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 جانش؟ ایترسد  یاز قرار گرفتن در برابر عدالت م یرجو

 
   0075مهر  0 - دبانید رانیا

مطرح شده است. صرف نظر از  یاریبس یهاگمانه  یو یو هم در مورد علل فرار و اختفا یمرده بودن رجو ایدرباره زنده و  هم

خارج شود و به رغم آن که دستگاه  گاهیکه از مخف ندیب یفعالً به صالح نم یاست که رجو نیدارد ا تیها آنچه اهمگمانه  نیا

 یاسالم یاز جانب جمهور یداتیو تهد یحفاظت لیرا به مسا یپنهان ماندن رجو ی کند که ادامه یتالش م نیمجاهد یتیامن

 انیتواند با ع یاست که م یالملل نیاز حکم جلب ب یعمده رجو ینگراناست که  نیا هیمربوط کند، اما اصل قض

گاه  چیاست، ه اجزحرکاتش ع نیوچکتردر باره ک ییاز پاسخگو یرجواست که  یهیبد شدن محل حضورش اجرا شود.

 دفاع کند. تشیسال جرم و جنا 63از خود در برابر  و دادگاه حاضر شده کیجسارت آن را ندارد که در 

جان به در  یمشابه برا ییو حقه ها یمرگ و یدرباره القا نیکه گردانندگان منگول مجاهد ییها یو مسخره باز لیمسا ریسا

 ندارد. یتفاوت چیمهره تمام سوز است که بود و نبودش ه کیبر سر  یمهوع ی موش و گربه یباز دهند، یانجام م یبردن و

 نیتام و تمام عبور از ا تیسو با بار کردن مسئول کیاز  است، التشیبا تشک یاز آن طرف در حال موش و گربه باز زین یرجو

کند و به جرم  یمعرف نیپس از ا یرا مسبب تمام شکست هاتا او  دیینخواهد پا یریکه د یا یباز ؛یرجو میمقطع بر پشت مر

 یاعضا یبرا یافتنیو دست ن ییایرؤ یفضا ییبه محاکمه بکشد و از سو کایآمر تیحما بو جل کیپلماتیخط د شبردیدر پ یناتوان

 را سر کار بگذارد. چارگانیبسازد و آن ب التشیبدبخت محصور در تشک
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از آن حقه  دهند؛یبه آن ها نم یو یدرباره محل اختفا یگونه سؤال چیر گذاشته و اجازه هبدبخت را سر کا یکه اعضا نیا اما

خودش  یفقط برا یو رجو ستین نیچن نیکه اصالً ا یدر حال -یبودن رجو یمخف تیگرم کردن تنور اهم یاست که برا ییها

 برند. می کار به –مهم است 

نفر سؤال کنند چه برسد  کیاز بود و نبود  دیوجه نبا چیگذارند که به ه یفشار م را تحت شانیآن قدر اعضا نیمجاهد گردانندگان

مسعود خدابنده )رسول  ،یمیرح ژنیب ،یدیمثل محبوبه جمش یکردند که افراد یسؤال م دیصورت اعضا با نیا ریدر غ ؛یبه رجو

 د؟!را برعهده دارن یکه اکنون حفاظت رجو یاطالعات( و ... کجا هستند، همان کسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاله قاسم بیحبانجمن نجات زنجان در منزل مادر  یحضور اعضا

 

     6931 -نجات مرکز سمنان  انجمن

انجمن ضمن  یرو اعضا نیدچار کسالت شده از ا  یاله قاسم بیاز خواهران  حب یکی میخبر شد با

 یآرزو شانیا یفرزندشان دعا کرده و برا یو بهبود یسالمت یمادر مهربان برا نیحضور در منزل ا

چشم  درما اریرا در اخت  بیحب دیجد ریاز تصاو یها را کرده و فرصت را مغتنم شمرده، تعداد نیبهتر

خوشحال  اریاشک در چشمانش حلقه بست و بس بیعکس حب تیبه محض رؤ شانی. امیر قرار دادانتظا

مادر  نیچشمان ا یفرقه رجو ریاز غل و زنج بیحب یینه چندان دور با رها ندهیدر آ میدواریشد. ام

 روشن گردد. انشاهلل
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 یاز درون به فرقه رجو ینگاه

 است رانیبست و یاز پا خانه

  

 ۷۱۰۲و شش سپتامبر  ستیب نک،ینترلیا رانیا - ینظر منصور

خراب  یها فقط برا نیا ییشود گو یگذارد خراب م یهر چه م یو هفت سال است که دست رو یاز س شیب نیمجاهد سازمان

 د.آمده ان یساز رانیکردن و و

لباف گرفته  هیو صمد یواقف فیشر دیمج شیخو ارانینداشته است از کشتن  یگذشته خوب زین ران،یاز انقالب ا شیسازمان، پ نیا

هر سال آن  یپرونده پنجاه و دو ساله درخشان است؟ دست رو نیا یکجا یکه به بار آورده اند. به راست گرید یتا صدها خراب

. از آن سال ها که بنا به ستیدر آن ن یدیاست و نقطه سف اهیپرونده س نیا ی. همه جاستا یزیو خونر یرانیسراسر و میبگذار

و دشمن  تکاریجنا نیبه صدام حس وستنیپ اهیس یو صدها نفر را به کشتن دادند تا روزها دندیآفرخرداد  یس یفرمان مسعود رجو

 .رانیا هنمانیخاک م شمنانه دب وستنیپ ،یساز رانیهمان خط و رویپ زیو امروز ن یرانیو ا رانیا

 یمشکل دیاست؟ قاعدتاً با یرانسازیکند و به دنبال و یم رانیگونه فقط و نیکه ا ستیچ یارتجاع انیجر نیمشکل ا یراست به

سازمان به دنبال کسب قدرت بود و از  نیا رانیآورد. پس از انقالب ا یبه بار نم یثمر یرانیسازمان باشد که جز و نیبزرگ در ا

شد که امروز سر از نا کجا آباد درآورده است. هزاران نفر در اثر  یبازگشت یب ریشود وارد مس لیامر نا نینجا که نتوانست به اآ

شود از آنجا  یجا ختم نم نیبه هم ینابودساز استیبه قدرت برسد اما س ینابود شدند تا رجو انیجر نیخانمانسوز ا یها استیس

به  لیتبد انیجر نیا یاستراتژ یبه قدرت برسد. وقت یرجو اکند ت یم هیرا توج یا لهیر وسکه هدف کسب قدرت است، هدف ه

به دامن  دنیبزند، غلط یفیتواند دست به هر کار کث یم انیجر نیباور داشت که ا دیشود با یم یا لهیکسب قدرت به هر وس

 داستان است. نیاز ا یبخش نیصدام حس

نه عدالت و نه مردم است هدف فقط کسب قدرت است.  ،یقه معنا ندارد چرا که هدف نه آزادفر نیا یو عدالت برا یشعار آزاد 

 نیچه در داخل و چه در خارج طرد شده است و امروزه  تنها پشتوانه ا انیرانیجامعه ا یاز سو انیجر نیاست که ا لیدل نیبه هم
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کنند از  یفرقه به عنوان ابزار استفاده م نیاز ا رانیبا کشور ا یاسیکه در جنگ س ستنده یخارج یقدرت ها یارتجاع انیجر

فرقه خجالت را کنار گذاشته و  نیهستند. ا رانیکشور ا نهیریهمچون بولتون که دشمنان د یو جنگ طلبان یسعود نیجمله مرتجع

 یم نهیر کوچه کمسشان سرودِ  یبرا یکه روزگار یانهمان کس یقبا ریآن ها رفته است بله به ز یقبا ریبه ز یبه صورت علن

 زند. یم نهیهمان ها س یقبا ریساخت حاال ز

 

 کیآب  نیکند که ا یفرق نم شیبرا نیآب از سرش گذشته است و به خاطر هم گریکه د یآبرو باخته ا انیجر یرجو فرقه

 صد وجب.  ایوجب باشد 

 کج واریرود د یم ایتا ثر   ---اول گر نهد معمار کج    خشت

 انیجر نیبود که ثمره ا لیدل نیو عدالت مردم. به هم یآزاد ینه برا دیکسب قدرت چ یخشت اول را برا ان،یجر نیا معمار

 انیجر نیو سرانجام ا است رانیبست و یخانه از پابود و هست که  لیدل نینبوده است به هم یرانیجز و یزیچ یارتجاع

را  یارتجاع انیجر نیخواهد که ا یدهد و از آن ها م یم رانیدشمنان ا دستدست به  رانیا یساز رانیو یشود که برا یآن م

 .رانیبه مردم ا انتیخ یاست انتها نیببرند و سر قدرت بنشانند ا رانیبه ا

 یمخرب شده است که م یبه فرقه ا لیکه در آن رخ داده تبد یسیدگرد یط نیاست که سازمان مجاهد نیمسلم است ا آنچه

 یشد. ب یبه قدرت، آلوده به هر نکبت دنیکه به خاطر رس یانیاست سرنوشت جر نید. اباش یدر دست هر کس یا لهیتواند وس

 نخواهند برد. ادیرا از  یفروشوطن  نیهرگز ا رانیا خیو تار رانیمردم ا دیترد
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 دارند؟ یچه خطرات یفرقه ا یها ستمیس

 فرد ی: خطرات فرقه براالف

 جامعه ی: خطرات فرقه براب

 ۰633 ورشهری 8 –نجات مرکز  انجمن

 فرد ی: خطرات فرقه براالف

 )قدم اول( یا لهینظام قب ؛یجمع تیبه هو لیافراد در جهت ن یشخص تیهو محو

 نیو امحاء ا یفرد تینمودن آن ها از هو یافراد، ته اریدر دست گرفتن عنان تفکر و اخت یبرا یفرقه ا یها ستمیگام س نینخست

خود را به شدت از  تیامر، فرد احساس فرد نیدر صورت موفق بودن فرقه در ااست.  یجعل یجمع تیهو کیدر  یفرد تیهو

 ستمیس یروش نوع نیقدم اول است و فرقه ها در ا وهیش نیگردد. ا یدچار م یانو رو یفکر یگانگیب یدهد و به نوع یدست م

 .میمشترک مواجه هست یجمع تیشکل از هو نیبا ا زین ییو جوامع ابتدا یبدو لیبرند. در قبا یرا به کار م یا لهیقب

 به فرقه )قدم دوم( لهیقب لیرهبر فرقه؛ تبد تیشخص تیفرقه در جهت تثب یجمع تیهو محو
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افراد، فرقه  یو روان یگرفتن عنان فکر اریبه در اخت لیگام در جهت ن نیدر دوم ،یجمع تیهو کیفرد در  تیاز استحاله فرد پس

 نیکند و به ا یرهبر فرقه استحاله م یشخص تیجعل نموده است در هو شیافراد و اعضا یکه خود برا یا یجمع تیهو

 شود. یو فرقه از هم جدا م لهیقب تیپس ماه نیشود. از ا یم یجلفرقه در وجود رهبر فرقه مت یجمع تیب،هویترت

به  هیشب یزیبا اعالم چ دهد و از آن پس رهبر فرقه یدر فرقه رخ م یخیواقعه تار کیمرحله از استحاله، غالباً همراه با  نیا

کند. در  یم جادیتحول اساس در روند فرقه ا یخلق دراشرف اعالم شد، نوع نیکه توسط سران مجاهد یکیدئولوژیانقالب ا

 چیپس به ه نیشود و رهبر گروه از ا یم لیتبد یافراط یشخص محور یبه نوع فرقهرهبر گروه  اراتیاخت ه،یرو رییتغ نیا

 است...  گروه به فرقه کی لیتبدمرحله سرآغاز  نی. اکس پاسخگو نخواهد بود

 منطق افراد  لیتعط

رهبر فرقه  ینمودن منطق افراد و نشاندن منطق شخص لیبه اندازه تعط یراه چیگرفتن افراد ه اریکنترل ذهن و تحت اخت یبرا

فرقه ندارد و  یبرا یخطر چیه گرید دیمنطق خود را در منطق فرقه استحاله نما یفرد ی. وقتستیآن کارگشا و کارآمد ن یبه جا

 فرقه خواهد شد... یفرمان ها یرااج یبرا اریتمام ع نیبه ماش لیتبد

 عمر افراد  اتالف

است  یکننده نباشد. ساختار فرقه ها به نحو نییاتالف عمر افراد مهم و تع یبه اندازه  یاز مضرات ساختار فرقه ا کی چیه دیشا

رهبران فرقه ها  یتا به وعده ها دیریفرقه را به طور دربست و کامل بپذ میو تعال نیقوان دیبا ای دیشو یشما وارد آن م یکه وقت

فرقه شما  مییبهتر است بگو ایکند  یشما را از فرقه جدا م ،ینچسب ندیاول، احساس ناخوشا یجلسه  ندچ یط ،یبه زود ای دیبرس

 زند. یرا پس م

او را از  یمختلف یبا روش ها ستیمورد نظر در او ن ییکارا ایجذب شدن را ندارد و  تیظرف یرهبر فرقه اگر احساس کند که کس 

و در  ردیشما مورد توجه رهبر گروه قرار بگ یها ییامر در صورت خوش شانس بودن شماست. اگر توانا نیگروه خواهد راند. اما ا

 سخت تر و خطرناک تر خواهد شد. تبوضع به مرا دیگروه ماندگار شو

 یشد... اگر کم دیفرقه خواه یها تیمجذوب جذاب یتا مدت نسبتاً قابل توجه دیریگ یقرار م یساختار فرقه ا کیکه در  یوقت

منطق تان را خودتان خاموش نکرده  دیدر وجودتان باشد و کل یفرد تیاز هو ییو هنوز رگه ها دیو اهل مطالعه و تفکر باش رکیز

 یبرا دیکه چرا با دیپرس ی! ... از خودتان مدیکن یرا در فرقه کشف م یمتعدد یگفتارو  یتناقضات رفتار یپس از مدت دیباش

آن  تیکه در واقع مینشان بده گرانیاز خودمان به د یو چهره ا میرفتار کن یطور دیچرا با ایدروغ گفت؟  قتیبه حق دنیرس

شود؟ ... اگر سکوت  یبرتافته نم ینقد نیچرا کوچکتردارد و  گاهیهمه جا نیو تملق، نزد رهبر گروه ا ییبایچرا پول، ز م؟یستین

 نیتناقضات ا یاز شجره ممنوعه موجب شود چشمتان به رو دنیاما اگر چش چیکه ه دیادامه ده یو به خودسانسور دیکن شهیپ

 روش ها با شما مقابله خواهد شد.  نیبا سخت تر دیکن شهیپ یباز شود و انتقاد و نافرمان نیبهشت دروغ
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و  طیشرا نیتازه در بهتر نیو ا دیدردناک تان از آن حداقل پنج سال طول خواهد کش ییه ورود شما به فرقه تا مقطع جدانقط از

 دیشده باش دیمق یفرقه ا یازدواج ها قیمثالً از طر یمختلف یچند سال در فرقه به روش ها نیا یاست. اگر در ط یعاد تیوضع

 یاز فرقه ها م ییبه فکر جدا یوارتر، دردناک تر و خطرناک تر خواهد بود و لذا کمتر کسدش اتببه مر یجدا شدنتان از فرقه، امر

 افتد...

 پول افراد  اتالف

از اعتقاد  یبا بهره بردار ایکنند و  یسوء استفاده م یمجان یحت ایکار ارزان  یروین کیها عالوه بر آن که از شما به عنوان  فرقه

 یم رونیاز چنگ تان ب زیشما را ن ینقد هیپول و سرما یکنند به راحت یم فیتعر یاجتماع یگاهیخود جا یهواداران شان، برا

 آورند... 

ندارند اما به  یکه ثروت آن چنان یکسان یحت ایجهت افراد ثروتمند  نیپول اند و به هم ازمندیخود ن یبقا یفرقه ها برا اساساً

 یا ژهیو گاهیفرقه جذب کنند از جا یرا برا یانند منابع قابل مالحظه اتو یم یمهم یاجتماع یها تیسبب قرار داشتن در موقع

 در فرقه برخوردارند.

  یاجتماع یها تیمحدود جادیا

 یها تیاز محدود یاریآورند موجب بروز بس یبه وجود م شانیاعضا یرا برا ییها تیها عالوه بر آن که خودشان محدود فرقه

که  یگردند. کسان یم زیکه از فرقه ها جدا شده اند ن یکسان یخود و حت یاعضا یبرا یتیو امن یاسیس ینهادها یاز سو یاجتماع

و  یاسیس یها تیفعال یرا برا یمطمئن و بهنجار ی ندهیتوانند آ یم یبه سخت ارندد یشانیفرقه را در پ کی تیمُهر عضو

 .ندینما ینیب شیخود پ یاجتماع

 تیشود که محدود یامر موجب م نیشده اند و هم ستهینگر یتیروز مشکالت امنب یظرف بالقوه برا کیفرقه ها به عنوان  به

خود ساخته  یها تیمحدود دیفرقه هم با یاعضا ن،ی. بنابراردیهستند قرار گ ایکه در فرقه ها بوده  یافراد یرو شیپ یادیز یها

 محروم بمانند... یدایتا حد ز زین یاجتماع یعموم یها یآزاد ازرا تحمل کنند و هم  یدرون فرقه ا ی

 به افراد  یروان یها بیآس جادیا

تا سر حد جنون شما ادامه  یحت ایبر شما وارد آورد و  یجد یروان یها بیآس یتواند به راحت یدر فرقه ها در درازمدت م تیعضو

 .ابدی

خود، به سبب اتالف سال ها  یمانیسابق فرقه ها غالباً از پش یاعضا": دیگو یما م انیدر کتاب فرقه ها در م نگریس خانم

در خصوص  یعنیشود،  یدر آنان م احساس شرم و گناه یامر موجب بروز نوع نیو هم ندیگو یعمرشان در فرقه، سخن م

که به خاطر  ییکه انجام داده اند و دروغ ها ییکنند. در مورد کارها یم شرمو دوستان شان احساس  نیرفتارشان با اقوام، والد
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را ممکن است تا مدت ها پس از خروج از فرقه به  یشرمندگ نیها شرمسارند و بار ا نیا یگفته اند؛ بابت همه  گرانیفرقه به د

 دوش بکشند.

 ای دیترس شد یمجزا یحمالت به صورت دوره ها نیرا تجربه کرده اند. ا حمالت هول و هراسفرقه ها  یاز اعضا یاریبس

 یته یو تجربه  جهیاحساس سرگ نه،یس هیدرد در ناح ،یاحساس خفگ ق،یلب، تعر: کوبش قلیاز قب یو عالئم گرید یها یناراحت

 کند... یخود، بروز م تیشدن از شخص

 لیتما زیآن که اگر گروه به اعمال خشونت ن ژهیاست که ممکن است مدت ها طول بکشد. به و داریپا ی، ترساز فرقه ترس

دارند که سرسپردگان فرقه به  میکنند و افراد جدا شده ب یم دیفرقه تهد یاعضا ایاز جداشدگان را رهبر  یاریداشته باشد. بس

 خانواده شان صدمه بزنند. یاعضا

است که ترک فرقه را منجر به  یفرقه ا یدهایاست، متأثر از تهد یدرون یکه ترس «یهراس شتنیخو» ای شتنیاز خو ترس

 داند... یزمان حضور در فرقه م یها یرشدگیتحق ترس را در نیا ی شهیر نگریانگارند. س یو نزول خود م یبدبخت

مانده از فرقه، فقدان حافظه  یحاد، زبان باق ریغ یارادگ یب ،یادراک یها ییدرک جهان خارج، نارسا فقدان

و مشکالت مربوط به ازدواج و  ییتنها ،یو اجتماع یروابط فرد دنیصدمه د افته،ی رییتغ یو حافظه 

از جمله  ییجو بیتنفر و ع کردیعوارض معروف به تنگ بلور و رو ،یو بدگمان یاعتماد یمشکالت ب ،ییزناشو

 در فرقه است. تیاز عضو یناش یروان یها بیآس

 یاست که آن ها پس از جدا شدن از فرقه احساس م یگذارند به گونه ا یخود م یکه فرقه ها بر روان اعضا یمخرب راتیتأث

از آن  شیهمگان است تا پ یبرا یبر ذهن و روان افراد؛ زنگ خطر یفرقه ا میقدرتمند تعال راتیکنند، گروگان فرقه بوده اند... تأث

 انجام دهند... یا رانهیشگیاقدامات روشنگرانه و پ شوندگروه ها گرفتار  نیکه در دام ا

 ایبه سندرم استکهلم شوند که نمونه آن در موضوع مربوط  یم انیبا خود و اطراف ییسابق فرقه ها، بعضاً دچار تنش ها یاعضا

و  یابراز همدرد ریبا گروگان گ یسندرم، فرد گروگان گرفته شده، پس از مدت نیمشاهده شده است. در ا یریسندرم گروگانگ

 اندازد... یاو خود را به خطر م دنید بیاز آس یریجلوگ یبرا یکرده و حت ییهمنوا

است، و  یا رفرقهیغ یگریو د یفرقه ا یکیو متناقض وجود دارد که  ناسازگار یمتفاوت و تا حدود یکه دو نظام اعتقاد یهنگام

 یگم گشتگآن ها ممکن است  انیپردازند، تعارض م یفرقه به رقابت م کیدر ذهن عضو سابق  افتنی یبرتر یدو برا نیا

 وهیکه ش نیبار آورد و ارا به  حیو ناصح حیصح یدرباره  یو سردرگم یفیبالتکل ستامر، خود، ممکن ا نیرا موجب شود. ا یروان

 کدام است... طیرفتار با توجه به مجموعه شرا یمناسب و مسئوالنه  ی



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

06 
 

 

 طیدر شرا دیها را فقط با بیآس نیکند... که ا یم جابیرا ا در رفتار و پندار یدوگانگ ینوع ینظام و تفکر فرقه ا تیماه

ورود پژوهشگر به قصد مطالعه و  رایدشوار است، ز یخود امر یفرقه به طور نامحسوس مورد مطالعه قرار داد که به نوبه  یطیمح

و مشابه  دیسازمان وارد نما نیخود را در ا یلیالح فیاگر محقق بتواند با لطا یحت ایندارد،  کانام ایها در فرقه  بیآس نیا یبررس

گاه به  چیفرقه ه یور است. اعضامتص زیاو ن یفرقه برا یو عمل کند خطر گرفتار شدن در نظام اعتقاد شدیندیفرقه ب یاعضا

کردن  ینقش باز ینوع یرونیفرد ب کیرفتار و گفتار آن ها نزد  یهمه  نیاعتماد نخواهند کرد و بنابرا دیآ یم رونیکه از ب یکس

 است. یو رازپوش

بلند مدت از شما  تان را در یفرد تیو تحت فشار قرار دادن شما، هو ییتمسخر، ارعاب، مغزشو ر،یتوانند با تحق یها م فرقه

در اعماق وجودتان  شهیکه ر یاعتقاد ی نهیشیپ کیتوانند شما را از  یم یفرقه ا میکنند. تعال یو شما را از خودتان ته رندیبگ

 کند. دیتهد یدارد جدا نموده و روان تان را به طور قابل توجه

 جامعه ی: خطرات فرقه براب 

 یاجتماع تیهو یریمانع شکل گ ،یفرقه ا یجمع تیهو کی لیکه فرقه ها با تشک جامعه آنجاست یخطر فرقه برا نیتر یا هیپا

 زیجامعه ن یِتیها انسجام هو تیبا خُرد شدن هو ردیگ یشکل م یجمع تیهو یگردند و از آنجا که جامعه، اساساً بر مبنا یواحد م

 وسته،یکل به هم پ کیدر  ز،یتفاوت و تما نیع گروه ها که در ری. فرقه ها بر خالف ساردیگ یقرار م یعمالً در معرض فروپاش

 زیکنند بلکه در کل ساختار اجتماع ن یو جدا م یاجتماع منزو یدهند، نه تنها خود را از بدنه  یم لیاجتماع را تشک یساختار کل

 د.نرسان ینظام اجتماع یِبه ساختار کل یبیآسکه  ستین یفرقه ها از نوع زیآورند. تفاوت و تما یخلل وارد م

 نخبگان جامعه و استخدام استعداد آن ها به نفع فرقه جذب

 نیآن ها به نفع خود، جامعه را از ا یجامعه و استخدام استعدادها یگرفتن نخبگان و قشر نخبه  اریها با جذب و در اخت فرقه

 به –خود  اجتماعی ضد غالباً –نخبگان را درجهت منافع و اهداف  یها ییکنند و همه توانا یآن محروم م یاستعداد و دستاوردها

شما را متحول  یکنند که زندگ یجذاب و خصوصاً جوان پسند، شما را متقاعد م یاز شعارها فاده. فرقه ها با استردیگ می کار

 شد. دیرها خواه یشگیکسالت و تکرار هم نیخواهند کرد و از ا

 یتیو امن یاجتماع یاخالل ها جادیا یبالقوه  تیظرف

شده اند  یتلق یو بر هم زدن نظم اجتماع یاجتماع ینا امن جادیا یحکومت ها جزء خطرات بالقوه برا یاره در همه ها همو فرقه

از چند ده نفر تا  یبا هواداران یاست هرگاه گروه یهیشده است. بد ستهیبه آن ها نگر یتیامن یمسأله  کی دیرو به د نیو از هم

 بزنند یگروه شان دست به هر کار یآرمان ها یآن حاضرند برا یاغلب اعضاباشد که  وجود داشته ینفر در جامعه ا ونیلیچند م

 فرقه ها بروز کند. نیاز هم یکیاز دل  ازیتمام ع یرود که آشوب و اغتشاش یآن م میهر لحظه ب
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 نقطه کوچک کیدر  یو اجتماع یفکر ،یداشتن منابع مال نگاه

 اناً احی و –شوند. وجود نذورات  یم یو اجتماع یو فکر ینون تجمع منابع مالکا ،یو معنو یمذهب تیها خصوصاً با ماه فرقه

شوند  یفرقه ها م نیکه جذب ا یگروه نخبگان گرید یکند. از سو یسران فرقه ها م بیرا نص یثروت سرشار لسی –موقوفات 

آن که به اقتصاد کشور،  یرقه ها به جامسدود شده در ف یها هیفرقه را بر عهده دارند. سرما میتعال یو معرف غاتیتبل تیمسئول

شود  یم یامالک دیصرف خر ایشود و  یخارج از کشور سپرده م یدر بانک ها ایگردد، غالباً  یشود و موجب رونق اقتصاد قیتزر

 بیصرفاً ج انیم نیبرند. در ا یثروت سرشار نم نیاز ا ینفع نیکمتر زیخود فرقه ن یاعضا یکه به نام رهبر فرقه است و حت

 شهرهای خصوصاً –فرقه ها  یاز اعضا یاریکه بس نیشود. با ا یکالن، پر م یپول ها نیرهبران فرقه ها و فرزندان شان از ا

کنند و از  یم یگاز رفاه و تنعم زند ییجامعه اند اما رهبران فرقه ها اغلب در سطح باال نییطبقات متوسط و پا انمی از –کوچک 

 برند. یشود لذت م یم ختهیو متوسط به خرانه آن ها ر فیضع دانیمر نیکه ذره ذره توسط هم یپول

 کانون خانواده تزلزل

آورد. فرقه  یبه وجود م یتفرقه اعتقادو  ینیبدب ینوع زیخانواده ها ن یاعضا نیب یحت ،یجعل یاعتقاد یها یها با خط کش فرقه

 .زندیانگ یشان برم یدئولوژیمنطبق بر ا یتفکرات افراطبا استفاده از  شان،یخود را بر ضد خانواده ها یاعضا نیها همچن

نفر از  کیکه  یشان در حال نیبه والد یاز عضوشدگان جوان با وادار کردن آنان به گفتن دروغ عمد یاسیفرقه س کیمثال،  یبرا

و  شانیاز خانواده هاجدا کردن اعضا  یبراکار هم  نیآورد. ا یبه عمل م شینشست آزما یمسئوالن هنگام تماس کنار آن ها م

 .رفتیپذ یصورت م فرقه یرمنطقیآنان به اطاعت از دستورات غ میتعلهم به منظور 

گذشته خود با  یخود را به بازخوان یشوند که اعضا یشناخته م یژگیو نیبه طور خاص با ا ،ییو خود ارتقا یروان شناس یها فرقه

 دهند که اصالً به آنان اعتماد نکنند.  یم شان نیاز والد یطانیش یریتصودارند و خصوصاً به آنان  یوا م گرید یدید

از  متیکرده و به هر ق یتلق طانیش را مانند کیاقوام درجه  یها، حت یرونیدهند تا ب یم میخود را تعل یاعضا یمذهب یها فرقه

 باشند... زانیآن ها گر

 ها  هیاز کتاب در قلمرو سا برگرفته

 ینیشاه حس هیو سم ی: احسان احمدنوشته

 098 یال 091:  یها صفحه

 انی: عاطفه نادعلمیو تنظ انتخاب
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 یو هفت سال انتظار و یو اندوه س ییبابا یبا آقا دارید

 

     ۰633مهر  ۰ -نجات مرکز البرز  انجمن

 یها شجاعت و رنج ،یفداکار ادآوری ییروزها نیو سالروز آن در چن ۰633سال  وریشهر کمیو  یدر س یلیجنگ تحم آغاز

تجاوز و به اسارت  نیاز ا یرجو یفرقه  یهمانند اسارت مدافعان وطن، شده و تلخ تر از آن سوء استفاده و فرصت طلب یاریبس

 یبعث را به اسارت در اردوگاه ها میرژ یآزاده ها اسارت در زندان ها تیروا بهکه  یرانیبوده، اس یجنگ رانیمطلق اس دنیکش

 دادند.  یم حینما ترج رانیمزدور و ا یرجو

و هفت  یجنگ است از س نیاز ا یرجو یجنگ و فرصت طلب انیچشم انتظار و قربان یخانواده ها گریکه از د ییفرهاد بابا یآقا

به آن ها نداده  یگونه ارتباط چیه یاجازه  یسال ها که رجو نیو رنج مادر در ا یرجو یدر فرقه  ریبرادر اس یسال انتظار و دور

در حق  یفرقه رجو انتیها و خ تیشده، بازگو و با حضور در دفتر انجمن استان البرز جنا وادهدوه مادر و خانو باعث غم و ان

 نمود. یادآوری گریو مادران مقدس را بار د یرانیا یخانواده ها
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 یهابوده که در همان روزها و ماه  یلیهشت سال جنگ تحم رانیفرزند عباس از جمله اس ییبابا موریدوم ت ستوان

به  یبعث یشود و بعد از اسارت در اردوگاه ها یبعث عراق م میرژ ریاس هنیتجاوزعراق به وطن، در دفاع از مرز و بوم م ییابتدا

 ینیو ع یذهن ریاسبه  ینیع ریاس کیاسبق عراق بوده منتقل و از  کتاتورید ستو هم د مانیکه هم پ یفرقه رجو یقرارگاه ها

 افتد.  یم یرجو یچاه ها اهیس مییبهتر است بگو ایاز چاله به چاه  ناخواسته یمبدل و به عبارت

 تیوضع نیآخر ریگیفرزند همواره پ دارید دیاست و به ام اتیح دیکه در ق یگرفتار در چنگال فرقه رجو ریاس نیگرانقدر ا مادر

و  سیسازمان ملل در ژنو سوئ یقر مرکزمستمر به م منوچهرو  فرهاد فرزندانش گریباشد، همراه با د یو چشم انتظار او م موریت

 بیصل یالملل نیب تهیپناهندگان، کم یعال یایساریکم نیمسئول ،یعراق و آلبان ران،یا یکشورها للدفاتر و مقامات سازمان م گرید

از  امچکدیارسال نموده اما ه یکیو پست الکترون یو به صورت پست میدست نوشته تنط یالملل نیب یحقوق بشر یسرخ و نهادها

قرار داده اند. به  یو انتظار طوالن یفیرا در بالتکل یمادر پاسخ نداده و و نیبه ا یبه اصطالح حقوق بشر یمقامات و نهادها نیا

از  شتریب یهستند که حت فراموش شده انیقربانهمان  زیعز هنیمادران چشم انتظار م گریمادر و د نیتوان گفت ا یم یراست

 نیب یحقوق بشر یو نهاد ها للسازمان م نیبسته مسئول یو گوش ها یاز طرف زیباشند. رنج انتظارِ عز یفرقه در رنج م رانیاس

 داده است.  قرارو فرقه منحوس  یرجو یها تیجنا انیآن ها را از جمله قربان گر،یاز طرف د یالملل

کل سازمان  ریو دب یحقوق بشر یبه نهادها ییمادر و خانواده بابا یالزم و رساندن مجدد صدا یها یریگیانجمن نجات با پ دفتر

 یرا به آغوش بکشند. برا شیآن ها آرزو نمود هرچه زودتر فرزند خو یو برا یگوترش، با خانواده فوق همدرد ویآنتون یملل آقا

ا اخذ در زمان جنگ ب ،یاش در کشور آلبان یکنون دهیو سازمان ازهم پاش یداده شد که چگونه شخص رجو حیتوض ییبابا یآقا

طبق اسناد  کتاتورعراقیها دالر از د ونیلیم افتیو در رانیا هیجنگ عل یحام ینفت و فروش آن به کشورها یبشکه ها ازیامت

و  یجاسوس یبه ازا ،یلیسال جنگ تحم شتدولت اسبق عراق در زمان ه تیموجود و کشف شده از سازمان امن ییویدیو

نمودند و در زمان اسارت رزمنده  یم یخوش خدمت یرانیا یرزمنده ها یها میسیصدام و شنود ب میبه استخبارات رژ ینیخبرچ

 کرد.  یرا از آن خود م یانسان یرویاسرا و ن افتیدر ازِ یامت یرانیا یها

گفتند شما زنده بودن و  یکردند و به آن ها م یبرخوردها را م نیدتریشد یجنگ رانیبا اس یرجو یدارم در مناسبات فرقه ا ادی به

صدام همه شما را زنده به  میگرفت ینم لیصدام تحو یرا از زندان ها رانیو اگر ما شما اس دیبرادر مسعود هست ونیانتان را مدج

مخوف خود  التیمطلق را در تشک دیآپارتا کیفرقه قرار داده و  یافراد را سرکوب و بدهکار رهبر وهیش نیکرد و به ا یگور م

خورده ها مانند  بیفر گریچه د یجنگ رانیهمه افراد چه اس دیرس ینم رونیکس به ب چیه یاکه صد نیکردند و از ا یم ادهیپ

 .میبود محاک طیشرا رفتنیدر خفقان حبس و محکوم به اطاعت و پذ نجانبیا

 مادران با آن ها دارینجات تمام افراد گرفتار و د یآرزو با

 ژنیب 
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 یاسد حاج عباس یانجمن نجات خوزستان از آقا یاعضا ادتیع

 

     ۰633مهر  6 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 شانیدر منزل ا یحاج عباس اسد یانجمن نجات شعبه خوزستان با توجه به کسالت آقا یاعضا وریشهر ۷8سه شنبه مورخه  روز

ر براد کیاست و  یگرفتار فرقه رجو رانیاز اس یاسد لیاسماع برادر یحاج عباس اسدکردند.  ادتیع یحاضر و از و

 شد. یرجو یطلبخشونت  یدر اشرف قربان یاسد میابراهبه نام  گرشید

جدا شده را  یو اعضا یآلبان تیاز وضع یاخبار ،یاسد یآقا یبرا یو تندرست یسالمت یو آرزو یانجمن ضمن احوالپرس یاعضا 

فرقه "وقفه آن ها گفتند:  یب یها یجدا شده و افشاگر یبر نقش فعال اعضا دیانجمن با تأک یرساندند. اعضا شانیبه اطالع ا

اتحاد و  لیاز آن است که به دل یشود حاک یها منتشرم تیکه در سا یی. خبرهااستگرفتار آمده  یبیعج یدر سردرگم یرجو
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سرکردگان  ،یفرقه رجو یضد انسان یاز عملکردها اتیو طرح شکا ایساریجامعه جدا شده ها و مراجعه مکرر آن ها به کم یهمدل

 یاعضا روزانه ادامه دارد و تقالها ییداجدا شدگان تن داده اند. موج ج یدر قبال خواسته ها ینیعقب نش کیبه فرقه  نیا

نگرفته است. به هر حال چشم انداز  یها پاسخ ییاز روند جدا یریجلوگ یسرکردگان فرقه هم برا گریو د یرجو میمذبوحانه مر

 "ست.فرقه ا نیتحت اسارت ا یمقابل اعضا یروشن اریبس

که هنوز  یطیمن از ابتدا و در شرا"گفت:  یاز و ادتیانجمن به منظور ع یدر پاسخ ضمن تشکر از حضور اعضا یاسد یآقا

 نهیکه خودشان زم یهستند، در حال یگروه ضد بشر کیها  نیفرقه نداشتم از آن ها به شدت متنفر بودم. ا نیاز ا یشناخت درست

 کیکه هنوز در اسارت فرقه است  لیبه نام اسماع گرمیرا به وجود آوردند، به نام برادر ددر اشرف  میکشته شدن برادرم ابراه

 شانیها تیدر سا میکه امکان سوء استفاده از خون برادرم را به آن ها نداد نیا لیمن و خانواده ام صرفاً به دل هیفحش نامه عل

همه روشن شده  یشان برا فیکث تیها ماه نی. امیشناخت یرا م کار خودشان است چون برادرمان میدیمنتشرکردند. البته؛ ما فهم

  ".مییآ یو هرگز کوتاه نم میکن یم رتالشیاس یاعضا یتمام یآزاد یندارند. ما همچون گذشته برا یگریراه د یو جز نابود

رادرشان از بند فرقه ب ییرها نیو همچن یسالمت شانیا یبرا ،یاسد یآقا یانسان تیانجمن ضمن تشکر از احساس مسئول یاعضا

 را آرزو کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونه پرنده پرواز را فراموش کرد؟
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 تف کند؟!! رشیمادر پ یچگونه فرزند را مجبور کردند که به رو

 

 ۰633 مهر ۷ – ییرها وندیپ

خود را  زانیآمدند تا فرزندان و عز یاشرف م یرا که خانواده ها اطراف نرده ها یامیا میدار ادیبه  همه

 نیب یعاطفه چقدر نسبت به  یکنم تا روشن شود که رجو انیرا بتلخ  یخواهم خاطره ا ی. منندیبب

 داشت.  سمیساد خودش و خانواده ها یروهاین

آمدند مثالً از استان فارس همه  یشدند و به اتفاق هم به درب اشرف م یشهر با هم جمع م ایهر استان  یخانواده ها امیا آن

خواهم بازگو کنم مربوط است به  یخاطره که من م نیآمدند... حال ا یا هم مدر اشرف داشتند ب لیکه فرزند و فام ییخانواده ها

 به اشرف آمده بودند... مانشاهکه از کر یپیاک ایخانواده ها 

غرش  پوریبه آن ش یزدند )که رجو آماده باش پوریکرمانشاه به اشرف آمده بودند داخل قرارگاه ش یخانواده ها پیاک یوقت

 میرژ یروهایها ن نیهم"گفتند:  یخانواده ها آماده شوند چون م نیسنگ باران ا یبرا دیدادند که افراد با نام نهاد( و دستور ریش

 یروهایبه ن ندیایب نیکه به کمک مجاهد نیا یرا بکشند و به جا نیکمک کردند تا در فروغ، مجاهد میرژ یروهایبه ن ایبودند 

 "کمک کردند!! میرژ

 ( خود...!!!در مقابل خانواده  ریغرش ش) 

 یاز کرمانشاه آمده اند و زبان کرمانشاه رزنیو پ رمردیپ یکه تعداد میدیدر ضلع غرب اشرف د م،یهمه رفت ی!!! وقتمیبگذر

اشرف  یرفت و داشت به نرده ها ی( با عصا راه مامرزدشیفوت کرده )خدا ب دمیکه بعداً شن یرزنیکردند. پ یدرخواست مالقات م
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علت آزارش ندهند( پسرم است  نی)از آوردن اسمش معذورم تا به ا یفالن زمیعز یها چهب"و گفت:  کیشد، آمد نزد یم کینزد

 یدعا برا یاو کل "را ندارم. نجایو توان برگشت به ا رمیم یمن دارم م دینیب یچون م نمیبار او را بب نیآخر یتا برا دیبزن شیصدا

 ایحرف بزند و  چارهیزن ب رهیپ نیکرد با ا یجرأت م یاما ک ندیرا ببکرد که خواسته اش مستجاب شود بلکه پسرش  ینفرات م

 است. رانیاطالعات ا ریزن وز رهیپ نیکرده بود که انگار ا یینفرات را مغزشو یطور یجوابش را بدهد؟ چون رجو

باال آمد و به  زیخاکراز پشت  دیچیپ یکه به شدت ناراحت بود و مثل مار به خودش م یدر حال رزنیپ نیپسرِ ا میدیدفعه د کی

بپرسد اما در کمال  یکند و حال یخواهد به مادر سالم یصبرش به سرآمده و م گرید میکرد ی. همه ما فکر مدیمادر دو یسو

هم به مادرش به زبان  راهیطرف پسر باز کرد پسر آن را تف باران کرد و چند بد و ب بهمادر دستانش را  یوقت میدید یناباور

مغزش سوت  دید یم ینشست. آن صحنه دلخراش را هر انسان نیزم یمادر درمانده رو ز،یبرگشت پشت خاکرخودشان گفت و 

!!. همه مان ردیقرار بگ دهیگونه مورد تف باران فرزند خودش که سال ها او را ند نیکرده که ا یچه گناه رزنیپ نیکه ا دیکش یم

آن فرد داد زد و خطاب به فرماندهان آنجا  انیم نیفرما شده بود. در اهمه نفرات حکم نیو سکوت ب میکار شوکه شده بود نیاز ا

باهاش  چهکه  دیدید دیدست از سرم بردار گرید"هم حضور داشت گفت:  ییو مژگان پارسا ستادندیا یجا م کیکه طبق معمول 

 "بروم آن طرف نرده ها خفه اش کنم؟! دییگو یم ایکردم؟! آ

و اعتراض نسبت به فرقه  تیعصبان ظ،یشده بود و از غ یتحت فشار قرار گرفته که روان یبه قدر چارهیب نیا میدیفهم یهمه ما م 

 کار را کرده بود... نیا

 

  در اشرف نیمجاهد های خانواده
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نشست از آن فرد که به  نیشروع شد مسئولدوباره  «یجار اتیعمل»روزانه موسوم به  ییمغزشو یبعد که نشست ها یروزها 

 دیگفتند هر مجاهد با یکرده و م ادیبا خانواده است  ینفر که شاخص مرزبند کیتف انداخته بود به عنوان  رشیمادر پ یرو

را فتح  کرد، انگار که قلعه الموت یکند!! که فالن یخود و آنان مرزبند نیگونه ب نباشد و آ نیمزدوران هم نیموضعش در مقابل ا

او را  یعنیزد  یکار نینسبت به فرقه بود که دست به چن تیو عصبان نیک ظ،یاو از غ میدانست یکه همه ما م یکرده بود درصورت

 نیدست از سرش بردارند!!. ا گریبکشد تا د یکند و حت نرا تف بارا رشیآن چنان تحت فشار قرار داده بودند که حاضر بود مادر پ

 یرونیفرد ب یفرقه سال ها حضور داشته باشد و فکر کنم برا نیا التیتواند درک کند که داخل تشک یم یرا تنها کس تیوضع

 حالت مشکل است. نیدرک ا

 یبه او گفت: زه دیبرساند!!. با یخواهد به آزاد یرا م رانیاست که ادعا دارد با ارتش سالمندانش مردم ا یهمان رجو نیبله ا 

را تف  رشانیکه حاضرند مادر پ یرسان یحد از جنون م نیتو نفرات خودت را به ا مان،یو ا نید یپست فطرت ب یباطل! ا الیخ

در مورد  رانیا خی!! بماند که تار؟؟یآن چنان بکارانهیفر یغلط کردن ها و ادعاها نیرا چه به ا توبکشند. حاال  یباران کنند و حت

 قضاوت کند و خواهد کرد. یرجو یها تیجنا نیا

  آلبانی – راناتی – یرجو یمود ستوده )نام مستعار( جدا شده از فرقه مح: نوشته
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 یفرقه رجو ریاس یاشک خون دیدرگذشت مادر مج

 

     ۰633مهر  3 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

اشک  دیمج یمادر گرام یملک ل هیخانم سر 6۱/۱3/۰633که روز پنج شنبه  میتأسف و تأثر باخبر شد تینها با

درآورد، در فراق  یبهتر، کشور را ترک نموده و سر از اسارت گاه مسعود رجو یزندگ یو به وعده  ۰633که از سال  ینخو

 وداع نمود. یخود با زندگ یباخته  یفرزندِ هست نیجانسوز ا

هم درد و  یخانواده ها عیو جم انیدوستان و آشنا ی هیمحترم، فرزند دربند او و به کل یخانواده  نیخسران دردناک را به ا نیا ما

 !میکن یآرزو م یو سالمت یبازماندگانش صبر و بردبار یعرض کرده و برا تیوابسته به انجمن نجات تسل

 نمود، پر نور باد! لیبر او تحم یفراق دردناک که باند رجو یجان باخته  نیا مزار

 د شد!ها خواه یها، وبال گردن رجو تیمظلوم نیتوان گفت که ا یضرس قاطع م با

مالقات  کی یبرا یقیکرده و متأسفانه توف یط رشیفرزند اس دنید یعراق را برا یبار راه سخت و طوالن 4 دهیمادر ستمد نیا

سنگ دل،  یفرزندش نموده که باز هم رجو داریاز دست رفته، بارها اقدام به نوشتن نامه به خاطر د یبانو نیبود! ا افتهیساده ن

 نکرده بود! وا یساندرخواست ان نیبه ا یتوجه

را  دیکه فرزندش مج دیمادر مرحوم تحمل فراق را از دست داده و با نیهشدار داده بود که ا یبا انتشار نامه ا شانیدختر ا زین راًیاخ

 !افتادیهم مؤثر ن نیقبل از مرگش مالقات کند که ا

 خلق نیجدا شده از سازمان مجاهد یضااز اع یتعداد -گرفتار  یاز خانواده ها یجمع  -از مادران هم درد  یگروه
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 یو سرنوشت فرقه رجو یلیجنگ تحم

 

     ۰633مهر  3 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 یاز طرف استعمارگران و برخ یندگیصدام )به نما ۰633 وریکه در شهر ی. جنگیلیروزها مصادف است با سالگرد جنگ تحم نیا

 یلیکرد. قطعاً جنگ تحم لی( بر کشور ما تحم3۲در سال  رانیمردم ا یانقالب نوپا یبودمرتجع منطقه به منظور نا یاز کشورها

 رانیو حافظه مردم ا خیتار نهیدر س یاسیس یصحنه ها نهیو چه در زم یدانیعرصه م نهیزمبا تمام حوادث و اتفاقات آن، چه در 

از مدرسه ها به  یلیگرفت، صدها کودک در خ یربانکه هزار تن از مردم ما اعم از بزرگ و کوچک را ق یثبت شده است. جنگ

 یکشورمان را نابود کرد. جنگ ییربنایز ساتیساز تأ یلیشدند و خ دهیبه خاک و خون کش یاسکاد عراق یخاطر اصابت موشک ها

کل کشور به انقالب نو پا،  یعالوه بر نابود دیمرز و بوم نبود شا نیمردم به خصوص جوانان ا یکه اگر رشادت ها و جوانمرد

 شد. یبرده م غمایشد واموال آن به  یصدها تکه م ایآمد و  یدرم گانهیاشغال ب

به  نیمتجاوز یها استیهمسو با س یعوامل داخل انتیخکه وجود داشت  یگریموضوع دردناکتر د یلیدر دوران جنگ تحم اما

 یم یستادگیهم ا یخائن داخل یگروها یخنجرها در مقابل زخم ستیبا یمردم ما عالوه بر دفع حمله متجاوزم یعنی کشور بود

آنجا بود که از  یرجو انتیاوج خضد خلق از همه پر رنگ تر بود.  نِیدنقش فرقه مجاه ،یداخل نیخائن نیکردند. در ب

سوء استفاده نمود و با انجام حمالت کور  ،یرونیدفع متجاوز ب یبر رو یمردم یروهایتمرکز ن تیموقع

دانست اقدامات  یکه م نیبزرگتر او ا انتیخود برسد. خ النهیبه اهداف رذخواست  یم یستیترور

به آغوش  اریبا رفتن تمام ع تیشود اما در نها یبه نفع دشمن متجاوز تمام م رانیاش در ا یستیترور

 عمالً یلیدر طول دوران جنگ تحم یرجو .را اثبات کرد نیدر عراق عمالً ا شیروهایدشمن متجاوز و با استقرار ن
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از مدافعان وطن رابه  یادیز عدادکور کرد و ت یحمله نظام رانیا یبه مرزها یو دوشادوش سربازان بعث دیلباس دشمن را پوش

فروخت، به موشک  یدر مرز را به طرق مختلف کسب و به فرماندهان ارتش بعث م یرانیا یروهاین تیکشتن داد، اطالعات موقع

 شتریفرو رفت تا اوالً هر چه ب انتیتا مرفق در خ یداد. رجو یر در داخل کشور گرا مت قیاصابت دق یبرا یاسکاد عراق یها

. ردیاو زدند انتقام بگ نهیکه دست رد به س نیبه خاطر ا رانیهم از مردم ا گریرا به صدام متجاوز اثبات کند و از طرف د شارادت

 یو کودن ینینشان از کوته ب نیکه ا ندیبنش رانیقدرت اتواند بر سر  یکرد که م یصدام فکر م تیمست و مغرور از حما یرجو

 .دیخواهد رس یبه گندم ر قیطر نیکرد از ا یبود که فکر م یرجو

 

را  تکارانیو جنا نیخائن دیکند چهره پل یفکرش را نم یو آن طور که کس نیبنازم به دست روزگار که باالخره در زمان مع اما

 یمزدور انت،یسال ها خ جهینت یفرقه رجو یساند. بدون شک سرنوشت فالکت بار کنونر یم یفالکت بار تیبرمال و به وضع

دل بستن  ،یفرقه در آلبان نیمزورانه سران ا یاست. قطعاً دست و پا زدن ها رانیا رگناهان د یخون ب ختنیو ر گانگانیب یبرا

 دهد. رییفرقه را تغ نیت رو به اضمحالل اتواند سرنوش یمرتجع عرب منطقه نم وخیو ش کایجنگ طلب در آمر یبه جناح ها

 دهدار دیحم
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 تبریک و شادباش به آقای صادق خاوری

 

     ۰633مهر  3 - النینجات مرکز گ انجمن

 است انیدر جر یرجو یایو دلچسب به دور از ماف نیریش یزندگ

اشتغالِ بهتر، از خانه خود  ییکذا و نیدروغ یبا وعده  یشخص آدم فروش مرتبط با فرقه رجو کیبه واسطه  یصادق خاور 

 ۰۷و بفهمد  دیایراست روانه اسارتگاه اشرف شد و تا به خود ب کیدر کار باشد  یآنکه بفهمد، بداند و انتخاب یشد. ب هیروانه ترک

ار از مهلکه و فر ییمتعاقب جدا شانیا به بطالت گذراند. یستیجماعت ترور کیاز خانواده در  راش را به دو یسال از عمر و جوان

به  زیروز خاطره انگ کیدر  النیدر دفتر انجمن نجات گ ۰63۱ماه  ید ۷۷ خیدشمن بدون اتالف وقت به وطن بازگشت و در تار

به  یزیبرانگ نیتحس تیصادق از آن پس، گذشته متضرر خود را با درا آقا .دیگرد لیخانواده دردمند و چشم انتظارش تحو

 یرا آغاز کرد و در پ یدیجد یزندگ زیاعجاب انگ یاز آن؛ در کنار خانواده با همت و پشتکار سپرد و با درس گرفتن یفراموش

 نمود. یط یگریپس از د یکیو دلچسبش را  نیریمراحل ش ،یبه خوشبخت یابیدست

 نیریش یها شرفتیاز رشد و پ ،یو حضور یتلفن ایو  یمجاز یدر فضا النیارتباطش با انجمن نجات گ یصادق در ادامه  آقا

پوراحمد شکر خدا توانستم در امر  یآقا": سدینو یم دش،یبار با ارسال چند عکس از محل کار جد نیدارد. ا یگفتن اریبس شیزندگ

 "خوشحال و شادمانم. یلیبابت خ نیکنم  و از ا رهمغازه اجا کیمستقل شوم و  یشگریآرا

 ریو بازگشت سا ییرها یاو؛ برا یها برا نیبهتر یو با آرزو انشیو شادباش به ا کیفرصت استفاده کرده ضمن تبر نیهم از ا من

 کنم. یدعا م گر،ید نیرینو و ش یزندگ کیگرفتن  انیبه وطن و آغوش گرم و پر مهر خانواده و جر یگرفتار فرقه رجو یاسرا
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 من است! یادگاریعکس تنها  نی! ا؟یتا ک ییجدا

 

     ۰633مهر  3 -نجات مرکز سمنان  انجمن

 در منزلشان یفرقه رجو یاز اسرا نسب یرضا مرادبا مادر و خواهر  رداید

منتظر بود؟! چرا  دیبا یتا ک"گفت:  یم یآمد. و یصحنه به درد م نیمادر و خانواده چنان بغض کرده بودند که دل آدم از ا نیا 

 یکار چقدر م نیکند با ا یفکر م ینند. رجوبا ما ارتباط برقرار ک زانمانیدهد عز ینبرده است و اجازه نم تیاز انسان ییبو یرجو

 نیندارند و ا یخوب طیپس شرا دیو جدا شدن نفرات کرد یکه شما از اوضاع در آلبان یبا صحبت بختانه! خوشاوردیتواند دوام ب

است  دهیگرد ها که باعث شکستن دل ما نیآه و نفر نیرا در قلب ما گذاشته ! ا یکار غم بزرگ نیبا ا یکننده است! رجو دواریام

 "رقم نخواهد زد. یرجو یرا برا یروزگار خوش

شده و  یسال است مخف نیچرا که چند ستیچندان نرمال نبوده و ن یرجو طیاالن هم شرا نیتا هم"گفتم:  شانیپاسخ به ا در

 "کند. یل مگونه عم نیارزش داشته باشد ا شیکه فقط منافع و جان خودش برا یگذراند. کس یرا م یجانور گونه ا یزندگ
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که از  ستیادگاریعکس تنها  نیعکس نگاه کرده و دل خودم را آرام نموده ام. ا نیسال ها به ا"گفت:  ینسب م یرضا مراد مادر

 "رضا دارم.

 را بر لبان خانواده خود یکنند و لبخند شاد داینجات پ یهر چه زودتر افراد بتواند از اسارت رجو میآرزو کرد دارید نیا انیدر پا -

 بنشانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجمهور آلبان سییبه ر ینامه مادران استان مرکز

     6931مهر  61 -انجمن نجات مرکز اراک 

 رییس جمهور کشور آلبانی آقای ایلیرمتا
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 نیمنافق یستیترور یاز واحدها یکیفرمانده « ناصح پور یمرتض»اعترافات 

                    

 ۰633مهر  ۰۷ -نجات مرکز  انجمن

 آوردند. یرحم بار م یها را ب ستیترور

رشد افراد در  انیهم در جر نیست که او شقاوت افراد ا یرحم یشود، مسأله ب یم ستیکه مربوط به پرورش ترور یمسأله ا کی

نسبت به  یتفاوت یدادند نقطه شروعش در رابطه با دل کندن افراد از خانواده خود و ب یکه م ییها زهیسازمان در اثر خطوط و انگ

 آن ها بوده است. 

 شهیگذاشته و هم یآن مجهت حل  یمسأله خانواده انرژ یدر سازمان رو شهیهم یغاتیکار تبل انیخرداد و در جر 6۱از  قبل

گذشتن از  یستیالیمبارزه ضد امپر انیگفتند که قدم اول در جر یکردند؛ مثالً م یم را اصل یالتیمسأله خانواده را فرع و کار تشک

 یرابطه به کار م نیشعر و شعار در ا یسر کیخاطر خلق )انگار خانواده جدا از خلق هستند( و  هاست و آن هم ب لیخانواده و فام

 شد. یبا خانواده قطع م یدادند، خود به خود رابطه معنو یکه به فرد م ییبردند. بعد هم با کارها

و در  دیخواب یم دیبا یرفت آن هم از خستگ یغوطه ور بود و فقط شب ها که به خانه م یالتیکه فرد تمام وقت در کار تشک چرا

 گریکرده است که د یم تیهم با او در انجام فعال ییمخالفت هانبوده است، به خصوص اگر خانواده  یگونه رابطه ا چیعمل ه

 بدتر. 

در ستادها و حفاظت ها  جیرفت، برنامه بس یم تیبه دنبال فعال شتریباال بردن خود هم که شده بود )همان عقده غرور( ب یبرا فرد

و ... همه و همه باعث دور شدن فرد  یجمع به طور دسته ییدر خانه ها دنی(، خوابهیو پخش اعالم یسیشبانه )شعار نو یو کارها

موقع  یب یرفت و آمدها نیکه تنها پسر خانواده بوده بر اثر هم یبوده است؛ مثالً فرد اریبس شیها هشده که نمون یاز خانواده م

که  یگریفرد د ایکنم،  یتوانم زندگ یکه به پدرش بفهماند که بله من تنها هم م دیآ یم رونیکند و از خانه ب یبا پدرش دعوا م

 . گرید ادیز یاست و نمونه ها دهیخواب یبچه ها م زا یکیآمده و هر شب در خانه  رونیکالً از خانواده ب

خانواده ها و  نیگرفته است... چقدر ب یصورت م یو جوساز غاتیبوده است که در کنار تبل یالتیها تماماً در اثر خطوط تشک نیا

که اشک ها سر  ییشدند. چه مادرها یموضوع متالش نیهم یکه برا ییست. چه خانواده هابه وجود آمده ا یریفرزندان درگ
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خود را زده  یافراد پدرها و مادرها ،یالتیبه خاطر کار تشک یکه حت ییکه نشد. تا جا ییها یو چه کتک کار ختندیمسأله ر نیهم

 و سران خط دهنده آن بودند.  نیمنافق نیآن هم یکرده اند و عامل اصل یاند و به زور مجبور به کار

به نفع کار حل شود. گفته شد  دیآمدند و خط دادند که تمام مسائل و مشکالت با ۰63۱خرداد  6۱قبل از  یها یریدرگ انیجر در

و  یماریکنار گذاشته شود، ب یبه دنبال آن برود. مسأله خانواده به طور کل دیکس نبا چیندارد و ه دهیفا گریکه درس خواندن د

 یمثالً به خاطر مسائل خانوادگ ایکرد و  ینم ادهیهم در مورد هر کس که خطوط سازمان را پ عدهمه فرع است... ب گریشکالت دم

وقت قصد  چیبود که افراد ه یهم مارک نیکردند که ا یعنصر مسأله دار را مطرح م ایو  دهیقادر به ادامه کار نبود فوراً برچسب بر

 همراه خود بکشند. نداشتند که آن لقب را به 

مشکالت پدر و مادر و انتظارات آن ها از ما همه و همه قطع  ،ینسبت به خانواده و مسائل خانوادگ یارتباط عاطف بیترت نیا به

 رهیو استفاده از امکانات جا و غ یالتیبه فکر خانواده نبود و اگر هم بود فقط در رابطه با حل کردن مسائل تشک یکس گریشد. د

قابل  شیبرا یول دیشن یو م دید یو ... را م یها را درک کند. مشکالت خانواده؛ وضع بد اقتصاد آنتوانست  ینم گری دبود واال

 برد. یدرک نبود، چرا که تمام فکرش را سازمان ربوده بود و در آن جهت به کار م

 

 میداد یترور آن ها م یافراد خانواده را برا ییشناسا

آمد.  شیخواب پ یمسأله جا نجایآمده بود که در ا شیپ یگانگیب کیهم  لیبر پدر و مادر نسبت به فامخرداد عالوه  یاز س بعد

 یافراد یمسأله بود، آن هم برا کی نجایپناه بردند. در ا لیبه فام یخود خارج شده بودند و طبق خطوط سازمان یافراد از خانه ها

با آن ها داشته  یتوانست ارتباط یتوانستند با هم بسازند. فرد نم یمسلماً نم بودند. خوب یو دهیعق لفمخا لشانیکه خانواده و فام

 لیکه سازمان تحم دنیکش یو سخت ییجا یگرفت. کم کم فرد در اثر ب یاوج م لیبا خانواده و فام تیضد نجایباشد که در ا

خود  لیافراد فام ییدادن شناسا قیبه طر ق؟یشد. به چه طر یم وعشر تیضد جهیآمد. در نت یکرده بود به صورت عقده دار در م

در دل ها  لیمهر و محبت و عالقه نسبت به فام گریشد. د یشروع م نجایجهت ترساندن و کوکتل انداختن به خانه آن ها. از ا
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 لیرد فامدر مو یداشتند ول یتعصبدادند. هنوز افراد نسبت به پدر و مادر  یخوب بودند که امکانات م ییکور شده بود. فقط آن ها

 کور شده بودند. 

شد و استفاده از احساسات بچه ها، افراد  یرابطه م نیکه در ا یاریبس یها یو جوساز غاتیگذشت در اثر تبل یکم کم که م بعد

فرد کم کم آن تعصبات هم که نسبت به پدر  کات،یتحر نی. بعد هم در ادامه آن ضمن همدندید یرا فقط در سازمان م زیهمه چ

کردن و آزار  تیگرفت. ابتدا با اذ یم یجنبه تعرض گریمخالف نظر او بودند او د یو مادر رداد. اگر پد یاشت از دست مو مادر د

حد فقط در اثر شعر و  نیتا ا یرحم یترور کردن. ب یپدر و مادر خود به سازمان برا ییبا دادن شناسا تیرساندن و در نها

 به وجود آمده بود... یسازمان یشعارها

 نیگرفتند و حال با ا ینسبت به پدر و مادر را از افرادِ خود م یمهر و محبت و عاطفه خانوادگ نیکوچکتر نیصورت منافق نیا به

 کردند. یشناختند چطور رفتار م ینسبت به مردم که آن ها را نم ینظام یکه افراد واحد ها دیوضع خود حساب کن

 

احساس  چیاصالً ه د،یبگذران غیشد که زن و بچه هم اگر مانع شما شدند از دم ت یخط داده م یوقت گرید تیوضع نیدنبال ا به

جسد وشکنجه و قتل عام مردم هم بدون  دنیمنفجر کردن محل، به آتش کش گرید یداد، حت یهم به افراد دست نم یانسان

 یاع را به خاک و خون مدف یزدند و مردم ب ی. بچه کوچک را آتش مفتگر یانجام م یو عاطفه ا یناراحت چیاحساس ه

 یشکل نیتر عیبه فج دیو آن ها را با میکن ینم یرحم نیدادند ما به دشمنان کوچکتر یخط م یبود که وقت نیهم ی. برادندیکش

 نبود.  یمسأله ا مانیاصالً برا م،یبه قتل برسان

 گریگونه رفتار کنند، د نیوده اند به اعمر با آن ها ب کیشان از آن هاست و  یافراد نسبت به پدر و مادر خود که هست یوقت

نسبت به افراد  دیگناه بوده است، حال خود حساب کن یو ب ینسبت به مردم عاد نیخود دارد. تازه ا یرفتارمان نسبت به مردم جا

 . میداشت یگناهکار بودند چه حالت ن،یمنافق طالحِو سپاه که در اص تهیو کم جیبس
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چرا که خط  ستیدور از انتظار ن چی( که مشخص شده است هنیمنافق یمهندس اتی)علم هتیآن سه برادر پاسدار کم شکنجه

ما  دهیمخالف عق یبردن احساسات و عواطف نسبت به مردم، نسبت به هر کس که به هر نحو نیبوده است. از ب نیسازمان هم

 اتیآن جنا میتوانست یم یت که به راحتافراد داشته اس یپرور ستیدر ترور یهم نقش مهم و شقاوت یرحم یبعامل  نیباشد. ا

 یپرور ستیکه در اصل فاز ترور یاسیکار هم از همان فاز به اصطالح س نی. برنامه امیدوره از زمان اجرا کن نیهولناک را در ا

 انجامد بوده است. یم ام اتیبه جنا تیکه در نها نیاز ا تیکامل مرکز یشده بود و با آگاه ختهیبوده است ر

 (ی)اوج عواطف انسان رحم صله

کرد مسأله خانواده و احساس  یگرفت و کم کم رشد م یصورت م رکانهیز یلیکه به طور خ نیسازمان منافق یاز برنامه ها یکی

شده است برخورد فرد  یم یستیترور تیمنجر به فعال تاًیکه نها التینسبت به آن ها بوده است. در پروسه رشد فرد در درون تشک

در قبال آن ها در پروسه رشد  تیمهر و محبت نسبت به پدر و مادر و احساس مسئول صورتش بوده است که از آن با خانواده ا

نسبت به پدر و مادر و  یگونه احساس چیفرد اصالً نه تنها ه ،یستیاست که در کار ترور دهیرس یدرجه م نیبه ا تاً یخود نها

اگر پدر و مادر خود  یحت یالتیفرد تشک کیسد که  یدرجه م نید بلکه به اکن یکه در قبال آن ها دارد نم یتیمشکالت و مسئول

کار  نیداده است تا پدر و مادر خودش را ترور کنند. ا یم ییاست به عنوان شناسا دهید یم التیرا جهت مخالف با سازمان و تشک

کمک نکردن به  ردن،گوش به حرف آن ها نک ها، ستادنیشروع شد و با در مقابل پدر ومادر ا یاسیهم از همان فاز به اصطالح س

به  یو معنو یشده است و تا کتک زدن پدر و مادر، وارد کردن هرگونه ضربه روح یشروع م یزندگ یپدر و مادر در مسائل جار

است و  یالتیو رذالت افراد تشک ینشانه اوج پست نی. اافتیجهت ترور آن ها ادامه  ییآن ها از طرق گوناگون تا به دادن شناسا

خود  یالتیاست بزرگ که سازمان در حق پدر و مادر و خانواده افراد تشک یتیخود جنا نیا ست،ین یگذشت بلکوچک و قا زیچ

به طور تا  گرفته یالتیاز اصل قرار دادن کار تشککامالً روشن و آشکار است.  نهیزم نیمرتکب شده است که تمام خطوط در ا

 .یگناه نیو بدون احساس کوچکتر میمستق طوربا خانواده به  یروح مقابله، به خصوص مقابله یکیمکان
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رحم و  یدر درجه اول نسبت به خانواده خود ب دیکامل برخورد کند با یرحم ینسبت به مردم با ب دیکه با ستیترور کیاصل  در

از خانواده  شتریهمان اندازه ب گرفت به یم یباالتر تیداشت و مسئول یدر سازمان حل شدگ شتریبدون احساس شود ... هر کس ب

شده  یشتریانجام داده است به همان اندازه در حق پدر و مادر مرتکب گناه ب یتر عیفج اتیشد. هر کس جنا یدور م دیخود با

خانواده  گرید یزهایاز طرق گوناگون از امکانات و چ شتریگذاشته است ب یم هیسازمان ما یبرا شتریراه هر کس ب نیاست. در ا

ما سازمان شده بود درست است.  یکه خدا مییگو یم یاست که وقت نیهم یکرده است. برا یجهت ضربه به آن ها استفاده م در

 یتیاهم مانیخانواده برا یو نگران یشود و ناراحت یو پوچ م چیآن ه رامونیخانواده و مسائل پ د،یایصورت در ب نیمسأله به ا یوقت

مرگ و  یندارد. حت مانیبرا یتیاهم زیچ چیندارد و خالصه ه یمعن مانیاصالً برا قیهر طر از یکند. زدن ضربه روح ینم دایپ

 تکامل خود پرورانده است. انیاست که سازمان در جر ییرویچهره و ن نیمردن خانواده؛ و ا

 

اصل شد که هر  یتالیمسأله اطاعت تشک گرید ،یستیترور یواحد ها لیو تشک اتیو دست زدن به جنا ۰63۱خرداد  6۱از  بعد

همه از فرمانده خود اطاعت کنند. هر چه او گفت،  دیبا تیشد. مخصوصاً در موقع انجام جنا یکرد کنار گذاشته م یکس اجرا نم

بچه  دیو بگو دیایب یلیهر دل ی. اگر فرمانده رویکن شیاجرا دیکه غلط است باز با یاگر صد در صد مطمئن باش یهمان است. حت

 چیبدون حق ه یالتیاطاعت کور تشک یعنی ؛یکرد یم شیاجرا دیزن و فالن زن را بکش بدون چون و چرا باها را هم آتش ب

 نیمهم بوده است و ا شانیاندازه مسأله برا نیتا ا یعنی! یکار را بکن نیفوراً ا دیاگر گفت خودت را بکش با یحت... یگونه سؤال

 آمد. ین به شمار مدر سازما ستیترور کی صیازخصا یکی یالتیاطاعت تشک

 یمراحل دیشود. با یفرد نظام کیو  دیایتواند ب ینم یطور نیهم یعنصر نظام کیگفت که  یبه ما م یو فرمانده نظام مسئول

و کار  سدیپخش کند، شعار بنو هیاعالم دیایب دیگفت فرد اول با یبشود. م یاتیفرد عمل کیرا بگذراند و در تکامل آن مراحل 

برود  دیو مسلط شد با دیالزمه اش را د یمراحل را گذراند و آموزش ها نیکه ا نیبعد از ا د،بکن ییذایبعد کار ابکند،  یغاتیتبل

 دیکارها را هم با نیو کالً ا یو عاطف یمسائل خانوادگ دیها با نی) البته در کنار ا ردیبگ ادیرا کامل  یو موتورسوار یسوار نیماش

 کیسرقت و ... انجام دهد تا بعد  یعنیو چند کار کوچک  ردیبه دست بگ سلحهمراحل تازه ا نین افرد کنار بگذارد(، بعد از گذراند

 کامل گردد. ستیترور
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دروغ به پدر و  کیدعوا در محل نکرده بودم،  کی یمستمر از من دانش آموز که تا آن موقع حت یالتی... بعد از دو سال کار تشک

 اتیتجرب هیبعد از پشت سر گذاشتن کل یعنیاش در اوج تکامل سازمان  یواقع یبه معنا ستیترور کیمادرم نگفته بودم، از من 

کارم از تکه  تیبرده و در نها نیشده بود و تمام احساسات وعواطف را از ب هیمثل فروش نشر میسازمان، ساختند که قتل نفس برا

 یچه مشخصات ستیترور کی دید دیوردم. اصالً باسر در آ یاحساس نیبدون کوچکتر بدون گناه با بمب رمردیپ کیتکه کردن 

گرفته بودم. بله همه را  نیمنافق یجهنم التیو تشک ازماندارد و بعد آن مشخصات را در من جستجو کرد که تماماً آن ها را از س

در  ستیرورخاص خود به من آموخت و سازمان بود که عامل پرورش ت یها وهیسازمان با ش ،یالتیدو سال کار مستمر تشک یط

 بودن. یو خلق یاسالم و انقالب یلوا ریصورت در آورد. آن هم ز نیرا به ا شیروهایشد و ن عیسطح وس

 (نیمنافق اتیسند معتبر از جنا ۰۱۱به انضمام  3۱دهه  یستیبر حوادث ترور ی)گذر اهیکارنامه ساز کتاب  برگرفته

 بان دهید یکوشش: مؤسسه راهبرد به

 ۷4۷، ۷46، ۷3۱، ۷۲3، ۷8۰ ،6۱3، 6۱8:  یها صفحه

 انی: عاطفه نادعلمیتنظ
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 ماند یم یبه رجو یاهیرو س

 

     ۰633مهر  3 -نجات مرکز سمنان  انجمن

هم حضور  شانیکه برادر ا دارید نیانجام شد. در ا یدارید احمد کاسبانکاسبان پدر  یجانب دفتر انجمن نجات در منزل آقا از

 صحبت شد. یان در فرقه رجوداشتند راجع به اوضاع نابسام

ترسد حتماً  یهر کس مگفته اند  میقدر ترس و واهمه دارد؟! از قد نیخانواده ها ا داریچرا از د یرجو"پدر احمد کاسبان گفتند:  

 نیخواهد ا یم یجاست. او تا ک نیفرقه اش هم لیپاشنه آش یداند چون به درست یخوب م یرا رجو نیو ا در کفش دارد یگیر

 . دیعمل نابخردانه خود را خواهد د نیا یکه سزا ستین ریشود! د یاست که مانع م ها انجام دهد مگر برده گرفتر لیر

 یگرفتن تعهد ها یکارها برا لیقب نیکه به او فکر نکنم. ا ستین یام و روز دهیپسرم را نشن یسال است صدا یو اند یس من

که فرصت  نیاست که اعضا به محض ا نیکند مهم ا یاعمال را دنبال م نیا یاست که رجو انیو سال ستین یدیکار جد یاجبار

پسرم را در آغوش  یکه من روز نیماند به خاطر ا یو فرقه اش م یبر رجو یاهیکنند. رو س یفرقه پشت م نیبه ا ابندی یم

 "خواهم گرفت.

که  ییدر هر جا زشانیتظار تماس و مالقات با عزان یالملل نیب یاز سازمان ها گرید یخانواده دردمند هم مشابه خانواده ها نیا

 امکان داشته باشد را دارند .

 .میفرقه را آرزو کرد نیدر ا ریاس یتمام اعضا یآزاد دار،ید نیا انیدر پا زین ما
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 )ع(نیاباعبداهلل الحس یمراسم سوگوار

 یفرقه رجو رانیاس یحضور خانواده ها با

 
     ۰633مهر  ۰۱ - لینجات مرکز اردب انجمن

فرقه  رانیاس یبا حضور خانواده ها ی)ع(، مراسم سوگوار نیاباعبداهلل الحس یسوگوار امیماه محرم و ا دنیمناسبت فرا رس به

 استان برگزار شد. نیتوسط انجمن نجات مرکز ا لیاستان اردب یرجو

 یبرگزار شد، خانواده ها لیجات استان اردبعاشورا در محل دفتر انجمن ن ارتیهمراه با قرائت ز یمراسم که با شکوه خاص نیا در

 را آرزومند شدند. یفرقه رجو رانیتمام اس ی)ع( آزاد نیبا طلب استمداد از سرور آزادگان جهان، امام حس رانیاس
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با  میخواه یاست و م دهیکارد به استخوان خانواده ها رس گریاعالم کردند که امروز د کپارچهیمراسم،  نیدر ا رانیاس یها خانواده

 .میرها ساز یخود را از چنگال فرقه رجو یخودمان بچه ها یدست ها

 

سازمان ملل متحد در  یایساریاز کم نیبرگزار شد، خانواده ها همچن لیمراسم که به همت دفتر انجمن نجات استان اردب نیا در

 و مالقات داشته باشند. داریخود د رانیبتوانند با اسرا بدهند تا آن ها  یخواستند که به آن ها اجازه حضور در آلبان یکشور آلبان
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 یعاشورا در فرقه رجو

 

     ۰633مهر  ۰۱ -نجات مرکز فارس  انجمن

 .میکن یعرض م تیجهان تسل انیعیش یرا خدمت تمام ینیحس یتاسوعا و عاشورا سالروز

 یروز افتاده است. کلمه عاشورا به معن نیکه در ا است یبه خاطر اتفاقات بزرگ انیعیروز نزد مردم جهان و خصوصاً ش نیا شهرت

 ارانشی)ع( و  یبن عل نیکه حس یروز محرم، روز نیمصادف است با دهم یقمر یهجر کیسال شصت و  یدهم است. عاشورا

هر انسان جاودانه ماند و  خیکه در تار ی. روزدندیآنان به شهادت رس یو تمام دندیگعمر بن سعد جن انیکربال با لشکر یدر صحرا

 یکه غالباً از اعضا ارانشی)ع( و  نیخواهد کرد! امام حس ادی یروز بزرگ و فراموش ناشدن کیروز به عنوان  نیاز ا یآزاده ا

جانشان از کوچک و بزرگ، آن روز را به عنوان  یبار حرف زور بروند و با فدا ریخانواده آن حضرت بودند، هرگز حاضر نشدند ز

 خواهان جهان ثبت کردند.  یزادآ یسرفصل بزرگ برا کی

 ینشده بود و در انظار عموم یهنوز مخف یشود. آن زمان ها که رجو یبرگزار م یروز مراسم نیمناسبات سازمان، هر ساله در ا در

گذشته است،  ارانشی)ع( و  نیکه بر امام حس یلحظات یرسازیپر شور و با تصو یآمد و با سخنران یشد، خودش هم م یظاهر م

خاصِ خودش  یرکیقرار دهند! او با ز طیخودشان را در آن شرا روهایکند و ن یتداع روهاین یکرد که آن لحظات را برا یم یسع
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 خیکرد تار یداد که شنونده ناخودآگاه فکر م یروزها ربط م نیا طیبرد و چنان آن واقعه را با شرا یم شیبحث را پ یبه گونه ا

گفت:  یباشد. بعد م یآن حضرت م ارانیهم  شیروهاینزمانه است و  نیامام حس ،یرجو تکرار شده است و اکنون به استغفار

نگفته و به او پشت کرده است و  کیلب شانیبه ا نیدر دوره امام حس یپشت کند، پندار نیهر کس که اکنون به لشکر مجاهد"

کردند  یکرد که بچه ها در ذهنشان تصور م یاو آن چنان صحبت م "شود. ینزد خداوند محسوب م یو نابخشودن رهیگناه کب نیا

ما امام  یگفت که الگو یم کیدئولوژیدر مباحث ا شهیهم ی)ع( معصوم و بال اشکال است. رجو نیحس نیکه مسعود واقعاً ع

تفاده از زد تا بتواند با اس یبود که او در ظاهر م یحرف نیا قطره خون! نیتا آخر یستادگیبار حرف زور و ا رینرفتن زاست.  نیحس

را داشته باشد.  یکند و از آن ها حداکثر حرف شنو ختهیبرانگ شتریرا هر چه ب روهاین یاحساسات مذهب ال،و واقعه کرب نینام حس

 زد.  ینبرده بود و فقط حرف آن را م نیاز امام حس ییاو بو تیاما در واقع

 یم بیگذاشت، غ یم هیاز خودش ما یستیکه با یو در لحظاتدر بزنگاه ها  قاً یدادن بود. دق یو جا خال دنیکش ییاستاد ال یرجو

است. چه از دوران زندانش  اریگفته بس نیاثبات ا یداد. مثال و نمونه برا یرا به جلو هل م گرید یکرد و کس یم یشد و جا را خال

 لیحکم اعدامش را به ابد تبد با ساواک شاه، توانست یکه اعدام نشد، او بود. او در همکار تیمرکزدر زمان شاه که تنها عضو 

 نیرفت و مجاهد یدر داخل کشور لو م نیمجاهد یمیت یواحدها و خانه ها یکی یکیکه  ۰63۱. سال ابدیکند و از مرگ نجات 

. بعد از اخراج از فرانسه ختیگذاشت و خودش به فرانسه گر لرا در داخ یشدند، او موس یکشته م ای ریدستگ یگریبعد از د یکی

صدام،  یعنی رانیدشمن مردم ا نیبه عراق پناهنده شد و با دشمن تر ران،یاز خطر استرداد به ا ییرها یبرا س،یبه سوئو رفتن 

 نیدرست ده روز قبل از ا د،مرز سرخ کرده بو روهایتک تک ن یکه خارج رفتن را برا یطیداد. بعد از آن هم در شرا یدست دوست

 نیو البته ارشد تر نیکتریو نزد میشود، مر کیکشور شل نیا یسر با عراق به سودر جنگ بوش پ ییکایگلوله امر نیکه اول

عراق  یها ابانیرا در ب رویهمه ن نیفرمانده هان سازمان را به خارجه فرستاد و در زمان مناسب خودش هم به دنبالشان رفت و ا

 رها کرد و رفت.

 نیگفت فقط الف بود و بس! امام حس ینبرده بود و هر چه م رانیمردم ا ییرها یخود برا یو فدا یاز فداکار ییهرگز بو یرجو

مانده است، به خاطر صداقتش در گفتار و رفتار بوده است. او به بهانه مختلف صحنه  یدرخشان باق یمانند ستاره ا خیاگر در تار

سوگند را به خود گرفته است، به  کی یمایبهتر دوباره حمله کند. اگر حضرت عباس)ع( س یزمانجنگ را رها نکرد تا مثالً در 

توانست با استدالل مختلف خودش را از کشته  یکه او هم م دیبوده است. شا نیخود حس یشدن در راه موال دیماندن و شه لیدل

و با  تیبا دجال یاست! اما رجو نیهم ینام ابولفضل برا یماند و اکنون بزرگ نیحضرت حس یاو مردانه به پا یشدن در ببرد ول

بردن خط و خطوط  شیپ یجوانان، از نام آن ها برا جییته یامامان ما برا یهر چه تمام تر، با سوءاستفاده از نام ها یمرد رند خر

را به  ینیحس یو عاشورا سوعاسالروز تا گریکرده است. بار د یو در بردن خودش از خطر استفاده م روهایخود و جلو انداختن ن

 .میکن یمعرض  تیجهان تسل انیعیعموم ش

 مراد
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 یدر فرقه رجو ریاس یمحمد آتابا دیحمبا مادر  مانهیصم دارید

 

     ۰633مهر  ۰۱ -نجات مرکز گلستان  انجمن

دست را به عنوان برده انتخاب نموده و  یته یخود انسان ها یبودند برا ازین یب یکه از نظر مال یاز افراد یلیخ تیعصر جاهل در

او را با پرداخت پول آزاد نکند  یکس ایو  ردیکه آن برده بم ینمودند و تا زمان یت و طاقت فرسا وادار مسخ یاو را به انجام کارها

 تیشده از همان عصر جاهل یالگو بردار قاً یدق زیخلق ن نیمجاهد یستیسازمان ترور هیبود. اکنون قض ماعآن شخص ط اریدر اخت

باشند و سران  یم شرفتهیدر عصر پ یمنته ت،یجاهل یاند مانند همان برده هافرقه گرفتار شده  نیکه در ا ییباشد و انسان ها یم

 فشانیکه در راه اهداف کث ینفر نیو تا آخر ستندیرو گردان نبوده و ن یالترذ چیپست خود از ه الیبه ام دنیرس یفرقه برا نیا

به  یها به راحت ستیترور یاصل انیحام یول به ظاهر متمدن یکشورها یلوا ریو همچنان در ز ستندینکنند دست بردار ن یقربان

 انجام اعمال خائنانه خود مشغول هستند.

او نشستم و او بعد از  یدرد دل ها یداشتم و پا مانهیصم داریرفتم و با مادر او د یمحمد آق آتابا دیبه مالقات خانواده حم امروز

داشتم و  داریکه با همسر مهربانش با آن ها د یل قبلدو سا ادیشد و به  یکه داشت اشک در چشمانش جار یگرم یاحوالپرس

 روح آن مرحوم خواندم. یشاد یبرا یفاتحه ا نگرفته بودم افتاد. م زین یعکس

دلم گرفته و با وجود  یلیشروع شده خ زییروزها که پا نیا"که گفت:  دمیکه حاکم شده بود از حال و روزش پرس یاز سکوت بعد

تا  ادشیتنگ شده و شب ها به  شیپسرم را کرده، دلم برا یدلم هوا یلیخ یام و نوه هام پر شده ولکه دور و برم از بچه ه نیا

و بازگشتنش به خانه را دارم و  یسالمت یو از خداوند آرزو زمیر یاشک م دنشید یبرا دمو در خلوت خو دارمیاز شب ب یپاس

 "گرفتار نشود.از فرزندش  یدر دور یمادر چیخواهم که دل ه یاز خدا م نیهمچن
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و با اخالق بود و در زمان  مانیبا ا یفرد دمیحم"دهد:  یجواب م یپرسم که و یمحمد م دیادامه در مورد گذشته حم در

 یو استراحت م حیبه تفر ستیبا یتابستان که م یکرد و حت یمخالف کار م یها فتیکمک به پدرش در ش یبرا لشیتحص

 میقدم بود و در ت شیجوانان پ نیدر ب شهیو در امر ورزش هم هم ودکمک حال پدرش برفت و در مخارج  یپرداخت به سر کار م

جوانان روستا در کمک  ریکرد و به همراه سا یورزش را مطالعه م یایمجله دن شهیهست هم ادمیکرد و  یم یفوتبال روستا باز

 "داشت. ییروستا سهم به سزا یقدم بود و در آبادان شیپ انییبه هم روستا

دارد گرفتار  یسابقه خوب نیمحمد که چن دیکنم که چرا حم یدارد سؤال م ییا دهیمحمد که چهره خسته و درد کش دیمادر حم از

که  یترکمن رتیبا غ نیبود. همچن یساده و مردم دار اریپسرم آدم بس"دهد:  یشده که او جواب م نیمجاهد یستیسازمان ترور

او  یماه زودتر و به صورت داوطلب به خدمت اعزام شده بود. متأسفانه ساده لوح ۷نش دفاع از خاک وط یبرا یبود حت یمثال زدن

توانم  ینبوده و نخواهد بود و من به جرأت م استیوگرنه پسرم اصالً اهل س ندیاو را اغفال نما ییخبرها یباعث شد تا از خدا ب

مالقاتش  یبار برا نیچند میبه زور نگه داشته اند. بچه ها او سوءاستفاده نموده و او را یسادگ نیاآلن هم از هم نیکه هم میبگو

متأسفانه سران فرقه به او اجازه مالقات با خانواده اش را  یتحصن کرده اند ول یفرقه رجو یزندان ها یبه عراق رفته اند و جلو

 یم دنشانیبفرستد، حتماً به د یالخ تآمده اند محال است آن ها را دس دنشینداده اند. پسرم اگر بفهمد برادر و خواهرانش به د

 "کرده اند. یهستند که به او اجازه نداده اند و او را زندان یسران فرقه رجو نیآمد، ا

 یبزرگ کرده ام تا عصا یو ندار یپسرم را با هزار بدبخت"دهد:  یتوان راه رفتن ندارد ادامه م شیپاها گریمحمد که د دیحم مادر

 یپسرم کس نم،یکنم که حداقل بتوانم قبل از مردنم او را بب یم یلحظه شمار دنشید یبرا یرآخر عم نیدر ا یدستم شود ول

 نیرفت و تا آخر ایباز از دن یمحمد با چشمان دیمتأسفانه پدرش در نبودِ حم یوقت تنها بگذارد ول چینبود که پدر و مادرش را ه

 یروزها نیبا پسرم را دارم که در ا داریکنم و از خداوند طلب د یم یآخر عمرم را سپر یروزها زیبود. من ن دارشیلحظه تشنه د

 .ستیقادر به ادامه مصاحبه ن گریو د دکن یم هیو او دوباره شروع به گر "دستم باشد. یعصا یانیپا

کنم که چند  یسپارم. با خودم فکر م یگذارم و او را به خدا م یاز آرزو، درد و رنج تنها م ییایرا با دن یمحمد آتابا دیحممادر  

 بروند؟ ایدن نیچشم انتظار از ا دیبا یرجو یفرقه ضد بشر نیاز ا دهیمادران رنجد نینفر از ا

رسند  یخانواده ها نم نیبه دادِ ا زندیر یاشک تمساح م یدرد و رنج اجتماع یحقوق بشر هستند و برا یکه مدع ییچرا ارگان ها 

 رند؟یگ یم دهیباشد را ناد یو مالقات با فرزندانشان م ردایآن ها که د یو تنها خواسته به حق و انسان

با هزاران شعار  یمتمدن امروز یایاز فرزند هستند که دن یدور نیسزاوار چن یمحمد آتابا دیمانند مادر حم یپاک یانسان ها ایآ 

که همانا مالقات با جگرگوشه شان  به تنها خواسته انسان دوستانه آن ها یتیو اهم دهیآن ها را در خود فرو بلع یو آزاد تیانسان

 هد؟د یباشد نداده و نم یم

که در عصر  نیمجاهد یستیمانند سرکرده ها و سران سازمان ترور ییبرم به خداوند بلند مرتبه از ظلم و ستم انسان ها یپناه م 

 مشغولند. تیبشر هیعل تیو جنا یهم به برده دار تیبشر شرفتیپ
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     ۰633ر مه ۰۰ -نجات مرکز  انجمن

 یاپیپ یشکست ها۰63۱ یال ۰63۲ ی( در سال هایخلق )فرقه رجو نیسازمان مجاهد کیدئولوژیو ا یاسیرهبر س یرجو مسعود

 کرد. افتیرا در یکیو استراتژ یکیتاکت

ن از کال نهیگرفتن هز زیباز و اعتماد جامعه و ن یجامعه و نابود کردن فضا دنیبه تنش کش یو تیآن سال ها تنها موفق در

 بود. رانیجامعه ا کریبر پ نیسنگ عاتیخسارات و ضا یاعتماد و اعتقادات مردم و به سراب بردن جوانان و انبوه

زادگان  عیاصغر بد یمحسن و عل دینژاد، سع فیگذارانش محمد حن انیخلق را به اعتبار بن نیکه سازمان مجاهد یروشنفکران

 .دیگو یرا پاسخ م یو عدالت اجتماع یآزاد یها دهیو آرمان ها و ا یو روشنفکر یجوان اقیتصور کردند که شور و اشت یگاهیجا

 

و انقالب ملت  خینسبت به تحوالت جامعه و تار یشیو دوراند حیصح نشیعجوالنه و عدم ب یکوته فکر لیبه دل یرجو مسعود

با  یه عرصه ترور و خشونت گذاشت. رجونفرت و خشم پا ب ،یخشونت طلب دیشد التیبا تما یو به دور از روح صلح طلب رانیا

 نیکه به او اعتماد کردند همه را نابود کرد. عالوه بر خسارات سنگ یو روشنفکران اناز اعتماد و اعتقادات مردم، جوان یمفت خور

 به جامعه و خانواده ها وارد نمود. زین یبه روح و روان جامعه خسارات کالن

 

حقه  وی مسعود رجو یو انگل منش یمفت خور

 زنان یهژمون
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 کیمانند  رانیو ارتزاق از خون و رنج ملت ا یو با مفت خور رانیجامعه ا خیانقالب و تاربدون استفاده از تجارب  یرجو مسعود

 تاخت و تاز نمود. یرانیخانواده ا انیبر بن یگراز وحش

 نمود. خیدر تار تیاش منقوش به مهر جنا یو انگل منش ینابخرد ۰63۱خرداد  6۱با فرمان مبارزه و جنگ مسلحانه در  یرجو

اعضا و هوادارانش با  یها هیکردن تمام سرما نهیخورد با فرار به خارج کشور و هز یدر جنگ مسلحانه شهر که یبا شکست او

 سازمان گذاشت. زیم یرا رو یدیحقه جد ،یضدانقالب یسیدگرد

مت تالش کرد تمام ترکش ها را به س م،یو سپر قرار دادن مر یرجو میبه مر یو لیعضدانلو و تبد میمر یفیبا بحث هم رد و

 مقابل برگرداند.

   

 بست. یدوست مانیپ نیصدام حس یعنی هن،یبا دشمن در حال جنگ با م رانیبه ا انتیبعد از اخراج از فرانسه با خ و

ارتش  لیتشک ازیبا دشمن در حال جنگ، امت یاطالعات یها یو همکار تیجنا انت،یو غرق شدن در خ ینیبا کوته ب یرجو

 را به دست آورد. رانیا بخشیادصدام، به نام ارتش آز یخصوص

 نینمود تا مراحل ا ییپروسه روانشناسانه مغزشو کیرا با  روهایساخت و ن یفرقه نظام کیخلق  نیاز سازمان مجاهد یرجو

 یمبارزه و استراتژ ،یکه انحراف در اصول، خط مش ییکودتا انجامد،یب یجاه طلبانه رجو تیبه نفع ماه یمانع چیکودتا بدون ه

و  رانیا یروهایاز امکانات و ن یکالن یها نهیکشاندن هز یو به نابود یی. بعد از شکست نهادیآ یاز آن به حساب م یزئتنها ج

 وسیکه کامالً شکست خورده و مأ یمرصاد، رجو اتیفروغ جاودان و پاتک آن عمل اتیسازمان بعد از عمل یهواداران و اعضا



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

47 
 

 

را بر دوش اعضا و هواداران  شیشکست ها شتباهاتبرابر اعضا و هوادارانش تمام ادر  اتشیبه جنا ییعدم پاسخگو یشده بود برا

 باشد. یم ”یبه شخص مسعود رجو یقلب مانیاعتقاد و ا ،یبندیعدم پا“در جنگ آخر  یروزیگذاشت و اعالم کرد علت عدم پ

 یرا برا ینیه، پروژه سخت و سنگکردن سازمان به فرق لیو تبد التیدر تشک یمغز یاز شستشو یدیبا شروع پروسه جد یرجو

 اعضا آغاز نمود.

)با کد بند الف( در سازمان تالش کرد مردان و زنان را از هم جدا و مانع اتحاد آن ها  یاجبار یبا آوردن طالق ها یرجو مسعود

 یو فروپاش زشیاز موج ر لهیوس نیکانون گرم خانواده مانع جدا شدن زنان و مردان از سازمان شود تا بد دنیشود و با از هم پاش

 کند. یریو تنها ماندن خودش جلوگ ینابود تیسازمان و در نها

 

گرفت.  یخود به باز دیو حقه جد استیبرگ را به نفع س نیا یخیو بحث ستم تار یبا سوء استفاده از روان شناس یرجو مسعود

 دهد. روهایبه خورد ن کیدئولوژیالب اخود که اصرار کرد آن را در قالب انق کیدئولوژیا یبا کودتا یمسعود رجو

را آغازنمود که نام آن ها را  یدیجد یزنان سرگرم ژهیاعضا به و یبر رو ییو مغزشو یروان شناس یبحث ها یبا طراح یو

 آن ها شامل: نیکه مهمتر یمختلف ی. بندها دیانقالب نام یبندها

 رندیآن ها را بپذ یزنان و فرمانده یو رهبر یهژمون دیبا یود رجومسع یزنان )تمام مردان سازمان به استثنا یدال = هژمون بند

 محسوب کنند( کیدئولوژیامر ا کی یستیامر را با نیا
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که  میبدانند همچون مر یخود را محرم مسعود رجو دیممنوع و زنان با یبه جز عشق مسعود رجو یزنان هر عشق یب = برا بند

 یبرا یمردان تمام زنان عالم از جمله همسرشان و هر عشق یدرآمد و برا یعود رجوهمسرش را طالق داد و به عقد و ازدواج مس

 آن ها ممنوع است.

با سوء  یفرقه اش را با مرور زمان گذراند. و ییمغزشو ن؛یو مستمر و سنگ یپروسه طوالن کیدر  یکنم مسعود رجو خالصه

 نیا ریکند و مردان سازمان را اس لیگان معشوقه خودش تبداز زنان در سازمان تالش کرد آن ها را به برد رینظ یاستفاده ب

 تلر،یه یآدم سوز یخیتار یها گیبا الگو قرار دادن د نینو ییجوشان مغزشو یها گیکه در د یبردگان نمود. به شکل و صورت

و خاکسترنمود  ختیر یآدم سوز یانسان ها را در کوره ها یسر کی کیزیجسم و ف تلریه رایبلند شد. ز تلریدست ه یرو یرجو

را در پروسه  لیفرزند و خانواده و فام وو عشق به همسر  یو خانوادگ یمانندش عواطف انسان یو شقاوت ب یبا سنگدل یرجو یول

بود که  لیدل نیبه ا دینام” خرچه”داد و رییرا در فرقه اش تغ” بچه“کلمه مهرطلب  یرحمانه حت یب یسوزاند. رجو یطوالن یا

 قو عش دیرا کنار بگذار” خرچه“گفت  یخواهران فرقه، با تمسخرم یها گیدر د ”یرهبر نیجانش“ه اصطالح ب ییمژگان پارسا

 !!!دیآن کن نیرا جانش یرهبر

با  یرجو ینداشت ول یپنهان ساز چیکرد ه یعمل م کسانی رونشیدرون و ب تلریبود که، ه نیدر ا تلریبا ه یمسعود رجو تفاوت

 یکشاند. وقت یاز رجو تیبه تبع دانیزنان را به وسط م گریو د یرجو میکرد و مر یش خود را مخفمانند یب یو مفت خور یبزدل

به کار  یسراغ گرفت رجو نیکهن و نو یایتوان در دن یکه م یرنگیو ن لهیو زور و ح ضربکشاند به واقع کشاند با هر میگو یم

همه  رایز ندیگو ینم هودهیب ،یو شعبده باز یشب باز مهیخ ندیگو یم یرجو یها استیمفسران به شگرد ها و س یگرفت. وقت

 در ببرد. یخیو محاکمه تار ییآزمود تا خودش را از پاسخگو یحقه ها را رجو

آن ها از خاطرات  بیفر یمختلف به اعتصاب غذا کشاند و برا یکشاند و در پروسه ها یاعضا را به خودسوز یرحم یبا ب یرجو

دهد و مجاب به  بیاعضا را فر لهیوس نیگفت تا با ا یشاه م یبه نان خشک در زندان ها لشیمازندان خود و اعتصاب غذا و ت

 .کندبه اهداف خودش  دنیرس یاعتصاب غذا برا

 یگرفت، تنها راه برا یرا از اعضا فرقه م نهیهز شهیشد، هم یبا شکست رو به رو م یرجو یها استیکه همواره س ییآنجا از

به  گرید یو چند صباح بدیاذهان را بفر لهیوس نیاعضا و هواداران بود تا بد ی، اعتصاب غذا و خودسوزبه اهدافش خشونت دنیرس

 خود ادامه بدهد. نیعمر ننگ

 دم،یرا د یبه عنوان مسئول اول فرقه رجو یخیزهرا مر یو صحبت ها یرجو دیجد یانتخابات یشب باز مهیخ یویدیمن و یوقت

 یهمان جمله مسعود. رجو قاًیکرد. دق یمفت خور یستیگفت نبا یو مسعود به اعضا فرقه م میشده مر نهیال نیا یخیزهرا مر

 نهیو هز دینکن یمفت خور دیکه با دیشما هست نیا دیگو یبه اعضا م یول تبوده و هس یو انگل منش یخودش غرق مفت خور

 .دیبه اهداف مرا بده دنیرس یبرا نیسنگ

 یرباقریسادات م زهرا
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 یدر آلبان روین ندهیفزا زشیاز رها  یهراس رجو

 

     ۰633مهر   -۰۲ النینجات مرکز گ انجمن

و رغبت ما عمل  لیکه مطابق م نیکند نه ا یتازد و عمل م یم شیخود به پ ریتغیال نیبه طبع قوان کائنات

 اوامر ما باشد. عیکند و مط

کائنات البته اگر  قتیتوجه به حق یخود و ب یروپاشاز اضمحالل و ف یریجلوگ یبرا یافالس و درماندگ یها در منتها یرجو

آنکه  یب ییدروغ، اغفال و مغزشو له،یخود با گسترش مکر، ح بندهیفر التیدر حفظ تشک یبدان داشته باشند؛ سع یاعتقاد

 وطن بگذرانند.خود را دور از خاک  یاخراج شدند تا دوران سالمند یبخواهند به اجبار و با زور از عراق نا امن به جانب آلبان

 ندهیفزا زشیباشند؛ با ر رگذاریتأث ایآن که در معادالت منطقه مطرح بوده  یب یاقامت در خانه سالمندان واقع در آلبان امیا در

 خود را در انتظار نشسته اند. ییمواجه شدند که قانونمند بوده و مطابق امر کائنات؛ اضمحالل نها دهیو بر ویپاس یروین

و  دهیبر یاعضا یکردن از سو اهیدر قالب مشق س ییشتابان به جانب وارونه نما گریت اضمحالل خود، بار دلحظا نیواپس در

افشاگر  رانیا یرسوا و نخ نما تیدر سا یبهشت یبار از جانب عضو درهم شکسته مصطف نیآورده است و ا یسرگردان خود رو

 کند! یاز بودن در صفوف آنان افتخار م یصطفبلغور کرده است که م یخانواده محترم بهشت هیعل یضمن فحاش

از مطلب منتسب به خود در  یدهم که مصطف یم یگواه نیقی( دارم به قطع و الدی)م یکه شخصاً از مصطف یاساس شناخت بر

 فرصت مناسب است. یها در پ یاز رجو ییخبر است و به دنبال جدا یها ب یرجو تیسا

کرده بودم که  یروشنگر میاز داده ها ریسرهم کرده بودند که به قرار ز لیخانواده اش اباط هیعل یبه اسم مصطف زین نیاز ا شتریپ

 .میبر آن داشته باش یباهم مرور گریخوب است بار د
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 !؟ستیک یبرتیدر ل ریعضو اس یبهشت یمصطف

با گسستن از فرقه  شانیاکردن عمر گرانبه یبا سپر النیپور از گ یحاج دیو حم یاکبر محب انیبود که آقا ی؛ مدت۰683سال  

خانواده  ریبل سا لگیگ زیعز یوارد شده بودند. در آن مقطع نه تنها خانواده ها شانیآزاد و کانون خانواده ها یایبه دن یبدنام رجو

 زیدو عز نیو مالقات با ا داریطالب د النیبا دفتر انجمن نجات گ یهم ضمن تماس تلفن رانیا قاطن یچشم انتظار از اقص یها

 .ندینما افتیدر شانیاز جگرگوشه ها یکه خبر دیبودند شا

در دفتر انجمن داشتم به درخواست  زیکه شخص خودم ن ییبا وجود مشغله ها یجداشده و بازگشت زانیعز تیبا رضا متعاقباً

ز و سرما و برف انجمن نجات تهران در سو یبه دفتر مرکز یگرفتار در قلعه الموت رجو یاعضا یتهران یاز خانواده ها یشمار

 . میکرد متیبه جانب تهران عز نیکوئ دیشد

 

 یمرتض یو جگرگوشه شان به نام ها زیبودند که دو عز یمالقات کردم که مدع یاز خانواده ها؛ با مادر و دختر یشمار انیم در

خانواده به شدت نگران اند و  افتهیگروگان گرفته شده و به عراق انتقال  یتوسط اوباشان رجو هیدر ترک یبهشت یو مصطف

 دو فرزند خود هستند. ندهیو آ یسالمت

به عراق در دهه  کایدر دوران هجوم امر میکرد یم شیصدا الدیکه م یمصطف کنیشناختم ول یرا دورادور م یمرتض شخصاً 

صحبت  اریبس تشیعمادر و دختر از وض یو کامالً شناخت داشتم؛ برا میدر منطقه جلوال باهم بود یدر طول مدت پراکندگ ۰68۱

 و نزدشان باز خواهند گشت. دهیرهان یخود را از شر رجو زیدور آن دو عز چنداننه  یکردم که در روزگار دوارشانیکردم و ام

 ماً یسعادت نژاد مستق مهیکه داشت به سفارش حک یو روان یخاص روح طیشرا لیبود و به دل یمیابراه نیافش کانیعضو  الدیم

شد و به دنبال فرار از مناسبات و بازگشت به  یقلمداد م عفیبود که حلقه ض ییاز جمله اعضا الدید. مش یکنترل م یتوسط و

 خود را از دست داده بود. یشد و تعادل روح یو آزار م تیکرده بود به شدت اذ ریگ هلکهکه در آن م نیبود و به واسطه ا رانیا
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از  یتالش چیاز ه زانشانیعز ییرها یمادر و دختر برا نیاطالع کامل دارم که اگذشته و  یادیخانواده زمان ز نیمن با ا دارید از

بر ادامه حضور در عراق به  یمبن یبه واسطه اصرار احمقانه رجو یکه مرتض یجمله اعزام مکرر به عراق ناامن بازنماندند، با وجود

از وجودشان  یرجو منانیاز چنگال اهر الدیم ییهافکر ر یدو چندان شده کماکان لحظه ا یبهشت انوادهقربانگاه رفته و غم خ

 همواره درخشش داشتند و دارند. ینرفته است و در صحنه کارزار با رجو رونیب

در مواجهه با  صاللیاست تیذلت و نها ضیدر حض یبود که فرقه رجو یآنچه وادارم نمود که دست به قلم ببرم مطلب قتاًیحق

 دیافشاگر خود درج کرد شا رانیا تی( در ساالدی)م یبهشت یبه اسم و نام مصطف یحترم بهشتو به حق خانواده م یاقدامات انسان

 یبه اسارت خود درآورده و خانواده اش را به طور مضاعف در نگران شیاز پ شیالد را بینابخردانه بخواهد م لهیوس نیکه بد

 دیو سطح سوادش داشته باشد به وضوح خواهد فهم الدیبا م ییشده را بخواند و اندک آشنا ادینگهدارد. هر آن کس که مطلب 

 تیدرخور خود در سا یانشا کی یرجو ییایماف اتمستأصل از مناسب الدیبار از قول م نیخورده و ا گیبه ته د یرجو ریکه کفگ

 ندارد. یهمخوان الدیمزبور گذاشتند که مطلقاً با قد و قواره م

آزاد و  یایاغفال شده به دن زیعز الدیو بازگشت م ییخاصه رها ،یرجو ییایماف التیگرفتار در تشک یتمام اسرا ییرها دیام به

 خواهد بود. یبه مادر و خواهر چشم انتظار بهشت هیهد نیو کانون گرم و پر مهر خانواده که البته بزرگتر رانیخاک پاک ا

 پوراحمد
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 به اصطالح مجاهدیننقطه مختصات سازمان 

 

 ۰633 مهر ۰3 – نهییوبالگ آ - یجهان یعل

شده بود اکنون به برکت  سیتأس انگذارانیتوسط بن یدیخورش 44در سال  رانیخلق ا نیکه تحت عنوان سازمان مجاهد یسازمان

سازمان جلو نرفته است بلکه صد و هشتاد درجه عکس اهداف سازمان  نیبه سمت اهداف ا ینه تنها قدم یمسعود رجو یرهبر

سازمان به اصطالح  ینقطه مختصات کنون شتریروشن شدن ب یکامل قرار دارد. برا یپاشحرکت کرده و حال در نقطه فرو

 یسازمان فرقه گرا در چه نقطه مختصات نیتا مشخص شود که ا میانداز یسازمان م نیا یها تیگذرا به فعال ینگاه نیمجاهد

 قرار دارد.

ندارد و  نیبه د یاعتقاد چیمسلمان بودن ه یادعارغم  یگروه سکت و فرقه گرا است که عل کی ؛یدئولوژیبه لحاظ ا( ۰

کانون گرم  یدئولوژیا نیباشد که بر اساس ا ینشأت گرفته است م یرجو ماریکه از ذهن ب یمن در آورد یدئولوژیا کی یدارا

عشق و عواطف  خانواده دشمن است و یدئولوژیا نیندارد بلکه بر اساس ا یمعن هاو مردم  نه تن هنیخانواده، عشق و عالقه به م

 یزن، فرزند، شوهر و خانواده را طالق داده و فقط به کشته شدن در راه اهداف رهبر دیبا روهایکشته شود و ن روهایدر درون ن دیبا

 التیداشتن و سؤال کردن از تشک یسازمان حق آگاه یروهایبزرگ است و ن یانتقاد از سازمان جرم یدئولوژیا نیفکر کنند. در ا

سازمان  نیاز ا ییکنند و حق جدا تیسازمان و اهداف شومش تبع یبدون چون و چرا و گوسفند وار از رهبر یستیبا را ندارند و

صدام و با  یکتاتوریچتر د هیسا ریکرد ز یم یسع یرجو یمن در آورد یدئولوژیا نیکردن ا یجار یرا ندارند. برا ییقرون وسطا

اهرم سرکوب تحت عنوان انقالب  نیا گریاکنون د یکند ول نیا وادار به تمکر روهایبرود و ن شیپ میمر ییاهرم انقالب کذا

صاحب  گریاست. از طرف د دهیناممکن گشته و به بن بست رس یدئولوژیا نیالزم را ندارد و عمالً ادامه ا ییآن کارا میمر ییکذا

مرده است هر چند  ادیبه احتمال ز دهیرسکه  ینامعلوم دارد و بر اساس اخبار یسرنوشت یشخص رجو یعنی یدئولوژیا نیعله ا

 ندارد.  یکیزیحضور ف چیگردد چون ه یاگر هم زنده باشد مرده محسوب م

 نیشکست خورده مبارزه مسلحانه در بدتر یو اصرار بر استراتژ یآبک یها لیتحل لیسازمان به دل ؛یالتیبه لحاظ تشک( ۷

رغم همه  یسازمان عل یسرکرده فعل یرجو میو مر دهیبه اوج رس ییروین زشیو ر یمسأله دار انیقرار گرفته و جر تیوضع

در  التیسنگر تشک نیآخر نیبشود و ا ییروین زشیر شیو موج رو به افزا روندتاکنون نتوانسته موفق به کند کردن  شیتالش ها

اشرف  یکیقلعه استراتژ، عراقاز دست دادن به خاطر  یرجو یسازمان فرقه گرا یروهایکه ن نیرا حفظ کند. خالصه ا رانایکمپ ت
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و ادامه  التیماندن در تشک یبرا یا زهیانگ چیه گرید الت؛یسر تشک یباال یبه عنوان رهبر یفقدان رجو نیهمچن و سالح

 سازمان را ندارند.  نیدر ا تیفعال

کند و از  یخارج یقدرت ها زانیکرده خود را آو یحزب باد است که همواره سع کیسازمان مثل  نیا ؛یاسیبه لحاظ س( 6

و خائنانه اش ادامه  فیخوار، خف اتیدارد  انگل وار در شکاف ها به ح یندارد و همواره سع یاسیگونه استقالل س چیخودش ه

 یم یکرد و اکنون هم سع یم یو عراق زندگ رانیزمان در شکاف جنگ ا کیکه  دیکن یاساس مشاهده م نیدهد. لذا  بر هم

امر باعث  نیدهد. هم اتیکرده و ادامه ح میقا رانیترامپ و ا ای  رانیعربستان و ا نیمثل تنش ب ییکند خودش را در شکاف ها

 هیاسب بازنده است که سرما کیبلکه مثل  دیایبه حساب ن یو منطقه عدد رانیسازمان نه تنها در معادالت ا نیشده است که ا

و خود سران سازمان هم  ستین شیب یزمان کارت سوخته اسا نیندارد و ا یسود چیه یخارج یقدرت ها یآن برا یرو یگذار

از  شیشود بلکه ب یشان گرم نم یبرا یبودن نه تنها آب یشکاف ز یاند که از استراتژ دهیفهم یگریبهتر از هر کس د راًیاخ

 منفور شده اند. رانینزد مردم ا شیپ

تحت عنوان  یارتش کوچک کیشده و  حیدند تسلصدام موفق شده بو یبرا یبه برکت نوکر یزمان کی ؛یبه لحاظ نظام( 4

مشغول شوند. اکنون از  نیزم رانیدر کنار صدام به کشتار سربازان و فرزندان ا رانیمردم ا هیکنند و عل سیتأس بخشیارتش آزاد

و  گاهیو نه پانه سالح دارد  گرینمانده است که د یباق ماریسالخورده و ب یروین یجز مشت یزیچ بخشیارتش به اصطالح آزاد نیا

مستقر شده اند که فرسنگ ها با  رانایت یعراق در کمپ آپارتمان یعنی هنیجوار خاک م یدارد و به جا یلباس فرم نظام ینه حت

بوده  دهیفا یاشرف ب یبه جا رانایکردن کمپ ت نیگزیجا یفاصله دارد و تاکنون  تمام تالش سران فرقه هم برا رانیا یمرزها

 است.

شکاف  استیو س رانیمردم ا هیعل اتشیها و جنا انتیبه خاطر خ یرجو یستیسازمان فرقه گرا و ترور ؛یجتماعبه لحاظ ا( 3

 نینه تنها در ب رانیمردم ا یبر ضد منافع مل تیو فعال رانیبا دشمنان مردم ا ارشیکامل و تمام ع ییداشتنش و همسو یز

بلکه به شدت  ستیبرخوردار ن یاجتماع گاهیپا چیهم از ه رانیردم ام نیدر ب لکهندارد ب ییداخل و خارج کشور جا ونیسیاپوز

ترامپ و عربستان  ل،ییاسرا یها استیاز س یقرار دارد و روز به روز به خاطر دنباله رو رانیمورد تنفر اقشار مختلف مردم ا

 . ردیگ یقرار م رانیمردم ا دیمورد تنفر و انزجار شد شتریب رانیمردم ا یمنافع مل هیعل یسعود

قرار دارد و چگونه به برکت رهبر  یسازمان فرقه گرا در چه نقطه مختصات نیکه ا دییفرما یاوصاف مشاهده م نیبا ا حال

روزها تمام تالشش را معطوف کرده است  نیا یرجو میاست که مر لیدل نیاست. به هم دهیکامل رس یمفقودش به نقطه فروپاش

 هیوارفته، روح یروهاین زشیسر پا نگه دارد و از ر شتریب یزهوار در رفته را چند صباح وارفته و التیتشک نیکه هر طور شده ا

مذبوحانه مثمر ثمر نخواهد بود بلکه برعکس  یتالش ها نیکند. اما گذشته ثابت کرده است نه تنها ا یریباخته و مسأله دار جلوگ

 گردد. یگرا م خشونتو  ییاقرون وسط التیتشک نیو کامل ا اریتمام ع یدر فروپاش عیموجب تسر
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 یمیابراه یهمسر عل یبا خانم مهوش جهانبان دارید

 

     ۰633مهر  ۰8 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 شیکه ب یمیابراه یعلهمسر  یانجمن نجات شعبه خوزستان با خانم مهوش جهانبان یمهرماه اعضا۰۲شنبه مورخه  کی روز

 کردند. داریباشد در محل کارش د یم یرجو یستیسال است تحت اسارت فرقه ترور ۷8از 

جدا شده را به اطالع  یاعضا یو تالش ها یدر کمپ فرقه در آلبان ریاس یاعضا تیانجمن اخبار مربوط به وضع یدر ابتدا اعضا 

 گردد. اعضا ییتمام تالش خود را کرده است تا مانع از جدا یدر آلبان یکردند فرقه رجو دیرساندند و تأک یخانم جهانبان

تحت  یبرا یآلبان سیو پل ایساریکم ندگانیبا نما یجدا شده ها، الب انیدر م نیگماردن جاسوس و خبرچ ،یحقوق پناهندگ قطع

 از آن است. یبخش ت،یاز فعال یریجلوگ یبرا یاقامت تیمحدود جادیجدا شده و ا یفشار قراردادن اعضا

از  شیب ریسال اخ کی یکه در ط یاست به طور شیاعضا رو به افزا ییروند جدا یتشبثات ضد انسان نیا یبا وجود تمام یول

 هستند. ییفرقه در انتظار جدا نهیو قرنط یدر بخش خروج گرینفر از اعضا از فرقه جدا شده اند و ده ها نفر د ۷4۱

)رمسا(  یآلبان یایساریدولت و کم ؛یجامعه جدا شدگان آلبان ریناپذ یخستگ یتالش ها لیکردند به دل دیانجمن تأک یاعضا

 برده است. یفرقه پ نیا تیبه ماه یهم تا حدود یشناختن آن ها شده اند. به هر حال دولت آلبان تیو به رسم رشیمجبور به پذ
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به  طیخوشحالم که شرا"آن ها گفتند:  انهیروشنگرا حاتیانجمن و توض یدر پاسخ ضمن تشکر از حضور اعضا یجهانبان خانم

 طیکند! اعضا در شرا یبا عراق فرق م یآلبان طیکه شرا میشوند. شک ندار یآزاد م یشتریب یه و اعضانسبت گذشته بهتر شد

 ریکه در جبهه اس  33ندارم. )از سال یاطالع چیسال است که از همسرم ه۷8 زا شینسبت به عراق هستند. ب یبهتر و آزادتر

سران فرقه را خورده و به اسارتگاه  بیفر 38عراق در سال  میرژ یسال اسارت در اردوگاه ها 3بعد از  یارتش عراق شد.( و

فرستاد.  یما نامه م یعراق مستمراً برا ارتشکه در اردوگاه  یاز او ندارم در حال یاطالع چیارتش برده شد. از آن زمان تاکنون ه

متأسفانه  یول میبا آن ها داشته باش یال ترارتباط فع میباشد بتوان یکشور آزاد م کیکه  یبا انتقال اعضا به آلبان میما انتظار داشت

 نیا یجدا شده آلبان یضابا تالش همه خانواده ها و اع میدواریام یول میهست یسران فرقه رجو یهم شاهد سنگ انداز نجایدر ا

قات است تماس و مال یخانواده ها که همان برقرار یدر قبال خواسته ها ینیناچار به عقب نش یکند و فرقه رجو رییتغ تیوضع

 گردد.

( آزاد و به کانون گرم خانواده یمیابراه یعل ی)آقا یانجمن متقابالً آرزو کردند که هرچه زودتر همسر خانم جهانبان یاعضا

 برگردد.
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 یدر آلبان یعیپروانه رببه دخترش  یبینامه خانم حب

 

     ۰633مهر  ۰3 -نجات مرکز اراک  انجمن

 ! سالم

من مادرت  یناسالمت ،یبده یبه من مادرِ دل شکسته جواب دیکنم که شا یشما ارسال م یکه برا ستینامه ا نیچندم نیا

دهم که حق ندارم با  یرا دارم پس م یمن شده، تاوان چه کس بیاست که نص یچه ظلم نیهستم و به گردنت حق دارم، ا

بعد  دیکردم که شا یبه عراق سفر م یوحو ر یمشکالت جسم یبا کل یکه در عراق بود یداشته باشم، زمان یدخترم صحبت

 یآدم ها نیشدند، ا یما م داریسنگ دل مانع د یآدم ها یسر کیمتأسفانه  یداشته باشم ول یداریسال با شما د نیاز چند

 ستیشما تنگ شده چه کار کنم دست خودم ن یدلم برا یلیدر وجودشان حاکم نبود، خ یاز عواطف انسان یسنگ دل ذره ا

 مادرم. کیآخر من 

خوشحال شدم و گفتم  یاز طرف شما هستم. از رفتن شما به آلبان یتماس تلفن کیمنتظر  دیمنتقل شد یکه به آلبان یزمان از

خودت  یکه برا ی. راهردیگ یامکان تماس وجود دارد و حتماً پروانه با من تماس م یدر آلبان یدر عراق امکان تماس نبود ول

. به نظر شما صحبت کردن یدیکش یعمر خودت را به تباه یو از طرف یفقط مرا داغان کرد نبود یراه درست یانتخاب کرد

 یدلشان به حال شما نم یکه ذره ا یکرد یکسان ریدلت به حال من مادر بسوزد، خودت را اس یمادر با فرزند جرم است؟ کم

شما  یکنند. من فقط برا یحق شما م رظلم را د نیسوزد که بزرگتر یم نیسوزد از ا یسوزد. پروانه واقعاً دل من به حالت م

نشده هر لحظه  ریهنوز هم د ،یداشته باش یآزاد یو زندگ ینجات ده یکه در آن افتاده ا یکنم که خودت را از چاه یدعا م

 تایح دیاست تا در ق نیا می. تنها آرزویو خودت را نجات ده یریخودت بگ یبرا یعاقالنه ا میتصم یتوان یم یاراده کن

 .رمیو در آغوش بگ نمیرا بب وهستم ت

 آزاد خود رفته. یکه به من خبر برسد که پروانه به دنبال زندگ یروز دیام به

 یبیحب نیمادرت مه قربانت،
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 خودم را نجات دادم! یخوشا به حال خودم که از فرقه رجو

 

     ۰633مهر  ۰3 -نجات مرکز اراک  انجمن

 یستینبود، با یخبر یهر انسان در فرقه رجو یبرا یآزاد نیتر ییاز ابتدا میوف اشرف داشتدر پادگان مخ یعجب روزگار واقعاً

که  یرابطه ا میتنظ یکنم در دوران برده دار ی. فکر ممیکرد یو تا شب مثل برده کار م میشد یم داریصبح زود کله سحر ب

 یستیحاال با ه؛یومیکارِ  یکرد. تازه بعد از کل یبا ما م یه رجوبود که فرق یرابطه ا میاز تنظ ترکردند باز هم به یاربابان با برده م

وقت نبود  میگفت یمانده اگر م یباق نیزم یکاره رو مهیکه چرا فالن کار ن میداد یپاسخ م یجار اتیبه نام عمل یشب در نشست

 گفتند. یراه به ما میو بد و ب میشد یم ریکه در نشست حاضر بود تحق یدر جمع

با  میحق نداشت م،یبه خانواده فکر کن میحق نداشت م،یحق اعتراض نداشت میکرد یم یسپر یرا در فرقه رجو یبد یلیدوران خ 

سالم  یشود، سالم کردن به زن ها ممنوع بود اگر به زن یفتنه است به محفل منجر م یگفتند دوست یم م،یدوست شو گریکدی

 یرا هم جواب م نیا یستیو با دیهست تیگفتند شما غرق جنس ید و مزدن یم رچسبشد و به ما ب یبا ما برخورد م میکرد یم

گماشته بودند و  رویخاردار و ن میاز پادگان اشرف س رونیو سرانش چند مدار ب یتوانست اقدام به فرار کند، رجو ینم یکس م،یداد

 کردند.  یرا با او م یکیزیف یبرخوردها نیو بدتر ریکه او را دستگ دیکش ینم یکرد طول یاقدام به فرار م یاگر فرد

بود، به  یخودمان از فرقه رجو یمحفل ما بر سر آزاد م،یزد یبا هم محفل م میبود ینبودم، چند نفر یالتیفرقه فرد تشک در

کردن در  ی. زندگمیآزاد داشته باش یزندگ کیو  میکن دایرسد که از پادگان مخوف اشرف نجات پ یم یزمان میگفت یم گریکدی

 جیهم مثل جنگ خل نیگفتم ا یها م یبه عراق حمله کرد به هم محفل کایکه آمر یبود. زمان یدشوار و تکرار اریبس یفرقه رجو

به حال خودش بکند. صدام  یفکر یستیبا یاست و فرقه رجو کیصدام نزد یسرنگون میافتد خبر نداشت ینم یاتفاق خاص

 لیپادگان اشرف را تعط یستیبا دزو ای ریو سرانش د یرجو میودب دهیشن ی. به صورت محفلمیسرنگون شد و ما خوشحال بود

 ینه جنگ گریکه د میبابت خوشحال بود نیرا خلع سالح کرد اکثراً خوشحال بودند، از ا یفرقه رجو کایآمر یوقت یکنند. از طرف

 .میدید یبا زنش را م یمنحوس رجو یچهره ها یستیکه هر روز صبح با یدر کار است و نه صبحگاه
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 ینبود مانع آن ها شود، من فرار از فرقه رجو یکردند و کس یراحت اقدام به فرار م یلیگذشت زمان راه فرار را باز کرد و افراد خ 

 یسال کی فیبود. ماندنم در ت یکه داشت به مراتب بهتر از فرقه رجو یبا هر ضعف فیپناهنده شدم. ت فیدادم و به ت حیرا ترج

گفتند، اخبار کذب به خورد  یو سرانش در رابطه با آن دروغ م یکه رجو یرانیبازگشتم، ا رانیبه ا یداربعد از مراحل ا دیطول کش

و سرانش تره هم  یرجو یکه تمام قشر جامعه برا یگفتند تمام قشر جوان جامعه هوادار ما هستند در صورت یدادند و م یما م

و در کنار خانواده ام  دمیآزاد را چش یرا نجات دادم و طعم زندگ خودم یکنند. خوشا به حال خودم که از فرقه رجو یخرد نم

 و سرانش. ینابود گردد. مرگ بر رجو یکه فرقه رجو یروز دیآزاد دارم. به ام یزندگ

 یبصر فؤاد

در فرقه  ری)اس یبهشت یمصطف آقای برادرش به ینرگس بهشتنم نامه سراسر احساس خا

 (یرجو

 0075 مهر 11 –نجات مرکز  انجمن

سال ها به تو چه گذشته از غم  نیداند تو ا یقربانت بروم که فقط خدا م نم،یبرادر نازن زم،یعز یمصطفا سالم

هر بار زنگ تلفن به  م،یسوز یم میارد تیبرادرم سال هاست با غم دور گانهی نم،یاز رنج و اسارت. نازن یدور

 ردیگ یغم عالم مرا در برم یستین نمیب یم یاست، وقت زمیعز یبرادرم است مصطفا میگو یم دیآ یصدا در م

 شوم. ینم دیباز هم ناام یول

هزاران هزار بار تا  دمیعکست را د یول ستیتو ن یحرف ها نیخورم ا ینامه ات را خواندم. به جرأت قسم م 

 دیایب ادتی فت،یب مانیبچگ یروزها ادیدارم، داداشم دلتنگت هستم. برادرم  اجیبه تو احت دمت،یآلن بوسبه ا

را  تیگرفتنت را دارم، آرزو دارم صدا شدر آغو یبرادرم آرزو گانهی. میچه شب ها و چه روزها با هم گذراند

 کنم. یام بلکه جانم را هم نثارت م یزندگ یبشنوم، نه تنها همه 

اسارت رها کن، از دوستانت که از چنگال آن  نیدهم خودت را از ا یقسم م نیداشم، تو را به غربت حسدا 

و با  نیکه چه بالها به سرت آوردند، چه تهمت ها که به تو زدند، داداشم بنش دمیها رها شده اند شن وصفتید

 سال ها با تو چه کردند. نیتو ا نیخودت خوب فکر کن بب

محله مان راه بروم، چرا که قدم به قدمش غم نبودنت  یکوچه ها یکشد تو ینم میپاها رگیبه خدا قسم د 

و  یدور نیو ا ایبده، ب ییو دوباره خانه مان را روشنا اینور چشمم ب زم،یعز یکند. داداش مصطفا یم رمیپ

 نیورم که تا آخرخ یخبرها به تو دادند قسم م یاز خدا ب نیکه ا یبده، به لحظه لحظه عذاب انیعذاب را پا

 تو، نرگس یفدا جانم                 نخواهم نشست. یکنم و از پا یم یستادگیتو ا یآزاد ینفسم برا
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 در دفتر انجمن نجات کرمانشاه یغالمرضا جعفر یحضور آقا

 

     ۰633مهر  ۷3 -نجات مرکز کرمانشاه  انجمن

 یو با اعضا افتیدر دفتر انجمن نجات کرمانشاه حضور  یفرقه رجو رانیاز اس یجعفر رضایعلبرادر  یا جعفرغالمرض یآقا

 داشت. یا مانهیصم یو گفتگو داریانجمن د

و تحوالت  تیوضع نیاز آخر یا دهیبرادر بزرگوار گز نیاعضا و کادر انجمن نجات ضمن خوش آمد به ا دارید نیدر شروع ا 

 کردند. حیتشر شانیا یرا برا یر بند فرقه رجود یدرخصوص اعضا

 یسابقه خصوصأ از کادرها یب یروین زشیرا با توجه به ر یدر کشور آلبان یفرقه رجو یانجمن نجات چشم انداز فروپاش یاعضا

 میمر یهاها و ترفند کیبه تاکت یتوجه یارشد فرقه با هم و ب یروهایاز تناقضات و تقابل ن یاخبار افتیدر نیباال و همچن

 داده شد. حیتوض شانیا یبرا یرجو

تالش ها با توجه به  نیاز راندمان ا تیانجمن نجات و اظهار رضا یطوالن انیو تشکر از خدمات سال ریضمن تقد یجعفر یآقا

 یمادگهر گونه تالش اظهار آ یبرا نیکرد همچن تیموفق یانجمن آرزو یاز فرقه، برا یاز افراد کرمانشاه یادیتعداد ز ییجدا

 برادرش باشد. ژهیبه و هفرق رانیاس ییرها ینمود که در راستا

بارها به عراق  یجعفر رضایعل ریاسهمراه انجمن نجات بوده اند و پدر و مادر  شهیانجمن نجات هم تیفعال یخانواده از ابتدا نیا

 را متحمل شده اند. یادیز یرنج ها اد،یز یها یماریکهولت سن و ب تیبا وضع یادیز یاشرف رفته اند و مدت ها اجیپشت س

 ریپسرشان است که از زنج داریلحظه د کی شانیشده اند و تنها آرزو ریگ نیپدر و مادرش زم": دیگو یم یغالمرضا جعفر یآقا

 ".رندیو او را در آغوش گ ابدی ییرها یرجو
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 )جابر( محمد رضا قدیمی سرندنامه برادر چشم انتظار به 

 

     0075مهر  17 - یشرق جانیربانجات مرکز آذ انجمن

وقت است که با  یلیخ زمیکنم، برادر عز یسالم عرض م یسرند یمیمحمد رضا قد زمیبرادر عز خدمت

 زمی! محمد رضا جانم، خواهشمندم با من ارتباط داشته باش که من همه چمیکش یانتظار م دنتید یآرزو

 یبازگرد هنیم بهکه انشاهلل  میکرده ا هیبزرگ ته و با ساختمان یهزار متر اطیح کیتو  یمال توست. برا

به خدا پناه ببر و به خدا توکل کن که هر دو  زمی! عزیبده ییرها یسال و چند یس ینگران نیو ما را از ا

و  یبگذران یعمرت را در آزادگ هیبد ذات نجات بده تا بق یو بندِ انسان ها دیدست اوست. خود را از ق ایدن

را دارم. از خداوند متعال نجات و  دنتید یآرزوشده ام و  ریدلمان خوش شود. من پ دنتیما هم به د

 کنم! یتو را طلب م قیتوف

 زادگانیاصغر عل قربانت

 



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

60 
 

 

 توبه کند دیایب دیحرامش باشد، او با رمیمن او را عاق کردم و ش

 

     ۰633مهر  ۷3 - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 گفته شده است! "یمسعود رجو"خطاب به پسرش  "انیجالل هیراض" باال، از زبان خانم تریت

 :میشناس یم شتریرا از زبان پدر، مادر و پسر او ب یادامه، مسعود رجو در

ثبت  یپدر چون از کارمندان رده باال یِ ، اهل مشهد بودند. رجو"مسعود"پدر و مادر  ان،یجالل هیو همسرش راض یرجو نیحس

آمده اند و در  ایبه دن یاز فرزندانش در شهر کیکرد، هر  یخدمت م یمختلف یثبت در شهرها سییاسناد بود و به عنوان ر

به راه انداخت. از  یدفتر اسناد رسم کیشد و  میدر مشهد ساکن و مق ۰6۷۱ ههد لیاز اوا یکرده اند. و لیتحص گرید یشهر

 نیبه خارج از کشور بفرستد. ا لیادامه تحص یرا برا جهت توانست فرزندان خود نیبرخوردار بود و از ا یمرفه یمال تیوضع

که سوابق  یکسان زیو با عامه مردم و ن دنبودن یاسیداشتند، هرگز س یمتوسط یمذهب شیگرا ،یو اجتماع یخانواده از نظر فرهنگ

 کردند. یداشته و شناخته شده بودند، معاشرت نم یمبارزات

 گفت: یم شهیبود و هم ییزن تنها یرجو مادر

کنم. من بچه  می لعنت …راه و ما پدر و مادرها را بدبخت کرد. من شب و روز به  نیبه ا دکشی را مسعود که لعنت …بر پدر "

پدر و مادر شرط است! من که از او  تیو مسلمان است رضا دیگو یندارم، چند تا پسر دارم انگار که ندارم! اگر مسعود راست م

 !دیاوریمن ن یو اسم او را جلو ستیکنم! راه او راه اسالم و خدا ن یم نشینفر شهیو هم ستمین یراض چیه
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و  یسواد( او که سواد دارد، کوچک یفهمد )حاال من ب یحرف ها را م نیخدا مسئول است! اگر مسلمان است و ا شیپ مسعود

من را تباه کرد! من از او  یگخر )مسعود( زند نیسوزد، صبر و تحملم تمام شده است، ا یمن نم یفهمد، دلش برا یرا نم یبزرگ

 یکند به پدرش لعنت م یم نیمسعود را نفر ندیب یهر کس من را م ست،ین ان! دل من شکسته است! او مسلمستمین یراض

کارها  نیاو را به ا ست،ین شتریخر ب کیتوبه کند، مسعود که  دیایب دیکنند! او با یاو را لعنت م زیسازمان ن یفرستد! پدر و مادرها

 رمیو بدبخت کرد، من او را عاق کردم و ش آواره زیو برادرانش را ن دیمان را از هم پاش یکند! زندگ یخواهد بزرگ یم ؟یچ

و  دمیبود، کش یلق یدندان د،یگفت اسم او را نبر یبرد مادر مسعود م یاز مسعود م ینام انیاز اطراف یکس یحرامش باشد. وقت

 "است! دهیند ریمسعود خ ریهمه اش تقص مییو تنها میبچه ها دنیو ند میبچه ها ی. آوارگرونیانداختم ب

خود را  یبرد و با مغلطه نمودن خواسته ها یم شیخود را پ یکارها اهویاست وبا ه هودهیب یاهل جار و جنجال ها یرجو اصوالً

 :دیگو یم ییدر جا یرجو یدوران نوجوان یها هیاز همسا یکیکند.  یدنبال م

رفت و  ی( به پشت بام خانه شان میخان )رجو اهیس نیهم یگفت و گاه یخان م اهیمسعود به او س رهیت تپدرم به خاطر پوس"

پزد و  یبا مرغ مرده غذا م مانیدهد و برا یم دهیگند یمردم، مادرم به ما غذا یگفت: آ یکرد و م یمردم را جمع م ادیبا داد و فر

کارها مردم محله را به دور  نیساله بود و با ا ۰۲مسعود در آن زمان  د،یشک یم نییبام پا شتمادرش با سر و صدا او را از پ

 "کارها نداشت. نیبه ا ازیآن ها خوب بود و مادرش ن یکه وضع مال یکرد، در حال یخودش جمع م

 شانیا. البته پدر دیچرخ یم یشغل در خانواده شان به طور سنت نیداشت. ا یپدر مسعود دفتر اسناد رسم یرجو نیحس یآقا

 یکیبه  یرجو نیحس ندازد،یگرفت تا کار آن ها را راه ب یاز پرونده ها رشوه م یاریبس ینبود و برا یچندان هم انسان درستکار

 :دیگو یخود م انیاز دوستان و آشنا

خودم  یطرف تا کارشان را درست کنم!! و از رمیگ یشود از آنان رشوه م ایخواهم حق به حق دار برسد و حقوق مردم اح یچون م"

 نیاو با ا "دهم. یگرفته شده را در راه خدا صدقه م یرشوه ها افتیام بهبود  یکه وضع مال نیدارم و پس از ا ازیپول ن نیبه ا زین

 آلوده شده بود!! یاربه رشوه خو داً یشد هیتوج

مادر که از  ریاست! ش یجاررشوه و حرام در رگ و پوستش  یپول ها نیبا آن بزرگ شده و ا یاست که مسعود رجو ینان نیا

هم  دیاوضاع بزرگ شده، با نیکه با ا یطرف مادر حرام شد و پول پدر هم که از راه نادرست و حرام به دست آمده است! پسر

 شود!!! رانی! و ملت اخیافتخار تار

دست  یالتیو تشک یاسیتلف سمخ یها نهیبارها و بارها در زم ،ییاستدالل ها نیبا چن زین "یمسعود رجو" یها بعد فرزند و سال

 زد. تیبه جنا

 :یپسر مسعود رجو یافشاگر
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و  ریپدر اس یجهنم التیامروز در تشک نیکه فرزند مشترک مسعود و اشرف ربیعی است، تا هم ی)معروف به محمد( رجو یمصطف

 است! یزندان کیمثل 

به شدت ظلم  زیفرقه ن یروهایدر حق ن یحت یکه ونامد و معتقد است  یدجال م یسازمان، پدر خود را فرد یسرکرده فرار پسر

 کرده است!

مختلف کودکان را از پدر و مادرها جدا کرده و به اروپا انتقال داد و  یها به بهانه یخانواده ها در سازمان، مسعود رجو یفروپاش با

 کند و مورد استفاده قرار دهد. دهیدآموزش  ییها ستیبه ترور لیافراد را تبد نیکرد تا ا یجداگانه نگهدار ییهادر کمپ 

با توجه به آغاز  ۰33۲بودند، در سال  آموزش به اروپا فرستاده شده یکه برا زین یاز فرزندان خانواده ها و از جمله مصطف یتعداد

 یه در کودکگرفته شد ک یتصمیم به برگرداندن نوجوانان روها،ین انیتقویت روحیه در م یبرا یدر اشرف، توسط رجو رویبحران ن

هایشان به اروپا و کانادا فرستاه شده بودند! هیچ  رغم مخالفت خانواده یاز جنگ اشغال کویت عل یناشبه بهانه خطرات  ۰33۰در 

 وارد این کشورها شده ینکردند زیرا اکثر آنان با مدارک جعل یرا ط یمهاجرت فرزند خواندگ یکدام از این کودکان مراحل قانون

 کار را صورت دادند! نیها بر رفت و آمد کودکان، ا مأموران فرودگاه یریتگران فرقه، با سوء استفاده از عدم سخبودند! اما س

 نداشتند، یشده بودند که استقالل فکر ییها نیبه ماش لیکه تبد ۰33۲بازگرداندن این نوجوانان به پادگان اشرف در سال  طرح

سازمان از  یها اتیهر دو را در عمل ایاز این نوجوانان پدران یا مادرانشان  یبسیار اریکودکان بود ز نیدر حق هم گرید یانتیخ

 یعزت اسری یبازگشت به آغوش خانواده نبود. )به طور مثال آقا یعنوان به معنا چیبه ه زیبازگشت ن نیادست داده بودند و البته 

از زندانبانان و شکنجه  یکیبه  لیکشته شده و پدرش تبد دانیفروغ جاو اتیبه عراق بازگردانده شد که مادرش در عمل یوقت

!( از آنجا که ختیماه ها و سال ها شکنجه در اشرف از آنجا گر زفرصت پس ا نیدر اول زین اسریشده بود!  یگران مشهور رجو

از  شهیهم یافراد برا برسند و در آن صورت امکان بردن این یشد که آنان به سن قانون ینوجوانان باعث م نیدر اعزام ا ریتأخ

به عراق  التیتوسط تشک د،که در آن ساکن بودند بشون یرفت، اکثر این نوجوانان قبل از این که تبعه آن کشور یم نیب

ثبت شده در مورد مدارک مهاجرت و  یبرگردانده شدند! این اقدام باعث شد که برگشت آنان به آن کشور به دلیل اسم غیر واقع

 شود! ین کشور دچار اشکال جدنیز عدم تابعیت آ

 افراد است. نیاز هم یکیاست،  یکه فرزند مشترک مسعود و اشرف ربیع ی)معروف به محمد( رجو یمصطف

 جدا شده از سازمان: یگفته اعضا به

 :دیگو یپدرش به شدت اختالف دارد، م یها استیسال سن دارد و با افکار و س 64از  شیکه اکنون ب یمصطف

در تهران کشته شد، بعد از آن با پدربزرگم بودم که  یمیکه نوزاد بودم مادرم در خانه ت یترین بچه دنیا هستم! وقت من بدبخت"

داشتم. حق  یو عصرها هم معلم خصوص رفتمیتا محافظ به مدرسه م 4توسط تشکیالت به فرانسه برده شدم. در آنجا روزها با 

 "ام. که به اینجا )عراق( آورده شده و بعد هم نمک یها باز نداشتم با بقیه بچه
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 یالجورد دیدر آغوش شه یمسعود رجو فرزند

روابط  یعدم افشا یپدرش مخالف است برا یهااز آنجا که با سیاست  یباشد، ول التیمایل نیست که در تشک یرجو یمصطف

 !استیفرد در دن نیتر دجال« مسعود»بارها اشاره کرده است که  یدهند، و ینم یرا به و یاجازه خروج از آلبان یداخل

 

 یاقدام به فرار کرده و سع ونیکام کیبا  انشیبار با چند نفر از اطراف کی شدیکه در پادگان اشرف نگه داشته م یدر زمان یو

 شد! ریاشرف عبور کند که دستگ اجیخاردارها و س میداشت از س



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

65 
 

 

 روند، آن یکه لو م کنندیدالر و تهیه نقشه عراق اقدام به فرار م یه مقداربه همراه چند نفر دیگر با تهی ۷۱۱6در بهار سال  یو

زنند و هنگام پرش از سقف کامیون، توسط  یها در اوایل شب بعد از شام با یک آیفا به یک قسمت از سیم خاردار اشرف م

 شوند! یدستگیر م یمأموران مراقبت مصطف

کنند، چند همراه دیگر نیز دستگیر و به اتاق اطالعات برده  یم یفحاش یو به و زنند یم یبه گوش مصطف ییک سیل مأموران

 شود! یبرده م یگیرند و بعداً به انفراد یشوند و در آنجا مورد توهین و ضرب و شتم قرار م یم

 یزندان ما و حت)که سال هاست فر یباشد تا مسعود رجو مانیبه خانواده ها ز،یهر چند ناچ یفکر یمطالب کمک نیا دوارمیام

است و از طرف  ریاس یطانیکه فرزندانمان در دست چه ش میو بدان میمطامع خود نموده( را بهتر بشناس یفرزندِ خودش را قربان

 و انسان دوستانه است. تیو البته با اهم نیچقدر سنگ زانمانیعز دنخانواده ها در رها کر تیمسئول گرید

 دیفر
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 یدر آلبان یرجو ریعضو اس محمد زاده یول دیساز خانواده  کینزد دارید

 

     ۰633مهر  6۱ - النینجات مرکز گ انجمن

 مادر دردمند و چشم انتظار یزهرا نوران دهیخانم ساز  ادتیع

 هیحبا آقا طاهر در دفتر انجمن خبردار شدم که مادر متأسفانه دچار سانحه شده و از نا داریبود که از مادر خبر نداشتم و در د یمدت

 است. دهید بیلگن آس

کنم لذا عازم  فهیانجام وظ ادتیداشته و به منظور ع داریدردمند و چشم انتظار د ییمادر روستا نیاز ا عاً یکه سر دمیخود واجب د بر

 صحبت کردم. شیو خانه اش شدم و دست بوس شان شدم و از جگرگوشه اش برا یمحل زندگ

که من  دیپوراحمد فکر نکن یآقا"شاد و خندان گفتند:  یا هیهمانان خود با روحاز م یمیجون ضمن استقبال گرم و صم مادر

 4۱واقع امر یباشم ول یساله م 8۱ام .درست است که من طبق شناسنامه  دهیتخت خواب یو ناخوش احوال رو ضیو مر رشدهیپ

در غم از دست  یخاطر شانیسرِ پرعرض کردند که من مدت دو ماه است از  انساله هستم )باخنده(. البد آقا طاهر خدمت ت

 دم،ید بیلگن آس هیافتادم و از ناح نییاز پلکان خانه پا یول دیسجگرگوشه ام  یو چشم انتظار یدادن همسرم و دل نگران

 ".میآ یافتم و به انجمن نزد شما م یشوم و دوباره راه م یانشااهلل  زود مداوا م
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 یلیخ قتاً ی. حقدیآمد دارمیممنونم که به د یلیخ"بود بغض آلود ادامه داد: که اشک در چشمانش جمع شده  یدر حال مادرجون

شده است. درست است که  یکنم امروز خانه من چقدر نوران یکردم و احساس م ارتیرا ز یول دیسکه  یخوشحال شدم و انگار

به وجود آمده  میدر کنار فرزندانم برا ها که یخوش نیدر پس همه ا یطبع هستم ول شوخدارم و اهل خنده و اساساً  یشاداب هیروح

در پسرها ارشد بوده است.  یفرزندم بوده ول نیدوم یول دیساله شده است. س 6۱دارم که تاکنون  نهیهم در س یاست؛ غم بزرگ

و مهربان بوده و به من  یلیخ یلیخ یول دیس میبگو دیبا یکنند ول یبه من محبت م یلیمن همه فرزندانم را دوست دارم و خ

نکن، من  یکارِ سخت کشاورز ادیگفت مامان ز یمهربانانه و دلسوزانه به من م شهیکرده است. هم یمحبت م یلیباباش خ

 "کنم. ینم یکنارت هستم و از کمک به شما کوتاه

 یاشتند و حتپدر و مادر را د یهوا یلیبه واسطه بزرگتر بودن در خانواده خ یول دیس"مادر؛ آقا طاهرگفتند:  یادامه صحبت ها در

سال سابقه خدمت در دوران جنگ  ۲افسر درجه دار ارتش بودند که با  شانیکردند. ا ینم غیبه ما هم در یدگیاز کمک و رس

و ضد  فیمعامله کث کی یبه اسارت درآمدند که متعاقب آن در پ ۰63۲صدام در سال  نهخرابکارا اتیعمل نیدر آخر یلیتحم

 6۱گرفتار شدند که اآلن سابقه اسارتش  یرجو ییایماف التیازچاله به چاه افتادند و در تشک یصدام و رجو نیما ب یف یانسان

 اش را به بطالت گذرانده است. یساله شده است و عمر و جوان

 دندیرس یبه نظر م یآرام و دوست داشتن یلیهستند و خ سیمشغول تدر رستانیدارند و در دب یفرهنگ تیشخص کیآقا که  یعل

 را گرفتند و گفتند:  یصحبت اخو یپ یخاص هنیبا طمأن

رقم زده است. اآلن که  مانیرا برا یغمناک یتراژد کیبوده است و  نهیو پر هز نیسنگ یلیدر خانواده ما خ یول دیاسارت س"

ت و با شده اس یازدواج کرده و صاحب زن و زندگ یول دیفرزند اول س یمجتب میکن یبا شما درد دل م میو دار میخدمت تان هست

 6۱خانواده  نیکه ا دییتوجه بفرما یول دارند یمشترک یزندگ یزیبرانگ نیتحس یبا تفاهم و مهربان گرشیبرادر د کیمادرش و 

 دیبا یو فقط رجو یو خانمان سوزاست که رجو نیسنگ یبُعد از تراژد نیو ا ستیسرشان ن یپدر باال هیسال است که سا

 متیخانواده را به اسارت خود گرفته و ق کیچند نسل از  میسارت نگهداشتن برادر نازنپاسخگو باشد که چطور به واسطه در ا

 ژهیارادت و دیکه در چارچوب انجمن نجات دار یو خدا پسندانه ا یانسان تیهنگفت گرفته است. ما به شخص شما به واسطه فعال

را به  یول دیکه س میدا و سپس به شما چشم دوخته ادستگاه است که اول به خ نیو در هم میو عالقه مند به شما هست میدار یا

نه قاطع  کیانتخاب کند و با  یول دیس دیکه ابتدا به ساکن با میدان یرا هم م نیو ا دیهمسر و فرزندانش بازگردان یما و به زندگ

 "و اعوان و انصارش خالص شود. یآزاد وارد شود و از شر رجو یایپشت کند و به دن یبه رجو

در  یرجو التیشکننده تشک تیوضع نیمحمد زاده از آخر یول دیس یمیسه ساعته با خانواده گرم و صم یخانوادگ دارید خاتمه در

 تیصحبت کردم و آرزوکردم که در پس فعال شانیخسته و در هم شکسته اسرا برا یروهایروزافزون ن زشیاز ر نیو همچن یآلبان

را به  یول دیتمام اسرا از جمله س یینه چندان دور رها یظار در چشم اندازچشم انت یمشترک انجمن نجات و خانواده ها یها

 پوراحمد                                                                               بود. میهمت و خواست خداوند متعال شاهد خواه
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 و مادام العمر یجمهور انتصاب سییر

 

 75 آبان 1 – مرکز نجات انجمن – یمحمد

 نیکرد، و ا یخلق معرف نی( را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدیقجر عضدانلو )رجو میمر ۰638مهر  ۷3در  یرجو مسعود

 یبرا یا ژهیو گاهیجا یمسعود رجو قتیدر حق یمعرف نی. با ادیکش یم دکیعنوان را  نیبود که خود او تا آن زمان ا یدر حال

 یو ازدواج او با مسعود رجو یشمچیابر یاز مهد میبا طالق مر سیدر پار ۰634سال  دردام در واقع اق نیا هیخود قائل شد. پا

فرقه  کیشدن به  لیافت کرده و روند تبد داً یشد یخلق از نظر اجتماع نیطالق و ازدواج، مجاهد نیگذاشته شده بود و با ا

 مخرب کنترل ذهن را آغاز نمودند. 

 سییبه سمت ر یرجو میمسئول آن بود، مر یمقاومت در عراق که مسعود رجو یمل یجالس شورادر ا ۰6۲۷سال  وریشهر 3 در

 یرونیروزه در اعالم ب ۷4 ریتأخ نی. ادیگرد یرونیاعالم ب یمهر همان سال توسط مسعود رجو 6۱انتخاب و در  رانیا ندهیجمهور آ

اگر قبل از ورود او به  رایق را ترک کرده و به فرانسه برود، زفاصله او بتواند عرا نیا ربود که د نیا یبرا میمر یجمهور استیر

ندهد، مسعود  میورود به مر یزایاحتمال وجود داشت که دولت فرانسه و نیشد ا یاش اعالم م یجمهور استیفرانسه، عنوان ر

 بود.  دهیبرنامه را تدارک د نیاز مدت ها قبل ا یرجو

و اجرا  یطراح یآوردن از بن بست رونیب یبه منظور جلب نظر غرب برا سیو به پارو اعزام ا یرجو میمر یجمهور استیر پروژه

 یغرب نیتریکرد که و یتصور م یو عراق گرفتار آن شده بود. رجو رانیبعد از آتش بس در جنگ ا یکه فرقه رجو دیگرد

در اروپا صرفاً به  میه سال حضور مرشود. س یآنان از و تیکند و موجب حما جلبو اروپا را  کایپسندش خواهد توانست نظر آمر
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خالصه شد و او دست از پا درازتر به عراق بازگشت و البته مورد مؤاخذه مسعود  نییسطح پا داریو چند د تیاهم یچند مسافرت ب

 قرار گرفت. 

ابات آزاد چند انتخ تیکه او بدون رعا رایبود، ز یلیمحتوا و تحم یب یرجو میمر یبرا "مقاومت دهیجمهور برگز سییر" سمت

امر مخالف  نیمقاومت هم با ا یمل یشورا یاعضا یبرخ یو حت دیعنوان گرد نیا یو صرفاً از جانب شوهرش دارا یا نهیگز

 یشده در اکثر کشورها فیتعر یها یو دموکراس یالملل نیشناخته شده ب نیوانخارج از عرف و ق یرجو میبودند. انتخاب مر

 4۱۱۱فرقه حداکثر  کینبود.  رانینشده بود و منتخبِ مردم ا نییتع یو یجمهور استیر یابر یجهان بود. مدت زمان مشخص

از  یبخش یکنند که حت یم یمنتخبجمهور  سییبرند صحبت از ر یکه غالب آنان به زور و اجبار در اسارت فرقه به سر م ینفر

با تمام وجود از فرقه  یآن شرکت نداشته اند و حت نشیخارج از کشور، در گز انیرانیالاقل ا ای ران،یا ینفر ونیلیم 8۱ تیجمع

مورد، فقط در چهارچوب  نیخلق در ا نیمجاهد یستیباشند. عملکرد فرقه ترور یم زاریشده اش ب یجمهور معرف سییو ر یرجو

 گنجد.  یهستند م اریمادام العمر، و تام االخت ،یکه همه رهبران آن ها خود انتصاب یفرقه ا یو گروه ها یکتاتورید یهامتحکو

را تا  روهایو . . . ن یمسابقات ورزش یجشن ها و راه انداز یمهر و برگزار 6۱است تا هر سال با بزرگداشت  دهیکوش یرجو فرقه

برنامه ها در سکوت و  نیرا در نظر آنان مهم جلوه دهد. البته؛ امسال ا دادیرو نیآن ها را باال ببرد و ا هیمشغول و روح یمدت

محتوا؛ در  یب یجمهور استیسال ر ۷4داند که  یم یگریبهتر از هر کس د یرجو میمر خودبرگزار شد چرا که  یخاموش

 یزند؛ جا یدست و پا م یرهبرش در بن بست مطلق قرار دارد و در باتالق آلبان ابیدر غ یرجو یستیکه فرقه ترور یطیشرا

 ندارد.  یجشن و بزرگداشت چگونهیه

را آشکار  یفرقه رجو تریتوتال تیماه یو مادام العمر است به خوب یکه البته انتصاب یرجو میمر یمهورج استیداستان ر بهرحال

زودتر  یدر نظر داشته اند. خواست خدا بود که رجو رانیا ندهیآ یبرا یحکومت ستمیسازد و کامال روشن است که چه نوع س یم

 است.  یو دموکراس یارد آزادکه اعتقاد ند یزیدست خود را رو کرد و نشان داد که به چ
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 یقاسم الیخانم ل هیجواب

 از جانب برادرش یفرقه رجو تیمندرج در سا یمقاله ساختگ به

 

     0075آبان  1 -نجات مرکز زنجان  انجمن

ت دارند، عوامل فرقه در جه یمستمر تیفعال یاز فرقه رجو بیحب ییدر جهت رها یکه خانواده محترم قاسم نیتوجه به ا با

 نیخطاب به خواهر ا یزیآم نیتوه یمقاله  یاله قاسم بیحباقدام زبونانه از جانب  کیدر  یساز هیو حاش ینگران جادیا

متن نامه  نیارائه نمودند که ع تیو جهت درج در سا میجواب آن را تنظ ینامه ا یط یقاسم الیخانواده درج نمودند. که خانم ل

 شود: یم میتقد

مادرم باز  وسفیکه  یآن روز دیبه ام م،یگشا یچشم م بایز یایبا نامش به دن دیکه در هر طلوع خورش یهرباننام تنها معبود م به

 تیدر سا یجان مقاله ا بیحب م،یکه خانواده چشم به راهت هست ییداداشم؟ پس کجا یجان داداش خوبم سالم، خوب بیحب د،یآ

مقاله ها با اسم تو منتشر شده است، مطمئناً تو خودت از موضوع و  نیدانم ا یکه م نی. با ادمیفرقه که با نام تو منتشر شده را د

 دهم:  یبا جان و دل جوابت را م یول یخبر هست یمطالب آن ب
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گونه  چی! و ه؟ینداد یجواب چیو ه یمرا خواند ی! تو خودت واقعاً نامه هاده؟یمن به دست تو رس ینامه ها یجان ک بیحب

ها به  امیکدام از نامه ها و پ چیکه ه میدان یچشم انتظار م یمن و همه خانواده ها ؟یانتظارت نگرفت چشم یبا خانواده  یتماس

 .دیتفاوت نسبت به خانواده نبود یو ب رتیغ یقدر ب نیرسد، وگرنه ا ی( نماکدام از شما )صاحب نامه ه چیدست ه

خواهد  یآزاد هستم، هر آن طور که دلم م یمن انسانبلکه  ستم،ین یو سازمان یاسیگروه س چیجان؛ من وابسته به ه بیحب 

جان، آن زمان که در  بی. حبرمیگ یم میکه بخواهم آزادم و آزادانه تصم ایدن یو چه در هر کجا رانیکنم چه در ا یم یزندگ

وال ها  یدر پشت تچشم انتظار  یخانواده ها گریمن و داداش روح اله به همراه د ۰6/3/33 یال ۰۰/3/33 خیدر تار دیبود یبرتیل

اجازه  یکه متأسفانه عوامل رجو یدیخودت د یول نمت،یبب ایکه حداقل ب میزد یبا در دست داشتن عکست اسم تو را صدا م

 یدیشن یما را م یتو اگر صدا میدان یما که م جان بیزنند( حب یم تی. )که حاال دم از انسان و انسانیندادند خودت را نشان بده

 چیه یاز بچگ رتتیکه از غ یهمان داداش ،یمن رتیتو داداش مهربون و با غ ،یتفاوت باش یب یتوانست یلحظه هم نم کی

سر  میکه چون پشت سر هم متولد شد نی)با ا یکرد یم فیهمه از من تعر شیپ شهیتوانست چپ نگاهم کند. هم ینم ینامحرم

وقت  چیدانم تو ه ی!!! هر چند مستیخواهر تو ن الیل ییگو ینامحرمان م شی( پس حاال چطور شده که پمیگذاشت یبه  سر هم م

 احساس به اسم تو منتشر کرده اند.  یمقاله را نا محرمان ب نیا یکن یبه خواهرت نم یحرمت یب نیچن

 دهیچروک یبه گونه ها شانیاشک ها یو هم از ناراحت یعکست هم از خوشحال دنیشده اند. با د ریمهربانم پدر و مادر ما پ داداش

چرا با خانه  میقدر الغر و افتاده شده است!!! چشم انتظار تماس و آمدنت هستند و هست نیما چرا ا بیشد که حب یشان جار

از فرسنگ ها  شانیصدا یقدر از خانواده ها و حت نیهستند که ا ییچه جور انسان ها یجو! سرکردگان فرقه ر؟یریگ یتماس نم

 کنند!!! یم یقدرت مند یترسند. واقعاً که، حاال ادعا یفاصله م

روز چهارشنبه )سوم  ۷3/۷/8۰ خیروز سه شنبه از خانه خارج و در تار ۷4/۷/8۰ خیبلکه در تار ینرفته ا 8۱من، تو در سال  بیحب 

و پسر  یافتاد یرجو یم گرگ هابه دا هیکه متأسفانه در ترک یرفت یکار از راه قانون یبرا ونانیبه مقصد  رانیاالول( از ا عیرب

و  یو اراده خود و بدون مراقب با خانه تماس گرفت لیجان هرگاه خودت با م بیرا بدرقه کردند. حب تو یبه همراه عل ریخاله ام

 یبلکه با اجبار همگ یخودت آنجا نمانده ا لیبا م میکرد. وگرنه و صد در صد ما مطمئن میقبول خواه یحرف دلت را به ما زد

 لشکر نگاه داشته اند. اهیما را به عنوان سش

جگر گوشه  زم،یبده لطفا و خواهشاً. منم خواهر کوچکت، دوستت دارم برادر عز امیلطفاً پ یتلگرامم را نوشته ام توانست شماره

 مادرم.

! و دیگذار ینظر م ران،یاز ا ینرایا کیمقاله مثالً به اسم  ریواقعاً خنده دار است که خودتان در ز ؛یاما شما سرکردگان فرقه رجو و

که در  دیدان یخودتان نم ی( در مقاله برده نشده، حتبیاز احسان )اسم متسعار حب یکه اسم یدر صورت دیکن یاحسان خطابش م

ن در و قبل از آ امتیروز ق یفردا زانمانیگرفتن عز ریتلف کردن عمرتان و اس یشما واقعاً متأسفم!!! برا یبرا دیمقاله چه نوشته ا

 حق ایگناه از زندان.  یب یها وسفی یآزاد دیبود. به ام دینه چندان دور جوابگو خواه ی ندهیآ
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 یرجو یستیمشکالت عمده فرقه ترور

  

 0075ششم آبان  - نهآیی وبالگ –فرد  یجهان یعل

 است.مواجه  رانایدر کمپ ت یادیدر حال حاضر با مشکالت ز یرجو یستیفرقه ترور

 :می باشد ریو العالج، از نظر بنده به قرار ز نحلیمشکالت ال نیا نیعمده تر

  ینگه داشتن مرگ مسعود رجو یمخف(  ۰

 یترک شیخبر را دو سال پ نیشده بود اکنون بر طبق اخبار واصله فوت کرده و ا یمخف نیکه بعد از سقوط صدام حس یرجو

 یستیفرقه ترور انهیدر مراسم سال یرجو یستیفرقه ترور یلما یکننده ها نیاز تأم یکیاز مقامات اطالعات عربستان و  صلیف

خطاب کرد. اما فرقه  یعضدانلو را همسر مرحوم رجو میو دو بار در آن مراسم مر داعالم کر سیشهر  پار لپنتیدر سالن و یرجو

مختلف و نشست  یها عضدانلو به مناسبت میکرده است بلکه مر یخبر خوددار نیتاکنون نه تنها از اعالم ا یرجو یستیترور

اش هنوز  یآن ها بقبوالند که شوهر فرار هکند که ب یم یباخته و مسأله دار؛ سع هیوارفته و روح یروهاین یبرا ییمغزشو یها

بحران و مشکل وجود  شانیا ینیاست که سر جانش نیا ینگه داشتن مرگ مسعود رجو یمخف یعلت اصلزنده است. به نظر من؛ 

 راثیهم ممکن است به خاطر ارث و م گرید لیکنند. دل یم زشیخبر ر نیا دنیرهبر هم با شن ییفدا یروهاین نیدارد، عالوه بر ا

دارد  یخارج یرا که در بانک ها ییسازمان را به نام خودش ثبت کرده است و پول ها ییهمه دارا شانیباشد چون که ا یرجو

 . ردیبدان تعلق گ یکالن اتیمال ایممکن است بلوکه شده 

  مشکل خانواده ها( ۷

مالقات  نیشان مواجه بود همواره از ا زانیخانواده ها با عز داریبا مشکل عمده درخواست د نیکه بعد از سقوط صدام حس سازمان

 فیشر یخانواده ها نیخاص خود ا یدانیسازمان را دشمن خوانده و با فرهنگ چاله م یروهاین یکرده و خانواده ها یریها جلوگ

 کند. یخطاب م "منفجر شود دیکانون خانواده با"و  "خانواده کانون فساد است"، "... نوادهخا" رینظ یا با القابو محترم ر

 یستیفرقه ترور نیکه در ا زانشانیکوتاه با عز یداریهستند و تنها خواسته بر حق شان، د رانیاز مردم ا یها بخش خانواده

همه  دنیهستند چون که آن ها با به جان خر یرجو یستیران فرقه تروردر چشم س یباشد. خانواده ها خار یگرفتارند م
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به  یبرتیدر کمپ اشرف و ل یتابستان عراق جلو یطاقت فرسا یگرما واستخوان سوز زمستان  یو سرما یتیمشکالت امن

قلعه  نیل اکام هیاشرف و تخل ینموده و باعث فروپاش یستادگیو ا یخواسته برحق شان پافشار یتحصن پرداختند و رو

و  رانایبا رفتن به ت نندک یم یباعث خروج مفتضحانه سازمان از عراق گشتند. اکنون خانواده ها سع تاًیشدند و نها یکیاستراتژ

 نیو بد ندیعضدانلو بربا میو به طور خاص مر یرجو یستیاصرار بر خواسته برحق شان خواب راحت را از چشمان سران فرقه ترور

 باشد.  یو العالج سازمان م یاز مشکالت اساس یکیخانواده ها  لهیوس

  جدا شده یروهاین (6

خود خواب راحت را از چشمان  یها یجدا شده است که با افشاگر یروهایو العالج سازمان، ن یاز مشکالت اساس گرید یکی

 یتهمت ها و ناسزاها نیبا بدترکند  یم یعضدانلو ربوده اند. فرقه همواره سع میو به طور خاص مر یرجو یستیسران فرقه ترور

 ونیکند با اعزام اوباشان خود اکس یم یسع نیجدا شده را تخطئه کند، همچن یروهایباشد ن یخودشان م قیکه تنها ال کیرک

 دانیباعث از م ییذایاقدامات ا نیا یو آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهد ول ختهیجدا شده را به هم ر یروهاین یاعتراض یها

 یها و روشنگر یافشاگر تیو حقان یبر درست یدییجدا شده نگشته بلکه عزم شان را راسخ تر کرده و مهر تأ یروهایدررفتن نبه 

در چشم سران  یامان شان خار یب یها یو روشنگر ریناپذ یخستگ یتالش ها نیشان شده است. خالصه جدا شدگان با ا یها

 گشته اند.  لیتبد یرجو یستیکالت مهم و العالج سازمان فرقه گرا و تروراز مش یکیشده اند و به  یرجو یستیفرقه ترور

  یمردم گاهیو پا تیعدم مشروع( 4

 انیدر م گاهیاز جا یو عدم برخوردار یمردم گاهینداشتن پا ت،یو العالج سازمان عدم مشروع یاز مشکالت اساس گرید یکی

مردم  هیشمار عل یب یها تیها و جنا انتیبا خ رانیخلق ا نیجاهدداخل و خارج کشور است. سازمان به اصطالح م ونیسیاپوز

 یمنافع مل هیعل کایجنگ طلب در آمر یهامرتجع عربستان و جناح وخیش ل،یاسرائ ل)مث رانیبا دشمنان مردم ا ییو همسو رانیا

به خاطر  نیباشد. همچن یم رانیدم ابلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مر ستیبرخوردار ن یمردم گاهیپا چی( از هرانیمردم ا

 یگاهیجا چیداخل و خارج از ه ونیسیاپوز نیدر ب انهیراو عملکرد فرقه گ یاسیاز استقالل س یخواه بودن و عدم برخوردار تیتمام

ور و خشونت و تر یبر استراتژ یرجو یستیاصرار فرقه ترور نیو به شدت مورد تنفر و انزجار آن ها قرار دارد. بنابرا ستیبرخوردار ن

و  یاسیس تیاز مشروع یو حزب باد بودن باعث عدم برخوردار یخارج یشدن به قدرت ها زانیبودن و آو یشکاف ز یاستراتژ

 شده است.  لیو العالج سازمان تبد یاز مشکالت اساس یکیشده و به  یاجتماع

  ییروین زشیر( 3

باشد که سازمان همواره  یم ییروین زشیآن، موج روزافزون ر نیتر سازمان مهم نحلیالعالج و ال ،یمشکالت اساس انیدر م اما

با آن مواجه است. اکنون با از دست  یستیفرقه ترور کیشدن سازمان به  لیو تبد یسازمان توسط رجو یرهبر دنیبعد از دزد

 افتهی شیافزا روین زشیرانا؛ریت یخروج مفتضحانه از عراق و انتقال به کمپ آپارتمان واشرف  یکیاستراتژ گاهیدادن سالح و پا

به شدت مسأله دار هستند و  رانایدر باتالق کمپ ت یبدون عراق و بدون حضور مسعود رجو طیسازمان در شرا یروهایاست. ن
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 یینه تنها به جا یرجو یستیفرقه ترور یفعل دهعضدانلو به عنوان سرکر میمذبوحانه مر یباشند. تالش ها یم ییخواستار جدا

سازمان فرقه گرا و  نیا اریکامل و تمام ع یفروپاش نیشده همچن روین زشیو ر یمسأله دار انیجر یریکه باعث اوج گبل دهینرس

 کرده است. عیرا تسر یستیترور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو انجمن نجات یزدی یبا خانواده ها عباس محمد پور یآقا دارید

 



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

75 
 

 

 یدر فرقه رجو ریاس یها یبا خانواده امام یمیدوستانه و صم دارید

 

     0075آبان  9 -نجات مرکز گلستان  انجمن

 زیآن ها ن یترور و آدمکش یخود موفق شود و حت یداخل ینتوانست در کودتا ۰63۱خلق بعد از آن که در سال  نیمجاهد زمانسا

داده  لیرا تشک ییجوانان کشورمان توانستند فرقه ا یو با آلوده نمودن افکار برخ ختندیبخش نبود، به دامن صدام ملعون گر جهینت

گناه را مورد هدف قرار  یب یدر داخل کشور انسان ها ایکشورمان صدمه وارد کنند و  یبه مرزها اهگ یها گاه و ب یو با کمک بعث

به  تیمورد اغفال خود قرار دهند و با سوءاستفاده از موقع زیرا ن هنیاز به اصطالح روشنفکران م یمنوال تعداد نیدهند و به هم

تا بتوانند به  ندیاستفاده نما لهیافراد به عنوان طعمه و وس نیاز ا د،یکش یم دکی زیرا ن یلیوجود آمده در کشور که جنگ تحم

 .دندیها را به خواب هم ند نیکه تمام ا ابندیباشد دست  یکشورمان م یبه حکومت مردم یابیاهداف شوم خود که دست

انه مورد اغفال سران ناپاک از فرزندان آن ها متأسف یانقالب برخ لیبودند که در اوا یها از جمله افراد یبزرگ امام خانواده

از  یکیبا ارتش عراق  یسران فرقه رجو یساختگ یریو در درگ ۰688در سال  یقرار گرفتند و حت نیمجاهد یسازمان ضد بشر

در دانشگاه اشرف به عراق  لیبود را به بهانه ادامه تحص لیمشغول تحص ییاروپا یکشورها ررا که د فیحن جوانان خانواده به نام

و  تیبارز جنا یشرکت داده و باعث کشته شدن او شدند که از نمونه ها یشده سران فرقه رجو یمهندس یریدرگ نیدر ا آورده و

 باشد. یفرقه در حق خانواده ها م نیا انتیخ

در مورد  یوو ابتدا از  میداشت یدوستانه در مورد برادرانش در فرقه رجو ییرفته و با او گفتگو یعبداهلل امام یآقا ادتیبه ع امروز

بودند و به سبب  یپاک اریبس یبرادرانم انسان ها"در جوابم گفت:  یسؤال نمودم که و یورود برادرانش به فرقه رجو یچگونگ

عدم  لیمتأسفانه به دل میفرقه شوم شدند. ما هر زمان خواستار مالقات با آن ها شد نیگرفتار ا کهبود  یصداقت و سادگ نیهم
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آن  تیو از وضع میو از حال و روز آن ها باخبر شو مینیآن ها را بب مینتوانست یتوسط سران فرقه رجو ینانسا هیحقوق اول تیرعا

 ".میها نگران هست

سران سازمان به اصطالح "ما ملحق شدند و ادامه دادند:  یحضور داشتند به گفتگو زین یامام نینجم الد یمالقات که آقا نیا در

تماس با خانواده  کی یو گرفتار خود نموده اند و به آن ها اجازه حت رینند چرا برادرانمان را اسک یم تیانسان یکه ادعا نیمجاهد

 دهند؟ یرا نم

قرار دهد  یاسیس یو آن ها را تحت فشارها ردیرا بگ نینو یبرده دار نیا یشود جلو ینم دایپ یالملل نینهاد و ارگان ب چیچرا ه 

 م؟یداشته باش داریبرادرانمان مالقات و د با یبه راحت میتا ما خانواده ها بتوان

باشد که سران سازمان  یم یگرید زیبا برادرانمان و با خبر شدن از حال و روز آن ها چ داریاز د ریگناه ما خانواده ها به غ ایآ 

 "!ست؟ین بندیپا یالملل نیب نیکند و به قوان ینم یرا عمل یانسان هیخواسته اول نیا یحت نیمجاهد یستیترور

 یناراحت شده و از خداوند م یلیبه ستوه آمده بود خ یو فراق برادرانش از دست سران فرقه رجو یکه از درد دور یامام یآقا

 باشند آزاد گردند. یبرسند و فرزندان خانواده ها که در بند  آنان م فشانیاعمال کث یبه سزا نیاطیش نیخواست که هر چه زودتر ا

باشد  یبا خانواده م داریرا که همانا د یفرقه رجو انیزندان ی هیحقوق اول یارگان و سازمان چیه؛ چرا هبرادر دل سوخت نیقول ا به

 یبه اصطالح حقوق بشر یگردد و توسط نهادها یاجرا م نیکه در مورد مجرم یالملل نیب نیقوان ایسازند؟ آ یرا برقرار نم

برخوردار  ازیحداقل امت نیآن ها را از ا انیو زندان ندینما نیقوان تیرعا را ملزم به یفرقه رجو رانتوانند س یشود، نم یم یریگیپ

فرقه  انیبه زندان یاجازه دسترس یالملل نیارگان ب چیه ست،یترور انیحام یاسیس یفشارها لیسازند؟ پاسخ آن است که به دل

 بسته است. زین نیدمجاه یسازمان ضد بشر یاخلد یها تیرا ندارد و چشم و گوش آن ها نسبت به جنا یرجو
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 یاکرام یعل یمصاحبه با آقا

 نیفرقه مجاهد ندهیو چشم انداز آ یآلبان طیشرا لیمورد تحل در

 

     0075آبان  9  -نجات مرکز خوزستان  انجمن

و در  ییکایامر یکه محل نظام  یبرتیل گاهینفر، پا ۷8۱خلق متشکل از  نیفرقه مجاهد یدسته از اعضا نیآخر 33 وریشهر ۷۱ در

 یاشرف به محل سکونت اعضا هیپس از تخل یبرتیترک کردند. ل یبغداد بود را به مقصد کشور آلبان یالملل نیفرودگاه ب یکینزد

مقر خود را  یمسعود رجو ییاروپا یکشورها رشیدولت فرانسه و عدم پذ یبر اثر فشارها ۰633شده بود. در سال  لیفرقه تبد نیا

در استان  رانیمرز ا یلومتریک 8۱بود آن ها را در قرارگاه اشرف در رانیجنگ با ا رینمود صدام که درگبه بغداد منتقل  سیاز پار

 به کار گرفته شد. رانیستون پنجم در جنگ با مردم ا وبه مثابه ارتش کوچک صدام  خیمستقر نمود و از آن تار یالید

صدام  میبا رژ دانیمشترک موسوم به فروغ جاو اتیاز عملت داش یادیز یها بیخلق در عراق فراز و نش نیفرقه مجاهد پرونده

صدام توسط  یسرنگونتا  از صدام تیمردم عراق در حما هیمعروف به انتفاضه شعبان امیدر سرکوب ق میشرکت مستقتا  3۲در سال 

و  3۱ارتش عراق در سال آن ها با  یها یریدرگو  8۷از سال  یشدن رجو دیفرار و ناپد و کایامر یائتالف به فرمانده یروهاین

انتقال فرقه  با فرقه در عراق بود که توسط صدام گشوده شد. نیساله حضور ا 6۱از پرونده  یبخش یبرتیانتقال به ل تیدر نها

در  یرجو میمر مهیو شکننده آن ها و حضور سراس یبحران تیو وضع روزافزون اعضا ییو انتشار خبر جدا یخلق به آلبان نیمجاهد

 .میداشته باش یفرقه مصاحبه ا نیو جداشده از ا یمیقد نیاز مسئول یکی یاکرام یعل یبه دست داد تا با آقا یرصتف یآلبان
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 نیبر آخر دیداشته باش یلیخود لطفا تحل یمصاحبه ضمن معرف نیبا تشکر از حضورتان در ا یاکرام یآقا 

 ؟یانفرقه در کشور آلب نیا ندهیو چشم انداز آ یاخبار و تحوالت آلبان

انقالب  یروزیسال بعد از پ کی یعنی 38در سال  یاکرام یمن عل دیبنده قرار داد اریکه در اخت یسالم و تشکر بابت فرصت ضمن

کنترل  یها وهیدارم به خاطر عملکرد و ش لیخلق که تما نیاز دوستانم با سازمان مجاهد یکی قیدر دانشکده نفت آبادان از طر

تجربه  انیکه بعد از سال میبود یپر شور و آرمان خواه یآشنا شدم. در آن دوران ما جوان ها مبنام فرقه مخرب کیذهن آن ها را 

 .میکن یمردممان پاسدار یرا برا یو استقالل واقع یکه آزاد میدوست داشت ،یتلخ اختناق و وابستگ

که بر  یآزاد میانقالب و نس یروزیپخون شهدا و  منیبر کشور حاکم بود. به  یجوشان یجو و فضا 3۱تا 38 یسال ها یدر ط 

کشور پا به عرصه وجود گذاشتند.  یو اجتماع یاسیدر صحنه س یاسیس یاز احزاب و سازمان ها یلیگرفته بود خ دنیکشور وز

 نیمبود به ه یو زندان دیشه یادیشاه و تعداد ز میمبارزه مسلحانه با رژ نهیشیبا پ ودخلق ب نیسازمان مجاهد اناتیجر نیاز ا یکی

با ساواک  یو همکار ییسازش و ضعف در بازجو لیکه به دل یسازمان و از جمله مسعود رجو نیمانده از ا یجهت نسل باق

را برعهده گرفتند. آن ها در گام بعد با استفاده از  آن یو رهبر یسازمان را مجدداً بازساز نیتوانسته بودند جان سالم به در ببرد ا

آن ها از  یانقالب تیپاک و خالصانه نسل جوان و جسارت و احساس مسئول تیبر جامعه، صداقت و ن حاکم یشور و احساس انقالب

استثمار و  ینف هقانان،و کارگران و د نیاز محروم تیحما ،یآزاد ن،یاسالم راست یاعتمادشان سوء استفاده نمودند و با شعارها

 آن ها کردند. تیاقدام به جذب وعضو یتیو جنس یستم اقتصاد

 یخود و خوشبخت یسازمان را به عنوان آمال و آرزوها نیجوانان پرشور بودم که با احساس و نه منطق ا نیاز هم یکیهم  من

 طیاهداف آن ها در مح جیو ترو غیکادر همه جانبه به تبل کیبه عنوان  ریمس نیجامعه انتخاب کردم و در ا ییمردم و شکوفا

ابتدا خود را همسو و همگام  یفرصت طلب یدر منتها یوجود پرداختم. مسعود رجو یتمام بامدرسه، دانشگاه، جامعه، شهر و روستا 

و جمع  ینظام یشایلیم لیو در خفا به تشک یو حس جاه طلب یقدرت طلب لیهمزمان به دل یآن نشان داد ول یبا انقالب و رهبر

و اعالم مبارزه مسلحانه هزاران نفر از مردم را ترور  3۱خرداد  6۱در دهیاقدام نسنج کیدر  یرجوکه  نیسالح پرداخت تا ا یآور

 سیو بدون سرپناه تنها گذاشته بود به پار رانیرا در ا شیروهایکه انبوه ن ینمود و در گام بعد در حال یو صدها نفر از اعضا را قربان

وطن آلوده نمود و دست در دست  ندست خود و اعضا را به خون مردم و سربازا دیصدام خز یقبا ری. بعد هم به عراق و زختیگر

خائنانه تمام  یادامه چند روز زندگ یمتوسل شد و برا یو وطن فروش یجاسوس یها وهیش نیتر فیصدام به کث یتیامن یروهاین

زندان در پادگان اشرف و به اسارت گرفتن اعضا و شکنجه آن ها و  سیتأس  .دیرا در هم نورد یشگیو شقاوت پ یسفلگ یمرزها

مرز سرخ اعالم کردن  الت،یاختناق و سرکوب در تشک طیبه وجود آوردن شرا ب،یبه زندان مخوف ابوغر نیاعزام معترض مهدر ادا

به اعضا و در  یسرنگون نیو دروغ یپوشال یوعده هادادن  شان،یخانواده ها تیاعضا از وضع یخبر یخروج اعضا، سال ها ب

سرکوب اعتراضات و  یباشد. بحث ها یم اهیکارنامه س نیاز ا یبخش کوچک اازدواج اعض تیو ممنوع یاجبار یطالق ها تینها

سالح به  میصدام و تسل یدانند. باالخره سرنگون یهمه م زیاز صدام را ن تیدر حما نیکردنش یکشتارمردم عراق و انهدام شهرها

و  رانیا یهسته ا یها تیاطالعات فعال دادن لیتحو یما به ازا کایامر یاسیس یها تیچتر حما ریو قرارگرفتن ز کایارتش امر

 ...انتیبه خ یاعتراف رسم
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 زیصدام ن یدر خاک عراق نگاه داشت و بعد از سرنگون رانیا میرژ یاعضا را در توهم سرنگون یطوالن انیسال بیترت نیبد یرجو 

که خواهان کنترل بر پادگان اشرف  با ارتش عراق یریاز اعضا را در درگ یاریهمچنان به ماندن در خاک عراق اصرار داشت و بس

به ترک عراق و رفتن  ریخاک عراق بودند به کشتن داد سرانجام تحت فشار خانواده ها و مردم عراق ناگز نفکیبه مثابه بخش ال

 شد. یبه آلبان

در  یبود. و یرجو یکیاستراتژ گاهیشد چرا که عراق و پادگان اشرف ظرف و پا لیخروج از عراق به سران فرقه تحم قتیحق در

و به عراق آمد تا به قول خودش در شکاف جنگ عراق  دیها را به تن خود و فرقه اش مال انتیها وخ یتمام بدنام یپ 33سال 

 تیفقط در دوران حاکم یاستراتژ نیرا بنا کند. ا رانیدر ا تیو به دست گرفتن حاکم رانیا میرژ یسرنگون یاستراتژ رانیا هیعل

بود  نیا یحماقت رجو نیبزرگ ترگرفت.  یاش بود پاسخ م سییالر دیس یام که متحد و به قول خود رجوبعث عراق و صد میرژ

هم نداشت او بعد از آتش بس  یالبته چاره ا کرد. یرا در سبد صدام گذاشت و فقط با کارت او باز شیتخم مرغ ها یکه تمام

 لیتحل یکه در بن بست قرار گرفته و بابت تمام رفتیپذ یم دیبخش با یوعراق و به گل نشستن ارتش به اصطالح آزاد رانیا

 تیگروه ها و شخصاحزاب،  یبود از تمام رانیو به خصوص آمدن به کشور عراق که در جنگ با مردم ا شیها یداور شیها و پ

فرقه اش  یعضااو را از رفتن به عراق و وجه المصالحه قرار گرفتن منع کرده بودند و خود ا رخواهانهیکه خ یاسیس یها

 یداد که رجو یهمچنان به اشتباهش ادامه م تیشخص شیغرور کاذب و ک یخودخواهانه و صرفاً از رو ایکرد  یم یعذرخواه

مبارزه  ینف زمیالیسالح به امپر لیو به ذلت و خفتِ تحو دیراه دوم را برگز حمقانهتشنگان قدرت و در اوج توهم ا یهمانند تمام

تر او اصرار به ماندن در خاک عراق بعد از  بیبخش تن داد. حماقت عج یش به قول خودش آزادمسلحانه و انحالل ارت

 در عراق بود.  تیحاکم رییو اعدام صدام و تغ یسرنگون

و  یاسیس یادامه زندگ یفرقه رجو یبرا گریتوانست درک کند که د یرا خوانده باشد م استیس یایساده دن یکه الفبا یفرد هر

آن ها درعراق بود امکان  یکیزیو ف یاسیمخالف حضور س نیادیعراق که به صورت بن دیدولت جد تیحت حاکمروزمره ت یحت

که خودش از صحنه عراق گم و گور  یباز رجو یخروج داده بود. ول شنهادیآن ها پ ههم ب کایوزارت خارجه امر یو حت ستین ریپذ

 شده بود اصرار به ماندن در عراق کرد. 

است درست برعکس  رانیا میرژ یخواهان سرنگون کایبود که وزارت دفاع امر نیا یرجو لیرم؛ آن روزها تحلدا ادیبه  من

شود و ما به سالح  یم روزیوزارت دفاع پ استیس تیداد که در نها یوعده م روهایبه ن نی. همچنکایوزارت خارجه امر استیس

 میرا محقق خواه یفروغ دو را انجام و سرنگون اتیعمل کایرتش امرا ینظام تیمابار با ح نیمجهز و ا ییکایامر شرفتهیپ یها

 ایو  کوه اگر بجنبد اشرف ز جا نجنبد، اشرف حفظ شرفمسخره ) یو سر دادن شعارها دیبا تولاحمقانه  هیتوج نیساخت. با ا

عراق و  یهست. دولت ها دتانای ایقضا یبقکردن اعضا در اشرف را به اجرا گذاشت. ما یاسارت و قربان وی( سناریمجاهد اشرف

باشد که به  یگروه زبانیتواند م یوجه نم چیفرقه از عراق شدند. دولت عراق اصرار داشت به ه نیبارها خواهان خروج ا رانیا

 از صدام دستشان را به خون مردم عراق آلوده کرده اند! تیحما
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 یآن ها بود و با زور توسط صدام تصرف و به رجو یورزکشا یها نیزم یعراق همه روزه در کنار پادگان اشرف که زمان مردم

اعضا از  یآن بودند. خانواده ها یریشدند و خواهان پس گ یداده شده بود جمع م لیتحو رانیمردم ا هیعل ینظام اتیجهت عمل

راف پادگان خواهان روانه پادگان اشرف شدند و با تحصن و تجمع در اط زانشانیاز عز یخبر یو ب یدور انیبعد از سال گریطرف د

 یها امیق انیفرقه در جر نیکه وابستگان آن ها توسط سران ا یعراق انیقربان یمالقات با آن ها بودند. همزمان خانواده ها

زدند تا  یبرتیبه پادگان اشرف و کمپ ل ینظام اتیالمختار دست به عمل شیبه نام ج یگروه لیکشته شده بودند، با تشک یمردم

از خاک  ی. همزمان دولت عراق خواهان به دست گرفتن کنترل پادگان اشرف به عنوان بخشرندیخود را پس بگ نایانتقام قربان

 .دکشته شدن یفرقه تعداد یارتش عراق و اعضا نیب یریو به وجود آمدن درگ یممانعت فرقه رجو لیعراق شد که به دل

و عراق پروسه  کایملل و دولت امر یایساریکه به ابتکار کم نیرغم ا یتر شد.عل میوضع وخ یبرتیانتقال فرقه از اشرف به ل با

در  شتریزمان ب دیکردند و به دنبال خر یم یباز هم سران فرقه سنگ انداز یاستارت خورده بود ول یاعزام اعضا به کشور آلبان

موشک  ریواده ها که تحت تاثگرفت. خان یقرار گرفت و از اعضا قربان یمورد حمله موشک یبرتیبار کمپ ل نیعراق بودند. چند

به  زانشانیانتقال عز یرا برا ایساریتجمع کردند و دولت عراق و کم یبرتینگران شده بودند مجدداً در اطراف کمپ ل یبرتیباران ل

کردند و  یاصرار م یبرتیماندن در ل یسران فرقه برا گریو د یبود که رجو یطیدر شرا نیمحل امن تحت فشار گذاشتند و ا کی

از  یشتریهر روز تعداد ب طیشرا نیهم ریدادند. تحت تأث یرا که خواهان خروج از کمپ و عراق بودند را خائن لقب م ییعضاا

 یاعضا و درخواست ها رارو ف ییو جدا یخانواده ها حمالت موشک یکه فشارها یشدند، تا در نقطه ا یجدا م ایفرار و  یبرتیل

 شدند. یو رفتن به آلبان ینیان فرقه مجبور به عقب نشو دولت عراق جواب داد و سر ایساریکم

 

 ،یبرتیخانواده ها، موشک باران اشرف و ل یعراق، فشار طاقت فرسا تیحاکم رییرغم تغ یفرقه عل نیچرا سران ا یبه راست 

محل امن تر  کیکه  یو به آلبان هیحاضر نبودند خاک عراق را تخل یالملل نیب یبا ارتش و مردم عراق و فشار نهادها یریدرگ
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 یم یمالک یکردند که با تحت فشار قرار دادن دولت آقا یرا متهم م رانیاعضا بود بروند؟ رهبران فرقه در آن مقطع دولت ا یبرا

که حضور فرقه در خاک  یرجو میمر نیفراهم سازند تا آن ها مجبور به ترک خاک عراق شوند. حاال چه شد هم یطیخواهند شرا

 لیتحل کیو در  یدرجه ا ۰8۱چرخش  کیو با  کبارهیدانست و اصرار به ماندن در عراق داشت به  یم میرژعراق را کابوس 

انتقال را شکست بزرگ  نیا گرینامد؟ و از طرف د یرا انتقال بزرگ و شکوهمند م یبه آلبان ینیعقب نشمتناقض کننده و مسخره 

 دیتهد رانیم ایرژ یحضور در جوار مرز و در خاک عراق برا یست. به راستبه خورد اعضا داده ا رانیا میرژ یطرح ها و برنامه ها

 آزاد وحشت داشتند؟ یایو دن یقدر از حضور اعضا در آلبان نیچرا سران فرقه ا ؟یدر خاک کشور آلبان ایدارد 

کردند تا  یم یسنگ انداز یو کشته شدن اعضا همچنان در برنامه انتقال اعضا به آلبان یبرتیرغم موشک باران ل یفرقه عل سران

در  یکل در امور اشرف را هم در آورده که رهبران فرقه درصدد سنگ انداز ریدب ندهیکوبلر نما نیمارت یآقا یکه صدا ییجا

 شیروهایگروه از ن نیدر اشرف و عراق بود با اعزام اول متیکه به دنبال ماندن به هر ق یرجو میبرنامه خروج از عراق هستند. مر

 یبرتیکمبودها و اشکاالت استقرار در کمپ ل ییبا بزرگ نما یزد. و یغاتیتبل یدروغ ها و ترفندها نیدست به بزرگ تر یرتبیبه ل

از آن ها  ییکایعاجزانه از مقامات امر یو با درخواست ها سازد ایبازگشت مجدد به پادگان اشرف مه یرا برا طینمود شرا یسع

زدند که کمپ  یواگذار شود. آن ها مستمراً نق م کایانند و حفاظت آن ها به ارتش امرخواست که فرقه اش را به اشرف برگرد

آن ها که به اصطالح مجلس  تمقاوم یبه اصطالح مل یباشد شورا ادتانیرا ندارد. اگر  یزندگ یالزم برا یاستانداردها یبرتیل

فاضالب  یچاه ها ایدارد  یآب نشت ید که لوله هاکر یصادر م هیحکومت بود مستمراً اطالع یدر دوران انتقال یقانون گذار

 آن ها شده بود!!! یو هم استراتژ کیپر شدن چاه فاضالب هم تاکت ایآب و  یکمپ پر شده و خالصه دغدغه نشت

 دادند. یپارلمان اروپا م یخارج استیس سیخانم اشتون رب یو حت رکلیدب ندهیدشنام ها را به نما نیرابطه بدتر نیها در هم آن

بردند. سران فرقه به  ینام م تیسر پل موقت و مکان ترانز کیبه عنوان  یبرتیسازمان ملل و دولت عراق از کمپ ل ندهینما

بمانند. در  یفراهم سازند که آن ها همچنان در خاک عراق باق یطیو طرح مسائل مضحک شرا ییدنبال آن بودند که با بهانه جو

سازمان ملل و موشک باران  یدولت عراق و هشدارها تیفه خانواده ها و قاطعوق یب یهر صورت تحت فشار و تالش ها

 و خاک عراق تن دهند. یبرتیناچار شدند که به خروج از ل یمعارض عراق یگروها

 توان اعضا را در ینم گریمتفاوت است و د فاً یک یبرتیبا عراق و اشرف و ل یآلبان طیدانستند شرا یم یکه به خوب نیتوجه به ا با

و  یاجتماع طیو مح یمناسبات شهر نیبه اسارت گرفت همچن یو ذهن ینیع یحصارها یها وهیبا ش یمانند آلبان یکشور آزاد

دارد، در همان  یشگرف رها ساز راتیتأث دهیرا به خود ند یرنگ شهر و مناسبات شهر انیالس یبر اعضا که ط یآلبان یخانوادگ

 یایساریو کم ییکایزد و بند با مقامات امر ترفند نیاول. دندیخاص خود را برگز یفاظتو ح یتیامن ریعراق و قبل از خروج تداب

 !ردیآن ها را به دست خود بگ یپناهندگ یو از جمله مستمر ااعض یو ادار یقانون یکارها تیمسئول لهیوس نیملل متحد بود تا بد

اعضا را خلع سالح و راه هر گونه  ؛یپناهندگ یستمرو به خصوص م یو ادار یقانون یکارها اریها با به دست گرفتن اخت آن

قرار  یو استقرار یاعضا را در صورت جدا شدن تحت فشار مال ،یبستند و با حربه قطع مستمر یرا م ایساریمراجعه آن ها به کم

 دادند. یم
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 نیننگ نیبود. هم یدر آلبان ییجدا به فرقه و عدم درخواست یسوگند نامه و ابراز وفادار ای، گرفتن تعهد نامه و فرقه گرید ترفند

 یافشاگر م رانیخود و به خصوص ا یها تیاعضا در سا ییکه به محض جدا میشاهد آن هست یروزها در آلبان نیکه ا یینامه ها

عضا ا یقانون ندهیبه دولت آن کشور اعالم کردند که آن ها تنها نما یبه هنگام ورود به آلبان فنددو تر نیسران فرقه با ازند. 

 یرغم تمام ترفندها و زد و بندها یسال عل کیدر عمل و بعد از  یو همدل هستند. ول کدستیکامالً  یهستند و آن ها سازمان

 است؟  یفرقه در چه نقطه ا نیا ونافتاد و اکن یچه اتفاق میپشت پرده سران فرقه و به خصوص مر

و کارتون  یو گرسنگ یدر به در رشیو پذ یها از حقوق پناهندگ تیفشارها و محروم ینفر از اعضا با وجود تمام ۷3۱از  شیب

است. جامعه  دهیسطح اعضا رس نیبه باالتر ییجدا زانیهستند و م ییدر معرض جدا زانیم نیجدا شده اند و هم یخواب

. اعتراض و دینما لیتحم یو دولت آلبان ایسارینتوانسته خود را بر کم مستقل یالتیو تشک یاسیس تیهو کیجداشدگان به عنوان 

 تیو فعال یاعتصاب جداشدگان روزمره در مقابل دفتر رمسا ادامه دارد و آن ها اعالم کرده اند که خواهان حق مستقل پناهندگ

 یبه آلبان ییرویسابقه ن یب زشیو ر یالتیبحران تشک نیمقابله با ا یبرا یرجو میمر گریهستند از طرف د یو اجتماع یاسیآزاد س

 یسعود وخیو مزدوران دست نشانده ش ییکاینجات از حلقه طناب دار با تمام وجود به دولتمردان امر یران فرقه براآمده است. س

 العالج آن ها را حل نخواهد کرد. یاز دردها یدرد یاند ول وستهیپ

از نشست ها با  یکیدر  یمسعود رجو یبا عراق فرق دارد. روز فاًیک یکرده است و آلبان رییتغ طیاست که شرا نیا تیواقع 

فرو بپاشد هر کدام از ما  یماست اگر روز نیبرل واریقرارگاه اشرف د"خطاب به ما اعضا گفت:  نیبرل وارید ختنیاشاره به فرو ر

خود  لیاست اگر تحل دهیاشرف مدت هاست که فروپاش واریاکنون د ".میشو یپرتاب م یابه گوشه  حیتسب یهمانند دانه ها

هر کدام از فرقه جدا  یکه همان اعضا هستند به زود حیتسب یکه دانه ها میمنتظر باش دیبا میوت قرار دهرا مالک قضا یرجو

دست نشانده و  یها میو رژ زمیالیآن ها به امپر یبستن ها لیرغم دخ یعل یفرقه ضد انسان نیا یفروپاش دیشوند. شک نکن

 رسد. یفرا م یمرتجع به زود

سران  یو دوگانگ انتیطعم تلخ خ انیعضو جدا شده از فرقه که سال کیوان خواهم به عن یآخر اجازه م در

 یا هیفرقه هستند توص نیکه هنوز دربند اسارت ا یجداشده و نفرات یفرقه را لمس کرده ام به اعضا نیا

 داشته باشم: یمیدوست قد کیبرادرانه و به عنوان 

 یرا بد جور هی. آن ها قافدیریقرار نگ یرجو میو به خصوص مر اربکیسران فر یو ترفندها داتیمرعوب تهد یطیشرا چیتحت ه 

به شما حساب  دیگفتن ندارند آن ها با یبرا یحرف چیه تیو جنا انتیو خ یادیقرن جز دروغ و ش میبه ن کینزد یباخته اند و ط

اعضا  یان و خون و عمر و جوانبه ج نیبه عنوان خائن دیچه شد؟ آن ها با انیسال دهنده بیفر یپس بدهند که آن همه وعده ها

آن ها داشته اند. شما  یبرا ینسل چه دستاورد کیو اعتماد  دیبه ام انتیخون و خ یایدر نیا یحساب پس بدهند که ما به ازا

 . دیجامعه آزاد و حق انتخاب سرنوشت را تجربه کن و دیپشت کن یفرقه جهمن نیو با افتخار به ا دیریسرتان را باال بگ دیبا
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 نیدروغ یچه شد آن همه وعده ها دیبپرس بکاریسران فر گریو د میبلند از مر یبا صدا ؛یدر مناسبات فرقه رجو ریاس یها بچه

بخش و توپ و تانک  یبدون سالح و لباس فرم ارتش به اصطالح آزاد یما در خاک آلبان دیو از آن ها بپرس ؟یسرنگون انیسال

 است؟ یساعته فتح تهران را داد اآلن در چه گور 48به ما وعده  یکه روز یجومسعود ر دیو باز هم بپرس میکن یچه م

 ختنیو خلف وعده و ر انتیبابت آن همه خ دیآن کس که با دیداشته باش مانیا نیاست به ا یفروپاش بیدر سراش یفرقه رجو 

 هستند. یاصل نیآن ها مزدور و خائن یهستند. آر میحساب پس بدهد مسعود و مر یقربان یخون اعضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جواهر گمشده

  ی، آلبان رانایت  - یدیمحمد س

و  ییمغزشو یبرا زولهیا طیمح کیبه  ازیفرقه ن کیساختار  لیو تکم نیتکو یبرا کیدئولوژیا یفرقه ها رهبران

 دیکردن فرد، دور کردن او از عشق و محبت خانواده است. بدون ترد زولهیا یگام برا نیدارند و نخست رویکنترل ن

توانند نسبت به  یرهبران فرقه ها هستند، چرا که در هسته خانواده است که افراد م بیرقمانع و  نیخانواده مهم تر

قرار دارد،  یعاطف یها تیکه فرد در خانواده مورد حما یتا زمان نیعشق بورزند و ابراز محبت کنند. بنابرا گریکدی

ن یرهبران فرقه ها با شناخت از ا رو نیخانواده باشد. از هم یمناسب برا نیگزیتواند جا ینم یفرقه ا چیرهبر ه

فرد از  ییجدا" یعنیگام اول  رویو کنترل ن یروان یبحران ها تیریمد یالزم برا یها ییموضوع  و کسب توانا

جواهر گرانبها را گم کرد، خود  نیمرحله عبور کرد و ا نیدارند. اگر فرد عضو فرقه از ا یرا محکم و قاطع برم "خانواده

فکر و قلب عضو فرقه به دست آورده است  ریتسخ یرا برا زمال یها نهیفرقه زم یشد که رهبر خواهد یا "گمشده"

کند که بدون  لیرباط تبد کیبه  ییتواند در پروسه مغزشو یفرد را م یفرقه به آسان یاست که رهبر ریمس نیو در ا

 چون و چرا فرمان ها را اطاعت کند. 

 

 در کنار خانواده اش یه رجومحمد تورنگ عضو جدا شده از فرق یآقا
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 یتا معبد گمراه "فرقه"به  "سازمان" یسیدگرد

و  دیکه انسان ها را به توح "یمذهب"تشکل  کیدانند نه  یم "فرقه" کیرا  "خلق نیسازمان مجاهد"هاست پژوهندگان،  سال

و به  کند یا را از خدا دور مخطرناک که آدم ه "یمسلک"دارد، بلکه  یو شرارت برحذرشان م یخواند و از پلشت یعدل فرا م

 دیپد ییاحساسات، مذهب نو کیو تحر یجییته یکه با روش ها ی. فرقه ادکشان یمشکوک، دردسرساز و مرگبار م قتیطر

 استوار است. یاجتماع یروهایتعصب، نفرت و تلف کردن ن ادیآن بر بن یها هیآورده که پا

خواه که خود را موظف به کنترل رفتار  تیتمام یو از نظر اجتماع یافراط ینیخودکامه، در جهان ب یکیدئولوژیبه لحاظ ا یا فرقه

صرف وقت  ،ی)اعضا و هواداران( انتظار همه نوع مساعدت، به خصوص مال روانشانیداند. آنان از پ یم ش،یاعضا ژهیهمگان، به و

قائم به  اتشیکه ح یتشکل را دارند. فرقه ا یبه هدف ها یابیو تحقق وعده ها و دست یبه آرمان ها لین یبرا ندهیفزا یو انرژ

وصل  ی. حلقه هاندیداشته باشند، چه بگو ییچه باورها شند،یندیکه چگونه ب نیلذتبخش به آنان است. ا یو امر و نه یساز دیمر

چه بخورد،  ارتباط داشته باشد، چه بپوشد، یشود، با چه کس اردر کجا مشغول به ک یکنند چه کس یم کتهیو اعضا د یرهبر نیب

 شود. یاطالق م یالتیباط تشکضهمه عنوان ان نیشود ... و بر ا داریب ایبخوابد  یک

 ،یسرکش، نفرات معمول یشده است. اعضا دهیتدارک د ییهمه، برنامه ها یاست. برا یعاد یافراد، امر قیو تشو هیتنب کنترل،

در فرقه،  تیرا بگذرانند. آدمک ها با عضو ییو حرف شنو پروسه رام شدن دیدردسرساز، نخبگان، تمامشان با یها زانیسمپات

به  افتیره  یشود. برا مانیپش وستنیپ نیاز ا یحق ندارد حت ی. احدستیقابل تصور ن یشوند. راه بازگشت یگرفته م "گروگان"

شود. در  یگرفته م شیاعضا در پ یذهن یو سامانده یسازمانده ،یو نوساز یکامل و انطباق با تشکل، پروسه بازساز یهارمون

( قطع شود. رمز و راز نهیشیتا ارتباط با پشت سر )پ ردیگ یو سپس امحا قرار م یگذشته افراد مورد بازکاو ،ینفسان یابیدوره ارز
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خوانند، در نا آگاه  یم "افراد یایاح"آن را  انیتازه( که فرقه گرا یباورها قیو تزر یساختار فکر دیمرحله )تجد نیدر ا تیموفق

به  ندهیو البته در آ رندیبه خود گ یدیکنترل و چون موم شکل جد یگذرد است تا به خوب یه داشتن آنان نسبت به آنچه منگ

 مورد سوءاستفاده واقع شود. یآسان

احساس شرم و گناه، سرزنش خود، ترس و  ،یو ادراک، گسست روان صیدر تشخ یینارسا ،یاضطراب، حمالت عصب ،ینگران

و اعتماد به نفس، به  یکمبود خودباور ،یافسردگ ،ییها، احساس تنها یریگ میدر تصم ژهیفوق العاده به و یادهیترد ،یبدگمان

 ل،ی)ب ییابزارها دیاست. معمار بنا، آنان را به د یالتیتشک یو ربات ها یا هفرق یآدمک ها اتیاز خصوص یمقطع ای ینحو دائم

 نگرد. یکلنگ، چکش ...( م

کمک  ندگانیبه قضاوت نسل سوم انقالب و آ ریبا ارائه اسناد و مدارک خدشه ناپذ به گونه مستند و دیبا

و  تیجنا ضیتابلو جهاد و شهادت، تا قعر کفر و ضاللت، و حض ریو تکامل، و ز یبا عَلَم اسالم خواه یچگونه سازمان کرد که

پا  ریآدم کش و خائن به ملک و ملت شد. ز یه ابه فرق لیباشد تبد "شبخ ییرها"که بنا بود  یو سازمان د؛یدرغلت ،یوطن فروش

 سیبردن نهاد خانواده، ظلم به خود و همسر و فرزند، تقد نیاز ب گانگان،یب یمزدور ،یاجبار یطالق ها ،ینهادن اصول اخالق

قرار داد و  شتابان یسقوط یبیسراشآنان را به فاز استدراج کشاند و در  ،یمحض و کورکورانه از و تیفرقه و تبع سییر تیشخص

ساکت کردن، سرکوب و حذف منتقدان و مخالفان را  ب،یاش فوق تخصص در تخر یکه رهبر یفرقه ا یرا برا یسرنوشت شوم

 دارد، رقم زد.

 یکنند دارا یو مجابگر هستند که ادعا م یخود انتصاب یرهبران فرقه ها افراد"هستند.  یرهبر یرهایاز متغ یفرقه ها تابع اتباع

 یکار یکننند تا خانواده، شغل، سابقه  یخود را وادار م دانیدارند... آن ها مر یا ژهیدانش و ایبوده و  یدر زندگ یصخا تیمأمور

 یپول و زندگ ،ییدارا تاً نهای ها آن –پنهان  ای آشکار –از موارد  یاریاز آن ها رها کنند. در بس یرویپ یو دوستان خود را برا

وارونه را   Tحرف کیکنند...  یخود متمرکز م یرا بر رو شیو ستا می. رهبران فرقه ها تکررندیگ یخود را تحت کنترل م روانیپ

  ".رندیگ یقرار م نییدر پا ماماً ت روانیدر باال و پ یی. رهبر به تنهادیتصور کن

فرقه و در محضر  . در بارگاهردیگ یم میو تصم شدیاند یهمه شان م یبه جا سیی. رستین دانیبه فکر کردن مر یازیفرقه ن در

. به فکنندیب یمسائل، انتخاب و خردورز یو مشقت بررس یخود را به سخت ستین یازیاست. ن زیآن، عقل شان منجمد و فر سییر

به  لیرسند که تبد یمرحله م نیاست. اما چگونه افراد به ا سییر یکارها از عهده شان خارج و زحمت افزا لیقب نیا سییامر ر

 فرقه بر گرده شان افکنده شده است. یو بردگ یگردند که طوق بندگ یم ییدست و پا یراده و بموجودات مسلوب اال

 یروش ها یریو به کارگ یروان یها کیفرقه ها با استفاده از تاکت" :دیگو یم یخدابنده عضو سابق فرقه رجو میابراه

 یروان یدفاع ضرور لهیوس نیآورند. آنان به ا یبه وجود م رویو پ یرهبر نیخطرناک ب اریرابطه مطلق و بس یکنترل ذهن نوع

کنند که هر  یبدل م یو لذا او را به ابزار رندیگ یم یرا از و« نه گفتن»توان  هبرند ک یم نیدر انسان از ب یرا به حد یفرد

معروف شده است که  ییمهلک در عوام به مغزشو دهیپد نیآورد. ا یغلط بودن آن به اجرا در م ایدرست  یابیرا بدون ارز یفرمان
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هم هستند چرا که به  یمل تیامن یو خطر برا دیهدت کیگردد... فرقه ها  یتر م شرفتهیتر و پ دهیچیآن روز به روز پ یمتدها

 ".ندیوادار نما زین تیافراد را به ترور و جنا ،یروان یها وهیش یریتوانند با به کارگ یم یراحت

 دهیبلکه پرست ستهینگر ،یو صورت انسان ئتیدر ه یبلکه پروردگار س،یمعصوم، قد یفرد دیبه د ستیبا ی... به رهبر فرقه م

فرقه  نیمحض او گردند. مسلم آن که جدا شدن از چن میذوب شوند و از هر نظر تسل یخود را به او بسپارند و در و دیشود. افراد با

عوامل  نی. اگر چه ادینما یساخته است، دشوار م که اعضا را بدان متصل یو سازمان یذهن یرهایبا توجه به غل و زنج ییها

و  یفطر کردیاما رو شده اند دهیو تدارک د هیته "سوژه ها" ییاز جدا یریشگیموجده و موجبه خود فرقه هاست، که به منظور پ

 .دینما یمها  یگیما یسان دنائت ها و ب نیا برابردر  یستادگیانسان ها آنان را وادار به ا یو آزادگ تیبه حرّ شیگرا

در  یکه هر فرقه ا ییو همه راهکارها دهایحصرها و تهد ،یالتیتشک یسیگرفتن اعتراف نامه و توبه نو ،یاختالالت روان جادیا

اوقات عمرشان را در  نیکه بهتر یی. آدم هاستیآزاده ن یاز پرواز روح انسان ها یریبرد قادر به جلوگ یبه کار م یمواقع نیچن

 به قدرت است...  یابیدست یغم و هم اش ترور جسم و روح انسان ها برا یدند که همه گذران یخدمت فرقه ا

         ۰۷3 – ۰66: یها صفحه    انیتبرّائ نی: دکتر صفاء الداثر   از کتاب: خوابگردها برگرفته

 انی: عاطفه نادعلمیتنظ                                                                                                                        

 

 

 وصف حال اعضای دربند فرقه رجوی
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 باطل، که ستاد دست سازت بتواند الیخ یزه

 !دیرا از دلم بربا یام کبر یخواهر دوست داشتن عشقِ

 

     0075آبان  7 -نجات مرکز  انجمن

در بند فرقه  رانیجان و تمام اس یام کبر یو دوست داشتن زیخواهر عز یابر یو آزاد یسالمت یصد سالم و درود و آرزو با

 .یرجو

 !ایب ا،یب

جان، نوشته  یبه نام خواهرم کبر یهر چند الک یدست خط کیکردم که  یچک م یفرقه رجو یها تیهر بار در سا راستش

 است!! یو جعل یمیدو ق یهمه اش تکرار یول نمیبب تیدلم در سا زیعز نیاز ا دیعکس جد کی ایشود و 

 ریچند ماه تأخ ینوشته باشد، ول یزیچ کیبه مقاالت من،  کیستریفرقه در واکنش ه نمیها تا بب تیسا یروم تو یهر بار م و

انتشار داده است. به  یمیقد یها نکیو دلبندم را با ل زیخواهر عز یکبر یمیعکس قد "افشاگر"موسوم به  تیسا راًیداشت تا اخ

 که کار نشد. ستیو پ یفقط کپ دیکن ییکار محتوا ی: لطفاً کممیگو یم تیسا نیا گردانان هیتعز

هم از او انتشار  دیعکس جد کیحداقل  د،یکن یخود درج م تیدر سا نمیو نازن زیبه نام خواهر عز دیو سراسر تهد ینامه جعل اگر

 !دیبده



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

88 
 

 

سازمان  یرهبر یعضو شورا یرجو یرارگاه جهنمهستم که در ق یرباقریزهرا سادات م نجانبیشوم ا یم ادآوریشما  به

 د؟یخلق بودم فراموش که نکرده ا نیمجاهد

نابرابر، به  اریبس یشگرف و ناباورانه، و با وجود تعادل قوا ر،یپذ سکیحساس، ر اتیعمل کیکه در  ۰683بهمن  3 خیدر تار 

بر  یو مسعود رجو میکه به دستور مر یو جسم یروح یو زخم خورده از شکنجه ها ماریخسته و ب ینفره و در حالت کیصورت 

نگه داشته بودند )از جمله  یو حلقه انسان رهیشده فرقه که مرا در زنج هیو مردان توج نانز یمن اعمال شده بود، و در برابر انبوه

 کیهم زدن و در چشم به  کیداده بودند(، موفق شدم در  لیموبا یمن به و شتریمسئول دماغ سوخته ام که به خاطر کنترل ب

 ادتانی. حتماً ابمیدست  یناباورانه آزاد یایو به دن زمیربگ یآهن واردی از …لحظه مناسب جانانه از آن قلعه خوفناک فرار کنم و

خواست با شما چت و کال  یبزدل م یو مسعود رجو دیاشرف نشست داشت یآن روز در سالن اجتماعات قرارگاه جهنم دیآ یم

در  یرجو میمر تورگرفتم. ماه ها بود که به دس یجانانه و آرش گونه ا یمیبه به چه تصم ر،یبه خ ادشید. کنفرانس داشته باش

 زندان اشرف ممنوع المالقات شده بودم.

 شانیکسب کنم و چشمم به جمال ا یخبر قیطر نیاز ا دیندارم. شا یجان خبر یمن سال هاست که از خواهر دلبندم کبر یآر

 هیکذا از او عل تیاست که سا نمیخواهر نازن نیاآلن بحث ا یندارم ول یاز خواهران و برادرم خبر کی چیهروشن گردد. من از 

 کند. یمن سوءاستفاده م

 یشده، مانع تماس تلفن لیبه شکنجه گاه و اسارتگاه تبد یخلق که سال هاست توسط شخص رجو نیبه اصطالح مجاهد سازمان

فرزندانشان در فرقه، شب  دارید یو چشم انتظار که در آرزو ماریب یفرقه شده است. مادران نیدر ا زانشانیخانواده ها با عز داریو د

اجازه دهند تا با  یآلبان - رانایدر ت ریاس زانیسنگدل به عز یرجو میمسعود و مر دیکه شا گذرانند یم دیام نیها و روزها را به ا

شده است و به  اهیدلش سنگ و س یافسوس و شوربختانه رجو یدهند، ول یتماس تلفن ایاجازه مالقات و  شیخو ماریب نیوالد

 کند. ینم یخلق خدا رحم نیا

که  یو وعده نداد ینداد بیرا فر هیما و بق "اشک و آه مادران و همسران"خلق و  نیدل گفت مگر به نام هم هیس یبه رجو دیبا

از درون اسارتگاه  تانیروهاین دیکش، لطفاً اجازه ده شیپ رانیق اخل یآزاد ؟یده یرا آرمان خود قرار م یو عدالت اجتماع یآزاد

 باشند. اشتهد یخود تماس تلفن نیبا والد

مادران و پدران  داریاز د یهستند؟ پس چطور حت صد کوران دهیآب دخلق  نیسازمان مجاهد یرهبر یشورا یاعضا ینگفت مگر

 ؟یشت دارهم وح زانشانیو سالخورده و سکته کرده در فراق عز ریپ

از  یخودت؟ لطفاً کم یفرقه  یاعضا یِو وحشت از خانواده ها یبود؟ بزدل نیجهان تو ا نییتب ایکه آ دیپرس یاز مسعود رجو دیبا 

فرقه ات و دور نگهداشتن  یشدت بر شکنجه اسرا نیحد و با ا نیو تا ا ریو سنگدالن عبرت بگ خیتار نیو مستبد کتاتورهاید

 اصرار نورز. زانشانیعز دارید یاشک و آه آن ها برا درآوردنو  زانیعزفرزندان و مادران از 
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شناخته شده است در  تیهم به رسم یکتاتورید یفرقه ها و حکومت ها یکه در تمام ریحق هر اس نیکوچکتر ،یو خانم رجو آقا

حق ارتباط و  یعنیخودتان،  فرقه یاعضا یشناختن حداقل حقوق انسان تیشما وجود ندارد. شما از به رسم نینو یکتاتورید

 .دیاز آن به شدّت وحشت دار یو حت دیکن یمالقات با خانواده با حدّت تمام ممانعت م

جهانخوار است و دم از مبارزه  یکایکه فرقه ات تنها تشکل جهان در برابر آمر یگفت یگفت تو که مدام م دیبا یمسعود رجو به

خلق قهرمان  هیعل ییکایدر کنار جنگ طلبان آمر میاآلن چه شده که همسرت مر ؛یزد یم کایو نبرد با آمر یستیالیضد امپر

با آنان  یبندد و به دوست یم یدوست وندیدهد و به صورت آشکار پ یها با آنان دست م نیزند و به دور از نگاه دورب یقهقه م رانیا

 کند؟ یافتخار م

را انتشار و  یستیالیجنگ طلبان امپر نیبا شرورتر میا دست دادن مرت یداشت، لذا دستور داد استیس دیکه با یفرمان داد خودت

 انعکاس ندهند.

 

آن همه و  رانیخلق قهرمان اامروز چه شده که  ،یدر کدام غار و سوراخ پنهان شده ا ستیبزدل، که معلوم ن یِ رجو یا هان

اطرافت،  یِذهن ریاز خودت و چند نفر اس ریبه غ ایمزدورند؟ آ یهمگ خلق نیمجاهد یخانواده ها یتمامبه همراه  روشنفکرانشان

 عکس است. هیهمه بر راه باطل هستند؟ قطعاً قض

نه بخش عمده  ،یمشغول هست ت،یروهاین نیدر حق وفادارتر یحت ت،یبه ملت و جنا انتیکه سال هاست به خ یتو هست نیا

 ت دارند.تو نفر یها اتیها و جنا یکه از تو و فرقه ات و وطن فروش رانیمردم ا

 اصالت با جمع است و نه با فرد؟ یخودت نگفت مگر

 خیمعاصر و از تار تیاز بشر یکه شما ظالمان و ستمکاران پاسخ مقتض ستیو دور ن ریگفت: د یبه فرقه رجو دیبا تیدر نها 

 .دیینما افتیدر

 یرباقریسادات م زهرا
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 …گرید یابوعامر ،یرجو

     0075آبان  7 -و بلوچستان  ستانینجات مرکز س انجمن

 «سوره بقره 02 هیآ» عْمَُهونَی انِهِمْیُطغْ یفِ  ُمدُّهُمْیبِِهمْ وَ  سْتَْهزِئُی اللَّهُ

 تا سرگردان شوند. دارد،ینگه م انشانیکند؛ و آن ها را در طغ یآنان را استهزا م خداوند

شوراندن  یدید در پ ینتیجه م یتالش هایش را ب یپرداخت و وقت یاست ابوعامر راهب به مخالفت با پیامبراکرم )ص( م روایت

 آمد. یدیگر مخالفین علیه حضرت محمد )ص( برم

کرد و مشوق آنان در اعمال فشار به مسلمین بود. در  یپیامبر را تحریک به ستیز با اسالم م یو خارج یهمواره دشمنان داخل عامر

 یبرا یگرفتن از سپاهیان روم یروم رفت و در آنجا به دنبال یار عامر، او به یهجرت رسول اهلل و عدم پذیرش اسالم از سو یپ

 ثمر ماند. یضربه زدن به اسالم بود اما به اذن خداوند این تالش ها نیز ب

نامید به طائف رفت چون آن ها نیز اسالم آوردند مجبور به ترک آنجا  یبعد ابو عامر راهب که پیامبر او را ابوعامر کاذب م یمدت

 و ذلت در شام مُرد. یاوج تنهای در یشد، و

و  یاز کفر، تظاهر اعتقاد به دین حنیف، همراه یجمله اعمال منافقانه ابوعامر ساخت مسجد به جهت خوراندن تفکرات ناش از

 حنظله از صحابه پیامبر بود و در جنگ احد به شهادت رسید. یجالب است بدانید فرزند ابوعامر یعن .تحریک دشمنان پیامبر بود

 شویم. یمشابه ابوعامر مواجه م یبنگریم با شیوه ا یبه رویه منافقانه مسعود رجو یوقت
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در سوءاستفاده از  یقرار گرفت در ابتدا سع یو مردم انقالب یاهلل خمین تیمورد برائت آ ینیز همچون عامر وقت یرجو مسعود

مجبور به فرار از ایران و پناه بردن به بیگانگان و  یانقالبمواجه شدن با آحاد ملت  یو فریب خوردگان کرد و در پ یدشمنان داخل

و دائماً درصدد تحریک آنان شد و با  ، دوستانش را در میان دشمنان انقالب یافتهمچون عامر ودشمنان ملت و انقالب شد. ا

 و فریب قصد توجیه اعمال فشار دشمنان بر انقالب را دارد. یجاسوس

 با صدام، به جنایت علیه ملت دست زد. یاق که دشمن ملت ایران بود پناه برد و در همبستگهمچون عامر به ارتش عر مسعود

مخالف خود هستند و هر دو عاقبت  یبا خط فکر یفرزندان یو عامر فرزندانشان است که هر دو دارا یدیگر مسعود رجو شباهت

که آن همه بوق و  یکس یما این وضعیت نامعلوم براباشند. اگرچه زنده و مرده بودن مسعود نامعلوم است ا یتنها و مغضوب م

 غیر قابل وصف است. یاز انزوای یتصاحب قدرت داشت حاک یکرنا

 یساالر

 

 

 وصف حال سران فرقه رجوی
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 یزشت خو منیدر چنگال اهر ریاس نینازن یبرا یدلنوشته ا

 

 افتهیبدرود   مادر در کنار  ریاس زادهیقل یعل زیو خاطره انگ یادگاری عکس

     0075آبان  00 - النینجات مرکز گ انجمن

 دل برادر زیهستم عز زادهیجانم حجت قل یعل

 رسانند. یسالم م تیها خوبند و برا لی. خانواده و همه فامیخوب باش دوارمیجان؛ ام یسالم برادرم عل 

 تو. دارینواده دلتنگ تو هستند و مشتاق دتنگ شده، نه تنها من بلکه همه خا یلیخ تیجان؛ منم حجت برادر بزرگت، دلم برا یعل

 !؟یبه چه جرم و گناه میسال از هم دور افتاده ا انیسال نیچن نیبرادر ما ا لیجان؛ به چه دل یعل

 .داستیپ یلیتو خ یخال یجا میشو یشود ما همه خانواده دور هم جمع م یجان؛ آخر هفته ها که م یعل 

ترس را در ذهن تو القا کردند آن نامردمان و  نیچرا و چگونه ا ؟یترس یو م یحشت دارو یاز چ یمن بود اریهمدم و  نیبهتر تو

 جاه طلب!؟ یمروت ها یب
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آمدند و ما هم به مالقاتشان  شانیو نزد خانواده ها رانیبه ا یآلبان یو حت یبرتیو دوستانت از اشرف و ل قانیچند تا از رف یدان یم 

ما آنجا مانده!؟ و چه  یسؤال دارد آخر چرا عل یما جا یبرا نیکنند و ا یم فیخالق خوبت تعرشناسند و از ا ی. همه تو را ممیرفت

 !؟یدار نیاطیگذاشته اند که سبب ترس و دلهره از گسستن بند ش تیابر یمانع و رادع

در غم  قاًیه ما را عمتصادف مرگبار به رحمت خدا رفت و هم کیدر اثر  شتریپ انیسال امرزیبرادر که مادر خدا ب زیعز یدان یم 

 یپرسد عل یشده و از ما م ریپ یلیشده است و پدر خ نیسخت و سنگ مانیفرو برد که تحملش هنوز که هنوز است برا یجانکاه

 است. یو بغل کردن عل دنید میتمام آرزو یآخر عمر نیاست و فقط و فقط ا انیعمرم به پا گریمن د دیگو ی!؟ و مدیآ یچرا نم

 

 شده است نیمز ریاس زادهیقل یکه با عکس عل زادهیحجت قل یعروس یادگاری عکس

 یات را پا یقشنگ عمر و جوان ی!؟ چه لحظه ها، ساعت ها، روزها و سال هایجان حواست هست چند ساله شد یعل یدان یم

 !؟یبا اوهام نابخردانه اش به بطالت گذراند یوحش ستیترور کی

سخت.  یو مرد روزها یسخت شده!؟ تو که جسور و شجاع بود تیبرا یریگ میر تصمقد نیکه ا یدار یو ک یوحشت از چ نمیبب

با صدام ملعون و متجاوز. حال اسارت در  یلیجنگ و نبرد در کنار رزمندگان لبنان گرفته تا دفاع از مرز و بوم وطن در جنگ تحم

 .یاسارت رجو نم،و آغشته به خون هموطنا نیخون یچنگال

 !؟یو نه تلفن یامیسکوت!؟ نه پهمه سال  نیچرا ا آخر

ها در واقع  نیاست. ا دهیفرقه ضاله به دور شما تن نیکه ا یذهن ریهمه غل و زنج نیجگرگوشه ام، خودت را رها کن از ا زم،یعز 

 یبلکه قاتل جان و مال و حت ستندیخواهند بکنند و مطلق دلسوز شما ن یخودشان م یها یجاه طلب ییمرگ و فدا شیشما را پ

 آخر چرا؟ یرا دفن کرد تیسکوت و ماندنت در آنجا تمام آرزوها نیهستند، بدان تو با ا تانیبایز یزوهاآر
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گاه  هیهمدم و تک ق،یرف ،یبلکه همباز ی. تو نه تنها برادر و همخون من بودایمن، گل من، عشق و دل من؛ به خودت ب یداداش

 … میزد یرا رقم م یو با هم چه روزگار خوش میداشتبا هم  ییبایکه چه خاطرات ز یدار ادی. به یمن هم بود

دلم؛ ماه محرم، ماه  زیعز یدانم حواس برادرم هست آر یاست. م یمنظورم ماه قمر میهست یدر چه ماه یدان یخوبم م داداش

 کیحر در  بود به نام حر. ی)ع( قهرمان نیامام حس ارانی نی. در بینیحس یعاشورا میماه واقعه عظ ر،یخون بر شمش یروزیپ

 .دیرس تیگرفت و حر شد و به حر میفکر کرد و تصم یآگاهعقل و  یبا تمام وجود و از رو یلحظه ول

کنده  تانیخائن و وطن فروش برا یکه رجو یقیخودتان را از چاه عم یکنم که زود یم هیبه تو و دوستانت توص زمیبرادر عز پس

و بال  یو فقط سر در گم ستین شیب یسراب شانیچرا که وعده ها دیش ندهآن ها گو یپوچ و تو خال یو به وعده ها دینجات ده

 شود. یم دتانیعا یفیتکل

بگو  یعل ای. خودت باش زیدر گوشت زمزمه کرده اند دور بر فیکه فرقه کث یلیو تمام اباط ایلحظه به خودت ب کی یبرا زمیعز

. مطمئن باش خانواده ات مشتاق و چشم به راهت هستند میرت هستما منتظ رانیا یعنی نجایتوست و در ا اوریو  اریکه خدا تنها 

 آن هم با جان و دل.

 منطق. یو از رو یآگاه ی. آن هم از روریبگ یبزرگ میات تصم ندهیآ یبرا ایب رمیبرادر عز پس

 ات خواهد بود. ندهیباشد ضامن سالمت آ یعلم و آگاه یکه از رو یمیتصم یدان یجان م یعل

 .یو حر شو یشیندیو درست ب یکنم مثل حر باش یآرزو م تیسپارم و برا یم زیماه عز نیا به صاحب اتو ر زمیپس عز 

 یباشد و لحظه شمار یم شینازن یشده است و چشم انتظار عمو یخودش مرد یکه برا دیهم عکس فرزندم ام نیجان ا یعل

 کند. یم

 

 چشم به راهت حجت. برادر
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 !یمل یاریهمم به نا یحقه و سرگرم ،یفرقه رجو

     0075آبان  01 -مرکزنجات  انجمن

داده  بیرا ترت یمل یاریهم نیو دوم ستیببه نام  یشیخود نما ییو مغزشو یسرگرم غاتِیاست در تبل یچند روز یرجو فرقه

به نفع فرقه و  یدارد، از هر مناسبت یبه سرگرم ازیدر بند خود ن رانیاس یگذران عمر و زندگ یفرقه برا نیآنجا که ا از است.

سر نرود و احساس تلف شدن  رانیکه حوصله اس نیا یهم در کار نباشد، برا یکند و اگر مناسبت یسوءاستفاده م رانیاس ییمغزشو

به پمپاژ دروغ به ذهن  ازیدر فرقه وجود نداشته باشد و ن ییمغزشو یبرا یاگر موضوع یحت ایخود را نداشته باشند،  یعمر و زندگ

 دهد. یم بیترت استیس نیا شبردیپ یرا برا ییشده باشد، الجرم فرقه برنامه ها یو هواداران ضرور اعضا ریو ضم

از مناسبات  یندارد، به عکس عنصر اجتماع رانینزد ملت ا یگاهیپا چگونهیو آبروباخته است و ه اهیروس رانیفرقه نزد مردم ا نیا

کنترل ذهن داخل فرقه و  یها وهیبه ناچار از ش ،یکمبود جد نیر اسرپوش گذاشتن ب یبرا جهیاست در نت یو فرار زاریآن ب

 کند. یسوءاستفاده م ییزشوو مغ بیمناسبات آن، با زور و فر

آورد تا با  یخود م یونیزیتلو غاتیرا به تبل ”ییشورا“به اسم  ریمزدبگ یسر کی ”یمل یاریهم“روز است فرقه تحت عنوان  چند

و  ندیو ابراز احساسات نما رندیبگ یفرقه تماس تلفن ونیزیرا گماشته تا با تلو یخط هم افراد مصاحبه کند و در آن طرف شانیا

. به موازات آن چند عکس و میپرداز یم یبه عنوان کمک مال زیپول ن یو مقدار میکن یم تیفرقه حما یمل یاریما از هم ندیبگو

 کند. یاز داخل کشور پخش م زین لمیف

 رانیدر ا ایاست و  یشود که صحنه ها واقع جادیتصور ا نیا دیندارند شا یفرقه آگاه نیا ییو مغزشو اتغیکه از تبل یکسان یبرا

 اقدامات وجود دارد. نیاز ا یخبر
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ندارد و فوراً در ذهنمان خاطرات داخل  یحنا رنگ نیکرده اند ا دایپ ییرها یرجو یستیکه از فرقه ترور یمن و کسان یبرا اما

که  نمیب ینم یشوم و تکرار یلحاظ من هم خسته نم نیشود. از ا یم یتداع نیمسئول یلق و دروغ هاخ نیمناسبات مجاهد

 کنم. انیخلق را ب نیمجاهد زمانسا ییایماف التیخاطرات خود از داخل تشک

از فرار،  شیآخر حضورم پ یدر سال ها ژهیخلق حضور داشتم، به و نیمجاهد رانگریاسارت بار و و التیکه من درون تشک یزمان

هم  ییارتباط با داخل کشور بود و کانال ها جادیستاد ا نیبود. کار ا” ستاد داخله”در بخش  ییرویمن در آنجا کار ن یالتیکار تشک

 داشت. رانیاهمجوار با  یکشورها گریبا د

 ندیخود بگو یو خارج کشور یرونیکه به عناصر داخل فرقه هواداران ب نیا یو برا ییمغزشو شاتیداغ کردن نما یفرقه برا سران

و فروش اطالعات  یبر جاسوس یکنند و سرپوش یم یمال تیاز ما حما یاجتماع یو نهادها رانیو مردم ا میستیما از جامعه جدا ن

تحت عنوان  یبرنامه ا یگرفتند، هر از گاه یآن دالر م یبگذارند که در ازا لیو اسرائ نبه صدام، عربستا یتیو امن ینظام

 کردند. یفرقه پخش م ونیزیاز تلو ”یاریهم”

به  شانیخواستند ضمن تماس با خانواده ها یکردند و از آنان م یسوءاستفاده م زیفرقه ن یاعضا یراستا از خانواده ها نیا در

 دیجو تم فیشده زنگ بزنند و همزمان با تعر نییاز قبل تع یبخواهند که آن ها به شماره تلفن ها یواقع ریغ یدروغ و به صورت

که خانواده ها هم از ترفند  نیاز ا غافل به آنان خواهند پرداخت. یرا به عنوان کمک مال یمبلغ ندیخلق، بگو نیاز مجاهد نیدروغ

 کردند. ینم ییفرقه مطلع بوده و اعتنا نیا یها

 ندیو به دروغ بگو رندیبگ فرقه تماس یآزاد یمایس ویبه استود یجعل یخواستند که با نام ها یم زیاز خود اعضا ن نیهمچن آنان

 کنند. نییرا هم تع یدارند و مبالغ یبه کمک مال میتصم

فعال است  یلیخ یاریبرنامه هم ندیبگو ،یسرنگون یبرا یمسعود رجو یاز در گـِل ماندن استراتژ یو درماندگ صالیاز سر است لذا

 یروهایترفندها ن نیبا ا یرجو میمسعود و مر ژهیو فرقه به سران شود. یم یو از همه نقاط کشور و جهان به سازمان کمک مال

 یانگل یحفظ زندگ یبرا ،یالتیو تشک یدادند تا با نگهداشتن آنان در اسارت ذهن یم بیو معترض خود را فر ویباخته، پاس هیروح

 کرده باشند. یبار خود کار انتیو خ

 یرغم شستشو یفرقه عل نیا رانیماند.همچنان که اس گاه پشت ابر نخواهد چیه دیخورش میگو یفرقه م نیآخر به سران ا در

 زین یدر آلبان نینو یرا پاره کرده و از اسارتگاه ها یاسارت ذهن یرهایزنج یاریشده شما، تاکنون بس یزیمستمر و برنامه ر یمغز

 رها شده اند.

 .ابندیدست  تیانسان و مطلوب یانسان یهر چه زودتر آزاد شوند و به زندگ یفرقه رجو رانیتمام اس آرزومندم

 یرباقریسادات م زهرا
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 را رقم زد؟ یرجو یافول فرقه  یزیچه چ

 

     0075آبان  02 -نجات مرکز فارس  انجمن

شود که افراد به فرقه ها ملحق  یباعث م یندیاست که چه فرا نیپرسند، ا یفرقه ها م یافراد درباره  شتریکه ب یاساس سؤال

که توانسته است اعتماد و  ابندی یم یشوند. آن ها ناگهان خود را درون فرقه ا یقه ها ملحق نمدر واقع، افراد به فرشوند. 

( درآمده اند، یرجو یخلق )فرقه  نیسازمان مجاهد تیکه به عضو یاز افراد یادیبخش ز آن ها را به خود جلب کند. یوفادار

 .افتندیفرقه گرفتار  یرا پشت حصارها الت،خودیشان در تشک تیپس از گذشت سال ها از عضو

 وهیبا ش یرجو میسران فرقه، مسعود و مر است. یجیتدر یندیخلق فرا نیمجاهد یاعضا در فرقه  یجلب اعتماد و وفادار ندیفرا

و  یاسالم یها زهیو آم ضیموفق شدند که افکار ضد و نق و کنترل ذهن یمغز یشستشو ی دهیچیو پ قیدق اریبس یها

 ضا فرو کنند.را در ذهن اع یستیمارکس

خود به افراد  مانیاو  رونیب یایاعتماد خود به دنشوند،  یم یشتریب انهیفرقه گرا یکردهایگروه متحمل رو یچه که اعضا هر

 شانیبرا رونیکردن با جهان ب نیگزیجا یاز سران فرقه برا ریبه غ یا نهیگز جهیدهند و در نت یاز دست م شتریرا ب خارج از فرقه

 ماند. ینم یباق

 ی. باعضا یدوستان و خانواده  یجامعه و حت یشود تا افراد عاد یرا شامل م یاسالم یاز فرقه، از جمهور رونیب یایدن نیا

شود و تعقل  یم شتریفرد ب یکند، سطح اضطراب روان دایفرقه که رواج پ ی رهیخارج از دا ینسبت به افراد و نهادها یاعتماد
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به سران فرقه آن را جبران  یدهد و با سرسپردگ یخود را از دست م یکارکرد ذهن تاً یو نها ودر یم نیفرد از ب یو بالغانه  یمنطق

 کند. یم

افراد فرقه را هر روز  تیبه کار بردند تا فرد یرجو یبود که سران فرقه  ییابزارها نیاز برجسته تر یکی ”کیدئولوژیا انقالب”

از همسران شان شدند و مجردها مجبور شدند قسم  ییعضا مجبور به جداانکار کنند: ا تاً یکوچک تر و کوچک تر کنند و نها

 سپردند. یم یخود را تمام و کمال به رهبر دیبا د؛بخورند تا مادام العمر مجرد بمانن

 شتریکنترل ب یرا برا یخود انتقاد یآن ها نشست ها نینبود. بنابرا یسران فرقه کاف تیموفق یبرا یحال، تجرد اجبار نیا با

هم  یارشد و مسئوالن و حت یاعضا ی)از سو یبرگزار کردند. فشار جمع یشتریو شدت ب تیافراد با جد یکار و احساسات دروناف

 شود. بیفرد به طور کامل تخر تیو فرد تیشود تا شخص ین نشست ها استفاده میبود که در ا یرده ها( ابزار مؤثر

به  یو جسم یکالم ،یاز رفتارها که خشونت عاطف گرید یاریاز خواب و بس تیمحروم ،یکار اجبار ن،یکردن فرزندان از والد جدا

 حفظ کنند. د،یارعاب و تهد یفرقه در فضا یبه سران فرقه کمک کرد تا اعضا را در درون حصارها زیهمراه دارد ن

 آغاز افول ی نقطه

 نیجدا شدن از گروه را مشتعل کرد. ا ندیر فراد یجهش نیآغاز یجرقه  ،یحوادث منطقه ا خیدر تار یعطف یوجود، نقطه  نیبا ا 

 جرقه چه بود؟

 نیمجاهد یو نظام یمال یحام نیتر اصلی عنوان به – نیبه عراق و سقوط صدام حس کایامر ی، پس از حمله ۷۱۱6در سال  

 خلق را خلع سالح کردند. نیمجاهد ییکایامر یروهاین -خلق 

سازمان بسته شده بودند  یکمپ ها یمانده بود؛ همه  یو نظام یمال یبدون حامعراق  یرهایکه سازمان بدون سالح در کو حال

ارتش ”از  یفقط نام گریاسکان داده شده بودند، اعضا د ییکایامر یروهایاعضا در کمپ اشرف تحت حفاظت و نظارت ن یو همه 

 د.نارنجک داشته باشن ایاسلحه  کی یبدون آن که حت دندیکش یم دکیرا  ”یبخش مل یآزاد

 نیبا آن ها امضا کردند! سازمان مجاهد یرا آغاز کردند؛ توافقات ییکایامر یسران فرقه مذاکرات با افسران نظام گر،ید یسو از

در قرارگاه  ییکایافسران امر یرایبود اکنون پذ یجهان سمیالیبه عنوان امپر کایامر یاز آن دشمن قسم خورده  شیخلق که تا پ

 کرد. یاز آن ها استقبال م اریبس یخود بود و با گرم

و  دهایترد ریشد. ذهن افراد درگ یبود که به اعتماد اعضا به سران فرقه وارد م یگرید یو متناقض ضربه  اکارانهیر کردیرو نیا

 سران سازمان و اهداف سازمان شده بود. یدرباره  اریبس یها یدو دل
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در  یو جسم یفشار روان زانیم یاعتماد اعضا موفق نبودند، و از طرفگذشته در جلب  یبه اندازه  گریسران فرقه د ب،یترت نیبد

 که –مسلحانه را  یتوانستند مبارزه  یزد. اعضا نم یاعضا را دامن م یتیبود که نارضا افتهی شیگروه چنان افزا یساختار فرقه ا

سران فرقه  یآسان نبود، رفتارها قتیحق صیقدرت تشخ گردی. کنند تصور سالح بدون –بود  ادهرا بر آن نه ادشبنی سازمان

 کردند. یم یاعتماد یو ب یچنان متناقض بود که اعضا احساس درماندگ

به آن  دیشده بود، و ام شتریب اریبس رانیرخ داد. بعد مسافت از مرز ا ی، پس از انتقال به آلبانعطف دوم در روند جدا شدن ها نقطه

 مرده بود. گریشد، د یخوانده م به عنوان هدف فرقه یاسالم یجمهور یچه سرنگون

شود.  یشان دو چندان م ییکذا یدئولوژینسبت به سران فرقه و ا دهای. تردابندی یآزاد در قلب اروپا بازم یخود را در کشور اعضا

 یگارشد خود در جامعه رفت و آمد کنند. قادر هستند که زند یو تحت نظارت اعضا طیشرا تیتوانند با رعا یاعضا م یدر آلبان

 نیدر ا یشان که فرقه رجو یحقوق انسان نیتر یمختلف نقض اساس یاز جنبه ها شتریو ب بهترو  نندیرا بب یمردم عاد یعاد

 آن ها مرتکب شده است، آگاه بشوند. هیسال عل

و  یستیالیمذموم امپربا مقامات سابقاً  یرجو میمر داریو د رانایدر ت یدر مقر فرقه رجو ییکایاز مقامات امر ییرایپذ گر،ید یسو از

سنت حسنه و رفتار متمدنانه است. تناقض  کیشدن به  لیدر حال تبد التیتشک یدر مقابل چشمان اعضا، از سو یتیتالسیکاپ

 کند. یرا محتمل تر م وارید ختنیتر و فرو ر قیاعتماد به سران فرقه را عم واریدر د هشد جادیا یکه ترک ها یآشکار

 یپارس مزدا
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 افراد یفرقه ها بر رو یرگذاریأثنفوذ و ت

 

 0075 آبان 05 –نجات مرکز  انجمن

مقابله با  یهر چند در اکثر کشورها امروزه برا هزاره سوم هستند. داتیتهد نیتر یاز جد یکیمخرب کنترل ذهن  یها فرقه

 یمبارزه م دهیپد نیبا ا یحقوقو  ییقضا ،یتیزنند و در سطوح مختلف امن یو مقررات م نیدست به وضع قوان یاقدامات فرقه ا

و کامل آن ها را  یکند، امکان کنترل قطع یم رییروز تغ طیهمواره متناسب با شرا هک تیشکل و شگرد فعال رییکنند، اما تغ

 ناممکن ساخته است.

روش  ییسارسد. شنا یبه نظر م یشود ضرور یجامعه مربوط م یکه به مصون ساز یریشگیحوزه پدر  یگذار هیرو سرما نیا از

مؤثر از به دام افتادن  یجامعه است که به شکل یاعضا یذهن یتوانمند ساز یمخرب در واقع به معنا یفرقه ها یها و شگردها

 کند. یم یریافراد جلوگ

در صورت  ،یو جسم یذهن یها و کنترل ها تیرغم اعمال همه محدود یمختلف عل یمورد افراد گرفتار در فرقه ها در

 آن ها شد. ییروین زشیباعث ر یتوان با درصد مناسب یدر خصوص فرقه ها و آثار مخرب آن ها م حیو صح دهدفمن یروشنگر

 کیکامل  یریارگیتا در اخت یریعضوگ ایاز مرحله شکار  فرقه ها یسه مرحله اصل دیدر فرقه ها با بیفر یها وهیش نییتب یبرا

 کرد. ییرا شناسا روین

اعتقادات در افراد تازه جذب شده است  رییتغ ای تیتقو جاد،یجهت ا یعقالن یرگذاریفوذ و تأثن یمعمول یها وهینخست، ش مرحله

 .مینام یم یگذار ریتأث ایها را نفوذ  وهیش نیشود. ا یکه به کار گرفته م
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را  دیات جداست که چگونه اعتقاد نیشوند و آن ا یرو به رو م یمشکل جد کیفرد، رهبران فرقه با  کیاعتقادات  رییاز تغ بعد

 ریمرحله فرد تازه جذب شده تحت تأث نیگذشته اش شوند. در ا یاعتقاد یبه مبان یکرده و مانع بازگشت و تیدر فرد تثب

گذشته، دوستان و خانواده  یزندگ یو فضا طینسبت به مح یو عاطف یاحساس ادر اثر کشش ه نیگذشته اش و همچن تیشخص

در عناصر تازه  دیاعتقادات جد تیخود دارد. رهبر فرقه جهت انجماد و تثب یمیقادات قدبازگشت به اعت یبرا لیاش، همواره تما

 نیانزوا از گذشته و همچن جادیگذشته در جهت ا یزندگ طیآن ها از مح یکیزیف یو حت یروان یجداسازجذب شده، اساساً 

 شود. یم دهینام «کنترل ذهن» ای« کنترل فکر»ها  وهیمجموعه از ش نی. اردیگ یرفتار را به کار م رییکنترل و تغ یها وهیش

 

کند که بتواند هر زمان آن ها را به  یبه موم لیآن که زنان و مردان تازه جذب شده را تبد یرهبر فرقه مخرب برا کی سرانجام

رقه ف یجمع تیآن ها را عوض کرده و آن را با شخص یفرد تیندارد مگر آن که شخص یشکل دلخواه خود درآورد، چاره ا

 یشستشوکه آن را  ردیگ یو احساسات انجام م جاناتیه یریو به کارگ جادیا ایکار توسط کنترل عواطف  نیا سازد. نیگزیجا

 نامند. یم یمغز

پهن  شیکه سر راه سوژه ها یسوژه و نوع دام ط،یسه مرحله عمل نکند و بنا به شرا نیا بیفرقه مطابق با ترت کیاست  ممکن

 جذب استفاده کند.  یاست در همان مرحله اول برا یمغز یشستشو یف که از ابزارهاکرده مثالً از عواط

 کیشکست در تاکت ؛یبن بست در استراتژ: از کتاب برداشت

                                      3۰6و  3۰4: یها صفحه    ی: دکتر ناصر شعباننوشته

 انیمطلب: عاطفه نادعل میتنظ                                                                                                          
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 یآلبان در یرجو ریعضو اس قاسم نجف زادهبا خانواده  مانهیصم دارید

 

     0075آبان  05 - النینجات مرکز گ انجمن

 مادر سالمند و چشم انتظارفاطمه خدمتگزار از خانم  ادتیع

 یو جاه طبانه رجو یستیاولیافکار ماک یاش را به پا یاست که تمام عمر و جوان یفرقه رجو یمیاغفال شده قد یعضاقاسم از ا 

 به بطالت گذرانده است.

 دارید یدر کرکوک بود که با و یرجو یها گاهیاز پا یکیدر  ۰633 دیع یعنیسال قبل  6۱بار  نیاول یبه خاطر دارم که برا قاً یدق

و در به در شده و  یده شصت متوار نیدر آغاز یرجو یستیکرد که متعاقب شروع اعمال ترور یم فیدم، او تعرداشتم و آشنا ش
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باالخره خودش را به کردستان و از آنجا به عراق رسانده است و با ترک خانه و خانواده خاصه مادرش  دیبعد از تحمل بسا شدا

 روانه ناکجا آباد گشته است.

 النیدر دفتر انجمن نجات گ شیسال پ ۰۱بود که  یمادران نیاز اول لکیمادر دردمند و چشم انتظار گ رفاطمه خدمتگزا خانم

صحبت کنم و  شیخائن به اسارت برده بود توانستم برا یرا داشتم و از جگرگوشه اش که رجو شانیافتخار مالقات با ا

و مرتبط  یاز ظلم و جور رجو دهینجدخانواده ر نیفرزندان ا گریآقا عسگر از د یبه اطالع رسان بنا  

 یم یقرار یب اریبس رشیدلبند اس دنیدر آغوش کش یندارند و از برا یمطلع شدم که مادر احوال خوش الن،یبا انجمن نجات گ

 کنند. یم یو منتظر لحظه شمار انیگر یبا چشمان یماریکنند و در بستر ب

صحبت  شیبرا یفرزندش در آلبان تیوال و عرض ادب و احترام از وضعبا مادر جون ضمن حال و اح مانهیصم اریبس دارید در

برد.  یبه سر م یو عراق به سالمت خارج شده و هم اکنون در آلبان یبرتیناامن ل یکه قاسم الحمدهلل از فضا نیبر ا یکردم مبن

از روند رو به اضمحالل و  نیباشد. همچن یخروج مترصد فرصت مناسب م یو برا هبود یناراض یخوشبختانه قاسم از اعضا

دادم و آرزو کردم که به لطف خدا و همت قاسم  حیتوض شیخسته و سرگردان برا یروهاین ندهیفرا زشیها و ر یرجو یفروپاش

هم با مادر  یداریبکند و طبعاً تماس و د رودآزاد و یایبه دن یرجو یبا ترک مناسبات فرقه ا زشانیزود عز یان شاءاهلل که به زود

 اشته باشد و دلشان را شاد کنند.جون د

 دواریام اریدلبندشان بس ییباال برخوردار بودند و نسبت به رها یلیخ هیاز روح کنیجون هر چند دردمند و چشم انتظار بودند ول مادر

خوشحال شدم  یلیخ دنتانی! واقعاً با ددیبه منزل خودتان خوش آمد"شادمان شدند و گفتند:  اریبس دارمانیباشند. به مجرد د یم

است که به درخواست و خواهش خودم از فرزندم آقا عسگر، منتظر آمدنتان  یآوردند. اآلن مدت فیشرخاصه که همسرتان هم ت

و  میاینتوانستم دفترتان ب گریسخت خصوصاً پا درد و کمر درد د یماریکه نزدتان آمدم به خاطر ب شیاز ده سال پ قتیبودم. حق

 یآمده است. فقط م ادتمیکنم فرزندم به ع یاحساس م که یطور دیخوشحالم کرد یلیخ یلیخ دیآورد فیاآلن که شما تشر

و  رمیخانه اش بگذارد تا من بتوانم قبل از مرگم در آغوشش بگ یبرسد که قاسم هم پا تو یشود ان شاءاهلل روز یخواهم بدانم م

 "(هیو گر یببوسمش... )توأم با ناراحت ریدل س کی

 

 را بازگو کنم . 

 خاطراتی
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 فهیو بنا به وظ میکنارش هست شیکه همه فرزندانِ مادر کم و ب یبا وجود"دادن و نوازش مادر گفتند:  یدلدار عسگر ضمن آُقا

 یم یمادر دلتنگ یول میگرفته ا شانیهم برا یپرستار اختصاص کیکرد و همزمان  میو خواه میکن یم یدگیرس شانیمان به ا

خواستند که حتماً به  یاواخر مدام از من م نیکه ا یکنند طور یم یابت یب یلیخ قاسم یو چشم انتظار یکنند و از بابت دور

که خوشبختانه امروز  میمنزل مان دعوت کن داربهیکه از شما جهت د نیا ایو گفتگو با شما به دفتر انجمن بروند  داریمنظور د

 ".دیو به مالقات مادر جون آمد دیلطف کرد

کنند و  یم یدگی. همه جوره به من رسرمیبم میبچه ها یمن برا"ند و افزودند: گرفت یپ ادامه صحبت آقا عسگر رجون ا مادر

چشم  یلیدانم مادرتان هم خ یپوراحمد م یکه دارم. آقا یقاسم و چشم انتظار یاز دور ریمطلق احساس کمبود ندارم به غ

که جگرگوشه  نیفهمم مادرها به واسطه ا یند به رحمت خدا رفتند. من مادر هستم و میکه شما را بب نیو قبل از ا دیکش یانتظار

پوراحمد من اصالً  یآقا دی. باور کننندیب یدلشان هست و عذاب م یتو یبه گروگان رفته اند؛ چه غصه بزرگ یشان توسط رجو

ود کنم و با خ یرا مرور م شیو نوجوان یوچکمدام خاطرات ک ..روم مدام در فکر قاسمم. یشب ها خواب ندارم تو رختخواب که م

 یدارد عذاب مان م یطور نینگذرد که ا یخدا از رجو یروم. اله یو به خواب م رمیگ یآرام م یکه مقدار نیکنم تا ا یم هیگر

جان  هرا ب شیها یهمه نامرد نیحسابش را پس بدهد و تاوان ا دیماند و با یکه نم یطور نیحساب و کتاب دارد ا ایدهد. دن

کنم تا قبل  یهست کف دستش بگذارد. فقط دعا م قشیسپارمش به خدا که هر چه ال یم و ستمیکردن ن نیبخرد. من اهل نفر

 یرا از خدا م نیو خوشحالم کند. هم ردیبا من بگ یتماس تلفن کیحداقل اجازه داشته باشه و بتواند  دمیاز مرگم اگر فرزندم را ند

 ”… چیخواهم و ه

گرفتار  یتمام اسرا ییمادر جون و رها یعاجل و طول عمر با عزت برا یاشف یبا آرزو مانه؛یصم یاز دو ساعت گپ و گفتگو بعد

 .میکرد یخاصه قاسم نجف زاده و بازگشت شان به وطن و آغوش خانواده از مادر جون و آقا قاسم خداحافظ یدر فرقه رجو

 پوراحمد

 

 .مجامع حقوق بشری، اسرای فرقه رجوی را دریابند
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 عاشق خانواده اش است نصاره برادرم : مطمئن هستم کیمنصور خیش رایسم

     0075آبان  05 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

بار نفرات  کی میداشت زانمانیبا عز دارید دیبه ام یبرتیحضور در اطراف ل یکه به همراه خانواده ها به عراق برا یسفر نیآخر در

آن  یکه قرار شد فردا میعلت حضورخودمان را به آن ها گفتآن ها را گرفته و  یشدند جلو یم یبرتیکه داشتند وارد ل ایساریکم

درخواست  کیکردند و  میرا تنظ ییندگان خانواده ها در بغداد داشته باشند. همه خانواده ها نامه هایبا نما یداریروز آن ها د

 و تماس با فرزندانشان. دارید یبرا نهیزم جادیداشتند: ا ایساریمشترک از کم

 

 یخواهند با کس یافراد درون کمپ نم ندیگو یسازمان م نیمسئول"در پاسخ درخواست ما گفته بودند:  ایساریکم ندگانینما اما

 ".میکن یرابطه کار نیدر ا میتوان یکنند!! و ما هم نم دارید

 یآن ها پاسخ هم از نیباشد بهتر از ا سمیترور یحام یدر کنترل کشورها یحقوق بشر یدور و زمانه نهادها نیدر ا یالبته وقت 

با  ستندیکه اعضا حاضر ن ندیگو یدروغ گفته و م یمن مطمئن هستم که رهبران گروه رجو ن،ی. اما صرف نظر از ادیشن دینخواه

که از برادر خودم  یباز با توجه به شناخت اًیثان میهمان نفرات داخل کمپ نبود یجز خانواده ها یساوالً ما ک رایکنند ز دارید یکس

 ماً یتا مستق آوردندیخود افراد درون کمپ را ن یاثبات ادعا ی. چرا آن ها براندیگو یدروغ م نینم که رهبران مجاهددا یدارم م

از منزل و  رونیبار ب کی یبود که حت یعاطف اریبس یفردنصار  حرف را به خود ما بزنند؟ آن ها که بچه نبودند. برادرم نیهم

سال  نیدر اجواب دهند که  دیدرست است پس با یحرف سران گروه رجو نید. اگر اخور یبدون حضور در کنار خانواده شام نم

بود مرتب  یجنگ یبرادرم در اردوگاه اسرا یچون تا وقت کند داریبا خانواده اش د ستیها چه بر سر برادرم آورده اند که حاضر ن
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 خیگفت که به عنوان نمونه نامه او را که در تار یماز خانواده اش  یخودش از بابت دور یها ینوشت و از دلتنگ ینامه م مانیبرا

 آورم: یم نجاینوشته و فرستاده در ا مانیاز اردوگاه اسرا برا 6/3/33

شما نبود تا حاال مرده  دیشما زنده ام و اگر به ام دیبه ام د،یمادر جان شما به گردن من حق دار"از نامه اش نوشته:  یدر بخش او

 "ستم.ه دارتانیبودم و دلتنگ د

 

 ینامه هم بعد از آن برا کی یحت گریخود برد با او چه کار کرد که د یبه کمپ ها یبکاریکه برادرم را با فر یاز زمان یرجو حاال

خانواده  گریاز د یاما وقت سدینو ینم مانینامه برا گریعاطفه شده که د یکردم برادرم ب یما نفرستاد؟! واقعاً تا چند سال فکر م

نکردند  افتیدر زشانیاز عز یسال ها نه تنها نامه ا یگفتند ط یکه م دمیبود شن یاسارت گروه رجو درندانشان که فرز ییها

به  بیو فر رنگیبوده که برادرم را با ن یرجو نیشان ندارند تازه متوجه شدم که برادرم مقصر نبوده و ا تیاز وضع یبلکه خبر

خانواده اش نامه  یکه در اردوگاه عراق بود برا یتا همانند دوران ندادو اجازه بار هم به ا کیسال ها  یاردوگاه خود برد و ط

 داشته باشد. داریبا آن ها د ایو  سدیبنو

خواهد امثال برادرم را در  یساکن شدند باز م یداشت؟ چرا اآلن که در آلبان زانمانیما با عز داریاز د یواقعاً چه ترس ادیش یرجو 

گذارد برادرم  ینم یکرد بس نبود؟ چرا رجو لیتحم هیکه سال ها در عراق بر او و بق یبتیرنج مص گرید ایبند خود نگاه دارد؟ آ

بداند که آه دل همه مادران و پدران  دیصفت با طانیش میکند؟ مر یخواهد سپر یطور که خودش م نمانده عمرش را آ یباق

خانواده ها  نیبدانند که تا ابد آن ها مورد لعن و نفر دیبا و تمام سرکردگان گروهش یرجو میباشد. مسعود و مر یپشت سرش م

 زانمانیعز یآزاد یهرگز دست از تالش برا یاز ظلم رجو دهیرنج د یبدانند که ما خانواده ها زیرا ن نیاست ا هستند. بهتر

 : میبگو ینصار منصور زمیخواهم به برادر عز یجا م نیداشت. هم میبرنخواه

! همه خانواده و به خصوص میو ما هم تو را دوست دار یاشق خانواده ات هستدانم که تو هنوز ع یم

 هستند. مادرمان چشم به راه تو
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 کند یرا دوا نم یدرد ستیمرهم ن یاریهم

 

     0075آبان  05 -نجات مرکز مازندران  انجمن

هستند که به  اینقاط دن یدر اقص یافراد ایاستارت زد گو شیخو یمایدر س یاریرا به نام هم یروزها برنامه ا نیا یرجو فرقه

خواهند وانمود کنند در  یساخته است به اصطالح م شیاز پ یویکمک ها اوالٌ سنار نیکه ا یدهند در حال یم یفرقه کمک مال

 یرا نم یکس رانیمردم ا نیدر ب یکه همه عالم و آدم خبردار شدند منفورتر از فرقه رجو یالدارند در ح یگاهیجا رانیمردم ا نیب

 شناسند.

 نیخواهند اظهار کنند اوالٌ ما هنوز هم در ب یم یگذاشتند به نوع شیبه نما نیدروغ یمایدر س یاریحرکت ها که با اسم هم نیا

 یدانم برا یحضور ندارد، نم یکه نفس کش یها ابانیاگر در داخل چند تا عکس نه در شهرها اغلب در ب میدار ییمردم جا

آن دسته از  یبرا فیرفع تکل ایترس است و  یاز رو ای!! ریخ ایطلبند  یم تیحما انیارپادهند و از چه یم شینما یوحش واناتیح

کارش را  النیکه در جامعه نتواند ب یانیکرده اند!! جر افتیکارشان در یبه ازا یخوردند و پول بیفر یکه از سر گمراه یافراد

وقفه شعار  یب شیخو یغاتیتبل یچه رهبران فرقه در بلندگو اگرروزها  نیباشد؟ اداشته  ینیگزیجا یتواند ادعا یم ایکند آ یمعرف

امتحان شد، دستشان کامالً رو شده  انیسال یفرار به جلو است ط کیها تاکت کینوع تاکت نیدهند قابل فهم است ا یم یسرنگون

 شود. یقائل نم یارزش شانیشعارها یبرا یکس گریاست، د

 نیحالت آن ها را با ا نیبدهند و در بهتر هیروح یخود مخصوصاٌ در آلبان یروهایگونه برنامه ها به ن نیخواهند با ا یم دوماً

درمان  یمرهم چیاش است که با ه یاوضاع نا به سامان درون یخراب انگریفرقه ب تیحرکات مشمئزکننده سرگرم کنند، اما واقع

 .ستین ریپذ

 یهزارم آن ولخرج کی یاریاز نوع هم یکند درآمد ها یم یاسیه فرقه در پهنه سک یولخرج میدو دو تا چهار تا حساب کن اگر

ها و  تیشخص نیسنگ نهیهز یکند. به راست یشود را پر نم یپرداخت م ییکایو درشت آمر زیر یها پلماتیکه به حساب د یها

 قیاز طر ایشود آ یم نیتأم یز چه منابعشوند ا یقجر دعوت م میمر یدر برنامه ها هک یاز دور خارج شده و مستعف یها پلماتید

 در کار است؟ یگریدست پنهان د ایاست  یاریهم
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کردند مبالغ آن  یم افتیحق الزحمه در یصدام بود از جانب صدام به وفور بابت مزدور یروشن است تا وقت یلیناگفته نماند خ 

رهبران فرقه با  یکه رابطه و مالقات ها یو سرمحرمانه  یلیخ یلیخ یها لمیصدام ف یهنگفت بود. بعد از سرنگون اریبس

همه روشن شد  یها را مشاهده کردند و برا لمیها آن ف یلیرتبه حزب بعث را نشان داد برمال شد. خ یفرماندهان و مقامات عال

 .شد انیهمه ع یاو همه جانبه برا ینبود وابستگ شیب یبیزد فر یم یو اقتصاد یکه دائم دم از استقالل مال یرجو

 د؟یشناس یرا م یگریمنابع د لییاز عربستان و اسرا ریغ ایشود آ یم هیتغذ یو کانال یاز چه منبع یاکنون رجو اما

 .ستین شیب بانهیعوام فر یباز کی یاریبرنامه هم نیبنابرا 

به فرقه ندارند و  یاعتقاد گریآن ها هم د ،یفرقه هستند مخصوصاٌ در آلبان ریکه هنوز هم اس یآن افراد یکنم حت یفکر م من

به فکر خودش  دیبا یفرقه رجو نیکند بنابرا یرا مرعوب خودش نم یکودکانه کس یها یباز نیا گریآگاه و واقف هستند که د

 یگل                                                                                                             باشد تا کاله اش را باد نبرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با یآلبان یونیزیکانال تلو کی ه یمصاحب

 رانایدر ت یرجو ۀاز فرق دیدو نفر از جداشدگان جد

 

  69۷1آبان  61 - ییرها وندیپ

سعد و  یبهمن اعظم انیآقا رانایدر ت یرجو یاز فرقه  ریبا دو نفر از جداشدگان اخ یآلبان ونیزیتلو یاز کانال ها یکی

به  ونیزیتوسط خود تلو ییایآن ها به زبان آلبان یو سپس ترجمه  یسیبا ترجمه به زبان انگل یمصاحبه ا یفیهللا س

 . دیکن یموضوع مصاحبه را مالحظه م انیدر ب ونیزیتلو یمقدمه  یترجمه  ریعمل آورده و در ز

 ونیزیبا تلو 65:89، ساعت 766۹نوامبر  61دوشنبه،  یفر فراردو ن رانایدر ت نی/ شکنجه در اردوگاه مجاهد حصار

TemA صحبت کردند. یآلبان 

 رانایخود را در ت اتیکه هزاران نفر هستند، تجرب ییفرار کرده اند، جا رستیزبیکه از کاخ  یرانیا نیتن از مجاهد دو

کردند که چگونه  انیشرح دادند آن ها ب TemA ونیزیمنحصر به فرد که آن ها به تلو یماجرا کیکنند. در  یاعتراف م

کردند و سپس هزاران نفر در اطراف آن ها گرد  یگزارش م دیبا نیو افکار خود را به رهبران سازمان مجاهد اهایرو

 گفتند. یبه آن ها فحش و ناسزا م ایمسخره شان کرده و  ای دندیخند یآمده و به آن ها م
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 یدر آلبان یاز فرقه رجو افتهیسه نجات  یها تیفعال

 

 ۰633آبان  ۰۲  -خانواده سحر   ادیبن

 یعادل اعظمفرار کرده اند، همراه با  راً یکه اخ یفیسعداهلل سو  یبهمن اعظم یبه نام ها یدر آلبان یاز فرقه رجو افتهینجات  دو

 ریبه اقدامات ز رانایافشاگرانه در ت یها تیسلسله فعال کی ی، در طکرمانشاه یهر سه از اهالبود،  تهوسیکه از انگلستان به آنان پ

 دست زدند:

 مپکتیدو مصاحبه جداگانه با رسانه گزتا ا -

 یونیزیمصاحبه تلو کی -

 و رمسا ایساریدو مالقات با کم -

 دیبازد نیبا آنان در ا یو همراه یاز فرقه رجو افتگانیت از هتل محل اقامت نجا دیبازد یو رمسا برا ایساریدعوت از کم -

 یدو مالقات با وزارت کشور آلبان -

 یدر آلبان کایمالقات با سفارت آمر -

 یدر آلبان یدولت ریغ یمالقات و ارتباط با اصحاب رسانه ها و ارگان ها -
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 د:را مطرح نمودن ریموارد ز دارهایمصاحبه ها و د یشده در تمام ادی افراد

 کشور نیدر خاک ا یستیفرقه ترور کیخصوص شامل حضور  نیمطرح شده در ا یها یو نگران یشرح مشکالت اروپا با آلبان -

 کشور نیآنان توسط دولت ا نیو تأم یحفاظت از جداشدگان در آلبان -

 راه حل مشکالت موجود و ملل متحد به عنوان کایو سفارت آمر یبه دولت آلبان رانایخانواده سحر در ت ادیبن یمعرف -

 نیرا تضم نینو یبرده دار یکه ظاهراً نوع یاسیس یطرف ها یخلق و برخ نیمجاهد نیب یاز بابت قرارداد مخف یابراز نگران -

 باشد؟ یسر دیشود با یقرارداد که در ژنو امضا شده و مدام به آن اشاره م نیکند. چرا مفاد ا یم

 ،یو درمان یصنف یها یدگی(، مثالً دادن سرپناه، رسیزندان کیدر حد  یافراد جداشده )حتحداقل به  یها یدگیبه رس ازیطرح ن -

 ترس از جدا شدن داشته باشند. اناًیاح ایدادن مالقات با خانواده و ... تا افراد مجبور نباشند مجدداً به درون فرقه برگردند  بیترت

 

 یاز طرف ها دهیدردمند و رنج کش یاز جانب خانواده هاه سحر انجام شد خانواد ادیبن ندهیمالقات ها که همراه با نما نیا در

 ندینما زیپره یو ضد انسان یرقانونیخودشان را روشن سازند و از هر گونه اقدام غ نیانجام شده ب یمقابل خواسته شد تا توافق ها

 .ندیایب زانشانیزو اجازه دهند تا به کمک ع رندیخانواده ها و دوستان اسرا را نگ یجلو نیو همچن

 یاجازه کمک م یکنند و نه حت یمقامات مسئول نه کمک م ینمود که در حال حاضر در آلبان دیخانواده سحر تأک ادیبن ندهینما

 .ندیاقدام نما زانشانیدهند تا خانواده ها خود به کمک عز

 یبه بازنگر ازیاشتباه است و ن یکه روند فعل دانند یدادند و مطرح نمودند که خودشان هم م یدر همه موارد قول همکار نیمسئول

 از خانواده ها هستند. یندگیخانواده سحر به نما ادیو اقدامات مشترک با بن یدارد. آنان گفتند که منتظر ارتباطات بعد
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 نیشده بود قرار بود ا پارلمان اروپا اطالع داده ندگانیکه به نما ییتا جا یو آلبان کایکه آمر دیابراز گرد ینگران نیمالقات ها ا در

کار صورت  نیشود نه تنها ا یکه مشاهده م ییباز گردانند، اما تا جا یعاد یمنحل نموده و نفرات را به زندگ جیگروه را به تدر

اروپا  هیخصوصاً اتحاد ییاروپا یکشورها یامر موجب نگران نیرابطه برداشته نشده و ا نیهم در ا یقدم نیکترنگرفته بلکه کوچ

 یفرقه ا التیدور شده و با حفظ تشک رانیا یاز مرزها یستیفرقه ترور کیدر اروپا رو به رشد است که  ینگران نیااست.  دهیگرد

 به داخل خاک اروپا منتقل شده است. یستیو ترور

ل خاک اروپا در داخ یپارلمان اروپا در خصوص حضور فرقه رجو ندگانینما ندهیفزا ینگران انیمربوطه گفتند که در جر یها طرف

است که اگر به صورت مطلوب حل  یاز مسائل نیاست و ا یآنان جد انیاروپا در م تیاز بابت امن یدانند که نگران یهستند و م

 .دیه اروپا خواهد گردیبه اتحاد ینشود مانع ورود آلبان

 یکشورها یتیامن یدستگاه ها یابر یخارج شده و هم اکنون به مشکل یاز آلبان یرقانونیکه به صورت غ یخصوص جداشدگان در

عنوان اقدام به  چیشود به ه هیتوص افتگانیخانواده سحر خواسته شد تا به نجات  ادیاز بنصحبت شد.  زیمجاور بدل گشته است ن

 جداشدگان بهتر است تالش کنند تا مسائل تر خواهد کرد. دهیچیکه مسائل را به مراتب پ انکنند چر یاز آلبان یرقانونیخروج غ

 .ندیحل نما یدر داخل خاک آلبان یخود را از طرق قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنه کارند و وقتی در برابر هواداران چپ افراطی قرار می گیرند، انقالبی می شوند ... مجاهدین خلق، آفتاب پرست هایی ک

و وقتی با مسلمانان صحبت می کنند دم از اسالم می زنند؛ با فمینیست ها از حقوق زنان می گویند و در حضور لیبرال ها، 

ه خود با آمریکا می گویند و با دوستان از دموکراسی داِد سخن می دهند. در کنار دشمنان امپریالیسم از دشمنی دیرین

 آمریکا از دوستی با آمریکایی ها حرف می زنند....

به اقرار رهبران سازمان، مجاهد خلق کسی است که هر چیز را نداند و نفهمد. یک اصل را به طور تمام و کمال باید بفهمد 

هر وقت الزم باشد »نحراف حقایق استفاده می کنند. و به کار بندد و آن اصل انطباق است که البته از این اصل در جهت ا

یک اصل می شود؛ دروغ به همه کس و راجع به همه چیز  دروغپس « می توان هر چیز حتی مسلمان بودن را منکر شد.

 و برای یک هدف معین که عبارت از تقدیس شخصیت رهبران سازمان، مسعود و مریم رجوی است....

های تاریخی را از دست داده اند و نتوانسته اند به آرزوی دیرینه خود که همانا حکومت بر  مسعود و مریم که تمام فرصت

ایران است نائل شوند ناگزیر بر همان معدود افرادی که برایشان باقی مانده اند حکومت می کنند. یکی رهبر بزرگ و 

راطی گری ثابت قدم است و مسعود رجوی با پیغمبر خود خوانده و دیگری رییس جمهور ایران می شود .... سازمان در اف

 جدیت تمام راه خود را می رود و هر چیزی را در این مسیر ویران می کند تا به مقصد برسد.

 اسیر در زنجیر دروغبرداشت از کتاب: 

 نویسنده: آنتوان گسلر

 ناشر: مؤسسه جام جم

 17و  16صفحه های: 
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نشان داده است که  خیبحران است. تار ی هیدر سا اتیو ح ینیدر بحران آفر یستیترور یها گروه تیماه

 یم دیکرده و آن ها را تشد تیها حما از بحران ایعامل بحران و تنش هستند  ای یستیترور یها گروهک

 یدولت سمیترور آتشبر  یکرده و دست تیحما سمیکه از ترور ییها در خصوص دولت یژگیو نیا کنند.

 است. ستیترور یها و دولت یستیترور یها گروهک ینقطه تالق قاً یدق نیصادق است و ا زیدارند ن

 یهاو دولت  نیمنافق یستیرورمنطقه، گروهک ت یریتکف یستیترور یها منظر است که نقطه اشتراک گروهک نیاز ا قاً یدق

از  دیشود. شا یمشخص م یستیونیصه میهمچون رژ ستیبالذات ترور یها و دولت یاز جمله عربستان سعود سمیترور یحام

 یداده است نقطه  وندیرا به هم پ شانیداشته باشند اما آنچه ا گریکدیبا  ییاهها و دولت تفاوت گروهک  نیا یدئولوژیمنظر ا

 است. اتشانیح یان در بهانه اشتراکش

در  ینیآفربه بحران  ازینامشروعش، ن اتیادامه ح یدارد برا افتهیسازمان  یسابقه را در ترورها نیشتریکه ب یستیونیصه میرژ

ها و  است. سرگرم شدن دولت میرژ نیا یبقا یبرا دیتهد نیتردارد. ثبات و آرامش در منطقه، مهم  ایمنطقه غرب آس یکشورها

و  یکتاتوریبرد. د یم شیها پ ستیونیزمان را به نفع صه یامنطقه  یها و کشمکش یداخل یها منطقه به بحران یها لتم

 رانیو دموکرات منطقه همچون ا یمترق ی. ثبات در کشورهاشود یم دیآرامش و ثبات است که تهد هیدر سا زیاستبداد آل سعود ن

 ییدر کشورها یمردم یها زشیکند و موجب خ یم لیمنطقه تبد یها ملت گرید یراب ییدو کشور را به الگو نیو عراق ا

 هستند. یاستبداد یموروث یها میکه تحت حکومت رژ شودیم

 تیتمام یهاشک گروه  یبه ابزار دارند. ب ازیترور و وحشت ن جادیدر ا میحفظ ظاهر و عدم دخالت مستق یها براحکومت  نیا

هستند. به  یستیترور یها میاهداف رژ شبردیپ یابزار برا نیزنند بهتر یچنگ م یا لهیبه اهدافشان به هر وس لین یخواه که برا

در امان ماندن از  یبرا یکاربرد یابزار هیدر عراق و سور ینیآفربحران  یبرا یبوم یریتکف یها وهها و گر انیگرفتن جر یباز

 یها از کمک اتشیادامه ح یکه همچنان بتواند برا نیا یبرا زین نیگروهک منافق گرید یاست. از طرف سمیاز ترور تیاتهام حما

اش در مسائل  یریگصاحب نظر قرار دهد. خواه موضع  یامنطقه  سائلم یخود را در تمام ستیبا یبرخوردار شود م یعرب یغرب

 نداشته باشد. ایاز اعراب داشته  یمحل یا منطقه

0075آبان  02 - انیلیهاب ادینب - انیمربا دیمج

  

 هاستیدادن ترورنان قرض
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در کردستان  یپرس از همه تیحما ه،یدر عراق و سور یستیترور یها ز گروها نیگروهک منافق تیحما

که مصداق  یستیونیصه میرژ یها تیدر برابر جنا یتفاوت یو ب یجانبه از دولت سعود همه یعراق، همراه

 یظاهر یها تفاوت غمر یها عل ستیتروراست که  نیا یدهنده هاست، همه نشان  تیجنا نیاز ا تیحما

 کنند. یم یرا همراه گریکدی ت،یاز وحشت و جنا یبانیر پشتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حزب سیاسی یا سازمان نظامی

از جمله مهم ترین اقدامات سازمان مجاهدین خلق در بدو پیروزی انقالب اسالمی اقدامات نظامی وسیع و همه جانبه 

شده بود. تشکیالت مجاهدین بیش از آن که به عنوان یک حزب سیاسی مطرح باشد، به یک دستگاه شبه نظامی تبدیل 

بود و هم افزایی این مشی با خوی خشن و چریکی اعضا، باعث شد تا پیش بینی های هم بندی های اعضای سازمان 

 مجاهدین خلق مبنی بر احتمال درگیری فیزیکی آن ها با نظام، یک قدم به واقعیت نزدیک تر شود. 

اسالمی، تشکیل یگان های نظامی  خط جمع آوری سالح و سرقت اسلحه از پادگان ها در نخستین روزهای انقالب

موسوم به میلیشیا، جذب نیروهای تشکیالتی پرتحرک و تربیت مبارز حرفه ای همگی ُمهر تأییدی بر پروژه ی 

 مشروعیت قهقرایی بود.

سازمان به اندازه ای سالح، مهمات و دیگر ادوات نظامی مانند وسایل مخابراتی  6916تا  6985... در سال های 

ود که به راحتی می توانست یک گروه شبه نظامی را تا سال ها تغذیه کند. سران سازمان در اکثر شهرهای اندوخته ب

ایران به خصوص در شهرهای بزرگ مانند مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز و در شمال کشور سالح جمع آوری کرده 

 بودند....

تمامی گروه ها را خلع سالح کنند، سازمان مجاهدین خلق  ... با وجود این که کمیته های انقالب اسالمی وظیفه داشتند

" و به مسلح بودن اعضای خود رسمیت داد. خط جمع آیین نامه ی حمل و نگهداری سالحبرای اعضای مسلح خود "

آوری سالح توسط سازمان مجاهدین خلق، موجب افزایش شکاف ها و نشان دهنده ی تصمیم قطعی سازمان مجاهدین 

 ه تأسیس بود.با نظام تازیری قریب الوقوع خلق برای درگ

... از بارزترین اقدامات سازمان مجاهدین خلق در فاز سیاسی تشکیل ارتش چریکی نیمه وقت موسوم به "میلیشیا" 

بود. اگر چه بهانه ی تشکیل میلیشیای سازمان مقابله با حمله ی احتمالی امریکا بود، لیکن  6985در پاییز سال 

ص شد نوک پیکان میلیشیا کامالً به سوی نظام جمهوری اسالمی و حاکمیت نظام نشانه رفته است. اندکی بعد مشخ

با عنوان "آماده باش همه ی  6985آذر  7به تاریخ  79نظامی شماره  –سازمان مجاهدین خلق طی اطالعیه سیاسی 

 ز تشکیل میلیشیا داد....واحدهای انقالبی و ضرورت بسیج تمام خلق و سازماندهی میلیشیای مردمی" خبر ا

  عملیات مهندسیبرداشت از کتاب: 

 مؤلفان: محمد حسن روزی طلب، محمد محبوبی

 89و  1۷، 1۹، 19صفحه های: 
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 یدر آلبان یاز فرقه رجو افتهینجات  یبهمن اعظممصاحبه با 

 

   0075آبان  10 -خانواده سحر  ادیبن

 فرار کرده و نجات یاز فرقه رجو یکه به تازگ یبهمن اعظم یخانواده سحر با آقا ادیبن یاختصاص مصاحبه

 گذرد: یاز نظرتان م ریدر ز یراستاریاست، به صورت خالصه با و افتهی

کرد و  یم یدیدم و این در من سنگین یکه م ییها یدر کرمانشاه  هستم. به خاطر فقر و بدبخت ۰648متولد  یبهمن اعظم من

خلق در  نیاز سازمان مجاهد یفردبا  یرفتم. من یک ارتباط هیبهتر به ترک یدرآمد و زندگ یتفاوت باشم برا یتوانستم ب ینم

 به عراق برد و سپس ناخواسته گرفتار سازمان شدم. دیمرا با وعده و وع اوکردم و با او آشنا شدم و  دایترکیه پ

 یگفت تماماً دروغ بود و من از همان ابتدا م یکه سازمان به ما م یبود و آن چیزهای بیآنجا دیدم که تمام وعده ها فر در

که  یکه در عراق بودم جرأت فرار و جدا شدن نداشتم. وقت ی. تا وقتدر واقع مرا ترساندندامکان آن نبود و  یشوم ولخواستم جدا 

 وجود دارد تا بتوانم فرار کنم. یامکان به راحت نیا گریشدم که د متوجه یآمدم بعد از مدت یبه آلبان

کند و حیف که دیر به این  یدرجه با آن فرق م ۰8۱و  ستیگوید ن یکه م یکنم که سازمان مجاهدین خلق آن چیز یم تکرار

فرار کردم و  ۰633در سال  شیماه پ کیوارد سازمان شدم و کمتر از  ۰6۲۱که راه فرار وجود دارد.  من  در سال  دمینتیجه رس

 بودم. یفرقه رجو ریاس یام را به صورت شبانه روز یزندگ یسال ها نیاز بهتر سال ۷3 یعنیرساندم.  ایساریخودم را به کم

 یو نشست م دیآ یمدام م یکه مریم رجو نستیکه قابل مشاهده است ا یحقیقتاً اسفبار است. دلیل یفرقه اآلن در آلبان شرایط

انجام دهد. همه  یبتواند کار یرجو میاز این خراب تر است که مر یکند تا بچه ها جدا نشوند. اما وضع خیل یگذارد و التماس م

 دانند. یراه م انیرا پا یندارند و آلبان یروزیپ یبرا یو دلسرد هستند و امید وسیمأ التیدر درون تشک
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سخت  شانیبرا یدر زندگ رییکرده اند و تغ یرا در سازمان سپر یکه عمر نستیآیند ا یاز نفرات بیرون نم یاین که بعض علت

 بروند. ایدن نیکنند تا از ا یم یچند سال آخر عمرشان را هم مثل گذشته ط ندیگو یاست و علناً م

از این فرقه جدا  ییکه درصد باال ینداشته است در حال ییسال گذشته هیچ جذب نیرو ۰۱خلق حداقل در این  نیمجاهد سازمان

 شوند. یهفته جدا م کینفر در  6 یال ۷و بعضاً  میثابت شده که هر هفته جداشده داشته باش اقیس کی یشده اند. اآلن در آلبان

 نیندارد. ا یگریبمانند و جدا نشوند و خط و برنامه د شیروهایکند تا ن یکه سازمان فقط تالش م نستیشود ا یمشاهده م آنچه

وجود نداشته  ینباشد و اگر هوادار یشناسند و اگر نیروی یخلق را با نفراتش م نیکه همه سازمان مجاهد نستیهم به خاطر ا

به خاطر وجود همین نیروها است که توانسته خودش را مطرح کند و اگر  یمریم رجو .شود یهم به سازمان داده نم یباشد پول

 مانند شوهرش گورش را گم کند. دیهم با یرجو میهمین نیروها نباشند در کل سازمان هم تمام شده است و مر

 یکنند ول یو با هم صحبت م ندیگو یم التیرا همه در تشک نیملعون مرده است و دیگر وجود ندارد. ا ینظر من مسعود رجو به

سر او صحبت کند و  ای اوردیاسم او را ب یدهند چون هیچ کس جرأت این  را ندارد که به صورت علن یکار را انجام م نیمخفیانه ا

 یگردد، ول یشود و انواع تهمت ها نثارش م یباشد چون این مرز سرخ سازمان است و مؤاخذه م گواگر این کار را بکند باید جواب

 یدهد؟ در صورت یخودش نم ریبا صدا و تصو یکجاست؟ چرا پیام علن یپرسند که مسعود رجو یاکثر نیروها در بین خودشان م

 به مراتب امن تر از عراق است. یکه آلبان

 لی. دلاست یبه هر حال به اسم او داده شد، گفته شد امثال سال سرنگون یبود یا نه، ول یکه معلوم نیست مال خود رجو یپیام در

گفتند صبر کنید یک سال دیگر همه  روهایایران است. به ن ویکند و سازمان تنها آلترنات یآوردند که امسال آمریکا به ایران حمله م

بخش هستید که باید جوانان را  یرویم و شما هم افسران ارتش آزاد یبه ایران م یو شاد یو با خوش  ودش یچیز تعیین تکلیف م

 در هپروت نگاه داشته اند. یواه االتی. واقعاً افراد را با خدیکن یسازمانده سمت و سو بدهید و

کند، در درون یک چیز است و در بیرون یک چهره دیگر دارد.  یماند که مدام رنگ عوض م یسازمان مثل آفتاب پرست م این

است. آن ها از آمدن  یوچ و تو خالزدند پ یکه مجاهدین خلق م ییدانند که تمام حرف ها یم التیخود نفرات در درون تشک

که  ندیگو یهستند. علناً م یشود ناراض یکه میلیون ها دالر خرج آن ها م ییکایجنگ طلبان آمر گریمثل مک کین و د ینفرات

 پول نداریم. دییگو یبه نفرات م یضرور نهیده دالر هز یبرا یکنیم ول یفرش قرمز پهن م یشرور و جان یاین آدم ها یچرا برا

و  ستندی. خانواده ها در بین آن ها نابندی ینم یاما راه نجات ستندین یموجود راض تیاز وضع التیکدام از نفرات در درون تشک هیج

اگر به شکل و قیاقه آن ها که در خود فرو رفته و گرفته هستند نگاه  یحت یاند ول دهیافراد در درون محفل ها را نشن یحرف ها

زن ها به مراتب مشکل تر  یزن هستند، فرار برا افتگانیاز نجات  یگذرد. تعداد زیاد یچه م هنشانکنند معلوم است که در ذ

داده اند تا خود را نجات دهند. در عراق امکان فرار زنان  زهیانگ گریزنان به زنان د نیاست. ا شتریب یلیاست چون مراقبت آنان خ

 وجود نداشت.



 97شماره                                                                                                                                   انجمن نجات             

006 
 

 

 ندیگو یم یقبل برگردند. همگ طیشوند به شرا ینم یسخت است اما هرگز راض یلیخ التیاز تشک رونیجداشدگان در ب شرایط

آزاد گذاشته  یایبابت که پا به دن نیچشند. از ا یرا م یبار طعم آزاد نیاول یآمده اند و برا رونیکنند که تازه از غار ب یاحساس م

به شدت تحت فشار قرار  یشتیو مع یاز بابت مسائل مال خرند. افراد یآن را به جان م یها یسختهستند و تمام  یراض یاند خیل

جهت مارک  یکند. نمونه اش خود من که ب یپول را قطع م یدهد و به هر بهانه ا یم یدارند چون پول آن ها را فرقه رجو

ته بودم. من ابتدا کس ارتباط نگرف چیکه تا آن زمان با ه یخائن زدند و این که مزدور ایران هستم و پولم را قطع کردند در حال

 یتنها و ب ،بیکردند و چگونه مرا غر یکردم چه رفتار یرا با آن ها سپر یبا من که عمر دمید ینداشتم اما وقت یقصد افشاگر

را خواهم کرد و به همه  ارک نیکه بتوانم ا ییهمه روشن کنم و تا جا یفرقه را برا نیا تیگرفتم ماه میپول رها کردند، تصم

 باشد. یکذاب و دجال است و فرقه اش اسارتگاه م یاد که مسعود رجونشان خواهم د

درست است که »است:  نیرا ندارم، ا یاندازه دوستشان دارم و جز آن ها کس یمن به تمام دوستانم در درون تشکیالت، که ب پیام

شما در انتظار شما  یها است. خانواده یهمان کلمه مقدس آزاد یموضوع اصل یهست ول یمسائل و مشکالت مال رونیدر ب

کمیساریا کمک  یول رمیگ یاز سازمان نم یکه من پول نستیبود. نمونه اش ا واهدخود شما خ یبرا یهستند و همین پشتوانه ا

آزاد را با بهترین امکانات مجاهدین خلق  یرا دارند. من این دنیا میهمه جوره هوا افتگانینجات  گریمی کند و د یمختصر

 د،یهست یفرقه رجو ریکه اس یسانک یون نوکر خودم و ارباب خودم هستم و تصمیم گیرنده خودم هستم. اکنم چ یعوض نم

 .«دیقدم فاصله دار کیتنها  یبا آزاد یکه در آلبان دیبدان

انم سحر که این فرصت را به من داد، تا بتو تیاز سا نیکنم. همچن یکند تشکر م یکه م ییخانواده سحر و تالش ها ادیاز بن من

 عزیزم برسانم، ممنونم. یخودم که سالیان سال در خودم نگه داشته بودم را به خانواده ها یحرف ها

 

  سییی   عدل  اعظمی: بهمن اعظمی، آن سینگلتون، سعدهللااز راست

 تیرانا -آلبانی 
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 بعد از خارج شدنم از فرقه یچند جمله ا

 

  0075 آبان 10 – نکینترلیا رانیا

 ایساریکنم و فقط کم ینم افتیپول در یارگان چیکس و ه چیکه من از ه میرا بگو نیخواستم اول ا یهستم، م یفیسعداهلل س من

 زند.  یم یپول که دوستانم به من داده اند و امروز فرقه به من مارک مزدور یمن داده و مقدار یغذا و خانه برا

سال به من نداد. من هم گفتم  6۱بعد از  یپول چیول کرد و ه ابانیخ است که فرقه مرا در نیبه خاطر ا میگو یرا م نیکه ا امروز

 و شما را افشا خواهم کرد.  دیکار را نکن نیا گریکنم که با نفرات د یم هیکار شما را تنب نیبه خاطر ا

 یاست ول ادیز یلیته؛ خرسانم. الب یم رانیکه با آن رو به رو بودم را به اطالع هموطنان چه در خارج و چه در ا یادامه مسائل در

 . سمینو یمن در چند خط م

دادند اما  یبه من م یمال یخواهم جدا شوم قول و وعده کمک ها یکه من اعالم کردم م یموقع شیو گماشته ها یرجو فرقه

که تو  از سران فرقه و چند مهره شناخته شده مرا صدا کردند و با تهمت و ناسزا به من مارک زدند یکیاحمد واقف روز  کی

 . یهست رانیمزدور دولت ا

بود من را به  یمسعود رجو اتیکه در ادب یزیرآمیشود مزدور و با کلمات تحق یسال م ۷3به  کیبا سابقه نزد یاست، آدم جالب

خواستند از دست  یطور م نیرفتن کرده بودم، ا یگذاشتند چون من بارها از آن ها تقاضا رونیمن را بکردند.  یآن ها حواله م
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 چیپا گذاشتم ه رونیب یایمن که به دن من استفاده کنند. هیداشته باشند که بتوانند عل یزیچ یاسیمن راحت شوند که در جنگ س

دالر  کیسال  6۱به  کیشود بعد از نزد یگفتم مگر م یدر دل ملقمه نان هم نداشتم و ندادند.  کی یبه من نکردند و حت یکمک

نجات دادند. بله،  یداشتم که من را از گرسنگ رونیدر ب یتانخدا را شکر دوس یول را هم ندارم؟ نیارزش ا یعنیهم به من ندهند؟ 

نمرده  شانیآن شرافت ها یهستند ول قهیهست، خودشان هم در مض ییکه از سازمان آمده اند هنوز شرافت ها یرونیدر نفرات ب

 است. 

را در بغل  گری. ما همدوندمیبپ میبا هم بزرگ شده ا یکه از بچگ یمیآمدن توانستم به دو دوست و تفنگدار قد رونیاز ب بعد

و خاطرات را با هم مرور  مینشست یم داریتا صبح ب میکه با هم بود یو در چند روز میهمه سال آزاد شده ا نیکه بعد از ا میفشرد

 میرفت یم یحیتفر یبه محل هاچه برسد تا صبح. بعد هم  یدر فرقه که حق صحبت نداشت چون. میدیخند یم یو کل میکرد یم

دارد مخصوصاً ما که  یفراوان یسخت ایدن نیآزاد شده ام. درست است که ا انیهنوز باور نداشتم که آزاد هستم و بعد از سال یول

 . میریبگ میخودمان تصم یبرا میتوان یمو  میاست که ما دار یآزاد زیمهم تر از همه چ یول میپول هم ندار

ترسم،  یکس هم نم چیآزاد است و از ه یای. دنمیرا به تمام مردم بگو ستیکه تمام خاطرات گذشته که کم ن خودم قول دادم به

 فرقه است.  یمقصر اصل فتدیمن ب یهم برا یهر اتفاق

 

 

 خروج از بن بست یبرا یتالش فرقه مخرب رجو
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