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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

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

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

 0122آذر  1 - انجمن نجات کرمانشاه

 . کرده است یخلق سپر نیسال از عمرش را در سازمان مجاهد 22 یشکر غالمرضا

ترس  و بیداخل با دروغ، فر در یدهد ول یجلوه م خواهیخود را آزاد رونی: سازمان به ظاهر و از بدیگو یاکنون آزاد است و م او

 . کند یعمل م

 دروغ یدهایکه از سازمان جداشده اند با وعده وع یافراد شتریمانند ب آشنا شد و نیبا سازمان مجاهد یسالگ 22سن  در یشکر

کشور  کیآنجا به  او قصد داشت از ،وارد عراق شدعراق از مرز گذشت و  و رانیو دار جنگ ا ریو در گ 8811در سال  جذب آن شد.

 بایز شیها برا آن یها صحبت. کمپ التاش عراق مالقات کردند با او در نیسازمان مجاهد یآنجا بود که اعضا ،ثروتمند برود

 کردند. یصحبت م رانیا یبرا یدرباره دموکراس زدند و یم یها دم از آزاد بود. آن

 . من باور کردم اروپا خواهند گرفت و یزایو میکنم برا یسازمان سپر چند ماه را در قول دادند اگرها به من  آن می گوید یشکر

، دینرس یشکر به دست یمدرک چیه گریکه د میگردان یگفتند برم او گرفتند و مدارکش را از دیبه کمپ رس شیپا که نیمحض ا به

 " … چه شده میدان ینم گفتند گم شده و یبار هم که گفتم فقط م هر": دیگو یاو م

 : دیگو یم یدرآمد. شکر رانیا میمخالف رژ خواهانی ناخواسته به جمع آزاد به اجبار در آنجا ماند و یشکر

خود را به سران سازمان  یوفادار ستیبا یم و میتحت نظر بود مدام ما، گفتند تا ما را آرام کنند یبه ما دروغ م همیشه ها آن"

 ".میمجبورکردند ارتباطمان را با خانواده خود قطع کنرا  . مامیکرد یثابت م
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سازمان نظارت  یکه گزارش ها دهه نود چنان یها اشتباه بود. اواسط سال نیا، تواند برود یم یکرد چه زمان یال مؤمرتب س او

 گونه نای به اشتندها را د کرده بود که قصد ترک آن ییاعضا کیستماتیدهند سازمان شروع به شکنجه س یحقوق بشر نشان م بر

 . دندز یم "یتینظارت امن"اعمال برچسب 

 یوندآخ میمرا جاسوس رژ دادند و یها به من دشنام م آن"بردند.  یزندان مخف کیاو را به  چشمانش را بستند و دیگو یم یشکر

ستم بود هفته دست بند د کی ،بند بستند دستانم را محکم با دست .زدند که خون آلود شد میقدر به ساق پاها کردند آن یخطاب م

 چیتم هدس دمیآن گذاشتم که د یرا رو گاریکردند آتش س دستم را باز ینداشت وقت یحس چیچنان محکم بود که دستم ه آن و

بار که از  هر"لرزد.  ی. او هنگام حرف زدن از شدت خشم به خود مستمیهفته تمام راست با کیمرا مجبور کردند  ندارد و یحس

ه ساق هفت کی کند بعد از یاو اضافه م  "زمیبرخ میجا زدند تا دوباره از یقدر مرا کتک م افتادم آن یم نیبه زم یشدت خستگ

پاچه  .حال زنده ماند نیحال رفت با ا او از دیرس یبه سرش نم گریخون د کهی طوره شده بودند ب اهیس ستادنیاز فرط ا شیپاها

 . بود رهیقرمز ت یزخم ها یجا پر از شیپا یرا باال زد ساق ها نشیج شلوار یها

 شکنجه شده را نزد خود خوانده آن یاعضا (رهبر سازمان) یمسعود رجو تینها در، روز شکنجه کرده بودند 45 مجموع  را در او

 یات عراقمقامها را به  کنند سازمان را ترک کنند آن یدوباره سع ایبزنند  یموضوع حرف نیکند که چنانچه درباره ا یم دیها را تهد

 . مرگ بود ای شتریب یشکنجه ها یبه معن شانیا یبرا نیا خواهند داد و لیتحو

 یتاکس کیبود که اجازه دادند برود. او  2282سپتامبر 28عصر روز  و یکرد. تازه در آلبان یسازمان زندگ را در گریسال د 23 یشکر

ل پناهندگان سازمان مل یایساریکم از کند و یم یزندگ رانایت در یآپارتمان حال حاضر او در رود. در یهتل م کیبه  و ردیگی م

 . ردیگ یپول م

آن به مدت هفت ماه به صورت  یازادر شد عضو سازمان بماند  یکرد که متعهد م یرا امضا م یکاغذ دیسازمان با خروج از هنگام

ورد م از من در هم کنترل کنند و خواستند مرا باز یها م آن"معتقد است  یکرد. شکر افتیحق السکوت در وروی 352مبلغ  انهیماه

 ".کرده بودند اطالعات کسب کنند رککه سازمان را ت یافراد ریسا

ز آن به ا "مراجعه کردم. رانیبه منظور درخواست بازگشت به وطنم به سفارت ا اًبعد نگفتم و چیها ه من به آن یول": دیگو یم او

 اند و سازمان خارج شده که از ییاعضا رسای مانند شود یم یزیآم ضیتبع یبرخوردها رانیا میبه عنوان جاسوس رژ یبعد با شکر

 . کرد ییخاطر بازجو نیهم او را به ا یامن آلبان سیپل یزده اند. حت سازماندرباره  زیانتقاد آم یحرف ها

 یسال م 22بعد از گذشت  ،کنم یکار نم یکس یمن برا یحرف ما را باور کند ول یخواهد کس یسازمان نم": دیگو یم یشکر

 ".من رفته است سر بر یتوانم شرح دهم که چه ظلم و وحشت

 . حاضر است بازگو کند و دیجا باشد بگو محضر دادگاه هر که به عنوان شاهد در یرا هنگام ها نیقصد دارد ا او

 اند. است که جداشده یاز هزار نفرنفر   کی نیاست. ا نیسازمان مجاهد یجداشده ها زیداستان غم انگ نیا

 یبا غالمرضا شکر گلیاشپ یروزنامه آلمان مصاحبه
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 0122آذر  6 -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

 یخلق را دنبال م نیسازمان مجاهد عیوقا یزانیبه م کهی ندارم تمام کسان دیترد

 یجمهور یدر رابطه با سرنگون یتوسط مسعود رجو خیزمان و تار نییتع دهیبا پد کنند

مان ز یبرا یمختلف نیکه هر ساله تحت عناو ییها خیدارند. تار ییآشنا یاسالم

 .گرددی مختلف از جمله بهمن ماه آن سال مطرح م یها

 یاتفاق خاص چیه یجناب مسعود رجو یها ینیپ شیکه برعکس پ دیا دهید حتماً

 .بنهند یبه حرف مسعود رجو یوقع که نیهستند تا ا دشانیع یدهایفکر خره افتد و برعکس مردم ب یهم نم

که  داند یاو نم ایآ یعنی ست؟ینداشته خودش ن یفکر آبروه او ب یعنی دهد؟ی را هر ساله انجام م کار نیا یچرا مسعود رجو یراست

 اورد؟یمبارک هم ن یگفت و بعد به رو یطور نیرا هم آن توانی و نم ستیشعار ن کیفقط  یسرنگون

 یبرا خیزمان و تار کیهر ساله با دادن  ندیب یدر خود م یرکیحس ز کیاز آنجا که  ی. ولداندی را م ها نیخوب ا یلیاو خ چرا

 دیگومستمر ب لهیوس نیسازمان است تا بد یفعل یروهاین یآن هدف حفظ و نگهدار ،کندی هدف عمده را دنبال م کی یسرنگون

کذب  یدهایهمه وعده و وع نیکه بعد از ا شودی را چه م روهایاند. اما ن ستادهیجان ا یوفادار هستند و تا پا یبه و روهایکه ن

 .دیآ یدروغ از آب درم شهیکه هم نندیب یم کهی در حال کنندی موهوم خوش م یها خیکماکان دل به تار

 نیسردمداران سازمان مجاهد ریو سا یرجو میمسعود و مر یو ضد بشر یضد انسان یها استیاز س یکیاست که  نیا تیواقع

ان محض خروج از سازمه و ب دیکه در سازمان هست دیخوری درد مه ب یکه شماها تا زمان ندیبگو روهایبوده که به ن نیخلق همواره ا

 دیباش یرجو میدر رکاب مسعود و مر که نیمگر ا د،یباشی مثابه تف سرباال مه و ب دیمطرود هست خود انیاز طرف خانواده و آشنا

بار  نیا دیکه شا کندی م نیخود تلقه عضو سازمان ب ،بکند دیچه با طیشرا نیسازمان در ا یروین کی. دیها وفادار بمان و به آن

 ینطققدرت تفکر م ییمغزشو یکه با شگردها نجااز آ یسرنگون شود ول یاسالم یو جمهور دیایداده شده و درست از آب درب خیتار

کار را انجام  نیشود ا یاست؟ مگر با شعار م یسادگ نینظام به ا کی یکه آخر مگر سرنگون شندیاند ینم نیاز افراد گرفته شده به ا

 .شود ینم برد؟ طبعاً شیشود کار پ یداد؟ مگر با دعا م

او  یاریهم به  میمر ،یاعالم شده از جانب مسعود رجو یها خیقبل، بعد از هر بار مفتضح شدن زمان ها و تار یها در سال اما

 دیرسی م جهینت نیبه ا هیدانست و النها یم روهایمفصل خود ن ییها نشست یوعده شوهرش را ط افتنیآمد و علت تحقق ن یم

 .سازمان بوده است یو اعضا روهاین یکوتاه شهیهمچون هم یوعده سرنگون افتنیتحقق ن یکه باعث و بان
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 یط یتا مدت شودی م یزیامر دستاو نیکنند؟ هم ینم دایسازمان پ یاعضا واریکوتاه تر از د یوارید یرجو میود و مرمسع ایآ

کرر م یها یها و گزارش خوان یسیگزارش نو یسر خودشان بزنند و ط یسازمان را وادار کنند تا تو یروهایمتعدد، ن یها نشست

 .ندیرا تبرئه کنند و خود را مقصر قلمداد نما میمسعود و مر یو برهان ساختگ لیو با هزار دل ندیخود را سرزنش نما

 یاه شکست یعامل تمام شهیجواب داشته و هم ییمغزشو یفشارها ریو ز شودی هاست که ادامه دارد و تکرار م سال وهیش نیا

 .ها نبوده است یرجو یجز نفرات خود سازمان منها یکس چیها ه سال نیا

ه است که هواداران ساد نیدارد و آن ا زین یمصرف خارج کی ،یتوسط مسعود رجو یسرنگون یبرا خیزمان و تار نییتع یطرف از

لبته نه . ازندی م بیآنان را گرفته و به ج یها پول "یاریهم"تحت عنوان  ییبرنامه ها یو ط یداده و با فرصت طلب بیفر زیرا ن

 .رسند یاز کجا م یاصل یمشخص نشود پول ها که نیا یاست برا یباشد بلکه تظاهر اشتهد یازیپول ها ن نیبه ا یرجو که نیا

ودشان خ ندهند حتماً یکنند و اگر هم پول یرا قبول م یرجو یدروغ ها شتریشوند و ب یوابسته م شتریهواداران پول بدهند ب اگر

 نیک کو م یانیرساندن پول به امثال بولتون و جولدانند که سازمان واسطه  یرا مقصر خواهند دانست که کمک نکرده اند. همه م

 .کنند ادیفر یرجو میمر نگیتیرا در م لیرائو اس یسعود یاست تا خواسته ها

 یها و شارالتان باز یخود دست به چه مزدور یحفظ و بقا یزن و شوهر حقه باز برا نیکه ا مینیب یم میچرخ یکه م یهر طرف از

 .زنند یها م

کرده  ادیپ یگرید نیگزیدرآمده بودند و حاال جا نیبه اجاره صدام حس ی. زماندهندی خودشان را انجام م یشغل مزدور ها نیا البته

 .رندیپذ یم تیواقع یخود را به جا الیو ام ندیبگشا اتیچشم بر واقع خواهندی هست که نم یسخن با کسان یاند. رو

همت ها ت نیرا مورد بدتر یشخص جالل طالبان ژهیوه را ب یعراق یکردها شانیها لیخلق نبودند که در تحل نیمجاهد نیهم مگر

نش که سرز دیرا بنگر خیوارد بغداد شدند. حال طنز تار ییکایآمر یها سوار بر تانک ها قرار دادند و گفتند که آن های و هتاک

ند آب را تا بلکه بتوان ندیگو یرا م یو سعود لیاسرائ زیاند و مستمر مج ختهیآو کایآمر انکنندگان آن روزگار، خود اکنون به دام

 .گرفتن از آب گل آلود را هم ندارند یتوان ماه که نیافل از اغفراهم شود  شانیبرا یریگیماه تیآنقدر گل آلود کنند که موقع

 نیا کرد و بدون نییتع یسرنگون یبرا خیزمان و تار یمسعود رجو مجدداً ران،یبا ا کایآمر یهای ریدرگ انیوانفسا و در م نیا در

قبل بهمن ماه  یها را موظف به سرنگون کردن نظام نمود. موعود مقرر مثل سال روهایارائه دهد ن یخودش طرح و برنامه ا که

 .رخ داد یکه چه شد و چه حوادث میبکن یماه تا جمع بند ناست، پس قرار من و شما بعد از بهم
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 نامه خواهر نگران و چشم انتظار به 

 یلبانآدر یبرادرش محمود خسرو

 

 

 0122آذر  6  - انجمن نجات اصفهان

 جان سالم محمود

 . یخوب و سرحال باش شهیکه هم دوارمیکنم و ام یماهت سالم م یها راه دور به رو خواهرت هستم. از فرسنگ من

 . میو فقط نگران و چشم انتظار شما هست میما خوب هست یهمگ نجایا

محمود جگر  یجا دیگو یم میهر جا برو ای یزند و چشمش اشک و ناله است و در هر مهمان یفقط حرف تو را م شهیهم مادر

 . تو است دارید شیاست و تنها آرزو یگوشه ام خال

شت پ میمدآ تدنید یبرا یقا مصطفآو  دیبار به همراه مادر و پسرم وح نیچند یبود یبرتیجان آن موقع که در اشرف و ل محمود

 یاه کنند به سمت ما سنگ و چوب پرتاب کردند و فحش یم یگر یانقالب یسازمان که ادعا نیمسئول یاشرف. ول اجیب و سدر

 . دادند یم یزشت

 !مده بودند؟آ دارتیبه د انیاست پاداش خانواده ات که پس از سال نیا ایآ
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ات به خودت  ی. محمود جان زندگیزنگ به ما و مادرت بزن کیخواهم هر طور شده  یم وت . ازیخوان ینامه را م نیدانم که ا یم

اگر  یخوشا به سعادتت ول یکن یم ی! اگر زندگ؟یکن یم یزندگ اآیبا خودت فکر کن.  نیمقدار بنش کی یشود ول یمربوط م

 .کن نییکن و سرنوشت خودت را خودت تع خابات را درست انت یراه زندگ یکن ینم یزندگ

 . میهست دارتیرسانند و منتظر د یبه تو سالم م یهمگ، ما را به انتظار نگذار نیاز ا شیب خواهشمندم

 .میمنتظرت هست میدار دوستت، خانواده یو مادر و برادران و خواهرانت و همگ نیریش خواهرت

 یخسرو
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 دهیرا به چالش کش یرجو تیتمام یکهنه سر یاکبر رضا یخانواده ول

 است

 است ییو تار و پودش در حال انقراض و اضمحالل نها دهیاز هم پاش سازمان

 

 0122آذر  6 - النیانجمن نجات گ

 از اوست یکه هست نام آن به

 یرضا اکبر یو مهربانم ول زیعز برادر

 الس نیهمه ماست. در ا یآرزو ،یزندگ شما در تیو موفق یسربلند ی،سالمت ی.شاداب باشو سالمت  ،که خوب دوارمیام سالم،

 دنیانتظار کش گنجد و یدوران در اذهان نم یهمه دور نی. درک ایکرد یسپر یدوران پر تالطم ،پر فراز و فرود و یخبر یب یها

را به کام مرگ کشاند و با حسرت انتظار جان به  چشم انتظار یخانواده ها زانیعز نیزتریبود که عز یدرد بزرگ زانیعز یدور و

 .گفتند نیجان آفر

 را روشن ها تیزمان ماه گذر ینموده ول جادیما فاصله ا نیرقم زده و ب طور نیرا ا یزندگ ،ناخواسته ای روزگار چه خواسته و حال

 انسان یبام و چند هوا کی یها استیس و تیاز تجربه، ماه ی. کوله بارندیافزا یم اتشانیها با گذشت زمان بر تجرب آدم و کندی م

رد و ک یکه چگونه پوست انداز دیدیزد د یکه دم از خلق م یما روشن نمود. سازمان یهمگ یرابودند را ب نانیکه مورد اطم ییها

 ها تیاقعو دنیو با شن دیدر ارتباط باش رونیب یایکردند تا مبادا شما اعضا با دن جادیا یساختند و ساز و کار یچنان فرقه ا آن

، زهیزور سرن با یحت یخلق با هر ترفند نیاصطالح مجاهده ب انکرده اند. سازمشما جفا  چقدر بر دینیبب، کند رتغیی نظرتان.…و
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را  رونیب یایهمه را افسون خود کرده و دن یطانیش ینکرده و با شگردها کردن، به زور شما را وادار کردند به اعتراف کار   یزندان

 .نموده اند فیتوصها و در زندان  فقط در کنار آن تانیرا برا ایدن داند و یمرگ م یمساو

ه که آمدند هم ی! نمونه بارز دوستانستیها ن آن یهایی گو اوهیخبر از  چیعوض شده . ه زیچند سال همه چ نیا یواهلل در ط به

 . دادند و مشغول کار هستند یزندگ لیدر کنار خانواده، تشک

 غیدر یحت را از شما گرفته اند و یمادر و زن و زندگ عاطفه و پدر و چرا عشق و دیتا به حال فکر کرده ا چیه زمیخوب و عز برادر

شان شما کننند تا به اهداف یخود نگه دارند و هر کار دلشان بخواهد با زندگ طرهیخواهند شما را در س یها م ! آنیتماس تلفن کیاز 

اعالم  ییذاک یسرنگون باش وهم دوران آماده  پشت سر و است کنند کار نظام تمام یخورد فکر م یم یقبه تو یتق شهیبرسند. هم

 !ستین شیب یالیخ و خواب و ستین طور نیا اصالً  کهی حال . درکنندی م

نتظار ا نیا از ریغ، کنند یم دوارتانیام یاسیس یهای دهند و با باز یسال آخر است م گریامسال د که نیبه شما وعده ا شهیهم

 .دباش نیرود که روزگارشان بهتر از ا ینم

 .است ییاضمحالل نها و تار و پودش در حال انقراض و دهیخوبم سازمان از هم پاش برادر

چند  و شبانه روز در مینوبت به اشرف آمد نیندارم بلکه درد دل برادرانه بود و چقدر دردناک! ما برادران چند حتیانشا و نص قصد

قدر بلندگو گذاشته بودند که  زه مالقات دهند. آنگوش شنوا نداشت که به ما اجا کس چیاما ه میزد ادیشما ضجه و فر یقدم

ه خاردار را ندادند تا چه رسد ب میشدن به س کیشما اجازه نزد یاصطالح خلقه سازمان ب یتح نرسد و انیبه گوش شما مانیصدا

 !شما مالقات با

 . بزند یو ضد خلق یانسان ریغ یکارها نیکه سازمان به اسم خلق دست به چن است دردناک یلیخ

 خاردار از ما استقبال کردند. مطمئن میس یبر سر ما و شما آوردند و با سنگ و فحش و ناسزا از چند متر ییچه بال تیآن موقع در

لند اجازه ندادند با آن همه ب ایو  یباش دهیشن دیدوستانت به شما گفتند و شا میروز، آن جا بود 35ما را که  یضجه ها و صدا هستم

 آن دنیباشد و ما توان د ما یدر چند متر زمانیچه دردناک است که عز نیگوش شما برسد. و ا هب ییگوش خراش صدا یگوها

 نیعملکرد هم نیا جهینت بود و یو ضد انسان یاخالق ریغ خلق کامالً یاصطالح حامه رفتار سازمان ب نی. به نظرم امیرا نداشته باش

ا ه و راه شان را از آن کنندی فرار م ندها برد آن تیبه ماه یپ کهی شود. کسان یاست که هر روز بر تعداد جدا شده ها افزوده م

پوراحمد  انیو آقا یرباقریو زهرا م یسنجاب می. مثل خانم ها مرندیآ یم رانیبه ا ای روند و یم یثالث یبه کشورها ای کنند و یجدا م

 یب که النیگ استان از گریها تن د و ده یمحب بال افکنده ، اکبر وشیکشاورز، دار پور، محمدباقر یحاج دیحم ،یو صادق خاور

 .خانواده مشغول هستند خود کنار یعاد یبه زندگ یمشکل چیه

ور شکل ممکن و به د نی)نروژ( در بهتر یناویفرقه پدرش جدا شده و در اسکاند هم از یکه محمد فرزند مسعود رجو یدیشن البد

 .ندکی م یزندگ یاز مناسبات فرقه ا

 . دکنی عنوان مانع دارد عمل مه ب فکر شما را مشغول کرده و یزیکنم، که چه چ یداور شیکه پ ستمیشما ن تیدر موقع من
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. ردیگ یده نمرها خ بر آن یکنند و کس یخودشان را م یاز آنجا خارج شده اند و همه دارند زندگ ای واهلل دوستانتان آمده اند و به

 یم را نیات را عوض کرده وهمه ا یزندگ ریو فشار دوران اسارت مس دیسرباز بوده ا کیها فرق دارد شما  یلیشما با خ تیوضع

حرف آن سادات را گوش نکن، وضع آن با شما  ؟یستچ یهمه درنگ برا نی! پس ایندار یخصوص یشاک نجایتو که در ا دانند.

 .فرق دارد

اال ب التیبا تحص یاجتماع یشعور باال یاهل دانش و دارا ،شیآزاد اند ،ختهیفره یم، شما فردویرا خواستم بگ نیجان ا یول

شما خلف  ،تو هم حق دارند ی ! خانوادهیو فکر نکن شما فقط به خودت تعلق دار باستیز یزندگ ،کن فکر ندهیبه آ یقدر ،دیهست

 !پس چه شد؟ ،کرد میرا مالقات خواه گریهمد یبه زود یگفته بود ادتهی ی،وعده کرد

برحسب  ستین ی. البته منتمیو سرافکنده برگشت دانهیو ناام میبار به اشرف آمد نیحفظ کرده و چند را یبرادر نیجان ما د یول

. من یکن یآمد. حال نوبت شماست که حرکت میشما خواه یآزاد یبرا زین یباشد تا آلبان یچنانچه ضرور و میعمل کرد فهیوظ

 . یستیدانم مقصر ن یالبته م ی،وفا به عهد نکرد نمیب یم کنمی اسارتت را مرور م ینامه ها یگاه

 میمر یطانیش الیمتوجه ام کهیی ها آن دییخود کردند. باور بفرما یطانیش الیام یامثال شماها را قربان شهیناخلق شما، هم سازمان

وس آزاد شدند افس کهیی ها و آن میهستها در ارتباط و مالقات  آن شتریافتادند و ما با ب یو دار و دسته شان شدند به فکر آزاد

 افسوس. …سرکوبگر و یکیدئولوژیبر سرشان آورده اند. با آن جلسات به اصطالح ا ییکه چه بال رندخو یرا م یدوران اسارت رجو

ا نسبت ارادت م. دیشناس یخوب من را م ،یبرادر گرام زم،یعز یخود را در بطالت گذراندند. ول یدوران زندگ نبهتری که داشتند را آن

 جهیتن و یها کرد ات را وقف آن یو خانواده، زندگ ایخبر از دن یاسارت و ب رسال د یو اند یس بیست. قراصادقانه  به شما کامالً

به  ها هم نشان ندادند آن میخوش به مسعود و مر یرو کهی نبوده و کسان یزیو پر پر شدن دوستانت چ ینابود ،یدره ب جز در

در معرض  یسر رهیخ و یمطامع شخص یها را از رو رهبران مزدورشان همه آن ،محو شدند خیشدند و در تار ستیبه ن سر ینحو

 .کشتن قرار دادند

 یها در فرانسه جوالن م راحت و آزاد فکر کن. آن یایبه دن ی،کن یسپر یافراد نیرا با چن یچند روز زندگ نیاست که ا فیح

جازه ارتباط ا یحت (نترنتیو ا لی)تلفن، موبا یمجاز یایدور از ارتباطات و دنه ب نهیدر قرنط ؟یدارند و شما چ یاشراف یدهند و زندگ

 .دهند یبا پدر و مادر نم

که  میسبک سر باش یلیخ دیرا داده اند؟! حال با رانیو اضمحالل حکومت ا یچند سال است که به شما وعده سرنگون یلیوک خدا

ن و و ز یعاطفه، دوست کهیی ها شود. آن ینم دهی: آدم از سوراخ مار دو بار گزندیگو ی. ممیها را گوش کن آن یاسیس یهای باز

نه . چگوارندیخود در ب طرهیدر س یبه مردم را از شما سلب کرده تا شماها را به هر نحو تو محبت و عشق به خانواده، خدم یزندگ

 !به آن دل بست؟ توانی م

 !؟یک امروز و فردا، حاضر حاضر تا د،یتظاهر، بلوف، وعده وع ،یبکاری. فردیکوچه ا کیارتباطات است و شما اندر خم  عصر،عصر

 ؟است نیاز ا ریرا به خدا غ ( توکنندی محوش م ای و یزندان یقی)به طر ست.ا یدر اومد مرگش حتم شیصدا یهر کس آنوقت
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 . گذارند یم شیهاست برا از مرامنامه آن یکیدر راه خلق که  دیافراد واژه شه نیا یبرا آخر در و

ماست  چشمان یرو شهیقدمت هم یجا ی. ولستین تیرایپذ یکس یکنی فکر م میدان یم م،یخودت آگاه از وضع آنجا و کامالً  ما

 . میآمد یبه اشرف نم هلهو نیبود ما چند نیاز ا ریاگر غ ،یدر قلب ما جا دار شهیهم و

ا که به شما کمک کنه ت میخواه یاز خدا م شههمی ما و. …فکر نان باش و یگفت یآقا م میبه رح تیدر نامه ها شهیجان هم یول

 یچند بعض هر یرا به خانواده برگردان یو شاد یو دوباره خوشحال یکشند برگرد یم یسال چشم انتظار 32به جمع خانواده که 

 .ستندیما ن شیدر پ گرید زانیعز

 ی. نمیبرتیالتهاب اشرف و ل خصوص دوران پره شما ،همه ما را رنجانده ب یدور ها سال نیدر تمام ا زمیجان برادر خوبم، عز یول

ما صد  دیام یشکر با ورود به آلبان خدا را ،دیکه در معرض گلوله و آتش بود یخصوص زمانه ب ،ما گذشت روزگارچگونه بر یدان

. دیذاشتگ یکیرا در تار شما ما یگذارند ول یتنها نم یکیرا در تار گریوقت همد چیه رادرانکه ب دنابم ادتیجمله  نیچندان شد. ا

 نیریو کام خود و خانواده را ش ییایو به خود ب یرا ادا کن یو حق برادر یرا ثابت کن تیو برادر یجبران کن دهیحال زمان آن رس

 .یکن

مطلب کنم و صداقت خود  یادا همه نگارش توانستم نیدانم با ا یبخشد. حال نم یدوباره م یسرد ما، گرم یشما به زندگ آمدن

 نه؟ ایچشم انتظاررا برسانم  خانواده دردمند و و

ه واده بها از خان را که سال یو خوشحال متی. صفا و صممیباش گریکه دوباره در کنار همد دهیرس انیبدان زمان آن فراق به پا یول

خود راه مده اگرخدا خواست ه سهم همه است. فکرش را ب میچه دار . مطمئن باش حق همه حفظ شده و هردیبرگردان دیدور بود

و چه  یریگب ییبه رها میتصم باره کیو  دیکه نه گفتن را بلد باش است شما هم بهتر . ودبو میو خواه میدر کنار هم هست شهیهم

 .دیو در جمع ما باش یبرگرد رانیبهتر که به ا

 جالل رتیحق برادر، هر چه زودتر دارید دیام به، جان یول میحافظت باشد. دوستت دار خدا

 بایخواهرت فر گانهیو  دی، مجلی، جالل، خللیجل، عادل، رضایو خواهر چشم به راهتان: عل برادران
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 دمیبرده ها را من از صدام خر نی: ا یرجو

 
 0122آذر  2 -انجمن نجات کرمانشاه 

دو عضو جدا شده  نیهم از فرقه گرفتند و ییبه جدا میتصم نیدر فرقه مجاهد تیسال عضو 32با سابقه  یدو نفر از اعضا رأیاخ

 . رفتندگ نیمجاهد یفرقه و رهبر هیعل یرسم یریبه موضع گ میتصم ییرزایم یغالمعل و مست شیم میعظ یبه نام ها

شکست در  انیبعد از اعالم آتش بس و در جر 21در سال  یبودند که رجو 58سال  عراق در و رانیجنگ ا یدو عضو از اسرا نیا

 قیبه فرقه اش تزر گریبه دو هزار نفر د بیها را به همراه قر معامله با صدام آن کیدر  روین میترم یفروغ )مرصاد( برا اتیعمل

 . کرد

 یداریها را از مالک برده خر و من آنها برده بودند  نیگفته ا افتهیدو عضو رها نیا ییواکنش به اعالم جدا نیدر اول یرجو نکیا

 هیحق نداشتند عل کنیها داده بودم ول کردن به آن یو زندگ دنیحق نفس کش ها نان و آب داده بودم و کرده بودم. سال ها به آن

 . تابع مالک و صاحبش باشد دیاست که با نیا دهبزنند چون قانون بر یمن حرف

معامله وارد فرقه  یکه از صدام ط ییخصوص اسرا سال در 32 نیا یط یرا رجو یو برده وار یبرده دار یدئولوژیا نیا قتیحق در

 یم ریتحق یو با واژه اردوگاه دیکوب یها م اهرم بر سر آن کیبه عنوان  شهینمود وهم یم یو جار یسار اش کرده بود عمالً

 . نمود
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 یورج التیتشک انسان ها در فیط نیبود و ا یمناسبات رجو در یسکه برده دار یرو آن "یاردوگاه"رسم و واژه  نیا قتیحق در

 . بردند یرنج م اریاز آن بس و دندیکش یرا بر دوش م  آن

روز  یر طد یانسان ها بوده رجو دنیاستثمار و به بند کش یبرا یعصر برده دار در یکه در دوران برده دار ینیقوان و کلیس قأیدق

 . کرد یاجرا م انسان ها نیو در کارها درمورد ا

 کامالً  شد یها واگذار م که به آن ییها تیمسئول نوع کارها و فرقه در التیاز آدم ها در تشک یمشخص فیستاره دار کردن ط نیا

 و مورصنفیا –( یدار کی)سپت فاضالب هیاعم از تخل یخدمات تیمانند مسئول ییکارها اعضا در نیبود. اغلب ا ریبارز و انکار ناپذ

به قول معروف  سخت و و یدی یکارها اًدر امور تحت امرها که عموم ساماندهی و – ماکنا نظافت – سازی ساختمان – یکارگر

 یمرزبند نیا یتا حدود یاماکن عموم و یغذاخور یسالن ها در یکرده بود که حت یزیبرنامه ر یرا طور رده سوم بود که فرقه آن

 . وجود داشت یبند ضیتبع استفاده از امکانات و یصندل یها فیدر رد یحت

شود  یم کیستریه ینیچن نیاز افراد ا یمواجهه با اعالم مطلب اش است که در یاستثمار و یبرده دار یخو نیبا توجه به ا یرجو

 . کند یخودش را نثار م قیافراد مارک و انگ ال نیبه ا و

 ییاه حرف با آن کی ال وؤس کی نکیا کیاز نزد یرجو یاستثمارگر و یبرده دار یدئولوژیا نیها لمس ا سال نگارنده بعد از من

 یکنند. اکنون رجو یرا تحمل م هم آن هنوز گردنشان هست و بر یرجو یبرده دار ریزنج نیسال است که ا 32به  بیدارم که قر

 ؟دیپس منتظر چه هست نموده است، ریتحق شما را هم برده خطاب کرده و یرونیب یواکنش صراحتأ در
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 یزنان در فرقه رجو هیخشونت عل

 

 0122آذر  2 - رانیانجمن زنان ا

در اکتبر  یعنیسال بعد  81انتخاب شد و  زنان جهان هیرفع خشونت عل یروز جهانبه عنوان  نوامبر 02روز 8818سال  از

 بیوو تص ینامگذار "زنان هیمبارزه با خشونت عل یالملل نیروز ب" در مجمع سازمان ملل به عنوان روز رسماً  نیا8888

در  ژهیزنان در گوشه و کنار جهان و به و هیعل کیستماتیهنوز شاهد خشونت س هسفانأحال پس از گذشت چند دهه مت نیشد. با ا

 .میهست یرجو ییفرقه قرون وسطا

نان و ز ییرها نیدروغ نیاش تحت عناو یعضدانلو سرکرده فعل میطور خاص مره و ب یرجو یستیدوستان سران فرقه ترور بله

در مناسبات  زنان را هیو ستم مضاف عل ییخشونت گرا شترشیب یو ضرورت سرنگون یزنان و ضرورت رهبر هیرفع ستم مضاف عل

 .اش داشته و دارند ینیاستال

در گام اول زنان  میمر ییتحت عنوان انقالب کذا یاجبار یطالق ها یسازمان با راه انداز نیا یبا عنوان رهبر یرجو مسعود

کشتن همه عواطف و  یبرا یاز فرزندان خردسال شان کرد و در گام بعد ییرا مجبور به طالق و جدا التیبخت در تشک نگون

را در مناسبات مخوفش  یو غسل هفتگ یجار اتیتحت عنوان عمل ییمغز شو یها ستدر آنان نش یاحساسات خانواده و مهر مادر

 دیبا ها شود و آن یطور روزانه برگزار مه ب یغسل هفتگ ینشست ها نیتحت فشار قرار دادن زنان ا یابر . البته؛راه انداخته ب

داشته اند تحت عنوان لحظات و  یظاتلح نیفرزندان و شوهر خود داشته اند و اگر در خواب هم چن یرا که برا یهمه لحظات

ود در حضور خ یالتیتشک هیال یب نوشته و در نشست جمعطور مکتوه ب دیبا "میلحظات ج"قول خودشان ه و ب یتناقضات جنس
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مورد ضرب و شتم و اهانت قرار  یلحظات نیخاطر داشتن چنه او را ب دینشست با نیدر ا نیمسئول نشست خوانده و بعد حاضر

 .دهند

دم  رانیجنبش زنان ا ژهیوه زنان جهان و ب ییاز حقوق بشر و رها یدر حال یرجو یستیفرقه ترور یعضدانلو سرکرده فعل میمر

به  فکر کردن ش،یاست که زنان حق آرا دهیرا از زنان برگز یشیول اول فرمائو مس یرهبر یشورا یستیطور فرماله و ب زندیم

ازدواج کرده و فرزند دارند حق فکر کردن به فرزندان و شوهر سابق  که قبالً ییها آن ایخانواده و داشتن فرزند و  لیازدواج و تشک

ه اند حق مالقات با خانواد وستهیسازمان را خورده و به سازمان پ نیدروغ غاتیتبل بیکه فر یخود را ندارند. و زنان و دختران جوان

 .شان را ندارند

 یرجو یتسیزنان در فرقه ترور هیعل ییاعمال خشونت گراافکار و  نیکه مخالف ا یزنان یرجو ینیاستال التیدر تشک نیهمچن

ه تنها ک گریها زن معترض د ده هما بشردوست و و یو آالن محمد یفتحعل نویهمچون م یکرده است زنان ستیبودند را سر به ن

 .عضدانلو کشته شدند میتوسط شکنجه گران مر یدر فرقه رجو زنان ییخشونت گرا هیخاطر مقاومت و اعتراض عله ب

 یعلعضدانلو سرکرده ف میطور خاص مره و ب زیزن ست یستیفرقه ترور نیکه ا ستیخنده دار و مضحک ن ایاوصاف آ نیبا ا حال

هستم  یتسیسازمان فرقه گرا و ترور نیا انیاز قربان یکیزنان بزند؟ از نظر بنده  ییاز جنبش رها تیزنان و حما ییفرقه دم از رها

 یستیجمهور مادام العمر فرقه ترور سیعضدانلو رئ میبودم؛ مر یزنان در فرقه رجو کیستماتیس ییشاهد خشونت گرا کیو از نزد

ان را زنان در سازم هیعل ییاعمال خشونت گرا نیا دیایب یستیرابطه با نیدرا یدروغ یو قبل از هر ادعا زیابتدا قبل هر چ یرجو

 .پاسخ بدهد
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 ؟یمن، چرا پرپر شد نیرید اری، یشراعمالک 

 

 0122آذر  8 - یشرق جانیانجمن نجات آذربا

 : مضمون نیخواندم، بد یرا م یخواهر مرحوم مالک شراع نامه

 نام خدا به

 یمحترم دولت آلبان مقامات

 

 

 نیسال در ا28مدت  یهستم. مالک شراع رانیخلق ا نیدر بند سازمان مجاهد ریاس یخواهر مالک شراع یزهرا شراع نجانبیا

ند، بنده از ما جهینت یهمه ب یول میو تالش کرد مینامه نوشت یبا مالک کل یتماس ای دارید یسازمان بوده، بنده و خانواده ام برا

 بست؟ یضد بشر اتیجنا همه نیکه چشم و گوش بر ا شودی م چگونهدارم،  یالؤس یلبانآدولت محترم 

 یگدیکرده و رس یکه اقدام دهین نرسآدر کشور شما رخ داده هنوز وقت  نیکه درمدت اقامت سازمان مجاهد یبا تمام اتفاقات ایآ

 د؟یکن

رفتار  و رندیبگ میبنا کنند و هر جور دوست دارند تصم یکه در کشور شما قلعه ا دهندی به خود اجازه م یو مسعود رجو میمر چرا

ی مال نؤخلق س نیسازمان مجاهد یاز رهبر یچرا دولت آلبان رند؟یاز طرف دولت شما مورد بازخواست قرار گ که نیکنند؟ بدون ا

 یزندان 3مد کنند؟ چرا افراد را در مقر اشرف آدر شهر رفت و  یبه راحت توانندی نم ندارند؟ چرا یدزاآسازمان  نی؟ چرا افراد اکند

 یداشتند به جز ساعت یممکن ریافراد چه درخواست غ نیدردمند ا یاند؟ مگر خانواده هارا سلب کرده  ها نآ یحق انسان کرده اند و

ت به دس یبه راحت های ها فاجعه است؟ چرا رجو نآ یبرا نیا ای، آیتماس تلفن قهیچند دق یحت ایو  شانیبا جگرگوشه ها دارید

 زمیبرادر عز شیهستم، چند روز پ یمن خواهر داغدار مالک شراع خورد؟ی و آب از آب تکان نم زنندی ما م گناهی کشتار فرزندان ب

 دایهم هنوز پ یو جسد و شده غرقمحل اقامتشان  کینزد اچهیاز دست دادم، که به گفته خود سازمان در در قیطر نیرا به هم

 از نظر شما قابل قبول است؟ اتیچرند نیا اآینشده، 

اکردن به شن یافراد سازمان برا دیفرقه، با نیپاسخ بدهند؟ چرا، بنابر گفته ا اتیجنا همه نیبه ا دینبا یو مسعود رجو میمر ایآ

ها را به سواحل متداول که همه مردم حضوردارند،  نآشنا وجود دارد؟ چرا  یبرا یبروند که ناامن هست و نه در آن امکانات یساحل

 شانیزادآا که ب ترسدی است که از فرار افرادش واهمه دارد و م نیااز  ریاز شنا کردنشان لذت ببرند؟ غ تینکه در کمال ام برندی نم
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ه مرگ برادر و فرزند ما ساخت یبرا نیکه فرقه مجاهد ییویسنار ،یرو شود. از نظر ما، خانواده مالک شراع اتشیاز جنا گرید یبرگ

به چگونه کشته شدن برادرم و روشن شدن ماجرا هستم.  یدگیخواهان رس یشراع الکاست؟ بنده خواهر داغدار م یواقع ریپوچ و غ

 رانیخواستار انتقال جسد فرزند و برادرمان به ا یاز مقامات دولت آلبان یاز خانواده شراع یندگیبه نما یمن زهرا شراع نیهمچن

 ی  خانواده است. با تشکر زهرا شراع کی یحق برا نیکمتر نیا م،یهست

 ! ال داردؤس یمرگ، مشکوک است و جا نیه داغدار، من هم معتقدم اخانواد نیمجدد به ا تیتسل ضمن

که  یجزو ضوابط بود! پس چرا در محل قیغر یناج نی، حضور چندمیکرد یاستخر هم شنا م کیدر سازمان اگر ما در  که نیا اول

 یاف ج کیقرارگاه و در  کیها با مرحوم مالک در  من سال که نیدرون آب برود! دوم ا یفرد دینبوده، اجازه داد قیغر یناج

د غرق آب راک کیو تنومند بود! امکان ندارد مالک در  کلیه یقو یلینجات بود! مالک خ قیغربودم! مالک استاد شنا بود! مالک 

 یروهایآمبوالنس و ن دارد، یشده دارد، ناج نییکار تع که ساز و یساحل استاندارد و معمول کیچرا سازمان در  که نیشود!! سوم ا

وجود  یعراق در آلبان یدهایتهد گریترسد؟ د یم یمردم عاد زیاز چه چ نبرد؟ سازما یشنا نم یوجود دارد، بچه ها را برا یامداد

مان است، ه دهیها همه را از آن ترسان که سازمان سال یزنگوله ا که نینبرد! مگر ا رونیبهانه افراد را ب نیندارد، که سازمان با ا

محدود  یرا برا ییضوابط قرون وسطا نیاست که همه ا یرجو یسازمان جهنم نیخود سازمان باشد! ا یفرقه ا یها استیس

 ! کرده است یو جار یو بسته نگه داشتن مناسباتش، سار یساز

 نیرا شروع کرد. مالک در ح جا ساکن بودم! مالک همان ابتدا، زدن ساز مخالف کیها در  ها و سال با مالک هفته ها، ماه من

 یبتن یجدول ها نیا دیگفت: شما اگر بتوان نیاز مسئول یکیخطاب به  8322سازمان، سال  کیدئولوژیانقالب ا ینوارها دنید

 ! انقالب شما شوم نیخواهم وارد ا ی. من نمدیمن را هم عوض کن نستتوا دی، خواهدیرا عوض کن ابانیخ

تن به ضوابط فرقه نداد ! بارها و بارها، مالک را  اریکرد! هرگز با اخت ی، مخالفت میفرقه رجو یاستبداد نی، آگاهانه با قوانمالک

 ! نبود ریپذ میمختلف، اما مالک تسل یضرب بردند، در نشست ها ریز

! مالک را به خود نگرفت یگرفت! مالک هرگز رنگ مناسبات رجو یرا فرا م شیرفت، تناقض سرتاپا یم یبار که به رقص بندر هر

رفت! اما حسرت  یبا او به همه جا م یما بود و شاد یبخش محفل ها یگرم شهیاش، هم یو با لحن جنوب شیبایز یبا خنده ها

 ! کند یخواست آزاد زندگ یداشت! مالک هم م یپدر شدن داشت! مالک هم حق زندگ قداشت! مالک هم ح یادیز یها یدله ب

 ! جانش را یمالک را از او گرفت! حت زیچ ، همهیمسعود رجو اما

 !دیمرگ را درآغوش کش ییدر تنها مالک

 . . . زدیاشک بر شینبود که برا یبه خاک افتاد و کس ییشاد باد که در غربت و تنها روحش

 دیفر
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 صدای ما را به گوش مجامع بین المللی برسانید.
 در زندان اشرف سه زانشانیعز یبرا یاز احتمال خطر جان یو بلوچستان یستانیس یخانواده ها ینگران

 

 0122آذر  01 -و بلوچستان  ستانیانجمن نجات س

که  یو بلوچستان یستانیس یخانواده ها ،یدر آلبان 3در زندان موسوم به اشرف  یفرقه رجو یاعضا یناگهان یمرگ ها یپ در

 یاعضا یدر پ یپ یبودن مرگ ها یبر عمد نیقیو  دیکأبرند، ضمن ت یمسر ه ب یرجو میزندان و در اسارت مر نیدر ا زانشانیعز

 نیا یاعضا تیوضع نیآخر یریگینموده و خواستار پ یابراز نگران زانشانیعز یبرا یجان طراز احتمال بروز خ ،یدر آلبان یفرقه رجو

 .انجمن نجات هستند قیفرقه از طر

 و بلوچستان ستانیبه انجمن نجات استان س یفرقه رجو یاعضا یاز خانواده ها یجمع نامه

 انجمن نجات مسئول

 سالم با

 انیکه فرزندان مان توسط قاچاقچ دهیرنج کش یما خانواده ها شرف،ی ب یاز مرگ افراد در کمپ رجو ییاست، خبرها یوقت چند

و  میندار زانمانیاز عز یخبر چیت ههاس رفته اند را نگران کرده است. سال یخوردند و به عراق و حاال هم به آلبان بیفر یرجو

 یکه اگر چه فرزندانمان را نم میبود نیو دل خوش به ا میما بارها به عراق رفت ی. همه میهم از آن ها نداشته ا یتماس تلفن یحت
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ت تا دست دورتر برده اس لومتریفرزندان مان را هزاران ک تکاریجنا ی. رجومیفاصله تا آن ها قرار گرفته ا نیتر کیدر نزد یول مینیب

 .آن ها را بکشد کیبه  کیما را از آن ها کوتاه کند و 

زندان  و به دیدزد رانیاز ا یعرب یآن ها را به بهانه کار در کشورها ینبودند. رجو یاسیهستند، آن ها اصالً س گناهی ما ب فرزندان

 .هستند تکاریجنا یرجو ریخورده و اس بیهستند و فر رانیخودش برد. آن ها هم فرزندان ا

و خاطراتشان  ادیو هر روز با  میاز ما دور کرده است را فراموش نکرده ا یهاست رجو همسر، پدر و برادرانمان را که سال فرزند،

مه ه نیرا بدهد و بعد از ا زانمانیقاتل دستور قتل عز یرجو میسخت است که مر مانیو برا میکش یآن ها را آه م یافسوس دور

 .هم به ما نرسد جسدشان ینکرده حت یینتظار، خداسال ا

و  میسالمت آن ها مطلع شو تیکند تا از وضع دایکسب اطالع از فرزندان مان پ یبرا یراه حل میکن یانجمن نجات خواهش م از

ما را به  امیتا آن ها پ دیبرسان یالملل نیما را به مجامع ب ی. لطفاً صدامیکن دایکه جانمان را به لب رسانده است نجات پ یاز نگران

 خدانگهدارتان .ندیبگو زانمانیعز
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 .جان باخت یدر چنگال رجو یگرید ریباز اس

 اهل لرستان یزارچ احمد

 

 0122آذر  01 - انجمن نجات لرستان 

را به خانواده و بازماندگانش و به تمام هم  یشدم، درگذشت اسفناک احمد زارچ ثرأمت اریبس دمیرا شن یاحمد زارچدرگذشت  خبر

 تیسلاسارت شده اند عرض ت ریکه موفق به گسستن زنج یهستند و چه دوستان یرجو ریکه چه هنوز گرفتار غل و زنج شیبندها

 یبراهستند و  یگردد که هنوز در اسارت رجو یدسته از دوستان آن یداریو ب یاریحادثه تلخ موجب هوش نیا دوارمیدارم و ام

 . رندیبگ یموضوع درس عبرت نیاز ا شیخو ییرها

حمل ، تیاز امکانات پزشک تیو محروم یپزشک یها یدگی، عدم رسیماریب نیتر نیبعد از چند سال تحمل سهمگ یزارچ احمد

 . نمود میتسل نیجان به جان آفر امیا نیدر هم تاً یاز ارتباط با خانواده نها تیو محروم ی، دوریروح یفشارها نیتر دیشد

سال سوءاستفاده از جسم و جان و روح و روان  32پس از حدود  یرجو یستیکار فرقه ترور تیو جنا یسفانه سران ضد بشرأمت اما

گذشت ندارد و در قلم  زیها ن ، از مردن و جنازه آنیمغز ی، شستشویاکاریو ر بی، فرالتیتشک نیا یروهایدربند و ن یاسرا

 . آورد یم یرو یابزار یشاخدار و استفاده ها یبه دروغ ها یو دغل باز بسراسر کذ یها فیها و توص ییفرسا

عتقادات در خصوص سابقه و ا یافشاگر به نگارش مطلب رانیا یرسوا تیدر سا یبا انتشار مطلب یپس از درگذشت زارچ یرجو فرقه

 قیاز طر 51فعال بوده و در سال  یسلطنتنموده که در تظاهرات ضد  فیتوص قیصد یرا مجاهد یپرداخته و و یاحمد زارچ

 گارد شرکت یفرمانده شنهادیپ یتظاهرات از جانب دولت شاه سابق به و امیا ندر هما آشنا شده و نیبا مجاهد هیخواندن نشر

 ها فیتوص یاریو در ادامه بس وندیپی م نیبه صفوف مجاهد 21در سال  تاً یو نها کندی را رد م شنهادیپ نیا یاما و گرددی نفت م

 . باشندی خود م یاسرا یبرا یسران فرقه رجو یتکرار یها که مشق
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 ییآشنا یکه اهل خرم آباد لرستان و قبل از جبهه و جنگ با احمد زارچ یمراد یعل جانب نیبه نقل از ا دییحال مالحظه بفرما و

 یبه فرقه رجو وستنیپ یها زهیو انگ لیکه به دال 21 و در سال  میارتش عراق شد ریو با هم اس میبا هم بود زیداشتم و در جبهه ن

 .میکنار هم بود با هم و در افتمی ییرها یکه من از چنگال رجو 13و تا سال  میوستیکه در ادامه خواهم نوشت پ

 یبه خرم آباد نقل مکان م یهستند سالها قبل از انقالب ضد سلطنت زدیدر اصل اهل زارچ از توابع  یکه خانواده و یزارچ احمد

اشت، د تیفعال یحرفه ا ریصورت غه ب بالیو وال یورزشکار در رشته کشت یو خود احمد اهل و ساکن خرم آباد بود، جوان ندینما

چند ماه قبل از جنگ  سابق حدوداً یدرجه دار ژاندارمر زین جانب نیاهواز بود، ا یاز لشکر زره 224گردان  عیدرجه دار ارتش و جم

 یریارتش عراق و درگ ینظام یها تیو آشکارشدن فعال یمرز اهواز منتقل شدم و در اواخر مرداد با تحرکات مرز هیبه پاسگاه طالئ

 گردان عیدر جم یها مبادرت نمود که احمد زارچ پاسگاه تیتقو یبرا ابه مرزه رویبه اعزام ن زیپراکنده در جبهه ها ارتش ن یها

 . منتقل شدند هیبه پاسگاه طالئ فتنیچ یها با تانک 224

در  یو تا شروع جنگ سراسر میدیرا د گریهمد داشت، در پاسگاه مجدداً  تیفعال فتنیدر سمت راننده تانک چ کمیگروهبان  یو

ر د یاز صدها تانک عراق شیو تمرکز ب روهاین یعلت نابرابره ارتش عراق ب یو در تهاجم سراسر میاول مهرماه در کنار هم بود

هر دو با هم به اسارت  یروزه من و احمد زارچ دو یریدرگ یتاب مقاومت نداشتند و ط یخود یروهاین ،یتانک خود 4ابل مق

 . میسال اسارت را در کنار هم تحمل نمود 8و حدود  میدرآمد یبعث یروهاین

و  و وطن پرست که با عشق ینظام ینبوده و فرد یاسیس چگاهیه یکامل اعالم کنم که احمد زارچ نانیبا صراحت و اطم نجایا تا

 چیکه تا قبل از اسارات ه کنمی اعالم م دیکأ. من با تنمودی م تیخاک کشورش در جبهه کار و تالش و فعال یعالقه دفاع برا

  .نداشت را یاز فرقه رجو یو هوادار یاسیس لیو تما شیگرا یذره ا ینداشت و حت التیتشک نینسبت به ا یشناخت و مطالعه ا

 کمیهبان گرو رایشود ز شنهادیگارد شرکت نفت به اوپ ینبود که فرمانده یتیدر موقع یبه لحاظ درجه و شغل سازمان گاه چیه و

و سلسله  یحرف را افراد نظام نیا یمعن گارد شرکت نفت گردد و یفرمانده تواندی نم گاه چیه فتنیراننده تانک چ گاهیدر جا یزره

ت از دس زیقدر دروغگو هستند که حافظه خود را ن آن یسفانه سران فرقه رجوأکرد اما مت ددرک خواهن یخوبه ب یمراتب فرمانده

خود را  اًبپوشانند و لذا علن تیبه واقع هیجامه و تنپوش شب یو تخصص یصورت حرفه اه ب شانیبه دروغ ها توانندی داده اند و نم

 . کنندی رسوا م

به  ریستون به اون ستون فرج است ناگز نیبا استدالل از ا وفرار از بند اسارت  یبرا ،بعد از آتش بس سال کی حدوداً 21سال  در

 ندیا منتقل نمارا به اروپ ابه ما قول دادند بعد از دو ماه م .میوستیپ یفرقه رجو التیو به تشک میسراپا خطا و اشتباه شد میتصم نیا

به  دیو زندان و تهد یداشت با کتک کار ییقصد جدا یبار که کس هر .میبود که ما در آن افتاد لیشروع همان چاه و قاً یدق نیو ا

 .شدندی اسرا م ییو جدا روین زشیمانع از ر یاسالم یو اعدام توسط جمهور بیابوغر

و آرمان  دهیبا عق گاه چیکرده بودند ه التیجذب تشک بیو فر ایما را با کلک و ر یاز آنجا که سران فرقه رجو زین انیسال نیا در

 . کردند انتیبه ما خ نیمجاهد گفتی م شهیجمله افراد بود که هم نیاز ا زین یو احمد زارچ میها نبود و با دل و جان با آن
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داوطلب  یروهاین یوستیپ یاسرا گاه چیامر واقف بود که ه نیبه ا زین یو شخص مسعود رجو التیصد البته خود سران تشک و

ی پست و رده نم ،هوستیپ یبه اسرا گاه چیها ه با گذشت سال لیدل نی. به همستندیقابل اعتماد ن یکار چیه یو برا ستندینبوده و ن

وف معر "دی –ار "  به التیسران تشک نیو در ب دادندی حساس قرار نم یها تیرده ها و مسئول، ما را در پست ها گاه چیو ه داند

ر جداگانه طوه باال ب یبودند و در فرهنگ سران فرقه و رده ها دهیعبارت نوشته شده و شبرنگ کش نیما ا یاسام یو در جلو میبود

 .دادندی ما را مورد تمسخر قرار م

سفانه أو مت فرقه بود استیو س التیتشک نیاز مخالف یکی یکه احمد زارچ کنمی و قرائن اعالم م واهدباز با جسارت و ش نیبنابرا 

ها و مشکالت فراوان به عراق  یبا تحمل سخت ینمودند و حت یادیز یاو تالش ها ییرها یدر کنار انجمن نجات برا یخانواده و

با مزدور خطاب نمودن خانواده و تهمت و افترا و  یکش رجو یآزادو  یرا نجات دهند اما سران ضد بشر یبتوانند و دیرفتند شا

م وجود از تما اتیدم ح نیتا واپس تاً یاحمد با خانواده اش شدند و نها داریراندن و مانع از دها را از مقابل پادگان اشرف  آن راهیب و بد

 . ختجان با یماریو با تحمل زجر و درد ب تیاحمد سوءاستفاده نموده و در اوج محروم

 چیکه ه یبه شر روزگاران اسارت در چنگال رجو ادشیروزگار سخت اسارت چون به عشق وطن قابل تحمل بود اما  ریخه ب ادشی

 . تحمل وجود نداشت یبرا یهیتوج

 ریسا یبگذرد و باشد تا سرنوشت احمد برا زیو گناهان من و احمد ن ریو از تقص دیرحمت نما نیرا قر یروح احمد زارچ خداوند

و  یروح و یو فکر یاسارت جسم یرهایزنج شتریب یبا اتحاد و همبستگ تر عیباشد و هرچه سر یفرقه درس عبرت نیا رانیاس

 . دیبرهان یضد انسان التیتشک نیو خود را از چنگال ا دیرا از هم بگسل یفرقه رجو یروان

 یمراد یعل
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 0122آذر  00 -انجمن نجات خوزستان 

قول خودش ضربه ه ب یو انفجارات کور برا یستیترور اتیعمل یاستراتژ 22به قدرت بود سال  دنیرس ی شدت تشنهه که ب یرجو

شود و  یسرنگون م میرژ گریماه د 2قول داد که تا  یاسیمحافل س در یحت و شیروهایبه ن گرفت و شیپ س نظام را درأزدن به ر

دست ه ب یجمهور استیاداره امور کشور را تا قبل از انجام انتخابات ر مثالً  تاداد  لیبه اصطالح مقاومت تشک یبالفاصله هم شورا

  .ار کردفرنگ فر اریبه د رانیاز ا یطرز مضحکه ب تینها در نگرفت و یا جهینت زشیآم انتیخ خط غلط و نیا از ی! اما رجوردیبگ

ه سنگ سرش ب چند سال باز گرفت که بعد از شیپ منطقه را در یهمان آزاد ساز ایجنگ منطقه  یصدا استراتژ و سر ین بآ از بعد

را به دشمن متجاوز  شیروهایخود و ن وستنیپ یآمادگ و رسماً  داریوقت عراق د رینخست وز زیبا طارق عز 22سال  که نیخورد تا ا

 رسماً 25سال  یبرسد. و رانیا صدام به قدرت در قیامکانات ارتش بعث و از طر از یریبا بهره گ دیصدام اعالم کرد. تا شا یعنی

 ! ها روم تا آتش برافروزم برکوهستان یصدام گفت م یقبا ریو رفتن خود به ز انتیخ نیا هیوارد خاک عراق شد و در توج

فت تنها گ کرد و سیسأکه صدام به او داد ت یرا با استفاده ازامکانات یرا اعالم و ارتش بخشی جنگ آزاد یمغرورانه استراتژ یرجو

 ندهیآ در دیخواه یداد که اگرم امیهم پ یاسیس یها گروه گریاوست و به د بخشی به ارتش آزاد وستنیپ میرژ یراه سرنگون

. که همان موقع همه دیاو شو بخشی به عراق آمده و وارد ارتش به اصطالح آزاد استبهتر  دیداشته باش یسهم رانیا یاسیس

 . به کشور دانستند انتیخ و یاسیس یخودکش کیرا  یاقدام رجو نیا رانیمخالف دولت ا یاسیس یگروه ها

 از صحنه حذف کرد و او سرکوب و یخاطر مخالفت با استراتژه سازمان را ب نیمسئول از یادیهمان زمان تعداد ز در یحت یرجو

 سأر که صدام در یاز روز ورود به عراق تا زمان یرا مرز سرخ دانست. رجو انتشیخ یمخالفت با استراتژ التشیدرون تشک در

 عد ازاما ب. مردم عراق فروگذار نکرد یحت و رانیمردم ا هیعل یتیجنا و انتیخ چیه مقبول افتادن نزد او از یحکومت عراق بود برا
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 یاستراتژ رییصدا به سمت تغ و سر یب گرفت و شیپ را در کایبا آمر یفرقه اش خط مواز یبقا یسقوط صدام رنگ عوض کرد و برا

 توسط کهی حال ر ! دبخشی آزاد شگفت ارت یها همچنان م آن ییجدا از فوران اعتراضات اعضا و یریجلوگ یرفت. البته برا

 یبرا یافکارعموم و روهایبه ن ییعدم پاسخگو یبعد برا یمدت یداشتند. رجو یفقط چوب دست خلع سالح شده بودند و کایآمر

 زیدست گرفت. او نه بود امورات فرقه را ب کیوهرش شرش اتیجنا که در یسوم و همسر میگور کرد. مر خودش را گم و شهیهم

 استیر یبه منصب پوشال دنیرس یاؤیر دیگرفت تا شا شیپ در رانیبه دشمنان مردم ا ختنیاش را خط سوخته آو رقهف یبقا ادامه

ردند اخراج ک یکشور آلبانعراق به  از یطرز مفتضحانه اه فرقه اش را ب تیکه تمام میدید تینها محقق کند اما در مثالً یجمهور

 . ببرند انیرا به پا عمرخود یتا الباق

که در  جرق میها باال گرفت. مر آن ییموج جدا باال گرفتن تناقضات اعضا و لیدله فرقه ب یبحران درون یورود فرقه به آلبان با

ها دل بست  نآ تیبه حما گرفت و شیپ را در کایآمر و لیاسرائ عربستان، یبرا یمزدور یمطلق قرارگرفته بود استراتژ صالیاست

لط غ یها لیاساس تحل قجر بر میمر بدهد. هیها روح به آن فرقه اش برد تا مثالً  یعضاجمع ا در یرا به آلبان نیامثال جان مک و

فرقه ن زمان در آها خواست که تا  آن از شود و یمحقق م یسرنگون 82قول داد که تا بهمن  شیروهایاش به ن االنهیخام خ و

اعضا و  یله دارأکند بلکه روند مس زهیانگ جادیا شیروهایقجر نه تنها نتوانست در ن میمر یکشک یها لیتحل بمانند. اما ظاهراً 

برود  یفرانسه به آلبان اوضاع از مهار یمجبور شد برا میشد که خود مر یجد یطوره له بأمس نینهاد. ا شیبه افزا ها رو آن ییجدا

 دمردشمنان م از یآب دهیفهم که ظاهراً  ی. وردیرا بگ شیروهاین دیشد زشیر یجلو ییمغزشو ینشست ها یکسریتا با انجام 

که وجود  یرششو یگفته کانون ها شیروهایبه ن رانیمردم ا یاعتراضات صنف غلط از لیتحل با بار نیشود ا یگرم نم شیبرا رانیا

از  و اعالم کرده یسرنگون یخود برا دیجد یعنوان استراتژه آن را ب ظاهراً را محقق خواهند کرد و یسرنگون یزوده ندارند ب ینیع

اندن در م یوامانده اش را برا یروهاین رانیمردم ا یدر مورد اعتراضات صنف ادیز یبا جوساز دتوانن یفرقه خواسته تا م نیمسئول

 . فرقه دلگرم کنند

بد  تیدرست است که نسبت به وضع رانیپنبه دانه! مردم ا ندیخواب ب قول معروف شتر دره گفت که ب ادیزن ش نیبه ا دیبا اما

احساساتشان نخواهند داد، فرقه  اعتراضات و اجازه سوءاستفاده از یها هرگز به دشمنان خارج خود اعتراض دارند اما آن یشتیمع

تند هس رانیمورد تنفر مردم ا لیدل نیبه هم روشن است و رانیمردم ا یبرا فرقه زیانت آمیخود دارد! چون پروسه خ یکه جا یرجو

 ندهد و درکشانده ه یدنبال سراب سرنگونه ها را ب هاست آن که سال ییاعضا یزندگ نیا از شیقجر بهتر است ب میمر نیبنابرا

 . کنند یآرامش سپر عمرشان را در یبگذارد باق

 دهدار دیحم
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 فرزند یو در انتظار صدا یماریدر بستر ب زجید اضیمادر اسدهللا ف

 

 0122آذر  00 - یشرق جانیانجمن نجات آذربا

خبر است!  یهاست از اسداهلل ب باشد. سال یم یماری، در بستر بزجید اضیاسداهلل فمادر  ،زیتبرساکن شهر  یفاطمه شکور خانم

 . فرزند، مادر را از کار انداخته است ییرنج جدا

و  ریمادر پ اسداهلل به یرساندن صدا که ریکار خ نیا یبرا که میطلب ی، استمداد مندیب یرا م ماریمادر ب نیکه عکس ا یهر کس از

 . بدمد ماریکالبد ب نیدوباره در ا یپسر، روح یصدا دیبردارد! شا یست، قدما مارشیب

! ابتدا میشتافت ارمیمادر ب نیا ادتیباشد، بدون فوت وقت به ع یم یماریمادر در فراق فرزندش اسداهلل، در بستر ب نیا میدیشن یوقت

 . را هم نداشت شیتوان بلند شدن و خوردن دارو یقادر به برخاستن نبود! حت یماریب لیبه دل

خود را  ، مادر تمام توانمیاز دوستان سابق اسداهلل هست میگفت یتوان باز کردن چشمانش و صحبت کردن را نداشت. اما وقت مادر

حال  یمادر که آنجا بودند از بهبود لحظه ا نیبستگان ا ی! حتدینام پسرش، درخش دنینش از شنجمع کرد و برخاست! برق چشما

 : برگشت و به ما گفت رمادر، متعجب شدند! ماد نیا

 کیعنوان  هاسداللهم را بشنوم! من ب یگذارند من صدا یکه نم یبر کسان نینفر ی. اکنمی پسرم را حس م یبا آمدن شما بو …

، دییخدمت خود قرار دهد! به فرزندم اسداله بگو در خورد،ی درد ما نمه که ب یکار یاو را برا یمادر، فرزند بزرگ نکردم که رجو
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 یحق من است که صدا نیرا بشنوم، من مادر هستم، ا شیکند که من صدا ی، کارواندت یجور م است، هر ضیمر یلیمادرت خ

 … فرزندم را بشنوم

 تواند تحمل کند؟ یو سالمند چقدر توان دارد؟ چقدر م ریمادر پ کیادر، اشک در چشمانمان حلقه زد! مگر م یصدا دنیشن با

گفته  نیو مسلک معتقد هستند؟ در کدام د نیخوانند؟ به کدام د یبه کدام قبله نماز م یبر سنگ دالن! سران فرقه رجو یوا یا

 فرزندش را بشنود؟ یمادر حق ندارد صدا کیشده که 

ز ا یلمی، فی، عکسییبار هم شده صدا کی یخواهد فقط برا یندارد. او م یادیمادر درخواست ز نیبر شب پرستان! ا یوا یا

 مادر است؟ کی یبرا یادیدرخواست ز نیا ای. آدینیپسرش از جگرگوشه اش را بب

 .برساند یدر آلبان 3مادر را به فرزندش در اشرف  نیدارد، درخواست عاجزانه ا فهیوظ یانسان هر

  . است هنیشان به خلق و م ین نوبت اثبات وفاداراآل مردم مجاهدت کردند! نیهم یکه برا هاست ها،ادعا دارند، سال یرجواگر

 یمها، ن یاست و فرزند در دستان رجو یماری! مادر در بستر بدانیم نیو ا یگو نی، ادیتان را ثابت کن یبرادر دیخواه یم اگر

د ها، با عمل خو یصورت داوطلبانه! مشغول خدمت و مبارزه است. اکنون، رجوه است، او نزد شما ب "یراس" در دستان شما مییگو

 . . . را دارد مارشیب زنگ زدن به مادر کی اریآزاد است و اخت "اضیفسداهلل ا"ثابت کنند که 

 "ید.، الاقل آزاد مرد باشدیندار نید اگر"
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 یرجو میاعتبار توسط مر یدعوت از مهمانان ب

 ؟باشد یم لیبه چه دل 

 

 0122آذر  00 - گلستان  انجمن نجات

ود بستند تا بتوانند ذهن عناصر خ یکار مه تمام توان خود را ب دندیرس یهر گاه به بن بست م نیسازمان ضد خانواده مجاهد سران

نمود  هیتوج نآخانواده را عامل  یفروغ که مسعود رجو اتیعمل نیهمانند شکست سنگ ،ندینما هیتوج هایشانرا نسبت به شکست 

 . دیگرد یرجو قهخانواده در فر دنیو باعث از هم پاش

ان که هر زمان سر میو فرسوده بود ریپ استمدارانیس یبرخ نیخود فروخته و همچن ریبارها و بارها شاهد حضور عشا زیعراق ن در

 نآ دادند و به یفرتوت شده خود قوت قلب م یروهایها را آورده و به ن آن لصایاست یاز رو دندیرس یبه بن بست م یفرقه رجو

 یکه با برخ ییها ملعون با نشست میمر زیو در خارج از عراق ن ندینما یم تیما حما ازکه مردم عراق  دینیگفتند بب یها م

 یه حتک بدون آن یجلسات فرقه رجو خاطر در تمام نیهمه او بودند و ب یبازنشسته که تنها به دنبال گرفتن دالرها یسناتورها

ا نمودند ت یم ادی سمیانقالب رجو انیعنوان مهمانان خاص و حامه ، بنمودندی داشته باشند شرکت م یاز موضوع جلسه اطالع

 . ندینما یم تیحماشدت ه ها ب ها موافق بوده و از آن با آن ایتمام دن ندینگه دارند و بگو یبتوانند عناصر مخالف خود را راض

 میرژ یسرنگون نیوعده دروغ یو از طرف دینما یشدن خود را مشاهده م یکه سرانجام متالش نیمجاهد یسازمان ضد بشر راًیاخ

 یکه حت ییتشکل ها نیکنار گذاشته شده و همچن استمدارانیس یشده، از برخ لیها تبد آن یبرا یبه چالش بزرگ زین 82تا بهمن 

بعد  گریدعوت نموده تا بتواند عوامل فرتوت و مخالف خود را که د رانایدر ت 3اشرف  اردوگاهبه  باشندی در کشور خودشان ناآشنا م

 تیحما یرجو میاز مر ایبرده و ساز مخالف را زده اند نشان دهد که تمام دن یهدف سران فرقه پ یسال به اهداف پوچ و ب 42از 

 رانیو خسته انجام داده و حکومت ا رینفر انسان پ 8122با  یانقالب امنتظر هستند ت ایو تنها اوست که مردم دن دهدی بالقوه انجام م

که  یبدبخت نیها را از ا بگمارد و آن ینفر را به ارکان مهم دولت 8122و تمام  ندیبنش استیر یرا ساقط نموده و خود بر صندل

 ! ها نجات انسان یشده برا هدین شده اند نجات دهد که او آفرآگرفتار 

مردم جامعه غرب  نیها در ب آن یها حرف گریکه د یاستمدارانیتشکل ها و س یدر مورد حضور برخ ییگذشته خبرها یروزها در

 یدارید زین نیآمده و از اردوگاه سازمان ضد خانواده مجاهد یبه آلبان یرجو میآغشته به خون مر یندارد با دالرها یداریخر زین

نگه داشتن عناصر مخالف فرقه  یراض یشده تنها برا دیق زیطور که در باال ن ها همان حرکت نیانجام داده اند که البته تمام ا

 یکه ادعا ریپ استمدارانیتشکل ها و س نیکه ا باشدی م یدر حال نیندارد و ا یداریخر چیاز آن ه رونیو در ب باشدی م یرجو

 یانجام نداده و نم ییبحث و گفتگو یرجو میبا مر انگاه در مورد مالقات خانواده ها با فرزندانش چیه ندینما یم یحقوق بشر

حقوق  تیاز رعا یگاه طرفدار چیه یقول سران فرقه رجوه مهمانان خاص ب نیا و اصالً باشدی ها م خط قرمز آن نیدهند و ا

د که تنها باشی م یستیو ترور انتیسراسر خ یها از فرقه ا آن دارید نیهم زیبحث ن نیا لیها را نداشته و ندارند و دل انسان هیاول
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 یرو یانتیخ چیاز ه ییبه قدرت کذا دنیرس یو برا باشندی ها م که در چنگال آن باشدی م یها سوءاستفاده از عناصر هدف آن

ته و از پا گذاش ریز یآغشته به خون فرقه رجو یرا با دالرها یعزت انسان کهی که کسان باشدی م یدر حال نیو ا گردانندی بر نم

قوق که از ح کنند بدون آن یم دنیخود کردند د ریرا در عصر حاضر اس ییها و انسان باشدی دروغ م و انتیکه سراسر خ یفرقه ا

 !! ندیبگو یها سخن آن انیزندان هیاول

وم ش ی فرقه نیسرکرده ا یبرا یزیدستاو یدر آلبان یانسان نماها در فرقه رجو یمهمانان که چه عرض کنم، حضور برخ حضور

سال  رگید نیدروغ یوعده ها ینموده و برا یذهن یها را شستشو و همچنان آن دینما هیخود را توج یشده که بتواند عناصر ناراض

 اشدبی ماها من انسان نیبر عهده هم یسران فرقه رجو یاسارت و برده دار نیکه تمام جوانب ا ستیلدر حا نیو ا دیآماده نما ندهیآ

 یرود مف میسر تعظ نشانیو خون نیرنگ یکنند و در برابر دالرها یها استقبال م آن یها انتیو خ ها تیو جنا یکه از فرقه رجو

 . آورند

 

 

 

 

 

 

 

 

ود ها بر مال ش طرفدار آن یانسان نماها یبرخ یها انتیمحقق شده و تمام خ یزوده ب یشدن فرقه رجو یکه روزگار متالش باشد

 . روشن شود تیها بر بشر آن انتیو خ
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 «همیاری»خیمه شب بازی 
 ییپولشو یبرا یو راه یسرپوش گذاشتن بر مزدور یبرا 

 

 0122آذر  01 -انجمن نجات مازندران  -صالحی 

 . نمود «یاریهم»تحت عنوان  یگرید یشب باز مهیخ یاقدام به برگزار یفرقه رجو ریچند روز اخ در

راسم م نهیمثال هز یکنند. برا یم غاتیبرنامه تبل نیا یهمه برا نیها ا است چرا آن یمخارج فرقه نجوم که نیبا توجه به ا اما

گزارش  برند. به یرا به عنوان سخنران به آن برنامه م یافراد خارج یادیها تعداد ز هنگفت است. آن اریبس سیساالنه فرقه در پار

سفر و  نهیتل، هزه نهیهز دیمبلغ با نیبه ا، کنند یم افتیخود در یبابت سخنران یمبالغ هنگفت خنرانانس ها یاز خبرگزار یاریبس

که  گرید یمربوط به شهروندان کشورها یها نهیاجاره سالن، هز نهیهز نیرد و خوراک سخنرانان را افزود. عالوه بر اوخ نهیهز

پردازند  یرفت و آمد را هم م نهیمحل اقامت و هز نهیخورد و خوراک، هز نهیهزبرند اعم از  یلشکر به آن برنامه م یاهیس یبرا

 . خواهد شد یبزرگ اریکه در مجموع مبلغ بس

رقه به ف نیاز مسئول یکیکه  یدارد به حد یسرسام آور نهیفرقه است که هز یماهواره ا یو برنامه ها ونیزیاداره تلو گرید مثال

 . خواند« آسا غول» را ونیزیتلو نهیخود هز یدر صحبت ها یانینام زهره اخ

فقط  نتونیخانم کل از ریشود غ یکند اشاره نمود. گفته م یم نهیخود هز یقجر برا میکه مر ییبه پول ها دیمثال ها با نیکنار ا در

 . دینما یصرف خود م یکالن نهیشود و هز یلباس ظاهر م کیبار با  است که هر یرجو میمر
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 یاز گزارش خود در مورد توان مال یدر بخش پندنتی د نیسرسام آور است. خبرنگار روزنامه ا زیکرده اند ن نهیهز یدر آلبان آنچه

 : نوشته است نیفرقه چن

هزار متر مربع  842طور نقد پرداخت کرده است، ه ب نیهزار مترمربع زم 222 دیدالر جهت خر ونیلیم 83[ یگروه ]فرقه رجو نیا"

 . دهندی ادامه م نیزم دیودند و کماکان به خرب دهیقبالً خر زین

 . زندی ها سر به فلک م آن نترنتیآب و برق و ا یها صورتحساب

 یپول نقد همراه م یادیز ی. همواره با خود بسته هاگذارندی نم یباق یرد چیو ه کنندی نقد پرداخت م کنندی م دیجا خرر ه از

 . دهندی م یدالر 822 یها اسکناس پسیچ دیخر یبرا ی. حتآورند

پولش را با  و کردند یداریخر ییایشرکت آلبان کیاز  توریعالوه مانه ب (Lenovo) لنوو وتریدستگاه کامپ 8222ها  آن راًیاخ

مجوز استقرار دکل  ی[، حت3کمپ ]اشرف  یسرعت برا پر اریبس نترنتیا دینقداً پرداخت کردند. ضمن خر دیخر اتیاحتساب مال

 . کرده اند افتیدر زیخاص خود را ن یتباطشبکه ار ینصب آنتن جهت راه انداز یبرا

ساعته  24را با افراد مسلح به تفنگ و کلت  آن یدور کمپ و ورود تا را استخدام کرده اند که دور یحفاظت یشرکت خصوص کی

 ".کندی کنترل م

ائل از مس یدرد چیه «یاریهم»متوجه شد که برنامه به اصطالح  یتوان به راحت یچند قلم ذکر شده در باال م نیاحتساب هم با

 یارها اقدام به برگز است پس چرا آن نیشود که اگر چن یال مطرح مؤس نیکند. حال ا یرا درمان نم یرجو یستیفرقه ترور یمال

 دهند؟ یآن مانور م یرو قدر نیبرنامه کرده و ا نیا
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 : ال فوق برشمرد عبارتند ازؤتوان در پاسخ به س یکه م یلیدال نیتر مهم

 بیترت نیبه ا و ستندین یوابسته به کس یکرده و وانمود کنند که از نظر مال یبیفر خواهند عوام یم «یاریبرنامه هم»با ترفند  -8

 . کنند یشد( را الپوشان یرونیپول سران فرقه از صدام ب افتیدر لم یکالن از اربابان خود )که چند ف یپول ها افتیدر

 ییکنند و پول ها یمبادرت م یی، به پولشورانیو داخل ا کایهواداران از اروپا، آمر یو با ترفند  کمک مال یاریتحت پوش هم -2

 . دهند ی( را سامان ملیاز عربستان و اسرائ یافتیدر ی)پول ها ستیکه منبع آن مشخص ن

 یآن که حجم باال یها برا کنند. آن یها کل قرارگاه اشرف را بازرس ییکایکه آمر دادند یسران فرقه احتمال م 8313سال  در

 هی)ال یتالیتشک یها هیال نیکنند، پول ها را در ب یساز یکرده و عاد یداشتند را الپوشان اریکه از صدام گرفته و در اخت یپول

 ها را مشکوک نکند.  ییکایپول آمر یاز آن پول را دادند تا رقم باال یو به هر نفر مقدار ردندک عیباالتر از عضو( توز یها

دارد تا مانع ن التیبه تشک یافراد است و ربط یشخص یها ییاز دارا ینشان دهند که پول بخش طور نیها ا ییکایبه آمر یاز طرف

ها  آن یبرا یها اثبات کردند که مزدوران خوب ییکایآمر یها برا یبعد که رجو یها شوند .. مدت ییکایاز مصادره پول توسط آمر

 . شد، پول ها را از افراد پس گرفتند یها منتف ییکایقرارگاه توسط آمر یخواهند بود و احتمال بازرس

انجام  دیجد یالدیرا قبل از شروع سال م یاریبرنامه هم شهیها هم یاست که رجو نیا گریمل دأقابل ت نکته

 یساز یپوشش و عاد یگزارشات مال یکرده و برا میخود را تنظ یمال یکارنامه ها بیترت نیدهند تا به ا یم

 . مناسب داشته باشند

فرقه تماس گرفته و به عنوان هوادار از داخل  ونیزیدهند تا با تلو یخود در خارج دستور م کیبه اعضا و هواداران فعال و نزد -3

 . هنوز هوادار داشته و مطرح هستند رانیکه در داخل ا ندیند بگوخواه یم بیترت نیبه ا ،کنند یخود را معرف رانیا

 یم یخوب ها به یرجو .رندیکنند که با برنامه تماس بگ یو کار فتهیفر رانیرا در داخل ا یکنند افراد یم یاگر بتوانند سع  -4

و  یاطالعات یکنند توسط دستگاه ها یشان کمک مال یستیبا فرقه تماس گرفته و به فرقه ترور رانیکه از داخل ا یدانند کسان
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 یری. اوالً با دستگندیموضوع به دو صورت سوءاستفاده نما نیکنند از ا یتالش م نیشوند، بنابرا یم ریشده و دستگ ییشناسا یانتظام

 یونیزیتلو یکنند که چند روز برنامه ها یفرقه درست م یغاتیدستگاه تبل یبرا یبا مضمون حقوق بشر یغاتیخوراک تبل کیفرد 

خواهد شد. دوماً تک مورد ها را بزرگ کرده و آن را عالمت داشتن هوادار  انش یها امیها و پ هیشان را پر کرده و نقل کالم اطالع

 . دهند یجلوه م رانیدر داخل ا

« ماه بهمن»جل تا ضرب األ یادیکه زمان ز یطیاست. در شرا یگرفتار در آلبان یقرار دادن اعضا ریثأتحت ت گرشانیهدف د  -5

رباره برنامه د یغاتیتبل ییخواهند با بزرگنما یرسوا خواهد شد، م زیدروغشان ن نیا یدانند که به زود یم یخوبه ها ب ینمانده و رجو

و  کرده یتا هم از جواب دادن شانه خال ندینما ریکوتاه هم که شده درگ یمدت یذهن اعضا را برا یافتیدر یو کمک مال یاریهم

 . شوند روهاین زشیو ر یله دارأخام خود مانع از مس الیهم به خ
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در دفتر انجمن نجات  یعبدالرضا دلف یحضور آقا

 خوزستان

 

 0122آذر  02 -انجمن نجات خوزستان 

رد خبرها در مو نیکسب آخر یبرا یدربند فرقه رجو رانیاز اس یدلف میو مر الیبرادر ل یعبدالرضا دلف یآقا 83/8/82مورخه  در

 . آن گفتگو کرد یبه دفتر انجمن خوزستان آمده و با اعضا رشیسرنوشت خواهران اس

 همچنان در اسارت یاقدامات سران فرقه برا و یآلبان اعضا در تیوضع یدلف یبه آقا ییانجمن ضمن خوش آمدگو یاعضا ابتدا

ها را  تیبود که سران فرقه محدود نیعراق انتظار ا کرده و گفتند بعد از اخراج فرقه از حیرا تشر یلبانآکشور  ها در نگاه داشتن آن

محدود و  3قجر با محصور کردن اعضا در کمپ اشرف  میخود بروند اما مر یدنبال زندگه ها ب نآاعضا برداشته و بگذارند  یاز رو

 ند که همچنانیب یم نیا فرقه اش را در اتیادامه ح یشان داد که وفرقه ن از رونیب یایها از ارتباط آزادانه با دن محروم کردن آن

 . فرقه نگاه دارد یها را در حصار تباه نآ
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از  ها بر آن شتریبسا ب یها تیو اعمال محدو یدر فرقه رجو ریزنان اس زیسف انگأت تیمورد وضع در نیانجمن همچن یاعضا

عضا ا یخانواده ها مورد توطئه و سوءاستفاده فرقه از در زیانجمن نجات خوزستان ن یدادند. در ادامه اعضا یحاتیتوض یرجو یسو

 . کردند یروشنگر

عر و ش بیها فر یلیخ لیسفانه اواأانجمن تشکر کرد و گفت مت یاعضا یها یو روشنگر حاتیتوض از یعبدالرضا دلف یقاآ

 میو مر الیل گرمیشد و دو خواهر د یرجو نیهم بیفر یجور قربان کی نهیخواهرم سک. و سازمان او را خوردند یرجو یشعارها

 ارزش نداشته باشد؟ شیبرا گرانید یبه خودش فکر کند و زندگ قطف دیبا یمثل رجو یچرا کس ! واقعاًگریهم جور د

 یجور میها بگو خواهم به آن ی. ممیدوستتان دار میها بگو و صحبت کنم تا به آن دارین دوست دارم با خواهرانم آزادانه دمن اآل 

 هیقشما و ب ی؟ چرا او زندگدهبو هعراق چ شما در یدادن زندگ همه سال هدر نیا جهینت دیبه خود شما بگو ین کجاست که حتاآل

  .نندک یخودشان زندگ یبه بعد بروند برا نیا از میمر و الیخواهرم ل ن دوست دارم دومن اآل نیخاطرخودش تباه کرد؟ بنابراه را ب

 شت.ارزش ندا شیبرا گرانید یزندگ گاه چیسوار بود. ه بیدروغ و فر هیبر پا یانجمن گفتند: اساس کار رجو یاعضا انیپا در

به منافع  دیدست زد تا شا یانتیو خ تیها به عراق برد و به هر جنا نآدادن  بیجمله خواهران شما را با فر از یادیز یعده  

 یاخود نباشد. حال تفاله ه زیآم انتیعملکرد خ و اتیجنا یگور کرد تا پاسخگو گم و ییهم خود را در جا انیپا برسد. در رشیحق

 فرقه خود ادامه دهند.  اتیبا اسارت اعضا به ح دیشوند تا شا یمتوسل م یتوطئه ا ترفند و به هر یآلبان او در بازمانده از

 در یسرنگون یتوخال یو دادن وعده  بیبا فر ااعضا ر دیبرد تا شا یسر مه ب یحال حاضر در آلبان در قجر میخاطر هم مر نیبه هم

ابراز  نیشوند. بنابرا یفرقه جدا م از اعضا آگاه و از شتریاست که روز به روز تعداد ب یروند به گونه ا یفرقه اش نگاه دارد. ول

 . خود آغازکنند یرا برا یدیجد یزندگ آزاد و یزوده شما هم ب ریکه خواهران اس میکن یم یدواریام
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 0122آذر  02 -انجمن نجات 

ا رنج ه باشد که سال یخلق م نیمجاهد رانیاس یخانواده  یاعضا گریپدران، مادران و د یزندگ تیافسانه روا هیشب یزیچ مستند

 .اند دهیرا به دوش کش زانشانیاز عز یخبر یو ب یو اندوه دور

 یکشد که پس از دهه ها دور یم ریرا به تصو یپدرانه ا یهای از عشق و عالقه مادرانه و عاشقانه و صبور یمستند گوشه ا نیا

 .به آغوش بکشند گریبار د کیرا  شانیدارند تا جگرگوشه ها دیهمچنان چشم ام یو دلواپس

 یخانواده م انیخلق با بن نیمجاهد یان سازمان فرقه ارهبر یظالمانه  تیبه غا ییزورآزما ی جهیمظلوم نت یخانواده ها نیا رنج

 .باشد

 8311بار در بهمن ماه  نینخست یکه برا "مزدوران ارتجاع ؟ ای نیخانواده مجاهد"در کتاب خود با عنوان:  یرجو مسعود

خلق  نیسازمان مجاهد یصورت کتاب منتشر شد درباره خانواده اعضاه ب 8318و سپس در آبان  دیارائه گرد ییویدیصورت وه ب

 :دیگو یم

و جبهه مقاومت  یدر ارتش آزاد ای رد،یمجاهد بماند و مجاهد بم خواهدی کس که م هر مجاهد خلق و هر آن یقیحق خانواده" 

 دور باد که نیاست. از مجاهد دهیدر پادگان اشرف( آرم نیکشته شده مجاهد ی)قبرستان اعضا دیدر مروار ایدر خاوران و  ایاست 

 نیاعتنا کنند. حرف مجاهد یباشد، خانواده خود بدانند و سرسوزن میرا که مأمور رژ شیا هر قوم و خویبرادر و  ایخواهر  ایمادر  ایپدر 

خودت را  یکیدئولوژیو ا یاسیبوده است که خانواده س نیا شیسال پ 45از  میرژ یو چه با مزدوران عراق خیچه با شاه و چه با ش
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که در  یهر مجاهد خلق، خلق است و بس! به خصوص مجاهد یو آرمان یخیو تار یاسیو س یخانواده ما جا نزن. خانواده اجتماع

 ".و اشرف باشد نیخاک امام حس

 نیاز ا یکند رد یاست که تالش م نیچن نیداند و ا یدشمن فرقه اش م نیتر یخانواده را اصل ،خلق نیسازمان مجاهد رهبر

شده در  نهینهاد ازین نیدر مقابل ا یداریقادر به پا یقیطر چیفرقه اش نماند غافل از آن که به ه رانیدر اذهان اس !!یدشمن قو

است یذات بشر ندارد و محکوم به شکست و نابود  
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 رانیو مشقت ملت ا ها میتحر

 و 

 چنگ آوردن قدرته ب یاؤیدر ر یرجو تیجنا 

 

 0122آذر  02 -انجمن نجات تهران  -ی رباقریسادات م زهرا

د؟ در صف هستن یکنند چه کسان یکرده و از آن دفاع م هیرا توج رانیمردم ا هیدونالد ترامپ عل یضد انسان یها میتحر کهی کسان

 یجد یها در درون ساختارش در تمام ابعاد با بحران که نیا لیدله فرقه ب نیقرار دارد. ا یخلق رجو نیاول سازمان مجاهد

 یرا اشغال کند و رهبر رانیا کایخواهد که آمر یلرزه درآورده است مه را ب آن تیتمام و کل روین زشیست و را روه ب رو یفروپاش

ه خودشان ب های رجو رایرخ نخواهد داد، ز رانیدر ا مطلقاً یاتفاق نیبدهد. واضح است که چن یرجو لیتحو ییطال ینیرا در س آن

 .استعمارگر بسته اند یو کشورها کایرا به آمر دشانیندارند و تمام ام یدیام چیخودشان ه

 رانیا مردم هیعل یمشقت آور و ضدانسان یها میتحر یو فرقه اش برا یرجو میمر ار یبس غات  یها و تبل ذوق کردن ها، قیتشو با

 شود؟ یحاصل م یا جهیچه نت

 لیمان و تحمحاک یخائنان به مردم، جز ماندگار قیاثبات شد که با تشو کایها توسط آمر ملت هیعل تکارانهیجنا میبا تحر خیتار در

 .حاصل نشده است یا جهیبر مردم نت ریو جبران ناپذ اریبس یها انیز
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 ینفع نه رانیدرآمد و اقشار متوسط مدام مردم اکم  یگروه ها رترکردنیسخت ترامپ و به مشقت انداختن و فق یها میبا تحر یآر

 .دارد کاینسبت به آمر رانیرفتار حکومت ا رییدر تغ یریو مردمش دارد و نه تأث کایآمر یبرا

ر کاسترو سقوط نکرد و تا آخر  عمر ب میداشته باشد و رژ کایآمر یبرا یروزیچهل ساله  مردم کوبا نتوانست پ میتحر که همچنان

 .کوبا حکومت نمود

 یودک  عراقک ونیلیم میبر مردم عراق موجبات مرگ ن شتریهر چه ب یفقر و گرسنگ لیو تحم کایآمر یها میتحر گرباینمونه د در

 .بود تیدارو به اقرار خانم آلبرا میبه علت تحر

 شد و طبقات ینشد، بلکه باعث مرگ ده ها هزار کودک عراق نیصدام حس میباعث سقوط رژ ها میدهد تحر یبه ما نشان م عراق

 شور شد و ازهمه مهمآن ک یاقتصاد  هیشدن بن فیباعث ضع زیو ن وستندیپ ریشدند و طبقات متوسط  جامعه به قشر فق رتریفق ریفق

 .ح صحنه را در دست گرفتندمسل یروهایشد و در آن کشور با قدرت گرفتن داعش، ن یرفتن جامعه مدن نیتر باعث از ب

 لیساز  جامعه را تشک ندهیو آ یدیکرده ها که رکن کل لیو تحص انیمانند روشنفکران و دانشجو یمدن یکه نهادها یجامعه ا در

 . رندیگ یدست مه ب یو داعش یافراط یروهایرا ن یخال یدهند اگرنتوانند عمل کنند، جا یم

بود که  یشورو ریبا سقوط اتحاد جماه رایدر سقوط آن نداشت ز ینقش مهم میتحر بود که اصالً یجنوب یقایآفر گرینمونه د در

 .سقوط کرد یجنوب یقایآفر

 زین به ملت و انتیخود و خ یاعضا یگاریها و مقطوع النسل کردن زنان و ب و شکنجه انسان یزیتنها با جنگ و خونر یرجو یآر

ردم دادن به م شتریهر چه ب یهست و سخت رانیبرق ا ازمندیعراق ن که نیا ژهیوه عراق بهند و  یکشورها یحت یاز فشارها بر رو

 .ه دانه دانهلُپ خورد گ ،لُپ یپنبه دانه گه ندیگفت که شتر در خواب ب دیبا گری. بار ددباش یکسب قدرت م یاؤیافغانستان در ر
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 0122آذر  02 -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

 کیخودش  یعنیکه او  شودی طرز تفکر در ذهن هر فرد کاشته و همواره در درون او زنده نگه داشته م نیا یفرقه رجو در

 .که نماد قهرمانان خلق هستند جنگدی م یرجو میو مر یاز هزاران قهرمان خلق، و در راه مسعود رجو یاست. قهرمان” قهرمان“

 یالب( نه تنها تفکر انقیتفکر )قهرمان پرور نیهمواره وجود داشت و وجود دارد که ا گرید شهیاند کی یا شهیاند نیدر کنار چن اما

ها  د از سالبع یقهرمان پرور ی. شاخص هاستین شیب ییمغزشو یبرا یبیفر رایاست، ز یارتجاع تیغاه بلکه تفکر ب ستین

رف و در حال تحوالت شگ ایکه اگر سازمان با تمام اصول و اعتقاداتش پو نجاستیا اقضهستند. تن میکماکان همان مسعود و مر

 و بو گرفتن است؟ دنیمثل آب راکد شده و در حال گند شیاست چرا شاخص ها

 یه اند از شر فرقه رجوتوانست کهی از کسان یلی. خستین یتعقل و تفکر داشته باشد کم تناقض یکه اندک یکس یقلم برا کی نیهم

ازمان شوند، بلکه س التیتما میتسل ایشوند  الشیخ یب ای ابندیبا آن کنار ب که نیتناقض پاسخ گفته اند، نه ا نیرها شوند به ا

 .اند افتهیدر درون خود دست  ریانکارناپذ قتیگذر زمان به حق درمسئوالنه برخورد کرده اند و 

 نند؟کی کار مه خود گفته اند که در درون فرقه و سازمان چه خود را گول نزده اند. آنان در درون خودشان ب گرید یراداف نیچن نیا

 یل آب جارمث ایهستند؟ آ یچقدر واقع شانیها و شعارها هستند؟ حرف یچه کسان یطور واقعه اطرافشان را گرفته اند ب کهی کسان

 باشند؟ی م دنیکه همچون آب راکد در حال گند ایرشد هستند  بهشوند و رو  یهستند و مستمر تازه م

 رفت. قطعاً گ جهیکرده و نت یها بار فکر نمود و جمع بند بار بلکه ده کیآن نه  یشک کرد و رو دیکه به انتخاب خود با نجاستیا

خود را  ها راه سال نیا یدر ط یادیکه افراد ز مینیب یو م میدید که نی. کما اباشدی از سازمان م ییجدا جهینت نیو بدون شک ا

 .سازمان جدا کردند یاسیس یاز خط مش اخود ر یاسیس یجدا کرده و خط مش

ند و مانع و جوان را آگاه ساز دیبه جبهه مخالف رفتند و تالش کردند تا نسل جد زین یمطلوب خود رفتند و برخ یدنبال زندگ یبرخ

 نانیکه ا یکه اشتباهات سوختی م دیجد یها نسل یدلشان برا شتریها در واقع ب نیدر انتخابشان گردند. ا گرانیاز اشتباهات د

بار  کیگفت که  کیافراد مسئول در جامعه جداشدگان تبر نیجا به تک تک ا نیدارد در هم جامرتکب شدند را مرتکب نشوند. 

 .قرار گرفتند و اجازه تکرار اشتباه را ندادند خیدر طرف درست تار گرید

 نیمجاهد نکند. در سازمان ریاگر خورد ذهنش را درگ ایتناقضات برنخورد  نیکه فرد به ا کنندی م ییدر سازمان چه کارها مینیبب اما

خاب است که فرد بعد از انت یالتیراه کار، راه حل تشک نیتر یمیو قد نیآورند، اول یو راه حل درم شندیاند یم نیخلق همواره به ا

را به سران  نآ عاً یسر دیبا یسازمان ریتفکرات را ندارد و در صورت مواجه شدن با هر نوع تفکر غ ریابه س ردنحق فکر ک الت،یتشک

ت اس التیدر تشک یطانیاز طرز تفکرات ش ”ییرها“نقطه،  نیذهن گزارش کرده و خود را رها سازد. اسم ا یفرقه به عنوان خطا

ناسبات فرقه را در م دنیباال کش یها را به اثبات برساند و راه شیسرسپردگد و یهمسو نما شتریهر چه ب التیتا فرد خود را با تشک

 .دیمایبپ یخوبه ب
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معظل  نیا یپاسخگو یالتیراه حل تشک گریکه د دندیرس جهینت نیکرد به ا یدست آورد و جمع بنده که سازمان ب یتجارب یط در

وب کردند و آن راه حل ها را در چارچ یگرید یراه حل ها افتنیلذا مبادرت به  ند،یکنترل نما که بتوانند افراد را کامالً ستیبزرگ ن

مسائل  یرکسی تیها را وادار به رعا آن ،یداشتند و تعصبات مذهب یمذهب شاتیاغلب افراد گرا رایز کردند،ی دنبال م کیدئولوژیا

کل تا ش دیکشی ها طول م سال ها و بعضاً  ها و ماه روزها و هفته یط ندیفرا نی. ادادی م رییطرز تفکرشان را تغ یکرد و حت یم

 .به قانون گردد لیو تبد فتدیهمه جا ب یو برا ردیبگ

ام نشست مهم به ن دهیها دست از پا خطا نکنند، دو پد که آن باشدی در رابطه با کنترل ذهن افراد م قاًیکه دق نیقوان نیا نیتر مهم

 شتریآن هستند تا ذهن افراد را هر چه ب یارززمان با شدت و حدت در حال برگ نیاست که در هم” غسل“و  ”یجار اتیعمل“ یها

 نیربها توانسته اند مثل دو داشته است. آن یرجو میو مر یمسعود رجو یبرا یادیز دیدو ابزار فوا نیو بهتر کنترل کنند. در واقع ا

بات گذشته ابداع شد و وارد مناس یدو ابزار که از سال ها نیکنند. ا دایپ یشتریدو ابزار بر ذهن افراد کنترل ب نیمدار بسته با ا

روز ه ب ها داده شد و اصطالحاً  به آن حاتیو تصح افتیارتقا  و مستمراً فتسازمان را گر یبا سرعت باال یفروپاش یجلو دیگرد

 .دیگرد

 یغسل هفتگ ینشست ها غسل. )قبالً رهیدا در ایهستند  یجار اتیعمل رهیدر دا ایتنگ گرفتار هستند،  رهیدر دو دا التیتشک افراد

 .(گردد یدر صحنه انجام م اصطالحاً یروزانه و حت شد اما اکنون ظاهراً یانجام م

 یار جاسوسو ابز لهیوس نیتر ذهن افراد، مهم یافراد، کنترل روان یمغز یشستشو لیوسا نیتر به مهم لیاکنون تبد دهیدو پد هر

انه افراد کنترل عادات روز یبرا لهیوس نیتر مهم ،یسرکوب احساسات و عواطف انسان لهیوس نیتر مهم گر،یکدیافراد نسبت به 

که  یافراد یروزانه هر فرد است. باورش برا یکارها نیو حرف زدن و ساده تر دنینوشو خوردن و  دنیو خواب د دنیمثل خواب

 .یباورنکردن را ندادند سخت است و گاه از مناسبات آن یدر فرقه نبودند و تجربه ا

 افراد را در چنبره خود یو ضد انسان فیکث یها وهیش نیاست که به ا ین فرقه رجواآل نیهم یها تیواقع ها نیا قتیدر حق اما

 یول برند ینام م یالتیموجود در مناسبات تشک یها وهیش نیتر یعنوان مترقه ها ب وهیش نیاز ا حانهیدارند. خود عناصر فرقه وق

 دایپ و گسترش رندیگی عصر حاضر پا نم شرفتهیو پ یو حق بودند چرا در جامعه بشر درستراه حل ها  نیاگر ا که نیغافل از ا

 یزیچ و شوندی افراد م یاسرار زندگ نیتر که وارد مهم که ناحق هستند، چون ساده و روشن است، چون اریپاسخ بس کنند؟ی نم

وم افراد معنا و مفه یخصوص میبه اسم حر یزیهاست که چ واقع سالشناسند. در  ینم تیرسمه را ب ”یخصوص میحر“به اسم 

فرقه  یفشرده عرض کردم، کنترل افراد تا که ماندن در مناسبات جهنم اریصورت بسه که خدمت شما ب یخاطر نکاته ب قاً یندارد. دق

 .دهند حیآزاد را ترج یایدر دن یرا بر زندگ

ورت به ص” غسل“و  ”یجار اتیعمل“ ینشست ها یعنیسرکوب ذهن افراد در مناسبات فرقه  دهیراجع به دو پد یگریمقاالت د در

 .ذهن افراد در کنترل سران فرقه است یانسان ریشکل غه که چطور ب دینیخواهم داد تا بب حیمبسوط توض
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 تا حماقت یاز وفادار

 واندتی وجود نداشته باشد نم یکه اگر کس یمعن نیبه حضور و وجود خودش است به ا یهر کس ارزش

  .خود باشد یها مدافع ارزش اصالً ایخود را بروز دهد  یها ارزش

که  دیآی وجود مه ارزش ارتباط ب زانیبه م یکوچک و بزرگ همواره وفادار یدر رابطه ها خیطول تار در

 طیامر بسته به شرا نیموارد ا شتریدر ب یول شودی م جادیصورت معقول اه طرف )در ابتدا( ب منافع دو

از  هگرفتکه بر افتی توانی را در آن نم یوفادار یمعنا گریکه د رسدی م یو به مراحل کندی م رییتغ

  .آورندی وجود مه طرف ب است که دو ییجای توقعات ب

ست د را از یقلب تیلذت و احترام و قداست و رضا گریبدهد د یرنگش را به سرسپردگ یوفادار یوفت

عادت قداست و تعصب و ترس  لیدله که خارج شدن از آن )ب شودی م لیحماقت تبد یو به نوع دهدی م

  .ور استآفابل اعتماد نباشد( درد  گرید دیشا یارتباط نیچن که نیاز ا

 و حماقت ادامه داد؟ یسرسپردگ تیتا نها دیرا با یوفادار ایآ
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 .کردند ری، پیما را در فرقه رجو یجوان ها

 

 .دینیب یرا م 0122سال  یگریو د 0168سال  یکی، یدامرود یموس یآقا یعکس ها

 شده است؟ یزی، صرف چه چیجوان در فرقه رجو کیسال عمر  29

 طیشرا نیو عراق  مجروح شدم و سخت تر رانیدر جنگ ا یاتیدر عمل 8324آبان  2 خیتار در فهیسرباز وظ یدامرود یمن موس»

 سال نیو در هم بودممختلف عراق  یهاه گذراندم. چهار سال در اردوگا نیصدام حس یها در زندان یو روح یرا به لحاظ جسم

 یجنگ یکشاندن اسرا جهت جذب و نیصدام حس یو زندان های که در اردوگاه ها یفرقه رجو غاتیتبل یسر کی اها بود که ب

 . آشنا شدم ،به سمت خودشان بود

الف خ بودم تماماً  دهیهر آنچه را که شن انیسال یاما در ط وستمیپ یفرقه رجو التیبه تشک 21بعد از اتمام جنگ در سال  سفانهأمت

 از هم اقو رف انحرف زدن و جدا کردن دوست گرانیپشت سر د ،ی، چاپلوسایر بودم. از دروغ، دهیبود که در اردوگاه شن ییگفته ها

 شوشپ ریدر ز ها نیتمام ا...  کردندی م یچینفرات را وادار به قهر و ق که دشمن مبارزه است و چون میارند یهمشهر گفتندی م... 

 .بود رانیمردم ا ی! برا؟ی! و دموکراس؟یبه اصطالح مبارزه و به ارمغان بردن آزاد

 گرفت و یرا از انسان م یجد میمختلف اراده  هر تصم یهامستمر در نشست  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

دان اشرف در زن اسیر انیقربان رینجات سا یراستا برا نی. در همکنمی اعالم م یفرقه رجو التیخودم را از تشک ییجدا اکنون رسماً

ن تالش خواهم کرد و در یفرقه مجاهد تیماه شتریچه ب نسل جوان کشورم و شناخت هر یبرا یروشنگر نیو همچن یدر آلبان 3

 «.فروگذار نخواهم کرد گرانیعبرت د یخلق برا نیمجاهد التیتلخ خودم در تشک اتیاز انتشار تجرب ندهیآ
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 0122آذر  08 -انجمن نجات خوزستان 

 دارید یدربند فرقه رجو رانیاز اس اینی قائم یغالمعلانجمن خوزستان در شهرستان شوش با خانواده  یاعضا 83/8/82 درمورخه

 .کردند

 نیمسئول دمیشن که نیا بعد از انجمن در منزلشان تشکر کرد و گفت اتفاقاً یاز حضور اعضا یغالمعل برادر این یعباس قائم یآقا

تم کارگران هفت تپه صحبت کند، خواس یمورد اعتراضات صنف در خودشان آوردند تا مثالً ونیزیرا به تلو یبرادرم غالمعل نیمجاهد

ه ب و یداخل طیشرا از و ستین رانیست که اها من سال چون برادر با شما صحبت کنم مورد نیا دفترانجمن تا در میایخودم ب

 یادرم ناراحتسفانه مأبودند اما مت یم نجایدوست داشتند ا برادرانم گریخواهر و د اتفاقاً . ندارد یخبر شکریخصوص مسائل کارگران ن

 .او هستند سر یباال مارستانین در بکرده و همه اآل دایپ یقلب

تند: کرده و گف یسالمت یمادر بزرگوارشان آرزو یبرا این یقائم یآقا یمهمان نواز انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر از یاعضا

 یواقع عضو ساده ا شما در اعضاست. برادر سوءاستفاده از یبرا یفرقه رجو یروش ها از یکی نیاست، ا طور نیسفانه همأمت

 ونیزیوتل که او در یمطالب نیندارد. بنابرا یخبر رانیتحوالت جامعه ا از و رونیب یایدن هاست از اعضا سال هیاست که مثل بق

 یرو از ونیزیآمدن به تلو قبل از بار نیشده که چند کتهیقبل به او د مورد اعتراضات کارگران هفت تپه گفت معلوم بود از فرقه در

ئل مسا از و میبود یرجومناسبات فرقه  در ها الشده است؟ ما خودمان س کتهید مییگو یکاغذ آن را مرور و حفظ کرده! حال چرا م

 رونیب یایدن ها را از بود که آن نیا اصل بر ،اعضا از شتریبی  سوءاستفاده  یبرا یفرقه رجو در. میمطلع هست و آن باخبر یدرون

ساعت  میفرقه آن هم در حد ن یماینوبت اخبار س کیفقط  یفرقه رجو مطلق نگاه دارند، در یخبر یب در رانیخصوص جامعه اه ب
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 انالک ریاخبار سا ایشد و  یمطالعه وارد فرقه نم یبرا یروزنامه ا چیه شده بود، نیآن دست چ یگذاشتند که خبرها یما م یبرا

 نیسرخ بود. بر هم ارتباط با خانواده ممنوع و مرز یفرقه حت ارتباط اعضا با جهان خارج از کالً  و دیرس یبه گوش ما نم یخبر یها

 .نداشتند یاطالع و شناخت چیآن ه شرفتیروند تحوالت پ و رونیب یایاساس اعضا نسبت به دن

 یامر م نیبه حق دارند که مسئول یمطالبات رانیا کارگران در هیبق که کارگران هفت تپه و مینکته اشاره کن نیبه ا دیبا نیهمچن

جهت منافع  دهد در یرخ م رانیا که در یاتفاق هر کرده از یهمواره سع یکنند اما فرقه رجو یجهت حل آن تالش جد در ستیبا

فرقه  یها تیسا و ونیزیاعتراض بودند تلو که کارگران هفت تپه در یمدت در کند. مثالً  دهو جعل اخبار سوءاستفا یخود با جوساز

ها کشورهمه  در یاعتراضات نیچن کهی حال در جلوه دهند یرا بحران رانیکرد اوضاع درون ا یم یسع جعل اخبار جنجال و و با جار

را سرگرم  شیاعضا یمدت یبرا گریطرف د از و ارداش سرپوش بگذ یبحران درون است که بتواند بر نیاست. البته هدف فرقه ا جیرا

 . نخواهد برد ییدارد. اما راه به جا نگاه دواریام و

 یه از ونوع سوءاستفاد کیخودشان را  نویزیآوردن برادرم به تلو از نیپاسخ گفتند خانواده ما اقدام گروه مجاهد در این یقائم یآقا

گروه  و یاسیبه مسائل س یربط اصالً رانیا کارگران در یاضافه کنم که اعتراضات صنف دیبا . میکن یآن را محکوم م و میدان یم

 فاقاًمشغول به کار شدند من ات هم روزید از به حق داشتند که الحمداهلل حل شده و یمطالبات شکرین کارگران ندارد مثالً نیمجاهد

 نید بنابرادهن یم ینفرات را باز هیبق دارند او و نیکه رهبران مجاهد میتا به او بگو سمیبنو یبرادرم غالمعل یدارم نامه برا نظر در

نزد فرزندانت و شده ها جدا  آن بهتر است که از یهدر ده نیگروه مجاهد و یآلبان در نیا از شیخودت را ب عمر که نیا یجاه ب

  .یبرو

 رانیاس یآزاد و یفرقه رجو یگفتند: در فروپاش این یقائم یآقا یمهمان نواز از انجمن خوزستان ضمن تشکر یاعضا انیپا در

 . ستین یدیترد شک و چیدربند آن ه
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 به برادرش این یعباس قائمآقای  ی نامه

  این یقائم یغالمعل زیبرادر عز خدمت

  ات یسالمت یو آرزو سالم با

 یادآوری وت به ،یتماس گرفت دیو مناسبت ع دیسال جد لیماه گذشته که با مادر و خانواده به خاطر تحو نیجان از فرورد یغالمعل

ف اسارت خود نگاه داشته جز اتال در بندهیفر یشما را با دروغ و وعده ها انیسال که نیتوجه به ا سازمان با ماندن در گریکردم که د

 و یهست دیشک و ترد خودت هم در دمیدارت فهم یندارد. از سکوت معن تانیبرا یا دهیفا مرتانع یز دست دادن مابقوقت و ا

 دمیسازمان را د ونیزیمصاحبه تو با تلو لمیبه کشور برگشته اند ف دوستان سابقت که جدا شده و قیطر ! ازینجا مانده اآ باالجبار در

 تیوضع و شکریمورد مطالبات کارگران ن در آورده بودند تا مثالً تصحب یرا به اجبار برا توحالت صحبت کردنت معلوم بود  که از

 .یشده مطرح کن کتهیرا که د یشهرمان شوش مطالب

ارگرانش هفت تپه و ک شکرین تیمورد وضع مطالب مطرح شده در عمدتاً و یاز موضوع نداشت یقیمعلوم بود که اطالعات دق یخوبه ب

داشتند که  یکشورها مطالبات گریتپه همانند کارگران د هفت شکریو مربوط به قبل از انقالب بود. جهت اطالع، کارگران ن یمیقد

 رهاکشو گرید فرانسه و گونه اعتراضات و مطالبات هم اکنون در نیبرگشتند. از ا خود یکارها سر ها بر همه آن سرانجام حل و

غالم جان  .قلمداد کنند یاسیس ین را موضوعآ استفاده وءمطالبات کارگران سو کردند از یسع نیمجاهد بکاریوجود دارد.  سران فر

 میکرد دیکأنجا هم باز به شما تآ در میمدآشما  قاتبرادرم به اشرف جهت مال مادر و به اتفاق پدر و 12سال  باشد ما در ادتیاگر 

 بتوانند در یامکان ندارد روز ها متنفرهستند و نآشدت از ه ب رانینخور. مردم ا را نیرهبران مجاهد نیدروغ یوعده ها بیکه فر

ه چ فکر کن! اگر شتریب یاثبات نشد؟ کم تیما برا یحرف ها یدرست اآیگذرد  یم خین تارآسال از  85قدم بگذارند. اکنون  رانیا

 نیا رده باال در و یجد تیمسئول گاه چیتو ه دمیجدا شده شن ی. از بچه هایها رامتوجه شده ا تیاز واقع یلیدانم خودت خ یم

 یرواتشلوار و ک سازمان کت و نیا نین چه شده که مسئولکرده بودند. اآل یمنزو التیتشک را در و همواره تو یسازمان نداشته ا

 را دوباره در وت دیبود تا شا ها مادرمان چشم انتظار سال یخودشان حاضر کرده اند؟ غالمعل ونیزیتلو صفحه رب به تن تو پوشانده و

ه ره باست که دوبا ین چند روزاآل کرد و یسپر هیتو را با گر یهمواره رنج درد دور نشد و نیسفانه چنأمت یول ند،یخود بب کنار

 ز مادرا خدا ارزشمندتر بعد از یزیچ ایگناه او چه بود؟ آ . واقعاً استشده  یبستر مارستانیب و در حالش بدتر یقلب یماریخاطر ب

 یآرامش زندگ فرزندانت در کنار است که تو حداقل در نیاو ا ین آرزورا که دل او را شکست .اآل یلعنت کند رجوهست؟ خدا 

ند همان فکر کن و شتریب یمادرمان کم خاطره چه زودتر برو نزد فرزندانت. ب هر کار را انجام بده و نیخاطر او همه . پس بیکن

کن.  یانتخاب درست انجام بده و برو نزد فرزندانت زندگ کیخودشان رفتند تو هم  یگدنبال زنده دوستانت که ب از گرید صدها نفر

 دوارمیام ندارد. یا دهیفا چیه نیاز ا شیماندن ب نیندارد بنابرا یا ندهیآ گریسازمان د نیا یفهم یاز ما م شک ندارم خودت بهتر

                          . میرا بشنو تیآزاد خبر یزوده بکه 

 عباس برادرت غالم قربانت                                                                                                            
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 است.برادرش مصمم  یآزاد یبرا یجماعت یآقا

 

 

 0122آذر  08 - جمن نجات زنجانان

 ی( راهدجیدور )شهرستان ه ریبه اتفاق همسر محترمشان که از مس یو گرفتار در فرقه رجو ریعضو اس یجماعت نیحس یعل برادر

 خود قرار دادند.  تیانجمن نجات را مورد لطف و عنا یو با حضور گرمشان اعضا ینیریش یمرکز استان شده بودند با قوط

 حیتشر شانیا یرا برا ریو جداشدگان اخ یمستقر در آلبان یفرقه رجو یکنون تیاز وضع یرابتدا مسئول دفتر، مختص دارید نیدر ا

در  دیبابوده و ن رانیاس ریجدا شدن سا یبرا زهیو انگ لیپتانس جادیا یبرا یو اهرم جد یکردند خانواده ، محور اصل دیکأنموده و ت

 ختیر یاشک م یبا احساس پاک رشیبرادر اس اده یب دیجد شدگانجدا  ریکه با مشاهده تصاو یجماعت ینمود. آقا غیراه در نیا

 .باشد یبرادرش مصمم م یآزاد یاذعان داشت که برا
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 0122آذر  08 -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

خواسته حقوق  یکه فرقه رجو 2281دسامبر  یعنیماه  نیا ده،یدستم رسه ب یکه از جانب دوستان از آلبان یاطالعات موثق طبق

 ،یهاجر یعل ،ییرزایم یمست، غالمعل شیم میعظ انیجداشدگان از جمله آقا یجداشدگان را بپردازد، عکس برخ یماهانه برخ

د خشم افرا نیگوشزد کند که هر گونه ارتباط با ا نیریگذاشته تا به سا زیم یرا رو گرید یو برخ یو غالمرضا شکر یدامرود یموس

از آنان  یهر گونه خبر دیافراد رابطه داشته باشند قطع خواهد شد و در مقابل با نیکه با ا یفرقه را موجب شده و لذا حقوق هر کس

  .دست آوردند را به فرقه خبر بدهنده ب

زدند سپس  یرا بازگو کردند و دست به روشنگر یمربوط به فرقه رجو قیحقا یافراد شجاع که در آلبان نیبه ا فرستمی درود م ابتدا

گرفتن حقوق ماهانه حق  در حال گرفتن حقوق ماهانه از ملل متحد هستند عرض کنم که اوالً کهی خطاب به آن دسته از کسان

 یه رجوقعناصر فر یبرا یدر مقابل کار دیکه حقوق شما را پرداخت کنند و شما نبا هاست نآ فهیندارد و وظ یمنت چیشماست و ه

ارتباط  یکند که با چه کس کتهیفرقه به شما د ای دیاز دوستان خود بکن یو خبررسان ینیخبرچ که نیچه برسد به ا دیانجام بده

و  یو ضد اجتماع یضد انسان تیغاه کار ب کی دوستانتان هیعل ی. مبادرت شما به جاسوسدینداشته باش یبا چه کس و دیداشته باش

 یسند مو ناپ دهینکوه اریبس یکار ندارد و اتفاقاً یجا یو پناهندگ یالملل نیمناسبات ب یجا چیاست و در ه یاخالق ریغ کامالً

  .باشد

در ارتباط  ها پناهندگان که با آن یملل متحد برا یعال یایساریکم ندگانیموارد را به نما گونه نیو ا دییخود آه بدوستان عزیز  

 ینامه نگار یبانآل یخبر یبا رسانه ها و دیکه با شما ارتباط دارد برسان یوزارت کشور آلبان ندهیماو به اطالع ن دییگزارش نما دیهست

خلق است.  نیمنگنه است و در تنگنا گرفتار شده سازمان مجاهد ریحس کند دستش ز دیبا اتفاقاً که آن. شما دستتان باز است. دیکن

در  یکس و دیآزاد شده ا یایو وارد دن دیبه اتمام رس یقبل یو بندها دیتمام ق گرید دیاز سازمان جدا شد یکه وقت دیفراموش نکن

 .شدبای م یگریکه آن بحث د دیخودتان بخواه که نیاال ا دینما التیبه نفع تشک یشما را وادار به کار تواندی سازمان نم

 

حقوق  ایحقوق ماهانه 

؟یمزدور  
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دوستان  هی. لذا اقدام علدیو چه نخواه دیاست. چه بخواه یاسمش مزدور دیکن یفرقه جاسوس یبرا دیخواهی خودتان م یوقت

و تالش  دیفکر کن مجدداً نی. بنابراتیهزار نوع فشار و محدود ریو ز گانهیو ب بیغر یآن هم در کشور ستیخودتان قابل گذشت ن

  .دیل کنیو تحل هیرا بهتر تجز طیتا شرا دیینما

 . مگر حرفداندی مستحق اعدام م تاًیطالعات، زالو و نهامور وزارت اأتک تک جداشدگان را خائن، جاسوس، خونخوار، م سازمان

کرده اند و حکم خائن  انتیجداشدگان خ یبد وجود ندارد، همگ ایخوب  دهیرفته است؟ از نظر آنان بر ادتانی یمسعود رجو یها

  .فراموشتان نشده باشد شدی م انیب یمسعود رجو یها و بارها در نشست ارهاها که ب حرف نیکه ا دوارمیمرگ است. ام

له شما را سوراخ ک ریاگر دستشان باز باشد با ت د،یرا نخور دیکنی ها مالقات م که با آن ینفرات یخنده ها و لبخندها بیفر نیبنابرا

 .دستشان بسته است فعالً  کنند،ی م

 چی، بدون هدارند یالملل نیب ینهادهاها با  است که آن یطبق توافق ست،یسر پدرشان ن ریخ دهدی که سازمان م یحقوق نیبنابرا

اد، تا از افر کندی و تالش م گذاردی م شانیرا بدهند. اما سازمان در مواجه با عناصر جداشده شرط برا یمستمر نیا دیبا یشرط

شکل  یدوست چیها ه آن نیتا ب ندازدیاجان هم به افراد از جداشدگان خبر کسب کند و آنان را ب نیمزدور ساخته و در جامعه توسط ا

 .ردینگ

اعمال  نیبه چن یدگیپناهندگان خواستار رس یملل متحد برا یعال یایساریاز کم یاعمال ضد انسان نیمحکوم کردن چن ضمن

 .آنان همواره مد نظرشان باشد یجداشدگان و حفاظت جان طیکه شرا دوارمیهستم و ام یعیشن
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 یعباس یعیپروانه رببه  ینامه ا

 یدر فرقه رجو ریاس
 

 0122آذر  02 -انجمن نجات اراک 

 . حالت خوب باشد دوارمیام! سالم

مام با ت یکه در عراق بود ی. زمانیبه من نداد یجواب چیشما ارسال کردم و ه ینامه برا نیتا به حال چند یباش انیدر جر دیشا

کار شدند.  نیمشت آدم سنگ دل مانع ا کیاما  نمیخواستم شما را بب یبار به عراق سفر کردم. م نیکه داشتم چند ییها یضیمر

مه ه نی. ایمن باش شیپ یآخر عمر نیخواستم با شما حرف بزنم و ا یماین بود که به عراق  مرا ندارم. هدفم از آمدن یمن کس

با من  یو چرا تماس یده یمرا نم ی. چرا جواب نامه هادمیو دردها کش خوردم صه هاغو من در نبود شما  یسال مرا ترک کرد

همه سال  نیا ؟یزندان نگه دار رخودت را د یخواه یبه تو کردم؟! من مادرت هستم. تا چه زمان م یمگر من چه بد یریگ ینم

 گرید و از طرف یضیطرف مر کی. از ستمیمثل قبل ن رگیهم به فکر مادرت باش من د ی! کمستیبس ن یبرد نیخودت را از ب

من برگرد. عکسم را  شیخودت را نجات بده و پ یخواهم به داد مادرت برس یکار کنم؟ از تو مه دانم چ ینم گریتو! دغم و غصه 

 ینیبب ییایو به خودت ب یبخور یتکان دیعکس من شا دنیبرم. با د یسر مه ب یتیمن در چه وضع ینیتا بب فرستم یم تیبرا

 . دارد! من تا زنده ام همچنان منتظر تو هستم یمادرت چه احوال

 . یبیحب نمهی مادرت …شما  دوستدار.      یرا خوشحال کن ضتیو مادر مر یهر چه زودتر خودت را نجات ده دوارمیام
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 به نام مبارزه و مقاومت یریگروگان گ

 

 0122آذر  01 -انجمن نجات کرمانشاه 

ث با هم به بح کیدر دفتر انجمن نجات استان کرمانشاه حضور به هم رساندند و از نزد یفرقه رجو رانیاس یاز خانواده ها یا عده

 . پرداختند زانشانیعز ییرها یبرا یشیخصوص چاره اند و تبادل نظر در

وردند تا از آهم دعوت به عمل  یفیسعداهلل س یآقا یبرگشته از کشور آلبان دیجدی  خود از جداشده  شنهادیخانواده ها به پ نیا

 .کنند دایاطالع پ زانشانیعز تیوضع نیآخر

که در حق او روا داشته  ییها یاز نامرد کردن خود او به کاربرده و یته یکه سازمان برا ییاز شگردها یفیس یجلسه آقا نیا در

 . پرده برداشت

 امیپ قیاز آن طر نموده و یخانواده نامه نگار یبوده برا التیتشک که در یچگونه از طرف او زمان یسازمان رجو که نیجمله ا از

 یریجبران ناپذ یموجب چه تنش ها داخل و خانواده ارسال کرده و یبرا یفیس یاز طرف آقا یواقع ریغ دستورات غلط و ها و

 . شده است

 دادیتع و …( ییحی)مرادپور  –( مرادی)عل لطفی –)هوشنگ(  مرادی –( وشی)دار نجفی –( تنهیس ی)محمدعلیی مآوا یها خانواده

تالش  خود زانیعز ییرها یعراق برا که در ییو پروسه ها زانشانیگروگان بودن عز یویو سنار کلیاز س ییگردهما نیا در گرید
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ان گروگ نیجهت رسوا نمودن ا دامه تالش خود درا  بر انیپا در نبوده سخن گفتند و ائلق یها ارزش آن یسازمان برا نموده اند و

 . فشردند ینام مبارزه و مقاومت پاه ب یریگ

 نیب اقدام یمقتض قیطر ها از گروگان نیا ییخصوص رها خواستند در رانیا یخارج یپلماسیو د نیمسئول ها از دولت و خانواده

  . به عمل آورند یالملل

گفتگو  یفیس یبا آقا یصورت تلفنه باستان بودند  خارج از یمشغله کار لیکه به دل ییاز خانواده ها یجلسه تعداد نیا خالل در

 . شدند ایرا جو زانشانیعز تیوضع نیآخر کرده و

رفته کانال انجمن تماس گ ساکن است از یکشور آلبان از جداشدگان که در یکیکنفرانس با  ویدیصورت وه خانواده ها ب نیهمچن

 زیجداشده ن نیا .خود بودند زانیعز یایجداگانه جو کدام هر کسب کرده و یدیجد یو فرقه خبرها یاخبار کشور آلبان نیو از آخر

 . نخواهد کرد غیدر یکمک چیدوستانش از ه ریسا ییرها یراستا قول داد که در
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 فرزندم  یچشم انتظار و یرنج دور از

 .شدم ناتوان و ریپ

 

 0122آذر  00 - النیانجمن نجات گ

 یها تیفعال و کارزار یدارد، ط یاسارت رجو را در دار قهیسل خسروکه فرزندش  انتظارچشم  مادردردمند و یمرند شهربانو خانم

 روزام دارید ، دریچنگال رجو دلبندش از ییکمک به رها و دارید باره به عراق ناامن به منظور نیجمله مسافرت چند از یستودن

 رمدام به انجمن س توان داشتم و بازو و ترها زور قبل":گفتند شانیا مستمر و داریاز زحمات پا یانجمن ضمن قدردان ریخود با مد

 نبودم. ایکوتاه ب یاختاپوس رجو از یو ییرها یدر راستا و کردمی م یریخسرو خبرگ از و زدمی م

 خسرو ذکر و که خدمت برسم.  فکر نبود ریامکان پذ میبرا ییبه تنها آمدم و به دفتر رضایبا فرزندم عل دینیب یکه م ن همچناناآل 

رزندم کرد و ف لیرا به من تحم یسخت ظلم و همه نیرا لعنت کند که ا ی. خدا رجوکندی م تمیدارد اذ یلیخ دنشیآغوش کش و در

 ".برد نیب گونه ارتباط را از امکان هر کرد و به آلمان رفته بود ربود و از من دور لیادامه تحص یرا که برا

 و یباتالق تیوضع نیآخر از یگزارش یمنت مادرانه خانم مرند یزحمات ب از یقدردان و ییپوراحمد هم ضمن خوش آمد گو یآقا

شم چ مقاوم و به مادر یناراض یاعضا ییجدا و زشیر ندهیروند فزا از یرجو میمر وار وانهیخشم د و یآلبان در یفروبرنده فرقه رجو
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 یزندان مانز رجو انیجمله ناراض از خسرو هم به خودش آمده وآن است که  از یاکموثق ح یکه خبرها خاصه گفتند دادند و انتظار

 میا بشنور یرجو اهیس التیبند تشک و دیق از شانیا ییرها و ییجدا زود خبر یشاءاهلل که به زود ان و رودی به شمار م یآلبان در

 ".میخانواده را داشته باش مهر آزاد خاصه کانون پر یایبازگشتش به دن و

 خسرو ییرها یمادرم برا“گفت  به وجد آمد و برادرش خسرو گانهیخوش  قبال خبر در کردی م یرا همراه مادرش که رضایعل

 ستین یزیکه چ شیتحقق آرزو و مادر یدلگرم یگذاشت حاال نوبت من است که برا هیجانش ما از و دیزحمت کش یلیخ یلیخ

 ".کنم فرس یالزم باشد به آلبان که نیا آماده هستم ولو و نکنم یباشد کوتاه یکه ضرور یاقدام هر خسرو، از دنیآغوش کش اال در

 تیامه فعالاد ، بریآلبان زندان مانز در یرجو ریاس عضو دار قهیسل با خانواده خسرو انجمن ریمد مانهیصم اریمالقات بسی  خاتمه در

 با بار گرید یثاقی، مدیام پرتو عنصر در شد و ادیدوباره  یسوگند یفرقه بدنام رجو در گرفتار یتمام اسرا ییرها بر یمشترک مبن

 .مهربان بسته شد یخدا

 گزارش: دقتکار میتنظ
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دهمیازقسمت  –از "کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"  یفراز  

یلیاسماع دیحجت س دیس نوشته  

  

  نجات تهران  انجمن

کسانی  ، همیشهگرفتار شدن در فرقه ها مسیر بی بازگشت است

هستند که فریب گروه های فرقه ای را خورده و مسیر زندگی شان به کلی 

عوض می شود. آن ها هرگز فرصت نمی کنند و شاید کمتر کسانی و آن هم 

بعد از سالیان سال بتوانند تجربیات و آنچه بر سرشان آمده را بنویسند و این 

 ای گرفتار شوند. زمان کافی است تا نفرات بیشتری در بند گروه های فرقه

مجاهدین با شگردهای مختلف و با اعضای عضوبگیر حرفه ای همیشه در 

تالش برای به تور انداختن اعضای جدید بوده و هستند. آن ها به اندازه ی 

کافی انعطاف پذیر هستند که بتوانند با توجه به هر محیط و شرایط و با توجه 

محیط هایی زندگی می کنند،  به روحیات و خلق و خوی افرادی که در چنین

نقشه هایی برای به دام انداختن آن ها طراحی کنند. آن ها خیلی هنرمندانه و ماهرانه روی طعمه های خود کار کرده و نهایتاً آنان 

 را جذب گروه می کنند.

چیزی به کسی نمی آن ها هرگز از نهایت کار و وضعیت داخلی تشکیالت به جز مواردی که باعث جذب اعضای جدید می شد، 

 گویند.

به اعضای عضوبگیر راه های مختلف جذب را می آموزند و به آن ها یاد می دهند که چگونه روی سوژه های خود کار کنند. آن ها 

 برای تشکیالت فرقه ای مجاهدین ملیت. این میان هیچ کسی را از گزند آن ها گریزی نیستافرادی حرفه ای و سمج هستند و در 

فرقی نمی کند، آن ها متناسب با شرایط محیطی و زیستی حتی افرادی با ملیت های مختلف را هم جذب گروه می کنند  انسان ها

و از هر فردی در راستای اهداف مشخصی بهره می گیرند. کسانی هستند که تنها در کادر کمک های مالی به تشکیالت فرقه 

آن ها مرد جنگی برای خط مقدم نبردشان در نمی آید و تالش می کنند با جذب می شوند. تشکیالت هم به خوبی می داند که از 

 توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی سوژه او را در نقطه قوت هایش به کار گیرند.

اگر به ترکیب جمعیتی فرقه ی مجاهدین نگاه کنید افرادی هر چند محدود از ملیت های مختلف از جمله: فرانسوی، چینی، عرب 

نگلیسی و ... نیز در بین آن ها حضور داشتند که برخی از آن ها در عملیات مختلف کشته شدند و برخی ها هم پس از مدتی زبان، ا

 فرقه را ترک کردند.
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حتی برخی از این نیروها هم که از کشورهایی مثل امارات، پاکستان و ترکیه با ترفندهای کاریابی، دادن حقوق و حتی بردن آنان 

روپایی و گرفتن پناهندگی، به کشور عراق و اردوگاه اشرف برای بازسازی فکری اعزام شده بودند، پس از مدتی به کشورهای ا

ماندن در سیستم پذیرش، که فهمیده بودند فریب خورده اند و راه بازگشتی هم وجود ندارد، دست به خودکشی زدند و سازمان هرگز 

 اخبار و اطالعات آن ها را علنی نکرد.

و سخت شدن شرایط در  8328 – 8322اعضایی که به هر دلیلی خواهان جدایی بودند، به ویژه بعد از سال های  خودکشی

تشکیالت فرقه ای مجاهدین و افزایش فشارهای روحی و روانی مضاعف به اعضای فرقه، که در راستای روند بازسازی فکری 

رده و دست به خودکشی می زدند. این روند تنها اعضای جدید و انجام می گرفت، زیادتر شد. اعضای مخالف تاب مقاومت نیاو

پذیرشی را شامل نمی شد و بدنه تشکیالت و اعضای قدیمی را هم در برمی گرفت. کسانی که حتی چندین بار در عملیات مختلف 

وحشیانه  روج نمی داد بلکه بهشرکت کرده بودند خواهان جدایی از تشکیالت فرقه بودند، ولی تشکیالت نه تنها به آن ها اجازه ی خ

ترین شیوه ها آن ها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی و حتی فیزیکی قرار می داد. به عنوان نمونه یعقوب کُر از اعضای با 

بانی )مقر ارتش سوم و یازدهم( در حین نگه 8328و یا  8321سابقه و تقریباً باالی بیست سال سازمان در قرارگاه علوی و در سال 

با شلیک گلوله به مغز خود به زندگی اش پایان داد. وی دایم تحت فشار تشکیالت و تحت نظر فردی به نام حسین ابریشمچی با 

نام مستعار کاظم از مسئولین قرارگاه علوی بود. او از جمله کسانی بود که خواهان جدایی از تشکیالت فرقه ای مجاهدین شده بود 

ست های عمومی تحت انواع شکنجه های روحی و روانی قرار داده بودند که کامالً افسرده شده بود و تقریباً ولی او را آن قدر در نش

 از آن به بعد با کمتر کسی ارتباط برقرار می کرد و تنها یک کالبد بی روحی بود که در تشکیالت حضور داشت.

ای مختلف ارتش رجوی اتفاق می افتاد، مثل خانم آالن طی این سال ها موارد دیگری از خودکشی در گوشه و کنار قرارگاه ه

محمدی در قرارگاه اشرف. او نیز با سالح و به هنگام دادن پُست دست به خودکشی زده و به زندگی اش خاتمه داد و یا کریم پدرام 

ای به زندگی اش خاتمه از اعضای قرارگاه حبیب، که او نیز در طی همان سال ها و در حین یک مأموریت مرزی با شلیک گلوله 

داد. هر چند سازمان تالش می کرد آن ها را شلیک ناخواسته جلوه دهد ولی چه کسی بود که نداند این موارد خودکشی  ناشی از 

 فشارهایی است که تشکیالت بر آن ها وارد آورده بود.

م گل محمدی نام داشت. او هم مثل بقیه خواهان مورد دیگر از خودکشی در قرارگاه اشرف و مربوط به ارتش هفتم بود. نامبرده خدا

جدایی از تشکیالت فرقه ای رجوی بود و از آنجایی که هیچ راه برون رفتی نداشت، به هنگام تنظیف سالح با بنزین خود را به 

 آتش کشید و به زندگی اش پایان داد. این ها تازه بخش محدودی بود که بیان شد.

ن، از تمام کسانی که به دلیل فشار روحی و روانی دست به خودکشی زده بودند، به عنوان آدم در بحث ها و نشست های مسئولی

های مسأله دار و نداشتن تعادل روحی و روانی و ضعیف النفس نام می بردند و صد البته تشکیالت در خلوتگاه خود کامالً از این 

به بیرون از تشکیالت برسد، دست به افشاگری در مورد چیزهایی  اقدام آن ها راضی بود، چرا که می دانست اگر پای این آدم ها

 خواهند زد که جهان از وجود آن بی خبر است.
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جذب اعضای جدید برای فرقه به شکلی که اشاره شد از یک سو اوج دنائت و بی رحمی سران فرقه را نشان می دهد که چگونه 

زار و تکنیکی برای تجاوز به حریم هویت اجتماعی و عقیدتی  اعضای جدید برای رسیدن به اهداف شوم فرقه و رهبری آن، از هر اب

استفاده کرده و انسان های بی گناهی را خرج مطامع  دنیا طلبی خود و گروهی شان می کنند و از سوی دیگر این کار نشان دهنده 

د در تشکیالت فرقه ای مجاهدین است و ی توان باالی به کارگیری فریب و به روز بودن این شیوه ها برای جذب نیروهای جدی

 هیچ مرزی هم در این کار وجود ندارد.

  انیعاطفه نادعلاز  میتنظ       212الی  228: یصفحه ها          "خداوند اشرف"برگرفته از کتاب 

 

 انجمن نجات اراک
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 من نبودم، مریم بود 

 
 0122آذر  02 - یشرق جانیانجمن نجات آذربا

 .بود، است میمن نبودم، من نبودم، مر، سر کالف دراز یگم و گور شدن مسعود رجو بیعج داستان

 دوغ آب یها لیباب است. همه تحل نی، هم از ایرجو یخواند. ابوعطا خواندن قورباغه ها یباال برود، قورباغه ابوعطا م که سر آب

 لیه دلبود، اما ب ییشگویو پ لیقابل تحل یمنطقه که به راحت یعیتحوالت طب ری، از پس هم، غلط از آب درآمد. سیرجو یاریخ

 نیا ریکند، اشتباه از آب درآمد. مسعود هر چقدر تالش کرد نتوانست در مس لیخواست همه را به نفع خود تحل یم یرجو که نیا

و در رفت!  دید بتیح را در شروع غهم صال عاقبت د،نمو ریرا به ابوعطا خواندن آن قورباغه تعب ییآب ها شنا کند و ناچار هر صدا

فرو  یکرد، بدتر در باتالق رجو یهم از آن روز به بعد هر تالش میتنها گذاشت. مر شیها یرا وسط گود و منجالب بدبخت میمر

بود، از آن روز فقط تالش کرده که  یگرفتند. او هم به هر ضرب و زور شیراه فرار و خروج را پ یگریاز پس د یکی روهایرفت! ن

 . ، اما نشد که نشدردیرا بگ روهایفرار ن یجلو

 . ال کندؤمورد س نیکس هم حق نداشت در ا چیشد! ه بیهوا پس است، غ دیبس که تا د نیهم یرجو تیدجال از

 یسن آورده م یبه رو یمسعود رجو یها یشب باز مهیعروسک، در خ کیقجر از همان ابتدا مثل  میاست که مر نیا تیواقع

 . آمد یم نییشد و الل و کر از سن پا

سو  نیبه ا یاریبس یطوفان یدر گرداب ها یکشت نیشده است که ا ییبدون ناخدا یکشت کیسکاندار  یقجر، امروز در آلبان میمر

شد و  یدر پشت سر مسعود پنهان م شهیهم میدر حال غرق شدن است. مر یطوفان یموج ها نیشده و در ب دهیو آن سو کش
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ه او عرضه ک نندیب یم زی. همگان نستین دهیپوش یقجر بر کس میو عجز مر یآمد. اما امروز ناتوان یبه چشم نم ادیاشتباهاتش ز

 ! فرقه کی ینگه داشتن چند مرغ و خروس را ندارد، چه برسد به رهبر

واهد خ یرا م یباز نیا یاوضاع نزار فرقه، خاک بپاشد! اما تا ک یبرپا کند تا رو هایی شیکند نما یم یخرج هزاران دالر سع با

 نشود؟ یجداشدگان مراقبت کند تا رسانه ا ی، از آمار باالیباز سیو پل یتواند با پنهان کار یم یادامه دهد؟ تا ک

انجام بگردد. اما جا دارد که از سر گرید سوراخ موش کیسراغ  دیبا زیقجر ن می، مریاسیس یدر پ یپ یشک امروز با شکست ها یب

 . مرز و بوم بردارد نینشده، دست از سر فرزندان ا ریو تا د ردیمثل صدام و مسعود، درس بگ کتاتورهاید ریشوم سا

روت ث دیآ ی، نمای رهبر فرقه چیه زیرا، ردیگ یانجام م یانتقال قدرت، به سخت ، معموالً یمثل فرقه رجو یفرقه ا یگروه ها در

سکت و عقب مانده نشان داده است که  یسوابق گروه ها انتقال دهد. معموالً  یگریکران و قدرت نامحدود خود را به نام د یب

 کانیزداز ن یکینامند، سپس  یب میاو را غا یممکن لیابتدا به هر دل یاحتمال نانیخودکامه، جانش ررهب کیفقط، پس از مرگ 

 !سال هم طول بکشد نیتواند تا چند یروند انتقال قدرت م نی! اردیگ یا به دست مقدرت ر یجیرهبر، به صورت تدر

فرقه  یاعضا ؛اشرف و اخراج از عراق یلیدر گرماگرم جنگ و شغب عراق، خلع سالح و تعط یمسعود رجو بتیپس از شروع غ

در سازمان  یمسعود رجو یتحت رهبر میبود رفتهی، ما پذندیگو یم کنند! چرا که اکثراً  یرا قبول نم یکس چیاز ه تیتابع گرید

 . میستی، ما هم نستین و. اکنون که امیباش

وب ، شروع به زندان و سرکرفتیاو را پذ یرهبر یبرهاند، سپس اگر کس تیبحران مشروع نیخود را از ا دیقجر، ابتدا با میمر پس

 . کند یفرقه ا

 است که سازمان و رهبران یحاضر در فرقه، دو پارامتر یاعضا یباال اضافه سن و ساله ، بیرهبر تیمشروع ریبحران دامنگ نیا

 .با آن دست و پنجه نرم کنند نیبعد از ا دیبا یسرکوبگرش، م

ا ر یسکاندار نیدر دادگاه خلق محکوم است و چون ا میمر ،اوست اتیجنا ی همه یمسئول رسم می، مرستیامروز مسعود ن اگر

 . . . عدالت بنهد غیت ریو گردن ز رفتهیرا پذ اتیجنا ی همه تیمسئول ایو گور شود  او هم گم دیبا ایقبول کرده است 

 دیفر                                                                                                                            
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 .هستند شراهه چشم ب ی محمد زادهول دیو فرزندان س همسر

 

 0122آذر  06 - النیانجمن نجات گ

ش مابعد نق ،یلیجنگ تحم دار و ریساله در گ هفتبا سابقه خدمت  رانیا یاسالم یزاده از افسران ارتش جمهور محمد یول دیس

 سرا درتبادل اهنگامه  در درآمد و انیبه اسارت صدام رانیا شیبایخاک و وطن ز آب و از یموضع دفاع در زیبرانگ نیتحس ینیآفر

ساله از همسر و دو فرزند  32 یضمن دور بطالت کشانده شد و قیبه چاه عم چالهاز  یرجو ییایباند ماف ییاثر اغفال و مغزشو

 . انتخابش نکرده بود گاه چیه و وقت چیهمراه شد که ه یدالورش، با فرقه ا

 میتسل نیجان به جان آفر آغوش بفشارد، چشم انتظار را در که بتواند حاصل عمرش آن یب اتیهنگام بدرود ح در پدر نش؛یوالد از

 .کندی م یدلبندش لحظه شمارفرزند کماکان چشم انتظار  یماریو ناتوان در بستر ب رینمود و مادر پ

 

اده خانو نیا از یگرید انیقربان ،یجور رجو از ظلم و دهیرنجد نیغمبارتر در آنست که عالوه بر والد و نیسنگ، صعب یتراژد

نبود همسر و پدر را با تمام وجود احساس  خاصه خأل یزندگ یشتیمع مضاعف متحمل فشار طوره شدند که ب یم افتی ییروستا
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و  یسال گذشته بسا سخت 32و دو فرزند پسرش که در طول  یول دیس وفاداراال همسر  ستندین یآنان کسان و کنندی م کردند و

 . خود متوسل شدند یهمسر و پدر به خدا داریلحظه د یبراو  دندیجان خره را ب ماتینامال

 

نگال از چ یول دیس ییرها یبرا یکوشش چیگذشته از ه انیدر سال یدر آلبان یرجو ریعضو اس یول دیاز برادران س طاهر محمد

که بارها و بارها خود را به اضالع چهارگانه  ینکرد. طور غیخانواده در مهر به کانون پر رشیاس برادر دنیو رس یاختابوس رجو

 ریاس یلو دیبغض آلودش به گوش س یسفانه نه تنها صداأکرد که مت ادیرا فر یول دیعراق ناامن رساند و س اسارتگاه اشرف در

 .سرش را با سنگ هدف گرفتند و شکستند یرجو یعوض گمارده ها و مطالبه به حقش را پاسخ نگرفت، در دینرس

و خانواده خاصه  شانیاز احوال ا دنشیآغوش کش و با در دمینگران و مضطرب د اریرا بس شانیطاهر، ا با محمد ریاخ دارید در

 .خاطر همه زحماتتان ممنون و متشکرمه من هم از شما ب"جگرسوز گفتند:  یشدم که با آه ایجو یول دیفرزندان آزرده دل س

تش به و بازگش یدر آلبان یو سالمندان رجو یبرادرم از خانه عنکبوت ییرها صخصو شما در از یخوش برسد که خبر یروز امیدوارم

 ماریامر مادرم سالمند و ب قتیببرم. حق یخانواده ام به سوغات یاعضا گرید یکاشانه خودمان را داشته باشم و برا خانه و وطن و

و من  ردیگی خبرش را از من م و کندی م زمهرا زم یول دیاست و دائم نام س یول دیچشم انتظار دلبندش س مارستانیتخت ب یرو

طور مضاعف فکر و ه ب گریکنم. همسر و فرزندانش هم که د یریخبرگ شانیا از و میاینزد شما ب که نیندارم اال ا یهم چاره ا

 هنوز یو دلسرد مان بکند ول ردیاندوه خانواده مان را در بر بگ غم و از یلیموجب شده که س ها نیهمه ا است و یول دیذکرشان س

 "دد.گری برادرم برم یدارم که روز دیام نم
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 یتوسط فرقه رجو ۰۶ترور افراد در دهه 

 گرفت؟ یصورت م یبا چه اهداف 

 

 0122آذر  06 -انجمن نجات گلستان 

وب در اختناق و سرک یگفتگو و تعامل وجود نداشته باشد و فضا یبرا یا نهیزم چیکه ه ردیگ یشکل م یترور در جامعه ا اصوالً

 نگ،یتیم یو مخالفان دچار انسداد شده باشد و امکان برگزار یاسیفعاالن س یبرا یکنشگر یها جامعه حاکم باشد و همه راه

 یاسیو س یفعاالن حزب یراب وجود نداشته باشد و دیعقا انیب یبرا یاجتماع یو حضور در عرصه ها یحزب تیفعال ه،یانتشار نشر

ر و د ینیزمریز تیاعمال گردد و به ناچار مجبور به فعال تیالمدت از جانب حاکم لیطو یاعدام و حبس ها نیسنگ یمجازات ها

 .ازندیدست  زیها به اقدامات خشونت آم تیمحدود دیصورت تشد

مواجه نبود و اگر  یبن بست نیتوان ادعا کرد که جامعه با چن یم 22دهه  یاجتماع طیشرا لیگفته و تحل شیتوجه به مطالب پ با

کنار شهرها وجود داشت اما از جانب  و و سازمان در گوشه تیدو طرف مدافعان حاکم از هر یزیآم کیتحر یچه زد و خوردها

 وق وجود نداشت پسف یو مجازات ها یقانون یتوسط نهادها ایدر چارچوب قانون  افتهیسازمان  کیستماتیاقدامات س تیحاکم

 گرفت؟ شیرا در پ ینظام کیسوق داد و تاکت یفاز نظام میاتخاذ تصم یسازمان را به سمت و سو یچه عامل
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 :داد حیما توض یبرا گونه نیماجرا را ا یدر ذکر خاطره ا رازیش ینظام مسئول

 یاسیاز ساز ف، از اوضاع یروشن لیسازمان به سرعت و بدون مطالعه و با چه تحل کیچرا تاکت میال کردؤرده باال س نیاز مسئول ما

 د؟یراهکار را برگز نیمبدل شد وا یبه نظام

را که  تیحاکم ،ینظام یرویبا توسل به ن نیبنابرا میکن یاتیتا اهدافمان را عمل میبه قدرت برس دیدادند ما با حیبه ما توض ها آن

  .ودساقط نم دیمواجه شده است با یجنگ و با مشکالت فراوان ریاکنون درگ

 یافراد عاد هستند و انتیکه از افراد با سابقه در انقالب و د یصدوق ،یمدن ب،یدستغ ان؛یو ائمه جمعه مثل آقا رمردهایچرا پ دمیپرس

 م؟یترور کن دیرا با

ا در آن ر یستون ها دیساختمان با کی یفروپاش یدادند ائمه جمعه همچون عمود و ستون نظام هستند و همان طور که برا پاسخ

ت دفاع از أجر یتا کس میبزن دیگردد و هواداران نظام را با یشود و متالش ندهیآ یکه نظام ب میافراد را ترور کن نیا دیبا دیهم کوب

 ریوز استاندار و یرا آقا گریو از همانجا افراد همد دیریرعب و وحشت شما ابتکار عمل را در دست بگ نیا انظام را نداشته باشد و ب

  .       کردند یخطاب م

و اهداف  یواقع ریها را غ لیو تحل یسازمان را واه یبود و به باور خودش همه وعده ها دهیبر کامالً  یدر مورد فاز نظام شانیا

 طیشباهت با آن شرا یگمان ب یب یداعش در نقاط مرز یروزها نیکور ا ینمود و ترور ها یم فیوصت یافتنیسازمان را دست ن

 نیا یافزون برا که جز نفرت روز یسرانجام یب یها تیمورأانجام م یممکن برا متیرعب و وحشت به هر ق جادی. استندین

 . نخواهد داشت یگرید امدیجماعت پ
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 خانه سالمندان جهان کجاست ؟ نیبزرگتر

The Greatest Nursing Home in the 

world 

 0122آذر  02 –ی آلبان رانا،یت - نکینترلیا رانای

 چند ساعته خود را از اردوگاه دیاز بازد یکه نخواست نامش فاش شود شرح مختصر ییایشهروند آلبان کی

 : درآورد ریرا به رشته تحر یآلبان یرانایدر شهر ت نیمجاهد

روه مخالف گ کیو راه افتادم؛  قرار بود از اردوگاه  دمیبرقشان انداخته بودم را پوش شبیکه د ییسرعت کت و شلوارم و کفش ها به

ها زبان  کنند. آن یگروه درون شهر به دنبالمان آمدند تا ما را همراه نیاز افراد ا ی. عده امیداشته باش دیبازد رانیحکومت ا

 .کردند یواژه ها و عبارت ها را فراموش م یبه خاطر کهولت سن برخ یکردند اما گاه یم صحبتخوب  را نسبتاً  یسیانگل

 

ها  نی. ماشمیدیرس رانایشهر ت هیدر حاش یکشاورز باً یتقر یو پس از خروج از شهر به محوطه ا میها راه افتاد با آن حال هره ب

 نیبه چشم داشت و صورتش پر از چ ینیذره ب نکیکه ع یمتوقف شدند و خانم چاق سیسأدالتیکمپ جد کی یدرب ورود یجلو

 ی کرد و با اشاره یبه سمت ما آمد. تا چشمش به همراهان ما افتاد خنده ا ینگهبانو آرام آرام از درب  هینأو چروک بود با طم

 .میدست اجازه داد تا وارد شو
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سالن اجتماعات متوقف شدند. گروه ما  مورد استقبال چند نفر از  کیها از کنار چند سوله و ساختمان نوساز گذشتند و بغل  نیماش

 نی. اولها وارد سالن شدم . من هم پشت سر آنمیشد ییراهنما یبه داخل سالن ییرایپذ یقرار گرفت و  برا یرانیگروه ا نیمسئول

 نیانگیبه تن داشتند اما م یمرتب یبودند که لباس ها یحاضر زنان و مردان تیعجب شدم. جمعمت یمنگاهم که به حضار افتاد ک

 قوز یافتاده، کمرها یمو، شانه ها یب یو چروک صورت ها، سرها نیتوانستم چ یسال بود. من به وضوح م 22تا  22ها  آن یسن

ان ش یبعض ختهیر یدندان ها دندیخند یم یوقت . خصوصاًنمیچشمشان را بب یرو یها نکیدر گوش و ع یکرده، سمعک ها

 .کرد یجلب توجه م یحساب

 

 کین هم م دیکن یدر گوش سرپرست گروه گفتم: تا شما صحبت م یفرار کنم به آرام یرمردیپ یفضا نیاز ا که نیا یبرا من

 آنجا که به نسبت انیرانیاز ا یکیدر مجموعه بزنم.  یرساندم تا چرخ رونیخودم را از سالن به ب عیزنم.  سر یدر اطراف م یدور

ام کند. هنوز ساخت و ساز در  یبه سمت من آمد تا همراه یداشت خودش را خنده رو نشان بدهد، فور یتر بود و سع جوان هیبق
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مراقب من بود با ! از همراهم که در واقع ینه پسر ینه دختر ینه نوجوان دمید یچه چشم چرخاندم نه کودک هر یبود ول انیجر

کجا هستند؟  او هم با اشاره و کلمات شکسته بسته به من  بایکوچک و دختران ز یبچه ها دمیاشاره و کلمات شکسته بسته پرس

تا بهتر  میمثل نداشته باش دیو تول میزنان را از مردان جدا کن میگرفت میما تصم میمجرد هست نجایو همه ا میگفت: ما بچه ندار

 !میمبارزه کن

 

عکس  2 انداختم. یها بود رفتم و از پنجره به داخلش نگاه سالن که خوابگاه آن کیتکان دادم و به سمت  شیبرا یبا تعجب سر 

بودند  ییزهاچی  …واکر، عصا، انواع قرص و دارو، پنپرز و   لچر،یخوابگاه نصب شده بود. و واریبر د یرجو میبزرگ از مسعود و مر

 ی؛ چند نفرلچرشانیو یمچاله رو یتخت ها مشغول چرت زدن و بعض یرو یکرد. عده ا یتوجه م لبج که در نگاه اول کامالً

 .کردند ینگاه م دارینصب شده بود با چشمان خواب و ب وارید یکه رو یونیزیهم به تلو
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 دیمرد سف کهی از کنار ما عبور کرد در حال یکوچک نیاز محوطه برد. ماش یگریدستم را گرفت و به سمت د یمن به آرام همراه

ت: به سرش کرد و گف یو با دستش اشاره ا دیخند دمیکردن بود. علتش را از همراهم پرس هیعقب آن در حال گر یدر صندل ییمو

 … حاال یلاو راننده تانک بوده و میشود.  در عراق که بود یبار در طول روز گم م چند .. معموالً مریدارد .. آلزا یفراموش

 

 مکتین کی یبه سر داشتند رو یروسر کهی در حال انسالیطرف تر چند نفر از زنان م آن یشد. کم یداشت جالب م طیشرا واقعاً

ه سمت بودند. ب یرو ادهیها مشغول نرمش و پ آن یکیدر برابر آفتاب نشسته بودند چند نفر از همسن و ساالن خودشان هم در نزد

 . دندیها خند ها گفت که همه آن آن هب یبه فارس یزیهمراهم چ ،میها رفت آن
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 ها باز کردم و با زبان رزنیپ نیاز ا یکی صحبت را با کرد. سر یم ییخودنما یگرید زیاز هر چ شیو چروک صورتشان ب نیچ

 نیکرد ما هم مثل خودش گوشمان سنگ ی: خانواده ات کجا هستند؟  چون فکر مدمیافراد ازش پرس هیهمراه و کمک بق اشاره و نفر

و  میبه درب خانه پدرم در تهران فرستاد یتاکس کیسال قبل تنها فرزندم را با  42 مسرمجواب داد:  من و ه یبلند یشده با صدا

ر قبرستان شد. پدر و مادرم مردند، همسرم در عراق مرد و او را د ی. اما مبارزه طوالنمیگرد یو زود برم میرو یبه عراق م میگفت

 . میخاک کرد دیمروار

 یبودم و چند جا یماه آنجا بستر 3مرخص شدم. رانایت  ییکایآمر مارستانیمرد و من هم تازه از ب یبرتیاز اقوامم در بغداد در ل یکی

 ییاز خانم ها گرید یکیشد.  ریجمله اشک از چشمانش سراز نیخواهم مرد. با گفتن ا نجایمن هم ا بدنم را عمل کردم  احتماالً 

نشد.  دایدر حالتش پ یرییتغ چیطول آمدن و رفتن من ه رکرد و د ینگاه م رهیخ رهیخ ینامشخص یکه آنجا نشسته بود به جا

د گفت ما بلن یتکان داد و با همان صدا یسر  ند؟یآ ی؟ به مالقات شما مدیزن یتلفن م د؟یبا خانواده ات تماس دار دمیدوباره پرس

 . اصال ً  چی. همیندار یکجا ارتباط چیکس و ه چیبا ه

 یلیرا دوست ندارم انگار غم عالم را دارد، من خ نجایمن ا یگرفته و خش دار گفت: ول یلبش افتاده بود با صدا یسوم که کم خانم

رادرم در ورم کرده اش کرد و ادامه داد: پسر ب یبه پا ای اشاره هم دستش با.  … یسکته آخر نیبودم اما ا تیاهل کار و فعال

 .رفت رانایبا دوستش فرار کرد و به کمپ پناهندگان سازمان ملل در ت میاومد نجایا یوقت یعراق با ما بود ول

 که آن خانم گفته بود جستجو کردم . رانایت ییکایآمر مارستانیام در مورد ب یگوش نترنتیها جدا شدم و با استفاده از ا از آن 

 یو روح یگروه هستند که مشکالت جسم نیهم یها، اعضا آن مارانیاز ب یادیکردم و معلوم شد تعداد ز دایپ یجالب یزهایچ

 چیه ی در چهره. زدم گرید یساختمان ها یدر محوطه و بعض یکه مانده بود چرخ یکنند. در فرصت یرا با خود حمل م یفراوان

ش برود به سراغ لیکه قرار است عزرائ یهمه عبوس، افسرده و درهم بودند انگار که نفر بعد  دمیند دیاز خنده و ام ینشانه ا یکس

 .او خواهد بود

 دهید که من ییبودند با اعضا دکنندگانیکه اطراف بازد یگردش بود. افراد یآخرها، نزد گروه برگشتم ساعت کیبعد از حدود  

 داده بود.  بیما ترت یبود که سازمان برا شینما ینوع نیتر بود. البته ا نییسن و سالشان پا یمتفاوت بودن، کم یبودم اندک

گفتند،  پخش کردند  یم یکه به آن انقالب جیمه کیدر آن جمع بودند. چند موز ینفر 822 باًیبردند که تقر یدر ادامه ما را به سالن

ال و ، حطیشرا نیشده بودند. ا یجانیهم به شدت هنفر از افراد مسن و سالخورده  دو یکی یافراد سالن حت ی که همه یبه نحو

 .کرد یم یدوم را در ذهنم تداع یکمپ بازماندگان و کهنه سربازان جنگ جهان یهوا
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آن به همراهانم گفتم  نینفر از ساکن 2522بودم و اوضاع اسفبار  دهید رانایبازگشت، برداشت خودم را از آنچه که در کمپ ت ریمس در

وان آن را بت دیکه شا یکه شباهت دارد  خانه سالمندان است. خانه سالمندان یزیگفتم که به نظر من آنجا به تنها چ نیو همچن

 .فرستم یجا م نیبه ا یثبت جهان یرا برا نسیگ ندهی. من اگر بتوانم حتما نمادیخانه سالمندان جهان نام نیبزرگتر

 میکن یها را شاد م رزنیو پ رمردهایپ نیو دل ا مییآ یم نجایما ا که نیا من را گوش کرد و گفت:  یاز همراهانم حرف ها یکی

نده نگه ز یبرا ؟! نه صرفاًهاست نیمبارزه کردن ا یشود برا یخرج م ها نیا یکه برا ییپول ها یکن یاست؟! تو فکر م یکار بد

 دورافتاده است! دگاهیک تبعی نجای! انیداشتنشان است. بب
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 "ی"فرقه بدبخت

 

 0122 ید 0 -انجمن نجات اراک 

 یخارجه شورا ونیسیکم یز اعضاا) یهاشم نیفرزبرادر  یبهمن هاشم یبا آقا ی)اراک( مصاحبه ا یانجمن نجات استان مرکز

 .میکن یمصاحبه جلب م نیانجام داده که توجه شما را به ا ی(فرقه رجو یمل

. اگر اجازه میدر رابطه با برادرتان داشته باش دیمصاحبه مختصر و مف کیبا شما  میخواه یما م یهاشم یآقا

 . میمصاحبه را شروع کن دیده

 ؟اشتغال داشت یبود به چه کار رانیدر ا نیکه فرز یزمان یهاشم یآقا

ساکن محالت او را  یگذشت. اکثر بچه ها یگذشت از درسش نم یم هخواند و از هر چ یبود درس م رانیدر ا نیکه فرز یزمان

 نیفرز ،را گرفت پلمشیو سخت درس خواند و دا ولی گرفتن مشکل بود پلمیدر آن زمان د .شناختند یبه لحاظ رفتار و کردار م

 . بدهد لیبرود و در خارج ادامه تحص جبه خار لیادامه تحص یقصد داشت برا

 گرفت به خارج سفر کرد؟ پلمید نیفرز

  بله
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 ؟یسالبه کدام کشور و چه 

به  بود و مجدداً رانیدر ا یآمد. چند ماه رانیبه ا 58سال  یعنیسال  2بعد از  ،به انگلستان سفر کرد لیادامه تحص یبرا 52سال 

 رانیبه ا یمدت یخواست برا یبا ما تماس گرفت و م نیسال گذشت فرز کی. میدر ارتباط بود نیما هم با فرز، برگشت سیانگل

زن  نیا میال کردؤس نی. از فرزمیآن زن تعجب کرده بود دنیما با د دیآ یم ادمی! یسیخانم انگل کیبا  یبرگردد و برگشت. ول

 . فکر کنم..برگشت  سیبودند و با آن خانم به انگل رانیدر ا یزن ازدواج کنم. چند ماه نیدر جواب گفت قرار است من با ا ست؟یک

و  میهمه ما خوشحال شد تماس گرفت و گفت من ازدواج کردم. اتفاقاً مابا  نیفرز که دیطول کش رانیها از ا ماه از رفتن آنسه 

و شماره تلفن او را  میدر ارتباط بود نیکل خانواده با فرز یعنیما  یسال 2 یال 5 ستین ادمی قاًی. دقمیگفت کیها تبر آن یبه هردو

با  نیبود که فرز یکرد اما بعد از آن مدت یما پست م ی. عکس زن و بچه خودش را برامیگرفت یبا همان شماره تماس م میداشت

تماس  نیبا فرز میکرد یسع یلی. خمیگرفت یجواب نم میزنگ زد نیهر چه به شماره فرز میگرفت ما نگران او شد یما تماس نم

برقرار شد  جدداً مبا ما  یپس از چند سال ارتباطات مختصر که نی. تا امیارتباطمان را برقرار کن میسفانه موفق نشدأمت یول رمیبگ

از همسرش را به ما  ییکرد و درست در همان وقت خبر جدا یارسال م مانیبرا ییو بسته ها ریعکس، تصو نامه، یگاه گه ایو 

ر و خب یب یست دوباره ارتباط قطع شد و ما از حال وا یچرا چند وقت دانمی نم یخانواده شد ول یهمه اعضا یداد که باعث ناراحت

 . میهست نگرانش

 ؟وستهیبه فرقه پ نیکه فرز دیدیچگونه فهم

خت ما س ی! باورش برامیمن و خانواده ام شوکه شد ،به سمت فرقه رفته نیبه ما اطالع دادند که فرز یریگیبعد از چند سال پ

   بود

 داشت؟ یتیفعال ایو  ییبود با فرقه آشنا رانیا نیفرز یوقت

سال  نیداد و چند بیشما را فر یطور که فرقه رجو همان یبصر ی.. آقا.نداشتند  یتیفعال یگروه ایکل خانواده ما با حزب و  ر،یخ

 به آن ایکار کند و  یگروه ایفرقه  یبرنامه ها نبود که برا نیاهل ا نیدادند. فرز بیبرادر من را هم فر دیکش یعمر شما را به تباه

 رانی! مردم است؟یدنبال چه دانم برادرم در فرقه ب یبودنش مخرب هم هست. من نم ستیعالوه بر ترور یرجو. فرقه ونددیها بپ

فرزندش را رها کند من  2زن و  نیباعث شد فرز بیبا فر یخواهد. فرقه رجو یها را نم آن یکس رانیمتنفرند. در ا یاز فرقه رجو

  .ها افتاد در دام آن را خورد و رانیا ردمدشمنان م بیکه داشت فر یسفم با سوادأمت نیفرز یبرا

 ؟دیدار یحرف ناگفته ا یهاشم یآقا

و هم به لحاظ سواد ..  ی! هم به لحاظ مالینداشت یجان شما که کمبود نفرزی …خواهم با برادرم داشته باشم  یم یچند کالم

سال در  نی! چند؟یکردها را رها  بود که آن هگناه زن و فرزندانت چ یوطن فروش بدبخت کرد یسر کیبه خاطر  را چرا خودت

دارد.  یو مزدور رانیبا مردم ا یاز دشمن ریغ یهدف ی! مگر فرقه رجویدیرس یداشت که یبه هدف ایآ ؟یکجا را گرفت یفرقه رجو



 

24 
 

 

 

 مدواریشما تنگ شده ام یکن تمام خانواده دلشان برا یعمرت را آزاد زندگ ینشده خودت را نجات بده، الاقل ما بق ریهنوز هم د

 . است هخودش انتخاب کرد یآزاد برا یزندگ کیو  دهجدا ش یاز فرقه بدبخت نیبه دست ما برسد که فرز یخبر کینزد ندهیدر آ

 .دیداشاره کر یبه خوب نکته ا یهاشم ی. واقعا آقادیما گذاشت اریکه وقت خودتان را در اخت یبهمن هاشم یتشکر از شما آقا با

باز هم انجمن نجات از شما ، شود یشود بدبخت م یهر کس وارد فرقه رجو ،ستی افرقه بدبخت یفرقه رجو ،"یفرقه بدبخت"

 . کمال تشکر را دارد

 خودم را ادامه خواهم داد. یفرقه همکاراسارت از  نیبرادرم فرز یکنم. من تا آزاد یهم از شما تشکر م من

 

 

 فراق طوالنی دو برادر
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 .تر است فیاز طالبان افغانستان هم کث ادیش یافکار رجو

 

 

 0122 ید 0 -انجمن نجات مازندران 

مانند  یاوری ی. آقامیشد یبا و داریو خواهان د میگرفت یاوری یبا خانواده آقا یتماس میدیبه شهر بابل رس یهمراه دوستان وقت به

حال خوش اریما بس دنیبا د یو و میرفت یاوری یمحمد عل یشد. ما نفرات انجمن به منزل آقا داریخواهان د یبا خونگرم شهیهم

قرار  یرجو یجهنم التیدر تشک ییهم چنان تحت مغزشو یاوری شاه نور )نوراهلل( یعنی ایشان برادر توضیح این کهشد. 

 . دارد

را برادرم چ ...خلق و  ندیگو یمگر آنان نم رد؟یگ یبود که چرا برادرم تماس نم نیوجود داشت ا یاوری یآقا یکه برا یالؤس نیاول

 … شود و یکار م نیمانع ا ی؟ چرا رجوردیگ یبا خانواده تماس نم

 التیدر تشکو دهند  یاجازه تماس نم یمناسبات سازمان چگونه است و به کس یکه فضا میداد حیتوض یاوری یبه آقا یوقت

نوان که ع دهیوقاحت را درنورد یزن داشته و مرزها دیااست که ب یشود و فقط رجو یم دهی، خانواده کانون فساد نامیرجو ییایماف

 . برده باشد ییبو تیتواند از انسان یدارد چگونه م فیگونه افکار کث نیکه ا یردف ،کرد صاحب تمام زنان عالم است یم
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ما  متوجه شد که یوقت او .افتیهم در مالقات ما حضور  شانینگذشته بود که فرزند ا یاوری یما با آقا داریاز د یادیزمان ز هنوز

هم شده  ریپ که ؟ چرا اکنونردیگ یال نمود که چرا شاه نور تماس نمؤخوشحال شد و س اریبس میهست یشاز دوستان سابق عمو

 ،میها هست شرفتیاز پ یلیو شاهد خ میکن یم یزندگ رانیباشد؟ ما در ا یم ادیش یکوبد و به دنبال رجو یم یهنوز بر طبل توخال

  .حکومت باشند رییکه خواهان تغ ستیگونه ن نیا یاکنون مشکل دارند ول یدرست است که مردم ما به لحاظ گران

 کیاج ازدو یکه در فرقه رجو میداد حیبه او توض ی؟ وقتریخ ای دیهل بودأشما در سازمان مت ایال نمود که آؤس یاوری یآقا فرزند

ونه گ نیا یرجو یاسالم است وقت امبریپ یکار از سنت ها نیناراحت شد و عنوان داشت ا اریبس او دیآ یکار حرام به حساب م

 . ندارند یمشکل نهیزم نیاست چون آنان حداقل در ا تردارد از طالبان هم بد یافکار

که  یسازمان کرد با یعنوان م یاوری یفرزند آقا میداد یمختلف م یها نهیکه در زم یحاتیو توض میرفت یچقدر که جلوتر م هر

قدرت  گریآن وقت د میحرف بزن میتوان یو م میدار یچه شود؟! اگر اکنون آزاد ستیگونه افکار دارد اگر به قدرت برسد معلوم ن نیا

 . شد میخواه یداشت و مانند کشور کره شمال میرا نخواه یکار چیه

که از نزدشان مرخص  میو مجبور بود میجالب و جذاب بود متوجه گذشت زمان نشد اریخانواده بس نیاز بس صحبت کردن با ا

 . میبه آنان بزن یکه در بازگشت به شهر بابل حتماٌ سر میقول را به آنان داد نیا یول میشو

 یبود که رجو هاخانواده  یاستقامت و آگاه و ندارد چرا که نداشته ییجا رانیدر ا یتوان گفت که رجو یم ی اعضابه خانواده ها

 . زدیبگر یو به آلبان لیتعطرا خود در اشرف  یمجبور شد کاخ فرعون
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 می باشد.عمر خود  یانیپا یمادرمان اکنون در روزها

 

 0122 ید 0 -انجمن نجات کرمانشاه 

شود  یارتش عراق م ریسال داشت اس 82که تنها  یو زمان 8328سال  و عراق است که در رانیجنگ ا یاز اسرا یلطف مرادیعل

رقه گروگان ف یلطف مرادیعل یشود و از آن زمان تاکنون آقا یداده م یجبار به فرقه رجوه او صدام ب یرجو نیمعامله ب کیاما در 

 . ست یرجو

 . ندبا برادرشان داشته باش یتلفن یتماس معمول کی یهمه سال نتوانسته اند حت نیا یط در ندیگو یم یلطف یآقا برادران

در فرقه  "مرادیعل" بود که اگر برادرشان نیخواسته شان ا پس از حضور گرم در دفتر انجمن نجات کرمانشاه حرف و یلطف برادران

 انرمیخود به برادر اس یادعا نیاثبات ا یبرا دیاست با یو مبارزه واقع یخلق و آزاد یآن است مدع که او در یآزاد است و سازمان

 . دیمادر در حال مرگ خود برقرار نما با پدر و شترینه ب تماس و کیداد که  یاجازه م

 یآزاد یتواند مدع یکند چگونه م یمحروم م داریتماس و د کیخود را از  یاعضا یفرقه همه  نیا یدو برادر گفتند وقت نیا

 . باشد

با مادرمان که اکنون در  این است تواند بکند یکه م یع او تنها کارمقط نیا در، میخواه ینم مرادیاز برادرمان عل یادیز زیچ ما

دق مرگ نشود و با وجدان  یو چشم انتظار یاز نگران زیتماس برقرار کند تا مادرمان ن کیعمر خود است تنها  یانیپا یروزها

 . برود ایراحت از دن
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 توانم پسرم یمالقات آزادانه، م یدر پ

 .برهانم یرا از چنگال رجو 
 

 0122 ید 0 - النیانجمن نجات گ

 یآلبان در یرجو ریعضو اس یوسفی یبا خانواده محمدتق مانهیصم دارید

ت. محبوس اس یدر آلبان یاست که هم اکنون در اسارتگاه رجو یبدنام رجو ی گرفتار در فرقه یاز اسرا یوسفی یتق محمد

 یواسطه مادر لباس رزم و وطن دوسته ب یسالگ 81سن  شهرستان رودسر هستند که در الکجانیگ یاز روستا 8342متولد  شانیا

منطقه مهران به اسارت  حمزه در 28لشکر از 22/2/8325 خیتار شد که در اوزدشمن متج هیباطل عل هیو روانه جبهه حق عل دیپوش

 .درآمد انیصدام

راه خاصه مادر که دلبندش را ملبس به ه خانواده دردمند و بزرگوار و چشم بعراق،  و رانیتبادل اسرا مابعد قرارداد صلح ا انیجر در

دند کرده بو نیخانه را گل آذ زشانیدر دوران دفاع مقدس کرده بود، در انتظار بازگشت عز هنیخاک م لباس رزم روانه دفاع از آب و

ه تاکنون ک دندیجان خره را ب ینیغم سنگ ها گرفتند وفرقه مخرب کنترل ذهن را از آزاده  کیدر  یمحمدتقاسارت  ناگوار از که خبر

 . ادامه دار بوده است

به  یابیدست ریهموارشدن مس صدام و یمتعاقب سرنگون النیگ ختهیفره انیو از فرهنگ یپدر محمد تق یوسفی رضایعل یآقا

متعدد به عراق ناامن مسافرت نمود و در  ماتیبارها با وجود نامال و فعال با انجمن نجات، بارها و کیدلبندش در ارتباط نزد ریاس
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 هر یداریو د دهیکه به گوشش رس دینمود. شا ادینشست و ملتمسانه فرزندش را فر حصنمقابل اسارتگاه مضمحل شده اشرف به ت

 .آغوشش بفشارد در چند کوتاه داشته باشد و

ه خانه اندوه ب غم و از یبا کوله بار یرجو یگماشته ها یمهر یب یهر بار در پ و وستیبه وقوع نپ گاه چیه حق پدره خواسته ب اما

 .شدند ینم وسأیدل بسته بودند و م زشیبه آغوش گرفتن عز در دیکماکان به روزنه ام کنیبازگشت ول

 

آغاز دهه هفتاد  که همسرم در رودی خاطرم نم از چوقتیه"دل کرده بود:  با مسئول انجمن درد و نیشیپ داریدر د یوسفی یآقا

 درق شد آن یفرقه رجو در زمانیمتوجه به اسارت درآمدن عز یبازگشت فرزندمان وقت یچشم انتظار در تبادل اسرا و انیجر در

ود خ ارتباط با انجمن نجات و تعهد گذاشتم در که نیا همسرم و یمن ماندم با آرزوها تا دق نمود و دیکش یتابی ب غصه خورد و

 ربازگشتش به کانون پ و یمحمدتق ییتا رها دهمی به شما قول م نکنم و یکوتاه یارت رجواس از یمحمدتق ییدر رها یجنابعال

 ".باشم دانیم در قبل از دوارتریام نکنم و یخانواده کوتاه مهر

فعال  یااعض ریسا و شانیشائبه ا یاز زحمات ب یضمن قدردان النیانجمن نجات گ دفتر پوراحمد در یآقا با ریمالقات اخ در شانیا

قولشان اشرف  هو ب یو زندان مانز آلبان ستین عراق گرید یآلبان که نیاه ب نظر": که نیا بر یداشتند مبن یانجمن نجات درخواست

زم البته ال التیتسه جادیشما درخواست دارم که با ا عراق باشد، از کنترل شده اشرف در و هتواند چونان زندان بست ینم هم طبعاً  3

ی م رخاط نانیمهربان با اطم سبحان و یبا تمسک به خدا بروم و یهمدرد، بتوانم به آلبان یها خانواده از گرید یبه اتفاق شمار

 رایکانون عاشقانه خانواده بازگردانم ز با خود به وطن و و مبرهان یچنگال رجو توانم پسرم را از یمالقات آزادانه، م یپ که در میگو

 روج ازخ لیمستعد بازگشت به وطن بوده و از پتانس شانیدارم که ا ییخبرها مشرف هستم و یو یو روان یروح طیکه به شرا

 یاکین یعل                                                    ". برخوردار است نیقیبه قطع و  یرجو ییایدستگاه ماف
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 چه بود؟ 27سال  یتیچک امن یماجرا

 0122 ید 4 -انجمن نجات کرمان 

 رگیخود را در مورد افراد سازمان رو کرد. سازمان که د اتیاز جنا یگریبرگ د یرجو ک،یدئولوژیو پس از انقالب ا 8322سال  در

که به  یبر افراد اعمال فشار یبرا یبهانه ا نیداشت. بنابرا یدرون هیبه تصف ازیبود ن اریتمام ع ینداشت و فرقه ا یالتیشکل تشک

 .فراخوانده شدم یتیبودم که در چک امن یاز افراد زیبود. من ن "یتیچک امن"شد و آن  دهیراشزدند ت یساز مخالف م ینوع

 

لسات ج ت،یمورأم یخواندند. اما به جا یفرا م گانیمحرمانه از داخل  یاتیشرکت در عمل یبرا ییگونه بود که فرد را به تنها نیا

تنگ  یسبک مانند حبس کردن در کانکس ها یداشت. شکنجه ها یبود. شکنجه ها انواع مختلف یو شکنجه در انتظار و ییبازجو

  ..… مانند کتک زدن با کابل و نیسنگ یو شکنجه ها کیو تار

ور نکرده مانند توطئه تر یکردند و او مجبور بود به جرم ها یم هیته لمیکردند و از او ف یفرد را مجبور به اعتراف م قیطر نیا از

  .اعتراف کند رانیسپاه و اطالعات ا یبرا یو جاسوس یو جنس یسعود، انحرافات اخالقم

 که در صورت گونه نیتحت فشار قرار دادن فرد، به ا یبودند برا یابزار مهم که نیها دو کاربرد مهم داشتند: اول ا لمیف نیا

در قرارگاه  لمیار فدر صورت انتش رایبنشاند. ز شیجا توانست فرد را بر سر یم لمیبه انتشار ف دیتهد یو مخالفت ینافرمان نیکوچکتر

 یبرا ملیتوانست از سازمان جدا شود با پخش آن ف یم علتی هر به فرد آن اگر دوم و.. …آمد یم رشبر س ییمعلوم نبود چه بال

 .مشکالت گوناگون بوده و از سازمان رفته است یشد که فرد خودش دارا یوانمود م طور نیافراد سازمان ا
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زد به استخبارات  یهم ساز مخالف م برد و باز یجان سالم به در م یو روان یروح یشکنجه ها و فشار ها نیاز تمام ا یفرد اگر

داشت در مورد حق ن زیشد ن یکه آزاد م ی. فرددیایبعث عراق حالش جا ب میمخوف رژ یشد تا در زندان ها یداده م لیعراق تحو

 یتیدر چک امن از دوستانم یاریکه من از حضور بس یبکند تا حد یصحبت نیکس کوچکتر چیافتاده است با ه شیکه برا یاتفاقات

 .میبوده ا ندیکدام از ما در آن فرآ که هر میها متوجه شد خودم و آن یینداشتم و بعد از جدا یاطالع

انده بودند هر دو فرم ها نیبودند. ا یاحمد زیو پرو یتراب یکشته شدند قربانعل تیماجرا شکنجه و در نها نیکه در ا یاز افراد نفر دو

حرف زدن هم نداشتند.  یقدر کتک خورده بودند که نا ها آن ها به قرارگاه مجاور منتقل شد. آن جان آن مهیو شب هنگام بدن ن

 ریق زاز بچه ها تا صبح قاش یکیزده بودند که زبانش پاره شده بود و  یعلبر سر و صورت قربان بقدر چو عون آنلشکنجه گران م

 .و هر دو تا صبح در قرارگاه جان دادند دندیها روز بعد را ند کدام از آن چیگذاشت تا خفه نشود اما ه یزبانش م

مکن است م یا دهیعق انیو مخالفت نداشته و ندارند چون هرگونه ب دهیت ابراز عقأفرقه جر نیدر ا یاریبوده است که بس گونه نیا

 .جانشان تمام شود متیبه ق

 یآسمان پناه راور محمود

 

 

 ) پسر مسعود ( امامزاده ای که امام نشد.
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 )ع(حیمسیسیمناسبت والدت با سعادت حضرت ع به

 

 0122دی  4 –کانون هابیلیان 

 یهداو خانواده ش هنانیم و موعود بشر بر هم یمنج نیآخر گری اری السالم،هیعل میبن مر یسیروز والدت با سعادت حضرت عسال

 .مبارک باد یحیمعظم ترور مس

حکومت  یها هیکردن پا متزلزل یدر راستا نیمنافق یستیسران گروهک ترور ،یانقالب اسالم یروزیپس از پ ان،یلیگزارش هاب به

ی از دوازده هزار نفر م شیب یزیترورها به چ نیمردم کوچه و بازار زدند که تعداد ا رحمانهی گسترده و ب یدست به ترورها یاسالم

 .رسد

 یبودند که قربان ییو... از جمله شهدا انیسردار آوانس ان،یورژ باغوم ان،یادموند موسس ان،یموسس قانیمعظم ترور، ها یشهدا

 .از خدا و خلق را داشتند، قرار گرفتند تیحما ی هیکه داع نیگروهک منافق یطلب خشنونت

 82222کوردل که ترور  نیمظلوم ترور و لعنت خدا بر منافق یخصوص شهدا به یانقالب اسالم زیعز یخدا بر همه شهدا رحمت

   .ها ثبت شده است آن نیو ننگ اهیدر پرونده س رانینفر از مردم مظلوم ا
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 .منافقین شادی کریسمس را از ما گرفتند

 

   0122 دی 4 –کانون هابیلیان 

به شکمش اصابت کرد. دو نفر از دوستانش که آنجا  یا الجواد گلوله گشت مقابل مسجد یبه خانه برم یوقت

ما به خاطر )ره( منتقل شد ا ینیامام خم مارستانیبعد پسرم به ب یجم بردند، ساعت مارستانیبودند او را به ب

  .جان سپرد دیشد یزیر خون

کند بغض و اشک  انیرا ب 8322سال  وریخاطرات خرداد و شهر خواهد یم یهنوز هم وقت انیلیهاب یرسان عاطال گاهیگزارش پا به

ر که به عکس همس یعصا زنان وارد اتاق شد و درحال رزنیرقم خورد. پ یگریاو به گونه د یبرا یسال قبل زندگ 33. شودیمانع م

 یوسلطنت پهل دنیبرچ یکه مردم برا ییروزها داد،یخون م یتهران بو یها ابانیگفت که خ ییشده بود از روزها رهیو پسرش خ

بود که  یآهنگ نیتر ها وحشتناک مسلسل کیشل ی. صداکردندی سپر م یگارد شاهنشاه یروهایرا در برابر گلوله ن شانیها نهیس

 یها افزوده م که هر لحظه به تعداد آن دادی م ییها خبر از شهدا آمبوالنس ریآژ ی. صداانداخت یرا به لرزه م یادیدل مادران ز

د گارد قرار گرفته بودن یروهایکه هدف گلوله ن یاز خون جوانان ها ابانیبودند. کف خ ختهیر ابانیآمدن بهار به خ ی. همه براشد

 .شهر را پر کرده بود یباروت و دود فضا یگلگون بود و بو

 بودند و ساعت سمسیکر دنیآورد که همه خانواده در کنار درخت کاج به انتظار فرا رس ادیرا به  ییچشمانش را بست، روزها زن

قالب . انگفت یم کیرا به او تبر دیو ع انداختی بود که خود را در آغوش مادر م یکس نینخست« ادموند»روز دسامبر  نیآخر 82

و  یاندازریت یبود. صدا صدری ها بن و سرکرده آن نیو منافق یدشمنان داخل ریهنوز درگ نقالبا یشده بود اما نهال نوپا روزیپ

 .بود ها یریدرگ نیا یاصل یها از کانون یکی ریهفتم ت دانیو م دیرسی هنوز هم به گوش م یابانیخ یهای ریدرگ
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 در راه بازگشت به خانه «انیمؤسس قانیها»و سه ماه بعد پدرش  دیبه شهادت رس یریدرگ نیساله در ا 88جوان  انیموسس ادموند

 .دیبه شهادت رس نیمنافق یراندازیدر ت

 یگذاشته است اما هنوز هم وقت بهار را پشت سر 25. کند یم یهاست با خاطرات همسر و پسرش زندگ سال انیموسس لوارتیس

ادموند به خاطر او هدف گلوله قرار گرفت. بعد از شهادت او  8322خرداد سال : »دیگو ی. ملرزد یم شیصدا کندیم ادیها  از آن

 .«پسرمان خواهد رفت داریبه د یبه زود دانست یم ایهمسرم آرام و قرار نداشت. گو

 در آسمان انقالب پرواز

 یهای ریباعث متشنج شدن اوضاع و درگ صدر یبن یو ماجرا یداخل یهای ریانقالب گذشته بود، اما درگ یروزیسال از پ سه

و  دکر یدر آژانس کار م نی. همسرم با ماشمیخانه ساکن شد نیو در ا میآمد ریت سال قبل به منطقه هفت 48شده بود.  یابانیخ

 آورد یخانه م اطیبود به ح دهیرا که خر یهمسرم درخت کاج سمسی. هر سال شب کرمیداشت یخوب یدر کنار او و سه پسرم زندگ

 .گذاشتی و در گوشه اتاق م کرد یم نیو پس از شستن آن را تزئ

 .میکرد یدعا م گریهمد یسال برا لیو لحظه تحو کردند یدرخت کاج ذوق م دنیاز د ها بچه

ب انقال ی. روزهاکردی شب در آژانس کار م یها مهیبچرخد تا ن مانیچرخ زندگ که نیا یو برا دیکشی زحمت م اریبس همسرم

سال  88ها بودم. ادموند  و نگران بچه دمیترسی م یلیها خگارد همراه بود. آن روز یروهاین یراندازیو ت هایی مایبا راهپ 8352

 یم ییهوا یراندازیمادر پشت بام نرو چون مأموران ت گفت ی. به من مکردند یم ستسنگر در کوچه داشت و با دوستانش سر

 یفرار م یاردگ یروهاین یراندازیکه از ت یکسان یبرا یپناه دوست داشت تا جان یول دیای. چند بار از او خواستم تا به خانه بکنند

 .درست کند کردند

س او را ح یخال یسال شب سال نو جا هر گفتیشد اشک در چشمانش حلقه زد. م دیکه پسرش شه یروز یادآوریبا  لوارتیس

ها را ببندم تا بابانوئل نتواند به خانه ما  ها همه در و پنجره تا شب خواست یو از من م دیترس یاز بابانوئل م شهی. او همکندی م

 واهمخ یکادو نم گفتی م یول دهدی ها کادو م ها را دوست دارد و به آن ه بچهندارد و او هم رسبابانوئل ت گفتم ی. به او مدیایب

 .نمیو دوست ندارم بابانوئل را بب

صدر  یبن یبه خاطر ماجرا 22. خرداد سال کنمی م هیو گر افتمی ادموند م ادی نمیبی بابانوئل را م یوقت سمسیسال شب کر هر

و  یریتجمع کرده بودند و درگ ریت هفت دانیو عزل او توسط مجلس اوضاع متشنج شده بود و طرفداران او به همراه منافقان در م

از  یکی یبرا خواستمی رفته بودم. م ریت هفت دانیدر م یابه مغازه دیخر یبود. برا دیشد یلیخها و مأموران  آن نیب یراندازیت

 .دیرسیبه گوش م دانیاز هر گوشه م یراندازیت یشده بود، کادو بخرم. صدا یزنداقوام که صاحب فر

نروم  رونیبود و از من خواست ب دهی. صاحب مغازه ترسدادندی ها افراد مسلح هم بودند شعار م آن نیکه در ب صدری بن طرفداران

و چند  و من دیکش نییپا مهیفروشنده کرکره مغازه را تا ن. مرد شوندی در خانه هستند و اگر نروم نگران م میها اما گفتم بچه

ستجو ها را ج رفته و همه مغازه ابانیکردنم به خ دایپ یهمان لحظه ادموند که نگران من شده بود برا .میدر مغازه ماند گرید یمشتر
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قابل گشت م یبه خانه برم یکند و وقت دایبود نتوانسته بود من را پ نییکه در آن بودم پا یاکرده بود اما چون کرکره مغازه

بعد پسرم به  یجم بردند، ساعت مارستانیاز دوستانش که آنجا بودند او را به ب نفربه شکمش اصابت کرد. دو  یا الجواد گلولهمسجد

فت. خبر شهادت ادموند را به من نگ یجان سپرد. تا روز بعد کس دیشد یزی)ره( منتقل شد اما به خاطر خونر ینیامام خم مارستانیب

 .نداد یپاسخچه از او سراغ ادموند را گرفتم  آن روز همسرم زود به خانه برگشت هر

تا آن  دیمادر باش دیشهادت او را به من گفت. با یهمسرم ماجرا که نیکردم تا ا هیگر یلینشد، خ یاز ادموند خبر یبعد وقت روز

هربان بود م یلیما را ترک کرده باشد. او خ یزود نیپسرم به ا کردمی خبر شوکه شدم. باور نم نیا دنیبا شن د،یلحظه را درک کن

 .دو دوست داشت به همه کمک کن

 یم رهیخ یا و به نقطه نشستی م یا ها در گوشه شب ساعت مهیبود و همسرم بعد از مرگ ادموند تا ن یسخت یلیخ یروزها

 .گفتند یاو م یها یاز مهربان دندیدی محل از شهادت ادموند شوکه شده بودند و هر بار من را م ی. همه اهالشد

 پدر یهای دلتنگ انیپا

 انقالب و مبارزه یها تیشده بودند ترور شخص دیام به اهدافشان نا دنیو منافقان که از رس شدی م یتالطم سپر پر یروزها

 وریها بود. شهر آن یها از برنامه 22در دهه  ها یگذار نقشه ترور و بمب یو طراح یمیت یها خانه لیمسلحانه را آغاز کردند. تشک

ت. شد و تحت محاصره قرار گرف ییشناسا یاسالم پاسداران انقالب یاز سو ریت هفت دانیم در یمیت یها خانه نیاز ا یکی 8322

 84بعد از شهادت پسر آرام و قرار نداشت و  قانیبه تن داشت. ها اهیو مادر هنوز لباس س گذشتی سه ماه از شهادت ادموند م

 .رفت شهیهم یبود که برا یروز وریشهر

را در کوچه  یمیخانه ت کیگفت: آن روز پاسداران  گونه نیشده بود از روز شهادت او ا رهیکه به عکس همسرش خ یحال در زن

وحشت  گلوله یصدا دنیاز شهادت پسرم از شن خارج نشوند. بعد شانیها خواستند تا از خانه ها هیما محاصره کرده بودند و از همسا

به خانه  اهدخوی اما گفت م د،یایتماس گرفتم و از او خواستم به خانه ن کردی در آنجا کار م سرمکه هم یداشتم. بالفاصله با آژانس

 .ردد و کنار ما باشدبرگ

نگران بودم،  یلیو خ زد یپراکنده سکوت کوچه را شکست، دلم شور م یهای راندازیرگبار گلوله و ت کیشل یبعد صدا قهیدق چند

 نیزم یهمسرم که چند گلوله به آن اصابت کرده بود رو نیماش دنیو با د دمیافتاده است. به کوچه دو یاحساس کردم اتفاق بد

 .دندیکش رونیها بدن غرق درخون همسرم را بو با کمک پاسدار دندیدو نیماش طرفبه  ها هیافتادم. چند نفر از همسا

رم همس نیچند گلوله به ماش انیم نیآغاز شده و در ا یریدرگ آمدی کوچه به طرف خانه م یهمسرم از انتها یگفتند وقت ها آن

عد را از دست دادم و ب امی زندگ گاه هیبار تک نیت و کمتر از سه ماه از شهادت پسرم اپسرمان رف شیاصابت کرده است. او هم پ

شد. آرمن پسر کوچکم فقط سه سال داشت و از دست دادن پسر و همسرم در  امی زندگ گاههیتک گنیاز شهادت او پسر بزرگم و

 .را به خانواده ما وارد کرد یبزرگ یکمتر از سه ماه ضربه روح
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 یماندن ادیبه  یها از شب یکیسال قبل  85ما پر کند.  یپدر را برا یخال یجا کرد یم یسع گنیو و گذشتی هم م یاز پ هاروز

 شانیه ابودم ک دهی. شندیآی چند نفر به خانه ما آمدند و اعالم کردند رهبر انقالب به خانه شما م سمسیما رقم خورد. شب کر یبرا

 .ندیآی ما هم م داریکه به د کردمی باور نم یروند ولی خانواده شهدا م داریبه د

 

 ما دعا کردند و یآمدند و از نحوه شهادت همسر و پسرم سؤال کردند و سپس برا شانیا م،یشب من و پسر کوچکم خانه بود آن

به خانه ما آمده بودند و من از رهبر انقالب  شانیبا ا یادی. همراهان زدیملت هست نیبه ما گفتند شما خانواده شهدا چشم و چراغ ا

 .اند ما آمده داریبه د دیشه ادیبن نیو همچن یبار مسئوالن شهردار دکردم. بعد از آن چن ییرایپذ

ی م ادیها از آن  ساله آن 22نوه  «انیآنت موسس»بود که  یاتفاق انیموسس دیاز خانواده شه یدکتر روحان منتظره ریغ دارید اما

 یول دمیوقت عمو و پدربزرگم را ند چیها گفت: من ه در جمع خانواده آن یجمهور سیو حضور رئ سمسیاو درباره شب کر .کند

 . کنم یها افتخار م به آن

گ خانه مادربزر که همه در یحال کرده است. روز آخر دسامبر سال گذشته در فیتعر میها برا از آن شهیمادربزرگم هم ها الس نیدر ا

از مسئوالن  می. ابتدا تصور کرددیآی شما م یامشب به مهمان یمهم تیبه خانه ما آمدند و گفتند شخص یچند نفر میع شده بودجم

 یحانو دکتر رو دیفرا رس داریباالخره لحظه د د،یآ یم یجمهور سیرئ گفت یبه ما م یاما حس ندیآی م دارمانیبه د دیشه ادیبن

 وارد خانه مادربزرگم شد. 
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ی نم یو فرق میهست یکشت کیبه مادربزرگم گفتند همه ما داخل  دندیپرس میاز نحوه شهادت پدربزرگ و عمو که نیبعد از ا شانیا

انقالب  نیا یبرا یادیارامنه زحمات ز ،میداشته باش یبهتر طیتا شرا میکن تیحما ار گریهمد دی. بامیدار یو مذهب نیچه د کند

 .میزحمات باش نیقدردان ا دیو ما هم با اند دهیکش

 ییتابلو ی. دکتر روحانمیخوشحال شد شانیا دنیبودند که به خانه مادربزرگم آمدند و همه ما از د یجمهور سیرئ نینخست شانیا

 یجمهور سیبه رئ سمسیدادند و مادربزرگم هم به مناسبت کر هیشده بود به ما هد یآن نقاش یرو میرا که عکس پدربزرگ و عمو

 .کادو دادند

 رانیروزنامه ا -  یدریح وسفی
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 انیمحمد عل رالهینامه خواهر چشم انتظار به برادرش خ

 

 0122 ید 2 - یشرق جانیانجمن نجات آذربا

 نام خدا به

 یوعده ا و میها به اشک دمیدر نبود تو و پدرم و مادرم تنها ام سمینو ینامه را م نیا یوقت یدان یو برادرم، نم زمیعز رالهیخ سالم

خواهم مرد؟ قسم به خدا مرگم  انیبدون تو من هم مثل مادرت با چشم گر ای دیبرادرم را خواهم د ایدهم که آ یکه به خودم م

و را ت یبرد و بو یخودش لذت م یروم و از زندگ ی( میامان ی)عل یعل دارید یبرا یتوست. گاه دنیم دیاست، تنها آرزو کینزد

 . منتظرت هستم رمنیتماس بگ یتوان ی، اگر ممیریگ یماز او 

 انیمحمد عل هیراض، خواهرت
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 0122دی  2 –خبرگزاری فارس  – موحد مهینع

 بتیو هزاران ظلم و مص« عمل خارج کردن رحم»، «از فرزند ییجدا» ،«یطالق اجبار» ،«یمیخانه ت پوشش»

 نیکه سرباز ا یدر حق زنان نیهمان منافق ایخلق  نیاست که سازمان مجاهد ییایاز بال یا گوشه گر،ید

  .نهاد بودند، روا داشته است

 

 ها برگردانده شود و نقش شده زنان توسط مردان را به آن مالیکه قرار است حقوق پا گفت یم شانیها هیشعارها و مطالب نشر 

ها وانانقالب که ج لیاوا یآن روزها یبرا بندهیکه بزرگ بود و فر ییشود. شعارها نییتع یو مسائل اجتماع یزنان را در دموکراس

 یه ادر کمتر گروه و فرق دندیکش« خلق نیسازمان مجاهد»که زنان در  ییها بتیبودند. اما مص انهیشور و احساسات آرمانگرا ازپر 

همسر و  کیحق داشتن  یو حت  یمادرانگ ،یسازمان قرار است تمام زنانگ دندید فهمزو یلیکه خ یاتفاق افتاده است. زنان سرباز

 .ردیها بگ خانواده را از آن

در حدود پنجاه  یخواه ( به اسم مبارزه و آرماننیخلق )منافق نیکه سازمان مجاهد ییها گزارش به تمام بالها و شکنجه نیا در

 دنیسر یبرا یعده ا یشب باز مهیکه زنان را به عروسک خ یبی. بالها و مصامیا سال بر سر زنان سرباز خود آورده است پرداخته

 .کرد لیتبد یو نظام یاسیبه اهداف س

 .کرده است یاریساز ما را  کننده و مستند هیته «یگودرز مانیا»گزارش  نیا درنوشتن
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 نیمجاهد یپوشش یعنوان اعضابه ها زن

 یخانم یروین چیشد اصالً ه جادیا ینهضت مل یتوسط اعضا که نیا از سال بعد 4تا  یعنی 8341خلق تا سال  نیمجاهد سازمان

 یمنشعب شده بودند و در ابتدا اسم خاص یبودند که از نهضت آزاد ییروهاین ها نیکامالً مردانه داشت. ا ستمیس کینداشت و 

 .شدندی م ناختهش «ینهضت مل یها بچه»نداشتند و با اسم 

را انتخاب  «خلق ییفدا یها کیچر» یسازمان خود اسم یداشتند برا یستیچپ مارکس دیکه عقا «ییفدا یها کیچر» یوقت بعدها

« خلق نیسازمان مجاهد»ها نام  اند و در ادامه، آن افتاده عقب انیجر نیاحساس کردند که از ا «ینهضت مل یها بچه»کردند، 

مبارزات  نایدر جر تواندی گروه، همه اعضا اعتقاد داشتند که زن اصالً نم سیتأس هیاول یها خودشان انتخاب کردند. در سال یرا برا

ور شهر دست یها یطرح به همه امالک نیکرد. در ا هیخلق ته نیمقابله با اقدامات مجاهد یبرا یطرح« ساواک» که نیباشد. تا ا

 نیمجاهد یروهاین طیشرا نیساواک قرار بدهند. با ا اریاطالعات آن را در اخت دهند، یبه مرد مجرد اجاره م یا داده شد تا هر خانه

 .گروه باز شد نیها هم به ا خانم یبود که پا نجایاجاره کنند. ا یمیخانه ت توانستندی نم گریخلق د
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بر عهده  یریشروع به جذب زنان و دختران جوان کردند. بعدها کار جذب و عضوگ ن،یمجاهد یاعضا ی آشنا و وابسته یها خانم

قرار داشتند،  یسالگ 88-22زنان جوان که در سن  نیاز ا یادیافتاد که در مراحل مختلف عضو سازمان شدند. بخش ز یزنان نیهم

است. درواقع  یبه احکام اسالم دیبود که مق یگروه ن،یمان مجاهدبودند. چون در آن زمان هنوز ظاهر ساز یمذهب یها از خانواده

 .سازمان هستند، وارد سازمان شدند یموضوع که همسر اعضا نیمردان و وانمود به ا یده پوشش یزنان فقط برا

 کیدئولوژیانحراف ا نیو اول یسازمان یها ازدواج 

خانم مجبور بود  کی یعنیرا به وجود آورد.  «یسازمان یها ازدواج»به اسم  یکم موضوع ها در سازمان، کم جذب خانم هیرو اما

داد برود و با تع یگریسازمان، به خانه د یتیمسائل امن تیبماند و بعد به خاطر رعا یمیخانه ت کیآقا در  یا چند وقت با عده

به وجود آمده بود که حفظ  یطیشرا یعنی. شد ینم تیرعا یآمدها هم مسائل شرع و رفت نیا رکند. اغلب د یمرد زندگ یگرید

مان ه ای نیسازمان مجاهد ینیانحراف د نیاول دیموضوع شا نیتر بود. ا مهم شانیبرا یسازمان از احکام اسالم تیاهداف و موجود

 .ها بود آن کیدئولوژیا رییتغ

شده بودند و به  خارج یکم از حالت پوشش دهه پنجاه، جذب زنان در سازمان شدت گرفته بود. زنان کم لیاواخر دهه چهل و اوا در

بود که زنان کامالً در تفکر سازمان ذوب شدند  یا مرحله نیو اسلحه در دست گرفتن هم ورود کرده بودند. ا یشهر کیمسائل چر

ا افتاد. ه بر سر زبان« جهاد نکاح»موضوع  هیاز اتفاقات سور یدر مقطع ر،یخا یها و البته مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. درسال

 یناناز ز یلیرخ داد و خ یبزرگ یبستر، فسادها نیهم اتفاق افتاد. در ا نیاتفاق در دهه چهل و پنجاه در سازمان مجاهد نیهم نیع
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ردند. ک یها هم خودکش از آن یادیشدند و تعداد ز یو افسردگ یدچار پوچ دندبو وستهیجهاد و مبارزه به سازمان پ یها که با وعده

 .خرابه کشت کیدر دستش بوده، خودش را در  زاتیعنوان تجهکه به یبود که با نارنجک ینمونه زن کی

 

 مجاهد هیزنانه در نشر یشعارها

ی م یتر نیسنگ یها تیزنان مسئول. شودیم بیغر و بیعج یلیخ نیزنان در سازمان مجاهد انیمقطع بعد از انقالب، جر در

راه  اقشار به نیاز ا یجذب افراد یبرا یمختلف پزشک یکادرها یحت ای یکارگر ،ییدانشجو ،یآموز دانش یها انیو جر رندیپذ

 غیتبل یلنو ع ندیآی م رونیب ینیرزمیو ز یمیت یها سازمان از خانه یانقالب، اعضا زبعد ا یاسیباز س یواقع در فضا . درافتدی م

که در اواخر دهه پنجاه، سازمان خلق  ی. طوروندندیپی ها م از جوانان دختر و پسر به آن یمیعظ لیمقطع خ نی. در اکنندی م

 .میا داده لیتشکاز جوانان دختر و پسر  یشاخه نظام ای «ایشیمل» کیکه ما  کندی اعالم م

 مانو آر یطلب عدالت جاناتیخاطر جوانان که سرشار از احساسات و ه نیبود و به هم ادیخلق ز نیسازمان مجاهد یروان غاتیتبل

صورت  هزار نفر را به نیچند رانیدر ا نی، سازمان مجاهد8322. تا سال شدندی سازمان م یبودند راحت جذب شعارها یخواه

ز داروخانه، مراک ر،یت دانیباال، م راژیمجاهد در ت یرسم هیسمپات داشت. نشر یروین مهزار نفر ه نیجذب کرده بود. چند یرسم

 .ادندد یرا انجام م شان یو ستاد یالتیتشک یداشتند که کارها اریهم در اخت یادیز یا مصادره یها امداد و بهداشت و ساختمان
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 یها کدهدانش ی. برخکردی م میمردم تقس نیب گانیصورت را را به شیها کتاب یداشت که بعض ییقدر دارا آن نیمجاهد سازمان

ب انقال لیدر اوا ی. حتشدی در آن برگزار م یاسیس یها روز تجمع ها بود و هر در مصادره آن یدانشگاه تهران مثل دانشکده فن

 ومیادو مثالً اسم است کردندی و اماکن مختلف را هم عوض م ها ابانیخ یرسم یاسام خودشان یقدرت گرفته بودند که برا یقدر به

 انیتولها م که آن کردندی به جامعه القا م یواقع جور سازمان بود. در گذاران انینژاد که از بن فیحن دیرا گذاشته بودند شه یآزاد

 .کردند یم فیتحرخود را هم  یقبل خیانقالب در کشور هستند و تمام تار یاصل

صورت بود  نیه اب غاتشانیبودند. نحوه تبل یها و مراکز علم کنند دانشگاه یریعضوگ دتوانستنی سازمان م یکه اعضا ییجاها اکثر

از  شان،یها تیاز فعال گرفتند یبلندگو دست م کردند،ی تردد نصب م پر یها بزرگ چاپ و در مکان یکه آرم سازمان را در بنرها

 .گفتندی و... م شانیشهدا

بود که  یطور غاتشانیکرده بود. نوع تبل یشعار طراح شانیبرنامه داشت و برا رگذارمردمیثأاکثر اقشار ت یبرا نیمجاهد سازمان

 ینعیها  آن یرسم هیاز نشر ی. بخشنندیخلق بب نیسازمان مجاهد تیموفق ای تیرا در عضو شانیهمه اقشار همه آمال و آرزوها

 یمادر ،یساز مثل نسل یاختصاص داشت. مسائل زنان، حقوق زن در جامعه، مسائل نانبه موضوع ز شهیهم« مجاهد هینشر»

 .مجاهد بود هیو... از مباحث ثابت و مفصل نشر یاسیو س یموضوعات اجتماع ،یزن در دموکراس گاهیکردن، نقش و جا

 :شد یکه به نام زنان نامگذار ییهاپادگان 

سازمان  که دانستند یسازمان شده بودند و م تیهم که متوجه ماه ییها آشفته بود و آن یکم یاسیانقالب، اوضاع س یابتدا در

انقالب  لیبه اوضاع اوا دنیسامان بخش ریقدر درگ دارد آن یبنا هم التقاط فکر است و در رو ستیکمون بنا ریخلق در ز نیمجاهد

را  یغاتیبلت یفضا استفاده کرد و فضا نیبدهند. سازمان هم از ا حیمردم و جامعه توض یبرا راموضوع  نیبودند که وقت نداشتند ا

 .به نفع خودش در دست گرفت

واقع اصالً در  آن در زندان بودند، پس در یروهایتمام ن باً یتقر 8352کرد و سال  تیاعالم موجود 8344سال  نیمجاهد سازمان

ها مثل مبارزات  آن یبعد از انقالب عموم کارها یها سال باشند. در 52جامعه حضور نداشتند که بخواهند از عناصر انقالب 

 .رساندند یم انیبه مردم هم ضرر و ز ینبود و حت برهبر انقال دییمسلحانه، هم مورد تأ

اعالم کرد که قصد مبارزه مسلحانه  یا هیانیب یآن سازمان ط از ادامه داشت. بعد صدر یو عزل بن 8322سال  ماه ریاوضاع تا ت نیا

زده شدند و بعد هم طبق آنچه  ها از طرف مردم پس آن نیکم منتخب ظاهر موجه را هم حفظ کند. کم نینتوانست هم گریدارد، د

 یها خانم ترورها نیاز ا یادیشد. مسئول بخش ز یهزار از مردم عاد 82از  شیکشتار و ترور ب فازسازمان وارد  میدانی م خیاز تار

 شانیف شعارهاعمل کنند و البته برخال یپوشش یرویعنوان نبه توانستند یبودند و م ییشناسا عضو سازمان بودند، چون کمتر قابل

 .کردندی کم سن و سال هم رحم نم یها به زنان و بچه یحت
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آن  یکه ط کنندی منتشر م ی. بعد فراخوانروندی سازمان به عراق م یاعضا بیعج اریاقدام بس کیاز شروع جنگ هم در  بعد

از  یدیدوباره شروع فاز جد نجایسازمان را خورده بودند خودشان را به عراق رساندند. ا بیکه فر یهزار نفر از زنان و مردان نیچند

 .است «نیمنافق» مانه ایخلق  نیسازمان مجاهد اتیح

 یسازمان هنوز هم شعارها امیا نیاست. در ا« اشرف»که نام آن  شوند یهم جمع م دور یسازمان در عراق در پادگان یاعضا

 یموس اریمنطقه پاسداران تهران که در اخت یمیاست که در خانه ت ینام همسر اول مسعود رجو «یعیاشرف رب»اش را دارد. زنانه

شده سازمان  هم به اسم زنان کشته رگیکوچک د یها گاهی. مقرها و پاشود یکشته م بانقال تهیکم یروهایبود توسط ن یابانیخ

 رفتهگ توسط مردان مورد ظلم و ستم قرار خیکه زنان در طول تار شدی م انیب طور نیا ها ینامگذار نی. علت اشدی م ینامگذار

و مردان را . پس سازمان زنان را در رأس نشاند اند دهینرس شانی حق واقع به ینظام و دستگاه چیدر ه وقت چیاند و زنان ه

سازمان  بقا بود و یاستراتژ کی نیزنان انتخاب شدند. درواقع ا نیاز ب نیتمام فرماندهان منافق کبارهیکرد. در آن زمان  ردستیز

 .کند میتا وجهه خودش را ترم کردی زمان هم داشت از زنان سوءاستفاده م نیدر ا

 سرپرست یب یها و بچه یاجبار یها طالق 

ه دستور ب« قجر عضدانلو میمر» یعنی «یمسعود رجو»دفتردار  شب کیافتاد.  یگرید بیدر فرانسه اتفاق عج نیمقر منافق در

! بعد از استفاده دیدرآ یمسعود رجو یبه همسر یمسائل شرع تیرعا یو منها شودی جدا م یشمچیابر یاز همسرش مهد یرجو

 کیدئولوژیا رییسنگ بنا و سرآغاز تغ نیکار دوم نیسازمان، ا انهیمخف تیفعال راندر دو یمیت یها عنوان پوشش خانهاز زنان به

 .خلق بود نیمجاهد
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اتفاق  یگرید بیکه جلوتر رفتند مسائل عج یدر حال وقوع است اما کم یکه چه اتفاق دندیسازمان نفهم یآن زمان عموماً اعضا 

 ماندهیر باقدو سه هزار نف یسازمان، وقت یپنج هزار نفر از اعضا یو کشته شدن چهار ال نیمرصاد، شکست منافق اتیافتاد. بعد از عمل

 ید. حتبزرگ جمع شدن اریبس ییگردهما کیدر  یهمگ یمقر اشرف برگشتند، به دستور مسعود رجو هصورت مجروح و خسته ب به

 یها برسانند. خالصه حرف ییماگرده نیو برانکارد بودند هم مجبور شدند خودشان را به ا لچریو یو رو مارستانیکه در ب ییاعضا

 ایا، م زاتیها و تجه به نقشه یشکست شما ربط د،یخوردکه در جنگ شکست  ییبود که شما نیمراسم ا نیدر ا یمسعود رجو

. پس دیدیترس دیبجنگ که نیزن و بچه و خانواده بود و از ا ریچون فکرتان درگ دیقدرت طرف مقابل نداشت. شما شکست خورد

 .سازمان را ترک کنند ایو خالص در خدمت رهبر سازمان باشند،  رندیزن و شوهرها از هم طالق بگ ی همه دیبا

از شوهرش  شبه کیاهداف سازمان  یاو برا دیگو یو م زندیسازمان مثال م یاعضا یرا برا میمر ،یمراسم مسعود رجو نیا در

 .دادندی اتفاق را هم به نفع اهداف خودشان جلوه م نیا یحت یعنیجدا شد و در خدمت رهبر سازمان قرار گرفت. 

 

ته که نتوانستند به اروپا رف یشدند و مابق «یطالق اجبار»سازمان بودند مجبور به  ینظام یدرصد اعضا که بازو 22 یال 22 باًیتقر

ا که از هم جدا شدند را ب ییها هخانواد یها است که سازمان، بچه نیماجرا ا نیا زتریبرانگ و سمپات سازمان شدند. نکته تأسف

خصوص در فرانسه فروخت و  به ییاروپا یها ها را به خانواده ها جدا کرد اما آن از آن ییاروپا دارسم نیدر بهتر لیوعده تحص

 .امدیبه دست ن یخبر چیها ه بچه نیاز سرنوشت ا وقت چیه

 .اورندیکه مجبور شدند رحمشان را درب یزن فرماندهان 
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ی کار م دیکرد که صبح تا شب فقط با یبه مردان لیها را تبد را از زنان گرفت. آن یو مادرانگ یسازمان، زنانگ دیجد یدئولوژیا

اند  هشده بود ییها به ربات لینداشتند و تبد یا همسر و خانواده گریها وجود نداشت. مردها هم د در آن یاحساسات گریو د کردند

 .زدند یبود که چند ده نفر از مردان و زنان سازمان دست به خودکش نیا از . بعدبودندروز مشغول کار  که شبانه

انجام  یتا عمل جراح شوندیمجبور م یدستور یط ن،یحدود صد نفر از رهبران کادر و فرماندهان زن سازمان مجاهد یمقطع در

ن به بچه فکر کنند و همه فکر و ذکرشا یحت توانستندی نم وقت چیها ه نز نیا یعنیخود را از بدن خارج کنند.  یها بدهند و رحم

 .شدی معطوف به سازمان م دیبا

ش را از دوستان یاز تعداد یستیبا او مصاحبه شده، ل یمستند یکه برا نیسابق سازمان مجاهد یاز اعضا «یرباقریزهرا م» خانم

اق اتف یا گروه و فرقه چیدر ه باًیظلم به زن تقر نیموضوع و ا نیاند. ا خود را از بدنشان خارج کرده یها دارد که باالجبار رحم

اق اتف نیا گرید یجا چیدر ه دیست شااشده  خلق مورد ظلم واقع نیمؤنث در سازمان مجاهد جنسکه  یقدر است. آن فتادهیان

 .باشد فتادهین

 

 یا ساله هفتاد یها رزنیها حاال پ خالصه شد. آن یسازمان یخلق در زندگ نیزنان عضو سازمان مجاهد یپنجاه سال زندگ حدود

است که از او در سازمان سوءاستفاده شد. به گفته  ینفرات اول وجز یرجو میندارند. خود مر یا خانواده و بچه چیهستند که ه

 اتیلعم کی نیبود. درواقع سازمان منافق یمسعود رجو یباز شب مهیخ که انجام داده او عروسک ییها مصاحبه یخودش در بعض

 سازمان هستند. نیا سمیترور انیکه سرباز خودش بودند انجام داد و زنان سازمان، قربان یزنان هیرا عل یستیترور
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 قجر میمر یمرده خوار

 

 0122 ید 2 -انجمن نجات مازندران 

 یفرقه از و یمایهم نشده س بار کینداشت  یاسم و رسم چیاو بود ه یتا وقت دمیرا شن یکاشان یدیمحمد سمرگ  خبر

 . گرفته باشد یمصاحبه ا

 .ه گذاشته بودمبارز دانیپا به م یدوران استبداد شاهنشاه نیتر اهیاو در س .بود یاز مسعود رجو شتریاو ب یسابقه مبارزات قتیحق در

 انیه مب یاز مقاومت او در زندان شاه حرف میدیهرگز ند فتدیاو آن ن نیکه خودش از چشم ا نیا لیبه دل یسفانه مسعود رجوأمت

 .سابقه نداشتند او یالتیسرش بودند به اندازه سن تشک یکه باال یافراد ،نداشت ییباال تیسازمان مسئول درکه  نیضمن ا اوردیب

ه راه انداخت ک یاز خودش بود چنان جو استبداد شتریکه سابقه شان ب ینادر یجهت سرکوب افراد یرجو ،التیداخل تشک در

 یلقب قهرمان را به و یامیرا دق مرگ کرد و بعد از مرگ اش در پ یافتخار یمهد یآقا .نداشتند دنیت نفس کشأاشخاص جر

  .داد

 ی که همه یدر حال یآن بزرگ قجر در جمع به میو مر یدانند رجو یباقر زاده حضور داشتند م یها تکه در نشس ییبچه ها

 یتانبشوم همه دوس اتیوارد جزئ ستین ازی. نندکرد لیرا لجن مال و خوار و ذل یافتخار یسازمان حضور داشتند چگونه مهد یاعضا

 گذاشتند و لقب قهرمان شیدوم خودشان را به نما یو آن رو اکارانهیر هرهدارند اما بعد از فوتش چ ادیکه در آن نشست بودند به 

متفاوت، اشخاص  یها سهیرا هم با دس گرانیرا از صحنه حذف کردند و د یو گرید یزرکش هم به نوع یدادند. در مورد عل یبه و
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کردند  یکرد که آرزو م یها را چنان لجن مال م آن تیفاصله داشتند و خط و ربط اش را قبول نداشتند شخص یبا سابقه که با رجو

 . را نداشته باشند یمناسبات رجو در یجیاما مرگ تدر رندیبم

شخاص ا نیکرده بود. ا اهیس هیو بق یکاشان یدیامثال محمد س یروزگار را مخصوصاٌ برا یرجو یحسادت و خود محوری  صهیخص

 . دادند یم حیداشتند ترج شیحقارت بار که نه راه پس و نه راه پ یهر روز و هر ساعت مرگ را بر زندگ یدر اسارتگاه رجو

 عیشهنگام تکه  دیرا بنگر یاکاریکند و ر یم یخود نان آور یقجر از مرگش و از سابقه اش برا میمرد فوت کرده مر نیکه ا حاال

 یارزش چیزنده بود ه یتا وقت ولی نمود دیو تمج فیتعر اریاز او بس شیها صحبت درقجر  میمر .نمود لیتجل اریجنازه از او بس

 . زندیر یخود از مرگ او سوءاستفاده کرده و اشک تمساح م بیپر کردن ج یکوتاه است برا ایدستش از دن کهنداشت حاال 

عضو سازمان  نیتر یمیکه قد یو ،کند لیتبد ییوالینتوانست او را مانند خودش به ه یزنده بود رجو یکاشان یدیمحمد س یتا وقت

 .در تضاد بود نقالب طالقدر مقاطع مختلف به خصوص در رابطه با ا یبود با رجو

 یاز و میرا سراغ ندار یکس لیدل نیکند به هم کتهیخودش را به او د فیموفق نشد با فشار و ارعاب هم که شده، افکار کث یرجو

از  یاست فرهنگ یریفرهنگ پاچه گ یفرهنگ رجو کهی رساند، در حال یهم آزار نم یبود به کس یداشته باشد. آدم آرام یا نهیک

بود که  رانیمعاصر ا خیتار یبال یو تبر و تپانچه با افراد برخورد کرد. رجو ریبا ت دیقول خودش با هب ستینوع استدالل و منطق ن

  .هزاران نفر پرداختند یبه بها رانیرا مردم ا متشیشرش از سر مردم ما خوشبختانه رفع شد و البته ق

 یگل                                                                                                                           
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 0122 ید 2-یشرق جانیانجمن نجات آذربا

  نام خدا به

و ت داریمشتاق د یلیجودت هستم، من خ یمادر عل من

دل  یلیو خ نمیشمارم تا تو را بب یهستم، من روزها را م

 یعبدالمحمد رانیجتنگ و نگران تو هستم، من 

نگران و چشم انتظار تو  یلیخ جودت یعلمادر 

 . هستم

تو را بشنوم و دوباره تو را  یخواهد دوباره صدا یدلم م یلی. من خریممکن با من تماس بگ قیاز تو خواهشمندم که به هر طر من

 .یریخواهم که با من تماس بگ یو از تو م نمیبب

 الیو با خ نمیآرزو دارم که قبل از مرگم تو را بب من

      . بروم ایخوش از دن

 یعبدالمحمد رانیج - مهربانت مادر    
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 0122 ید 01 -انجمن نجات اراک 

 ! سالم

منحوس  ی اقدام به فرار کردم و خود را از فرقه 8313سال  .بودم ریاس یرجوی سال در فرقه  ستیهستم. حدود ب یاد بصرؤف من

 . نجات دادم یرجو

ا از م رونیتواند ب یما را ترک کند نم یکرد که هر فرد یم دیکأت یعموم یدر نشست ها یخود شخص رجو ،یرجو ی فرقه در

 یطیها در مح شود. ما که سال یقجر پشت کند سوسک م میبه انقالب مر یهر فرد ایرود و  یم نیخود ادامه دهد و از ب یبه زندگ

ترس را  نیاز فرقه جدا شدم باز ا یفرقه را ترک کرد. وقت التیشود تشک یکه نم میباور داشت میشده بود یمغز یبسته شستشو

که  یقبل یبرگشتم زندگ رانیبه وطنم ا یو کاله بردار است. وقت بکاریفر یرجو ی ادامه داد. فرقه یشود به زندگ ینم که داشتم

  .شده بود یداشتم به کل متالش

را م ینامه ها تاو به سران فرقه دادم  نوشتمخانواده ام  ینامه برا نیکه در فرقه بودم چند یمرز ندارد. زمان یرجو تیو جنا ظلم

امه چند سال ن نیا یال کردم طؤس میهستند. از برادرها یتر از خود رجو فیکث یرجو ی خانواده ام ارسال کنند. سران فرقه یبرا
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 دیرس یدست خانواده ات مه از تو ب ی. اگر نامه ادیبه دستمان نرس ینامه ا چیه ر،یگفتند: خ ی! در جواب مد؟ینرس شماازمن به  یا

  … شد ینم یخانواده ات متالش

 یفکر م ی می دادند.مغز یشستشو ی ما رارجو فرقه ی در …را  یقه رجوو سران فر یرجو میلعنت کند مسعود و مر خداوند

خودم را از فرقه نجات  یوقت .از آن وجود ندارد ریغ ییایدن و که در پادگان اشرف وجود دارد ستی امن همان سقف یایکردم دن

  .وجود دارد آندر  یبزرگ است و آزاد یلیخ ایدن دمیدادم فهم

 یدیجد یکنم. زندگ یم یزندگ رانیدر حال حاضر در ا .مرگ وجود دارد تیشدن از خود و در نها یته ،یدینا ام ،یرجوی فرقه  در

کر آزاد دارم و خدا را ش یزندگ کیکنم.  یها تشکر م به من کردند و من از آن یادیرابطه دوستانم کمک ز نیدادم. در ا لیرا تشک

 . را ترک کردم یرجو یتباه یکنم که اُردو یکنم. خدا را شکر م یم

 یرجو ی از فرقه یکه در آلبان یکسان ینجات دهند و برا یتباه ی خودشان را از فرقه یرجو ی در فرقه رانیتمام اس دوارمیام

 . دارم تیموفق یجدا شده اند، آرزو

 یبصر ادؤف
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 یرجو ه یفرق انتیو خ تیبر جنا یمرور
 

 

 0122 ید 00 -انجمن نجات البرز 

بر اساس اسناد و  .دیآغاز و دو روز به طول انجام 1والفجر  اتیماه پس از عمل ازدهی یعنی 8325ماه  یدر د 4 یکربال اتیعمل

اد سه تعد نیبوده، همچن یرانیا ی رزمنده و ششصد و پنجاه و یکبالغ بر هفت هزار  اتیعمل نیا یتعداد شهدا نافرمانده تیروا

 یاتیشهدا در مناطق عمل نیمطهر ا کریمجروح به جا گذاشت و پ یادیز ی ثر و عدهمفقوداأل زین نفرپانصد و بیست و دو هزار و 

  .کشف شد داتیفاو، ابوفلوس، شلمچه، مجنون، شرق دجله، جاده خندق و زب

نداشتند و با دستان بسته به شهادت  یجراحت چیه دیشه 825 کریپ د،یسال گذشته تفحص گرد د،یشه 222 یکرهایکه پ یزمان

بوده که چند روز  4 یکربال اتیمتعلق به غواصان خط شکن عمل کرهایپ نیا دیو زنده به گور شده بودند که مشخص گرد دهیرس

از نقش  یگرید ی، سند1والفجر  اتیعمل یادآوریو  اتیعمل نیلو رفتن ا یها لو رفته بود، ماجرا تحرکات آن ات،یعمل قبل از

رماندهان ف یها میسی ، شنود بدیها برمال گرد است که پس از سال گانهیب یجاسوس یها سیو ارتباط با سرو یدر جاسوس یرجو

ست و سند ا نیا بر یسابق عراق گواه یبعث میرژ یتیو امن یبه مقامات نظام ینیو خبرچ یتوسط مزدوران رجو 1والفجر  اتیعمل

 نفعی ذ انتیخ نیا در یدستور رجوه که ب یبوده و هنوز اشخاص و مزدوران 4 یکربال اتیعمل در ینحس رجو یپا نشانگر رد

 یتازه تفحص شده به کشور بود که بمب خبر یشهدا کریحضور دارند. سال گذشته با ورود پ یرجو یو مقرها یبودند در پناهندگ

ته گف مردم شد و نا انیدر م میعظ یتحول و آگاه کی أکرد و منش جادیغواصان ا اتیلو رفتن عمل یماجرا یاز چگونگ یبزرگ

 . شد تیروا ییها
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اطالعات مربوط به  یدر جمع آور یرجو دانیماه رخ داد، با نقش مر ید لیغواصان خط شکن که در اوا اتیلو رفتن عمل یماجرا

 در اقدامات گریعراق بار د یتیدستگاه امن تیغرب و در نها یجاسوس یها سیاطالعات به سرو نیو انتقال ا 4 یکربال اتیعمل

 خود یهمچون گذشته برا یحساس بود رجو اریبس اتیعمل نیا کهیی جا و از آن دیسبه ثبت ر یلیها در جنگ تحم آن یجاسوس

لع شدند که مط زیعربستان و عراق ن یتیسپس در سلسله مراتب امن اطالع داده و کایرا به آمر اتیعمل نیابتدا گزارش ا ینیریش

الع ماجرا برداشت و از اط نیپرده از ا راقع یتیامن ینظام ه یرتب یاز افسران عال یکی ات،یعمل نیشدن ا یها از سپر پس از سال

 . و آواکس سخن گفت کایآمر یجاسوس سیسرو یها یرسان

 

 

مردم  نیثر نمود اما همأرا مت رانیبسته، مردم ا یهم با دستان سال آن یآنان پس از س یکرهایغواصان و بازگشت پ تیمظلوم راز

 همچون ییها لمیبا ساخت و اکران ف نیسرزم نیدسته اش را آچمز نموده و هنرمندان ا و و دار یباز همواره رجو یبا دستان یعاد

سازمان  نیده ها از اتر از همه، جداش و مهم دهیکش ریرا به تصو یرجو یستیمنفور سازمان ترور ه یچهر "اشنوگل" یینمایس لمیف

 .اند کرد یرا رسانه ا یرجو یها تیو جنا انتیاز خ یها و اسناد انبوه یدگیچیپ

 د.دنیپر کش که با دستان بسته به آسمان یو نام جوانان ادیباد  یگرام

 ژنیب
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 مکن دمیچشم به راهم، نا ام یخواهر

 

 0122 ید 00 - زدیانجمن نجات 

  از جان زتریبرادر عز سالم

 .کرده باشم انیاحساس خود را با زبان شعر ب ی نامه همه یابتدا نیهم تا در کنمی آغاز م یاز سعد یام را با شعر نامه

 فراق که داند که تا سحر چند است شب

 آرزومنـد است دارتیبه د ــدهید هنوز

ده دچار جواب مان یکه ب نیشیپ ینامه هم به سرنوشت نامه ها نیا ایدانم آ یباشد و نم ینامه ام به شما م نیچندم نیدانم ا ینم

 نه؟ ایخواهد شد 

 .نبرده ام ادیرا از  8312درسال  دارمانید نیدر آخر تیزمزمه صحبت ها هنوز

 ؟یسفارش کرد زیو به چه چ یهست که مرا به چه قسم داد ادتی ؟یکن یفکر م ،یکه آن زمان زد ییها تو هم به حرف ایآ اما

ال تو .ح میپنجاه را از هم دور بوده ا نیو شش سال از ا یبه س کیگذرد و نزد یاز پنجاه سال از عمر تو م شیب نکیا، زیعز برادر

 روشن؟ دارتیبه د دهیکه شب هجران سحر شود و د دهیوقت آن نرس ایبگو آ
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 یخواه یمن ایود خبر داشته باشند، آخ یاست که حداقل از سالمت نیا گریکدیحق خواهر و برادر نسبت به  نیکه کمتر یدان یم

 ؟یخود مطلع ساز یراه را از سالمته خواهر چشم ب نیا

 یربستند کافرخت ب ایدن نیاز ا و نندیتو را بب یکه رو آن یمادرمان که ب پدر و یدلتنگ ایجمله، آ نیآخر عنوانه ب، زیعز نیحس دیس

 ؟ستین

 .دوارمیاز تو به انتظار خواهم نشست و بدان ام یغامیپ دنیرس دیام به

 ستیمرا که طاقتم ن ابیدر

 یمرا که دلتنگم از دور ابیدر

 یزاده بهاباد یرضو ربابه، راهته چشم ب خواهر

 

 استاد ابوالقاسم یغمایی مسئول انجمن نجات یزد        
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WWW.NEJATNGO.ORG 

 

  E.MAIL:info@nejatngo.org 

 


