ،یتسیترور یها ها و گروهک فرقه نیتر یدیاز کل یکیبه عنوان  نیمنافق یستیگروهک ترور ،یانقالب اسالم یاز ابتدا 

ر، ام یدر ابتدا تیحما نیبوده است. ا کایو آمر یغرب یها دولت تیانجام داده که مورد حما یانقالب اسالم هیرا عل یا انهیوحش

 یزش نظامآوردند. آمو یرو یستیگروهک ترور نیاز ا میمستق تیها به حما ییکایراما با گذشت زمان آم اشتند مینمود بارز و مستق

واقع  یتیبه مدت شش ماه در سا 911۵جرج بوش درسال  یجمهور استیدر دوران ر کایدر آمر نیسازمان منافق یاز اعضا یتعداد

 کایکنگره آمر یقطعنامه  کا،یآمر یستیرورت یهاگروهک از گروه  نینودا، حذف نام ا التیو گاس در االس  یلومتریک 011در

 نگیتیدر م ییکایسرشناس آمر یها از چهره یگروهک و حضور برخ نیا یمال نیتأم یکشور برا نیدرجهت ملزم نمودن دولت ا

 اقدامات است. نیاز جمله ا یستیفرقه ترور نیا یها

است  یسمیخوب ترور سمیود ترورش یم میبه دو دسته خوب و بد تقس سمیترور کایآمر یایسازمان س در

با . ردیگ یآن ها صورت م یبد در خارج از استراتژ سمیو ترور ردیگ یانجام م کایآمر یکه در قلمرو استراتژ

 یغرب یطالعاتا یها ندارد و دستگاه یکنند، اشکال یم شتال رانیا یسربلند یکه برا یرانیاستدالل ترور دانشمندان ا نیتوجه به ا

ن برخورد با آ دیبد است که با شدت با سمیمانند بستون نمونه ترور ییکنند اما در عوض در جا یم یو همکار یهمراه نیبا منافق

 شود. 

ما دهد ا یم سمیشعار مبارزه با ترور شهیشوند. فرانسه هم یم ینفر کشته و زخم 011فرانسه  سیدر شهر ن یستیحمله ترور کی در

مانان که در کشتار مسل یو کسان یرجو یستیرسد آنان در پشت پرده از گروهک ترور یم سمیا ترورب یکه به مبارزه واقع یزمان

 ی، آن ها سعتوان آن را به کنترل درآورد یتوان به وجود آورد اما نم یرا م ستیرورتکنند.  یم تینقش دارند حما

د اما همان استفاده کنن انهیبشار اسد و تسلط بر خاورمسرنگون کردن  یچون داعش برا یستیترور یها گروه لهیکردند تا به وس

عاند م یستیترور یها کشور فرانسه به مأمن و مقر فرقه نیهم ریاخ یهااند. در سال  جان آن ها شده یبال یستیترور یها گروه

مالً و مجرمانه خود ع یرانسانیغ اعمال یبرا یزیر کشور و برنامه نیافراد با تجمع در ا نیشده است و ا لیو سرکردگان آن ها تبد

 نیاز ب یراب مانانشیو هم پ کایآمر تدر دس یابزار سمیکشند، متأسفانه ترور یفرانسه م سمیمبارزه با ترور یبر ادعا یخط بطالن

 شده است. لیاز کشورها تبد یاریمردم مظلوم بس یبردن حقوق اساس
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 برگرد! ،یداشته باش تیانسان یخواهیاگر م

         

     0297 بهشتیارد 06 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 ینجات برادرش از فرقه رجو یبه دفتر انجمن نجات  آمد و از ما خواست تا برا یعباس شاهبرادر  این یقیحسن صد یآقا

 . اعف کنمنمود تا  تالش خود را مض قیداشت که برادرش خواهد آمد و من را تشو مانیبرادر مصمم بود و ا نی. امیاقدام کن

 زهیانگ چیکه سرباز بود بدون ه یهنگام شانیداد، ا بیاو را فر یباشد فرقه رجو یفرقه م نیبرادرم وصله ناچسب ا"گفت:  یم او

و  تیفرقه اگر انسان ینموده است. اعضا انیسال نیاو را وادار به ماندن در ا یدانم چگونه رجو یفرقه شد، من نم نیوارد ا یاسیس

علوم را نخواهد خورد، م یو یگول شعارها یاست و کس ستیالیو امپر گانگانیآلت دست ب ی. رجوگردندبر دیند باخواه یکرامت م

 یکه او انتخاب نموده را نم یراه و روش نیا ینموده است، کس یرا مخف زشیسوراخ، جان ناچ نیدر کدام انیسال نیدر ا ستین

  ".ردیپذ

که  یرجو"ت: گف یقابل هضم نبود و م شانیا یازدواج کند و متاهل باشد، برا دینبا یفرقه کس نیشد که در ا نیصحبت از ا یوقت

 انتیخ بودند دشیهم که مر یبه آن تعداد اندک یحت یکند!! رجو یمسلمان بودن م یچگونه ادعا دینما یعمل م امبریضد سنت پ

 "کرد.

درش بود که برا دواریفرقه آزاد شوند و ام نیاز بند و چنگال ا رانیباشد که تمام اس نیشاهد ا یبه زود ،آرزو نمود شانیا انیپا در

 برادرش نوشت و خواستار بازگشتش شد. یبرا یکند و به آغوش خانواده باز گردد سپس نامه ا داینجات پ اسارت فرقههم از 

 کننده بود. دواریلذت بخش و ام شان،یا یصحبت ها یخانواده و نشستن پا نیبا ا دارید 
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 یحقوق بشر نیه مدافعان وفعالفراخوان ب

 

  0297اردیبهشت  10_ یی رها وندپی ، کانون اوا ی،آزاد ادیفر یها انجمن

آن  به ،یرجو یسران فرقه  یسه سا ل سنگ انداز کیبعد از نزد دیهست انیهمان طور که درجر یبشر یو فعاالن حقو هموطنان

در عراق تنها در ده سال و  نیزم رانینفر از فرزندان ا  911ه کشتن دادن بعد از ب یعنیعراق را ترک کنند  دیشد که با لیها تحم

 یعراق را ترک کرده و در کشور آلبان رانشانیفرقه همراه اس نیسران ا ن،یصدام حس یعنی رقهبعد از سقوط ارباب سابق ف یاند

 .دندیسکنا گز

مختلف به اروپا انتقال دادند. در  یها وهیاسپورت داشتند با شپ یافراد مورد اعتماد کامل خود را که برخ ان،یم نیفرقه در ا سران

 یاریفرقه جدا شدند که بس نیصدها نفر از ا یدر آلبان ریسه سال اخ نیا یمانده اند. در ط ینفر در آلبان 9111حال حاضر کمتر از 

 .اروپا برسانند گرید یها و مشکالت توانستند خود را به کشورها یسختاز آنان با انواع 

 یردهادست به شگ روهاین نیا زشیاز ر یریجلوگ یشوند، برا یدارند از فرقه جدا م رانیوار اس انیکه جر دندیسران فرقه د یوقت

 دهند. یرا که قصد جدا شدن دارند تحت فشار قرار م یتوانند افراد یکه م ییزنند از جمله تا آنجا یم یفیکث

 لشیشده و تحو نییتع یپناهندگ یعال یایساریرا که از طرف کم یدالر ۵11 نهیک هزراستا سران فرقه کم نیاقدام در ا نیاول در

برق، خوراک، پوشاک  آب،  مسکن،  یمبلغ بابت اجاره  نیدالر کاهش دادند. ا ۳۵1به افراد به سران فرقه واگذار شده است به 

دهد به خصوص در زمستان ها که  یآن ها را نم یها نهیوجه کفاف هز چیباشد که به ه یآن ها م یزندگ یها یازمندین یوهمه 
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 یکه طبق معمول اول ماه م یهم در سر زمان بند نهیکمک هز  نیدارند. ا یشیگرما لیبه وسا ازیشود و آن ها ن یهوا سردتر م

 شود. یباشد پرداخت نم

آن ها  و بند شده توانسته نظر خود را بهوارد زد  یپناهندگ یایساریو دفتر کم یاز دولت آلبان یبا بخش یرجو یکه فرقه  ییآنجا از

 نیکار برخالف قوان نیکه ا یتوسط فرماندهان فرقه به افراد داده شود در حال نهیکمک هز نیکه ا نیبر ا یکند مبن لیتحم

 ود.به افراد پرداخت ش ایساریدفتر کم ای یتوسط دولت آلبان دیبا نهیکمک هز نیو ا باشد یم یپناهدگ یعال یایساریکم

هستند  یکه جدا شده و اکنون در آلبان ینفر 0۳1 هیبر عل یبه ابزار فشار لیرا تبد نهیپرداخت کمک هز یرجو یاکنون فرقه  مه

 یر کردکشاست و د رانیاز فرماندهان فرقه که دستانش آلوده به خون مردم ا یکی یتوسط عبداهلل تهران نهیکمک هز نیکرده است. ا

 یها هویاز ش یبرخ نجایشود. در ا یفرقه بود به افراد آن هم در مقر فرقه پرداخت م روزیهوان نیولئاز مس یکیدر عراق  0۳01سال 

 دهم: یم حیکنند توض یم جادیافراد ا نیا یرا که برا یو روان  یروح یفشار و شکنجه 

 به مقر فرقه بروند. دیبا نهیکمک هز افتیدر یافراد به اجبار برا -

صورت  نیا ریکنند در غ ینیو خبرچ یدوستان خود جاسوس گرید هیشود که بر عل یز افراد درخواست ما نهیموقع گرفتن کمک هز -

 شود. یبه آن ها داده م نهیتر کمک هز یطوالن ریبعد با تأخ یاز ماه ها

 صحبت کنند. دیمطلقاً نبا نندیب یکه درون شهر آن ها را م یالتیبا افراد تشک -

برد به خصوص در زمان مناسبت  یم یمواقع فرقه افرادش را به صورت دسته ا یکوه که بعض ایمانند پارک  یدر اماکن عموم -

 ها افراد جدا شده حق ندارند در آن مناطق تردد داشته باشند.

 که در اروپا هستند تماس داشته باشند. ییحق ندارند با جدا شده ها یمجاز یایجداشدگان در دن -

حقوق به چند نفر از  نیاآلن ا نیشود که هم یآن ها قطع م نهیکنند کمک هز یاز موارد فوق تخطجدا شده اگر از هر کدام  افراد

 شود.  یداده نم گریآنان د

 فعاالن و مدافعان حقوق بشر؛ ز،یعز هموطنان

انده و نظاره م یفرقه باق نیا یجهنم التیهستند و هنوز در تشک رانیکه فرزندان ا رانیاس نیاز ا یلیاهرم فشار نباشد خ نیا اگر

د خودشان را انتخاب خواهند کر یفرقه را ترک کرده و آزادانه راه و روش زندگ نیباشند ا یرفتار سران فرقه با جداشدگان م نیگر ا

موطنان ه یاز همه  لیدل نیخود خواهند پرداخت. به هم یآزادانه  تیو فعال یبه زندگ گرید یدر کشورها دگانجداش یاریو مانند بس

 یالع یایسارییکم سیشود با نوشتن نامه به رئ یمدافع حقوق بشر درخواست م یها و تشکل ها انیها، جر تیشخص ز،یعز

 موضوع را بکنند. نیبه ا یدگیپناهندگان در ژنو درخواست رس
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رداخت پ اً یثان ،ابدی شیافزا ایساریشده توسط کم نییدالر سابق تع ۵11افراد به همان ی نهیاست که اوالً کمک هز نیما ا ی خواسته

 . ردیبرعهده بگ یدولت آلبان ای یدر آلبان ایساریرا خود دفتر کم نهیکمک هز نیا

 9100 یم 04  در اروپا( نیسابق سازمان مجاهد ی)اعضا ییرها وندپی –کانون اوا  -یآزاد ادیفر یها انجمن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  ییابتدا التیدر شهر بابل متولد شد. تحص یخانواده متوسط کارمند کیدر  2331راستگو در سال  یعل یآقا

ساختمان را در  یبه آلمان رفت و رشته مهندس لیجهت ادامه تحص 2311متوسطه را در بابل گذرانده و در سال 

مسلمان  انیانجمن دانشجو تیبه عضو 2311در سال  یرساند. و انیبه پا تیبا موفق 2333در سال  "سنا"دانشگاه 

 شد. تیانجمن مشغول به فعال یدر آلمان درآمد و در بخش روابط خارج نیهوادار سازمان مجاهد

ازمان س یرابطه  یچگونگ نطوریآن و هم ییمحتوا یراستگو در رابطه با جنگ مسلحانه و ب یآقا 2333زمستان  در

 کرد. ییخلق با دولت عراق مسأله دار شده و از سازمان درخواست جدا نیمجاهد

 مشغول به کار است. یشرکت ساختمان کیمسؤل  رمدی سمت در آلمان –اکنون در شهر کلن  یو

 «خیارت نهیخلق در آئ نیمجاهد»و  یبه زبان آلمان «دیآ یبمب م کیت کیت یصدا» یراستگو کتاب ها یآقا از

 منتشر شده است.
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 النینجات گحضور پدر و مادر دردمند و چشم انتظار در دفتر انجمن 

 

     0297 بهشتیارد 12 - النینجات مرکز گ انجمن

 یرجو یایافم رنگیو ن بیشدند که با فر هیعازم ترک ادیز یبهتر با مشقت ها یاشتغال و زندگ یایبا رؤ یتالوت نیو ام احمد

 !!بعد به اروپا اعزام شوند یکه مدت زمان دیاشرف درآوردند شا یسر از عراق و پادگان کار اجبار

خائن و وطن  یفرزندانشان از چنگال رجو ییدر خصوص رها یماسوله ا یبه اتفاق همسرشان خانم هاجرامداد یناصر تالوت یآقا

که ولو  دیشا دندیرسان افتهیبه کرات خود را در مقابل اشرف مضمحل  بتیو با تقبل بسا رنج و مص دندیزحمت کش اریفروش بس

و فرزندان؛ با  نیوالد داریامر د سرشدنیها در خصوص م یهر بار با ممانعت رجو یرند ولرا در آغوش بفشا زانشانیعز یقیدقا

 کردند. یکوچ م رانیاشکبار به جانب ا یچشمان

 یایدر ماف ریمادر دو عضو اس یانجمن آنچه که برجسته بود استمداد خانم امداد مسؤولزوج دردمند با  نیا نیماب یامروز ف دارید در

 یباندر آل زانمیبا عز دارید میمادر دردمند و چشم انتظار هستم و تنها آرزو کیمن "است که اظهار داشت:  یآلبان یرانایدر ت یرجو

 احقاق یکه مدع ایساریکم نیو مسؤل یحقوق بشر یخاصه سازمان ها یبشر داریب یخصوص از تمام وجدان ها نیاست و در ا

جگرگوشه  فرزندان و یبه آلبان متیسازند که بتوانم ضمن عز ایرا مه یطیراطلبم ش یشده ضعفا هستند؛ استمداد م مالیحقوق پا

 "!؟دندیشکه با هزار دوز و کلک به اسارتشان ک نیا ای رفتندیاسارت را پذ اهفرزندانم به دلخو نمیتا بب رمیو در آغوش بگ نمیرا بب میها
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 یکند، م یتحمل م قاً یفرزندانش را عم یخبر یو ب یدور است و در هر لحظه رنج یرجو انیکه خود از قربان یناصر تالوت یآقا 

 یکنم و خبردارم که اساساً اعضا یها را رصد م یبه واسطه رجو یروزانه اخبار مربوط به کمپ تحت تصرف و کنترل آلبان": دیگو

ر اسارت د رشیبه پذکه دستشان از همه جا قطع است مجبور  یو حقوق یاز جمله فرزندانم صرفاً به خاطرمشکالت مال یناراض

حقوق  فیمعامله کث کی یمطلعم که در پ یخوب هو اسارت ماندگارهستند. ب یها شدند و کماکان در بدبخت یرجو اهیس التیتشک

 یت گرفتاراس نیشود تا بچه ها را به خودشان محتاج و مشروط کنند و ا یم ختهیر التیسران تشک بیبه ج ایساریآنان از جانب کم

 ".رندیگ یم یدارند از ما وفرزندانمان ناجوانمردانه کول یگرید یترفند ضد انسان کیه با ما و بچه ها ک

ق بدهد و حقو را طرف حساب خودش قرار یآلبان یاسرا ایساریچنانچه کم": دیافزا یدر ادامه م یتالوت یآقا

دون با دست باز و ب انزانمیخاطردارم عز نانیاطم زد،یو بالواسطه به حسابشان بر ماًیشان را مستق انهیماه

و آزادانه خود خواهند رفت و  لمستق یزندگ یها؛ صف خود را از آنان جدا کرده و پ یچشم داشت به رجو

ما خانواده هاست که به بار خواهد  یهمان خواست و آرزو نیآزاد بازخواهند گشت که ا یایصورت به دن نیبد

 "خواهد شد. ینشست و عمل

 نیرا در خصوص آخر یاخبار و اطالعات ؛یبا خانواده مقاوم تالوت یضمن همدرد زیل انجمن نومسؤ نهمایصم اریبس دارید نیا در

تمام  ییهار یو برا دندیبه سمع آنان رسان یناراض یقابل توجه اعضا زشیآن خاصه ر یو اسرا یرجو بندهیفر التیتشک تیوضع

 ها دعا کردند. یرجو نیدروغ التیگرفتار در تشک یاعضا
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 یدر آلبان نیسرانجام سران مجاهد یب تالش

 

     0297 بهشتیارد 18 -نجات مرکز مازندران  انجمن

 سیرئ یورج میبا مر یآلبان تختیپا رانایدر ت کا،یخواهان کنگره آمر یرهبر جمهور ن،یسناتور جان مک ک ،ینقل از منابع خبر به

نوان به ع کایآمر شهیفرقه هم نیاست که در ا نیا دارید نیجالب در ا یداشته اند؛ نکته  دارید نیگروه مجاهد یجمهور خودخوانده 

که تاوان  دید دیفشارند. حال با یرا م گریکدیدوست، دست  کیشده است و امروز به عنوان  یشناخته م سمیالیبارز امپر ینمونه 

 پردازند؟ یتاوان را م نیا یچه بوده و چه کسان یدوست نیا

گ فرقه با دولت صدام در زمان جن نیا یمشهود بوده منجمله دوست رانیبا دشمنان ا یفرقه دوست نیا یدر کارنامه  شهیالبته هم 

 یکالن، خوش خدمت یمال یکمک ها افتینموده در قبال در رانیملت ا هیکه به صدام در جنگ عل ییو ترورها و کمک ها رانیبا ا

 یبلند م انریو جنگ با ا یاو در دشمن ادیفر شهیکه هم رانیمخالف ا ییکایبا سناتور آمر یدوست تدس راًیدولت آل سعود و اخ یبرا

 یشان من شیخو یاسیس دیبا فدا نمودن عقا یرا حت رانیبا ملت ا یدشمن یبه روز شده  یسان نمونه  نیبد ،یباشد. فرقه رجو

 دهد.

اکنون  فرانسه با پرداخت مبالغ هنگفت به آنان و عربستان و کا،یآمر یبازنشسته  استمدارانیقبالً با دعوت سناتورها و س یرجو میمر

فرقه  یناراض یمسلح مجلس سنا؛ قصد دارد به اعضا یروهاین ی تهیکم سیو رئ زونایآر التیسناتور ا ن،یبا دعوت از سناتور مک ک

 دیاز عقا یاریکه بس نکته توجه نداشته نیکشور قدرتمند برخوردار است اما به ا کی تیدهد که از حما اننش یبه خصوص در آلبان

شمان چ یدر جلو دیجد یدگاهید ییبزرگتر و از سو یسؤال نکیسؤال برده است. ا ریرا ز شانیخود به اعضا یو آموزه ها یاسیس

آن ها شده است.  زیشبه از دوستان عز کیخلق به  نیمجاهد دشمن روزیتا د نیاعضا باز شده است که چگونه است که ا نیا

قود مف ی( و آن رهبر خودخوانده یرجو میجمهور خودخوانده )مر سیرئ نیچند گانه و منفعت طلبانه ا یتارهاها و رف ییتناقض گو
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است که از اهداف  موضوع نیا ینشان دهنده  شهیو متحدانش هم کایآمر یبرا ی( و خوش خدمتیفرقه )مسعود رجو نیا یشده 

 .است رانیو بعد دولت ا رانیدائم آنان، اول ضربه به ملت ا

 یتهام همکارخود را از ا یتوانستند به گونه ا یم یغرب یبازنشسته، دولت ها استمدارانیسناتورها و س یبا مالقات ها دیتاکنون شا  

روه در خصوص عدم ارتباط با گ کایقدرت انکار از دولت آمر نیا گرید ن،یجان مک ک دارینجات دهند اما با د یستیگروه ترور نیبا ا

 رود.  یم نیب از یستیترور یها

ول د یندیکه در جهت خوشا ییها یکالن و خوش خدمت یفرقه با خرج کردن پول ها نیاست که ا تینکته حائز اهم نیا البته

 ان،ریا یهسته ا یدرخصوص انرژ یدر چند سال گذشته و ارائه اطالعات یدانشمندان هسته ا یغرب انجام داده به خصوص ترورها

 یستیرپربار ترو یرا به دست آورده و با وجود کارنامه  کایدول غرب از جمله آمر تیحما هتوانست رانیت اخود با مل یبا اثبات دشمن

 باشد. یم رانیاز دشمنان ا کایآمر تیحما یخود نشان دهنده  نیخارج گردد، که ا یستیترور یگروه ها ستیاز ل ش،یخو

 را به عنوان ییها میتحر یباشد و حت یاز آن م تیبشر و حما حقوق یو در همه حال مدع شهیکه هم یکشور کا،یاست، آمر جالب

 یستیترور یگروه ها نیاز معروفتر یکیبا سران  شیسناتورها نیاز سرشناس تر یکیوضع نموده،  رانیا هیاز حقوق بشر، عل تیحما

ر حقوق بش یکشور مدعگونه  نیداده و ا یدست دوست ران،یخود و چه ملت ا یاعضا وصحقوق بشر چه در خص یو نقض کننده 

اگون، گون نیبه عناو یمال یکمک ها افتیو در شیسران فرقه صرفاً جهت حفظ خو گریو د یرجو میسؤال برده شده است. مر ریز

 یم رانیا یفرقه حرف از آزاد نیحضور سران ا رد نیرا داشته و دارد و آنگاه سناتور جان مک ک ینقض حقوق بشر و آزاد نیشتریب

 باشد. یم رانیدر ا یآزاد قیاز مصاد یکیرو خود  شیانتخابات پ نیکه به طور مثال هم یزند درصورت

 سیاست. همانطور که گفته شد انتخاب رئ یجمهور استیکه انتخابات ر رانیا یروزها نیبه موضوع مهم ا میدار یزیگر انیپا در

و  رانیجمهور ا سیرئ یکنند چه کس یتخاب ماست که ملت ان نیا یمردم در کشور نشان دهنده  یآرا تیجمهور توسط اکثر

 سیانتخاب رئ یخودسرانه و از خود متشکرانه ادعا بخشیبه اصطالح ارتش آزاد نیاآن باشد؛ اما جالب است که  یکننده  تیهدا

 یمغز یوقابل شستش یبسان آن گروه کوچک مستقر در آلبان رانیکنند که ملت ا یفکر م هودهیمملکت را دارند و چه ب نیجمهور ا

 باشند.  یم

که ثابت کرده اند  یحکومت کنند، آن هم مردم رانیا خواهیقصد دارند تا بر مردم آزاد یناز تلریبدتر از ه یفرقه با روش سران

ه با وجود باشند. چگونه است ک یسرنوشت خود م یکننده  نییتع شهیتواند بر آنان حکومت کند و هم ینم یکتاتورید چگونهیه

نبرده و  یمزلّف به آن پ یفرقه  نیاجانب در قرون مختلف، هنوز ا یو آزموده ها یخواهیو آزاد یدر آزاد انیرانیا نهیریقدمت د

ود، خ الیپروراند؟؟؟ و جالب تر آن که به خ یرا در سر م یمردم نیبر چن یجمهور استیخود ر یپوشال یایدر دن زین یرجو میمر

ه بخواهند ک یافراد نیچن یها و خواسته ها هیانیبه ب چگاهیه رانیا هکه مردم آزاد یصورت در ندینما یم میرا تحر رانیانتخابات در ا

اثبات شده  رانیدر حق ملت ا شیها تیکه جنا یفرقه ا یگوش نخواهند داد آن هم از سو رند،یحق مسلم انتخاب را از آنان بگ

 (یسهراب می)خواهرزاده رح سلمان زاده الیسه                                                                           است.
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