
                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77شماره -نشریه انجمن نجات 

 

  69 -سال 



                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9                                   خواهد بود یفرقه رجو یگهواره، تکان دهنده ها یتکان دهنده ها

 11                                      به کانون پر مهر خانواده اش یبازگشت رئوف فرامرز

 11                                                               یچهار خرداد و نقش رجو

 11    النیدر دفتر انجمن نجات گ ینیبا خواهران چشم انتظار زهرا حس دارید

 1۳     ستیافتاده که خشونت خوب ن ادشیسال  1۳پس از  یفرقه رجو

 11                                        :یدر آلبان یقابل توجه جداشدگان فرقه رجو

 31                                                   یبه عباس گل ریزان در آلبان ینامه ا

 31                                         یسران فرقه رجو یفرار به جلو

 3۳                            یفرقه رجو ییکایآمر یها ینامه سرگشاده خانواده ها، به الب

 31                                                                                     یافراد در آلبان تیوضع

 13                               یرجو انتیاز خ یگرید نیبرگ زر

 11                                                 یفرار خفت بار به کشور آلبان ایبر افروختن آتش 

 1۳        داعش نیدر آست یرجو زیدست خون ر

 11     داعش در تهران یستیترور اتیبازنده عمل نیبزرگتر نیمجاهد

 11                   التیحفظ تشک یفقط برا یرده و عنوان در فرقه رجو

 11                                                                      نیداعش با مجاهد یستیتشابه اقدام ترور

 

 صفحه                                  عنوان                                    فهرست مطالب 

 

 



                                                                                        انجمن نجات                                                        

 77شماره 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه                             مطالبفهرست                             عنوان

 14                          سراب است کیقجر فقط  میمر یبرا رانیا یجمهور استیر یایرؤ

 1۳                                     باشند یپدرخوانده داعش م یمرتجع عرب وخیقجر و ش میمر

 11                                          ... "فراغ  "... تا  "فراق  "از 

 40                                                                                               3001ژوئن  17 عیوقا

 44       یستیترور یوهکگر ای یاسیس ونیسیاپوز ن؛یمنافق

 47      یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد یاعضا ینامه خانواده ها

 49                             یخرداد شصت، بروز توهم مسعود رجو یس

 ۳1      رانیملت ا دیسپاه، درخشش اقتدار و ام یموشک ها کیشل

 ۳4                                                   باشد! یمادام العمر م یدر فرقه رجو تیعضو

 ۳7     !!!رانایسازمان در حومه ت دیجد یو زندان ساز ی: حصارکشدیخبر جد

 ۳9                   سردشت ییایمیخلق در بمباران ش نینقش سازمان مجاهد

 79                                                              بزرگترین ظلم را به مادران کرد یرجو

 10                                                                                            سیدر پار انتیو خ تیبزرگداشت جنا

 11     در فرانسه نقطه ابهام در روابط دو کشور است نیمنافق تی: فعالفیظر

 14                   سیپاردر  یرجو میمر یو وطن فروش یبیمردم فر

 11                 یحقوق بشر رجو یتوسط اربابان مدع یمسافربر یمایسقوط هواپ

 

 



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه         عنوان                            فهرست مطالب                      

 90                                                 را جشن گرفت؟ یچه مناسبت سیدر پار یرجو میمر

 91    از فرقه ینیحس یمحمد عل دیکامل عالمه س ییاثر جدا در ها یآچمزشدن رجو

 94                                                                                در تهران آغاز شد ایدن نترپلیا ینشست رؤسا

 9۳                                                              است سمیترور یقربان رانیا

 99                    شرکت انجمن نجات در نشست پروژه کالکان در تهران

 101           خدابنده میابراه یآقا بای در فرقه رجو ریاس یاعضا یخوزستان یخانواده ها دارید

 104                                                                                          پدر به فرزندش کیدل نوشته 

 10۳              را آشکار ساخت نیمنافق یچهره واقع دفاعیترور مردم ب

 

 

 

 

 
 

 



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

9 
 

 

 خواهد بود یفرقه رجو یگهواره، تکان دهنده ها یها تکان دهنده

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۴ -نجات مرکز البرز  انجمن

قطع  نیبوده تا بتوانند با ا رویاعضاء از خانواده و محدود کردن ن ییجدا ا،یفرقه ها در دن یها زمیاز مکان یکی دیدان یکه م همانطور

 استیکند و س افتیفرقه را در یفقط اخبار، آموزش و داده ها رویکه ن ندیاهم نمارا فر یطیخود شرا یاعضا نیدر ب ،یارتباط کل

را فراموش  یکه فرد نسبتاً مسائل ینموده سپس بعد از مدت طوالن یروش ابتدا فرد را ته نیدر ا ند،ینما یم جادیرا ا "خالء و مکش"

فرهنگ، مادران و خانواده  نیباشد، که در ا یم یفرقه ا نمودن فرهنگ نیگزیشود و آن جا یفاز دوم کار فرقه شروع م دینما یم

 شود. یشناخته م یانقالب یرویکانون فساد ن

به  لیبدت یو سپس بعد از مدت دیتقل ایموجود در دن یخود، از فرقه ها یستیپاک کردن نام ترور یبرا یرجو یستیسازمان ترور 

رقه رو ف نیگردد. از ا یمحسوب م یستیفرقه ترور نیداعش اولعصرحاضر شده که قبل از گروهک  دهیچیپ یاز فرقه ها یکی

 یایخود حبس نموده و موفق شده با دور کردن افراد از خانواده ها و دن یخود را در مقرها یروهایسال است که ن انیسال یرجو

از خانواده ها منجر به  ریافراد اس ی. دوردینما نهیمجدد را در روح و جسم آن ها نهاد یعدم اعتماد به نفس و ترس از زندگ ،یامروز

فرزندان خود را در گهواره ها  ییبزرگ و طال یبا آرزوها که یاز مادران در سطح کشور شده مادران یاریو غم هجران بس یآزردگ

 یجد که فردگن ینم یمادر چیه شهیروانه جامعه و دفاع از وطن نموده اند. هرگز به اند زین دیمراقبت و بزرگ نموده و با هزاران ام

 ایدر جامعه و  یاگر فرزندش خالف یحت ندهد،و ارتباط به آن ها  داریو هرگز اجازه د دینما یبتواند فرزندان آن ها را مدت ها زندان

 .دیتواند هر هفته فرزندش را مالقات نما یمحکوم گردد م زیمرتکب و به حبس ابد ن یگریکشور د
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 یخود م فهیملتمسانه آن ها، وظ یو نامه ها مادران در فراقنهاد با مراجعه  مردم یدولت ها و انجمن ها ،یهر کشور در

فرقه مخرب در کمال تعجب و رذالت  نیهستند بشوند. اما ا نیزم یرو یانسان ها نیدرخواست مادران که واالتر ریگیدانند که پ

 ،یبا پنهان کار یاریکند. در موارد بس یم یوددارخ زین گریبلکه از هرگونه ارتباط د چیدهد ه یکه نم داریاجازه د یمادر چیبه ه

فرزندان  یصدا دنیو شن داریدارد و مادران چشم انتظار داغدار را در حسرت د یرا اعالم م یفرقه ا التیعدم حضور فرد در تشک

خانواده شان فوت و در فرقه حبس بودند اعالم شده بود که  اکه سال ه یامروز یاز جداشده ها یبه تعداد یگذارد و حت یم یباق

 اعدام شده اند. رانیتوسط دولت ا ای

 

ا کردند و روزه یم متیاز فرزند خود به عراق و قرارگاه اشرف سابق عز یکوچکترن خبر دنیشن یبرا یادیها قبل مادران ز سال

عوامل فراق خود بودند.  یهان جزاگشتند و با آه و ناله از خداوند بزرگ خوا یبر م یدیشدند اما با نا ام یدر قرارگاه معطل م یجلو

 و بدانند: شدقجر آگاه با میفرقه و مر

 ."را تکان دهند یفرسوده فرقه رجو انیبن شانیتوانند با دعاها یکه گهواره ها را تکان داده اند م یکسان " 

هستند  رشیخ یخود محتاج دعا یخوشبخت یبرا رایخود باشند ز یالماس زندگ نیمراقب گرانبهاتر دیدانند که با یهمگان م ایدن در

 و آن گوهر مادر ... است ...

 مادران که آغوششان بهشت فرزند است. دنیو در آغوش کش رانیاس ییرها دیام به

 ژنیب
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 بازگشت رئوف فرامرزی به کانون پر مهر خانواده اش

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۹ -نجات مرکز کردستان  انجمن

داد. پس از سال ها خانواده  جهیسال نت 9۳باالخره پس از  یفتن فرزندشان از بند رجوباز پس گر یبرا یخانواده فرامرز تالش

صد کشتن ق شهیکه سازمان هم یشد. احساسات داریخوشحالند که با تالششان، احساسات فرزندشان رئوف دوباره ب اریبس یفرامرز

 را که انتخاب کرده بود رها کند. یاشتباه ری، مسسال 9۳با کمک خانواده توانست پس از  شانیدارد. ا شیآن را در درون اعضا

 یحقوق زندگ نیمتوجه شد از کمتر یکه رئوف در آلبان ی. زمانستین یکم بتیمص یشدن در فرقه رجو گرفتار

ز برادر کوچکش را ا یصدا یبار وقت نیاول یگروه محروم شده به خود آمده و برا نیتوسط سران ا یو انسان

 رنگین تمام دروغ ها، رابطال ب خط دنیخود گرفت و آن کش یدر زندگ یمهم میتصم دیپشت خط تلفن شن

 یبود. حال که قلب رئوف ماالمال از عشق و رأفت شده همانند مرغ عشق یرجو میمسعود و مر یها لهیها و ح

 .دیخانواده پر کش یپرواز کرد و به سو کیقرار از قفس تنگ و تار یب
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 آرام گرفته است.  ینگران چیخانواده بدون ه یپدر و مادرش و اعضاامروز در آغوش گرم پر محبت  و

 .دمیفهم یرا زودتر م نیکاش ا یو کردستان خوبند! ا رانیکند که چقدر مردم ا یاشاره م شیدر صحبت ها یو

ره کرده و خود را پا یذهن سمانیر یتمام افراد در بند فرقه رجو یگفته، باشد که روز کیرا تبر شانیتولد دوباره ا زینجات ن انجمن

 به امید آنروز  روز هم که شده بچشند . کی یبرا یو آغوش گرم خانواده را حت یآزاد نیرا درک کنند و لذت ا یآزاد یمفهوم واقع
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 ۶۹۳۱ خرداد ۴ – یجهان یعل - نهییآ وبالگ

به  یرجو انتیاعدام به خاطر خ نیاعدام شدند و اگذاران سازمان در زندان ساواک  انیسحر گاه چهار خرداد در زمان شاه بن  در

 انتیگذاران سازمان را لو داد و به آن ها خ انیبا ساواک شاه به خاطر اعدام نشدن خودش بن یدر همکار یگذاران بود. رجو انیبن

ن اد در زندان به منژ فیحن"گفت:  یم شیها انتیخ نیا هیدر توج ی. بعداً رجودیکرد که منجر به اعدام شان توسط ساواک گرد

 شوم و اعدام من به یچون من به هر حال اعدام م دیاندازیها را به گردن من ب تیتان تمام مسئول یها ییگفته است که در بازجو

 "است. رانینفع جنبش و مردم ا

بان سازمان از ز یهبرربودن ر هیکرد سپس در توج تیسازمان را به نا کجا آباد هدا نیسازمان را به دست گرفت ا یکه رهبر یرجو

 کرد.  یم هیرا توج یرجو یرهبر لهیوس نیها نثار مسعود خواهد شد و بد تهمتشود، همه  یها نثار ما م دیتمج

 ستیالیکه با هدف مبارزه با امپر یسازمان انقالب نیگذرد ا یگذاران سازمان م انیقرن که از اعدام بن میبه ن کیبعد از نزد اکنون

 یستیرقه ترورف کیبه  ینابخردانه رجو یشده بود به برکت رهبر سیتأس رانیو حکومت وابسته اش در ا کایامر یبه سرکردگ یجهان

خواه  یجنگ طلب در حزب جمهور یجناح ها نیتر یعربستان و افراط ل،ییاسرا یبرا یشده است که مشغول است به نوکر لیتبد

ت از فالک یکند و به نقطه ا یحرکت م رانیمردم ا یخالف منافع ملجنگ طلبانه آن ها در جهت  یها استیو همسو با س کایآمر

که  انشیا یبا رهبر نیداند. همچن یم رانیبه مردم ا انتیگرو خ رخائنانه اش را د اتیاست که تنها راه بقا و ح دهیرس یو درماندگ

 کامل قرار گرفته است. یدر حال فروپاش یسازمان در کشور آلبان التیمرده است تشک ایزنده  ستیاکنون معلوم ن

واجه است و م ییروین زشیر میو موج عظ یمسئله دار انیجر نیکه با بحران بزرگتر نستیا یستیفرقه ترور نیا یمشکل اصل 

 یالتیسنگر تشک نیآخر نیشده ا یمتیکرده است که به هر ق نیتمام تالشش را معطوف ا یهم در نبود مسعود رجو یرجو میمر

 شد.   هدحفظ کند که موفق نخوا نارایاش را در کمپ ت
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 النیدر دفتر انجمن نجات گ ینیبا خواهران چشم انتظار زهرا حس دارید

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۷ - النینجات مرکز گ انجمن

 یضمن تشکر از زحمات اعضا ینیحس هیخانم مرض ؛یرجو ریعضو اس ینیبا خواهران زهرا حس یو خانوادگ مانهیصم دارید در

 تیرا در سا ریاس یزهرا زمیو از شما خواستم که نامه من به خواهرعز دمیماه گذشته خدمت رس بهشتیارد"گفتند:  انجمن نجات

 برقرار کند و شادمانمان بگرداند.   یو تماس برسدکه به گوشش  دیشا دیکن ینجات اطالع رسان

مان بتوانند  ضیو مر ریتا حداقل پدر و مادر پ میبود زهرا یتماس تلفن کیو منتظر  میدیکش یچشم انتظار یلیبه بعد خ خیآن تار از

که حال و  میبگو دمیبرسند. امروز هم خدمت رس شانیداشته باشند و به آرزو یبا دخترشان صحبت یخبر یو ب یدور انیبعد سال

کنند و دارند  یزمه مشده اند. پدر و مادرم مدام اسم زهرا را زم یو بستر ضیو به شدت مر ستین باحوال پدر و مادرم اصالً خو

 کیدر حد  یحت یرابطه عاطف نیرحم و سنگ دل باشند که اجازه ندهند ا یقدر ب نیها ا یشود که رجو یشوند. مگر م یم تیاذ

 !؟دبرقرار شو رشانیبا دختر اس ماریپدر و مادر ب نیب یتماس تلفن



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

15 
 

 

 یو حت میندار یسال است که از خواهرمان خبر ۹3و بالغ بر  میشد تیآزار و اذ یاز جانب رجو یلیداند که ما خانواده ها خ یخدا م 

لکه با فحش نشد ب سرینه تنها امر مالقات م کنیول میو تحصن کرد میخاردار مقرشان در اشرف رفت میپشت س شانیبا ا دارید یبرا

 .میبرگشت رانیا زمانیبه وطن عز انیو با چشمان گر میمواجه شد آنان التیسران تشک یو ناسزا

مهر،  ازمندیباشد در دهه هفتاد؛ آن زمان که در سن کم ن یفرزند زهرا م گانهیام که  گرخواهرزادهیطرف د از

کجا آباد اروپا فرستاده شد. ن ربوده شد و به نااز دامن آنا یمحبت و حراست پدر و مادر بود به واسطه رجو

 یکه حت نجاستیدر ا یرجو یجفا .ستآلمان ا میدو فرزند و مق یشده است، دارا یخودش مرد یاآلن برا

گاه  چیه زیداستان غم انگ نیتماس داشته باشد. هضم ا شیدهند که با فرزند و نوه ها یبه مادرش اجازه نم

شهوت  دارد و یطانیچقدر ظالم و ضد بشر است و چه افکار ش یسازمان جهنم نیاست که ا سرنشدهیم میبرا

 ".ستکرده ا وانهیرا مسخ و د یو یقدرت پرست

در آغاز ماه مبارک رمضان در دفتر انجمن حضور داشتند عاجزانه درخواست  یکه به اتفاق خواهرشان کبر ینیحس هیمرض خانم

 درآورد.   یرا از نگران یو خانواده خاصه پدر و مادر ردیتماس بگ ریبار با شماره تماس ز کیکردند که زهرا بتواند 

 

 هم عکس مامان جون نیجان، ا زهرا

 ...یریآغوشش بگ و در رانیا ییایب یبخواه دیشا نیبب
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خانمانسوز را برافروخت و هزاران نفر را به کشتن داد. او خط  یشعله جنگ یخرداد سال شصت، مسعود رجو یدر س شیسال پ ۹۱

سال از  ۹۱ه ب کینزد را انتخاب کرد اکنون یزیو با اعالم شروع مبارزه مسلحانه خشونت و خونر دیکش یاسیس تیبطالن بر فعال

سرپرست از هر طرف،  ینداشت. هزاران خانواده ب رانیمردم ا یبرا یثمره ا یرانیکه جز و ییگذرد روزها یدهشتناک م یآن روزها

خرداد  یبود که پس از س یبود. او کس یمسعود رجو تیکفا یو ب قیناال یرهبر جهیهزاران آواره، هزاران معلول و هزاران کشته نت

ت نمود اما دست سرنوش یم یکرد دشمن تلق یم ینف ارا که خشونت ر ینواخت و هر کس یجنگ م پوریو بر ش دیکش ینعره م

، غلط کردم کنند یم یاسیهستند و کار به اصطالح س یاسیها س نیکه ا افتدیب ادشانی یزیسال خونر ۹۱کرد تا امروز پس از  یکار

 لیدل نیمبه ه یرجو عودچه مسشوند اگر  یرد م یرخاکیز ای یآب ریاز آن به صورت زو  اورندیتوانند به زبان ب یکه نم ییها ییگو

 .دیرا نگو ییغلط کردم گو نیشده است که ا بیامروز غ

 

 

دوم  و ستیب نک،ینترلیا رانیا - ینظر منصور

 93۶۷ یم
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عر و شعار گشتند و با ش یاریبس یرانیکه باعث و ستندین یها همان کسان نیچپ زده که انگار ا یخودش را به کوچه عل یفرقه رجو

 دند،یرس یکه به حکومت هم م یبه روز یکردند وا نیا دهیها به حکومت نرس نیرا به ارمغان آورده اند. تازه ا ینرایفقط مرگ و و

 نیرفته که ان ادمانیرحم کنند. هنوز  رانیخواستند به مردم ا یهم رحم نکردند چگونه م ارانشانی نیرت کیبه نزد یکه حت یکسان

 اش که زردآبه هیجداشدگان را صادر کرد و به اوباشان و چاقوکشان پست و فروما یفرمان قتل تمام یمسعود رجو وانهیمردک د

ه تا بن استخوان ک میهست یستیو فاش یدستگاه ارتجاع نیهمان تفاله بودند فرمان داد که بند از بند بگسلند. ما زخم خوردگان ا یها

 یم دیخانواده خودشان را هم تهد یکشند و حت ید و عربده مدرانن یم قهیکه  یالبته هنوز هستند کسان م،یها را لمس کرده ا نیا

 .شیهستند و نه ب یمسعود رجو ستهیکه فقط شا یکنند، اراذل و اوباش

. ستیداند خشونت راه نبوده و راه ن یکه م دهیرس یامروز به نقطه ا ،یو با هر مرام و مسلک ینشیبا هر ب ،یدگاهیبا هر د رانیا مردم

مسعود  نیاز آن ها هم هم یکیمرتجع منطقه پناه گرفته اند  یها خکیبودند امروز در بغل ش یزینت و خونرکه مبلّغ خشو یکسان

 است. یرجو

 یم یزیشوند و هر بار چ یور و آن ور م نیهمه سال اکنون مثل پاندول ساعت ا نیپس از ا یرجو فرقه

 مخالف شهیما هم ستیب نخشونت خو دیگو یم شیکش کیدر مالقات با  یرجو میروز مر کی ند،یگو

 یمن دند،یآفر دخردا یها س نیکه ا دیگو یاصالً نم یما اِله و بِله ول میخواه یما صلح م میخشونت بوده ا

ها  نیکنند که انگار ا یصحبت م یها طور نیجهت به کشتن دادند، ا یهزاران نفر را از هر طرف ب دیگو

 خیه نه تارکرد ک یادآوری دیکنند، با یو به آن هم افتخار م که فرمان قتل صادر کرده اند ستندین یهمان کسان

 .کردحرف ها پاک  نیشود با ا یرا و نه حافظه مردم را نم

ه فرقه ب لیسازمان بود اما تبد کی یساختار و بافت آن، روزگار لیخلق به دل نیاست که سازمان مجاهد نیا گرینکته مهم د اما

در وجودشان  یزیو خونر یخشونت طلب زیها ن نیفرقه ها که خشونت در ذات آن است، اخطرناک هم چون تمام  یگشت، فرقه ا

 اریهوش اریبس رانی، امروز مردم اهستند. صد البته یها شناگران ماهر نیا اماکه شنا کنند  ستیاآلن آب ن دیاست، شا

 یتکرار یحرف هابرد و مثل نوار ضبط صوت همان  یاست که در خواب به سر م یفرقه رجو نیهستند و ا

 کنند. یرا تکرار م

 یم اهیکه روز روشن را س یانیکرد. دروغگو داریتوان ب یکه خودش را به خواب زده نم یخود را به خواب زده اند و هرگز کس نانیا

ت روزگار عبر یدهد همان گونه که مسعود رجو یها درس عبرت م نیخود را در آن بپوشانند، اما روزگار به ا یکنند تا چهره واقع

 کارش. یشد و رفت پ
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 :یدر آلبان یقابل توجه جداشدگان فرقه رجو

  کرد؟  دیبا چه

 رود؟ یبه کجا م یفرقه رجو یاعضا یپناهندگ یمستمر

 

 خانواده سحر   ادیبن  ۶۹۳۱خرداد  9  -خانواده سحر  ادی: بنانتشار

در خصوص  ،یاسیمنافع و مصالح س یالبته بر مبنا ،یق بشرو حقو یالملل نیب یکه متأسفانه سازمان ها یاز مقوالت انسان یکی

 باشد. یم یدر کشور آلبان یجداشدگان از فرقه رجو تیخود را گردانده و چشمان خود را بسته اند وضع یآن رو

  ایساریو کم یدر آلبان جداشدگان

که  یوافقبر اساس ت ،یمستقر در آلبان یفرقه رجو یاعضا یتمام یپناهندگ یهستند که مستمر انیسحر در جر تیخوانندگان سا 

جا به  کیبه وجود آمد،    MKOخلق نیبا سازمان مجاهدUNHCRپناهندگان   یملل متحد برا یعال یایساریدر ژنو توسط کم

 .ندیخواهند صرف نما یکه م یهم آن را به گونه ا رقهف نیشود تا رهبران ا یپرداخت م یفرقه رجو

 نیگرفت و به هم یداد از مخابرات عراق سرانه م یم التشیکه از نفرات تشک یبه تعداد آمار یهم رجو نیزمان صدام حس در

 ینمود اما خروجشان را ثبت نم یم ستیآورد و وارد ل یرا از خارج م یافراد یکرد و حت یاز آنچه بود گزارش م شیتعداد را ب لیدل

 کرد که آمار باال برود.
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 گرفتن سرانه یدر اروپا هستند همچنان نامشان برا تیبر اساس مأمور ایها که جدا شده  یلیکه خ میحال حاضر هم اطالع دار در

 یرفته اند هم ثبت شده و فرقه سرانه آن ها را هم م رانیکه به ا ینام کسان یحت انیم نیموجود است. در ا ایساریکم ستیدر ل

 ضوع مطلع نباشند.مو نیاز ا یدر آلبان ایساریکم نیلاست که مسئو دی. البته بعردیگ

منتقل کرده نامه و امضاء گرفته است که آنان ظاهراً خواستار  یکه از عراق به آلبان یاز تک تک افراد یخصوص فرقه رجو نیا در

 هم یشامل جداشدگان فعل نیبه آنان پرداخت شود که ا "خلق نیسازمان مجاهد" قیماهانه شان از طر یآن شده اند تا مستمر

 یطیکه امضا کردند چه بود. البته جداشدگان در شرا یسینامه انگل یها متوجه نشدند محتوا یلیکه آن زمان خ نیا ایشود. گو یم

 را هم نوشته و امضا کرده اند. یگریشده د کتهیبرسند هر نامه د یخواستند هر چه زودتر به آزاد یکه فقط م

و  بیاشدن داشته باشند را در دست دارد چرا که آنان در کشور غربه جد لیکه تما یترفند همچنان کنترل افراد نیبا ا یرجو فرقه

فرات از آنچه که حق هر پناهنده است را به ن یمین باً یتوانند بکنند؟ فرقه تقر یبدون امکانات، پول، شغل و دانستن زبان چه کار م

 نهیکه جدانشده اند چقدر هز یکسان یراکرد ب سهیتوان مقا یدهد. م یشان را نم یعنوان کفاف زندگ چیهدهد که به  یجداشده م

از جمله ارتباط با  یواه یرا هم به بهانه ها یبرخ یشود. مستمر یگردد و به جداشدگان چقدر داده م یم رهیدرمان و غ ،یزندگ

 شود قطع کرده است. یم محسوب میکه به زعم سازمان ارتباط با رژ رانیخانواده در ا

 یاسوسانگرفت، گماردن ج یبه کار م رویکنترل ن یبرا زیدر درون فرقه ن شهیر گرفته، که همبه کا یکه فرقه رجو یترفند گرید

از حق  یشتنها بخ یعنی ،یبه عنوان مستمر یشتریرا بدهند و در عوض مبلغ ب گرانیجداشدگان است تا گزارش عملکرد د انیدر م

فرستاد و  یجداشدگان جاسوس م انیداد و م یهم انجام م TIPFرا در عراق و در اردوگاه  کار نی. همندینما افتیخودشان را، در

 .دینما جادیا یاعتماد یآنان اختالف انداخته و جو ب نیکرد تا ب یتالش م

مراوده شوند.  وارد ماً یمستق یسازمان چیحق ندارند با ه ایساریسازمان ملل متحد و کم ،یکه به لحاظ قانون دیاطالع داشته باش دیشا

مان ملل باشد. ساز یستیو از آن بدتر ترور یاسیتواند پناهنده محسوب شود باالخص اگر س ینم یفت سازمانبه ص یگروه چیه

 یاز اعضا یشورک هیرا عل یسازمان ینعمت یتوانند نقش ول یو نم دینبا گرید یالملل نیب یرسم مانهر ساز ایسرخ  بیصل ایمتحد 

 "خلق نیسازمان مجاهد"در عراق سابق از  نیامروز و صدام حس یدر آلبان ییکایآمر ی. استفاده باند هارندیملل متحد به عهده بگ

 و خالف مقررات سازمان ملل متحد است. یقانون ریشوند غ یپناهنده محسوب م یآن به صورت فرد یکه اعضا

 یداخل نیالف قوانخ یجور یستیبا فرقه ترور ایساریکم یبا پناهندگان تک به تک طرف حساب باشد. ارتباط سازمان دیبا ایساریکم

ملل  از جانب سازمان یقانون شکن نیا یبرتی. در عراق هم سال ها چه در اشرف و چه در لستین رفتهیسازمان ملل متحد بوده و پذ

 دیذار نماواگ یگریرا از خود سلب کرده و آن را به د یمستمر افتیحق در یاگر پناهنده ا ی. حتفتگر یصورت م ایساریمتحد و کم

 امر را قبول و اجرا کند. نیحق ندارد ا ایارسیکم

ندگان همه پناه اریکنند، اخت ینم یجداشدگان فرق ریغ ایداده، جداشدگان  یبه فرقه رجو ایساریکه کم یازیحال حاضر با امت در

ه عمل رهبر فرق التیباشند به تما یفرقه هستند و مجبور م ریاس یو در هر حالت شهیدر دست فرقه است و هم یدر آلبان یرانیا
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کرده  دیک. او تأ"دست ما بسته است یتصور نشود که در آلبان"از جداشدن اعضا گفته است:  مانعتم یبارها برا یرجو میکنند. مر

 شتریدر عراق ب نیو در حال حاضر قدرتمان از زمان صدام حس میاز پنتاگون هست یکشور پنتاگون است و ما هم بخش نجایا"است: 

 خود را بپوشاند. یضعف فعل قطهفرار به جلو کرده و ن بیترت نیاسته است به ا، البته خو"است

خصوصاً  است، یقانون ریخلق کامالً غ نیپناهنده توسط سازمان مجاهد کیتوجه داشت که قطع حقوق  دیگردد، با یم دیتأک مجدداً 

 یتا هرچه سازمان م دینما یاو را مجبور م ایند ک یم یفرد را وادار به جاسوس ،یمستمر نیمجدد ا یبرقرار یکه سازمان برا نیا

 .سدیخواهد تحت عنوان اقرار نامه بنو

 یدولت آلبان تیوضع

 گریمالً دحزب دموکرات ع ندگانیکشور باال گرفته است. نما نیاست در ا یفساد مدت هیو تظاهرات عل یدر آلبان یاسیس یریدرگ 

هد چون در استعفا بد دیقبل از انتخابات جد دیبا رینخست وز ندیگو یده اند. مکر کوتیشوند و مجلس را با یدر پارلمان حاضر نم

 یکشور انتخاب کرده است. سخنگو دیجمهور جد سیمجلس را به عنوان رئ یسخنگو یآلبان ارلمانانتخابات تقلب خواهد کرد. پ

 یمالً مهم ع ییاروپا یو کشورها کایآمر یدهد. سفرا ینم ونیسیبه اوپوز نیانتخابات انجام شود و تضم دیبا دیگو یپارلمان م

شده و  نییانتخابات تع یژوئن برا ۶1شود. ظاهراً  یانجام م اباتانتخ ندیاین ای ندیایحرکت ادامه دارد و چه دموکرات ها ب ندیگو

 دارد. تیرسم

 یغرب کنار گذاشته شده اند ول بود چون دموکرات ها عمالً از طرف یو تظاهرات در آلبان یریشاهد درگ دیبا ندهیآ یهفته ها در

ا وساطت ب نیکه دولت با مخالف نستیخبر ا نیبکشد. آخر یابانیرسد کار به سرکوب خ یدارند و به نظر م یمردم یرویآن ها ن

توافق  یحتوااند. م دهی( مذاکره کرده و اعالم نمودند که به توافق رسرهیو پنتاگون و ناتو و غ کایمرسفارت آ ندگانیها )نما ییکایآمر

 .ندیرا قبل از آن حل نما نیما ب یکه بتوانند مسائل ف افتدیژوئن به عقب ب ۶1ممکن است انتخابات  یرا اعالم نکرده اند ول

 ایجبر الونیخانم ا یدر دولت کنون یکشور آلبان ریآن است. معاون وز یوجود دارد فساد داخل یکه در درون کشور آلبان یا مسئله

Elona Gjebrea اًریباشد. او اخ یم کایوابسته به نو محافظه کاران آمر نیخلق و همچن نیسازمان مجاهد یها یاز الب خودش 

ها بود  ییکایآمر همانیاست. قبل از آن هم م یدر آلبان یبا قاچاق انسان و مقابله با برده دار رزهدر انگلستان بود چون مسئول مبا

 ریفرد معاون وز نیا ایرسانه ها هم در آمده که آ یصدا دینگاه کن یآلبان اتینشر کند. اگر به یو مشخصاً حرف آن ها را دنبال م

 رو است. شیپ ین که انتخابات در آلبانیخلق؟ خصوصاً ا نیمجاهد یالب ایاست  یدولت آلبان

: دیگو یم یحتشده و  یرجو یستیفرقه ترور یکشور که الب ریبه معاون وز یمطبوعات آلبان ینمونه از اعتراض ها کیبه  نکیل

 آورده شده است. ریدر ز "مجاهد خلق هستم کیمن "

http://parrena.com/a-po-fusin-terroristet-e-njohur-si-muxhahedine-deputete-ne-

parlamentin-shqiptar/ 
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 یاز بردار ،یاندر آلب یمسئول مبارزه با برده دار ا،یجبر لونایا تیدر خصوص حما یپست مطلب نگتونیهاف ییکایروزنامه آمر نیهمچن

 قابل مشاهده است. ریز نکیمطلب در ل نیهم بازتاب داشته است. ا یآلبان ینوشته که در رسانه ها یرجو میمر نینو

http://www.huffingtonpost.com/entry/albanias-anti-trafficking-coordinator-elona-

gjebrea_us_591c7b35e4b0da7850311cc8?ncid=engmodushpmg00000004 

 مشاهده نمود:  ریز نکیتوان در ل یرا م یرسانه آلبان کیمطلب فوق در  یائیبه آلبان ترجمه

http://gazetaimpakt.com/elona-gjebrea-pergezon-marjam-raxhavin-per-mbajtjen-e-

sklleverve-moderne-ne-tirane/ 

نظر  ریز زینشود و همه چ لیبه آنان تحم یو مسئله ا نهیهز چیه هتوافق شده ک یانتقال نفرات فرقه رجو یبرا یدولت آلبان با

از  یگونه نگران چیه دینفرات تماماً بر عهده سازمان ملل متحد باشد و نبا نیا تیبوده که مسئول نیبر ا یباشد. قرار آلبان ایساریکم

 ل خواهد کرد.را کنتر یداده است که افراد فرقه رجوقول  یبه دولت آلبان زین کایگردد. آمر لیتحم یآلبان مردمبابت به کشور و  نیا

 کرد؟  دیبا چه

 ستندیمختلف نشان دهند که تحت کنترل فرقه ن یاست که جداشدگان به صورت ها نیشود انجام داد ا یکه م ییاز کارها یکی 

 یازیت و ناس "خلق نیسازمان مجاهد" که کنترل همه افراد با ،یبه دولت آلبان کایآمر هیقول اول بیترت نیباشند و به ا یو آزاد م

مجبور  کایقول شکسته شد و آمر نیشود. همان طور که در عراق ا یشکسته م ست،ین یکا و آلبانیآمر یدولت ها میبه ورود مستق

 آن ها را هم جداگانه بدهد. نهیکند و هز سیتأس افتگانینجات  یرا برا TIPFشد 

 یآنان را به گروگان گرفته اما به شدت از آزاد یپناهندگ یند که اگر چه فرقه مستمرتوجه دار یدر آلبان یفرقه رجو جداشدگان

 نیتا ا هم تقبل کند یشتریب یها نهیحاضر است هز افتدیب شیکردن مسائل وحشت دارد و اگر پا یعمل آنان و خصوصاً رسانه ا

 .ابدی رییاال تغو از موضع ب یتهاجم یکردیتواند به رو یان مجداشدگ انیدر م یو ترس فعل یکرد انفعالیرو ی. لذا به راحتافتدیاتفاق ن

در  ینامه ها حت نیقطع کرده است و ا رانیا میآنان را به بهانه ارتباط با رژ یافراد داده که مستمر یبه برخ یینامه ها یرجو فرقه

در برابر  دیهم با یباشد و دولت آلبان یم ایساریکم هیفرقه و عل هیخودش مدرک جرم عل نیفرقه هم منتشر شده است. ا یها تیسا

حق  نیحاال از پرداخت کمتر ده،یافراد را کش نیعمر ا رهیپس از آن که ش یرجو یستیباشد. فرقه ترور وپاسخگ یقانون شکن نیا

 کند. یامتناع م زین دهیآنان که به ناحق واسطه آن گرد

 یه سازمانو ن یاست تا به امور پناهندگان به صورت فرد یآلبانو دولت  ایساریمرکز تحت نظارت کم کی جادیجداشدگان ا خواست

مراجعه  ایارسیبه کم یفرد ای یتوانند هر روز به صورت جمع یشود. جداشدگان م یرسانه ا یحتماً در آلبان دیخواسته با نیبپردازد. ا
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 نین همچنگردد. آنا یبرخورد م یصورت گروهشود و چرا با مسئله آنان به  یم یکه چرا قانون شکن بپرسندکرده و پاسخ بخواهند و 

 را متوجه خود سازند. یآلبان یخبرنگاران بگذارند و افکار عموم اریکار را در اخت جهیتوانند نت یم

 یمستمر یقانون ریکه به صورت غ ایساریدر مقابل کم ییایو آلبان یسیبه انگل یرونیاز جانب جداشدگان به صورت ب یگونه افشاگر هر

شده،  لیخلق تبد نیمجاهد یو وزارت کشور که به الب یدر مقابل دولت آلبان نیدهد و همچن یسازمان م یان را به رهبرپناهندگ

شود و در حال حاضر دولت به خاطر فساد  یکشور برگزار م نیانتخابات در ا 93۶۷ژوئن  ۶1که در  نیا تواند مؤثر باشد. خصوصاً یم

 تحت فشار فوق العاده است. یمال

 انشانیآنان را به گروگان گرفته و در م یپناهندگ یمستمر یدر آلبان "خلق نیسازمان مجاهد"که  نیا یعنیحرف جداشدگان  اگر

 محسوس خواهد بود. یدولت فعل یدر انتخابات برا رشیمنتشر شود حتماً تأث یدر آلبان هینشر کیکرده در  ریجاسوس اج

افکار  ینعیبه مراتب کارسازتر  یرا در دست دارد، و البته جداشدگان هم اهرم یدگپناهن یاهرم فشار مستمر یرجو یستیترور فرقه

 یتوانند سازمان و خواسته ها یم یدارند که به راحت اریرو را در اخت شیو انتخابات پ یدر آلبان یفرقه رجو ژهیو طیو شرا یعموم

 ناحقش را پس بزنند و به حق خود برسند.
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     ۶۹۳۱خرداد ۷ -نجات مرکز اراک  انجمن

 خود را نسبت یبه دفتر انجمن نجات استان مراجعه کرده و نگران عباس گل ریزان یعمو ا... گل ریزان یول 9۷/9/۳۱ مورخ

دار و دسته اش از جان  و یدانم رجو یابراز کرد! در ادامه گفت من نگران عباس هستم نم یبه عباس گل ریزان اسیر در فرقه رجو

ندارند و از بوته به عمل  یکه فرزندان ما پدر و مادر یسال به اسارت خود گرفته اند گوی ینخواهند فرزندان ما را چند یما چه م

 تنظیم کرده ام که شاید به دست عباس برسد و یا از طریق یدهند با ما تماس بگیرند. من نامه ا یآمده اند و به آن ها اجازه نم

 کنند و به عباس برسانند. مشاهدهاینترنت عباس نامه مرا مشاهده کند و یا دوستانش نامه را 

 که یحالت خوب باشد من و تمام اهل فامیل نگران حال شما هستیم. من از نبود تو و غم و غصه ا امیدوارم   !جان سالم عباس

ز کنم شما را ا یم یکم نگذاشته ام و سع یاز فرقه منحوس رجو تو یخورم پیر و مریض شده ام. در رابطه با آزاد یدر نبود تو م

رف شما پادگان اش یچندین بار به پادگان اشرف مراجعه کردم. بعد از تعطیل یدکه در عراق مستقر بود یآزاد کنم. زمان یفرقه رجو

متأسفانه سران  یاید شما را مالقات کنم ولمراجعه کردم که ش یسه بار به کمپ لیبرت یمنتقل کردند. دو ال یبه نام لیبرت یرا به کمپ

بینم اما  یآمدم خوشحال بودم که شما را از نزدیک م یبه من اجازه ندادند شما را مالقات کنم. هر موقع به عراق م یفرقه رجو

این  ز دامخودت را ا یگیر یدانم چرا تصمیم نم یکردم. نم یو سرانش را نفرین م یگشتم و رجو یشد، ناامید بر م ینم یعمل

د که دشمنان مردم ایران هستن یتباه کرد یکسان یخود را برا یخورم که بهترین دوران زندگ یافسوس م ،یفرقه مخرب نجات ده

ما نیست، به فکر ش یخواهم به شما بگویم تصور نکن کس ینویسم م یم تیکه برا ی! در چند خط نامه اینرسید یو به هیچ هدف

ما شما را در آغوش  یخودت را نجات ده یو همیشه به یاد شما هستیم. هر زمان میباش یحال شما مخانواده نگران  یمن و اعضا

       نه چندان دور شما را در آغوش بگیریم.  یکنیم. امیدوارم که روز یخواهیم گرفت و از شما به هر لحاظ حمایت م

 ولی ا... گل ریزان            
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 یسران فرقه رجو یفرار به جلو

 

بدون  و یته یشعارها یکه در تمام طول عمر نکبت بار خودشان تنها به فکر منافع خود بوده و حت یفرقه رجو یضد بشر رانس

ند روز چ نینبود و نمونه آشکار آن را در هم شیب یتماماً دروغ زیدادند ن یکه البته به خورد عناصر فرتوت خود م زیآن ها ن شهیر

ا تمام تالش خود را به کار بست ت یو ضد مردم یستیسازمان ترور نیکه چگونه ا میدید ورمانشگذشته و در انتخابات پرشور ک

اشند آن را ب یانتخابات م نیا روزیدانستند مردم پ یقبل از انتخابات که آن ها م ایکند و  میبتواند به عقل ناقص خود آن را تحر

وش خ زیسرگرم نمودن عناصر خسته خودشان بوده و ن یبرا تخزعبال نیا یشده عنوان نمودند که تمام یباطل شده و مهندس

بتوانند  دینظام کشورمان به کار بستند تا با انواع ترفندها شا یبرانداز یتماماً برا زیپرورشان که آن ها ن ستیترور انیبه حام یخدمت

 .دیبه شکست انجام زین احرکت آن ه نیا نیمسئول تیکه خوشبختانه با درا رندیحرکت پرشور مردم را بگ نیا یجلو

ه در انتخابات ک یکه بتوانند از شکست نیا یخود با شکست مواجه بوده و هستند، برا یها لهیکه در تمام ح یمفلوک فرقه رجو سران

درصد شرکت کنندگان  13فرانسه که البته  لپنتیخودشان در و یتجمع ها یحاال برا نیاز هم ند،یگذشته شامل آن ها شد فرار نما

 ذهن عناصر خود را از قیطر نیتا بتوانند حداقل به ا ندینما یم یگذار هیباشد، سرما یمختلف م یکشورها یها رشدهیاز اجآن 

 مشغول کنند . شیاز پ شیکنند و ذهنشان را ب هیو خودشان را در برابر آن ها توج ندینما یگرید یشکست متوجه جا نیا

 پنتلیو یکه برا ییشده، در مورد برنامه ها یکش فرقه رجو دکیفقط  گریدکه  یشمچیابر یدو روز قبل مهد یگفتگوها در

نوشته  شانیفرقه برا نیشده بوده و فصل به فصل آن را سرکرده خائن ا یزیها برنامه ر نیخواهند داشت صحبت شد که البته تمام ا

 .ستندیدر آن ن یمترسک ها کاره ا نیو ا

 نهیهز یو ذهاب و حت ابیرزرو سالن و غذا و مخارج ا یهنگفت برا یها نهیبا خرج هز یسران فرقه رجو رماهیت لیساله در اوا هر

در  یتجمع، سع نیجنگ طلب در ا یسناتورها یهنگفت حضور برخ یها نهیهز زیدانشجو و کارتن خواب و ن یتعداد حیتفر یها

  گلستان مرکز نجات انجمن

 ۱۹۳۱ خرداد ۱۱
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توانند به ب قیطر نیو از ا ندیپرور خود را جلب نما ستیترور انیخود دارند تا بتوانند نظر حام یستیبزرگ جلوه دادن سازمان ترور

 عمر نکبت بار خودشان ادامه دهند.

 که هر یدر مورد دارو و موارد پزشک نهیهز یبه جا یکه چرا سران فرقه رجو نستیرسد ا یمرحله به ذهن م نیکه در ا یسؤال اما

و  شیصرف ع یخود را برا یکند، پول ها و دالرها یم ییگدا زانیدهد و از مردم به عنوان گل ر یآن ها شعار سر م یروز برا

برند  یسخت به سر م طیدر شرا یکند و اصالً به فکر عناصر خودشان که در آلبان یجنگ طلب و کارتن خواب م ینوش تعداد

 .ستین

قرار  یستید تهاجم ترورکه بارها و بارها مور یحکومت هستند، در کشور یکه دائماً به فکر ترور و برانداز یسران فرقه رجو چرا

 د؟یرا در آن کشور به دور خود جمع نما ستیترور یشمار یانجام دهد و تعداد ب یکوبیگرفته بخواهد جشن و پا

 دهیدر آن گرفتار شده اند توانسته اند خودشان را نجات دهند و عناصر آن به هدف ا یکه در آلبان یاز منجالب یسران فرقه رجو ایآ 

 اند؟ دهیبرند رس یدور به سر م یلیخ یف کشورمان بوده و اکنون در مرزهاآل خودشان که تصر

نمودند را قطع نموده اند، به فکر  یرا که به عناصر جدا شده پرداخت م یزیگذشته حقوق ناچ یکه در روزها یچرا سران فرقه رجو 

دروغ  بودن سازمان سراسر ستیدارد که ترور وجود یکره خاک یدر رو یکس ایباشند، آ یهنگفت م یها نهیبا هز یتجمعات ییبرپا

 ند؟ینما یم نهیهز گونه نیرا نداند که ا نیمجاهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1396 ریت 25 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 یاسمه تعال به

 دارید ینگرانت شدم. قبالً برا یلیهستم. خ یملک ل هیسرمادرت  من ( یاشگ خون دیمججان )  دیسالم فرزندم مج 

رف ط کی. از یهست گریکشور د کیاآلن در  دمیگرفتم. شن یتو را م یآمدم و بو یبه جلو پادگان اشرف در عراق م

نامه  کی ایبه من زنگ بزن و  یآنجا دور است. اگر امکان دار گریندارم و از طرف د یچندان حرکت ه ام و شد ریپ

 زیتبر -یملک ل هیمادرت سر - قربانت          نباشد. یعمر باق دار،ید یراب دیبفرست. شا
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 یفرقه رجو ییکایآمر یها ینامه سرگشاده خانواده ها، به الب

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۶۱ - نجات مرکز  انجمن

 به: خطاب

 کایآمر یسناتور در سنا ن،یمک ک جان

 در ملل متحد کایآمرسابق  ریجان بولتون، سف 

 کایآمر یسناتور سابق در سنا ،یسلیرابرت تور 

 رانایر تد یرجو میخلق با حضور مر نیدر اجتماعات مجاهد ییکایآمر استمداریس انیکه شما آقا میشد مطلع

د است که شما افرا یخوشبخت یجا نی. ادیآنان شرکت نموده ا یحاضر شده و در جشن ها یآلبان تختیپا

 .دیدر جمع آنان حاضر گرد دیتوان یسرشناس م
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خود  زانیاز هرگونه ارتباط با عز یخلق در آلبان نیمجاهد یاعضا دهیدردمند و رنج کش یما خانواده ها اما

خارج  یایبا دن یارتباط نیکه در آن اعضا حق ندارند کمتر دیکن یم تیحما ی. شما از سازمانمیمحروم هست

 ند.خود داشته باش یخصوصاً خانواده ها

ترل کن یذهن برا ونیپوالسیمان یها وهیفرقه مخرب کنترل ذهن است که از ش کیخلق  نیمجاهد سازمان

ت است. در پش یمخالف هرگونه روابط خانوادگ داً یشد گرید یکند و مانند تمام فرقه ها یاستفاده م روهاین

حقوق  نیتر ییکه ابتدا اردار دقر یکنترل یها ستمیس نیاز مخوف تر یکیفرقه  نیا کیپرده ظاهراً دموکرات

 کند. یاعضا را نقض م یانسان

اجازه  خود یتا حداقل به اعضا دیبخواه دیینما یم تیکه از آن حما یاز سازمان م؛یکن یاز شما درخواست م ما

 از آن ها ندارند، ارتباط برقرار کنند. یسال است خبر یاز س شیکه بعضاً ب شان،یبدهد با خانواده ها

 یدر آلبان یفرقه رجو یاعضا یها خانواده
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 یافراد در آلبان تیوضع

 از عباس محمد پور یخاطرات

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۶۹ -نجات مرکز فارس  انجمن

 و علت آن چه بود؟ یچرا آلبان  -

 ست؟یاعزام نفرات انتخاب شد؟ علت چ یبرا یآلبان ییاروپا یهمه کشورها نیا انیچرا در م  -

 چگونه است؟ یلبانآ یاجتماع تیوضع  -

 بدهم. یدر مورد آلبان یحیکه مختصر توض نمیب یم ازیبپردازم ن یافراد در آلبان تیکه به وضع نیقبل از ا 

ناهنده قرار پ اریکشورها امکانات در اخت هیندارد و مثل بق یقانون پناهندگ لیدل نیتازه مستقل شده و به هم یکشور آلبان -اول  

 رفت. گرید یشود راحت از آن عبور کرد و به کشورها یته است و نمهم بس شیدهد. مرزها ینم

 دست و پا کنند. یندارد که نفرات بتوانند راحت کسب و کار یخوب یاقتصاد تیکشور وضع نیا - دوم

 کم است. گرید یکشور با کشورها نیو به خصوص مردم ا یارتباط آلبان  - سوم
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 یاعزام نفرات جدا شده و ناراض یرا برا یف خود سوء استفاده کرده و کشور آلبانبه هد دنیرس یسه موضوع برا نیاز ا سازمان

 نیشتریرات بنف یتوانست رو یکه سازمان م یدر آن جا درست کند. تنها کشور یگاهیانتخاب کرد تا بتواند آن ها را کنترل کند و پا

 .یو فرهنگ یز نظراجتماعو چه ا یو مال یهست. چه از لحاظ اقتصاد یکنترل را داشته باشد آلبان

که  یمانبرود. البته ز گرید یبه ذهنش نزند جا یگفتند که کس یو خوب و بد آن م یآلبان تیکه بودم آنقدر از وضع یبرتیل در

ارد و همه د گاهیسازمان پا یدر آلبان"گفتند:  یکردند و م یرا مطرح م لیمسا نیا یبرو یبرتیو از ل یجدا شو یکرد یدرخواست م

 ستین یمناسب ی. هتل مهاجر جادیبرو گرید یجا ستین یازیداشت و ن دینخواه یمشکل چیکانات موجود است. شما در آنجا هام ی

با خرج و مخارج خودمان. آن جا هم سازمان  میکن یاعزام م یشود. خودمان شما را به آلبان یسرنوشت شما چه م ستیمعلوم ن

 چیمن و نفرات امثال من که ه  ".... ستین ینگران چیه یگرفته است. پس جا شما را به عهده یتمام مخارج زندگ تیمسئول

 نیافل از اغ ند،یگو یهست که آن ها م نیهم رونیب یایواقعاً دن میکرد یفکر م مینداشت التیاز تشک رونیب یایاز دن یاطالعات

 یو دست آن ها برا رندیبگ ییاروپا یر کشورهاهمه جداشده را د نیگفتند تا جلو ا یبود که آن ها م ییها همه دروغ ها نیکه ا

 شناسند رو نشود. یکه آن ها را م ییها یخارج یو حت انیرانیمردم و ا

 شرح دادم. نیسازمان مجاهد دیجد گاهیبه عنوان پا یطور خالصه علت انتخاب کشور آلبان به

 یافراد در کشور آلبان تیوضع

 کیسوخت. آن ها در  یبود که دل آدم به حال آن ها م یبه گونه ا التیتشک افراد در تی: وضعالتیافراد در تشک تیوضع -1

ن ساختمان چند طبقه بود، البته من خودم محل آ کیهستند. محل استقرار افراد  رونیب یایکامالً بسته و بدون ارتباط با دن طیمح

کرد  یهم نم یخارج شوند و به شهر بروند. فرق گاهیپا توانستند از ینم یی. هرگز نفرات به تنهادمیافراد شن گریو از د دمیها را ند

گزارش  آمدند و یو مثل گذشته شب م دندییپا یرا م گریرفتند و همد یسه نفره م دیباشند. اگر مرد بودند با یکه در چه سطح

مراجعه کردن به  یبرا یبوده و هست. حت یگفته و دنبال چ یم یزیدادند که نفر همراه آن ها چگونه بوده و چه چ یم تیوضع

گشتند.  یشدند و سر زمان هم برم یرفتند. سر زمان خارج م یدو نفره م دیرفتند. اگر نفرات زن بودند با یسه نفره م دیپزشک با

ق تماس ح یهمراه ندارد و حت تلفنکس  چیمسئول باالتر هست و پول دارد. ه یکی بیهمه نفرات پول نداشتند. معموالً در هر ترک

 بود. یالتینفرات به ظاهر تشک تیوضع نیحق استفاده دارد. ا التیا نفر مشخص شده از طرف تشکندارد. تنه

حرف  ریتأث آن قدر تحت یخارج شوند. ول التیدوست داشتند از تشک یلیبودند که خ ینفرات یالتینفرات تشک نیهم انیدر م اما

 گاهیاز پا یجرأت فاصله گرفتن به صورت تک یرا نداشتند. حت باشند گاهیاز پا رونیشب ب کیکه  نیسازمان بودند که جرأت ا یها

پاسخ  التیساعت آزادانه در شهر باشند و بعد نخواهند به تشک 9۴فقط به مدت  یبه صورت تک اتبود نفر یرا نداشتند. تنها کاف

 گشتند. یمبر ن گاهیشد هرگز به پا یافراد فراهم م یبرا یامکان نیتوانم قسم بخورم که اگر چن یدهند. م
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دا کردم. در آن زمان من ج یکه اسم او محسن بود صحبت م یمیقد یبا نفر میاعزام شده بود یکه تازه به آلبان یهست زمان ادمی

 التیتوانم در تشک یدانم چه کار کنم. نه م یگفت خسته شده ام و نم ی. ممیمحل بود کیاو خبر نداشت و در  یشده بودم ول

 دیبگو التیهمه سال تنها منتظر هستم تشک نیدارم که بروم. بعد از ا ییجدا شوم و نه جا همخوا یم میوتوانم بگ یبمانم و نه م

ان در خارج شوند و سازم یخارج م یبرتینفرات هم از ل هیو بق میهست ریمس انیدانم که پا یگفت م یراه است. م انیپا نیو ا دیبرو

 رفت. یسازمان در آلبان گاهیاز پا زیبعد از دو ماه ن یو روح یرفک تیوضع نی. با همرمیبگ میتوانم تصم ینم یشود ول یذوب م

ان که در مناسبات سازم یبود. او تا زمان یاول جدا شد بهرام معز یبود و البته همان ماه ها التیکه در آن زمان در تشک یگرید نفر

حاال  میفترا تماشا کند. چند بار بهش گ ییاروپا یورهاتوانست مسابقات فوتبال کش ینم ینداشت. حت یخوب یروح تیبود واقعاً وضع

را از ما مستمر  یباز جهیو تنها نت میایگذارند ب یرا تماشا کن. گفت نم یباز میدار وتریاتاق ما که کامپ ایب یبرو رونیب یتوان یکه نم

گرفت و  میخودش چگونه است تصم تیو وضع میکه ما جداشده ها چگونه هست دیرا د تیوضع نیکه ا یکرد. بعد از مدت یدنبال م

 رینفرات داخل مناسبات از طرف سازمان ز یعوض شده بود. واقعاً در همان آلبان مالً او کا یروح تیجدا شد. بعد از چند روز وضع

ساب ه حب انتیدانستند و عدول از آن را به مثابه خ یو نفرات جدا شده را مرز سرخ م رونیبودند و هرگونه تماس با ب یفشار روح

 آوردند. یم

حرف بزند. چه در مناسبات باشد و چه آن  یمرد چیبا ه ییحق نداشت به تنها یزن چیبدتر از مردها بود. ه یلیزن ها خ تیوضع

، به همه بود نییآن ها پا یالتیکه سطح تشک یینظر داشتند. به خصوص زن ها ریمرد در مناسبات نباشد. همه حرکات زن ها را ز

آن  ریآپارتمان چند طبقه بودند که در مس کی یباال ی. آن ها در طبقه میمحل بود کیدر  که یکردند. زمان یه مشک نگا دیبه د

 یبرا یبود که نفرات حت یخارج از کنترل وجود نداشته باشد. طور یفرد چیگذاشته بود که ه التینگهبان بود که تشک کیها 

 یزیچ رونیب تیداشته باشند و از وضع یصحبت یبا کس ریدند که مبادا در مسش یچند نفره از محل خارج م دیمراجعه به پزشک با

 بفهمند.  

 نیاشراف شما نوشتم. البته، بعد از ا یرا برا تیکنم. تنها واقع ینم یقضاوت چیگذارم. من ه یشما خواننده م یرا به عهده  قضاوت

 ک کنم که اآلن بازگو کردم.  را در تیاز واقع یباز شد توانستم اندک رونیب یایکه چشمم به دن

 التیتشک یو مناسبات آن ها نداشتند ول التیبه تشک یکار گریکه نفرات جدا شده بودند و د ی: با وجودنفرات جدا شده تیوضع -3

اهنده نبود به پ یریکشور فق ینظر داشت. چون کشور آلبان ریمختلف کارها و رفتار آن ها را ز یها وهیکرد و به ش یآن ها را ول نم

م را و زبان مرد مینداشت یو کار و شغل میآورد. چون ما تازه رفته بود یخود را در م یمخارج زندگ دیبا هداد پس پناهند ینم یزیچ

زدند  یبه او مارک م عیکرد سر یم یزد و کار یسازمان حرف م هی. هر کس علمیریپول بگ ایساریاز کم میناچار بود میدانست ینم

 یل نمبه شما پو ایساریکم ایسازمان و  گریشود و د یپول شما قطع م نیابرابن یدر تماس هست میاطالعات رژو  رانیکه تو با ا

. ستین انهیاز پول ماه یکه خبر نیا ای یو گول خورد یکه اشتباه کرده ا سیتماس و ارتباط را محکوم کن و بنو نیا ایب ایدهد 

 نیه تأمب ازیو ن ستین یخوب تیکه نفر در وضع نستنددا یدادند چون م یپول انجام مکار را آخر هر ماه و زمان پرداخت  نیمعموالً ا

 داشتند که به خواسته آن ها تن دهد. ینفر او را وام طیشرا نیدر بدتر یعنیدارد،  یمخارج زندگ
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که سازمان  نیسر ا یاسیس تغایهمان تبل یعنیکردند.  یدنبال م یبود که در آلبان یافراد مهم نبود. مهم هدف تیسازمان وضع یبرا

ماند.  یم یسازمان مخف اریتمام ع غاتیتبل نیماجرا در پس ا تیواقع ینفرات جداشده است. ول یدر همه جا به فکر افراد خود حت

از  یکردند. بعض ینم دایپ یآمده اند و راه خروج یکه چرا به آلبان نیکار بودند و سر خورده از ا یب یانهمه نفرات جدا شده در آلب

 رافتادندیگ ریسدر م گرید یاما بعض دندیافراد به مقصد رس نیاز ا یفرار کردند. تعداد ییاروپا ینفرات به صورت قاچاق به کشورها نیا

رفتند و جلو  یم دیها باز با نینداشتند. ا یخوب یبرگشتند، روزگار یدادند و باز به آلبان ستکه جمع کرده بودند را از د ییو پول ها

همه  مجبور بودند به یگذران زندگ ینداشتند. برا یگریو امکان د گرید ی. چون جارندیبگ انهیکردند که ماه ین سر خم مسازما

را داشته  یروزانه زندگ یکنند و خرج دایخود پ یبرا یسرپناه انندتن بدهند تا بتو التیتشک ینامشروع و ظالمانه  یخواسته ها ی

 باشند.

ده بودند. من افسرده ش اریبس دندید یجلو خود نم یروشن ریکه مس نید مخدر گرفتار شده بودند. نفرات از اکه به موا دمیرا د ینفرات

زدند تا روز را به شب برسانند و شب ناراحت و  یپرسه م یآلبان یها ابانیدر خ فیکه دو سال را در حالت بالتکل دمیرا د ینفرات

ها  یلیبزنند. خ یدست به هر کار تیوضع نینجات از ا ی. حاضر بودند برایکراربدون هدف و ت یو زندگ دندآم یخسته به خانه م

در آن،  یدگو زن رانیبد ا تیاز وضع التیدر تشک انیسال نیا یآن قدر که ط یبازگردند ول رانیکه دوست داشتند به ا دمید یرا م

ذراند. را از سر بگ رانیکه بخواهد فکر بازگشت به اداد  یرا به خودش نم نیجرأت ا یدر گوش من و امثال من خوانده بودند که کس

بر بودند خ یخانواده ب تی. از همه مهم تر: از وضعدندید یو تار م رهیت یلیرا خ یاسیس تیوضع رانیا یاجتماع تیگذشته از وضع

و به خواسته  داده بودند ینبه ماندن در کشور آلبا تن لیدل نیبه هم دندید یبه بازگشت در جلو خود نم دیاز ام ییکورسو چیه یعنی

در  یندگو ز رانیا تیهم بودند که مثل من با خانواده تماس برقرار کردند و از وضع ینفرات یدادند. ول یجواب مثبت م التیتشک

بود  نیبازگرداند. ا وادهخود و به آغوش گرم خان یباز شد و عشق وطن آن ها را به سو قتیو چشمشان به حق دندیآن به اشراف رس

 از آن ها بودم. ییکه خودم هم جز یافراد جدا شده در آلبان تیوضع

ها و مشکالت  یسخت نیبا همه ا ن،یمهم تر از ا یبرداشت. ول یممکن، قدم قیاز هر طر تیوضع نینجات آن ها از ا یبرا دیبا

که چگونه  درنیبگ میوانند خود تصمت یزدند. آن ها اکنون م رونیکنم که از مناسبات سازمان ب یباز خدا را شکر م ،یزندگ طیشرا

ا بتوانند فراهم شود ت التیهمه نفرات در تشک یامکان انتخاب برا نیکاش ا یانتخاب کنند. ا اخود ر یزندگ ریکنند و مس یزندگ

پس س فرقه نجات بدهند و یذهن یاست که بتوانند خود را از حصارها نی. مهم ارندیبگ میو سرنوشت خود تصم یزندگ یآزادانه برا

 آزاد نفس بکشند. یایهم خود را رها کنند و در دن یکیزیو به طور ف رندیبگ میتصم

 عباس محمد پور  -آن روز  دیام به
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 یرجو انتیاز خ یگرید نیبرگ زر

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۶۷ -نجات مرکز سمنان  انجمن

 تیرفتن در باتالق جرم و جنا یک فرانسه را براخا یکه رجو یبعث عراق، روز میو رژ یرجو وندیروز پ ۶۹۱1خرداد سال  ۶۷ روز

سته به گل نش یکشت نیخواست ا یو عراق، ترک کرد. به قول خودش رفت تا آتش بر افروزد در کوهستان ها و م رانیمردم ا هیعل

 کتاتوریخود با د ینناگسست وندیاقدام پ نیکدام بود، او با ا یآن کشت میسال متوجه نشد انیسالرا به ساحل مقصود برساند، ما که 

به امضا رسانده بود و در پس آن توافق،  یرفتن به فرانسه با دولت مردان عراق یکه از فردا یعراق را هر چه محکم تر کرد. توافق

 داشتند. وار نیسرزم نیصدام بود که بر مردم ا تیجرم و جنا دییتأ

را نذر امامزاده کرد، آنجا نگفت که دولت  ختهیخورده بود، روغن رفرقه رقم  نیدر دفتر ا یگریساز د خیحرکت که پرواز تار نیا با

و سوء استفاده از اعضاء خواست که  یحرکت احساس کیبا  یخاک آن کشور را ترک کنند. رجو دیفرانسه عذر آن ها را خواسته و با

خواندن  ینصرنیو هل من ناصراً  ختنیبه عراق، عازم کربال شد تا با اشک تمساح ر دنیبه محض رس لذاگاف خود را بپوشاند  نیا

 .دیکارش را موجه نما نیو ا زدیرا برانگ روهایاحساسات  ن

 یارزش شیبرا زشیجان ناچ یاست، اگر رجو سیمورد احترام و تقد یاست از نظر رجو ستیچرا هرچه از نظر ملت ناشا یراست به

 نیا یارزش دارد، ط نیاز ا شیب شیجان برا نیادف اتفاقاً اد یماند و دستور مبارزه مسلحانه نم یم رانینداشت که در داخل ا

به  یکند تا به خواسته اش برسد. رجو یافراد خود را قربان نیتر کینزد یآن حت یبه وضوح نشان داده که حاضر است برا انیسال

 یاهایغرق افکار و رؤ شتریب فرورفت که هرچه دست و پا زد او را یدر باتالق یریگ میخاطر انتخاب و اشتباه بزرگ خود در تصم

 یرجو یو ذهن یکه هنوز در اسارت فکر ی! دوستانمیرا شاهد آن رانگریسال آثار مخرب و و یو اند ینمود که هنوز بعد از س یباطل
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ود بند خفرزندان دل یصدا دنیموفق به شن یاز آن ها حت یرا دارند و بعض زانشانیعز دنیکه حسرت د ییگرفتار هستند، خانواده ها

 فرقه خود روا داشت.  یبه اعضا یاست که رجو یانتیو خ تیهمان جنا نیهم نشده اند. ا

ناتمام ماند، آنان از عراق اخراج شدند و نتوانستند اشرف را که به قول خودش ناموس هر مجاهد خلق  یرجو یایسال گذشته رؤ در

 یافراد در آلبان یو فکر یبه اسارت درآوردن ذهن یبرا یگریپروسه ددوباره به دنبال  یرجو نکیرفتند. ا یو به آلبان ندیبود حفظ نما

 باشد.   یم
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 یفرار خفت بار به کشور آلبان ایبر افروختن آتش 

 

     ۶۹۳۱خرداد  93 -نجات مرکز مازندران  انجمن

و به کشور عراق رفت و عمالً  ختهیفرانسه گر ملعون از یرجوبود که  یروز ادآوری شهیهم انیرانیما ا یبرا ۶۹۱1  خرداد ۶۷ روز

 شود. یمردم کشورش وارد جنگ م هیگفت که در کنار صدام بر عل انیو به همه جهان خود با صدام را آشکار نمود یهمکار

 نیا یبرا اکرده بود، ابتد یادیز یزیرفتن به عراق برنامه ر یبرا یبود که رجو نیکه در آن پرواز نکبت بار وجود داشت ا یا نکته

ارد که وجود د یادیز یتواند در فرانسه بماند و توطئه ها ینم گریخود عنوان نمود د عیتود امیکه سفر خود را مشروع جلوه دهد در پ

نمود فرار به عراق را مشروع جلوه  یسع یبا شارالتان باز یو خطر استرداد وجود دارد. از همان ابتدا و کنند ریرا دستگ یو یحت

 نیا کند و شتریرا ب اتیرود تا برفروزد آتش بر کوهستان ها و آتش عمل یرا داد که م امیپ نیخود در عراق ا یروهاین یادهد و بر

 یستیفرقه ترور تیکه وضع دید دیسال از آن روز، اکنون با ۹۶بعد از گذشت  یکند ول تمامخاک عراق  قیرا از طر رانیا میکه کار رژ

 چگونه است؟ یرجو

 نهیاز جوار خاک م یعنوان نموده بود که به اصطالح سرنگون یدر بدو ورود به عراق داده بود محقق شد؟ و یکه رجو یشعار ایآ 

 یبرا بخش یارتش به اصطالح آزاد لیشد؟ تشک یاسالم یو عراق طناب دار جمهور رانیا نیصلح ب ایانجام گرفت؟ آ ایگذرد آ یم

بود؟  ثمر بخش ،یتحقق امر به اصطالح سرنگون یمختلف انقالب طالق برا یدهاآوردن بن ت؟داش ییکارآ یدر امر سرنگون یرجو

 د؟یانجام یموهوم رجو یاش به سرنگون جهیآن ها، نت ییگدا یخانواده ها و فرستادن کودکان به اروپا برا یجدا ساز
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 را به مقصودش برساند؟ یتوانست رجو یانتخاب هر ساله به اسم سرنگون ایآ 

 .شود یصد من کاغذ م یمثنو میکرد بپرداز یشده در عراق نشخوار م نینفر یکه رجو ییتک تک شعارها به میاگر بخواه 

 یفرقه رجو یباعث فروپاش ینداشت؟ چه عامل رویامکانات جنگ و ن ایشارالتان محقق نشد؟ آ یرجو یکدام از حرف ها چیه چرا

  د؟یدر عراق گرد

 انیگر سالا یسوار شده باشد حت ایو دروغ و ر یو حقه باز یبکاریفر یرو سیز روز تأسکه ا یاست: سازمان نیجواب ا نیو آخر نیاول

 یبرا ییها چه شعارها یپروسه رجو نیا یکه ط میباشد برسد. اکنون شاهد یکه دنبالش م یا جهیتواند به نت یاز عمرش بگذرد نم

م خود با دشمن مرد یبر همکار دییذاشت عمالً مهر تأپا به عراق گ یرجو یمحقق شد؟ چون وقت ایدادند، آ یبه اصطالح سرنگون

 یا انهیموذ یها استیداشته به خاطر س یکیزیسوخت و اگر چند سال هم حضور ف یخیصدام معدوم زد، او به لحاظ تار یعنی رانیا

 و ... . کایروز طرفدار جناح جنگ طلب امر کی ،یربستانع وخیروز با ش کیروز با صدام،  کیگرفت؛  یم شیبود که در پ

 ود.ش یهم گرفتار م یروز نیسوار شده باشد حتماً به چن یآبک یها لیمنطقه و تحل یاما و اگرها یرو استشیکه س یا فرقه

 جهیشوهر مرحومش جواب بدهد: نت یقجر به جا میمر دیگذرد، با یساز به عراق م خیسال از پرواز به اصطالح تار کیو  یس اکنون

 یشما به جا یروهایچرا ن د؟یاول بازگشت یچه بود؟ چرا شما بعد از عراق دوباره به جا دیبه دست آوردکه از رفتن به عراق  یا

 بخش شما چه خبر؟ یاز ارتش به اصطالح آزاد یانجام دهند؟ راست یرا در آلبان یسیمشق فاکت نو دیعراق اکنون با

 دیکرد دایسال تازه مشکل درد را پ ۹۱وشن شد که بعد از ما ر یکامالً برا یچ شمیابر یمهد حاتیخدا را شکر که بعد از توض 

 چیه شده نینفر یمسئله اذعان کرده است چون رجو نیبه ا ویبه اصطالح آلترنات یادعا یشکر دارد که فرقه ا یجا نیحداقل ا

 بدهد.  حیتوض افرقه اش ر تیوقت حاضر نشد که موقع

 نهیمام زمشکست در ت ینداشته و تنها دستآورد و یارزش چیبه عراق ه یرجوتوان گفت که رفتن  یسال، م کیو  یبعد از س اکنون

جود دارد و یادیز یشود نمونه ها ینابود م زیکند او ن یم یکه همکار یباشد با هرکس یشده م نینفر یکه رجو ییها بود. از آنجا

 ال گور و ... تااز صدام گرفته تا صالح مطلک 

 یخوش گذران یکرد که ما برا یم دیرا تهد گرانیقصد فرار به سمت عراق را داشت چگونه د یرجو ینرفته وقت ادمانیضمن  در

ردن انتخاب ک یزندگ یعقب گرد مفتضحانه فرانسه را برا کیصدام باز با  یپس چه شد که بعد از سرنگون م؛یا امدهیبه فرانسه ن

رار خبر داشته باشد از عراق ف یکه کس نیکه شبانه بدون امناسب نبوده  یقجر داعش میمر یاعراق بر ادیز یحتماً گرما د؟ینمود

گرفته  شیرا در پ یراه فروپاش یو سرافکنده در کشور آلبان یو... با خفت و خوار یداعش یها ستیبا ترور الهیو اکنون هم پ دیکرد

 .دیا

    یشبان یهاد
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 داعش نیدر آست یرجو زیدست خون ر

 

     ۶۹۳۱خرداد  9۹ - نجات مرکز  انجمن

و مجروح  دیدر تهران که منجر به شه یدر روز چهارشنبه هفدهم خرداد ماه سال جار "داعش"فرقه موسوم به  یستیترور اقدامات

 یآگاه و وجدان ها یشد، قلب همه انسان ها یاسالم یو مجلس شورا ینیاز هموطنان روزه دار ما در حرم امام خم یشدن تعداد

 .دآور در سراسر جهان را به درد داریب

بوده و  رانیدر چشم جهان خواران و دشمنان اسالم و ا یاز آغاز خار ،یخواه یو آزاد یو استقالل طلب رانیا یاسالم یجمهور

رو به رو شد، اما با  یمختلف یها یبا موانع و مشکل تراش یانقالب اسالم دنیپس از به ثمر رس یهست. کشور ما در سال ها

و با افتخار  پشت سرگذاشته یگریپس از د یکیتوانست موانع را  یانقالب و پشتوانه مردم یبرره تیدااستعانت از خداوند متعال و ه

 .  دیاز حقوق خود دفاع نما یالملل نیدر جامعه ب یو سربلند

 یکنشها و توطئه ها و کار میو تحر یستیگرفته تا اقدامات ترور یلیرا، از جنگ تحم یبیپر فراز و نش یسال ها یاسالم یجمهور

 یجمهور یدر ضربه زدن به نظام نوپا یسع یبه نوع کیمعاند و دشمنان مردم هر یمختلف، پشت سرگذاشت. گروه ها یها

 شوند، در دهه یخوانده م نیمنافق رانیکه به حق از جانب مردم ا ،یمخرب رجو فرقهرحمانه عناصر  یب یداشتند. ترورها یاسالم

ر کشور د ینا امن جادیضربه زدن به نظام و ا یبرا یستیفرقه ترور نیملت ثبت شده است. ا نیپس از آن در خاطر ا یو سال ها ۱3

 یراد بنمود و اف زین ابانیکور در کوچه و خ یترورها هنظام، اقدام ب نیبه قدرت، عالوه بر سوء قصد به جان مسئول افتنیو دست 
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 یرچگپا کیحفظ استقالل و  یکردند و برا تیانقالب خود حما تمام از یاریبا هش رانیمردم ا یول دیگناه را به خاک و خون کش

 نمودند. یها یخون ها دادند و جانفشان یو خارج یکشور در برابر دشمنان داخل

زدن به  بیآس یبرا یقرار گرفت و از هر ترفند رانیملت ا یرو در رو نیبه عنوان ستون پنجم صدام حس یرجو یستیترور فرقه

 رانیا و با دشمنان دینورز غیدر رانیمردم ا هیعل یتیو جنا انتیسال ها از هر گونه خ نیا یتفاده نمود. در طاقتدار کشور و ملت اس

نمود  ریخود اس یمرز و بوم را در خدمت اهداف فرقه ا نیفرقه هزاران نفر از فرزندان ا نیشد. ا مانیپهم  یا فهیاز هر گروه و طا

 فت.گر دهیآنان را ناد یو تمام حقوق انسان

که داعش در روز چهارشنبه مرتکب  یتیشود. جنا یظاهر م یهر روز به نوع یمستقل و آزاد و اسالم رانیجهانخواران با ا یدشمن

 دندیکش ی، مردم را به خاک و خون م"دفاع از خلق قهرمان"است که با شعار  یدر فرقه رجو شکسوتانشانیپ یها تیشد ادامه جنا

 نمودند. یکارگران را ترور م ،"رگرطبقه کا"از  تیو به اسم حما

 تیو عراق حما هیداعش در سور اتیآشکارا از جنا میشود و همسرش مر یداعش شناخته م یقیبه عنوان سلف حق یرجو مسعود

نموده  را محکوم یو عراق یسور یروهایداعش توسط ن یستیو با وقاحت سرکوب فرقه ترور دهینام یانقالب رینموده و آنان را عشا

 یداعش را نقض آشکار موافقت نامه ها هیو عراق عل رانیفرقه، اقدام مشترک ا نیآشکار از ا تیدر حما یا هیانی. او با انتشار باست

 شده است. یاقدامات ضد داعش یخوانده و خواستار توقف فور تیامن یشورا

 یدر جهان است. فرقه رجو یداعش یها هشیکننده اند جادیداعش و ا یامروز یگذار عملکردها هیدر واقع پا یمخرب رجو فرقه

. در دفاع فرستاده است یمردم ب انیکرده و نارنجک به کمر آن ها بسته و به م ییرا مغزشو یکند که در گذشته افراد یافتخار م

 ینسو داعش برند  عهیبرند ش یگذشته است. فرقه رجو یدر سال ها یفرقه رجو یها انتیخها و  تیاصل فرقه داعش وامدار جنا

واحد را دنبال  یعمل وهیش کیباشند و به حق  یسوء استفاده کننده از مکتب رحمت و عطوفت اسالم م یتفکر فوق العاده افراط کی

 .ندینما یم

داعش  یستیروبه رو شد و بالفاصله انگشت اتهام به جانب فرقه ترور یجهان دیشد تیدر تهران با محکوم ریاخ یستیترور اقدامات

 یخوددار یاقدامات ضد بشر نیکه از محکوم کردن ا ییهمان معدود کشورها یعنیاو نشانه رفت،  یو منطقه ا یالملل نیب انیو حام

 نمودند.

زنده  رانیدر گذشته را در خاطر مردم ا نیرحمانه منافق یب یها یها و آدم کش تیداعش در روز چهارشنبه در تهران، جنا تیجنا

 داعش به در آمده است. نیبار از آست نیا یورج زیخون ر یکه دست ها ییکرد، گو

ا مظلومانه هموطنانمان ر دنیداعش در روز چهارشنبه گذشته، به شهادت رس یستیترور اتینجات ضمن محکوم کردن عمل خانواده

 .  دینما یم یبهبود یآرزو زیمجروحان ن یکند و برا یعرض م تیتسل

 یمحمد
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 داعش در تهران یستیترور اتیبازنده عمل نیبزرگتر نیمجاهد

 

 ۶۹۳۱ خرداد۶1 – یلیداسماعیس دحجتیس  - دبانید رانیا

 نیدفاع کشورمان در شهر تهران، سازمان مجاهد یاز مردم ب یتعداد دنیگروه داعش و به خاک و خون کش یستیحمله ترور یپ در

 آن را محکوم کرد؟!  یرجو میاز قول مر یا هیبا صدور اطالع

حت را ت گناهانیخون ب ختنیر ران،یمقاومت ا دهیبرگز جمهورسیرئ یرجو میخانم  مر» . . . آمده است:  هیاطالع نیاز ا یبخش در

 ؟!«هر عنوان محکوم کرد . . . 

جمله را از زبان  نیاست. چرا که مردم، ا دهیخود درهم نورد تیرا در غا یدگیوقاحت و در یمرزها یرجو میرسد مر ینظر م به

به  ۶۹۱3خشونت از سال  جیو ترو سمیترور انیبان نیگردانندگان مجاهد گریو د یهمراه با مسعود رجوشنوند که خود  یم یکس

 بوده است. رانیسو در ا نیا

رور خشونت و آغاز ت لیسالگرد تحم سیپار لپنتیکند که خود قرار است در و یداعش در تهران را محکوم م اتیعمل یکس یعنی

 !رد؟یرا جشن بگ رانیکور در ا یها

به شمار  یستیگروه ترور نیمنطقه در مقابله با ا یکمک به کشورها شگامیکه پ یبه عنوان کشور رانیداعش به ا یستیترور حمله

عمل کور در کشتن مردم  کینداشته و  یاتیگونه ارزش عمل چیاقدام هم ه نی. هرچند خود استیرود، دور از انتظار نبوده و ن یم

 یفرد سابقه دار و معلوم الحال یآن از سو تیرود اما همچنان که گفتم با توجه به محکوم یم دفاع در شهر تهران به شمار یب

 در بردارد.  یادیز یخیتار یبوده و درس ها تیدرخور اهم یرجو میهمچون مر
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 اتیعمل ،یاند. بمب گذار مودهیپ شیسال ها پ نیاست که مجاهد یکند راه یم یکه امروز داعش آن را ط یگفت: راه دیبا

است که  یتهران، و . . . از جمله اقدامات یها ابانیگناه در خ یخمپاره و کشتن زنان و کودکان ب کیشل ،یابانیخ یترورها ،یانتحار

دفاع چه در تهران و چه در  یمردم ب هیاعالم جنگ مسلحانه کرد بر عل یکه رجو ۶۹۱3 ردادخ یروز س یاز همان فردا نیمجاهد

پناه برده و در  نیبه صدام حس یهم پس از شکست و در اوج ضعف و زبون تاًیانجام داده اند. نها رانیا یاز شهرها یگریتعداد د

 ه اند. ادامه داد اتشانیخائنانه خود به جنا اتیحفظ ح یکشور و در نقش ستون پنجم و برا نیو ارتش ا یاطالعات یرکاب ارگان ها

 نیو مجاهد دهیرس یبه کشور عربستان سعود یستیگروه ترور نیتفاله ا یالملل نیو ب یمنطقه ا طیشرا رییبا توجه به تغ زین اکنون

 خود قرار دهند. دیکشور در خدمت ارباب جد نیا یو مال یاسیچتر س ریکند تا هرچه در چنته دارد ز یم یسع

 گفت:  دیبا بیترت نیبد

 ۳۱گروه در انتخابات  نیا یاشتن بر شکست جدسرپوش گذ یبرا سیپار ییگردهما یکه در تدارک و آماده ساز یرجو ممری – ۶

هه د یدر سال ها رانیخاطرات تلخ مردم ا ادآوریداعش در تهران  یستیکرده است. چرا که اقدام ترور افتیرا در یگریبود ضربه د

 ناقضدر ت نیو ا ردیخواست سالگرد آن را جشن بگ یم یاست  که و نیکور مجاهد یشصت با اعالم جنگ مسلحانه و ترورها

 آشکار با محکوم کردن اقدام داعش است. 

 یوددر منطقه از جمله عربستان سع سمیترور یحام یبا کشورها ییدر همسو نیگسترده منافق غاتیاقدام باعث شد تبل نیا  - 9

ت آن را تح عالمت سؤال برده و ریرا ز هیدر عراق و سور رانیا یمستشار یروهایکردند حضور ن یم یشود. چرا که آن ها سع یخنث

 بیترت نیکنند. بد غیگسترش داعش تبل یو صدور انقالب و نه مبارزه با داعش و حت یعرب یاکشوره یعنوان دخالت در امور داخل

 یجهان یهمبستگ کیدر داخل کشور و  یمل یهمبستگ کیخود را از دست داد بلکه باعث شد  یینه تنها کارآ نیمجاهد غاتیتبل

 در مبارزه با داعش به همگان ثابت شود. رانیا لیبد یو نقش ب دیبه وجود آ رانیش به احمله داع تیدر محکوم زین

 یالملل نیب یهمبستگ یایگو زیتهران ن یستیترور ۀحادث انیسازمان ملل به احترام قربان تیامن یسکوت در شورا قهیدق کی اعالم

 .است امدهیهم خوش ن یلیخ نیرسد به مذاق مجاهد یمعرصه است که به نظر  نیدر ا رانیو نقش ا سمیمقابله با ترور یبرا

 در تهران است. یستیثمرات اتفاق ترور گریاز د یستیگروه ترور کیبه عنوان  نیمجاهد شتریهرچه ب یانزوا - ۹

 نالد؟   یاز چه م یرجو میمر هیاطالع نیدر ا یراست

روه گ نیا اتیداعش در تهران خاطرات تلخ مردم از جنا اتیملکه ع دیآ یبرم نیچن هیاطالع نیدر ا یرجو میمر امیپ ی... از محتوا

 لیدل نیاست. به هم زانیآن گر یادآوریبه شدت از  یرجو میکه مر یزیخوب زنده کرده است چ یلیدهه شصت را خ یدر سال ها

 کند.  انیه بگروه و در لفاف نیخود در قالب فرهنگ خاص ا یباطن لیرغم م یرا عل قیاز حقا یمجبور شده است برخ یو
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آن ها عرصه تاخت و تاز  یکرد، اگر امروز شهرها یادآوریمجدداً  یغرب یبه کشورها دیبا یطیشرا نیکه در چن نیآخر ا سخن

 تختیتواند در پا یم رانیو ترور در حق مردم ا تیبا آن همه سابقه جنا یمثل داعش است، و اگر امروز سازمان یستیترور یگروه ها

کور  یو ترورها یانتحار اتیداده و روز اعالم جنگ مسلحانه و آغاز عمل لیتشک ییگردهما سیارمثل پ ییاروپا یاز کشورها یبرخ

آن به  نبارایز جیکه الجرم نتا ،سمیبرخورد دوگانه با ترورجز  ستین یزیچ ردیرا پاس داشته و جشن بگ رانیگروه در ا نیا

 کشورها باز خواهد گشت. نیمردم ا یسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 تهران : یستیدر محکوم کردن حادثه ترور لیات استان اردبانجمن نج هیانیب

 خانواده هستند کیاز  یداعش یو جالدها یرجو
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 رده و عنوان در فرقه رجوی فقط برای حفظ تشکیالت

 

     ۶۹۳۱خرداد  9۶ -نجات مرکز سمنان  انجمن

 هیاهر قضظ نیندارد. البته ا یدرجه و نشان چیه یاست که کس نیکند ا یکه در ابتدا جلب توجه م یبدو ورود به سازمان، موضوع در

 باشد. یموضوع هم فقط در حد پوسته داستان م نیکند چون ا یتناقض را حس م نیاست و فرد به محض ورود ا

کرد حرف با عمل نیهستند اما عمالً ا بخشیو تک تک افراد، افسران ارتش آزاد میاعالم کرد ما سرباز صفر ندار یدر جلسه ا یرجو

و   Mو   Oو عضو  Kعضو  دیکاند یعنیشناسند  یم یافراد را با کلمات اختصار یباشد. در فرقه رجو یفرماندهان در تعارض م

M   میقد MO - یحسوب مفرقه م نیبدنه ا یباشد که به نوع یم دیعضو کاند یصدمه و فشار بر رو نیشتریب نیب نیحال در ا 

طوح در س یرجو نیدستگاه ندارند. مسئول نیدر ا یارزش نیکمتر یسخت طاقت فرسا به عهده آن هاست ول یشوند، تمام کارها

به باال صورت   M هیفرقه اعتماد به افراد از ال نی. در اندخواه یم روهایو همزمان کار را از ن ینیه گر بوده و خبرچباالتر فقط نظار

عضو و عضو  دیکاند یکند تا رده ها یکامالً فرق م یرده بند نیسال است. در مورد زنان ا ۶۴ یکه سابقه آنان باال رد،یگ یم

فت: گ دیدارد؟ با یکاربرد اساساً ایعنوان ها را داده و آ نیا یحال چرا رجو .ستین اریمع تفاوت که سابقه نیبا ا یهمان است ول

ترض که مع یاهرم تعداد نیبا ا یشود رجو یهم داده م یتیمسئول کیهر عنوان  ی! چون ما به ازایو افراد آر التیحفظ تشک یبرا

 افتد.  یم یچه اتفاق گریکرد اآلن د یفرد هم فکر مکرد و  یساکت م دیکردند را با یچپ م زیهستند و مسئله دارکه م

 یا مدتت گریفرد د نیشود ا یمحسوب م خوردن یج یآر پنشاند که اصطالح  یم شانیرا هم با گرفتن عنوان آن ها سرجا یتعداد

ر و و چاک یکنند که مجبور شود دوباره به چاپلوس یرا خرد م تشیشد و چنان شخص یم یریماند به او سختگ یدر الک خود م

 نوکر هستم ادامه دهد. 
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روغ همان د ایمرصاد  اتیبعد از عمل التشیتشک یتنها راه بقا نیدانست ا یکه خوب م فیهدف کث کیبا  یمورد زنان، رجو در

 زنان متفاوت بود. هر کس نیا یکه شاخص برا یبود در حال یفرمانده یباال یاست اقدام کرد که آوردن زنان در رده ها دانیجاو

ت چون رف یباالتر م یکرد به رده ها یم یکش غیت شتریو سر سپرده تر بود و از مردان ب هتر کرد کیقجر نزد میخودش را به مر

 نیچون ا ندریتوانند بر مردان سخت بگ یاز زنان خواسته بود تا م ی... رجوردیبگ یریگ قهیرا با  میگفتند:  خوب، حق خواهر مر یم

 یتر بودند عنوان ها عیزنان هر چه در سمت باالتر مط نیبه آن ها در امان باشد و ا ییانست از پاسخگوتو یبود که م یتنها اهرم

رها داشت. من با هیموضوع هشت ال نیگرفتند که خود ا یم یرهبر یاصطالح شورا ت،یگرفتند. زنان بعد از عضو یم یباالتر

سر  میاز فرمان مسعود و مر شود یمگر م یرا نداشتند ول یامور نظامالزم در  ییزنان متناقض بودند چون کارآ نیشاهد بودم که ا

 کند. دایت پخود دس دیشوم و پل اتیبتواند به ن یکه رجو نیا یدادند برا یپس م شیآزما دیبود که با یگام اول نیکنند. ا یچیپ

 کرد یاعالم م ییباحث انقالب کذارا در م تیسکه جنس یآن رو گر،یداد و از طرف د یم یپوشال یطرف عنوان ها کیاز  یرجو

: دیپرس یاز رجو دی( غرق تر است. بایبود در بحث دوران )از اصطالحات فرقه رجو یخواه یهر کس دنبال رده و کرس یعنی

ار ب کی میدیاما ما ند دیداد ینم تیرضا رانیچون به کمتر از ا د،یقرار دار ستاندا نیدر کاکل ا یخواه ادهیشخص شما که در ز

تمام  نیر ارا بکنند. بناب یدانستند هر کار یچون به خودشان مجازم د؛یراه انداخت ییخود حرمسرا یبرعکس برا دیبه خود کن یقادانت

همان  دیشو یاز قرقه که خارج م د،یفرقه باش نیا نیکه در ب داردارزش  یذره ا یبه افراد تا هنگام ییکذا یها و اعتبارها یباز نیا

و  الیکه فقط در خ ینا تمام یفقط به خودش و خواسته ها یبرد. رجو یافراد جدا شده به کار م یبرا یجواست که ر یاصطالحات

 کند. یتوهم اوست فکر م
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 نیداعش با مجاهد یستیتشابه اقدام ترور

 یتهران و سکوت مرگبار سران فرقه رجو یستیحوادث ترور

 

     ۶۹۳۱خرداد  9۶ - زدینجات مرکز  انجمن

رنگ الملل رخ دهد، بالد نیدر سطح ب ایو  رانیکه در ا یو هر اتفاق کوچک و بزرگ یهر مناسبت یبرا نیدست به قلم مجاهد فرقه

 ایباشد  یاسیتواند تحوالت س یاتفاقات م نیگذارد، حال ا یم شیرا به نما شیکند و وجود خو یعرض اندام م یا هیانیبا صدور ب

 باشد. یفرقه مستتر م تیو زلزله، که همه موارد در سا لیمثل س یعیطب دثمثالً حوا ایمناسبت روزها و 

 یامرا ح رانیخود ا یها هیانیکه در تمام  ب نجاستیو جالب ا زدیر یاشک تمساح م سیدر لندن و پار یستیاقدامات ترور یبرا

 کند. یم یحوادث معرف نیا میو به عنوان مسئول مستق سمیترور

و حرم مطهر امام را مورد هجوم و حمله  یاسالم یداعش مجلس شورا یها ستیخرداد که ترور ۶۷روز  یستیحوادث ترور یپ در

جهان و  یاز کشورها یاریبس تیشد، محکوم گریشدن ده ها نفر د ینفر از مردم و زخم ۶۷خود قرار دادند که منجر به شهادت 

 داشت که همچنان ادامه دارد... یرا در پ یالملل نیب یسازمان ها

تا اظهار  فلیسازمان ملل، از خاموش کردن برج ا تیامن یسکوت در نشست شورا قهیدق کیمختلف گرفته تا  یران کشورهاس از

اعالم  یستیگونه اقدامات ترور نیرا از ا شیبه طرق مختلف انزجار خو یحادثه، همگ نیا انیبا قربان گرید یمردم کشورها یهمدرد

 کردند.
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رج که از د یکرد به حد اریسکوت اخت تیجنا نیکشد در مقابل ا یاز خلق را بر دوش م تیحما هیکه سال هاست داع یفرقه ا اما

 کرد. یخود خوددار یها تیدر سا زیاخبار آن ن

حادثه با زبان روزه در  نیکه در ا یافراد ایکه آ نجاستیاست ،سؤال ا سمیبدون توجه به اصل مطلب که همان ترور و ترور حال

 یها یکرده و متحمل سخت امیآن ها ق ییرها یکه برا دیگذار یکه شما منت بر سرشان م ستندین یمان خلقه دندیخون خود غلط

حمله  نیا ایاتفاق افتاده آ رانیدر ا تیجنا نیکه ا نیصرف نظر از ا د؟ینکرد ییقلم فرسا هحادث نیا یچرا برا د،یفراوان شده ا

فرق داشته باشد چون کشته شدگان هموطنان شما  دیدارد؟ گر چه حتماً با سیبا حمالت داعش در لندن و پار یچه فرق یستیترور

 د؟یا تهآن بس یاتفاق افتاده ، پس چه شد که چشم بر رو رانیهستند و در ا

به چشمتان  گناهیچه شد که خون هفده نفر ب دیدر یم قهیخوزستان  یگردها زیلرستان و ر لیحادثه معدن گرگان و س یشما که برا 

 امد؟ین

 است که جوابش اظهر من الشمس است! یسؤاالت نیاما ا 

 انجام بدهد؟ یشود نوکر حلقه به گوش  بدون اذن ارباب، کار یاوالً مگر م  

ه از ک ییحکومت ها"و داعش گفت:  سمیاز ترور تیبه حما رانیحادثه چه بود؟ او ضمن متهم کردن ا نیواکنش ترامپ درقبال ا 

اظهار نظر  با توجه به "کنند یم جیبشوند که خودشان ترو یهمان شر یمواجهند که قربان دیتهد نیاکنند با  یم تیحما سمیترور

 عمل کرده است. شیخالف حرف ارباب خو رنهسکوت کند و گ دیترامپ، فرقه با

از  یباز یبتداد و در اافتا ایعربستان و استرال میدو ت نیفوتبال ب یکه در باز یهم در اتفاق یعربستان سعود گرید یاز سو اً یثان 

 یب یعربستان کنانیسکوت کنند باز قهیدق کیلندن  یستیخواسته شد که به احترام کشته شدگان حادثه ترور انیو تماشاچ کنانیباز

کوت و داوران و هزاران تماشاگردرحال س ییایاسترال کنانیکه باز یپرداختند در حال نیدر زم شیکردن خو گرمتوجه به آن، نسبت به 

 یرسم یرا در برداشت گرچه عربستان مجبور به عذرخواه یادیز یامر واکنش ها نیشرمانه آن ها بودند و ا یحرکت ب نیاهد اش

 گذارد. شیبه نما انیهانرا در مقابل چشم ج شیخو یپرور ستیشد اما ذات ترور

 را محکوم کند؟ یستیاقدام ترور نیاز فرقه که ا ستیچه انتظار نیا ثالثاً 

 سؤال برده و محکوم کند؟ ریرا ز گرید ستیاقدامات ترور یستیشود ترور یمگر م 

نرفته که در دهه شصت که اوج  ادمانیو آل سعود هستند و  تکاریجنا یکایچپ و راست آمر فیکث یدست ها نیداعش و مجاهد 

شده داعش هنوز مرتکب آن ن انیانمرتکب شده اند که ج یاتیخلق جنا انیمدع نیبود ا رانیفرقه درا یستیو اقدامات ترور اتیجنا

 اند.
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 سراب است کیقجر فقط  میمر یبرا رانیا یجمهور استیر یایرؤ

 

     ۶۹۳۱خرداد  91 -نجات مرکز زنجان  انجمن

 ،یدرون کیدئولوژیانقالب ا ازینکه او در فرانسه اقامت داشت با ترفند  یزمان ؛یمسعود رجو یناتمام بوالهوس یکش و قوس ها در

 یموضوع و برا نیدر قبال ا یازدواج کرد. رجو میرا طالق دهد، بعد خودش با مر میرا واداشت تا زنش مر یشمچیبرا یمهد

وره د نیقجر نمود که از ا میمر میفرقه را تقد یبه اصطالح رهبر یفیرده هم رد ،یزمانسرپوش گذاشتن به اعتراضات درون سا

 کنند. یم ادی زنان ییرها یبرا یدرون کیدئولوژیا انقالبتحت عنوان 

 یتمام مهره ها ق،یشده دق یزیبرنامه ر یکودتا کیهمه کاره فرقه شد و با  باً یتقر میمضحک، مر یویسنار نیا یاز اجرا پس

 یقجر در رأس سازمان مشکل داشتند و خطر جد میبا گمارده شدن مر تیبودند و اکثر یمرد که آن زمان عضو کادر رهبر یاصل

د ختم نش نیدروغ شینما نیها فقط به ا یآمدند از صحنه قدرت حذف شدند. عطش قدرت رجو یبه حساب م مسعود و زنش یبرا

و  کیانتخابات تمام اتومات کیدهد و با  لیتشک هیفکر افتاد تا به اصطالح دولت در سا نیبه ا یرجو یو پس از مدت کوتاه

مت س نیرا در ا میمسخره زنش مر شیمان کیانتخاب کند و در  زیرا ن هیدولت سا ندهیجمهور آ سییر ،یاز نوع رجو کیدمکرات

 آن چنان یو یتو خال یجمهور شده و ژست ها سییقجر خودش هم باورش شده بود که واقعاً ر میمرکه  نیگمارد، جالب ا یلیتخ

 نیاز ا یبه انشعاب برخ درآمده و منجر زیبه اصطالح مقاومت ن یآن ها در شورا مانانیدادِ هم پ یخنده دار و مضحک بود که حت

 اعضا شد.

ا از کرد عالقه مند بود ت یم دایشده در هر جا که حضور پ رانیجمهور ا سییکرد ر یفکر م یراست یکه راست یزن از خود راض نیا 

 یه، گهه دانپنب ندیشتر در خواب ب"ضرب المثل انداخت  نیا ادیاراده مرا  یزن ب نیبه عمل آورند. ادا و اطوار ا یاستقبال رسم یو

با حضور پر شور خود در  رانیاند که مردم بزرگ ا دهیبارها و بارها د خیها در تکرار تار ی. هر چند رجو"دانهلپ لپ خورد گه  دانه 

 قاطع تیبا اکثر یاسالم یبه اصل نظام جمهور یسال جار بهشتیارد 9۳در  راًیگذشته و اخ یسال ها یجمهور استیانتخابات ر

و در رأس آن ها  یتوهمات خود هستند، الجرم به عناصر خود فروخته رجو قباز هم درس عبرت نگرفته و غر یول گفته اند، یآر

 سراب است و بس. ینیب یکه در دوردست م یآبگفت،  دیجمهور در خواب( با سییقجر )ر میمر
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 باشند یپدرخوانده داعش م یمرتجع عرب وخیقجر و ش میمر

 

     ۶۹۳۱خرداد  91 -نجات مرکز مازندران  انجمن

که  نیشده و از ا تیهدا رانیعمل توسط ا نیداده که ا هیاطالع یقجر داعش میداعش در تهران، مر یستیاز حمالت ترور بعد

 ی. ودیرا محکوم نما یستیبه خودش زحمت نداد که حمالت ترور یناراحت شده؛ حت یاز افراد کشته شده اند خانم قدر یتعداد

ت تا در روز بعدش نداش یکنند. البته؛ فرصت کاف یم یریچگونه موضع گ کایاربابانش در عربستان و آمر ندیتا ببابتدا منتظر ماند 

 رهیج هیبود که بق یقجر داعش میمر یها را داشته است. بعد از حرف ها یاز داعش یتعداد یزبانیکه م نیبدهد به جهت ا هیاطالع

 نیرا نشخوار کردند. در تازه تر یقجر داعش میمر یحرف ها ارد صحنه شده و تماماً خواران فرقه اعم از چپ و راست و مفت خور و

نامور و  ،یرهاشمیم نتیتوان از ز ینمودند م یریگ جهیکه دست به قلم شده و بعد به اندازه عقل ناقص خود نت یحرکت، نفرات

 هران ببرند.داعش را در ت یستیدارند سر حمالت ترور یو ... نام برد که چگونه سع یمحسن

ها چگونه وارد محوطه مجلس شدند، انگار آنان در غار  ستیکه ترور دندیرس یجمع بند نیمفت خواران مفسر هم به ا نیاز ا یبعض

 یخرداد وقت ۶۴کنند که چرا در روز  یعنوان م ایندارند،  یشود خبر یداده م یرانیا نیکه توسط مسئول یبه سر برده و از اطالعات

نشدند،  دیشه یشتریها ناراحت هستند که چرا نفرات ب نیگرفت ا جهیتوان نت ینکردند !!!؟. پس م اتیبودند عمل مردم همه جمع

 دارند. یمرتجع عرب وخیسر در آخور ش نگونهیکه ا یقجر داعش میننگ بر مفت خواران مفسر و مر

ها در  ستیدانستن حمالت ترور تیکم اهم در مورد رانیا یقجر هم وجود داشت، سخنان رهبر میمر یکه در حرف ها یا نکته

تر  فیثرا در ابعاد بزرگتر و ک یفرقه رجو یستیترور اتیتجربه عمل رانیکرده چون ملت ا هیتشب یتهران بود که آن را به ترقه باز

در  رانیاراده مردم ادر  یتواند خلل یها نم اتیگونه عمل نیتوان گفت که ا ینموده اند پس م جربهدارند و آن را ت ادیاز آن را به 

 یمطالب خود در نظر م یبرا یرا به عنوان بهانه ا نیهم زین یعقل فرقه رجو ی. زبان بستگان بدینما جادیا سمیمبارزه با ترور
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 یتوان گفت که فرق یپرداختند پس م یم گرید ینشخوار حرف ها به زیزد آنان ن یهم م یگریحرف د رانیا یاگر رهبر رند،یگ

د فکر به دنبال خشنود کردن اربابان مرتجع خو یعقل و ب یدشمنان ب نیا دینما یریهر گونه موضع گ رانیا یرهبر رایکند ز ینم

 هستند.

با هر عمل  رانیمردم ا ایببرد؟ آ شیاز پ یتوانست کار ۱3از سال  اتشیبا تمام جنا یرجو یستیفرقه ترور ایاست: آ نیا سؤال

س بهتر است ها را تجربه کرده اند پ نیداشته باشند حتماً ا یینایچشم ب نانیر نشدند؟ اگر ااستوارتر و ثابت قدمت یرجو یستیترور

 بوده خوش نکنند. یرجو یستیسران فرقه ترور یکه با همفکر یستیترور تگونه حمال نیدلشان را به ا

 یستیه ترورفرق یروهایکه ن نیبه خاطر ا": دیگو یرا باال ببرد، م متشیبدهد و ق تیاهم یکه به فرقه رجو نیا ینادان برا سندهینو

تار زده کش نیخاطر دست به ا نیانجام دهد به هم یتواند کار یشده و نم یخال رانیرفتند دست حکومت ا یبه کشور آلبان یرجو

 "تواند باشد؟ یفرد گچ گرفته نم کیمسخره جز از ذهن  لیتحل نیا دیاست!!!. خودتان قضاوت کن

 یانقالب ریو فلوجه عراق توسط داعش تصرف شد آنان را عشا یرماد یشهرها یوقت ستیترور یه که رجورفت ادشینادان  سندهینو

 به وجود آمده است؟ رانینبود که داعش توسط ا ادشانیبود چطور آن موقع  دهینام

 رانیا هیلع یر کسچرا که هر طرف باد بزند و ه ستین دهیپوش یبر کس رانیمردم ا هیبر عل یرجو یستیفرقه ترور یورز نهیک 

ا در ه یرجو کا،یدوقلو در آمر یباشند. مگر در مورد انفجار برج ها یهمسو م یبا و زین انیجان نیبزند ا یریدست به موضع گ

ع شناختند، اکنون چطور شده که مداف یمورد حمله قرار گرفته سر از پا نم سمیالیکه امپر نیاکردند و از  ینم یباقرزاده خوشحال

دوقلو، دولت عربستان مقصر شناخته نشد که به  یدهند؟ مگر در مورد انفجار برج ها یم هیاطالع رانیا هیشده و عل میالسیامپر

تمام  یوقت ستین شیب یبا القاعده دروغ یدر مورد همکار شانعربستان عمالً آن پرونده مختومه شد پس گفتار یخاطر فشار مال

ها چرا مانند کاسه داغ تر از  یشوند رجو یو ... م یمال هیتوسط عربستان تغذ یعشدا یها ستیشواهد نشان از آن دارد که ترور

 شوند؟ یمسائل م نیآش خودشان را وسط انداخته و منکر همه ا

را که انتظار معجزه از آنان داشت چ نیاز ا شتریب دینبا یرجو یها ستیترور یوطن فروش زانیتوان گفت که با توجه به م یپس م 

 دهند. یسرم یگرفته و پز دموکراس یادگاریعکس  گریو عراق در کنار همد هیسور یها ستیبا ترور یقجر داعش میهم اکنون مر

 لیه تحلمغز ب یته یها نیسیو مانند تئور ندیداعش در تهران اظهار فضل نما یستیتوانند اندر باب حمالت ترور یهر چقدر م حال

و  نانیا یبرا یتوان راه بازگشت ینم گریسر فصل هم مردود شدند و د نیر اها د یکه مشخص است رجو یزیچ یآن بپردازند ول

 متصور شد. یرجو یها ستیترور

 یشبان یهاد
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 ... "فراغ  "... تا  "فراق  "از 

 

     ۶۹۳۱خرداد  9۷ -انجمن نجات مرکز البرز 

 یفرق دارد و درد ییکه با جدا "یدور"ن هما ایو  یکیکردن، تار نهیقفل کردن، قرنط یدارد به معنا "ق" یدر حرف آخر اول

 ،ییرها یشود و اما فراغ ... به معن یفراق محسوب م گر،یکدیبه طور ناخواسته از  کیدو عضو نزد یجانکاه است و در واقع دور

 است. یبه روشن دنیو فرقه، همان فراغ و رس یکیتاراز  ییباشد و جدا یم یینجات و جدا

رند ب یدر فراق و غم هجران فرزندان خود به سر م یاریمادران بس یمخوف رجو یوجود نحس فرقه  و با یدر عصر کنون متأسفانه

اردوگاه  لیبا تشک یرجو یفرقه نما یستی. سازمان ترورندیگو یرا وداع م یدار فان شیفراغ فرزند خو یناگوار در آرزو یو در موارد

اد افر یطوالن انیملعون، سال یرجو یبه نام صدام و به رهبر یکتاتورید تی( تحت حاکم۶۹۱1-۶۹۳9درعراق ) "اشرف" یجهنم

 "اشرف" یقرار داد. شکنجه گاه مخوف کلون یو روح یجسم یو تحت شکنجه ها شانیو به دور از خانواده ها ریرا اس یادیز

وسط  مخوف ت یکلون نیا یپرونده  تیشد و در نها ابسته و منجر به فراغ و فرار اسر کتاتورعراقیحاکم د یدرعراق با سرنگون

 . دیو فاش گرد یرسانه ا یاردوگاه جهنم نیجداشده ها از هم

 یرا باز یلیدر ش "نوشهیآگوسته پ"ژنرال  یالدیدهه هفتاد م کتاتوریصدام در عراق نقش د ز؛یو غم انگ نیننگ یویسنار نیا در

در ظاهر  یگناهان، افراد را به صومعه ا دنیه خدا و بخشب دنیو رس یبا نام خداشناس یادیو جذب افراد ز بیبا فر فرینمود. پاول ش

 ریدولت وقت دستگ یتیرا که سازمان امن یلیبه حکومت ش یابانیخ نیو معترض ونیانقالب نیو همچن کشانده دادیگنید ایبه نام کلون

نشست  لیط با خانواده و تشکرابطه، عدم ارتبا تیزنان و مردان، ممنوع کیبازداشتگاه تفک نیگرفت. در ا یم لیکرد را تحو یم

تم فرد و ضرب و ش یجمع نیهرگونه فکر به جنس مخالف را با توه فریشد. پاول ش یانجام م فریپاول ش یبه رهبر یدتیعق یها

ترس  یقانون چیاز ه یلیش کتاتورید تیرساند و با حما ینمود و افراد معترض به مناسبات را شکنجه و به قتل م یسرکوب م یخاط
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آن  یبازداشتگاه مخوف و افشاگر نینفر از ا 1فقط  یکرد. فرار معجزه آسا یم یاش به زنان تعد یو در بازداشتگاه شخصنداشت 

و  تکاریبه عنوان جنا فریپاول ش ،یو میو رژ نوشهیپ یبازداشتگاه شد و سرانجام پس از سرنگون نیشدن ا یها، موجب رسانه ا

 .دیم گردمتجاوز به زنان و کودکان به اعدام محکو

و  انگریب یه درستب یلیهفتاد در ش یدهه  یاسیس یدادهایاز رو یتیو روا دادیگنید ایبازداشتگاه مرموز کلون یینمایس لمیف یبازساز

 نیدر آلمان به اکران درآمد و در جشنواره ب یبراساس داستان واقع لمیف نیا شیباشد. دو سال پ یفرقه م نیا یداستان واقع یافشا

ان، که مدت ساخت کشور آلم زیانگ جانیدرام ه لمیف نیشود ا یم هیپخش شد. به خوانندگان محترم توص زیتورنتو ن لمیف یالملل

 فرقه ها آشنا شوند. ی وهیباشد را مشاهده و با عملکردها و ش یآن حدود دو ساعت م

از  یاریبرخوردار بود و توانسته بود بس ورکتاتیصدام د تیباشد در سابق از حما یفرقه م نیاز ا یکه نمونه ا زین یرجو ی فرقه

 یادیافراد ز یر آلبانکشو تختیپا رانایعراق هم اکنون در ت کتاتوری. با سقوط ددیسابق منتقل نما "اشرف" یرا به کلون یجنگ رانیاس

 را در فراق یادیو مادران زو ... حبس کرده و پدرها  یهرگونه ارتباط تلفن تیبا ممنوع شانیاز خانواده ها دورو به  نهیرا در قرنط

 کشانده. داریبه حسرت د زانشانیعز

 ها در دادگاه خلق   یو عامل فراقِ فروغ زندگ تکاریمجازات جنا یآرزو با

 زالبر استان – ژنیب 
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 خلق نیمجاهد التیتشک یواقع یو محتوا 3001ژوئن  17 عیوقا

 

  93۶۷ژوئن  ۶۷ - رانیا اآری – روزمندیف جواد

 یبه دفاتر سازمان مجاهدین خلق و ساختمان ها ۶۹19خرداد  9۷برابر با  933۹ژوئن  ۶۷فرانسه روز سه شنبه  ستیرورضد ت سیپل

 آنان که متهم به تروریسم بودند حمله برد. یمسکون

ق خواب در اطا یمیلیون دالر پول نقد از صندوق ۶.۹ ن،یبرجسته مجاهد ینفر از کادرها ۶۱1و  یرجو میمر یها ضمن دستگیر آن

الر د ونیلیرا تا هشت م یرجو میمر یپول نقد مصادره شده از صندوق شخص زانیم یبعد یها تیمصادره کردند. روا یرجو میمر

 زنند. یم نیتخم

نامعلوم منتقل  یو به مکان دهیگروه ضبط گرد نیمربوط به ا یجاسوس یکیالکترون لیوسا ریو سا یاسناد کتب وترها،یکامپ نیهمچن

 .دیگرد

به  س،یحمله پل"گفت:  یدر بیانیه ا ر،یضد تروریسم، ژان لویی بروگ یرابطه بالفاصله وزارت کشور فرانسه به نقل از قاض نیهم در

ق( صورت )توسط سازمان مجاهدین خل یتروریست یو تأمین هزینه فعالیت ها یتدارک عملیات تروریست یبرا ،یدلیل ارتباطات جنای

 "کوک است.مش یپول ها یجمع آور یو لجستیک برا یتشکیالت ،یعملیات یدر پاریس، پایگاه ها انگرفته است. دفاتر این سازم

 تیبود که کل ینیدر اروپا از جمله اتهامات سنگ نیجداشده مجاهد یاعضا یحذف فیزیک یبرا یاتیعمل یو طراح یشوی پول

 91از  شیب یکیزیخلق طرح حذف ف نینوشت که مجاهد امیدر همان ا گارویزبان ف یرا نشانه رفته بود. روزنامه فرانسو نیمجاهد

به دست آمده است که نشان  یروزنامه در ادامه افزوده بود اسناد نیرا در دستور کار قرار داده بودند. ا نیعضو جداشده از مجاهد

 بودند. ییاروپا یدر کشورها رانیسفارت ا ۶۹به  یستیخلق در تدارک حمالت ترور نیدهد مجاهد یم
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ون از انتقال کان یریو همراهانش را جلوگ یرجو میمر یریدولت فرانسه از دستگ زهیانگ مزیتا ورکیویروزنامه ن خیان تارهم در

 خلق از عراق به فرانسه عنوان کرد. نیسازمان مجاهد یاتیـ عمل یاسیس

رانسه از ف یاطالعات یهاانگفت؛ سازم یرجو میمر یریفرانسه، در خصوص دستگ یوقت سازمان اطالعات سییدوبوسکه ر ری یپ

رنگ را در شهر  دیکارخانه تول کیخلق  نیخلق از عراق شده بودند. مجاهد نیمتوجه ورود شمار روزافزون مجاهد 9339 زییپا

 لیتبد در حال ،یاماهواره  یها و نصب بشقاب یونیزیتلو یویاستود کی یانداز راه مناجاره کرده بودند و ض« سنت کوئن المون»

 بود. یستیفرقه ترور نیا یبیتخر یها تیاز فعال یدیامر دال بر شروع ابعاد جد نیمرکز ارتباطات بودند. ا کیدن آن به کر

 یم یطراح را یستیترور اتیدر خاک فرانسه عمل نیگفته بود؛ گروه مجاهد زیوقت امور خارجه فرانسه ن ریوز پنیلیدوو کینیدوم

دانسته،  ییاقض یفرانسه را موضوع ییاقدام دستگاه قضا یباشد. و سمیترور زبانیتواند م یوجه نم چینموده است و کشورش به ه

 است. رفتهیپذ رانیرا در ا اتیها عملده  تیاست که مسئول یستیگروه ترور کین، یو گفت: سازمان مجاهد یاسینه س

 یق را اقدامخل نیمجاهد هیکشور عل نیا سیپل تایبا روزنامه لوموند، عمل ییفرانسه در گفت و گو ریرافارن نخست وز ری یپ ژان

 انیج مپرتشن یابروز دوره لیخلق به دل نیمجاهد یستیاعالم کرده و گفته بود؛ حمله به اماکن سازمان ترور یدر جهت منافع مل

 دهد مانع یزه مسازمان به فرانسه اجا نیا یگرفته است. او ادامه داد بود که بازداشت اعضا رتجهان صو یستیترور های  حلقه

 .میها در خاک فرانسه شو ستیورود و استقرار ترور

و  کصدیز ا شیب تیسازمان مسئول نیداند و ا یم یستیترور یخلق را گروه نیاروپا سازمان مجاهد هیرافارن گفته بود اتحاد یآقا

 است. رفتهیپذ رانیپنجاه مورد حمله را در خاک ا

دستور حمله  سیلسازمان به پ نینابود کردن نقطه ثقل ا یکشور برا نیا سمیدادگاه ضد ترور یفرانسه، قاض ریگفته نخست وز بنابه

ور، کش نیاز ا رانیدرباره درخواست ا یمنابع خبر یاظهارنظر برخ نیدولت فرانسه همچن یآن را داده است. منابع رسم یبه مقرها

 را، رد کردند. لقخ نیبر بازداشت مجاهد یمبن

 لیرا دخ رانیساخته و حکومت ا یسیداستان پل  933۹ژوئن  ۶۷در روز  یرجو میمر یریدستگ یلق که براخ نیمجاهد برخالف

خلق و در پادگان اشرف مستقر است. اما بعد از  نیمجاهد یاعضا گریکنار د یرجو میشد مر یدانست. تا آن موقع تصور م یم

 یدر شمار کسان یرجو میها اعالم نمودند که مر خبرگزاری ،…و سیدر پار نیمجاهد یها گاهیپا هیعل یفرانسو یروهاین اتیعمل

 شده است. ریدستگ سیاست که در پار

ند در نظر داشت ،یخودسوز یاعضا و هواداران خود در فرانسه و اروپا برا جیبالفاصله دست به کار شدند. آن ها ضمن بس نیمجاهد

 پادگان اشرف را با ساکنانش به آتش بکشند.
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ته صادر شده بود، خواس بخشیو ستاد ارتش آزاد یدستور تشکیالتی که از طرف مسعود رجو اساس یک بر

هدف سازمان از این اقدام تحت فشار  خود را در فرانسه و اروپا به آتش بکشند. نیسازمان مجاهد یشده بود اعضا

 .بود یرجو مافراد دستگیر شده و مشخصاً مری یگذاشتن فرانسه و ناگزیر کردن به آزاد

 

 .دیخود را به آتش کش میرحکیکه از آلمان به فرانسه آمد و در ب ینادر ثان یالتیفر با نام تشک یلیوک محمد

چشمان  مجاهدین خلق در مقابل یو کانادا، ده ها تن از اعضا ایتالیا س،ییدر فرانسه، سو یپی این اقدام سازمان یافته تشکیالت در

 نمودند. یبهت زده شهروندان اقدام به خودسوز

 

 وسط عکس در پادگان اشرف و هنگام آموزش تانک 3001ژوئن  17در یرجو میمر انیاز قربان یحسن ندا
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 3001ژوئن  17در  یرجو میمر انیاز قربان یمجاور قهیصد

 نیسیپار ه لوفراهم کرده بودند. روزنام شیرا از پ عیو ضبط وقا یربرداریتصو لیها از قب یخودسوز نیمقدمات ا یخلق حت نیمجاهد

با خبرنگاران تماس گرفته و آن ها را به محل  ،یچندش آور خودسوز شیخلق  قبل از نما نیرابطه نوشته بود، مجاهد نیدر ا

 دعوت کرده بودند. یخودسوز

ژوئن  ۶۷ ها در انتظار بود. از شب  یخودسوز یبرا یطوالن یصف زینبود. در پادگان اشرف ن ییاروپا یمسأله محدود به کشورها نیا

بودند تا  یقرارگاه گرد هم آمده و منتظر عالمت ابانیخ نیتر ینفرات مستقر در پادگان اشرف و فرماندهانشان در اصل هیکل 933۹

مفرما حک نیمجاهد یاعضا و کادرها نیدر ب یفراهم شده بود. وحشت بزرگ شیاز پ زین نیبنز یها لنها شروع شود. گا یخودسوز

را بر  تیرکب یمسعود رجو ایبود که آ نیتجمع گرد هم آمده بودند. سؤال ا نیبودند اما به اجبار در ا یه ناراضک نیبا ا یاریبود. بس

 م؟یزنده ا گرید اعتچند س ؟یچه زمان د؟یخود خواهد کش التیتشک تیتمام

 یشد. همه م داریپد زین یاز روشنگر ییجرقه ها نیوحشت سنگ نیا ی. اما ال به الدیبار یشب و روز بعد از همه جا مرگ م آن

 یوزهادر ر نیمجاهد کیدئولوژیمادر ا ایتنها نخواهد گذاشت. اما گو یجنگ طیما را در شرا یرجو میمر میکرد یما فکر م دندیپرس

ودند به فرانسه فرار کرده ب انهیبرجسته به صورت مخف یاز کادرها یادیبا تعداد ز ،یمسعود رجو ابیصدام و در غ یقبل از سرنگون

 .ندیرا فعال نما نیسازمان مجاهد ییتا بخش اروپا
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خلق از قول وزارت کشور  نیکشورها، مجاهد ریژوئن در فرانسه و سا 9۶تا  ۶۷در فاصله  یخودسوز کیو  ستیپس از ب باالخره

 نیت. انکرده اسارائه  یدرخواست نیچن رانیچرا که دولت ا ست،یدر کار ن رانیبه ا یرجو میفرانسه گفتند که موضوع استرداد مر

 قرارگاه اشرف بازگردانده شوند. نیبه پمپ بنز نیبنز یو گالن ها دهها خاموش ش تیخبر باعث شد که کبر

 ۶۱برابر با   ۶۹۳۹ وریشهر 91 خیاروپا، در تار اهیس ستیاز ل نیپس از خارج ساختن هدف دار مجاهد 933۹ژوئن  ۶۷ ییقضا پرونده

 مختومه اعالم شد. ینسوفرا یقاض کیاز طرف  93۶۴سپتامبر 

بر ترک  یخود مبن یبر خالف ادعا ،یرجو مینظر مسعود و مر ریز یاین واقعه نشان داد که سازمان مجاهدین خلق و شورا اما

 ییحاضر به تروریسم است. گردهما یآن مستعد و در هر زمان یو تروریست یهمچنان به دلیل ماهیت فرقه ا ،یاقدامات تروریست

 رانیداخل ا یستیترور یها اتیعمل داشتیگرام یدر بر دارد، برا نهیها دالر هز ونیلیکه م سیدر پار نینه مجاهدو ساال یتکرار

 است! یروز نیدر دهه شصت و چن
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 یستیترور یگروهک ای یاسیس ونیسیاپوز ن؛یمنافق

 

 ۶۹۳۱خرداد  9۹ - انیلیهاب ادیبن - انیمربا دیمج

گروهک  نیکند. ا یمعرف یاسالم یجمهور هیو مقبول عل یاسیس ونیسیاپوز کید را در قامت تالش دارد تا خو نیمنافق گروهک

دولت  یاز سو دیاول قرن جد یو دهه  یالدیم ۳3اش در دهه  یالملل نیگسترده ب یها میتحر یداشته تا در پ یادیتالش ز

شدن  را از دامنش پاک کند. اگر از خارج یستیترور یهاگروهک  ستیقرار گرفتن در ل نگِ ن یاروپا، لکه  هیمتحده و اتحاد االتیا

اکنون  ایاست که آ نیا یسؤال اساس م،یبگذر 93۶9در سال  کایوزارت امورخارجه آمر یستیترور یها گروه ستیگروه از ل نینام ا

 است؟ کایدولت آمر یاز سو یاسالم یجمهور یمناسب برا نیگزیگروه جا نیا

 کرده و مواضعش دهیو فا نهیهز یخارج استیس  یتالش دارد تا در عرصه  گرید یهااز دولت  یاریبس متحده مانند االتیا دولت

 نیگاه ا چیا هبرداشته است ام ییها گام نیمنافق یمتحده تاکنون برا االتیمنافعش داشته باشد. گرچه ا یاستفاده را برا نیشتریب

 گروهک نداشته است. نیااهداف  شبردیپ یبرا یا ها اثر قابل مالحظه گام

 نیاستفاده داشته باشد موجب کاهش اعتبار ا کایدولت آمر یکه برا نیاز ا شیب نیاز گروهک منافق تیاست که حما نیا تیواقع

در  شانیوجاهت و اعتبار ا ونیسیاپوز یها از گروه تیحما یها برا مالک نیتر خواهد شد. از مهم یالملل نیب یدولت در عرصه 

 ونیسیاپوز کیبه عنوان  رانیملت ا انینه تنها در م نیاز آن هستند. گروهک منافق تیدار حما هیداع شانیاست که ا یملت انیم

 یتیجنا چیبه اهدافش از ه لین یخواه شناخته شده است که برا تیمحارب و تمام یشود بلکه به عنوان گروه یشناخته نم یاسیس

 یساله  1در جنگ  نیآن ها با صدام حس یدر کشور، همراه ۱3 ی هگروهک در ده نیکور ا یاکند. در کنار تروره یفروگذار نم
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ور به شدت منف رانیملت ا انیگروهک را در م نیا یوجهه  ،یدر قامت ستون پنجم ارتش بعث یگریبعث عراق و باز میو رژ رانیا

آن  یهمه جانبه  تیحما اتالش دارد ت نیهک منافقکه گرو یغرب یها است که از چشم دولت یتیواقع نیشک ا یکرده است. ب

 لپنتیدر و یشیهما یاست تالش دارد با برگزار یچند سال یستیسازمان ترور نیروست که ا نیماند. از ا یها را جلب کند دور نم

 یروهک به آن توجهگ نیاست که ا تیاهم زیدو نکته حا انیم نی. اما در ادینما ریسابق خود را تطه یماه چهره  ریدر ت سیپار

 ندارد.

زار و بعضاً بازنسشته و پرداخت چند ه یو عرب یدست چندم غرب استمدارانیبدانند دعوت از س دیبا نیمنافق

 خانمانیب نیمنافق نیباال ببرد. همچن یالملل نیو ب یاسیشان را در عرصه س تواند وجهه ینم شانیدالر به ا

 دیو شا یگرد سیگرم و تور پار یوعده غذا کیصرف  یرا با وعده  ییپاارو یدر کشورها ازمندیها و افراد ن

افراد را که نه از نظر رنگ پوست و  نیگفت که ا دیآورند. اما با یارزش خود م یب شیبه هما گرید یزهایچ

 نید و ارک یمعرف رانیتوان به عنوان ملت ا یوجه نم چیهندارند، به یرانیبا اقوام ا یقرابت نینه نژاد کمتر

بزرگ  ییگروهک منفور از همان ابتدا آرزو نیا یبرا یمردم یاست. داشتن پشتوانه  نروش اریبس یموضوع

 .افتیو نخواهد  افتهیگاه به آن دست ن چیبوده که ه
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 یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد یاعضا ینامه خانواده ها

 پناهندگان  یملل متحد برا یعال یایساریکم به

  یور دولت آلبانوزارت کش و

 التیتشک ران،یدر داخل و خارج از ا ریاخ یسال ها یخلق ط نیجداشدگان از سازمان مجاهد میعظ لیاحترام، بنا بر اظهارات خ با

 کند.  ینقض م زیخود را ن یاعضا یحقوق انسان نیتر ییابتدا یفرقه مخرب است که حت کیسازمان  نیا

 یمختلف به عراق برده و به لحاظ ذهن یداده و با ترفندها بیدق اما کم تجربه ما را فرفرقه جوانان صا نیدهه است که ا نیچند

اسخ به مخالفت شود، پ یو کنترل فکر استفاده م ییمغزشو یروان یها کیفرقه که از تکن نیبه اسارت گرفته است. در ا یکیزیو ف

 شود. یقتل داده م یو حت ،یودن افراد به خودکشوادار نم ،یو جسم یروان یفشارها نجه،شک ،یو اعتراض با حبس انفراد

لق خ نیفرقه مخرب فرار کرده و جدا شوند. بله درست است، سازمان مجاهد نیدهه، هزاران نفر از اعضا توانسته اند از ا نیچند یط

 توان از آن جدا شد.  ینم یتوان از آن فرار کرد و به سادگ یاست که تنها م ییجا

که جهت انتقال از عراق صورت داد،  ییها یو سنگ انداز یرغم خواسته شخص مسعود رجو یعل ،یجوفرقه ر التیتشک اکنون

 میآمده تا ما خانواده ها که با حضور مکرر در عراق نتوانست شیپ یفرصت نیمستقر گردد. بنابرا یمجبور شده است تا در کشور آلبان

 . میها در ارتباط باش با آن یدر آلبان میانبتو میشو لینا زانمانیعز داریبه د

قرار گرفته اند و در حال حاضر فاقد اراده  یفرقه رجو ییو مغزشو یکه فرزندانمان تحت القائات روان میخانواده ها مطمئن هست ما

وها و آرز یبرند و اکنون تمام یآزاد به سر م یایسال است در قطع رابطه کامل با دن انیبودند که سال یباشند. آن ها جوانان یآزاد م

 هستند.  شانیخانواده ها یو معنو یعاطف تیحما ازمندیو لذا ن نند،یب یرا از دست رفته م یزندگ یبرا شانیدهایام

 مخالف و یفرقه رجو یاز نود درصد اعضا شیما مسجل شده است که ب یفرقه، برا نیشمار جداشدگان ا یاساس اطالعات ب بر

 شانیاده هاخصوصاً خانو رونیب یایآنان حق ارتباط با دن ییممانعت از جدا یو فرقه برا ابندی ینم رونیبه ب یمعترض هستند اما راه

که همچون همه فرقه ها دشمن خانواده است  یهستند اما فرقه رجو شانیبه وصل ارتباط با خانواده ها لیدهد. تمام آنان ما یرا نم

 شود.  یمانع آنان م یو روان یغیتبل یبا استفاده از ترفندها

 زولهیکامالً ا یطیدورافتاده و در شرا یقصد دارد تجربه عراق را تکرار نموده و تمام نفرات را در مکان یکه فرقه رجو میشده ا طلعم

 یدشوارتر شده و امکان ارتباط ما با آنان سخت تر م شیاز پ شیب رونیب یایبدان معناست که ارتباط آنان با دن نی. ادیجمع نما

 گردد. 
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جا به  کید شده ان رفتهیبه عنوان پناهنده پذ یافراد که ظاهراً در کشور آلبان نیا یپناهندگ یکه مستمر میا افتهیع اطال یطرف از

 ریافراد همچنان اس نیبدان معناست که ا زین نیشود، ا یفرقه هم م نیشامل جداشدگان از ا یحت نیشود که ا یداده م یفرقه رجو

 باشند.  یرهبران آن م التیاتم یفرقه بوده و مجبور به اجرا نیا

د ملل متح یعال یایساریاز کم میندار یخبر زانمانیاز سه دهه است از  عز شیکه بعضاً ب دهیدردمند و رنج کش یخانواده ها ما

 میالزم، اوالً امکان ارتباط مستق یها یتا با انجام هماهنگ میخواه یمصرانه م یپناهندگان و از وزارت کشور دولت آلبان یبرا

 یناهندگپ یطرف حساب شده و مستمر ،یو نه سازمان یبا جداشدگان به صورت فرد اً یو ثان ند،یرا فراهم نما زانشانیخانواده ها با عز

 به خودشان بدهند. ماًیآنان را مستق

  ۶۹۳۱خرداد  ۹3 - یدر آلبان یفرقه رجو یاعضا یاز خانواده ها یجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمدد صادق یبا خانواده عل یمیصم دارید
 در دفتر انجمن نجات زنجان یفرقه رجو ریاس 

 

      ۱۳۹۶خرداد  ۳۰ -نجات مرکز زنجان  انجمن

 تیخود از وضع یبا حضور در دفتر انجمن استان، مراتب نگران یمدد صادق یعل خانواده

شد را مطرح نمودند و اعالم کردند که جهت با یم یفرزندشان که تحت اسارت فرقه رجو

 را دارند.   یهر گونه همکار یکامل برا یفرزند خود آمادگ ییرها

 ،یستادگیسال ها ا یخانواده در ط نیشائبه و مستمر ا یب یاز همکار زیانجمن ن نیمسئول

 ریاز اسارت فرقه غ یمدد صادق یتر عل عیهر چه سر ییقلب رها میکردند و از صم یقدردان

 را آرزو نمودند. یرجو یانسان
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 یمسعود رجوخرداد شصت، بروز توهم  یس

 

     ۶۹۳۱خرداد  99 - نجات مرکز  انجمن

 یکند و با ایجاد نزاع خیابان یاعالم جنگ مسلحانه م یاسالم یدر عناد با نظام جمهور یخرداد سال شصت، مسعود رجو یروز س در

 .ردیگ یم یاشد را پب یو کسب قدرت م یاسالم یجمهور یهدف خود که  برانداز ،یو اخالق یپا گذاشتن اصول انسان ریو با ز

 ینظام یاسیس هیاعالم ،یشمچیابر یمهد یبه بهانه تهاجم به خانه پدر یدر اعتراض به دادستان یرجو یستیروز فرقه ترور نیا در

 مسلحانه منتشر نمود. امیبر اعالم ق یمبن« اهلل الواحد القهاربسم»را با عنوان  ۶۹۱3خرداد  9۱مورخ  91شماره 

، اسید، سنگ یحاو یبا استفاده از سالح گرم، چاقو، دشنه، کوکتل مولوتوف، اسپر یهواداران فرقه رجو ضا و، اع۱3خرداد  ۹3 در

تند و در بود به خیابان ها ریخ یدفع تجاوز خارج رینوپا که درگ یاسالم یجمهور هیکودتا عل تیو پنجه بوکس با ن یتیغ موکت بر

اماکن را  یو برخ دندیبوس را به آتش کش یماشین و مین یکردند و تعداد زیاد نفر را مجروح  9333نفر را کشتند و  91تهران 

 تخریب نمودند.

 یه هافرق یاستالینیسم، همچون تمام یگرفته از مارکسیسم و روش ها ریتأث یمسعود رجو یخلق تحت رهبر نیمجاهد سازمان

 یم باکگناه ه یاز شکنجه و کشتن افراد ب یهدف حت رسیدن به یکند. لذا برا یمخرب معتقد بودند که هدف وسیله را توجیه م

 نداشتند.

 یحق او بوده که از و یانقالب اسالم یکرد رهبر یشده بود و تصور م یو عقده خود بزرگ بین سمیسیدچار نارس یرجو مسعود

و  ختهیآنان به خیابان ها رمبارزه مسلحانه  ریمردم داشته و مردم تحت تأث یرا در پیروز یربوده شده است و سازمان او نقش اصل
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 شیو سرکردگانشان را بارها به نما یستیفرقه ترور نیخرداد شصت، مردم تنفر خود از ا یس ازکه بعد  یکرده اند. در حال امیق

 گذاشتند.

م جذب ه صدر را یتواند طرفداران بن یم دیصدر را جذب نما یصدر در انتخابات را خورد و تصور کرد اگر بن یبن یآرا بیفر یرجو

 یصتعلق خاطر شخ یبود و کس یانقالب اسالم یاو از آرمان ها یرویصدر مشروط به پ یمردم از بن تیکند، اما توجه نکرد که حما

داده بودند راه خود را از او  یکه به او را یمردم میدیپشت کرد، د یانقالب اسالم یبه آرمان ها درص یکه بن ینداشت. زمان یبه و

 .دندیان عزل او گردجدا کرده و خواه

خرداد شصت اعالم جنگ مسلحانه کند و وارد به اصطالح فاز  یدر س یکه سبب شد مسعود رجو یعوامل

 شود عبارتند از: ینظام

 یاما به ما وقت مالقات نم د،یریپذ یرا به حضور م یمذهب یها تیاقل یها حت شما همه گروه»به امام که  ینوشتن نامه ا -ا

. منظور «میآ یشما م داریمن به د دیبگذار نیرا زم تانیهااگر شما تفنگ»فرمودند:  شانیهایاز سخنران یکی انیدر پاامام .« دیده

ه کرد ک یامام پهن کرده بود. او تصور م یبود که برا یدام امیپ نیاز ا یخلع سالح شوند. هدف رجو دیبا نبود که آنا نیامام ا

اد که قرار د یتیکرد و او را در موقع یرا خنث یکه امام دادند توطئه رجو یده خواهد بود. پاسخباشد برن یجواب چه مثبت و چه منف

 شد.   یکه دستش رو م

 یها سالح دیها با ها و سازمان همه گروه یعنیخلع سالح بود،  هیاعالم نیا یکه موضوع اصل یدادستان یاده ماده هیاعالم -9

قابله م یرا برمال کرد و معلوم شد که آنان سالح را برا یجنگ طلب فرقه رجو تیدادن سالح ماهن لیدادند. تحو یم لیخود را تحو

 خواهند. یبا نظام م

 یکار بها نیکرد ا یتصور م یدر مجلس، که رجو یو یاسیس تیعدم کفا بیکل قوا و سپس تصو یصدر از فرمانده یعزل بن -۹

مردم به آرمان  یاشتباه در محاسبه نسبت به وفادار یباال انتخاب شده بود، اما رجو یصدر با رأ یاز نظام بطلبد چرا که بن ینیسنگ

 آن داشت. یو رهبر یانقالب اسالم یها

 کرد: یمطرح م یشروع فاز نظام یبرا یکه رجو یلیدال

 زیو غرب ن اکیآمر یخارج تیبود و از حما یقو یو شهربان یاسیس سیساواک، پل یو دارا یتیامن - یسیپل میرژ کیشاه  میرژ -۶

 است. یتیامن ستمیو س یخارج تیفاقد حما یعنیرا ندارد.  چکدامیه یاسالم یکه جمهور یبرخوردار بود، درحال

عضو و  ۶13حدود  یزیچ 13سال  یعنیما در گذشته "گفت:  یم ۱3توان سازمان در قبل از انقالب با سال  سهیدر مقا یرجو -9

 ."میکه در گذشته نداشت میدار یو امکانات میهست یگسترده و سراسر یالتیشکت نکیکه ا یدر حال میسمپات داشت
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بود. بعد از انقالب هم به  یانقالب اسالم انیمختلف در جر یها اسلحه و مهمات از کانال یآورسازمان جمع  یاز کارها یکی -۹

 ."کامالً متفاوت است میزمان شاه داشتکه در  یما هم با توان یتوان نظام"گفت:  یم یپرداخت. رجو ینظام یسازمانده

 نیا جهیگرفتار موضوع جنگ هستند، در نت شتریدر حال حاضر ب هایاللهو حزب یاسالم یجمهور یروهاین"گفت:  یم یرجو -۴

 و به سود دشمن بود. یمصالح مل نیتر یآشکار به عال انتیخ کیالبته  نی. ا"در شهرها حضور ندارند یلیخ روهاین

مردم به  میشد یم ریدرگ ابانیما در خ یموضوع جرأت و جسارت مردم هم مطرح است. قبل از انقالب وقت": گفتیم یرجو -1

شهرام  میکه خواست یاش هم زمان کنند؛ نمونه ریکردند که ما را دستگ یکمک م سیپل ای یشهربان یروهایکمک به ما، به ن یجا

ها رفتند و نجاتشان دادند. اما االن مردم به ما کمک خواهند  د زدند مردم به کمک آناو دا نمحافظا یوقت م،یرا بدزد این یپهلو

 بود. یهم از توهمات رجو نی. ا"کرد

نفر  ونیلیم 93حدود  یاسالم یدر مرحله اول، زمان رفراندوم جمهور": گفتیدانست و م یرا مناسب م یاجتماع طیشرا یرجو -۱

نفر  ونیلیم ۶۴بود  یجمهور استیکه انتخابات ر یو در مرحله بعد ونیلیم ۶۷ یات قانون اساسدادند. در مرحله دوم، انتخاب یرأ

خلق شده  نیهستند که طرفدار سازمان مجاهد ییروهاین زش،یر ونیلیم ۱ نیکه ا کردیم لیتحل ی. رجو"صندوق ها رفتند یپا

 یهستند که ما م ییروهایها ناز آن یادادند، بخش عمده  درصیکه مردم به بن ییرأ ونیلیم ۶۶ نیگفت ا یاند و عالوه بر آن م

 ."خواهند کرد یو با ما همکار میها را جذب کن آن میتوان

 دانست. یمهم م اریرا بس یاسالم یاز جمهور یغرب یو کشورها کایآمر تیعدم حما یرجو -۷

 تیقما را با موف اتیعمل توانندیم میدار یاسالم یورجمه یاتیکه در نقاط حساس و ح یاتیعمل یافراد نفوذ": گفتیم یرجو -1

 ."رو کنندرو به 

 ها و کشورها از جمله عراق و حزب دموکرات کردستان پشتگرم بود.گروه  یبا برخ یبه هماهنگ یرجو -۳

 یهورجم یو پشتوانه مردم ینیامام خم یو رهبر هیفق تیدر محاسبات خود به نقش مؤثر وال یرجو مسعود

اشتباه در محاسبه داشت و به  قایتوجه نکرد، لذا عم یانقالب اسالم یمردم به آرمان ها مانیو ا یاسالم

 .افتیکه انتظار داشت دست ن یا جهینت

مختلف کشور به ترور  یخود در بخش ها یها یبه پشتوانه نفوذ یرجو یستی، فرقه ترور۶۹۱3خرداد  ۹3آغاز جنگ مسلحانه در  با

 کور مردم دست زد.مسئوالن نظام و ترور 

مجلس،  ندگانیمااز وزرا و ن یتعداد ر،یوزجمهور، نخست سیکشور، رئ یوانعالید سیمسئوالن نظام، رئ نیتر هیتوانستند از بلندپا آنان

 یآتش گشودن به رو ،یگذار با بمب گریرا ترور کرده و به شهادت برسانند و از طرف د یجزء ادار رانیدادستان کل انقالب تا مد

را دنبال کنند. اما  یو جوان و کودک و زن و مرد، فاز نظام ریو کشتار پ یمحاسن و زنان چادر یمردان دارا رگناه، ترو یمردم ب
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آنان را با شکست مواجه کرد. مردم به  ،یو داخل یکشور در دو جبهه خارج یتامنی – یاطالعات ینهادها تیمقاومت مردم و فعال

بالفاصله آن ها را به  دندید یافراد م نیاز ا یکه هر جا اثر یلت، از آنان متنفر شدند، تا حدفرقه و کشتار م یگریعلت وحش

 دادند. یم لیها تحو تهیکرده و به کم ریخود رأساً آن ها را دستگ ایکردند و  یم یمعرف یتیامن یروهاین

ر اسالم کم یا نیز اجباراً به پایان رسید و نظام جمهورخلق به فاز مسلحانه، نگاه مدارا محور امام با آن ه نیورود سازمان مجاهد با

 یکه کشور مورد تجاوز دشمن خارج یطیمردم در شرا تینبود و حفظ امن زیمسامحه جا نیاز ا شیامنیت بست. ب یهمت به برقرار

 شد. یآن پرداخت م یبها ستیبا یداشت و م رقرا یاصل تیبود در اولو

 

 یاه یرانیو ا یالملل نیکند و از مجامع ب یاعالم م یاسالم یجمهور هیغاز مقاومت مسلحانه علروز را سالگرد آ نیا یرجو فرقه

هدفش  است که یکند و مدع یم عیو تطم قیحضور در جشن سازمان تشو یرا  برا یغرب استمدارانیس د،ینما یخارج دعوت م میمق

 است. یاسالم ینظام جمهور یبرانداز

و بشر  یواهخ ینقاب آزاد دنیپوش یمناسب برا یخرداد به عنوان فرصت یاز سالگرد س یرقه رجوو پنج سال است که ف یس اکنون

 یدر گمراه کردن افکار عموم یمردم شده و سع میدر واقع ق رانیمردم ا ندهیخود به عنوان نما یبرد و با معرف یبهره م یدوست

 زدن است. میگل ریز لمصداق طب قاً یدق نیجهان دارد و ا

توانند  ینم داریب یآگاه و حق محور، محرز و مسلم است و وجدان ها ینزد همه انسان ها یفرقه رجو یها انتیا و خه تیجنا

  .  رندیبگ دهیو مخرب را ناد یستیفرقه ترور نیا یاعمال ضد بشر

 یمحمد                                                                
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 رانیملت ا دیشش اقتدار و امدرخ ،سپاه یموشک ها کیشل

 

     ۶۹۳۱خرداد  ۹3 -نجات مرکز لرستان  انجمن

ر از و از شور و شوق س میدیرا شن رالزوریداعش در د یا انهیسپاه به قلب النه مور یموشک ها کیاحساس غرور و اقتدار خبر شل با

 ... زادیمر دست  .میپا نشناخت

آل  یانبیداعش با پشت یستیکور ترور اتیز عملبعد ا یشجاعانه سپاه درست چند روز اقدام

دارد و هر  یخاص یهمگان معنا یبرا ،یاسالم یسعود در حرم امام و در مقابل مجلس شورا

است محاسبات خاص خود را  اتیعمل نیاز آنجا که مخاطب ا ،یکس به زعم خود و به هر نحو

 دارد:

  باشند. یضرب شست م نیا نیمخاطب نیتر یاصل رانیو ملت بزرگ ا یاسالم یدشمنان جمهور انیم نیدر ا 

 طرف ائتالف ضد داعش  کیوحوش که در تناقض آشکار از  نیبه عنوان ارباب و سردمدار ا کایقبل از همه خود امر

!!!  "یاشتباه"سالح و مهمات را  ،یبانیائتالف همواره کمک ها، پشت یرویبا همان ن گریدهد و از طرف د یم لیتشک

 ،یعراق یروهایبر سر ن "یاشتباه"ها را باز هم مکرراً  کبمب ها و موش ،ییو حمالت هوا دینما یال مداعش ارس یبرا

 .زدیر یهستند م ریکه رو در رو با داعش درگ یو حشد الشعب یسور
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 باشند.  یدر منطقه م کایآمر یشب باز مهیخ یداعش هستند که عروسک ها یمنطقه ا انیبعد از آن آل سعود و حام

 یکنند که خود معنا و تبعاتش را نم یمطرح م یفیاراج رانیا هیخارجه آن ها ... عل ریآل سعود و وز وخیست شا یمدت

 رانیشود و جنگ را به داخل ا هیتنب دیبا رانیبود که ا نیخارجه عربستان به زبان آورد ا ریکه وز یفیاراج نیفهمند. آخر

 بار بدون نیا ییبرد که در صورت ادامه پر رو یدر شک به سر مبود که هنوز  یهشدار چنان قو یکشاند؛ حال صدا یم

 نخواهد داشت. یفرصت گریعقال را به دست گرفته و فرار کند و د هیچف دیفوت وقت با

 نخواهد داشت و حساب کار دستش لیو تحل ریبه تفس یازین گریکرده د افتیپاسخ در میداعش اما چون به طور مستق 

 آمد.

 را در  رانیمسلح ا یروهاین یضرب شست ها نیکوچکتر ا یکه قبالً نمونه ها نیمجاهد یستیقه ترورفر زین انیم نیدر ا

 امیا نیخود را جمع و جور کردند به خصوص که در هم یدست و پا شتریحد قد و اندازه خودشان تجربه کرده بودند ب

کردن  پر یباربرا نیا قاًیکه دق لپنتیو تجمع یزده بودند از جمله: تدارک برگزار ییدست به اقدامات دلخوش کنک ها

که چشم طمعش به پول از  ییکایسناتور دوره گرد آمر نیجان مک ک دیباشد، مالقات جد یم تیو هو تیخأل موجود

ون یزسمتعلق به اپو نتیاور ونیزیفرقه با تلو نیا یجعفرزاده سخنگو رضایعل ریاست، مصاحبه اخ دهیپر رونیحدقه ب

به  یستیرا با رانیاز اربابش تقاضا دارد که سپاه پاسداران ا یشرم یکه در آن با وقاحت و ب هیرسو "یها  ستیترور"

دم مبارزه خط مق دینیتا بب دیدهانتان را باز کن د،یقرار دهد.!!! حال اگر چشم ندار ستیداعش در ل کیو شر ستیعنوان ترور

نند و ک یصادر م یچند متر یو قطعنامه ها یستیترورضد  یها ادیکه فر نانآ ایاست؟ آ یچه کس ستیبا داعش و ترور

چه  اً قتیو سپاه پاسداران مقتدر که در خط مقدم نبرد با داعش هستند؟ حق یاسالم ینظام جمهور ایزنند  یفقط حرف م

 رند؟یقرار گ یستیترور ستیدر ل دیبا یکسان

 دهه با عزت و افتخار دفاع  از  ۹از  شیه بهستند ک رانیو عزتمند ا فیشر ور،یهمان مردم غ یو خود یداخل نیمخاطب

 یتیمسلح و امن یروهایو ن رانیا یاسالم ینظام جمهور بانیرا سرلوحه خود قرار داده و پشت رانیا تیو امن یارض تیتمام

 تینمخواهند گفت و احساس غرور، افتخار، ا تیو تهن کیو افتخار به سپاه پاسداران تبر دیام ،یبوده اند و اکنون با دلگرم

 علی مرادی                                                                              پرورانند. یخود م یو آرامش را در دل ها
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 باشد! یمادام العمر م یدر فرقه رجو تیعضو

 

     ۶۹۳۱ ریت ۹ -نجات مرکز سمنان  انجمن

 است اما در عمل یو دهانه گشاد آن خروج یورود فیق کیکردند، دهانه بار یم هیبتش فیورود و خروج افراد را به ق یفرقه رجو در

 ایبرگشت وجود ندارد و عاقبت آن  یجا گریگذارد د یرجو یفرقه ا یایبرعکس است و چه بسا سخت تر از آن! هر کس پا به دن

 کخانهیآزادانه خروجشان را انتخاب کنند چون تارکه افراد بتوانند  ستیطور ن نیکردن است. ا ملفرقه را تا آخر عمر تح ایمرگ و 

س و با گرفتن امضاء خون و نف یسوختن است. رجو یداستان بله گفتن و عمر اورد،یاز آن سر درب یکس دیاست و نبا یسرّ  یرجو

 یزندگ تیود، امناست که افراد با خروج خ نیآن ها ا هیتوج است؛در خدمت خود درآورده  یمکرر، آنان را همچون بردگان یتعهد ها

 بسته و محدود است. یهپروت رجو یایرا ندارد، دن یرجو یحق سوراخ کردن کشت یکس نیاندازند بنابرا یرا به خطر م یجمع

 یبه ماندن نداشته باشند و از آن حزب خارج شوند ول لیتوانند گاه تما یمختلف؛ افراد م یها، گروه ها و حزب ها انیتمام جر در

 یه ممآبان کتاتوریمناسبات کامالً د یدهند، فضا یسر م یبودن و آزاد کیخالف تمام گروه ها که شعار دمکراتبر یدر فرقه رجو

 و با ورود شخص تمام درب ها بسته خواهد شد. ردیگ یبار انجام م کیفرقه فقط  نی. انتخاب در ادحق اعتراض ندار یباشد و کس

 و انضباط مخصوص، دست افراد نیدانست که با فرام ییاز فرقه ها یکیدگم خود و  یافراط دیفرقه را به خاطر عقا نیتوان ا یم 

کند،  یم میخروج ترس یرا برا یعواقب خوفناک یاجازه فکر ندهد. فرقه رجو یالتیاز چهارچوب تشک ریبندد تا  به آن ها در غ یرا م

ه ب ییمارک ها  یدسته جمع یها نیهمراه با توه فرد برگزار و یبرا ینبود جلسات مشترک عموم سازکار دیدر قدم اول اگر تهد

 دهند. یفرد را تحت فشار قرار م ،ییرایانداختن همراه با پذ یبه انفراد قیکار هم عالج نداشت از طر نیزنند، اگر ا یفرد م

ط ضواب یران فرقه رجوپسندد لذا س یرا نم انهیفرقه گرا دیآزاد؛ افکار و عقا یایبه شدت از خروج افراد واهمه دارد چون دن یرجو

اط گونه، فکرِ ارتب نیتا ا ردیگ یفرد را م تیتمام مدارک و هو التیبا ورود هر فرد در تشک یآورند. فرقه رجو یدگم را به اجرا درم
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 دیاو من هستم که ب دیریخود را از من بگ تیهو دیتمام شما با"گفت:  یم ی. مسعود رجودیرا از سر فرد خارج نما رونیب یایبا دن

 ".دیدهند. بد و خوبتان متعلق به من است فقط شما تا آخر راه باش یپاسخگو باشم. چون هر کس را با رهبرش مورد مؤاخذه  قرار م

ودت و فرار از به فکر خ یکش. تو که در هر بزنگاه شیپ نیریسا ریخودت را برعهده بگ یکارها تیتو مسئول دیبگو ستین یکس

 لهیوس کیدارند جز  یگاهیتو چه جا یارزش دارد. افراد در دستگاه ذهن تینها یب تیبرا زتیناچ و جان یرو هست شیپ یها قتیحق

 به آمال و توهماتت ؟؟ دنیرس یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درقفس بود! اریرفته بود ، اما  اری داریعاشق به د
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 !!!رانایسازمان در حومه ت دیجد یو زندان ساز ی: حصارکشدیخبر جد

 

     ۶۹۳۱ رتی ۴ – یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

و  زشیمتوقف گردد موج ر یشکنجه و سرکوب لحظه ا ،یزندانبان ،یدهد که اگر زندان ساز ینشان م یفرقه رجو یخیتار تجارب

 منحط آغاز خواهد شد. انیجر نیدرا ییجدا

 یآلبان سازمان در دیو جد ژهیو طیرا شروع کنند، علت اش شرا یسران فرقه تابه حال نتوانسته اند زندان ساز د،یجد طیدر شرا اگر

 ده است!بو

شده و قرار  آن شروع یو فنس کش یاست که حصارکش یآلبان تختیپا رانایدر حومه ت یمنطقه ا دیدال بر خر یموثق از آلبان اخبار

لذا  ست،ین ریپذ امکان یدر محل فعل روهایشود که چون کنترل ن یم ینیب شیبه آنجا انجام گردد و پ یالتیتشک یاست اسباب کش

 اقدام کرده اند. دیمحل جد یو حصاربند ینسبت به آماده ساز "یرجو میمر" خصدستور ش سران فرقه به سرعت به

عبورکرده اند، اخراج سازمان از عراق و ورود  "یخیسرفصل تار" کیکه سازمان و اعضا از  نینکته غافل هستند و آن ا کیاز  اما

 ون کرده است.نسبتاً آزاد، اوضاع را دگرگ یایدن یها یقانونمند نیهمچن یبه آلبان

 هیمقصد شده اند و بق یبه کشورها دنیاز آن ها تا امروز موفق به رس یمیکه حدود ن ینفر در آلبان ۴33- 133به  کینزد ییجدا

رفتن  یراب یالملل نیب یهستند، در حال مذاکره و مصاحبه با ارگان ها  یشوند( که جدا شده اند و در آلبان ی)البته هر روز اضافه م

س تا ک چیدر مورد تمام فرقه ها نشان داده که ه یخیمژده را به همگان داد که تجارب تار نیا دی. باشندبا یم گرید یابه کشوره

 انتها در فرقه ها نمانده است.

واقعه  نیبزرگتر"خواهند توانست از کنار  یجداشدگان به راحت ایرسد که آ یبه نظر م یالزم و ضرور نجاینکته در ا نیذکر ا یول

 بگذرند؟؟؟ البته و صد البته که نه! یبه سادگ "خود عمر
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و روان شناسانه و  یروان پزشک یمشاوره ها ازمندیشبه اتفاق نخواهد افتاد و ن کیو فراموش کردن آن ها  یفرقه ا یها بیآس

فاق خواهد تر ات عیسر یعاد یروند برگشت به زندگ میبدان شتریروانشناسانه است و هر چقدر در مورد فرقه ب یپروسه ا یبهبود

 افتاد.

 یعیشوند، طب قیبه زبان و روش مخصوص فرقه فا دنیشیو اند یسخن گفتن فرقه ا وهیبر ش یستیجداشده با ینخست: اعضا قدم

 انیلب بو اغ ردیگ یدهند، تحت الشعاع قرار م یفرقه را ادامه م ینولوژیسابق ترم یکه اعضا یتا زمان گرانیاست که ارتباط با د

 .ردیگ ینم جامان یدر قالب کلمات به خوب تفکرات

ن خودش اکنو یعنیها حاال به خود او برگشته است!  یرونیگروه نسبت به ب یکه عملکردها ابدی یفرد معموالً درم ،یقدم بعد در

! میباش زاریبکه از جداشدگان  میبود دهید میتعل یفرقه طور یقبل یکه ما اعضا نیا لدلی به …شود یواقع م نیو توه ریمورد تحق

 …دهد یدست م یدیشد ییبالفاصله بعد از جداشدن احساس تنها زیاکنون  ن

سابق،  یدرهاست. گذشته پشت سر گذاشته شده است و اعضا نیو دوستان بدانند که ترک فرقه، بسته شدن آخر زیشدگان عز جدا

در به وجود آوردن شبکه دوستان از نو شروع کنند، ادامه  را زیهمه چ دینامعلوم که در آن با یا ندهیبه سمت آ ییراه خود را به تنها

 دهند. یم

توانست  دیرگز نخواهه د،یو زندان بساز دیکن یرا حصارکش رانایسراسر ت دیاگر بتوان بدانند: دیبا یسازمان در آلبان سران

 یلیکند، خ یافتد و فرقه را نابود م یق مبار در هر فرقه اتفا کیکه  "بزرگ یداریب". آن دیروح و جسم اعضا را تا ابد، به بند بکش

 !دیرا متوقف کن یاتفاق افتاده است! پس زندان ساز نیدوقت است که در فرقه مجاه

د، هم گذاشته ان یرو یزندان ساز یکه برا یدانند که از روز اول سازمان، هر آجر ی! نممیمسعود و مر چارهیشب پرستان! ب چارهیب

 نشیراه ننگ انیاست که فرقه را به پا یشروع راه ،یدر آلبان یشده اند! اکنون هم زندان ساز کیفرقه نزد یقدم به نابود کی

خود از فرقه  ییجدا کردند و با جدا رانیکه به موقع راه خود را از راه دشمنان خلق ا یحال آنان هرهنمون خواهد ساخت و خوشا ب

 …بعد از فرقه ادامه دارد یو زندگ ستین ردایتا ابد پا یفرقه ا طیثابت کردند که شرا گریبار د کی

اوضاع را  ن،یحاضر بالقوه فرقه مجاهد شهیو فرصت طلب و هم نیداد رهبران دروغ میجدا شدگان از سازمان هرگز اجازه نخواه ما

خود  یضد بشرو  ییرا به دنبال اهداف کذا یدینا آگاه و جد روانیکرده و پ یفرقه ا یریبه دست گرفته و مجدداً شروع به عضو گ

 بکشانند.

 دیفر
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 سردشت ییایمیخلق در بمباران ش نینقش سازمان مجاهد

 

 93۶۷ ژوئن 91 – رانیا ایآر - یعلو محمد

 تیارتش و سازمان اطالعات و امن ن،یبا شخص صدام حس نیرهبران سازمان مجاهد ریو سا یآشکار و پنهان مسعود رجو روابط

عباس  ن،یالمحدث دیمحمد س ،یشمچیابر یمهد ،یرجو میبه همراه مر یمسعود رجو ۶۹۱1. سال ستین دهیپوش یصدام بر کس

ثبت  نیمجاهد اتیآن زمان از جمله در نشر یها یخبرگزار یمسأله در تمام نیبه عراق رفتند. ا نیرهبران مجاهد ریو سا یداور

 شده است.

 

 11۳4 -در بغداد  نیو صدام حس یرجو مسعود
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 یرانیسال ها جنگ و و دیشده، تشد انیصلح ب داریبا عنوان د نیدر بغداد که از طرف مجاهد نیدام حسو ص یمسعود رجو مالقات

 بود. رانیداخل ا یو شهرها یدر مناطق مرز

 

 در بغداد نیو صدام حس یرجو مسعود

 زین یپراکنده ا یها اتیو عراق حضور داشتند و عمل رانیا یمرز یدر نواح ۶۹۱3از سال  نیسازمان مجاهد یافراد نظام گرچه

مبادرت نمودند که رعب  رانیبزرگ ا یبه داخل شهرها یستیو ترور یاتیعمل یبه اعزام واحدها ۶۹۱۴دادند، اما از سال  یانجام م

بزرگتر و ضربه  یها اتیقصد عمل نیبا حضور در کنار صدام حس یمسعود رجو ۶۹۱1از سال  امانموده بود.  جادیا یادیو وحشت ز

 .دیساقط نما نیمشترک با صدام حس یرا در همکار رانیداشت تا بتواند حکومت ا بزرگتر یها

با  نیمجاهد یبود، بخش روابط خارج رانیا یو شهرها یمرز یدر نواح ییها اتیعمل ریدرگ میکه سازمان به طور مستق امیآن ا در

عراق  تیگ با ارتش و سازمان اطالعات و امنو احمد افشار در ارتباط تنگاتن یعباس داور ،یشمچیابر یمهد میمستق تیمسؤول

 قرار داشتند.

 نیصدام حس تیبا سازمان اطالعات و امن نینمودند. جلسات مشترک مجاهد یدو بار جلسات مشترک برگزار م ای کیها هر ماه  آن

 .دیگرد می برگزار …و ینظام یاز ارتش و مکان ها نیشده مجاهد یاطالعات جمع آور یده لیتحو یبرا

 داشتند، حضور …احمد افشار و  ،یعباس داور ،یشمچیابر یاعم از؛ مهد نیاز سازمان مجاهد یندگانیجلسات که نما نیا در

 شد. یفروخته م نیصدام حس تیبه سازمان اطالعات و امن رانیا یو سر نظامی اطالعات
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 به صدام رانیا یوش اطالعات سرفر نیو مسئول نیاحمد افشار، از فرماندهان مجاهد ،یعباس داور ،یشمچیابر یمهد

 یعراق ارسال م یاسیو س یاطالعات، آن ها را به مراکز مختلف نظام یپس از طبقه بند نیصدام حس تیاطالعات و امن سازمان

دانستند، طرح ها  یم قیدق اریکه آن را بس نیو ارتش عراق بر اساس اطالعات به دست آمده از سازمان مجاهد نینمود. صدام حس

 کردند. یاستفاده م رانیا هیعل ینظام یها اتیو در عمل نموده یزیخود را برنامه ر یاجم نظامو ته

فروخته بودند، قرار بود  نیصدام حس تیخلق در همان جلسات به سازمان اطالعات و امن نیکه مجاهد یاساس نقشه اطالعات بر

ت از شهر سردش یدر مناطق رانیارتش ا اتیعمل یبانیشتپ یسردشت به عراق تهاجم کند. مکان ها یمرز یاز نواح رانیارتش ا

 قرار داشت. یاجتماع یتحت پوشش مکان ها ییاعدم شناس یبرا نیبود، که به گفته مجاهد

 یخلق داده بودند، م نیکه مجاهد یجنگ داشت، با استفاده از اطالعات یرا در جبهه ها نییدست پا امیکه در آن ا نیحس صدام

 ینم ردیاز جبهه سردشت صورت گ رانیدانست اگر حمله ا یبدهد. او از آنجا که م رانیبه ارتش ا یناشدن فراموش یخواست درس

 وند.ش ییایمیو داخل شهر بمباران ش رونیمراکز مهم ب یدستور داده بود که تمام لیدل نیبه هم د،ینما ییارویتواند با آن رو
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به سردشت آغاز شد. چند فروند  نیارتش صدام حس یی، حمله هوا۶۹۱۱ماه  ریهفتم ت کشنبهیروز  ۶۱:۹3رأس ساعت  باألخره

بمب در  9بمب در بازار شهر و  9خردل در نقاط مختلف شهر انداختند که  ییایمیبمب ش ۷ارتش آن روز عراق،  یجنگ یمایهواپ

 مجاور شهر فرود آمد. یها ز در باغین گریبمب د ۹افتاد.  یمناطق مسکون گرید
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 نیارتش صدام حس ییهوا یرویسردشت توسط ن ییایمیاز فاجعه بمباران ش یریتصاو

به درمان  ازینفر ن ۴133تعداد حدود  نینفر مصدوم شدند. از ا 1391آن روز سردشت،  ینفر ۶9333از شهر  ،یرسم یآمارها طبق

 ها داشتند. تانمارسیدر ب یپزشک ژهیبا ابزار و یبه بستر ازیمجروح ن ۶133داشتند. از آن مجموعه  یفور

انتقال  نینفر در ح ۶3شدند، دیپس از بمباران شه نیو ساعات نخست قینفر از آن ها در همان دقا 93نفر بود که  ۶۹3آمار شهدا  کل

 یهامارستانیب ژهیمراقبت و یهادر بخش جیماه پس از حادثه به تدر کیمدت  ینفر ط ۶33و  دندیاز سردشت به شهادت رس

 برند. یمختلف رنج م یها یماریصد ها مجروح و بازمانده آن حمالت از ب ز. هنودندیادت رسمختلف کشور به شه

را  ۶۹۱۱ ریت ۷ خیصدام به سردشت در تار ییایمیوقت فاجعه حمله ش چیو نه پس از آن، ه امیخلق نه در آن ا نیمجاهد سازمان

 محکوم نکرد.

ازمان ملل س تیامن یحادثه به شورا انیدلخراش قربان ریانضمام تصاوبه  یگزارشات متعدد ،یجنگ تیجنا نیا رامونیپ یطرف از

 .اوردیبه عمل ن یجد یاقدام زیارسال شد، اما سازمان ملل ن

 اکیدر آمر یمردم سردشت، اسناد هیخلق عل نیو سازمان مجاهد نیمشترک صدام حس یجنگ تیسال از جنا ۹3با گذشت  اکنون

 همراه و همگام بوده است. رانیا هیعل نیصدام حس ییایمیا حمالت شب کایدهد آمر یمنتشر شده که نشان م
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وده و به نقش منتشر نم یباستان نیاز حس یمقاله ا یاز اسناد افشا شده را ط یباره، تنها بخش نیدر ا یفارس یس یب یب تیسا وب

 خلق در آن فاجعه نپرداخته است. نیمجاهد

 رانیا هیعل عراق ییایمیبا حمالت ش کایآمر یهمراه اسناد

حمله هزاران مصدوم و  نیاست. ا ۶۹۱۱ ریت ۷سردشت در  نیارتش عراق به شهر کُردنش ییایمیسالگرد حمله ش نیام یس امروز

مورد  نیسردشت نخست یماجرا ،یرانیا یروهاین هیمکرر عراق عل ییایمیگذاشت. با وجود حمالت ش یکشته بر جا ۶۶3از  شیب

 .دبو رانیا یهااز شهر یکیبه  ییایمیحمله ش

مله را ح نیاخبار ا رانیبمباران سردشت، ا یکرد که در پ یادآوری یدر گزارش ش،یسال پ "دفاع مقدس قاتیمرکز اسناد و تحق"

 باعث شد رانیسردشت در ا ینشدن ماجرا یشود. رسانه ا "یترس و وحشت عموم جادیا"نکرد چون نگران بود سبب  یارسانه 

و عراق،  رانیندارد که در منابع موجود درباره جنگ ا یتعجب ،ییفضا نیپنهان بماند. در چن یمافکار عمو دیز دواقعه، عمدتاً ا نیتا ا

 سردشت شده است. ییایمیبه حمله ش یاشارات مختصر

ه رجستب یبرا یا زهیانگ زین یجهان یبود که قدرت ها یطیدر شرا ران،یسردشت در داخل ا یماجرا زیناچ اریبس یرسانه ا پوشش

 عراق نداشتند. یکردن تخلفات جنگ

صورت  رانیا هیعل ییایمیش یمتحده نسبت به استفاده عراق از سالح ها االتیا یتفاوت یاز ب یدر بستر ژهیسردشت، به و یماجرا

 هزار کشته منجر شد. 1از  شیحلبچه با ب ییایمیبعد، به بمباران ش یکه مدت یتفاوت یگرفت. ب

 تیامن یشورا یاعضا تیتالش اکثر یماه پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، حت ۳شت، مشخصاً عراق به سرد ییایمیش حمله

 عراق وتو کرده بود. یاز سو ییمایش یاستفاده از سالح ها تی)و نه قطعنامه( در محکوم هیانیب کیصدور  یرا برا

 ییایمیاز اسلحه ش نیابل استفاده صدام حسدر مق یدر سکوت جامعه جهان کا،یکه دولت آمر یدارد بر نقش یحاضر، مرور گزارش

 کرده است. یباز رانیا هیعل

 عراق ییایمیش یها تیاز فعال کایآمر اطالع

حمله به عراق  هیخود در توج 9339اکتبر  ۷ یاز سخنران یجورج بوش در بخش ن،یحکومت صدام حس یشش ماه مانده به سرنگون 

حمالت، منجر به کشته و  نیعراق را داد. ا یروستا ۴3از  شیو ب رانیا هیعل ییایمیدستور انجام حمالت ش نیصدام حس"گفت: 

 "هزار نفر شد. 93شدن حداقل  یزخم
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باشد. با  آن قرار گرفته انیدر جر یمتحده به تازگ االتینبود که دولت ا یموضوع ران،یا هیعل ییایمیش یعراق از سالح ها استفاده

نشان  ییایمیاز اسلحه ش نیبا استفاده صدام حس یو عراق ادامه داشت، درعمل مخالفت رانیکه جنگ ا یواشنگتن تا زمان ن،یوجود ا

 نداد.

اشاره  ۶۳13( در سال یا یآ یمتحده )د االتیا یاز سازمان اطالعات نظام ی، به گزارش۶۳1۹ هیفور 9۹در  مزیتا نانشالیفا هینشر

در صدد به دست  "فعاالنه" ،یالدیم ۶۳۷3از اواسط دهه  یعنی ران،یانقالب ا یروزیاز پ شیاز پ یدارد که مطابق آن، بغداد حت

 است. هبود ییایمیش یآوردن سالح ها

ها  یرانیا هیعل ییایمیش یکشور شد، به استفاده از سالح ها نیخرمشهر وارد خاک ا یپس از آزاد رانی، که ا۶۳19از سال  عراق

 داد. شیافزا یه طرز قابل مالحظه اسالح ها را ب نی، استفاده از ا۶۳1۹پرداخت و در سال 

و به دنبال تالش  ۶۳1۹از سال  زین گانیکرده که دولت رونالد ر یادآوری، 93۶۹سپتامبر  ۴در  یواشنگتن پست، در گزارش روزنامه

 .ردیتهران را در جنگ بگ یروزیپ یتصرف بصره، مصمم شده بود جلو یبرا رانیا یها

 ۶۳1۹نوامبر  9۱ خیمتحده به تار االتیا ۶۶۴شماره  یمل تیاز عراق، در دستورالعمل امن تیحما یمتحده برا االتیدولت ا میتصم

محرمانه دارد.  یاست که هنوز طبقه بند گانیزمان رونالد ر یخارج استیس یها میاز معدود تصم یکیداده شده، که  حیتوض

با استفاده  دیه که باداشت حیدستورالعمل، تصر نینوشته امتحده نقل  االتیسابق ا یدولت والناز مسئ یواشنگتن پست به نقل از برخ

 گرفته شود. رانیشکست عراق در مقابل ا یجلو "یهر اقدام الزم و قانون"از 

و اسناد  کایآمر ی، مصاحبه با افسران سابق اطالعات93۶۹اوت  9۱در  یسیپال نیفار ییکایآمر هینشر یقیگزارش تحق کی بنابر

 "یشواهد قطع"به  ۶۳1۹ها از آغاز  ییکایدهند آمر یمحرمانه خارج شده نشان م یاز طبقه بند 93۶۹که در سال  ایسازمان س

 داشته اند. یسترسد ییایمیش یاستفاده عراق از سالح ها

به نظر  ریکه خدشه ناپذ یشواهد" ینوشته است بر مبنا یاطالعات ی، از قول مقام ها۶۳1۴مارس  ۹3در  مزیتا ورکیوین روزنامه

را  ییایمیکشنده ش یانبوه گازها دیتول یاز گاز اعصاب استفاده کرده و ساخت مراکز بزرگ برا" رانیعراق در جنگ با ا "سندریم

 ."رسانده است انیبه پا

ه استفاد"را تحت عنوان  یگزارش کایآمر یمجلس سنا یروابط خارج تهی(، کم۶۳11حلبچه )در اکتبر  ییایمیبعد از بمباران ش نیهمچن

عراق به طور " ۶۳11تا  ۶۳1۴ یسال ها نیدارد ب حیمنتشر کرده که تصر "حمله عراق نیدر کردستان: آخر ییمایش یح هااز سال

 ."استفاده کرده است رانیا هیعل یسم یمستمرو مؤثر از گازها

 ریرت امور خارجه به وزمسئول ارشد وزا کی، ۶۳1۹کرده که در نوامبر  یادآوری، 93۶۹سپتامبر  ۴در  یدر گزارش زیپست ن واشنگتن

به "ها  یرانیا هیعل ییایمیش یاز گلوله ها یعراق یروهایاز استفاده ن کایآمر یاطالعات یوقت، جورج شولتز، گفته است گزارش ها

وجود  یبزرگ، در موارد خاص صورت گرفته اما شواهد اسیدر مق ییایمیش حاتیدارند )استفاده از تسل تیحکا "روزانه بایصورت تقر
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 یااز آن ها بر یاریبس دیاستفاده کرده اند که شا یسم باتیترک یخمپاره دارا ایتوپ  یها مستمراً از گلوله ها یرد که عراقدا

 مواد بوده(. نیا راتیکردن تأث شیآزما

ز وجود منتشر شده، ا 9339دسامبر  ۹3متحده به عراق در  االتیاز حمله ا شیکه سه ماه پ یپست، در گزارش جداگانه ا واشنگتن

 "کیولوژیکشنده ب یها روسیو و یسم ییایمیمواد ش"و سپس جورج بوش )پدر( با فروش  گانیاز موافقت رونالد ر یاسناد حاک

 بوده اند. یرنظامیو غ یکاربرد دوگانه نظام یکه البته، دارا یادخبر داده است. مو نیبه دولت صدام حس

به  ۶۳1۹بود که در سال  ییکوپترهایکاربرد دوگانه، هل یدارا داتیتول نیز اا یکی( ۶۳۳۶ هیفور ۶۹) مزیگزارش لس آنجلس تا به

 مورد استفاده قرار گرفت. ۶۳۳1عراق در سال  یکردها هیعل ییایمیانجام حمالت ش یعراق فروخته شد و سپس، برا

ه آور عراق را ب رالزامیغ یها انهیب با صدور تیامن یوقت شورا یو عراق، چند بار رؤسا رانیبود که  در جنگ ا یها در حال نیا تمام

ست گاه نتوان چیبزرگ، ه یقدرت ها یشورا، به خاطر نفوذ و حق وتو نیمحکوم کردند. اما ا ییایمیش یخاطر استفاده از سالح ها

 سالح ها محکوم کند. نیبا صدور قطعنامه الزام آور عراق را به خاطر استفاده از ا

 کی بیتصو یبرا تیامن یشورا یاعضا تی، تالش اکثر۶۳1۱مارس  9۶حمله سردشت، در از  شیتالش ها پ نیاز آخر یکی در

عضو  گریکشور د ۶3متحده ناکام ماند.  االتیا یمنف یبا رأ ،یرانیا یروهاین هیمکرر عراق عل ییایمیحمالت ش تیدر محکوم هیانیب

 شرکت نکردند. یریگ یو دانمارک، در رأ ایفرانسه، استرال ا،یتانیبر یورهامثبت دادند و کش یمتن رأ نیشورا به ا

 سردشت تا حلبچه از

 نیحدود هشت ماه پس از بمباران سردشت به پر تلفات تر ،ییایمیش ینسبت به استفاده مکرر بغداد از سالح ها یجهان یتفاوت یب 

 جهان منجر شد. خیشهر در تار کی ییایمیبمباران ش

 یانریا یروهایاز کردها با ن یعده ا یهمکار یحلبچه در کردستان عراق را، به تالف نی، ارتش عراق شهر کردنش۶۹۱۱اسفند  91 در

 گفته شده است. زینفر ن ۱133هزار نفر را کشت. تعداد کشته شدگان حلبچه، تا  1کرد و حداقل  ییایمیبمباران ش

پس از آن هم، از مقصر دانستن  یحت حمله نگرفت. نیدر مقابل ا یهفته موضع ۷به مدت  تیامن یاز بمباران حلبچه، شورا بعد

 یجمهور انیدر مناقشه م ییایمیش یادامه استفاده از سالح ها"کرد و درعوض، به محکوم کردن  یخوددار نیحکومت صدام حس

 ییایمیش یاز سالح ها شتریاستفاده ب"خواست از  "هر دو طرف"در ادامه از  ت،ینام یپرداخت. شورا "و عراق رانیا یاسالم

 ."کنند یرخوددا

عراق که  یمخف سیهزاران سند پل لیدارد که تحل دیمنتشر کرده تأک 933۹ هیژانو ۶۷که در  یمفصل یپست در بررس واشنگتن

 گرید و مستندات کایخارج شده دولت آمر یها افتاده، اسناد از طبقه بند ییکایفارس( به دست آمر جی)قاعدتاً بعد از جنگ اول خل

 به حلبچه کار عراق بوده است. ییایمیحمله ش هنداشت یشک کایدهد که آمر ینشان م
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تکان  یرا به حلبچه دعوت کرد. صحنه ها یاز خبرنگاران غرب یداشت، انبوه اریکه شهر را در اخت رانیا ،ییایمیحمله ش نیاز ا بعد

 درآمد. شیبه نما کایرو از جمله آم ایدن یونیزیتلو یشبکه ها یاصل یخبر یدهنده شهر، به فاصله چند روز در بخش ها

وزارت  یدر حمله سهم داشته و مقام ها زین رانیبود که ا نیعراق به حلبچه ا ییایمیموضع واشنگتن بعد از حمله ش ن،یوجود ا با

از طبقه  933۹که در سال  کایسند دولت آمر کیکردند.  یادعا پافشار نیبر ا ،یخبر یگوناگون با شبکه ها یجنگ، در مصاحبه ها

کرده بودند که بر لزوم  افتیرا از وزارت خارجه در یدستورالعمل کایآمر یها پلماتیدهد که د یمحرمانه خارج شده نشان م یبند

 داشته است. دیتأک "اتیبحث درباره جزئ"از  زیو پره کایموضع در گفتگو با متحدان آمر نیبر ا یپافشار

ش در اقدامات ارت کایآمر میرمستقیپرداخته که از نقش غ یاسناد حیتوضبه  ی، حت93۶۹اوت  9۱در  یدر گزارش ،یسیپال نیفار مجله

 دارند. تیجنگ حکا یانیپا یعراق در کردستان عراق در ماه ها

 یدر خطوط دفاع یبا استفاده از شکاف رانیکشف کرده بودند که ا کایآمر یجاسوس ی، ماهواره ها۶۳11اسناد در سال  نیا مطابق

 نیاز ا "اطالع کامل"مقطع، با  نیدر ا کایدولت آمر یسیپال نیمهم است. به نوشته فار کیاستراتژ یزرویپ کیعراق، در آستانه 

 یعراق را به یرانیا یروهایاستفاده خواهد کرد، محل استقرار ن ییایمیش یها از سالح ها یرانیمتوقف کردن ا یکه ارتش عراق برا

 ها اطالع داده است.

 تایبه داخل عراق را داشته، اما تنها عمل کیقصد نفوذ استراتژ رانیا ۶۳11از سال  یه در چه ماهمشخص نکرد یسیپال نیفار هرچند

( صورت گرفته و تصرف شهر ۶۳11)مارس  ۶۹۱۱بوده که در اسفند  ۶3والفجر  اتی، عمل۶۳11ها در سال  یرانیبزرگ ا یتهاجم

 بوده است. شیدستاوردهاحلبچه در کردستان عراق، از جمله 

 ینیب شی، درواقع پ۶۳11در سال  رانیدر دست انجام ا اتیعراق به عمل ییایمیاز واکنش ش کایرسد اطالع آمر یبه نظر م جه،ینت در

 در حلبچه اتفاق افتاده است. یبوده که در عمل، به فاصله کوتاه یزیهمان چ

 عراق ییایمیش یسالح ها سرانجام

به  ۶۳۳۶در سال  تیپس از حمله عراق به کو ن،یحکومت صدام حس ییایمیش یمتحده نسبت به سالح ها االتیا یچشم پوش 

 .دیرس انیپا

 یکشتار جمع ی، مجبور به انهدام سالح ها۶۳۳۶کشور در سال  نیرانده شدن از ا رونیو ب تیعراق، بعد از حمله به کو حکومت

 خود شد.

، اما مجدد نگه داشت یریدر صورت درگ رانیا هیعل یاستفاده احتمال یخود را برا ییایمیاز توان ش یدر ابتدا، بخش کوچک عراق

 سالح ها را هم منهدم کرد. نیممنوعه، ا یسالح ها یفارس، از ترس تبعات نگاهدار جیبعد از شکست کامل در جنگ خل یاندک
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 ممنوعه بغداد مطلع بودند. یانهدام سالح ها ندیاز فرا یمتحده، به خوب االتیا یاطالعات یها دستگاه

 جمهور و سییمعاون اول ر یچن کیاز د ،ییکایآمر رگذاریتأث استمدارانیاز س یفیط 933۶سپتامبر  ۶۶بعد از حمالت  ن،یا وجود با

 یالح هاداشتن س اریشخص جورج بوش )پسر(، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اخت تاً یدفاع گرفته تا نها ریدونالد رامسفلد وز

 القاعده پرداختند.با  باطارت زیو ن یکشتار جمع

 یم موجود است که نشان یدارد، اما شواهد یبه گزارش جداگانه ا ازیبر حمله به عراق، ن یاستمدارانیس نیاصرار چن لیدال حیتوض

 گرفته بودند. یاحمله  نیچن یساز نهیزم یخود را برا میسپتامبر، تصم ۶۶حمله، از همان روز  نیدهد مدافعان ا

 ا،یتانیو بر کایآمر یاطالعات یسپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان ها ۶۶حمالت  انیساله م میو ن کیکه در فرصت  یمیتصم

 اعتبار پرداختند. یب یکل به "یجاسوس یادعاها" یآن بر مبنا هیبه توج

 

 

 

 



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

79 
 

 

 

  

     ۶۹۳۱خرداد  ۶۹ -نجات مرکز اراک  انجمن

ص خود شخ یمن در آورد یحاکم است قانون فرقه ا یکه در فرقه رجو یوت است. قانونبا تمام قوانین دنیا متفا یفرقه رجو قانون

اشد، داشته ب یدهند با خانواده خود مالقات و یا تماس تلفن یبه حبس ابد محکوم شود به او حق م یاست. در جامعه اگر فرد یرجو

 و یا ارسال نامه ممنوع است. یتماس تلفن یدر مقابل در فرقه رجو

 یاز مادران ما چندین سال است که فرزندانشان در فرقه رجو یشود. خیل یو سرانش کانون فساد نامیده م یده از دید رجوخانوا 

ما و در عراق مستقر بود در گر یکه فرقه رجو یشوند. زمان یو افسردگ یفرزندانشان باعث شده که دچار بیمار یاسیر هستند. دور

کردند،  یپادگان اشرف حنجره خود را پاره م یکردند، از پشت سیم خاردارها یسفر ممشکالت به عراق  یعراق با کل یسرما

به  یجوداد. ر یبه مادران اجازه مالقات نم یداشته باشند، متأسفانه شخص رجو یهدفشان این بود که فقط با فرزندانشان مالقات

ان کرد به مادر یاز عناصر خود را توجیه م یسر یک عکسآمد بر  یمادران به رحم نم یدلش برا یکرد، سر سوزن یرحم نم یکس

که به آن  ییزت یتیز پرتاب کنند. با این وجود مادران در مقابل سنگ و اشیا یبد و بیراه بگویند و به سمت آن ها سنگ و اشیا آهن

قات بعد از چندین سال مال را شانکردند فقط به امید این که فرزندان یدادند، زخم ها را تحمل م یکردند لب تکان نم یها اصابت م

کرد. کدام منطق حاضر است  یگفت و آن ها را مزدور خطاب م یخود به مادران بد و بیراه م یصوت یظالم در پیام ها یکنند! رجو

 تواند مزدور باشد؟ یکند و مریض است م یتردد م یویلچر است و یا به سخت یکه رو یقبول کند... آیا مادر

کر و سرانش ف یعث شد چند نفر از مادران در حسرت فرزندانشان فوت کنند و با حسرت از دنیا بروند. رجوبه مادران با یرجو ظلم

فرزندانشان از دام  یتوانند به ظلم خود ادامه دهند، در این رابطه کور خوانده اند، مادران قسم خورده اند که تا آزاد یکنند م یم

 نشست.  خواهنداز پا ن یرجو یعنکبوت

 یربص فؤاد

بزرگترین ظلم را به  یرجو

 مادران کرد
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 سیدر پار انتیو خ تیبزرگداشت جنا

 
 ۶۹۳۱تیر  ۶9 –انجمن نجات مرکز 

جشن  را رانیملت ا هیگذشته، آغاز جنگ مسلحانه عل یهمچون سال ها یشرم یبا وقاحت و ب یرجو یستیفرقه ترور زیامسال ن 

 کرد.  ادیبا دشمن متجاوز بود با افتخار شدن  مانیو هم پ هنیبه م انتیبر خ یخود که مقدمه ا تکارانهیجنا یگرفت و از اقدام ها

گناه و مسؤوالن نظام را هدف گلوله قرار دادن افتخار  یو مردم ب ستادنیفرقه، مقابل ملت و دولت ا نیا دیپل یها شهیافکار و اند در

قدرت طلبانه به اهداف  لیرعب و وحشت در جهت ن جادیمسلح به منظور ا ریخون افراد غ ختنیگروه، ر نیاست. در قاموس ا

 موجب مباهات است.  یاسیس

به نظام  ضربه زدن ریدادند و از آنان در مس بیجوانان پرشور را فر ،یزیست سمیالیامپر یبا سر دادن شعارها یاز انقالب اسالم بعد

ده عدم ه، عقنهادند. با شروع جنگ مسلحان سمیالینمودند و سپس خود سر بر شانه امپر یاستفاده ابزار یاسالم یجمهور ینوپا

 دادند.  نیو برزن تسک یگناه در کو یخون زنان، مردان و کودکان ب ختنیکسب قدرت را با ر

دهد، خود سال هاست که ملت را آماج بمب،  یرا سر م "رانیمقابله با نقض حقوق بشر در ا"در جهان شعار  نکیکه ا یا فرقه

 دهد.  یسرم یشاد ادیشود و فر یمرز و بوم سرمست م نیکردن فرزندان ا یگلوله و خمپاره قرار داده و از قربان

را  یو جنگ داخل ستادندیملت ا نیا یبود سران فرقه رو در رو یو مبارزه با دشنمان خارج یلیجنگ تحم ریکه کشور درگ یزمان

 انیمناد نیر شد و ادر داخل کشو نیمردم مانع تاخت و تاز منافق یو همکار یمسؤوالن نظام و همدل یاریهوش یسامان دادند، ول

 صدام شدند.  یو لشکر خصوص دندیدشمن متجاوز خز امنبه د یو استقالل طلب یآزاد یصور
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 زیکردند و همزمان در داخل کشور ن تیرا هدا رانیا یجنگ با عراق، جزء سپاه دشمن قرار گرفتند و بمباران شهرها یسال ها یط

 گاهیو پا دیاز آنان گرد رانیگروه موجب تنفر مردم ا نیا انتیو خ تیسراسر جنا یو خرابکارانه دست زدند. مش یستیبه اقدامات ترور

 با آنان سرباز زدند و یمانیاز هم پ زیمخالف نظام ن یگروه ها ریسلطنت طلبان و سا یدست دادند و حت از رانیخود را در ا یمردم

 کناره گرفتند.  به کشور به بار آورده بود انتیدر خ یرجو یستیکه فرقه ترور یاز ننگ

رقه ف یکیزیف یدادند و در حصارها بیو مجوز اقامت در خارج از کشور فر یابیکار ،یخواهیآزاد یاز جوانان را با بهانه ها یاریبس

از  ییگرفتار شوند که رها زین یفکر یقرار دادند تا در بند حصارها ییمغزشو دیشد یها ندینمودند و سال ها تحت فرا ریاس

 است.  یکیزیف یاز حصارها ربه مراتب سخت ت یفکر یحصارها

گرم و سوزان عراق کشاندند و تحت  یها ابانیبودند را به ب رانیارزشمند ا یها هیو سرما شانیخانوادها یو آرزوها دیکه ام یجوانان

 یرقه اف تیکردن هو نیگزیآنان و جا یفرد تیکردند و با سلب هو ستیسربه ن ایانواع فشار ها، شکنجه ها و زندان ها قرار دادند 

 یو خودسوز یرا به مرز جنون، خودکش یاریمعترض را کشتند و بس یاز اعضا یاریرا از آنان سلب نمودند. بس یهر گونه حقوق انسان

که  دیردگ یاریشدن جوانان بس دهیباعث به بند کش هیهمسا یو کشورها رانیکشاندند. قاچاق انسان توسط عوامل فرقه در داخل ا

 .کردند یو عمر خود را در اسارت فرقه سپر یجوان یهاسال 

عامالن فرقه با  نینمود. همچن شکشیپ یکه در جنگ با عراق به اسارت درآمده بودند را به رجو رانیا یروهایاز ن یتعداد صدام

ل نکردند خود عم یبه وعده ها گاه چیاز اسرا را به درون فرقه کشاندند و ه یاریتعداد بس ران،یبهتر و سپس انتقال به ا یوعده مکان

 . دندیفرقه محبوس گرد یعده از اسرا مبادله نشدند و در پادگان ها نیو مبادله اسرا، ا لهجنگ هشت سا انیو با پا

رزندان ف  ییتاکنون موفق به مالقات و رها یکنند ول یخود تالش م زانیعز ییرها یفرقه سال هاست که برا یاعضا یها خانواده

شده  دهیشک ریبه تصو یفرقه به خوب نیگذشته ا انیزند در عملکرد سال یاز آن دم م یکه فرقه رجو یند. حقوق بشرخود نشده ا

 .دندار ریبه شرح و تفس یازیاست و ن

گروه منحرف بوده  نیخود توسط ا زانیفرقه هستند و شاهد ترورها، کشتارها، مثله کردن و اسارت عز نیزخم خورده ا رانیا ملت

 یواده هاو خان یرجو یستیباشند. افراد جدا شده از فرقه ترور یفرقه متنفر م نیا یها و شعارها شهیا تمام وجود از افکار، انداند و ب

هزاره سوم نام گرفته است را بر همگان و  یجد دیو تهد نینو یگروه که سردمدار برده دار نیا یفرقه ا تیفرقه، ماه نیا یاعضا

 ه هستند. فرق نیا زیانسان ست تیدوستان و فرزندان دربند خود و افشا کردن ماه ییرها ریگیو مجدانه پآشکار نموده اند  انیجهان

از  انریمردم ا ندیآ یآن به خشم م دنیو شن دنیاز د انیشود و جهان یداعش در جهان مرتکب م نکیکه ا ییها تیو جنا کشتارها

سال است امکان  ۹۱گناه بوده اند. کشور فرانسه که  یشدن افراد ب یانتجربه کرده و شاهد قرب یآغاز دهه شصت توسط فرقه رجو

ه فرق نیا اتیسالگرد شروع جنا سیدهد که هر سال در حومه پار یرا فراهم نموده و اجازه م وروازدر اورس یاستقرار سران فرقه رجو

 گانهیه؛ بفرق نیتوسط ا یاعضا به خودسوزقاچاق انسان و وادار کردن  ،ییپول شو ،یستیجشن گرفته شود با سوابق اعمال ترور

 زنند.  یخود را به تجاهل م یول ندآن آگاه هست یو فرقه ا یستیترور تیاز ماه یو به خوب ستندین
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ارد را در د تیدر ترور و جنا نیریرا که سوابق د یگروه یکند ول یرا محکوم م یستیو اقدامات ترور سمیفرانسه ظاهراً ترور کشور

را  یادیز و افراد رندیکشور جشن بگ نیخود را در ا یستیکه سران فرقه اجازه دارند رسماً سوابق ترور یه داده به طورکشور خود پنا

 نقشه بکشند.  یرانیو ا رانیضربه زدن به ا یمراسم دعوت کنند و برا نیا به هیبا دادن پول و هد

 سمیه ترورک یزمان یول رندیگ یدر برابر آن گارد م ردیگ یه مآنان را نشان سمیکه ترور یاز جمله فرانسه وقت ییاروپا یکشورها

 نیشوند، ا یسردمداران و عامالن آن تحت عنوان دفاع از حقوق بشر م یدهد حام یو ... را هدف قرار م هیعراق، سور ران،یمردم ا

  است. هیتوج رقابلیزنند غ یو حقوق بشر م یکه دم از انسان دوست ییکشورها یبرخورد دوگانه 

 ینرایا چیه یشود، ول یبرگزار م یرانیو ا رانیا یآزاد یدهد که به اسم مبارزه برا یرا م یمراسم یکشور فرانسه اجازه برگزار 

ول هستند که با دادن پ یو سخنرانان آن جنگ طلبان شناخته شده ا همانانیدر آن حضور ندارد و تمام م یدوست هنیو م ختهیفره

 ده شده اند.مراسم آور نیبه ا ایو هدا

 

طرف و مدافع حقوق بشر اجازه حضور و  یافراد ب ایآن و  یاعضا یخانواده ها ایفرقه و  نیعضو جدا شده از ا چیکه ه یمراسم

و از قبل  دارند یرانیو ا رانیبا ا نیرید یشود که دشمن یاجازه صحبت داده م یمراسم فقط به کسان نیصحبت در آن را ندارند. در ا

 به آن ها داده شده است.  یمتن سخنران

و  نداشته یثمر یفرقه مضمحل رجو یندارند برا رانیدر ا یسهم و نقش چیکه ه یگونه مراسم و جمع کردن عده ا نیا یبرگزار

کشورها  نیا یبرا یا دهیفرانسه نه تنها فا ژهیو به و ییاروپا یدر کشورها یستیترور یپناه دادن به فرقه ها ینخواهد داشت ول

 را خواهد گرفت. انشانیدامن حام اگونه فرقه ه نیبلکه آتش ا ندارد

 

 انینادعل عاطفه
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 سیدر پار نیکنفرانس ساالنه منافق یدر واکنش به برگزار

 در فرانسه نقطه ابهام در روابط دو کشور است نیمنافق تیفعال: فیظر

 
 ۶۹۳۱ رتی ۶3 – سنایا یخبرگزار

طه ابهام نق کیرا به عنوان  نیبا مسؤوالن فرانسه حضور منافق مانیو گوها : در گفتخارجه کشورمان گفت ریوز فیجواد ظر محمد

 گروه ندارند.  نیبا ا یکردند که ارتباط دیو آن ها هم همواره تأک میدر روابط مطرح کرد

 یستیروهک تروراز بازگشت به تهران در واکنش به نشست گ شیامور خارجه کشورمان پ ریوز فیمحمد جواد ظر سنا،یگزارش ا به

 و فرانسه عنوان کرد. رانیدر فرانسه را نقطه ابهام در روابط ا نیمنافق تیحضور و فعال س،یدر پار نیمنافق

 یو بازگشت به تهران در فرودگاه شارل دوگل در مصاحبه با خبرگزار سیاش به پاراز اتمام سفر دو روزه  شیروز جمعه پ فیظر

ان اروپا در پارلم ندگانینما یگروهک برخ نیا کیکه با تحر نیو ا سیدر پار نیت امروز منافقدرباره نشس سیدر پار مایصدا و س

: سابقه اند، گفت قرار داده اهیس ستیرا در ل یاند و سپاه پاسداران انقالب اسالم سؤال برده ریرا ز رانیحقوق بشر در ا یا هیانیب

 وه آگاه هستند.گر نینسبت به سوابق ا ییاروپا یها منطقه و دولت یهات همه دول ست،ین دهیپوش یکس یگروه برا نیا یستیترور

الن فرانسه با مسؤو مانیو گوها در فرانسه، افزود: ما در گفت نیمنافق یستیبه گروهک ترور تیبا ابراز تأسف از دادن مجوز فعال یو

 گروه ندارند. نیبا ا یکردند که ارتباط دیهمواره تأکو آن ها هم  مینقطه ابهام در روابط مطرح کرد کیموضوع را به عنوان  نیا
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با  یردارد، همکا یستیمنفور است، سوابق ترور رانیکه نزد مردم ا یگروه تیکرد: اجازه دادن به فعال دیتأک رانیامور خارجه ا ریوز

 یتسیشاهد حمالت ترور ریاخ یها ها و ماه در هفته نیوجود دارد و همچن رانینسبت به مردم ا زشیآم انتیصدام در سابقه خ میرژ

 یروه ها همکارگ نیکه با ا ییاست بر سابقه کشورها یاهیتنها لکه س م،یدر کشور بود یستیحمله ترور یبرا شانیها آن ها و تالش

 کنند. یم

ه هم ور که در گذشتکنند همان ط یم یگذار هیگروه سرما نیا یرو گریبار د کیمرتجع منطقه  یها میابراز تأسف کرد: رژ فیظر

 کردند. یگذار هیسرما

آن  به یمال یها کرده و کمک یم یو همکار تیگروه فعال نیبا ا یسعود میکه رژ میگفت: ما از سوابق زمان جنگ اطالع دار یو

 نند.در جلسه آن ها شرکت ک ،یهمکار نیکردن ا یاند که با علن گرفته میداده است، در سال گذشته و امسال تصم یها م

ها  نیمصاحبه را انجام داده است، افزود: ا نیا زهیجمهور فرانسه در ال سییر« امانوئل مکرون»با  داریپس از د یکه ساعت فیظر

 ییها شوم شان به گروه اتین یاست که مجبور شدند برا رانیا یاسالم یمعاندان جمهور صالیو درجه است زانیدهنده م همه نشان

 ت.گونه اقدامات نخواهند داش نیا یبرا رانیهم جز نفرت مردم ا یا جهیندارند و نت رانیمردم ا نیدر ب یگاهیپا چیپناه ببرند که ه

مختلف  یاه تیو با دعوت از مقامات و شخص یستیگروهک ترور نیبا حضور سرکرده ا نینشست ساالنه منافق سنا،یگزارش ا به

 است. یدر حال برگزار سیاردر پ ییاروپا یها پارلمان ندگانیاز جمله نما

 بوده است. دیمورد انتقاد شد سیدر پار رانیا یهمواره از سو سینشست در پار نیا یبرگزار
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 سیدر پار یرجو میمر یو وطن فروش یبیمردم فر

  

     ۶۹۳۱ ریت ۶۷ - انجمن نجات مرکز  - یباقر ریسادات م زهرا

 و دردمندم. زیدران و دوستان عزسالم به مادران، پدران، خواهران، برا با

 بپردازم: یو یکنم خالصه و کوتاه به سخنران یتالش م سیدر پار یرجو میمر یبعد از خواندن سخنران 

 کی رانیملت بزرگ ا هیعل یمسعود رجو سمیشدن ترور یخرداد سرآغاز علن ۹3به مناسبت  یرجو یستیساله فرقه ترور همه

 .کند یبرگزارم سیدر پار ییگردهما

 شروع کرد. یرا با سُسِ کلمه مقدس آزاد شیصحبت ها شهیبه مانند هم یرجو میبار مر نیا

و سرکوب  نینو یکتاتوریکه با د ،یمسعود رجو یها و خط مش استیو س یوطن فروش یشب باز مهیعروسک خ نیا م،یمر

 یراب متیاست و به هر ق دهیجا رس نیبه اشکنجه، تکه تکه کردن اعضا و هوادارانش و صدها هزار جوان و خانواده  ،یالتیتشک

 یشها و خط م استیخلق به خارج عراق شدند، اآلن که س نیمجاهد عیسر الخود و باند تبهکارش مانع انتق یانگل یحفظ زندگ

 زند. یخلق م نیمجاهد روزمندانهیاز گذشته شکست خورده است دم از انتقال پ شیب یمسعود رجو

شاخص  نیا یمحتوا و پرت و پال بود که به خود گفتم آر یمستند، متناقض، ب ریآن قدر غ ،یرجو میرامسال م رماهیت ۶3 یسخنران

و در  یروشوطن ف نیو همچن یستیفرقه ترور نیا یِ التیخلق در مناسبات تشک نیو شکنجه مجاهد یو سرکوب گر ییگو هودهیب

 آن است. رونیب

بوده  رانیکنجه و قتل برادرِ بزرگ و دلبندم و صدها هزار جوان و مردم ااز عامالن ش ی! شوهرت مسعود رجویرجو میمر یا هان

 رید ،دیو آزار و شکنجه خانواده ها و اعضا انداخت یرانیکه بر گردن برادرم و صدها هزار جوان ا یحلقه آتش ،یبیو هست. با مردم فر

ند نفرت، ناله، اشک و آه روزانه مادران، پدران، چ را خواهد گرفت .هر اتیجنا نیا گرعامالنیو د رتتو و شوه بانیزود گر ای
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اند ب همچنان تا ابد بر  یمسعود رجو یستیغلط و ترور یها استیس لیبه دل انیقربان نیخواهران، برادران، فرزندان و همسران ا

 ست و خواهد بود.ا یجار یتبهکار رجو

 ر،یباستان، کاوه آهنگر، آرش کمانگ رانیا یدن افسانه هاقرار دا چهیفرقه با باز نیا یِطبق روش جار میمر ،یسخنران نیا در

 .بدیتالش کرد شنوندگان را بفر رانیا ینهضت مل یشوایدکتر محمد مصدق پ ستارخان و  یسردار مل اووش،یس

 یارهاشع ،نیزم رانیدر ا یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یاز شکاف ها ینتوانسته است با استفاده ابزار یهاست که مسعود رجو سال

 .دیخود را محقق نما

 د؟ییکه برون آ دیشما در خانه چه کرده ا دیپرس میعروسکش مر  و یاز مسعود رجو دیبا

خود و مردم  یاعضا یخود از خون و رنج خانواده ها و اعضا، برا یانگل یو زندگ یدروغ، نابود ب،یجز شکنجه، سرکوب، فر ایآ 

 د؟یداشته ا یارمغان رانیا

 .دیبوده و هست رانیا ریصرفاً اعضا و هواداران خودت نه، شما فقط انگل اجتماع و خائن به ملت کب یو افشاگر یبر اساس گواه 

 نایر مارفراوان ب یو شکنجه ها یمرجان )فائزه( اکبر ،ینوفتحعلیم ،یموسو یکه با کشتن مهر یپاسخ بده دی! تو بامیمر یا هان

به  متیه هر قو ب نینو یبا سرکوب و برده دار یتوانست ایخودت، آ یالتتشکی باتمناس در. …و ی)فاضله( سراج، محبوبه ابوفاضل

 ؟یبرس یروزیپ

بند فرزندان دل داریو سکته دادن مادران سالخورده و خانواده ها مانع د یکیزیو ف یروح یهم بگو چگونه با شکنجه ها یلطفاً کم 

 یخلق به آلبان نیچرا اآلن که مجاهد ؟یعشق خانواده ها وحشت دار قدر از خانواده ها و مهر و نیچرا ا ؟یشو یآن ها شده و م

 ؟یشو یها م دهخانوا داریرفته اند مانع د

 اره کن.سال ها اش نیا یخودت ط اتیهم به جنا ی. کمریعبرت بگ انیو جان خیاز سرنوشت سرکوبگران و شکنجه گران تار یکم 

به  م،یخواه یگفت که ما نه پول و نه سالح از شما م یم انیکه به دروغ خطاب به خارج یدر حال یرجو میمر

پول و سالحِ  یمن برا"گفت که  یم شهیافتادم که هم یمسعود رجو یالتیدرون تشک یصحبت ها ادی

 افتادم. "زنم یهر کجا که باشد له له م شترازیب

 ستیرترو نیاز ا ران،یملت ا هیو داعش عل ضایو ر کایآمر یِرانیاز مواضع ضد ا تیمانندش، با حما یب یبا مردم فروش یرجو میمر

 ها استقبال کرد.

در  یپناهنده در آلمان )به قول آن افغان انیبا آوردن افغان یکه تو سخنران آن بود ییکه در گردهما میبگو یرجو میبه مر دیبا

 گانهیب رانیدبگگرمزید ،ییاروپاو  ییکایمداران جنگ طلب بازنشسته آمر استیها، س ستیسران ترور ،ی(، پناهندگان سورترشییتو
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 یویآلترنات ،یفرقه رجو دییسال قبل بگو ۹۱تا به مانند  یهست یدر تالش هودهیب ،یمعصوم سور یهاشده و بچه  ییو افراد مغزشو

 است. رانیو آگاه ا اریملت بزرگ و هوش یبرا

سرکوب،  رنگ،یخلق جز دروغ و ن نیزمان مجاهدسا یالتیدر مناسبات تشک یرجو یستیکه در باال گفتم، تو و فرقه ترور همچنان

 د؟یکن یمعرف رانیملت بزرگ و مستقل ا یبرا ویآلترنات دیخواه یکه م دیچه کرده ا یو وطن فروش تیجنا ،یشکنجه، مردم فروش

 

 تیحما تو از هیکه ملت سور یگفت رایز ؛یبشو یسور یها ستیجمهور ترور سییر یتوان یگفت تو فقط م دیبا یرجو میبه مر 

 بشو. یداعش یها ستیجمهورمادام العمر ترور سییکرده اند. پس برو ر

راق ع کیاستراتز نیچه شد؟ هان چه شد که زم دیدیکردند، د تیاز شما حما یمسعود رجو یکه به ادعا یعراق ونیلیم 1مانند  به

 د؟یرا ترک گفت

جان بولتون، جان مک  ،یانیجول یافزود. رود دیجهان خواه آگاهان گریو د رانیبر نفرت ملت بزرگ ا شاتینما نیفقط با ا یآر 

ائن و وطن خ یِرا، توسط شما انگل ها  یدیجد یستیترور یها نخواهند توانست باز ستیو خودِ ترور سمیترور انیحام گریو د نیک

 ند.ینما لیتحم رانیفروش، به ملت ا
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 یحقوق بشر رجو یتوسط اربابان مدع یمسافربر یمایسقوط هواپ

 

     ۶۹۳۱ ریت ۶۷ -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 ۳44 یاست. پرواز مسافربر ییکایامر یحقوق بشر انیمدع تیتلخ و جنا یحادثه ا ادآوری 11۳7ماه  ریت 13

نفر کودک بودند  ۳۳آن که  نیسرنش390منهدم شد و  کایارتش امر ییایدر یرویبا موشک ن یبه مقصد دب

 جان باختند.  ییکایامر نسنسیاس واس  ویبر اثر اصابت موشک ناو 

ت جونز فرمانده آن رابه مدال شجاع امیلیقرار نداد بلکه و گردیرا تحت پ نسنسیاز خدمه ناو و کی چینه تنها ه کایوقت امر دولت

اره پ ینرایحقوق بشر شهروندان ا یخود را برا یگلو لپنتیکه در کارناول و یخانم رجو یامروز نیمفتخرکرد. در آن روز از متحد

ها و نزاع کشور یجنگ طیدر شرا یحت یعاد نیو تعرض به مسافر یمسافربر یماهایدادن هواپ رارنبود. هدف ق یکنند خبر یم

 است. یحقوق بشر نیو برخالف تمام قوان یضد بشر یامر
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 ییکایامر نیو متحد انیمدعکه چرا  نیا یاست ول ینژاد محکوم شدن ایو مذهب و  تیمل دگاهیاز موضع همگان صرف نظر از هر د و

و انحصار  یتوسعه طلب یبرا یمقوله حقوق بشر ابزار یروشن و البته قابل فهم دارد. وقت ییدر قبال آن سکوت کرده اند معنا یرجو

 یم میوب تقسو خ هیقابل توج ییکایمنافع نامشروع حقوق بشر امر یدر راستا یستیترور اتیو عمل ستیترور یگردد وقت یقدرت م

 آن ها چشم فروبست. یستیها و اعمال ترور ستیترور یبرخ یبه رو ستیبا یدد مگر

 

ه ک یاظهار تأسف. سرکرده فرقه ا کیاز  غیخفقان گرفت. در یرجو میفرو رفت مر انوسیکودک در اعماق اق ۱۱که اجساد  یروز 

 نیدهد چگونه است که در قبال ا یسرم حقوق بشر ادیکند و فر یگلو پاره م منیو  هیدر سور ستیکشته شدن چند ترور یبرا

حکمت  یب کند. و یم دایگونه و سر بزنگاه نمود پ نیا یو ذات بد سرشت رجو یضد انسان تیبندد و ماه یهولناک لب فرو م تیجنا

ه ک زنند و آن ها سال هاست یحقوق بشر م یدروغگو انیمدع نیا نهیدست رد به س تیگونه و با قاطع نیا رانیکه مردم ا ستین

 وخیش و کایامر زانیخود آو یانگل یادامه زندگ یبراو صرفاً  ریندارند و به ناگز رانیدر ا یمردم گاهیو پا تیمشروع نیکوچک تر

و به ارواح پر فتوحشان  یرا گرام ادشانی ۱11پرواز  یمسافربر یمایهواپ انیعربستان شده اند. در سالگرد فاجعه جان گداز قربان

 .…حساب کارشان را پس خواهند داد تیجنا نیا نیشک عامل ی. بمیفرست یدرود م

 یاهواز ص
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 را جشن گرفت؟ یچه مناسبت سیدر پار یرجو میمر

     ۶۹۳۱ ریت ۶۴ -  نجات مرکز انجمن

 سییفرقه، به ر نیو جداشدگان ا یرجو یستیفرقه ترور یاعضا یخانواده ها نامه

 سیدر پار یرجو میمر نهایجشن سال یفرانسه، در خصوص برگزار دیجمهور جد

 فرانسه یجمهور گرام سییامانوئل ماکرون، ر یآقا 

 !مییجلب نما یتوجه شما را به نکات میلیاحترام، ما میبا سالم و تقد 

 ،یرجو میکه هر ساله مر دیدان یو م دیدار ییو با سوابق آن آشنا دیشناس یخلق را حتماً م نیمجاهد سازمان

 یگروه البته با نام ها نی. اردیگ یجشن م سیرا در پار یچه مناسبت ،ید رجوگروه بعد از مسعو نیرهبر ا

 است. دهیهم ظاهر گرد یمل بخشیارتش آزاد ایمقاومت  یمل یهمچون شورا یگرید

خر گذرد. اوا یبه فرانسه و پناه گرفتن در کشور شما م یمسعود رجو متیسال است که از عز 63درست  اآلن

کسب قدرت  یرا برا یدست به سالح برد و مبارزه خونبار رانیمردم ا هیروه علگ نیبود که ا 1891ژوئن 

شور ک تیتحت حما جا،و از آن ختیگر سیبه پار یستیگروه ترور نیرهبر ا یآغاز کرد. سپس مسعود رجو

 نمود. تیرا هدا رانیمردم ا هیعل یستیاقدامات ترور ،یغرب یکشورها گریفرانسه و د

و  مسیها با مقوله ترور ینبود و غرب یالقاعده و داعش خبر رینظ یستیترور یروه هااز گ یالدیم 98دهه  در

سترده به طور گ یستیآن سال ها با اقدامات ترور یط رانیبودند؛ اما مردم ا گانهیب یمشکالت آن به شکل امروز

ها  یامروزه غرب دیکرده است. شا تجربه یمحدودتر اریبس زانیبه م ریاخ یمواجه بودند که غرب در سال ها

 با رانیآن زمان در داخل ا سمی. گرچه ابعاد تروردندیآن زمان چه کش رانیدرک کنند که مردم ا یمختصر

 .ستین سهیمتفاوت است و قابل مقا فاً یها مشاهده کرده اند ک یآنچه غرب

ول شکست در با قب ران،یترور در داخل ا تیبعد از پنج سال اقامت در فرانسه و همزمان هدا یرجو مسعود

ل از قب ،یکه مسعود رجو دیاطالع دار ناًیقیو غرب، عازم عراق شد.  کایآمر هیجنگ شهرها، به توص یاستراتژ

 سفر به منظور وصل نیکه ا دیردبه فرانسه داشت. بعدها معلوم گ انهیمخف یو عراق، سفر رانیآغاز جنگ ا
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شد که  نیبعث بر ا میته بود. قرار با سران رژفرانسه صورت گرف یبا واسطه گر نیصدام حس میارتباط با رژ

 کنند. کسرهیرا  یاسالم یجمهور یخلق از داخل کار نظام نوپا نیعراق از خارج و مجاهد

 هیآشکار را چگونه توج انتیخ نیا ست؟یچ "هنیبا دشمن متجاوز به خاک م یهمکار"از  یکشور شما تلق در

 متیاقاً عز. اتفمیرابطه بدان نیکه نظر شما را در ا میلیما یلیخ د؟یینما یصادر م یآن چه حکم یو برا دیکن یم

در  زین هنیمرزبانان و مدافعان م هیعل نبا دشم یبود و همکار رانیبه کشور عراق که در حال جنگ با ا یرجو

 اتفاق افتاد. 1893ماه ژوئن 

وارد  ییگروه ها د،یگرددر خاک خود آشنا  یبه شکل امروز سمی، غرب با مقوله ترور0888حدود سال  از

خلق  نیتوان مجاهد یزدند که م هیتوج رقابلیغ یصحنه شدند و با سوء استفاده از اسالم دست به خشونت ها

فاده از و است یانتحار اتیعمل رکه مبتک نیخلق به ا نیکه مجاهد دیدان یم ایکرد. آ یرا پدرخوانده آنان تلق

 ژهیو همانیم یدر همان سال ها که مسعود رجو دیدان یم ایند؟ آکن یبوده اند افتخار م یانفجار یکمربندها

شده  ییتوسط عناصر مغزشو رانیرا در داخل ا یستیترور اتیسبک از عمل نیخلق ا نیکشور شما بود؛ مجاهد

 میمق انیرانیا انیخود را از م یروهایخلق عمده ن نیکه مجاهد دیندا یم ایکردند؟ آ یخود به کرات اجرا م

 شرکت رانیبه عراق بردند و در جنگ با ا هیترک قیجذب کردند و از طر ییاروپا پس از مغزشو و کایآمر

 گرفت. یرا پ هیخلق همان رو نیدادند؟ بعدها داعش با الگو قرار دادن مجاهد

داعش در تهران سالگرد شروع اقدامات  ای. اگر سران القاعده دیسؤال را صادقانه پاسخ ده کی میدار تقاضا

ت خواهند داش یچه برخورد سیلندن و پار ورک،یوین یمردم شهرها رند،یخود را هر ساله جشن بگ یتسیترور

دهد و آنان را در هر گونه  پناهجنگ در کشور شما  نیبه خائن یو با آن چگونه کنار خواهند آمد؟ اگر کشور

 داشت؟ دیخواه یکشورتان آزاد بگذارد، چه احساس هیعل تیفعال

 یمورد ادعا یو صلح طلب یخواه یگونه اقدامات را با دموکراس نیا میوار است که بتواندش یلیما خ یبرا 

ور شما کش یموضوعات به وجهه حقوق بشر لیقب نیکه ا دیکن یفکر نم ای. آمییفرانسه منطبق نما یجمهور

 لطمه خواهد زد؟

 یفرقه ا نیاک فرانسه قواندر خ سیخلق در اوورسورواز در حومه پار نیمجاهد گاهیکه پا دیمطلع هست ایآ 

ت به نسب ایشود؟ آ یخاص خود را دارد و رفتار، اطالعات، ارتباطات، افکار و احساسات اعضا به شدت کنترل م
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 یمن یرا دارند احساس نگران مانفر کیسوزاندن خود با  یشده که آمادگ ییتعداد افراد مغزشو نیحضور ا

 یم دییرا در خاک فرانسه تأ سمیتن به مناسبت آغاز تروردولت شما جشن گرف یتیمقامات امن ایآ د؟یکن

 ند؟ینما

 اتیجنا فرقه نیمحکوم به شکست است. ا خیدر تار یستیترور یفرقه ها یخلق همانند تمام نیسازمان مجاهد 

فرقه مجبور به ترک  نیخودش مرتکب شده است. ا یاعضا یمردم عراق و حت ران،یدر حق مردم ا یاریبس

ر قدر در اخراج آنان اصرا نیکه چرا ا دیا دهیها پرس یتا به حال از عراق ایشد. آ یل به کشور آلبانعراق و انتقا

 یروهایکرد. حال ن یم یتلق یتیامن دیتهد کیعراق حضور آنان در خاک خود را  رایداشتند؟ روشن است؛ ز

است که دولت فرانسه و دولت قرار دارد. چگونه  سیآنان در پار یو مقر فرمانده دهیآنان به خاک اروپا رس

رابر گر مسامحه در ب هیتواند توج یم یاسالم یبا جمهور یاسیتضاد س ایغافلند؟ آ دیتهد نیاز ا ییاروپا یها

 باشد؟ یتیامن داتیتهد

ون که رفتن ندارند. اما اکن یبرا یبود که آنان جائ نیا ینگاه داشتن فرقه رجو یبهانه فرانسه در گذشته برا 

 رانایفرقه اش در ت یدر کنار اعضا یتواند براحت یبوده است م یدر آلبان شیروهایماه ها در کنار ن یرجو میمر

خود  یها تیادامه فعال یکه آنان برا نستیا رفرانسه در حال حاض یفرقه برا نیا یتیمستقر شود. مشکل امن

همه از جمله دست اندرکاران  یند. ولفعال شده ا رانیو ا ن،یعراق، اوکرا ه،یبعالوه سور یاروپائ یبطرف کشورها

 ییاروپا یاروپا مشکل ساز شوند. آنان وابسته به کشورها یبسرعت برا توانندیم نانیکه ا دانندیاروپا م تیامن

فرانسه بشدت  آنان در خاک یاستقرار فرمانده جهیهستند و در نت یکائیبلکه وابسته به جنگ طلبان آمر ستندین

 کل اروپا خطرناک است.کشور شما و البته  یبرا

خلق و  نیاز جانب سازمان مجاهد دهید بیجداشدگان آس نیو همچن دهیو رنج کش دهیستم د یخانواده ها ما

 میقاضا دارفرانسه ت یمقام جمهور نیتر یاز شما به عنوان عال زندیبگر یفرقه جهنم نیکه توانستند از ا یکسان

 نیبه خاطر وجهه کشور خودتان ا اقلو حد دیچشم ما فرو نکندر  یخلق را چون خار نیمجاهد نیاز ا شیکه ب

د توان یخلق در فرانسه م نیحداقل محدود کردن مجاهد ای. اخراج دینده دانیکاران م انتیو خ انیقدر به جان

وق و مقابله با نقض حق یخواه یبه دموکراس یپاسخ نیو همچن ییو فرقه گرا سمیمبارزه با ترور یدر راستا

 بشر باشد.

 یاز خانواده ها و جداشدگان فرقه رجو یجمع
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 آچمزشدن رجوی ها

 در اثر جدایی کامل عالمه سید محمد علی حسینی از فرقه

 

     ۶۹۳۱ ریت 93 - النینجات مرکز گ انجمن

ه بطالت ب یاز فرقه رجو تیدهه از عمرش را در حما کیکه بالغ بر  ینیحس یمحمد عل دیدر لبنان به نام س عهیبرجسته ش یروحان

 یرجو یمناسبات فرقه ا هیعل یدست به روشنگر سیدر پار یاروپا در هتل میجداشدگان مق شیمشارکت در هما یگذرانده بود؛ ط

 زدند.

از  یرفداربر ط یفرقه مبن نیمطنطن و پوچ ا یو شعارها غاتیفرقه، گول تبل نیمثل شما جداشدگان از ا زیمن ن"گفتند:  شانیا

ه سال هم نیرا خورده و ا عهیو امامان ش غمبریشعارها بر اسالم، قرآن، پ نیشان در ا هیحقوق بشر و تک ،یابربر ،یدموکراس ،یآزاد

 یزادآ یراه و پوچ بودن شعارها نیاز آنجا که به خطا بودن ا میها تیحما نیکردم و اکنون با تأسف و تأثر فراوان از ا تیاز آن حما

 التیفرقه در داخل تشک نیو سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر توسط رهبران ا یتورکتایو حقوق بشر آن ها و د یو دموکراس

نم و ک یبرده ام به درگاه خداوند توبه و استغفار م یقرآن که دارند پ فخود و افکار و اعمال خالف اسالم و خال یاعضا هیآنان عل

 نیدانم اگر ا یاز مرگ من گرفته شود چرا که م فرقه بعد یها یبکاریفر یمن جلو یصحبت ها نیخواهم که با انتشار ا یم

 یسابقم از آنان و سخنران یها تیآن ها نباشد و منتشر نشود آنان بعد از مرگ من از حما هیعل دمیجد یها یریصحبت ها و موضعگ

 ند.ده یبت منس رانیا میمرگ مرا به اطالعات رژ یکنند و حت یم یغاتیو تبل یاسیس یبهره بردار شانیدر برنامه ها میها

نان آ یدر خطر توطئه ها وستهیپ شانیها ییاز شرکت در گردهما میمدت قطع روابطم با آنان و خوددار نیدر ا زیالبته خودم را ن 

ان را اعالم و منتشر کنم از مرگم به نفع خودش دمیکه موضع جد نیمرا گرفته و قبل از ا یها یافشاگر یتا جلو دمید یقتلم م یبرا

ابراز  انهیدر اورسورواز مخف یرجو میها که نزد من در مقر مر نیا یشورا یها تیاز شخص یکیچرا که  زند،بپردا یاسیس غاتیبه تبل

ترسم  یگفت م ؟یرو ینم رونیچرا ب دمیاز او پرس یکرد وقت یم یها و افکار و اعمال رجو استیاز خطوط و س یتیو نارضا یناراحت
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بار مرا  نیا فرقه زدند نیا هیعل یرفته و دست به افشاگر رونیاز شورا که ب یبا جداشدگان قبل آن ها در رابطه یبا توجه به تجربه 

 "آن ها بزنم، فوراً به قتل برسانند. هیعل یام را اعالم کنم و دست به افشاگر ییکه از دسترس آنان دور شده و جدا نیقبل از ا

 ییگو انیبه هذ مهیو آچمزکرد که سراس ریها را غافلگ یرجو آن چنان یدر جمع جداشدگان از رجو ینیعالمه حس یروشنگر

 ونیسیاز جانب کم یا هیاطالع یجداشده از فرقه ط یروحان نیخود ضمن اهانت شرم آور به ا یرسم تیبالهت بار افتادند و در سا

عات و اطال یبرا یند و مزدورز یپرده ها را کنار م یآخوند خود فروخته لبنان": شتندنو یدست رجو یشورا سمیو ضد ترور تیامن

 "کند.!! یم یقدس را علن یروین

 

 ییکایو ورشکسته امر یمیقد یها تیها و شخص یاز الب یشمار یداریپول کالن به خر یکه با رشوه و اعطا یبد نام رجو فرقه

 کرده است در یم یاسیس یبهره بردار لپنتیخود چون و ییکذا یها شیو نما شیکرده و در هما یمبادرت م یو عرب ییو اروپا

 یروحان نیشده است که به ا یمدع یداعش صفت رجو یها ستیترور هیعل یو روشنگر ینیخصوص جداشدن کامل عالمه حس

 داشته است.! شتریپ انیدر سال یانیشا یمال یکمک ها ؛یاز دام فرقه ا افتهینجات 

 هیوجرا ت لهیهدف وس کند که بر اساس اعتقادش که یاقرار مبه زبان اشهد خود دارد نابخردانه  یو بدنام رجو دهیفروپاش فرقه

 یوزگیکه پرده ها کنار زده شود و تمام در ستین ریو د ردیگ یخرد و به خدمت م یرا با پول م زیهمه کس و همه چ کند؛ یم

ستر از خاک یا به تلها ر یشود و تار و پود رجو یجدا شده؛ افشاگر یبرجسته لبنان یانخصوص به توسط روح نیفرقه در ا یها

 .دینما لیتبد

 پوراحمد

 



 77شماره                                                                                         انجمن نجات                                                        

95 
 

 

  ستیمبارزه با ترور یساز و کارها یبه منظور بررس

 در تهران آغاز شد ایدن نترپلیا یرؤسا نشست

  ۶۹۳۱تیر  ۶۳ - میتسن یخبرگزار

 

مقابله با  یساز و کارها یبه منظور بررس ایکشور دن 39 نترپلیا ینشست رؤسا نیزدهمیس

 آغاز شد.  در تهران ستیترور

سازمان  رکلیر دببا حضو« کالکان»پروژه  یاتینشست عمل نیزدهمیس شیپ یقیدقا م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار انتظام به

 غاز شد. تهران آ یدر هتل هما ایدن یکشورها نترپلیا سیپل ندهیو نما یانتظام یرویکشور، فرمانده ن ریوز الملل،نیب سیپل

گفت:  یاتیکارگروه عمل نیا ینشست با اشاره به اهداف برگزار نیا یکشورمان در ابتدا المللنیب سیپل سییر یرضوان مسعود

در  رماهیت تمسیدر دو روز نوزدهم و ب سمیو مبارزه با ترور یریشگینشست کالکان است که با هدف پ نیزدهمیس زبانیکشورمان م

 .شودیتهران برگزار م

گام  یاو منطقه  یالملل نیکرده با حضور مؤثر خود در مجامع ب یسع ریاخ یهارمان در سال کشو المللنیب سیادامه داد: پل یو

 شده بردارد. نییتع شیاهداف از پ شبردیدر جهت پ یمهم یها

 یهمچون چگونگ ینشست موضوعات نیحضور دارند، افزود: در ا ایکشور دن 9۳نفر از  ۷1نشست  نیکه در ا نیا انیبا ب یرضوان

 سمیترور یو مقابله با منابع مال یابیو رد یستیاهداف ترور یفضا برا یمحدود ساز ،ایدن یها سیپل یها یتوانمند یساز کپارچهی

 خواهد بود. بحثموضوعات مورد  نیترجزء مهم 

 مطرح کرد؛ یسردار اشتر
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 سمیترور ستیاز ل نیاست / انتقاد از خروج منافق سمیترور یقربان رانیا

 

 ۶۹۳۱ رتی ۶۳ – مهر یخبرگزار

مبارزه با  لیدل نیبا آن مقابله کند، به هم ییتواند به تنها ینم یکشور چیچالش بزرگ است و ه کی سمیفرمانده ناجا گفت: ترور  

 طلبد.  یجهان را م یتمام کشورها یهمکار سمیترور

نشست افزود:  نیا یه به اهداف برگزاربا اشار 93۶۷نشست کالکان  نیزدهمیدر س یاشتر نیگزارش خبرنگار مهر، سردار حس به

مبارزه  لیدل نیبا آن مقابله کند، به هم ییتواند به تنها ینم یکشور چیچالش بزرگ مطرح است و ه کیبه عنوان  سمیامروزه ترور

 طلبد. یجهان را م یتمام کشورها یهمکار سمیبا ترور

در  ژهیدر همه نقاط به و سمیتحرکات ترور یتمام یابیقادر به رد رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویو ن سیکرد: پل دیتأک یو

 ها را رصد کند. ستیتمام تحرکات ترور زاتیاز تجه یریگتواند با بهره  یمرزها است و م

دت ها به شها ستیهزار نفر به دست ترور۶۷است و تاکنون  سمیترور یخود قربان رانیا یاسالم یالبته جمهورناجا افزود:  فرمانده

 اند. دهیرس
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گذرنامه مسروقه  ۴13از  شیب سمیمقابله با ترور یدر مرزها، توانسته برا نیسامانه ما یانداز با راه رانیا سیگفت: پل یاشتر سردار

ان خواه یو به کشورها رینفر از مجرمان را دستگ ۹3کشورها مبادله کند و  گریرا با د امیهزار پ۶۱سامانه  نیا قیو از طر ییرا شناسا

 مسترد کند.

 به خوب و بد، اشتباه بزرگ است سمیترور میتقس

و  تیامن شناسد و یمرز نم سمیاشتباه بزرگ است چرا که ترور کیخوب و بد  سمیبه ترور سمیترور میتقسخاطرنشان کرد:  یو

 را نشانه رفته است. یالملل نیصلح ب

 ض،یتبع ،یعدالت یب جهینت ییگرا یو افراط سمیگفت: ترور ایدر دن مسیو ترور ییگرا یکشور با اشاره به رواج افراط سیپل سییر

 اختصاص دارد. یمذهب خاص ای نیخاص و نه به د یایاست که نه به جغراف یجهل، فقر و نژاد پرست

عات، راه اطال لیرا ارائه کند و با تبادل و تحل یمؤثر یراهکارها یگر یتواند در مبارزه با افراط یم نترپلیگفت: سازمان ا یاشتر

 مختلف را سد کند. یبه کشورها ییگرا ینفوذ افراط

 یاز اهداف مهم کشورهاست و محقق شدن آن در گرو یکی میو مبارزه با جرا یعدالت اجتماع یکه برقرار نیبر ا دیبا تأک یو

دن را مورد هجمه قرار داده و خشکان یانجه تیصلح و امن ،یستیاست، گفت: اقدامات ترور میو بروز جرا سمیترور یها شهیمبارزه با ر

 نیخود در ا یداخل یها تیبا استفاده از ظرف رانیا یاسالم یاست که جمهور یدر حال نیو ا است یعزم جهان ازمندیآن ن شهیر

 برخوردار است. ییباال اریبس تیموجود در منطقه، از امن یها یرغم ناامن یبوده و عل شگامیمبارزه پ

 ییتوانا یاست که به خوب یابه گونه  یاسالم یجمهور یتیامن یروهایو ن سیور افزود: در حال حاضر ساختار پلکش سیپل سییر

 کند. یم یرا کشف و خنث یستیتحرکات ترور نیرا دارد و کوچکتر یمجاز یکنترل تحرکات در مرزها و فضا

 است سمیترور یقربان رانیا

 ۶۷از  شیب ترور است و یقربان رانیبوده گفت: کشور ا سمیترور یقربان رانیکه ا نیر اب دیدر ادامه سخنانش با تأک یاشتر سردار

 اند. شده یستیمختلف ترور یها گروه یستیاقدامات ترور یشهروند کشور ما قربان

کنند،  یم یریگیپ خود را از خارج از کشور یستیپس از فرار از کشور اقدامات ترور یستیترور یهااز گروه  یکه برخ نیا انیبا ب یو

موسوم به  MKOگروه  یستیترور یها گروه نیتر از مهم یکیانتقاد کرد و افزود:  یستیترور یها گروه نیبه عدم برخورد با ا

 یرگبز اتیمرتکب جنا ن،یدست در دست صدام حس یگناه کشور را ترور کرده و حت یهزار نفر مردم ب ۶9از  شیاست که ب نیمنافق

 هزار نفر از مردم کردستان عراق شده است. 1عام و قتل  یکش از جمله نسل
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 شیپ یانه چندگفت: متأسف یالملل نیب یستیترور یها از گروه یستیگروه ترور نیاز خروج نام ا یکشور با انتقاد جد سیپل سییر

 ل دارد.تأم یجا ستیل نیگروه از ا نیخارج شد که خروج نام ا یستیترور یها گروه ستیگروه از ل نینام ا ینامعلوم لیو به دال

 یمجاز یها از فضا ستیترور سوءاستفاده

 …و غیتبل ،یریهمچون عضوگ یمجاز یها از فضا ستیاز سوءاستفاده ترور یاز سخنانش با برشمردن موارد یگریدر بخش د یو

از  یستیترور یها رزه با سوءاستفاده گروهمبا یبرا رانهیشگیو پ یکیاقدامات تکن دیبا یالملل نیگفت: جامعه ب یمجاز فضای در

 نترنتیو ا یبریاس یفضا یها رساختیبه ز یتمام کشورها دسترس ستیبا یکارشناسان م تهداشته باشند و به گف یبریسا یفضا

 کشور است. کی اریها تنها در اخت رساختیز نیبه ا یکه دسترس میمتأسفانه شاهد یداشته باشند ول

 یقاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و قاچاق کودکان را بخش ،یستیترور یهاگروه یمال نیبا اشاره به مبارزه مؤثر با تأم در ادامه یاشتر

ه خصوص و ب یستیترور یها منابع گروه نیتر موارد مهم نیها عنوان کرد و گفت: عالوه بر ا ستیترور یمنابع مال نیتأم یها از راه

 .ردیگ یقرار م یستیترور یها گروه نیا اریدر اخت یخاص است که به راحت یکشورها یفتمنافع ن ،یریکفت یها گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باطل الیخ یزه
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 شرکت انجمن نجات در

 نشست پروژه کالکان در تهران 

     ۶۹۳۱ ریت 99 - انجمن نجات مرکز 

( در تهران در سمیبارزه با ترورم یساز و کارها ی)بررس "Kalkanکالکان "پروژه  اتیکارگروه عمل یالملل نینشست ب نیزدهمیس

ر، کشو ریوز یفضل ینشست دو روزه، با حضور دکتر عبدالرضا رحمان نیدر هتل هما آغاز به کار کرد. ا ۶۹۳۱ ریت ۶۳روز دوشنبه 

 رکلیدب Jürgen Stockاشتوک  ورگنی یو آقا یاسالم یجمهور یانتظام یرویفرمانده ن یاشتر نیپاسدار حس پیسردار سرت

 کشور عضو انترپل برگزار شد. 9۳ یستیو ضد ترور یو انتظام یتینفر از مسئوالن امن ۷1و  Interpolالملل  نیب سیپل

وه حضور در نشست تهران اعزام نموده بودند. کارگر یبرا یندگانینما یدارند که همگ تیالملل عضو نیب سیکشور در پل 9۳کل  در

 کند. یم تیفعال سمیلل است که به طور خاص در امر مبارزه با ترورالم نیب سیمجموعه پل ریپروژه کالکان، ز اتیعمل

مشارکت  سمیکه مبارزه با ترور دیگرد دیتأک یانیپا هیانیقرار گرفت و در ب یمورد بررس سمینشست، ساز و کار مبارزه با ترور نیا در

 .کند یطلب م یاسیکشورها و دولت ها را بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح س یتمام
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هرا خانم ز ،یفرقه رجو یالملل نیسابق روابط ب نیاز مسئول خدابنده میابراه یآقااز جانب انجمن نجات مرکب از  یأتیه

 .افتندیحضور  یخانم نرگس بهشتو  ،یفرقه رجو یرهبر یعضو سابق شورا یباقر ریسادات م

 

مبسوط در خصوص  حاتیکشورها، توض یتیامن نیولجداگانه با مسئ یدارهایشرکت کننده از جانب انجمن نجات، در د أتیه

 لیداشته و آن را به دل ییگذشته و حال آن آشنا یها تیفرقه و فعال نیدادند. آنان اکثراً با ا یفرقه رجو یستیترور یکارکردها

 دانستند. یکه در آن حضور دارند م ییکشورها یبرا یتیامن یجد دیتهد کی یفرقه ا اتیداشتن خصوص

جمن نشست از جانب ان نیا هیخلق در حاش نیمجاهد یستیدر خصوص فرقه ترور یعکس شگاهیانم نیهمچن

انجمن  ندگانیکشورها مواجه شد. نما یستیو ضد ترور یتیامن نیکه با استقبال مسئول دینجات برگزار گرد

 در خصوص عکس ها به شرکت کنندگان در نشست ارائه دادند. یکاف حاتیتوض شگاه،ینجات در نما

 نیملکرد اکامل نسبت به ع حاتیخدابنده توض یقرار گرفت که آقا کل انترپلریاشتوک دب یآقا دیمزبور مورد بازد شگاهیمان

اشتوک بعداً در طول  ینمود. آقا انیب شانیا یسال عضو تمام وقت آن بوده است، را برا 9۹که خود به مدت  ،یستیفرقه ترور

 ت اشاره کرد.حایتوض نینشست دو بار به طور خاص به ا
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 نیمجاهد التیتشک یستیو ترور یانترپل در خصوص اقدامات فرقه ا سیاز جانب پل یا هیانیخواستار دادن ب یخدابنده از و یآقا

د موضوع هستند و اقدام خواهن نیا یاشتوک گفت مشغول مطالعه و کار رو یفرقه، شد که آقا یخلق، خصوصاً محبوس کردن اعضا

 کرد.

 گفتگو …ان، و ژاپن، عراق، پاکست ا،یاسترال ا،یکشورها از جمله آلمان، اسپان یستیو ضد ترور یتیامن ندگانیبا اغلب نما خدابنده یآقا

در خصوص  ایالتیو ا ،یرومان ونان،ی ندگانیبا نما داریآگاه نمود. خدابنده در د یرجو یستیفرقه ترور داتتهدی به نسبت را آنان و کرد

شده  ییو البته مغزشو دهید میتعل یکه همگ شان،یکشورها یگیخلق در همسا نیمجاهد یستیفرقه ترورعضو  9333 از شیحضور ب

ت و تاکنون اس یموضوع کامالً جد نیبه صراحت گفت که ا ونانیاز  ندهینما کیداد که مورد توجه آنان قرار گرفت.  حیهستند، توض

 ان دهند.نش یشتریب قتد ستیبا یتوجه بوده اند و م ینسبت به آن ب

کار خود را  3001ژوئن  17خدابنده گفت که آنان در  یفرانسه به آقا ستیضد ترور سیاز پل ندهینما کی

ل کرد و عم تیباالتر از امن استیمتأسفانه س ینشاندند، ول یقاض زیرا در برابر م یرجو میانجام داده و مر

 باشد. یگروه م نینان مراقب افرانسه همچ ستیضد ترور سیکرد که پل دی. او تأکدیآزاد گرد یو

 رادیا یدر آن شرکت کرده و سخنان یخدابنده و خانم بهشت یبرگزار شد که آقا یکنفرانس مطبوعات کی شگاهینما نیمحل ا در

 نمودند و سپس به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.

همانطور که به شرکت کنندگان در "گفت:  نینشست مطرح شده بود چن انیخدابنده در خصوص بحث استرداد که در جر یآقا

 هیر سورد تیمأمور نیبصام ح لیجم ینمونه استرداد هستم که همراه با آقا کیدادم من خود  حیاشتوک توض ینشست از جمله آقا
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 تاًیشد و نها ااما با ما مدار م،یبود ستادهیکه در ابتدا بر سر مواضع خود قاطعانه ا نیا رغم یو عل میداده شد لیتحو رانیو به ا ریدستگ

 یفرقه ط نیا ینفر از اعضا ۷33از  شیب یزی. چمیخود مشغول هست یعاد یبه جامعه بازگشته و هر دو ازدواج کرده و به زندگ

 "خود هستند. یعاد یمشغول زندگ یقانون گردیپ چیگذشته در عراق جدا شده و به وطن بازگشته و بدون ه یسال ها

 آزاد و یایاز دن یفرقه، منزو نیدر اردوگاه ا یکه در آلبان یفرقه رجو یاعضا دهیدمند و رنج کشدر یاز جانب خانواده ها خدابنده

 نااگاه و یآنان موضوع استرداد اعضا یخواهند. وقت ینم یخود عاقبت بد زانیعز یخانواده ها هرگز برا"محبوس هستند گفت: 

عمر خود را آزادانه و در آرامش به سر  یتوانند باق یعشان بوده و مدارند که به نف نیقیکنند،  یم حگروه را مطر نیخورده ا بیفر

 "برند.

 

و بردن آنان به عراق اشاره کرد و عنوان نمود  هیبه ربوده شدن برادرانش در ترک ینرگس بهشتخانم  ،یکنفرانس خبر نیا در

ود. خود مشغول ب یعاد یبودند االن قطعاً به زندگبازگردانده  رانیبرادرش را در اشرف به کشتن داد و اگر او را به ا کی یکه رجو

ن راننده اتوبوس از آ یپهن کرده بودند که با فداکار هیخواهرش در ترک یبرا یکه دام مشابه شتاظهار دا نیهمچن یخانم بهشت

 .افتینجات 

وان نمود و گفت به هر عن یموضوع حقوق بشر کیکشورها به  یتینشست را توجه دادن مقامات امن نیعلت حضور خود در ا او

ه دارد که اگر برادرش از فرق نیقیبرقرار گردد، و  شانیبا خانواده ها یرجو یستیفرقه ترور یراه ارتباط اعضا دیممکن با قیطر

 .شتبه آنجا بازنخواهد گ گریخارج شود د
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 یدر فرقه رجو ریاس یاعضا یخوزستان یخانواده ها دارید

 خدابنده میابراه یآقا با

 

     ۶۹۳۱ ریت 9۴ -نجات مرکز خوزستان  منانج

شوشتر،  مان،یمسجدسل مشک،یاند یاز شهرها یدربند فرقه رجو رانیاس یاز خانواده ها یتعداد رماهیت 99پنجشنبه مورخه  روز

نجات انجمن  رعاملیخدابنده محقق، پژوهشگر و مد میابراه یآبادان، شوش و اهواز در دفترانجمن نجات شعبه خوزستان با آقا

ابنده در خد یآقا یها تیو شرح فعال یوگرافیاز ب یانجمن نجات شعبه خوزستان مختصر ئولابتدا مس دارید نیکردند. در ا دارید

( نکریما )خانم س انیفرقه ها در م یدر ترجمه کتاب ها شانیاقدامات ا نیو همچن نیاز سازمان مجاهد یو ییمقطع حضور و جدا

اند. را به اطالع خانواده ها رس نیسازمان مجاهد یا همناسبات فرق ی( و نقش برجسته شان در افشاحسن ونیو گسستن بندها )است

 پرداخت. یسخنران رادیخدابنده در جمع خانواده ها حاضر و به ا یسپس آقا

 تیوضع نیخوزستان ابتدا آخر دیشد یرغم گرما یخدابنده ضمن تشکر از حضور خانواده ها عل یآقا

ه کرد. سپس با اشاره ب حیخانواده ها تشر یرا برا یحاکم بر کشور آلبان طیجدا شده و شرا یسازمان، اعضا

 به اعضا در عراق سهل یدسترس یبرا طیشرا دندیخطاب به خانواده ها پرس یمتفاوت عراق و آلبان طیشرا

  ؟یآلبان ایتر بود 
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خانواده  نقطه نظرات یخدابنده با جمع بند یپرداختند. سپس آقا نهیزم نینقطه نظرات خود در ا انیها در پاسخ هر کدام به ب خانواده

موشک  یدهایاز تهد گریاست و د یمکان مناسب تر یاعضا، آلبان یکیزیو سالمت ف یمنیبه لحاظ موارد اکرد که  یریگ جهیها نت

طرف  از ی. ولستین یبرد خبر یم استفاده ها را از مرگ اعضا نیشتریهم ب یکرد و فرقه رجو یم دیتهد او خمپاره که جان آن ها ر

ا امکان خانواده ه یمحل استقرار اعضا برا یکیو عراق، رفتن به عراق و حضور در نزد رانیا یکیو نزد یاسیبه لحاظ روابط س گرید

کشور  نیابسته است و  یدادند. در حال حاضر اگر چه راه رفتن به آلبان ینم اتدر عراق هم سران فرقه اجازه مالق یبود ول رتریپذ

 یول ستین سریخانواده ها فعالً م یامکان تردد برا لیدل نیندارد و به هم رانیسفارت در ا کا،یآمر یاسینفوذ و تسلط س لیبه دل

قرار گرفته اند و روزمره در معرض برخورد با  یآزاد تر یکه اعضا در فضا نینسبت به عراق و به خصوص ا یمتفاوت آلبان طیشرا

رکردگان س یتیامن یجدا شده با وجود فشارها و توطئه ها یاست و اعضا دهیمنجر گرد روهایاز ن یاریبس ییبه جدا مردم هستند عمالً

دا و فرقه از همان ابت نیلدهند. مسئو یخود ادامه م ریدوستان اس گرید یآزاد یبرا تیسازمان و جذب حما هیعل یفرقه به افشاگر

و  یانونق ،یخود در امور حقوق لیگرفته بودند که سازمان را به عنوان وک یآن ها تعهد کتبکه هنوز اعضا در عراق بودند از  یدر حال

 .ندینما یملل متحد معرف یایساریبه کم یپناهندگ یها یمستمر

تعهد نامه سوء استفاده نموده و با هر تماس  نیاکنون فرقه از همداد که  حیاز سخنان خود توض یگریخدابنده در بخش د یآقا 

اند  تماس گرفته یدر آلبان رانیسفارت ا ایبهانه که آن ها با وزارت اطالعات و  نیبا ا شانیجداشده با خانواده ها یاعضا یتلفن

 روهاین زشیفشارها موج ر نیبا وجود همه ا یدهد. ول یقرار م یسخت یشتیمع طیکرده و در شرا قطعآن ها را  یپناهندگ یمستمر

 از اعضا جدا شده اند. یتعداد لپنتیم ومراس نیادامه دارد و بعد از هم

ران فرقه رهب ینیخانواده ها که عمالً منجربه عقب نش ریاخ انیسال یها تیاز فعال لیخدابنده ضمن تجل یآقا 

و  رندیقرار نگ یفعل طیشرا ریوجه تحت تأث چینمود که به ه هیبه آن ها توص دیاز پادگان اشرف و عراق گرد

 نمودن وابستگانشان در خارج کشور و عالو ف یالملل نیب ینهادها گریملل و د یایساریبا کم یبا نامه نگار

شناختن حقوق خانواده ها به  تیبه رسم یالزم را برا یها نهیزم یآن ها جهت سفر به کشور آلبان بیترغ

 ید بنکرد دیخدابنده تأک یوابسته خود فراهم سازند. آقا یکسب اطالع و مالقات با اعضا نهیخصوص در زم

ده از فرقه جدا ش دیکه جد ییشکسته خواهد شد. اعضا یشک با تالش خانواده ها سرانجام بن بست آلبان

در  یادیتناقضات و ابهامات ز ریمتفق القول هستند که کاسه صبر اعضا به سرآمده و آن ها درگ یاند جملگ

 ن،یطلب همچون مک ک آن ها باعربستان و عناصر جنگ ریسران فرقه و روابط اخ یخصوص عملکردها

خواهد  محقق ندهیفرقه در دو سال آ نیا یباشند آن ها اعتقاد دارند پروسه فروپاش یم نو جان بولت یانیجول

 خدابنده خانواده ها به طرح سؤاالت خود پرداختند ... یبعد از اتمام سخنان آقا شد.
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 پدر به فرزندش کیدل نوشته 

 یدر آلبان یرجو یجو زهیتحت اسارت فرقه ست یقهرمان نیحس

 

     ۶۹۳۱ ریت 91 - نینجات مرکز قزو انجمن

 یخبر انتقالت را از اسارتگاه عراق به کشور آلبان یوقت زمی. عزیحالت خوب بوده و سالمت باش دوارمیام  - جان نیدلبندم حس سالم

 ،ینکه جوا شهیپ انتیدروغ پرداز و خ التیبعد از سال ها اسارت و حضور در آن تشک دوارمی. اممیخوشحال شد اریبس میدیشن

 یو آزاد داریما قبل از مرگ، د یو آرزو میو ناتوان شده ا ریپ گریما د پسرم. ییایبه خودت ب دیکش یات را به تباه ندهیو آ یسالمت

جان  نی. حسیتر شده ا کینزد یقدم به آزاد کیچون  میخوشحال یبر یبه سر م یدر کشور آلبان میدان یتوست. اکنون که م

 نی. حداقل بعد از امیهست انتظارتچشم  یکنم به آغوش گرم خانواده ات برگرد. مادرت، برادران و خواهرانت همگ یخواهش م

 .میگرمت را بشنو یتا صدا ریبگ یهمه سال با من و مادرت تماس

لم و حق مس نیسازمان مانع از ا دانم چرا ی. من نمیحق توست که با خانواده ات تماس داشته باش نیا یحقوق بشر نیقوان طبق

و  یریبگ یبا ما تماس یبتوان دوارمیشود. ام یم ،یداشته باش یبا خانواده ات تماس تلفن یاسیس لیتو که به دور از مسا یقانون

 .میو منتظر مالقات و تماس تو هست ییدر قلب ما شهیجان هم نیسامکاناتش فراهم شود. فرزندم ح

 ینحمزه قهرما  -طرف پدر  از
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 را آشکار ساخت نیمنافق یچهره واقع دفاعیترور مردم ب

 ینیالحسترور متوسل  دیشهو گو با فرزند  گفت

 

    ۶۹۳۱ ریت ۶1  - انیلیهاب تیسا

بود  نیگروهک منافق یستیترور یها تیاوج فعال ۱3ترور کشور(، دهه  یشهدا ی)خانواده  انیلیهاب یلیتحل یخبر گاهیگزارش پا به

به خاک و خون  زیبازار نگناه کوچه و  یاز مردم ب یریجمع کث ،یصدوق دیهم چون شه یرینظ یب یها تینار شخصکه در ک

 تیاهمواره دست به جن کایآمر تکاریجنا یها دولت ژهیوو به  یآشکار و پنهان دول غرب یها تیکه با حما یشدند. گروهک دهیکش

 متعدد زده است. یها

 .میو با آنان در خصوص اتفاقات آن دهه به گفتگو پرداخت میترور رفت یشهدا یها وادهاز خان یکیسراغ  به

گرمابه گذشت در  یبهار از عمرش م ۴1که تنها  یدر حال ۶۹۱3سال  وریدر شهر ینیالحس متوسل نیمحمد حس دیشه

 .دیکوردل به شهادت رس نیحالل به دست منافق یو در حال کسب روز زدیفهادان  ینیحس
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اتفاقات  لیدهه شصت به دل یگفت: به طور کل نیو احوال آن دهه چندر خصوص اوضاع  دیفرزند شه ینیرضا متوسل الحس محمد

و  نیصدر و منافق یمربوط به بن لیمسا رینظ یاتفاقات ژهیورود به  یبه شمار م یکشور و انقالب دهه خاص یخاص آن دوره برا

 و کارآمد را هدف قرار داده بودند. یانقالب یروهایاز ن یاریواسطه آن بس هکه ب یستیترور یها اتیعمل نیهمچن

 یروبه رو قاً یحمام داشت که منزل ما هم دق کیو پدر ما در آن محله  میکرد یم یافزود: ما در محله فهادان زندگ دیشه فرزند

و  هیانیپخش ب ،یسیرا مثل شعارنو یداشتند تحرکات نیبا گروه منافق یکه ارتباطات یحمام بود. آن زمان در محله ما افراد نیهم

ر شاه داشت و د میرژ هیعل یانقالب یها تیطرف خانواده ما قبل از انقالب فعال کیدادند از آنجا که از  یصورت م یسیوارنوید

 د،یشه گرید و از طرف دشده بو هیحضرت امام )ره( تعب یسخنران ینوارها ریتکث یصوت برادستگاه ضبط  نیخانه ما چند نیرزمیز

 .میآمد یحساب م شاخص در محل به یا مورد اعتماد آنان بود، خانواده وبا مردم محل داشته  یادیواسطه شغل خود ارتباط زبه 

، شاخص یها مردم، در کنار ترور چهره نیرعب و وحشت در ب جادیبا هدف ا نیمنافقادامه داد:  ینیالحس متوسل

 زدند. یافراد م نیمورد هدف قرار داده و دست به ترور ا زیرا ن یمردم انقالب

مقدور نظر ال یکرد و حت یکردند، بحث و صحبت م یم یجانبدار نیکه آشکارا از منافق یکه پدر با افراد نیا لیادامه داد: به دل یو

رفت مورد بغض  یبه شمار م زین از طرفداران سرسخت نظام و انقالب نیداد و همچن یم رییگروهک تغ نیآنان را نسبت به ا

 .دیسرانجام به شهادت رس وقرار گرفته  نیمنافق

گونه بود  نیپدر به ا یروز حادثه اظهار داشت: برنامه کار حیدر تشر نیمنافق یخانواده از سو یتلفن داتیبا اشاره به تهد دیشه فرزند

 صرف صبحانه به منزل یپس از اقامه نماز صبح برا یو ساعاتکرد  یباز م انیمشتر یکه قبل از نماز صبح درب حمام را به رو

ت وارد خانه شد و به من گف مهیپنجشنبه بود که پسر خاله من سراس ایخاطرم هست، صبح روز جمعه  هک ییگشت تا جا یبازم

 یهامانند زمان به  زیو نمردم دور جنازه پدر جمع شدند و ا دمیوارد حمام شدم د یافتاده است، وقت یپدرت در حمام با لباس خون

 است. دهیدراز کش نیاستراحت خود، در کف زم

شد آن منافق اعتراف کرده بود که به حمام مراجعه کرده و  ریبعدها که قاتل پدر دستگ خاطرنشان کرد: یو

به  یاز پشت با کارد موکت بر اورند،یروند صابون ب یکه پدر م یکند و زمان یاز پدر درخواست صابون م

 رساند. یم ترا به شهاد شانیا ،نهیبه قفسه س کیور شده و بعد هم با شلحمله  شانیا

انقالب را محکم تر کرد ابراز  یها هیترور پا یرغم تالش دشمنان، شهادت شهدا یمطلب که عل نیا انیبا ب ینیالحس متوسل

 انثشیآشکار و پرده از چهره خب را نیمنافق یواقع تیکاران محالت ماه دفاع و کاسب ی: ترور مردم بداشت

 آنان بردارند. تیدست از حماهم  نیافقطرفداران من یمسأله سبب شد تا برخ نیا یبرداشت و حت
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مصداق  نانیگروهک تنفر دارند چرا که ا نیهمه مردم نسبت به ا ناً یقیشد:  ادآوری نیبا ابراز تنفر و انزجار از منافق ینیالحس متوسل

موطنان ناحق خون ه و اسلحه دست گرفته و به ستادهیکه در کنار دشمنان مردم ا یکسان فیور بوده و تکلبه کش انتیمبرهن خ

 مشخص است. ختهیخود را ر

 یاسیس لیدر مسا قهیسل اختالفکنند اظهار داشت:  یم تیگروهک حما نیافراد هم که از ا یدر پاسخ به برخ دیشه فرزند

 و مقابل مردم کشور خودش ردیسالح به دست بگ یکه گروه نی، اما ااست یعیوجود داشته و طب یهر کشور

 ندارد. قهیسل به اختالف یاست و ربط یگریحرف د ستد،یبا

ه ک یشود از گروهک یاند. مگر م دفاع از خودشان نگذاشته یبرا ییگروهک روشن بوده و اصالً جا نیاضافه کرد: کارنامه ا یو

 کی نیمتوسل الحس دیشهخود قرار داده دفاع کرد؟  نهیماهه تا کاسب محل را هدف ک اسلحه دست گرفته و از نوزاد شش

کرد؛ صرفاً چون مردم به او اعتماد داشتند و  یم یاسیس تیبود و نه فعال یاسیبود، نه آدم س یآدم معمول

دفاع  یبرا ییجا چیگروه ه نیمبرهن ا انتیقرار گرفت لذا خ نیمنافق نهیطرفدار نظام و انقالب بود هدف ک

 ندارد.

شهادت سقط  امیدر ا یپسر است که البته فرزند ششم و 9فرزند دختر و  ۹ یدارا ینیمتوسل الحس نیمحمد حس دیاست شه یگفتن

 شد.
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