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 ینوروز در فرقه رجو دیع

 

  4931 نیفرورد 41 -نجات خوزستان  انجمن

گذراندم  یخرم آباد م 41ام را در لشکر یسربازماه از دوران خدمت 1حدود  خوزستان شهر اروندکناراز استان  انیجابر مجدم من

 نیدفاع از خاک کشورم در مقابل متجاوز یسربازان لشکر برا گریعراق به خاک کشور حمله کرد. به همراه د 93وریکه در شهر

 .شدمریداشت اس انیکه ارتش عراق در منطقه موس ییدر حمله ا 4/1/93در  یعنیک ماه یجبهه شدم. متأسفانه بعد از  یراه

خود را  یمل ادیجشن اع ییحق برپا یجنگ یدوران سخت اسارت شروع شد. سال ها، ما اسرا ،یجنگ یبا ورود به اردوگاه اسرا 

مان خود نینوروز ب ادیاول به  ی. سال هامیبرگزارکن میتوانست ینماز جماعت را هم نم یو گاه یمراسم مذهب یو حت مینداشت

داخل  یشارهاف لی. کم کم به دلمیشد یهم م یعراق نیمأمور زیلبته؛ منتظر برخورد خشونت آم. امیکرد یبرگزار م یجشن یواشکی

 84که در اواخر سال  نیگذشت تا ا قیطر نینوروزاست. به هر حال سال ها به هم دیع یرفته بود که ک ادمانی گریاردوگاه د

ننده اغواک یدهایبا ما صحبت کرده و با دادن وعده و وع یفارسبه اردوگاه آمدند، آن ها به زبان  نیاز طرف سازمان مجاهد ینیمسئول

 یفرار از فشارها یاز ما برا یلیخ میبرو نیاز ما خواستند که به همراه آن ها به کمپ مجاهد رانیزودرس و رفتن به ا یاز جمله آزاد

ورود  لی. اوامیبرو نیکمپ مجاهد بهن ها که با آ میداده شده از طرف آن ها را خورده و قبول کرد یوعده ها بیاردوگاه عراق فر

 رسد. یفرا م رانیو فرستادن ما به ا یوعده آزاد یکه ک میبود نیکرد و منتظر ا یبه مناسبات، سازمان با ما خوب برخورد م

را  خدا دیکردند برو ینشد بلکه در مقابل سؤال ما عنوان م نیاز تحقق وعده مجاهد یروزها و ماه ها گذشت، نه تنها خبر خالصه

 میرژ دیا تهوسیچون به ما پ دیبرو رانیکه اگر به ا دیخبر دار". بعد گفتند: میکه شما را از جهنم اردوگاه عراق نجات داد دیشکر کن

 یگونه ما را بر سر دو راه نیا ".میفرست یشما را دوباره به اردوگاه م دیبرو دیخواه یحال اگر م نی! با اکردشما را اعدام خواهد 

عدام از نفرات دروغِ ا یاصرار به بازگشت کرده و رفتند. من و تعداد یوعراق، تعداد رانیا نیب یجنگ یدادند. موقع تبادل اسرا قرار
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ت از دستورا میمجبور بود گرید میخود مانده بود لیو چون به م میماندگار شد یفرقه رجو درگرفته و به ناچار  یرا جد رانیدر ا

 صورت گذشت.  نیچند سال به هم م،یگرفت یقرار م یوگرنه مورد برخورد جد میکن تیفرقه تبع یالتیتشک

جشن نوروز در مناسبات فرقه و نوشتن خاطرات تلخ آن الزم بود تا  یورود به بحث نحوه برگزار یبرا من

 ابتدا مقدمه باال را ذکر کنم.

 یم میبود رانیکه درا ییروزها ادیروزها بود چون به  نیتر نیما از غمگ یجشن نوروز در مناسبات فرقه برا یبه هرحال برگزار 

تند ما به خواس یفرقه که نم نی. مسئولمیجشن نوروز داشت ییبرپا یچقدر در جمع خانواده شور و شوق برا امیا نیکه در ا میافتاد

را  ید عده ادادن یما قرار م جشن نوروز در دستور کار یبه بهانه آماده ساز یطاقت فرسا و پوشال سخت، یکارها میفتیگذشته ب ادی

 گریم به ده هیفرستادند، بق یو خسته کننده م هودهیب یتئاترها یاجرا نیتمر یرا برا یبردند، عده ا یم ونیدکوراس یطراح یبرا

وفته همه خسته و ک دیرس یم دیروز ع یکه وقت یکردند به طور یمشغول م یپرداختند. خالصه همه را به نوع یم یپوشال یکارها

ر کس آن را نداشتند. ه دنیحوصله د یخستگ لیهمه نفرات به دل دیباورکن م،یشد یم یشینما یمجبور به شرکت در برنامه ها

د ش یکه اجرا م ییبه برنامه ها یبود. من خودم وقت میداشت دیدر روز ع یکه چه شور و حال نیو خانواده اش و ا رانیذهنش نزد ا

ه نگا یسران فرقه برا یتوخال یو نزد خانواده ام بودم و به دروغ ها و وعده ها رانیکه در ا یانرفت در دور یکردم ذهنم م ینگاه م

 شدم.  یکردم و ناراحت م یداشتن ما فکر م

ه آوردند ک یبر سر ما م یبعد از آن کار یشد ول یبرگزار م یسه روز مثالً در مناسبات سازمان به اصطالح جشن یدو ال خالصه

و مفهوم  یمعن نیکردن در سازمان مجاهد یکه جشن، شاد میرا بگو نیخواهم ا یبوده؛ خالصه م ینوروز دیرفت ع یم ادمانی

 شد. یم میبه قدرت تنظ دنیرس یبرا یاهداف رجو یو در راستا یساختگ یو هر کار زینداشت همه چ یواقع

 دنیجز کش یزیچ نیناسبات سازمان مجاهدسال حضور در م 41عراق و  یجنگ یسال حضور در اردوگاه اسرا 3هر حال حدود  به

( به وطن و نیگذراندن دوران اسارت در اردوگاه عراق و سازمان مجاهد انی)بعد از سال 49که در سال  نیتا ا مینداشت بیرنج و مص

 خود را یخداو  ختمیجشن را در کنار خانواده ام برگزار کردم، اشک شوق ر نیسال بهتر همان دینزد خانواده ام بازگشته و در ع

 .رمیرا جشن بگ یواقع دیدر کنار خانواده ام ع گریبار د کیشکر کردم که توانستم 

ر کنار خانواده و بتوانند د نندیرا بب یرنگ آزاد انیهستند بعد از سال ریاس یدوستان سابقم که متأسفانه هنوز در فرقه رجو دوارمیام 

 آنان فرا رسد. یروز هر چه زودتر برا نیخواهم که ا یاز خدا م رند،یرا جشن بگ ینوروز واقع دیخود ع

 

 (ی)عضو جدا شده از فرقه رجو انیمجدم جابر
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 هم به گل نشست یدر آلبان یفرقه رجو یکشت

 

  4931 نیفرورد 41 -نجات مرکز گلستان  انجمن

بار در  نیانجام داده است، ا رانیدر حق ملت ا شیها انتیکه به واسطه خ ییدر باتالق ها نیادامه فرونشست فرقه مجاهد در

خود  یروهایمانده طرح انتقال ن یمفلوک باق یروهاین زشیهم به گل نشست. سازمان که از ترس ر یآلبان یگانگسترها نیسرزم

 هم شکست خورد. 9در اشرف  یصاحب رجو یطرح در فرقه ب نیرا اجرا کرد اما ا یبه خارج از آلبان

 گاهیامستقر در پ یروهاین ییاز موج فرار و جدا یدرز کرده است؛ حاک رونیبه ب یو مقر فرقه رجو یکه از آلبان یاخبار نیآخر رویپ

 است. یفرقه در آلبان یها

 سازمان با سوگند و شیکه چند ماه پ نیرغم ا یاز فرقه نموده اند. عل ییسازمان اقدام به جدا یکادرها نیفرارها باالتر نیا یط

 یرارهاشده بود؛ ف دواریپژمرده و منفعل خود ام یروهایمانده گرفته بود به کاهش خروج تتمه ن یباق که از عناصر یدیتعهد نامه جد

ند ک یقدرت و تمام داشته و توشه اش تالش م ممیبا ماکز یو منحط رجو یفرقه ارتجاع د؛یرا از هم در هیمیامور مر رازهیش ریاخ

 هستند. ییجدا ریدر مس ماندهیهشتاد تا نود درصد افراد باق یکه باال است دهیرس نیقیچون به  ردیاز فرقه را بگ ییجدا یجلو

با هدف  که یفرقه رجو یضد انسان یتمام طرح ها میسران باالخص مسعود و مر یشگیپ انتینفاق و خ یخاطر افتادن پرده ها به

به  یگریپس از د یکیساخته شده بود،  میکاذب مر تیجبران افت شخص تیمانده و در نها یجدا نشدن افراد باق یموانع برا جادیا

دور است  یاجتماع طیکه از شهر و مح یابانیبه ب رانایکرد با انتقال افراد از شهر ت یم رفک یفرقه رجوشکست منجر شده است. 

. اکثر آن زندیراز فرقه بگ دیدانند با یم یدر فرقه رجو ماندهیاست که نگونبختان باق نیا تیاما واقع ردیرا بگ زشیر یتواند جلو یم

 نیشوند و ا یم ییجدا ریوارد مس یهر ماه تعداد قابل توجه ایهفته و  هر جهیگردند و در نت یم زیگر یبرا یها به دنبال روزنه ا

 .دیبه سرانجام خواهد رس یداستان به زود
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خواهد ماند  به کام شهیجهان هم کرد یفکر م ییایخولیمال مارانیهمانند ب شانیپر یو روان لیعل یبا مغز ایح یشرم و ب یب یرجو

 گذارد. یپاسخ نم یاست به نام خدا که آه مظلوم را ب یجهان را صاحب نیغافل از آن که ا

 زین نکیکه چند نسل را به قربانگاه برد و ا یا وانهیماندگار از د یدرس خ،یمردم و تار یاست برا یخوب است و درس عبرت نیا

 آن را به ثبت رسانده است. خینکبت بار که تار یسرنوشت ختهیگر

 لیدخ یبرود. حت دیکرده است با رانیو چند نسل از مردم ا رانیکه به مردم ا ییها انتیاش و خ یارتجاع تیماه لیفرقه به دل نیا

ت فرمرگ و ن یمناد نیا یمانع شود، همان گونه که مسعود رجو یفرقه را از فروپاش نیتواند ا یبه قدرت ها نم یبستن فرقه رجو

 یدر فرقه رجو هماندیباق انیبروند، قربان دیبا زیاست آن ها ن دهیفرا رس تشیدر کل یرفتن فرقه رجو مانبرود حاال ز دیکه با دیفهم

به  یزیچ ریسا انیقربان یبرا یو تباه یستیو مرگ و ن رانیمردم ا یبرا یستیکه تا به امروز جز مرگ و ن یبدانند فرقه ا دیبا زین

ن آ پس از ستیو ضد مردم ادیفرقه ش نیبزرگ به ا” نه“رو،  شیتنها راه پو  بودهمان است که  زین نیپس از ا اوردهیارمغان ن

رنگارنگ که در آن هم عشق هست و هم  ییایدن زش،یبا همه چ باستیز اریشان بس رامونیجهان پ دیرها شده خواهند د انیقربان

مرتجع که تا بن استخوان  یبسازد و نه اراده فرقه ا شیاش را با اراده خو یزندگ ریتواند مس یهر کس م ت،یعاطفه و هم انسان

 و عقب افتاده است. یضد انسان

 نیقطعاً چن ؛یدو بن دیرها از هر ق اد،یو انق ریآزاد شوند بدون زنج یایبتوانند وارد دن ریاس انیقربان ماندهیکه باق یروز نیچن دیام به

 ت.اس کیسحر نزد دیفرا خواهد رس یروز
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 است؟ یروزیپ نیمجاهد یانتخاب جان بولتون برا ایآ

 

  4931 نیفرورد 41 -نجات مرکز فارس  انجمن

تون شود. جان بول یآن ها محسوب م یبرا یروزیپ کی یز نظر فرقه رجوا کایامر یمل تیجان بولتون به عنوان مشاور امن انتخاب

انمان خ یو عراق بود که باعث کشته و ب کایشروع جنگ امر ین اصلکه از عامال ستیو به شدت عقده ا یریاز سگان زنج یکی

نهاد که هنوز که هنوز است  انیو بن یزیر هیداعش را پا یستیبه دنبال آن گروه ترور وشدن هزاران هزار تن از مردم عراق شد 

 اند!  افتهین ییرها یغده سرطان نیمنطقه از ا یکشورها

 جان بولتون که. ندیجو یم یزیخودشان را در آشوب و جنگ و خونر یطلب هستند که بقا جنگ یدر همه کشورها، افراد شهیهم

ز همواره تالش کرده که با سوءاستفاده ا ند،یب یجنگ م جادیخودش را در ا یتر منافع مال حیبهتر و صر انیمنفعت خودش را و به ب

نگ، ج یامدهایجنگ را به وجود آورد و بدون توجه به پشروع  طیرقم باال، شرا یچک ها افتیاش و البته با در یاسیس تیموقع

 یم یتیادست به هر جن شتر،یبه پول ب دنیرس یکه برا ستیروان ماریب کیشود. او  گرید یو کشتار در کشورها یزیعامل خون ر

 ملل بود، با دادن اطالعاتدر سازمان  کایامر ندهیبا عراق نام برد. او که آن زمان نما کایتوان به جنگ امر یهم م نیزند. شاخص تر

مله جهان به عراق ح تیامن یبرا یستینشان داد که با یرا طور طیدارد، شرا ییایمیو ش یکه عراق سالح کشتار جمع نیغلط و ا

 یسالح کشتار جمع چیبازرسان سازمان ملل شهادت دادند که در عراق ه یکه آن زمان تمام نیرغم ا علی …کرد و  ینظام

کرده بود و از  یجنگ ابراز نگران نیپاپ ژان پل دوم هم از ا یاز هنرمندان مطرح جهان و حت یاریبس یت و حتمشاهده نشده اس

 کا،یامور خارجه امر ریپاول وز نیجان بولتون و کاول یکنند، اما جوساز یخوددار یخواسته بود که از حمله نظام کایدولتمردان امر

مله ح نیوجود نداشته است و ا یسالح کشتار جمع چیکه ه دندیبه عراق حمله کردند و د سوز را به راه انداخت! آن ها مانجنگ خان
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ان تو ینم یراه است و کار نیاز ا شانیجان و درآمد ا یآقا یعلت بوده است! اما به هرحال کاسب یکشتار مردم، ب نیو ا ینظام

 کرد!

است  کینزد یروزیکه پ دییایسازمان، ب یشده در مقرها لیفس یروهاین یکه ا نیاست و ا میمر یآن برا یوسط خوشحال نیا اما

 میخواه یو نم میابرقدرت ندار تیگفت: ما حما یزنان م ادیفر یاست که رجو یهمان سازمان نیشده است! ا دهیو سر دکل د

 ! میکن یم سرنگونرا  میرژ میو با انقالب مر میداشته باش

 کایامر یمل تیکرد اکنون مشاور امن یم تیآمد و از آن ها حما یه جلسات فرقه متپل، ب یچک ها افتیجان بولتون که با در یآقا

 یآقا یکه زمان میدار ادیجا برآورده خواهد کرد! به  کیفرقه را  یمسئله تمام خواسته ها نیکنند که ا یشده است و آن ها تصور م

به محض  کرد اما یم یآمد و به نفع آن ها سخنران یقه مدر انگلستان بود، مانند جان به جلسات فر رگربلر که رهبر حزب کا یتون

جنگنده  نیبه عراق، ا سیو انگل کایداد و اتفاقاً در حمله امر یرا هم نم یجواب سالم دار و دسته رجو گریشد د ریکه نخست وز نیا

 .کردند یبودند که مقر اشرف را بمباران م یسیانگل یها

و  ستیک ردفاعیوز ای کاستیجمهور امر سییر یکه چه کس نیبه ا یاست: ما کار زیچ کیحرف ما  میصحبت ها که بگذر نیا از

دا شده ها ما ج یبرا زیچ کیگنده تر از جان بولتون باشد!  ایخواهد جان بولتون باشد  ی. ممنداری. …و  ستیک یمل تیمشاور امن

د باش میرژ نیندارند! چه ا رانیا یکجا چیدر ه ییجا یطیشرا چیتحت ه یو دسته رجو داراست که  نیکامالً روشن است و آن ا

 .……چه نباشد! چه جنگ بشود چه نشود! چه جان بولتون باشد چه نباشد و

 نیود و اش یکه مثالً جنگ نیبه فرض ا رانیا ندهیو نه در آ رانینه در حال ا ییجا چیبدانند که ه یبه خوب دیبا یو دسته رجو دار

دنه سازمان ب یروهای. البته حرف ما با نمیدار ادیز ینشده با دار و دسته رجو هیداشت! حساب تصف حکومت نباشد، نداشته و نخواهند

هزاران  یوانرفتن عمر و ج نیاز ب یفرقه است که باعث و بان یاصل یها هیحرف با ال ست،یفرقه هستند ن نیا انیکه خودشان قربان

 عباسی – الف                                                                                             !مملکت هستند نیتن از فرزندان ا
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 4931 نفروردی 43 – نهییوبالگ آ - یجهان یعل

چهل سال است که فرقه  میهست 31تاکنون که در آغاز سال  دیرس یروزیبه پ رانیمردم ا یکه انقالب ضد سلطنت 91سال  از

 ای رانیمردم ا هیعل تیو جنا انتیمشغول خ یسرنگون نیدروغ یو شعر و شعارها ویتنها آلترنات یپوشال یا ادعاب یرجو یستیترور

 .باشد یم رانیبه قول خودشان خلق قهرمان ا

 91از زندان ساواک شاه در سال  یسازمان را مصادره کرده بود بعد آزاد یگزاران سازمان، رهبر انیکه با لو دادن بن یرجو مسعود

 توهمات ابلهانه رو در نیرا داشت. بر اساس هم رانیمردم ا یانقالب ضد سلطنت یرهبر یاز همان ابتدا با توهمات ابلهانه اش ادعا

اکنون هم نکرد. ت یکوتاه رانیمردم ا یمنافع مل هیعل یانتیو خ تیجنا چیقرار گرفته و از ه رانیا مردم یانقالب ضد سلطنت یرو

 یوشالپ یبه اصطالح مقاومت همچنان با تکرار شعارها دهیجمهور برگز سیتحت عنوان رئ یرجو یستیفرقه ترور یسرکرده فعل

 باشد. یم رانیمردم ا هیعل تیو جنا انتیمشغول خ یو مقاومت و سرنگون ویآلترنات

انقالب  و رانیمردم ا هیخود را عل اتیها و جنا انتیسازمان با اعالم مبارزه مسلحانه در سال شصت خ یستیفرقه گرا و ترور یرهبر

و  و عراق رانیدر بحبوحه جنگ ا نیصدام حس یبرا یشان استارت زد و بعد هم با رفتن به عراق و مزدور یضد سلطنت ینو پا

 را به اوج رساند. شیها تیو جنا انتیجنوب عراق خ انیعیو سرکوب ش یو کردکش یسربازکش

ار شده است و گرفت یدر کشور آلبان یبه سرنوشت شوم و،یومت و تنها آلترناتبه اصطالح مقا نیاکنون بعد از گذشت چهل سال ا و

باشد و در آستانه  یمواجه م تیو بحران عدم مشروع ییرویگسترده ن زشیو ر یهمچون فقدان رهبر یالعالج یبا بحران ها

ضدانلو ع میو به طور خاص مر یرجو یستیمتأسفانه هنوز بعد از گذشت چهل سال سران فرقه ترور یکامل قرار دارد. ول یفروپاش

کند و  ینم یانمیشان فاصله نگرفته و ابراز پش تیو جنا انتینه تنها از گذشته سراسر خ یرجو یستیفرقه ترور یسرکرده فعل

اصرار  شکست خورده اش یخط و خطوط و استراتژ رکشد بلکه همچنان ب یرا به نقد نم یستیسازمان فرقه گرا و ترور نیعملکرد ا

و  کایکامل با آمر ییبا همسو یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میباشد. اکنون مر یورزد و خواستار ادامه آن م یم
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باشد. البته  یت میو جنا انتیمشغول خ رانیمردم ا یمنافع مل هیعل لیو اسرائ یعربستان سعود رینظ انهیمتحدانش در منطقه خاورم

و  نیدروغ یشده است و وعده ها رید گریبداند که د دیبا یرجو یستیمادام العمر فرقه ترور جمهور سیعضدانلو رئ میخانم مر

ازمان را باخته س هیوا رفته و روح یروهاین یسرنگون نیدروغ یبا شعر و شعارها گرید یاش نخ نما شده و حت یسرنگون یتکرار

اش  دهیوسو پ ییقرون وسطا التیکامل تشک یفروپاش یوکند و جل یریجلوگ ییرویروزافزون ن زشیو از ر هدد بیتواند فر ینم

 .ردیرا بگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4931 بهشتیارد 2 -نجات مرکز زنجان  انجمن

تحت اسارات  یزیپرو ریاممادر  یآزاد یصغرانجمن نجات زنجان با حضور خود در منزل خانم  یاعضا

. به عمل آوردند یمادر چشم انتظار تشکر و قدردان نیا انیزحمات سال هیاز کل داریضمن د ،یفرقه رجو

قرار داده  تیاجدا شده و انجمن نجات را مورد حم یخود اعضا تیر و حمادر تمام مراحل با حضو شانیا

 طیفرزندش شرا دارید یعراق برا یبرتیدر مقابل درب ل 39در تابستان سال  دیشد یرغم گرما یو عل

 ریمادر پ نیبه ا داریاجازه د یبه رغم تمام تالش ها، سرکردگان باند رجو یرا متحمل شد. ول یسخت

 یستیاز فرقه ترور یذهن یتمام اسرا یمادران چشم به راه، آزاد نیا ریخ یو دعا تیهلل با حماندادند. انشاا

 محقق خواهد شد. یرجو
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 19فروردین  91حیله ی رجوی در 

 

  4931 نیفرورد 43 -نجات مرکز البرز  انجمن

 مخالف یروهایزد و خزان ن یکشتار تکرار کیدست به  زیدفع بال و ست یملعون برا یزمان رجو منی؛ اهر 4931 نیفرورد 43 در

 و معاند فرقه اش را رقم زد. 

 یاقعر یروهایکه ن میباخبر شده ا"که  نیو ترفند و عنوان ا لهیبا ح یرجو دانیمر ،ینیطبق اظهارات شاهدان ع یروز نیچن در

 و ندیمان ریاس میسالح هست یاند و قصد دارند به داخل قرارگاه اشرف حمله ور شوند و دست بسته ما را که ب دهید ینظام شیآرا

ه ب ورشیخاص را جهت  یعده ا یبا دجالگر یدروغ، رجو نیرا ترساندند. همراه با ا روهاین ".هندبد رانیا یتیمقامات امن لیتحو

وکتل شده و ک هیاز قبل ته ینمود و با پرتاب سنگ توسط فالخن ها بیمستقر در داخل قرارگاه اشرف ترغ یعراق یروهایمقر ن

خورده بودند به  بیفرقه که فر یروهاین گریو تهاجم د یعراق یروهایشدن ن یه پس از زخمنموده ک هیآماده توج یمولوتف ها

 یصبانشده بودند و از وقاحت افراد فرقه ع ریغافلگ زین یعراق یروهایشد و ن لیکشتار تبد کیبه  یریصحنه درگ ند،یایصحنه ب

 شده بودند با کشتن ده ها نفر انتقام گرفتند.

ودند که با فرقه مخالف ب یفقط افراد یریدرگ نیدر اتأمل، همگان متوجه شدند که  یها و کم یراش با بررسحادثه دلخ نیاز ا بعد

اشرف  هیچون بحث تخل یاز طرف گوشت دم توپ قرار گرفتند. یکرده بودند کشته شدند و به عبارت ییاعالم جدا ریاخ یو ماه ها
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از  لمیف هیو ته یساز دیموسوم به شه یود را مظلوم جلوه داد و با استراتژخ یحادثه ا نیو خلق چن لهیح نیبود فرقه با ا کینزد

البته فرقه  ازنداندیب ریاشرف را به تأخ هیتخل یفقط مدت کوتاهتوانستند  یالملل نیآن در جوامع ب یو اطالع رسان یریصحنه درگ

ه ک ویسنار نیشکست خورد و ا تیاما در نها وه دادجل یخود را قربان ییامخالف خالص شد و هم با وارونه نم یروهایهم از وجود ن

 .دیشده بود، به اتمام رس هیها ته یقربان ستیو ل لمبرداریاز قبل مواد منفجره دست ساز، فالخن، ف

 ژنیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمانیبا برادر عباس حاج سل دارید

 

  7231 نیفرورد 32 -نجات مرکز زنجان  انجمن
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 را ترور کرد؟ یرازیش ادیص دیشه نیچرا مجاهد

 

  4931 نیفرورد 22 - انیلیهاب کانون

 یرازیش ادیص دیمرصاد، اقدام به ترور شه اتیسال بعد از عمل ازدهی، 4914 نیفرورد 24خلق در  نیهدمجا یستیترور سازمان

اشرف  در یرازیش ادیص دیجداشده، بعد از ترور شه ی. بر اساس گفته اعضارساندیکرده و او را به شهادت م اتیعمل نیفرمانده ا

نجام سازمان ا نیکه ا یستیاقدامات ترور نیکرده است. اما چرا در ب ادی یخوب اقدام به نیااز  یشد و مسعود رجو پخش ینیریش

اشاره  یاتبه ضرب دیمسأله با نیا یبررس یداشته است؟ برا تیقدر اهم نیها اآن  یبرا یرازیش ادیداده است، به شهادت رساندن ص

 وارد کرده است. نیمجاهد یستیبه گروه ترور دیکرد که شه

که  یورط وارد کرد به نیبه مجاهد یافزار و سخت یمرصاد داشت دو ضربه نرم افراز اتیکه در عمل ینقشبا  یرازیش ادیص دیشه

 ضربات چه بود؟ نیکرد، اما ا یضربه را در خود احساس م نیهنوز آثار ا دیشه نیتا زمان ترور ا یسازمان حت نیا

مبارزه »خود را  یاستراتژ یشهر یو شروع ترورها یماسال یبعد از اعالم جنگ مسلحانه به جمهور 4981در سال  نیمجاهد

 یم رانیکه از خارج به ا ییها و گروه یسازمان با استفاده از عناصر داخل ؛یاستراتژ نیکند. بر اساس ا یاعالم م «یمسلحانه شهر

با ترور  زمان نیدر ا نیکند. همچن فیرا تضع یاسالم یجمهور یها هیکرد پا یم یدر انقالب سع رگذاریفرستاد، با ترور افراد تأث

 یاز شروع ترورها یحال بعد از مدت نیترس و وحشت را در شهرها حاکم کند. با ا جادیا استیداشت تا س یسع زیشهروندان ن

 هسبب شد تا سازمان ب زیشهروندان ن یترورها نی. همچنوردسازمان شکست خ یاستراتژ یانقالب یروهاین یاریبا هش نیمجاهد

 مردم منفور شود. نیبشدت 



 28شماره                                                                        انجمن نجات                                                                                     

19 

 

 

ارتش که بر  نیداد. ا لیرا تشک «یبخش مل یارتش آزاد» 4988در سال  یاستراتژ نیشکست ا دنیبا د یرو مسعود رجو نیازا

رد که در آن ک یعمل م یمثابه ظرف به دیشکل گرفته بود با رانیبه ا ینظام یاساس گفته مسئوالن سازمان با هدف لشکرکش

 یحت نیهم یکرد. برا یهستند را فراهم م یاسالم یمبارزه مسلحانه با جمهور انکه خواه یه همه افرادامکان حضور گسترد

صورت دارد تا با شروع جنگ به  یبود که سازمان آمادگ یمعن نیارتش به ا نیا لیتشک نیرا هم جذب کردند. همچن رمسلمانانیغ

که نسبت  یبعد از سرخوردگ یادیز یواه دیام تشار نیا لیرو تشک نیانظام را سرنگون کند. از نیا یاسالم یبا جمهور کیکالس

 (4کرد.) جادیسازمان ا یاعضا نیبودند، در ب داکردهیپ یشهر یبه ترورها

د. کن یها شروع م یبعث یا توپخانه تیبا حما رانیا یدر مرزها یسلسله تحرکات کی 4981با شروع سال  نیاساس مجاهد نیا بر

له حم رانیداده بود به ا لیکه تشک یها با ارتش منظم یبعث تیبا حما 4981در مرداد  یتر شده صورت حساب ن بهسازما تیدر نها

تهران را  یکوتاه یلیها استقبال کرده و ظرف مدت خ در زمان شروع حمله به اعضا وعده داده بود که مردم از آن یکند. رجو یم

 نیسازمان تنفر خود را از مجاهد هیعل یعموم جینکردند بلکه با بس یها همراه تنها با آننه  مردم اتیخواهند گرفت. اما در زمان عمل

صطالح که به ارتش به ا یمرصاد و ضربه مهلک اتیعمل یفرمانده اب یرازیش ادیص دیشه نیب نینشان دادند. در ا

بوده و سازمان  یو توخال پوچ نیمجاهد یاهوهایسازمان زد در عمل نشان داد که همه ه نیبخش ا یآزاد

سال  کیز در کمتر ا یرازیش ادیص دیدر واقع شه ندارد. زیارتش منظم را ن لیتشک قینظام از طر یسرنگون ییتوانا

 نیرا در ب یدیشد یها سرخوردگمسأله بعد از شکست آن نیو هم دیگرد نیسازمان مجاهد دیجد یاستراتژ نیسنگ شکستسبب 

 شده یدیشد زشیشده سبب شد تا سازمان دچار ر جادیا یکرد. سرخوردگ جادیو خارج عراق بودند، اسازمان که در داخل  یاعضا

 خواهان جدا شدن از آن بشوند. روهایاز ن یو بخش

 را تحت عنوان تنگه برگزار کرده و در آن ییهانشست  نیمنظور حفظ سازمان مجاهد شود به یمجبور م یمسعود رجو نجایا در

خود مانند تعلق به زن و فرزند و  یکه در تنگه درون نیا لیخود اعتراف کنند به دل یمان را مجبور کند که با بررسها افراد ساز

 نیا یاجبه  یشکست خوردند. در واقع مسعود رجو نیهم یمرصاد حاضر نشدند خود را فدا کنند برا رمانده بودند، د یویمسائل دن

مسأله  نیکند. بعدها هم یها را عامل شکست معرفعذاب وجدان در اعضا آن  جادیا با اکرد ت یسع رد،یشکست را بپذ تیکه مسئول

 یاعضا یو جسم یفرزندان از پدر و مادر، شکنجه روح ییجدا ،یوادگمنظور حذف تعلقات خان به یسازمان یها ساز طالق نهیزم

 (2.)دیگرد ییجدا یمتقاض

ه بودند ک یبرد و اگر افراد نیاعضا از ب نیرا در ب یرجو تیفظ کند، اما مشروعظاهر توانست سازمان را حروش هر چند به  نیا

خود  یحفظ قدرت شخص یکه برا دندید یم یفرد گریکردند، او را د یکه در زمان شاه مبارز بوده نگاه م یفرد دیهنوز به او به د

الن سازمان مسئو نهیمسأله سبب ک نیکند، هم یناب نماجت زیاز شکنجه افراد ن یراه حت نیو در ا دهز یحاضر است دست به هر کار

و باعث  هدیخود را به چالش کش یاعضا انیدر م یرجو تیمشروع نیبا شکست مجاهد دیشه نیشده بود. ا یرازیش ادیص دیاز شه

 نهیبب کمسأله س نیمکند. ه انیو سوءاستفاده گر او را نما ودخواهخ تیاز گذشته ماه شیب تیبکند که درنها یشده بود او اقدامات

 ا که به دلر یا نهیکند تا ک یم یرو با صدور دستور به شهادت رساندن او سع نیشده بود ازا یتوسط مسعود رجو دیاز شه یدیشد
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بماند و  نیبر زم یرازیش ادیگذارند هدف ص یگاه نم چیه رانیمسأله غافل بود که مردم ا کیاز  یکند. اما رجو یگرفته بود را خال

 دهند. یمچنان راه او را ادامه مه

 زادهیموسو دمحسنیس دکتر

 منابع: 

 94، صفحه 4941،یتهران، مرکز اسناد انقالب اسالم خ،یتار نهییخلق در آ نیاکبر راستگو، مجاهد یعل-4

د ، مرکز اسناخلق، تهران نیسازمان مجاهد ییگرا مستند به روند فرقه یخداوند اشراف، نگاه ،یلیاسماع دیحجت س دیس -2 

 1،صفحه 4938،یانقالب اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود عهد کرده است یمنتظر؛ با خدا یمادر

 

  4931 نیفرورد 48 -انجمن نجات مرکز زنجان  

از توابع شهرستان ابهر استان زنجان به مالقات  نیدورسج یانجمن نجات استان زنجان با حضور در روستا یاعضا

و  ،یساعت حضور درس استقامت، صبور کیرفته و در طول  یگرفتار در فرقه رجو یمیقد یمرتضپدر و مادر 

به بازگشت فرزند خود  دواریهمواره ام یول هرا افسرد شانیفرزند، چهره ها یکه دور یند. پدر و مادرآموخت یدواریام

خود عهد کرده است که تا فرزندش را  یاظهار داشت که با خدا نیجمله کوتاه چن کیدر  یهستند. مادر مرتض

 به حق خانواده ها محقق گردد. یآرزو نیها ا یرجو یکه با نابود میکن یچشم از جهان نبندد. دعا م ند،ینب
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 ”سازمان مسعود“نقدی بر کتاب 

  

  4931 نیفرورد 28 -نجات مرکز فارس  انجمن

دوره بعد از  -خلق  نیسازمان مجاهد یمسعود )انسان شناس سازمان

 یاست از محسن زال پژوهشگر و فعال مل ی( عنوان کتاب91انقالب 

در سال گذشته  ریصفحه و توسط انتشارات کو 941که در  یمذهب -

 منتشر شد.

ه و ب یاجتماع یکتاب  پژوهشگر حوزه ها نیا سندهیمحسن زال نو 

انسان  و یخود ساختار فرهنگ ریاست که در اثر اخ یانسان شناس ژهیو

خلق را مطالعه کرده است و تمرکز او بر  نیدر جهان مجاهد یشناخت

دوران  یعنیدوران پس از انقالب خلق در  نیمجاهد یسبک زندگ

و  هنانیواقع ب یریبا ارائه تصو ی. واست یمسعود رجو یتحت رهبر

آن ها  یکه سبک زندگ یو فرهنگ نیجهان مجاهد ستیز”از  یعلم

 ،رانیانقالب در ا یروزیدهد که پس از پ ی، نشان م”دهد یرا شکل م

 بنایم بر –قابل باور باشد به نظر او  ریآور و غ رتیخورد که هر چند ح یخلق چنان تلخ رقم م نیسرنوشت اعضا و هواداران مجاهد

 دارد. قتحقی – شیمشاهدات و مصاحبه ها

کتاب  چهبایکند و در د زیپره یفرقه رجو یاز مناسبات درون نانهیواقع ب ریو غ یانحراف یریهمواره تالش دارد که از ارائه تصو یو

 دهد. یشرح م لیرا به تفص یمهم نیبه چن یابیدست یتالش خود برا

چون  یمخصوصاً که سازمان دشمن ست،یممکن ن یآن به آسان رفتنیآور است که پذ رتیو ح بیآن قدر عج عیوقا ؛ینوشته و به

آن ” عامل و گماشته“را  یبنگارد و هر منتقد” نظام“ نیا یرا از سو یتواند هر نقد یم یدارد، و به راحت زین یاسالم یجمهور

فراتر از  تقیارزش حقاست که  نیمتهم شود. اما نگارنده بر ا رانینظام ا یتواند به مزدور یم یبه راحت یهر منتقد نیبرابنامد. بنا

وجودش آنقدر  یوجود داشت ول یناز یآدم سوز های کوره …، است یو گروه یفرد یها یها و منفعت طلب یشیمصلحت اند

آور قانع کند،  تریح یعیست تا خواننده را به باور وقاینوشته بر آن ن نیشد، ا ینم رفتهیپذ یآور بود که به راحت رتیو ح نیسنگ

 ”دارد. زین قتیداشته باشد به نظر پژوهشگر حق زیکه اگر خطا ن یتیگذارد، روا یچشم او م شیرا پ تیبلکه فقط روا
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خلق کمک کند و  نیجهان مجاهد ستیفهم و معنا دار کردن ز یدارد که به خواننده برا یسع” سازمان مسعود“کتاب  سندهینو

و  قیتدل و دقمس یکند و با روش یارائه م التشیتشک یو اعضا یمسعود رجو انیمناسبات م یاز چگونگ قیعم یحیو توض نییتب

جهان  ستیبا وجود آن که محسن زال مجاهد نبوده است و با ز. کاودیخلق را م نیفرهنگ مجاهد ییمعنا یهاهیال ق،یعم

جدا شده  یاعضا یاالمکان با مطالعه خودنوشت ها و مصاحبه ها یکرده است حت ینداشته است سع میق ارتباط مستقخل نیمجاهد

 .دو به خواننده انتقال ده” کند یخلق را درون نیمجاهد یدر کمپ ها یحس آن سبک از زندگ“

مهم و  یرسد که سرفصل ها یم جهینت نیا داند و به یسازمان در دروان پس از انقالب را مسعود م یکتاب کنشگر اصل سندهینو

 تایو نها ”یطالق عموم“ ،”یجار اتیعمل“، ”نشست غسل“چون  یو مناسک ،”دانیفروغ جاو اتیعمل“سازمان همچون  رانگریو

مسعود از همان ” فاحش یخطاها“ یو دهیرفتار مسعود آن را رقم زده است. به عق هاست ک یخیتار ”ییرقص رها“و  ”یقله آرمان“

مسعود با ساواک در ” خاص“خود مسعود است. رابطه  تیآن در شخص شهیدهد که ر یانقالب با ورود به فاز مسلحانه رخ م لیواا

 کند. یانسان شناسانه مسعود م یبررس ریدرگ” سخت“از انقالب نگارنده را  شیپ

 یم یاش به فاجعه ا یاسیس ریغ و یاسیها س یجاه طلب یدر راستا یو مارگونهیب یمسعود و کنش ها یتیشخص یها نهیزم

 یم لیتبد یگذارند و به ابزار یاراده خود را وا م یخواند که در آن عده ا یم” مسموم یبستر فرهنگ“انجامد که محسن زال آن را 

د اما ندا یم یخلق را قربان نیمجاهد یکند بسازد. هر چند که مؤلف کتاب اعضا یاراده م هشوند در دستان مسعود تا از آنان هر چ

لبته گذارند. که ا یزنند و خود را وا م یاز مقاومت تن م ”یبه راحت“مسموم  یبستر فرهنگ نیداند که در ا یم یآن ها را کنشگران

مقاومت در برابر که  افتیتوان در یو کار عملکرد فرقه ها م ازس قِیدق یوارد است که با مطالعه  یجد یجمله آخر نقد نیبر ا

 .ستین” راحت“مخرب چندان هم  یو کنترل ذهن در فرقه ها یمغز یسازکار شستشو

 افتنی یطرفانه برا یخود آگاهانه و ب یاست که تالش یو خواندن نیجهت قابل تحس نیاز ا” سازمان مسعود” کتاب  یهر رو به

 مهم موفق بوده است. نیبه ا یابیاست که در دست یخلق و شخص مسعود رجو نیسازمان مجاهد یدرون قتیحق

 یپارس مزدا
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 در خصوص فرقه ها مایشبکه پنج س الیسر” سارق روح“ 

 

  4931 نیفرورد 21 -نجات مرکز تهران  انجمن

پخش  31 نیفرورد 21روز جمعه  یاسالم یجمهور یمایس 9از شبکه ” سارق روح“ یو پر محتوا قیعم الیقسمت سر نیهشتم

 .دیگرد

 یعنیرا به خود اختصاص داده، ” هزاره سوم یاصل دیتهد“اضر در جهان که عنوان عصر ح یمعضل اجتماع نیبه بزرگتر الیسر نیا

آن را  یتیو امن یاجتماع یبیپردازد و ابعاد دهشتناک تخر یمعروف است، م ییکه در عوام به مغزشو یکنترل ذهن مخرب فرقه ا

 سازد. یروشن م

الب بعد از انق یدر سال ها رانینام گرفته است و ا” کنترل ذهن مخرب یفرقه ها“رو به روست که  یخانمان برانداز دهیبا پد جهان

که  توان گفت یکسب نموده است. به جرأت م یمتیق یرابطه پرداخته و در عوض تجارب ذ نیدر ا ینیسنگ یبها 4991 یاسالم

 باشد. یدست جهت مطالعه م نیاز ا یاری( نمونه کامل العیرجو یستیخلق )فرقه ترور نیسازمان مجاهد
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 و یعلوم اجتماع نیدانشمندان و محقق یدستاوردها نیآخر یو حساب شده اند و بر مبنا یتماماً علم الیسر نیا یها الوگید

در خصوص فرقه ها از هر نوع و در هر زمان  یکالس آموزش کیتوان  یرا م الیسر نیاند. ا دهیگرد نیجهان تدو یروانشناس

 دانست.

وع پژوهش محور به موض دهیا کیبرگرفته از  ییدر ژانر معما مایشبکه پنج س الیو سر لمیاز گروه ف یکار« سارق روح» الیسر

 لمنامه،یف هسندیکارگردان، هومان فاضل نو یکننده، احمد معظم هیته یپردازد. ابوالفضل صفر یم یاجتماع یها بینرم و آس تیامن

 هستند. الیسر نیا یفیکمشاور و ناظر  یاصفهان یو مرتض

هستند که  الیرس نیا گرانبازی جمله از. …و یمانیسل ریکمند ام ،یینورا رامیعل ،یمعتضد نینگ ت،یمحمود پاک ن ،یمیحک الیدان

شناس قرار گرفته  فرقه یتیکارشناس امن کی یمتفاوت در ردا یاست و با نقش یونیزیتلو الیسر نیا یاصل گریباز یمیحک الیدان

ردن ک دنبال باشد. یخانواده ها و جوانان م یخطاب به تمام یفیارزنده و ظر ارینکات بس یحاو الیسر نیاو در ا یها الوگیاست. د

 .میکن یم هیخانواده ها و جوانان توص، انیرا خصوصاً به مرب الیسر نیهمراه با دقت ا

 29: جمعه ها ساعت  تکرار                  43پخش : جمعه ها ساعت  ساعت
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  4931 نیفرورد 24 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

در دفتر  یتحت اسارت فرقه رجو یاز اعضا یقاسم نیخانم شه برادر یقاسم یصفر عل یآقا 24/4/31سه شنبه مورخه  روز

 نمود. داریآن د یانجمن نجات با اعضا

ضا اع ییو جدا یفرقه رجو تیوضع نیاز آخر یگزارش دیسال جد کیو تبر ییانجمن نجات خوزستان ضمن خوش آمدگو یاعضا

خانواده ها فرخنده و مبارک است که در آستانه  یلحاظ برا نیبد دیکردند سال جد دیانجمن تأک یرساندند. اعضا شانیرا به اطالع ا

ذاشتن گام گ یسران فرقه و تالش برا تیاهروز افزون اعضا نسبت به م یبخش آگاه دیون نیو ا میچند نفر بود ییآن شاهد جدا

 یضد انسان التیتشک نیاعضا از ا ییروند جدا شیبر افزا ینقطه آغاز 31دهد که سال  یباشد. شواهد نشان م یآزاد م یایدر دن

 یم ینسازمان در آلبا نیا ستیحضور سران ترور فدر موضع مخال یو مطبوعات و رسانه ها همگ یمردم آلبان یاست. افکار عموم

 ایساریو کم ییایآلبان نیآن ها به مسئول ینامه ها لیاستارت خورده است. اعتراضات گسترده خانواده ها و س یباشند و پروسه فروپاش

 به خود گرفته و آن ها را الجرم در موضع یدیروند جد موافقت با مالقات یعنی یحقوق شهروند نیتر یهیبه بد ییپاسخ گو یبرا

 اهد داد.پاسخ مثبت قرار خو

گاه از تالش و  چیگفت خانواده ها ه انیسال نیا یانجمن در ط یبخش اعضا یآگاه یضمن تشکر از تالش ها یقاسم یآقا

 یایجدا و به دن یکرد. هر روز که عضو میرا هم باز خواه یآن ها خسته نخواهند شد ما راه آلبان ییو رها زانیعز تیوضع یریگیپ

 .میده ما جزم تر و خواسته ما محقق خواهد شد چون بر حق هستگذارد عزم و ارا یآزاد قدم م
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ه حق خانواده ها ب گریدر کنار د یآرزو نمودند که به زود یقاسم یو تالش آقا زهیانگ زانیم نیانجمن ضمن تحس یاعضا انیپا در

 است برسند. زانشانیعز یخود که همانا آزاد

 

 یجمهور محترم آلبان سیبه رئ نامه

 یجمهور محترم آلبان سیمتا رئ ریلیا جنابیعال 

 نیکه در کمپ ا یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد ی)از اعضا یقاسم نیشهبرادر خانم  یقاسم یصفرعل نجانبیاحتراماً ا 

 نیرهبران ا یها یمانع تراش لیسال است که به دل 29از  شتریبه استحضار برسانم که ب لمیباشم. ما یسازمان سکونت دارد( م

 کیراتکشور دمک کیسازمان به کشور شما به عنوان  نینشده ام. بعد از انتقال ا واهرمتماس با خ یحت ایو  دنین موفق به دسازما

 یدر کشور آلبان سازمان نیرهبران ا یها یمتأسفانه کارشکن یول میداشته باش یتماس شانیبا ا میبود که بتوان نیو آزاد، انتظار ما ا

 هم ادامه دارد.

 یانتظار دارم از شخص جنابعال انیتماس با خواهرم بعد از سال ایو  دارید یبرا یفراوان اقیبرادر که شوق و اشت کی عنوان به

 .دیاحساسات و عواطف من را درک کن دوارمیام مالقات را دارم. ایتماس  یمناسب جهت برقرار طیشرا جادیدرخواست مداخله و ا

 . خوزستان رانیا    ی      قاسم یاحترام و تشکر، صفر عل با

 

 



 28شماره                                                                        انجمن نجات                                                                                     

27 

 

 

 هیاز حمله به سور یو منطقه ا یغرب تکارانیاز جنا تیقجر و حما میمر

 

  4931 نیفرورد 24 -نجات مرکز مازندران  انجمن

و  فیه تعرب تکارانینزد جنا یخوش رقص یبرا یرجو یستیسران فرقه ترور ه،یبه سور یغرب یکشورها تکارانهیاز حمله جنا بعد

خارج  هیاز سور یرانیا یروهایکه ن نیتا ا ابدیکار ادامه  نیا دیکنند که با یم شنهادیمله پرداخته و به صاحبان حمله پاز آن ح دیتمج

 به قدرت برسند. یامثال رجو یوحش یها ستیسرنگون و ترور هیسور یشده و دولت قانون

که  یتیناچون از ج زیحمله هم گفت: آنان ن نیا انیبه حام دیباشند و با یم تکاریو فرانسه جنا سیو انگل کایآمر یکشورها سران

نقش  هیباشند و در کشتار مردم سور یم تکاریهم جنا یرجو یستیپردازند همانند فرقه ترور یم دیو تمج فیانجام گرفته به تعر

 دارند.

 ره افتاده بود به دنبالو دوما به شما یها در غوطه شرق ستیآن ها که از شکست ترور یمنطقه ا انیو حام یغرب یکشورها نفس

تفاده از بهانه اس لیدل نیکنند به هم یم تیها حما ستیو نشان دهند که از ترور ندیرا آغاز نما هیبودند که حمله به سور یبهانه ا

از  ییایمیش یکه مأموران منع سالح ها میچند سال قبل شاهد بودباره گفت که  نیدر ا دی. البته؛ باودندرا عنوان نم ییایمیمواد ش

ه گزارش شود با توجه ب یمسأله اتفاق نظر داشتند و اکنون چگونه م نیخبر دادند و همه بر ا هیدر سور ییایمیکامل مواد ش ینابود

 دیمسأله مطرح شد که بعداً مشخص گرد نیبار ا کیشود. در گذشته هم  یمطرح م نو استفاده از آ ییایمیمواد ش کبارهیآژانس به 

 ها انجام گرفته است. ستیکار توسط ترور نیا
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بزرگ  یکاربیفر کی نیا ایکند؟ آ یاستفاده م ییایمیرا در تصرف دارد از مواد ش یمنطقه ا ،یارتش کشور یاست: وقت نیا سؤال

 ست؟یها ن ستیاز ترور تیو حما یغرب یاز طرف دولت ها

 دانید در متوان یم ایپرتاب کردند آ هیر سورموشک به کشو یزدند و تعداد تیجنا نیدست به ا یاکنون که سران سه کشور غرب 

 تیماکه از همه مشخص تر است ح یزیچ یول د؟یکمک نما هیها سور ستیتواند به ترور یکار م نیا ایکند؟ آ جادیا یراتییجنگ تغ

 یشتریداد بند که تعهست نیبه دنبال ا شهیدور از انتظار نبود چون سران فرقه هم ادیاست که ز تهانجام گرف تیجنا نیقجر از ا میمر

زده  خواهد داشت و دلشان را صابون یابعاد بزرگتر هیکردند که حمله غرب به سور یکشته شوند آنان فکر م رانیو ا هیاز مردم سور

ترامپ و  یریاکنون با توجه به موضع گ یخواهد بود ول سانیکاسه ل کامخواهد شکست و جهان به  یبار تغار نیبودند که حتماً ا

 شد. ختهیر تکارشیقجر و دار و دسته جنا میمر یبود که بر رو یتمام شده مانند آب سرد هیحمله به سور که نیا

خواهان  یخواست مبرم همه مردم و آزاد نیشوند، ا یم یسران فرقه مدع ه،یاز حمله غرب به سور تیحما امیاز پ یگرید یجا در

 منطقه بوده است. یکشورها گریو د هیسور

باشد  یم گرانیو د یو عقب مانده داعش یوحش یها ستیخواهان همان ترور یاز آزاد یمه روشن است منظور رجوه یبرا البته؛

 ستیترور از یمنطقه مشخص است چون وقت یکشورها شتریب تیبه او گفت وضع دیزند که با یمنطقه حرف م یو اگر از کشورها

 نکنند. تیله حماحم نیداشت که از ا دیبا یکنند پس چه انتظار یم تیها حما

سران فرقه از آن دم  شهیکه هم یو حال به درد اصل میشناخت یمنطقه را به خوب یخواهان و کشورها یقجر از آزاد میمنظور مر ما

 است. یرجو یستیسران فرقه ترور ییمماشات مورد ادعا استیکه همان س میزنند بپرداز یم

 حمله کرد. سران فرقه رانیبه ا دیبا هیسور یخارج و به جا هیاز سور رانیا یروهایکرد ن یکار دیاست که با نیا یدرد رجو تمام

 یو قانون مشروع یحکومت هیرا عل یتوانند جهان یم یمعن یخود و ب یمشت کلمات ب کیکردن  فیکنند که با رد یفکر م یرجو

 بشورانند.

چه سود  یشود ول یفردا خبر دیکه شا نندیب ین را مباشد و هر شب خواب آ یم تکارشیقجر و دار و دسته جنا میطرز تفکر مر نیا

 کرده است. ریخود گ یپنبه دانه ا یقجر هنوز در خواب ها میکه مر

 یو کارانهتیدر سابقه جنا نینقش داشته و ا هیانجام گرفته شده در سور تیدر جنا یغرب یقجر همانند سران کشورها میمر اکنون

 خواهد داد. یبر آن گواه خیخواهد ماند و تار یباق

 یشبان یهاد
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 یتهدای فرشته  – یرباقریزهرا م

 نیو مناسبات سازمان مجاهد التیسال در تشک 32

 

  4931 نیفرورد 24 -نجات مرکز تهران  انجمن

 سالم با

 –خلق  نیسازمان مجاهد التیو تشک یرهبر یدوم شورا هیتن از زنان سازمان در رده و ال 411من و فرشته به همراه حدود  

 .میبوده ا رجوی

به ما ابالغ شد. ما در آن زمان با اعتراضات  یرجو میسازمان توسط شخص مسعود و مر یرده در سالن اجتماعات قرارگاه مرکز نیا

 یشیو به آزما میریقرار بگ یرهبر یشورا یشیدر رده آزما دیسال در سازمان نبا 49 یالتیکه با سابقه تشک مینوشت یخود به رجو

به  دیسته یرهبر یدوم شورا هیسازمان به ما گفت شما ال التیفائزه محبت کار مسئول تشک یول میده اعتراض کردر نیبودن ا

 .دینکن یتوجه یشیکلمه آزما

ما به هدر رفت و  یو جوان یعمر و هست نیسال در سازمان مجاهد 91که  نستیمهم ا ستیبه قول فرشته، رده ما مهم ن هرچند

اغون د یرجو نینو یکتاتوریو در د میگرفتار شد یخود در چنگال رجو رانیمردم ا یبرا یآوردن آزاد یجا به ما دروغ گفته شد به

نسل جوان و دوستان خود که هم  ژهیبه و یو سازمان با افکار عموم التیتشک نیاز ا ینیشاهد ع کیو اکنون به عنوان  میشد

 .مییگو ین مهستند سخ التیتشک نیا یو جسم یذهن ریاکنون و همچنان اس
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را شرح داده  ریموضوعات ز لیدرآورده است که به تفص ریرا به تحر یرا نوشته است، اکنون کتاب رینامه ز شیسال پ 9حدود  فرشته

ا خودم را که در سازمان ب ییداده بودم وفادار ماندم تا صحبت ها ریکه به خودم و خوانندگان متن ز ی: به قولدیگو یاست، فرشته م

 .میمطرح نما ییجورها کیداشتم 

رف زد، ح دیآرمان از دست داده اند با کیشان را به خاطر تحقق  یکه زندگ یحاال به خاطر تمام کسان ستیعالمت رضا ن سکوت“

رها شده  ،یمغز یشستشو نیماش کیغار رها شده است، رها شده از درون  کیکه از درون  یهستم، شاهد ینیشاهد ع کیمن 

از خوردن مارک و برچسب  زیکردم و به خاطر پره یصبر م دیبا یانداخت، تا به ک یم یپانسان ها را در آن از که روح ا یاز دخمه ا

( رجوی – نی)سازمان مجاهد التیدر تشک یسال عمرم را به طور حرفه ا 91دادم، من به مدت  یبه سکوت ادامه م یاحتمال یها

از  ی)قسمت “بودم. ینیسال شاهد ع 91که من  نستیمهم ا ست،یمهم ن که داشتم اصالً  یگذراندم هر کس که بودم و هر رده ا

 (2149 یتیمتن نامه فرشته خلج هدا

 کیتبر شانیبه ا ؛یتیفرشته هدا یو گرام زیدوست عز یِ وافرم نسبت به باخبر شدن از سالمت اقیو اشت ی* اکنون ضمن خوشحال

مگان آمد، ه داریا کرد و اکنون با دست پر و نوشتن کتابش مجدداً به دکه به قول خود با خوانندگانش وف میگو یم زادیو دست مر

 دارم. زیفرشته عز یبرا شتریب ههر چ یها و سالمت نیبهتر یآرزو
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 دار را در اصفهان برعهده گرفتندمغازه کیترور  تیمسئول نیمنافق

  1317فروردین  28 - انیلیهاب

 عهده گرفت.، بر3131ر را در اصفهان در سال دامغازه  کیترور  تیمسئول ن،یمنافق گروهک

 یلیتحل یخبر گاهیگزارش پا به

ترور  یشهدا ی)خانواده  انیلیهاب

 نیمنافق یستیکشور(، گروهک ترور

، «مجاهد هینشر»از  222در شماره 

ر د نیمنافق یاصل یارگان مطبوعات

 نی، به ا3132دهه  نیآغاز یسال ها

 نیا هیپا بر اعتراف کرده است. تیجنا

آن را در  نیمنافق هیخبر که نشر

متهورانه  اتیبر عمل یسند گاهیجا

 خیخود باز نشر داده است، در تار

، عوامل گروهک 3131وریشهر31

 اتیپس از عمل نیمنافق یستیترور

مغازه دار را به نام  کی ،ییشناسا

دروازه  دانیدر م جبار زارع یمهد

 هچند گلوله ب کیتهران اصفهان با شل

 رسانند. یمقتل 

اهتمام  لیرا به دل یرانیا یهزاران نفر از شهروندان عاد 3132دهه  نیآغاز یدر سال ها نیمنافق گروهک

 به شهادت رساندند. یانقالب یدر نهادها تیعضو ای ،یاسالم یاز جمهور یهوادار ،یبه شعائر انقالب
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 کنند( یم یاروپا زندگ ایو  رانیکه داخل ا ییا)خانواده ه

 

 سیدر پار سمیبزرگداشت ترور یا هیکرا نیو مدعو سخنرانان

 (2144 لیآور 44) نفروردی 23 – یوبالگ رزاق - یرزاق محمد

در  9ف ربه دست آمده که بعد از استقرار اعضا در اسارتگاه اش یفرقه رجو التیاز داخل تشک یموثق یهفته گذشته خبرها چند

مختلف  نیبه عناو شانیهدف مشخص اعضا را تحت فشار گذاشته اند تا از خانواده ها 2 یقجر و سران فرقه برا میشخصاً مر یآلبان

 کنند. یاروپا هستند اخاذ ایو  رانیکه در ا ییاز خانواده ها ندبتوان وهیش نیپول طلب کنند و بد

 یشوها یکه برا یها دالر ونیلیاست که بتواند ادعا کند مخارج م ییپولشو یبرا وهیش نیاز ا یقجر داعش میهدف اول مر ــ

وسط ت ایو  رانیپردازد توسط خانواده ها از داخل ا می …سابق و  لیگان سابق؛ سناتور سابق؛ وک ندهیخودش و پرداختن به نما

 شود. یم نیخانواده ها در اروپا تأم

 و یجاسوس یاعضا شد از آن ها برا یپول از خانواده ها افتیه اگر موفق به درک نیا یقجر داعش میو شوم دوم مر دیهدف پل ــ

 .کند سوءاستفاده …
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با  دیکنند که با یم هیصدا کرده و توج یاعضا را به صورت فرد یدر آلبان 9و سران فرقه در اسارتگاه اشرف  یقجر داعش میمر

 !دیو درخواست پول کن دیزنکنند زنگ ب یم یاروپا زندگ یو هر جا رانیخانواده ات در ا

 ندیگو یاز اعضا م کیآماده کرده و به هر ویسنار 2از خانواده ها  یاخاذ یبرا یداعش یفرقه رجو سران

 !یبکن یبهتر باز یتوان یکدام نقش را م نیرا بخوان و بب ویسنار 2خودت هر 

 به پول دارم! ازین یل جراحعم یهستم و برا ضیبا خانواده اش تماس گرفته و ادعا کند مر دیعضو با  ــ

 ییااروپ یبه کشورها یخواهم از آلبان یکه عضو به خانواده اش زنگ بزند و ادعا کند م نیا گرید ویسنار ــ

 به پول دارم! ازنی …خرج راه و  ل؛یگرفتن وک یبروم و برا

 9 کار در اسارتگاه اشرف نیا یبرا که یبه نوبت تحت نظر سران فرقه از اتاق مخصوص یفرقه رجو یگذشته اعضا  یهفته ها در

 که گفتم شده اند. ییوهایتماس گرفته و خواهان پول با همان سنار شانیدر نظر گرفته شده با خانواده ها یدر آلبان

 چیو سران فرقه خبر دارند و ه یقجر داعش میمر یو شارالتان باز یاز حقه باز ریاس یاعضا یکه اکثر خانواده ها نیتوجه به ا با

 نیدندان شکن ا یکرده اند بلکه با جواب ها یفرقه ندارد اغلب با جواب قاطع نه تنها از دادن پول خوددار نیاز سران ا یل خوشد

 را ناکام گذاشته اند! یقجر داعش میمر یرو کالهبردا یپروژه اخاذ

 داده اند: یداعشقجر  میمر یو کالهبردار یاز خانواده ها به اخاذ یکه بعض یدندان شکن یجواب ها نمونه

ت اس ضیکنند که به خانواده اش زنگ بزند و ادعا کند مر یم هیرا توج یدر آلبان 9از اعضا در اسارتگاه اشرف  یکیــ سران فرقه  

 به پول دارد! ازین یشدن و عمل جراح یبستر یو برا

 نیمالقات و در بهتر مییآ یم یدمان حضورما خو رونیب ایب یاز اردوگاه فرقه رجو یهست ضیخانواده عضو: اگر واقعاً مر جواب

 .میکن یات م یها بستر مارستانیب

 !میهبد میقجر ندار میمر ییبایعمل ز یبرا یما پول ردیصورت خودش پول بگ یعمل جراح یقجر قصد دارد از ما برا میاگر مر اما

 یز آلبانتا بتواند ا ردیبگ لیخواهد وک ید که مو ادعا کن ردیکند با خانواده اش تماس بگ یرا مجبور م یریسران فرقه عضو اس ــ

 به اروپا برود.

همد که ف یدهد و خانواده م ینم یباشد؟ عضو پاسخ روشن یجدا شده و مستقل م یاز فرقه رجو ایپرسند آ یخانواده عضو م یوقت

هزار نفر  2شما هم  دیدار بانیشتپ لیهزار وک 42کند شما  یقجر ادعا م میدهند: مر یاست، جواب م یکاله بردار یتماس برا نیا
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 یخواه یکه م لیوک کی نیبکنند ا یغلط چیفرقه نتوانستند ه لیوک 8اگر  ست؟ین یکاف لیتا وک 8هر کدامتان  یبرا دیهست

 خواهد بکند؟ یم یچه غلط یریبگ

کند،  یخانواده اش طلب پول م از یکنند که از خانواده اش پول بخواهد و عضو وقت یم هیاز اعضا را توج گرید یکیسران فرقه  ــ

 .دیکند که چه بگو یم هیهمزمان عضو را توج یاز زنان فرقه رجو یکیشود که  یمتوجه م یخانواده و

 41دادن  ؛یآن چنان یبزک دوزک؛ لباس ها یقجر برا می: مردیگو یدندان شکن و م یکند به دادن جواب ها یخانواده شروع م 

پول   یکن یفرقه را م نیا یسال خرحمال 91تو که  یعمل جراح یپول دارد اما برا ییکاینران آمربه سخ قهیهر دق یهزار دالر برا

دهد عضو  یدستور م یبا دستپاچه ا یقجر که زنِ فرقه رجو میو مر یرجو دیبه روح پل دنکند به فحش دا یندارد! و شروع م

 صحبت را قطع کند! 

 یهزار دالر طلب کند. خانواده و 21کنند که از خانواده اش  یم هیفرقه را توج یاز اعضا گرید یکیسران فرقه  گریدر مورد د ــ

 دهند نه جواب مثبت. یم ینه جواب منف ،دهند و به  درخواست پول یاول خبر فوت پدر و مادر خود را به عضو م

ت فرقه خبر فوت پدر و مادر را از پش و چون سران ردیکنند با خانواده اش تماس بگ یمجبور م گریعضو را بار د نیا لیدل نیبه هم 

پدرشان  که از یکنند که عضو از خانواده خود بخواهد سهم االرث یم هیبار توج نیبودند ا دهیشود شن یکه کنترل م یخط تلفن

 !!!دارسال کنن یو یرا برا دهیرس

باشد از عضو فرقه سؤال  یفرقه رجو از طرف یو اخاذ یکاله بردار کیتواند  یتماس م نیشوند ا یمتوجه م یعضو وقت خانواده

 کرده؟ دایبه پول پ ازیجدا شده که ن یاز فرقه رجو ایکنند آ یم

ز فرقه ا دیدهند که بگو یم ادی یکنند به و یو کاله بردار یممکن از خانواده عضو اخاذ قیخواستند به هر طر یفرقه که م سران

 به پول دارد. ازیجدا شده و ن

 یکه زندگ یدر هر کشور رانیاز سفارت ا یوکالت نامه رسم کی دیبا ی: حاال که جدا شده اندیگو یب معضو هم در جوا خانواده

سهم االرث  میتوان یوجه نم چیوگرنه ما به ه میبفرست تیو پولش را برا میترا بفروش هیارث میکه ما بتوان یما بفرست یبرا یکن یم

 .میترا بفروش

 یالهبردارو ک یتوانند از خانواده ها اخاذ یهم نم وهیش نیبه ا نندیب یشنوند و م یفرقه را م عضو یسران فرقه جواب خانواده  یوقت

 کنند. یکنند دست از پا درازتر تماس عضو با خانواده را قطع م

 در و گرفته …دادن اطالعات جبهه ها و شهرها؛ ترورها و  ؛یها دالر از صدام ملعون در مقابل وطن فروش ونیلیم دیپل یرجو

مختلف درست کرده و بعد از سقوط صدام  های شرکت …و امارات و  هیدر ترک یکانادا؛ حت کا؛یمختلف اروپا و امر کشورهای

 یقجر پرداخت م میمر یو وطن فروش یجاسوس یها دالر برا ونیلمی( …موساد و  ومرتجع عرب  وخی)ش  دشیملعون اربابان جد
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کند البته  می پرداخت دالر هزار 91 تا دالر هزار 21 از …سابق و  لیسابق؛ وک ندهیمان یسخنران قهیپنج دق یقجر برا میمر کنند.

رتجع م خیاز ش نیخون یدالرها افتیدر یالپوشان یخواهد برا می باز اما …هتل ها و  نیعالوه بر خرج سفر و استقرار در گرانتر

ا ر یداعش یزند تا ادعا کند خرج فرقه رجو یدربند دست م یاعضا یاز خانواده ها یو کالهبردار یعربستان و موساد و .. به اخاذ

 کنند! یم نیخانواده ها تأم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسیر در فرقه رجوی سعید عبدینامه خانم عذرا کریمی به فرزندش 

 

 

 

 

 

 را تیآورند. منِ مادر به گردنت حق دارم، چند سال است منتظرم صدا یبر سر شما م ییچه بال

. یا ور شدهد تیآن قدر مغزت را شستشو داده اند که از انسان یبشنوم. متأسفانه سران فرقه رجو

 یوابجتنها  د؟یآ یم یپس بابام ک دیگو یم نمیب یشده هر موقع او را م یخودش خانم یدخترت برا

 صبر داشته باش. کمی …توکل کن به خدا  دیآ یم میگو یدهم، م یکه به آو م

و خودت را از دام  ریبگ میدارند، تصم ازیخودت بکن، زن و بچه ات به شما ن ندهیبه حال آ یفکر 

 دیتوان یکنند، شما هم م یم یکار را کرده اند و دارند آزاد زندگ نیها ا یلینجات بده خ یقه رجوفر

 که شما را در آغوش می. به آغوش گرم خانواده برگرد. ما منتظر شما هستدیآزاد داشته باش یزندگ

 یمیعذرا کر مادرت                                                          آن روز. دی. به اممیریبگ

 

  1317 بهشتیارد 1 -نجات مرکز اراک  انجمن

در  یکه حالت خوب باشد و سال خوب دوارمینو مبارک. ام سال … سالم

 .یبه نام فرقه رجو یتو از دام عنکبوت یسال آزاد ،یرو داشته باش شیپ

دانم اوضاع و احوالت چطور  یندارم نم یسال است که از شما خبر نیچند 

فرقه را از  ی. خبرهامیمن، پدرت و زن و بچه ات نگران شما هست است

ند؟ نام یو سرانش خودشان را انسان م یکنم واقعاً رجو یها دنبال م تیسا

است  یچه قانون نی. ایریبا خانواده خود بگ یدهند تماس یبه شما اجازه نم

 سیینفر آن هم ر کیشما فقط به  یستیباشد که با یکه در فرقه حاکم م

 خودش است و تباه کردن یکه به دنبال منافع فرد یکس د،یفرقه فکر کن

 مگر شما د؟یستیاهداف شومش! مگر شما انسان ن یعمر شما در راستا

 رنداخبر د یاز خدا ب یمشت آدم ها کی دینیب یمگر نم د؟یفهم و شعور ندار
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 خلق نیذات خشونت بار مجاهد قیاز مصاد 2991 لیحوادث آور

 

  4931 نیفرورد 23 -نجات مرکز فارس  انجمن

 ییاروپا یدادند و از کشورها لیتشک یپارلمان اروپا جلسه ا در ییایآلبان یاز رسانه ها یندگانیهفته گذشته، کارشناسان و نما در

. رساند یاریکشورشان به آن ها  یو خارج یخلق در امور داخل نیاز اقدامات مسموم کننده مجاهد یریخواستند که در جهت جلوگ

موضوع را مورد  نیبودند تا ا ”یر آلبانخلق د نیمجاهد دیتهد“ زگردیم زبانانیاللوند م ایشیگومز و پاتر آناپارلمان اروپا،  ندگانینما

 بحث قرار دهند.

رغم سوابق  یخلق به پارلمان اروپا عل نیآزادانه عوامل مجاهد یدسترسخود درباره  یها یآنا گومز در سخنانش از نگران خانم

 ژهیبه و اخلق اروپ نیکه از جانب مجاهد یمفصل درباره خطر یدر سخنان زیشرکت گنندگان ن گریاش، صحبت کرد. د یستیترور

 .دکند، هشدار دادن یم دیرا تهد یآلبان
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را  یکسان یانحکومت آلباست که  نیا زیآم هینکته کنا“نشست گفت:  نیدر ا رانایآزاد در ت یمؤسسه رسانه ها سییر  یازقی یاولس

 یارک چیخلق ه نیود کردن مجاهدمحد یدهد اما برا یقرار م یقانون گردیند تحت پ وندیبپ هیسور یها یخواهند به جهاد یکه م

 لینشان داده اند که ما گرید یاست که پناهندگان کشورها نیا گریرسانه هاست. موضوع د ادموضوع مورد انتق نیکند، ا ینم

و  آمده اند نجایبه ا یستیگروه ترور کیخواهد جذب شود. آن ها به عنوان  یخلق نم نیشوند، مجاهد یهستند جذب جامعه آلبان

ز با هر رو یرجو میکنند و رهبرشان مر یم یزندگ یشبه نظام هقرارگا کیانجام خواهند داد. آن ها در  یستیاقدامات ترور ندهیدر آ

ؤال کند که س یباعث شده است که رهبران سن نیکند. ا یرا نقض م یآلبان نیقوان گریکشور د کی هیجنگ عل یدرخواستش برا

 م؟یتوان یچرا ما نم رند،یبگ یتوانند جهاد را پ یم نیاگر مجاهد

گزار کشور بر زدهیدر س رانیا کیپلماتیخلق به مواضع د نیهمزمان مجاهد یسال پس از حمله ها 28نشست درست  نیا تصادفاً،

 را هدف حمله قرار داده اند. رانیا یدر خارج از مرزها یاسالم یجمهور کیپلماتیخلق تاکنون بارها مواضع د نیعوامل مجاهدشد. 

 یخلق حمالت نیمجاهد 4332 لیدر آور“آمده است:  4331خلق در سال  نیدرباره مجاهد کایارش وزارت امور خارجه امردر گز

اقدام به حمالت گسترده در خارج از مرزها را به  یخود برا ییکشور مختلف به راه انداخت تا توانا زدهیدر س رانیا یسفارت ها هیعل

 ”رخ بکشد.

 

 لینجم آوردر پ”کند:  یم فیتوص” موفق“در اوتاوا را  رانیخلق به سفارت ا نیحمله مجاهد سمیرباره ترورجستجو د ییکانادا شبکه

از اعضا و  یکارمندان سفارت در اوتاوا هدف حمله قرار گرفتند. گروه گریو د رانیا ریبعد از ظهر سف 42:44، حدود ساعت 4332

و پتک به زور وارد  یآهن یها لهیکردند، با استفاده از م یتاوا تظاهرات مدر او رانیرون سفارت ایخلق که ب نیهواداران مجاهد

ه وارد به سفارتخان یدیرا مجروح کردند و خسارات شد گریحمله کردند و شش نفر د رانیا ریساختمان سفارت شدند. آن ها به سف
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سلحه و حمله با ا یا محکوم شدند؛ دو نفر برانفر از آن ه کیو  ستیبحمله متهم شدند،  نیو نه نفر در رابطه با ا ستیکردند، ب

 ”کمتر. یبا اتهام ها هیبق

برا در در کان رانیشد. حمله به سفارت ا یم زین ورکیویدر  سازمان ملل در ن یاسالم یحمله ها شامل دفترحافظ منافع جمهور نیا

 مجروح شدند. داًیاز کارمندان شد یبود و برخ دیشد زین ایاسترال

ان و رسد که روزنامه نگار یم یو منطق یعیبه نظر کامالً طب ز،یخشونت آم یخلق در رفتارها نیابق هولناک مجاهدتوجه به سو با

باشند.  اریشخلق در اروپا هو نیکنند که درباره حضور مجاهد هیبه پارلمان اروپا توص یازقی یاولس یهمچون آقا ییایکارشناسان آلبان

واهد که بخ یاز دولت آلبان دیدارد با یادینفوذ ز یاروپا که در آلبان هیاتحاد”ان اروپا گفت: در پارلم شیهادر ادامه صحبت  یازقی

. رندیرا بپذ یدمکراس یرا ترک کنند وبا جامعه ما هماهنگ شوند و ارزش ها زشانیرا ملزم کند که جهاد خشونت آم نیمجاهد

به سازمان ش دیرا کنار بگذارد. آن ها با یدر آلبان اتینشر جعلو  ییدروغ گو سم،یترور یارعاب، فراخوان برا دیخلق با نیمجاهد

با  کیمکراتد یا وهیبه ش دیبا ما مخالف هستند، با ونسونیچون استروان است یو کسان یرجو میشان را منحل کنند. اگر مر ینظام

 یدولت آلبان فشار را بر نیشتریخواهم که ب یم اروپا هروندانو با ما مناظره کنند. من از شما به عنوان ش ندیایب دیما مذاکره کنند. با

 ”در امان نگه دارد. بیو غر بیعج یستیسازمان ترور نیتا ما را از دست ا دیوارد کن

 یپارس مزدا
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 قجر میحاصل مر یب یفراخوان ها

  

  4931 نیفرورد 91 -نجات مرکز مازندران   انجمن

 یامروز یایدن یها تیکه به واقع یاسم گذار ران؛یا امیراخوان داده و به نام ققجر ف میفرقه از قول مر نیدروغ یمایروزها س نیا

فراخوان،  نیهستند. در هم یاجتماع یفضا بیجلوه دادن درصدد تخر یواقع ریاست و با غ یغاتیخواند بلکه شانتاژ تبل یاساساٌ نم

نموده و خواستار  تیسقز، جوانرود و سردشت را حما وان،یمانند بانه، مر یکرد یان و کسبه در شهرهایقجر اعتصاب بازار میمر

 استمرار اعتراضات شده است.

 یم یاحقاق حقوق، اقشار مختلف خواستار مطالبات یبرا ایدن یاست. همه جا یاست که اعتراض و اعتصاب حق هر ملت نیا تیواقع

 تحرکات نیه ملت هاست. در قبال احق هم زیمسالمت آم یشناخته شده است، حرکت ها تیشوند که حق شان است و به رسم

 یا گانهیب کیاگر  ایدهد تا اذهان مردم را مخدوش کند گو یم بیو غر بیعج یهااز کاه کوه ساخته و آمار یفرقه رجو یاجتماع

ه در است. ما ک یگرید زیچ قتیکه حق یبرقرار است، در حال یناامن رانیکند در ا یرا گوش کند فکر م نیدروغ یمایس یخبرها

 یم گرانیفرقه گرا را بهتر از د انیجر نیکه ا نیضمن ا میخور یفرقه را نم یغاتیدستگاه تبل بیفر میحضور دار یحنه اجتماعص

 طیراما رو است در ش یدستش حداقل برا میبود التیتشک نیا یاز اعضا یعضو الت،یتشک نیدر درون ا انیسال رایز میشناس

رف به از اش ریاخ یها ییاش به خصوص بعد از جا به جا ییرا نشناسد. گند رسوا منحوس انیجر نیاست که ا یحاضر کمتر کس
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دستگاه  دکان و یکه جداشده ها کرده اند بد جور یها یهمه عالم و آدم را گرفته است. مخصوصاٌ افشاگر یو سپس به آلبان یبرتیل

 ستین یکس گریکردند از آن ها فاصله گرفته و د یم یرکه در فرنگ از فرقه هوادا یآن دسته از افراد یآنان را به هم زده اند حت

 شود. لیقا یارزش رقهف نیدروغ یخبرها یکه برا

سبقت  یگو ،ییکند در گنده گو یم لیتبد اردیلیرا به هزار و هزار را به م کیندارد آن هم  شتریب بیع کیفرقه  یغاتیتبل دستگاه

 ربوده است. تلریه غاتیتبل ریرا از کوبلز وز

روزها  نیندارد و هم یا ندهیآ رانیکند نظام ا یفرقه را نشناسد فکر م نیا یدهد اگر کس یانعکاس م یفرقه خبرها را طور یمایس

له کرده فرانسه مداخ سی. پلمیهست یروزها ما در فرانسه شاهد اغتشاشات، اعتصابات و اعتراضات مردم نیاست که سرنگون شود. ا

دشمنانِ  یغاتیتبل یگرفت بلندگوها یصورت م رانیدر کشور ا یحرکت نیاگر چن سهیر مقاد ده،را سرکوب نمو یو حرکات مردم

سکوت  یالملل نیب یها یخبرگزار نیمهمتر اوردندیرا در ن شیکردند. حاال در فرانسه اصالٌ صدا یگوش فلک را کر م رانیمردمِ ا

اهدش ش رانیخبر را در ا نیهزارم ا کیاگر  دیمالحظه کناست. شما  ینداده اند انگار فرانسه کشور گل و گالب یکرده و انعکاس

کردند  یکوم مرا مح رانیشد و به اسم نقض حقوق بشر ا یبنفش شان بلند م غیج یالملل نیب یها یصدا تمام خبرگزار کی میبود

 شود. یاست که حقوق بشر نقض نم نیاما در فرانسه مثل ا

قدرت  یا روه یجبهه بند ان،یزورگو یکیدار است! آلوده است به منافع استراتژهم سمت و سو  ایدن یغاتیدستگاه تبل قتیحق در

را در  یصحت و سقم خبر میاگر بخواه نیکه استقالل داشته باشد بنابرا ستین یحاضر خبرگزار یایقلدر سوار است، در دن یها

 حاصل گردد. جهیقرار داده و سپس نت یابیرزجهات مورد ا عیاز جم دیبا میاوریب

در حال اعتراض اند از شمال  رانیا یاست که تمام شهرها نیدهد مثل ا یم رانیا یاجتماع تیفرقه از وضع یمایکه س یریوتص

ما از  رانیشد چرا ا ینظام صد بار سرنگون م نیا دیاست پس قانونمند تا حاال با نیتا جنوب و از شرق تا غرب کشور، اگر واقعاٌ ا

 د؟یدار یتناقض چه جواب نیا یامن تر است؟ برا گرید یهر جا

بکشانند اما با  رانیرا به داخل ا یبرون مرز یرهایمختلف تالش کردند درگ یبه انحا رانیاست که دشمنان مردم ا انیسال 

 همه توطئه ها نقش بر آب شد. یو انتظام یتیامن یروهایو به همت ن رانیدولت ا یاریهوش

 دیتاخت تیدایرا که تو با شوهر ناپ یمرکب نیا میبگو دیدم را به اعتراض فرا خوانده، باقجر سر از الک در آورده عموم مر میمر حاال

 .دینیتان را بب یشده زوال و نابود ادهیپ دهیجا بس است اکنون وقت آن رس نیتا هم

 یگل
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 ندیآ یم ایدر آنجا به دن ایکه در فرقه رشد کرده  یکودکان

 

 نجات مرکز  انجمن

فرد  کیکر ف رییداشتن آن ها را داشته باشد؛ چرا که تغ یتواند آرزو یرهبر فرقه م کیهستند که  ییاعضا نیبهتر دیشا کودکان

فرد را از حالت منجمد خارج کرده، آن ها را  یمیقد دیکه اوالً عقا دهیکش یاریزحمت بس دی. رهبر فرقه باستین یبالغ کار ساده ا

تواند هر آنچه را  یاست که رهبر فرقه م یدیذهن کودکان مانند کاغذ سفکه  یالمنجمد سازد، در ح راو دوباره آنان  دیعوض نما

 که به کودکان یو وقت ردیپذ یو م دهیمحض د قتیو حق تیآن نوشته و کودک هم همه آن ها را به عنوان واقع یخواهد رو یکه م

 کیمرگ  ایباشد  یاسباب باز کی زیوجود خواهند خواست، حال آن چ مرا با تما زیرا بخواهند، آن ها آن چ یزیآموخته شود که چ

 ط کودکانتوس ییقایآفر یها نفر در کامبوج و کشورها ونیلی! همان گونه که در قرن گذشته، شاهد کشتار مگریچند هزار نفر د ای

فرقه ها  نیاز ا یبرخ یوحت ستندهبه جذب کودکان  لیما ستیترور یاز فرقه ها یاریعلت است که بس نی. درست به هممیبوده ا

 .رندیگ یخود به کار م یستیترور اتیآن ها را در عمل ییباال اریداده و با راندمان بس یمغز یکودکان راشستشو

مسن  دیکودکان، دانش آموزان مدارس و شا انیبعد از انقالب جذب نمودند از م نیکه منافق یکسان شتریعلت ب نیبه هم درست

 دانشگاه ها بودند. النیو تازه فارغ التحص انیجوآن ها دانش نیتر

ه رهبر فرق یرا دارند که به حرف ها "حق انتخاب آزاد"و  "اریاخت"فرقه  کیدر  تشانیافراد بالغ حداقل در نقطه شروع عضو اگر

 یبه فرقه م "ختارانهم"از آن ها  یاریبشود گفت که بس یحت دینکنند و شا ایاو شرکت کنند  یگوش فرا داده و در جلسات سخنران

تواند از دست دغل کاران در امان باشد، آن ها  یشان نم تیو هو تیندارند، شخص یآنچنان یقو قادات. اما کودکان که اعتوندندیپ

 یتح ایسؤال برده، به آن ها شک کرده و  ریدهند که آموخته ها را ز یبه خود اجازه نم نیدانند، بنابرا یدانند که نم یدانند و م ینم
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فرقه که در  یکودکان اعضا ایشوند  یهستند که در فرقه متولد م یاز همه کسان تربد. رندیبه کار گ یخود را به طور منطق اریاخت

و  شتریکودکان روز به روز در فرقه حقوق ب نیا یایمضاعف فرقه ها هستند. اول انیشوند، آن ها قربان یآنجا رشد کرده و بالغ م

در  یپدر و مادر معمول کیتوانند مثل  ینم گرید زود ای ریرا و د شیخو یدهند، من جمله حق پدر و مادر یرا از دست م یشتریب

ل اتکا و مملو از و قاب یقو یتیتوانند ساختار شخص یدر فرقه ها نم نیوالد نیو رشد کودکان خود نقش داشته باشند. بنابرا تیترب

خت و س یها هیپاداشته و  یو محکم یقو تیه آن ها کمک کنند که شخصتوانند ب یعشق و محبت به کودکان خود بدهند، نم

 دیاشوند و ش یفرقه م یبه بچه ها لیزود تبد ای ریکودکان در فرقه د. ندیخود فراهم نما یآت نیو شخص تیهو یبرا یاستوار

 شود که یم اهیتخته س کیعواطف و احساسات شان همانند  یو حت آن ها تیشوند. ذهن آن ها، شخص یبه اموال عموم لیتبد

بتواند آموزه  یشوند که هر کس دیدفتر سف کیبه  لیتبد یحت دیشا ایخواهند بنگارند  یهر آنچه که م آن یتوانند رو یتمام اعضا م

 .دینما سیآن ها چرک نو یرا رو یرهبر یها

دهند را داده و به آن ها  یفرزندانشان م که معموالً مادران و پدران به یشرط و شروط یتوانند عشق ب یدر فرقه ها نم نیوالد 

ه و احترام گذاشت گرانیتوانند به د یکه چگونه م اموزندیتوانند به آن ها ب یرا از بدو تولد آموزش دهند. نم تیعشق و انسان

و  تیود هوتوانند به کودکان خ ی. نه تنها آن ها در فرقه نمندیحفظ نما زیخود را ن یفرد نافعهمدردشان باشند و همزمان م

در فرقه  نیخود را محفوظ نگه دارند، بلکه به عکس والد ادانیو مستقل بدهند که آن ها قادر شوند که در مقابل ش یقو یتیشخص

 شوند. یم شانیشدن ا دهیکش یو به بردگ کودکان قیبه ابزار رهبر فرقه در تحم لیبه طور ناخواسته، خود تبد

. پدران تندسیو نقش پدر و مادر در قبال فرزندانشان قائل ن فهیوظ یبرا یقه ها احتراممعموالً فر" :دیگو یم نگریس مارگارت

از فرقه  یاریدر بس یرهبر فرقه کنند. حت عیمط شتریکنند که کودکانشان را هر چه ب یم یرا باز انهیفرد م کیو مادران فقط نقش 

ا آن رهبر خود ر ی. به جاستیاست واجب ن یرمان حضرت موساز ده ف یکیبه پدر و مادر که  حتراممعتقد به کتاب مقدس، ا یها

کودکان  دیبا ،یو اطاعت خود از رهبر یوفادار زانینشان دادن م یبرا نیکنند. والد یخدا حائل م یشان و حت نیکودکان و والد نیب

و  دیق احترام، اطاعت و تمجاست که مستح یتنها کس یکه رهبر اموزندیکنند و به آن ها ب یبه رهبر میرا وادار به تسل شیخو

 "است... شیستا

ه را ب یو دم،یده سال پسرم را د باً یبار پس از تقر نیاول یمن برا یوقت نیچند سال بعد از ترک مجاهد": دیگو یم ی... مادر

عد از با پسرم بدر برخورد  میدید یرا که م یمیدر شمال انگلستان( که زادگاه او بود بردم، در آنجا هر دوست قد ی)شهر وکاسلین

 ابیبه گردن تو دارم چرا که در غ یباشد که من حق مادر ادتیبود که  نیگفتند ا یکه به او م یزیچ نیهفده سال اول ایشانزده 

ن کرده به م یباره پسرم نگاه کیبه  ،یجمالت نیچن دنیچند دوست و شن دنیکردم. بعد از د یم یپدر و مادرت، من از تو نگهدار

 یفرقه ا شدم! ... بعد از یسپرده م ینگهدار یبرا یهر روز به کس همن بچه شما نبودم بلکه توله سگ تان بودم کو گفت که پس 

را  یرجو رشتیکه بهتر و ب میاموزیشد که چگونه به آن ها ب نیما در قبال کودکانمان منحصر به ا تیشدن سازمان، تمام مسئول

بهتر از  یبود که چه کس نیسازمان ا رد شرفتیپ یمعن... ندیسبقت را بربا یکان گوکود گریامر از د نیکرده و در انجام ا شیستا

 خود در مدارس نیوقت ها کودکان به دور از والد یباشد. بعض یو یبرا یبرده بهتر ایخدمت کند  یتواند به رهبر یم گرانید

 بقو به دور از خانواده خود منط دیجد طیبا محخود را  ،یو احساس یو مجبور بودند که به لحاظ عاطف دندید یسازمان آموزش م
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بودند. معموالً پدرها و مادران شب  شیپدر و مادر خو داریقادر به د یخانواده خود بودند به سخت کیکه نزد ییآن ها یسازند، اما حت

معموالً کار  که ما کشنبهی یروزها ایآنان در خواب بودند  گریکه د یزمان یعنیتوانستند در کنار فرزندان خود باشند،  یم روقتید

ساکت  میبهتر بگو ای یکه مسئول نگهدار یگذشت، زمان یسازمان م یآموزش ینداشته و وقت مان به شرکت در کالس ها یرونیب

ان شدن سازمان، اقتدار سازم یپروسه فرقه ا لیقبل از تکم یحت. میآموزش ها بود یبرگزار نینگه داشتن آن ها در ح

نسبت  یواقع دهرنیگ میکه تصم یمعن نیبه ا ،بود شانیآن ها نسبت به ا یایوق اقتدار اولنسبت به کودکان ف

از جانب  دیکارت سف نیمسئول بیترت نیبه ا بود و نه خود آن ها. ایاول ÷مِیروزانه کودکان مسئولِ مستق یبه زندگ

 یزاست رو ادمیبال کودکان آن ها انجام دهند. دانند در ق یخواهند و صالح م یتحت مسئولشان داشتند که هر آنچه که م یایاول

را که دوست ندارد  ییساعت به هنگام نهار ما را معطل نگه داشت تا پسرم را وادار کند که غذا میدر لندن، مسئول من حدود ن

داشت و حاضر  یبا لجاجت غذا را در دهانش نگه م یول یو زار هیکرد و با گر یمقاومت م یبخورد. همانند همه کودکان دوساله و

. میرا نداشته باش یانجام کار ایصحنه بوده و حق اظهار نظر  نیشاهد ا میمادر و پدر او مجبور بود ادهد و م نییشد آن را پا ینم

اطاعت کرده و از  دیبا یاست، از چه کس سییر طیدر آن مح یکه چه کس دیکودکان همان روز فهم ریبه همراه سا یفکر کنم و

وانستند ت ینم رند،یخود بگ یایو دلسوزانه را از اول یواقع تیو ترب ت. همان طور که آن ها قادر نبودند محبرندیگب یاو درس زندگ

 یگعالقه و وابست شانیا یمشروع برا یآموختند که تنها عالقه و وابستگ ی. آن ها ماموزندیاحترام و عالقه به خانواده خود را هم ب

 "سازمان است و بس. یبه رهبر

اشاره  انریا یانقالب اسالم یگروه در ابتدا نیا تیخاص فعال طیشود به شرا یدر جذب کودکان م نیمنافق تیموفق لیاز دال... 

 جوانان و افتیشاه شکل گرفت و ادامه  هیکه عل ییاز جلوداران تظاهرات و حرکت ها یبخش مهم رانیا یکرد. در انقالب اسالم

 یتا حدود و نیبود که چرا بعد از انقالب منافق یاصل لیدل نیا دیو دانشگاه ها بودند. شا سمدار انیبعضاً دانش آموزان و دانشجو

 یتدانش آموزان و ح ان،یدانشجو ند،یرا که توانستند به خود جذب نما یعمده افراد "یانقالب"و  یاسیسازمان ها و احزاب س هیبق

 خردساالن بودند...

نه ساله به  کودکان هشت و یبود که جوانان و حت نیا و شرط دیبدون ق یآزادبه  مطلق یرکتاتویداز  یناگهان رییتغ جیاز نتا یکی

گونه  چیساله ه پنجاه یاسیخفقان س لیبرابر هستند که به دل شیخو نیبا والد یاسیباره احساس کردند که حداقل به لحاظ س کی

 هید که علبالغ هستن یبه لحاظ شعور یکه به اندازه کاف آن ها احساس کردند نینداشتند. بنابرا یاسیو شناخت و آموزش س یآگاه

خاذ کرده ات یاسیس ماتیخاص خود را ارائه کنند، تصم یاسیس دگاهیکرده و نظر و د انیگذشته طغ یخود و نوع زندگ یخانواده ها

رک خانواده را ت یو حت ندیاب نماخود را انتخ ندهیآ ینحوه زندگ یو حت دهدانند آن را ابراز نمو یخواهند و درست م یو هرگونه که م

گروه  کیبه  لیسازمان حداکثر چند صد نفره تبد کیبه ناگهان از  نیمنافق بیترت نی. به اوندندیبپ یاسیس یکرده و به سازمان ها

مان زسا کیبه  لیتبد یگروه مخف کیاز  یحت نو دانش آموزان عضو آن بودند، شد. سازما انیچند هزار نفره که عمدتاً دانشجو

منبعث  کودکان و نوجوانان با اعتماد به نفس باد کرده شان که نیا بیترت نی. به ادیگرد یرونیب یها تینسبتاً شناخته شده با فعال

 سازمان شدند. یحام یاصل گاهیبه پا لیآن ها بود، تبد یاز اعتماد به نفس جمع
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افراد سازمان در  یشدن باق یبه فرانسه و مخف رانیاز ا 4981رداد خ یو اکثر رهبران سازمان بعد از س یرجو زی... البته؛ بعد از گر

تازه نفس توسط سازمان در داخل  یروهایجذب ن انیو در واقع ان سال پا دیکودکان به صفر رس نیا دیامکان جذب جد گرید رانیا

ودند و عراق ب رانیجنگ ا انیعمدتاً زندانجذب کند  رانیکه سازمان توانست مجدداً از داخل ا ییروهاین وره،د نیکشور بود. بعد از ا

ه ب یسال ها بعد مسعود رجوکند.  یریعراق عضوگ یجنگ یآن ها در اردوگاه ها انیتوانست از م یکه سازمان به کمک صدام م

قل کرد منت ییکایو آمر ییاروپا یآمده و بزرگ شده در سازمان را به کشورها ایبا عراق تمام کودکان به دن کایبهانه جنگ اول آمر

 یها ایشیلیم ادیو به  ایشیلیاز آن ها را تحت عنوان م یادیکرد تعداد ز یسع دندیکودکان به سن بلوغ رس نیو چند سال بعد که ا

 یدهد که متوسط سن یدر حال حاضر آمارها نشان م خود کند. دیجد انییبه فدا لیبه کمپ اشرف در عراق بازگردانده و تبد رانیا

ه باشند. چرا ک یسال است که عضو سازمان م یاز س شیاز آن ها ب یاریکه بس یچهل وپنج باشد در حال یالسازمان با یاعضا

آن  یو نوجوان یدککو یآن درآمده اند و در واقع زندگ تیهوادار سازمان شده و به عضو یپانزده سالگ ایده  نیاز آن ها از سن یلیخ

 شود. یخالصه م نیدر فرقه منافق یها به زندگ

 کیشکست در تاکت ؛یبن بست در استراتژاز کتاب:  رداشتب

 انی: عاطفه نادعلمیتنظ                                                 911یال 991: یصفحه ها   یدکتر ناصر شعبان: سندهینو
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 انجمن نجات خوزستان یبا اعضا یحاج عباس اسد یآقا یمیصم دارید

 

  4931 نیفرورد 24 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 یستیسال در اسارت فرقه ترور 91از  شیکه ب (ری)غد یاسد لیاسماعبرادر  یحاج عباس اسد یآقا 21/4/31دوشنبه مورخه  روز

 داشت. یمیصم داریانجمن د نیا یباشد در دفتر انجمن نجات خوزستان حاضر و با اعضا یم یرجو

 یواردیگفتند و اظهار ام کیتبر شانینوروز را به ا امیا یاسد یبه آقا ییگوانجمن ضمن خوش آمد  یابتدا اعضا دارید نیا در

 باشد فرا برسد. یم لیبرادرش اسماع یآن ها که همانا آزاد یواقع دیکردند که ع

 و قرار دادند یجدا شده در آلبان یفرقه و اعضا تیاخبار وضع نیآخر انیرا در جر شانیشمرده و ا متیانجمن فرصت را غن یاعضا

 لیبه دل یدهد. فرقه رجو یم دیرا به خانواده ها نو یخوب ندهیآ عهینفر همراه بوده طل نیچند یکه با آزاد دیکردند که سال جد دیتأک

 ییقرار دارد و بنا به گفته اعضا یدیشد یاز مخالفت آن ها با سران فرقه است در تنگنا یاعضا که ناش یرروند مسأله دا شیافزا

 یقابل قبول هیتوج چیخواهد بود. سران فرقه ه یجهنم التیتشک نیا یشروع فروپاش 31فرقه جدا شده اند سال  نیاز ا داًیکه جد

 است. یفرقه رجو انینقطه پا یخانواده ها، آلبان تالشبه اسارت گرفتن اعضا ندارند و انشااهلل با  یبرا

 نیال چندس یدر ابتدا داست،یکه نکوست از بهارش پ یسال"انجمن نجات خوزستان گفت:  یها تیضمن تشکر از فعال یاسد یآقا

 دوارمی. امداشت میسازمان نخواه نیدر ا یریعضو اس گریروند د نیاستان ها جدا شده اند و انشااهلل با ادامه ا گرینفر از خوزستان و د
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واده ها خان یند در مقابل اتحاد و همدلتوا ینم ی. فرقه رجوندیخود مالقات نما زانیبا عز یدر آلبان یزود هکه خانواده ها بتوانند ب

 ".دیمقاومت نما

و  تیسراسر موفق یسال 31در دفتر انجمن آرزو کردند سال  یاسد یانجمن ضمن تشکر مجدد از حضور آقا یاعضا انیپا در

 .روشن شود زانشانیسال به عز نیخانواده ها باشد و انشااهلل چشم همه خانواده ها در ا یبرا یو سالمت یبهروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از دست دادن احساس درست و غلط، خوب و بد

 

ست دادن فرهنگ فرقه و حس درست و غلط آموخته شده در فرقه به یک باره فرد دچار گیجی یا بی بعد از ترک فرقه و از د

احساسی نسبت به درست ها، خوب ها و غلط ها و بدها می شود و مدت ها طول می کشد که به طور غریزی بفهمد چه 

 چیز درست است و چه چیز غلط.

       فریب در فرقه هاکتاب: 

               مدنی: مجتبی تنوشته    

 222و  224صفحه های     

فرد در فرقه کم کم احساس درست و غلط و خوب و بد خود را 

از دست می دهد و چیزهایی که زمان دیدن یا انجامشان می 

توانست وی را بیازارد کم کم برایش عادی می شود. برای مثال 

بان ااگر می بیند پولی که برای کمک به یتیمان یا کودکان در خی

جمع می شود صرف زندگی تجملی رهبر فرقه می شود، ممکن 

است دفعه اول او را بیازارد، اما کم کم عادی می شود، همین 

طور دروغ گفتن به مردم و بسیاری از غلط ها و بدی های دیگر؛ 

به عبارت دیگر در فرقه فرد اخالقیات، بد و خوب ها، درست و 

ست می دهد و فرهنگ غلط ها و فرهنگ جامعه خود را از د

 فرقه ای به دست می آورد.
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 اعترافات بهرام برناس

 دوم برداشت - (1363 نی)فرورد

 نجات مرکز  انجمن

به عنوان  9531خود را در سال  یضد انقالب تیو رضا؛ نامبرده فعال یمستعار نصراهلل، محمد، مرتض یبا نام ها "بهرام برناس"

 یبه سازمان جهنم 9531دوم سال  مهیو در ن دینما یز مدر نارمک آغا نیگروهک آرمان مستضعف غاتیو تبل التیمسئول تشک

 نیدر فرورد یبوده است. و نیدختران منافق میچند ت میسر ت ،ینظام ژهیو یواحد ها بهو تا قبل از ورود  ونددیپ یم نیمنافق

 تکارانهیجنا اتیعمل 1ر مجموعاً د 36در اسفند  شیریو تا قبل از دستگ دیآ یدر م نیمنافق ینظام ژهیو یواحدها تیبه عضو 9539

ساله و آتش زدن خانه  3کودک خردسال  کینفر، از جمله  6شدن  یزن باردار و زخم کینفر، از جمله  4که منجر به شهادت 

 بوده است. یفرمانده واحد نظام ،یو یالتیرده تشک نیشرکت داشته است. آخر ده،یو اموال امت حزب اهلل گرد

 

 !دیبسپار ادیمرا به  چهره

که  میبه نام جعفر شرکت داشت یمن با شخص اتیعمل نیعضو خانه کارگر بود. در ا« اعظم یعل»خانه  اتیما عمل یبعد اتیملع

 معدوم شد. اتیعمل کیبعداً در  یو

 خانه اش بود. دنیاعظم و به آتش کش یشهادت خود عل :هدف

 پردازند. یبه عبادت م نیکه تمام مردان د ماهی –ماه رمضان  :زمان

کاسه آش! چرا؟ چون ماه رمضان  کیکاسه آش بود!  کیکه  میورود به آن خانه، جالب است بگو یو محمل ما برا میوارد شد ام

استفاده  :گریمنافقانه د قاً یبرخورد دق کی یعنی م؛یمحمل استفاده کرد نیشد؛ و ما از ا یدر ماه رمضان رد و بدل م یبود و آش نذر

 ست؟یک دندیکه پرس یوقت میدر را زد م،ی. ما کاسه آش را بردمردم جهت ضربه زدن به خود مردم یبسوءاستفاده از شعائر مذه ای
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وند که ش یم دایمثل ما خون آشام پ یتواند فکر کند که ما در ماه رمضان، دم افطار، کسان یم یاست! چه کس یآش نذر میگفت

اعظم بود، بالفاصله جعفر وارد  یکنند همسر عل ی. در را باز مروندبمردم  یساعت از روز به خانه ها نیتازه در ا یتیخلق جنا یبرا

حمام  اعظم وارد یکند، من وارد شدم عل یم کیشل ریدر حال رفتن به حمام بود سه ت ایاعظم که گو یشود و به سمت عل یخانه م

گناه که  یرسد؛ دو بچه پاک و ب یمبودند به گوش  ستادهیدو بچه که وسط سفره ا هیو گر غیج یشود و جعفر به دنبالش، صدا یم

دفاع از  یدفاع از خانواده و حرمت خانواده و برا یاعظم برا یبعد پدر و مادر خودشان را از دست خواهند داد. همسر عل یلحظه ا

 یمرگبار او را  کیشما نشسته، با  یکه رو به رو یجان نیشود؛ و من هم یبه طرف من حمله ور م شیخو نیمکتب و مذهب و د

 زنم. 

 یعیفجا نیشدند که چن دایهم پ یاشخاص نیکه چن دییخود بگو یبچه ها یبرا دیبا ندهیکه در آ رایز دیدقت کن قاً یچهره من دق به

به بار آوردند. بله  یعیفجا نیبودند که چن یاشخاص نیکه چن دیی. بگودییبگو ندگانیآ ی. برادیبسپار ادیبه بار آورند. چهره مرا به 

رد. ک یم یراندازیاعظم ت ی. جعفر در حمام به دنبال خود علمیهم اکتفا نکرد نیبه ا یافتاد ول نیبه زم اوا زدم و من همسرش ر

 یائل را برامس نی. من متأسفم که ادیرس یبچه ها هنوز به گوش م ی. صداختیفرش ر یرو نیبنز شهیش کیآمد و  رونیسپس ب

. بعد دیناسبش میبود نانیا لیو ما را که ابزار و وسا دیسازمان را بشناس نیا تیست هوالزم ا یکنم. جداً شرمسارم، ول یشما بازگو م

 رونیشود. بچه ها را ب یشوند؟ تازه متوجه م یآن دو بچه چه م م،یگو یمن به جعفر م. میکن یخانه اش م دنیشروع به آتش کش

شدت  م،یآمد نرویکه ب یوقت و خانه سوخت. میدیکش رونی. مادر را بمیگشتند. سرانجام در را قفل کرد یباز برم یول میدیکش یم

  .ختیر یجمع شده بودند م نییسر مردم که در پا یشکست و رو یآن آپارتمان را م یها شهیبود که ش یحرارت آتش به حد

ر او را همسهدف،  کیزدن  یاست که برا نیرسم ا یسازمان انقالب نیتوانست داشته باشد؟ در کدام یم یهیچه توج اتیجنا نیا

 وجود داشته است؟  اتیگونه عمل نیجهان نمونه دوم ا یهم مورد حمله قرار دهند؟ در کجا

 میکرد یم یشد و احساس قهرمان یمثل مجاهد خلق که مرگ بر او باد به ما داده م ینیالقاب و عناو م،یگشت یبرم اتیاز عمل یوقت

 کیدر ماه رمضان، به موقع افطار،  ن،یخانواده متد کیسالح،  یاده بخانو کی! حمله به میموفق بازگشته ا اتیعمل کیکه از 

 تیوانیح تیما، آغاز از انسان به نها یبود برا یتمام نشد و تازه آغاز نجایکار ا یمتهم( ول هیشد! )گر یما محسوب م یافتخار برا

لب که ق ییسوزد، آنجا یمردممان با حرارت نم یما برا یکه قلب ها ییآنجا. میرفت یرا تا آخرش م ریمس نیا دیو ما با دن؛یرس

 د.شو یخلق م دیجد اتیکه دوده برداشت جنا ییدارد و آنجا یبر م دودهسوزد،  یبا حرارت نم نمانیوطن، کشور و د یما برا یها

    اهیکارنامه ساز کتاب:  برداشت

 بان دهید یمؤسسه راهبردکوشش:  به

 انیاز: عاطفه نادعل میتنظ                                                                                                           101و  110:  یها صفحه
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 پورحسن یبا حاج مرتض النیانجمن نجات گ ینوروز دارید

 

  4931 نیفرورد 29-  النینجات مرکز گ انجمن

خدمت  نیدر ح 424به شماره شناسنامه  4911/  44/  21متولد  یسلپورحسن و زهرا تو یفرزند عل یخیپورحسن کو لیاسماع

در منطقه مهران به اسارت دشمن درآمد و  4981خرداد  24مورخه  یخرابکارانه مشترک صدام و رجو اتیدر عمل یمقدس سرباز

 محبوس است. یاندر آلب یشد و هم اکنون در اسارتگاه رجو تیشده هدا لاسارتگاه اشرف مضمح یبه اردوگاه کار اجبار

 رانیها در عراق به عنوان ستون پنجم دشمن مردم ا یرجو تیو مشخصاً فعال یاسیس لیاز مسا یکه درک شفاف یرجو ریاس عضو

 یعنااش را به بطالت گذراند و به م یاساس جوان یرجو ییایماف التیو کنترل ذهن در تشک ییاسارت و مغزشو ینداشت به اقتضا

 باشد؛ تلف و تباه کرد. کردهخواهد و انتخاب آن که ب یکلمه ب قیدق

به  فراوان سفر؛ یمرارت ها رشیگذشته با پذ انیسال یدر ط یخیپورحسن کو یبرادرش حاج مرتض تیریبه مد شانیا خانواده

 یرو مالقات حضو یدادخواه ادیفر لیاسماع ییرها یو از برا افتندیو زندان اشرف مضمحل شده  اجیکرات خود را در مقابل س

 پاسخ ماند. یو ب جهینت یب 4949در سال  تمورد مالقا کیسردادند که متأسفانه به جز 

تحقق اهداف انجمن و  یسال نو و آرزو کیخود با مسئول انجمن ضمن تبر مانهیصم داریدر د یخیپورحسن کو یمرتض حاج

آزاد و آغوش گرم و پرمهر خانواده را با  یاینبه د ینگون بخت رجو یو بازگشت اسرا ییمرتبط با آن که همانا رها یخانواده ها

 لیناشناس خارج کشور با شماره موبا نیشش ماه گذشته به دفعات از جانب مخاطب رد”کنند؛ گفتند:  یدنبال م تیو قاطع تیجد
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شم اده دردمند و چو آزار بنده و خانو تیدنباله دار نبوده و صرفاً قصد اذ کنیفرزندانم تماس برقرار شده ول یخودم و همسرم و حت

 ”صورت گرفته است. یرجو یگماشته ها هبه واسط نیقیندارم که به قطع و  یانتظارم را داشته اند که البته شک

خائن  یبرادرش از اسارت رجو ییدر خصوص رها رخواهانهیانسان دوستانه و خ تیفعال یاصل تیپورحسن که خود بار مسئول یآقا

ام شده است  یمشغله ذهن اریبرادرم بس ییرها یشب و روز ندارم و دغدغه  قتیحق”فزودند: است در ادامه ا دهیرا به دوش کش

را در  لیاعاسم قتیحق یایمثبت بشود و بتوانم در دن ریکابوس ها تعب نیکه ا ی. الهنمیب یکه عمدتاً در خواب کابوس م یطور

و سهم  میو حساب و کتاب کرد میخانواده حرف زد یاعضابا  میکه به من الهام شده است، نشست یدانم انگار ی. نمرمیآغوش بگ

شتغال و تا در صورت بازگشت با کار و ا میش در نظر گرفتیرا برا یشتریو به اتفاق سهم ب میکرد ینیرا مجدداً بازب لیاالرث اسماع

 ”کند. یعمرش را بتواند در کنارمان در رفاه و خوشبخت زندگ یکم و کسرنداشته باشد و الباق یزندگ شتیمع

 یکارهاو راه یشکننده و رو به اضمحالل رجو عتیوض نیپوراحمد حول آخر یپورحسن با آقا یحاج مرتض مانهیصم اریبس دارید در

 تبادل نظر صورت گرفت. ینگون بخت در آلبان یبا اسرا یبه امر مالقات حضور یابیدست
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 ها در مورد ترور عناصر آن یمضحک سران فرقه رجو یادعا

  4931 بهشتیارد 1 -نجات مرکز گلستان  انجمن

و جهان از اعمال  رانیو تمام مردم ا ستین دهیپوش یآن ها بر کس یو ضد بشر دیپل تیکه ماه نیمجاهد یضد مردم سازمان

رشان ر، همچنان عناصدر آن کشو یاجبار یاردوگاه ها جادیو ا یآلبان یباشند، با وجود اخراج شدن به سو یآن ها با خبر م یستیترور

 رسانند. یم یآزاد واقع یایدن یرا به سو ودو خ ندینما یفرقه فرار م نیاز ا

کشور آزاد و مستقل به قول  کیدر  یهمه شکست و بن بست حت نیفرار به جلو از ا یبرا ثیسازمان خب نیسرخورده ا سران

ر مشغول نگه داشتن ذهن عناص یباشد، برا یم کایمستعمره امر یبحث جداگانه دارد و در واقع آلبان یخودشان که البته آن هم جا

آورد تا بتواند عناصر فرتوت و رنجور خود را به هر نحو ممکن مشغول سازد و ذهن آن  یم یرو یدیجد یخود هر روزه به ترفندها

 ها را از جدا شدن دور نگه دارد.

ائن و سرکرده خ ختهیاوضاع در داخل فرقه به شدت به هم ر ،یرجوچند از عناصر فرقه  یچند روز گذشته به دنبال جدا شدن تن در

 هیال یراب نیسنگ ینشست ها یرو آورده، عالوه بر برگزار یاریبه اعمال خشونت بار بس تکارشیشوهر جنا ابیها که در غ یرجو

 زیخود ن یمیقد یترفندها یه برخاز آن، مبادرت ب یریجلوگ یو راه ها رونیفرار افراد به ب ردآن ها در مو هیو توج ییباال یها

 ندارد. یداریخر یگرید یدر جا یاز داخل فرقه رجو ریشده و به غ یمیحقه ها قد نیا گرینموده است که البته د

 ییممکن است به ترفندهاآن ها نشان دهد  یبرا یناامن گاهیاز فرقه را جا رونیآن که ذهن عناصر خود را مشغول کرده و ب یبرا

 آورند. یکشورها رو نیآن ها در ا یستیهجوم به دفاتر و مراکز ترور ایو   ییاروپا یکشورها یاصر فرتوت خود در برخمانند ترورعن

 کیاز  ی. و آن ها را حترندیاعضا را هم بگ یاندک آزاد بیترت نیکنند و به ا ادیخود با آب و تاب از آن ها  یها تیدر سا و

 مان بترسانند.ساز یاز کمپ ها رونیساده در ب یهواخور
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ناصر خروج ع یباشند تا بتوانند راه ها یم یخارق العاده ا یکه مستأصل و درمانده شده اند، دائما به دنبال راه ها یفرقه رجو سران

 یناز دست دادن ت متیشده به ق یکنند حت ینم یکوتاه یراه چیاز ه ریمس نیو در ا ندیرا مسدود نما یواقع یآزاد یخود به سو

 .میمشاهده نموده ا اریآن را در عراق بس یکه نمونه ها یناصر ناراضچند از ع

با و  ندیمارا شروع ن یخطرناک یخواهند باز یبه دفاتر خودشان م یستیبا ترفند احتمال حمله ترور یفرقه رجو ثیسران خب اکنون

دفاتر نظام  نیاحتمال حمله به ا خواهند با یکه م نیمنحرف کنند و هم ا رونیب یروش هم ذهن عناصر خود را از فضا نیا

د خو فیشده کث یبرنامه مهندس یچند از عناصر خود را قربان یها تن نیرا مقصر جلوه دهند و مهم تر از همه ا یاسالم یجمهور

حفظ  یبرا یستیگروه ترور نیبه گوش باشند که ا نیمجاهد یسازمان ضد مردم مرتبط با یحقوق بشر یارگان ها دیکه با ندینما

درست را  یراه ها یترفند نیاز چن یریجلوگ یبرا ونخواهند نمود  یکوتاه یراه خائنانه ا چیخود از ه یطامع و منافع شخصم

 .ندیانتخاب نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7931 بهشتیارد 8 -نجات مرکز زنجان  انجمن

 (یفرقه رجو ری)عضو اس یمدد صادق یعلانجمن نجات زنجان ضمن حضور در منزل خانواده  یاعضا

مقاطع  یخانواده در تمام نیخالصانه ا یزحمات و پشتبان انیخود به خاطر سال یمراتب تشکر و قدردان

 .ندنمود دارید شانیخانواده اعالم داشته و با ا نیجدا شده، را به ا یاز انجمن نجات و اعضا

 بود که  با صراحت و یرینمود، احساسات پاک مادر پ یمالقات جلب توجه م نیکه در ا یمهم نکته

او را در آغوش  ریفرزندم، تصو دنیهاست در حسرت به آغوش کش سال“خضوع مادرانه اظهار داشت:

 .”رمیگ یم

 انیقربان نیا مادران، یها و آرزوها دیگونه ام نیملعون را که ا یقجر و رجو میلعنت کند مر خدا

 خود قرار داده اند.                          یطانیش الیفراموش شده را، دست خوش ام

 



 28شماره                                                                        انجمن نجات                                                                                     

53 

 

 

 به اصطالح حقوق بشر دیشه ایمأمور ساواک  یکاظم رجو

 

  4931 بهشتیارد 8 -نجات مازندران  انجمن

اظم ک شتریدر اروپا کشته شد. حال به شناخت ب یباشد. و یبرادر مسعود م ،یدن کاظم رجوروز کشته ش بهشتیچهارم ارد روز

 یدر زندان به همکار یریخود بعد از دستگ یاز مرگ داشته است؟! رجو یدر فرار رجو ی. او چگونه و چه نقشمیپرداز یم یرجو

 در آن مقطع بود.سازمان  انگذارانیلو دادن بن لمسئو یهمه جانبه با ساواک پرداخت و حت

ه که به ساواک دادم عنوان داشتم که مسعود هم یکند که من در گزارش یوقت ساواک در کتابش عنوان م نیاز مسئول یثابت زیپرو

 یفیخاطر درخواست دادم که تخف نیباشد به هم یما در اروپا م نیاز مأمور زیبرادرش کاظم ن یبا ساواک داشته و حت یگونه همکار

 شد. لیاز اعدام به ابد تبد یخاطر حکم و نیو به هم رندیعود در نظر بگحکم مس یبرا

برادرش بوده  یها تیبا ساواک را زد و عنوان داشت که به خاطر فعال یآب همکار ریاز زندان ز یتمام بعد از آزاد یادیبا ش یرجو

 است.

سرمشق  یو یالیفقط آنان در راه مبارزه خ ایکه آ نیانتخاب نموده است و ا یخانواده اش اسم یتمام اعضا یبرا یچرا رجو حال

 .دیزنش اولش را سمبل زنان مجاهد نام ،یرجو یکه بعد از مرگ و میبودند؟ ابتدا از زن اولش اشرف شروع کن

در زندان بعد از انجام مصاحبه و رد  رهیو خواهرش ن دیحقوق بشر نام دیاز مرگ کاظم، برادرش مسعود او را به اصطالح شه بعد

 .دینام یاسیس انیرا سمبل زندان یمبارزه مسلحانه، مسعود و یکردن استراتژ

که  ییاز آنجا یاز همه آن ها اطالع داشته ول یاطالع بوده است؟ البته رجو یمسائل ب نینسبت به ا یرجو ایاست که آ نیا سؤال

بر  یدر مناسبات حرف یکند و اگر کس انیرا بموجود  یها تیحاضر نشد واقع یباشد حت یم ادیز یو جاه و مقام در و تیفرد یخو

 کرد. یآماده م یآنچنان ینشست ها یخودش را برا دیبازد  یخانواده اش م یاعضا هیعل
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خود  یاشیزده و به ع هیو خانواده اش باشند تا او بتواند بر مسند قدرت تک یو اریدر اخت دیاست که همه با یفرد یرجو مسعود

 دیرا با یدوران و گریگذاشت به طبع د یموجود در مورد خود، برادر و خواهرش انگشت م یها تیواقع یرو یادامه دهد. اگر رجو

 به نام مبارزه باز کند. یده نبش یدکان نستتوا یو نم میدانست یتمام شده م

 یبوده است رجو و جاه و مقام ییفقط به دنبال رقص رها یهمه روشن شده است که رجو یزنان جدا شده برا یبا توجه به افشاگر

انند شد م یکند از سد راه برداشته م جادیمانع ا یو ریکه در مس یمفرط و مزمن دچار است و هر کس ینیخود بزرگ ب یماریبه ب

 …زرکش و  یعل

در نشست  رجوی .باشد یم یخود رجو یسند و گفته ها یحرف بلکه از رو ینه از رو ادیش یمارک زدن به رجو نیا

قجر  میدر ادامه مر که دیخواهند کش بیما را به صل می گفت زد و یبه اشرف حرف م رانیحمله ااز  ،در اشرف بیصل

او در کنار شما قرار دارد و نان و لباس او را  دینیب یمامام زمان را ن ندهیمگر نما" : برافروخته گفت یبا چهره ا یداعش

 "…و  دینیب یرا نم او یول دیپوش یم

 ت.مهم اس یرجو تیشخص نجایخوب جلوه داده شوند چون در ا اریبس یانسان ها ادیش یخانواده رجو دیخاطر است که با نیهم به

 حقوق بشر را با خون نوشته است. خیتار رانیدشمنان ا یبرا یو جاسوس یوطن فروش ،انتیخ ،تیجنا، یادیبا ش یرجو

 یشبان یهاد

 

 به مناسبت تبریک سال نو رجوی()اسیر فرقه  علی فاتحیحضور در منزل خانم فاتحی مادر آقای 
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 Colonia Dignidad یحیظاهرًا مس تکاریو فرقه جنا Colonia لمیدر خصوص ف

  4931 بهشتیارد 3 -نجات مرکز تهران  انجمن

است که در  یخیتار یرمان عشق کیشود موضوع  یهم شناخته م The Colony( که با نام ای)کولون  Coloniaیینمایس لمیف

مربوط به  یقیشده و به حقا یطراح 4319در سال  یلیش ینظام یمربوط به کودتا عیوقا هیعل لمیه شده است. فساخت 2149سال 

 کیپردازد که توسط  ی( مدادینید ای)کولون Colonia Dignidadبه  سوممو یلیدر جنوب ش یحیفرقه مخوف ظاهراً مس کی

 گردد. یم ی)پل شفر( رهبر Paul Schäferبه اسم  یواعظ آلمان شیکش

 

 سییکه هواداران ر زمانی – یلیش ینظام یکودتا انیجوان، در جر یزوج آلمان کیو لنا،  الی، دان4319در سال  :لمیف داستان

 شوند. یکشور گرفتار م نای در –محاصره شده بودند  نوشهیژنرال آگوستو پ ینظام یروهایجمهور مخلوع، سالوادور آلنده توسط ن

و او را نجات دهد. او رد  افتهیکند نامزد خود را  یم یشود، لنا سع ی( ربوده منای)د DINA نوشهیپ یمخف سیتوسط پل الیدان یوقت

 شیکش کیط که توس یحیمس هیریبنگاه خ کیکه خود را به عنوان  ابدی یم دادینید ایسازمان بسته موسوم به کولون کیرا در  یو

 .دینما یم یشود معرف یاداره م فربه نام   پل ش یواعظ آلمان

ه فرار کند. فرق نینتوانسته از ا یشود که تاکنون کس یزود متوجه م یتا نامزد خود را نجات دهد، ول ونددیپ یسازمان م نیبه ا لنا

مرکز  کی نیفرقه همچن نیبرد که ا یم یپ الیگرفته شده است. دان دهیعمل کرده و ناد رفعالیکند که غ یم دایرا پ الیاو بعداً دان

 باشد. یم ناید یبرا یرقانونیغ تیفعال
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ود و لنا ش یکنند. اورسل کشته م یم ایپرستار باردار است اقدام به فرار از فرقه کولون کی)اورسل( که  Urselهمراه با  الیو دان لنا

 نیا ینند ولک یم انتیرسانند. کارکنان سفارت به آنان خ یم یهر دو موفق به فرار شده و خود را به سفارت آلمان غرب الیو دان

 شوند. یاز کشور خارج م ایفرقه کولون هیعل یبا عکس ها و مدارک ییهوا قیزوج عاشق از طر

 ست.ا دهیگرد یینمایمختلف س زهیشده که تاکنون برنده پنج جا دیو تول هیته یداستان واقع کیبر اساس  لمیف نیا

 ینشان داده م یبه خوب روهایجهت کنترل ذهن ن یرقه اف یاعمال فشار روان یها وهیش لمیف نیدر ا فرقه: کیدرون  یواکاو

گون بخت زن ن کیگذاشته شده است  یدر فرقه رجو یجار اتیعمل یمشابه نشست ها یکه نشست لمیسکانس از ف کیشود. در 

 ابدی تخود نجا یدرون یها یزن کمک کنند تا از شر بد نیکند تا به ا یکه مسئول نشست از حاضران درخواست م دهیسوژه گرد

 دهند. یضرب و شتم قرار م یو حت ریو تحق نیتهاجم کرده و او را مورد توه یکه حاضران به و

 خصوصاً شخص مسعود ادآوریدارند  یبا فرقه رجو یکه تجربه ا یکسان یشود برا یمشاهده م لمیف نیکه در ا یافرقه  رفتار

هت زنان، مشاب ژهیفرقه به و یداند. رفتار او با اعضا ی)ع( م حیخدا و حضرت مس یخود را سخنگو ایاست. رهبر فرقه کلون یرجو

 کتاب مفصل کیموضوع  یتواند حت یشود م یمشاهده م لمیشباهت ها که در ف نیا .اردد یبا عملکرد مسعود رجو یادیز یها

 باشد.

آن در داخل  ینیود که شاهدان عساخته ش یاریبس یها لمیخلق ف نیسازمان مجاهد یدرون یمورد جا دارد که از رخدادها نیا در

 نیو خون یخیتجربه تار نیکرده اند و ا یسازان ما کوتاه لمیو ف سندگانیعرصه نو نیو خارج از کشور فراوان هستند. متأسفانه در ا

 انینادعل هعاطف                             .قرار نداده اند انینسل جوان و جهان دیدر مقابل د دیرا آن طور که با رانیملت ا

 عشق مادری، سواد نمی خواهد

 

 . شازند شهر اراک –پدر و مادر حمید رضا نوری )اسیر فرقه رجوی( 
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 (یدر فرقه رجو ری)اس یریمهوش امپدر  یرینجات ام یآقابا  یمیصم دارید

 

  4931 بهشتیارد 3 -نجات مرکز کرمانشاه  انجمن

 ود رفتخ یفرار کرد و به دنبال زندگ یرجو یستیاز فرقه ترور شیاست که چند سال پ یریمهرداد امپدر  یرینجات ام یآقا جناب

 است . یرجو میمر یستیترور التیتاکنون در اسارت تشک یریمهوش اماو به نام  گریمتاسفانه فرزند د یول

نجات  یقارفتند. آ شانیا داریبه د فهیداشت و پرسنل انجمن نجات برحسب وظ یکسالت یرینجات ام یآقا دیشروع سال جد امیا در

از اسارت و  یو ییبازگشت دخترش و رها یبرا یقیانجمن نجات خواهان استمداد و کمک از هر طر یبعد از مالقات اعضا یریام

 ها بود. یبند رجو

انجمن  یپدر دلسوخته به اعضا نیکند. ا یم یاست که به پدرش سرکش یاو تنها کس گرید افتهیفرزند نجات  یریمهرداد ام یآقا

 .یو یصدا دنیشن ایتماس  یدخترش )مهوش( است حت دارید یآخرعمر نیدر ا شیگفت که تنها آرزو

و  ییخود و قصد جدا یبر مسأله دار یمبن التیکه در درون تشک انهیمخف یجداشده از فرقه طبق مکاتبات یریمهرداد ام یاآق

در  یاز سر فشار و ناچار زیدو متوجه شده که خواهرش ن نیا نیرد و بدل شده ب یفرارش با خواهرش مهوش داشته در نامه ها

 فرقه را ندارد. نیماندن در ا یبرا یالتیتشک زهیانگ چیفرقه مانده و ه

 طلبد. یو حقوق بشر استمداد م ایساریدخترش از مقامات کم ییرها یخاطر برا دهیپدر رنج نیآخر ا در
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 کارگر یبه مناسبت روز جهان

 با کارگران یرابطه فرقه رجو میبه تنظ ینگاه 

  

 4931 بهشتیارد 41 -فرد  یجهان یعل   

ه به هم کیو زحمتکش من ضمن تبر فیقشر شر نیکارگران ا یمصادف است با روز جهان که میهست یآستانه اول ماه م در

سازمان  یرضد بش ماتیبه تنظ میداشته باش یخواستم مرور یم ران،یا زمیو زحمتکش کشور عز فیکارگران به خصوص قشر شر

 با قشر کارگر.  یرجو یستیفرقه گرا و ترور

و به طور خاص  یرجو یستیران فرقه ترورس دیهست انیطور که همه شما در جر همان

همه ساله به مناسبت روز کارگر  یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میمر

 یخودش را از خواسته ها تیاش به اصطالح حما یشگیو مضحک هم یتکرار فیاراج

ست ا یدر حال یصور تین اعالم حمایکند. ا یو زحمتکش کارگران اعالم م فیقشر شر

و  را با کارگران داشته است ماتیتنظ نیبدتر یرجو یستیزمان فرقه گرا و ترورکه سا

و ضد  یضد بشر ماتیتنظ نیموضوع به چند نمونه از ا نیروشن تر شدن ا یاکنون برا

 کنم.  یم یاشاره مختصر یکارگر

ودش که خ یزند در حال یدم از حقوق کارگران م یستیسازمان فرقه گرا و ترور نی( اکمی

 سرپرست کرد. یرا ب شانیداد، به عراق کشاند، به کشتن داد و خانواده ها بیرا فر یادیران زکارگ

تان کارگران را به بهانه سرانگش نیاز هم یادیداند که تعداد ز یخودش را مدافع حقوق کارگران م یدر حال یستیفرقه ترور نی( ا دوم

 اش کشته است.  یستیترور اتیارتجاع در عمل

از  یادیداند که تعداد ز یچاک حقوق بشر و حقوق کارگران م نهیخود را مدافع س یدر حال یستیزمان فرقه گرا و ترورسا نی( اسوم

 به عراق کشاند و به کشتن داد.  یابیکار را به بهانه کار یایجوانان جو

کارگران  نیدر زمان صدام حس که خودش زندیاز حقوق کارگران دم م یدر حال یرجو یستیسازمان فرقه گرا و ترور نی( اچهارم

رابطه من شاهد بودم که در زمان  نی. در ادیکش یکارها را از آن ها م نیسخت تر زیآورد و با حقوق ناچ یرا م یو سودان یعراق

مل و نقل و ح یریبارگ یبرا زیرا به صورت روزمزد با حقوق ناچ یعراق، کارگران سودان نوبج انیعیو سرکوب ش یکردکش اتیعمل

  هبندگان خدا ک نیباشد و ا یم یو مقررات حقوق بشر نیامر برخالف همه قوان نیبرد و ا یجنگ م یمات توپخانه به جبهه هامه
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ئونات که خالف ش ییکارها نیشان آن ها را به چن لیم برخالفسازمان کار کنند بدون اطالع و  یحاضر بودند برا زیدرآمد ناچ یراب

 کرد. یکرد و از آن ها سوءاستفاده م یاست وادار م یو انسان یانقالب

ه را در سازمان ب یزند کارگران خردسال عراق یکه از حقوق کودکان کار حرف م یرجو یستیسازمان فرقه گرا و ترور نی( ا پنجم

 است.  یو انسان یداشت که خالف شئونات انقالب یوا م نیسنگ یکارها

قه است چرا که سازمان فر یقوق بشر و حقوق کارگران بزند؟ مسلماً جواب منفتواند دم از ح یم یسازمان نیاوصاف چن نیبا ا حال

 و زحمتکش کارگران باشد.  فیو مدافع حقوق قشر شر یتواند حام یوقت نم چیه یرجو یستیگرا و ترور
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 با فرزندم را بکشم داریانتظار د دیبا یتا ک

 

  4931 بهشتیارد 41 -نجات مرکز مازندران   انجمن

ثابت  یمحمد مهدبرادرشان  ییرها یبرا شهیکه هم ییاز خانواده ها رستم کال( -)بهشهر یثابت رستم نیحس یآقا

دش از فرزن یخبر دنیکنند، عنوان داشت که پدرم هر روز و هر ساعت منتظر شن یتالش م ستیترور یرجو از چنگال یرستم

 دکن یروم او سؤال م یباشد. هر بار که به منزل پدرم م یم

اآلن  ؟یاز محمد ندار یخبر ایمحمد زنگ نزده است؟ آ که

 پسرم کجاست؟

 ستیترور یرجو یتوانم به او بدهم وقت یم یمن چه جواب 

توانم  یدهد، من چگونه م یتماس را به او نم کیاجازه 

 دل پدرم را شاد کنم.

شوم که چگونه  یشرمنده پدرم م نمیب یپدرم را م یوقت من

تماس با خانواده اش  کیدرم دهد برا یاجازه نم یرجو

 اشد؟ادامه داشته ب یچشم انتظار نیا دیبا یکه از برادرم دارم را به پدرم نشان بدهم؟ تا ک یتوانم عکس یم ی. من تا کردیبگ

اقع خود کرده است. به و یجهنم التیتشک ریرا اس گرانیبرادرم و د نیچن نیاو را که ا فیو دار و دسته کث یخدا لعنت کند رجو 

 یسازمان ها نیاز طرف فرزندشان باشند. ا یتماس تلفن کی یچشم انتظار حت دیبا رمانیسخت است که هر روز پدر و مادر پ یلیخ

 کنند؟ یسران فرقه را درک نم یضد انقالب یها تیآنان فعال ایآ د؟کجا هستن یبه اصطالح حقوق بشر

باشد  یم طانیخود ش یکه و ییاز آنجا یرا انجام دهد ول یطانیر شکا نیا دیداند که نبا یم یکار بهتر از هر کس تیجنا یرجو 

 ترسد. یخاطر از خانواده ها م نیو به هم ستیمهم ن شیگونه کارها برا نیا
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  4931 بهشتیارد 44 -نجات مرکز اراک  انجمن

 یبرا شانیانجمن نجات استان است. ا نیاز فعال یکی( یقه رجودر فر ری)اس زانیعباس گل رپدر  زانری گل …ا یول یآقا

تند: ابراز نمودند و در ادامه گف زانیعباس گل ر تیخودش را نسبت به وضع یسال نو به دفتر مراجعه کرده و نگران کیو تبر دارید

ستم شود، د یعصا یریدر زمان پ دیاو را برعهده گرفتم و او را بزرگ کردم که شا یرستنبود سرپ شیب یکه عباس کودک یزمان"

 "چگونه ما را داغدار کرده است. انیسال نیا یط یفرقه رجو ندیبب

عباس حرف  دیاش"استقبال کردند و گفتند:  شانیا م،یبا شما انجام ده ییگفتگو دیهست لیاگر ما میمطرح کرد زانیگل ر یآقا با

 "به حال خودش بکند. یمرا بخواند و فکر یها

 .میپرس یرا از خدمت شما م یمجدد سال نو، سؤاالت کیبا تبر زانیگل ر یآقا

ه . عباس چگونه بمیبه گذشته برگرد دیاگر موافق باش زانیگل ر یآقا –

 داشت؟ ییآشنا یافتاد؟ قبالً با فرقه رجو یدام فرقه رجو

 84رفت. سال  ی. دوران جنگ به خدمت سربازستیدانست فرقه چ ی.. عباس نم ریخ –

 یسران فرقه رجو 89سال  دیکه بعدها به دستم رس ییعراق شد خبرها ریدر جبهه اس

 عباسنامه از  89تا  84کردند از سال  یرا جذب خودشان م رانیاس بیکردند و با فر یبه اُردوگاه عراق مراجعه م رویجذب ن یبرا

کردم.  یم یریگیسرخ مستمر پ بیصل از د،یاز عباس به دستم نرس یکه عباس جذب فرقه شد نامه ا یاز زمان دیرس یبه دستم م

به ما اطالع دادند که  یدولت یسرخ و ارگان ها بیاز صل یریگیپ یبعد از کل 89. سال میمن و خانواده اش نگران عباس شده بود

 را شده؟! سرتان یعراق بود چگونه جذب فرقه رجو ریما سخت بود. عباس اس یباور کردنش برا ،رفته یفرزند شما به فرقه رجو

 داشت عباس جذب فرقه شده بود. تیواقع ارم،یدرد ن

 د؟یعباس جذب فرقه شده چه کار کرد دیمطمئن شد یوقت –

و  رانیتوانستم بروم، ا یما انجام دهد. عراق هم نم یبرا یتوانست کار یهم نم بیتوانستم انجام دهم، صل ینم یکار چیه –

 داد. یبه عراق راه نم یرانیعراق بود و اصدام ملعون حاکم  یعراق در حال جنگ بودند و از طرف

 شما ارسال نکرد؟ یبرا یکه عباس جذب فرقه شده بود نامه ا یزمان  –

 روزی خواهم آمد :گفتفرزندم 
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که جذب فرقه شد ارسال نامه از طرف  یاما زمان دیرس یسرخ نامه به من م بیصل قیعراق بود از طر ریکه اس زمانی.  … ریخ  –

 عباس قطع شد.

 ؟ادامه داشت یتا ک تیوضع نیا –

کنم؟  دانستم چه کار یکجا بند نبود. نم چی. دستم به هختیما به هم ر یعباس جذب فرقه شده زندگ میکه با خبر شد یزمان  –

و  یبه عراق سفر کن یتوان یبا من تماس گرفتند و گفتند م 42همه سال منظورم سال  نیصدام ملعون سرنگون شد بعد از ا یوقت

 جشن من بود. نیخبر را به من دادند بزرگتر نیا یوقت ،ینک در پادگان اشرف، عباس را مالقات

 د؟یو به پادگان اشرف رفت دیبه عراق سفر کرد –

 بله  –

 د؟یعباس را مالقات کن دیموفق شد –

از  یکیها در پادگان اشرف بودند  ییکایبه عراق سفر کردم با اتوبوس به پادگان اشرف رفتم. آمر یخواهم داد... وقت حیتوض  –

ها  ییکایاز آمر یکی. دیآن ها را مالقات کن ندیآ یفرزندان ما را گرفت و گفت فرزندان شما نزد شما م یاسام یان فرقه رجوسر

 ییدانستم  چه جانورها ینداشتم، نم یاز فرقه رجو یمن شناخت دیبمان نجایکه ا دیساعت وقت دار 2نزد ما آمد، به ما گفت شما 

ه شده کرده بود چهره او شکست رییتغ دمیعباس را د یساعت من با عباس باشم. وقت میند که نکرد میوقت را تنظ یهستند! طور

حتماً  یوزر کینگران نباش فشار است. فقط به من گفت  ریمعلوم بود که ز ؟یبرسر خودت آورد ییبود. به او گفتم چه بال

 .میان اشرف را ترک کردها ما را سوار اتوبوس کردند و پادگ ییکایوقت ما تمام شد آمر .میآ یم

 با شما داشته؟ یتماس تلفن ایتا به حال عباس نامه و  82از سال   –

  ریخ –

 د؟یعباس دار یبرا یامیچه پ  –

همه سال در فرقه ماندن  نیا ؟یکن ینم یخودت فکر یچرا برا ؟یمانده ا یچه در فرقه رجو یاست: برا نیبه عباس ا اممیپ  –

کنند. من همچنان چشم انتظار تو هستم و  یخودشان را م یاز فرقه جدا شده اند و اآلن دارند زندگ ینها در آلبا یلیخ ست؟یبس ن

 .یآرزو دارم به آغوش گرم خانواده برگرد
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 از نقض برجام یفرقه رجو یخوشحال

 

  4931 بهشتیارد 21 -و بلوچستان   ستانینجات مرکز س انجمن

 کیدر تحر یبر نقض برجام سع هیگل آلود، با تک یآب ها یشکست خورده  هشیهم رانیگ یهمان ماه ای یفرقه رجو سران

 نیمردم را نگران کنند و با ا شت،یبر طبل مع دنیخواهند با کوب یرو را دارند. آن ها م شیپ یمردم از اوضاع اقتصاد یتینارضا

 .کشانندها ب ابانیو به خ بیرا فر یتوطئه عده ا

ها آن ها تن یهمه است که  یاریبس یایزوا یکشورمان دارا یو خارج ینشان دادن اوضاع داخل یدر بحران یپست فرقه رجو اتیّن

 .چیه گریو د تیبه حاکم دنیکند، رس یهدف را دنبال م کی

 یالملل نیجلسات ب یو حضور در برخ یسخنران تیموقع ییکایو آمر ییاروپا یها یگزاف به الب یبا پرداخت پول ها یرجو میمر

که  ییها مایخود را به آن جلسه برساند. پ امیکند پ یم یکند و اگر موفق به حضور در آن جلسات نشود دست کم سع یم دایرا پ

جلسات  نیاست که در ا یتیموقع یفرقه رجو یو مهم برا تیاست اما نکته حائز اهم محض یتماماً خزعبالت، دروغ و تهمت ها

 یارجدر جمع خ یو سخنران امیپ چیه یرجو میمر. دیآ یم شیمقاومتش پ یاشناختن شور متیدر به رس یالتماس عاجزانه ا یبرا

 رساند. یشناختن فرقه اش به اتمام نم تیبه رسم یها را بدون تمنا برا

او را باور ندارند الاقل فرقه او را به  یها حرف ها یاگر خارج یآن است که حت انگریب یرجو میتالش ملتمسانه و مستمر مر نیا

 9فراتش در اشرف ن یسرگرم یبرا یهیرا جبران کند و توج یداخل یو پشتوانه  گاهیترفند عدم پا نیسند تا بتواند با ابشنا تیرسم

 داشته باشد.
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 یها برا میدو به تبعات تحر نیاز ا کی چی. چرا که هستین اهویکمتر از نتان کاینقض برجام توسط آمر انیدر جر یرجو میمر یشاد

 را در تنگنا قرار دهند. رانیر تالشند نظام اکنند و د یمردم فکر نم

ارتر را آشک تشیتنها، ماه یرجو میفراموش نخواهد شد و مر رانیملت ا یخیگاه از حافظه تار چیه یرجو میمر النهیاقدامات رذ نیا

 یتیهو یب موجودات پست و نیشک باز هم مانند گذشته شکست خواهند خورد. اما موضوع مورد تأسف، وجود چن یکند و ب یم

 هستند. رانیدشمن ا نیکنند اما خودشان بزرگتر یم یمعرف یرانیاست که در سطح جهان خود را ا
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 یدر پ یپ یبا فرارها نیمخوف مجاهد التیتشک یسابقه فروپاش یشتاب ب

  

 4931 بهشتاردی 24 –وبالگ ترمادو  -ترمادو  ادوارد

قوع به و رانایدر ت نیلرزان مجاهد التیاز تشک باز هم دو فرار موفق شیروز پ چند

د را سالم گفت و خو یرا رها کرد و به آزاد التیکه تشک یاز کسان یکیوست،یپ

 یمیدق نی)مالک( است که از مسئول یمرتضو یمرتضآزاد رساند،  یایبه دن

ام در هنگام  دهیو او را د دارم ادیکه به  ییسازمان بوده و در حفاظت اشرف تا جا

 نجانبیدوستان ا نیکتریو نزد نیاز بهتر یکینفر که  نیکرد. اما دوم یرا چک و کنترل م یخروج یزاهایروج از اردوگاه اشرف، وخ

 به تباشم. هم به مالک و هم به ) خ ا ( بازگش یمعذورم م شانیباشد که فعآل از اسم بردن ا یدر دوران اسارت در عراق بوده م

 آروزها را دارم. نیبهتر شانیو برا میگو یم کیمخوف را تبر اتیاز تشک ییآزاد و رها یایدن

که  میابی یدرم میکن یصورت گرفته نگاه التیدرون تشک ریدو سال اخ نیکه در هم ییکوتاه به فرارها و جداشدن ها یمرور اگر

رنوشت بوده و س دهیفا یب لرزان خود واقعآ التیسرپا نگهداشتن تشک یفرقه برا نیمسئول گریو د یخانم رجو یتمام تالش ها

سابقه آن  یکه هم اکنون شاهد شتاب ب کینزد اریبس ندهیکامل در آ یدگیجز ازهم پاش ستین یزیچ تآینها التیتشک نیمحتوم ا

 نیکه هم نیو با دلخوش کردن افراد به ا میمثل سرنگون شدن رژ یتکرار یو باتمام وعده ها بکارانهیفر یبا تمام مانورها م،یهست

 نیاند که ا افتهیدر ینفرات گرفتار در دستگاه شستشو به خوب امرفت؛ امروز تم دیتمام است و به تهران خواه میز و فردا کار رژامرو

 یادر کنار مرزه روزید ند،یگو یکنند و با خود م یم سهیمقا روزینفرات امروز خود را با د. است یاساس و تکرار یوعده ها پوچ و ب

ه ک چ،یانجام نشد ه یکار ن،یووووو صدام حس یمال تیگوناگون و حما یهمه توپ و تانک و انواع سالح هاو با داشتن آن  رانیا

ها که تنها حق نفس  یو با هزاران تعهد به خارج یو با دست خال رانیاوضاع سازمان بدتر و بدتر هم شد، حال با دور شدن از ا

ند که به هر رس یم جهیافکار هم به نت نیو با هم د؟یآ یبرم التیو تشکاز دست سازمان  یشده اند چه کار لیقا شانیبرا دنیکش

باال سر نباشد و  یکه ارباب ییایاست، پا گذاشتن به دن التیخارج شدن از تشک ندهیبه آ دیتنها و تنها راه ام یمتیو به هر ق یشکل

 کرد. یبتوان هر طور که خواست زندگ

جدا شده به آن اشاره شده و بر آن  یاعضا یمرتب از سو انیسال نیت که در طول ااس یزیسازمان همان چ انیو خط پا یفروپاش

 بماند و حوضش. یلیکه ل یآن روز ستین رید م،یداشته ا دیتأک

ازمان برند و گمان دارند که س یبه سر م یدر خواب خرگوش یعنکبوت التیکه هنوز در تشک یکسان یاست برا یامیفرارها پ نیا

جنگ طلب  یمشت تیتواند با حما ینم یستیترور فرقه کیمطمئنآ  خواهد داشت، ینقش رانیا یاسیس ندهیروز در آو فرقه ام روزید

 یمان جنگ طلبانه نانیا میداشته باشد، فراموش نکن یریآگاه تأث یدر سرنوشت مردم نانیا مثالو ا یانیمثل بلتون و جول ییکایامر
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عراق که بعد ها دروغ از آب درآمد هزاران تن بمب بر سر مردم عراق  یرنامه هسته اهستند که در دوران جنگ با صدام به بهانه ب

زود  یم براه نیکنند که مجاهد یم یزیبرنامه ر رانیا یشرفانه برا یب یویو سنار یو اکنون هم به دنبال تکرار همان باز ختندیر

 ها شده اند. ییکایآمر زانیمزبور آو یویاجرا شدن سنار

بمب  کی یفرقه رها کنند که اگر در فردا حت التیخود را از درون تشک ستین ریباشند و تا د اریآگاه و هوش التیتشکافراد درون  

 نیجرم خواهند بود و از لعن و نفر کیشر رانیشد از نظر مردم ا کیشل یهر کشور یاز سو رانیموشک به سمت مردم ا کی ایو 

 نیفرلعنت و ن نیباور هستم که سرنوشت صدام را هم نینه، اما من بر ا ای دیباش نخواهند داشت. باور داشته یخالص رانیمردم ا

 ما رقم زد. دهیمادران و پدران داغد
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