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شدید خانواده مجید رجبی شهرستانی نگرانی

 

 1398فروردین  8 -انجمن نجات گیالن 

  دیدار با خانواده دردمند و چشم انتظار مجید رجبی شهرستانی در دفتر انجمن نجات گیالن

مجید رجبی شهرستانی که در آغازین دهه هشتاد برای کسب وکار و اشتغال بهتر به ترکیه سفر کرده بود، با یک 
ال شونده گرفتار مافیای رجوی شد و با وعده وعید فریبنده به عراق و به اشرف مضمحل شده هدایت شد کیس اغف

 .که بالغ بر پانزده سال از عمر و جوانی اش را ناخواسته در یک تشکیالت تروریستی به بطالت گذراند

ترکیه را داشت از جانب گماشته ایشان که در بدو ورود با شناخت ماهیت اصلی فرقه رجوی قصد جدایی و بازگشت به 
های رجوی به شدت تحت فشار قرارگرفت و مجبور به پذیرش حضور اجباری در مناسبات فرقه ای شد ولیکن 
متعاقب انتقال به آلبانی در یک فرایند مخالفت با رجوی ها در پی کسب آزادی و استقالل، توانست در نیمه سال 

 .و نامرئی اسارت از چنگال رجوی ها رهایی یافته و به دنیای آزاد بازگرددبه طور کامل از قید و بند مرئی  1395
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 جدایی مجید رجبی شهرستانی از تشکیالت سیاه رجوی

آقای ناصر رجبی از برادران عضو رهایی یافته از تشکیالت مخوف رجوی در دیدار روز گذشته با مسئول انجمن 
ال و تالش فراوان قصد خروج از آلبانی به یکی از کشورهای اروپایی را برادرم دو سال و اندی است که با تق"گفتند: 

علیه جداشده  هادارد که متأسفانه با کارشکنی کمیساریای عالی پناهندگان به واسطه بهره مندی از خشم و کین رجوی
ستانه ها، سختی های زیادی را متحمل شد طوری که از یک ماه پیش تر با نیت جلب حمایت انسانی و بشردو

کمیساریا و وجدان های بیدار بشری به اعتصاب غذای خشک متوسل شد که متأسفانه شرایط روحی و جسمی 
 "خطرناکی را به جان خرید.

 

من و سایر اعضای خانواده ام به شدت نگران وضعیت بسیار بد و نامطلوب جسمی "آقای رجبی در ادامه افزودند: 
 "شما و دولت ایران برای نجات جان برادر نازنینم استمداد می طلبیم. و روحی برادرمان هستیم و همین جا از
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آقای پوراحمد ضمن ابراز همدردی با این خانواده شالیکار رنجدیده از ظلم و جور رجوی ها و با درود فراوان به اقدام 
به خانواده چشم جسورانه مجید رجبی شهرستانی از برای دستیابی به حق و حقوق مندرج در منشور سازمان ملل، 

 "انتظار رجبی قول مساعد دادند که از هیچ کوشش انسان دوستانه ای دریغ نورزند.

در این دنیای نامردمی "آقای رجبی با تقدیر و تشکر از آقای پوراحمد و سایر اعضای انجمن نجات اظهار داشتند: 
ه طلبانه گره خورده است! انگار از وجدان ها انگار همه چیز خریدنی شده است! همه چیز به منافع فردی و مطامع جا

بیدار بشری و فریادرس خبری نیست! رجوی ها هم با پول آلوده به خون صدام معدوم و اهدایی دالر و دینار آل 
سعود و صهیونیسم و فشار مضاعف و تروریسم اقتصادی ترامپ علیه مردمان کشورم دچار توهم احمقانه شده اند 

 . بازگردند و قتل و کشتار پیشه کنند، زهی خیال باطل که مثالً روزی به کشور

 آخر کسی که به اعضای سابق خودش رحم نمی کند چگونه می تواند در فکر آرامش و آسایش یک ملت باشد!؟

ما هم امیدمان به خدا و بعد هم به شماست که به داد برادر رنجور اعتصابی من برسید تا دیگر بار آزادی را تجربه 
 "آغوش پر مهر خانواده بازگردد که تمام عیار و با جان و دل پذیرایش هستیم. کند و به
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 .ست که فرزندمان را به گروگان گرفته انداسال  

 
 1398فروردین  10 -انجمن نجات اصفهان 

داشتم و پای صحبت آن ها نشستم از غم دوری فرزندشان  آقای محمدعلی ساسانیطی دیداری که با خانواده 
 . فتندگ

سال است که فرزندمان را فرقه رجوی به گروگان گرفته و  38خانم ساسانی؛ مادر محمدعلی گفتند: اآلن درست 
 . حتی اجازه نمی دهد یک تماس با ما بگیرد و ما را از نگرانی در بیاورد

در چنگال خودش نگه واقعاً این چه فرقه ای است که به اسم اسالم و آزادی خواهی و انقالبی گری فرزندانمان را 
  داشته و به کوچک ترین قانون های بین المللی پای بند نیست.

در تمام دنیا زندانیان اسیر از یک حق و حقوقی برخوردار هستند ولی فرقه رجوی به هیچ کدام از این قوانین پایبند 
 . نیست
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ا به دوش می خریدیم و بارها و من و همسرم علی رغم تمام مشکالت امنیتی، ایمنی، مالی و مریضی رنج سفر ر
  بارها به عراق و پشت درب اردوگاه اشرف رفتیم ولی سران سازمان اجازه ندادند که ما چند دقیقه فرزندمان را ببینیم.

ابتدا که منکر می شدند که پسرمان در اردوگاه اشرف است ولی وقتی که به آن ها می گفتیم که پسرمان در قسمت 
 . تعجب می کردند که ما این اطالعات را از کجا به دست آورده ایم مهندسی کار می کند،

 

سران سازمان با پرتاب سنگ و آهن و فحش های رکیک به پدران و مادران اوج دنائت و رذالت و پستی سازمان 
و مریم مدعی انقالبی بودن را به نمایش گذاشتند و ما هر بار که به یاد پسرمان می افتیم، رجوی خائن وطن فروش 

رجوی دلقک و عروسک دست آل سعود و ترامپ را لعن و نفرین می کنیم و امیدواریم که روزی مانند صدام ملعون 
 . به سزای جنایت هایش برسد

انجمن نجات هم ضمن آرزوی آزادی هر چه زودتر تمامی اسیران به خصوص پسر خانواده ساسانی و تبریک سال 
غاز سال جدید را تقدیم آن ها کرده و آرزو کردیم که امسال سال برچیده شدن جدید، نشریه فراق و کارت پستال آ

 طومار فرقه رجوی و رهایی تمامی اسیران در بند این فرقه و بازگشت همه آن ها به آغوش گرم خانواده باشد.
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 یدر آلبان نیاز مجاهد افتهینجات  یاعضا ینوروز ییگردهما

 

 1398فروردین  10 -سایت نجات یافتگان در آلبانی 

را با یکدیگر جشن گرفتند و هم صدا خواستار آزادی  1398اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی نوروز 
فرا رسیده و بهار با سبزی خود پیام می دهد که زمستان خواهد  1398در آلبانی شدند. آری نوروز  3اسیران در اشرف 
در آلبانی  3نفر از دوستان و عزیزان ما همچنان در اشرف  2000که بیش از در شرایطی فرا رسیده  1398رفت. نوروز 

 . در اسارت به سر می برند

سالی که گذشت بر اثر افشاگری های اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی، فرقه رجوی بیش از پیش 

تروریستی فرقه مجاهدین خلق مجبور  رسواتر شده است و این روشنگری ها باعث شده است که بارها ستاد امنیتی و

به موضع گیری علیه اعضای جداشده در آلبانی شود. اما علت سوز و گداز و وحشت رجوی از روشنگری های اعضای 

نجات یافته چیست؟ واقعیت این است که اعضای جداشده در آلبانی که هر کدام پانزده تا سی سال سابقه تشکیالتی 

شته اند و طی سال ها شدیدترین شکنجه های روحی و روانی را در فرقه مجاهدین در سازمان مجاهدین خلق دا



 

9 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

خلق با همه وجود حس و تجربه کرده اند، بنابراین بعد از آزادی از تاریک خانه های فرقه مجاهدین خلق به مبرم 

 .دترین وظیفه انسانی و اخالقی خود اقدام می کنند و رجوی از چنین عزم و اراده ای وحشت دار

رجوی ها فراموش کرده اند که دیگر نمی توانند در دنیای پیشرفته کنونی همچنان تاریک خانه فرقه را از نگاه افکار 
 3عمومی پنهان نگاه دارند، دیگر دوران فریب و نیرنگ گذشته است و آزادی سایر عزیزان دربند در زندان اشرف 

 .در چشم انداز خواهد بود 1398در سال 

یافته از فرقه مجاهدین خلق همچنین در گردهمایی نوروزی خود به آقای غالمعلی میرزایی به خاطر اعضای نجات 
 .سال از دیدن او محروم بوده است، تسلیت مجدد گفتند 40از دست دادن مادرشان که نزدیک به 
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ر ساله خودش را برای زمستان تمام شد، بهار از راه رسید و روسیاهی بر چهره رجوی ماند. فرقه رجوی که ه
مرحله سین )سرنگونی( آماده می کند و با وعده وعید های پوشالی یک جنگ روانی در میان نیروهای وارفته و از 
پای در آمده ایدیولوژیک تشکیالتی به راه می اندازد، امسال هم مانند سال های گذشته خوار و خفیف شد و ملت 

آماده می کند و سفره ی هفت سین خود را بهتر از سال  ۱۳۹۸بهاران ایران خودش را برای جشن و پایکوبی در 
های قبل مهیا کرده است. به راستی شعار های پوشالی ترامپ، نتانیاهو، ولیعهد عربستان و رجوی خائن و یکان 
ها و دسته ها و واحد ها و تیم های شورشی در داخل و خارج از کشور چه شد؟ چرا و به چه دلیل فرقه رجوی 

خودش را هر ساله قبل از رسیدن بهار آماده می کند تا مرحله نهایی سرنگونی را پشت سر بگذارد و مریم قجر را 
 به پایتخت شیر و خورشید ببرد؟

سال  ۳۰دقیقاً ، ۱۳۹۸تا فروردین  ۱۳۶۷آری من از گذشته خود می گویم در فرقه تروریستی رجوی از فروردین 
شوم که در باتالق رجوی بوده ام و من هنوز نتوانستم این فرقه تروریستی و ضد  تمام و وارد سی و یکمین سال می

بشری را فراموش کنم و هنوز دارم با دردها و شکنجه ها و روسیاهی هایی که از این فرقه با خود یدک می کشم 
 .دست و پنجه نرم می کنم

تاب فراوان خودش را پرچم دار مقاومت  سال خیانت و مزدوری هنوز فرقه تروریستی رجوی با آب و ۳۰با گذشت 
مردمی می داند و برای ملت ایران سنگ به سینه می کوبد هر روز که می گذرد ابعاد جنایت ها و مزدوری رجوی 
بیشتر و بیشتر می شود و برای همگان و اول و آخر برای آن هایی که اسیر این فرقه هستند بیشتر و بیشتر دستشان 

 .رو می شود

ل گذشته با روی کار آمدن ترامپ رئیس جمهور جدید در آمریکا از حزب جمهوری خواه، فرقه رجوی در سه سا
چنان خوش رقصی می کرد و چنان خودش را برای سرنگونی آماده می کرد و چنان از تحریم های همه جانبه علیه 

می کرد که این ها دیگر چه موجودات  ملت ایران دفاع و پشتیبانی می کرد که واقعاً هر انسان آزاده ای را برافروخته
 عجیب و غریب و پستی هستند که دم از انسان و انسانیت می زنند؟

 نفروردی 10 -سید امیر موثقی 
1398 
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من به عنوان یک فرد جداشده از این فرقه با گذشت سی سال هنوز خودم را اسیر این فرقه جهل و جنایت می دانم 
سیمای خود به کرات به تفسیر گذشته ی و هنوز نتوانسته ام گذشته ی خود را فراموش کنم. حال فرقه رجوی در 

این فرقه تروریستی و جنایت کار و مزدور می پردازد و فکر می کند که با جلب حمایت های پوشالی و پولکی که از 
وزرای از کارافتاده آمریکا و فرانسه و انگلستان و غیره جمع آوری می کند می تواند حمایت های مردمی را هم از 

 یران به دست بیاورد. داخل و خارج از ا

تا آنجایی که من خبر دارم از داخل ایران هیچ فردی، هیچ گروهی و هیچ حزبی سخن از این جانیان بر زبان نیاورده 
و نخواهد آورد و در خارج از کشور هم به جز تعداد انگشت شماری از مزدوران و مواجب بگیران و نفله های سیاسی 

کرده و نخواهد کرد و این را به خوبی می توان از گردهمایی های پوشالی این فرقه هیچ کس از این فرقه پشتیبانی ن
 .در گوشه و کنار هر کشوری به خوبی دید و توصیف کرد

اما نکته آخر این که باید به فرقه تروریستی رجوی بگویم که هرگز 
فرارسیدن بهاران را با چشم های شوم و بدخیم خود در ایران نخواهید 

اید فکر چاره کنید چرا که در درون مناسبات مخوف در کمپ دید و ب
های آلبانی آتش فشان سرنگونی فرقه در حال راه افتادن است و هر 
روز بیشتر از روز گذشته تعداد بیشتری خواهان جداشدن و فاصله گرفتن 

 .و رسیدن به آزادی های فردی خود هستند

رجوی را تا بی من به عنوان یک جداشده، سرنگونی محتوم فرقه 
نهایت باید که با چشمانم ببینم و آن روزی را که رجوی همچون صدام 

حسین اربابش طناب دار بر گردنش بیافتد را به خوبی در چشم انداز می بینم، امروز طناب دار ایدئولوژیک تشکیالتی 
 .انداخت بر گردنش افتاده و به زودی طناب دار فیزیکی را هم ما جداشدگان بر گردنش خواهیم

را پیشاپیش به ملت ایران و به تک تک کسانی که از این فرقه جداشدند  ۱۳۹۸فرارسیدن بهار و فرا رسیدن نوروز 
 .و یا خواهان جدایی هستند را تبریک می گویم
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 یالملل نیاز مجامع ب یمحمد آق آتابا دیحمدرخواست مالقات خانواده 

 1398فروردین  18 -انجمن نجات گلستان 

در راستای دید و بازدید از خانواده های انجمن نجات برای تبریک سال نو، به مالقات خانواده حمیدمحمد آق 
 . آتابای در گنبدکاووس رفتیم و با استقبال گرم آن ها رو به رو شدیم

مادر حمیدمحمد آتابای که از نظر 
جسمی در شرایط سختی به سر 
می برد و بیماری های مختلفی 

دیابت باال و بیماری  از جمله
قلبی و اعصاب و فشار را نیز دارا 
می باشد ولی با این حال 
سرسختانه به دنبال مالقات با 
پسرش حمیدمحمد که در چنگال 
فرقه رجوی گرفتار می باشد هست و بدین منظور در چندین نوبت با مجامع بین المللی مکاتبه انجام داده اند که 

 . د جوابی دریافت نمایندمتأسفانه تاکنون موفق نشدن

وی از وضعیت پسرش سؤال می کند و این که آیا او سالمتی دارد یا خیر؟  او که خود آرشیوی از تمامی بیماری ها 
 می باشد آالم خود را فراموش نموده است.

ا نیز گرفتار در پاسخ وی می گوییم که حالش خوب می باشد و اکنون در آلبانی به سر می برد ولی متأسفانه در آنج 
سران ضد خانواده فرقه رجوی می باشد که او آهی می کشد و با زبان شیرین محلی خودشان که ترکمنی می باشد 
ادامه می دهد که پس چرا با خانواده اش هیچ تماسی ندارد. به او می گویم که متأسفانه سران سازمان ضد بشری 

خانواده می باشد را از آن ها سلب نموده و به آن ها اجازه نمی مجاهدین کمترین حقوق اولیه انسانی که ارتباط با 
دهد با خانواده های واقعی خودشان ارتباطی داشته باشند و به همین خاطر حمیدمحمد نیز که تحت فشارهای روانی 

ق اولیه بسیار باالیی قرار دارد نمی تواند با شما تماس بگیرد و این محرزترین نشانه هایی از پایمال نمودن حقو
انسان ها در سازمان ضد بشری مجاهدین می باشد که متأسفانه توسط اربابان جنگ طلب آن ها نیز مورد تأیید و 

 . حمایت می باشد
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در این دیدار دوستانه که بیشتر خانواده حمیدمحمد آتابای نیز حضور داشتند و در مورد وضعیت جسمانی و روحی او 
لی و به خصوص کمسیاریای پناهندگی درخواست رسیدگی به اوضاع او را داشتند و نگران بودند، از مجامع بین المل

همچنین درخواست مالقات حتی به مدت یک ساعت با وی را مطرح می نمودند. من در پاسخ آن ها گفتم که 
لی را انجمن نجات تمام تالش خود را انجام می دهد تا بتواند چشمان بسته و گوش های ناشنوای مجامع بین المل

نسبت به وضعیت غیرانسانی عناصر فرقه رجوی در آلبانی جلب نماید و حتی در این زمینه افشاگری های مهمی در 
 سطح بین المللی توسط افراد نجات یافته از این فرقه شوم انجام داده که نتایج خوبی نیز در پی داشت. 

ودش حمایت می نماید و در بسیاری از مسیرها سنگ متأسفانه امپریالیسم از این گروه تروریستی به خاطر منافع خ
اندازی می کند که در واقع آشکارا از یک فاجعه انسانی در سازمان مجاهدین حمایت می کند که نتایج اسفباری برای 
عناصر فرتوت شده آن ها دارد که نمونه های آن را زیاد می بینیم که افراد در این فرقه ضد انسانی به بیماری های 

 . د گرفتار می باشندحا

 

خانواده حمیدمحمد اتابای و به خصوص مادر مهربانش از وضعیت به وجود آمده در فرقه رجوی که باعث دوری 
سال شده بود خیلی ناراحت بود و می گفت خدا خودش به ما کمک کند و حداقل می توانستم  30فرزندش به مدت 

بزنم و صدای او را بشنوم و مانند پدر مرحومش که در انتظار  با پسرم حمیدمحمدجان قبل از مرگم دو کلمه حرف
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دیدار فرزندش با چشمان باز از این دنیا رفت من هم به آن روز گرفتار نشوم و با پسرم مالقات و یا تماسی داشته 
 . باشم

اسرع وقت به ایشان  به مادر حمید محمد آق آتابای قول دادم که پیگیر وضعیت فرزندش باشم تا بتوانم اخبار او را در
برسانم که همین گفته من نیز باعث دلگرمی او شده بود. در پایان از خانواده حمید محمد آق آتابای که چشم انتظار 

 . او می باشند خداحافظی نمودم
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 کی بازمی گردد؟ ،علی مدد

 

 1398فروردین  18 -انجمن نجات زنجان 

ید و بازید به راه بود اعضای انجمن نجات زنجان ضمن حضور در در ایام نوروز که به رسم سنت، مراسم های د
منزل برادر علی مدد صادقی عضو گرفتار در فرقه رجوی، با استقبال گرم این خانواده مواجه و صمیمانه ترین 
تبریکات عید را از طرف خانواده بزرگ انجمن نجات تقدیم این خانواده کردند. نکته چشم گیر، فضای کامالً 

سی و عاطفی مادر پیری بود که از فراق دیدار فرزند که رجوی ملعون بر خانواده ها تحمیل کرده جسمی خمیده احسا
و چشمی به راه داشت که فقط سؤال می کرد علی مدد کی باز می گردد؟ امید است با تازه شدن طبیعت، حصارهای 

ذهنی رجوی ساخته نیز از میان 
برداشته شده و ارمغان آزادی 

ن در بند رجوی، دل اسیرا
خانواده ها را مملو از شادی 

 . نماید
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 فروردین، جمعه ی سیاه 19

 

 1398فروردین  18 -انجمن نجات البرز 

که نوزده روز از بهار سپری می شد، رجوی خون آشام و همدستانش با فرا رسیدن فصل بهار  1390در ابتدای سال 
زها به ستوه آمده بودند و از آنجا که دیگر طاقت دیدن و تحمل و شمیم عطر گل های بهاری، از این فرخنده رو

مخالفین خود در تشکیالت را نداشتند و همواره بذر یأس و نومیدی از دنیای بیرون از قرارگاه اشرف را در جسم و 
ز تبدیل کردند روح نیروها کاشته بودند، در یک عمل خبیثانه و ناباورانه بهار آن سال دل انگیز را به پاییزی غم انگی

و افرادی را که در دل و جسم شان شکوفه های 
آزادی و جدایی از فرقه را می پروراندند به یکباره 

 سوزاندند.

آری در چنین روزی که به جمعه ی سیاه معروف 
است رجوی ملعون مانند گذشته که به دنبال سیاست 
شهید سازی و خونریزی بود با یک عملکرد از قبل 

ده که روزها و ساعت ها وقت صرف برنامه ریزی ش
آن کرده بود توسط عده ای از مزدوران و مسئولین 

رده باالی خود به نیروهای عراقی مستقر در قرارگاه اشرف حمله کرده و با کوکتل مولوتوف از قبل ساخته شده و تیر 
دیگر از مزدوران خود را به و کمان های مهیا شده نیروهای عراقی را غافلگیر و مورد هدف قرار دادند و عده ای 
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داخل مقرهای استراحت نیروها فرستاده و عنوان نمودند که نیروهای عراقی به ما حمله نمودند و قصد دارند همه 
 ی ما را کت بسته تحویل مقامات امنیتی ایران بدهند.

از نزدیک شاهد این آقایان علی اردالنی و فریدون ابراهیمی که جداشده و از اعضای بازگشتی به وطن هستند  
درگیری ها بودند که در خاطرات خود اظهار می دارند: در این درگیری که مشخص و واضح بود که سازمان حمله را 
شروع کرده بود نیروهایی که از قبل اعالم جدایی کرده بودند و یا غیر تشکیالتی بودند را با ترفند و تحریک نیروها 

 به مسلخ فرستادند.

 

اشاره کرد که درخواست جدایی داده بود و اصرار و پافشاری داشت )مرتضی بهشتی( مرحوم رحیم  می توان به
سالگی سازمان او را تور کرده بود به همراه خود جدا نماید که با  16برادرش میالد )مصطفی بهشتی( را که در سن 

فروردین با دست خالی فرستاده  19اه مخالفت ها و برخوردهای شدید مسئولین رو به رو می شد که سرانجام به قتلگ
 شد و ناجوانمردانه کشته شد.
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فروردین که در گاهنامه ی فرقه رجوی ثبت و ضبط شده از آخرین جنایت های این فرقه درعراق و  19بهار پاییزی 
لی به در راستای حذف نیروهای مخالف بود که قصد دیگری هم داشتند و آن مظلوم نمایی و توجه جوامع بین المل

فرقه می باشد که شاید بتواند با محکوم کردن دولت عراق در اشرف بمانند اما خون های پاک ریخته شده نیروهای 
فریب خورده گریبانگیر آن ها شد و به سرعت اشرف را تخلیه و اشرف به زباله دان تاریخ پیوست و هم اکنون نیز 

بانی شاهد پاییزی متفاوت، زیبا و خزان دل انگیز هستیم در تشکیالت فرقه در آل 1398فروردین سال 19یعنی در 
 .که رهایی صدها تن از عزیزان را در برداشته است

 .با آرزوی رهایی و آزادی تمام نیروها در بهار و خشنودی خانواده های چشم انتظار

 بیژن

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۹۰فروردین  ۱۹خزان مرتضی بهشتی در 

 

حضور خانواده بهشتی بر سر مزار برادرشان مرتضی بهشتی در 
 اشرف
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 رابطه سیل و سرنگونی
 

 

 

 

از دست دادند سران فرقه رجوی که همیشه به  بعد از فاجعه سیل در ایران که تعدادی از هموطنان ما جانشان را
دنبال اتفاقی در ایران هستند تا خودشان را نخود آش کنند این بار در مسأله سیل وارد شده و همه این مسائل را به 

 سران حکومتی نسبت می دهند. 

نبه دیگر سعی می چیزی که بسیار مشهود است عالوه بر اعالم حمایت صوری مریم قجر از آسیب دیدگان، او از ج
کند همیشه به قسمت منفی کمک هایی که به مردم سیل زده می شود بپردازد و تاکنون در دستگاه تبلیغاتی خود 
این را عَلَم می کند که مسئولین حکومتی هیچ گونه کمکی نکردند و فیلم های مردمی را نشان می دهند که در حال 

 ل سیاسی و نظامی حکومت نیست.پر کردن کیسه شن می باشند و فیلمی از عوام

البته؛ شیادی و حقه بازی مریم قجر را قبالٌ در مسائل دیگر شاهد بودیم. سؤالی که وجود دارد چرا وقتی اتفاقی  
این گونه در ایران پیش می آید همیشه این مسئولین هستند که باید مقصر جلوه داده شوند ولی در کشورهای مانند 

ی از بی کفایتی مسئولین حکومتی نیست؟ از عقده گشایی مریم قجر در مورد مردم ایران برخ …آمریکا و ایتالیا و 
 . می توان فهمید که اصالٌ برای وی جان انسان ها مهم نیست

 انجمن نجات مازندران -هادی شبانی 
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چند روز بعد از سیل، مریم قجر خطی به دستگاه تبلیغاتی خود می دهد مبنی بر این که در خبرها و تحلیل های 
سیل باید استفاده نمود و اعتراضات را گسترش داد و حکومت را سرنگون کرد. در این رابطه  خود عنوان کنند که از

یکی از تحلیل گران تهی مغز رجوی در تلویزیون خود طوری از این تز حمایت می کرد که انگار زمان سرنگونی 
 .کنیدخیالی مریم قجر فرا رسیده است. حال چه ربطی سیل به سرنگونی دارد؟! خودتان پیدا 

از طرف دیگر بقیه قلم به دستان مزدور و جیره خوار مریم قجر هم سعی نمودند از این قافله عقب نمانده و خودی 
نشان دهند که همه آنان این گونه می نویسند که باید با این سیل فرا رسیده کار حکومت ایران را هم تمام کرد و از 

سره کنند. باید به این تهی مغزان گفت: شما در کجای تاریخ قرار مردم می خواستند که اعتراض کنند و کار را یک
 . دارید، واقعاٌ باید برای شما متأسف بود که درک و تحلیل درستی از شرایط ندارید

از طرف دیگر مسئولین فرقه رجوی سعی نمودند به اسم سخنگو پیامی در رابطه با سیل بدهند و این که مردم در 
تمام گذاشتند و باید با تمام قوا به نیروهای زرهی که در صحنه وجود دارد حمله کنند!!!.  کمک به سیل زدگان سنگ

البته سخنگو که بعد از سیل سرش را بیرون آورده و حرف هایی می زند که فقط به درد نیروهای خودش در آلبانی 
 . می خورد

ا سیل اخیر باید به نمونه ای که در سایت ها برای فهم بیشتر و رو شدن ضدیت مریم قجر با مردم ایران در رابطه ب
در کشور ژاپن کشوری که به لحاظ اقتصادی از قدرت های برتر دنیا می  97درج شده اشاره کنیم. در تیرماه سال 

باشد در عرض سه الی چهار روز سیلی به راه افتاد که صدمات مالی آن بالغ بر صد میلیارد دالر یعنی معادل بیست 
 نفت ایران به اقتصاد ژاپن خسارت آمد و حدود دویست و بیست و پنج نفر جانشان را از دست دادند. سال صادرات 
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آیا در کشوری مانند ژاپن این اتفاق و این تعداد کشته ها قابل قبول بود و آیا می بایست مسئولین آن را عوض کرد 
ر و بقیه قلم به دستان مزدورش بدانند که سیل و یا حکومتش را تغییر داد؟ این مثال را عنوان نمودیم تا مریم قج

یک امر طبیعی می باشد و در موقع سیل باید نهایت همکاری انجام شود نه این که دستور داد حکومت سرنگون 
 . شود

این که مریم قجر دم از حمایت مردم ایران می زند بسیار خنده دار است. چرا وقتی مردم بی گناه توسط تروریست  
در تهران، اهواز و بلوچستان شهید می شدند خبری از حمایت نبود و این زن خفقان گرفته بود، چه  های داعشی

  شده که یکباره به یاد مردم ایران افتاده است؟ بهتر است خودتان و نیروهای وامانده خودتان را گول بزنید.

خیالی اش را می بیند، چون سیل هم  در رابطه با سیل و سرنگونی هم باید گفت که مریم قجر زیاد خواب سرنگونی
سین دارد فکر کرده که این سین به درد سین سرنگونی اش می خورد. بهتر است شما با این سین ها بازی کنید و 

 . نیروهای وامانده تان در آلبانی دلشان را به این سین ها خوش کنند
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 و محمود سعادت دیناه ،یمهر مادر   امیپ

 

 1398فروردین  19 -ن شرقی انجمن نجات آذربایجا

سالم مهری عزیز )مهری سعادت(، ناهید )ناهید سعادت(، محمود )محمود سعادت(، قربان هر سه شما بشوم، 
شما حتماً فکر می کنید چون سن من زیاد است، تا حاال مرده ام! اما من منتظر شما هستم، بدون این که شما را 

 ! ببینم، تسلیم مرگ نخواهم شد

خودتان را از آنجا نجات بدهید، سران شما قدرت طلب هستند، آن ها )سران فرقه رجوی( فقط دنبال  سعی کنید
فدا کردن شما هستند تا از طریق آن خون ها به قدرت برسند! اما مطمئنم هیچ وقت به قدرت نخواهند رسید، برای 

د، اجازه یک تلفن زدن را به شما می این که به اصول دمکراسی پایبند نیستند. اگر رهبران شما دمکراتیک بودن
دادند، حداقل در روز مادر یک تبریک برای من می فرستادید! چرا برای سال نو اجازه ی زنگ زدن و تبریک گفتن 
را نمی دهند! سران شما به هیچ چیز اعتقاد ندارند، آن ها به خاطر منافع خودشان، شما را نگه داشته اند. من از 

ثل بقیه اسرا که آمدند و نجات پیدا کردند، شما هم خودتان را نجات بدهید. چشم به راه شما خواهش می کنم م
شما هستم، عمرتان را تلف کردید و رفت، الاقل این آخر بیایید و در کنار ما باشید، مرهم زخم های ما باشید، روی 

 ما را طرد کردید. چشم ما جا دارید. فکر نکنید که شما را فراموش کرده ایم، این شما هستید که



 

23 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

 

مسعود رجوی باید می فهمید که اگر یک نفر به پدر و مادرش که او را متولد کردند، وفا نکند، عاقبت به اوهم وفا 
مسعود رجوی اگر تا امروز قدرت فهم این بدیهیات را نداشته است، پس هیچ وقت هم فهم نخواهد  نخواهد کرد!

 ! دن به قدرت می داند و بسکرد! او فقط شما را نردبانی برای رسی

من پیشاپیش رسیدن سال نو را خدمتتان تبریک عرض می کنم، امیدوارم در سال جدید انتخاب های عاقالنه و 
 . جدید داشته و زندگی جدیدی را برای خود رقم بزنید و خود را نجات بدهید

حمایل  –مادر چشم انتظارتان 
 غنی زاده
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 90فروردین سال  19ماجرای 
 1398 فروردین 21 -انجمن نجات تهران  -بخشعلی علیزاده 

 36ننگ بر مسعود رجوی که به خاطر خیره سری هایش باعث کشته شدن 
 .نفر و زخمی شدن صدها نفر شد

حدود یک هفته بود که در شرایط آماده باش بودیم و جلوی نیروهای عراقی 
. تالش می کردیم که که قصد پیش روی در اشرف را داشتند سد بسته بودیم

با زنجیر انسانی مانع پیشروی آنان بشویم و تا حد زیادی موفق شده بودیم 
  زیرا آن ها متوقف شده بودند و نمی توانستند عبور کنند.

جهت اطالع خوانندگان محترمی که از وقایع آن سال بی اطالع هستند عرض کنم که دولت عراق طی احکام قضایی 
راضی شمالی پادگان اشرف را داشت. حال این احکام درست بودند یا غلط کاری ندارم که داشت قصد تصرف ا

باالخره از جانب دستگاه قضایی عراق صادر شده بودند و سازمان مجاهدین خلق باید در احترام به قوانین آن کشور 
  آن ها را اجرا می کرد و اراضی مربوطه را تخلیه می نمود.

شرف را در تمامیت آن ملک شخصی خود به حساب می آورد و خود را باالتر از قانون اما مسعود رجوی پادگان ا
  کشور عراق می دانست و حتی مدعی می شد که هلیکوپترهای عراقی حریم هوایی اشرف را شکسته اند.

دولت  واقعاً مسخره بود. آخر ما در کشور عراق مهمان بودیم و حتی شهروند هم به حساب نمی آمدیم ولی ظاهراً
عراق می بایست از قوانین مسعود رجوی تبعیت می کرد و گردن می نهاد. بسیار روشن بود که النهایه این خیره 
سری ها به درگیری منجر خواهد شد و بهای این خیره سری ها را نیروها باید بدهند و سرانجام چنین شد. ارتش 

صی داشتند آمده بود و طی یک درگیری گسترده عراق که برای تصرف اراضی شمالی پادگان اشرف که مالک شخ
و سنگین این اراضی را به تصرف خود در آورد، در واقع برای اجرای حکم دادگاه مجبور به توسل به زور شد که 

  رجوی هم همین را می خواست.

سعود م نفر البته به طرز مشکوکی کشته و صدها نفر مجروح شدند که مسبب اصلی شخص 36در این ماجرا تعداد 
رجوی بود. طبق معمول مریم رجوی شروع به مظلوم نمایی کرد و همه جا این طور وانمود کرد که گویی دولت 
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عراق و نخست وزیر وقت آن نوری المالکی مقصر بودند و آنان باعث کشته و مجروح شدن نیروها شدند. برای ما 
ز طرف مسعود رجوی بوده که کار را به اینجا کشانده که در آنجا بودیم روشن شد که این خیره سری و قانون گریزی ا

  است.

واقعاً از آن روز ننگین هر چه بگویم کم گفته ام. شاید که فیلم هایش را دیده باشید که چه جوانانی به خاطر مطامع 
وهایی کودکانه مسعود رجوی کشته شدند و خانواده هایشان در حسرت دیدار آنان ماندند. دختران و پسرانی که آرز

داشتند ولی با خود به گور بردند، چرا؟ چون یک رهبر فرقه ای خیره سر و لجوج مایل نبود به قانون کشوری که در 
آن اقامت داشت احترام بگذارد و النهایه نیز قیمت این حماقت های او را انسان های دیگری با گوشت و پوست و 

  خون خود پرداختند.

ود رجوی مسبب ریختن خون افراد بی گناه بود؟ خیر. قبل از آن در شش و هفت آیا فقط همین قضیه بود که مسع
نیز چنین اتفاقی افتاده بود ولی ابعاد خسارت انسانی آن موقع کمتر بود. مورد بعدی کشته شدن  1388مرداد سال 
ود که طی حمله ای نفری بود که برای به اصطالح حفاظت اموال پادگان اشرف گذاشته ب 100نفر از حدود  50بیش از 

مشکوک کشته شدند. آخر هم معلوم نشد که چه کسی این کار را کرد زیرا هیچ نیرویی مسئولیت این حمله را بر 
 .عهده نگرفت و هرگز به بازماندگان آن ماجرا اجازه صحبت داده نشد

دوگاه لیبرتی می شد مقامات اما به شما خوانندگان محترم عرض کنم که در تمام حمالتی که به پادگان اشرف یا به ار
و  1388آمریکایی مطلع بودند و زیر نظر آنان انجام می گرفت. نمونه ی بارز آن حمالت شش و هفت مرداد سال 

و سایر حمالت دیگر، همگی زیر چشم نیروهای آمریکایی انجام می شد و مسعود رجوی  1390فروردین سال  19
ا می شد که مدام در حال کمک به کشته شدن نیروهای وی بودند. بیشتر از هر زمان دیگر مجذوب آمریکایی ه
  یعنی بی غیرتی تا کجا؟ بی هویتی تا کجا؟

تا دو ساعت قبل از حمله، نفربرهای بردلی آمریکایی در داخل اشرف بودند ولی شروع به خروج  90در همان سال 
گر نمی بینید که نیروهای عراقی آرایش حمله کردند، حتی ما به آن ها اعتراض کردیم که چرا می خواهید بروید م

گرفته اند و قصد حمله به ما را دارند؟ که در پاسخ به ما می گفتند که از فرماندهی به ما دستور داده شده که سریعاً به 
مقرهای خودمان برگردیم. در حین حمله هم هواپیمای بی سرنشین آمریکایی مستمر در حال فیلم برداری و عکس 

 بود و سیر تا پیاز داستان را فیلم برداری کرد.  برداری
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ولی باز مسعود رجوی در اوج ذلت به رابطه نامشروع خودش با آمریکایی ها ادامه می داد و برایشان مدام خوش 
رقصی می نمود و انگار نه انگار که تا دیروز همین آمریکایی ها بودند که ما را رها کرده و به نیروهای عراقی چراغ 

  نشان داده بودند که به اشرف حمله کنند؟ سبز

در یک فریبکاری بسیار مشمئز کننده بعد از حمله مربوط، تعدادی دکتر آمریکایی به بیمارستان اشرف آمده بودند و 
تعداد انگشت شماری را با خود به بیمارستان صحرایی خودشان برای مداوا بردند که آدم حالش از این صحنه به هم 

ی گفتیم که اگر شماها انسان بودید مانع حمله می شدید. حاال آن ها که مظلومانه کشته شدند را چگونه می خورد. م
زنده خواهید کرد؟ مگر مجروحین همین شش هفت نفر بودند که بردید؟ صدها نفر مجروح روی زمین بود. تخت 

  پر ازمجروحین جدی بود.ها که پر بود هیچ، راهروها و سالن غذاخوری و استراحتگاه ها، همه و همه 

از طرفی کارشکنی های اعزام مجروحین به بیمارستان های عراقی از جانب مسئولین سازمان هم بود. بیمارستان 
های عراقی اعالم آمادگی کرده بودند که مجروحین را مورد مداوا قرار دهند ولی رجوی خیره سر اجازه ی خروج 

ما دارو و امکانات بدهید خودمان مداوا می کنیم. فقط می ترسیدند که  نیروها را نمی داد و می گفت که شما به
  .مجروحین از فرط خشم خود از سازمان فرار کنند و بروند و بعد برای رجوی خائن باعث دردسر شوند

از آن روز ننگین هر چه بگویم کم گفته ام و هر ساله که به یاد آن روز می افتم خشم تمام وجودم را می گیرد 
 .خصوصاً وقتی به یاد کسانی می افتم که در آن روز کشته شدندم

 .بی تردید روزی مسعود رجوی و مریم رجوی و سایر دست اندرکاران باید در این مورد مشخص حساب پس بدهند
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 یملکه ترور برا یوقت
 زدگان لیس

 اشک تمساح
 .زدیر یم

 

 21انجمن نجات مازندران   -صالحی 
 1398فروردین 

بعد از وقوع سیل در چند استان کشور که کام مردم ایران را در ایام عید تلخ نمود و موجب خسارات مالی فراوان و 
کشته شدن تعدادی از هموطنانمان شد، طبق معمول رجوی های ضد ایرانی تالش نمودند تا از این حادثه 

 . سوءاستفاده نمایند

ود قطعاً خسارات سیل تا این حد نبود و مشکالتی در مدیریت شرایط هر چند اشکاالتی وجود داشت که اگر نمی ب
بحران و خدمات رسانی به مناطق سیل زده بود که باید جمع بندی شده و مسئولین مربوط پاسخگو باشند. اما این 

بالی ها حرف های درون خانه و خانواده ایرانی هاست و ربطی به وطن فروشان تروریست ندارد، کما این که همین 
 . آسمانی باعث همدلی و نزدیکی بیش از پیش مردم ایران با هم شد

رجوی ها آن قدر ضد ایرانی هستند که نه تنها مورد تنفر مردم ایران می باشند بلکه در بین دشمنان نظام کسی 
 .حاضر به نزدیکی به آن ها نیست

ان نمی سوزد و نیت شان از عَلَم کردن موضوع همه می دانند که رجوی ها دلشان به اندازه سر سوزنی برای ملت ایر
سیل زدگان این است که از آب گل آلود ماهی بگیرند و در حالی که مردم ایران داغدار و درگیر مصیبت هستند، دنبال 
اهداف ضد ایرانی و ضد انسانی خود می باشند. آن ها همانند ترامپ، پمپئو و نتانیاهوی کودک کش هستند که از 

تمام توان هر چه از دست شان برمی آید علیه مردم ایران انجام می دهند و از سوی دیگر برای مردم یک سو با 
 !!! ایران پیام تبریک و همدردی می فرستند

 : اشک رجوی ها اشک تمساح است. به رجوی های تروریست و ضد ایرانی باید گفت



 

28 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

مناطق مرزی ایران را با سالح شیمیایی  شما همان هایی هستید که وقتی نیروهای صدام سردشت و برخی از
 بمباران می کردند، متحد صدام بوده و از او و اقداماتش حمایت می کردید. 

همان صدامی که روزی برای فریبکاری او را مستبد خوانده بودید و مدعی بودید که در مقابل تجاوزش خواهید  
 . ایستاد! اما در عمل چوب زیر بغل صدام شدید

کسانی هستید که وقتی بخشی از خاک کشور در اشغال نیروهای صدام بود، به عنوان ستون پنجم و شما همان 
  .ارتش خصوصی در خدمت او درآمدید و به سربازان و مرزبانان ایران حمله کرده و فرزندان این کشور را کشتار کردید

کنار صدام ایستادید و از او حمایت شما همان کسانی هستید که وقتی صدام به شهرهای ایران موشک می زد، در 
 . کردید و بر زخم های مردم ایران نمک خیانت پاشیدید

شما همان کسانی هستید که وقتی عراق تحریم شد ناله می کردید که این تحریم ها به ضرر مردم عراق است. 
بی شما به منابع مالی از )البته دلتان برای مردم عراق نمی سوخت و تنها به این دلیل که تحریم ها راه دست یا

طریق صدام را محدود می کرد می خواستید این محدودیت ها برداشته شود.( اما وقتی ترامپ و امثال او تحریم 
های سنگین را بر مردم ایران اعمال و تهیه دارو و غذا را برای ایرانیان سخت کردند، نه تنها از این اقدامات ضد 

 . احتی بی مانند و با شقاوتی عجیب خواهان افزایش بیشتر تحریم ها هستیدانسانی حمایت کردید بلکه با وق

شما همان کسانی هستید که با بمب و سالح به جان مردم ایران افتاده و در سال های ابتدایی دهه شصت هزاران 
 . نفر را با ترور کور و بمب گذاری شهید کردید

آتش بس در جنگ عراق علیه ایران روشن شد، با تمام  شما همان هایی هستید که به محض آن که نور صلح و
مانع از برقراری آتش بس شده و عامل ادامه جنگ و ویرانی « مرصاد»توان تالش کردید با انجام عملیات دیوانه وار 

 . و مرگ باشید

دثه منی شما همان هایی هستید که وقتی تعداد زیادی از هموطنان مان بر اثر بی تدبیری مقامات سعودی در حا
 . کشته شدند، نه تنها ابراز همدردی نکرده بلکه با حمایت از سعودی ها در این جنایت شریک شدید

شما همان خائنینی هستید که به اعتراف خودتان صدها بار به آمریکا و اسرائیل هشدار دادید که ایرانی ها در حال 
ان کسانی که در ظاهر ایرانی هستند، زمینه ساز تحریم پیشرفت در زمینه علوم هسته ای هستند و تا توانستید به عنو

 . های گسترده شدید



 

29 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

شما همان کسانی هستید که دستور شلیک خمپاره به شهرهای ایران را دادید که در نتیجه آن تعدادی از هموطنان 
 . اعم از زن و مرد و کودک، شهید یا مجروح و معلول شدند

مادر و خانواده اعضای خود رحم نکرده و آن ها را به دلیل درخواست  شما همان هایی هستید که حتی به پدر و
مالقات با فرزندان شان با سنگ و میلگرد مورد حمله قرار داده و مجروح و مصدوم کردید و به آنان توهین می 

 . کردید

دا کردید و شما همان هایی هستید که به اعضای فرقه خود رحم نکرده و آن ها را سال های طوالنی از دنیا ج
 . متعرضان درون تشکیالت را به زندان مخوف ابوغریب می فرستادید

شما همان هایی هستید که حتی در قلب اروپا هم اجازه چند ساعت زندگی آزاد به اعضای خود نداده و آن ها را 
  .داریدهمچون قرارگاه مخوف اشرف، در مقری در تیرانا که در واقع یک زندان با کنترل باالست نگه می 

شما همان هایی هستید که صدها تن از اعضای خود را تنها برای امیال و اوهام ضد انسانی خویش، در عراق نگه 
  .داشته بودید و با ایجاد درگیری های قابل پیشگیری موجب کشته شدن یا مجروح و معلول شدن آن ها شدید

ع شده بود که آنچه در قلب و مغز افراد می گذشت را شما بویی از انسانیت نبرده اید. بی شک اگر دستگاهی اخترا
نشان می داد، همه می دیدند که در قلب و مغز رجوی ها از بابت مصیبت های سیل خوشنودی وجود دارد چرا که 
در مغزهای پوسیده آنان این فکر حاکم است که هر چقدر مشکالت مردم ایران بیشتر شود آن ها بیشتر با جمهوری 

پیدا کرده و رجوی ها هم امکان تبلیغ و سیاه نمایی بیشتری خواهند یافت و در نتیجه راه سرنگونی  اسالمی مشکل
 !!! موهوم هموارتر می شود، بنابراین باید از این مصیبت ها خشنود بود

ه نیز شما تنها ظاهر انسانی دارید اما درون تان مملو از شقاوت است، نه تنها مردم ایران بلکه مردم عراق و سوری
 . شما را به خاطر بی شمار جنایات مستقیم و غیر مستقیم تان نخواهند بخشید
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     استمداد خانواده براتعلی ریگی از مجامع بین المللی

 

 1398فروردین  22 -انجمن نجات گلستان 

ما جنگیدند و سران سازمان ضد انسانی مجاهدین در زمان جنگ تحمیلی دوشادوش دشمنان کشورمان علیه 
بسیاری از مردم عزیزمان را شهید و یا زخمی نمودند و به این خیانت های خود افتخار نمودند که خداوند خود عذاب 

  این جنایت های آن ها را خواهد داد.

سال جنگ، تعدادی از جوانان که برای دفاع از کشورشان عازم جبهه شده بودند به اسارت نیروهای بعثی  8در طول 
مدند و در زمان اسارت شکنجه های بسیار وحشتناکی را متحمل شدند. سران حیله گر فرقه رجوی در این کش درآ

و قوس اسارت ها به سراغ اسیران جنگی می رفتند و با دادن وعده های بسیار اغوا کننده آن ها را به عضویت 
مغز آن ها را کامالً منجمد نموده و گرفتار سازمان تروریستی خودشان در می آوردند و بعد از کلی فشارهای روانی، 

سال در این سازمان ضد انسانی اسیر ایدئولوژی  غلط  سرکرده ی  آن بوده  30می نمودند به صورتی که فرد بیش از 
 . و هست و تاکنون نتوانسته راه نجات خودش را پیدا نماید

دهه گرفتار شیاطین فرقه رجوی شده و با وجود یکی از همین اسیران جنگی می باشد که بیش از سه  براتعلی ریگی
مراجعه ی متعدد خانواده اش به عراق، تاکنون نتوانسته اند وی را مالقات نمایند و امروز که با خانواده برادرش 
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دیداری داشتم وی از حمایت نشدن برای دیدار با برادرشان سخن ها گفتند و از مجامع بین المللی درخواست 
 . رسیدگی داشتند

آقای ریگی که از سختی های رفتن به عراق برای مالقات با اسیران فرقه رجوی کامالً آگاه بوده و در چندین نوبت 
عالوه بر رفتن به بیابان های عراق و پادگان اشرف، نامه های متعددی نیز به "همراه خانواده ها بودند، می گویند: 

نوشتم و از آن ها تنها یک ساعت مالقات با برادرم را  شخصیت های مختلفی که ادعای حقوق بشری می نمودند
که فکر می کنم حق قانونی هر انسانی باشد، درخواست نمودم. متأسفانه تا این لحظه هیچ جوابی دریافت نکرده ام 
و با وجود شعارهای حقوق بشری که صدای آن ها تمام عالم را پر کرده به کوچکترین درخواست انسانی ما توجه 

اند. چندین خانواده ی دیگر مانند خانواده ما هستند که متأسفانه بچه های آن ها نیز گرفتار سران شیاد و ضد  نکرده
 ". خانواده رجویسم می باشند

حدود پنج بار همراه خانواده ها به کشور "آقای ریگی که به خاطر فوت برادر خانمش خیلی ناراحت بود، ادامه داد: 
در اسیرم را حتی به مدت یک ساعت در فضای آزاد و با حضور نمایندگان به اصطالح حقوق عراق رفتم تا بتوانم برا

بشری مالقات کنم ولی متأسفانه با وجود درد و رنج فراوان مسیر راه و خانواده نتوانستم او را ببینم. علت اصلی این 
ند و برادرم را که اسیر آن ها می باشد از ناکامی، سران ضد خانواده رجوی بودند که به ما و برادرم اجازه دیدار نداد

کمترین حق انسانی که در تمام زندان های دنیا نیز رعایت می شود محروم ساختند و از آن طرف شعار آزادی و غیره 
 ! سر می دهند که در تعجبم از این همه دروغ و ریا

برادرم براتعلی را می کشیدند که متأسفانه عملی  پدر و مادرم در فراق برادرمان از دنیا رفتند و تا لحظه ی آخر، انتظار
نشد، حتی برادر مرحومم عباسعلی هم که فوت کرد به همین منوال بود و خیلی دوست داشت براتعلی را ببیند که او 
هم با آرزوی دیدار فوت کرد. مسبب همه این درد کشیدن ها تنها سران فرقه رجوی هستند و الغیر و باید در 

 ". ند جواب دهندپیشگاه خداو

خانواده آقای ریگی که بسیار مهمان نواز بودند در پایان این دیدار صمیمانه از تمام مسئوالن و ارگان های حقوق 
بشری مرتبط با سازمان مجاهدین خلق درخواست داشتند تا برای دیدار برادرشان از تمام امکانات استفاده نمایند تا 

 حضور خود مسئولین بین المللی با او دیدار داشته باشند. بتوانند حداقل به مدت یک ساعت با
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 .فراق نجات دهند نیفرزندانم مرا از ا

 1398فروردین  25 -انجمن نجات اصفهان 

طی دیداری که با خانم بدیعی مادر علی و محمدرضا بدیعی )شرکت قناد( در منزل ایشان داشتیم. ایشان در درد 
دانش گفت که چگونه فرقه رجوی آن ها را ربود و با ترفند و فریبکاری به عراق و اردوگاه فراق چندین ساله فرزن

 . اشرف کشاند و هیچ گاه اجازه نداد فرزندانش را ببیند

خانم بدیعی از آرزوی دیرینه خود گفت که دوست دارد فرزندانش را ببیند و آن ها را در آغوش بگیرد ولی فرقه ی 
ون سنگ سیل زدگان ایران را به سینه می زند اجازه نمی دهد کوچکترین ارتباطی با فرزندانش جنایتکار رجوی که اکن

  داشته باشد و او همیشه از خداوند خواسته است که فرزندانش را به وی برگرداند.

خانم بدیعی از فراقی که همسرش کشید و نتوانست تحمل کند و با چشمانی اشک بار به دیدار حق شتافت سخن 
ت. مرحوم بدیعی همیشه می گفت آیا روزی می شود دوباره فرزندانم را ببینم! ولی  افسوس که اجل مهلت نداد گف

 . و این درد فراق آن قدر جانکاه بود که نتوانست تحمل کند

من از فرزندانم می خواهم اگر عکس مرا می بینند یا صحبت های مرا می خوانند یک تماس "خانم بدیعی گفتند: 
  "بگیرند تا مرا از این فراق نجات دهند. با من

فرزندانم در اینجا بهترین تحصیالت را داشته و بسیار باهوش بودند اگر در وطن خودشان بودند "خانم بدیعی گفتند: 
مطمئناً فردی بسیار ارزشمند برای خودشان و وطنشان بودند ولی فرقه تروریستی رجوی با سوءاستفاده از صداقت 

به اسم اسالم و دین، آن ها را همانند صدها نفر دیگر دزدیدند. نفرین همه مادران و پدران بر این فرقه فرزندانم و 
 "ی ظالم و اهریمن.
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در پایان این دیدار خانم بدیعی آرزو کردند که هرچه سریع تر تمام اسیران در چنگال این باند جنایتکار به آغوش گرم 
 . خانواده هایشان باز گردند

نجمن نجات اصفهان نیز آرزو کردند انشااهلل با برچیده شدن بساط این فرقه تروریستی تمام اسیران به اعضای ا
 .آغوش خانواده هایشان بازگردند
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 چشم انتظاری مادر و ادعاهای پوچ سران فرقه

 

 1398فروردین  27 -انجمن نجات زنجان 

 .دیدار نمودامیر پرویزی )عضو گرفتار در فرقه رجوی( اعضای انجمن نجات استان زنجان با برادر  

در این مالقات دوستانه توضیحات مبسوطی در خصوص آخرین تحوالت فرقه ی در گل مانده ارائه گردید. خانواده 
امیر تأکید داشتند علی رغم چشم انتظاری های مادر پیرشان، فرقه اجازه ی ارتباط ایشان با خانواده اش را نمی 

 البته این تنها یک مورد از ادعاهای پوچ و تهی سران فرقه مبنی بر احترام به خانواده است. دهد و
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 یمسعود رجو ریاخ امیدر واکنش به پ 

 

 1398فروردین  27 -انجمن نجات کرمان  -محمود آسمان پناه 

ام مسعود رجوی منتشر می شود، در ادامه ی پیام های خنده داری که از سوی سازمان مجاهدین خلق و به ن
موضوعات اخیر در ایران دست مایه ی پیام دیگری قرار گرفته است. متن پیام، مانند پیام های دیگر به لحاظ 
نگارشی و ادبیاتی دارای اشکاالت بنیادین و اساسی است. حجم اطالعاتی که در آن بیان می شود آنقدر زیاد است 

 با آن ارتباط برقرار نمی کند. و پراکنده که مخاطب به هیچ وجه

شرق را به غرب دوختن و ربط دادن موضوعات بی ربط به یکدیگر تالشی است مذبوحانه که نشان دهنده  ی ذهن  
بیمار پیرمرد پرحاشیه ای است که مانند کودکان لجباز به هیچ صراطی مستقیم نیست. پیام صوتی و تصویری یک 

ه ای و سخنی به میان آمده است. از یک سو برای سربازان آمریکایی که در بیروت ساعته ای که در آن از هر دری نال
و عربستان کشته شده اند دلسوزی می کند و از سوی دیگر همان امریکا و سیاست هایش را به نقد می کشد و عامل 

 بدبختی مجاهدین می داند.

گر با تفسیرهای شخصی از آیات قرآن به دنبال در یک جا شاهزاده ی روان پریش پهلوی را می کوبد و در جایی دی 
گفتن حرفی است که به یقین خود او هم نمی داند چیست؟! از یک سو برای هم وطنان عزیز سیل زده ناله سر می 
دهد که چرا کسی به آن ها کمک نمی کند و پول ها توسط دولت و ... حیف و میل شده اند و از سوی دیگر قرار 

 تروریستی آمریکا را می ستاید.  گرفتن سپاه در لیست
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اگر خود آن ها هم فراموش کرده باشند تاریخ از یاد نخواهد برد که آن ها و اربابانشان رکورددار ترور و قتل و خونریزی 
 هستند.

 

 

 

 

نفر انسان بی گناهی که توسط مجاهدین در ایران به خاک و خون کشیده شده اند را فراموش  17000حافظه ی تاریخ  
نخواهد کرد که بدترین جنایت ها هموطن کشی است، حال چه شده که گرگ ها دایه ی عزیزتر از مادر شده اند؟ 
خائنانی که بیرون از کشور نشسته و برای ملت شریف ایران نسخه می پیچند. کور باد چشمانی که نمی توانند اتحاد 

 بحران سیل ببینند. و همبستگی مردم و ارگان های نظامی و دولتی را برای عبور از

مردم، خادم و خائن را به خوبی از هم باز می شناسند. شما را چه به دلسوزی برای خلق. اولین کسی که علیه همین  
خلق قیام کرد خود شما بودید. مگر آن خانواده هایی که پشت سیاج اشرف برای لحظه ای مالقات و دیدار با بستگان 

سخ شما جز توهین و سنگ بود؟ مگر آن هم وطنانی که به دست شما به قتل شان ضجه می زدند خلق نبودند؟ پا
رسیدند خلق نبودند؟ اما شما با آن ها چه کردید؟ این حرف ها دیگر برای خود اعضای سازمان جعلی مجاهدین هم 

 .اند قابل باور نیست چه برسد به جوانان غیور ایران که دست در دست هم برای آبادی کشورشان به پا خاسته
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 نوه ها سراغ پدربزرگشان را می گیرند.

 

 )خانم صدیقی و دو دخترشان(

 1398فروردین  27 –انجمن نجات تهران 

 اسیر در فرقه رجوی در آلبانی(  – 1323 آقای رحیم گیوکان )متولدقسمتی از مصاحبه با خانم بهجت صدیقی همسر 

یوکان ازدواج نمودم. آقا رحیم تکنسین هواپیما بود. خداوند با آقای رحیم گ 1345 من بهجت صدیقی هستم، سال
به ما دو دختر )مژگان و لیال( و دو پسر )مهران و محسن( داد. آقا رحیم در جریان انقالب اسالمی بسیار فعال بود 

 د. و شبانه روز برای پیروزی انقالب اسالمی تالش می کرد. او عضو کمیته انقالب اسالمی و فعال انقالبی بو

محل سکونت ما افرادی بودند که به سازمان مجاهدین خلق وابستگی داشتند. همسرم در جلسات آنان شرکت  در
خانواده  1360سال کرد و همین زمینه ی پیوستن او به سازمان مجاهدین خلق گردید و هوادار سازمان شد. همسرم 
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ق رفت و بعد از آن هیچ خبری از او نداشتیم تا این را ترک کرد و به سازمان پیوست، اول به پاکستان و سپس به عرا
 که طبق خبرهای رسیده از جداشدگان، رحیم در آلبانی می باشد و حالش خوب است ولی امکان ارتباط وجود ندارد. 

بچه ها همه بزرگ شده و تشکیل خانواده داده اند. من بدون هیچ "پیام خانم صدیقی به آقای رحیم گیوکان: 
دست خالی وظیفه ی مادری خودم را به خوبی انجام دادم و بچه ها را بزرگ کردم و برای آن ها پدر  درآمدی و با

هم بودم. من سال هاست که چشم انتظارت می باشم و آرزویم بازگشت توست. هفت تا نوه داریم، نوه هایمان 
ویند بابا بزرگ بیا ما منتظرت سراغ پدربزرگشان را می گیرند و تنها یک عکس قدیمی از تو دارند. آن ها می گ

  "هستیم.
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 خلق نیمجاهد یالتیاز عمر رفته در حصار تشک غیدر یا

 

 1398فروردین  28 -انجمن نجات فارس 

 نیمنتشر شده است. با توجه به ا التیتشک نیخلق در صدر اخبار ا نیمجاهد یاز اعضا یکیخبر فوت  گرید بار
شاهد  مرتباً ریاخ یبرند، در سال ها یعمر خود به سر م یانیم یدر دهه ها خلق نیمجاهد یاعضا تیاکثر که

متداول رسانه  یها تریاز ت یکی «قیصد ددرگذشت مجاه» و همواره عنوان  میافراد بوده ا نیانتشار اخبار فوت ا
  .خلق بوده است نیمجاهد یها

گذرانده اند، در واقع دوران  یرجو التیکعمر خود را در تش ی  و امثال او که بخش عمده محمد کالته مرحوم
 -ی رشد روان کسون،یار کیروان شناس مشهور، اری  هی. بر اساس نظراست شان تباه شده یسالانیو م یجوان

تضاد  کیبا  ،یباور است که افراد در هر مرحله از رشد در زندگ نیا افراد شامل هشت مرحله است. او بر یاجتماع
 تیفیک کیتضادها در به وجود آوردن  نیرشد خواهد بود. به باور او، ا ندیدر فرا یعطف ی طهکه نق شوندیرو مه ب رو
شکست و  یفراهم است و هم برا اریبس یرشد شخص یبرا نهیدوره، هم زم نیثرند. در خالل اؤم یناکام ای یروان
 نیرشد خود را در ا خلق مراحل ششم و هفتم دوران نیمجاهد یاعضا شتریب ه،ینظر نی. بر اساس ایناکام
 التیتشک نیا یدر حصار ها زیمرحله هشتم را ن اورند،یزنده بمانند و دوام ب یگذرانند و اگر عده اندک یم التیتشک

 .حضور دارند
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 هیمرحله، دوران اول نیرا قائل است. ا یریششم، حس تعلّق در برابر انزوا و گوشه گ یمرحله یبرا کسونیار
دارد که برقرار  دهیعق کسونی. ارردیگی را در برم پردازندیم یه افراد به کشف روابط شخصک یزمان یعنی ،یبزرگسال

مرحله موفق باشند، روابط مطمئن و  نیکه در ا یانضرورت دارد. کس گرانیو متعهدانه با د کیکردن روابط نزد
بدون  ،یالتیخفقان تشک یخلق در فضا نیمجاهد یکه اعضا یرا به وجود خواهند آورد. در حال یا متعهدانه
 .برند یبه سر م یو جسم یذهن یکنترل ها نیدتریتحت شد ،یفرد یها یآزاد نیتر یاساس

اعضا، عشق به خانواده، همسر و  انیم یهستند، دوست یاعضا ملزم به تجرد اجبار الت،یدستور رهبر تشک به
 یطلب انزوا یعنیرشد یمرحله  نیا یبعد منف یآزاد، فضا برا یایدور از دن یجهان منزو نیفرزند ممنوع است. در ا

 ینحو گذرانده باشد، احتمال قربان نیبه بهتر ار نیشیاگر فرد مراحل رشد پ یآماده است و حت کامالً یریو گوشه گ
  .است یقو اریخلق بس نیمجاهد یفرقه ا یشدنش در فضا

است که افراد در آن، به ساختن  یبزرگسال در برابر رکود نام گرفته است که همان دوران تیهفتم، فعال ی مرحله
مرحله موفق باشند،  نیکه در ا یشغل و خانواده قرار دارد. کسان یو تمرکزشان بر رو دهندیخود ادامه م یزندگ

که در به  ییها در کار جهان مشارکت دارند. آن د،فعال بودن در خانه و اجتماع خو قیحس خواهند کرد که از طر
خواهند کرد.  دایرا پ اینبودن در کار دن ریبودن، رکود و درگ رفعالیهارت ناموفق باشند، حس غم نیدست آوردن ا

 یم یسع التیاست. سران تشک التیتشک یمرحله تنها مشارکتشان در مسائل فن نیخلق در ا نیمجاهد یاعضا
شمار  یب یاقع با نشست هادهند اما در و بیفر «قیمجاهد صد»و  «لیبد یگوهر ب»چون،  یکنند آن ها را با القاب

  .کنند یم بیمولد را در آن ها تخر تیعزت نفس، اعتماد به نفس، حس تعلق و فعال یو فشار جمع یخود انتقاد

اگر به مرحله هشتم  تایحضور در سازمان برابر است با مرحله سراسر رکود که نها یخلق سال ها نیمجاهد یبرا
و  یتواند به خردمند یمرحله م نیکه بعد مثبت ا یانجامد در حال یممطلق  یدیبرسند، به ناام یکهنسال یعنی

  .انجامدیب یفرزانگ

دور از خانواده  یدر حال یسالگ 54، در سن «ساله  یس یرزم»پس از  یرجو میبه زعم مر ،یاکبر کالته معمر یعل
بود که به گفته سازمان  نیاش ا یالتیعمر تشک تنها دستاورد او در دیاز جهان فروبست که شا دهیو تعلق به آن ها د

 یجسم یها تیفعال نیهم بود و احتماالً «ساتیو تأس یپست مهندس گذار هیسخت کوش و ما» یالتیتشک یروین
مرگ زود هنگام  لیاز دال یکیکند  یروزانه اعضا را به اجبار وادار به انجام آن ها م نیطاقت فرسا که سران مجاهد

  .او است
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 سیکالته در صفحه ف یدر واکنش به خبر فوت آقا یجدا شده از فرقه رجو یاز اعضا یکی یمحمد رزاق ن،یهمچن
 میبگو دیبا "مجاهد بودن را انتخاب کرد و اکبر مجاهد بود"که  یفرقه رجو یبرخالف ادعاها»: سدینو یبوک خود م

. اکبر از میاه جلوال با هم بودو در اردوگ یترابر گانی رهم د یشناختم و مدت یم کینزد از 74سال من اکبر را از 
 یاز ترس برا بماند تماماً یبود و آنچه باعث شده بود در فرقه رجو مانیپش کامالً یاش به فرقه رجو وستنیپ

و  یمانیشد از پش یو فرصت صحبت م میبا اکبر کالته تنها بود رگاهیدر تعم یخانواده اش بود. وقت شیبرگشت به پ
 یمشکل خاص یاکبر به لحاظ جسم نیهمچن .کرد یافتاده صحبت م یمده و در چاه رجوکه از چاله اسارت در آ نیا

 «.کرده بود ریگنیاکبر را زم یو جسم یروح یشود فشارها ینداشت اما معلوم م

 یخلق ب نیمجاهد التیحضور در تشک یدهد که سال ها یم نشان زیافراد جدا شده ن گریو خاطرات د مستندات
از  یافراد بخش عمده ا نیاست که با وجود آن که ا نیا ،افراد است. گواه روشن آن نیبخش عمر ا نیحاصل تر

هر فرد اگر که  یدارند. در حال یزبان عرب اب یاندک اریبس ییآشنا ند، اکثراًه اسال ها را در خاک کشور عراق گذراند نیا
 .شود یم نیزبان آن سرزم یریادگیموفق به  یادیباشد تا حد ز یمدت را در خاک کشور دوم نیهم یعاد

از آن ها در دوران اسارت عالوه بر زبان  یاریو عراق هستند که بس رانیجنگ ا یاسرا ه،یقض نیا گرید شاهد
 یعراق یخود در اردوگاه ها یها یاز هم سلول گرید یمهارت ها یاریو بس یفرانسه، روس ،یسیزبان انگل ی؛عرب

  .بدهند لیشرکت کنند و ادامه تحص رانیا یدانشگاه ها یورود یون هاتوانستند در آزم یآموختند و پس از آزاد

فرقه متولد  نیدر ا یکند، نه نوزاد یرا منتشر م شیخبر درگذشت اعضا خلق مرتباً نیروزها که فرقه مجاهد نیا
که عمر  زینرده باال  ی. اعضاونددیپ یبه آن ها م ینه عضو تازه ا ر،یاخ یسال ها یها یروشنگر یشود و در پ یم

 تیحفظ رهبر یرا برا یعمر زیکه خود ن چرا برند ینم یتر کرده اند حاصل نییپا یخود را صرف استثمار رده ها
  د.دهن یرا به او نسبت م یامیمانده است که گاه به گاه پ یمطلق هم تنها نام تیاز رهبر ،مطلق فرقه صرف کرده اند

یپارس مزدا  



 

42 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

 نیسالم بر حاج عبدالحس
 افتهیپدر بدرود  ،عطار

 

 النیانجمن نجات گ -پوراحمد

 1398فروردین  29

نجات  تیسا یاطالع رسان مطابق
 نیحاج عبدالحسسفانه مطلع شدم که أمت

 یب تیبه دو دهه فعال کینزد یدر پ ی(در آلبان یرجو ریعضو اس)عطار  یمصطفدردمند و چشم انتظار  پدر عطار
 .دیگفت و به آرامش رس اتیبدرود ح رد،یکه فرزند دلبندش را درآغوش بگ آن یحاصل ب

 یبا اسرا داریمنظور ده اعزام به عراق و اشرف ب و بشردوستانه در یانسان یها تیدر کادر فعال تر شیپ دهه کی
 . مشترک داشتم یشان سفر افتهی بدرود یعطار و همسرگرام یاشرف مضمحل شده با آقا

 شیصدا یحت و دمیسال است که فرزندم را ند 20از شیب": به من گفتند یمیصم و گرم اریارتباط بس کی در شانیا
رنجور با من  یندارد و با وجود تن قرار من نگران جگرگوشه اش است و مطلق آرام و از شیمادرش ب. دمیرا نشن

 ".میریو در آغوش بگ مینیرا بب یمصطف میهم که شده بتوان بار کیکه ولو  دیهمسفر شده است. شا

 یرجو یمناسبات فرقه ا در یناراض یمصطف یهوا حال و از شیشناختم برا یم کیاز نزدرا  یمصطف که نیا نه
 .موفق داشته باشد یتیمورأشاءاهلل بتواند م صحبت کردم و آرزو کردم که ان

ارتش عراق و  یروهایمشترک توسط ن طوره اشرف که ب یبا حفاظت ورود یهماهنگ فراوان در یها تالش از بعد
 به گریچشم انتظار د ی به اتفاق ده خانواده 18/11/1387 خیعطار در تار یشد، پدر و مادر مصطف یکنترل م کایامر

حفاظت مذکور درخواست  زاشرف ا یمقابل درب ورود مجرد حضور دره جانب اسارتگاه اشرف حرکت کردند و ب
دردمند و چشم انتظار  یده هاخانوا از یبا مشاهده شمار های رجو  .را کردند انبا فرزندش یحضور داریمالقات و د

ملتمسانه خواستند که مانع از تحصن  و ختندیها آو ییکایبه امر مهیحال مقاوم به وحشت افتادند و سراس نیو در ع
 .دوستانه شان منصرف کنند اهرم زور از اهداف انسان یریکارگه نان را با بآ خانواده ها شده و
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 خود ریاس زانیبا عز مشروع داریجز د یه خانواده ها که خواسته امقاومت جانان کنیشدت متشنج شد وله ب صحنه
 .وادار کرد ینیرا به عقب نش های نداشتند، به ثمر نشست و رجو

مالقات حق  ستین یبرآمدند و گفتند: مشکل یگریترفند د یریکارگه درصدد ب ینیگام عقب نش کیبا  های رجو
. ردیدر داخل مقر صورت بگ دیاشرف، بلکه با مقر رونیب ت نه درمالقا دیبا و دیشما مهمان ما هست کنیشماست ول

ضمن  خواهندی م های است و رجو کار در یکه کلک افتندیدر نرفتند و بار ریز ارانهیمرتبط، هوش یکه خانواده ها
 .باشند داشته یشوم غاتیتبل  کنند و هیته لمیعکس و ف دارشانیاز د یبهره ور یاز برا یا قهیدق کنترل مالقات چند

 یحفاظت یروهایبا دخالت ن کهی خانواده ها به گل نشست. طور زیبرانگ نیخره کارزار تحسو دار فراوان باأل ریگ در
در  رانیمالقات با حضور اس کلیس حق خانواده ها تن بدهند وه ب یمجبورشدند به خواسته ها های رجو ،یعراق
 .فتدیب انیبه جر یمقابل درب ورود اشرف و رونیب

 داریانتظار د در انیگر ینداشت و با شور و ذوق وافر با چشمان یحد و حصر زیعز یخانواده ها یو شادمان یشحالخو
 .بودند رشانیاس زانیعز

با آنان روانه کانکس  داریتوسط حفاظت اشرف قرائت شد تا خانواده ها به جهت د ریاس پنج یاول اسام یسر در
  .شوند

 پنج نیعطار در ب یکه اسم مصطف ناراحت بودند چرا نگران و اریبس شان یامگر همسر و عطار نیعبدالحس حاج
 .اقدام شود یبعد کلیس مطابق قول و قرار انجام گرفته قرار بود در مذکور خوانده نشده بود و ریاس

راب اضط نبود. استرس و یوانفسا دل تو دل کس نیا بود. در ختهیدرهم آم یشاد و هیگر بود و ییکانکس غوغا داخل
 .زدی آخر را م حرف اول و انتظار و

دوقلو  یکه با و یشدت برادرش هاده ب آمد و رونیپور از داخل کانکس ب یحاج دینام حمه ب رانیاس از یکی ناگهان
ه برادرم ب ،داکردمی. من خانواده ام را پمگردی داخل اشرف برنم به گریمن د"زد:  ادیآغوش گرفت و فر بود را در

 ".ممادرم برگرد و نزد پدر رانیبه ا یبا و خواهمی من م ودنبال من آمده 

 لیبه خانواده اش تحو یو ادار یانجام مراحل قانونبعد از گرفتند تا  لیپور را تحو یحاج دیحم یعراق یروهاین
 .بدهند
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تا توانستند  وبابت هار شده بودند  نیا از های رجو کنیکارزار خانواده ها بود ولی  پور برگ برنده یحاج دیحم ییجدا
 .رکردندیافترا بستند و تحق به خانواده ها تهمت و

با خانواده  رانیاس ریمالقات سا از های شد که رجو نیا یهنگامه مالقات خانوادگ در رانیاس از یکی ییجدا ندیفرآ در
ا با زور و کشان کشان کانکس ر داخل ریاس پنج نیبلکه هم اوردندیرا ن یبعد ریاس پنج امتناع بورزند و نه تنها شانیها

 .خانواده ها دور کردند از خود کردند و یها نیسوار ماش

 در عطار یمصطف مادر و که پدر دمید رفتند و نیکاظم نیحرم ارتیبه ز ،اشرف برگشت از شب خانواده ها در همان
 .کنندی م هیگر ند وه اصحن حرم نشست

 

خانم هم اندک  هیو با حاج دادی امانش نم هیگر یدم ولدا شیآغوش گرفتم و دلدار عطاررا در نیعبدالحس حاج
 . که بتوانم آرامشان کنم دیصحبت کردم شا

خاطر ما رنج سفر را به ه که ب میاز شما هم ممنون"صحبت کردند و گفتند: من مهربانانه با  عطار یمصطف مادر پدرو
ماند و دودمان  یحاصل نم یما ب یها و خاطرنشان کردند که رنج دیشد کیمان شریشاد غم و و در دیدیجان خر
به بست  نیکاظم نیحرم امام کنار مانیآرزوها و دیتحقق ام یما امشب برا را خواهد سوزاند و های و رجو یرجو
 ".میریتا اندک آرام بگ مینشست

 

  وروانشان شاد روح
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 انجمن نجات استان تهران با خانواده ها ینوروز دارید

 1398دین فرور 29 -انجمن نجات تهران 

تشکل  نیو همچن "انجمن نجات استان تهران"دعوت  به 1398سال تهران بعد از آغاز  یخانواده ها ییگردهما
در  دارهایبا تازه شدن د مانه،یصم اریبس ییانجمن نجات در فضا یدر دفتر مرکز "فراموش شده انیمادران، قربان"

 .دیهمراه با اشک ها و لبخندها برگزار گرد د،یسال جد

 

خوشامد گفت و در خصوص اعالم  نیعامل انجمن نجات به مدعو ریخدابنده مد میابتدا ابراه ییگردهما نیا در
برنامه  نیکه گذشت و همچن یتشکل در اواخر سال نیآن و فعال شدن ا سیتشکل مادران و ضرورت تأس تیموجود
  .داد یحاتیانجمن نجات توض یآت یها

 انیپاسخ داده و آنان را در جر نیبه سؤاالت مدعو زادهیعل یبخشعل یو آقا یاللهعبد ایخانم ثر ییگردهما نیا در
جداشدگان در آن کشور و ارتباط با آنان قرار  طیشرا نیو همچن یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد تیوضع نیآخر
 .دادند
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از  یتعداد یاند خبر سالمت در ارتباط با انجمن نجات در تهران، توانسته ،یدر آلبان ریمدت جداشدگان اخ نیا یط
آنان بکاهند.  یها یاز نگران یرسانده و تا حد شانیگرفتار در داخل اردوگاه سوم سازمان را به خانواده ها زانیعز
 .است دهیخاطر خانواده ها گرد تیامر موجب رضا نیا

 

با توجه به مشغله  یشتریتعداد بدر طول سال برگزار گردد تا  یشتریجلسات به دفعات ب نیها مصر بودند که ا خانواده
با انجمن  یشتریب یبودند تا خودشان همکار لیما نی. همچنندیجلسات شرکت نما نیاز ا یکیدر  شانیروزمره کار

  .نجات که متعلق به همه خانواده هاست داشته باشند

کردند که جدا  دیو تأک انجام داده ییاز شرکت کنندگان به صورت مجزا مصاحبه ها یتعداد ییگردهما نیخالل ا در
خلق هستند  نیگرفتار خود در درون سازمان مجاهد زانیبه ارتباط با عز لیما صرفاً ،یاسیاز هر بحث و فحص س

 اند. دهیگرد محق مسلم محرو نیسازمان از ا یسال است از جانب رهبر انیکه سال
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انجمن نجات استان تهران با خانواده ها ینوروز دارید  
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 1398بهشت اردی 2 –انجمن نجات تهران 

در  یدر فرقه رجو راسی – 1346)متولد  منصوره محبوب مادر آقای محمد کشمیریاز مصاحبه با خانم  یقسمت
 (یآلبان

من منصوره محبوب مادر آقای محمد کشمیری هستم. پسرم پس از اخذ دیپلم به خدمت سربازی رفت، قبل از 
بعد از اسارت برای ما نامه می داد. بعد از بازگشت اسرا  عملیات مرصاد )فروغ جاویدان( اسیر شد و تا یکسال و نیم

پسرم را فریب داده و جذب نموده است. سازمان به محمد گفته خلق به میهن، خبردار شدیم که سازمان مجاهدین 
 آنان با این وعده فرزندم را به سمت خود کشیدند "ما می خواهیم به ایران برویم و قطعاً پیروز خواهیم شد."بود: 

 ولی بعد اجازه ی بازگشت فرزندم به ایران را ندادند.

 "اگر به ایران برگردید شکنجه و اعدام خواهید شد و بهتر است با ما بمانید."سازمان گفته بود :  

، من به همراه همسرم و پسر دیگرمان به پادگان اشرف در عراق رفتیم و با آقا محمد مالقات کردیم. سال 22از بعد 
اهدین خلق در این مالقات تالش می کردند پسر دیگرم را فریب دهند که من ممانعت کردم. آن ها مسئوالن مج

شما اجازه نمی دهید بچه ام به خانه "از ما پذیرایی کردند اما ما حتی غذایشان را هم نخوردیم. من به آن ها گفتم : 
  "اش بازگردد، شما مجاهد خلق نیستید شما دزد خلق هستید.
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حت کنترل شدید مأموران سازمان با ما مالقات می کرد. آقا محمد جرأت نمی کرد راحت با ما صحبت فرزندم ت
کند. فرزندم پیر و نحیف شده بود، دندان هایش را از دست داده بود و تکیده و الغر بود به حدی که ابتدا پدر و 

نگرفته و امکان ارتباط ما با او میسر نیست، برادرش او را نشناختند. از آن زمان به بعد، فرزندم هیچ تماسی با ما 
 فقط از طریق جداشدگان و انجمن نجات مطلع شده ایم که در مقر مجاهدین خلق در کشور آلبانی می باشد.

پسر عزیزم، من و پدرت خیلی پیر شده ایم و همچنان "پیام خانم منصوره محبوب به فرزندش محمد کشمیری: 
را ببینیم و در آغوش بگیریم. پدرت سکته کرده و در گوشه ای نشسته و فقط نام ترا به امید داریم که یک بار دیگر ت

زبان می آورد. من با تن بیمارم فقط آرزوی دیدار تو را دارم. خواهر و دو برادرت چشم انتظارت می باشند، فرزندان 
حمد( از خارج برنمی گردد. محمد میترا و فرزند مصطفی سراغ تو را می گیرند و می گویند چرا دایی محمد )عمو م

عزیزم تا آخر عمر منتظرت هستم. آرزویم این است اگر یک روز به آخر عمرم مانده ترا ببینم یا صدایت را بشنوم یا 
 "الاقل دستخطی از تو به دستم برسد.
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 1398اردیبهشت  3 – انجمن نجات تهران

 یدر فرقه رجو ری)اس آقای مجید حاجی علیرضایی مادر اعظم السادات فدایی ابراهیمی ه با خانماز مصاحب یقسمت
 ی(در آلبان

من اعظم السادات فدایی ابراهیمی مادر مجید حاجی علیرضایی هستم. فرزندم در رشته مهندسی مکانیک از 
ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را داشت. التحصیل گردید و قصد  فارغ 1376سال دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در 

. دو ماه از دوره آموزشی سربازی را سپری کرده بود که دوستش با ما شدخدمت سربازی اعزام  به 1380سال در 
 تماس گرفت و از غیبت مجید در پادگان خبر داد. خانواده از این خبر شوکه شدند و موضوع را پیگیری نمودند. 

و گفت که به قصد ادامه تحصیل از ایران خارج شده و در وان ترکیه است و خواست تا برایش مجید با ما تماس گرفت 
 دعا کنیم.

چند وقت یکبار افرادی با ما تماس می گرفتند و می گفتند که مجید مثالً در فالن کشور است. دو سال بدین منوال 
در قرارگاه اشرف می باشد. ما برای دیدن جداشدگان سازمان به ما اطالع دادند که مجید  82 سپری شد. در سال
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مجید فوراً به عراق و مقابل درب قرارگاه اشرف رفتیم. وقتی برای مالقات مجید به قرارگاه اشرف مراجعه کردیم ما 
را خیلی معطل کردند. بعد از ساعت ها انتظار مجید آمد و دیدار کوتاهی انجام شد. مجید در فرصتی به من گفت که 

وقتی مرا به "برگردد و اگر بخواهد این کار را بکند مجاهدین خلق او را خواهند کشت. مجید می گفت: نمی تواند 
مأموران مجاهدین خلق  "عراق آوردند گفتم اینجا کشور صدام حسین و دشمن ایران است، من اینجا چه می کنم؟

 مدام مجید را کنترل می کردند و سعی می کردند او با ما تنها نماند. 

فرستاده نوشتاری تی مجید به لیبرتی منتقل شد با ما تماس گرفت و گفت مامان توی تلگرام پیام می گذارم. پیام وق
و به چت نوشتاری ادامه دادیم. ظاهراً مجید  "نمی شود"پاسخ داد:  "پسرم پیام صوتی بفرست."شد و جواب دادم: 

من برای کسی که آن طرف در حال چت بود نوشتم: می خواست قرنیه چشمش را عمل کند و به پول احتیاج داشت. 
من این پول را می دهم ولی روزی که خواستی به بیمارستان عراق بروی من هم می آیم، هم ترا می بینم و هم "

بعد از آن تماس ما با  "نمی شود."جواب آمد:  "هزینه بیمارستان را به طور کامل همان موقع پرداخت می کنم.
 و دیگر سازمان اجازه ی هیچ ارتباطی با او را نداد.  مجید کالً قطع شد

مجید جان قربانت بروم، عزیزم،  پیام خانم اعظم السادات فدایی ابراهیمی به فرزندش مجید حاجی علیرضایی:
هجده سال است که چشم انتظارت هستم، اشک چشمم خشک شده، یک شب راحت سر بر بالش نگذاشته ام. 

ر، ما چشم انتظارت هستیم، جانمان را فدایت می کنیم، زندگی همه ی ما از هم پاشیده فرزندم با ما تماس بگی
است. تو که خیلی مهربان بودی، تو که مدام حواست به مادرت بود، چرا تماس نمی گیری، هر وقت بیایی قدمت 

ست چشم انتظاری، روی چشم های ماست. خواهرهایت ناراحت دوری تو هستند، بیا تا جانم را قربانت کنم، بس ا
 بس است. 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

  یقاعد یمصطفبه فرزندش  ییخانم زهرا ی نامه
 (یدر فرقه رجو ریاس)

 

 1398اردیبهشت  3 -انجمن نجات اراک 

 ! سالم

و من منتظر بودم فرزندم  دیسال نو فرا رس .حال شما خوب باشد دوارمیام ،میگو یم کینو را به شما تبر سال
 یفرزندم زحمت و سخت یبرا ینشد. من مادر کل یخبر دمی. هر چه انتظار کشردیش بگبا مادر یتماس کی یمصطف
و  یخبر یسال است مرا در ب نیو چند فتندخدا نشناس او را از من گر یسر کیرا بزرگ کردم. توسط  اوو  دمیکش

 حسرت گذاشته اند. 

که داشتم به عراق سفر  یضیبا مشکل مر نمیبب تو را که نیا دیبه ام یکه در عراق بود یها نگذرد. زمان خداوند از آن
 فتمگ یها م هر چه به آن ،نبرده بودند ییبو تیدر کنار زندان اشرف مواجه شدم که از انسان یبا کسان ،کردم یم

 .گشتم یشکسته بر م یو با دل دیندار نجایدر ا یگفتند شما فرزند یخواهم در جواب به من م یفرزندم را م
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درست  یگریزندان د کیو در آنجا هم  ین هم شما را بردند کشور آلبانحاکم بود؟! اآل یرف قانوندر زندان اش ایآ 
. هنوز هم یکن یآزاد زندگ ی! تو حق دار؟یبر ین میازب یو خودت را دار یدر آن زندان ماند لیکردند. به چه دل

 . رمیه تو را در آغوش بگصبرانه منتظر تو هستم ک یمن ب ،و خودت را نجات بده ریبگ مینشده تصم رید

سراغ  لیتمام اهل فام ؟دیکم دار هها چ آزاد دارند مگر شما از آن ین زندگها خودشان را نجات دادند و اآل یلیخ
 . دیآ یم میگو یها م من هم در جواب به آن د؟یآ یم یک یمصطف ندیگو یو م رندیگ یشما را م

کند.  یم یهند که فرزندت خودش را نجات داده و آزاد زندگهستم به من خبر بد یمن منتظر روز ،فرزندم یمصطف
 . آن روز دیبه ام

 ییزهرا یمنته مادرت
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 .کنم یمرور م ار ی پسرمو نوجوان یمدام خاطرات کوچک

  1398 بهشتیارد 4 - النیانجمن نجات گ - پوراحمد

 و سوم ستبی قسمت – افتهیمادران؛ منتظران بدرود 

دارد که زبان و قلم از  یادیز یاغفال شده اش گستره و پهنا یو اعضا رانیحق ملت ا در یرجو تیو جنا انتیخ
خاصه مادران  یگرفتار در فرقه بدنام رجو یاعضا یخانواده ها انیم نیا آن قاصر و ناتوان است. در اریتمام ع انیب

 شودی پرداخته م یمادران یندگانبه شرح ز نوشتار نیشوند که در ا یمحسوب م های خباثت رجو یاصل انیاز قربان
 آغوش بکشند، ناکام و چشم انتظار دار شان را در زانیکه عز آن یب های جور رجو و ظلم و یکه در اثر ناجوانمرد

 .دندیبه آرامش رس شتافتند و اعال اریبه د را وداع گفتند و یفان

 در یفرقه بدنام رجو گرفتار در یاز اعضا قاسم نجف زاده مادر ) : مرحومه مغفوره خانم فاطمه خدمت گزار یمتوف
 ی(آلبان

و جاه  یستیاولیافکار ماک یاش را به پا یاست که تمام عمر و جوان یفرقه رجو یمیاغفال شده قد یاز اعضا قاسم
 . به بطالت گذرانده است یبانه رجولط

کرکوک بود با  که در یرجو یها گاهیاپ از یکی در 1366 دیع یعنیسال قبل  30ربا نیاول یخاطر دارم که براه ب قاًیدق
شصت  ی ده نیآغاز در یرجو یستیکه متعاقب شروع اعمال ترور کردی م فیتعر . اوآشنا شدم داشتم و دارید یو
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با  و از آنجا به عراق رسانده است و انباالخره خودش را به کردست دیمابعد تحمل بسا شدا در شده وه ب و در یمتوار
 . خاصه مادرش، روانه ناکجا آباد گشته استخانواده  ترک خانه و

 ییباال برخورداربودند و نسبت به رها یلیخ ی هیاز روح کنیچشم انتظار بودند ول چند دردمند و هر مادرجون
! نیبه منزل خودتون خوش اومد"گفتند:  شدند و شادمان اریبس دارمانیبودند و به مجرد د دواریام اریدلبندشان بس

 است که به درخواست و ین مدت. اآلدندآور فیخوشحال شدم خاصه که همسرتون هم تشر یلیخ وندنتیبا د واقعاً
 رطخاه که نزدتون اومدم ب شیده سال پ قتیمنتظر اومدن تون بودم. حق ،فرزندم آقا عسگر خواهش خودم از

 یلیخ یلیخ نیآورد فین که شما تشراآل و امینتونستم دفترتون ب گهیدرد د درد و کمر پا سخت خصوصاً یماریب
شاءاهلل  ان شهی بدونم م خوامی اومده. فقط م ادتمیبه ع دمفرزن کنمی احساس م کهی . طورنیخوشحالم کرد

 ببوسمش ریدل س کی و رمیآغوشش بگ مرگم در برسه که قاسم هم پا توخونه ش بذاره تا من بتونم قبل از یروز
 "( هیگر و ی)توام با ناراحت.... 

 و میکنارش هست شیب همه فرزندان مادر کم و کهی با وجود"گفتند:  دادن و نوازش مادر یلدارضمن د عسگر قاآ
 میهم براشون گرفت یپرستار اختصاص کیکرد و همزمان  میخواه و میکنی م یدگیمون همه جوره رس فهیبنا به وظ

اواخر  نیا کهی طور کنندی م یتابی ب یلیقاسم خ یچشم انتظار و یبابت دور از و کنندی م یدلتنگ مادر کنیول
 داریشما جهت د از که نیا ایانجمن بروند  و گفتگو با شما به دفتر داریمنظور ده ب که حتماً خواستندی من م مدام از
 ".نیو به مالقات مادرجون اومد نیو لطف کرد نیکه خوشبختانه امروز منت گذاشت میمنزل مون دعوت کن به

 یدگی. همه جوره به من رسرمیبچه هام بم یمن برا"افزودند:  گرفتند و یو پادامه صحبت آقا عسگر ر مادرجون
 دونمی پوراحمد م یکه دارم. آقا یچشم انتظار قاسم و یدور از ریغه مطلق احساس کمبود ندارم. ب و کنندی م

 رفتند. خدابه رحمت  نندیبب شما رو که نیا قبل از و دیکش یچشم انتظار یلیمادرتون هم خ

به گروگان رفتن، چه غصه  یجگرگوشه شون توسط رجو که نیواسطه اه فهمم مادرها ب یم هستم و رمن ماد 
ها خواب ندارم تو رختخواب که  شب پوراحمد من اصالً یآقا دیباورکن .نندیب یعذاب م دلشون هست و تو یبزرگ
 یتا که مقدار کنمی م هیخود گر و با کنمی رو مرور م شیو نوجوان یمدام تو فکر قاسمم. مدام خاطرات کوچک رمی م

 حساب و ای. دندهی داره عذاب مون م یطور نینگذره که ا یخدا از رجو ی. الهرمی خواب مه ب و رمیگی آروم م
جون بخره. من ه هاشو ب ینامرد همه نیحسابش رو پس بده و تاوان ا دیمونه و با یکه نم یطور نیکتاب داره ا
 تا قبل از کنمی هست کف دستش بذاره. فقط دعا م قشیش به خدا هرچه السپرم یو م ستمیکردن ن نیاهل نفر
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رو  نیخوشحالم بکنه. هم و رهیبا من بگ یتماس تلفن هیبتونه  حداقل اجازه داشته باشه و دمیمرگم اگه فرزندمو ند
 "...چیه و خوامی خدا م از

 یضمن برقرار یگاه از هر لبندش قاسم بود ود یتماس تلفن انتظار از قبل در دوارتریام دارمونیما بعد د مادرجون
من هم  های ریگیپ نیواسطه همه بود. ب یلبانآ اسارتگاه مانز قاسم در تیوضع ریگیانجمن پ با دفتر یتماس تلفن

شماره  گذاشتن اریاخت با در ایساریکم و دفتر یآلبان ریخاصه نخست وز یالملل نیمصرانه با نوشتن نامه از مجامع ب
سنگدل به قاسم  یهای که شده رجو هم بار کیعاجزانه خواستم تا ولو  و دمیمادرجون استمداد طلبتماس منزل 

 مادر را از ،یخبری ب و یدور انیمابعد سالبدهند  و قاسم بتواند با مادرش را  یتماس تلفن ی اجازه رشانیعضو اس
 .شادمان کند درآورده و ینگران

 فرزند، مانع از و مادر نیماب یف یتماس تلفن کی یبر برقرار یمبن ایارسیبا وجود دخالت کم های رجو سفانهأمت
را وداع  یسکته کامل دارفان اثر بر ورد وآدر یپا مادرجون را از، درد انتظار و فراغ کهی شدند طور مادر یتحقق آرزو
 .افزود یرجو اهیس و قطور ی کارنامه بر یگریننگ د ی صورت لکه نیو بد دیخاک کشنقاب  گفت و رخ در
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 برادرم کمی با خودت فکر کن.

 

 1398اردیبهشت  7 -انجمن نجات اراک 

در  ی(در فرقه رجو ریاس) محمد رضا قدسبرادر  قدس یعل یآقا
سال نو  کیضمن تبر ی. وافتیدفتر انجمن نجات استان حضور 

نجات  یکه برادرش از فرقه رجو یروز دیبه ام ،یسالمت یو آرزو
قدس  یآقا یرا برا یفرقه در آلبان یاوضاع فعل. انجمن نجات ابدی

 یبرا یشد که نامه ا استقدس درخو یعل یکرده و از آقا حیتشر
 .استقبال کردند شانیبرادرش محمد رضا قدس ارسال کند که ا

 : نامه متن

ست سال ا نیحال شما خوب باشد. برادرم چند دوارمی. اممیگو یم کینو را به شما تبر سال، محمد رضا سالم
امید دیدار شما  من به  دیکه شما در عراق بود یاز شما ندارم. مادرم و تمام خانواده نگران شما هستند. زمان یخبر
 ی. در کنار پادگان اشرف چند روزدیخواهم د راسال شما  نیخوشحال بودم که بعد از چند یلیعراق سفر کردم و خبه 

دارند  یدل سنگ ها نیسفانه اأمت نمیبرادرم را بب قهیر شده دو دقاگ یبودم هر چه از عناصر فرقه درخواست کردم حت
. به یسنگ دل کرد یها آدم یسر کی ریکه خودت را اس یداشت ینکردند. مگر شما چه کمبود ییو به من اعتنا

مادرمان چقدر نگران شماست  ی. خبر داریسال ما را در حسرت گذاشت نیچند ی وبرد نیاز ب اخودت ر لیچه دل
با  یکم ،میهمه ما منتظر شما هست ی،کند که هر چه زودتر به آغوش خانواده برگرد یشما دعا م یبرا هشیهم

ها  یلی! خ؟یدیرس یگرید جهیبردن خود به نت نیجز از ب ؟یدیرس یهمه سال به چ نیا خودت فکر کن. واقعاً
که در آن  یخودت را از چاه ،ادرمکنند. محمدرضا بر یخودشان را م ین دارند زندگخودشان را نجات دادند و اآل

. مادرت همچنان چشم انتظار شماست و میکن ینجات بده. ما خانواده ات با آغوش باز از شما استقبال م یافتاد
  . یزودتر خودت را نجات ده ههر چ دوارمی. امردیخواهد شما را در آغوش بگ یم

 قدس علی … برادرت
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 فراق فرزند و آالم سیل
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با  میتازه کن یداریزده لرستان در بخش معموالن و د لیبه مناطق س میبزن یدست داد تا سر یفرصت گرید بار
  .چم مورت از توابع معموالن هستند یکه ساکن روستا)اسیر فرقه رجوی(  عسگر جعفرپور یعلآقای   ی خانواده

تا از  میداشته باش یزده سفر مجدد لیتا به مناطق س میگرفت میتصم انجمن لرستان به اتفاق یگذشته اعضا روز
 میکنارشان باش در ی، ساعاتمیحاصل کن یدیزدگان اطالع جد لیس تیو بهبود وضع یکمک رسان شرفتیپ تیوضع

  .میکرده باش یو در حد توان کمک

شده از  بیتخر یها راه انیو از م میگذاشت تیدر اولو زیبا خانواده جعفرپور را ن دارید فهیاساس وظ رهگذر بر نیا از
شده بودند، و  لیهمه به بستر رودخانه تبد لیاثر س که بر یکشاورز یها نیو زم ختهیفرور یها واری، دلیس

خود را  دیبا شک و ترد تاًی، نهامیبده صیچم مورت را تشخ یروستا میتوانست یسخته شده، ب بیتخر یروستاها
 . میبه منزل جعفرپور زد یو سر میبه چم مورت رساند

عسگر با پوشش  یداشتند، مادر عل یخاص تیمیو صم نهیرید ییانجمن آشنا یخانواده با اعضا نیمعمول ا طبق
ما را برادران خودش خطاب نمود و از ما دعوت  یلر نیریباز کرد و با لهجه ش مانیروه درب را ب یلر یمحل یبایز
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 میجعفرپور شد نیمرادحس یانجمن، آقا نیرید اریود و احواالت دوست و وج یای. جومیکرد تا به داخل خانه برو
 هیبه معموالن و خرم آباد رفته است. از بق لیاز س یخسارات ناش یریگیپ یبرا یکه همسرش جواب داد: حاج

 یهای و خراب ریاخ لیبعد از س دیعسگر جواب داد همانطور که شاهد هست ی، مادر علمیدیعسگر پرس یبرادران عل
 یهارویو کوشش سخت مرادن و زنان اهل محل است که دوشادوش ن تیتالش و فعال قتو گریاز آن د یناش

 یکوشش چیاز ه یزندگ تیسر و سامان دادن و بهبود وضع یکه به کمک مردم منطقه آمده اند برا یجهادگر و امداد
بود  نجایکه اگر ا ستیالعسگر خ یعل یجا قاًیدق نجایجمله مردانند و در ا نیو فرزندان من هم از ا مییفروگذار ننما

  . بود یو تالشگران اصل نیاز فعال قطعاً

و  میزد یاز خرم آباد تا معموالن گشت ریمس نیعسگر اشاره کرد ما خودمان هم که در ا یهمانطور که مادر عل ؛البته
ها و لودر و بلدوزرها که با  یرس، رانندگان کمپیو امداد یجهاد یروهایو به ن میکرد یزده سرکش لیبه مناطق س

و ضمن  میزد یتمام مشغول کار بودند سر تیو جد یسخته ب نو اصفها لی، البرز، اردبنیاز قزو یاعزام ییتابلوها
  .مینمود یآنان تشکر و قدردان یها و از تالش میشد یمیها وارد گپ و گفت صم با آن نیبه همه فعال دیخسته نباش

، غرق در وسانهأیم یبود که در نگاه اول با حالت یمعموالن تمام خانه ها مملو از گل و الرودخانه شهر  هیحاش در
و آرامش خود  یقبل یمردم بتوانند به زندگ نیتا ا کشدی چند سال طول م یوا یکه ا میشد یدیو نا ام ینگران

که  زیهموطنان عز بیجمع و ترککه در  یچند نفره از جوانان محل یو دسته ها میجلوتر رفت یکم یبازگردند اما وقت
 جیمتفاوت از لباس بس یمختلف با لباس ها شهرهای…و زیاز جمله مشهد و کرمان ، اصفهان و تبر ییاز شهر ها

خانه  یباال مشغول پاکساز هیو روح تیجوان گرفته تا ورزشکاران همه و همه با جد ی، از طلبه هایگرفته تا سپاه
 ی هیصحنه روح نیا دنیکه با د دادندی م یو زندگ دیام امیبه مردم منطقه پ یاطور لحظه ه بودند و ب دممر یها
 . عوض شد زیما ن

 ییرایو پذ ییناهار و چا یتا برا کردی عسگر مصرانه از ما دعوت م یعل مادر.،به موضوع خانواده جعفرپور میبرگرد
 میبسنده کرد یقیبودند، تنها به دقا لیا سمرتبط ب یفرزندانش همه مشغول کارها که اما از آنجا میظهر آنجا بمان
عسگر بود به  یعلکه برادرزاده  یخانواده شان از جمله جوان خوش برخورد یاز اعضا گرینفر د که در کنار دو

مادر  نیا امیمطلب پ نیا قیاز طر نکیکه ا دیارسال نما یامیپسرش پ یو مادر برا میبپرداز یخودمان ییگفتگو
  .میرسانی م یدر چنگال رجو زشیعزمهربان را به فرزند 
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تا درد  رمیو دوست دارم آنچنان در آغوشت بگ بوسمی ماهت رو م یسالم پسرم. از راه دور رو عسگر: یعل مادر
  .فراموش کنم کبارهیرا  انیسال یو رنج ها لیو فراق تو و آالم س یدور

و محمود با فرزندانشان  عقوبیو  ییحیفرزندانم  نمیبی م یدارم، وقت اجیبه وجودت احت گریاز هر زمان د شتریب امروز
اهل  ریخود و سا یو خانه و زندگ ستادندیا لیو شجاعت در مقابل س رتیو غ یبا دلسوز لیبحران س نیهمه در ا

 نجاستیدارد و ا یکننده ا نییکارها نقش تع شبردیدر پ انجو کیمرد،  کیروستا و شهرمان را نجات دادند و وجود 
  .کندی م دایکوله. مصداق پ رتیشمش رهبمی برارت هر. …کشتمه نه تش گوله  یبرا ی: بیلر که آن شعر

و در جمع  یبرگرد یزوده دارم که ب دیو هنوز ام یخوشحال و خوشبختم که هست اریبس اریبس ز؛یعسگر عز یعل بله
من و پدرت و خواهر و برادرانت  یبرا طیشرا نیخصوص در اه اما نبودنت ب یتر کن خانواده کانون آن را گرم و گرم

  .محسوس است یلیخ یلیخ

که حنجره مان توان  ییو تا جا دمیبار به عراق آمد نیکه من و پدرت چند یدانی خودت خوب م زمیعسگر عز یعل
ما با  داریسازمان مانع از د نیاما افسوس که رهبران ضد بشر ا میزد ادیداشت در مقابل پادگان اشرف نام تو را فر

  د.ا شدنشم

و تمام تالش و توان و شجاعت و  یباش داریشما هم مانند ما مشتاق د میدواریو ام میکنی م یزندگ دیبا ام حال
کمک به خانواده  یبرادرانت برا ریجمع سا تا در یو خودت را به آغوش خانواده برسان یریکار بگه جسارت خودت را ب

 . یکن فایا بانیو پشت یاساس یزده نقش لیس یها یهمشهر ریو سا

جعفرپور در خرم  یاهل خانواده به آقا که نیغافل از ا میگرفت یبه خداحافظ میعسگر، تصم یمادر عل امیثبت پ با
اصرار داشت که  یمصرانه و جد اریبس یتماس تلفن یط زیو او ن نجاهستندیانجمن ا یآباد اطالع داده اند که اعضا

زدگان  لیخانواده ها و س ریسا داریوقت و قصد د قیض لیدله اما ب ددگری تا ظهر خودش برم مینجا بمانآناهار 
 .میگرفت یخانواده خون گرم و مهمان نواز خداحافظ نیها از ا یتعارفات و مهربان انیو در م مینتوانست
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 یقشر کارگر دارد برا بیدر فر ینیو سابقه ننگ یطوالن دیکه  یو فرقه رجو میمبارک کار و کارگر قرار دار ه یهفت در
منحصر به فرد، شروع به پخش  یو دجالگر یبا فرافکن ردیحقوق کارگران قرار نگ ینهادها بلیمورد س که نیا

کار و  ی فرقه مخرب از مقوله نیست که ا یدر حال نیاز حقوق کارگر نموده و ا تیدر حما ییبرنامه ها و سرودها
، افراد یغرب یدر کشورها یابیسوءاستفاده کرده و با عنوان کار میینفع منافع خود استفاده و بهتر است بگو کارگر به

 فیکارگران شر که از آنجا .نمودی جذب م تیو در نها بیخود فر التیدر تشک یریجوان و توانا را جهت عضوگ
 یجامعه و امتداد رگه ها یزندگ یها ها باعث چرخش چرخه آن یاجتماع بوده و چرخش دست و بازو بقهط نیتر
 یدولت و ملت تالش م یو ترق یرزق و روز یو برا استیدور از سه و دولت هاست و ب یهست ،یدر مجار اتیح

ها را با  آن یو لطمه زدن به دولت مخالفش، دست و بازو یو ضد انسان دیپل یاسیس یباز کیبا  یکنند فرقه رجو
و نام مقدس مجاهد  سازدی ها، شکسته و اهداف خود را محقق م تینمودن خالق میعق یعنی ینیو ع یاسارت ذهن

  ه است.برد غمای به بوده کارگر …ا لیسب یو ف یواقع نیگفت مجاهد توانی که م

 

ترفند  ،یابیر و کارکا
 یرجو ه یفرق دیپل

کارگران یبرا  
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و  ییاروپا افتهیکشور توسعه  کیدر  یو پناهندگ لیکه چگونه با موضوع کار همراه با تحص کنمی فراموش نم هرگز
پرتاب به  یکشورعراق به عنوان سکو یو جذب خود کردند و با معرف بیام مرا فر یوران زندگد نیتر ییدر طال

افراد  گریاز من و د یروز به صورت گروه انهکار، شب یسال حبس کردند و به جا انیکشور مورد نظر، من را سال
ی وب محسارزش م کیحت استرا یها کار کردن بدون وقفه و ب آن ییقرون وسطا اتیدر ادب .دندیکش یم یگاریب

که بدون چون و چرا و شبانه روز مشغول  یکردند و هرکس یم میو تقس فیتعر دیو سف اهیو کارها را به دو دسته س شد
از سبد  دیدر کار نبود بلکه با یقیتشو چیه ؛. البتهدادندی را شاخص قرار م کیکردن سپت یخالهمچون  ییبه کارها
کارگر در  کیحقوق  نیبود بهتر نیا .مییافزایبه رهبر فرقه ب مانیها یبد بدهکاراز سازمان به س مانیها یطلبکار

به  که نیا ایخانواده و  ت بهرا که فکر یکار لحظات نیدر ح دیبا که نیملعون و جالب ا یوس و منطق رجومقا
 گرید یکی زین نیا ی. آرمیکردی مطرح م یطانیو در جمع افراد به عنوان لحظات ش ریرا دستگ رفتی استراحت م

کارگر ژست  یاست که امروزه و هر سال در روز جهان یو ضد حقوق بشر رجو یستیکارگر در فرقه ترور کیحقوق  از
ها با کارگر را رسوا نمود  فرقه و برخورد آن نیزمان، اگذشت  ؛البته .دهدی و شعار سر م ردیگی کارگران را م یحام
 است. و جذب شده بودند انجام شده خورده بیفرقه که با موضوع کار فر نیتوسط افراد جداشده از ا ییرسوا نیو ا

 ژنیب
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  یخوزستان یخانواده ها ینامه اعتراض
 در 

 یدفتر رمسا در آلبان یلیرابطه با تعط
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دفتر  یلیل متحد در رابطه با تعطمل ایساریبه کم نیسازمان مجاهد یاعضا یخوزستان یخانواده ها یاعتراض نامه
 یرمسا در آلبان

 ملل متحد در ژنو یایساریمحترم کم سیرئ

ما  قیسف عمأو ت یموجب نگران (یبه امور پناهندگان در آلبان یدگی)شعبه رس رمسا یلیخبر تعط دنیشن احتراما
 تیعدم اطالع از وضع انیالبعد از س یلبانآخلق از عراق به  نیسازمان مجاهد یدنبال انتقال اعضاه . بدیگرد

 کیدر  زانمانیو حضور عز طیشرا رییبه تغ هبه ما دست داد که با توج یم با خوشحالأرامش توآ یمان نوع وابستگان
داشته  داریها تماس و د نآداشت که با  میفرصت را خواه نیحقوق بشر ا یایساریکشور آزاد و تحت نظارت کم

خلق ما موفق به  نیرهبران مجاهد کیضد دمکرات قاًیعم یعملکردها ها و استیس لیدله سفانه بأمت یول میباش
سفانه در أو مت یلبانآبار در  نیو سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر اعضا ا ختناقا یو فضا مینشد داریتماس و د
 نینجام مبرم تراز ا سازمان عمالً نیرمسا تحت فشار رهبران ا ندگانینما . ودیتکرار گرد ایساریکم ندگانیحضور نما

 .کردند یم یسازمان است خوددار نیخصوص جداشدگان از اه از حقوق بشر اعضا و ب تیخود که حما فهیوظ
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 جنابی عال

شده اند و هزاران عضو در کمپ  یلبانآرمسا مجبور به خروج از خاک  یفشارها اعضا نیهم ریثأتحت ت سفانهأمت
حال خود رها کرده اند. ه پناه ب یب یو خدمات درمان یمکانات زندگا نیتر یهیها عضو جداشده را از بد مانز و ده

 :کنندی م لهدف را دنبا اعضا دو یبا اعمال فشار رو نیرهبران سازمان مجاهد

را  یلبانآخاک  یرقانونیطور غه و مخاطرات ب سکیر رشیبا پذ ایجداشده را تحت فشار قرار دهند که  یاعضا -1
انتخاب محروم بوده اند  و انیب یزادآنجا از حق آ در انیکه سال نیاخل کمپ مجاهدده ب مجدداً ایترک نموده و 

 .برگردند

 چیه ییصورت جدا مستقر در کمپ مانز که با رفتن رمسا در یاعضا انیدر م یدیام و نا سیأ یفضا جادیا اب -2
ها  نآ ییدرخواست جدا زهیه انگبردن هرگون نیندارند ضمن از ب یبانیو پشت تیحما یبرا یو نهاد قانون یحام گونه
 .ندیموجود نما طیبه تن دادن به شرا ریرا ناگز

منظور اعمال ه که ب یاقدام ضدانسان نیخلق ضمن محکوم کردن ا نیمجاهد یاعضا یخوزستان یخانواده ها ما
ابستگان ما و حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل صورت گرفته و و انیحقوق پناهجو نیتر هیفشار و نقض اول
 یلبانآ و بازگشت به کار رمسا در تیضعو نیبه ا یدگیمواجه ساخته از شخص شما خواستار رس یادیرا با مشکالت ز

  … میهست

 :رونوشت

 یلبانآ ریوز نخست
 راما یجناب اد 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

 .اوردیصدا دربه زنگ در را ب یروز مرتض کی که میزنده ا دیام نیبه ا

 1398 بهشتیارد 10 -انجمن نجات زنجان 

رفتند  یمادر چشم انتظار و پدر داریشهرستان ابهر استان زنجان به د نیدره سج یانجمن نجات درروستا یاعضا
و چشمانشان را کم  دهیجسمشان را خم ،یباند رجو یذهن ریعضو اس یمیقد یمرتضکه انتظار و فراق فرزندشان 

از حضور  حلقه بست و مانشاناشک شوق در چشانجمن نجات به منزل،  یسو کرده است. به محض ورود اعضا
 .کردند یاعضا ابراز خرسند

 یکسالت داشت اظهار داشت که م یکه کم یمرتض پدر
 گریبار د کیرا  یتا مرتض دیاین شیپ یفرصت گریترسم د

 دیداشت که فقط به ام دیکأت زیو مادر چشم انتظار ن نمیبب
ا در آورده صده زنگ در را ب یروز مرتض کیکه  میآن زنده ا

عزم خانواده ها و  همت و خدا و دیو وارد خانه شود. به ام
 .نخواهد بود ریآن روز د دگانجداش
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 است یدر ذات فرقه رجو ییدروغ گو
 1398 اردیبهشت 10 -انجمن نجات تهران  - زادهیعل یبخشعل

  سالم خدمت دوستان و عالقمندان با

بابت که قطرش  نیکوچک افتاد. از ا ی. چشمم به کتابکردمی گاه مگذشته ن یها موضوعات سال یبه برخ داشتم
  . به آن کرد یمرور عیشد سر یو م کیکم و عرضش بار

 "نبخوا رانیا یبخوان برا"کتاب بود:  اسم

  . منتشر شده بود 1375 بود و در سال ایفرنیکال انیرانیشده توسط ا یگردآور کتاب

 "(هی)مرض ییالسادات مرتضااشرف" هیپسر مرض "یمحمود ملک افضل"مهندس  یکتاب دررابطه با آقا موضوع
 یقرار بود که آقا نیکنسرت مادرش رفته بود. داستان از ا دنید یبرا سیبه انگل کایبود که از آمر یرانیخواننده ا
در  یفرقه رجو یها ییگردهما زا یکیخاطر حضور مادرش در ه ب هیپسر مرض "یمحمود ملک افضل"مهندس 

مادرش به لندن رفته بود که در سالن محل کنسرت توسط افراد فرقه  دنید یبرا 1375 در سال "لزکورت لندنار"
 انیخارج یاروپا در دعواها یها سیلندن هم بر حسب معمول پل سیبود و پل دهید بیشدت آسه کتک خورده و ب

لزکورت لندن اتفاق افتاد و منجر به کتک در ار ایدر سالن معروف المپ 1996ماجرا در ژوئن سال  نیاکند یدخالت نم

 یندارم هر چند که وقت یآقا کار نیکتک خوردن ا ی گشت. با نحوه یمهندس محمود ملک افضل یخوردن آقا
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فرق  میبود دهیآن زمان شن ازمانکه در س یزیکه چقدر با چ دمیناراحت شدم و د یلیکتاب خواندم خ یماجرا را از رو
 . همان قسمت است که در سازمان به ما گفته شده بود میمهم برا ی. ولکردی م

مثل  یفرد که نیخاطر اه در مناسبات حاکم بود و ب یگرید یهوا دادی که فرقه انجام م یغاتیآن زمان بر اثر تبل در
به ما  یروز که نیحاکم شده بود که در مجموع به نفع فرقه بود. تا ا ییتعادل قوا کیبود  وستهیبه فرقه پ هیمرض

کار هماهنگ شده  کیکنسرت دارد. البته که  یرجو میدر ارلزکورت لندن همزمان با حضور مر هیگفته شد که مرض
مقاومت هم در  دهیجمهور برگز سیکه رئ ندیرا هم باال ببرند و بگو یرجو میاسم مر ه،یبود تا با استفاده از نام مرض

  .کنسرت شرکت داشت نیا

شد به  دهیبه داخل سازمان هم کش هیسازمان پا در آورده بود و النها رونیدر ب یخبر ایزمان بعد از چند روز که گو آن
دروغ گفته و  ایاست و گو هیشده بود که پسر مرض یمدع یارلزکورت فرد انیدر جر که نیاز ا یحاک دیگوشمان رس

خراب کردن برنامه را فرستاده شده بود و قصد  رانیاخراب کار از آب درآمده که توسط وزارت اطالعات  کی یو
 .سالن رانده شده بود رونیو به ب ریلندن دستگ سیپل نیمورأنشده و توسط م یخرابکار نیداشته که موفق به ا

کتک زده  یرجو میشدت توسط همراهان مره بوده و ب هیفرد پسر مرض نیا آن زمان به ما گفته نشد که واقعاً گرید
  د.بود وارد ماجرا نشده بو یسیهم پل لندن در کار نبود و اگر سیشده است و پل

که دوست دارد  یناراحت شدم. کس یلیآقا خ نیا یعکس ها دنیاز د خواندمی کتاب را م نیداشتم ا یوقت راستش
 ی، ممیریگی فاصله م ین هر چه از منجالب فرقه رجوکتک بخورد و مصدوم گردد. البته اآل دیبا ندیمادرش را بب

 . دروغ بود به ما گفته بودند تماماًکه هر چه آن زمان  مینیب

مرتکب شد باعث شد که  یکه او در ملحق شدنش به فرقه رجو یاشتباه یمرده و رفته است ول هیمرض اکنون
 شانیبودند خودشان و خانواده ها وستهیبه فرقه پ کهی هر کدام از کسان که نیکما ا .ندیبب بیخودش و خانواده اش آس

  .ماندگار هستند و بعضاً شدهها خوب ن بیآس نیو هنوز که هنوز است اشدند  یجد یها بیدچار آس

شده و خواهد شد که مغزمان  یاز طرف سازمان علن ییها مرور زمان دروغه ب که نیاست ا یآنچه مسلم و قطع اما
 نیا ای مینیب یخواب م ایکرد که  میبود که ناباور بوده و فکر خواه میما خواه نیو در قدم اول ا دیسوت خواهد کش

سرمان  یکه عمر میبه خودمان بقبوالن که نیا ای مینسازمان که به خوردمان داده بودند را باور ک یها دروغ دیبا که
  .دروغ بوده است یواقع ریاند و هر چه گفته اند و غ دهیمال رهیش
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 پسرم خودت را نجات بده و با فرقه همکاری نکن

 

 1398 اردیبهشت 14 –انجمن نجات تهران 

 (یدر آلبان یدر فرقه رجو راسی – 1340)متولد  احمد عبدی خانم مهین توکلی مادراز مصاحبه با  یقسمت

از طریق واحد بسیج شهید چمران به جبهه اعزام  1359من مهین توکلی مادر احمد عبدی هستم. احمد در سال 
، احمد با خانواده مکاتبه می کرد و عکس می گردید و بعد از دو ماه به اسارت نیروهای عراقی درآمد. بعد از اسارت

اما بعد از آن کامالً از احمد بی خبر بودیم. این بی خبری موجب  .ارتباط مکاتبه ای برقرار بود 1367فرستاد و تا سال 
ز طریق جداشدگان و انجمن نجات مطلع ا 1380شد که خانواده با ملل متحد و مراجع بین المللی مکاتبه نمایند. سال 

 دیم که احمد در پادگان اشرف می باشد. ش

برای مالقات با احمد به عراق رفتیم و به پادگان اشرف مراجعه کردیم. مالقات با احمد تحت کنترل  1382سال 
شدید مسئولین فرقه رجوی انجام شد به حدی که اجازه ی دیده بوسی با احمد به من داده نشد ولی پدرش با اصرار 

وش بگیرد و او را ببوسد. مأموران فرقه هدایایی که ما برای احمد برده بودیم را خودشان از ما توانست احمد را درآغ
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تحویل گرفتند و بردند. از آن زمان تاکنون ارتباط ما با فرزندمان کامالً قطع شده است. پدر احمد در فراق فرزند و 
 ش و رهایی او از اسارت فرقه رجوی بود.چشم انتظار وی، فوت نمود. تنها آرزوی پدر احمد، مالقات با فرزند

احمد جان، قربانت بروم. ما خیلی دوستت داریم. همه منتظرت " :احمد عبدی یآقا فرزندش به توکلیخانم  امیپ
هستیم. یادت می آید که حتی حیوانات را تیمار داری می کردی و دوستشان داشتی. چرا به فکر ما نیستی و یاد ما 

اگر بازگردی از همه نظر به لحاظ مادی و معنوی ترا تأمین خواهیم کرد. خود را نجات بده نمی کنی؟ مطمئن باش 
و با فرقه همکاری نکن. تو بهترین فرزند من بودی. چشم انتظار بازگشت تو هستیم. بچه های نادره و عباس 

 "چشم به راه تو می باشند. فرزندم بازگرد، قدمت روی چشم همه ما جای دارد.
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 در در فراق فرزند چشم از جهان فروبست.ما

 1398 بهشتیارد 15 –انجمن نجات تهران       

در  یدر فرقه رجو راسی –تهران   1344)متولد  زلیخا پرورش خواهر فریدون پرورشاز مصاحبه با خانم  یقسمت
 (یآلبان

دو فرزند دختر بود که به خدمت  من زلیخا پرورش خواهر فریدون پرورش هستم. برادرم زود ازدواج کرده و دارای
سربازی اعزام شد. یک ماه از اضافه خدمت سربازی زمان جنگ ایشان مانده بود که به اسارت نیروهای عراقی 

من حالم خوب است و حرم امام "درآمد. دو سال بعد از اسارت ایشان نامه ای به دست ما رسید که نوشته بود: 
 سالمت می باشد. در زمان ما فهمیدیم که برادرم  از آن "حسین را هم زیارت کرده ام.

به برادر بزرگم ابوالفضل بگویید به ترکیه بیاید "سال ها بعد فریدون با همسرش تماس تلفنی می گیرد و می گوید: 
 برادرم نتوانست به ترکیه برود.  "تا با هم مالقات کنیم.

ایش پیش او برود. همسرش با اطالعاتی که از نحوه فریدون در تماس تلفنی بعدی از همسرش خواست تا با بچه ه
فعالیت مجاهدین خلق به دست آورده بود از رفتن خودداری کرد. هنگام آزادی اسرا، چشم انتظار آمدن برادرم 

برای اولین بار برادرم را در تلویزیون مجاهدین خلق دیدیم.  1381بودیم ولی او جزء اسرای بازگشتی نبود. در سال 
 درم نوازنده ی آکاردئون و سازهای دیگر می باشد در برنامه های هنری سیمای سازمان او را می دیدیم.چون برا
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برای دیدن فریدون به عراق رفتیم و تنها یک مالقات ربع ساعتی با او داشتیم. پس از آن بارها برای  1382سال 
. تا زمانی که فرقه در اشرف بود برادرم را در دیدن فریدون به عراق رفتیم ولی مأموران فرقه مانع مالقات ما شدند

برنامه های هنری سیمای سازمان می دیدیم. بعد از رفتن مجاهدین خلق از عراق دیگر هیچ خبری از برادرم 
نداریم. مادرم سال ها چشم انتظار برادرم بود و در فراقش ترانه ترکی می خواند و برای بازگشت فریدون نذرها می 

 درم در فراق فرزندش، چشم از جهان فروبست.کرد. عاقبت ما

فریدون عزیزم، ما ترا دوست داریم. برگرد بیا. ما از " :فریدون پرورش یآقا برادرشبه  زلیخا پرورش خانم امیپ
چشم انتظاری خسته شدیم. دوست داریم پیش ما باشی. دخترهایت ازدواج کرده اند و چهار تا نوه داری. نوه هایت 

ربزرگشان می باشند. شرایط زندگی برای شما در کنار خانواده در ایران فراهم می باشد. بازگرد و ما مشتاق دیدن پد
 را از چشم انتظاری نجات بده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمسؤول برا یحقوق بشر یاز تمام نهادها دهیخانواده درد کش کیخواهر دردمند و  کیبه عنوان "پرورش :  دهیفر
ش برادرم تال ییرها یدرخواست کمک دارم  و تا جان دارم برا یرجو یاز دست فرقه  پرورش دونیفربرادرم  یآزاد

 "خواهم کرد.
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 ترامپ یرانیضد ا میاز تصم یفرقه رجو یخوشحال

 1398 بهشتاردی 15 -انجمن نجات فارس 

کند، با  شتریب رانیرا بر مردم ا یروان یروح یدنبال آن فشارهاو به  یکه فشار اقتصاد کایامر یاز سو یمیتصم هر
 ر،یناپذ یخستگ یبا کوشش نیرو به رو خواهد شد! اکنون فرقه مجاهد رانیدشمنان مردم ا یاز سو ادیاستقبال ز

عالن ها قرار داده است! بعد از ا یو سعود یستیونیصه میرژ یعنی رانیدشمنان مردم ا نیتر یخودش را در کنار اصل
دنبال آنست  بهو  کند ینم دیکه به چند کشور داده شده را تمد رانینفت از ا دیخر یها تیمعاف که نیبرا یمبن کایامر

 را به صفر برساند،  رانیکه صادرات نفت ا

 لیبار در تحل نیهزارم یها برا آن وهمراه داشت ه ب یدار و دسته فرقه رجو یرا برا کیو تبر یاز خوشحال یموج
و  میها را ببند که چمدان یستیشده است و خالصه با کینزد میآخر رژ یکه روزها دندیرس جهینت نیاه ب انشیها
  یم!روانه شو ران،یدست گرفتن قدرت در اه تهران و ب یسوه ب

شوند، ندارند  دهید رانیدشمنان مردم ا نیتر یها در کنار اصل آن که نیاز ا یشرم و خجالت یحت گریکه د نیمجاهد
 اریکه بس شوندی ناراحت نم رانیقول معروف اسلحه را از رو بسته اند، نه تنها از تحت فشار قرار گرفتن مردم اه بو 

ه را ب یطور عام و حرکات فرقه رجوه اخبار را ب تسال اس یها که سال یکسان یبرا گری! اما دشوندی خوشحال م
که بتوانند  نستیا یفرقه برا نیسران ا یهای ک بازروشن است که تمام جنگول طور خاص دنبال کرده اند کامالً

به اهداف  دنیرس یها در راستا در مقر خود نگاه دارند تا از آن شتریب یخسته و فرسوده خود را چند صباح یروهاین
 یها میدنبال تحره که ب نستیا یفرقه رجو یبرا تیوضع نیآل تر دهیخبر و ا نی! بهترندینما یبردار رهخود به
! فراموش ردیصورت گ ییکایو امر یرانیا انینظام نیب ینظام یریدرگ ران،یو در تنگنا قرار گرفتن ا کایامر روزانه
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که منطقه،  نستیما ا یحالت برا نیکه بهتر گفتی م شهیهم شیها لیدر تحل یکرد که رجو مینکرده و نخواه
 دیدی خودش را در جنگ م ید. او بقاشعله ور شو یجرقه ا نیتر پر از باروت شود و با کوچک یهمانند بشکه ا

 که طرفدار صلح است! آن نمودی وانمود م گونه نیا شیها یو در سخنران شیدر شعارها شهیهم که نیا رغمی عل
 ،یستیونیصه میو رژ کایبودن توسط امر ریخفت اج دنیبا به جان خر تهو الب ادیز اریبس یها نهیها با صرفه هز

 دهند! آن رییتغ رانیبه ا یستیونیکودک کش صه میدر منطقه را از رژ یشمن اصلله دأتالش کردند که صورت مس
که  شدراه افتاد، باعث ه که ب یهراس رانیکردند! موج ا یاهدافش در منطقه باز شبردیرا در پ کایبرگ امر قاًیها دق
که از فقر عقل،  یعرب یکشورهادالر سالح و انواع و اقسام بمب ها را وارد منطقه کنند و به  اردهایلیها م ییکایامر

بهبود  لییرابطه شان را با اسرا ران،یها از ا بفروشند! با ترساندن عرب بردند،ی شدت رنج مه ب تیشعور و درا
 !راه اندازنده ب رانیمقابله با ا یبرا یعرب یآن تالش کردند که ناتو یجاه و ب دندیبخش

 یواکنش نیسازمان ملل هم بود خارج شد، معقول تر تیامن یشورا دأییترامپ از قرارداد برجام که مورد ت کهی زمان
بر سر قرارش  رانیاز برجام خارج خواهد شد. اما ا کا،یامر میدنبال تصمه هم ب رانیبود که ا نیا زدی که به ذهن م
امپ هم رابطه عمل کرد. تر نیتمام تعهداتش در ا به ،یهسته ا یجهان ماند و به گواه آژانس انرژ یها با قدرت

ی م شتریو ب شتریب رانیرا به ا میتحر یدنبال خودش بکشاند، فشارهاه را ب ییاروپا یکشورها گرید که نیا یبرا
وجود نداشته  رانیو اروپا در رابطه با ا کایامر نیب یشکاف گریخارج شود و د یالملل نیقرارداد ب نیهم ا رانیتا ا کند
ی اغی شتریتا هر چه ب کنندی به تعهداتشان عمل م ،یدرست و منطق یمیبا اتخاذ تصم رانی! اما دولتمردان اشدبا
  !به اثبات برسد یالملل نیو ب یاسیترامپ درعرصه س یگر

 تیاند! گذشت زمان، ماه دهید ادیسخت ز یروزها رانی! ملت اگذرندی روزها هم م نیکه ا نستیمسلم است ا آنچه
به اندازه بچه شاه هم عقل و  یحت یفرقه رجو نی! مسئولکندی م دایهو شتریو ب شتریرا ب یفرقه رجو یمردم ضد

به  ها علناً  آن کنند. یابراز ناراحت رانیا هیعل یحفظ ظاهر هم که شده، از حمله نظام یشعور ندارند که الاقل و برا
ساعت  میهر ن یبکشانند. برا رانیجنگ با ا یسوه را ب طیکه شرا دهندی پول م کا،یجناح منفور و جنگ طلب امر

 ! هرچند که قاعدتاً کنندی هزاران دالر پول به او پرداخت م ران،یبر طبل جنگ با ا یو دنیبولتون و کوب یسخنران
که نه  حیتوض نیدرس گرفته باشند. با ا یاز حمله به افغانستان وعراق به اندازه کاف یستیبا ییکایامر نیمسئول
در منطقه با آن کشورها  رانیاست، نه نفوذ ا اسیکشورها قابل قها  با آن رانیا یکیاستراتژ تیو موقع ایجغراف
 .     مانند مردم آن کشورها هستند رانیدارد و نه مردم ا یهمخوان

      ی                                                                   عباس الف                                                            
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 یانحراف یدئولوژیا یقربان ،یواقف فیشر

 

 1398 بهشتیارد 18 -و بلوچستان  ستانیانجمن نجات س

در  یاما با متد مسلحانه و غرب یاسالم یمبارزات یمش جادیدر ا یسع ن،یمجاهد التیگذاران تشک هیپا کهی حال در
 نیسسؤو اعدام م یریدستگ انیدر جر با ساواک یمسعود رجو یها یداشتند، اما بعد از همکار التیتشک نیا

 .دیشهرام رس یمانند تق یالتقاطقدرت طلب و  یبه افراد التیتشک نیا یسرکردگ 1354در سال  ن،یمجاهد

را با پوشش  یستیمارکس یدئولوژیدانست، ا ینم یپهلو میرا راهکار مبارزه با رژ یاسالم یشهرام، که ابداً مش یتق
شد.  نیمجاهد یله باعث شکاف در نفرات رده باالأمس نیکرد. ا قیتزر التیکبه هواداران خود و تش یاسالم
 یبا تق یاز ادامه همکار یمخالف بود و حت التیدر تشک ستیبود که با رخنه مارکس یاز جمله کسان یواقف فیشر

همسرش افراد معتقد بود. اما  نیاز ب یریو عضو گ نیمجاهد یشاخه اسالم سیسأشهرام منصرف شد و در صدد ت
 یواقف فیشر دیمج میتصم ،یپهلو میرژ هیکه ساده لوحانه و البته به زعم خودش در راه مبارزه عل انیزمرد الیل
  .شهرام گزارش داد یرا به تق یالمشاخه اس جادیا یبرا

 یسمپات ها یرده باال و حت یاعضا گریشبه در د جادیرا به سبب ا یواقف فیشر ییجدا ن،یمجاهد ی سرکرده
 فیدر منصرف نمودن شر یسع دیتهد یو حت یهیمختلف، جلسات توج یدانست. لذا با وعده ها یم التیتشک
 .خود منصرف کند یمنحرف شده  التیاز تشک ییجدا یبرا مشیکرد. اما نتوانست او را از تصم یواقف
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 یخاموش دیسن سافراخته و مح دیترور گرفت. او مج قیاز طر یواقف فیبه حذف شر میتصم تیشهرام در نها یتق
 فیبه مالقات با شر نیمجاهد یبه جذب در شاخه اسالم لیبه خودش بودند را به بهانه تما کینزد یرا که از اعضا

توسط مزدوران  یواقف فیو در محل مالقات انجام گرفته، شر 1354اردیبهشت  16عصر  4 فرستاد. در ساعت یواقف
 .از شهر تهران انداخته شد شهرام ترور و جسد سوزانده شده اش در خارج یتق

در رشته برق بود، به  یواقف فیشر لیتهران که محل تحص امهری، دانشگاه آر1357انقالب در سال  یروزیاز پ پس
 .شد ینام گذار ینام و

 یمتحجرانه تر ادامه دارد. چرا که مسعود رجو یبا آنان هنوز هم با روش ها یو برخورد فرقه ا نیمنتقد حذف
با  یفرقه رجو یشهرام است. سرکرده  یاز تق رتریبه مراتب خشونت گراتر و انتقاد ناپذ نیمجاهد یلفع یسرکرده 

 شانیترور او توسط همفکران و هم ک یماجرااذهان نسبت به  بیدر فر یسع ،یواقف فیسالگرد ترور شر ادبودی
 دارد. ستشیمارکس
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