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طالعات به دست آمده حاکی از آن است که در چند ماه گذشته باند ا

اش، تروریست رجوی از طریق خبات و چند نفر از عوامل محلی

مذاکراتی را در این راستا با حزب دمکرات، کومله و پژاک انجام 

داده است که در حال حاضر با واکنشهای تردیدآمیزی از سوی 

همراه بوده است. هدف اصلی از کومله و دمکرات و استقبال پژاک 

 این همکاری همانگونه که ذکر شد در چارچوب 
 

  

  

 نشریه انجمن نجات
 88شماره 
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 1397بهمن  1 -انجمن نجات تهران  - بخشعلی علیزاده

فرقه ای رجوی دو اهرم مهم وجود دارد در مطلب قبل خدمت شما دوستان عزیز عرض کرده بودم که در مناسبات 
به مثابه  "عملیات جاری"که نفرات را توسط آن شستشوی مغزی می دهند. در آن مقاله به نشست های موسوم به 

مهم ترین عامل سرکوب در سازمان مجاهدین خلق پرداختم و به صورت فشرده گفتم که از سال هفتاد و چهار 
شکل گرفت و به صورت بی وقفه تغییر حالت پیدا کرده  "عملیات جاری" نشست های سرکوب روانی تحت عنوان

  .و متناسب با شرایط روز ارتقا یافت که توسط آن بر عمده عملکرد های روزانه افراد کنترل پیدا می کردند

نی یعنی مسعود رجوی طی آموزش هایی به عناصر کنترلی خود نحوه کنترل نیرو را از طریق نشست های کنترل روا
  .یاد می داد "عملیات جاری"

اما در گذر ایام شخص مسعود رجوی متوجه موضوعی در میان نیروها شد که به وی گزارش کرده بودند و وی می 
دید که از آن گریزی ندارد و آن چیزی نبود جز پدیده غرایز جنسی و عواطف میان زن و مرد و همچنین عواطف 

  .خانوادگی

ی کردم و در بقیه هم می دیدم، ولی این تضاد را به سختی تحمل می کردیم، اما گویا این را من در خودم حس م
همه در توانشان نبود که کنترل کنند و مواردی از روابط پنهانی وجود داشت که کنترل تشکیالتی را برای مسعود 

مشکالت از طرف رجوی سخت کرده بود و به ناچار دست به تنبیه و سرکوب از یک طرف و سرپوش گذاشتن بر 
  .دیگر می زد

دیدند که پدیده در حال فراگیر شدن و در حال گسترش است، بر خی زوج ها که به اجبار طالق داده شده بودند 
ارتباط مخفی داشتند. تعدادی قرار گذاشته و فرار کردند و قضیه بعد سیاسی به خود گرفت. تا قبل از آن باالخره 

 

 ،"غسل"نشست های موسوم به 

 دومین اهرم سرکوب در مناسبات فرقه رجوی
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ها می کشید و خواهی بیرون مخفی بود ولی بحث فرار راه به مطبوعات و رسانه داخل قرارگاه اشرف همه چیز از
نخواهی سیاسی می شد و این چیزی نبود که رجوی به دنبالش باشد. گویا عملیات جاری شکاف هایی داشت که 

  .نتوانسته بود همه چیز را تحت کنترل در بیاورد

به راه انداخت. آن نشست  "طعمه"نشست هایی را تحت عنوان در سال هشتاد رجوی در قرارگاه باقرزاده مجموعه 
ها در زمانی رخ می داد که تحوالتی در جهان در حال رقم خوردن بود که شرایط خوبی برای برگزاری نشست 
عمومی نبود ولی وضع آن قدر در مناسبات سازمان افتضاح و بد بود که چاره ای جز اجرای این نشست ها نداشتند. 

رخ داد حمله یازده سپتامبر در ایاالت متحده آمریکا بود که در شهر نیویورک برج های دوقلو توسط بن  مهم ترین
الدن و القاعده مورد حمله قرار گرفت و تمام جهان در شوک فرو رفت، همچنین حمله اسرائیل به مقر یاسر عرفات 

 .اگر اشتباه نکنم در همان دوران بود

وال آن ایام را خدمت شما عرض کنم که شرایط در داخل سازمان هم دست کمی می خواهم حساسیت اوضاع و اح
از شرایط جهانی نداشت و ظاهراً یک سونامی در حال درنوردیدن از باال تا پایین سازمان بود. انتخاب بین خوب و 

 .بد نبود، انتخاب بین بد و بدتر بود که مسعود رجوی انجام می داد

ی روی کریه و ضد بشری خود را بارها به نمایش گذاشت و با آوردن تعدادی از نفرات در این نشست ها مسعود رجو
سازمان به نشست های عمومی و با به راه انداختن محاکمه برای آنان حکم اعدام صادر می کرد و مجدداً آنان را 

  .عفو می نمود و می بخشید

رای کل نفرات دارد، آن هدیه شروع نشست هایی اما در پایان این سلسله نشست ها وی مدعی شد که هدیه ای ب
بود، این نشست ها قرار بود در هر مقری توسط ارشدترین مسئول مرد انجام  "غسل"تحت عنوان نشست های 

 گیرد تا به قول آن ها حرمتی ریخته نشود. حاال نشست های غسل چه بود؟

د و این مجموعه نشست ها از جمع در اصل و اساس نشست های غسل مکمل نشست های عملیات جاری بودن
بندی های رجوی و اعوان و انصارش در آمده بود تا میزان کنترل روی افراد بیشتر و بیشتر گردد. در ظاهر گویا برای 
حفظ حریم و حرمت خواهران مجاهد خلق بود ولی در اصل بعد از عملیات جاری اهرم کنترل تشکیالتی بود که 

 .حائز اهمیت بود
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تدایی بیان لحظاتی بود که حاکی از نگاه های آلوده مردان به زنان پیرامونمان بود که بر اساس حرف در شکل اب
های رجوی نباید نگاه می کردیم، اگر نگاه می کردیم نقض عهد کرده و بر مجاهدت خودمان خیانت می کردیم زیرا 

ه همه در حریم رهبری دیده می شدند. زنان حول ما کسانی نبودند به جز زنان موجود در مناسبات فرقه رجوی ک
  بنابراین اگر هر مردی نگاه آلوده به آنان می کرد عبور از مرز سرخ محسوب می شد.

تمامی زن ها در حیطه رهبری  "الف و ب و ج"بنابر اصل انقالب ایدئولوژیک درونی فرقه رجوی، در بندهای 
زنان در جامعه. با توجه به این قانون هر برادر مجاهدی  بودند، چه همسرانی که طالق داده شده بودند و چه سایر

که از این خط سرخ عبور می کرد یا حتی به آن نزدیک می شد باید موارد خودش را مکتوب می کرد و در جمع می 
خواند تا به احساس شرم و حیا برسد، در صورتی که برعکس قبح و حیا ریخته می شد و روی افراد نسبت به هم باز 

ردید. من شاهد موارد بسیار زیادی بودم که خیلی ها سر این موضوعات شوخی می کردند و کلی می خندیدند می گ
  .و به تمسخر می گرفتند

این نشست های غسل هم دقیقاً مثل نشست های عملیات جاری دچار دگرگونی و تغییر بود و این تغییرات از طریق 
سایر اعضا می رسید و همه موظف به رعایت آن موارد بودند تا  بریف و یا نشست های توجیهی جانبی به اطالع

 انقالبشان به قول مسعود رجوی هر چه بیشتر آب بندی شود. )یعنی که کنترل روی افراد بیشتر گردد.(

 "جیم"بود. بنابراین هر جا که گفته می شد مورد  "جیم"کد نمونه هایی که نوشته می شد یا بعد بیان می گشت 
  .ی که نگاه آلوده یا تصورات آلوده نسبت به جنس مخالف داشتمداشتم یعن

وضعیت در آلبانی به قدری برای سازمان خطرناک بود که نشست های غسل از هفتگی به روزانه تغییر پیدا کرد و 
ف برای کسانی که به بیرون از پایگاه تردد داشتند به نشست های میدانی و لحظه ای تبدیل شده بود و افراد موظ

بودند در خیابان به یکدیگر تناقضات جیم خود را بیان کنند تا اصطالحاً ذهنشان پاک شود و آرام بگیرد و شب مجدداً 
  آن ها را ثبت کرده و در جمع بزرگ تر بیان کنند تا بیشتر دچار شرم شوند.

کنم تصورش برای یعنی یک کمدی درام شده است، بیان نمونه های نشست غسل در خیابان های آلبانی. فکر 
خوانندگان محترم راحت نباشد ولی عین واقعیت است، این چنین است که کنترل اعمال می شود. خنده دار است 

  .ولی دقیقاً به همین وسیله کنترل اعمال می گردد

یکی از موضوعاتی که همواره باعث اعتراض در مناسبات بود و هنوز هم هست جمع آوری و نگه داشتن گزارشاتی 
ست که افراد در رابطه با نشست های غسل نوشته و می خوانند. حرف افراد این است که برای چه گزارشات را نگه ا
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می دارید؟ به چه درد شما می خورد مگر این که بخواهید از این گزارشات علیه افراد بعداً استفاده نمایید. )به ویژه 
مان طور که خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم به مرور علیه نفرات جدا شده که دست به افشاگری می زنند.( ه

زمان و بعد از انتقال به آلبانی به دلیل شرایط به وجود آمده، نشست های غسل از هفتگی به روزانه و از روزانه به 
وی بیشتر شده بود و اوضاع از کنترل سازمان و مسئولین و رج "جیم"میدانی و لحظه ای ارتقا پیدا کرد زیرا موارد 

خارج می شد. این زنگ خطری برای رجوی و سازمانش بود. وقتی می گویم کنترل یعنی همین. اگر افراد این 
موارد خود را بیان نکنند از کجا می خواستند بفهمند که ذهنشان دنبال زندگی عادی در بیرون است و از مبارزه بی 

رفته می شد، از جمله افراد از نظر آن ها ضعیف تر را هدف و بیهوده خسته و کوفته شده اند. از این رو تصمیماتی گ
 "جیم"شوند. بعد با افرادی که در گزارشاتشان از تناقضات  "جیم"کمتر به بیرون اعزام نمایند تا کمتر دچار تناقضات 

ا فاکت می گویند صحبت شود و مستمر به آن ها انقالب و وفاداری به رهبری تذکر داده می شود تا دست از پا خط
  .نکنند و هوس زندگی عادی خارج از سازمان به سرشان نزند

شاید توانسته باشم که در این فشرده، منظور از نشست های غسل را بیان کرده باشم. در یک کالم رجوی با 
دجالگری خاص خود در مطرح کردن عملیات جاری و غسل، گویا قصد عاقبت به خیر کردن افراد را داشت غافل از 

فقط و فقط هدف کنترل ذهن افراد بوده و هست. تا تشکیالت ننگین و خود ساخته شان فرو نپاشد. این این که 
همان کارکردهای فرقه می باشد که برای کنترل ذهن افراد رهبر فرقه دست به هر کاری می زند تا اوامر وی توسط 

 .افرادش بی چون و چرا اجرا گردد
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 1397بهمن  2 -انجمن نجات یزد  -محمد حسین سعادت  

شده است. در معارف اسالمی کسی که  ی جدید در زندگی انسان تلقی می سالگی همواره آغاز یک مرحله چهل
کوری چشم دانند. اکنون عمر انقالب مردم ایران به  می« کمال عقل»چهل سال از عمرش گذشته باشد را دارای 

 .دشمنان به چهل رسیده است و وارد پنجمین دهه ی عمر خود می شود

تا چند روز دیگر انقالب اسالمي ایران چهل سالگي خود را جشن می گیرد. وقتی انقالب پیروز شد دشمنان قسم 
تاد، می گفتند خورده ی نظام روز شماری برای سقوط نصب کردند و با هر اتفاقی که در بیرون و درون انقالب می اف

ماه دیگر، یك سال دیگر یا دو سال دیگر سقوط می کند! اما ماه ها و سال ها گذشت و این آرزوی ضد انقالب  6

  .برآورده نشد

دشمنان داخلی به کمک آمریکایی ها پس از پیروزی انقالب، جنگ داخلی راه انداختند، غائله ی کردستان، خلق 
شمار براندازی و سقوط نظام را طرح و راه اندازی و گفتند انقالب چند  روز و. کردند پا به را …عرب، خلق بلوچ و

روز دیگر سقوط می کند! اما نشد. بعد از آن غائله اتحاد شوم لیبرال ها و مجاهدین و ملحدین را راه انداختند و با 
ماه دیگر نظام سقوط می کند! هزار شهروند مظلوم ایران به میدان آمدند و گفتند سه ماه یا چهار  17چاشنی ترور 

 .اما باز هم نشد

آمریکایی ها این بار یك جنگ خارجی نیابتی را به گماشتگی صدام راه انداختند و شانس خود را این گونه امتحان 
کردند و مردم غیور و جوانان شجاع کشور را هشت سال گرفتار جنگ تحمیلی کردند. وعده های چند ماهه برای 

و سپس مجاهدین، با چاشنی عملیات فروغ جاویدان شیپور سقوط را سر دادند. عملیات فروغ  سقوط نظام دادند
  جاویدان تبدیل شد به عملیات غروب جاویدان و باز هم نشد.

 یانقالب و خراب یچهل سالگ
یکنتور روز شمار سرنگون  
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مجاهدین، اول مجبور شدند به دشمن بعثی پناهنده شوند و از پشت به ملت خنجر بزنند. بعد هم که صدام سقوط 
عنی آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه رفتند و آنجا روزگار می گذرانند. فعالً کارشان کرد، به وطن اصلي خود ی

برگزاری میتینگ ساالنه است و دق دلی خود را در همین میتینگ با جیغ علیه ملت ایران و داد علیه ملت های 
 .جهان و برخی دولت ها که با ایران همراهی و همگرایی دارند، خالی می کنند

صهیونیست است. کثیری از سیاستمداران « جان بولتون»مقامات آمریکایی که پای ثابت این نشست هاست  از یکی
جهان می دانند که او جزو شیرین مغزترین دیپلمات های آمریکایی است. او در نشست اخیر مجاهدین گفته است: 

ه یك جوك بی مزه سیاسی شبیه است، چرا این گفته بیشتر ب« نباید بگذاریم رژیم ایران چهل سالگی خود را ببیند.»
که نشان می دهد هر کاری در این چهل سال خواستند، انجام دادند و نتیجه ای هم نگرفتند. حاال در این چند ماه 

 .مانده چه غلطی می خواهند انجام دهند؟ معلوم نیست

ریکایی ها در پروژه براندازی حضور چند چهره سیاسی آمریکا به غیر از بولتون در این نشست نشان می دهد آم
نظام همچنان به ترور و تروریسم و دخیل بستن به فرقه تروریستی رجوی فکر می کنند و نمی توانند آن ها را نادیده 

هزار شهروند بی گناه ایرانی را به زمین بریزند و قدرت  17این را داشتند که خون  ییبگیرند. باألخره آن ها توانا

  .خشونت خود را نشان داده اند قصابی و خونریزی و

آمریکایی ها این روزها بیش از هر چیز به دو موضوع در قبال انقالب اسالمی و ملت ایران فکر می کنند؛ تهدید و 
تحریم. آن ها حاضر نیستند این موضوعات را از راهبرد اصلی خود در قبال ملت و دولت ایران حذف کنند، نشست 

 .شور لهستان هم برهمین مدار استوار بودو جلسه ی اخیر آن ها در ک

آن ها چهل سال فریب مجاهدین را خوردند. مجاهدین هم چهل سال در خط آمریکا حرکت کردند و نتیجه نگرفتند. 
 .امروز باید روزشمار براندازی را با بازه زمانی چهل سال دیگر تنظیم کنند

ان در واشنگتن، پاریس و لندن عده ای نشسته اند و با چهل باید خدا را شاکر باشیم که در اتاق فکر براندازی ایر
سال برنامه ریزی واهی در برابر مقدس ترین انقالب در جهان و بزرگ ترین دموکراسی دنیا و در منطقه یعنی ایران 

دند قرار گرفتند و هر چه هزینه و تالش کردند، کمتر نتیجه گرفتند. آن ها در این چهل سال گرفتار فریب کسانی ش
 .که احمق تر از خودشان بوده و هستند
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 استاد ابوالقاسم یغمایی 

در روستای گرمه از توابع خور و بیابانک  1326فرزند همایون در سال  استاد ابوالقاسم هوس یغمایی

استان اصفهان متولد شدند. ایشان تحصیالت ابتدایی و متوسطه ی خود را در شهرستان یزد به اتمام 
سال خدمت در اداره ی  31به استخدام اداره ثبت احوال درآمدند و پس از  1348رسانده و در سال 

با انجمن نجات یزد همکاری مستمر و مجدانه  1384بازنشسته شدند و از سال  1378مذکور، در سال 

 دارند.  
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 خواهر دردمند به کینامه مهربانانه 

 یوسفی یمحمد تق رشیبرادر اس 

 1397بهمن  2 -انجمن نجات گیالن 

 یوسفی یبه داداش گلم محمد تق نامه

 .من کرده است بیچون تو نص یکه برادر مهربان یینام خدا به

 من یکوتاه نیا یدار یکه چون قلب بزرگ دانمی در نوشتن نامه و م ریخأبابت ت کنمی م ینامه عذرخواه یابتدا در
 .یبخش یم را

 سمینو ینامه م ی توت که دارم برااسبار  نیاول که نیاز ا دیبوسم. ببخش یما ماهت ر یم روشوگلم فدات  داداش
 . فراموشت نکرده بودم غافل نبودم و ادتیاز  یلحظه ا ی،زهستیعز نمی برا یلیبه جان خودت که خ یول

سنگ و  جز یول میمدآو تا پشت اشرف هم  میمدآبه عراق  دارتیبه عشق د ما چند بار ،مونت براجان قرب محمد
چشمانمان که با  . چونمیبازگشتت شده بود از دیسفانه ناامأمت کهی ما نشد طور بینص یزیسران خائن چ فحش از

ها را وادار  یبعض یاست که حت کرده یشما را اغفال و زندان یبه سخت چگونه و یرجو یجو زهیکه سران ست میدید
 .افترا قرار بدهند خود سنگ پرتاب کنند و مورد تهمت و یکه به سمت خانواده ها کندی م

 .بود وهست ها نیاز ا شتریانتظار همه ما از تو ب ،یبود دهیعاقل و فهم یلیقشنگم تو که خ داداش

آدم احمق وطن فروش  یمشت یپوچ و واه یاه با حرف اخودت ر یعمر و جوان یروزها نیتو بهتر زمیعز یداداش
نگران بعد از  اصالً ،میمثل کوه پشت سرت هست میکنی م تیما همه از تو حما ،ایب ی است،کاف رگی. دیبرد نیاز ب

 یستیمنطقه تور کیبه  قبل شده و زا و سرسبزتر بایآباد و ز لکجانین گامیروستار گین دکه اآل ایمدنت نباش. بآ
 .است گشته لیدر رودسر تبد

  .میکن فیخاطره تعر صرفاً و میتو حرف بزن ی ن از گذشتهیمابچه ها یبرا دیما با یک تا

 . درستمیهم باش هم و دور بابا جون با خواهرزاده و برادرزاده در کنار از یبرادر با شمار خواهر و دوباره چهار ایب
 یزندگ یکتا  میگردی م تو مثل پروانه دور و میو بابا هست یداداش عل ی،آبج ،من یول ستیمامان ن رگید است که

 . شویخوشبخت  و یدوباره را شروع کن یتولد و
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تو باعث  شهیم همونت برا. قربین باشام تو کنارشیبچه ها یمن دوست دارم عروس ،مونت براقرب ،گلم یداداش
عمرت را  و یکن یزندگ دیپوچ با و چیه حباب ودر  یتو تا ک .میکنی ما به تو افتخار م مه نیبعد از ا یافتخار ما بود

شما دور از خانواده  یبرخوردارند ول ناتتمام امکا از و ددارن ار یزندگ نین بهتراخودش آن ها ی.به بطالت بگذران
که درد شماها را ی  هستید رجوی دسته  و دار یکیزیف یحت و یو روان یتر تحت فشار روح همه مهم از و یدهست
 از کا،یشدن به امر زانیبه کشور و آو انتیخ در و ندنکی م فکر ییفقط به کسب قدرت کذا د ونفهم ینم د ونندار

 . ندنکی م نهیدارد هز شماها

دلتنگت  و دریگی از ما م اسراغت ر یلیکه خ چون دنیبب ار تو ایست باحداقل تا زنده  ،شده ریپ یلیعمه زهرا خ یداداش
 . می باشد

 .موشی خوشحال م یلیخ یکوتاه جواب بد یحت اجواب نامه ام ر ینستالاگه تو ،یبشم اله فدات

من هم سه تا دختر  رد،تا پسر دا زهره دو یآبج د،سه تا پسر دار یداداش عل ،میما هر سه تا ازدواج کرد قشنگم
ی م برای توشماره هم  یکهستم.  وت ککوچ م من آمنه خواهرو. فدات شفرستمی تا عکس م ت چندیدارم. برا

 د.کوتاه باش مان صحبتر اگ یحت ریتماس بگ یداشت تیموقع راگ ذارمگ

 .دوست دارند یلیخ شان را ییدوقلو هستند که دا از آن ها تا که دو دهستن ی مناهدختر اه نیجان ا محمد
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 م.ونت براهست قرب یداداش عل من و عکس از نیجان ا محمد

 

 

 انم ییروستای خانه  کنار ن هم عکس خودم با همسرم درای
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 ؟یانداخت ییما جدا نیب یبه چه جرم ایدن یا

 

 1397بهمن  3 -انجمن نجات قزوین 

 .هاستی خوب نندهیکه آفر ییخدا نامه ب

  ! جونم یداداش سالم

 و یستادیکنم انگار خودت روبروم ا یبه عکست نگاه م یکرده. وقترا تو ی است که بدجور دلم هوا یروز چند
 آخ آخ. … ی. کاش بودمیکه توش هست ییحاال نیاز حال، از هم نده،یزنم، از گذشته، از آ یباهات دارم حرف م

 یلیدلم خ یآدم تو کنارم بود مهه نیا یجاه کاش ب یکنارم بود شهیداداش. کاش هم ی. کاش بوددلتنگم چقدر که
 .… هیخال یلیخ یپره ول

 . من بودم ویداشتم در کنارم نبود اجیوقت به تو احت شناختم خوب نبودم آخه هر که خودمو یهمون لحظه ا از
خودم درست کردم  اتهی. عکس جوونرهیگی روز نگاه نکنم دلم م هیمغازم باال سرمه. اگه  تو شهیعکس نازت که هم

اما من  کننی م بزرگن که جاشونو پر اهربرادر و خو یشدن ول ریمادر پ پدر و گهیجونم د یبزرگش کردم. داداش و
برات بگم من  مونیاز زندگ کمیداداش جونم  میبرات تنگه! بگذر یلیدلم خ زمیعز یتو را نداشتم. داداش وقت چیه

خواهرات هم  شدن برادرات و ریپ. ننه و آقا یاز ذهنم نرفت یول یما رفت شیساله بودم که از پ 6سالمه،  45 ناآل
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 هیساله به اسم هان 12دختر  هیمن خودم  ،کدام چند تا بچه دارن هر هستن و یخوب یهمه الحمدا.. صاحب زندگ

من از  گردهی برم یک میپرسه مامان دائ یم زنه و یبا عکست حرف م شهیکنه هم یال مؤس یلیشما خ از ،دارم
ی اشکامو پاک م ادیم هیهان و شهی اشک م گرده چشام پر یروزا برم نیانشاا.. هم گمی بهش م نمش؟یبب کینزد
 . آقا شبییایکه هر لحظه از در ب میجونم ما هممون چشم انتظارت داداشی …نکن  هیرا خدا گر مامان تو گهی م کنه

 …نمشیبب ادی. بدیمحمد رضا را برگردون دیتو را خدا بر گهی به ما م ارهیمدام اسم تو را م زنه و یها تو خواب داد م
؟! یانداخت ییما جدا نیب یبه چه جرم ایدن یا« ده ینم لماشک مجا» میچشم انتظارت یما همگ زمیخالصه عز

 وچروک افتاده.  نیچ گهیصورت ماهت که حاال د یبرا رمیبم، برات رمیجونم بم یداداش

مرگت بشم. آخه من  شیخودم پ دمی قول م ،نبود پاکش کنه یکس و ختنیها اشک ر وقت یلیچشمات که خ یبرا
، برگردم رانینگه دار تا به ا یبهم هنوز تو دستمه گفت یجونم اون انگشترت که داد یداداش ی. راستکتمیخواهر کوچ

 ی هیتا بق میمنتظر بازگشت تو هست لیکل فام جان ما همه خانواده و یداداش .اوردمیوقت از انگشتم درن چیه
به  رابوسم و تو  یماه تو را م ی. رومیرا کم نداشته باش تو و میکن یخوش زندگ خرم و کنار هم شاد و رمون را درعم

 . میریرا در آغوش بگ گریکه دوباره همد یروز دیبه ام ،سپارم یبزرگ و منان م یخدا

 یآغاس دهیحمچشم انتظارت  خواهر
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 ست؟یبر سر چ یجنگ و جدال خانواده ها با فرقه رجو

 

 1397بهمن  7 -انجمن نجات کرمانشاه 

حق خانواده ها با  سو هم مقاومت و مبارزه بر نیاز او  –با خانواده ها  یفرقه رجو ریناپذ یجدل و تضاد آشت سوابق
از خانواده  یکه در نقطه شروع، رجو یساله، از زمان 40 یپروسه زمان کیگردد به  یبرم ،یرجو یعملکرد ضد انسان

تا نامه  کرد، تا برهم زدن کانون خانواده و یاستفاده موءخود س یستیبه عنوان محمل و بهانه در جهت مقاصد ترور
 میرژ نیماب یف یرواقعیتضاد غ کیفعال نمودن  یبرا یکه رجو یاقدامات ریفرستادن ها و سا کیها و پ ینگار

داند  یم کیتا هم اکنون که خانواده را دشمن درجه  ها! و اقوام آن خود و یاعضا یخانواده ها و یاسالم یجمهور
 . نگون بخت با خانواده را حرام کرده است و ریاس یتماس به اعضا و مالقاتاجازه  و

فصل  آن سر در یدانم که رجو یصرفأ م ،دارم یاسیدر خصوص فاز اول و مقطع فاز س یاطالعات کمتر چون
 خانواده و که نیوهم ا یساز یهم به عنوان عاد نموده تا مهیخانواده ضم کیترور را به  یها میاغلب اعضا و ت

 یادیها افراد ز یریآن فاز درگ انیقربان ربرد و طبق آما یخود کند و بهره م یستیاقدامات ترور ریکل درگ جامعه را در
فرقه طعمه  یکادرها یسوم با برخ نسبت درجه دوم و لیصرفأ به دل یبه رجو یالتیتشک یوابستگ نیبدون کمتر

زندان ها  ها و یریدستگ ها و یریها استفاده شده بود در درگ آن یاجتماع تیاز موقع که نیا لیشده بودند. به دل
 . شدند یگرفتند و به عنوان طعمه قربان رارق یواقعأ مورد ظلم رجو
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 قیرا هم به عراق و فرانسه انتقال داد از طر شیاعضا و کادرها ریفرار نمود و سا رانیاز ا یوقت یرجو یبعد فاز در
 ی( خانواده ها مقاومترانی)ا داخل کرد که وانمود کند در یمخابره م یمشکوک آدرس خانواده ها را طور یها امیپ

  . به فرقه وصل هستند دارند و یتیدارند و فعال

عدم اعتماد نهاد  سیک کیجهت ساختن  رانیا یتیامن یدادن آدرس غلط به نهادها ینوع یاقدامات رجو گونه نیا
 . فرقه بود یاعضا شاوندانیخو با خانواده و اقوام و رانیا یتیامن

از طرف اعضا  یواقع ریمشکوک و غ یخود نامه ها ریاس یبدون اطالع اعضا هم بسنده نکرد و نیبه ا یرجو فرقه
فرد  یاز سو یو برانداز یستیتند و ترور یشعارهاآن نامه ها  در کرد و یارسال م رانیاقوامشان در ا به خانواده و

 یخواست شعار استراتژ یاز خانواده م وگذاشت  یسران فرقه در نامه م یعکس ها فرستاد و یعضو به داخل م
  . فرقه را دنبال کند

نفاق  و یدشمن جنگ و جادیا یرجو کیخبر نداشت. تاکت یزیچ نیچن روحشان از ریاس یبود که اعضا یحال در نیا
 بروند و و حکومت ایران که خانواده ها به سمت آرامش  دیترس یم نیبود چون از ا حکومت ایران خانواده و نیب

 . گردد یخال یداخل و یاجتماع دارا بودن مأل و نیدروغ غاتیاز تبل یدست رجو

 ییترفندها و کیها با تاکت یفاز هم رجو نیا در
از  یاندک یتنها نمونه ها نیا که گفته شد و

با خانواده بود توانست تعداد  یرجو یدشمن
 میکند. چون گفت یاز خانواده ها را قربان یادیز

فرستاد  یها را م کیپ چگونه نامه ها و یکه رجو
به  ایبرسد  یتیامن یبه دست نهادها قأیکه دق

رابطه مشکوک قرار  نیا انیجر ها در آن ینوع
به خود  یرجو یکارها متعدد از یدادن ها یقربان و ادیخانواده ها بعد از تحمل ضربات ز یبعد وقت قدم در. رندیگ

فرستاد تا به  ی( افراد را به داخل کشور ممیمر کیپ p-m ) به نام یطرح یکه رجو 73و  72 یسال ها در آمدند و

فرستاده  اقوام خود را که کادر و فرزندان و نشا %90خانواده ها  نیکند. هم داریخانواده ب قیقول خود جامعه را از طر
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کرد که انتقام  ادیخانواده قسم  هیها عل آن سال یجمع بند در یرجو. دادند لیو تحو میبودند را به قانون تسل یرجو
 . آشکار بود و یخانواده ها علن هیعل یرجو النهیموضع ذل نی. اردیبگ

)خانواده  فیط نیاز سقوط صدام و وصل ا را نخوردند و یرجو یگول ترفندها گرید ها به خود آمدند و خانواده
 و ییآن جدا جهینت نمودند و یرجو یعنیمقابل دشمن خود  جانانه در یجداشده اقدام به مقاومت فی( با طرانیاس

و خفت از عراق  یاهیبا روس یرجو رقهدادن ف یشد و موجب اخراج و فرار ریاز هزار و پانصد عضو اس شینجات ب
خود کوتاه  زانیعز بودند اکنون تا نجات تک تک فرزندان و یمورد سوءاستفاده رجو انیخانواده ها که سال نیا وشد 

 . ندیآ ینم

  .کرده است یپروسه را ط نیفرقه ا رانیاس یخانواده ها و یجدل رجو جنگ و بله

 عباس

 
 ثریا عبداللهی )شیرزن آذری، مادری مبارز و خستگی ناپذیر(
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 میکرد دایپ یاز فرقه رجو رونیرا ب یواقع یزندگ

 میو با تمام وجود دوستش دار  

 

 1397بهمن  7 -انجمن نجات تهران 

رجوی آن قدر بی ریشه و البته احمق هستند که هر کس از آن ها جدا می شود، گذشته فرد را به نوعی  هسران فرق
چماق کرده و توی سرش می زنند تا بلکه زهرشان را به این شکل به وی ریخته و برای خود آبرویی بخرند ولی هر 

ترین بی شرافتی است. این پدیده کس ذره ای شرف داشته باشد می فهمد که این تنظیم رابطه فرقه رجوی باال
  مشمئز کننده بار اول نیست که از جانب فرقه رجوی مشاهده می شود و البته دفعه آخر هم نخواهد بود.

چندیست که مسعود رجوی خائن و جنایتکار خط داده که گردانندگان مسخره بازار تبلیغات سازمان مجاهدین خلق 
نند که قبل از پیوستن به فرقه رجوی در اردوگاه های اسرای جنگی در عراق کینه های خود را بر سر کسانی خالی ک

  به سر می بردند.
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چون خود من از جمله کسانی هستم که مدت چهار سال در اسارت بعثی ها بودم و بعد در زمان تعویض اسرا به 
تم جدا شدم و بعد مثل بسیاری سازمان مجاهدین خلق پیوستم و بعد از سال ها از آن ها به دلیل اختالفاتی که داش

دیگر مورد آزار و اذیت عناصر فرقه قرار گرفتم. لذا با دیدن جمالت زهرآگین و نفرت آور از جانب فرقه پوسیده 
رجوی بر آن شدم تا در حمایت از تمامی افرادی که جدا می شوند و سابقه اسارت در عراق دارند و از جانب عناصر 

  می گیرند بنویسم. فرقه رجوی مورد حمله قرار

 

با عناصر فرقه رجوی حرفی نیست زیرا فاقد آگاهی هستند و از درون قبرهای خود نمی توانند جایی را ببینند. 
بنابراین خدمت دوستانی که زمانی را در اسارت طاقت فرسای دشمن بودند و بعد در زمان تعویض اسرا به نزد خانواده 

ی یا همان سازمان مجاهدین خلق می پیوندند عرض می کنم که این نفرت و وطن برنمی گردند و به فرقه رجو
پراکنی و کینه ورزی در فرقه رجوی چیز تازه ای نیست. ما دیر متوجه آن شدیم. اگر تأسفی هست اینجاست. سال 

که تصمیم ها در بطن این سیستم زندگی کردیم و باطن رجوی را آن طور که باید نشناختیم. ولی اکنون به دلیل این 
  .گرفتیم پا به دنیای آزاد بگذاریم، هدف کینه ورزی فرقه شده ایم

آنان را همین بس که در آتش نفرت خودتان بسوزند، ولی ما زندگی واقعی را پیدا کردیم و با تمام وجود دوستش 
  .داریم

 زادهیعل یبخشعل
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 .دیشرم کن یکم یحقوق بشر یها سازمان

 

 1397 بهمن 8  -انجمن نجات اراک 

  نامه تعدادی از مادران استان مرکزی به سازمان های حقوق بشری

اقدس بندی مادر حمید رضا نوری، طاهره رضایی مادر حسن رضایی، مهین حبیبی مادر پروانه ما مادران؛ خانم ها 
، فرزندان ما چندین سال است در سازمان تروریستی مجاهدین ربیعی عباسی، منتها زهرایی مادر مصطفی قاعدی

اسیر هستند. ای سازمان های حقوق بشری که دم از حقوق بشر می زنید، مگر صدای ما به گوش شما نرسیده؟ 
چرا گوش هایتان را بر روی ما بسته اید و گوش هایتان را بر روی سازمان تروریستی مجاهدین باز کرده اید. چرا 

فدار ظلم هستید، به ما که سال هاست در نبود فرزندانمان رنج می کشیم نگاهی نمی اندازید؟ تا به حال شما طر
چندین نامه برای شما ارسال کردیم، در نامه قید کردیم که سازمان تروریستی مجاهدین چه بالیی بر سر ما آورده! 

 فرزندان ما را به اسارت گرفته. 

چرا از مریم رجوی تروریست حمایت می کنید؟ شما باعث شدید فرزندان ما چندین چه کسی باید به داد ما برسد؟ 
سال در اسارت سازمان تروریستی مجاهدین بمانند. شما واقعاً مدعی حقوق بشر هستید یا به اسارت گرفتن بشر؟! 

چندین سال است ه قانون آزادی پایبند است؟ واقعابسازمان تروریستی مجاهدین این همه شعار آزادی را می دهد 
به فرزندان ما اجازه نداده یک تماس با ما بگیرند و یا یک نامه برای ما ارسال کنند. فرزندان ما تمایل ندارند در این 
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سازمان بمانند، آن ها را با زور و فشار و تهدید به مرگ نگه داشته اند. مسئولیت حقوق بشر برعهده ی شماست 
مقر سازمان بفرستید و از سران سازمان تروریستی بخواهید به صورت انفرادی و  چند تا از کارمندان خودتان را به

در نبود سران سازمان تروریستی با فرزندان ما مصاحبه کنند، خواهید دید که فرزندان ما به ماندن در گروه تروریستی 
انه سازمان حقوق بشر آگاهانه و تمایل ندارند و می خواهند به دنبال زندگی خود بروند و آزاد زندگی کنند ولی متأسف

 یا ناآگاهانه چشم و گوش خود را نسبت به ما بسته است. 

ما مادران از شما گله مندیم. ما فقط خدا را داریم و از خدا می خواهیم هر چه زودتر رهبران و سران سازمان 
به امید آن روز که خیلی . ردندتروریستی مجاهدین را نابود کند و فرزندان ما بعد از چندین سال به آغوش ما برگ

 . نزدیک است

 مادران استان مرکزی )اراک( ساکنین ایران
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 مشمئز کننده یبه ذغال بعد از خوش رقص یاهیماندن روس

 1397بهمن  8  -ابراهیم خدابنده 

  .، تبلیغات فرقه رجوی را خفه کرد freemarziehhashemi#کارزار

 New در نیواورلنز 1959دسامبر  21، شهروند آمریکا، متولد  Melanie Franklinخانم مالنی فرانکلین 

Orleans  توسط 2019ژانویه  13که بعد از مسلمان شدن با نام مرضیه هاشمی شناخته می شود، در تاریخ FBI 

 .روز بازداشت آزاد گردید 10دستگیر، و بعد از  St. Louis آمریکا در فرودگاه سنت لوئیز

 

مقامات قضایی آمریکا هیچگونه اتهامی را متوجه خانم هاشمی، که مجری برنامه های شبکه بین المللی پرس تی 
بوده و برای دیدار با خانواده ی خود به آمریکا سفر کرده بود، ننمودند و صرفاً اعالم کردند که وی  Press TV وی

به عنوان شاهد حضور پیدا کند و بالفاصله بعد از دادن  به عنوان مطلع تحت بازداشت قرار گرفته شده تا در دادگاه
  .شهادت آزاد خواهد گردید

به بخش آمریکایی و بازی سیاسی این قضیه که البته زیاد گفته و نوشته شده است کاری ندارم. اما برخورد فرقه ی 
از آش داغ تر می شود و  رجوی در این رابطه فوق العاده رقت انگیز و البته عبرت آموز است که چگونه کاسه ی

  .همچون همیشه بور و رسوا می گردد. البته، وقاحت رجوی ها فراتر از این است که قدری شرم کنند
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در حالی که نه تنها مقامات قضایی آمریکا بلکه هیچ کس و هیچ رسانه ای در دنیا و حتی هیچ گروه مخالف جمهوری 
توجه خانم هاشمی نکردند، این فرقه ی رجوی بود که خوش رقصی اسالمی طی این ده روز هیچ گونه اتهامی را م

مشمئز کننده برای امپریالیسم را به اوج رساند و هر اتهامی در چنته داشت را در رسانه های خود متوجه ایشان نمود 
ز این حرف و مذبوحانه تالش کرد تا مهمات برای جنگ سیاسی آمریکا تأمین نماید. البته، توطئه از ابتدا رسواتر ا

  .ها بود که نتیجه بدهد

چگونه با شعارهای ضد امپریالیستی جذب مجاهدین خلق  1979به یاد می آورم که بعد از انقالب اسالمی سال 

شدم و چگونه مسعود رجوی ادعا می نمود که جمهوری اسالمی نهایتاً به آمریکا وابسته خواهد شد و تنها سازمان 
  .روی ضد امپریالیست در صحنه باقی خواهد ماندمجاهدین خلق به عنوان یک نی

که تغییرات بنیادی را در سازمان مجاهدین خلق به وجود آورد و  2003بعد از سقوط صدام حسین در عراق در سال 

منجر به حذف مسعود رجوی از صحنه ی سیاسی گردید، سازمان هرچه علنی تر به بلندگوی تبلیغاتی و ایادی 
دیل شد و هر آنچه که آنان از ابرازش شرم داشتند را این فرقه تحت عنوان یک گروه اپوزیسیون منطقه ای آمریکا تب

  .ایرانی اعالم نمود

سازمان مجاهدین خلق که از شروع بحران سازی هسته ای گرفته تا تبلیغ تشدید تحریم ها علیه ملت ایران و دادن 
ین بار وارد بازی سیاسی مرضیه ا دارد، کارنامه در را –یکته شده از جانب کاخ سفید د تماماً –شعار تغییر رژیم 

  .هاشمی، که از ابتدا معلوم بود عاقبت خوشی نخواهد داشت، شد و خواسته های پنهانی دولت ترامپ را مطرح نمود

لق و حامیانش هیچ جایی برای عرض اندام مجاهدین خ   freemarziehhashemi#کارزار گسترده ی جهانی
باقی نگذاشت و این پروژه ی امپریالیستی با شکست طراحان آن بسته شد و عاقبت هیچ نتیجه ای جز روسیاهی و 

  .آبروریزی برای فرقه ی رجوی نداشت
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 نیقجر و سازمان مجاهد میخطاب به مر یهاجر ینامه مادرعل

 1397بهمن  8 -انجمن نجات خوزستان  

جداشده  یهاجر یعلمادر  عوض زاده نهیسک من
 ۳۲ساکن آبادان هستم.  ن،یاز سازمان مجاهد

بودم. شما  یراه فرزندم عله سال چشم ب
ضد خلق، پسرم را با  نیسرکردگان مجاهد

و دروغ جذب سازمان ضد خلق تان کرده،  رنگین
ن چون . اآلدیرا گرفت شیو سالمت یعمر و جوان

فرزند ما  میگفت میما که بارها نامه زد ؟ینرفت یبرو خودت خواست تیدنبال زندگ میما گفت د،ییگوی از شما جدا شده م
 یجنگ ریافتخار بود که فرزندم اس مانیو برا میفرستاد یدولت یها سرخ و همه ارگان بیبوده نامه به صل یجنگ ریاس

و به کمپ خراب شده خودتان  یادد بیصدام فر یها او را در اردوگاه تو ثرو آن شوهر مفقوداأل میاست اما تو مر
 . دیبرد

 ییگو یوم یکنی م یادی! غلط زدیکند آتش گرفته ا یرا افشا م تتانیسال چون از شما جدا شده و جنا۳۲ن بعداز اآل
 کیاز نزد بودم و امدهیآزاد از نظر شما جرم است؟ اگر به اشرف ن یایدن در یاو مزدور اطالعات است؟ زندگ

 ییرها یچرا فرزندانم برا یدانی ! مییگوی درست م دیشا گفتمی بودم م دهیرا ند ماو مناسبات ش یکتاتورید
دادم و گفتم  حیتوض شانیشمارا برا اتیعراق برگشتم تمام جنا از یکه وقت لیدل نیبه ا کردند؟ی برادرشان تالش م

 من را نداشت.  کالم حرف زدن با کیاجازه  یعل

حاال  دادندی م یمغز یو شستشو دبردنی را م یعل بار کیم ساعت ینفر محافظ کنارمان بود و هر ن کیتمام روز 
! ؟یدنفرستاد رانیرا با من به ا یو چرا عل یکنی بد بودند چرا آزادشان نم یجنگ رانیبد شده؟ اگر اس یچه شده که عل

  !!!خون آشام ی ما خانواده ها رو شده عجوزه یشماها دستتان برا

بزرگتر  زیچند سا یها با لباس تیوضعرا با آن  یاگر عل ایمن تماس گرفته بود و  با یعل بار کیها  سال نیا در گرا
 یزنی که به فرزندان من م ییبرچسب ها نیدر مورد ااما … کردمی باورت م دیبودم شا دهیو شلوار وصله شده ند

 ینه برا دکننی م یمردم شان مزدور یبرا من یبچه هارا شکر که الاقل  قجر خدا میاز نظر من افتخار است. مر
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چه بود؟  یحرفم به عل نیسازمان منفورت جدا شد اول از یکه عل یزمان یدانمی .…و عربستان لییو اسرا کایآمر
 ها نماند.  از آن یهمه را آتش بزن تا آثار یخودت آورد سازمان با نیا که از یلیها و وسا به او گفتم لباس

مراسم و جشن ها می کنی در توانت نبود یک دست لباس مناسب  یها برا یخرج اجنب مهه نیتو ا تهیعفر میمر
تن این نفرات نگون بخت اسیرت کنی؟ حداقل برای نرفتن آبروی سازمانت وقتی جدا می شوند یک دست لباس 

ن گدا لباس وصله شده نمی آبرومند تنشان کنند ؟ وقاحت هم حدی دارد بی شرف بگذار دهانمان بسته باشد در ایرا
ی شرمی ب زن عجب…ین همان آزادیست که داری به ملت ایران وعده می دهی خائن اجنبی ا…پوشد جالد کثیف

 هستی ما مزدوریم یا تو که در آغوش دشمنان ایران جا گرفته ای؟؟

یولوژی کثیفت کرد، سال از بهترین روزهای عمرش را فدای تو و سازمان و اید 28برو شرم کن عفریته، علی من 

نه تنها پسر من بلکه همه اسیران به خاطر بیگاری ها و کارهای یدی سنگین دارای کلکسیونی از درد شده اند. در 
درجه عراق و کارهای سنگین در سازمان خراب شده ات همه به انواع بیماری گرفتار شده اند. چطور شد ۷۰گرمای 

دنیای آزاد و اغوش گرم خانواده و عصای دست مادر پیر و سالخورده بعد که اآلن مزدور اطالعات شده؟ بازگشت به 
 از سالیان چشم انتظاری مزدوری اطالعات است؟

به راستی عجب مزدوری پرافتخار و شر افتمندانه ای، آیا بهتر از این نیست که باقی عمرش را به پای دروغ ها و 
وچ تورا نمی خورد و با اسرا آمده بود. اسرای جنگی در وعده های پوچ تو صرف کند. ای کاش فریب وعده های پ

میان مردم ایران سمبل فداکاری و از جان گذشتگی در دفاع از خاک و ناموس هستند و اکنون زندگی شرافتمندانه 
ی توأم با رفاه و افتخار را پشت سر می گذارند ولی پسرمن که یک اسیر جنگی سابق بود چی؟ پسر من و بقیه در 

 ن خراب شده ی تو جز دروغ چه عایدشان شد؟ سازما

اما در مورد سه یا چهار حقوقی که به پسر من دادی، مگر  و…از کمترین امکانات محرومشان کردی ای مزدور پلید
ارث پدرت را دادی؟ بابت حضور آن ها در عراق سالیان از صدام مستمری پناهندگی گرفتی ولی تماماً آن ها را خرج 

ن ها و عمل های جراحی زیبایی خودت و جلب حمایت اربابان خارجی خودت کردی، پسر من و عیاشی ها و جش
 صدها نفر امثال او کم زحمت و مرارت در سازمان تو نکشیدند. 

بیچاره اگر نفس می کشی صدقه سر این هاست. کفتار پیر تو با همدستی امریکا و برای نگه داشتن افراد که بتوانی 
رشان از این بیچاره ها استفاده کنی و با پول این نفرات لباس های ساتن ابریشمی و عمل های از منافع مالی حضو
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جورواجور زیبایی انجام می دهی و دریغ از یک دالر هزینه برای این افراد! تف بر تو باد. شرم می کنیم که تو را به 
 عنوان یک زن ایرانی معرفی کنیم. 

و تمام خانواده های اسرا که فرزندم از سازمان نفاق جدا شد ولی مریم قجر  باعث افتخاراست برای من و خانواده
چوب خدا بی صداست آه و ناله ی پدران و مادران دامنت را گرفت رذل در به در ..تو به شدت از خانواده ها می 

 ترسی اگر نمی ترسیدی مانع آمدن آن ها و دیدار با فرزندانشان نمی شدی. 

از جنایات تو و شوهرت چشم پوشی می کنند هرگز، جنگ خانواده ها ادامه دارد انتقام این همه  فکر نکن خانواده ها
به راهی و چشم انتظاری را باید پس بدی مثل حامیت صدام و آن شوهر فراریت مسعود ملعون هر کجای  سال چشم

  د جنایتکار و ضدخلقدنیا بروی، باز خانواده ها دست از سرت برنخواهند داشت! لعنت بر مریم و مسعو

 سکینه عوض زاده مادر علی هاجری از آبادان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 
ت 

جا
ن ن

جم
 ان

 رجوی ها در اوج فالکت و استیصال        

 .جداشدگان را مزدور و نفوذی می خوانند    

 

 1397بهمن  9 -انجمن نجات مازندران  -صالحی 

از فرقه تروریستی رجوی، سران این فرقه طبق معمول در یک  عبدالرحمان محمدیانپس از اعالم جدایی آقای 
موضع گیری پر از ریا و آکنده از دروغ، آقای محمدی را بعد از اعالم جدایی )و نه قبل از آن( مزدور وزارت اطالعات 

چرا خواندند و البته مانند هزاران نمونه قبلی مشخص نکردند که اگر وی مزدور وزارت اطالعات ایران است پس 
 .نزدیک به سه دهه در تشکیالت فرقه بوده است

« نفوذی بودن»سران فرقه ی در گل مانده ی رجوی با ترفند دروغ و تهمت، تمام جدا شدگان را به نوعی متهم به 
کمیسیون »می کنند اما هرگز جواب نداده اند که چرا با آن همه ادعا در زمینه ی کار اطالعاتی و داشتن « مزدوری»یا 
، اگر واقعاً جدا شده ای نفوذی یا مزدور بوده است چرا قبل از اعالم جدایی او افشا نمی «یت و ضد تروریستامن

کنند؟ چرا همیشه پس از آن که افراد از این فرقه اعالم جدایی کردند، این کمیسیون )که البته مثل بقیه چیزهایی 
بودن آن جدا « مزدور»و « نفوذی»است.( خبر از که رجوی درست کرده تنها یک پوسته و بازیچه در دست خودش 

 شده می دهد؟

در بیشتر موارد دستگاه اطالعاتی رجوی ها که همچون خود آن ها در گل مانده اند سندی ندارند و در مواردی که 
مدعی داشتن سندی هستند گزارشات اعضا است که آن هم به شهادت تمام جداشدگان در شرایطی خاص از تمام 

فته می شود. بیشتر این گزارشات مربوط به نشست های تشکیالتی و به اصطالح ایدئولوژیکی درون فرقه اعضا گر
شوند. البته همه اعضای می دانند که « سبک بار»است که به اعضا گفته می شود باید این گزارشات را بنویسند تا 

راه برای فرار از نشست های جمعی )که در هدف از گرفتن این گزارشات پرونده سازی است اما در داخل فرقه تنها 
واقع محل محاکمه و تحقیر شدن است( و فرار از سوژه شدن دائمی، نوشتن این نوع گزارشات است. اعضا مجبورند 

 . با نوشتن این گزارشات به سران نفهم تشکیالت بگویند که از بحث های رجوی عبور کرده اند
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درباره ی تمام جداشدگان از فرقه که جدایی خود را اعالم نمایند اجرا  این یک رویه ی تکراری شرم آور است که
که  97می شود. سوژه ی این بار آن ها آقای محمدیان بود اما این پایان کار نیست با رسیدن به سرفصل بهمن 

اعضای رجوی مدعی سرنگونی حکومت ایران در این تاریخ بود!!! این داستان کثیف و تکراری باز هم درباره  ی 
 . جدیدی که از این فرقه جهنمی جدا شوند تکرار خواهد شد

این موضوع مختص به اعضای فرقه نبوده و همین قانون در شورای تحت کنترل رجوی نیز عیناً تکرار می شود که 
برای نمونه می توان به موضع گیری های سران فرقه و جیره خوارانش علیه آقایان محمدرضا روحانی، کریم قصیم 

 . و اسماعیل وفا یغمایی است

مشابهت این سناریوها، هم در تشکیالت فرقه و هم در شورای تحت کنترل رجوی نشان می دهد که از یک آبشخور 
خارج شده و منشأ آن ها یک مغز مخرب و ضد انسانی است که سال هاست برای فرار از پاسخ گویی به ترفند متهم 

 . و شرمی دروغ می گویدکردن دیگران چنگ زده و بی هیچ حیا 

رجوی ها به دلیل این که از پایه پوسیده و بی بنیان شده اند، نمی توانند از این ترفند کثیف و ضد انسانی دست 
بردارند و لحظه ای که بخواهند به شکلی منطقی و بدون تهمت زدن صحبت کنند همان لحظه پایانی و فروپاشی 

 . آینده نیز آن را بهتر نشان خواهد دادگذشته این را اثبات کرده و . آن هاست
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 نامه تعدادی از خانواده های خوزستانی
 به دبیرکل محترم عفو بین الملل 

 1397بهمن  10 -انجمن نجات خوزستان 

  آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفو بین الملل

در اوایل جنگ ایران و عراق  کله جویی نورمرادهستم. پدر اینجانب به نام  شهال کله جوییبا عرض سالم، من 
متوجه شدیم دیگر  68اسیر ارتش عراق شد. سال ها از اردوگاه اسرای جنگی برایمان نامه می نوشت ولی از سال 

خبری از نامه های او نیست تا این که به طریقی متوجه شدیم او در کمپ سازمان مجاهدین خلق است. در واقع 
اسارتی به اسارتی دیگر برد که بدتر از زمان اسارت در اردوگاه عراق بود و خانواده ما طی سازمان مجاهدین او را از 

  است..سالیان در درد و رنج دوری از پدر به سر برده

در کشور آلبانی روزگار سخت  3سال سن دارد که بنا به اطالع، او در مقر اشرف  70عالی جناب؛ پدرم اآلن بیش از 

تأسفانه ما نمی توانیم او را ببینیم چون مسئوالن مجاهدین خلق چنین می خواهند. در پیری را می گذراند. م
هماهنگی شرم آور با دولت آلبانی که این یک عمل ضد انسانی و مغایر با منشور حقوق بشر که متأسفانه در گزارش 

دارید برای کاستن آالم من و خانواده نهاد شما اصالً اشاره ای به آن نشده! بنابراین ازشما تقاضا دارم هر چه در توان 
ام دریغ نکنید. باشد تا گزارشگران شما با دادن گزارش واقعی و یکسان و فارغ از زد و بندهای سیاسی گزارش 
جامعی از وضعیت حقوق بشر ارائه کنند تا امثال سازمان مجاهدین خلق در سایه زد و بند های سیاسی و با به 

 . انند حقوق امثال پدر مرا نقض کنند. من منتظر پاسخ شما هستمکارگیری سیاست مزدوری نتو

  یمشکاند شهرستان – خوزستان –یران ا –با تشکر از شما شهال کله جویی الوار 

*** 

 دبیرکل محترم عفو بین الملل جناب آقای کومی نایودو

در جنگ ایران و عراق  علویان سید هادیهستم برادرم به نام  سید سعید علویانبا عرض ادب و احترام، اینجانب 
اسیر شد. متأسفانه بعد از سال ها اسارت در اردوگاه های عراق مسئوالن سازمان مجاهدین خلق با حمایت دولت 
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صدام و با سوءاستفاده از حسن نیت مسئوالن وقت صلیب سرخ او و تعداد زیادی از اسرای جنگی را به پادگان اشرف 
سال می  30فرستادن به ایران به کمپ اشرف درعراق کشاندند. اکنون قریب به  به بهانه واهی آزادی زودرس و

گذرد و برادر من همچنان در اسارت ذهنی سازمان مجاهدین خلق است و در این سالیان علی رغم تالش زیاد 
 .مسئوالن مجاهدین حتی یک بار هم نگذاشتند ما برادرمان را ببینیم

در سازمان ملل تنظیم شده برای همه انسان هاست. متأسفانه طی سالیان منشوری که برای رعایت حقوق بشر 
سازمان مجاهدین خلق بدیهی ترین حقوق اعضای خود و ما خانواده های آن ها را نقض کرده است اما هیچ نهادی 

مله تاکنون آن سازمان را مورد بازخواست قرارنداده، آیا چون این سازمان نورچشمی برخی قدرت های جهان ازج
آمریکاست؟ بنابراین من ازشما انتظار دارم که عملکرد سازمان مجاهدین خلق که برخالف معیارهای انسانی بوده 

  وهست را بررسی کرده و با اقدامات عاجل زمینه آزاد سازی برادرم را فراهم سازید.

 خرمشهر – خوزستان –یران ا –با تشکر، سید سعد علویان 

*** 

  الملل دبیرکل محترم عفو بین

از استان خوزستان ایران هستم. در جریان گزارشی که عفو بین الملل درباره نقض  کاظم شهیدی، من  با سالم
نفر از  2000موارد حقوق بشر تنظیم کرده بود قرارگرفتم. اما متأسفانه در آن هیچ اشاره ای به وضعیت بیش از 

لفته ادر من به نام افرادی که سال ها سازمان مجاهدین خلق حقوق اساسی آن ها را نقض می کند نشده است که بر
عضو خانواده داشته باشند می شود  5نفر هر کدام  2000یکی از اعضای مجاهدین است. بنابراین اگر این  شهیدی

هزار نفر! می بینید که سازمان مجاهدین خلق به راحتی طی سالیان حقوق حقه این تعداد نفر را نادیده گرفته  10

با حیله و نیرنگ به عراق کشاند و از آن ها سوءاستفاده کرد، آن ها را طی  است. رهبران این سازمان فرزندان ما را
سالیان از حق ارتباط با خانواده محروم ساخت، از تشکیل زندگی قانونی محروم کرد و به ما خانواده های آن ها حتی 

ن ها از موارد نقض حقوق یک بار هم اجازه مالقات نداد و نگذاشت ما از عزیزانمان کسب خبر کنیم و به نظر شما ای
  بشر نیست؟
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بنابراین از شما می خواهم ترتیبی اتخاذ نموده تا هرچه زودتر وضعیت امثال برادرم که زیر فشارهای خرد کننده 
  درکمپ سازمان مجاهدین خلق می باشد نجات یافته و بتوانند زندگی بهتری را برای خود انتخاب کنند.

  با تشکر، کاظم شهیدی

*** 

 رکل محترم عفو بین الملل آقای کومی نایودودبی

با عرض ادب و احترام، جناب آقای نایودو دبیرکل محترم، گزارش عفو بین الملل را در مورد نقض حقوق بشر در 
به عنوان یک شهروند ایرانی الزم  فتح اهلل پیرزادیاقصی نقاط جهان و از جمله کشورم ایران را مطالعه کردم. من  

را در خصوص این گزارش بیان کنم. اوالً آیا ظلمی که دیگر کشورها از جمله دولت آمریکا بر ما به دیدم نکاتی 
عنوان مردم ایران در خصوص اجرای تحریم های ناعادالنه کرده خود از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر نیست؟ 

ترین حقوق اعضای خود و ما به ثانیاً گروه های تحت حمایت آمریکا از جمله سازمان مجاهدین خلق که ابتدایی 
عنوان خانواده های آن ها را سال هاست نقض می کند نباید در گزارش شما منظور شود؟ برادرم به نام حیدر پیرزادی 
سال هاست که رهبران مجاهدین خلق او را فریب داده و نزد خود برده اند. اما در این سالیان نه به او اجازه ارتباط 

این که به ما اجازه دیدار با او دادند! بنابراین از شما تقاضا دارم به موضوع نقض حقوق اساسی با خانواده اش نه 
که گرفتار آن هاست پرداخته شود. امیدوارم که پاسخ روشنی از سوی شما  برادر مناعضای مجاهدین خلق از جمله 

 . دریافت کنم

 شوشتر شهرستان – خوزستان –یران ا –با تشکر، فتح اهلل پیرزادی 

*** 

  آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفو بین الملل

هستم. فریدون از جمله اسرای جنگ ایران و عراق بود که  فریدون زارعبرادرزاده  امین زارعباعرض سالم، من 
رهبران سازمان مجاهدین خلق او را بعد از اسارت فریب داده و عضو سازمانشان می کنند. مدتی بعد او را برای 
انجام یک مآموریت تروریستی به مرز ایران می فرستند که متأسفانه قطع نخاع شده و برای همیشه مجبور شده 

 . روی ویلچر بنشیند
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  آقای دبیر کل

متأسفانه پدرم که سال ها پی گیر وضعیت برادرش فریدون بود سال گذشته درگذشت و من به پدرم قول دادم تا کار 
 . نبال کنمپی گیری وضعیت برادرش را د

بنابراین همانطور که نهاد شما طی گزارشی نسبت به موارد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است تقاضا دارم 
نمایندگان خود را هم به کمپ مربوط به سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی بفرستید تا ببینند افراد درون آن از 

می برند. آن ها سال هاست که به دلیل اجرای قوانین ضد جمله عموی من در چه وضعیت غم انگیزی به سر 
انسانی از سوی رهبران سازمان مجاهدین خلق معنی آزاد زیستن و آزاد فکر کردن را نمی دانند و همواره به عنوان 

ها یک اسیر از آن ها سوءاستفاده شده، بنابراین تقاضا دارم تمامی توان خودتان را برای کاستن آالم و دردهای آن 
 .و ما به عنوان خانواده هایشان به کار گیرید

 . با تشکر منتظر پاسخ شما هستم

  یشهرآزاد – خوزستان –یران ا –امین زارع  
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 جیش العدل
 همان کانون شورشی مجاهدین است در پوشش گروهکی مستقل 

 1397بهمن  13 -انجمن نجات سیستان و بلوچستان  

گذشته در خیابان بعثت شهر زاهدان، توسط کانون شورشی فرقه ی رجوی موسوم به انفجار دو بمب صوتی شب 
  .جیش العدل بلوچستان صورت گرفت

هسته مرکزی گروهک تروریستی جیش العدل، متشکل از تندروهای وهابی است که اسالمی خشن و تروریست را 
شرور، کم سواد و کسانی است که به دالیل به جهان معرفی کرده اند. جامعه هدف این گروهک برای عضویت، افراد 

شخصی از جمله اعدام اعضای خانواده شان که در پی مبادرت به قاچاق مواد مخدر و معاندت با نظام توسط نظام 
معدوم شده و یا خودشان در مبارزه نیروهای نظامی و امنیتی کشور با شرارت ها و هنجارشکنی های آنان، سرخورده 

 .دت با نظام برخاسته اندشده اند و به معان

در تمام گروهک تروریستی جیش العدل حتی یک فرد با تحصیالت باالی دیپلم وجود ندارد. طبیعی است که 
 .دانشی هم از تروریسم علمی ندارند و مجبورند تحت آموزش گروهک های سازمان یافته تر رشد و فعالیت کنند

ی جنوب کشور و به خصوص جنوب استان سیستان و بلوچستان متأسفانه فقر و کم سوادی که در گذشته در اهال
مورد استقبال و اهداف شوم فرقه تروریست رجوی قرار گرفت. این گروهک با  70وجود داشت، از اواسط دهه 

استفاده از ترفند کاریابی در اروپا و آمریکا، جوانان این منطقه از کشور را فریب داد و به عراق منتقل کرد. همانطور 
ه می دانید باالترین میزان افراد جذب شده به این فرقه، فریب خوردگانی هستند که بدون هیچ گرایش سیاسی و ک

  .دشمنی علیه حکومت و تنها با هدف کار در اروپا از اردوگاه های مجاهدین در عراق سر در آوردند

کشور عراق، شرایط این فرقه برای جذب با کنترل انجام گرفته بر پایگاه های فرقه رجوی در بعد از شروع جنگ در 
و انتقال فریب خوردگان و قربانیان به داخل پایگاه هایشان سخت و غیر ممکن شد. لذا به صورتی دیگر، باز هم 

فرقه رجوی با هزینه های سعودی آمریکایی، آموزش های   .افراد کم سواد و فقیر را مورد سوءاستفاده قرار دادند

ای نوپا و بی سوادی همچون جنداهلل و جیش العدل را در دستور کار قرار داد تا از طریق آن تروریستی به گروهک ه
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اما هوشیاری مردم، آموزش ها و افشاگری هایی که برای شناخت  .ها کم هزینه ترین اعمال تروریستی را پیش ببرند

منان را برای مردم میسر دشمنان در سطح کشور صورت گرفت تشخیص عوامل و عالئم تحریک و سوءاستفاده دش
کرد. لذا طرح های این فرقه برای تحریک و به خیابان کشیدن هموطنان جنوب کشور برای اغتشاش، با شکست 

  .مواجه شد

از جمله طرح های شکست خورده فرقه رجوی و نوچه های زیر دستش، طرح تفرقه افکنی و رو در رو قراردان مردم 
ان و بلوچستان است. لذا به همین دلیل با اقدامات تروریستی در نقاط بلوچ نشین و نیروهای امنیتی در استان سیست

و سنی نشین سعی در نا امن نمودن آن مناطق دارند. آن ها با اشراف بر این که نیروهای نظامی قطعاً با تدابیر 
به ارتباط با عوامل بمب  امنیتی شدیدتری در آن منطقه حضور خواهند داشت و طبیعتاً برخی افراد اشتباهاً، مضنون

 گذاری قرار می گیرند و بازداشت می شوند تا اتمام پروسه ی بازجویی و رفع اتهام در بازداشت به سر ببرند. 

در این میان فرقه رجوی و نوچه هایش اذهان را با این دروغ که نظام نسبت به اهالی این مناطق که اغلب از قوم 
 .بدبین است و قصد سرکوب آنان را دارد، تحریک می کنندبلوچ و برادران اهل سنت هستند، 

اگرچه طرح های کثیف و تفرقه افکنانه ی فرقه رجوی با سوءاستفاده از افراد بی سواد و به کارگیری آن ها در قالب 
گروهک های تروریستی به نتیجه نرسیده است. اما لطمه ی بزرگی به واقعیت بردباری، مهمان نوازی و نوع دوستی 

 .مردمان این خطه از کشور وارد نمود

فرصت گردشگری و سرمایه 
گذاری در استانی با این حجم 
وسیع از جاذبه های طبیعی و 
فرصت های اقتصادی را به 
ریسک تبدیل نمود. فرقه 
رجوی ابداً خوشش نمی آید 
استان پیشرفتی داشته باشد 
چرا که پیشرفت استان به 

 نان آن است و رضایت بخشی هم آفت رخنه و سوءاستفاده گری این فرقه است.منزله ایجاد رضایت بخشی در ساک
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عملیات تروریستی شب گذشته در زاهدان، هیچ تلفات جانی به همراه نداشت اما نزدیکترین واحد مسکونی تجاری   
به محل وقوع انفجار چگونه دچار خسارات مالی شده و ساکنین بی گناه آن عالوه بر احساس ترسی که مدت ها به 

 .های زیادی از جمله سرما را تحمل کنندهمراهشان خواهد بود تا تعمیر و تجهیز این ساختمان باید سختی 

آیا معنای اِنَّ اهلل یَامُرُ بِالعَدل که بر پرچم گروهک تروریستی جیش العدل نوشته شده است همین آزار رساندن به 
 همنوع و در خطر سرما و هزینه های مالی قرار دادن آن هاست که دیشب بر ساکنین این ساختمان تحمیل شد؟
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 ییغمایوفا  ریام

 فیت گاهیاز اشرف تا پا نیاز سرگذشت تلخ خودش و هزاران نوجوان وابسته به مجاهد

 

 1397بهمن  13 – هنیم ونیزیبه نقل از تلو رانیا ایآر

که از  یمجاهد زاده ا یغمائیوفا  ریدارد با ام ییگو و گفت هنیم ونیزیدر برنامه روزانه خود در تلو یبهبهان دیسع
 .دیگوی خود سخن م زیسرنوشت غم انگ

 :ییغمای ریام

له مهم أمس کی دیکنم. بگذار یخلق صحبت م نیبار است که درباره سرگذشت خودم با سازمان مجاهد نیاول من
 .نمیبار هم که شده مادرم را بب کی یخواستم برا یتاکنون که سکوت کرده بودم، م ۲۰۰۵را بازگو کنم. من از سال 

خواهم به  یبودند تماس گرفتم و اطالع دادم که م نیکه در ارتباط با سازمان مجاهد یبا دوستان لیدل نیهم به
 لیدل نیدوست نداشتند که بدون اطالع به آنجا بروم و به هم نیچون مجاهد ،بروم و با مادرم مالقات کنم یآلبان

 .ها خبر داده بودم به آن شیشاپیپ

 .در اورسوراواز تماس گرفتم و اطالع دادم یفرزند مسعود رجو یباره با محمد رجو نیدر ا یحت

رابط  کی. با میرفت یاست، هر دو به آلبان نیدر مجاهد زیاز دوستانم که مادر او ن یکیبا  ۲۰۱۹ هیهر حال در ژانو به
  .میدیرس ۳در اشرف  نیبه مقر مجاهد ییایآلبان
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 یخبر م نیکانکس و گفتند که به مجاهد کیما را بردند به داخل مستقر بودند که  ییایآنجا محافظان مسلح آلبان در
ساکنان  یبا ساختمان ها زین نیمجاهد گاهیفاصله داشت. درب پا م،یبا آنجا که ما بود نیمجاهد گاهی. درب پامیده
 .مینیرا بب نیمجاهد یساختمان ها ایافراد  میتوانست یما نم فاصله داشت و اساساً لومتریک کی بایتقر گاهیپا

ها پاسپورت  کنند. آن دایکشد تا مادرتان را پ یطول م یآمدند و گفتند که مقدار ییایمحافظان مسلح آلبان یاز مدت بعد
 .بدهند نیبه مجاهد ییعنوان مدرک شناساه ما را گرفته بودند تا ب

 دیخر یمادرتان کجاست. ممکن است برا ستیساعت ها منتظر ماندم و دست آخر آمدند و گفتند که معلوم ن روز آن
 .نباشد گاهیپا نیدر ا که نیا ایرفته باشد 

 که نیبدون ا م،ی. ما مجبور به بازگشت شدمیصحبت کن نینگذاشتند که با افراد مجاهد ییایمسلح آلبان محافظان
 .میبا مادرانمان مالقات کن میبتوان

ال ؤس من واقعاً یحق مالقات و ارتباط با افراد خانواده خود را دارند اما برا یاسالم یدر جمهور یاسیس انیزندان

 …مینینگذاشتند مادرانمان را بب نیمجاهد م،یاز قبل اطالع داده بود که نیاست که چرا با ا

 اتیعمل نیدر هم زیاز آنان ن یفرستادند و تعداد دانیفروغ جاو اتیسال را به عمل ۱۵ یکودکان باال نیمجاهد
 ساله بود و کشته شد.  ۱۵که  یطانیق رضایکشته شدند. از جمله خواهر عل

ها را  بچه نیهر دو کشته شدند و برنگشتند. در آن دوران ا زیکوچک داخل سازمان ن یاز بچه ها یپدر و مادر بعض
ما  یشده بودند که چرا پدر و مادرها جیکوچک گ یبچه ها نیدادند.  ا نیمجاهد یاز اعضا یگریافراد د لیتحو

 .ستندین گرید
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ماهه  ۴ ی. بعد از نشست هامیشده بود میتقس یمرز یقرارگاه ها نیب م،یکه در سازمان بود ییبچه ها گریو د من
خواستند  یکه نم نیدوست شوم. اما مجاهد یدر قرارگاه کوت بودم، آنجا توانسته بودم با تعداد یطعمه مسعود رجو

در جلوال  یعلو ادیبن یبه قرارگاه مرز یگرید دادشود، من را به همراه تع جادیدوستانه ا ی اعضا رابطه نیدر ب
 .منتقل کردند

و  میتر سازمان تقس یمیقد یاعضا گرید نیب یمرز ینوجوان را در قرارگاه ها یبچه ها گریمن و د ن،یمجاهد
 .کرده بودند یقاط

همه مورد تجاوز قرار گرفته باشند،  که نیقرار گرفتند. نه ا یبچه ها در آن دوران مورد سوءاستفاده جنس یسر کی
را تجربه کرده بودند و به من هم  ها نیبودند که ا یآمدند سراغ بچه ها. تعداد یکردند، شب م یم یبلکه دستکار

 یکه اگر کس دندیخواب یگذاشتند و م یم بالش ریز زهیاز بچه ها از ترس شان سرن یسر کی یگفتند. حت یم
 .وضع خراب بود یلیخ یعنیسراغشان آمد، بتوانند از خودشان دفاع کنند. 

راه انداخته بود و همه را  کیدئولوژیآمده بود و انقالب ا ینظر است که مسعود رجو نیع از اوموض نیبودن ا جالب
بودند  یم کیدئولوژیا دیبا که ظاهراً ییکند. آدم ها جادیخالص ا یقول خودش آدم هاه از هم طالق داده بود تا ب

. اما بعد از ده پانزده سال آدم ها به جان ها نیو فکر زن و بچه و ا یتیبجنگند بدون عنصر جنس اریتا بتوانند تمام ع
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 که نیوحشتناک را تجربه کردند تا ا یزهایچ جور نیما ا یآمد که بچه ها شیپ یمسائل یعنیافتاده بودند  گریهمد
 یسازمانده یمرکز جداگانه ا کیجدا نموده و در  نیمجاهد یاعضا گرید نیاز ب همه بچه ها را مجدداً یمسعود رجو

 …کردند

حمله  کای. آمدند و خبردادند که به آمرمیسازمان در قرارگاه باقرزاده بود یاعضا گریمن و د ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱
کردند. همه  یدوقلو را پخش م یبه برج ها ماهایبرخورد هواپ یها لمیو آنجا ف میشده، به سالن برو ینظام

 .دندیکش یجشن گرفته بودند و در حضور رهبران سازمان هورا م نیمجاهد

 هیتواند عل یم یکار نیچن یارتجاع یدئولوژیدر همان جلسه آمد و گفت که اگر ا یهست که مسعود رجو ادمیمن 
 …!میو انقالب مر نیمجاهد یدئولوژیانجام دهد، بنازم به ا سمیالیرامپ

دورغ ه ب نیکه مجاهد یزیچ د،یگو یدر عراق و پادگان اشرف م یدرون سازمان یها یاز خودکش ییغمایوفا  ریام
 …ناخواسته کشته شده اند،  کیگونه افراد در اثر شل نیگفتند که ا یم

خواست فرزند اش همانند  یکه م ی. از رابطه پدردیگو یم یفرزند مسعود رجو یاز محمد رجو ییغمایوفا  ریام
با  یپدر یگونه رابطه عاطف چیه ی. مسعود رجودیکش یرا به چالش م یباشد اما او مسعود رجو کیدئولوژیخود او ا

 …فرزندش نداشت، 
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 و انجمن نجات یلرستان یخانواده ها

 

 1397بهمن  14 -انجمن نجات لرستان 

به راستی ارتباط ما افراد اعضای انجمن نجات با خانواده ها دیگر فقط یک ارتباط کاری و اداری نیست، بلکه میزان 
صمیمیت و نزدیکی به حدی است که ما هم جزو فرزندانشان هستیم و همگی با هم در یک سفر دور و دراز، در 

تا تشکیالت مخوف و ضد بشر، فرقه تروریستی رجوی و یک کمپین و جنبش خستگی ناپذیر کمر همت بسته ایم 
این آزادی کشان و قاتالن عاطفه و احساس و دشمنان اصلی و بنیان کن خانواده را از صحنه روزگار محو کنیم و 

 .فرزندان اسیرمان را از چنگالشان رها کنیم

و دیدار با فرزندانشان که اولین ضربه  82-81از اعزام های گروهی با اتوبوس به داخل پادگان اشرف در سال های 

گیج کننده را به مغز فرقه وارد نمود، تا آنچه که برخالف تحلیل و انتظارات شخص رجوی که به زعم خود می تواند 
ر تبلیغی استفاده کند. دقیقاً برعکس، خانواده ها به عنوان از خانواده به عنوان فرصت و نیروهای پیشقراول برای کا

پیام آوران عشق و عاطفه، محبت و دوستی ارتباط خود را با فرزندانشان که سالیان در اسارت فرقه رجوی شستشوی 
ه مغزی شده بودند برقرار نموده و فرزندان خود را که عضوی از همین تشکیالت ضد آزادی و ضد انسانی بودند علی

رجوی شروع به فعالیت نموده و به تدریج در همین بستر عاطفی از تشکیالت جداشدند و خود به افشاگران اصلی 
جنایات رجوی بدل گردیدند. تا مرحله ای از فشار که شخص رجوی به خود بیاید و افسار پاره کند، در مدت زمان 

جداشدند که بر اساس آمار اجمالی درصد بسیار نفر از همین فرزندان از تشکیالت  700نه چندان طوالنی حدود 
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باالیی از جداشدگان جزو افرادی بودند که به نوعی با خانواده خود مالقات داشتند و ارتباط عاطفی و وصل به خانواده 
 . موجب جدایی از تشکیالت ضد خانواده گردیده بود

ی و خشن رجوی مواجه شدند و اجازه ورود به تا مرحله بعدی از کارزار خانواده ها که با واکنش هیستریک و عصب
داخل پادگان را پیدا نکردند، به گونه ای که شخص رجوی از فرط سوزش درون و در واکنش به ضربه ای که از 
خانواده ها خورده بود خودش به میدان آمد و با ادا و اطوار و شکلک های خاص خودش شعارهایی که الیق خودش 

نیروهایش را به اطراف سیم خار دار گسیل  "ننگ ما ننگ ما، فامیل الدنگ ما"د از جمله بود علیه خانواده ها دا
داشت و با تمام خشونت به جان خانواده ها افتادند و در مواردی منجر به ضرب و جرح خانواده ها گردید اما باز 

یدار و آزادی فرزندانشان ادامه خانواده ها هر روز و هر ساعت عزمشان جزم تر می شد و این کارزار و نبرد برای د
داشت تا بیش از دو سال با تحمل گرم ترین و آلوده ترین هوا و بدترین شرایط عراق با حنجره های مجروح خویش 
هر روز و هر ساعت نام عزیزان دلبند خویش را فریاد می زدند و جالب بود که هر چقدر این کارزار و مبارزه ادامه پیدا 

ا به عنوان یک هدف ارزشی به آن نگاه می کردند و هر خانواده فقط به فکر فرزند خود نبود و می کرد، خانواده ه
 . آزادی تمام اسیران به یک هدف برای تمام خانواده ها تبدیل شده بود

درست و دقیق در همین مرحله از مبارزه، خانواده ها و افراد جداشده در یک ترکیب جدایی ناپذیر به یک پیروزی 
ر دست یافتند و طومار فرقه تروریستی رجوی در اشرف را در هم پیچیدند و از آنجا با وضعیت بدی به کمپ چشمگی

  لیبرتی انتقال داده شدند.

 . این مرحله از کار را می توان یک سرفصل در پیروزی های مبارزات خانواده ها و جداشدگان علیه فرقه نامید

ان حضور خانواده ها نبود اما تمام از بخت بد حادثه برای تشکیالت فرقه، در لیبرتی اما شرایط متفاوت بود و امک
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا این تشکیالت در عراق آب خوش از گلویش پایین نرود و از آنجا نیز 

ی تجدید خاطره و پاس داشت به کشور آلبانی منتقل شدند و تا به امروز سیل روز افزون ریزش ادامه دارد، اما هم برا
آن همه زخم خانواده ها و هم آمادگی و تجدید قوای روحی و جسمی برای ادامه کارزار و مبارزه علیه فرقه تروریستی 
رجوی و رهایی اسیران در چنگال این گروه آزادی کش، ضد ایرانی، بار دیگر ما افراد اعضای انجمن نجات لرستان 

 . ای خوب و دوست داشتنی لرستانی دیداری تازه کنیمتصمیم گرفتیم با خانواده ه
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به طور سرزده خدمت خانواده ای رفتیم که اتفاقاً چندین بار باهم در مسیر رفتن به عراق و اطراف قرار گاه اشرف با 
 هم همسفر بودیم و از آن دوران خاطراتی با هم داشتیم و کلی نشستیم و با باز گو کردن خاطرات با هم گپ و گفت
صمیمی داشتیم، این خانواده همگی به طور جدی جویای احوال فرزندشان بودند و برای بازگشت آن ها لحظه 
شماری می کردند. برادران و خواهران فرد اسیر در چنگال رجوی همه به یاری خدا تحصیل کرده و اهل ذوق و 

ق جمع کرده بود وخود را برای دکترا آماده می شوخ طبع و بذله گو بودند و یکی از آن ها انبوهی کتاب را در گوشه اتا
کرد و می گفت انشااهلل تا من این کتاب ها را می خوانم برادرم هم برمی گردد. از این خانواده خداحافظی کردیم و 
در مسیرمان به مغازه تعمیرگاهی رسیدیم و پدری چشم انتظار را در حال تعمیر ماشین دیدم، دختر او اسیر فرقه 

باشداو با گرمی از ما استقبال نمود و کمی با وی شوخی کردیم و نخواستیم بیشتر مزاحم کار و کاسبی اش  رجوی می
 . شویم و با تعارفات زیاد با خداحافظی جدا شدیم

در روزهای متوالی با خانواده ها دیدار کردیم. هر کدام صمیمی تر و گرم تر و خوش برخورد تر بودند. بر همین منوال 
خانواده های ساکن خرم آباد دیدار کردیم و آخرین وضعیت فرزندانشان و وضعیت فالکت بار فرقه رجوی را با همه 

با هم مورد بحث قرار دادیم و همه خانواده ها بدون استثنا با عزمی راسخ بر ادامه تالش و فعالیت علیه فرقه و برای 
 . رهایی فرزندان خود پای فشردند

ارها به سمت بروجرد و دورود حرکت کردیم و با تک تک خانواده ها به طور صمیمانه دیدار و در پی این دوره از دید
داشتیم. نکته جالب اینجا بود که اخبار و اطالعات ما از فرزندانشان تقریباً به روز و جدید بود و طی اطالعات و 

این خانواده ها با اطالع بودیم و  خبرهایی که از داخل تشکیالت فرقه داشتیم مشخصاً از اوضاع و احوال فرزندان
حتی می دانستیم که بعضاً برای جدایی قریب الوقوع اعالم آمادگی کرده بودند که این موضوع در خوشحال کردن 

 . خانواده ها و عزم جزم آن ها برای رهایی فرزندانشان تأثیر صد چندانی داشت

ی خودمان جالب و انگیزاننده بود. در اکثر خانه ها عکس در این دیدارها نکات و مالحظاتی وجود داشت که خیلی برا
ها و تصاویر این عزیزانی که اسیر فرقه رجوی هستند قاب گرفته شده و مادران پیر و سالخورده با ترکیبی از نومیدی 

من و امیدواری منتظر دیدار عزیزانشان بودند و از ما به عنوان اعضای انجمن می پرسیدند که یعنی شما می گید 
  قبل از مردن بچه ام رو می بینم؟

یا به خانواده ای مراجعه کردیم که متأسفانه پدری به تازگی در اوج حسرت دیدار با پسرش ناکام چشم از دنیا فروبسته 
  بود که این موضوع به عقده و بغضی فروخورده برای سایر اعضای خانواده تبدیل شده بود.
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اده ها از شهرستان های پلدختر و معموالن نیز دیدن کردیم و اگرچه خانواده ها از این دوره از دیدارها از کلیه خانو
این دیدار بسیار خوشحال شدند و اکثراً ما را به جای فرزندان خود می پنداشتند اما حقیقتاً حال و روزشان در فراق 

ا با هم تجدید عهد و پیمان کردیم فرزندان و حسرت دیدار آن ها برای ما هم بسیار سنگین و ناراحت کننده بود و لذ
تا ادامه ی این حرکت و مبارزه علیه فرقه رجوی و رهایی کامل فرزندانمان و برچیدن و فروپاشی تشکیالت این 

 فرقه ضد بشر، یک دم از پای ننشینیم.
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 تبریک به پرویز حیدرزاده برای رهایی از فرقه جهنمی رجوی

 

 1397بهمن  15 -انجمن نجات مازندران  -صالحی 

یکی دیگر از اسیران فرقه تروریستی رجوی که خود را از بند این فرقه 
جهنمی نجات داد تا خود با اختیار خودش تعیین کننده آینده اش باشد. به 

 . رهایی او تالش بسیار کردند تبریک می گویماو و خانواده اش که برای 

اما اعالم جدایی پرویز برگ دیگری از جنایت و فریبکاری بی پایان رجوی ها یعنی مصاحبه های تلویزیونی دیکته 
 .شده و اجباری و مجبور کردن اعضا به موضع گیری علیه خانواده های شان را نشان داد

ور خانواده ها در کنار درب لیبرتی و درخواست مالقات با فرزندان شان که تقریباً سه سال قبل بود که بعد از حض
حداقل حقوق انسانی است، رجوی های بی وجدان از فرط استیصال برای آن که جنایت خود در ممنوع کردن 

یه خانواده مالقات اعضا با خانواده های شان را الپوشانی کنند چند شوی تلویزیونی ترتیب دادند تا در آن ها اعضا عل
های شان صحبت کرده و آن ها را متهم به مزدوری برای وزارت اطالعات ایران نمایند تا شاید با این ترفند کثیف 

 . خانواده مأیوس شده و دست از تالش شان بردارند

 : در آن زمان سران فرقه تروریستی رجوی تصویر زیر را از پرویز پخش نمودند
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زیادی از اعضایی که به اجبار در آن نمایش های تلویزیونی رجوی ها آورده شده بودند، کمتر از سه سال بعد تعداد 
از فرقه جدا شدند و رجوی ها بار دیگر ضربه جانانه ای از آن ها و خانواده هایشان دریافت کردند و فهمیدند که 

انند آنچه از زبان فرزندان شان خانواده ها تا رهایی فرزندان شان دست از تالش بر نخواهند داشت و به خوبی می د
در فرقه گفته می شود یا از قول آن ها نوشته می شود، خواسته فرزندان آن ها نیست بلکه ناشی از فشار و شرایط 

 . مخوف فرقه ای است که نباید تسلیم آن شد

رویز ها خود را از دام آن رجوی ها که گویی بویی از انسانیت و عاطفه نبرده اند، درمانده از این که پرویز و امسال پ
ها رها کرده اند، به لجن پراکنی علیه آن ها پرداخته و آن ها را مزدور وزارت اطالعات خوانده اند!!! و در کینه ای 

 . حیوانی تصویر زیر را از پرویز در تلویزیون خود به نمایش گذاشتند

 

مقاالتی که به اسم اعضا از سوی سران فرقه منتشر نمونه پرویز حیدرزاده به خوبی مشخص نمود که مصاحبه ها و یا 
 . می شود تا چه حد دروغ و تحت فشار و شرایط غیر قابل تصور فرقه ای است و فاقد هر نوع مشروعیت می باشد

جدا شده و خانواده  با تبریک مجدد به آقای حیدرزاده و خانواده محترم او و دیگر دوستانی که از این فرقه جهنمی
 و با آرزوی رهایی دیگر اعضای اسیر و شادی خانواده هایشان. های آنان
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 اعالم جدایی آقای هادی ثانی خانی 
 از تشکیالت فرقه مجاهدین در آلبانی

 

 1397بهمن  15 –سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در  آلبانی  -هادی ثانی خانی 

سال  در تشکیالت  ۱۵وارد تشکیالت فرقه مجاهدین شدم و نزدیک به  ۱۳۸۱اینجانب هادی ثانی خانی در بهمن 
این  فرقه بودم. قبل از توضیح علت جدایی مختصری از زندگی شخصی خود قبل از ورودم به تشکیالت مجاهدین 

 .را برای شما عزیزان شرح می دهم

من از بچگی عالقه زیادی به فوتبال داشتم وبرای رسیدن به اهدافم از هیچ زحمتی فروگذار نمی کردم که دراین 
راه هم به موفقیت هایی رسیدم و در تیم های باشگاهی مختلفی هم بازی کردم که آخرین آن ها تیم امید سایپا از 

دم که عکس هایی هم از آن زمان وجود دارد که ضمیمه بهترین تیم های ایران بود که به کاپیتانی این تیم هم رسی
این اعالم جدایی می باشد  تا مریم رجوی نگوید که هادی ثانی خانی را ما از خیابان و یا از زیرپل نجات دادیم. بله 

دامه این ادامه داشت که به مشکل سربازی خوردم که یا باید به یک تیم فوتبال ارتشی می رفتم که فوتبال خودم را ا
بدهم یا این که خدمت سربازیم را بخرم چون آرزوی هر جوانی بودن در باشگاه جوانان یا امید سایپا بود،  با کمک 
پدرم خدمت سربازیم را خریدم تا از این بابت خیالم راحت شود تا این که در یکی از روزها که همسایه ای داشتیم به 

ورت نداری و بازی های باشگاهی تهران هم تعطیل است به من خیلی اصرار می کرد که اآلن که مشکل پاسپ
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مسافرت برویم. او به من گفت من به ترکیه می روم و تو هم می توانی بعد از چند روز به من ملحق شوی هم 
خستگی باشگاهی از تنت برود و هم کشور ترکیه زیباست تفریحی کرده باشی. این همسایه که بعد ها فهمیدم که 

یورو   ۲۰۰۰فرقه مجاهدین است و برای فرستادن هر نفر به مقر سازمان مجاهدین در عراق مبلغ  نفر قاچاقچی
دریافت می کند. من بی خبر از همه چیز به ترکیه رسیدیم. از همان روز اول  فیلم هایی که فرقه مجاهدین برای 

د من را اغفال کنند و می گفتند  که تو فریب و مغزشویی تولید کرده بود، برای ما نشان می دادند. آن ها می خواستن
ی کردم و طرح می کردم که می خواهم فوتبالم را ادامه م مخالفت من که …جوانی باید به این سازمان بپیوندی و

بدهم. سپس آن ها من را به یک زنی که اسمش اگر اشتباه نکنم محبوبه بود و از آلمان تماس می گرفت، وصل 
یک هفته با من صحبت می کرد تا من را قانع کند و در آخر برای من شرط گذاشت که  کردند.  این زن نزدیک به

اگر رفتی عراق و خوشت نیامد می توانی از طریق سازمان که خیلی قدرت دارد به کشوری که دوست داری بروی و 
ر کشورهای اروپایی هستند ادامه فوتبالت را بدهی که خیلی ها هم که به آنجا رفتند بعد از مدتی که نخواستند اآلن د

 . و برای سازمان کار می کنند
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سال او را در اسارتگاه  ۱۵هادی ثانی خانی، کاپیتان تیم فوتبال امید سایپا که فرقه مجاهدین او را فریب داد و 
 خود اسیر و در جوانی پیر کرد.

متأسفانه این جمله مثل مته در ذهن من رخنه کرد که چند روزی می روم و بعد اعالم می کنم نمی توانم در عراق 
بمانم و بعد به کشود مورد عالقه ام می روم و فوتبالم را ادامه می دهم. بله به همین سادگی، در واقع با این فریب 

رسیدن به آنجا به خدا قسم احساس کردم که به جهنم  کاری و دروغگویی،  یهو سر از عراق در آوردم به محض
 وارد شدم. 

بعد از سؤاالت و خوش آمد گویی به اتاق هایی ما را بردند که تلویزیونی داشت گفتم می خواهم برنامه های تلویزیون 
مه را دیدم می را ببینم ، گفتند ما تلویزیون نداریم فقط برنامه های سازمان وجود دارد، آن هم با ویدئو. گفتم ه

خواهم برنامه عادی تلویزیون عراق را ببینم. گفتند مرز سرخ است، گفتم مرزسرخ یعنی چی؟ گفت رک بگویم ما 
چون در اینجا زن و زندگی نداریم نمی خواهیم با دیدن جنس مخالف آدم ها ذهنشان به قولی منحرف بشود که 

ا به قول شما خواهر بود حرف زدم گفت بیشتراز این سؤال خنده ام گرفت گفتم اآلن با یک جنس مخالف که خانم ی
 .نکن

یادم است که گفتم می خواهم با همان خانمی که از من سؤال جواب می کرد صحبت کنم که خانمی بود به نامه 
فهمیه اروانی که مسئول اول سازمان بود که در آن زمان مسئولیت پذیرش یعنی جذب نیرو را به عهده داشت. 

ه پیش او رفتم گفتم من نمی خواهم اینجا بمانم که حرف هایم را گوش کرد گفت ببین رک بگویم آمدن به موقعی ک
سازمان به خاطر رفعت رهبری سازمان است که شما ها را از منجالب ایران جمع کند، آمدن آسان است ولی رفتنش 

مه اروانی خندید و گفت ما چنین چیزی سخت. گفتم باشه خودتان گفتید نخواستید می روی به یک کشور دیگر. فهی
نداریم مگر ما سرپل رفتن نفرات از ایران به اروپا هستیم. گفتم درهر صورت من می خواهم بروم از فضای اینجا و 
توپ و تانک وحشت دارم می خواستم بهانه ای بیاورم تا فکرکنند که بی عرضه هستم ولی جواب آخرش به من این 

 :راه داریدو تم بله.  گفت بود می خواهی بروی گف

اول این که دوسال در یک مکانی بنگال است زندانی می شوی تا اطالعاتت پاک شود تا بروی چون معلوم نیست 
شاید تو مزدور باشی. گفتم اصالً من جایی را ندیدم که بخواهم اطالعاتی داشته باشم گفت همین که می گویم. 

بارات یعنی اطالعات عراق می دهیم تا آن ها تو را تعیین تکلیف کنند. گفتم راه دوم شما؟ گفت تحویل به استخ
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گفتم من را برمی گردانند ایران. او گفت تو را به خاطر ورود غیر قانونی از مرز سال ها زندانی می کنند شانس بیاوری 
 .ترا نکشند

اجبار نگه داشتند. خدا شاهد است بله این شد که سازمانی که سر درش فدا و صداقت است من را به این صورت و به 
این را از ته دل می گویم در این مدتی که من در این فرقه بودم جز بی اعتمادی، سرکوب، تهمت و  دشنام و شرکت 
در نشست های اجباری مغزشویی  چیز دیگری ندیدم. بله هر سال هم که می شد از ما به زور تعهد ماندن می 

ی خواهم بروم ولی هر بار با نشست ها ی مستمر که شاید هفته ها طول می کشید گرفتند که همیشه من می گفتم م
 من را پشیمان می کردند. 

من را به وضعیتی می رساندند که تا جایی که فقط باید با قرص های اعصاب خودم را می خواباندم راهی هم نداشتم 
که ما را از بیرون ترسانده بودند. واقعاً به خود می برای رفتن چندین بار هم قصد فرار از عراق را داشتم ولی که نه 

گفتم که اگر بیرون بروم در این وضعیت جنگی عراق یا کشته می شوم یا به قول رهبری فرقه مجاهدین دولت ایران 
دماری از شما در میآاورد که اآلن تمام کسانی که رفتند پشیمان هستند. به خدا نصف تمام نشست هایش این بود 

 ن کس که بیرون رفت مرد یا خودکشی کرد بقیه هم درخواست برگشت دادند که ما قبول نمی کنیم.که ای

سال را درغار بوده این حرف ها را به گوشش فرو می کنند چه  ۱۵خوب  شما خودتان  را جای من بگذارید کسی که  
ای فرار است. اول چند هفته ای را فکرهایی می کند تا این که آمدیم به آلبانی که گفتم خوب شد بهترین فرصت بر

تحقیق می کنم بعد در یک روز مناسب فرار می کنم. واهلل اولش فکر می کردم که کشور اروپایی است و آزاد حداقل 
این اجازه را دارم که به بیرون بروم ولی از بدو ورود مسئولین تشکیالتی سازمان اعالم کردند که حق ندارید بدون 

 . اگر هم که می خواهید قبلش باید بگویید و یک مسئول هم باید با شما بیاید اجازه بیرون بروید

چند هفته ای گذشت که گفتم دوباره درخواست جدایی و خروج خودم را از سازمان مطرح کنم  و فرار نکنم که برای 
افراد دیگر دست بستگی ایجاد نکنند که به خاطر فرار ما ضوابط سخت برای آن ها بگذارند دیدم  خیلی ها که می 

شست می گذارند تا از لحاظ ذهنی فرد را خسته و فرسوده خواهند بروند یا بنگالی می شوند مدتی یا هفته ها برایش ن
کنند.  تا این که با فرد دیگری  که از قبل برنامه فرار را چیده بودیم در یک روز بارانی فرار کردیم و خودمان را به 

با ژنو کمیساریا معرفی کردیم که گفتند شما را به یک هتلی می بریم ولی مشکالت مالی شما طبق توافقی که فرقه 
 یورو باید به شما بدهند.  ۳۳۰کرده ماهیانه در آن زمان اگر اشتباه نکنم به یورو 
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ما با تماس با فرقه مجاهدین درخواست حقوقمان را کردیم که تنها حرفی که شنیدیم این بود که شما مزدور هستید 
ا پول بدهید، تا یک ماه پولی به ما داده باید حقتان را از سفارت ایران بگیرید. گفتیم کمیساریا گفته شما باید به م

نشد یک ماهی را در هتلی که بودیم با همان صبحانه ای که فقط می دادند خودمان را سر می کردیم تا این که بعد 
ماهی گذشت که به ما مارک مزدوری  ۳از یک ماه فشار فرقه ناچار شد که پول ما رابدهد ولی با هزار برگه و امضا 

د شما را در اطراف سفارت دیده اند گفتیم کل تیرانا به اندازه یک کف دست است یعنی ما از آنجا ردشدیم زدند که گفتن
 ما را در سفارت دیدند گفتند دیگر به شما هیچ مالی تعلق نمی گیرد. من با یک بیت شعر جوابشان را دادم.

 نمی گردم. من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خواری ذلت پی شبنم

سال هم تحمل کردم ولی دریغ از این که بخواهند بگویند  ۳سال عمر مرا گرفت  ۱۷فرقه ای که تا اآلن نزدیک به 
سال را در تنهایی گذراندم از طریق پدر عزیزم  ۳ما این همه سال او را به بردگی گرفتیم بگذار یک کمکی کنیم 

که حتی به یک بازنشسته دولت هم یک کمکی می شود به من  کمک هایی به من می شد تا در این دنیای نامردی
مرتبه کمک شد ولی کمکی که باید در قبال آن مزدوری آن ها را می کردم ولی اشتباه من این  ۴جز اگراشتباه نکنم 

قه بود که سه سال را تحمل کردم واعالم جدایی نکردم که پشیمان هستم ولی اآلن با افتخار اعالم می کنم من از فر
و تشکیالت کذایی فرقه اعالم جدایی می کنم و  تالش خواهم کرد آنچه در این سالیان در زندان های فرقه رجوی 

 .بر من و دیگران گذشته است، جهت تجربه دیگران بیان کنم
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 جایی برو که بتوانی آزادانه با مادرت صحبت کنی

 

 1397بهمن  16 -انجمن نجات آذربایجان شرقی 

 پیام مادر زجر کشیده ی مرتضی اکبری نسب به پسر دلبندش

سالم مرتضی ، با من یک بار دیگر صحبت کن، نمی خواهم بگویم حتماً به ایران بیا، ولی برو به یک کشور دیگر، "
 )ترجمه صحبت های مادر مرتضی( "تا با من بتوانی آزادانه صحبت کنی.

یده ی اسیران سازمان مجاهدین خلق داشتیم، این بار به دیدار خانم در ادامه ی دیدارهایی که با مادران رنج د
خدیجه خدائی مادر مرتضی و مادر بزرگ مرحوم یاسر اکبری نسب رفتیم. مادر مهربان و مأخوذ به حیایی که در 

ک ابتدا سعی می کند با لبخند سال های غم و رنجش را پنهان کند اما با یادآواری خاطرات عزیزان دلبندش اش
 .مجالی برای لبخند باقی نمی گذارد

در این دیدار مادربزرگ، از نوه خود یاسر که درمناسبات سازمان )فرقه رجوی( به گفته شاهدان سوزانده شده است 
صحبت می کرد. یاسر را نفرات خود سازمان آتش زدند، به جرم این که دیگر نمی خواست در آن مناسبات جهنمی 

 .عمر بگذراند
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دیگر یاسر زمانی که به آلبانی رسید، موفق شد از فرقه رجوی جدا شود .او در حال حاضر در یک کشور دیگر برادر 
  با خواهرش زندگی می کند.

ی گوید که در عملیات حماقت بار فروغ جاویدان کشته شد. م عروسش –مادر مرتضی همچنین از خدیجه نیکنام 
عروسم سیاسی نبود. به خاطر پسرم "ک از چشمانش جاری می شود: وقتی از فراق دیدار و از عروسش می گوید اش

مرتضی که همسرش بود، با او رفت. عروسم چیزی از سیاست نمی دانست، خیلی معصوم بود. او به چه گناهی در 
 "فروغ جاویدان رجوی کشته شد! این خون به گردن کیست؟

 

ی های گریه سر ها و …یم، اشک مجالش نمی دهد وقتی از یاسر نوه سوزانده شده اش در فرقه رجوی می پرس
 !می دهد. ما هم به او می پیوندیم. مگر یک مادر چقدر توان دارد؟

یاسر نوه ام مغز بادام است و ما را نیز به اشک در   خانم خدائی اشک می ریزد و می گوید اگر مرتضی بادام باشد،
  می آورد.

یاسر در آن دیدار از ما خواست او را با خودمان بیاوریم، "می گوید:  در مورد دیدارش با مرتضی در قرارگاه اشرف
 "…یاسر برای این که نجاتش دهیم از خاطرم نمی رود  درخواست لحظه هرگز …ولی جلو درب اجازه داده نشد 
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 شادمانی رجوی ها از ادامه حضور امریکایی ها در عراق

 

 1397بهمن  17 -انجمن نجات گیالن  -پوراحمد 

رجوی های شیاد وطن فروش از ادامه حضور قوای متجاوز امریکایی در عراق ابراز خشنودی کردند و به نقل از 
در پایگاهی در عراق که با هزینه هنگفت ساخته و پرداخته ایم خواهیم ماند "دونالد ترامپ در بوق و کرنا دمیدند که: 
 "تا بر ایران نظارت کامل داشته باشیم.

دونالد ترامپ ایران را یک مشکل واقعی در منطقه قلمداد می کند و می خواهد قلدرمآبانه بر آن نظارت در شرایطی 
داشته باشد که همزمان از اشتباه فاحش نهادهای اطالعاتی امریکا مبنی بر حمله نظامی گسترده به دولت وقت 

لتی را در ابتدا تحریم و النهایه قتل و کشتار عراق )صدام( منتقدانه یاد می کند ولیکن از آن خطای جنایتکارانه که م
 .کرد، عبرت نمی گیرد

مطلقا قصد حمله نظامی به ایران را نداریم بلکه صرفاً "رییس جمهورامریکا در مصاحبه با سی بی اس امریکا افزود: 
 "می خواهیم مراقب ایران در منطقه خاصه مانع از نفوذ آن درعراق باشیم.

ریکا ناتوان از اجرایی شدنش هست، فرقه رجوی را به شدت ناراحت کرده است طوری که در جمله فوق الذکر که ام
انعکاس مصاحبه ترامپ به سانسور آن پرداخته و خواسته که صرفاً ایران هراسی را دامن زده باشد که در مصاحبه 

 .ترامپ بدان اشاره شده بود
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از خاورمیانه از جمله در عراق حاصل می شود کما این که تحقیقا ثبات منطقه خاورمیانه در خروج قوای امریکایی 
رؤسای عراق از جمله برهم صالح رئیس جمهور عراق در واکنش به زیاده طلبی ترامپ مبنی بر ماندگار شدن به 

سرباز امریکایی در عراق را مایه ی تعجب دیده و آن را غیرمعقول و غیرمنطقی خوانده و با صراحت  5500استعداد 

 .کرده که هرگز با همسایه ی خود ایران مشکلی نداشته و درگیر نخواهد شد اعالم

همگان واقفیم که از دیر باز تنها و تنها امریکا بوده که در ثبات منطقه خاورمیانه اعم از سوریه و عراق و افغانستان 
فرهنگی و اجتماعی  یجاد کرد و موجبات مرگ و میر و نیستی انبان سرمایه های انسانی و مادی وا اختالل…و

 . ممالک یاد شده را فراهم کرد که هنوز رویکرد مخرب آن ادامه دارد

از جمله جنایات امریکا که رجوی ها از آن بسیار خوشنود شدند، خلق داعش در عراق و سوریه بود که خسارات 
ایران، کارنامه داعش بسته و  جبران ناپذیری برای خلق های منطقه به وجود آورد که البته با حضور و نفوذ مقتدرانه

 .مختومه اعالم شد

در صورت ماندگاری قلدرمآبانه قوای آمریکایی در عراق، به قطع و یقین با اعتراض مردمان شریف و دولت مردمی 
عراق مواجه خواهد بود و ترامپ مجبورخواهد بود کما فی السابق شبانه و غافلگیرانه به عراق پرواز داشته باشد تا 

  .عرض سربازان عراقی قرار نگیردمورد ت
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 زنده است. "برادر بزرگ"مسعود رجوی چه مرده، چه زنده،

 

 1397بهمن  24 -انجمن نجات فارس  -مزدا پارسی 

در حالی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیکتاتوری کمونیسم هم فروپاشید، اما غول دیکتاتوری در برخی 
نوشته « 1984»زنده است. شاید عجیب به نظر برسد که دنیای نمادینی که در کتاب ساختارهای اجتماعی هنوز 

جرج اورول از آینده جهان تحت سیطره کمونیسم به تصویر کشیده شد، هنوز در برخی نقاط جهان عمالً اجرا می 
« اقیانوسیه»خیالی شود. اگر یک عضو یا عضو سابق سازمان مجاهدین خلق باشید، احتماالً شباهت بسیار زیاد کشور 

  با جهان واقعی درون پایگاه های مجاهدین خلق شما را بهت زده خواهد کرد. 1984در 

مهدی خوشحال عضو سابق مجاهدین خلق که این تجربه را از سر گذرانده است، درباره آن چنین نوشته است: 
بخوانم در ترکیه بودم. در طول شش ماه را  جرج اورول 1984کتاب زمانی که دوستی پیشنهاد کرد  1992در سال »

کتاب را سه بار خواندم. چرا که به فضای درون فرقه رجوی که من با پوست و استخوانم تجربه کرده بودم بسیار 
 «شبیه بود.
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جرج اورول با خلق دنیای تمامیت خواهی اقیانوسیه، اصطالحات و واژگانی را نیز به فرهنگ لغات انگلیسی افزود 
هنگ آکسفورد به واژگان اورولی معروف هستند و ویژگی های یک دولت تمامیت خواه را در دیستوپیای که در فر

  )ویران شهر( اورول بیان می کنند.

ماهیت ویران شهری به نام اقیانوسیه بسیار دقیق و مو به مو بر ذات مجاهدین خلق تطابق می کند. اکنون در سال 
شبه اقیانوسیه زندگی می کنند. بدین معنا که ساختار حاکم بر اقیانوسیه  ، اعضای مجاهدین خلق در جهانی2019

انسان ها می گیرد و آن ها را تابع جمع و رهبر  زتنها یک دولت نیست بلکه نوعی سبک زندگی است که فردیت را ا
  می کند.

وجود خارجی دارد یا در اقیانوسیه رهبری که فقط از طریق صفحه های نمایشگر دیده می شود و کسی نمی داند 
در تشکیالت مجاهدین خلق است. به نظر می رسد « برادر مسعود»خوانده می شود که معادل « برادر بزرگ»ندارد، 

که استفاده از واژه برادر یا خواهر برای محو کردن مفهوم خانواده در ذهن اعضای جامعه، تکنیک موفقی است. 
ادیده می گیرند و در حکومت آن ها، پدر و مادر و خانواده تابوهایی هستند برادر بزرگ و برادر مسعود هویت اعضا را ن

که هرگز نباید شکسته شوند؛ جنس مخالف و رابطه با او که نهایت قانون شکنی است و اعضا باید در برابر جنس 
 .مخالف قیام کنند

کشد، تمامیت خواهان می  ، به تصویر می«1984»و « مزرعه حیوانات»جرج اورول در رمان های در جهانی که 

توانند کمونیست ها، فاشیست ها، گروهای تروریستی و افراطی چون داعش و مجاهدین خلق باشند. سران 
میالدی کار خود را با گرایش چپ آغاز کرد اما  1970مجاهدین خلق نیز همچون بسیاری از سران کمونیسم در دهه 

که با اهرم های دروغ، فریب، تنفر، خشونت و دورویی تشکیالت پس از مدتی تبدیل به فرقه ای تمامیت خواه شد 
  خود را به پیش راند.

است. بنابر  ”Double think“ واژه به معنای تفکر دوسویه واژه 1984یکی از اصطالحات ابداعی جرج اورول در 

که به طور همزمان  ، تفکر دوسویه به معنای داشتن همزمان دو باور کامالً متضاد است به نحویآکسفورد فرهنگ
جنگ، صلح »، حزب حاکم سه شعار دارد: 1984و مطلق به هر دو عقیده باور داشته باشند. برای مثال در کتاب 

این سه شعار روشن ترین نمونه های تفکر دوسویه در یک « است. آزادی، بردگی است. جهالت، قدرت است.
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ر دیگری در عرصه های بسیار جزئی تر زندگی مردم برای جامعه دیکتاتوری هستند که البته در کتاب مصادیق بسیا
 .مفهوم تفکر دوسویه وجود دارد

« آزادی»در تشکیالت مجاهدین خلق نیز می توان مصادیق بسیاری برای این مفهوم یافت. روشن ترین آن واژه 
تند. آن ها آزاد نیستند است. مجاهدین خلق خود را مبارزان آزادی می نامند در حالی که خود به هیچ وجه آزاد نیس

که به دنیای بیرون از تشکیالت، به رسانه های آزاد، به دوست و خانواده دسترسی داشته باشند و حتی آزادی فکری 
ندارند و باید برای همه افکاری که به ذهنشان خطور می کند به مقامات تشکیالت گزارش دهند و بدین ترتیب 

  بردگی است. آزادی مورد نظر مجاهدین خلق تماماً

خوانده می شوند اما با وجود این دائماً زیر « گوهران بی بدیل»همچنین اعضای مجاهدین خلق، در درون سازمان 
ضرب سوءاستفاده های کالمی، ذهنی و جسمی هستند و هر روزه متحمل جلسات دشوار مغزشویی و اعتراف گیری 

وه، همین افراد به محض ترک تشکیالت مجاهدین خلق همراه با فشار جمعی و توهین و تهمت می شوند. به عال
  .نامیده می شوند« مزدور وزارت اطالعات»لقبی کامالً متضاد می یابند و 

، به وضوح نشان داده می شود که مردم، بر اثر فشار جمعی و تمایل به تطابق با جمع یا کسب مراتب 1984در رمان 

اگر کسی این تناقض ها را در ساختار  1984باالتر در تشکیالت به مرور تفکر دو سویه را می آموزند. در طول قصه 

مورد خشم و تنبیه حزب قرار می گیرد و به تبع آن  بالفاصله -که متذکر شود آن به رسد چه –حزب تشخیص دهد 
 از سوی جمع طرد می شود. و این دقیقاً همان چیزی ست که در مجاهدین خلق هر روز رخ می دهد. 

در خاطراتی که امیر یغمایی فرزند اسماعیل وفا یغمایی به تازگی در مصاحبه ای تلویزیونی بیان کرد، به روشنی می 
درک کرد. امیر که پس از مشاهده تناقضات تشکیالت تقاضای خروج از کمپ اشرف و عراق می  توان این فرایند را

 دهد، با دوره طوالنی از شکنجه روحی و فشار جمعی مواجه می شود که مادرش هم در آن شرکت دارد. 

 حکومت جهل به جای حکومت عقل نشسته است. انزوا و شستشوی مغزی اعضای اجتماع به 1984در جهان 

جهالت افراد می انجامد. در اقیانوسیه، تکنولوژی به شکل صفحه های نمایشگر همواره بر همه جوانب زندگی 
 افراد تسلط دارد و برادر بزرگ از طریق آن مراقب اعمال انسان هاست.
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شبکه های اجتماعی واقعیت را و بات های در تشکیالت مجاهدین خلق، شبکه های تلویزیونی، وب سایت ها  
 تحریف می کنند و حقایق را آمیخته به دروغ و اطالعات غلط می کنند و به خورد اعضا می دهند. 

در تشکیالت مجاهدین خلق، مسعود رجوی چه مرده باشد و چه زنده باشد، نماد برادر بزرگ است و زنده است. 
 .ند به واسطه آن بر ذهن قربانیان خود حکم برانندبرادر مسعود مفهومی است که سران سازمان تالش دار
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 جشن چهل سالگی انقالب اسالمی ایران و عزاداری مریم قجر

 

 1397بهمن  24 -انجمن نجات مازندران 

از سر فصل چهل سالگی حکومت ایران عبور نمودیم. سرفصلی که افشاگر ماهیت ضد انقالبیونی بود که برای این 
روز در کله پوک شان نقشه های زیادی کشیده بودند و فکر می کردند که می توانند به خواسته های خود برسند. از 

بهمن امسال شاهد بودیم که باز هم مردم  22روز  همان ابتدا مشخص بود که این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد. در

ایران به صحنه آمده تا از انقالبشان حمایت کنند و مشت محکمی به دهان یاوه گویان غربی و تروریست های ضد 
انقالب بزنند. بعد از روی کار آمدن ترامپ و دار و دسته جنگ طلب او هر روز کارشان این شده که برای مردم و 

 دشنه خود را تیز تر کنند.  حکومت ایران

بهمن مردم سراسر کشور  22در این مسیر هم تروریست هایی همچون رجوی آب به آسیاب آنان می ریزند. در روز 

برای نشان دادن اتحاد و همبستگی و حمایت از انقالبشان به صحنه آمدند تا به ترامپ و جان بولتون بگویند که 
ی تروریست می باشد بهتر است زیاد به فکر زمان دادن برای سرنگونی نباشید تحلیل های آبکی شما هم مانند رجو

 . و به فکر خودتان باشید چون در ایران کسی شما و اندیشه های کثیف تان را قبول ندارد
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بهمن فکر  22در میان کاسه لیسان غرب یعنی رجوی ها که همیشه آماده برای خوش رقصی هستند برای سرفصل 

انگار کار تمام است و جانیان از خدا بی خبر به ایران وارد خواهند شد ولی دیدیم که این سر فصل با می کردند که 
تمام عجز و البه جنایت کاران با شرکت مردم قهرمان ایران به پایان رسید تا پیامی باشد که ایران لقمه آسانی نیست 

 . که آن را بخورید

قبل عنوان می کرد حکومت ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید  جان بولتون جنایت کار هم مانند رجوی سال
فکر نمی کند ”بهمن حرف خود را عوض نموده و عنوان می کند  22اکنون بعد از شرکت گسترده مردم در راهپیمایی 

 یا نوکر وی یعنی رجوی چند ماه قبل به این نکته رسیده بود که” تو سالگردهای چندانی برای جشن داشته باشی
خبری از سرنگونی نیست حرف خود را عوض نموده و عنوان داشت که دوران سرنگونی تازه شروع شده است. باید 

 از این دو طراح برای دادن زمان به سرنگونی سؤال نمود که آیا این قدر جرأت ندارید از خودتان انتقاد کنید؟

آن ها شیوه یکسان و ثابتی دارند از جمله می  در مورد عکس العمل دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی هم باید گفت که
توان به حرف هایشان اشاره نمود که همه ساله آن را نشخوار می کنند. کسادی مراسم، شرکت نکردن مردم، مجبور 
بودن مردم، دادن وعده ساندیس و حرف های مسخره ای از این مدل. در ضمن به فیلم هایی بسنده می کنند که 

ه می شود که کسی نیست و یا هنوز مراسم شروع نشده است در یکی از این خیمه شب بازی ها از محله هایی گرفت
به عدم شرکت مردم در راه پیمایی شهر ساری اشاره دارد. فیلمی در سایت فرقه رجوی دیدم که بسیار مسخره بود 

ت مراسم برای آغاز راه فیلم از صحنه ای گرفته شده که هنوز برنامه شروع نشده و مردم در حال حرکت به سم
پیمایی بودند و دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی نمود از این فیلم استفاده نموده تا نشان دهد که خبری از حضور 
مردم نیست ولی نیم ساعت بعد شاهد بودیم که مردم چگونه در مراسم شرکت گسترده ای دارند ولی دیگر دستگاه 

کند چون از این ترس دارد که اگر اشاره کوچکی به شرکت مردم در مراسم  تبلیغاتی رجوی اشاره ای به آن نمی
 . پیروزی انقالب بکند تمام تشکیالتش مسأله دار خواهند شد

از طرف دیگر دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی سعی می کند که وجود پیشرفت ایران در زمینه ساخت موشک را بسیار 
می دهد که شعار ساختن موشک برای قدرت طلبی پوشالی از جانب کم اهمیت نشان دهد و عکس هایی را نشان 

ایران است اگر سران فرقه تروریستی رجوی این گونه اعتقاد دارند و حاضر نیستند واقعیت ها را قبول کنند پس چرا 
را مورد  اربابتان آمریکا و اسرائیل این گونه خودشان را خراب کردند و هر روز سعی دارند با دادن قطعنامه ایران

تحریم بیشتر قرار دهند. آیا آنان متوجه پیشرفت ایران در زمینه ساختن موشک نیستند؟ آیا فقط رجوی تروریست 
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می داند که این موشک ها پوشالی است؟ اما باید به رجوی و بقیه دوستان او گفت همان بهتر که این گونه فکر کنید 
 . ارندچون مردم ایران نیازی به فریبکاری های تان ند

 

بهمن امسال با راهپیمایی نیروهای فرقه رجوی در فرانسه  22تفاوتی که راهپیمایی پیروزی انقالب اسالمی در 

داشت این بود که مردم ایران با اختیار خود در میان برف و باران از انقالب شان حمایت می کنند ولی در فرانسه 
خارجی از کشورهای مختلف سعی نمودند آمار نفرات حاضر را  سران فرقه رجوی با دادن پول و آوردن پناهجویان

باال ببرند تا شاید خودی نشان دهند به طور مثال می توان به دروغی که همیشه آن را تکرار می کند اشاره نمود 
ر همیشه مریم قجر در مراسم ویلپنت حضور گسترده نیروهای هوادار سازمان در خارج از کشور و یا جا دادن صد هزا

نفر در یک سالن هفت هزار نفره نشخوار می کند، البته این از شاهکارهای مریم قجر می باشد که هر ساله آن را 
تکرار می کند. چه خوب شد راه پیمایی و عرض اندام نیروهای مخالف قبل از حضور مردم ایران برگزار شد چون 

سومش که حتی حاضر نشد در مراسم پاریس شرکت اکنون با مقایسه این دو می توان گفت که رجوی ضد بشر و زن 
کند چقدر افتضاح بوده است و حال مریم قجر دریافته که دل خوش کردن به سخنان جان بولتون جنایت کار زیاد 
خوب نیست چون شوهرش هزاران بار زمان برای سرنگونی داده است در ضمن سطح سران فرقه تروریستی رجوی 

وغ گفتن و فریبکاری سازمان را سر پا نگه داشت و در این مسیر همه گونه دروغ بافی این قدر است که باید با در
 . جایز است

 یشبان یهاد
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 خودت می دانی در چه دامی گیر کرده ای؟

 

 1397بهمن  25 -انجمن نجات اراک 

 از اعضای کمیسیون خارجه شورای فرقه رجوی فرزین هاشمیبه برادرش بهمن هاشمی نامه آقای 

 ! سالمبا 

خدمت برادر عزیزم فرزین، امیدوارم که حال شما خوب باشد. قبالً تماسی با من می گرفتی، مدتی است که تماس 
شما قطع شده و خبری از شما ندارم. با خودم گفتم نامه ای برای شما ارسال کنم شاید ارتباط ما مجدداً وصل شود. 

ید، دلتنگی من بی خود نیست. دلم می خواهد هر چه زودتر من نگران شما هستم، هر چه باشد شما برادر من هست
 .شما را ببینم. این را فقط من نمی گویم تمام خانواده می گویند و دلشان برای شما تنگ شده است

به چه دلیل مسیر خوبی که داشتی را تغییر دادی و خودت را نابود کردی! برای چه هدفی زن و بچه هایت را ترک 
 !آواره کردی؟ آیا تا به حال به هدفی که دنبال می کردی رسیده ای؟ کردی و آن ها را
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این چه جور زندگی و آزادی ست که شما داری!؟ که به شما اجازه نمی دهند دو خط نامه برای خانواده ات بنویسی 
 . استو یا تماسی با خانواده ات بگیری که از احوال شما با خبر شویم. در کجای دنیا این قانون حاکم 

واقعاً خودت می دانی در چه دامی گیر کرده ای؟ چرا فکری به حال خودت نمی کنی؟ تا چه زمانی می خواهی برده 
 ! دیگران باشی؟ خودت را نجات بده الاقل ما بقی عمرت را آزاد زندگی کن و بدون آقا باال سر

آن ها برگردی. بیشتر از این خودت را  خانواده چشم انتظار شماست. دلشان می خواهد هر چه زودتر به آغوش گرم
نابود نکن تصمیم درستی برای آینده ات بگیر و خودت را از دامی که در آن گیر کرده ای نجات بده. ما همچنان 
منتظر شما هستیم. دل مادرمان برای شما تنگ شده دعا می کند که هر چه زودتر به آغوشش برگردی. به امید 

  . را از نزدیک ببینم روزی نه چندان دور که شما

 یهاشم بهمن –برادرت 
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 کنفرانس ضد ایرانی در لهستان و خوش رقصی مریم رجوی

 

  1397بهمن  27 –انجمن نجات تهران 

المللی برای امنیت و صلح در خاورمیانه که به گفته ی مقامات رسمی آمریکا هدف اصلی آن هماهنگ کنفرانس بین 
است، در روز « های بی ثبات کننده ی ایران در منطقهدخالت »و همراه کردن سیاست کشورهای گوناگون در برابر 

 ورشو، پایتخت لهستان، برگزار شد.  بهمن در 25فوریه/ 14بهمن و پنجشنبه  ٢٤فوریه/ ١٣چهارشنبه 

این کنفرانس در بستر اختالف نظر میان اتحادیه ی اروپا و آمریکا در باره ی چگونگی رابطه با ایران برگزار گردید. 
رئیس دیپلماسی اتحادیه ی اروپا، خانم فدریکا موگرینی، و وزاری امور خارجه ی فرانسه و آلمان از شرکت در این 

 روسیه هم از پیش عدم شرکت خود در این کنفرانس را اعالم نموده بود.  .اری کردندکنفرانس خودد

آمریکا گزارش داد که دولت ترامپ در کنفرانس ورشو تنها ماند. این شبکه عدم  "ان بی سی"شبکه تلویزیونی 
ی دیپلماسی دولت را شکستی برا "کنفرانس ورشو"استقبال بسیاری از متحدان اروپایی ایاالت متحده آمریکا از 

 .ترامپ توصیف کرد

بسیاری از متحدان ایاالت "سه دیپلمات ارشد عضو ناتو به شرط افشا نشدن نامشان به این رسانه آمریکایی گفتند: 
متحده آمریکا از حضور در نشست ورشو خودداری کردند و این پیام را به دولت ترامپ رساندند که حاضر نیستند در 

 "ریزی شده باشد.ه هدف آن به طور مشخص علیه یک کشور خاص )ایران( برنامه نشستی حضور یابند ک
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کسری ناجی مخبر بی بی سی از ورشو 
امروز علی رغم سخنان " گزارش داد:

تند علیه ایران، هیچ توافقی بر سر هیچ 
موضوعی صورت نگرفت و هیچ لیستی 

  "هم از شرکت کنندگان اعالم نشد.

فوریه  14 و واشنگتن پست به تاریخ

پمپئو از ورشو دست "نوشت:  2019

، در آن شرکت نداشتند. های عربیبه غیر از بنیامین نتانیاهو رهبر هیچ کشوری، حتی کشور "خالی باز می گردد.
کنفرانس هم بسیار عجیب و مضحک بود، چون به جز مایک پنس )معاون رئیس جمهور آمریکا(،  عکس جمعی

وجود نداشت، و همه  ارجه آمریکا(، و نتانیاهو )رئیس دولت اسرائیل( هیچ چهره شاخصیمایک پامپئو )وزیر امور خ
 ناشناخته بودند. 

های اروپای غربی نیز فقط جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا برای شرکت در جلسه مربوط به یمن از کشور
 حضور داشت که بعد از آن کنفرانس را ترک کرد. 

با ایران  warبرای جنگ "های عرب منافع مشترک روز اول هم نتانیاهو در توییتی نوشت که اسرائیل و کشور
تغییر دهد. حتی هاآرتس، روزنامه نسبتاً لیبرال  combatرا به مقابله  warکه یک ساعت بعد مجبور شد  "دارند،

با اسرائیل علیه ایران  "پیمان ناتوی عربی"اسرائیل کنفرانس را شکست خورده ارزیابی نمود، و نوشت که رؤیای 
فقط همان رؤیا باقی خواهد ماند. مایک پنس هم اروپا را تهدید کرد که اگر از برجام خارج نشود، آمریکا چنین و 

 خواهد کرد. شکست کنفرانس آن قدر مفتضحانه بود که حتی یک بیانیه پایانی نیز صادر نکرد.چنان 

 حمایت لهستان کنفرانس از ما"اما فرقه تروریستی مجاهدین خلق که با استفاده از ماشین های ترول، هشتگ 
بودند که  هایی االً لهستانیدر فضای مجازی تکرار کرد، در آنجا تظاهرات داشت، که احتم بار هزاران را "کنیممی

پول دریافت کرده بودند. گویا چند نفر از سلطنت طلبان هم حضور داشتند. رودی جولیانی، البی گر فرقه رجوی و 
و مشاور دونالد ترامپ هم در تظاهرات حضور پیدا کرد تا خرج مسافرت خود به آنجا را درآورده باشد،  وکیل شخصی

 رژیم جمهوری اسالمی، البته از طریق حمایت از مریم رجوی، سرنگون شود.  و مثل همیشه گفت که باید
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هزار توئیت در حمایت از کنفرانس لهستان  14"شبکه بی بی سی گزارش داد که متخصصان اعالم نموده اند که 

ختگی . مجاهدین خلق در این رابطه به شدت فعال بودند تا از حساب های سا"اکانت ارسال شده است 8تنها از 

 میزان باالی حمایت مردم از این کنفرانس را نشان دهند.  

سازمان مجاهدین خلق در ورشو "خبرنگار بخش خاورمیانه نشریه اکونومیست انگلستان کرک کارلستروم نوشت: 
پایتخت لهستان دست به راهپیمایی ضد ایرانی زد. مثل همیشه یک سوم جمعیت، غیر ایرانی هایی بودند که با 

س از اسلواکی به ورشو آورده شده بودند و نمی دانستند بر روی پالکاردهایی که در دستشان است چه نوشته اتوبو
 . "شده است

کنفرانس ورشو همانطور که از قبل پیش بینی می شد با شکست کامل مواجه شد و بار دیگر فرقه رجوی در جایی 
ز خوش رقصی های بسیار در این خصوص برای امپریالیسم، دست به قمار زد که معلوم بود بازنده خواهد بود و بعد ا

 همچون گذشته نهایتاً رو سیاهی به ذغال ماند.   

 عاطفه نادعلیان
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 ورشو، تراژدی شکست خورده امپریالیسم

 

 1397بهمن  28 -انجمن نجات گلستان 

به علت گرانی، ادعاهای کذب حامی سوءاستفاده از وضعیت معیشتی مردم، بزرگنمایی اجتماعات کوچک مردم 
تروریست بودن کشورمان، ادعای ساخت موشک هایی با قابلیت حمل کالهک هسته ای در کشورمان و ادعاهای 
مضحک دیگری که امپریالیسم برنامه ریزی نموده بود تا بتواند از این گونه ابزار استفاده نماید تا کشورمان را منزوی 

م کودک کش آل سعود و اشغالگر قدس او را همراهی می نمایند و بدتر از آن ها دشمن جلوه دهد. در این راه رژی
همیشگی کشورمان، سازمان ضد مردمی مجاهدین است که خیانتش به مملکت بی مثال می باشد و در راه تحقق 

 ن را کامل نماید.آرزوهای پوشالی امریکای جهانخوار تمام تالش خود را به کار بسته است تا خیانت خود به کشورما

تراژدی ورشو که یکی دیگر از برنامه ریزی های مهندسی شده امپریالیسم می باشد و از چند ماه قبل نیز توسط 
فرقه شیاد رجویسم در حال تبلیغات بود، در حالی پایان یافت که کشورهای بزرگی همچون فرانسه و آلمان و انگلیس 

نشان ندادند و حتی موگرینی نیز دعوت پمپئو را برای شرکت در این و روسیه و چین تمایلی برای شرکت در آن 
جلسه رد نمود. بسیاری از دموکرات های امریکایی نیز این سیرک پمپئو را هنوز آغاز نشده شکست خورده عنوان 
 نمودند که خود مؤید سیاست های غلط دولت ترامپ می باشد که با توجه به بیانیه سازمان امنیت ملی خودشان
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یعنی سیا در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اقدام به چنین نشستی نمود که هیچ یک از قدرت های 
 . چهارگانه جهان آن را نپسندیدند

 

اما سازمان ضد مردمی مجاهدین که در تمام برنامه هایی که علیه ملت ایران باشد حضور گسترده و فعالی دارند، با 
مزدوران و کارتن خواب های لهستانی اقدام به تجمع در برابر محل این نشست نمودند که صد جمع آوری برخی 

البته هیچ ارگان بین المللی از آن ها حمایت نکرد و تنها برخی سناتورهای مستعمل و از کار کنار گذاشته شده که به 
رخی از آن ها مانند رودی جولیانی دالرهای کثیف سران فرقه رجویسم دل خوش کرده اند در آن حضور داشتند و ب

و جان بولتن علیه کشورمان موضع گیری هایی داشتند که باز هم این گونه حرف ها نیز در بین کشورهای معتبر 
جهانی و مسئوالن آن خریداری ندارد و تنها روسیاهی این گونه حرکت ها به سازمان ضد مردمی مجاهدین ماند و 

 . بس

شوم که ملت ایران هیچ گونه خیانت و تجاوزی را هیچ گاه از یاد نبرده و نخواهند برد و سران در پایان باید یاد آور 
فرقه تروریستی رجوی نیز که دستشان به خون هزاران هموطنمان آغشته می باشد باید به خوبی فهمیده باشند که 

ای برای آن ها خرد نخواهند نمود. از این کاسه لیسی ها برای آن ها آبی گرم نمی شود و مردم عزیز کشورمان تره 
بهمن امسال کامالً مشهود بود و قدرت های جهانی حرفی برای گفتن نداشته و نخواهند داشت  22این گفته من در 

و این ملت ایران هستند که برای خود تصمیم گیری می نمایند، نه فرقه هایی خیانتکار مانند رجویسم و یا اربابان 
 . متجاوزشان
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 ت نشانده رجوی بر تساوی زن و مرد تأکید دارد.شورای دس

 

 1397بهمن  29 -انجمن نجات آذربایجان شرقی 

همه ی کلمات در فرقه رجوی مورد تجاوز قرار گرفته است، کلمات و واژه ها نیز همانند انسان ها، از شر مسعود 
، "ملی"، "شورا"اگر دقت کنید، هر سه کلمه قلب شده است،  "شورای ملی مقاومت"رجوی در امان نمانده اند. در 

 اًالً ملی نیست و در انحصار خودش و گاهی او که فردی و دیکتاتوری است، ملی که اصشورا …، "مقاومت"
 .کادرهای مغزشویی شده رجوی است و مقاومت هم که عمالً وطن فروشی از آب درآمده است

حاال این شورای دست نشانده، وقتی بر برابری حقوق زن و مرد و تساوی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 
 ! ر و باقالی بار کنو اقتصادی آن ها تأکید می کند، دیگر خر بیا

اگر خودم از نزدیک در سازمان نبودم و مناسبات آن را ندیده بودم، باور می کردم که حتماً این شورا و این سازمان 
زن و مرد را یکی می پندارد. مسعود رجوی اگر تمامیت خواه نبود در فردای انقالب ضد سلطنتی موقعیتی به دست 

رجوی اعتقادی به  .د و به مشارکت و شورایی اداره کردن کشور کمک می کردمی آورد و با مردم همکاری می کر

را می خواهم! کسانی که مدتی هر  "همه چیز"همفکری و مشارکت ندارد! خودش هم علناً اعالم می کند که من 
 . چند کوتاه در فرقه رجوی عمرشان تباه شده، این کلمه را بارها از رجوی شنیده اند
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 همه و همه …همسر و فرزند، مادر و پدر، برادر و خواهر، عشق و عاطفه، دوست و همرزم و در فرهنگ رجوی، 
محسوب می شوند، رهبر مجاهدین در این زمینه اصالً رودربایستی با کسی ندارد و آشکارا به مریدان  "مال رهبری"

)منظور از آن دو گرم غشای جدا کننده دو نیمکره مغز است که چیزی شبیه  "دو گرم"خود می گوید که حتی آن 
 . ا هم می خواهمپوسته نازک روی سفیده تخم مرغ است و وزن آن دو گرم است(، ر

 

زنان در فرقه رجوی، کم ارزش ترین کاال محسوب می شوند، علی رغم این که در ظاهر هژمونی را در دست دارند، 
اما در عمل، فقط تصمیم گیری های دیکته شده در دستان آن هاست. شورای رهبری هم، اسمی کذایی و فرمالیته 

 . ات و فریفتن اذهان بیرون استفاده می شوداست که از آن فقط برای فریب زنان داخل مناسب

مردان و زنانی که در فرقه رجوی زندانی محسوب می شوند و در اسارت حصارهای مرئی و نامرئی فرقه می باشند، 
به خوبی می دانند که چقدر این شعارها، پوچ و بی معنی است. اعضا که اختیار کوچک ترین کارهای خود را ندارند 

ر کار کوچکی باید با مسئول خود چک کنند، به خوبی واقف هستند که یک عضو در فرقه رجوی، و برای انجام ه
 . باید تا ابد مثل یک ربات، فقط فرامین را اجرا کند
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احساس ها و عواطف فردی، در فرقه رجوی مرده است! برای همین است که تعداد محدود شورایی هایی که افکار 
هدین جدا و تن به خواسته های کثیف رجوی ندادند. سال های سال است که مجاهدین ملی گرایانه داشتند، از مجا

به جز خود کسی را به شورا راه نداده اند و الحق که دیگران هم چنین میلی نشان ندادند. سابقه رجوی هم به قدری 
ست. اگر کسی، ننگین و خفت آور است که هیچ گروه یا شخصیت مستقل سیاسی حاضر به همکاری با ایشان نی

ذره ای اعتقاد به اصول دمکراتیک را در گروه رجوی یا شورای کذایی اش می دید، شک نکنید که امروز با وضع 
 . بهتری مواجه بودند

 "در صحنه سیاسی به جز ما کسی نیست و همه در بورژوازی و مظاهر زندگی غرب ذوب شدند."رجوی بارها گفته: 
ز خودش کسی را در جهان نمی بیند. اگر ذره ای انقالبی گری هم در وجودش بود واقعیت این است که رجوی به ج

 .امکانات صدام در عراق آن را از بین برد و چشمانش را نسبت به دیدن واقعیت ها کور کرد

امروز هم اندک کسانی که به دمکراسی معتقد 
هستند، در صف مقابل رجوی، با او در نبرد می 

ستند خود تشکیالت باشند، چرا که معتقد ه
رجوی یکی از موانع و از جمله سدهایی است 
که باید کنار زده شود تا مرزبندی ها شفاف تر و 

 . روشن تر، ترسیم شود

 فرید
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 در فرقه رجوی اعضا را بی اطالع نگه می دارند.

 

 1397بهمن  29 -انجمن نجات مازندران  -صالحی 

دیداری داشته  آقای اصغر قدمیبرای دیدار با یکی از خانواده های فعال انجمن نجات به شهر کیاکال رفتیم تا با 
باشیم. ایشان مثل همیشه با لبخندی بر لب به گرمی میزبان ما بود و بعد از سالم و احوالپرسی های ابتدایی نخستین 

 تروریستی رجوی گرفتار شده خبر جدیدی داریم یا نه؟ که در فرقه خواهرش راضیهسؤالش این بود که آیا از 

ما نیز آخرین خبرهای فرقه تروریستی رجوی و جدا شدگان در آلبانی را برای ایشان تشریح کردیم و از آخرین 
 . شکست ذلت بار رجوی که به گِل نشستن وعده ی دروغ برای سرنگونی در بهمن ماه بود برایشان گفتیم

رجوی همیشه از این دروغ ها می گوید. هنگامی که برای "تمسخر به رجوی ها خندید و گفت: آقای قدمی با حالت 
مالقات خواهرم به قرارگاه اشرف رفتم از دیدن وضعیت خواهرم و دیگر نفرات فرقه متعجب شدم. من فکر می 

شدم که آن ها هیچ مطالعه کردم که آن ها مطالعه دارند و دارای دانش و علم هستند اما در صحبت با خواهرم متوجه 
ای ندارند و اطالعات شان مربوطه به چند دهه قبل است. تلویزیونی که داشتند مدار بسته بود و فهمیدم که زمان 

 "زیادی است با دنیای بیرون ارتباطی ندارند.

ارد متعدد گفتیم: ما نیز در تکمیل صحبت های آقای قدمی به توضیح درباره مناسبات فرقه ای پرداخته و با بیان مو 
در فرقه تروریستی رجوی، اعضا را از دنیا جدا می کنند و به اعضا اجازه هیچ ارتباطی با بیرون را نمی دهند. "
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دسترسی به دستگاه های ارتباطی ممنوع است و وسایل ارتباط جمعی در اختیار اعضا قرار ندارد مگر همان تلویزیون 
ن تلویزیون ها هم فقط در زمان وعده های غذایی حدود نیم ساعت روشن مدار بسته که خودتان اشاره کردید. آ

 ". شده و برنامه های دست چین شده فرقه یا سخنرانی رجوی ها از آن برای اعضا پخش می شود

من از حال و روز خواهرم به خوبی متوجه شدم که رجوی برای بهره کشی از اعضا آن ها را از "آقای قدمی گفتند: 
 ". طالع نگه می دارد. رجوی از آگاهی اعضا می ترسد و در نتیجه به آن ها اجازه مطالعه نمی دهددنیا بی ا

بعد از مدتی گفتگو و درد و دل کردن، با آرزوی رهایی خواهر آقای قدمی و دیگر افراد گرفتار در این فرقه جهنمی، 
 . از ایشان خداحافظی کردیم
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برایت جشن تولد گرفتیم.امسال هم مثل سال های گذشته،   
 

 1397بهمن  30 -انجمن نجات گیالن 

 عضو اسیر رجویعلی قلیزاده نامه به 

 به نام یکتای بی همتا

سالم علی جان، امیدوارم خوب و سالمت باشی. حال و احوال خانواده الحمداهلل خوب است و ماللی نیست جز غم 
می گذرد. چه زمانی که در زندان صدام بودی و چه حاال در زندان نبود تو. داداشی گلم سال هاست که از اسارت شما 

رجوی ملعون هستی. بعضی روزها و شب ها خاص اند و در سال یک بار اتفاق می افتد مثل روز تولد. روز تولدت 
یادت هست یا نه؟ برادرگلم می دانی چند سالته علی جان؟ ما که هر ساله روز تولدت که می شود به خودمان می 
گوییم دیگر چند سال باید علی کنار ما در روز تولدش نباشد. کی این روزهای جدایی به پایان می رسد؟! هر سال 
که می گذرد روز تولدت را بدون تو می گذرانیم. امسال هم مثل سال های گذشته عزیز دل خواهر برایت جشن 

گرفتی ثابت قدم باشی و برای بازگشتت نگران  گرفتیم. اما این بار برایت عکس و فیلم فرستادم تا در تصمیمی که
 . چیزی نباشی

در بهترین روز برادر گلم دور هم جمع شدیم تا تولدش را جشن بگیریم و تولدش را به او تبریک بگوییم. گر چه از 
 لحاظ مسافت از هم دور هستیم و سال هاست دست ظالمان روزگار ما را از هم دور نگه داشته اما این دلیل نمی
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شود از یاد هم غافل بشویم این قلب هاست که بر ما آدم ها حکومت می کند و به خاطر همین کسی نمی تواند این 
احساس دوست داشتن را از ما بگیرد. یک لحظه از یاد ما نرفتی داداشی چون می دانم تو هم به یاد ما هستی. 

کسی نمی تواند خدشه ای به این احساس  عشق برادر و خواهر قابل توصیف نیست و همیشگی و جاوید است. و
 .زیبا وارد کند. دالمون برای همیشه با هم می باشد داداشی عزیزم

قشنگم تو این سال ها همیشه به داشتن چنین برادری چون تو افتخار کرده و می کنیم. به خاطر همین روز زیبای 
شده، جای تو خیلی خالی بود اگر ایران بودی زن  ساله 54به دنیا آمدن تو در قلب ما حک شده  است. امروز برادرم 

 . و بچه ات برایت جشن می گرفتند. تصورش قشنگ است چه برسد به واقعیت، علی جان

چه روزها و ماه ها و سال ها از عمر و جوانیت بر باد رفت عزیزم. روز تولدت روزی است که خدای مهربون داداشی 
ساس خوبی. نازنینم در این روز بهترین ها را برایت آرزو کردیم و از خدا مهربونی چون تو را نصیب ما کرد چه اح

خواستیم که هر روزت از دیروز بهتر باشد و آرزوی رهایی و پروازت را کردیم! در زندگیت هیچ وقت درد و رنج را 
 شده است.تجربه نکنی و خدا آن رجوی ملعون را از روی زمین بردارد که باعث چنین سرنوشت شومی برای ما 

در زندگی هیچ وقت ناامید نباش چون تو خانواده ای داری که می توانی به آن ها تکیه کنی. خانواده ات هرگز تو را  
فراموش نکرده اند. در هر جا که باشی دعای خیر ما همیشه همراه توست. در روز تولدت در کنار کیک که عکس 

سالگی ات نابودی دشمنانت که باعث جدایی ما از هم شده  54زیبای تو نقش بسته بود در زمان فوت کردن شمع 

 است را از خدا خواستیم. 

عزیزم همه خانواده تولدت را به تو تبریک گفتند و جشن گرفتند تا تو دستت پر باشد و به آن یاوه گویان ثابت کنی 
قد علم کن و تودهنی محکم که خانواده ات تو را فراموش نکرده اند. قرص و محکم مثل کوه علی جان جلویشان 

بر دهنشان بزن که من دارای خانواده ای هستم که دوستم دارند و من هم دوستشان دارم و مشتاق دیدار خانواده 
خودم هستم. تمام اعضای خانواده بی صبرانه منتظر آمدنت هستند، باورکن برادرم تو و دوستانت هرگز شک نکنید 

خربی که آن فرقه ضاله درگوشتان سال ها زمزمه کرده اند! این که کسی منتظر حتی به اندازه یک ثانیه. حرف ها م
شما نیست یا کسی نیست در ایران از شما حمایت بکند و تنها چیزی که نصیب شما می شود طناب دار است بریز 

 .دور
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خیلی پیر و ناتوانش تو عزیز دل خانواده هستی علی جان ما به وجود و محبت تو نیاز داریم خاصه پدرت که انتظار 
کرده. از رجوی ظالم اعالم انزجار بکن چون که وظیفه ی مسلمانی چنین حکم می کند که جلوی ظالم باید ایستاد 
و نابودشان کرد. باید جنگید چرا که چنین آینده و سرنوشت شومی برای تو و دوستانت رقم زده اند. لعنت بر هر چه 

دت از خدا خواستیم که لبخند روی لبان قشنگت همیشگی باشد غم توی خائن و وطن فروش. قشنگم در روز تول
 دلت ننشیند. 

علی جان قلب ما به عشق تومی تپد. جای یک برادر خوب را هیچ کس نمی تواند پر کند داداشی! مخصوصاً داداشی 
چه می گویم. پاره کردن  با محبتی چون تو. برادر گلم همه ما منتظر تولد دوباره تو هستیم، تولد دیگر! می دانی که

و بیرون آمدن از آن پیله که رجوی های خائن و وطن فروش به دور شما تنیده اند. ما منتظر پرواز زیبای تو هستیم. 
 سالگیت را فوت کنی.  55داداشی گلم کافی ست یا علی بگویی. انشااهلل سال بعد کنار ما باشی و خودت شمع 

ریک می گوییم و روی ماهت را می بوسیم. به امید تولد دوباره و پرواز رهایی که ما همگی تولد داداشی عزیزم را تب
 . منتظر چنین روزی هستیم

 کت، زهراکوچ خواهر –تولدت داداشی مهربانم مبار ک 
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 سالگی انقالب بهمن  چهل

 و آمار دیکتاتوری رجوی بر تشکیالت سازمان
 

 1397بهمن  30 -تهران انجمن نجات  -زهرا سادات میرباقری 

خطابم به مریم رجوی )قجر عضدانلو( است، کمی شرافت انسانی 
و وجدان بشری می طلبید و الزم و ضروری بود در سخنرانی به 

که داشتی، اشاره ای هم به آمار حداقلی از زخم های  "بهمن 19چهلمین سالگرد انقالب ضد سلطنتی و "مناسبت 

و سالمت جسمی و روحی، کشته ها و شکنجه های چند نسل در تشکیالت سازمان  التیام نیافته و نابودی هستی
 .مجاهدین خلق و خانواده های آن ها می پرداختی

 !مریم

متأسفانه و شوربختانه همان طور که خودت بارها در جلوی دوربین ها اذعان کردی متعلق به خودت نیستی و 
آوری فقط از مسعود رجوی تمجید و چاپلوسی می کنی و فقط این همچنان به دلیل تحمیق سالیان به شکل تهوع 

  تِرم را بلد هستی.

آری ما شاه را به زمین نزدیم تا رجوی دیکتاتورِ نوین چون اختاپوس خود را بر سازمان مجاهدین خلق و بعد مردم 
 .ایران تحمیل نماید

ش با ارتزاق از خونِ مجاهدین و کشته مریم، در این سخنرانی باز هم چون شوهرش مسعود به روش همیشگی ا
بهمن پرداخت تا فریبکارانه دیکتاتوری منحوس خود را، که چون اختاپوس بر تشکیالت سازمان انداخته  19شدگان 

 . است، مخفی نماید

آری هر انسان انقالبی و جنبش انقالبی و البته در این زمانه حتی هر انسان عادی به خوبی می فهمد که چگونه 
را به نابودی کشید.  57ی فریبکارانه به نام فرزندان انقالبی و به نام گرایشات انقالبی و دمکراسی نسل انقالب رجو
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تاخت و  57وی از خأل روشنفکران مجرب و آگاه با سوءاستفاده رذیالنه از مفاهیم انقالبی و شعائر مذهبی به نسل 

 .حمله ور شد و آن را شوربختانه شخم زد 57وپای نسل تاز نمود و چون گُراز وحشی به مزرعه سبز و جوان و ن

سازمان مسعود امروز نیزهمچنان خود را به عنوان مظاهر ضد میهنی و ملت فروشیِ بی مانندی در جهان تبدیل 
 .کرده است

 !مریم

کردی. ضروری بود و اَرزنی جسارت انسانی می طلبید در این سخنرانی اشاره ای به کتاب خانم فرشته هدایتی می 
 .از خاطرات ایشان در تشکیالتِ رجوی می باشد "زخم های بی التیام"کتابی به نام 
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  فرشته در مقدمه این کتابش می نویسد:

من معنی مبارزه و الزامات مبارزه را می فهمم، اما آنچه می خواهم اشاره کنم ربطی به الزامات مبارزه ندارد، "
در مناسبات و تشکیالت مجاهدین پَرپَر شدیم و از میان رفتیم، اجازه می  واقعیت این است که افرادی چون من

خواهم کمی راحت تر حرف بزنم و ابایی هم ندارم که کژاندیشان چه برداشت و چه تصوری خواهند داشت. در 
مناسبات و تشکیالت مجاهدین ما نفهمیدیم زندگی چیست، زیبایی چیست، عشق چیست، و دوست داشتن 

 –بود و از جنس شیطان رجیم. ما  "جیم"ه ی این ها برای ما زغنبوت بود زغنبوت، وبه قول رهبر چیست، هم
و کتاب  "تبیین جهان"ی سواد بودیم، دانسته های ما، ماکسیمم مربوط بود به بحث های ب –ی گویم م را خودم

به لحظه ی علم، بهتر است  جان فقر. از این روی با توجه به پیشرفت لحظه "از کهکشان تا انسان"هایی چون 
بگویم که دانسته های ما مربوط بود به عهد بوق. نه می دانستیم و نه باید می دانستیم که مثالً اُپرا چیست، موسیقی 
چیست و از اساس این زندگی چیست، نه می توانستیم صادق و صمیمی باشیم و نه این که در روشنایی دوست 

می شناختیم؟ نه، آیا با تاریخ ایران آشنا بودیم؟ نه، نه این که گمان کنید که بر  داشته باشیم. آیا تاریخ جهان را
سبیل اتفاق چنین وضعیتی به وجود آمده بود، نه، بلکه به طور کامالً آگاهانه و سیستماتیک مراقبت می شد و 
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فهمد و یاد نگیرد. نه همچنان مراقبت می شود که کسی بیش از همان اولیات و ابتدائیات ضروری چیزی نداند و ن
کامپیوترداشتیم، نه تلفن معمولی، نه رادیو، نه روزنامه و نه این که مجاز بودیم از اینترنت استفاده کنیم، گویی بی 

 .اطالعی و بی خبر نگه داشتن افراد اساس کار تشکیالت بوده و هست

ا حتی جامعه خودمان راهم نمی شناختیم ما حتی بلد نبودیم خرید کنیم، لباس متناسب با سن و سالمان بپوشیم، م
و نمی شناسیم، روانشناسی مانند ماتس اشپریر باید بیاید ما را قرائت و تحلیل کند. ما سراسر درد و اندوهیم. همواره 

 گمان می کنیم یکی ما را زیر نظر دارد، یکی ما را کنترل می کند.

ردن روزانه به کارمی بریم تِرم های سائیده شده ی تشکیالتی نه تنها مراودات کالمی ما و تِرم هایی که در صحبت ک 
به کسانی  "عملیات جاری"است، بلکه فکر و تخیل ما هم سازمان زده است. دائم در حال تنظیم یا دادن گزارش 

ر هستیم که حیات و ممات افراد سازمان را در اختیار دارند. افرادی متملق و ضعیف النفس و چاپلوس که تنها یک کا
یاد گرفته اند و آن این که بدون هیچ دلیل وعلتی به روی همکاران خود تیغ بکشند، ناسزا بگویند، به قول خودشان 

 او را دراز کنند و در واقع دست به عقده گشایی بزنند.

بیاندیشید، حتی تعبیرها و ترم هایی  "جراحی خود"اسفبار است، شما به همین تعبیر تیغ کشیدن، یا به قول رجوی  
که استفاده می کنند سخت عصبی، خشونت بار و کینه توزانه است، تیغ کشیدن. حتی ما زنان به راحتی نمی 

تعبیرمی شد که داریم اشعه پخش می کنیم و  توانستیم و نباید که می خندیدیم. چون اگر می خندیدیم این گونه
 ...البد برای جلب توجه دیگران می خندیم

 یک نکته به مریم قجر عضدانلو )رجوی( از زهرا میرباقری، 

 :متحّیرانه گریختم 1389بهمن  9سال اسیر غل و زنجیر تشکیالتِ رجوی بودم و  23من 

فیروزه بنی صدر بیاموز، او به جای تمجید از مسعود رجوی که کمی شرافت و ارزش انسانی و علم را از خانم دکتر "
به وی و پدرش خیانت کرد، سالیان زیادی است که از مسعود طالق گرفته و جدا شده است و با تالش بی مانند 
خودش به رتبه های باالی دانشگاهی و دکترا و استادی رسیده است و پنج سال است که پروفسوری خود را در 

 واقعاً  است، داده انجام …ذ نموده است. وی تاکنون کشفیات عملی برای درمان بیماری هپاتیت و ایدز و پاریس اخ
 .این عزم و پیشرفت بر تمام مردم جهان به ویژه زنان مبارک باشد
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مریم! ولی تو چی؟ قبل از ازدواج با مسعود رجوی با داشتن لیسانس مهندسی فیزیک، نه تنها پیشرفتی نکردی 
تمام استعدادهایت را در تحمیق و تعمیق ِ جنایت های تشکیالتی و افکار منحوسِ مسعود گرفتارکردی و مُبلغ بلکه 

  آن شدی و اعالم کردی که از خود چیزی نداری و ذهن و روح و جسمت را در اختیار رجوی قرار دادی.

را از افکار و روح ِ خود و دست و پا  لطفاً کمی با خود خلوت کن و کمی اندیشه نما و زنجیرهای تحمیق و مغزشویی
و گریبانت پاره و رها کن تا عالوه بر خودت، آن هایی که در تشکیالت رجوی مانندِ تو در زنجیرِ تحمیق گرفتار شدند 

 "نویدِ رهایی بگیرند، به امید آن روز.
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  تسلیت به آقای غالمعلی میرزایی 
 ایشان خانم دلفانیبه مناسب مرگ مادر گرامی 

 1397بهمن  30 –سایت نجات یافتگان در آلبانی )ایران آزادی(  

متأسفانه مطلع شدیم که خانم دلفانی، مادر گرامی آقای غالمعلی میرزایی جان به جان آفرین تسلیم کرده اند و به 
من تسلیت به دوست رحمت خدا رفته اند. هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ض

 .گرامی جناب آقای میرزایی برای ایشان و سایر بازماندگان آرزوی صبر، بردباری و سالمتی می کند

 

متأسفانه مادر گرامی خانم دلفانی نزدیک به چهل سال از دیدن فرزند خود محروم بوده است، نزدیک به یک دهه 
به سه دهه نیز به خاطر حبس و اسارت ذهنی و فیزیکی  به دلیل اسارت فرزند در زندان های صدام حسین، نزدیک

در فرقه مجاهدین خلق در عراق و آلبانی. واقعاً این درد را به که باید گفت؟ آیا گوش شنوایی هست؟ آیا این نقض 
حقوق بشر نیست؟ چرا این حق را صدام حسین و رجوی از این مادر دریغ کرده اند؟ چرا این مادر که یک دهه قبل 
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ی مالقات فرزندش غالمعلی میرزایی به عراق ـ پادگان اشرف رفته بود، رجوی اجازه نداد این مادر فرزندش را برا
ببیند؟ این ستم در حق غالمعلی میرزایی ها نیز شده است و هم اکنون در آلبانی نیز تداوم دارد. آقای غالمعلی 

فرقه جدا شده اند، اما هنوز این حق و فرصت را ندارند  میرزایی و سایر دوستان جداشده در آلبانی با این که از این
که مادر، پدر، همسر و فرزندان خود را ببینند. چرا؟ دولت آلبانی با شانتاژ های فرقه مجاهدین خلق به هیچ یک از 

پدر،  این خانواده ها برای مالقات با فرزندانشان ویزا نمی دهد. اما عشق را پایانی نیست، عشق و عاطفه به مادر،
، همه ۳زن، شوهر و فرزندان پایانی ندارد. بگذارید رجوی فکر کند، یا وانمود کند، آن اسیران در زندان اشرف 

عشق و عاطفه خود را در رجوی می بینند و خانواده مزدور ارتجاع است اما تاریخ نشان داده که هیچ کس نتوانسته 
وحشت رجوی بی دلیل نیست، لحظه ای غفلت از جانب انسان ها به یکدیگر شود.  "عشق و عاطفه"است سد 

 .رجوی، عشق دوباره جرقه خود را خواهد زد و عاطفه شعله خواهد کشید

بار دیگر همراه با سایر اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی ضمن تسلیت به دوست درد کشیده و مقاوم 
 ایشان، برای بازماندگان آرزوی صبر و سالمتی می کنیم.جناب آقای غالمعلی میرزایی و آرزوی آمرزش برای مادر 
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 عضو جداشده ی فرقه رجویشهرام نجاریان مصاحبه با آقای 

 

 1397اسفند  1 -انجمن نجات سیستان و بلوچستان 

 .آقای نجاریان لطفا خودتان را معرفی کنید

در کمپ اشرف  1385تا  1381سال  ، ساکن سراوان، من از1363سالم. من شهرام نجاریان هستم متولد سال 

 .بودم

 چطور شد جذب مجاهدین شدید و به عراق رفتید؟

محمد شریف نجاریان، دایی من حدود دو سال ناپدید شد و بعد از دو سال با من تماس گرفت و گفت زنده و سالم 
ست داشتم دایی ام را ببینم است و اگر می خواهم او را ببینم باید به پنجگور در کشور پاکستان بروم. خب من هم دو

 .و هم خبری از او برای خانواده ام بیاورم و آن ها را خوشحال کنم

موضوع را با پسرخاله ام ارشد شکرزهی که او هم جداشده از مجاهدین است در میان گذاشتم و قرار شد دو نفری با 
ه مالقاتمان آمد و گفت محمد شریف نجاریان ما آنجا رفتیم اما به جای دایی مان فرد دیگری ب .هم به پنج گور برویم

در عراق است و اگر می خواهید دایی تان را ببینید باید به عراق بروید. ما هم که شناختی از رجوی و گروهش 
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نداشتیم قبول کردیم که به عراق برویم. راستش در ذهنمان این بود که او را می بینیم و برمی گردیم. امادر مدتی 
دیم همین فردی که از طرف گروه آمده بود برای ما فیلم هایی از ارتش آزادیبخش پخش می کرد. که پاکستان بو

واقعیت برای من مبهم بود و اصالً به فیلم ها اهمیت نمی دادم فقط می خواستم بروم و دایی ام را ببینم و به همین 
 .ردلیل زیر بار کارهایی که می خواست می رفتم و پسر خاله ام هم همین طو

 .خالصه ما به عراق رفتیم و من تا چهار سال بعد و ارشد هم چند سال بیشتر در آنجا گیر کردیم

 خالصه چه شد دایی ات را دیدی یا نه؟

بله دیدم ولی نه همان بدو ورود به اشرف. مدتی در اشرف بودیم و هر روز درخواست داشتیم شریف نجاریان را 
زه دادند که او را ببینیم. بعد از دیدن از او خواستم برگردیم ولی قبول نکرد. ببینیم باالخره بعد از چند وقت اجا

 .خودمان هم که خواستیم برگردیم به ما اجازه نمی دادند

 سال که در آنجا بودی چه فعالیت هایی داشتی؟ 4خب در این مدت 

رای دیدن دایی ام و بعد از دیدن راستش من زیاد نمی توانم زورگویی را بپذیرم به همین خاطر از همان روز اول ب
دایی هم برای خروج از آنجا دائماً با دایی و فرماندهان مجاهدین درگیر بودم و مدت زیادی کسی کاری به کارم 

 .نداشت. کله شقی من را که دیدند زیاد گیر نمی دادند. من هم زیاد پایبند صبحگاه و بیگاری های آنجا نبودم

 با خانواده ات هم تماس داشتی؟ آیا در مدت حضورت در اشرف

بله اما شاید بعد از حدود دو سال. این قدر اصرار کردم تا اجازه دادند با خانواده ام تماس بگیرم وقتی تماس گرفتم 
فهمیدم خانواده ام فکر می کردند من و ارشد هر دو کشته شدیم. چون ما اصالً به خانواده مان نگفته بودیم چه 

 .ا می رویمتصمیمی داریم و کج

من خودم به تیف آمریکایی ها رفتم. سرکردگان مجاهدین سال تصمیم به فرار گرفتی؟ 4چطور شد باالخره بعد از 

چون می دانستند حضور آمریکایی ها در کنار آن ها باعث ریزش نفراتشان می شود، ما را از آن ها می ترساندند و 
بردن به آن ها کشته می شویم و یا ما را به زندان می فرستند و می گفتند به محض معرفی به آمریکایی ها و پناه 

 .شکنجه می کنند
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یکی از بچه ها که فرار کرده بود و به تیف رفته بود بعد از مدتی به خاطر یکی از نزدیکانش که هنوز فرار نکرده بود 
از برگشتش گذشت، از او مجدداً به کمپ مجاهدین برگشت. من رابطه دوستانه ای با او داشتم. چند وقتی که 

پرسیدم حرف هایی که راجع به شکنجه و زندان و کشتن بچه ها به دست آمریکایی ها می گویند درست است یا 
دروغ؟ او هم به خاطر اعتمادی که به من داشت گفت: نه. آنجا بخور و بخواب هست و کاری با کسی ندارند تا تعیین 

 .تکلیف بشوی که کجا می خواهی بروی

که این را شنیدم به ارشد شکرزهی گفتم فرار کنیم، حرف های این ها راجع به تیف دروغ است و کسی را نمی من 
 .کشند و زندان هم نمی فرستند. متأسفانه ارشد پیشنهادم را قبول نکرد و من تنها از اشرف فرار کردم

 چطور فرار کردی؟

زیادی نداشت. از تاریکی هوا استفاده کردم و خودم را به کانکس های نگهبانی اشرف با تیف آمریکایی ها فاصله 
 .پشت کانکس نگهبانی کمپ رساندم و از آنجا به سمت تیف فرار کردم وخودم را به آن ها تحویل دادم

 آیا اوضاع آن طور بود که مجاهدین گفته بودند؟

غ بود و واقعاً تیف کاری به کارمان نــــــه، همانطور که دوستم گفته بود، همه حرف های سرکردگان مجاهدین درو
 .نداشتند. بعد از مدتی هم تعیین تکلیف شدیم و درخواست برگشت به ایران دادم

  خوشحالم که توانستید از اسارتگاه رجوی فرار کنید. در حال حاضر وضعیت کار و زندگی ات چگونه است؟

 .ممتاهل شدم و سه فرزند دارم. من در کار صنایع ام دی اف مشغول

 .آقای نجاریان، بابت مهمان نوازی شما و همسرتان و این که زحمت کشیدید وقت گذاشتید ممنونم

خواهش می کنم. خوشحال می شوم اگر کاری از دستم بربیاد انجام بدهم. در مدتی که در اشرف بودم خیلی تحت 
توانم علیه مجاهدین انجام می دهم فشار روانی بودم چون ماندن اجباری در آنجا برایم خیلی سخت بود و هرکاری ب

 .تا تالفی آن روزهای سخت را سرشان بیاورم
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 اعالم موجودیت تشکل "مادران، قربانیان فراموش شده"

 1397اسفند  7 -انجمن نجات تهران 

 در میالد با سعادت ام االئمه )س( ”مادران، قربانیان فراموش شده“اعالم موجودیت تشکل 

دفتر مرکزی انجمن نجات، میالد با سعادت حضرت ام االئمه فاطمه زهرا )س(، روز مادر و روز زن را گرامی داشته 
و به خانواده ها خصوصاً مادرانِ اعضای فرقه رجوی تبریک عرض می کند. همچنین با کمال مسرت و افتخار شروع 

 .مایدرا اعالم می ن "مادران، قربانیان فراموش شده"فعالیت تشکل 

سال هاست که فرقه ی رجوی مانع از ارتباط اعضای خود با خانواده هایشان می شود که این نقض آشکار ابتدایی 
 .ترین حقوق انسانی است و به همین دلیل رنج و درد بسیاری نسیب خانواده ها خصوصاً مادران گردیده است

ه رجوی، قربانیانی هستند که تاکنون فریادشان به متأسفانه مادرانِ اعضای فرقه ها، از جمله مادران اعضای فرق
در گذشته سایت نجات در سی قسمت به شرح حال .گوش جهانیان نرسیده و حقاً در این خصوص فراموش شده اند

تعدادی از این قربانیان پرداخت و به نوبه ی خود سعی نمود تا گوشه ای از درد و رنج آنان را نمایان سازد و در حد 
و فعالیت های  "مادران، قربانیان فراموش شده"در خصوص تشکلِ  .د در گلو نهفته ی آنان باشدتوان فریا

 .سراسری آن، در آینده اطالع رسانی بیشتری خواهد شد
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 به بهانه روز مادر

 

 1397اسفند  8 -انجمن نجات گیالن 

  درد دل یک خواهر دلشکسته به برادر اسیرش در زندان رجوی

آخر روز هجران به پایان نرسید و به . …و انتظارکشید.. …یدکش انتظار و. …ماند. …بود ومادر چشم به راه 
  بهشتی که بی صبرانه منتظرش بود شتافت.

سالم علی جان. امشب هوای دلم اصالً خوب نیست. حرف های امشبم بوی دلتنگی می دهد. دلم خیلی گرفته و 
ما برایش جز دل نگرانی و زحمت نداشتیم، تنگ شده و بغض  دلم برای کسی که وجودش برای ما مهربانی بود و

 . امانم نمی دهد. ولی برایت می نویسم از حال و هوای دلمان برادر عزیزم

آره می دونم متوجه شدی داداشی در مورد چه کسی حرف می زنم. مادر! امشب می خواهم از مادر و دلتنگی هایش 
لم براش تنگ شده مخصوصاً روز مادر که میاد خیلی نبودش احساس می برایت بگویم تاعقده دل باز کنم. خیلی د

شه. امروز می خواهم از مادر بگویم، از دلتنگی هایش. چه روزها و شب های سختی رو پشت سر گذاشت و منتظر 
آمدنت شد. که یه روزی برمی گردی. برایت چه آرزوهایی که نداشت علی جان. چشم به راه بود و انتظار کشید 
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رای روزی که تو را در لباس دامادی ببیند و سر سفره عقدت بنشیند و عقده های چند ساله اش را با اشک هایش ب
پاک کند. مادرمون همیشه در انتظار بود که برگردی. کاش می آمدی برادر و تو را می دید. از ما همیشه از تو سؤال 

برایش داداشی گلم خیلی دلتنگ شده است. برای مادرمون می کرد و این که چقدر دیگر باید در انتظار بماند. دلم 
علی جان چهار فصل دیگر معنایی نداشت و یکی شده بود و مخصوصاً روز مادر که می شد غمگین ترین روز سال 

 می شد.

با وجود این که همه ما بچه ها جمع می شدیم تبریک می گفتیم و کادو می دادیم و روی ماهش رو می بوسیدیم  
ر نگاهش و چشمانش نگرانی موج می زد. دنبال کسی می گشت و اشک از گوشه چشمانش جاری می شد. اما د

خیلی برایش سخت گذشت این سال ها بدون تو داداشی. انگار که مادر ما را نمی دید و چیزی نمی شنید. نه این 
 است.  یز دل . . می خواهم بگویم بدون تو چقدر بهش سخت گذشتهعز.…که حسودی کنیم نه 

مادرمون همیشه بی قرار و چشم به راهت بود و حاال دیگر کنارمون نیست و جایش خیلی خالی و دلمان برایش 
تنگ شده. فردا به رسم همیشه روز مادر با یه شاخه گل سر مزارش میریم و روز مادر را از جانب تو و خودمون 

اداشی درسته مادرمون رو از دست دادیم اما شریک تبریک می گیم و برای شادی روحش الرحمان می خوانیم. اما د
و همدم سال های مادرمون یعنی پدر الحمداهلل زنده است. حاال که مادر نیست این موجود و هدیه بی غل و غش 
خدایی را دریاب. پدر که حاال پیر شده و بیمار است مثل مادر منتظر و چشم به راه تو هستش و آرزوی دیدار تو را 

 . امیدش نکندارد. نا 

بخوریم. پدر تنها آرزویش دیدن و بغل کردن  را حسرتش.. …خدا نکند روزی برسد که پدر هم در انتظار تو بماند 
یم تا تو برگردی عزیز دل هست منتظرت.…تو هستش. متتظرش نزار عزیزم. دل همه ما را با آمدنت شاد کن 

 برام زنگ بزن منتظر تماست هستم برادر گلم خواهر. شماره تلفن خودمو دوباره برات می نویسم حتماً 

 خواهرت زهرا قلیزاده
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 کودکم را از من گرفتند و مرا به زندان اشرف منتقل کردند.

 

  1397اسفند  9 -انجمن نجات اراک 

 جدا شده از فرقه رجوی مصاحبه با خانم طاهره نوری

با سالم خدمت خانم نوری احوال شما ببخشید مزاحم شما شدیم ما از شما درخواست مصاحبه یا گفتگو  فؤاد بصری:
کردیم از این که درخواست ما را پذیرفتید از شما سپاسگزاریم. هدف ما از این مصاحبه این است که نحوه ی عملکرد 

 .فرقه رجوی نسبت به زنان را برای خوانندگان روشن کنیم

قبل از شروع گفتگو، اجازه دهید من هم به شما سالم و خسته نباشید بگویم و همین طور به خوانندگان  خانم نوری:
 .این گفتگو

 خانم نوری شما چند سال در فرقه رجوی بودید؟

 . پنج الی شش سالی در فرقه رجوی بودم سال های بی آینده، سیاه و تباهی

 افتادید؟چه اتفاقی افتاد که شما در دام فرقه رجوی 
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یکی از عناصر فرقه رجوی در زندان بود و همسرم در همان زندان بود. همسرم با این فرد آشنا می شود، همسرم 
بعد از مدتی آزاد می شود و آن فرد در زندان مدتی که کنار همسرم بود در رابطه با سازمان با او صحبت می کرد و او 

عریف می کرد که اگر ما با سازمان باشیم اوضاع ما به هر لحاظ خیلی را با سازمان آشنا می کرد. همسرم برای من ت
 بهتر می شود. من و همسرم مشکل مالی داشتیم. 

بعد از مدتی فرد هوادار فرقه از زندان آزاد می شود و ما را پیدا می کند بعد از رفت و آمدی که با هم داشتیم سر کالف 
ستید من می توانم شما را به سازمان وصل کنم، آنجا پول خوبی به شما می اگر مایل ه"را باز و به ما پیشنهاد داد: 

دهند و بعد از چند ماه ماندن در سازمان شما را به یکی از کشورهای اروپایی منتقل می کنند، در کل وضع شما خیلی 
شرف )زندان اشرف( کاندید در واقع این فرد سناریو را از قبل چیده بود و ما را برای بردن به پادگان ا "خوب می شود.

کرده بود، زمان گذشت و مجدداً آن فرد درخواست مالقات با ما را کرد و سر زمان بندی که به ما داده بود او را 
مالقات کردیم، برای ما توضیح داد که شما بایستی به ترکیه بروید و از ترکیه به عراق، من هماهنگی کردم پاسپورت 

 که سریعاً شما را به رابطی که در ترکیه داریم وصل کنم. های خودتان را درست کنید 

ما هم دنبال آماده سازی پاسپورت ها رفتیم. پاسپورت ها که درست شد با فرد مربوطه تماس گرفتیم و اعالم آمادگی 
به ترکیه کردیم. روز سفر ما به ترکیه فرا رسید و به هوای رفتن به اروپا و زندگی خوب، با ایران خداحافظی کردیم. 

که رسیدیم در فرودگاه یکی از نفرات فرقه منتظر ما بود بعد از احوال پرسی و آشنایی خود ما را سوار ماشین کرد بعد 
از مسافتی طوالنی ما را در یک منزل اسکان داد چند روزی در ترکیه بودیم، خیلی خوب به ما رسیدگی می کردند 

ی گذاشتند زن و مرد با هم بودند همین طور فرزندانشان در کنار پدر و و فیلم هایی که از پادگان اشرف برای ما م
 9مادرشان، ما با دیدن فیلم ها خیلی خوشحال بودیم با خودم می گفتم آینده خوبی برای دخترم می سازم دخترم 

 ماهه بود و همراه من بود. وقتی به ترکیه رسیدیم آن فرد مربوطه پاسپورت های ما را گرفت. 

ز در ترکیه بودیم. آن فرد سراغ ما آمد و گفت ویزای عراق را برای شما گرفتم. فردا شما به عراق سفر می چند رو
کنید. فردای آن روز من به اتفاق همسرم و دخترم عازم عراق شدیم وقتی به عراق رسیدم شب بود، از قبل 

نتظر ما بودند با ما احوال پرسی و هماهنگی انجام شده بود یک آقا و یک خانم در فرودگاه عراق در بغداد م
خوشآمدگویی کردند ما را سوار ماشین کردند و به یک ساختمان بزرگی بردند بعد ها فهمیدم ساختمان طباطبایی 
است وقتی به ساختمان رسیدیم شام را خوردیم و استراحت کردیم. صبح یک زنی آمد سراغ من گفت بچه ات را 

فالن اتاق با شما کار داریم. من بچه ام را شیر دادم و او را خواباندم. رفتم به آدرسی شیر بده و آن را بخوابان، بیا 
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که این زن  داده بود. اتاق کار بود که بایستی می رفتم در آن. وارد اتاق شدم، دیدم زنی در اتاق نشسته، سالم 
سخت است و هر فرد جدیدی  زندگی در اینجا"علیک کردیم خودش را معرفی کرد، فهیمه اروانی بود. او گفت: 

وارد مناسبات ما شود اول بایستی یک سری نوارهای انقالب را ببیند با دیدن این نوارها فرد تبدیل می شود به 
من از صحبت های فهیمه گیج شده بودم که این زن چه می گوید، من هم در جواب به او گفتم:  "رزمنده و مجاهد.

فهیمه در  "یکی دو ماه در عراق هستید بعد شما را به اروپا منتقل می کنند. رابط شما در ترکیه به ما گفت شما"
آن فرد غلط کرده که این حرف ها را به شما زده مگر ما اینجا ترانزیت شما هستیم که هر کسی از "جواب گفت: 

ما بجنگد؛ اینجا فقط ایران به عراق بیاید ما او را به اروپا بفرستیم؛ هر کسی وارد مناسبات ما شود بایستی برای 
مرا شوک گرفته بود و نمی توانستم حرف بزنم و در ادامه فهیمه  "جنگ حرف اول را می زند از اروپا خبری نیست.

شما را توجیه می کنند که سلسله نوارهای انقالب را ببینید بعد از دیدن نوارها شما به پادگان اشرف پایتخت "گفت: 
 "نقالب کرده!مجاهدین منتقل می شوید البته ا

چند روز بعد از دیدن نوارهای رجوی آن قدر ذهنم درگیر بود که نمی فهمیدم رجوی در رابطه با چه موضوعی بحث  
هر کسی نوارهای انقالب برادر را ببیند "می کند سراغ من آمدند و کاغذی را جلوی من گذاشتند به من گفتند: 

ن، شما بایستی همسرتان را طالق دهید و کودک خود را رها کنید. بایستی انقالب کند، پایین این ورقه را امضا ک
من با شنیدن این حرف نزدیک بود سکته کنم، چگونه می توانم کودکم را رها کنم کودک من شیرخوار است مگر 

شرف می شود. مرا وادار کردند فرمی هم که شده پایین برگه را امضا کنم، کودکم را از من گرفتند و مرا به زندان ا
منتقل کردند وقتی به زندان اشرف رسیدم تبلیغاتی که در ترکیه به خورد ما داده بودند تماماً عکس آن در آمد. همانجا 

 . فهمیدم که عجب کالهی سر من رفته

 برخورد زنان منظورم سرانشان با شما در مقر چگونه بود؟ شما در مقر زنان آزادی داشتید؟

می دانید و در فرقه بودید. در فرقه رجوی آزادی معنی و مفهوم ندارد ما حتی نمی کدام آزادی، شما خودتان بهتر 
توانستیم آرایش کنیم، آرایش کردن در فرقه رجوی برای زن جُرم محسوب می شد به ما می گفتند اگر آرایش کنید 

شود. ما را تبدیل کرده مردها شما را می بینند به سمت زندگی عادی کشیده می شوند و پایشان در مبارزه سُست می 
بودند به یک مشت عجوزه، ما جرأت این را نداشتیم یک تار موی سرمان بیرون باشد اگر کمی از موهای سرمان 
بیرون بود بدترین برخورد را با ما می کردند و در نشست ها سوژمان می کردند و به ما بد و بیراه می گفتند. یک بار 

با خانواده ام در ایران تماس بگیرم کاری با من کردند که از گفته ام پشیمان شوم  از آن ها درخواست کردم می خواهم
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علناً به ما می گفتند وقتی مردها را می بینید درست راه بروید، لبخند نزنید، به مردها نگاه نکنید تا می توانید از آن 
 .ها فاصله بگیرید

 ؟خانم نوری ببخشید حکومت دیکتاتوری بود

 . دیکتاتوری فراتر بوداز حکومت 

 ماهه خودتان همراهتان بود، در فرقه رجوی می توانستید با کودک خود مالقات کنید؟ 9شما گفتید کودک 

داشتن خانواده در فرقه رجوی جُرم است، گناه کبیراست .بارها از آن ها درخواست کردم دخترم را می خواهم ببینم. 
نیست و شما نمی توانید دخترت را مالقات کنی، اینجا جای زندگی  در جواب به من می گفتند دختر شما اینجا

نیست، اینجا فقط جنگ است. من نمی خواستم با آن ها زیاده روی کنم، می ترسیدم بالیی بر سر دخترم بیاورند. 
 سران فرقه رجوی به خصوص زنان سطح باال دریده هستند. 

می بارید. بعضی وقت ها با خودم خلوت می کردم و با خودم به چهرهایشان نگاه می کردم خشم از چهره هایشان 
می گفتم این جا دیگر چه جور جایی است، اصالً زندان اشرف جز آمار دنیا است؟ کسی خبر دارد که چه بالیی بر 
سر انسان ها در این محل می آورند؟ واقعاً فرقه رجوی خطرناک است. هر چه گزارش می نوشتم شما را به خدا 

دهید دخترم را مالقات کنم انگار که با دیوار صحبت می کردم. از انسانیت بویی نبرده اند. مهارتشان فقط اجازه 
تهاجم کردن به نفر مقابل بود. من خدا را شکر می کنم که صدام سرنگون شد من و خیلی از اسیران توانستیم 

 .خودمان را از دام رجوی و سرانش نجات دهیم

 ای زنان در فرقه رجوی چیست؟خانم نوری پیام شما بر

به نظر من بدبخت ترین آدم ها در فرقه رجوی زنان هستند و فشار مضاعف روی آن هاست، رجوی و سرانش 
ابتدایی ترین آزادی را از این زنان سلب کردند، جالب است که مریم قجر دم از آزادی زنان می زند. من در فرقه 

ه رفتار بدی می کنند. در فوق گفته بودم حق آرایش را هم از زنان گرفته رجوی بودم و به چشم دیدم که با زنان چ
بودند و زنان را زیر ذره بین خودشان قرار می دادند. شب ها در نشست های مسخره زن را سوژه می کردند و مسئول 

ا در یک محیط نشست بدترین توهین ها را به زنان می کرد. ای وای بر شما ظالمان که به نام آزادی انسان ها ر
 .بسته به چهار میخ می کشید
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من به زنانی که در فرقه هستند می گویم به چه دلیل خودتان را به تباهی می کشید؟ شما حق زندگی دارید مریم 
قجر شما را فریب می دهد و از شما سوءاستفاده می کند، هنوز دیر نشده، شما می توانید خودتان را نجات دهید و 

اشته باشید. من هم فکر می کردم نمی توانم خودم را نجات دهم تصمیم گرفتم و خودم را از فرقه یک زندگی آزاد د
 تباهی رجوی نجات دادم. 

مریم قجر فریبکار است و با پول مزدوری، برای خودش سرمایه گذاری می کند و به خودش رسیدگی می کند. 
دگی بیرون از فرقه رجوی زیباست. امیدوارم هر چه خودتان را نجات بدهید و اردوی مریم قجر را ترک کنید، زن

 .به امید آن روز. زودتر خودتان را نجات دهید
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 زمان آن فرا رسیده که به زندگی و خانواده ات فکر کنی.

 1397اسفند  14 -انجمن نجات خوزستان 

 )اسیر در فرقه رجوی(بیژن به برادرش  مهناز دهدشت نیاامه خانم ن

عزیزترینم بیژن جان، سالم. تقویم باز یادآور رفتن توست، سال ها می گذرد. بارها برایت نامه نوشته ام و باز هم 
می نویسم تا روزی که صدا و چهره ی قشنگت را بشنوم و ببینم. می دانم که آرزویم برآورده خواهد شد. من کماکان 

بهترین سال های جوانیت به نوعی از دست رفت و غبار سپیدی به این امید دارم زندگی می کنم. بیژنم، عزیز دلم، 
بر سرت نشست. اما این ها مهم نیست و نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده که به زندگی و خانواده ات فکر کنی. به 
خودت بیا، مهم نیست که چه بود و چه گذشت، تو هم می توانی مثل خیلی از دوستانت از آن خواب غفلت بیدار 

و به دنبال زندگی و خانواده ات در دنیای واقعی باشی. تنها امید و آرزوی ما این است که صدای تو را شنیده  شوی
 . و تصویر تو را ببینیم. ما با این امید روزگار خود را طی می کنیم

ه بیژنم، تک تک خانواده سالم می رسانند و مشتاق شنیدن صدای گرم امید زندگی ام هستند. سالمی خاص ب
گرمای آفتاب خدمت داداش عزیزم دارم به خصوص از طرف دخترم رامینا و پسرم راوش، که از تو فقط خاطراتی 
در ذهن دارند.عکسشان را برایت می خواهم بفرستم دنبال راهی هستم که به دستت برسد. امیدوارم که در آینده 

  .بازگشت تو به دنیای آزاد و ارتباط با خانواده ات ی نزدیک خبر خوبی از تو به ما برسد و چه خبری بهتر از آزادی و

 

 خواهر چشم به راهت، مهناز
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 چهارشنبه سوری های غریبانه خانواده ها

 

 1397اسفند  14 -انجمن نجات خراسان رضوی 

باز هم بوی عید و بهار می رسد. بوی سرسبزی و نشاط و ایران سربلند همچون همیشه خود را برای رسیدن بهار 
 .آماده می کند

پیش از جشن بهار، جشن چهارشنبه سوری را در پیش داریم. جشن سنت های دیرین ایرانی که ریشه در آداب و 
 .سنن ما دارد

در تدارک هستیم شبی خاطره ساز داشته باشیم. خاطراتی از چهارشنبه سوری های غریبانه خانواده های ایرانی 
 .ر می شویم که نشان ترس و واهمه دارددلسوخته در فراق دلبندانشان را یاد آو

برادران دلسوخته ای که نام برادرشان را روی بادکنک نوشتند و به سوی مقر مجاهدین فرستادند تا فریاد دل شکسته 
شان به گوش عزیزشان برسد ولی افسوس که حتی بادکنک، آن ها را به ترس انداخت و افترا زدند که گازهای سمی 

چه طرز فکر عجیبی! مگر ممکن است خانواده به اشتیاق دیدن فرزندش به فرسنگ ها راه دور  در بادکنک ها بوده
 .برود )عراق( و این چنین مورد تهمت قرار بگیرد
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در سنت ما رسم بر این است که آتش شعله ور کنند و در اطراف آتش لحظاتی شاد باشند ولی باید پرسید آیا این 
 !بر بدن عزیزان ماآتش سوزی بر چوب خشک رواست یا 

آتشی که بر جان فرزندان ما انداختند و طی یک سری عملیات های انتحاری مجبورشان کردند خودسوزی کنند تا 
 .بلکه بتوانند به اهداف شوم خود برسند

ندای آزادی سر می دهند و در هر مناسبتی نوید بازگشت به ایران می دهند. ماه بهمن گذشت و آرزوهای سردشان 
همن پوچ و بی اساس تخیالتشان مدفون شد ولی هنوز باورشان بر این است که قدرتشان پا برجاست. هر چند زیر ب

  خودشان به خوبی می دانند هرگز آنچه می پندارند عملی نخواهد شد.

 .می دانند حرف هایشان همچون آتش شب چهارشنبه سوری هاست

 .تر می نشیندآتشی فروزان که گهی شعله می کشد و نهایتش به خاکس

سال های سال است که آتش دل مادران و پدران شعله وراست و خاموش نمی شود هر سال شعله اش داغ تر و 
 .فروزان تر است

 چه جانسوز است لحظه ای که مادری در خیالش فرزندش را می بیند که کنار آتش او را در آغوش گرفته

یا ناخواسته در آتش فرقه ای سوختند که پایه و اساس آن دروغ در همین حوالی یادی شود از دوستانمان که خواسته 
و مکر و وعده های مکرر و پوچ بود. در هر مناسبت ملی ایرانی ساعت ها نقشه کشیدند و کنفرانس گذاشتند و شعار 

 آزادیآزادی سر دادند. 

 باید از آن ها پرسید آزادی از نظر شما چیست؟

 آغوش گرفتن سمیه را داشته باشد؟پدر سمیه آرزوی در  آزادی یعنی
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 آزادی یعنی

مادری دلسوخته ساعت ها و ماه ها از زندگی خود را پشت سیم های خاردار مقر اشرف اشک بریزد و محمد اصالن 
 !را صدا بزند و جوابی نشنود

  آزادی یعنی

هدفشون حفظ جان خودشان برادران و خواهران ما آنجا حبس باشند و بازبچه دست وطن فروشانی باشند که فقط 
  است و به خاطر یک بازداشت کوتاه مدت عزیزان ما را وادار به خودسوزی می کنند.

چهارشنبه سوری امسال مان را نیز بدون حضور عزیزانمان خواهیم گذراند به امید روزی که دیگر قاب عکس 
 .ن نباشدعزیزانمان در دست مادرانمان کنار آتش این شب و کنار سفره هفت سین ما

 .به امید روزی که برادرانمان در کنارسفره های عیدمان باشند و با هم سنت های اصیل ایرانی مان را جشن بگیریم

من خواهر محمد بقایی به نیابت اعضای خانواده ام و خانوادهای محترم خراسان رضوی که دلبندانشان در اسارت 
مان تبریک می گویم و امیدوارم به زودی این شادی ها را در کنار فرقه هستند جشن های نوروز باستانی را به عزیزان

 .برادران و خواهرانمان داشته باشیم
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