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طالعات به دست آمده حاکی از آن است که در چند ماه گذشته باند تروریست رجوی از طریق خبات و چند نفر از عوامل ا

کومله و پژاک انجام داده است که در حال حاضر با واکنشهای تردیدآمیزی  اش، مذاکراتی را در این راستا با حزب دمکرات،محلی

از سوی کومله و دمکرات و استقبال پژاک همراه بوده است. هدف اصلی از این همکاری همانگونه که ذکر شد در چارچوب 

 ما در این مرحله پشتیبانیها در مناطق کردی ایران است، اور کردن هر چه بیشتر آتش درگیریاستراتژی عربستان و شعله

 .تبلیغاتی و رسانه ای مجاهدین از اقدامات مسلحانه گروههای تروریست کردی مورد توافق واقع شده است
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 4-*تروریست خوب و بد ندارد

 6-* سی و هفتمین سالگرد تجاوز صدام به خاک میهن 

 8-...تمامیت ارضی ایران را نشانه * تروریست ها و جنایتکاران در اهواز 

 01 -در جنگ تحمیلی * نقش خیانت گروهک تروریستی منافقین 

  01-؟خوانی دارد* آیا ترور با معیارهای عقالنی و منطق هم

 04-* تشکیالت رجوی از خانه عنکبوت هم سست تر است 

 01-* از صلح و عشق تا قتل در خونسردی کامل 

 01-غزی شده بود * برادرمان را در آنجا دیدیم ، شستوی م

 10-* یک ترور بی نهایت مرگ 

 12-تهران توسط منافقینجار بمب در میدان امام خمینی ف* ان

 14-آلبانی خاری در گلوی مریم رجوی  * جدا شده ها در

 12-برادرم را آزاد خواهم کرد* رجوی تروریست کور خوانده است 

 18-* فرازی از کتاب خداوند اشرف 

 21-* کار را نیمه تمام رها نخواهیم کرد 

 24-* دلم برای برادرم تنگ شده است 

 26-* خانم طاهره نوری و رهایی از فرقه رجوی 

 22-آمریکا با گروه های تروریستی  * برخورد دوگانه

  21-میر واقف صداقی در آلبانی * نامه زهرا اشرفخانی به پسرش

 

 40-* آتش جواب آتش 

 42-* کودکان در سازمان مجاهدین 

 41-هم قطاران * میل به دنباله روی از جمع و همرنگ شدن با 

 41-می شوند* در فرقه رجوی اسیران پس از مرگ نام و نشان دار

 10-محمدی  دردمند*رسوایی فرقه رجوی در زورآزمایی با خانواده 

 12-عضو سی ساله مجاهدین ... زاییر* جدایی رسمی غالمعلی می

 11-سعداله سیفی در دامان پر مهر خانواده * 

 16-وعده سرنگونی یا اعالم مردودی فرقه رجوی  12* بهمن 

 18-ق در آلبانیاز فرقه مجاهدین خل* جدایی آقای عظیم منش مست 

 60-در دفتر انجمن نجات گیالن* صادق خاوری 

 62-در دفتر انجمن کرمانشاه * حضور گرم تعدادی خانواده 

 66-؟* همسویی فرقه رجوی با حکام سعودی تا کجا 

 62-دامرودی از فرقه مجاهدین در آلبانی * اعالم جدایی آقای موسی

 61-رجوی * کابوس مرگباری به نام خانواده برای فرقه 

 21-نجات یافته از اسارت فرقه رجوی * داریوش بال افکنده 

 22-* کانون های شورشی علیه مریم رجوی

 21-در آلبانی* معمای مرگ آرش پور غالمی 
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 ندارد بد و خوب تروریست

 

  0212 مهر 0 - گلستان نجات انجمن

 داده قرار مالمت مورد زمان و مکان هر در را غیرانسانی حرکت این جهان آزاده مردم تمام و شده نفی امروزی جهان در تروریسم

 . می دهند قرار نکوهش مورد بیافتد اتفاق که کشوری هر در را آن و

 این رد که گرفتند قرار خبر بی خدا از ای عده تروریستی حمله مورد اهواز شهر در هموطنانمان از تعدادی گذشته روز در متأسفانه 

 .دندرسی شهادت به ساله چهار کودک یک و مظلوم و عادی مردم از نفر چندین نینهمچ و وطن سربازان از تعدادی ددمنشانه حمله

 گرفته امانج االحوازیه گروهک به نام صفت حیوان تروریستی گروه یک توسط که اهواز وحشیانه حال عین در و تروریستی حمله

 دارند.  قرار سعود آل رژیم و امپریالیسم آن ها رأس در که می شوند تطمیع کشورمان و اسالم دشمنان توسط که

 و اردد وجود تروریسم مبارز و بشر حقوق مدعی کشورهای دیگر و دانمارک و هلند بریتانیا، کشورهای در نیز آن ها پایگاه های 

 یانحام توسط و شده ریزی برنامه کشورها این در ان امثال و فرقه این تروریستی های برنامه تمام که می باشد حالی در این

 . می شوند مالی حمایت سعودی کش کودک رژیم مانند خود وریستیتر

 در کند می حمایت را می نمایند فعالیت کشورمان مردم علیه که تروریستی گروه های قد تمام که مجاهدین تروریستی سازمان 

 ملی سازمان” نام با البته که کوتاه خبر چند گفتن به تنها و ننموده تروریستی حمله این به اشاره خود مانده عقب سایت خبرهای

 ننمود. شارها باشد زخمی ها یا و شهدا تعداد کننده مشخص که دیگری خبر یا تسلیت هیچ و نمود اکتفا بود شده مزیین” االحوازیه
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 تحمای یتروریست گروهک این از به نوعی خود پلید حرکت این با می باشد جهان شده شناخته تروریست های از خود که فرقه این

 . می باشد طبیعی کامالً بشری ضد فرقه این از امر این البته که نمود

 ایه خانواده با همدردی ابراز ضمن خلق مجاهدین تروریستی سازمان از دیده آسیب های خانواده و گلستان استان نجات انجمن 

 هنشاند دست و مزدوران به و نموده محکوم شدت به را انسانی ضد و تروریستی عملیات این زخمی ها، همچنین و اهواز شهدای

 چنین اب داد نخواهیم اجازه و ایم ایستاده کشورمان سربلندی برای قوا و توان تمام با که می دارد اعالم نیز تروریسم حامیان های

  . دربیاورید لرزه به را کشورمان مردم دل جنایت هایی

 .می باشد محکوم بد چه و خوب چه تروریسم 
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  0212 مهر 0 - خوزستان نجات انجمن

 مناطق تجاوز، نخست ساعات همان از. کرد آغاز ایران خاک به هوایی گسترده تهاجم متجاوز دشمن 55 سال ماه شهریور 33

 پذیرش به مجبور را آن ها و شکسته درهم را ایران مردم جزم و عزم بتواند تا داد قرار هدف مورد را مراکز غیرنظامی و مسکونی

 را الجزیره توافق کرد؛ اعالم بغداد در ایران سفارت به یادداشتی ارائه با 55 شهریور ماه 26در  عراق دولت. کنند هایشان خواسته

 اعتدر س .کرد پاره را الجزیره قرارداد ملی مجلس در در نطقی عراق دیکتاتور حسین صدام و همزمان کنند می منسوخ جانبه یک

 . شد آغاز ایران رژیم براندازی با هدف ایران به حمله 55 سال دوشنبه روز 34:35

 مجاهدین به موسوم فرقه که گرفت می صورت در شرایطی عراق نظامی تهاجم .گرفت قرار حمله مورد فرودگاه ها اول در مرحله

 جاوزت به و ترغیب تحریک را صدام و رژیم گشوده را درگیری جبهه خیابانی و اغتشاشات درگیری یجادا با شهرها در داخل خلق

 اکمح بعثی رژیم تجاوزِ اطالعیه صدور با ابتدا در داشتند متضادی های گیری موضع فرقه سران تجاوز، اول روزهای در همان. نمود

 تجاوز این از در عمل ولی شدند ایران ارضی تمامیت از دفاع برای جبهه در هواداران تمامی شرکت خواهان و محکوم را بر عراق

 تأمین رایب ظرفی به تبدیل جنگ های جبهه. کردند می استفاده خود نظامی بنیه و تقویت سیاسی اهداف پیشبرد برای نظامی

 عراقی حاکمان با بیشتری اطاتارتب رجوی ادامه در بود؛ شده شهری پایگاه های و جبهه پشت به آن و انتقال و مهمات سالح

 .نمود برقرار
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 ایه طرح و نظامی اطالعات. شد تبدیل صدام پنجم ستون به عمالً مشترک نظامی در عملیات شرکت و عراق به رجوی ورود با 

 اخلد از مشترک نظامی در عملیات .گرفت می قرار متجاوز دشمن و در اختیار آوری جمع ایران نیروهای تحرکات اخبار و عملیاتی

 اوج ولی. گرفتند می قرار عراقی نیروهای اختیار در اطالعاتی تخلیه و برای اسیر مرزی مناطق و شهروندان سربازان عراق خاک

با  استم پوشش و تحت نیروهایش با فریب که آنجایی گرفت؛ صورت شهرها به موسوم جنگ در جریان رجوی و جنایت خیانت

 قعرا ارتش استخبارات سران و به آوری جمع را جنوبی شهرهای به عراقی دوربرد های موشک تاصاب به مربوط اطالعات خانواده،

 آمار راه این در و دهد قرار حمله مورد تر دقیق را مرزی در شهرهای و اقتصادی مسکونی اهداف گرا تصحیح با تا داد می تحویل

 .ببرد باالتر را غیرنظامی شهروندان تلفات

 .ودب عراق سود به نظامی تعادل زدن و به هم جنگ در جریان مستقیم شرکت عراق به آمدن از هدفش رینت مهم رجوی گفته به 

 ودندب تجاوز دفع مشغول که ایرانی سربازان های سنگر به عراق ارتش گسترده حمایت تحت مرزی های عملیات از در بسیاری

  .می داد قرار صدام ارتش در اختیار ذی قیمتی نظامی عاتاطال ایرانی سربازان گرفتن اسارت به با و کرد می و نفوذ رخنه

 سیرم در یک عراقی متجاوز ارتشیان با خون نیروهایش خون که می کرد افتخار علناً استخبارات باالی با سران در مالقات رجوی

 بود رآو و نفرت کننده مشمئز به قدری میهن خاک به بعثی دشمن تجاوز در جریان رجوی خائنانه نقش. می شود آمیخته در هم

 زآمی خیانت اقدامات و محکومیت گیری موضع به مجبور عمالً  را هم بودند او متحد روزی که هایی و شخصیت احزاب حتی که

  .دانستند می متجاوز دشمن متحد را وی و عمالً کرد وی

 هم زمان مرور و کنند نمی فراموش را جویر خیانت این هیچ گاه ایران مردم ایران خاک به صدام تجاوز سالگرد و هفتمین درسی

 پیشانی از را نگن این توانست نخواهند هیچ گاه اش تروریستی فرقه دیگر سرکردگان و رجوی. کند کم تنفر این شدت از نتوانسته

 .کنند پاک خود
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 ی کشندم نقشه شب و روز ایران زمین دشمنان .است آخرین نه و اولین نه اهواز مردم به بار این و ایران مردم به تروریستی حمله 

 یران،ا می خواهند که اند کرده اعالم صراحت به آنان میان این در کنند. خویش کام به و دهند تغییر را ایران کشور جغرافیای تا

 سخن روی نکای کنند. محقق را استراتژی این تا اند نشسته کمین به ایران زمین سوی چهار در آنان کنند، تکه تکه را ما سرزمین

ایی الشخوره و فطرت پست فروشان وطن با سخن روی حقیقت در دارند، ما سرزمین با آشکار دشمنی آن ها زیرا نیست آنان با

 تبلیغ و دمی کنن معرفی بشر حقوق مدافعان را تروریست ها که همان ها هستند تروریستی حمالت این گونه سازان زمینه که است

 سازمان گویسخن با تروریستی عمل انجام از پس. است آنان بشری حقوق کارزار از بخشی تروریستی اعمال گونه این که می کنند

 برای شریب حقوق کارزار از بخشی آن را و پذیرفته را تروریستی عمل این مسئولیت رسماً  او و اند کرده مصاحبه االحواز تروریستی

  است. کرده عنوان ایران تجزیه

 ملهج از تروریسمی هر از حمایت و تروریستی اعمال در زیادی تجربیات این از پیش که خلق مجاهدین سازمان ردیگ سویی از

 چپ علی کوچه به را خود و می شکند فندق دمبش با دارد انقالبی عشایر عنوان تحت موصل در داعش آدمکشان و جنایتکاران

 یاسیونس اما اند، کرده محکوم را تروریستی عمل این جهان کشورهای تمام تقریباً و متحد ملل سازمان که حالیست در این می زند،

 مدت های اریوسن این البته؛ هستند. جنایتکارانه عمل این توجیه حال در اند گذاشته فروش طبق در را وطنشان که فروشانی وطن و

 بشری حقوق سازی زمینه فروشان وطن شوند لعم وارد تروریست ها آن که از پیش که معنا بود، بدان خورده کلید که است زیادی

 ریست هایترو سخنگوی نیست جهت بی می کنند. تروریستی اعمال برای دستاویز را فقر و اقتصادی مشکالت یا و می کنند

 یعنی ملع این به مجاز ما بشری حقوق به دالیل که می گوید تروریست هایشان آدمکشی و قتل از بعد مصاحبه اولین در الحوازی

 وسط ینا در و می کشانیم ایران به را جنگ که اند کرده اعالم بارها رسمی به طور منطقه مرتجع سران همچنین هستیم. آدمکشی

 د.می برن پیش به را آن ها خطوط و خط که هستند جنایتکاران همین پادوی و مزدور خلق( مجاهدین )سازمان خائن فروشان وطن

 آزادی برای بارزهم راستای در نظامی عملیات یک را تروریستی عملیات این می کنند سعی ئنخا سیاسیون از بخشی نماند ناگفته

 می خون و خاک به را مردم و می کنند سالخی بلوچستان یا و کردستان در را ایرانی مرزبان که همان ها بزنند جا ایران مردم

 . می کنند بشری حقوق مبارزه دارند که می گویند بعد کشند

 اهواز در جنایتکاران و ها تروریست

 .ندا رفته نشانه را ایران ارضی تمامیت

 

7931 مهر 2 –ایران اینترلینک   -منصور نظری   
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 کشتن ود.می ش تلقی جنایتکاران آن از دفاع حالت، کمترین در تروریست جنایتکاران و آدمکشان این برابر در کوتس شک بی

 با همراهی می کند سکوت آن برابر در یا می کند دفاع انسان کشتن از آن که است جنایت و جرم باشد می خواهد که هر انسان

 .است جنایتکاران

 فقط نه آن ها است. ایران ارضی تمامیت منطقه، پوسیده ی مغز و مرتجع کشورهای خاص ه طورب ایران زمین دشمنان هدف اما

 جیش نجنایتکارا عنوان تحت یک بار اند، کرده تجاوز ما میهن تمامیت به بلکه اند داده قرار تروریستی عملیات مورد را اهواز شهر

 . کردی تروریست گروه های و پژاک جنایتکاران وسطت هم بار یک جنداهلل، جنایتکاران عنوان تحت بار یک العدل،

 تردید ونبد تست. این از ایست نمونه اهواز هستند شان شده اجیر تروریست های طریق از زنی تست مشغول زمین ایران دشمنان

 ستا ریستترو آدمکشان جنایت توجیه ستد و داد این از بخشی هستند ستد و داد مشغول فروش وطن خواران ریزه و الشخورها

 . است قبیل همین از تروریستی های عملیات سازی سفید و تبلیغات آن ها وظیفه

 تگذاش نخواهند و کرد خواهند دفاع میهنشان خاک وجب به وجب از اما ایرانی دولتمردان با مخالفتی هر با ایران مردم تردید بی

 .بردارد دشهخ وتروریست مزدور خائن، فروشان وطن این توسط ایران ارضی تمامیت
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 تحمیلی جنگ در منافقین تروریستی گروهک خیانت نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0212 مهر 1 –هابیلیان  بنیاد -امیری  اختیاری رضا دکتر

 مزدور هبرانر و نبوده کشور داخل تروریستی اقدامات به محدود صرفاً منافقین سازمان جنایات ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس

 ادعا توان می حقیقت در. یابند دست خود اهداف به ایران همسایگان با همکاری با تا کردند تالش مقطعی در حتی مانساز این

 .است بوده خود پلید اهداف به دستیابی جهت سازمان رهبران راهنمای چراغ همواره ماکیاولیستی نگرش که نمود

 به. است بوده منافقین گروهک تحرکات آن ها از یکی که کردند یآفرین نقش آن تداوم و جنگ آغاز روند در گوناگونی عوامل

 مشترک مواضع اقع،و در. بود تحمیلی جنگ در خیانت با رابطه در سیاسی تشکیالت تأثیرگذارترین از یکی منافقین سازمان عبارتی،

 و شود ادایج طرف دو بین وثیقی پیوند تا شد باعث ایران اسالمی جمهوری علیه حسین صدام بعثی رژیم و سازمان این همسو و

 .گذارند ناکام نطفه در را ایران تأسیس تازه جمهوری تا کنند تالش یکدیگر کمک به

 اعالمیه دورص با مجاهدین تروریستی سازمان که زمانی. است تأمل قابل مختلف ابعاد از جنگ در منافقین تروریستی سازمان نقش

 قرار ودخ کار دستور در را مسلحانه مبارزه نمود، اتخاذ را ایران اسالمی جمهوری رنگونیس و مقابله سیاست رسماً  3361 سال در ای

 حسین صدام رژیم با همکاری سپس و  ایران خاک داخل در تروریستی حمالت انجام سازمان  اقدام اولین راستا، همین در. داد

 .بود
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 همکاری ضمن تحمیلی، جنگ دوران در و شد مستقر عراق در صدام، حکومت حمایت با عراق، و ایران جنگ جریان در سازمان این

 الس در. رساند انجام به  ایران خاک در عراق برای را متعددی عملیاتی و اطالعاتی هایمأموریت عراق، استخبارات با تنگاتنگ

 اب دیدار در حسین صدام. شد عراق خاک در «ملی بخش آزادی ارتش» تشکیل به منجر سازمان رهبران با صدام همکاری 3365

 همه از دامص راستا، همین در! «کندمی مبارزه صلح برای» که نامید ارتشی را آن و گفته تبریک وی به را ارتش این تشکیل رجوی

 .نمود استفاده منافقین سازمان تقویت برای امکانات

 مرزی ایه پایگاه به لشکرکشی به ممنظ چریکی هایعملیات  شکل از سازمان های عملیات که بود ارتش این تأسیس از پس

 منطقه در اوف گیری باز پس برای عراق گسترده حمله آستانه در ،«آفتاب» عملیات نظیر متوسط سطوح در ها عملیات انجام و ایران

 تمشارک وظیفه عراق ارتش دل در مجاهدین سازمان کوچک ارتش. شد آغاز مهران، شهر تصرف جهت ،«چلچراغ» عملیات و فکّه،

 نیروهای. داشت برعهده را مرزی مناطق در ایران نظامی پراکنده کوچک واحدهای به زدن صدمه و ایذایی های عملیات برخی در

 اجرا زیادی واردم در را فریب عملیات توانستندمی  فارسی زبان به گفتن سخن و ایرانی رزمندگان شبیه لباس پوشیدن با سازمان

 تبدیل اق،عر ارتش در اختصاصی کارکردهای و ها توانایی با ایویژه  یگان به و دهند، انجام را اسرا سریع اطالعاتی تخلیه و کنند

 .شوند

  که بود اساس همین بر و شد سازمان مزدور رهبران اذهان در توهمی  ایجاد باعث 3367 خرداد 28 روز در مهران شهر تصرف

 .نمود طراحی صدام هماهنگی با را «جاویدان فروغ» عملیات انجام سازمان و فتادا ها زبان سر بر «تهران فردا مهران، امروز» شعار

 نشانه را آن سازمان همچنین و بعثی رهبران ،3367 تیر 27 در 558 قطعنامه با ایران موافقت رسمی اعالم از پس حقیقت، در

 ملیاتع» انجام با هم منافقین آخر تیر اما. برآمدند تهران تصرف فکر به خود زعم به جهت همین به و برشمرده ایران استیصال

 جاهدینم تروریستی سازمان که داشت بیان توان می کلی به طور. شد بسته همیشه برای آن ها پرونده و خورد سنگ به «مرصاد

 نای های خیانت اگر نمود ادعا بتوان شاید. نمودند ایفا اسالمی جمهوری علیه عراق تحمیلی جنگ تداوم و آغاز در مهمی نقش

 تحملم را کمتری معنوی و مادی خسارات ایران و رفت می پیش دیگر ای گونه به جنگ روند شاید نبود، کشور قبال در سازمان

 .   شد می
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 دارد؟ همخوانی منطقی و عقالنی معیارهای با ترور آیا

 

  0212 مهر 4 - گلستان نجات انجمن

 مقاصد و اهداف بیان ابزار عنوان به زبان و است عقل موجودات سایر با انسان وتمتفا و فرد به منحصر ویژگی برترین تردید بی

 اعتماد وانندت می انسان ها ارتباطی ابزار دو این با و اوست باورهای به انسان باورمندی تبلور شعارها با منطبق رفتار و و عمل انسان

 .دببرن بهره اندیشه و اعتالی یکدیگر رفتار و اصالح ارافک تنویر جهت در و مرتفع را تفاهم ها سوء یا جلب را یکدیگر

 : باشد تواند می علت چند از ناشی می گردد خارج عقالنیت دایره از و زند می خشونت به دست انسان وقتی 

 تعقل ی قوه نداشتن  -3 

 کننده متقاعد و ارائه برای قوی منطق نداشتن  -2 

 مؤثر ارتباط برقراری هنر و نداشتن یگفتار و ضعف مقاصد بیان در ناتوانی  -3 

 فرد گفتار بودن مؤثر به باور عدم دلیل به نفس به اعتماد نداشتن  -4 

 دیگران به نسبت توزی کینه حسادت،  -5 

 پیشرفت در ناکامی و فردی های سرخوردگی  -6 

 و روانی روحی تعادل عدم  -7 

 کننده استخدام سازمان های اقطمطر پر های وعده فریب دلیل به داشتن مأموریت  -8 

 معنویت فاقد حیاتی بقای برای ترور انجام برای مواجب و جیره دریافت و مزدوری  -5 

 اقتدار تضعیف و منافع تعارض ، وجهه دادن دست از در کردن خطر احساس دلیل به دشمنی  -31 
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 …شود می انجام تروری که جا هر و

 یمق باور و مردم سوی از گسترده استقبال عدم دلیل به گروه ها که اندازد می کشورم صتش دهه و پنجاه دهه اواخر یاد به مرا 

 به راه این انتخاب با را خویش و ایدئولوژی و تفکر منطق ضعف و زده ترور و خشونت به دست نا صحیح، تحلیل های و مآبانه

 دیشمندانان و مستعد و پاک جوانان رفتن دست از و کشی نسل و تباهی و مردم بیشتر دوری جز که عملکردی. گذاشتند نمایش

و  واجهم شکست با مورد این در وقتی مسلحانه نبرد آغازگر گروه های و سایر مجاهدین سازمان. دربرنداشت دیگری حاصل کشور

 به ملکتم این بعمنا و ارزشمند انسان های نابودی برای اطالعات فروش و به بردند پناه دشمن به امید شدند نا مردم استقبال از

 .آوردند روی خویش حیات تداوم جهت در مالی کمک های دریافت ازای

 و به شصت دهه در گروه ها ترورهای تلخ خاطرات یاد دوباره بردند می سر به رژه در که انسان هایی شدن کشته تلخ حادثه 

و  انسانی های سرمایه دادن دست از کشور یبرا و آنان برای بختی تیره که سازد می متبادر ذهن به را خلق مجاهدین خصوص

 . داشت پی در را مادی

 تحقق برای اتکا قابل اهرم تنها زور و است برتر اندیشه مدعی سازمان یک سرمایه و ابزار تنها ترور آیا که اندیشم می خود با و 

 دیشهرون حقوق مطالبات لحظه هر که دنیایی در هم آن است ممکن سرنیزه با تنها مردم بر حکومت راه آیا اندیشه می باشد،

 !تر پیچیده سنجش های مالک و معیارها و شود ترمی یافته تکامل

 .یابد پایان است شده جهان در همنوعانم و هموطنان جان بالی که انسانی غیر اقدامات این که روزی امید به 
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 است تر سست هم عنکبوت خانه از رجوی تشکیالت

 

  7931 مهر 5 - رانمازند نجات انجمن

 انجمن خوب دوست به سری گرفتیم تصمیم یک دفعه که بودیم ساری شهر در افغان عبداهلل آقای همراه به من

 می اش مغازه در که داشت عنوان گرفتم تماس رمضانی آقای با وقتی. بزنیم رمضانی مهدی آقای استان نجات

 آقای .شد خوشحال بسیار ما دیدن با او. رفتیم وی نزد رخاط همین به شد خوشحال بسیار ما حرف این از و باشد

 رجوی از همیشه دارد که باالیی بسیار روحیه آن با باشد می استان نجات انجمن فعال دوستان از رمضانی مهدی

 این به متن شما مانند هم من که داشت عنوان رمضانی آقای. کند می یاد ایران مردم تاریخ در ننگی لکه عنوان به

 چه رمضانی مریم یعنی خواهرم و شما سر بر که یابیم درمی زنم می حرف شما با وقتی اکنون و خورده وهگر

 . باشد داشته تماسی اش خانواده و برادر با نیست حاضر حتی که است آمده

 رایب دلم کنید باور ولی کنم می دنبال را رجوی فرقه اخبار نجات انجمن طریق از که داشت عنوان رمضانی آقای

 ستا کاری چه این دارد اعتقاد اسالم و مسلمانی به رجوی اگر. است شده تنگ خواهرم صدای لحظه یک شنیدن

 رحاض خواهرم که نموده پا بر مغزشویی سیستم طوری تروریست رجوی. دهد نمی ما به هم مالقات یک اجازه که

 رجوی یصالاست اوج نشانه تشکیالت در کردن تنظیم گونه این باشد داشته تماس برادرش یعنی من با شود نمی

 .است تر سست هم عنکبوت خانه از وی تشکیالت که شوم متوجه توانم می اکنون و باشد می

 از شتربی و کنیم چه ولی برویم وی نزد از نبودیم راضی اصالٌ بودند گرم خون و زبان خوش بس از رمضانی آقای

 .بزنیم سر باره دو او به که دادیم قول او به و شویم کارش مانع خواستیم نمی این
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 کامل خونسردی در قتل تا عشق و صلح از

 "مانسون فرقه" به نگاهی

 

 0212 مهر 1 - خدابنده ابراهیم

 سال در که ”گمشده نوارهای: مانسون فرقه درون“ ’Inside The Manson Cult: The Lost Tapes‘ ساعته دو مستند

 اتفاق حقایق مبنای بر بازیگران توسط ها صحنه برخی بازسازی با همراه مستند های لمفی از استفاده صورت به میالدی جاری

 وقوع به داشت آرام ظاهری که ذهن کنترل مخرب فرقه یک درون در که دارد می بر هولناکی جنایات از پرده شده، تهیه افتاده

 .است گردیده تولید خصوص این در شده تهیه های فیلم ساعت 311 حدود از استفاده با فیلم این. است پیوسته

 

 العاده فوق ابتدا که فردی مرد، سالگی 83 سن در که ”مانسون چارلز“ Charles Manson فرقه رهبر زندگی به مستند این

 و مانسون که جایی ”اسپان مزرعه“ Spahn’s Ranch درون به و پرداخته بود، کرده جلب را بسیاری اعتماد و نمود می موجه

 .رود می کردند می زندگی کامل ایزوالسیون در آن در پیروانش
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 برای بعضاً  هک آید می در نمایش به نیز گذشته ها آن از سالی و سن حاال که فرقه این سابق اعضای با هایی مصاحبه فیلم این در

 .دارند می بر بودند کرده سکوت ها آن خصوص در تاکنون که حقایق برخی از پرده سالیان از بعد بار اولین

 دریپ باید دختری هر: “که گفت می او. دانست می دختران تمامی پدر را خود و داشت زنان حقوق از دفاع ادعای شدت به مانسون 

 که اریک هر و باشند آزاد دهد اجازه زنان به که کسی بداند، را دختر نام به گوهری قدر که کسی یعنی باشد، داشته چارلز مانند

 .”ددهن انجام بخواهند

 هاییر اسم به و کرد می استفاده سوء زنان و دختران تمامی از مانسون چگونه که شود می داده نشان خوبی به فیلم این در اما 

 و اه شکنجه و ها قتل و جنایات ترین مخوف به دست طلب صلح و خواه آزادی ظاهرا رهبر این چگونه و نمود می استثمار را آنان

 .بود زده تجاوزها
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 چگونه هک انگیزد برمی را همگان تعجب که شود می داده نشان هواداران دلیل بی اعتماد و کورکورانه اطاعت فیلم این در ینهمچن

 مکانیزمی هچ که اند نفهمیده هنوز سالیان از بعد برخی. اند گشته تبدیل روبات به و داده دست از را منطقی تفکر قدرت افراد این

 .است کرده عمل آنان روی بر

 جمع یاکالیفرن جنوب در کمون یک در را تجربه بی البته و صادق و گرا آرمان جوانان از گروه یک مانسون چارلز قبل سال پنجاه 

 می جذب خود به را ناآگاه افراد و گفت می سخن عشق و صلح از صرفاً که بود کالم نفوذ دارای دان موسیقی یک مانسون. کرد

 لطیف هنر آن با آرام فرد این که کرد نمی تصور کس هیچ. کرد می وارد خود خصوصی حلقه ندرو به را مستعد افراد و نمود

 .باشد آمریکا تاریخ های انسان ترین جانی از یکی داشت که موسیقی

 Fox با شبکه این) فوکس Fox تلویزیونی شبکه از مانسون، مرگ از بعد ماه 31 یعنی ،2138 سپتامبر 37 روز در مستند این 

News “خصوص رد تحقیق دنبال به که خبرنگارانی جمله از مخالفان و منتقدان قتل. گردید پخش( است متفاوت ”نیوز فوکس 

 .است گردیده ثبت مانسون پرونده در بودند فرقه این

 فیلم و شتدرگذ مشکوکی طرز به بالفاصله که یافت را فرقه درون از برداری فیلم اجازه ویژه طور به جوان فیلمساز یک مشخصاً 

 در و گردیده یافت 2136 سال در یعنی بعد سال 41 گمشده نوارهای این. ماند جا به وی از بسیاری های مصاحبه و ها عکس و ها

 .شد گرفته کار به فعلی مستند

 او اصلی نام. مرد ”کوکوران“ Corcoran ایالتی زندان در 2137 نوامبر 35 در و شد متولد 3534 نوامبر 32 در مانسون چارلز 

Charles Milles Maddox “آمریکا جنایتکار ترین مخوف و ای فرقه رهبر یک عنوان به او. بود ”مادوکس میلز چارلز 

 .آورد هم گرد ”مانسون خانه“ عنوان با مکانی در را افرادی و کرد ریزی پایه را ”مانسون خانواده“ فرقه او. شود می شناخته
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 نفر 7 قتل به توطئه و قتل اتهام به او 3573 سال در. شدند مرتکب را مکان 4 در قتل 5 انسونم هواداران 3565 اوت و ژوئیه در 

 محکوم مه دیگر نفر دو قتل به بعداً او. بودند شده کشته وی دستور به که بودند فرقه خود اعضای از آنان همگی که شد محکوم

 .شد

 و شناخت نمی را خود پدر او. است داده تغییر را خود نام که بوده کیفری قسواب دارای و سابقه با جنایتکار وی که شد معلوم بعداً 

 به ودب کرده جلب را بسیاری اعتماد چگونه او که این. نمود می تجربه را زندان نوجوانی از هم چارلز که بود زندان در اغلب مادرش

 قتل، جاوز،ت فریب، سمبل اکنون او. است بحث مورد زهنو کردند می اجرا را قتل، به ارتکاب حتی او، فرامین بسته چشم که طوری

 .شود می شناخته آمریکا در جنایت و جرم انواع و شکنجه

 اعدام تمجازا با کالیفرنیا در زمان آن های مخالف دلیل به تخفیف درجه یک با بعداً  او حکم اما شد محکوم اعدام به ابتدا مانسون

 .یافت تقلیل ابد حبس به گردید منجر 3572 سال در التای آن در مجازات نوع این برداشتن به که

 

 در را اش فرقه و رجوی مسعود بالفاصله دارند رجوی ذهن کنترل مخرب فرقه با ای تجربه که کسانی برای فیلم این تماشای

 کی از را آنان و ایدنم جلب را فداکار و صادق جوانان ای عده اعتماد توانست زمان شیاد این چگونه راستی. کند می تداعی ذهن

 نماید؟ دلب آمریکایی طلبان جنگ و ایرانی و ایران دشمنان برای مزدورانی به طلب استقالل و امپریالیست ضد پرشور جوانان عده
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 کرمانشاه نجات انجمن دفتر در افضلی خانواده گرم حضور

 

 0212 مهر 8 - نشاهکرما نجات انجمن

 :گوید می بود آمده کرمانشاه استان انجمن اعضای دیدار به که افضلی مسعود برادر افضلی اردشیر آقای

 ربوده مرصاد عملیات در سر فصل مجاهدین فرقه توسط داشت سن سال هیجده – 3367 در سال در حالی که مسعود برادرم" 

 . برد می سر به مجاهدین سازمان در اسارت کماکان برادرم گذرد، می تاریخ آن از است سال 31 که و اکنون شده

 اوندیخویش و برادری واقعی، رابطه ما با توانست نمی و بود شده مغزی شستشوی اما دیدیم اشرف اسارتگاهدر  را برادرمان ما

 می بودیم اش خانواده که ما با وی اساتاحس ابراز از مانع نفرات آن در واقع. شد می و هدایت نفر کنترل چند توسط او کند. برقرار

 .گرفتند می تصمیم او جای به و  زدند می حرف وی جای و به شدند

 چنین اصالً  تشکیالتش و رجوی و هستیم حق اهل ما. نداریم سنخیتی دینی و ایدئولوژیکی لحاظ از رجوی فرقه با اساساً  ما

 به رتظاه و در حال کرده متقاعد را خود صوری صورت به هم شاید و تکلیفبال وسط این در هم ما برادر و ندارند قبول را اعتقادی

 . است شده رجوی ایدئولوژی و فکر اجباری قبول
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 ساساح بی خانواده اعضای مابقی و بودم او برادر که من برای اما ریزد می اشک و مریم مسعود پوشالی رسم و اسم برای ما برادر 

 ما هک کوتاهی فرصت در او و دوستان داشت دوام کوتاه زمان بندی یک فقط صوری احساسات رازو اب رابطه تنظیم این اما. است

 شا خانواده با هر فرد مالقات برای که داشتند می و اظهار دادند می خبر ما به سناریو این بودن از نمایشی کردند می همراهی را

 سوبمح بریده بشود خانوادگی وعواطف گری عادی دستگاه وارد گرو ا ندهد بای که کنند می آماده را و فرد کنند می توجیهاتی

 . شود می

 اییه کشته تمامی برای اصالً  و نیستند خود قائل در اسارت موجود افراد برای سازمان، ارزشی باالی رده و سران رجوی در واقع 

و  یزندگ فکر به فرقه سران. قائل نمی باشند شیارز کرده اند نفله را آن ها و داده هدر به را آن ها خون سالیان در عراق طی که

 . بس و خواهند می آن ها از کشی بهره برای صرفأ را افراد این اسارت و ادامه هستند خود عیاشی

 تصمیمی به بیشتر نه و دقیقه یک آیا سال 31 این طول در کند سؤال خود از خواهم می او از افضلی مسعود برادر عنوان به من 

 مثبت قدمی خود شخص و حتی و مملکت و ملت خلق نفع به سوزن سر یک فرقه و سازمان در این آیا که کرده کرف گرفته که

  داریم.ن انتظار او از سؤال یک این از بیشتر ما چیزی. و بس دهد جواب خود درون به تفکر لحظه یک این از بعد! خیر؟ یا برداشته

 .نشست نخواهد پای از رجوی جهنمی فرقه از برادرش رهایی تا که داشت اظهار دیدار این در پایان افضلی آقای 
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  7931 مهر 3 -سایت هابیلیان   – نژاد( هاشمی شهید نژاد )دختر هاشمی منیره سیده

 انسان یک عمر تمام تواند می نیست، کم  گذرد، می سال سی و هفت ،61 سال ماه مهر هفتم در پدر، ترور از... 57 مهر هفتم

 .باشد

 و شودمی  تنگ نفسم کنم،می  بغض. گذارد می تأثیر جانم، و روح عمق بر آن تلخی دوباره شنوم،می  را ترور کلمه که بار هر

 دیدم را درپ و برداشتم بالشت از سر که پیش، سال 37 مهر هفتم صبح6 ساعت از تصویری. آیدمی  سراغم به دلهره و اضطراب

 سر با و دز لبخندی افتاد، من به چشمش. پوشیدمی  لباس آهسته نشوند، بیدار بقیه این که برای و رود می درس کالس به که

 داص را من و کرده پچ پچ معلم و ناظم و زدند را کالس در که بودند نزده را اول زنگ هنوز رفتم، مدرسه به. بخواب که کرد اشاره

 . زدند

 پر مانچش مقابل در و.« دنبالت اندآمده  بردار، را وسایلت: »گفت داشت، آن حفظ در سعی که لبخندی و مضطرب چشمان اب معلم

. ومر می پیش اما سرم در. دهم ادامه را ماجرا بقیه توانمنمی هم اآلن حتی کرد؛ پنهان را نگاهش و انداخت زیر به سر من سؤال از

 سال سالیان تا ترور همراه که است عواقبی همه، ها این .شوممی رها روز آن از زمانی چه بگویم ی توانمنم واقعاً  نمی دانم، کجا؟ تا

 .کند می پیدا ادامه
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. کرد وجیهت تواننمی  منطقی هیچ با را ترور فاجعه. است نشده پذیرفته ترور برای آئینی و فرهنگ هیچ در استداللی هیچ هنوز

 فرزندان این مادران که است علت همین به شاید. دهد توضیح را آن تواندنمی  کالمی هیچ و نیست رفتنیپذی آن برای دلیلی هیچ

 .شوندمی  درمانده حد این تا خود، هایگوشه  جگر کردن آرام در

. رسد می گوش به بشری حقوق ندای آن، گوشه هر از که کنیم می زندگی متمدنی جهان در. است باری تأسف بسیار وضعیت

 زخم این هک کنندمی  درک و دانندمی  من مثل افرادی. نکنند تجربه را تلخی خاطرات چنین گناهیبی  فرزندان که نیست روزی

 .یابدنمی  التیام هرگز

 در هک تاس مدار دین نواندیشی و فرزانه خطیبی توانمند، ای نویسنده دانشمند، شخصیتی ترور یادآور مهر هفت ها، این همه با 

 فکر. اشتد جوان نسل پرسشگر ذهن به پاسخگویی در ای برجسته سهم نوگرایانه، راهبردهای و شیوا بیان رسا، قلم با خود آثار

 و شونتخ از پر فضای این در امروز. بود بوم و مرز این جوانان از جدیدی نسل تربیت نویدبخش او، نواندیش ضمیر و جستجوگر

 "است. خالی او جای فرا گرفته، را آن ینید تحجر سنگین هاله که ترور

 .باد جاوید اشخاطره  و گرامی یادش
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 منافقین توسط تهران خمینی امام میدان در بمب انفجار

      

 0212مهر  1 –ایرنا   از نقل به هابیلیان سایت

 گروهک تروریستی، اقدامی در ،3363مهر5

 ینیخم امام میدان در را قوی بسیار بمب منافقین

. کردند منفجر تهران خسرو ناصر خیابان ابتدای

 مغازه و ساختمان چندین انفجار، این اثر بر

 نفر 811 حدود و شهید تن 61 از بیش تخریب،

 .شدند مجروح

 

 :است شرح بدین واقعه این از زمان آن هایروزنامه  گزارش

 خیابان ابتدای در زیبا پارک پنج طبقه مسافرخانه کنار در که تهران خمینی امام میدان محل در قوی بمب یک دقیقه 21:45 ساعت

 .گردید منفجر بود، شده گذاشته کار مخابرات تعاونی شرکت مقابل و خسرو ناصر

 در و تهران طنقا ترین فقیرنشین از یکی نزدیکی در و است داشته وزن کیلو پنجاه و یک صد حدود که بمب این انفجار اثر بر 

 جدی خسارات اطراف های ساختمان و ها اتومبیل به و شدند مجروح و شهید تن ها ده بود شده گذاشته کار کامیون یک داخل

 شهادت به تن 83 از بیش حادثه این در. شوند می مشاهده ساله پنج تا یک کودک چندین مجروحین و شهدا میان در. شد وارد

 .اند شده مجروح مردم از تن 811 از بیش و رسیده
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 رجوی مریم گلوی در خاری آلبانی در ها شده جدا

 

 0212 مهر 01 - اراک نجات  انجمن

 این خواهیم می گفتگوها سایر مثل . گیریم می را شما وقت که ببخشید بصری؛ فؤاد آقای خدمت سالم با

 . باشد مفید و خالصه نیز گفتگو

 کنم. می استقبال شما کار از من کنم می خواهش 

 در اه شده جدا …زده انسانی ضد کار به دست رجوی فرقه که رسیده شما به هم خبر احتماالً بصری آقای

 جدا که داده هتل مالک به هنگفتی پول و کرده صحبت هتل مالک با رجوی فرقه. بودند مستقر آلبانی در هتلی

 دارید؟ رابطه این در حرفی شما. کند بیرون هتل از را ها شده

 رفتهگ قرار بدی موقعیت در و. ندارند خوبی وضعیت هتل از آن ها راندن بیرون از بعد آلبانی در ها شده جدا که دارم را شخبر. بله 

 . اند

 زده؟ غیرانسانی کار چنین به دست چرا رجوی فرقه بصری آقای 

 گذاشته را خودش اسم کند نمی تحمل را منتقدی هیچ رجوی فرقه! داشت سؤال جای کرد نمی را کار این اگر رجوی فرقه 

 فرقه واقعاً. برد نبی از را آن و زد آن ریشه به تیشه با بایستی بریزد به هم آن سیستم شده جدا تا چند از که آلترناتیوی! آلترناتیو

 از را ها شده جدا که دهد می هتل مالک به هنگفتی پول کند می صحبت آلبانی در هتل مالک با است حقیر و پست چقدر رجوی

 هک ای شده جدا دارد؟ حیا و شرم رجوی فرقه آیا کند قطع را ها شده جدا حقوق که دهد می پول کمیساریا به کند بیرون هتل
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 فرقه از شدن جدا! نکرده که گناهی نکرده که قتل برود، خود زندگی به دنبال خواهد می مقطعی یک در بوده فرقه با سال چندین

 یم را رجوی مریم شرمی بی. کند زندگی آلبانی در راحت ای شده جدا نگذارید جویستر مریم شخص دستور. است جرم رجوی

 داریم ودور اشرف پادگان به کرد می ابالغ همه به شرمی بی با و علناً  کرد می اجرا شوهرش عراق در زمانی یک را کار همین بینید

 . نداریم خروج ولی

 چیست؟ کار این از آلبانی در رجوی مریم یا رجوی فرقه اصلی هدف 

 از رت مهم و گردند باز آن ها تشکیالت به مجدداً شاید که کند اعمال فشار آلبانی در ها شده جدا روی خواهد ترفندها می این با 

 تا سپ دارد ترس آن علیه افشاگری کوچکترین از که کرده جنایت آن قدر رجوی فرقه. نزنند افشاگری به دست ها شده جدا همه

 . اردد ادامه ها شده جدا با رابطه در رجوی مریم ترفندهای زنند می فرقه علیه افشاگری به دست آلبانی در ها شده اجد که زمانی

 جدا هک کند کاری خواهد می برد می به کار ترفندها و حیله هایی که با رجوی مریم کردید اشاره فوق جواب در شما بصری آقای

 شود؟ می موفق رجوی مریم آیا گردند باز فرقه تشکیالت به ها شده

 فرقه تشکیالت به ای شده جدا ندارد امکان. زند می ترفند و فریب به دست که خورده بزرگی شکست رابطه این در رجوی مریم 

 جویر کالهی چه سال چندین که شود می متوجه و شود باز آزاد دنیای به ذهنش و چشم سال چندین از بعد که کسی گردد، باز

 به دبیاور آن به فرقه که هم فشاری هر گردد، باز فرقه به مجدداً شود می حاضر چگونه اند گذاشته او سر بر رجوی دسته دار و و

 . برگردد فرقه به شود نمی حاضر عنوان هیچ

 راه ادیزی تبلیغات ایران در شورشی های کانون با رابطه در رجوی فرقه کردم؛ شما از را سؤال این قبالً  کنم فکر بصری آقای 

 دارد؟ وجود آلبانی در آزادی ارتش واقعاً  آلبانی، در آزادی ارتش طور همین و انداخته

 در را خود کادرهای از نفر چند! شورشی های کانون کدام … ایران در شورشی های کانون است دار خنده و مضحک واقعاً  -ج 

 تلویزیون در و گیرند می دست در را رجوی مسعود و مریم های عکس 3 اشرف کنار های تپه در روند می و کنند می انتخاب آلبانی

 وجود یرانا در شورشی کانون که صورتی در هستند فعالیت حال در ایران در شورشی های کانون گویند می و کنند می پخش خود

 ه اصطالحب ارتش با رابطه رد اما و! باشد؟ داشته شورشی کانون تواند می ندارد جایگاهی و پایگاه هیچ ایران در که ای فرقه. ندارد

 ارتشی ما کنید باور. است سال61  بیش از اکثراً رجوی فرقه در اسیران سن اآلن که هستید جریان در حتماً شما آلبانی در آزادی

 می را شخود فُرم لباس ارتش وانگهی. سالمندان ارتش گفت بایستی واقع در بودیم ندیده باشد سال 61بیش از  آن سن نفرات که

 ...سالح نه و دارد فُرم لباس نه که است ارتشی چه این پس خواهد، می را خودش خاص سالح خواهد،

 دهید؟ توضیح ما برای 3 اشرف همان یا آلبانی در را فرقه وضعیت خالصه به طور توانید می بصری آقای 

 و پوچ های نشست در شرکت یا و..  کن رپُ چاله بکن چاله! هستند کاری چه مشغول 3 اشرف در اسیران اآلن کنید می فکر شما 

 را نیرو ریزش بکنند کاری هر سرانش و رجوی. دارد ادامه 3 اشرف در نیرو ریزش تدریج به دارم را خبرش. سیاسی محتوای بی

 ای نندهک قانع جواب چون کنند چه کار دانند نمی هم خودشان. خورده اند بست بن به سرانش و رجوی. کنند متوقف توانند نمی

 رقهف که می فهمد رسد می ای نقطه به رجوی فرقه در فرد. است سرانش و رجوی آخر ایستگاه آلبانی. بدهند اسیران به ندارند
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 و ندک می را کار همین و کند زندگی آزاد را خود عمر بقی ما بایستی و ندارد جواب فرقه در ماندن و است رسیده خط ته به رجوی

 . شود می جدا و شود اجد فرقه از گیرد می تصمیم

 بیان کنید؟ دارید ای گفته نا چنانچه حرف

ب جنایت ها و خیانت ها بسیاری را مرتک شوهرش و رجوی مریم. نگفتیم زیاد و گفتیم کم کنیم افشا را رجوی فرقه سال ها اگر ما

 رانرهب مخرب، ایست فرقه رجوی فرقه ریزم. می به هم خوانم می را آلبانی در ها شده جدا افشاگری و مقاالت من شده اند. وقتی

 که یدد خواهیم نزدیک آینده در. دانند می اسیران مالک را خودشان و خانواده و بستگان ندارند اعضای دربند کنند می فکر فرقه

 سپرد. خواهند تاریخ دان زباله به را سرانشان و مسعود و چگونه مریم کشیده و چشم انتظار، رنج های خانواده

 .گذاشتید ما اختیار در را وقتتان که تشکر می کنم. ممنون شما از بصری آقای 

 . باشید موفق کنم می تشکر شما از هم من 
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 کرد خواهم آزاد را برادرم است خوانده کور تروریست رجوی

 

 0212 مهر 01 - مازندران نجات انجمن

 لیرضاع برادرش دیدار به آلبانی در رجوی تشکیالت اسیر خزایی رضا محمد مادر خزایی خانم بیماری از شدن خبردار از بعد

  شویم. خبر با مادرش وضعیت از هم و داشته وی با دیداری هم تا رفتیم خزایی

 صحبت داشت اشرف به رفتن از که خاطراتی از مقداری و برد کارش محل به را ما بود شده خوشحال ما دیدن از که خزایی آقای

 اشتد عنوان ادامه در خزایی آقای. شدند می برادرش با وی مالقات و دیدار مانع چگونه رجوی کار جنایت مسئولین این که و نمود

. اشمب داشته مالقاتی رضا محمد برادرم با شود می چگونه دانم نمی ولی کنم می دنبال را نجات انجمن مسائل و اخبار تمام که

 وضیحت خزایی آقای به وقتی ندهد؟ را پیرش مادر با تماس یک اجازه خودش به حتی که زندب را برادرم مخ توانسته رجوی چگونه

 رجوی وییش مغز منجالب در بس از. است شده گرفته آن ها از کردن فکر قدرت و است ابزار بیشتر فرقه مناسبات در فرد که دادیم

 . ستا رجوی پوسیده تشکیالت همان عالم تمام کنند می فکر که رفتند فرو

 می چگونه که دنمو می سؤال و بوده خبر دنبال به داشتیم که هایی تماس در البته بود برادرش وضعیت پیگیر بسیار خزایی آقای 

 که زمان هر و جا هر تا برادر یک عنوان به من داشت عنوان ادامه در خزایی آقای. دهد انجام برادرش با دیدار برای اقدامی شود

 ما رادها در خللی تواند نمی او که بداند تروریست رجوی را مسأله این و نمود خواهم اقدام رجوی چنگال از درمبرا رهایی برای باشد

 از دست عنوان هیچ به دارند می اظهار شان همه ولی دارم نزدیک ارتباط زیادی های خانواده با من داشت اظهار وی. کند وارد

 .کشید اهندنخو عزیزانشان رهایی برای مقاومت و پایداری

 را پیام نای برادرش رهایی برای وی باالی روحیه چون بود انگیزاننده نیز ما برای کرد می صحبت خزایی آقای وقتی دیدار این در 

 . تاس شکست به محکوم نهایت در و دارد بر جلو به گامی تواند نمی هرگز خانوادها این با کار جنایت رجوی که داشت همراه به
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 دهمقسمت  –ب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط" از "کتا یفراز

 یلیاسماع دیحجت س دیس نوشته

 

 

 

 

 

 

 

  تهرانانجمن نجات 

 :شناخت یخوبه شود بی آورده م که ذیالً  یتوان با خصوصیاتی فرقه را م یاعضا

  .آن  جانش را بدهد یمنافع تشکیالت فرقه و رهبری یپذیرد و حاضر است در راستا یفرقه را م ییار ایدئولوژع تمام – 3

داشته باشد با خود  یهم ابهام یدهد و اگر جایی و تشکیالت م یکند و همیشه حق را به رهبر یاعتراض نم یهرگز به چیز -2

 است. یکنم. چرا که فکر کردن و درست فهمیدن در حیطه رهبری من اشتباه م و یا حتماً مفهم یمن نم گوید حتماً ی م

 یندارد و هرچه هست در ظرف تشکیالت فرقه است که او هویت پیدا م یفرقه و تشکیالت هیچ توان کند بدونمی  فکر او – 3

 کند.

 الت بدهد.را نوشته و به تشکی بدترین تناقض هم باشد باید آن یهم به ذهنش زد حت یکند و اگر تناقض یحمل نم تناقضی – 4

 یکند حتی ال و جواب اجرا مؤرا بدون س ه تشکیالت بخواهد او آنک یموریتأیار در اختیار تشکیالت است و هر مع تمام او – 5

 یبا رهبر یو یخانواده اش باشد. چرا که او یاد گرفته است که رابطه ایدئولوژیک یاز اعضا یموریت کشتن پدر و یا یکأاگر این م

 است. یو یا یک رابطه دوست یو یا نسب یباالتر از هر رابطه سبب

 هم در مقابل کارشان ندارند و تازه باید در یکنند و هیچ توقعی ها از صبح تا شب کار م هستند آن یپُرکارفرقه افراد  اعضای – 6

 ها اشکال داشتند بدهند. از کارها را که درانجام آن ینشست ها هم حساب آن بخش

 فرقه است. یآن اعضا شکست ها از یاست و تمام یها از آن رهبر یو تشکیالت است تمام پیروز ییشه حق با رهبرهم – 7

ال بردن ؤالی نمی پرسد که باعث زیر عالمت سؤعضو واقعی فرقه از کسی شکایت نمی کند. مطیع و فرمانبردار است . س  - 8

 تشکیالت و یا خط و خطوط رهبری باشد.

 

 "خداوند اشرف"برگرفته از کتاب 

 126الی  120 – 161و  160: یصفحه ها

 انیاز عاطفه نادعل میتنظ
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راساس اعمالش ب یامداشته و تم یپست و  حیوان یداند که قبل از پیوستن به سازمان و تشکیالت مجاهدین،  زندگمی  او – 5

 غرایض بوده و کسی او را هدایت نمی کرد و حال به تشکیالتی وارد شده و راه درست زندگی را یافته است.

شود هرچند هم اعضای فرقه در  یک اصل خدشه ناپذیر در تشکیالت فرقه محسوب می فرقه دستورات از مطلق اطاعت – 31

 ند ولی باید آن دستور به نحو احسن اجرا شود. مقابل انجام دستوری ابهاماتی هم داشته باش

 چگونه افراد فرقه را ترک می کنند و چه عواملی در ترک گروه توسط اعضای فرقه تأثیر گذارند؟

و از بین رفتن دیوار قطور رعب و وحشت و اصلی ترین عامل و حامی رجوی در به بند کشیدن اعضای  3383سقوط صدام در سال 

ی چیزها در قرارگاه اشرف تحت الشعاع این تغییرات قرار گیرد شورش در سیستم پذیرش و به دست گرفتن آن فرقه، باعث شد خیل

م متالشی باعث شد این سیست –که نهایتاً به دخالت نیروهای آمریکایی انجامید  –توسط نیروهای پذیرشی و به آتش کشیدن آن 

وی رهایی یافته و به کمپ امریکاییان در قرارگاه اشرف موسوم به شده و کلیه ی نیروهای آن از چنگ تشکیالت فرقه ای رج

 منتقل شوند. "تیف"

این نیروها که در دستگاه فریب و قاچاق انسان پایشان به قرارگاه اشرف کشیده شده بود، اصلی ترین گواه و شاهدی هستند که 

یچ راه فراری نداشته باشد، توانسته بود نیروها را نشان می دهد تشکیالت مجاهدین تنها در سایه ی زور و ایجاد محیطی که ه

تحت انقیاد و روند بازسازی فکری خود قرا دهد و همین که کوچک ترین روزنه ای به دنیای بیرون باز شد، همه ی آن ها گروه را 

 ترک کردند.

وابق تشکیالتی ت هم که با سشکستن حصارهای تشکیالتی و فیزیکی که ناشی از سقوط صدام بود، بر روی سایر اعضای تشکیال

 طوالنی در فرقه بودند، تأثیرات خاص خودش را گذاشته بود.

سقوط صدام و حضور نیروهای آمریکایی در قرارگاه اشرف باعث شد طلسم اختناق در آنجا شکسته شود و این یک نمونه ی تاریخی 

 خور توجه است.جهت استفاده از زور در بازسازی فکری اعضای فرقه محسوب می شود که در

شرایط فوق الذکر باعث شد خیلی از چیزها در تشکیالت عوض شود. به تدریج فضا برای اعتراضات علنی باز می شد و اعضای 

فرقه راحت تر می توانستند حرف ها و انتقادات خودشان را به مسئولین تشکیالت فرقه و حتی خط و خطوط آن که زمانی حرف 

رخ محسوب می شد، بر زبان بیاورند. در چنین فضایی حتی می شد خود رجوی را هم زیر سؤال برد. زدن در این زمینه ها مرز س

در حالی که یک هزارم این اعتراضات اگر در وضعیت قبل از سقوط صدام به تشکیالت فرقه صورت می گرفت، افراد معترض با 

 شدیدترین نوع شکنجه های روحی و روانی مواجه می شدند.

ای ایدئولوژیک و اجرا و عملیات جاری آن برندگی سابق را نداشت و موارد زیادی دیده می شد که افراد گزارش دیگر نشست ه

عملیات جاری نمی نوشتند و حتی حاضر به خواندن گزارش در نشست نبودند. در خیلی از بحث های ایدئولوژیک شرکت نمی 

ی تغییرات ایجاد شده در وضعیت عراق به وجود آمده بود، اعضای فرقه کردند و به تدریج و با استشمام نسیم آزادی که در سایه 

با جرأت بیشتری خواسته های خود را مطرح کرده و توانستند با خواسته های تشکیالت مخالفت کنند. به نحوی که در مدت کمتر 
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ناهنده شدند، که البته خیلی از این نفر از اعضای فرقه از تشکیالت جدا شده و به نیروهای آمریکایی پ 511از یک سال بیش از 

 افراد کسانی بودند که با فرار خود را به تیف رسانده بودند. 

شرایط به وجود  آمده در قرارگاه اشرف بی شباهت به شرایط به وجود آمده در کشور آلمان شرقی سابق نبود که با فرو ریختن 

 مردم به کشور آلمان غربی پناهنده شدند. اتحاد جماهیر شوروی سابق، دیوار برلین نیز فرو ریخته و

البته در این میان کسان زیادی هم بودند که علی رغم وضعیت به وجود آمده در تشکیالت ماندند؛ حتی آن هایی که روزی روزگاری 

 در بدترین شرایط تحت انواع شکنجه های روحی و روانی قرار گرفته بودند.

مأمور  نقش"و  "طعمه شدن"، "بریدگی از مبارزه"که مشکل آن ها چیزی که رجوی آن را  شاید این افراد می خواستند ثابت کنند

را بازی کردن می خواند نیست و شاید هم ترس از گذشته و نداشتن پاسخ برای کسانی که روزی با آن ها زندگی  "وزارت اطالعات

 د، دالیلی برای خارج نشدن آن ها از تشکیالت باشد.می کردند و این که چگونه سال های عمرشان را برای هیچ بر باد داده ان

 "یداشتن مشکالت جنس"و  "نفوذی" "بریدگی"خیلی از این افرادی که تشکیالت فرقه و در رأس آن خودِ رجوی به آن ها مارک 

 جریان حمله ی آمریکا بهو ... می زد و آن ها را به این دلیل که مبارزه را نمی کشند، تحت شدیدترین برخوردها قرار می داد تا در 

که بهترین شرایط را برای فرار نیروهای مخالف  –عراق دیدیم که در وضعیت پراکندگی نیروها در مناطق بی آب و علف عراق 

 حتی یک نفرشان هم فرار نکردند و این خود بهترین دلیل برای پوچی ادعاهای رجوی بود. –فراهم می کرد 

التی و نداشتن تسلط سابق بر روی اعضای فرقه، از یک سو و سرازیر شدن خانواده های بنابراین، ضعیف شدن کنترل تشکی

مجاهدین به قرارگاه اشرف جهت دیدار فرزندانشان از سوی دیگر باعث می شد آن بارقه و جرقه ی جدایی و ترک فرقه در اذهان 

 ط فرقه با تمامی شروطی که برای آن تعریف شد، میخیلی از اعضای فرقه زده شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تنها محی

تواند هویت فرقه ای را تولید و حفظ کند و الجرم دیر یا زود و بسته به وضعیت اعضای فرقه آن شخصیت کاذب ساخته شده در 

 تشکیالت فرقه، از بین خواهد رفت و اعضا بار دیگر می توانند به همان هویت واقعی خود برگردند...

ت عاملی بود که حس دوست داشتن، امید به زندگی را در وجود خیلی از اعضای فرقه به غلیان درآورد. چیزی که این تحوال

جنگ عاطفه "تشکیالت فرقه، به شدت از آن وحشت داشت. رجوی حضور خانواده ها را در قرارگاه اشرف فتنه ی جدید رژیم و 

 ه است.نامید که توسط رژیم ایران به مجاهدین تحمیل شد "ها

تشکیالت مجاهدین برای مقابله با نفوذ این نسیم به روح و جان مجاهدین، چه نشست هایی که نگذاشت و چه لجن پراکنی هایی 

 که در حق خانواده های مجاهدین نکردند.

م همه حضور خانواده ها در قرارگاه اشرف که به نوبه ی خود یک شوک شدید به تشکیالت فرقه ای مجاهدین بود و علی رغ 

 سخت گیری ها و بهانه تراشی ها، تشکیالت مجبور به پذیرش اولیه ی آن ها در قرارگاه اشرف شد.

تشکیالت برای حفظ ظاهر خود و نشان دادن به اصطالح حسن نیت خود هم تالش می کرد از حضور خانواده ها در قرارگاه اشرف 

حت کنترل گرفته و در یک چارچوب مشخصی به آن ها اجازه ی استقبال کند و هم می خواست هر چه بیشتر اعضای فرقه را ت

 دیدار با خانواده هایشان را بدهد.
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در همین راستا، سازمان مجبور شد بخشی از محل سابق اسکان خانواده های مجاهدین را با فریب کاری تمام تبدیل به محل 

نامید و به صورت حساب  "هتل آزادی"، بکند و اسم آن را هم استقرار خانواده هایی که از ایران برای دیدار عزیزانشان می آمدند

 شده و محدود که کنترل از دستش درنرود، به اعضای فرقه اجازه داد که با خانواده هایشان مالقات کنند...

قه را هم رمسئولین تشکیالت تالش می کردند با سوءاستفاده از رابطه ی خانوادگیِ عضو فرقه با خانواده اش، خانواده ی عضو ف

در راستای مطامع و اهداف شوم فرقه در ایران به کار گیرند و انبوهی کار تبلیغی و به عبارتی مغزشویی روی خانواده ی عضو فرقه 

شروع می شد که مثالً آن ها در ایران به نفع  تشکیالت مجاهدین دست به جاسوسی زده و یا کارهایی که خواسته ی تشکیالت 

 رخی از اعضای خانواده های عضو فرقه نیز به این دام می افتادند.است انجام دهند و ب

البته شیادی تشکیالت هیچ حد و مرزی نداشت. تشکیالت از دیدار خانواده ها با عضو فرقه فیلمبرداری هم می کردند و اگر خانواده 

ر رژیم لویحاً تهدید به این می کردند که اگای قبول نمی کرد که به هنگام بازگشت به ایران برای تشکیالت کاری کند، آن ها را ت

فیلم دیدار شما با فرزندتان را در قرارگاه اشرف ببیند، چه کار می کند و بدین ترتیب آنان را مجبور به همکاری با خودشان می 

 کردند.

وند د استفاده کند، ولی رتشکیالت سعی می کرد بر شرایط به وجود آمده غلبه نماید و از حضور خانواده های مجاهدین به نفع خو

شرایط هرگز در مسیر خواست تشکیالت پیش نرفت و طولی نکشید که تشکیالت با دست خود از حضور خانواده ها جلوگیری کرد 

 و جایی را که هتل آزادی می نامید برچید.

ملین وزارت اطالعات معرفی در درون تشکیالت، سازمان هر روز و هر ساعت به مغزشویی اعضا می پرداخت و خانواده ها را عا

کرد و از اعضای فرقه می خواست که به خانواده هایشان در نشست ها فحاشی کرده و آن ها را طرد و از مالقات با آنان خودداری 

 ی کنند که تحت تأثیر القائات فرقه خیلی ها هم این کار را می کردند و البته خیلی ها هم با سکوت مخالفت خود را با این خواسته

 تشکیالت نشان می دادند.

تشکیالت فرقه از تأثیرات خانواده ها روی اعضای فرقه به شدت هراسان بود. هر عضوی که به مالقات خانواده اش می رفت، 

وقتی به یگان خود برمی گشت دیگر آن فرد قبلی نبود. این افراد واکنش های مختلفی از خود بروز می دادند. برخی ها خیل 

و از برخوردهایشان با خانواده شان برای بقیه تعریف می کردند و این که کسانی را در این مالقات دیدند که به  خوشحال بوده

هنگام خروج از ایران هرگز وجود نداشتند و یک شور و هیجان خاصی داشتند. برخی ها هم که سابقه طوالنی حضور در تشکیالت 

تباه شده شان در تشکیالت فرقه فکر می کردند که هرگز قابل بازگشت نبود. ولی در را داشتند توی خودشان بودند و حتماً به عمر 

یک چیز مشخص بود و آن این که تمامی  –چه مثبت و چه منفی  –هر صورت هر حسی که در آن لحظه در فرد ایجاد می شد 

شخصیت کاذب ساخته شده در فرقه ترک  این ها انگیزه ی افراد را برای خروج از تشکیالت فرقه فراهم کرده و باعث می شد آن

 برداشته و راهی برای بازگشت به خویشتن خویش باز نماید.
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 کرد نخواهیم رها تمام نیمه را کار

 داد خواهیم ادامه اسیران همه آزادی تا را رفته راه

 

 0212 مهر 00 - یزد نجات انجمن

 سیرم از را فرد توانست می که بود خطری تنها این رجوی شخص اهدیدگ از و می کرد تعریف فساد النه را خانواده همیشه رجوی

 متوجه تیدرس به را این دارد و داشته ایران مردم به نسبت که خصومتی تمام با رجوی. ببراند مبارزه از اصطالح به و کند دور مبارزه

 .گرفت می لیبرتی و اشرف مقابل عراق، در را عزیزانشان و فرزندان با ها خانواده مالقات جلوی دلیل همین به و شده

 را فرس مشقت پر و دشوار راه خویش عزیزان با دیدار شوق به فراوان، های سختی تحمل با که کهنسالی و پیر مادران و پدران 

 شاید. زدند فریادها لیبرتی و اشرف مقابل در مناسب چندان نه هوای آن در تابستان گرم روزهای و ها شب کرده، هموار برخود

 انارمغ به فرقه سران برای را به دری در و کند جا از را اشرف بنیان اما نداشت پی در عزیزان با دیداری سختی، همه این تحمل

 .نخورد تکان جای از او بجنبد کوه اگر قرار بود که اشرفی داد، برباد را اشرف هیمنه آورد،

 از عدب جداشدگان تعداد است کرده باز سر حاال که همانگونه کند می سر باز زود یا دیر تناقضات این می داند خوب رجوی فرقه 

 .مدعاست براین دلیلی آلبانی به انتقال

 دیروز. شدند آن سران و فرقه کابوس که هستند جداشدگان و فرقه اسیران این است، حاکم آلبانی در که متفاوتی شرایط در اینک 

 و رفت. هکرد تنگ فرقه سران بر را عرصه آلبانی به انتقال از بعد نفر ده ها شدنجدا امروز ولی بود فرقه اساسی معضل ها خانواده

 .دارد اوضاع وخامت از خبر آلبانی به قجر مریم پی در پی آمدهای
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این  یا و شوند ابوغریب زندان تحویل اعتراض صورت در که نیستند حسین صدام حاکمیت تحت و عراق در دیگر قربانیان حاال 

 این دتردی بدون و نتیجه در رجوی فرقه هم و دانند می قربانیان هم را این شوند سرکوب فرقه درون چماقدار اشاناوب توسط که

 .هستند رجوی فرقه کابوس شدگان، جدا و قربانیان

 رقهف مامت تاریخی و محتوم سرنوشت این البته و است شده نزدیک پایان خط به این که خیانت سال این همه از پس رجوی فرقه 

 در اپ ها خانواده ما دیگر ازطرفی و پیچید خواهد هم در اسیران خود توسط فرقه این طومار که پایید نخواهد دیری هست و بوده ها

 مقابل تدس به بلندگو دیروز اگر بود، خواهد فرقه بند از اسیران تمامی آزادی آن قطعی و نهایی ثمره و نتیجه که ایم گذارده راهی

 ینا اسیران و ها خانواده حق در فرقه جنایات افشای با دست به قلم امروز پس زدیم، می فریاد را عزیزان آزادی لیبرتی و اشرف

 که را ستمی و ظلم و شد خواهیم جداشدگان رسای فریاد و صدا امروز. کرد نخواهیم رها تمام نیمه را کار و داد خواهیم ادامه را راه

 .کرد خواهیم افشا رفته آنان بر فرقه تشکیالت و مناسبات در

 یزد در فرقه اسیران های خانواده از جمعی 

 

 

 استاد ابوالقاسم یغمایی )مسئول انجمن نجات استان یزد(
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 است شده تنگ برادرم برای دلم

 فروغی رضا محمد آقای های گفته نا

 

 0212 مهر 00 - اراک  نجات انجمن

 آقای. داشتیم هم با گفتی گپ و و کرده مراجعه نجات انجمن دفتر به رجوی فرقه در اسیر فروغی مصطفی برادر فروغی آقای

 گفت: و کرد باز مصطفی برادرش مورد در را دلش سفره فروغی

 کرد یم تحصیل بود ایران که زمانی. نداشت آشنایی هیچ رجوی فرقه با مصطفی. باشم داشته دیداری برادرم با خواهد می دلم" 

 از بود و ماست در من با بود انگلیس در که زمانی. رفت انگلیس به تحصیل ادامه برای مالی مشکالت لیک با تحصیل ادامه برای

 جواب رد هم من باشم. او کنار در مدتی و بروم انگلیس به کرد دعوت من از بودم آلمان در من بودم. خبر با انگلیس در او وضعیت

 . کنم می سفر انگلیس به حتماً  شد خلوت سرم گفتم او به

 گفتم خودم اب نداد جوابی گرفتم را مصطفی شماره داشتم تعطیلی روزی چند نداشتیم تماس هم با وقتی چند درس و کار دلیل به

 در او نزدیک دوستان از یکی با داد. نمی جواب متأسفانه گرفتم می تماس او با مستمر بود روزی چند است. درس درگیر شاید

 اتفاقی مصطفی برای گفتم او به شدم نگران من و کرد مکث مقداری داری؟ خبر از مصطفی تمگف او به گرفتم تماس انگلیس

 گفتم او به .بردند خود با و دادند فریب را او مجاهدین به نام گروهی متأسفانه آید نمی دانشگاه دیگر مصطفی گفت جواب در افتاده

 دمنبو خودم حال در روزی چند و کردم قطع را گوشی من ردندک منتقل عراق به را مصطفی کردم دنبال من گفت جواب در کجا؟

 کند. می چه کار عراق در مصطفی و هستند گروهی چه مجاهدین بود برده ماتم



 

35 
 

 

 .برد می به سر وضعیتی چه در دانم نمی ندارم، خبری و نداشته تماسی من با برادرم است سال 31

 زادیآ با فرقه این. بشر ضد طرفی از و آزادیست ضد ولی زند می آزادی از دم که ای فرقه. است ای مانده عقب فرقه رجوی فرقه

 کار جنایت رجوی فرقه. کشد می تباهی به را انسان ها عمر انسان هاست و گرفتن اسارت به آن ایدئولوژی است، مخالف انسان

 تاسار به را خانواده هزار چند فرزندان کنم یم مطالعه را انجمن نشریه. کرده ترور را ایران گناه بی مردم از نفر هزار چند است و

 .کرده داغدار را آن ها های خانواده و گرفته خود

 ادرانم از خیلی کنم می دنبال سایت از را خبرها من که آنجایی تا …از مادران خیلی و کرد فوت برادرم دیدن حسرت در من مادر 

 شمناند با هم اآلن کردند خیانت ایران ملت به سرانش و رجوی! ت؟نیس جنایت این. کردند فوت فرزندانشان حسرت در پدران و

 ".شوند آزاد اسیران تمام نزدیک آینده در امیدوارم . هستند ایران مردم علیه و شده اند یکی به دست ایران مردم
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 و رهایی از فرقه رجوی نوری طاهره خانم

 

 0212 مهر 01 - اراک نجات انجمن

 ایران در و اینک دهد نجات رجوی فرقه از را خودش قبل سال چند توانست و بوده رجوی فرقه در سالی چند نوری طاهره نمخا

. بود ردهنک بیرونی خاطرات و مقاله صورت به حال به تا بود کشیده فرقه در که سختی و رنج نوری طاهره خانم. دارد آزادی زندگی

 .باشیم داشته صمیمی دیدار ایشان با و مراجعه نجات انجمن دفتر به کردیم دعوت ایشان از ما

 خواستیم ایشان از و داشتیم نوری خانم با صمیمی گفتگویی. کرد مراجعه نجات انجمن دفتر به و پذیرفت را ما دعوت نوری خانم 

 افقتمو ما درخواست با ینور خانم کند. مکتوب نجات انجمن برای را روا می داشت زنان به نسبت رجوی فرقه که ستمی و ظلم

 . شود درج نجات انجمن سایت روی بر و نماید مکتوب را خود خاطرات نزدیک آینده ی در شد قرار و کرد

                                                    . کنند زندگی آزاد و دهند نجات را خود رجوی فرقه در اسیر زنان تمام که روزی امید به   
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 تروریستی های گروه با آمریکا دوگانه ردبرخو

 نیویورک در مجاهدین نشست بهانه به

 

 

 0212 مهر 01 - یزد نجات انجمن

 واقع رد نیویورک در مجاهدین نشست برگزاری و ”مجاهدین تروریستی گروه حوش و حول اخبار و ایران با آمریکا دوگانه برخورد“

 بود ردهک تأکید خویش اخیر مصاحبه در آمریکا خارجه امور سخنگوی که دارد تعجب جای. بود ایران با کارانه ریا و دوگانه برخورد

 میانحا از که بولتن جان آقای آمریکا ملی امنیت مشاور دیگر طرف از و ندارند را ایران اسالمی جمهوری نظام براندازی قصد که

 . داند می ایران آلترناتیو و رهبری برای گزینه بهترین را رجوی مریم باشد می مجاهدین سرسخت

 ریستیترو های گروه جمله از و سیاه لیست در مجاهدین گروه پیش چندی تا که است کرده کاری چنین به اقدام حالی در آمریکا 

 رنایتکاج گروهی ایران، ملت عامه از دید و آمریکایی اندیشمندان و مردم عمومی افکار در هم هنوز و بود شده شناخته آمریکا توسط

 ودخ اوج به را خیانت ساله هشت جنگ و صدام با همکاری در ایران ملت به خیانت در و نکرده فروگذار جنایتی هیچ از که است

 اند، شده رانده هم عراق خاک از و شده سالح خلع ها آمریکایی خود توسط گروه این این که علی رغم هم هنوز و است رسانده

 .دارند خویش کار دستور رد را ایران خاک داخل در خرابکاری

 روریستیت فعالیت ی دهنده نشان نیز مجاهدین تروریستی های فعالیت خصوص در متحده ایاالت دادگستری وزارت گزارش افشای 

 شورهایک خصوصاً و اروپا در مجاهدین سرکردگان تلفنی مکالمات شنود از گزارشاتی. است گذشته ی دهه یک طول در گروه این

 .دارد ترور و گذاری بمب برای سازمان این ریزی برنامه از حکایت فرانسه و آلمان
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 فرقه این سرکرده به نیز ترامپ دولت رجوی، فرقه از آن سیاستمداران و آمریکا گسترده های حمایت همه با که اینجاست جالب 

 وویدی طریق از مریم و است نکرده صادر ریکاآم خاک به وی ورود برای ویزایی و نداده را آمریکا خاک به ورود اجازه تروریستی

 .است کرده سخنرانی جلسه این در کنفرانس

 برای .کنند تأمین را خود نیازهای و ها خواسته که کرده ایجاد طرف دو هر برای فرصتی عراق در مجاهدین با هاآمریکایی  ارتباط 

 در و دامص سقوط با که بود موقعیت بهترین آمریکا به خدمت د،بو داده دست از را صدام یعنی خود حامی بزرگترین که مجاهدین،

 .شوند احیا دوباره خود، حمایتی و مالی منابع دادن دست از واقع

 این فروپاشی ی منزله به عراق از اخراج تروریستی، اقدامات به گروه این شهرت همچنین و مجاهدین ای فرقه ماهیت به توجه با 

 استسی مطلوب عنوان هیچ به موضوع این و است تروریستی و خرابکاری عملیات اجرای در ها آن یتظرف رفتن دست از و گروه

 های ظرفیت از استفاده امکان آن دنبال به و گروه این متمرکز حفظ راه تنها دیگر، عبارت به. نیست آمریکا دولت فعلی های

 این از ارآشک طور به هاآمریکایی  پس این از واقع در. بود خواهد ذیرپ امکان هاآن  تشکیالت حفظ طریق از فقط ها آن تروریستی

 .برند می پیش هاآن  طریق از را خود ی پرده پشت اهداف و کنند می مالی حمایت گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

 آلبانی در صداقی واقف میر پسرش به(  التفات)  اشرفخانی زهرا نامه

 

 0212ر مه 04 – سوئیس - وطنم انجمن                                      

 آلبانی در خلق مجاهدین اسیر صداقی میرواقف خانواده

 پیدا برای ما تو از فیلمی کوچکت  باقر برادر باالخره دوری سال سی از بعد هستییم، به راه چشم و داریم دوستت سالم واقف پسرم

 واستمخ برادرهایت از ندارم را نامه این نوشتن توان خودم این که ،به دلیل هستم شوک در هم هنوز من ببینم. تا فرستاد و کرد

 . بنویسم برایت را نامه این تا کنند کمکم

 تو صدای هب شبیه نفر اصالً این صدای هستم. واقف من که گفت و زد زنگ من به تو اسم به غریبه یک پیش، یک سال تقریباً

 هن ندیدم احساسی هیچ او از ولی. کردند فوت  ههم و همه خاله و دایی هایت عموهایت، پدرت، گفتم او به نکردم باور من نبود.

 شماره رد.ک قطع را تلفن و کرد صحبت من با مختصر و کوتاه خیلی نداشت، من به  نسبت احساسی  او دیگر، چیز نه و ای گریه

 لفنت جلوی روز هر ،شده چندان صد من ناراحتی های و استرس آن روز از اما  بردارم را او شماره نتوانستم من و بود بسته او تلفن

 که نشد بریخ امروز به تا افسوس  اما بشنوم، تو از خبری و بزند زنگ غریبه آن دیگر یک بار شاید تا  می کنم گریه و می نشینم

 . نشد

 وی،رج بر خدا لعنت می روند، بین از دارند یکی یکی سال سی از بعد امیدهایم تمام مادرم، یک هم من آخر دارم دوستت پسرم

 افشاره اثر در آیا شده، چه را تو پسرم برادری، نا بگویی برادرکوچت به که داده یادتان داده؟ یادتان چه سال 31 این در ویرج

 که من .نکردی ازدواج چرا نفرستادی، عکس به ما چرا نداشتی، نامه و تلفن سال 31 چرا بزنی، حرف این طوری شدی مجبور

 ه عنوانب من گناه انداختی، به دام را خودت چرا بگیرم، بغل را هایم نوه داشتم دوست میشهه داشتم، آرزو را تو خوشبختی همیشه
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 به را تو دیدن آرزوی که بابات گفتی، دروغ این همه که آورده اند سرت بالیی چه داری سال 61 اآلن پسرم چیست؟ پیر مادر یک

 . بشوم همین طور هم من می خواهی برد گور

 گرفت. خواهد را رجوی گریبان مادر پیر من آهِ باالخره روزی رجوی. وآل رجوی بر من لعنت و نفرین دهش تمام دیگر من طاقت

 چه و فتندگ به تو چه نگذارد. تنها را تو کردم فوت من اگر خواستم باقر از و بگردد تو دنبال بودم خواسته باقر از که بودم من این

 لگیرد تو از خواهرهایت و برادر از هیچ کدام نه من و نه نیست، انصاف این ریدی،پ برادرت به این طوری که بوده روی تو فشاری

 . آوردند سرش بالیی چه نبود این طور من واقفِ نیستیم.

 . توست دیدن من امید و آرزو تنها نشست. خواهم به راهت چشم همیشه و داریم دوستت همیشه پسرم

 هک جا هر نگهدار تو، خدا. دارد شکر جای بار صد هزار هستی زنده که همین یدم،د را تو فیلم که شکر را خدا واقف، پسرم فدای

 . می بوسمت بار هزاران اینجا از. بود خواهیم تو با همیشه ما نیستی تنها تو بگو، داری نیاز چه هر باش، خودت مواظب هستی

         12 مهر 01 -اندیشه  شهرک -ایران  –اشرفخانی  زهرا
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 0212 مهر 01 - گیالن نجات انجمن

 گیالن: نجات انجمن دفتر مهمان پورحسن مرتضی آقای

 دایص با که کامپیوتر بودیم اندازی راه و مشغول بود نرسیده اتمام به به طور کامل نجات انجمن جدید دفتر جا به جایی هنوز

 ه عنوانب و مشتاقانه گردیدیم مواجه عاشوری لیال خانم ایشان همسرگرامی اقاتف به پورحسن آقای مهربانانه ی چهره با آیفون،

 . شدیم پذیرایشان گیالن نجات انجمن انتظار در دفتر جدید چشم ی خانواده اولین

و  گل از اهدای و همچنین پورحسن مقاوم و انتظار چشم ی خانواده و صمیمی حضور گرم در قبال گیالن نجات مدیر انجمن 

 .تشکر کردند و تقدیر ایشان یشیرین

 ضعیتو فرآیند خاصه منطقه، بحرانی وضعیت آخرین نظر حول تبادل یادگاری، عکس چند و گرفتن اولیه احوال پرسی متعاقب

 .تاداف جریان به در آلبانی و سرگردان خسته نیروهای ریزش با رجوی و مافیایی سیاه تشکیالت ی و فروبرنده شکننده

در  که هانیج ابرتروریسم به عنوان امریکا امپریالیزم و استکبار با در مبارزه منطقه های چالش مبسوط توضیح با انجمن مسئول 

 هب اسالمی جمهوری مقتدرانه های موشک": افزود می خواهد را منطقه و ملل دول و ذلت بردگی فقط خود، طلبانه جاه مطامع پی

 دروغین یانو مدع داد صدا حسابی در سوریه، متجاوز امریکایی ها نیروهای اتوقپ مایلی ده در چند داعش و شیطانی سنگر عنکبوتی
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 اش تروریستی دار و دسته و رجوی مریم مقر به موشک ها انگاری و نشاند خود در جای را ها تروریست حال و در عین آزادی

 که ندکن القا خواستند دروغ به مجازی یو فضا ها و رسانه در سایت ها تمام سوزش با بودیم شاهد که چرا شده و اصابت شلیک

 "! نشست زمین به کرمانشاه و در همان نکرد اصابت هدف به از موشک ها کدام هیچ

 

ضد  و صفت دون تروریست های سایر و ها داعشی آخور هم که رجوی ها و خزعبالت اباطیل به پوزخند ضمن پورحسن آقای 

 که لینمسئو موقع و به سریع از اقدام و متشکریم ممنون و ما می زند را اول حرف قوا لتعاد واقعاً": گفتند هستند، و بوده ایرانی

 روریستیت گروه شکن دندان جواب که منتظرهستیم البته و اهواز جنایت از شهدای بود انتقامی ها داعشی علیه شان آهنین مشت

 ". باشیم داشته کشورعزیزمان امنیتی نهادهای از هم را االحوازیه

 رایب خاصه رجوی بدنام ی فرقه در گرفتار اسرای تمام رهایی برای پورحسن محترم خانواده با خداحافظی در هنگام پوراحمد ایآق 

 .کردند دعا خانواده مهربانانه و آغوش وطن به شان و بازگشت پورحسن اسماعیل در آلبانی رجوی اسیر عضو رهایی
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 خلق مجاهدین سازمان در کودکان

 کودک جهانی روز ناسبتم به

 

 0212 مهر 06 - گلستان نجات انجمن

 اریبی شم تعداد و شدند زخمی یا و کشته ها انسان از زیادی تعداد و بودند آن گرفتار دنیا سراسر که دوم جهانی جنگ از بعد

 مایتح کودکان این از بتواند ستقلم سازمان یک ایجاد با تا شد آن بر ملل سازمان ماندند، به دور شان خانواده و خانه از کودکان

 شد نامگذاری کودک جهانی روز به نام اکتبر 8 و نماید رسیدگی مشکل این به توانست یونیسف سازمان آوردن به وجود با و نماید

 . می دارند گرامی را آن جهان مردم تمام که

 در می نمود، نگهداری اشرف نظامی پادگان در را خود عناصر از کودک 3111 از بیش خلیج جنگ از قبل که مجاهدین سازمان 

 رعناص بتواند تا کرد روانه کشور آن سمت به اردن خطر پر های جاده از آن هم و دالر میلیون یک از بیش صرف با جنگ زمان

 . نماید معطوف خود فرقه سوی به را آن ها ذهن و کند نزدیکتر رهبری به پیش از بیش را خود خورده فریب

 کانادا و کاامری و اروپایی کشورهای به جعلی پاسپورت های با آنجا از شدند منتقل اردن به رجوی فرقه سران توسط که کودکانی 

 در وسویم به موسوم پایگاهی آن ها از نمونه یک که می نمودند زندگی شرایط بدترین در نیز آنجا در و شدند منتقل استرالیا و

 نه خانه یک در و آنجا در قد نیم و قد کودک 351 که داشت قرار الهوت رحمانی طیبه فرماندهی تحت که بود آلمان کلن شهر

 . بودند ساله 38 تا ماهه 2 از که هایی بچه می شدند، نگهداری انسانی غیر شرایط در بزرگ چندان

 مناندش با انگار که ودب وحشتناک و بد آنچنان می بردند به سر عراق از خارج در که کودکانی با رجوی فرقه سران رفتار نوع

 و کالس و شامگاه و صبحگاه از اعم فرقه قوانین تمام بود، ها بچه نگهداری محل که خانه این در و داشتند کار و سر خودشان
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 زمان که هایی بچه می کردند، برخورد اشرف پادگان داخل عناصر همانند معصوم ها طفل این با و می شد اجرا سخت قوانین

 شرکت بود دهش گذاشته پوشالیشان رهبری شناساندن برای تنها که فشرده کالس های در می بایست بود آن ها تفریح و بازیگوشی

 .نبود خبری هیچ کودکانه بازی های و آزادی از و می کردند

 رقهف سران و می نمود مالی کمک معصوم های بچه این مسکن و پوشاک و خوراک و خورد برای زمان همان در آلمان کشور 

 چهب این آن عوض و می کردند روانه عراق به تروریستی شان و کثیف اعمال مصرف برای را پول ها آن تمام رحمی بی با رجوی

 برای نیز را و آن نموده آوری جمع را پول هایی بتوانند ترفندها انواع با تا می کردند هدایت شهر داخل در گدایی به را کوچک های

 . نمایند صرف گناه بی انسان های رترو و خرابکارانه اعمال

 و پدر از رجوی مسعود توسط که ای بچه 3111 از بیش گریبانگیر عصیان و افسردگی و درماندگی و خأل! ویرانی و ویرانی 

 فرقه نسرا طرفی از و بود گرفته را بود شده فرستاده جنگ از ماندن دور بهانه به مختلف کشورهای به و شده دزدیده مادرهایشان

 خود تیتروریس و انسانی غیر اعمال و جنگ زمان در میلیشیا به عنوان کودکان این از تا بودند بسته به کار را خود تالش تمام

 . بود ها بچه این حق در رجوی مریم و مسعود خیانت های شاهد تاریخ که نمایند استفاده

 مورد در خود مانده عقب سایت های در تمام وقاحت با جویر فرقه سران می گذرد، موضوع ها این از سال چندین که امروز اما 

 اهدینیش ولی اند نشده جنایتی چنین مرتکب که انگار و نموده پوشی چشم خود جنایت های از و می نویسند کودک جهانی روز

دادگاه  رد ی توانندم که بودند گر نظاره و شاهد نزدیک از را کودکان این علیه بشری ضد فرقه این خیانت های تمام که هستند

 . نمایند افشاگری جنایت ها این از المللی بین های

 .مبارک باد اند شده ربوده مجاهدین سازمان تروریستی و خائن سران توسط والدینشان که کودکانی تمام بر روز این 
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 قطاران هم با شدن همرنگ و جمع از روی دنباله به میل

 

 0212 مهر 02 - تهران نجات انجمن

 فرد کی شخصیت نتیجه در و رفتار تغییر روی ها رده هم یا قطاران هم تأثیر مورد در سینگر تالر مارگارت

 :گوید می چنین

 رانیای المثل ضرب معادل که غربی المثلی ضرب. )کنند می رفتار ها رومی که کن رفتار گونه آن روم در“ 

 هک کنند می تربیت ای گونه به را خود اعضای ها رقهف معموالً  (.باشد می شو جماعت رنگ هم رسوا نشوی خواهی

. دهند شانن خود از وارد تازه فرد گفتار به زیادی توجه و بوده شما با موافق و همراه بیایند، خوشحال و شاداب نظر به بزنند، لبخند

 تازه برای ها آن. است مؤثر خیلی فرقه معیارهای با ایشان شدن منطبق و ها آن رفتار تغییر و افراد تربیت در قطاران هم فشار

 ییرتغ را خود مکالمه زبان حتی و خندیدن پوشیدن، لباس طرز ها آن شود می باعث که مدلی. شوند می رفتاری مدل یک واردها

 متوجه انخودش که آن بدون که گفتند من به بودند سیاسی یا مذهبی های فرقه عضو خصوص به که زیادی زنان مثال برای. دهند

 را خود دیگر و تهگش کوتاه پاشنه کفششان شده، بلندتر هایشان لباس آستین و شده تیره ها آن های لباس رنگ تدریج به ند،باش

 .نکردند آرایش
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 یک به جوانی مرد نمونه، برای. سازند می منطبق باشند متوجه که آن بدون جدید محیط با را خود شده جذب تازه افراد … 

 یزن دارند، قرار مدعوین های کفش درب بیرون در که شود می متوجه رود می محل به وقتی. بود دهش دعوت ای فرقه سخنرانی

 ”.شود می اتاق وارد برهنه پا و گذارد می درب کنار و درآورده را کفشش نیز او و کند می اشاره او کفش به

 

 مثبت ”یدنپوش مناسب لباس یا کفش درآوردن“ ثلم حتی و نبوده منفی است ممکن ای فرقه رفتار از تقلید اولیه های قدم گرچه

 بدون او که ودش می عادت یک این رفته رفته اما ببیند، ایرادی دیگران از خود تقلید در نتواند وارد تازه فرد نتیجه در و آید نظر به

( منفی یا مثبت) رفتاری و ردهک تغییر رفتارش تمام مدتی از بعد شود متوجه خودش که آن بدون نتیجه در و کند تبعیت جمع از فکر

 فرقه صیتشخ به بوده که چیزی آن از وی شخصیت تغییر در کننده تعیین قدمی این و کند می پیدا فرقه اعضای سایر همچون

 فرد هک است کوششی دهند، رفتار تغییر افراد که شود می باعث جمعی های پایگاه در زندگی که مهمی ازعوامل یکی. است ای

 . سازد همگون یا آهنگ هم پایگاه آن دیگر اعضای با را خود تا کند یم وارد تازه

 دلیلی هن انجامشان برای که دهند می انجام ناخودآگاه طور به را کارهایی بعضاً  کنند، می تقلید یکدیگر از همه ها پایگاه این در

 را ها آن شتپ منطق کسی حتی و هستند وشتهنان قوانین خیلی ها فرقه در …ای شده نوشته دستورالعمل نه و دارد وجود منطقی

 لعملیا عکس رفتار و نگاه با نماید نقض را ها آن بخواهد واردی تازه فرد اگر و کنند می تبعیت آن از همه نوعی به اما داند، نمی

 .گردد ها آن مدافع و نموده اطاعت قوانین آن از که گیرد می یاد زودی به و شده رو به رو دیگران
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 :کند می عنوان راستا این در منافقین تشکیالت از جداشده ضوع یک

 برقراری ،(3361 تا 3358 بین های سال) آمدند وجود به کشور از خارج در سازمان هواداران های پایگاه که ابتدایی های سال در“ 

 طلب منطقی دلیل قانونی و اعدهق هر برای ما شد، می رو به رو ما همه مقاومت با و بود سخت خیلی جدیدی قانون و قاعده هر

 سال آن طی جمعی های نشست در ما عمده کار دادند، نمی قوانین به تن که بودند افرادی دالیلی چنین وجود با حتی و کردیم می

 و دهقاع کی شدن پذیرفته یعنی) مدتی از بعد اما نمود؛ تنبیه را متخلفین توان می چگونه که این و بود موارد این با برخورد ها

 تازه اطاعت لدلی. نبودیم رو به رو واردها تازه طرف از حتی سؤالی یا شکی مشکلی، با ما( دیگر پایگاه یک ساکنین طرف از قانون

 ای بوده تر راه به سر و تر مطیع( گذشته نسل) ما از ها آن که نبود این سؤال، و شک بدون جمعی های پایگاه مقررات از واردها

 .کرد می را خود کار ”شدن جماعت همرنگ“ قانون اینجا در بلکه بودند گیر نهبها و کنجکاو کمتر

 قانطبا جهت چرا، بداند که آن بدون نتیجه در و شود ”ها بچه از یکی“ و ”بقیه از یکی“ زودتر چه هر خواست می وارد تازه فرد 

. شد می آش از تر داغ کاسه و زد می هم چپ قولی به حتی گاه و نماید تبعیت قوانین از که کرد می را اش سعی تمام بقیه، با خود

 ”.شود می شخصیت تغییر باعث رفتار شدن عوض و کند می عوض را فرد رفتار قطاران، هم سایر از پیروی

 به هم مشخص و شفاهی صورت به حتی و درنیامده نوشتار صورت به هرگز شاید و نیستند شده نوشته ها فرقه در قوانین از خیلی 

 باشد گفته اعضا به که نیست شفاهی یا شده نوشته صورت به چه رجوی فرقه در قانونی وقت هیچ مثال برای اند، نشده فتهگ کسی

 در شاید نند،ک تماشا را عادی برنامه یک و کرده روشن را تلویزیون که این یا بخوانند را غیرسازمانی مطالب و ها کتاب توانند نمی

 دیگر نسازما مختلف های برهه در اما بود شده گفته اعضا به هم مکتوب صورت به حتی و هشد تدریس قوانینی چنین گذشته

 مین انجام را کارها این از یک هیچ تشکیالت در کسی. بود نچشیده را آن رعایت عدم مجازات مزه و ندیده را قوانین آن کسی
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 هک این و جمع از تبعیت خاطر به آن چرایی. کردند می برخورد ناپذیر خدشه و سخت قوانین از یکی شکل به آن با همه و دهد

 در جذامی یک شکل به جمعی خانه درون در و کند جدا ها آن از را خود جمع، عرف خالف عملی انجام با خواست نمی کس هیچ

 .بیاید

 و گرایی قلع تدریج هب بلکه شود، نمی فرد رفتار تغییر باعث تنها غلط، فرد و است درست جمع که این و جمع از تبعیت قانون 

 چرایی هب پاسخ در که است افتاده اتفاق شما خود برای بار چند. شود می منطق از نوعی به تبدیل خود و داده تغییر هم را وی منطق

 نظرات و قوانین ترتیب این به. ”دارند قبول را این همه“ یا ”گویند می را این همه“: اید گفته نظری یا خبری صحت و

 کنند، می عوض هم را وی گرایی عقل و منطق نوع رفته رفته بلکه شوند می فرد شخصیت و رفتار تغییر باعث تنها نه ای فرقه

 .ماند خواهد باقی وی با کماکان فرقه ترک از بعد حتی که تغییری

 "ها فرقه در فریب"  کتاب از برگرفته 

 تمدنی مجتبی: نوشته 

 347 الی 343: های صفحه 

 نادعلیان عاطفه: از تنظیم 
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 می شوند دار نشان و نام مرگ از پس اسیران رجوی فرقه ی در

 

 0212 مهر 08 - البرز نجات انجمن

 راداف همه رجوی به دستور و دارند دیگر معنایی ها واژه دارد، وجود خاصی و وارونه فرهنگ رجوی نمای فرقه تروریستی سازمان در

 و تعریف وردم و باشد طلبکار همه از باید که شخصی تنها بگذارند. زمین را خود های قپه باید افراد و ندباش بدهکار سازمان به باید

 . است سازمان رهبر گیرد قرار پرستش و تمجید

 باند که است موقع آن و بمیرند مختلف دالیل به که گیرند می قرار تمجید و تعریف مورد زمانی فرقه، در اسیر های بخت نگون

 وقتی ات افراد عبارتی به گذارد می نمایش به را ها شده فوت پرسنلی های ستاره، عکس یک و رنگ قرمز تابلوی یک با رجوی

 در .می گیرند قرار ها هتاکی و بازخواست مورد و می باشند ذهنی و عینی مطلق اسارت تحت فرقه در که می شوند محسوب زنده

 را انزن باید مردان و دیو یا ملعون اسم به را مردان باید زنان و می شود تهگف وحشی نرینه اسیر مردهای به رجوی قاموس

 .باشند نداشته یکدیگر به احساسی گرایش هیچ تا کنند صدا عفریته اسم به

 دستگاه و است بدبخت اسیران گردن به که دارد وجود نشده حل و باورنکردنی مسائل یکسری همیشه رجوی مخوف تشکیالت در

 ایشگرده از نیرو، با برخورد شیوه این که اندازد می سازمان بیچاره افراد گردن به را ها شکست و ها کاستی تمام ههموار رجوی

 به هنتوانست مسعود اآلن تا اگر گفتند می افراد به سازمان درونی های بحث در آورم می خاطر است. به دستگاه فرد به منحصر

 شماست. های کاری کم و ردهنک کارهای دلیلش اینجاست، و برود تهران

 این در هک نمی کردند قبول را شده دیکته مباحث مغزی، شستشوی پروسه در و بودند ناراضی سازمان در نفراتی بود هم مواردی 

 دست از را جانش جایی در فرد این اگر حال چسباندند. می وی به خیانت انگ و می گرفت قرار هجوم و فحاشی مورد فرد حالت

 رنگ رمزق تابلویی در خلق مجاهد نام به قرمز روسری یک با بود مؤنث که صورتی و در زده کراوات پرسنلی عکس یک اب می داد

 و مسعود جان دفاعی سپر برای بودن زنده یعنی رجوی فرقه در زندگی واژه. شد می داده آذین سرخ ستاره یک و
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 تمسخر اب افراد طوری که به المللی، بین جوامع رد نمایی مظلوم راستای در رجوی تبلیغاتی کارهای برای مردن

 .گیریم قرار ارزش و توجه مورد تا شویم ستاره هم ما گفتند می یکدیگر به خفا در

 در مردن اگر پرسید رجوی از باید حال است. تر سخت مردن صد بار از اش لحظه و روز هر بسا چه رجوی فرقه ی در بودن آری، 

 زینیگ برنمی را این خودت برای چرا پس است بودن اوج در و افتخار مایه هستی آن مدعی تو که آرمانی اصطالح به و سازمان راه

 و می کنی حفظ را ناچیزت جان این و خزی می سوراخ آن به سوراخ این از موش مثل برعکس و باشی ها ستاره تمام سرور که

 ... دهی نمی پایان ات کذایی آرمان راه رد بار رقت زندگی این به و ای رفته فرو خود الک در این گونه

 بیژن                                                                                                                      
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 0212مهر  01 –اینترلینک  ایران -نظری  منصور

 اتمناسب و اجتماع از فرقه این قربانیان داشتن نگه دور جهان مخوف های فرقه دیگر همانند رجوی فرقه اصلی ارکان از یکی

 رایب تالش در سال هاست ها خانواده بسیاری رابطه همین در است. هایشان خانواده با قربانیان ارتباط قطع همچنین و اجتماعی

 مادران و پدران از بسیاری همچنین است نشده فرزندانش با دیدار به موفق کس هیچ تاکنون اما هستند فرزندانشان با القاتم

 و ببینند را ودخ اسیر فرزندان نتوانستند تالش هایشان همه با اما ببینند بار آخرین برای را خود فرزندان می خواستند که سالخورده

 بستند. فرو جهان از چشم ندانشانفرز دیدن بدون بدین گونه

 نفی رایب قانونی منطقی، استدالل هیچ بهراسد. مادری و پدر دیدار از که باشد حقیر و پست می تواند چقدر فرقه یک به راستی 

 یتشوه در اما پوشیده انسان لباس که هستیم طرف ای فرقه با ما بگوییم این که اال ندارد وجود فرزندش با خانواده یک دیدار

 هک قربانیانی همه از بدتر و رسانده خود اعالی حد به را رذالت و پستی  فرقه این می کند. عمل درنده و وحشی حیوانات همچون

 بت کی آستان به سر باید کی به تا آخر آورند، نمی بر دم و اند کرده سکوت همه این برابر در و اند داده ستم و ظلم این به تن

 شده تهشکس درهم سال هاست بزرگ، بت رجوی مسعود می کنید اشتباه گشت بازخواهد روزی او می کنید فکر اگر بگذارید مرده

 رونب سر می توانست او که اگر کند، برون سر می تواند نه و دارد کردن برون سر جرأت نه هرگز باشد هم زنده اگر است مرده و

 ظلم همه نای برابر در و اید نشسته چرا پس می داد. نشان رخ ایدب پیش سال ها خائن و فروش وطن شیاد این باشید مطمئن کند

 . آورید برنمی دم تان خانواده به خودتان و به ستم و
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 ار ها سختی همه آن ها هستند. فرزندشان پی در شهر آن به شهر این از و کشور آن به کشور این از سال هاست محمدی خانواده

 رجوی رقهف بندان قداره و اوباشان توسط بارها اند، کرده فداکاری ها بسیار چه راه این در و بینندب را فرزندشان تا اند خریده جان به

 نمی را رقهف این که کسانی از بسیاری رجوی فرقه با جدال این کشاکش در اند. نیامده کوتاه اما اند گرفته قرار هجوم و حمله مورد

 پخش را آن خبر ردهگست به صورت نیز آلبانی های تلویزیون رادیو حتی طوری که به رسیدند فرقه این از دقیقی شناخت به شناختند

 سؤال نامهبر مجری تلویزیونی های شبکه از بسیاری در به طوری که آوردند، ارمغان به فرقه برای را رسوایی بزرگترین و کردند

 نیز آلبانی دممر نیست ماجرا تمام این شوند، دانشانفرزن با ای خانواده دیدار مانع کسانی که است متصور چیزی چنین مگر می کرد

 شده مطرح آلبانی جامعه در بزرگ سؤال عالمت یک و بردند پی کشورشان به ناخوانده مهمان این ماهیت به گسترده به صورت

 این و د،ببین را فرزندش نمی تواند خانواده یک چرا و می کنند؟ چه آلبانی در و هستند؟ کسانی چه فرقه این این که آن و است

 . می کند رسوایش نخواهد چه و بخواهد چه رجوی فرقه که ست حقیقتی

 نام به روانی و دیوانه فردی ثمره دستگاه این یافت، نخواهیم موجودات این همچون ای نمونه ایران زمین تاریخ جای هیچ در

 کشته ای هستند. داغدار طرف هر از ها خانواده یاریبس است، گشته ایران مردم از نسل چند ویرانی باعث که کسی رجویست مسعود

 ناکسی و کس هر به کرد، مستش قدرت جنون که دیوانه این ماجرای تمام است این قدرت، چه؟ برای است، داده کشتن به یا است

 که یستن لوممع اصالً نیست هم پاسخگو و گریخته که است سال پانزده قریب نیز سر آخر در و برسانندش قدرت به تا آویخت

 .   است گشته پنهان عرب مرتجع شیخک کدام قبای زیر نه که یا است مرده

 ند،ک حکومت ایران برمردم می خواهد و هست هم بودن آلترناتیو مدعی حیا و شرم بی فرقه این که است شرایطی در این ها همه 

 اند بوده فرقه این در روزگاری که کسانی خاص به طور و ایران مردم همه اید داده پس را خود امتحان شما گفت آن ها به باید

 گاه نجهشک شما بود کیلومتر شش در کیلومتر هشت که جایی بود اشرف شما فاضله مدینه اند، دیده چشم به را شما چیز همه

 غسل سانیان ضد های نشست رسیدند، قتل به شکنجه زیر هم تعدادی و کردید شکنجه کشیدید، زندان به را افراد کردید درست

 انسانی حریم به شما کردید، بارانشان تف و کشاندید نفره هزار چند محاکمه به را شورشگر قربانیان انداختید، به راه حوض و دیگ و

 نای به خاطر چیز، هر از قبل باید شما دهید. انجام ایرانی میلیون هشتاد با را کارها همان می خواهید حاال و کردید تجاوز ما همه

 . آلترناتیو ادعای نه و کنید شرم ایران مردم از نسل چند شکنجه در حق و زجر همه
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 یاز فرقه رجو نیساله مجاهد یعضو س ییرزایم یغالمعل یآقا یرسم ییجدا

 

 7931مهر  17 –ی در آلبان افتگانینجات  تیسا -یی رزایم یغالمعل

 هلیوس نیبودم بد یفرقه رجو التیسال در تشک یبه س کیبه مدت نزد 3367که از خردادماه سال  ییرزایم یغالمعل جانب نای

 .کنم یاعالم م خلق رسماً  نیفرقه محاهد التیخودم را از تشک ییجدا

شدم. در  ریجنوب کشور توسط ارتش عراق اس یمهر ماه در مرزها 33در  3355سال  لیدرجه دار ارتش بودم که در همان اوا من

 به نه سال کیگذراندم. نزد نیصدام حس یها را در زندان یو روح یرا به لحاظ جسم طیشرا نیتر جنگ سخت یها سال نیاول

که در  یفرقه رجو غاتیتبل یسر کی که با ها بود سال نیشد و در هم یسپر طیشرا نیمختلف عراق با سخت تر یهاه در اردوگا

 . ه سمت خودشان بود آشنا شدمب یجنگ یکشاندن اسرا جهت جذب و نیصىام حس یو زندان ها یاردوگاه ها

هر آنچه را که  انیسال ی. اما در طوستمیپ یفرقه رجو التیبه تشک 68که همسر و فرزند داشتم بعد از اتمام جنگ در سال  من

 و. . …حرف زدن و گرانیپشت سر د ،ی، چاپلوسایر بودم. از دروغ، دهیبود که در اردوگاه شن ییخالف گفته ها بودم تماماً  دهیشن

 .بود رانیمردم ا ی!؟!؟ برا؟ی!؟! و دموکراس؟یمبارزه و به ارمغان بردن آزاد الحش به اصطشپو ریدر ز ها نای تمام

 یدگیو بر انتیخ نیاز ا ریغ یمیکردند که هر تصم یوانمود م یگرفت و طور یرا از انسان م یجد میگفته ها هر تصم نیا همه

 یخودش ب اریاخت و یانسان را از آگاه که نینبود جز ا یزیگفته ها چ نیاز همه ا باشد. هدف یبا دشمن خدا و خلق م یمرز یو ب

ودشان سد راه خ کیولوژیدیم کردن انقالب ال بتوانند با ع   که نیتا ا ندینه فاضله قلمداد نمایرا مد ییکذا طیآن مح محتوا کنند و

 یدیجد یباز کیروز  هر های شعبده باز نیدر خالل ا .رام بودارتباط با خانواده ح یرجو بشوند چون از نظر شرعِ  یروابط خانوادگ

پوچ  یده هاوع و بندهیفر یشعارها با شعر و انیسال مینهاد یبه آن گردن م یستیشد که با یالقا م یانقالب درون یبه نام بندها

 یبکاریرف و یجز رمال باز یزیکه چ یدتیعق یجا انداختن رهبر یبرا کیدوئولوژیبه اصطالح انقالب ا یها در نشست بندهیفر و

 .انجام شد کایاشغال عراق توسط امر که نیشد تا ا ینبود سپر

به عراق  زانشانیعز داریکه خانواده ها جهت د فرزند بودم و در آن دوران همسر و یهل و داراأکه در باال گفتم من مت طور همان

 یناجوانمرد یفرقه در منتها مدند. سرانآرات بودند به جلو اشرف نف نیبرادر و همسر برادرم جزو هم ،فرزند ،آمدند که همسر یم



 

54 
 

 

نوان نمونه عه هستند. ب میمزدوران رژ ها نیگفتند که ا یخودشان م غاتیدر تبل یگفتند. حت یبه من نم چیزی چیه یمروت یو ب

 ضارب را از چشمش نکیو او هم عگرد زدند و دست او را شکستند  لیداشته اند با م مدنید یکه اقوام من برا یدرخواست کیدر 

وانستم ت و میآمد یمتوجه شدم که به آلبان یموضوعات را من زمان نیآن را اثبات کند ا یبتواند در هر دادگاه ندهیبر داشت تا در آ

 .رمیبا خانواده ام تماس بگ کرده و هیته یگوش کی انهیمخف

 :میمدآکه  یلبانآاما به  و

 یالتیتشک های ما روشن تر شد. اجحاف یها روز به روز برا آن یفرقه ا تیماه رو شد و نفقیانقه مسران فر دست حضرات و باًیتقر

 یاگر کس فرقه شد و نیا یدشمن برا نیخطرناکتر لیارتباط با خانواده ها مرز سرخ و موبا مجدداً  شد و شتریتحت پوشش ضوابط ب

 یوازطعمه بورژ و دهیاز برچسپ بر کردند و یقلمداد م التیاز تشک یچینام آن را سرپ ردآو یرا بر زبان م یگوش ایاسم تماس 

مهم  دیفهمی اگر هم نم یگفتند ضرورت دوران است شما حت یم و کردندی خودفروخته قلمداد م و یمزدور و یگرفته و تا نفوذ

و  دیور بدهخودتان عب از موضوعات را نیاکه  دیکن یسع یدتیعق ینفس به رهبر و تعهد خون و یالتیتشک یسپار با خود ستین

 قیعم شنیب لیبه دل یدتیعق یبوده چون رهبر طور نیهم شهیکرد و هم دیآن را فهم خواه حتماً کینزد ایدور  ندهیدر آ دیریبپذ

 !؟!؟م؟یستینقطه ن نیو فهم آن در ا دنیو ذهن ساده قادر به د نشیب نیکه ما با ا نندیبی را م یکه دارند نقاط دورتر یشیو ژرف اند

رغم  یه علبود ک طیشرا نیبر نفرات داشته باشند. در ا یشتریاعمال نفوذ ب که بتوانند کردندی را بزک م شانیکارها گونه نیا

 .برنگشتم طیبه آن مح گرید رونیتردد به ب کیگرفتم از مناسبات فرقه جدا شوم و در  میکه داشتم تصم یمشکالت جسم و طیشرا

 یرانسل جوان کشور ب و یافکار عموم یروشنگر یدر راستا و کنمی اعالم م یفرقه رجو التیز تشکخودم را ا ییجدا رسماً اکنون

م هوانخ غیدوران بر من گذشت در نیبه اشتراک گذاشتن خاطراتم از آنچه در ا و یفرقه منزو نیا تیماه شتریچه ب شناخت هر

 .کرد
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 مهر خانواده ردر دامان پُ یفیسعداهلل س

 یفیخانواده چشم انتظار سعداهلل س به کیتبر

         

 0212مهر  11 -انجمن نجات کرمانشاه 

و  و فرقه اش و اثبات اصالت یبه رجو نیعضو با سابقه مجاهد یفیسعد اهلل س یو پشت کردن آقا ییو جدا فرار

 یم کیانتظارش تبر و خانواده چشم یکانون خانواده با بازگشت به دامان پر مهر خانواده اش را به و تیحقان

 . مییگو

 میتصم کی شده بود اما در یو آلبان یبرتیدژ اشرف و ل یو گشتاپو وید رنگیه و نعخد ریدهه اس 3به  بیقر سعداهلل

 . خود بازگشت یآزاد وانسان یبه زندگ اسارت را شکست و ریحصار و زنج نیجانانه ا

 له دارانأواقع اکنون مس در "دارد اما سوخت و سوز ندارد و زود رید"بود که  نیا شهیهم یرجو یو واژه تکرار شعار

 . کنند یم یشان عمل ییو رها ییبه جدا میخصوص تصم شعار را در نیفرقه ا یاعضا و

 باال شروع و یاز رده ها هاست و یله داران و ناراضأاکنون در دست مس گرفته شده و یشعار از دست رجو نیا

 . است دهیگردها  یباعث شکست و وحشت رجو نیهم

 یآرزو یفیسعداهلل س یگفته و برا کیرا به کل خانواده بزرگ انجمن نجات تبر یروزیپ نینجات کرمانشاه ا انجمن

 . مییگو یم کیو تبر یو به خانواده اش چشم روشن یدر زندگ تیموفق
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 یآزمون فرقه رجو یودداعالم مر ای یوعده سرنگون 12بهمن 

 

 0212مهر  14 - انجمن نجات خوزستان

ران س یها لیرغم تحله ماه گذشته ب ید در یاقتصاد و یحق صنفه مطالبات ب یکه در راستا یاعتراضات مردم که نیاز ا بعد

 التیخصوص بدنه تشکه اعضا و ب نیب را در یادیموضوع اعتراضات ز نیمنجر نشد و ا یاسالم یجمهور یبه سرنگون یفرقه رجو

منتسب  دشی را که گفته م یامیپ ینشست عموم یاعضا و برگزار هیکل یورآخلق با جمع  نیدسرکردگان فرقه مجاه خت،یبرانگ

و  یاجتماع یها زشیخ شیافزا طور قطع باه شده بود که ب دیکأاعضا قرائت کردند! که در آن ت یاست را برا یبه مسعود رجو

 خواهد شد و ونسرنگ 57بهمن ماه  در یاسالم یجمهور میتورم رژ و یهمزمان با معضل گران ،یشورش یکانون ها یریشکل گ

 .خواهند نشاند یجمهور استیرا بر تخت ر میشده و مر رانیو با سالم و صلوات وارد ا یاستقبال مردم انیم سازمان در

 61ال خرداد س 31که از  دانندی م یخوبه دنبال کرده اند ب کیاز نزد انیسال نیا یط فرقه را در نیکه تحوالت ا ییها نآ البته

 31ه درک ییها نآو شعر و شعار، سرنگون شده است.  لیتحل البته در و یتوسط رجو یاسالم یاز صدها بار جمهور شیتاکنون ب

خزان  ننبودند اآل شیب یجوان امین اآ نشسته بودند و در یاز قول رجو رانیا میژماهه رشش  یبه انتظار سرنگون 61خرداد سال 

 . کنندی م یعمر را ط

کرده  یزدن مردم سع همواره با کنار نداشته و رانیدر ا راتییانجام تغ یبرا یبرنامه مشخص گاه چیه انیسال نیا یط ه درک یرجو

 انتیعمق خ لیدله ب داندی و به تجربه م یخوبه ب، به قدرت برسد یکشور و رهبران خارج تیاستفاده از شکاف جنگ و حما با

چنان هم یمردم گاهیو پا یصرف نظر از نداشتن اقبال اجتماع گریاز طرف د و شودی نم گرفته یبه باز رانیاز طرف مردم ا شیها

 نگاه داشتن اپ سر ،هدف دارد و یمصرف داخل یسرکردگان فرقه رجو یشعارها و شعر قتیحق در. اندازد یتاب نم و برا از ت خود

 .مده اندآبه تنگ  یرجو یادروغ ه و انیسال یاز وعده ها گریاست که د یله دارأمس سرخورده و یاعضا
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ن آ را بر یفرقه رجو ،التیو جو ملتهب درون تشک روهایو فرار ن ییموج جدا شیافزا به نسبت عراق و یلبانآمتفاوت  کامالً  طیشرا

 بار در نیکه ا ییتنگنا نیبرون رفت از ا یرا برا یجلالبته به روال ثابت گذشته ضرب اال و یباطن لیبرخالف م داشته تا به ناچار و

ر مقر مستقر د یاعضا یبرا یخیتوسط زهرا مر یاز طرف رجو یامینشست ها پ نیهم انیجر . دردینما نیین شده تعآدچار  یلبانآ

 رفت اگر میخواه رانیهمه به اتفاق به ا خین تارآ در ،کنند صبر گذاشته و گرج یدندان رو 57بهمن  اشرف سه خوانده شده که تا

. دیروخود ب یدنبال زندگه ب که از سازمان جدا شده و دیهست زادآشما  دارم و یتعهد را از گردن شما برم محقق نشد من طیشرا نیا

 .در مقر اشرف سه است مستقر یبا اعضا یرجو مانیپ توافق وعهد و نیخرآ نیا

 نیخرآ 57که بهمن ماه  کرده اند دیکأله تأمس نیا یتماس داشته اند رو شانیبا خانواده ها ریاخ یها ماه یط که در ییعضاا

ن آ ابه تعهد ماندن ت ندیازمایفرقه را ب نیا سران گرید بار کی که نیا یدوست دارند برا فرقه است و نیا ها در نآ حضور یروزها

ه به شد هم بار کی یبرا یکنند؟ و رجو یم ها به عهدشان وفا یجل رجوضرب اال نیان ایبا پا دید دی. حال باندیعمل نما خیتار

ه ک یماند؟ تجربه ما و پروسه گذشته و ذات بد رجو یم بندی ن پاآبه  و کندی قبال اعضا عمل م خود در مانیپ عهد و ف وحر

 یگرید یساز سرنگون خواهند داد و یگرید دیباز وعده و وع 57بهمن  یفردا شیها یشک او و همپالگ یب .دیگو یرا م نیخالف ا

 ریبار و از ز نیا یشورش یالواقع کانون ها یف رایمرگبار خواهد بود ز یرجو یبار خطا نیزمون اآ دانیم در یول کوک خواهند کرد

 . دنسل را نخواهد دا کیصداقت  اعتماد و، دیام، سرنوشت با یاو فرصت باز به گرید زشیموج ر گوشش سربلند خواهند کرد و

 یاکرام
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 0212مهر  11 یدر  آلبان افتگانینجات  تیمست ـ سا شیم میعظ محمد

 ییجدا خلق بوده ام رسماً  نیفرقه مجاهد التیتشک تیعضو در 68مست که از سال  شیم میمحمد عظ جانب نیا لهیوس نیبد

 .کنمی فرقه اعالم م نیا التیکامل خودم را از تشک

از  باً یشدم. من تقر ریکشور  اس یشرق یو در مرزها رانیحمله عراق به ا لیتش در اوامست درجه دار ار شیم میمحمد عظ من

به  کیمدت نزد هیگذراندم و النها نیصدام حس یها را در زندان یو جسم یروح طیشرا نیترت بودم که سخ یجنگ یاسرا نیاول

که در  یفرقه رجو غاتیتبل یسر کی قیطر ازها بود که  سال نی. در همبودم ریمختلف در عراق اس ینه سال در اردوگاه ها

در سال  رانیاس یجنگ و شروع آزاد انیها آشنا شدم و در پا با آن شدی جهت جذب نفرات انجام م یجنگ یاسرا یاردوگاه ها

 .وستمیپ نیفرقه مجاهد التیبه تشک 3368

ودم. همه ب وستهیها پ خاطرش به آنه بودم و ب دهیشن بود که قبالً  یغاتیعکس تبل تماماً  ،دمیهر آنچه را که د انیدر طول سال اما

 که فرصت یجهنم طیعوض ترک آن مح شد و در یمشروع جلوه داده م یمبارزه و سرنگون شپوش ریها در ز یها و ناصداقت دروغ

ی م قلمداد. …و یمرز یو  عبور از مرز سرخ و ب یدگیبر انت،ینامشروع، خ گرفتی را از انسان م یجد میهر گونه فکر و تصم

 .شد

ن آو  التیفکر ترک تشک یحت یبود که کس نیا  یرجو میو مر یمسعود رجو یصدا و پروپاگاندا و سر پر غاتیتبل نیاز ا هدف

اره ، خانواده دشمن شمیاجبار یو طالق ها کیدوئولوژیبا علم کردن انقالب ا هیالنها که نیبه ذهنش هم نزند. تا ا ییکذا طیمح

به همسر، چه زن و چه شوهر، از  یجنس ریغ یو حت یهر گونه عالقه عاطف یرجو مسعودو مرز سرخ شد.  و سد راه مبارزه کی

 !! ندیخودش بنش کیدئولوزیو ا یاصل گاهیدر جا یرهبر حرام اعالم شد تا مثالً ینظر شرع

چه  گرفتی به خودش م یدیهر روز رنگ و لعاب جد ییپاک رها میمر یکه با شعبده ها یرجو یشب باز مهیخ نیا خالل در

اصطالح  به یها در نشست یخال پوچ و تو یدهایو وعده و وع بندهیفر یبا شعر و شعارها انی. سالدندیکه از هم نپاش ییخانواده ها

 .میدآم یبه آلبان که نیشد تا ا ینبود سپر یبکاریو فر یجز رمال باز یزیچکه  یدتیعق یجا انداختن رهبر یانقالب برا
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فرقه  تیو ماه کردی را در مقابل اعضا باز م نیبود که دست حضرات و سران فرقه مجاهد ییجا یگفت که آلبان وانتی م باًیتقر

 مورد و اجحاف یب یها تیهم همان محدود ی. در آلبانشدی بودند هر روز ظاهر و آشکارتر م یکه خودشان مدع یو نه آرمان یا

تباط با خانواده و ار کرد. مجدداً یم دایادامه پ شتربی شدت با …و تالیش ضوابط تشکشتحت پو یو فرقه ا یالتیتشک های

پاک  میسالح جهان و ممنوع و نامشروع و به قول مر نیتر شد خطرناک لیخانواده شد مرز سرخ، و موبا

 .را به آن گذاشته بود یکه نام موشک مخمل ییرها

و مزدور  یتا نفوذ یو طعمه بورژواز دهیمثل بر یچسپرر تهمت و به دنیبود با خر یرابطه مساو نیدر ا التیاز اوامر تشک یچیسرپ

ه که چگون دمید یو به روشن ختیچشمانم فرور یاز جلو یابهام و شک و دودل ینقطه بود که پرده ها نای در …و خودفروخته و

د اعت و کرنش از آن کرده بودنمبارزه ما را مجبور به اط یو مکان یزمان طیتحت عنوان شرا ذشتهکه در گ یهمان ضوابط ضد انسان

 نیجاهدم یو قربان ریاس یروز به روز بر اعضا یگرید یهای تحت عنوان ها و رمال باز یشتریبا شدت ب میبود رفتهیهم پذ و ما

خاص  رطوه و ب رانیآن از جامعه ا یخیتار یو عقب ماندگ یفکردستگاه  نیا یفرقه ا تیماه گریبود که د نجای. در اشدی م اعمال

سال  یبه س کیندانستم و پس از نزد زیدرنگ را جا گریشد و د یاز گذشته قطع شیب میبرا رانیا دینسل جد یاز خاستگاه  اجتماع

خودم  یستیو ن یو هست یجوان ،که همه  عمر یخلق گرفتم، فرقه ا نیاز فرقه مجاهد ییبه جدا میتصم یالتیتشک یسابقه حرفه ا

  .آن به فنا داده بودم انهیو فرقه گرااهداف خشونت طلبانه  ریرا در مس

 و روشن شدن افکار یاطالع رسان یو در راستا کنمی اعالم م یفرقه رجو التیکامل خودم را از تشک ییجدا دوباره رسماً  اکنون

شتن ذاو خشونت طلب در به اشتراک گ یفرقه منزو نیا تیبا ماه شتریچه ب هر ییآشنا یخصوص نسل جوانان کشور براه ب یعموم

 .نخواهم کرد غیدر یتالش چیگذشت از ه نسه دهه بر م نیخاطراتم از آنچه که در ا

 

 .کشم یمست: انتظار در آغوش گرفتن پدرم را م شیم میدختر چشم انتظار محمدعظ
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 شهرستان خواف  یاز خراسان رضو میفرزند محمد عظ یزابیمست ت شیم نیشه نجانبیا

عراق درآمد. در آن موقع مادرم سه  یبعث یروهایدزفول به اسارت ن یاتیدر منطقه عمل 3/7/3355در  یلیپدرم روز دوم جنگ تحم

و  دیبا هزار ام یاستخدام شده بود، جوان یاسالم یسال سن داشت، تازه در ارتش جمهور ستیماهه من را باردار بود و پدرم فقط ب

 دلم به نوشته یو من در همان کودک فرستادی ر ارتباط بود، عکس منامه با ما د قیآرزو، هشت سال در اسارت صدام بود و از طر

دم را بلد نبو تنگذشت، آن موقع خواندن و نوش یپدر گرم بود و هر روز در انتظار بازگشتش م یارسال یپر مهر و عکس ها یها

 یخوب یکردم چون بو یو مها را ب شمردم و آن یرا م اهیس یگذاشتم و فقط خط ها یرا جلو چشمم م شینامه ها نیهم یبرا

 یکمبودها را جبران م ها و سال نیو ا گردد یبرم داد یقول م شیبودند، در نامه ها میپدرم که تنها آرزو یها دست یداشت، بو

 نیا بزرگ شدم تا اؤیر نیو من با ا میکنی م یهم باز و با ردیگ یدستم را م میرو یبه مسافرت م همو با  خردی م نیماش کند،

که مادرم و پدر  دمیفهمی سال داشتم، م 5چه شده، آن موقع من فقط  دانستمینم ست،یاز پدرم ن یخبر دمیاسرا آزاد شدند و د که

که پدرم در کمپ اشرف در  میمتوجه شد 3351در سال  ...است  وستهیپخلق  نیبه نام مجاهد یپدرم به سازمان ندیگوی بزرگم م

 کشور عراق است. 

 دنشید یسال برا و آرزو هر دیبا هزار ام نم،یمن هم باشم تا او را بب می باشدگرفتم که تا پدرم در عراق  میموقع تصممن از آن 

 یم شدی بسته نم شیمادربزرگم هنگام مرگ چشم ها. دنیلحظه د کیاز  غیدر ی، حداقل از دور، ولرفتم یبرتیبه اشرف و ل

م منتظر مادر بزرگ یموجودات تقاص چشم ها نیا دوارمیسوخت، ام شیشت، دلم براپسر را دا کیمنتظر است، آخر همان  گفتند

 اموشزده است تا فر واریقاب عکس از پدرم خالصه کرده و آن را به د کیاش را در  یجوان ی، مادرم تمام آرزوهارا پس دهند

 بودن پدرم را در کنارم دارم و سال یرم آرزوسال دا 36 که حاله تا ب یو من که از کودکداشته است  ییهم آرزوها او ینکند روز

 یخاطرات را دارد، هر دختر نیتلخ تر میعمرم برا یروزها نی. من که بهترباشم یتلفن م کی اینامه و  کیهاست که منتظر 

 یذهن ریبود آن هم اس ریموجودات پست نبود. پدرم اس نیخاطر اه پدرم نبود ب یول باشدپدرش در کنارش  یآرزو دارد شب عروس

 ...دیموجودات پل نیا
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 النیدر دفتر انجمن نجات گ یصادق خاور

 

 0212مهر  11 - النیانجمن نجات گ

حضور  النیانجمن نجات گ در دفتر 3357مهر 25صبح روز چهارشنبه مورخه  یعضو جدا شده از فرقه بدنام رجو یخاور صادق

 . کرد و به گفتگو نشست داریانجمن د ریو با مد افتی

پسر  فرزند کی خانواده مبادرت کرد و لیها و بازگشت به وطن و خانه و کاشانه به تشک یاز رجو ییکه متعاقب جدا یخاور یآقا

 پوراحمد گفت:  یبا آقا داریدر د ،حاصل آن ازدواج را از خدا گرفت

 ببندها و ریرغم بگه ب شیپ سال 7 قاً یکه دق چرا دهدی به من دست م یاحساس خوب لذت خاص و رسدی م امیا نیسال که ا هر" 

در اشرف  یعراق یروهایخارج شوم و خود را به ن های توانستم از چنگ رجو های مخوف رجو التیتشک یادیخاص ا یو کنترل ها

ی سال از رجو 7 که نیرغم اه خدا ب بازگردم و شکر رانیشخص شما به ا ارتباط با خانواده و یبعد برقرار ما بعد از مدتی برسانم و

 کنیول هستم یراض میزندگ اشتغال دارم و از یشگریبه شغل آرا ازدواج نمودم و نزد خانواده ام بازگشتم و رانیکنده شدم و به ا ها

 ".دهدی و آزارم م کندی نم میرها های که هنوز است کابوس رجو خدمت تان عرض کنم که هنوز دیبا

 کی در هودهیعمرم را ب شدم و ده سال از یضد انسان و یئه ضد اخالقتوط کی یمن قربان واقعاً"درادامه افزودند:  یخاور یآقا

واسطه ه ب را داشتم و هیکشور ترک کشور و اشتغال در من قصد خروج از دیهست انیجر که در تلف کردم. همچنان یستیسازمان ترور

 هصورت حضور در اسارتگاه اشرف ب که در رفتمیخوردم و پذ بیداخل کشور بود فر رد یعوامل رجو که خود از انمیآشنا از یکی

همه وعده  دیاشرف رس به عراق و میپا یکه وقت .. چرا……باطل  الیخ یبه اروپا بروم و زه ساپورت شوم و توانمی م یراحت

را  یادیز انیعمرم را به بطالت گذراندم و ضرر و ز از دهه کیکه بخواهم و بفهمم  آن ینبود و ب شیب یدروغ و سراب دهایوع

 . ل شدممتحم
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 میانجمن خواستم به دوستان سابقم از صم دیبابت شروع به کار در دفتر جد به شما از کیو ضمن تبر دمیهم خدمت شما رس ناآل

 شکل ممکن رقم بزنند. نیبه بهتر های از رجو ییخود را با جدا ندهیآ و ندیایبه خودشان ب یکنم که اندک هیقلب توص

 شیها ییو حال در ادامه دروغگو دیکرد و به اسارت کش ییاغفال و مغزشو اها ر آدم نیدروغ و ییکذا هایبا ادعا انیسال یرجو 

قبل از  ستیمعلوم ن کهی حال صبر و تحمل داشته باشند. در 3357داده که تا بهمن  یوعده کذب و خنده دار سرنگون شیروهایبه ن

آل  و اکیبه امر ختنیخائنانه اش و آو و فیخف اتیطه آن به حواسه خواهد بود که ب رانیا در یبیغر و بیچه رخداد عج دیسال جد

 دهد.  یسعود ادامه م

ابزار و  نیاز ا شیاجازه ندهند ب کنمی م هیبار توص گرید خواهمی سابقم را م دوستان ریاعماق وجودم که خ از حال مجدانه و

 ".باز گردند یندگآزاد و اصل ز یاینه قاطع به دن کیو با  رندیبگ قرار های ملعبه دست رجو

 یاکین یعل
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 خانواده در دفتر انجمن کرمانشاه یحضور گرم تعداد

 

 3357مهر  28 -انجمن نجات کرمانشاه 

 باشند در دفتر انجمن نجات کرمانشاه حضور یم یفرقه رجو ریشان اسانکه فرزند یکرمانشاه یخانواده ها از یگذشته تعداد هفته

 . افتندی

 . دفتر انجمن حضور داشت خانواده ها در نیبه همراه ا زیباشد ن یم یکه در آلبان افتهی رها رانیاز اس یکی وادهخان

اعم از جداشدگان  ر؛یپروسه اخ یانجام شده ط یها تیاز مجموعه فعال یبه خانواده ها خالصه ا ییگو مدآ انجمن ضمن خوش کادر

 . کردند حیخانواده ها تشر نیا یآنان را برا یها یو روشنگر یدر آلبان

نگ ج لی( اظهار داشت که برادرم در اوایاشرف ملک یعل ریاس )خواهر ینام خانم ملکه در دست فرقه ب رانیاز اس یکی خواهر

نه  بود و یاسیشد. برادرم نه س ریرا هم متحمل شده بود اس یسخت طیشرا رفته بود و نیریها به قصر ش یکمک به زخم یکه برا

 . فرقه داشت نیبا ا ییآشنا

 یستیگروه ترور نیدوران اسارت را هم تحمل کردند اما ناخواسته طعمه ا یها یداشتند که برادرش تمام سخت انیب یملک خانم

 . تا به دامان خانواده برگردد میسال است که ما چشم انتظار برادرمان هست 41به  بیاکنون هم قر شد و

 . کنفرانس صورت گرفت ویدیو قیاز طر یاز کشور آلبان یه اارتباط با عضو جداشد شیهما نیا در
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واست داشتند باشد درخ یم رانایاکنون ساکن ت از فرقه جداشده و یکه به تازگ افتهیعضو رها  نیبا ا میارتباط مستق در یملک خانم

و در  یه خواهرانش چشم به راه وک ندیبگو یبه و برسانند و یاشرف ملک یخواهران را به برادرشان عل نیا امیشده پ طور هر تا

 . هستند رشانتماس از طرف براد کی یانتظار حت

واست داشتند تا درخ افتهیعضو رها  نیبا ا یریتصو میارتباط مستق در زی( ناریمحسن حسن کاو ریاس )پدر اریحسن کاو نیحس یآقا

 . را به فرزندش برساند یو امیطور شده پ هر

عضو  نیکمک از طرف ا یتقاضا گرفتند و یرا م زشانیکدام سراغ عز هر عضو جداشده صحبت کرده و نیبا ا زیخانواده ها ن ریسا

 . جداشده به فرزندشان را داشتند

 رانیاس نیطور که شده به ا خانواده ها را هر نیا غامیپ اًبه خانواده ها اظهار داشتند که حتم یضمن دلدار زین افتهیعضو رها  نیا

 خواهد رساند.
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 تا کجا؟ یبا حکام سعود یفرقه رجو ییهمسو

 

 باشدی م یجمال خاشقچ یعربستان، آقا یاسیمفقوداالثر شدن روزنامه نگار و فعال س امیا نیاخبار ا نیتر از مهم یکیگمان  یب

صد ق ظاهراً  ،کند لیا تکمتا مدارک خود ر دینما یدر استامبول مراجعه م یسعود یبا نامزد خود به کنسولگر شیکه چند روز پ

ی نم یخاشقچ یاز آقا یکه خبر یکنسولگر رونیها انتظار در ب بعد از ساعت یرا داشته است. نامزد و یا هیزن ترک کیازدواج با 

 .گردد یاطالع داده و داستان شروع م سیبه پل شود

 یعربستان م عهدیو شخص بن سلمان ول یدتمام ظن ها متوجه دولت سعو ،یجناب خاشقچ یروز از مفقوداالثر نیاز چند بعد

ا ت دینمای م اضیخارجه خود را روانه ر ریوز کای. دولت آمرندینما یم یریخصوص موضع گ نیدر ا یغرب یها اغلب دولت ،گردد

موکول به روشن شدن  اضیکنسل شده و ادامه روابط با ر یرسم یدارهاید یخ. بردیرا متوجه عواقب کارشان نما یحکام سعود

 .دیخصوص دنبال کرده ا نیاخبار را در ا گردد، که قطعاً یم قاتیتحق جیتان

 

 ودههیب یانتظار نیتعجب ندارد و ا یهم جا یلیخصوص است. البته خ نیدر ا یفرقه رجو کردیآنچه همه را متعجب کرده رو اما

 .مشاهده گردد یاز جانب فرقه رجو یسعود هیعل یریگ و عبث است که موضع

را  حال گوش فلکه ب تا ایعراق بود آ ای هیسور مثالً یسعود یسکوت کرده است؟ اگر به جا خصوص کالً  نیدر ا یجوفرقه ر چرا

 کر نکرده بود؟
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اخبار روز  یتح ای ردیبگ یموضع ایبزند و  یحرف اضینعمت خود در ر یول هیعل یرجو میمر دینبا ،کنم پاسخ واضح باشد یم فکر

 .دیخود منعکس نما یهست در رسانه ها ها را که در همه رسانه ها آن

ا ه از اعراب ندارد. اما دست آن یو فرقه اش محل یرجو میاست که سکوت مر ادیز یقدره تعفن آن ب یو بو تیجنا نیا فضاحت

 دابندهمسعود خ یاست بر سخنان آقا یآنان هستند و مهر صحت یو دالرها یسعود وخیکه چقدر وابسته به ش شودی همه رو م یبرا

رده به بغداد منتقل ک اضیاز ر ونیرا با چند کام یداده شده از طرف سلطان سعود هیهد یکرد که طالها یافشاگر شیپ یکه چند

 .بودند

 کشد؟ی به اصول در کار نباشد کار به کجا م یبندیپا یوقت واقعاً

 کیستراتژمتحد ا یانخوار و ببر کاغذو جه سمیالیوقت امپر کند آن یرا مشخص م یستیفرقه ترور کی استیمنافع روز، س یوقت

ه نون هم باست و اک یالملل نیضرب ب ریز منیدفاع  یقلم کشتار مردم ب کیفقط  لیدله که ب یمثل سعود یمیرژ ای. شودی م

ع اقدامات مشمئز کننده و تهو نیا . ظاهراً شودی نعمت م یاست، ول تهاماتا نیتر نیسنگ ریکردن منتقد خودش ز یسالخ لیدل

 .کندی م یسقوط و انحطاط را ط لیر ادیفرقه با سرعت ز نیندارد و ا ستادنیسر باز ا یفرقه رجو آور
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 یدر آلبان نیاز فرقه مجاهد یدامرود یموس یآقا یرسم ییاعالم جدا

 ادامه دارد یدر آلبان نیدر فرقه مجاهد روین زشیر

 

 0212آبان  1 - یدر آلبان افتگانینجات  تیاس -ی دامرود یموس

 نیخلق بودم بد نیفرقه مجاهد التیسال در تشک 25به مدت نزدیک به  3368 که از آبان ماه سال یدامرود یموسجانب  نیا

 .کنم یاعالم م رسماً  یخودم را از تشکیالت فرقه رجو ییجدا لهیوس

را  طیشرا نیشدم و سخت تر و عراق مجروح رانیدر جنگ ا یاتیدر عمل 3364آبان  7 خیتار در فهیسرباز وظ یدامرود یموس من

 نیمختلف عراق با سخت تر یهاه گذراندم. من چهار سال را در اردوگا نیصدام حس یها در زندان یو روح یبه لحاظ جسم

 صدام حسین یو زندان ها یکه در اردوگاه ها یفرقه رجو غاتیتبل یرس کی ها بود که با سال نیکردم و در هم یسپر طیشرا

 . به سمت خودشان بود آشنا شدم یجنگ یسراکشاندن ا جهت جذب و

 ماً بودم تما دهیهر آنچه را که شن انیسال یاما در ط وستمیپ یفرقه رجو التیبه تشک 68من بعد از اتمام جنگ در سال  سفانهأمت

 قیدوست و رفحرف زدن و جدا کردن  گرانیپشت سر د ،ی، چاپلوسایر بودم. از دروغ، دهیبود که در اردوگاه شن ییخالف گفته ها

. . و تمام …و کردندی م یچینفرات را وادار به قهر و ق که دشمن مبارزه است و چون میدارن یگفتند همشهر یو م ... از هم ها

 .مردم ایران بود ی؟! برای؟! و دموکراسیش به اصطالح مبارزه و به ارمغان بردن آزادشپو ریدر ز ها نیا

گرفت و  یرا از انسان م یجد میمختلف اراده هر تصم یمستمر در نشست ها یها ییخلق و مغزشو نیفرقه مجاهد غاتیتبل

 .باشد یبا دشمن خدا و خلق م یمرز یو ب یدگیو بر انتیخ نیاز ا ریغ یمیکردند که هر تصم یوانمود م یطور
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را  ییکذا طیآن مح کنند ومحتوا  یب ی وخودش ته اریاخت و یانسان را از آگاه که نینبود جز ا یزیگفته ها چ نیاز همه ا هدف

وند چون از نظر بش یخودشان سد راه روابط خانوادگ کیدئولوژیبتوانند با علم کردن انقالب ا که نیتا ا ندیفاضله قلمداد نما نهیمد

 البانق یبه نام بندها یدیجد یباز کیروز  هر های شعبده باز نیدر خالل ا .و مرز سرخ بود حرامارتباط با خانواده  یرجو شرعِ

 یوعده ها و بندهیفر یشعارها با شعر و انیسال .مینهاد یبه آن گردن م یستیشد که با یالقا م یسرنگون یو انواع فازها یدرون

 غمبرانیپ یکه خودش را با همه  یدتیعق یانداختن رهبر اج یبه اصطالح انقالب ایدئولوژیک برا یها در نشست یپوچ و توخال

 .انجام شد کایکه اشغال عراق توسط امر شد تا این ینبود سپر یبکاریفر و یازجز رمال ب یزیچ کردی م قیاس

 اتیح دیق ن درسفانه اآلأکه مت میبرادرانم و پسرعمو به عراق می آمدند سه تا از زانشانیعز داریدر آن دوران که خانواده ها جهت د

 ین نمبه م خبری چیه یمروت یو ب یناجوانمرد ینتهابه جلو اشرف آمدند. سران فرقه در مکه نفرات بودند  نیجزو هم ستندین

 یبرام وامکه اق یدرخواست کیعنوان نمونه در ه هستند. ب میمزدوران رژ ها نیگفتند که ا یخودشان م غاتیدر تبل یگفتند. حت

وجه مت یعات را زمانموضو نیمن ا .برادر من خورده بود یبه پا کهها سنگ زدند  به آن نیمن کرده بودند سران فرقه مجاهد دنید

 .فرقه جدا شدم نیا از آمدیم و یشدم که به آلبان

 یالتیتشک های ما روشن تر شد. اجحاف یها روز به روز برا آن یفرقه ا تیفرقه مجاهدین رو شد و ماه یدست رهبر یآلبان در

 یاگر کس فرقه شد و نیا یدشمن برا نیخطرناکتر لیارتباط با خانواده ها مرز سرخ و موبا مجدداً  شد و شتریتحت پوشش ضوابط ب

که  ما یبرا فقط ممنوعیت ها نیکردند )البته ا یقلمداد م التیاز تشک یچیآورد نام آن را سرپ یرا بر زبان م یگوش ایاسم تماس 

 و یطعمه بورژواز و دهیبرچسپ براز  ( و.داشتند را ها نیا یهمه  شانیبچه ها بود و خودشان و، مینداشت را یکس

است  وراندکار ضرورت  نیگفتند ا یم و کردندی م ستفادها خود فروخته و یمزدور و یگرفته و تا نفوذ سمیرتوناپو

د که این کنی یسعی عقیدت ینفس به رهبر و تعهد خون و یتشکیالت یفهمید مهم نیست با خودسپاری اگر هم نم یشما حت

 طور بوده چون آن را فهم خواهید کرد و همیشه همین ر یا نزدیک حتماً خودتان عبور بدهید و بپذیرید در آینده دو موضوعات را از

ی ا ماز چند سال آن ر ما بعد شهیبینند و همی را م یبه دلیل بینش عمیق و ژرف اندیشی که دارند نقاط دورتر یعقیدت یرهبر

 !که ما با این بینش و ذهن ساده قادر به دیدن و فهم آن در این نقطه نیستیم؟ میفهم

 نیند. در ابر نفرات داشته باش یشتریکردند که بتوانند قدرت اعمال نفوذ بی گونه کارهایشان را بزک م این نیفرقه مجاهد یبرره

 انیسال نیر اکه د یمشکالت جسم نداشتم و با رونیو مشکالت ب یاز زندگ یاشراف و شناخت چیه که نیا رغمی بود که عل طیشرا

 دیکه چند هفته طول کش یجدا شوم و در طرح نیگرفتم از مناسبات فرقه مجاهد میدم، تصمبو بانیکرده ام دست به گر دایپ

 .بازنگردم طیبه آن مح گریداشتم د نیاز اسارتگاه فرقه مجاهد رونیبه ب که تردد کی توانستم در

 انیربانق رینجات سا یکه براکنم  یراستا اعالم م نیدر هم و کنمی اعالم م یفرقه رجو التیخودم را از تشک ییجدا رسماً اکنون

، نیفرقه مجاهد تیچه بیشتر ماه نسل جوان کشورم و شناخت هر یبرا یروشنگر نیو همچن یدر آلبان 3مانده در زندان اشرف 

ار نخواهم فروگذ گرانیعبرت د یخلق برا نیمجاهد التیتلخ خودم در تشک اتیتجرب نتشاراز ا ندهیدر آ همچنین نمودتالش خواهم 

 .کرد
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 یفرقه رجو یبه نام خانواده برا یکابوس مرگبار

 

 نیسازمان مجاهد نیبه اصطالح آهن التیبه نام خانواده چگونه تشک یا دهیکه پد دیباش دهیاگر د یحت ای دیباش دهیهر چقدر شن شما

 .باز کم است آوردی لرزه درمه خلق را ب

خانواده  دیا دهیکه تاکنون د گریاز مسائل د یلیوده و هست. برخالف خب یزهر کشنده به تار و پود فرقه رجو کیعنصر خانواده  بله

 .دارد یدر مناسبات فرقه رجو یگریعملکرد د

 بیترت پرش و جهش یسکو کیاز آن  کنندی تالش م ،مشکالت و فشارها باشند نیدتریفرقه در معرض شد نی: اگر مسئولمثال

انواده، در نقطه خ قاً ینه، دق ؟یبورژواز ند؟یآ یحمله و هجوم! اما کجا به زانو درم در قبال کشتار و یحت ند،ینما جادیبدهند و محرک ا

 .شوندی شکست م تحملبله درست در نقطه خانواده م

 یادیز یحرکت ها و جنبش ها توانندی هستند و م یقو اریکه بس یدار هیسرما یایدن یها و ارزش یعبور از بورژواز یبرا یحت

 اما در دهد،ی م شیالزم را به کادرها یداشته و آموزش ها یآمادگ شهیهم دهیپد نیدر مقابله با ا یفرقه رجو اورند،یرا از پا در ب

 .و ترفند توان مقابله ندارد آموزش یانبوه رغمی مقابل خانواده عل

ها  از آن و شوندی طهار مها متوسل به قرآن و ائمه ا مقابله با عنصر خانواده آن یبرا که نیا لیدله ؟ ب”ترفند“چرا گفتم  یراست

 .داردی دور نگه مه خداگونه انسان را ب یها آورند که خانواده نه تنها بد است بلکه از ارزش یم یخیشواهد تار

 کیشد به  لیتبد میشد کیدئولوژیکه وارد انقالب ا یخلق از سال شصت و هشت شمس نیخانواده در سازمان مجاهد داستان

س، نجات بدهند و هم بالعک یو منطقه ا یو اجتماع یاسیس یها بحران یهم توانستند خود را از برخ رایمتناقض. ز اریبس لهیوس

 .انیپا یاست ب یداستان یرجو میمسعود و مر التیخانواده در تشک نی. بنابرارددو لبه عمل ک غیمقاطع هم مثل ت یاریدر بس

 

آبان  6 -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

0212 

 



 

71 
 

 

 

مه گفتند که خانواده ها ه یکم نبود. از جمله م یاز طرف فرقه رجو ریخانواده در چند سال اخ هیمشمئز کننده عل یها یپراکن لجن

 یجاسوس یکه خانواده ها برا گفتندی و م” الدنگ ما لیننگ ما، ننگ ما، فام“دادند که:  یمزدور وزارت اطالعات هستند و شعار م

 .و ترور به اشرف آمده اند

ا ه یفرزندانشان، مورد هتاک یکسب اطالع از سالمت یخانواده ها برا خلق در عراق بود، در مراجعه نیکه سازمان مجاهد یزمان در

 .دیا دهید یمجاز یزشت را در فضا یآن صحنه ها یها لمیف یبرخ قرار گرفتند که قطعاً دیضرب و شتم شد یو حت

 ست؟یبا خانواده چ یرجو میمسعود و مر یدشمن علت

 یعنیواده کنم که خان انیساده و کوتاه ب یلیصورت خه اما من خدمت شما ب ،دیبرده باش یبسا پ یا دیاگر مطالعه کرده باش طبعاً

 چه؟

 نی. خانواده اولزانیعز ریعشق و عواطف همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر و سا نیپاکتر یعنیکالم  کیدر  خانواده

ش تا نق گرددی شود و بعد وارد جامعه بزرگتر م یم تیو در آن بزرگ شده و ترب شناسدی را م آن یاست که هر انسان یجامعه ا

ردد. اما گ یجانبه نثار م کیچشمداشت و  یو ب غیدر یعشق و عواطف به صورت ب یکه تمام تاس ییکند. خانواده همان جا فایا

 .است ییپادزهر مغزشو یعالقه و عاطفه خانوادگ

 کند و یحضور خانواده عواطف را زنده م رای. زگرددی م یتلق خلق دشمن نیدر مناسبات سازمان مجاهد یهر خانواده ا نیبنابرا

 .ستیعنوان مورد پسند فرقه ن چیشود که به ه یبرد و تفکر آزاد و مستقل را موجب م یم نیرا از ب ییآثار مغزشو

 نی. در ادیفاده نماها مانند ربات است کرده و از آن ییخواهد آنان را مغزشو یداند و م یخود م یخود را مالک اعضا یرجو مسعود

مانع را از سر  نیکند تا ا یو لذا تمام تالش خود را م ندیب یرا مزاحم و موجب دردسر م داند و آن یخود م بیخانواده را رغ انیم

 .در ارتباط باشند شانیبا خانواده ها ضاراه بردارد و نگذارد اع
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و  ندیآ یاست هرگز کوتاه نم یآنجا که عشق و عالقه شان واقع خانواده ها از ،و خانواده هاست یرجو نیب یاصل یدعوا نیبنابرا

 .فروگذار نخواهند کرد یفداکار چیشتابند و از ه یخود م زانیبه کمک عز

، عشق پاک یو خانواده دارا بیمردم فر یرجو نیب تاًیاست چون برحق است و عضو مربوط نها روزیخانواده پ جنگ قطعاً نیا در

 .موضوع به کرات ثابت شده است نیا یچه در عراق و چه در آلبان انیسال نیکند و ا یخانواده را انتخاب م

 طرف سازمان ول داشته باشد و از آن یشروع تازه ا است تا مجدداً  شیزندگ یبعد از جدا شدن فرد از سازمان، رفتن فرد پ مرحله

 یلجن پراکن نی. بنابرازدیهم بره ه را مخدوش کرده و بصحن کندی منزجر کننده و تهوع آور تالش م غاتیو با تبل ستیکن معامله ن

 ریرود سااز و یریجلوگ یپاسخ ساده است، برا ست؟یترفند ها چ نیهدف فرقه از ا یراسته . اما بکندی و آب را گل آلود م دینما یم

ضربه  کی یعنیهر فرد جدا شدن ، باشد یاش جدا شدن از بدنه سازمان م جهیخانواده ها جهت نجات فرزندانشان است که نت

 .جان سازمان یفرسوده و ب ی کرهیبر پ نیسنگ

موارد  در اغلب اوردیدست به قصد کرد تا فرزندش را ب یساده تالش کردم برسانم که هرگاه خانواده ا انیب کیدوستان در  بله

ارد و یادو را باطل کند. هرگاه خانواده اج نیتواند ا یشدت ادامه دارد و خانواده مه از طرف فرقه ب ییمغزشو رایموفق بوده است، ز

گران که ن یاست. پس بر هر خانواده ا ختهیبوده و کل دستگاه سازمان را بر هم ر ختنیمورچه ر همثابه آب به النه ب قاً یشده دق

 ین نماست که زمان و مکا یجنگ نیکار شود. اه و دست ب ردیآرام و قرار نگ یاست که لحظه ا یفرزندش است الزم و ضرور

مشاهده  یگرید ریتصو یروزیدور را نگاه کند. در افق جز پ یباشد و افق ها ریگیو پ ندیننش کاریاست که ب یشناسد و برنده کس

 .شود ینم
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 نجات یافته از اسارت فرقه رجویداریوش بال افکنده 

 

 0212آبان  2 - النیانجمن نجات گ

نجات  یاعضا بال افکنده )غفار( از وشیدار

 از اسارت ییدر سالروز رها یفرقه رجو افتهی

در دفترانجمن نجات  یرجوفرقه ذلت بار 

انجمن به  ریو با مد افتیحضور  النیگ

 . گفتگو نشست

ا غفار ، آقمانهیدوستانه و صم اریبس یدارید در

حضورش  از یو شادمان یضمن ابراز خوشحال

رغم فاصله به "در کنار خانواده خود گفت: 

 یرجو یمناسبات فرقه ا از ساله 7گرفتن 

 ینم میرها های هنوز کابوس دهشتناک رجو

داشتن  خانواده و لیدسته خائن به وطن و مملکتم رها شده و با تشک و آن دار م به لطف خدا ازه اکه توانست شودی کند و باورم نم

 ".باشم دهیرس میفرزند به آرزوها دو

 در یبرا های رجو ینخ نما یپوراحمد در خصوص شگرد و ترفندها یروشنگر آقا اتحیو توض ییو خوش آمدگو رمقدمیخ متعاقب

 یبال افکنده ادعا ی، آقا3357تا بهمن ماه  یاز جمله وعده سراب سرنگون یگرفتار در زندان مانز آلبان یداشتن اسرا اسارت نگه

چند ده سال است که با  و ستندین شیب ییوغگودر های رجو"و در ادامه افزود:  رفترا به سخره گ های مضحک و خنده دار رجو

ن نگو یاعضا یصورت عمر و جوان نیبد و دهندی م یاغفال شده خود وعده سرنگون یبه اعضا متیق کسب قدرت به هر تین

 شانیها آزاد خاصه خانواده یایبا دن ریاس یگرفتند و فنا کردند و با استفاده از عوامل سرکوبگر خود ارتباط اعضا یبخت را به باز

 ".را مرتکب شدند یبزرگ نابخشودن انتیخ را قطع کردند و

 النیجات گانجمن ن توانای عنوان عضوه السابق ب یف کردند، کما دیکأت انجمن ریبال افکنده در خاتمه مالقات دوستانه با مد یآقا

ان از ایش ،یرجو اهیس التیتشک د دردوستان سابق خو ییمنظور رهاه چشم انتظار ب دردمند و یکمک به خانواده ها یراستا در

 خائن و یجور یستیمناسبات ترور هیعل یروشنگربرای  ای داوطلبانه داماق چیه و حساب باز کنند و افزودند که از رندیکمک بگ

 منانج رخواهانهیو خ یتا آخر با مقاصد انسان نخواهند کرد و غیدر های دوستان سابق خود از اسارت رجو ییضد وطن، خاصه رها

 ".نجات هم سو و همگام خواهند بود

به  لیتا ن گریبار د الن،یهمکار خود در انجمن نجات گ زیبرانگ نیتحس تیاز احساس مسئول یضمن قدردان زیپوراحمد ن یآقا

 .ندتدوباره بس یثاقیخاک وطن باشد، م با خانواده در وندشانیآن و پ رانیاس ییو رها های رجو ییمقصود که همانا اضمحالل نها

 علی نیاکی 
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 کانون های شورشی علیه مریم رجوی
 

 0212آبان  01 - انجمن نجات فارس

 او معموالً یسفر کرده است. سفرها رانایبه ت سیبار از پار نیچند یرجو میمر ،یخلق به آلبان نیمجاهد التیزمان انتقال تشک از

اش صورت گرفته است.  ییکایآمر یها همانیز مپر زرق و برق ا یها ییرایپذ ایمراسم نوروز  لیخاص از قب یمناسبت ها یبرا

 تیحما یراکردند و ب افتیبود که مبالغ کالن در ییکایمقام آمر نیچند نیاز ا یکی نیمک ک ننمونه سناتور مرحوم شده جا یبرا

 .کردند داریخلق د نیجمهور خود خوانده مجاهد سییآمدند و با ر رانایخلق به مقر ت نیاز مجاهد

 رانایدرباره علت سفر دوباره او به ت یمتنوع یها لیمنتشر شده است و تحل رانایدر ت یرجو میبر حضور مر یمبن ییخبرها ،راًیاخ

 رانایت نشنالنتریندارد. او در هتل ا یفاتیتشر لیدال رانایدر مقر ت یرجو میبار حضور مر نیرسد که ا ینوشته شده است. به نظر م

در  یباعث شده است که اقامت رجو یزیکند. چه چ یبرگزار م ییمقامات ارشد نشست ها فرماندهان و بااقامت دارد و هر روز 

 .کند یبازنگر التشیتشک یاست که بر اداره و سازمان ده دهیاو الزم د شود؟ احتماالً یحد طوالن نیتا ا رانایت

ه گذشته در هفت م،یدیچنانچه در خبر ها د باشد. التیجدا شدن اعضا از تشک شیتواند روند رو به افزا یحضور او م لیدل نیتر مهم

 یعل و یدامرود یموس ،ییرزایم یمست، غالمعل شیم میکردند. عظ ییخلق اعالم جدا نیمجاهد التیدست کم چهار نفر از تشک

ه کخلق بودند  نیکردند. همه آن ها از افراد باسابقه مجاهد ییهفته گذشته اعالم جدا دو نیهستند که ظرف هم یافراد یهاجر

 .گذرانده اند التیتشک نیدست کم سه دهه از عمر خود را در ا
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ه ها ، شمار جدا شدکرده اند. مسلماً ییاعالم جدا تا کنون رسماً یها تنها چند نمونه اندک هستند که از زمان انتقال به آلبان نیا

ل عوام تیاد پس از جدا شدن از آزار و اذاز افر یاریشود چرا که بس یاست که در رسانه ها منتشر م ییاز نام ها شتریب اریبس

 یبرا طیکنند، شرا یمستقر شدند، چنانچه جدا شده ها خود اذعان م یخلق در آلبان نیکه مجاهد یهنگامدارند.  میخلق ب نیمجاهد

 یعراق مدر  یاسالم یاز نفوذ جمهور اربسی را اعضا سازمان سران –حضور در عراق بود  طیخروج از سازمان مناسب تر از شرا

 کا،یخلق توسط ارتش آمر نیو خلع سالح مجاهد نیصدام حس سقوطپس از  ژهیبه و ز،یترساندند. هر چند که در همان دوران ن

 .فرار کردند یبرتیصد ها تن از کمپ اشرف و ل

 نبیه، زنمون ی. برااز گروه جدا شدند یو در سکوت خبر انهیاز اعضا مخف یادیشمار ز یگفته شد، پس از انتقال به آلبان چنانچه

جدا شده بود، موفق شد که گروه را ترک کند و به  التیاز او، در عراق، از تشک شیچند سال پ ینژاد که پدرش قربان عل نیحس

و رفتند. ا دارینشد تا هفته گذشته که خواهرش مونا به همراه پدر به د یالت در زمان خودش رسانه ایاو از تشک ییبرود. جدا ونانی

تقبال با اس یاجتماع یدر شبکه ها ،ییپس از ده ها سال جدا دارشانید نیشوق دو خواهر در اول یاز اشک ها زیثر برانگأت یادئوهیو

 .رو شده ب فراوان رو

کردن  متقاعد یاو برا کهی فرقه است. در حال التیروزها، حفظ اعضا در درون تشک نیدر ا یرجو میمر یمبارزه اصل ب،یترت نیبد

 .است یمعن یب یو دمکراس یآزاد یاش برا ییکند، مبارزه کذا یتالش م التیندن در تشکاعضا به ما

شکل داده است اما به واقع  رانیا یدر شهر ها یشورش یشود که کانون ها یم یاش مدع یغاتیتبل یها بونیکه او از تر یدرحال

 .داده اند لیتشک است که اعضا در درون گروه یو مقاومت یشورش یمقابله با کانون ها ریدرگ

عضا ا یمدت برا یطوالن یدر مقر اشرف سه، نشست ها زیمسئول اول سازمان ن یخیرسد که زهرا مر یمنابع درون گروه خبر م از

از  یکی« غسل در صحنه»متعهد نبوده اند! « غسل در صحنه»به  یکند که به اندازه کاف یکند و آن ها را متهم م یبرگزار م

 نیا یسران سازمان اجرا است. ظاهراً یو سپس اعمال فشار جمع یخود انتقاد ،یجنسافکار  یشامل افشامناسک فرقه است که 

 !دانند یم یاتیاست ح یاسالم یجمهور یبه هدفشان که همان سرنگون دنیرس یرا برا ندیفرا

 رانیسالگرد انقالب ا نیاز چهلم شیخلق جان بولتون به آن ها قول داده است که تا پ نیسرشناس مجاهد یحام م،یدان یم چنانچه

خلق در تهران جشن خواهند گرفت. اکنون  نیمجاهد التیسرنگون خواهد شد و او و تشک یاسالم ی، جمهور2135در سال  یعنی

 شتریروز ب هخلق روز ب نیمجاهد التیخورد، تشک یبه چشم نم یاز سرنگون یاست. نشان ندهنما یباق شتریدو ماه تا لحظه موعود ب

 یرو هستند و سرنگونه ب سازمان رو تیبا چالش بزرگ حفظ تمام یرجو میس آن ها مرأرود. سران سازمان و در ر یم لیتحل

 .رسد یدور از دسترس به نظر م اریبس ییاؤیر انیم نیدر ا یاسالم یجمهور

 یپارس مزدا
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 معمای مرگ آرش پورغالمی در آلبانی

 0212آبان  02 - یشرق جانیانجمن نجات آذربا

 : مضمون منتشر نمودند نیبد یخبر نیمجاهد یها تی، سا 57آبان ماه  5 خیتار در

رگذشت د یدر آلبان ،یقلب ستی، بر اثر ایبه دو دهه مجاهدت و مبارزه با استبداد مذهب کیپس از نزد یمجاهد خلق آرش پورغالم ”

 ”.وستیپ قشیو صد دیشه ارانیو به 

 : یر غالمآرش پو یمرحوم آقا یواقع یوگرافیب

 یآمد. کودک ایزحمتکش به دن یا در خانواده یشرق جانیدر استان آذربا جلفا شهریدر هاد 3355در سال  یگرگر یپورغالم آرش

عالقه داشت و  یرزم یها پشت سرنهاد. آرش به ورزش زشیپدر و مادر عز هیسا ریکودکانه و ز یعاد یرا با رفتارها یو نوجوان

قبل از شروع  یقبول شد ول ییمایدر رشته کنترل پرواز هواپ یاضیر پلمی. پس از گرفتن دودشته کاراته بدر ر یکمربند مشک یدارا

 ! اش دگرگون شد یزندگ ریناباب و منحرف، مس یبا دوستان ییآشنا لینقطه به دل نی، در اهیعال التیتحص

به ارتش اسارت بخش  وستنیپ یبرا 3381در سال  تاًیخورد و به سازمان وصل و نها بیفر ییدوست نماها قیاز طر 3378سال  در

ا در اش ر یزندگ یسال ها نیتر اهیو س نیقرارگاه اشرف شد. آرش سخت تر یمرفه، راه ندهیبهتر و آ یزندگ یبا وعده ها یرجو

رد. ک نیجاهدم نیدجاالنه، آرش ساده دل و صادق را مجبور به ماندن در صفوف ننگ یوه هایتجربه کرد. سازمان با ش یفرقه رجو

بر جسم، سالم  یاشرف به کام مرگ فرستاد تا از خونش ارتزاق کند اما هر بار آرش با زخم یها یریاو را در درگ یدو بار رجو

 یریدست مصدوم شد و در درگ یه یبه اشرف، از ناح 88شش و هفت مرداد یها یری. در درگافتیبرگشت و از مرگ نجات 

، با زجر و شکنجه، به اجبار و با روش یا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. سال ها با تجرد اجبارپ هیاز ناح 51نیفرورد35گسترده 

دن مان یبه نوشتن تعهد برا وربر او وارد شد. بارها او را مجب یمضاعف ی، او را مجبور به ماندن کردند! همواره فشارهایفرقه ا یها
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 هشی. جمالت کلردیخواهد مجاهد بماند و مجاهد بم یم سدیکردند که بنوکردند! آرش را مجبور  یاز دم و دستگاه رجو فیو تعر

 . مینوشت یدست از سر ما بردارند، بارها در عراق م نیمسئول که نیا یکه خود ما هم برا یا

 .وآرش را دچار مرگ زودرس کردند دندیرس شانیها، به آرزو یهم رجو عاقبت

پدر و مادر، در  داری، در حسرت دیرجو اهی، در غربت، در زندان، در قبرسیناکام ، دری، در جوانیدر اسارت رجو یپور غالم آرش

 ! دیآغوش کش در بانهی، مرگ را غریاز زندگ یدیحسرت پدر شدن و ازدواج، در نوم

 یریر هر اسبر س یداموکلس ری، مانند شمشیو سکته مغز ی، سکته قلبیماریمختلف: ب نیمرگ باعناو یاجبار کار یها اردوگاه در

 .است زانیآو

 ؟ستین بیعج یکم ایقهرمان کاراته! آ سال سن( و 42باشد ) 3355که متولد  یکس ی، برایهمان سکته قلب ای” یقلب ستیا ”

مراجعه  ، درمیکرد یقلب احساس درد م هیدر ناح ی، وقتییمغزشو نیسنگ یدر خاطرم هست که اغلب پس از نشست ها یخوب به

 چیگفت: ه ی، منهی(، دکتر پس از معامیگفت یم "امداد"  دیدرمانگاه با ها، به مطب دکتر و قرارگاه ری)در اشرف و سا” امداد”به 

قلب به  هیبا اظهار درد در ناح یوقت یاست که در جامعه عاد یدر حال نی! ادیبه سر کار روزانه تان برگرد دیتوان ی، مستین یمشکل

نظر قرار  و تحت مارستانیقلب و استراحت در ب یشود و گرفتن نوار قلب، اکو یگرفته م یجد یلیدرد خ نیدکتر مراجعه گردد، ا

 .است جیو را یامر عاد کیگرفتن 

 شود؟ یم تی، رعایپزشک ی، استاندارد هایرجو یکار اجبار یها در اردوگاه ایآ

که  یماریاز ب میدی، هرگز ندنبود تیشد. هرگز کنترل کار قلب، در اولو یگرفته نم یقلب جد هی، درد در ناحالتیدر تشک هرگز

  .مورد وجود نداشت نیدر ا یشود! کنترل تخصص هیته یبکند، نوارقلب یقلب یاظهار ناراحت

 آزرد ی، روان همه را منیحد و حصر مسئول یب یکار داشت. فشارها و ، فقط با قلب و مغز سرییمغزشو ینشست ها کهی صورت در

 .برد یم یستیهمه را تا مرز عدم و ن و

 !؟ردی، بمیقلب ستیبا عارضه ا یدر جوان دیبا یسران فرقه، م یآرش چه بود که بنا به ادعا ناهگ

 کند؟ دایادامه پ دی، تا کجا بایدر فرقه رجو یجیروند مرگ تدر نیا

 هاست؟ریمرگ و م نیا میمسئول مستق یکس چه

 ، نشستکیدئولوژیغسل ا یهفتگ یست هاروزانه، نش یجار اتیعمل یاعم از نشست ها یدر فرقه رجو رمعمولیغ یفشارها

، یسرفصل یاف ام، نشست ها ی، نشست هایسوژه ا ی، نشست هاگید ی، نشست هایقرارگاه ی، نشست هایا هیال یها

و  یاطالعات ی، برخورد هایالتیتشک یبرخورد ها ،یرهبر ینشست ها ،یرهبر یشورا ی، نشست هایالتیتشک ینشست ها

، ستینشست ها کاف نیاز هم یکی. فقط گذاردی م یباق یدر سازمان آثار کشنده ا یهر شخص رمیض و ذهن بر همه …و  یتیامن
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 یبودن و فشار ب یرعادیغ ثیکدام از ح گونه نشست را نام بردم که هر 33از  شیعضو رخ دهد. ب کیدر  یمغز ای یتا سکته قلب

 ! هستند رینظ یاندازه در نوع خود ب

 یانسان ریغ یروزانه در سازمان چه فشارها یدانند که، در مناسبات عاد یم یشده و نشده، به خوب سازمان اعم از جدا یاعضا همه

 .شد یبه اعضا، وارد م

انسان  کیدارد! طاقت  یمگر چقدر تحمل سخت ،شکننده است اریبس و شده است لیاز استخوان و پوست و گوشت تشک انسان

 مگر تا چه اندازه است؟

 وجود ندارد!  یتیمحدود چیهو  کنند یانسان، شکنجه روزانه م کیا را خارج از طاقت انسان ه یفرقه رجو در

 یفرد سالم به لحاظ روان کی .شده اند یهمه از درون متالشو  و افسرده هستند ماری، بی، همه اعضا در فرقه رجودیدقت کن اگر

 .وجود ندارد یدر فرقه رجو

روزانه در نشست ها،  یها یمفرط و درازمدت، فحش کار یها یخواب یفرسا، ب شدن، کار طاقت خودی ، از خود بیاجبار تجرد

مشغول کردن و ماندگار کردن اعضا، همه و  یبرا یسرکار یاطالعات ی، شک هایاعتماد ی، بنیمسئول یها ریها و تحق نیتوه

 . عضو را از پا درآورند کیدهند تا  یهمه دست به دست م

 . فشارهاست نیمحصول ا درون فرقه هم تماماً  یها مرگ

 . سران فرقه است میمستق تیدرون فرقه، با مسئول یمرگ ها یشود گفت که، تمام یت مأجر به

 . است یآرش پور غالم یعضدانلو، مسئول مرگ آقا می، شخص مرامروز

 کرده است؟ یآرش، چگونه قبول کنند که فرزند جوان و برومندشان، سکته قلب ماریو ب ریو پدر پ مادر

 شده است؟ دأییمرگ ت نیفوت، ا یو گواه یپزشک یکدام گواه با

 کجا معلوم که آرش را سران شکنجه گر فرقه نکشته اند؟ از

 بر اثر مخالفت با فرقه، دق مرگ نشده باشد؟ نهیکجا معلوم که آرش در قرنط از

 نشده باشد؟ ستی، سربه نیرحم فرقه رجو یکجا معلوم که آرش توسط سران ب از

 ! کند یخطور م یهستند که به ذهن هر کس یعاد یاالتؤس ها نیا

 نیطرف و ب یب یمشکوک از طرف ارگان ها یگسترده در مورد مرگ ها قاتیاست که خواستار تحق یهر کس یعیحق طب امروز

 … باشد یدر فرقه خونخوار رجو یالملل

 فهمد یعضدانلو م میمر ایخواهند داد؟ آ یش را چه کسانو مادر سالخورده آر ماریجانسوز پدر ب ی، جواب آه و ناله هادانمی نم من

 بشربت است؟؟؟ هیعل یبزرگ اتیکه سردمدار چه جنا

 دیفر
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